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آشوبهایبیپایاندرپارلمانعراق
همان طور که انتظار می رفت جلســه روز سه شنبه پارلمان
عراق بــرای رأی اعتماد به هشــت وزیــر باقی مانــده کابینه
عبدالمهدیبهجنجالوتنشکشیدهشد؛جنجالیکهبدون
حتییکرأیاعتمادبهخروجنخستوزیرووزیرانپیشنهادی
اشازساختمانپارلمانپسازچهارساعتانتظارومعطلی
منجر شد.جلسه سه شــنبه به دلیل به حد نصاب نرسیدن با
نیم ساعت تأخیر آغاز شد .اما پس از آغاز و هنگام درخواست
الحلبوسی برای اطمینان از حدنصاب ،اعضای فراکسیون
االصالح و اتحادیه میهنی با پرچمداری سائرون وارد صحن
شــدند و با داد و فریاد و شــعار ،نظم جلســه را به هم ریختند و
باعثخروجعبدالمهدیووزیرانپیشنهادیاشازپارلمانو
تعویقجلسهتاروزپنجشنبهشدند.آنچهرویداددرحقیقت
اینبودکهنمایندگانورؤسایبرخیاحزاب،آشوبوهوچی
گریرابردموکراسیوحلوفصلطبیعیاختالفاتازطریق
رأی گیری ترجیــح و نشــان دادند که همگی تابــع تمایالت
و خواســته های رهبر " سایه " فراکســیون االصالح هستند.
صدری ها و همپیمانان آن ها اگر آن گونه که مدعی هستند
اکثریت را دارنــد باید در یک فضــای آزاد اجازه مــی دادند تا
جلسهتشکیلشودوسپسبهوزیرانیکهموافقآنهانیستند
رأی"عدماعتماد"میدادندوچنانچهاقلیتهستندهمان
موقعکهتصمیمبهخروجازجلسهگرفتندبایدتصمیمدرباره
وزیرانرابهاکثریتموجودمیسپردندتافرایندطبیعیطی
شودومجددبابازگشتبهصحنودادوفریاد،اوباشگریرا
جایگزیندموکراسینکنند.ریاستمجلسنیزدراینفرایند
بیتقصیرنبود.کنترلنکردننمایندگانوجلساتپارلمان
وشائبههایمتعدددربارهحدنصاببرخیجلساتپارلمان
نشانمیدهدجوانیکهبهدلیلدیرخوابیهایشبانهخود
جلساتمجلسراتاپیشازساعتیکظهربرگزارنمیکند
درادارهجدیپارلمانضعفدارد.ازآنسو،سائرونوبرخی
شخصیتهایاالصالحتالشمیکنندتارویدادهایمزبور
وتمایالت"رهبرسایه"اینفراکسیونوخوشآمدنیانیامدن
اوازبرخیوزیرانپیشنهادیرابهعنوانایستادگیدرمقابل
ارادهخارجی–بدوننامبردنازایران–بنامند!حداقلدرباره
چهار تن از وزیران پیشــنهادی ،واقعیت این نیســت .گزینه
وزارتکشوربهدلیلخروجازفراکسیوناالصالحوپیوستن
بهالبناءموردخشمالعبادیوصدراست.گزینهوزارتدفاع،
مورد اختالف طــرف های عمده ســنی اســت .گزینــه وزیر
دادگستری به دلیل برآورده نکردن خواسته اتحادیه میهنی
برای معرفی یک فــرد از این خاندان و گزینــه وزارت آموزش
عالی به دلیل آن که از جریان صــدر خروج کرده مورد غضب
رهبر این جریان اســت .بنابراین موضوع ادعای ایستادگی
در مقابل اراده خارجی ،فریب افکار عمومی است و تمایالت
شخصی پشت این مخالفت هاست.جلسه بعدی قرار است
امروز پنج شنبه برگزار شــود اما با شــدت اختالفات موجود
بعید به نظر می رسد که حداقل ،وزیران پیشنهادی امنیتی
(دفاعوکشور)دراینجلسهرأیبیاورند.درهرصورتتکرار
ماجراهایجلسهسهشنبه،عالوهبربیحیثیتکردنبیشتر
پارلمان و شــیوه های احزاب سیاســی در برخورد با مسائل،
نخستوزیررانیزدرفشاربیشتریقرارخواهدداد وقدرتاو
درمدیریتبحرانهاوتعاملبارهبرانسیاسیوکانونهای
قدرترازیرسؤالخواهدبرد.

اندیشکدهروز
چالشهایپیشرویارتشآمریکا
اندیشکده آمریکایی رند در گزارشی با هدف ارزیابی نیروها
و قابلیتهای نظامی آمریکا برای مواجه شــدن با دشــمنان
بالقوه واشــنگتن یعنی چین ،روسیه ،کره شــمالی ،ایران و
گروههای ســلفی آورده اســت -1:نیروهای نظامی آمریکا
برایحلچالشهایاساسیدراروپاوآسیاناکارآمدهستند
و به اندازه کافی آموزش دیده نیســتند -2.دشمنان آمریکا
ت موشــکهای بالســتیک تهدیدی را برای
با داشــتن قابلی 
آمریکا و متحدانش به ارمغــان آوردهاندکه نیروهای نظامی
آمریکاومتحدانشتوانپاسخگوییمناسبیرابهآنندارند.
-3باتوجهبهچالشهاییکهازسویدشمنانمطرحمیشود
نیازی به نیروهای نظامی وسیع نیست بلکه نیازمند تجهیز
به ســاحهای مدرن و حمایت از قابلیتهایی است که برای
واکنش در میدانهای درگیــری بالقوه مورد اســتفاده قرار
میگیرد-4.برنامهریزانوزارتدفاعآمریکابایدبهگسترش
نیروهای عملیات ویژه ،ارتقای نیروهای هســتهای آمریکا و
افزایشسطحآمادگینیروهایفعالکمککنند.

چهره روز

مجلهآمریکایی«فوربس»اسامی۱۰۰زنقدرتمندجهان
درسال ۲۰۱۸میالدیرامنتشرکردکهبرایهشتمین
بارپیاپینام«آنگالمرکل»صدراعظمآلماندرابتدایاین
فهرســت قرار دارد .عناوین دوم تا پنجم فهرست منتشر
شده مجله فوربس به ترتیب در اختیار «ترزا می» نخست
وزیر انگلیس« ،کریســتین الگارد» رئیــس صندوق بین
المللیپول«،ماریبارا»مدیرعاملشرکتخودروسازی
جنرال موتــورز و «ابیگل جانســون» مدیرعامل شــرکت
آمریکایی ســرمایه گذاری فیدلیتــی قــرار دارد .جینی
رومتیمدیرعاملشرکتآیبیامدراینفهرستدررده
دهمقرارگرفتهاست.اسامی«ملکهالیزابت»دررده۲۳
و«ایوانکاترامپ»دختررئیسجمهوریآمریکادررده۲۴
اینفهرستبهچشممیخورد.فوربسدرتوضیحانتخاب
مرکلبهعنوانقدرتمندترینزنجهاننوشت:بهرغماین
که مرکل خواهان کاندیداتوری برای دوره آتی صدارت
اعظمی آلمان نیســت ،اما رهبری او در مهمترین قدرت
اقتصادیاروپادرواقعویرابهعنوانعالیترینرهبرزن
جهانآزادتبدیلکردهاست.

پادشاه سعودی از امیر قطر برای سفر به عربستان دعوت کرد

نشانههایپایان بحران؟
طرحعربستانوسهمتحدشبرایفشاربرقطر
جهتهمسوسازیآنباخود،باگذشتحدود
یک ســالونیم ،به اهداف خود نرســید .حاال
پادشاهعربستانبهصورترسمیازامیرقطر
برایحضوردرنشستسرانکشورهایعضو
شــورای همکاری خلیج فارس که 18آذرماه
درالدمامعربستانبرگزارخواهدشد،دعوت
کرده اســت .در خصوص این دعــوت و بحران
موجود در روابط این دو کشــور ،دو نکته قابل
ذکراست؛عربستاندرتحدیدروابطشباقطرو
اعمالفشاربرآنتاجاییپیشرفتکهاحتمال

اخراجقطرازشورایهمکاریخلیجفارسهم
میرفت و حتی به این موضوع از سوی برخی
تحلیلگرانسعودیاشارههمشد.امااکنون
ریاض به صــورت رســمی از امیر قطــر دعوت
کرده اســت تــا در این نشســت شــرکت کند.
اگرچه این دعوت ،وظیفه رســمی عربســتان
در چارچــوب وظایف میزبان اســت امــا به هر
حال با توجه به رفتارهای پیشــین ریاض ،این
دعوت را باید نشانهای از شکست تالشهای
عربستان در مواجهه با قطر دانست همچنان
که این بار ملک سلمان شــخصا این دعوت را

انجامدادهاست .اگر حضور حتمی امیر قطر
در الدمــام را فرض بگیریم ،نحوه اســتقبال
از او محل بحــث خواهد بود .طبیعی اســت
که عربستان ناچار است ضوابط پروتکلی را
در میزبانی از امیر قطر رعایت کند .هرگونه

عدول از ایــن ضوابط ،به معنــای عالقه مند
نبودن عربستان به بهبود روابط با قطر است
وهرگونهاستقبالورفتاریگرمترازپروتکل،
به معنــای تالش ریــاض برای بهبــود روابط
است .بنابراین رفتار عربستان با امیر قطر را

ورمونت ،ســناتور «الیزابت وارن» و سناتور «کاماال هریس»
در انتخابات  2020سخن می گویند .جو بایدن می گوید
«موضوعاتی که امروز در کشــور بــا آن ها رو به رو هســتیم ،
موضوعاتی اســت که من تمام عمــرم روی آن هــا کار کرده
ام .موضوعات مرتبط با مشکالت طبقه متوسط و سیاست
خارجی ما مسائلی است که من آگاهی زیادی درباره آن ها
دارموحتیمنتقدانمنهماذعانمیکنند».
▪حضوردوبارهپسازدوشکست

بایدن« :الیق ترین» فرد
برای ریاست جمهوری آمریکا هستم

«جو» درسودای2020

نبی شــریفی -جــو بایــدن ،معــاون رئیس جمهور ســابق
آمریکاکهدرآخرینروزهایحضوردولتدموکراتدرکاخ
سفید« ،مدال آزادی» ،عالی ترین مدال برای غیرنظامیان
آمریکا را از اوباما دریافت کرده بود ،برای انتخابات2020
اعالم آمادگی کرد .بایدن 76ساله ،که برای معرفی کتاب
جدیدش به نام «به من قول بده ،بابا» به شــهر «میسوال» در
ایالت «مونتانا» رفته بــود گفت« :تا جایی که بتوانم با شــما
رو راســت خواهم بود؛ به گمانم من الیق ترین فرد در کشور
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برای مقام رئیس جمهوری هســتم ».بر اساس نظرسنجی
جدیدی کــه شــرکت «مورنینــگ کنســالت» و «پولیتیکو»
انجام داده اند 26،درصد از دموکرات ها خواهان نامزدی
بایدنو 19درصدنیزخواهاننامزدیسندرزهستند«.بتو
اوروک» نامزد شکســت خورده دموکرات هــا در انتخابات
مجلس نمایندگان ( )2018گزینه بعــدی رای دهندگان
دموکراتاست.هرچندکهبرخیازحضوراحتمالیمیشل
اوباما،بانویاولسابقآمریکاوسناتور«برنیسندرز»ازایالت

ضرباالجل ۶۰روزهآمریکابهروسیهبرای"شفافسازی"پیمانسالحهایهستهایمیانبرد

مسکو :واشنگتن دنباله بهانه است

آمریــکا ضــرب االجلــی  ۶۰روزه بــه روســیه بــه منظور بدون هیچ محدودیتی به توســعه تســلیحات هســتهای
شــفاف کردن درباره آن چه که نقض پیمان سالحهای جدیــد بپــردازد« .ترامــپ» در ایــن زمینــه اعــام کرد:
آمریکا تسلیحات هســته ای اش
هســتهای میــان بــرد خوانــده،
را توسعه خواهد داد ،مگر این که
داده اســت و تاکیــد داشــته کــه
روسیه و چین توســعه تسلیحات
تنها مســکو میتواند ایــن پیمان
هسته ای شــان را متوقف کنند.
را نجات دهــد« .دونالــد ترامپ» ژنرال والری گراسیموف،
موضوع دیگری کــه در این زمینه
 20اکتبــر  2018اعــام کــرد،
رئیس ستاد کل ارتش
اهمیت دارد این است که هر چند
آمریــکا از "پیمــان نیروهــای
اروپاییها نیز مانند آمریکاییها
اف-
هستهای میانبرد" (ای ان
فدراسیون روسیه تهدید
معتقدنــد که روســیه پیمــان آی
 )INFخــارج خواهــد شــد.بهانه کرد که این کشور در صورت
ان اف را نقض کــرده ،اما راه حل
اصلی آمریکا برای خــروج از این
پیمــان راهبــردی و بســیار مهم ،لزوم به پایگاههای موشکی
ایــن مســئله را نــه خــروج از این
پیمان ،بلکه مذاکره بــرای وادار
نقضمفادآنتوسطروسیهاست .آمریکا در کشورهای دیگر
کردن مســکو به رعایــت مفاد آن
واشــنگتن مدعی اســت مســکو حمله خواهد کرد .تهدید
میدانند.واقعیت این اســت که
در ســالهای اخیر ســامانههای
به
واکنش
روسیه
نظامی
ادامه این پیمان به صورت کنونی
موشکی را توســعه داده و مستقر
سیاست آمریکا در قبال
نه مد نظرغرب و نه مســکو است.
کرده که برخالف ضوابط مندرج
از دیــدگاه واشــنگتن بایــد چین
در پیمــان نیروهــای هســتهای پیمان سالحهای هستهای
نیز که بهشــدت مشــغول توسعه
میانبرد است.
میان برد است
ســامانههای موشــکی کوتاهبرد
روســیه بــه شــدت ایــن اتهــام
و میانبرد اســت بــه ایــن پیمان
واشــنگتن را رد و کاخ ســفید را
متهم کرده اســت که خود به دنبال بهانهای برای خروج بپیوندد .اما از نگاه روسها باید کشــورهای هســتهای
از این پیمان اســت .با این حال ،واشــنگتن همچنان بر اروپا یعنی فرانسه و بریتانیا نیز به این پیمان بپیوندند.
موضع خود تاکیــد میکند«.مایک پمپئــو» وزیر خارجه
آمریکا روز سهشنبه اعالم کرد ،واشنگتن به مدت  60روز
پایبندی به پیمان نیروهای هستهای میانبرد را تعلیق
خواهد کرد ،تا مسکو ظرف این مدت تعهد عملی خود را
به آن نشان دهد و در غیر این صورت از این پیمان خارج
خواهد شد.مقامات واشنگتن ،روسیه را به فریبکاری در
اجرای تعهدات مربوط به این پیمان کنترل تســلیحاتی
متهم و ادعا میکنند که هیچ نشانهای مبنی بر پایبندی
مســکو به پیمان «آی ان اف» وجود نــدارد.در واکنش به
این تهدید واشنگتن« ،سرگئی شایگو» وزیر دفاع روسیه
اعــام کــرد :در نخســتین واکنش بــه خــروج احتمالی
آمریکا از پیمان "آی ان اف" توان نظامی خود را افزایش
میدهیم .به دلیــل پیامدهای فوقالعــاده منفی خروج
آمریکا از پیمــان «ای ان اف» بر ثبــات راهبردی و امنیت
بینالمللــی ،مســکو به عنــوان طــرف دیگر ایــن پیمان
راهبــردی دربــاره آن هشــدارهای جــدی داده اســت.
دستگاه سیاســت خارجی روسیه و برخی مقامات ارشد
آن در روزهای نخست پس از اعالم تصمیم ترامپ دراین
باره موضعگیری و آن را گامی در جهت یک جانبهگرایی
و تالش آمریکا برای تثبیــت موقعیت خود بــه عنوان ابر
قــدرت جهانی تلقــی کردنــد.در عین حال ،واشــنگتن
درحالی مسکو را به نقض این پیمان متهم کرده که هیچ
گونه مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.
روسیه بارها اعالم کرده ،تا زمانی که آمریکا به این پیمان
پایبند باشــد ،مســکو نیز مفاد آن را به طور دقیق رعایت
خواهد کرد.اعالم ضرب االجل  60روزه از جانب پمپئو
به روس ها ،در واقع برای تشــدید فشــارها علیه مســکو
از جملــه از جانــب اروپاییهــا با هــدف واداشــتن آن به
پذیرفتن خواســتههای آمریــکا در زمینه کنار گذاشــتن
تسلیحاتی اســت که به ادعای آمریکا باعث نقض پیمان
آی ان اف شده اســت.با این حال ،روس ها نیز معتقدند
که مــواردی مانند اســتقرار پرتابگرهــای "ام کا  "41در
سایت ضد موشکی آمریکا در رومانی و نیز استقرار انواع
جدید بمبهای هستهای "بی  " 61از نوع هدایتپذیر و
نیز اســتقرار پهپادهای آمریکایی در کشورهای اروپایی
از موارد نقض آشکار پیمان نیروهای هستهای میانبرد
محسوب میشود و آمریکا باید برای رفع این موارد اقدام
کند .به نظر میرسد آمریکا به دنبال بهانهای برای خروج
از پیمان آی ان اف اســت تا به این ترتیب بتواند آزادانه و

جوبایدنکهدرسال 1968موفقبهدریافتدرجهدکترادر
رشته حقوق از دانشگاه معتبر سیراکیوز شده ،در سال های
 1988و 2008داوطلــب نامــزدی حزب دموکــرات برای
انتخابات ریاســت جمهوری بود اما از رقیبان خود شکســت
خورد .او که در سال 1973از ایالت دالوار ،به سنا راه یافت،
پیش از انتخاب شدن به معاونت ریاســت جمهوری در دوره
باراک اوباما ،به عنوان پر ســابقه ترین سناتور ایاالت متحده
شناختهمیشد.باراکاوباماپیشتربه«اوانآزناس»،نویسنده
مجله نیویورکر گفته بود که به عقیده او جو بایدن یک رئیس
جمهور عالی خواهد بود« :او از نزدیک با این شــغل آشنایی
داردومیداندمتضمنچهچیزهاییاست.اودرکمیکند
کهچطوربایدچیزیراکهواقعامهماستازچیزیکهاهمیت
کمتری دارد جدا کنــد » .به دلیل چنین تجربیــات و تماس
های نزدیک اســت که معاون های ریاست جمهوری معموال
برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری ،کاندیدای
قابلیهستند.الگور،جورجبوشپدر،والترماندل،هیوبرت
هامفریوریچاردنیکسوندراینردیفقرارمیگیرند.

باید زیر ذرهبین داشت .آمریکا راغب به پایان
بحران اســت .از ســوی دیگر عربســتان نیز
تحت برخی مسائل از جمله پیامدهای قتل
خاشقچی ،تحت فشار سیاســی و رسانهای
محور ترکیه-قطر و بســیاری از رســانههای
غربی است .تمجید چندی قبل بنسلمان از
اقتصاد قطر – که عربستان در پی زمینزدن
آن بــود -هم نشــانهای معنادار اســت .همه
این موارد به ما میگوید وضعیت تغییر کرده
اســت .اما دســتگاه تحلیلــی و محاســباتی
عربستانهمهمیشهطبقپیشبینیهاعمل
نمیکند.باوجوداین،حداقلمیتوانگفت
عربســتان عالقهای به ادامه بحــران ندارد،
اگرچهمدیریتصحنهپایانیاینبحرانطبق
تحلیلها و پیشبینیها جلو نرود.

▪کتابیبرایآغازکارزارانتخاباتی

درحالیکهدوسالبهانتخاباتریاستجمهوریماندهاست
بایدننیزدرسفرهاییبهشهرهایمختلفایاالتمتحدهمی
رود تا کتابش را معرفی کند .هیالری کلینتون نیز در ســال
 2014کتاب«انتخابهایسخت»وباراکاوباما«رویاهایی
ازپدرم»راپیشازاعالمنامزدیدرانتخاباتریاستجمهوری
واردبازارنشرکردهبودند.بهتازگینیزمیشلاوباماازکتاب
«شــدن» رونمایی کرده بــود که رکــورد فروش را شکســت.
کارشناســان می گویند هر چند ممکن اســت کتــاب بایدن
همچونآثاراسالفخوددقیقنباشد،امامشاهداتسیاسی
معاونرئیسجمهوردموکراتآمریکابههمراهاحساساتاو
پسازازدستدادنپسرشبیشکتکاندهندهوخواندنی
اســت .بایدن دربــاره کتاب خود بــا فیلیپ گاالنز نویســنده
نیویورکتایمزگفتوگوکردهاست .جوبایدنمیگویدزمان
دراینکتاببسیاراهمیتدارد.ثانیهها،دقایقوساعتها؛نَه
ماه و سال! او درباره نام گذاری این کتاب می گوید :یک شب
و زمانی که وضعیت سالمتی او (پسرش بو) در شرایط بسیار
بدی بود به من گفــت «بابا ،میدانم من را بیشــتر از هر کس
دیگری در دنیا دوســت داری اما به من قول بده که خودت را
ناراحتنمیکنی.مشکلیبرایمنپیشنمیآید.حالمن
خوبخواهدبود».اوبامرگروبهروشدهوباآنکنارآمدهبود.
او هنگام ِ
مرگ خواهر و مــادرش در کنار من بود و احســاس
میکنممیترسیداعتمادوامیدبهزندگیراپسازمرگوی
بهطورکاملازدستبدهم.اینکتابهمزماندربارهزندگی
بوواوضاعدرکاخسفیداستکهجوبایدنحلقهاشتراکاین
دوبهشمارمیرود.

نخست وزیر عراق :هرج و مرج مانع انتخاب  8وزیر باقی مانده شد

مصائبتکمیلکابینه عبدالمهدی

برخی درگیــری ها و تنشهــای لفظی بیــن نمایندگان
قبل از آغاز جلســه رایگیری بر سر رای اعتماد به هشت
نامزد پیشــنهادی باقی مانده کابینه عراق باعث شد که
این جلســه تشــکیل نشــود و در نتیجه سرنوشت هشت
پســت وزارتی خالی ،همچنان درهالــهای از ابهام باقی
بماند«.عــادل عبدالمهدی» ،نخســتوزیر عــراق بیش
از دو مــاه اســت که مأمــور به تشــکیل کابینــه جدید این
کشــور شــده ،ولی هنوز نتوانســته اســت کابینه خود را
تکمیل کند و تشــکیل ناقــص کابینه فعالیت هــای آن را
تحت الشعاع قرار داده اســت.نمایندگان پارلمان عراق
ماه پیــش در اولین جلســه رای گیــری پارلمــان از میان
 22وزیر پیشــنهادی نخســتوزیر ،تنها به  14وزیر رای
ت وزیرعراق در تالشــی جدید
اعتماد داد ه بودند.نخســ 
روز دوشنبه اسامی هشت نامزد پیشنهادی باقیمانده را
تقدیم «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور کرد
تا نمایندگان روز سه شنبه درباره آن ها رایگیری کنند.
این اقدام عبدالمهدی ،به دنبال درخواســت های مکرر
نهادهای سیاسی برای حل و فصل فرایند تکمیل کابینه
و تسریع در روند انتخاب کاندیداهای پست های خالی در
وزارتخانه های مذکور صورت گرفت.در چنین شرایطی
جلســه رایگیری پارلمان عراق شــامگاه ســه شــنبه در
حال شــکلگیری بود که به دلیل درگیــری و اختالفات
بر ســر برخی از نامزدهای پیشــنهادی ،بــدون نتیجه به

پایان رسید.تشــدید اختالفات میان گروه های سیاسی
و ناکامی جلسه روز سه شــنبه پارلمان عراق ،این کشور
را در آستانه یک بحران سیاسی جدی قرار داده تا جایی
که برخی رهبران و جریان های سیاسی درباره تبعات آن
بر ثبات و آرامش سیاسی درعراق هشدار داده اند.تداوم
اختالف نظر سیاسی بر سر نامزدهای باقی مانده کابینه
عبدالمهدی موجب شده است رســانه ها و شخصیت ها
و کارشناسان در خصوص کشیده شــدن این اختالفات
سیاسی به سطح جامعه و اردوکشــی های خیابانی و در
نتیجه تکــرار تجربه های قبلــی این کشــور در این زمینه
هشداردهند.کارشناســان ،اختالفات شــدید سیاسی
را که بین فراکســیون های مختلف بر ســر تصدی پست
وزارت کشور و وزارت دفاع ایجاد شده ،نشانه چالش های
سیاســی بزرگ پیش روی عبدالمهدی در آینده فعالیت
دولت او می دانند.درحالی که روشن شدن شاکله نهایی
کابینــه عبدالمهدی زمان بر و طوالنی شــده اســت ،وی
شــایعاتی را مبنی بر این که در صــورت ادامه اختالفات
سیاسی در این کشور ممکن است اســتعفا کند رد کرد،
اما درصورت حل نشــدن اختالفات و به نتیجه نرسیدن
جلسات پارلمان برای تکمیل کابینه خطر ورود عراق به
دوره دیگری از تنش سیاســی و همراه شدن اعتراضات
خیابانی به سبک آن چه در تابستان گذشته شاهد آن بود،
بسیار جدی تلقی می شود.

عربستان
تالشبولتونبرایتبرئهسعودی
مشاورامنیتملیآمریکا:قتلخاشقچییکیازقتل
هایفراوانخاورمیانهاست!
مشاورامنیتملیآمریکادرسخنانیکهنشاندهندهتالش
برایتبرئهسعودیهاازجنایتهولناکقتلخاشقچیاست
اعالم کرد که قتل روزنامه نگار منتقد ســعودی وحشــتناک
اســت  ،اما ما درباره منطقه ای ســخن می گوییم که همیشه
شــاهد جنایت های وحشــتناک اســت .این درحالی اســت
که دوعضوجمهوریخواهمجلسسنایآمریکابعدازشنیدن
گزارشرئیسسازماناطالعاتمرکزیآمریکا(سیا)درباره
پروندهقتلجمال اظهارکردند،بیشازگذشتهبهاینیقین
رســیدهاند که محمد بن ســلمان در قتل جمال خاشــقچی
دستداشتهاست.
▪گراهام«:دودتفنگیوجودندارد ،اماصدای ارههست»

لیندسیگراهام،ازسرانبرجستهجمهوریخواهاندرکنگره
آمریکاپسازاستماعگزارشجیناهسپل،رئیسسازمانسیا،
درباره نحوه قتل جمال خاشقچی ،گفته است از نظر او محمد
بنسلمان"،دیوانهوخطرناک"است.اینسخنانکهمشابهآن
ازسویچندسناتوربرجستهدیگرکنگرهآمریکاهممطرحشده،
دقایقی پس از آن مخابره شده که جینا هسپل ،رئیس سازمان
اطالعاتمرکزیآمریکا،سیا،دریکجلسهمحرمانه،گزارش
و نظرات خود درباره نحوه قتل خاشــقچی را برای ســناتورها
تشــریح کرد.ســناتور گراهام که در یک ســال گذشــته رابطه
دوستانهونزدیکیبادونالدترامپبرقرارکردهپسازاینجلسه
بهخبرنگارانگفته":محمدبنسلمانازنقشهقتلخاشقچی
پیشاپیشخبرداشتهاستاو«دیوانهوخطرناک»است«.مناو
رادرحدیکشریکقابلاعتمادبرایایاالتمتحدهنمیبینم.
من نمیتوانم از فروش تسلیحات (به عربستان) تا زمانی که او
(محمد بن سلمان) مهار نشــده حمایت کنم ».گراهام افزود:
«باید خیلی کور بود که به این نتیجه نرسید این (قتل) از سوی
افرادیاجراوسازماندهیشدکهتحتفرماندهیمحمدبن
سلمانبودند».گراهامبهطعنهگفت«:دودتفنگیوجودندارد،
اماصدای ارههست».اشارهاوبهگزارشمقامهایترکیهاست
که میگویند خاشقچی ،با اره قطعه قطعه شده بود.همزمان،
دادستانیترکیهدستوربازداشتژنرالاحمدعسیریوسعود
القحطانی را به اتهام مشارکت در برنامهریزی قتل خاشقچی
صادرکرد.همزمانسناتوربابکورکر،یکیدیگرازجمهوری
خواهانبرجستهکنگرهآمریکاکهریاستکمیتهروابطخارجی
سناراهمبرعهدهدارد،پسازجلسهبارئیسسازمانسیاگفت:
«ذرهایشکندارمکهاینقتلبادستورمحمدبنسلمانشکل
گرفته،اگراو(ولیعهدعربستان)دریکدادگاهمحاکمهمیشد
 ۱۵بارمحکوممیشد».کورکرگفتهاوهممانندسناتورگراهام
برایتهیهیکبیانیهدرمحکومیتایناقدامتالشخواهدکردو
تاکیدکردهاست«:دولتبایداینرابهشدتمحکومکندوپس
ازآنهمبایدتاوانآن(ازسویعامالن)پرداختشود».سازمان
ســیا در جمعبندی نهایی که درباره این قتل تهیه کرده نتیجه
گرفتهاستتصمیمبهقتلجمالخاشقچینمیتوانستهبدون
اطالع و اذن محمد بن ســلمان ،ولیعهد جــوان صورت گرفته
باشد.اما عربستان میگوید محمد بن سلمان از این قتل خبر
نداشتهودرهمینزمینه۱۱نفررامحکومکردهاستکهبهگفته
عربستاناعضاییکتیمخودسربودهاند.

نمای روز

بیــش از ۱۲۰۰کــودک در مهدکودکهــای چین در
دورههای آمــوزش نظامی شــرکت میکننــد .عکس
مربوط به یکــی از ایــن دورههای آموزشــی در اســتان
جیانگشودرشرقچیناست.
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