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همزمان با شروع انتخابات پارلمانی عراق؛ 
دخالت اردوغان در انتخابات 

بغدادشکست خورد
منابع خبری عراق روز گذشته )جمعه( از 
آغاز رای گیری از گروه های خاص در انتخابات 
پارلمانی عراق خبر دادند. شبکه سومریه نیوز 
عراق اعــام کرد که رای گیــری از گروه های 
خاص در انتخابات پارلمانی عراق صبح دیروز 
)هشتم اکتبر( و دو روز قبل از موعد برگزاری 
سراسری انتخابات در این کشــور، آغاز شد. 
طبق این گزارش، گروه های خاص شامل اعضا 
و نیروهای دســتگاه های امنیتی، زندانیان و 
آوارگان می شوند و انتخابات سراسری یکشنبه 
آینده در سراسر عراق برگزار می شود و در آن 
۳۲۴۸ نامــزد از ۲۱ ائتــاف و ۱۰۹ حزب با 

یکدیگر رقابت خواهند کرد. 
کمیســاریایی عالی انتخابات عراق در این 
باره اعام کرد گروه های خاص که باید هشتم 
اکتبر در انتخابات مشارکت کنند شامل وزارت 
کشور، وزارت دفاع، دستگاه مقابله با تروریسم، 
وزارت امور داخلی اقلیم، وزارت پیشــمرگه، 
آوارگان و زندانیان می شــود. کمیســاریایی 
عالی انتخابات عراق تعداد کل واجدین شرایط 
گروه های خاص برای رای دادن طی دیروز را 
یک میلیون و ۷۵ هــزار و ۷۲۷ فرد اعام کرد. 
در همین حــال، مقدی صــدر، رهبر جریان 
صدر عراق با انتشــار توییتی در این باره گفت: 
نیروهــای امنیتی و ملی بــرای میهن و برای 

اصاح رای می دهند. 
وی نوشت: ما امیدواریم که آنها با شفافیت 
کامــل و در آزادی، بدون تحریــک، ارعاب یا 
فشــارهای حزبی، جناحی، فرقه ای یا قومی، 
آرای خــود را به صندوق هــای رای بیندازند. 
صدر تأکید کرد: اگر آنها محافظ وطن بوده اند، 
ما یاور آنها هستیم و اجازه نمی دهیم رای آنها 
تحت تاثیر هرگونه دخالت داخلی یا خارجی 

قرار بگیرد. 

در این میان امــا تنها چنــد روز مانده به 
انتخابات پارلمانی زودهنگام عــراق که قرار 
است یکشنبه این هفته برگزار شود، درگیری 
میان دو حزب اهل تســنن در این کشــور به 
ریاســت محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان 
عراق و خمیس الخنجــر، رئیس حزب طرح 
عربی باال گرفــت، تا حدی کــه رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه موفق نشــد 
این دو چهره عراقی را در کاخ خود در آنکارا کنار 
هم جمع کند و مجبور شد با هر کدام جداگانه 
دیدار کند. گرچه اردوغان در این ماموریتش 
شکســت خورد؛ اما در کنار مبالغ ســنگین 
انتخاباتی کــه احزاب سیاســی از خارج و نیز 
داخل دریافت می کنند، آنچه بیان شد، نشانه 
آشکاری از سطح دخالت سیاسی خارجی در 
این انتخابات است. روزنامه االخبار چاپ لبنان 
اعام کرده که سطح دخالت سیاسی خارجی 
آشــکار در انتخابات عراق با دو دیدار چند روز 
قبل اردوغان با الحلبوسی و الخنجر به اوج خود 
رســید. رئیس جمهوری ترکیه با این دیدارها 
به دنبال کسب موفقیتی در میانجیگری میان 
این دو چهره بود تا از طریق آن به عرصه سیاسی 
عراق که منافع بزرگی برای ترکیه دارد، دست 
یابد اما این تاشش با شکست مواجه شد و به 
دلیل دشمنی شدید میان الحلبوسی و الخنجر 
نتوانست آن دو را کنار هم گرد آورد و با هر دوی 
آنها در یک روز و یک فاصله زمانی اندک دیدار 
کرد. الخنجر که ریاســت ائتاف اراده عراق را 
بر عهده دارد، تحت حمایت ترکیه و قطر است 
و الحلبوسی که ریاست ائتاف پیشرفت را در 
دست دارد، از ســوی امارات حمایت می شود 
و حدود یــک هفته قبل با محمــد بن زاید آل 
نهیان، ولیعهد ابوظبی دیدار کرد. گرچه دیدار 
بن زاید با الحلبوســی با دادن عنوان رســمی 
به آن توجیه شــد؛ اما بن زاید نیز به نوع خود 
در انتخابات عــراق مداخله می کند و به دنبال 
تغییر معــادالت حزبی به نفع خــود در بغداد 
است. همچنین الحلبوســی ارتباط خوبی با 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان دارد؛ 
اما بودجه عربســتان به دنبــال جذب هرچه 
بیشتر احزاب شیعه است. در واقع قطب بندی 
شــدید در عرصه احزاب سیاسی عراق یکی از 
 در های اصلی دخالت خارجــی در انتخابات 

این کشور است. 
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فرشاد گلزاری

 بیش از شــش ســال است که 
یمن در باتاق یک جنــگ نابرابر و 
نامتقارن فرورفته اســت؛ باتاقی 
که به نوعــی بایــد آن را یک پروژه 
تحمیل شده از ســوی عربستان به 
مردم یمن دانســت. کشــوری که 
سعودی ها دهه ها آن را حیاط خلوت 
خود می دانســتند و اساســاً به آن 
توجهی نداشتند ولی از سال ۲۰۱۵ 
میادی که یکباره صدای شــلیک 
موشک های اروپایی از جنگنده های 
سعودی و اماراتی شنیده شد، همه 

چیز دگرگون شد. 
این دگرگونی شــاید بــه زعم 
عربســتان در همان روزهای اول به 
نفع ریــاض رقم می خــورد و پایان 
می یافت اما واقعیت این است که این 
رخداد نه تنها جنبه عملیاتی به خود 
نگرفت، بلکه اساســاً سعودی ها در 
طول این شش سال میلیاردها دالر 
هزینه کردند اما فعًا خروجی خاصی 
در یمن نصیب آنها نشــده است. در 
این مسیر اماراتی ها هم پس از آنکه 

با ریاض همسو شــدند و در جنوب 
این کشور توانستند اوضاع را به نفع 
خود رقم بزنند، هزینه های گزافی را 
متحمل شــدند اما اصل ماجرا این 
اســت که ابوظبی هم پس از مدتی 
خــود را از پروژه یمــن و پرونده ای 
که عربســتان آن را کلید زده بود، 

خارج کرد. 
این موضوع میان دو کشــور که 
خود را برادر یکدیگــر می نامیدند، 
موجب اختاف شــد و ایــن تضاد 
منافع تا همین امروز هم ادامه دارد. 
حاال با گذشــت شش ســال از آغاز 
بحران در یمن، شــاهد آن هستیم 
که پرونــده یمن در حــال تبدیل 
شــدن به یک مطالبه نسبتاً جهانی 
از عربســتان اســت؛ به گونه ای که 
برخی کشــورها و همچنین هانس 
گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل به یمن که به تازگی 
به جای مارتین گریفیث مشغول به 
کار شــده،  به نوعی در حال هوشیار 
کردن عربستان هستند تا به نوعی 
بتواننــد جنگ یمــن را بــه پایان 
برســانند یا اینکه اگر قادر به اعمال 
فشــار بر ریاض نیســتند، بتوانند 
اوضاع را به نحوی دیگر پیش ببرند 

 که صــدای اعتــراض جامعه ملل 
فرو بنشیند. 

یکــی از موضوعاتی کــه باید به 
آن اشــاره کرد، ســفر اخیر هانس 
گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملــل در امــور یمن به 
عربســتان ســعودی بود. او اواسط 
هفته گذشــته برای حــل و فصل 
بحــران یمن به ریاض ســفر کرد و 
در بــدو ورود بافیصل بــن فرحان 
آل ســعود، وزیر خارجه عربستان 
ســعودی دیدار و گفت وگــو کرد. 
طبق گزارش خبرگزاری رســمی 
عربســتان )واس( دو طرف درباره 
تاش هــا و ابتکار عمل هــای ارائه 
شده توسط ریاض با هدف دستیابی 
به امنیــت، ثبات و صلــح در یمن 
با هم دیــدار و رایزنــی کردند، اما 
نکته ای که در اینجــا باید موردنظر 
قــرار بگیرد این اســت کــه عمًا 
هیــچ صحبتی از تجــاوزات روزانه 
ائتاف متجاوز عربی به سرکردگی 
عربســتان علیه غیرنظامیان یمنی 
 صورت نگرفت، بلکه آنها انصاراهلل را 

متهم کردند. 
موضوع مهمتری که در این راستا 
باید مورد نظر قرار بگیرد این اســت 

که نماینده سازمان ملل در این سفر 
چند پرونــده و در رأس آنها پرونده 
برکنــاری عبدربه منصــور هادی، 
رئیس جمهوری مســتعفی یمن، 
بحران انســانی و همچنین جنگ 
در جنوب یمن را مورد بررسی قرار 
داد و این ســه محور نشان می دهد 
که سازمان ملل باز هم از سوی تیم 
بایدن برای پایان دادن به جنگ یمن 
تحت فشار است و این فشار متعاقباً 
حاال بر دوش ریاض است. اینکه دیده 
می شود فرستاده ویژه سازمان ملل، 
پرونده کنار گذاشتن منصورهادی 
از ساختار تحوالت یمن را در دستور 
کار خود قرار داده، دو موضوع مهم را 

گوشزد می کند. 

تطهیر چهره ریاض
دلیــل اول در مــورد اینکــه 
چرا ســازمان ملل خواســتار کنار 
گذاشــتن منصور هادی اســت، به 
نوعی یک سناریوی فریب به حساب 
می آید. ســازمان ملل عمــًا با این 
اقدام ســعی می کند تا تقصیرهای 
عربستان در مورد جنگ یمن و تمام 
شکســت هایی که طی شش سال 
گذشته متحمل شــده اند را متوجه 
منصور هادی کند. موضوع دوم این 
است که سعودی ها اگر منصور هادی 
را کنار بگذارند بــه صورت تلویحی 
به ایاالت متحــده و جامعه جهانی 
می فهمانند که قرار اســت به سمت 
تنش زدایی با صنعا حرکت کنند که 
البته این موضوع با اتفاقاتی که طی 
۴۸ ساعت گذشته در یمن رخ داده، 

کامًا در تعارض است. 
دلیل اول این تعارض، مخالفت 
شــورای حقوق بشــر بــا تمدید 
مأموریــت مستندســازی جنایت 
جنگی یمن است. المیادین در این 
مورد اعام کرد کــه به دنبال اعمال 
فشار عربســتان به غرب برای عدم 
تمدید مأموریت تیم بازرسی سازمان 
ملل برای جمع آوری اسناد و مدارک 
مربوط به ارتکاب جنایات سعودی در 
جنگ یمن، شورای حقوق بشر این 
مأموریت را تمدید نکرد و این تصمیم 
اگرچه با مخالفت دبیرکل سازمان 
ملل روبرو شــد، اما به نظر می رسد 
که ریاض باز هم توانســته خود را به 

حاشیه جنگ یمن بکشاند. 
ایــن تصمیــم در حالــی اعام 
شــد که هنریتا فور، مدیر اجرایی 
صندوق کــودکان ســازمان ملل 
متحــد )یونیســف( مــاه پیــش 
طی ســخنانی در شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد گفتــه بود که 
هر ۱۰ دقیقه یــک کودک یمنی به 
 دلیل گرســنگی و بیماری  ناشی از 
جنگ یمن، جان خود را از دســت 
می دهد. از ســوی دیگر بامداد روز 
گذشــته )جمعه( منابع میدانی و 
محلی خبرگزاری المســیره اعام 
کردند که جنگنده بمب افکن های 
ائتاف ســعودی ۲۶ بار شهرستان 
صرواح، ۱۰ بار شهرســتان الجوبه 
و ۲ بار شهرســتان مدغــل واقع در 

 اســتان مأرب را بمبــاران کردند. 
از ســوی دیگر، منابع نظامی یمنی 
گزارش دادند که نیروهای وابسته به 
ائتاف سعودی طی دو روز گذشته، 
۲۶۸ بار با حمات هوایی، موشکی و 
توپخانه، آتش بس الحدیده را نقض 
کردنــد. آژانس مهاجرت وابســته 
به ســازمان ملل متحد هــم دیروز 
)جمعه( اعام کــرد که درگیری ها 
در اطراف شهر اصلی مأرب در یمن، 
طی ماه گذشته نزدیک به ۱۰ هزار 
نفر را آواره کرده است. این اخبار در 
حالی منتشر شده که ارتش یمن از 
انهدام یک فروند پهپاد جاسوســی 
آر.کی.یو ۲۰ ساخت آمریکا در مرز 
عربســتان و یمن خبر داد و همین 
موضوع نشــان می دهــد که جنگ 
میان طرفیــن همچنــان در یمن 

ادامه دارد. 
این امر بیانگر آن است که سازمان 
ملــل علیرغم آنکه نشــان می دهد 
به دنبال پایان جنگ یمن اســت؛  
به نوعی در حال مهندســی اوضاع 
در پرونده یمن به نفع ریاض است؛ 
چراکه نه تنها مستندسازی جنایات 
جنگی یمن با بن بست روبرو شده، 
بلکــه عربســتان عمًا بــه توقیف 
کشتی های حامل ســوخت صنعا 
ادامه می دهد که این اقدام به نوعی 
برای ضربه زدن بــه اقتصاد یمن و 
ادامه گرســنگی مردم و ممانعت از 
تزریق پول به این کشــور به شمار 
می آید که بدون شــک بحــران را 
تعمیق می کند؛ بر این اساس شاهد 
راهبرد تهاجمی تر در یمن از سوی 

ریاض خواهیم بود. 

مستندسازی جنایات جنگی یمن پس از سفر نماینده سازمان ملل به عربستان متوقف شد؛ 

چراغ سبز راهبرد تهاجمی تر به ریاض
عربستان نه تنها 

مستندسازی جنایات 
جنگی یمن را با بن بست 

روبرو کرد، بلکه سعودی ها 
عمالً به توقیف کشتی های 
حامل سوخت صنعا ادامه 
می دهند که این اقدام به 
نوعی برای ضربه زدن به 
اقتصاد یمن و ممانعت از 

تزریق پول به این کشور به 
شمار می آید

سازمان ملل سعی دارد با 
کنار گذاشتن منصور هادی 

از معادالت یمن، تقصیرهای 
عربستان در مورد جنگ 

یمن و تمام شکست هایی 
که طی شش سال گذشته 

متحمل شده  است را متوجه 
او کند

منابــع خبــری از وقــوع یــک انفجــار در داخــل مســجدی در والیــت قنــدوز افغانســتان 
 خبــر دادند. برخــی منابــع خبری هــم از کشــته و زخمی شــدن ده ها تــن در ایــن انفجار خبــر می دهند. 
ســایت شــبکه روســیاالیوم دیروز )جمعه( در خبری فوری به نقل از منابع خبری محلی افغانســتان اعام کرد 
که یک انفجار در داخل یک مســجد در والیت قندوز در شــمال افغانستان رخ داده اســت. طبق این گزارش این 
انفجار در جریان برپایی نماز جمعه در مســجد شــیعیان رخ داده است. روسیا 
الیوم به جزئیات بیشــتر این انفجار و تلفات آن اشــاره ای نکرده است. در همین 
حال منابع محلی از والیت قندوز در شــمال افغانســتان خبــر می دهند انفجار 
در مســجد ســید آباد در منطقه خان آباد این والیت رخ داده است. برخی منابع 
 از کشــته شــدن نزدیک به ۳۰ تن و زخمی شــدن ۷۰ تن دیگر در این انفجار 

خبر می دهند.

سفیر فرانسه در استرالیا دیروز )جمعه( گفت، ادعای استرالیا مبنی بر اینکه نمی تواند فرانسه را از مذاکرات محرمانه 
خود با آمریکا و بریتانیا برای خرید زیردریایی های هسته ای مطلع کند، بچه گانه است.به گزارش رویترز، استرالیا ماه 
گذشته میادی از توافق ۴۰ میلیارد دالری ساخت زیردریایی با گروه ناوال فرانسه برای ساخت ناوگان زیردریایی های 
متعارف خارج شد و بجای آن قصد دارد تا این هشــت زیردریایی اتمی را با فناوری آمریکا و انگلیس به دست آورد و 
برای این منظور شراکت امنیتی سه جانبه ای را با این دو کشور به نام آکوس امضا 
کرده است. لغو قرارداد کانبرا با پاریس باعث خشم دولت فرانسه شده و استرالیا 
و آمریکا را به از پشت خنجر زدن با انجام گفتگوهایی بدون مطلع ساختن طرف 
فرانسوی متهم می کند. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا می گوید، نگرانی 
خود را با پاریس بابت توافق با گروه ناوال فرانسه در میان گذاشته اما نمی توانسته 

گفتگوهایش با آمریکا را افشا کند.

سفیر فرانسه: استرالیا، رفتار بچه گانه دارد!ده ها کشته و زخمی در انفجار مسجد شیعیان در قندوز افغانستان

ماریا رِسا و دیمیتری موراتف، به عنوان برندگان جایزه 
صلح نوبل امسال )۲۰۲۱( معرفی شــدند. به گزارش 
رویترز، بر اساس وصیت نامه آلفرد نوبل، جایزه صلح به 
شخصی اعطا می شود که در سال گذشته »بیشترین یا 
بهترین کار را برای برادری بین ملت ها، برای لغو یا کاهش 
ارتش های ثابت و حفظ و ارتقای صلح انجام داده باشد. 
ماریا ِرســا، خبرنگار فیلیپینی-آمریکایی و دیمیتری 
موراتف از روسیه برای نبرد سرسختانه برای آزادی بیان 
شایســته انتخاب برای جایزه نوبل صلح امسال معرفی 
شدند. ماریا رســا در ۲۰۲۰ به انتشار اخبار نادرست در 
فضای مجازی بر اساس قانون مناقشــه برانگیز مقابله 
با جرایم ســایبری فیلیپین متهم شــد اما این اتهام با 
انتقاد از ســوی گروه های حقوق بشــری و خبرنگاران 
روبرو شــد که فیلیپین را به حمله علیه آزادی رســانه 
متهم کردند. دیمیتری موراتف، سردبیر روزنامه نووایا 

گازتا هم از منتقدان عدم توجــه مقامات دولتی به قتل 
روزنامه نگاران روس و خواستار ایجاد نهادی وابسته به 
پلیس بین الملــل برای پیگیری این قتل ها شــده بود. 
موراتف بین ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ ســردبیر این 
روزنامه بود. بر اساس اعام کمیته حفاظت از خبرنگاران، 
 نووایا گازتا تنها روزنامه واقعا انتقادی با نفوذ ملی امروز در

 روسیه نامیده می شود.

دو تن از مقام های نیــروی دریایی آمریکایی اعام 
کردند که یک شی ناشــناس به زیردریایی این کشور 
در دریای چین جنوبی اصابت کــرده اما جزئیات آن 
را به صورت علنــی اعام نکردند. به نوشــته روزنامه 
هندوســتان تایمز، آژانس های خبری از قول این دو 
مقام نیروی دریایی آمریکا که خواستند نامشان فاش 
نشود، گزارش کردند، یک زیردریایی اتمی آمریکایی 
حین حرکت در آب های بین المللــی در دریای چین 
جنوبی مورد اصابت یک شــی ناشــناس قرار گرفته 
است. بر اســاس گزارش ها، مقام های نیروی دریایی 
آمریکا پنجشنبه گزارش کردند که تهدید جانی در پی 
اصابت این شی ناشناس خدمه این زیردریایی را تهدید 
نمی کند و این زیردریایی همچنــان به صورت کامل 
عملیاتی اســت. جزئیاتی از اصابت این شی ناشناس 
منتشر نشده است. گفته می شــود که این زیردریایی 

اتمی آمریکایی در کاس سیل وولف با نام کانتیکت پنج 
روز پیش مورد اصابت این شی قرار گرفت اما این رویداد 
تا پیش از پنجشنبه و به دالیل امنیتی اعام نشد. وزارت 
امور خارجه چین هم در بیانیه ای اعام کرد پکن بابت 
وقوع این حادثه در آب های بین المللی حوزه اقیانوس 
هند-آرام عمیقاً نگران است. وزارت خارجه آمریکا هنوز 

هیچ واکنشی به این بیانیه پکن نداشته است. 

دو خبر نگار برنده جایزه صلح نوبل 2021 شدندبرخورد شی ء ناشناس به زیردریایی آمریکا در دریای چین 

خبرخبر


