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برگزاری رفراندوم قانون اساسی
در تونس 

رفراندوم سراسری درباره پیش نویس قانون 
اساسی تونس دیروز )دوشــنبه( از ساعت شش 
صبح به وقت محلــی )۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ( 
در بیش از ۱۱ هزار شــعبه اخذ آرا آغاز شده و تا 
ساعت ۱۰ شب )۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ( ادامه 
خواهد داشــت. این رای گیــری درحالی انجام 
می شود که مخالفت های داخلی و درخواست ها 
برای تحریــم آن همچنــان ادامــه دارد و طی 
روزهای اخیر این کشور شــاهد موج اعتراضات 
علیه پیش نویس قانون اساســی پیشــنهادی 
رئیس جمهور بوده اســت. به گــزارش العربیه، 
کمیته های انتخاباتی تونس از روز یکشنبه، یک 
روز قبل از برگزاری رفراندوم سراسری در مورد 
پیش نویس قانون اساســی جدید و در بحبوحه 
اختالف سیاسی شــدید بین موافقان و مخالفان 
این رفراندوم، توزیع صندوق ها و ملزومات دیگر 
را در مراکز اخذ رای آغاز کردند. همچنین تدابیر 
شدید امنیتی اتخاذ شده و هزاران پرسنل امنیتی 
و ارتش، در نزدیکی دفاتر رای گیری و شمارش 
آرا در سراسر تونس مستقر شده اند و این درحالی 
است که نگرانی ها درخصوص مشارکت ضعیف 
مردمی بــا توجه به دعوت  برخــی گروه ها برای 

تحریم رفراندوم ادامه دارد.

از یکشنبه، تونس وارد سکوت انتخاباتی شد 
که طی آن هرگونه تبلیغات از ســوی نهادهای 
رســمی و مخالفان یا موافقان پیش نویس قانون 
اساسی ممنوع اســت. حدود ۹،۲۷۸،۵۴۱ رای 
دهنده تونســی )از بیــش از ۱۲ میلیــون نفر( 
بــرای رای دادن به پیش نویس قانون اساســی 
که توســط قیس ســعید در ۳۰ ژوئن رونمایی 
شد، فراخوانده شــدند. رفراندوم قانون اساسی 
تونس مصادف اســت با ســالگرد اقدامات فوق 
العاده رئیــس جمهوری تونس کــه مخالفان از 
آن با عنوان »کودتا علیه قانــون« یاد می کنند. 
قیس سعید، رئیس جمهور تونس شب ۲۵ ژوئیه 
۲۰۲۱ طی تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این 
کشور اعالم کرد هشــام المشیشی، نخست وزیر 
این کشــور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق 
کرد. در پی این اقدام ســعید، راشــد الغنوشی 
رئیس مجلــس و رئیس حزب حرکــت النهضه 
و جمعی از نماینــدگان به پارلمــان رفتند اما 
ارتــش مانع ورود آنــان به ســاختمان مجلس 
شد. تظاهرات اعتراضی در واکنش به این اقدام 
در پایتخت و برخی شــهرهای تونس توســط 
طرفداران الغنوشــی برگزار شــد. سعید در آن 
زمان گفت که قانون اساســی این کشــور را با 
قانون جدید و از طریق رفرانــدوم در ۲۵ ژوئیه 
جایگزین خواهد کرد و انتخابات پارلمانی جدید 
نیز در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. میزان آرا و 
مشارکت در رفراندوم پیش نویس قانون اساسی 
جدید تونس در تعیین آینده و وضعیت سیاسی 
این کشــور تعیین کننده خواهد بود و همچنین 
آزمونی بــرای محبوبیت قیس ســعید، رئیس 
جمهور تونس اســت که پاییز ۲۰۱۹ با کســب 
اکثریت قاطع در دور دوم انتخابات به ریاســت 

جمهوری رسید. 
گرچه پیــش بینی میزان مشــارکت در این 
رفراندوم و همچنین نتیجه آن دشــوار است، اما 
ناظران شکست رای گیری در مورد پیش نویس 
قانون اساسی را با وجود کمپین تحریم مخالفان 
رد کرده انــد. همزمان یکشــنبه رای گیری در 
مراکز اخذ رای در خــارج از تونس برای دومین 
روز متوالی در ۴۷ کشــور جهان ادامه داشت و 
به رغم میزان مشــارکت پایین کــه در روز اول 
رای گیری از ۳ درصد فراتر نرفت، انتظار می رفت 
نرخ مشارکت در روز دوم افزایش یابد اما رئیس 
مجمع عالی مســتقل انتخابــات تونس میزان 
مشارکت در دومین روز رای گیری را هم پایین 

قلمداد کرد.
وی از همــه رای دهنــدگان خواســت تا در 
رونــد رفراندوم شــرکت کننــد. رای گیری در 
خارج از تونس برای ســومین و آخرین روز ادامه 
دارد. قانون اساســی جدید تونس که اختیارات 
گســترده ای را به رئیس جمهور می دهد، پس از 
کسب اکثریت آراء مجاز به تصویب خواهد شد. 
عالوه برمخالفان داخلی، عفو بیــن الملل نیز از 
پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شدت 
انتقاد و اعالم کرده اســت که ایــن پیش نویس 

ضمانت های حقوق بشری را تضعیف می کند.

جهان نما

 اوایل ماه جاری میالدی یک »خبر 
فوری« باعث شد تا تحلیلگران غربی 
کمی بیشــتر به روندهای جاری در 
روابط بین الملــل توجه کنند و حتی 
برخی ها را به ســمت تغییر دیدگاه 
و تحلیل خود در این باره ســوق داد. 
ششم جوالی روسیه به نهاد مسئول 
ســازمان دهی مهاجرت یهودیان به 
سرزمین های اشغالی دستور داد تا فورا 
فعالیت خود را متوقف کند. همان زمان 
بسیاری از خبرگزاری ها و مطبوعات 
غربی اعالم کردند کــه تصمیم کاخ 
کرملین برای توقف فعالیت »آژانس 
یهود« که از اواخر دوره کمونیسم در 
اتحاد جماهیر شــوروی و در روسیه 
فعالیت داشته، نشان دهنده وخامت 
جدی روابط میان اســرائیل و روسیه 
بوده و ممکن است تالش های یهودیان 
برای خروج از روسیه را با مشکل مواجه 
سازد؛ چراکه در دو دهه گذشته بیش از 
یک میلیون یهودی روسیه را به مقصد 
اســرائیل ترک کرده اند. چند ساعت 
بعد هــم این آژانس کــه به اصطالح 
خصوصی اســت و گفته می شود که 

نزدیکی زیــادی به دولت اســرائیل 
دارد، در ابتــدا اعالم کــرد که طبق 
برنامه به فعالیت خــود ادامه خواهد 
داد و چنین درخواســتی از مقامات 
روسیه دریافت نکرده است. اما کمی 
بعد اعالم کــرد مقامات روســیه در 
نامه ای به این سازمان هشدار داده اند 
که ممکن اســت به خاطر مشکالتی 
که در بازرســی ها به وجــود آمده، با 
عواقب قانونی مواجه شــوند. وزارت 
دادگستری روســیه هم در تکمیل 
بیانیه خود گــزارش داد این آژانس 
در حال جمــع آوری، ذخیره و انتقال 
اطالعات درباره روســیه اســت که 
اقدامی غیرقانونی بــوده و به همین 
دلیل باید تعطیل شــود. در این بین 

بسیاری از رسانه های اسرائیل که به 
آژانس و شبکه یهود نزدیک هستند 
سعی کردند تا به هر ترتیبی که شده 
اجازه ندهند این اخبار روابط اسرائیل 
و روسیه را متزلزل کند اما یکباره همه 
گمانه زنی هــای خوش بینانه به کنار 
رفت. به گونــه ای که وزیر »مهاجرت 
و جذب« اسرائیل در نامه ای به یائیر 
الپیــد، نخســت وزیر موقــت رژیم 
صهیونیستی نوشــت که این آژانس 
بــه او اطالع داده اســت فعالیتش به 
دستور مســتقیم وزارت دادگستری 
روسیه متوقف شده است. در این نامه 
به یائیر الپید آمده است، این تصمیم 
تاثیرات ماندگاری بر امکان مهاجرت 
یهودیان به اســرائیل و دیگر کسانی 
که تحت »قانون بازگشت« حق این 
کار را دارند، خواهند گذاشــت. این 
وزیر اســرائیلی از الپید خواست تا به 
سرعت مداخله کرده و روند مهاجرت 
یهودیان از روســیه به اســرائیل را از 
تعلیق خارج کند. نکته مهم این است 
که در ســرزمین های اشغالی به نظر 
می رسد سیاستمداران و حتی آنهایی 
که خود یهودی روس تبار هستند هم 
از این اقدام مسکو شوکه شده  بودند و 
نمی توانستند چنین اقدامی را هضم 
کنند؛ به گونه ای کــه وزارت خارجه 

اســرائیل در بیانیه ای اعالم کرد که 
در حال بررســی جزئیات این اقدام 
بوده و با مقر این سازمان در قدس در 
تماس اســت اما تمام مولفه ها نشان 
داد که هیــچ تماس یــا رایزنی قرار 
نیست به خروجی مطلوب منجر شود. 
اینکه یائیر الپید، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در جلسه کابینه اعالم 
می کند که تعطیلی دفاتر آژانس یهود 
رویداد مهم و حساسی خواهد بود که 
بر روابط تل آویو-مسکو تاثیر خواهد 
گذاشت، بدون شک یک موضع صرفاً 
سیاسی نیست و نخواهد بود؛ چراکه 
در این میان منافع حیاتی اســرائیل 

نهفته است. 

ضربه مسکو  به  دهه ها   فعالیت 
پنهان  و آشکار! 

واقعیت این است که آژانس یهود 
در تمام دنیا در حال فعالیت اســت و 
به اســتناد کتب، گزارش ها و اسناد 
موجود، این نهاد به اصطالح خصوصی 
بازوی پنهان و آشکار اسرائیل در روی 
کره زمین به شــمار می آید. در تمام 
متونی که شــرح وظایف و ماموریت 
آژانس یهــود را تشــریح می کند به 
این نکتــه برخورد می کنیــم که در 
ظاهر این آژانس در حال ارائه خدمات 

به یهودیان سراســر جهان است که 
قصد دارند از کشورهای گوناگون به 
اسرائیل مهاجرت کنند اما این صرفاً 
یک مساله و موضوع شکلی است. در 
بطن این اقدامات دقیقاً مجموعه ای از 
اقدامات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و 
مدنی را شاهد هستیم. آژانس یهود به 
صورت ماهوی شبکه ای از میلیون ها 
یهودی تبار در سراسر دنیا را داراست 
که هر کدام آنها )از پزشک تا فراش و 
راننده تاکسی( در این ساختار چینش 
شده اند و تل آویو تمام اطالعات فردی، 
تخصص ، پیشینه و شــغل آنها را به 
صورت پرونده ای در دســت دارد و از 
هر کدام از این اشخاص در روز موعود 

بهره برداری خواهد کرد. اینکه تل آویو 
می گوید این آژانــس صرفاً مهاجرت 
یهودی ها را دنبال می کند یک دروغ 
بزرگ است که روسیه و دستگاه قضا 
و ساختار امنیتی آنهم این موضوع را 
د کرده اند؛ چراکه آژانس یهود را باید 
بازوی اجرایی و عملیاتی اســرائیل 
در سراسر دنیا دانست؛ خواه فعالیت 
امنیتی انجام دهند و خــواه در مورد 
اقتصاد و سیاست کنشگری  کنند. فارغ 
از این مسائل از بدو ورود ارتش روسیه 
به خــاک اوکراین این اســرائیلی ها 
بودند که چندان با این اقدام مســکو 
همــراه نبودند و به یــاد داریم که در 
آن زمان نفتالی بنت، نخســت وزیر 
وقت اســرائیل اولین فردی بود که به 
مسکو سفر کرد. اما حاال که یائیر الپید 
در کسوت نخســت وزیری اسرائیل 
ایفای نقش می کند روزنامه اورشلیم 
پست به نقل از منابع آگاه اعالم کرده 
است که آژانس  یهود درصدد اجرای 
طرحی سری برای انتقال دفتر خود 
از مسکو به فلسطین اشغالی است. در 
این میان اما اوضــاع در حال وخیم تر 
شدن است؛ چراکه نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی به وزارت خارجه این 
رژیم دســتور داد یک بسته اقدامات 
علیه مســکو تهیه کند تا در صورت 
بسته شدن دفتر آژانس یهود در مسکو 
علیه روسیه اتخاذ شــود. در همین 
حال، روزنامه عبــری زبان یدیعوت 
آحارونوت نوشت که زئیو الکین، وزیر 
مسکن دولت رژیم صهیونیستی در 
نشست یکشنبه الپید با اعضای کابینه 
درباره موضوع آژانس یهود پیشنهاد 
داد که درصورت بســته شدن دفتر 
این آژانس در مسکو، صهیونیست ها 
به مرکز فرهنگی روســیه در تل آویو 
آسیب وارد کرده و اقداماتی را علیه آن 
اتخاذ کنند. اینکه چنین اقدامی واقعاً 
عملیاتی خواهد شد یا خیر مشخص 
نیست اما نکته این است که هاآرتص 
گزارش داده که چند نهاد یهودی اخیراَ 
پیام های تهدیدآمیزی را درباره ادامه 
فعالیت شان در روسیه از سوی وزارت 
دادگستری این کشور دریافت کرده اند 
که نشان می دهد احتماالً دامنه ضربه 
زدن روسیه به اســرائیل قرار نیست 
به آژانس یهود خالصه شــود. این در 
حالیست که مقامات اسرائیل به زودی 
به مسکو سفر می کنند و باید دید که 
آیا تکاپوی تل آویو برای ادامه حیات 
آژانس یهود در روسیه جواب می دهد 

یا خیر؟! 

فرشاد گلزاری

آژانس یهود به صورت 
ماهوی شبکه ای از 

میلیون ها یهودی تبار در 
سراسر دنیا را دارا است 
که هر کدام آنها در این 

ساختار چینش شده اند و 
تل آویو از هر کدام از این 

اشخاص در روز موعود 
بهره برداری خواهد کرد

بسته شدن دفتر آژانس 
یهود در روسیه به حدی 

برای تل اویو گران تمام شده 
که وزیر مسکن اسرائیل 
پیشنهاد داده در صورت 
قطعی شدن این موضوع، 

صهیونیست ها به مرکز 
فرهنگی روسیه در تل آویو 

آسیب وارد کرده و اقداماتی 
را علیه آن اتخاذ کنند

رئیس جمهور آلمان، ضمن متهم کردن روســیه 
به راه انداختن جنگ علیه اتحاد اروپا، از کشــورهای 
اروپایی خواست تا متحد شــوند. به گزارش فرانسه، 
فرانک والتر اشــتاین مایر، رئیس جمهــور آلمان در 
سخنرانی خود در غرب این کشــور گفت: جنگی که 
والدیمیــر پوتین علیه اوکراین به راه انداخته اســت، 
جنگ علیه وحدت اروپا است. وی افزود: ما نباید دچار 
تفرقه شویم، نباید اجازه دهیم کار بزرگی که به شیوه ای 
بسیار امیدوارکننده برای اروپای متحد آغاز کرده ایم، 
نابود شود. اشتاین مایر ادامه داد: این جنگ تنها مربوط 
به خاک اوکراین نیســت، بلکه بر ارزش های مشترک 
و نظم مســالمت آمیز اروپا تأثیر می گذارد. وی عنوان 
داشــت که دفاع از این ارزش ها و تضمین وجود آن ها 
به معنای آمادگی برای پذیرش مسائل منفی حساس 
است، اما او توضیح بیشتری در مورد ماهیت این مسائل 

منفی ها نداد. رئیس جمهور آلمان ادامه داد، جواب این 
ســوال که آیا اروپا برای این امر آماده است یا خیر در 
هفته ها و ماه های آینده معلوم خواهد شد. اشتاین مایر 
مدعی شد: روسیه به بازنگری در مرزها راضی نشده و 
به اشغال خاک یک کشور مستقل و همسایه هم اکتفا 
نمی کند و کارش به زیر ســؤال بــردن ماهیت دولت 

اوکراین رسیده است.

رئیس جمهور آلمان: جنگ اوکراین، جنگ علیه وحدت اروپاست
خبر

یک منبع آگاه از چارچوب هماهنگی که اکثر نیروهای 
سیاسی شــیعه عراق را دربرمی گیرد، اعالم کرد چارچوب 
هماهنگی، محمد شــیاع الســودانی را به عنــوان نامزد 
نخســت وزیری عراق برگزیده است. به گزارش شفق نیوز، 
پیش از این »فاضل مــوات«، یکی از رهبــران چارچوب 
هماهنگی گفته بود: رقابت برای تصدی پست نخست وزیری 
عراق پس از کناره گیری قاســم االعرجی، مشــاور امنیت 
ملی بین محمد شیاع السودانی و علی شکری است. دیروز 
)دوشنبه( در جلسه ای که در خانه هادی العامری برگزار شد، 
محمد شیاع السودانی یکی از دو نامزدی که از سوی نوری 
المالکی پیشنهاد شده بود، به عنوان نامزد نخست وزیری 
عراق معرفی شد. محمد شیاع السودانی سیاستمدار عراقی 
است که از سال ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۱۴ در دولت نوری المالکی 
به عنوان وزیر حقوق بشر مشغول به کار بود. او از سال ۲۰۰۹ 
تا کنون فرماندار استان میسان به مرکزیت شهر عماره بوده 

است. سه شنبه گذشته، چارچوب هماهنگ کننده کمیته ای 
را برای انتخاب نامزدهای پست نخست وزیری تشکیل داد 
که متشــکل از قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، 
عمار حکیم، رئیس جریان حکمت، همام حمودی، رئیس 
سازمان شورای عالی وعبدالساده الفریجی، نماینده حزب 
فضیلت بود. پیشتر مشاور امنیت ملی عراق که از نامزدهای 

معرفی شده بود، انصراف داد.

خبر

نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد

یک گروه حقوق بشری مســتقر در آفریقای جنوبی 
پرونده تخلفــات ادعایی علیه رئیس جمهوری ســابق 
سریالنکا را به دادستان کل سنگاپور ارائه کرده و به دنبال 
بازداشــت این رئیس جمهوری سابق اســت. براساس 
نسخه ای از این شــکایت که رویترز آن را مشاهده کرده 
است، پروژه بین المللی حقیقت و عدالت )ITJP(  گفته 
اســت که گوتابایا راجاپاکســه، رئیس جمهوری سابق 
ســریالنکا در طول جنگ داخلی سال ۲۰۰۹، زمانی که 
رئیس امور دفاعی کشور بود، کنوانســیون ژنو را به طور 
آشکار نقض کرد. این گروه حقوق بشر مستقر در آفریقای 
جنوبی استدالل کرد که سنگاپور می تواند براساس اصل 
صالحیت قضایی جهانی موارد ادعا شده علیه راجاپاکسه 

را تحت پیگرد قرار دهد. رئیس جمهوری سابق سریالنکا 
پس از ماه ها ناآرامی بر سر بحران اقتصادی و مسائل مزتبط 
با بحران سیاسی در نهایت در ۱۳ ژوئیه امسال استعفا کرد و 

از کشورش گریخت و به سنگاپور عزیمت کرد. 

خبرگزاری رســمی کویت )کونا( از صــدور فرمان 
جدیدی برای تعیین نخســت وزیر در این کشــور خبر 
داد. کونا گزارش داد، در پی صدور فرمانهای امیر کویت 
صادره در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ و ۱۰ می ۲۰۲۲ مبنی بر قبول 
استعفای نخست وزیر، »احمد نواف االحمد الصباح« به 
عنوان نخست وزیر انتخاب شد. بر اساس این فرمان، الصباح 
مأموریت دارد وزرای جدید را معرفی کند. امیر کویت در 
مارس ۲۰۲۲، با صدور فرمانی، احمد نواف االحمد الصباح 
را به عنوان معاون اول نخست وزیر و وزیر کشور انتخاب 
کرده بود. شیخ احمد نواف آل احمد الصباح متولد سال 
۱۹۵۶ اســت. وی یک نظامی بازنشسته است. الصباح، 
پیش از این، جانشین فرمانده گارد ملی بود. او پسر بزرگ 

امیر کویت است. این در حالی است که »نواف األحمد الجابر 
الصباح« امیر کویت اردیبهشــت ماه گذشته، استعفای 
دولت را که »صباح الخالد الحمد الصباح« نخست وزیر این 

کشور اعالم کرده بود، پذیرفت.

امیر کویت پسرش را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد! رئیس جمهور سابق سریالنکا در آستانه بازداشت

تل آویو خواستار مقابله  به مثل با مسکو شد

تعطیلی »آژانس یهود«، پیام تهدید  روسیه به اسرائیل


