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مذاکرات به مرحله برگشت ناپذیر رسیده است؟!

واقعیتگرایی بیرحمانه بایدن در
خاورمیانه

یک مجله آمریکایی در مقاله ای نوشت:
رشتهای واحد رویکرد کاخ سفید را به کل منطقه،
از سوریه گرفته تا عربستان سعودی ،مرتبط
میکند.
به گزارش خبرآنالین ،استیون ای کوک در
مجله فارن پالسی درباره رویکرد بایدن در
منطقه خاورمیانه نوشت :برخالف باور بسیاری
از تحلیلگران ،بایدن در خاورمیانه دارای راهبرد
است .یعنی او و مشاورانش به مشکالت
منطقهای ،ارتباط این مشکالت با منافع آمریکا،
منابعی که در دسترس ایاالت متحده است و
هزینههای پیگیری سیاستهای گوناگون توجه
میکنند .نتیجهی این رویکرد راهبردی است
که میتوان آن را «عملگرایی بیرحمانه» نامید.
از این رو ،عجیب نیست که هم فعاالن حقوق
بشر و هم تندروهای آمریکا با این رویکرد مخالف
هستند.
واقعیتگرایی بیرحمانه بیش از هر چیز در
سیاستهای دولت بایدن در سوریه و یمن
نمایان است .برغم رویکرد افراطگرایان ه در برابر
سوریه که بایدن در کارزار انتخاباتیاش از آن
سخن گفته بود ،به نظر میرسد که رئیس
جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده است که
تنشزدایی بهتر میتواند به تحقق مجموعهای از
اهداف راهبردی مرتبط با مناقشه سوریه و فراتر
از جنگ داخلی این کشور کمک کند.
این رویکرد نشان میدهد بایدن بهطور ضمنی
پیروزی اسد را پذیرفته است و کسی نمیتواند
در اینباره کاری انجام دهد .تیم بایدن ظاهرا
باور دارد که آمریکا با کنار آمدن با این واقعیت
فرصت بیشتری برای شانس بیشتری برای کمک
به مردم سوریه ،کمک به لبنانیهای فقیر و
تغییر روابط با روسیه خواهد داشت و از این
طریق میتواند سوریها را به کنارهگیری از ایران
متقاعد کند.
واقعیتگرایی بیرحمانه بایدن در سوریه با
منافع آمریکا در مبارزه با تروریسم ،مقابله با
اشاعه هستهای ،امنیت اسرائیل ،حقوق بشر و
جستجوی راههایی برای افزایش جریان کمکها
همخوانی دارد .این رویکرد علت اصلی مشکل را
از میان بر نمیدارد .هر ناظر عینی باید بپذیرد
که اسد هرگز با حسن نیت با موضوع کمکها
برخورد نکرده است و اغلب به اندازه کافی برای
دور نگه داشتن مخالفان خود و حفظ ظرفیت
برای ادامه سیاستهای شرورانه عمل کرده
است .چهبسا راهبرد بایدن راهبرد بدی باشد ،اما
در نهایت او یک راهبرد دارد.
یمن کشور دیگری است که در آن
واقعیتگرایی بیرحمانهی بایدن نمایان است.
تصویب فروش  650میلیون دالری تسلیحات
آمریکایی به عربستان از سوی سنا خشم
گروههای حقوق بشر و اعضای ترقیخواهان
کنگره را برانگیخت .دولت گفت که این معامله
شامل «سالح های دفاعی» بوده است ،اما
مخالفان این معامله فریاد انتقاد سر دادند .آنها
میگویند تعیین اینکه چه چیزی سالح دفاعی
است اغلب به این بستگی دارد که از چه کسی
این سوال را بپرسید .حوثیها ادعا میکنند که
حمالت موشکی و پهپادی آنها به خاک عربستان
دفاعی است .سعودیها نیز مدعی هستند که
حمالت هوایی آنها در یمن دفاعی است .این
نوع از ابهام معنایی به واقعیتگرایی بیرحمانه
بایدن کمک میکند.
واقیتهای دیگری هم وجود دارند .قطع
فروش تسلیحات به عربستان جنگ یمن را پایان
نخواهد داد .این اقدام شاید کار را برای مدتی
دشوارتر کند اما مناقشه یمن با اقدام کنگره پایان
نمیگیرد .سیاست دولت بایدن بر مبنای این
واقعیت و همچنین برپایهی این شناخت شکل
گرفته است که نمیتوان عربستان را منزوی کرد.
مناقش ه یمن بسیار تاسفبار است و با مداخله
عربستان در سال  2015بدتر شده است .با این
حال ،وقتی صحبت از عربستان سعودی به میان
میآید ،بایدن مسئله دیگری برای نگرانی دارد
که با سیاست و منافع ملی خودش در هم تنیده
است :جریان آزاد نفت و توانایی سعودیها در
تأثیرگذاری بر قیمت آن و همچنین بر هزینهای
که مصرفکنندگان آمریکایی در پمپهای
سوخت میپردازند.
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زرادخانههای موشکی عربستان به ته رسیده

کاهش «پرانتزهای باز» در مذاکرات وین
علی باقری کنی این مطلب را شنبه شب در پایان
جلسات متعدد با نمایندگان گروه  ۴+۱و پیش از
آنکه هتل کوبورگ را ترک کند به خبرنگاران گفت.
وی همچنین تائید کرد که مذاکرات رو به جلو و در
حال پیشرفت است.
اما شبکه المیادین به نقل از منابع ایرانی نوشت
که مذاکرات وین پیشرفتهایی داشته اما هنوز به
مرحله توافق نرسیده است.
شبکه المیادین به نقل منابع ایرانی در وین نوشت:
مذاکرات وین پیشرفتهای کندی داشته است
اما هنوز به مرحله توافق نرسیده است .کشورهای
اروپایی در مذاکرات تعلل می کنند.
این منابع تاکید کردند :هدف ما (ایران) رسیدن
به توافق است و مباحثات درخصوص این موضوع
ادامه دارد.
این شبکه لبنانی در ادامه به نقل از همین منابع
اخبار منتشر شده در برخی رسانهها درباره آغاز
مرحله تدوین توافق موقت و دوساله را تکذیب کرد.
همچنین یک کارشناس مسائل بینالملل گفت:
«جالب اینجاست که ایران و آمریکا این فرصت را
برای رقبای خودشان ساختند تا صاحب نقش شوند؛
بنابراین دو کشور ایران و آمریکا هر چه زودتر توافق
کنند به سود منافع دو کشور است ،وگرنه به حدی
کشورهای دیگر موضوعات مرتبط و یا غیر مرتبط با
برجام را عنوان میکنند تا عمال امکان توافق از دست
ایران و آمریکا خارج شود».
حشمتالله فالحت پیشه ،کارشناس مسائل
بینالملل گفت :اعتقاد من بر این است که مذاکرات
وین به مرحله برگشت ناپذیری رسیده است ،یعنی
احتمال توافق بیش از عدم توافق است .دلیل هم این
است که دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا به دنبال
توافق هستند و اتفاقا طرفهای واسط منافع شان در
طوالنی کردن مذاکرات است؛ لذا در چنین شرایطی
میبینیم که بازیگرانی همچون روسیه و فرانسه برای
خودشان منافع برجامی تعریف کرده اند .آنها در
حال حاضر در حال پیشبرد منافع ملی خودشان از
دل چالش هستهای هستند.
وی ادامه داد :هر چند دو هیات ایرانی هیچ تماسی
با یکدیگر ندارند ،ولی متنی که به عنوان زمینه بحث
قرار گرفته است ،حاصل نقطه نظرات طرف ایرانی و
آمریکایی است؛ بنابراین دو طرف تجربه نیمه کاره
رها کردن مذاکرات را در زمان دولت گذشته دارند
و هزینه آن را داده اند .به نظر من به همین دلیل
دو طرف تا جایی که اکنون رسیده اند را رها نخواهند
کرد .البته مباحثی هم که تحت عنوان ضرب االجل
طرح میشود ،جزیی از بازیهای دیپلماسی است،
برای اینکه طرف مقابل وادار شود از مواضع خود
عدول کند؛ وگرنه به نظر من مذاکرات از مرحله
ضرب االجل گذشته و امکان توافق وجود دارد.
این تحلیلگر مسائل بینالملل افزود :طبق تجربه
گذشته یک توافق بد میتواند بدتر از شرایط عدم
توافق باشد؛ بنابراین هیئتهایی که مواضع ضرب
االجلی را مطرح میکنند باید این واقعیت را در
نظر بگیرند که حداقل طرف ایرانی وارد یک توافق
بد نخواهد شد .چرا که تجربه شکسته شدن این
توافق را از طرف ترامپ دارد .با این وجود بنده معتقد
هستم که مذاکرات به مرحله برگشت ناپذیری رسیده
و همه مواردی که مطرح میشوند ،بیشتر بلوفهای
دیپلماتیک هستند .در سمت دیگر یکی از مواردی
که باعث میشود ،مذاکرات پیچیده شود ،این است
که به جز ایران و آمریکا ،دیگر طرفین برای خودشان
حوزه منافع برجامی تعریف کردهاند.
فالحت پیشه با اشاره به حضور هیات کره جنوبی
و عربستانی در وین گفت :حضور هیات کره جنوبی
قابل درک بود ،چرا که کره جنوبی دچار چالشی شده
که خودش یک طرف این چالش نیست .از طرفی به

ریاض دست به دامان عربها شد

مذاکره کننده ارشد ایران در تازهترین ارزیابی خود از روند گفتوگوهایی که با محور احیای برجام جریان دارد بیان داشت که موارد اختالف موسوم به
پرانتزهای باز رو به کاهش است.

شبکهالمیادین
به نقل از منابع
ایرانی نوشت که
مذاکرات وین
پیشرفتهایی
داشته اما هنوز
به مرحله توافق
نرسیده است
همان اندازه که منافع ایران در آزادسازی دالرهای
بلوکه شده در کره جنوبی است به همان میزان کره
جنوبی عالقهمند است که بیش از این منافع سنتی
اش با ایران آسیب نبیند .اما حضور هیات عربستانی
در وین ،نشان دهنده سیاست توازن منفی است .در
حال حاضر برخی از بازیگران سیاست توازن منفی را
دنبال میکنند که به نظر من متاسفانه روسیه هم در
این بازی شریک است .چرا که وقتی دیدند حضور
کره جنوبی در وین یک نشانه مثبت است مبنی
بر اینکه امکان آزادسازی منابع مسدود شده ایران
وجود دارد ،در چنین شرایطی سعی کردند عربستان
را وارد کنند .عربستانی که به همراه اسرائیل دولت
بایدن اجازه نداده بود نه تنها وارد متن و حاشیه
مذاکرات نشوند ،بلکه حتی هشدار داده بود که این
دو کشور اقدامات خرابکارانهای علیه برنامه هستهای
ایران انجام ندهند.
وی اضافه کرد :من همچون گذشته معتقد هستم
که چالش هستهای ایران دو طرف دارد که ایران و
آمریکا هستند .باقی طرفها را ایران ساخته است.
طرفهایی که ایران ساخته ،حاال برای خودشان دارند
بازیگران جدیدی همچون عربستان را میسازند .به
نظر من ایران باید به این مسئله حساس باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :نقش فرانسه در
مذاکرات هستهای قابل انتقاد است .االن میبینیم
که امانوئل مکرون در منطقه حاضر میشود ،جایی
که حتی آمریکا اجازه نداده که منافع منطقهای یا
دغدغههای منطقهای وارد حوزه برجام شود .اما
میبینیم که مکرون یک سری ادعاهای منطقهای
را تکرار میکند ،برای اینکه قراردادهایی را نصیب
فرانسه کند .همانگونه هم نقش بیش فعال اولیانوف،
نشان دهنده برتری دادن منافع ملی روسیه از سوی
روسها بر منافع برجامی در جهان است.
فالحت پیشه ،دوستیهای راهبردی ایران را یک
خطا خواند و گفت :یک اشتباهی که همیشه در
ایران مطرح میشود ،تحت این عنوان که روسیه را
دوست راهبردی میدانند ،این اشتباه باعث شده تا
روسها از این تعارف لفظی ایران بیشترین استفاده
را برای منافع ملی اش کند .در دنیای امروز ،عمال
دیگر روابط راهبردی معنا ندارد .کشورها همه روابط
شان تاکتیکی است و همان طوری که دو متحد
آمریکا ،مثل کره جنوبی و عربستان سعی میکنند

با هیئت روسی مذاکره کنند ،به همان میزان هم
روسیه تالش میکند تا حوزه منافع مختلف را برای
خودش شکل میدهد .جالب اینجاست که ایران و
آمریکا این فرصت را برای رقبای خودشان ساختند تا
صاحب نقش شوند؛ بنابراین دو کشور ایران و آمریکا
هر چه زودتر توافق کنند به سود منافع دو کشور
است ،وگرنه به حدی کشورهای دیگر موضوعات
مرتبط و یا غیر مرتبط با برجام را عنوان میکنند تا
عمال امکان توافق از دست ایران و آمریکا خارج شود.
کاهش اختالفات در مذاکرات وین؛ عطش رسانهها
برای خبرهای تازه
سخنان مذاکرهکننده ارشد ایران پس از نزدیک
به  ۱۰روز سکوت درباره روند مذاکرات ،زلزلهای در
رسانههای داخل و اردوگاه خبرنگاران مطرح جهان که
در مقابل هتل کوبورگ ،محل برگزاری مذاکرات رفع
تحریمها سخت تشنه شنیدن آخرین اخبار هستند
به پا کرد تا جایی که کار به تحریف اظهارات وی هم
کشیده شد.
به گزارش ایرنا ،علی باقری کنی پس از برگزاری
جلسات متعدد با نمایندگان گروه  ۴+۱و پیش از آنکه
هتل کوبورگ را ترک کند به سواالت خبرنگاران درباره
تعداد پرانتزها که موارد اختالفی در پیشنویس توافق
محسوب میشود پاسخ داد و گفت که در این زمینه
پیشرفتهایی صورت گرفته است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که پس از
نشست خبری نهم دی «انریکه مورا» هماهنگ
کننده کمیسیون مشترک برجام ،اطالعات دیگری
درباره روند مذاکرات اعالم نشد و در این مدت
نمایندگان رسانهها ،به ویژه گزارشگران تلویزیونهای
مطرح جهان که با حساسیت تحوالت مقابل هتل
کوبورگ را دنبال میکنند در عطش اخبار تازه بودند.
در روزهای اخیر هم رفتوآمد هیئتها و تعداد
جلسات افزایش یافته و از نظر ناظران گفتوگوها
ی شده است.
وارد مراحل حساس تصمیمگیر 
درست یا غلط ،دست کم این جوی است که در
خیمه خبرنگاران حاکم است و نمایندگان رسانهها
در گپوگفتهای دوستانه این احتمال را مطرح
میکنند که تحول مهمی در شرف اتفاق است.
به همین خاطر اظهارات مذاکره کننده ارشد ایران
ب ه سرعت در شبکههای تلویزیونی ،اجتماعی و فضای
مجازی مخابره شد و زلزلهای را در عرصه رسانهها چه

در داخل و چه در سطح بینالمللی به راه انداخت.
فعاالن شبکههای مجازی با هشتگهایی مانند
کاهش اختالفات در مذاکرات وین و تحولی مهم در
گفتوگوها به استقبال اظهارات باقری رفتند.
برخی رسانهها هم از فرط ذوقزدگی و هیجان
سابقه خبر ایرنا را به اظهارات مذاکره کننده ارشد
ایران نسبت داده و سخنان تحریف شدهای از وی
منتشر کردند.
با این وجود ناظرانی که از نزدیک تحوالت را دنبال
میکنند در انتظار دادههای بیشتری هستند تا
ابهامات خود را نسبت به دورنمای ادامه گفتوگوها
به روز رسانی کنند.
خبرنگاران مستقر در مقابل هتل کوبورگ در
خیمه ای با وسعت  ۵۰۰متر مربع که مقابل هتل
کوبورگ محل برگزاری گفتوگوها علم شده مستقر
هستند .ساعات کاری خیمه خبرنگاران از  ۹صبح تا
 ۱۸عصر است و تسهیالت مختصری مانند سماور و
قهرهجوش برای خبرنگاران تعبیه شده است .برق این
چادر از طریق سه ژنراتور تامین میشود که هر سه
روز حدود  ۸۰۰لیتر سوخت مصرف میکند .گفته
میشود که هزینه برپایی این چادر از سوی وزارت
امور خارجه اتریش تامین میشود.
حدود  ۴۰میز کار در خیمه خبرنگاران قرار دارد که
برای هر کدام  ۴صندلی تعبیه شده است .این روزها
حدود  ۲۰خبرنگار از رسانههای بینالمللی سرگرم
پوشش خبری این رویداد تاریخی هستند.
تعداد معدودی از خبرنگاران پس از تعطیلی
خیمه ،ساعتها مقابل هتل کوبورگ در هوای سرد
وین منتظر میمانند تا از فرصت کوتاه تردد هیئتها
سواالتی را مطرح و اخبار تازهای را کسب کنند .البته
اظهار نظرهای مطرح شده در حد کلیات و در بهترین
حالت حاوی پیام دیپلماتیک به طرف مقابل است که
چندان با انتظار گزارشگر و مخاطب مانوس نیست.
به هر روی ،این روزها که گفتوگوها در مراحل
حساسی قرار دارد و شاید تمایلی از سوی هیات ها
برای اظهارنظرهای عمومی نباشد ،اما باید این نکته را
نیز در نظر داشت که خبرنگاران تشنه شنیدن اخبار
تازه از روند مذاکرات هستند و طرفی که ابتکار عمل
را در این زمینه دست گرفته و سکوت حاکم در خیمه
خبرنگاران را بکشند دست کم تا چند روز بر فضای
رسانهای در اینجا غالب خواهد بود.

تلفات ارتش آمریکا از خودکشی ،دو برابر تلفات کرون است

دادههای پنتاگون نشان میدهد ،بیش از  ۱۵۰عضو ارتش آمریکا
در سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۱بر اثر خودکشی جان خود را از دست
دادهاند که باالتر از رقم سربازان کشتهشده بر اثر ابتال به کرونا در
ارتش آمریکا از ابتدای پاندمی تاکنون است.

به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز ،بر اساس
دادههایی که پنتاگون منتشر کرد ،در سه ماهه سوم سال ،۲۰۲۱
 ۱۶۳عضو ارتش آمریکا دست به خودکشی زدهاند که این رقم شامل
 ۷۰نفر سرباز مشغول به خدمت فعال ۵۶ ،نیروی ذخیره و ۳۷
نیروی گارد ملی میشود.
طبق این ارقام کلیت خودکشی در میان نیروهای مشغول به
خدمت فعال در ارتش آمریکا در سه ماهه سوم  ۲۰۲۱در مقایسه با
سه ماهه دوم آن سال کاهش یافته ،اما میزان خودکشی در میان
اعضای ذخیره و گارد ملی در این سه ماهه نسبت به سه ماهه قبل
از آن افزایش نشان داده است.
از سوی دیگر تعداد نیروهای فوتی ارتش آمریکا بر اثر خودکشی
در بازه ژوئیه تا سپتامبر سال گذشته میالدی دو برابر تعداد نیروهای
فوتی بر اثر ابتال به کرونا ویروس در ارتش ایاالت متحده در کل
مدت همهگیری است.
تا تاریخ هشتم ژانویه ۸۶ ،عضو ارتش آمریکا بر اثر ابتال به کرونا

ویروس جان باختهاند.
طبق اعالم پنتاگون ،تا ماه سپتامبر مجموع تلفات ابتال به کرونا
ویروس در ارتش آمریکا  ۴۳تن بود و بخشی از دلیل دو برابر شدن
این رقم در فاصله سپتامبر تا ژانویه تشدید ابتال به سویه دلتای
کروناویروس بوده است.
در سال  ۲۰۲۱مجموعا  ۴۷۶عضو ارتش آمریکا مرتکب خودکشی
شدهاند .دادههای پنتاگون نشان میدهد در سال  ۷۰۱ ،۲۰۲۰عضو
ارتش آمریکا مرتکب خودکشی شدهاند.
در ماه دسامبر ارتش آمریکا برخورد انضباطی را با آن دسته از
اعضای این ارتش که از حکم دولت فدرال به الزامی شدن تزریق
واکسن کروناویروس تبعیت نکرده باشند ،آغاز کرد .آمارها نشان
میدهد که بیش از  ۲۰۰تن از تفنگداران دریایی آمریکا از بابت
خودداری از تزریق این واکسن از ارتش اخراج شدهاند.
به نوشته فاکس نیوز ،پنتاگون به درخواست برای اظهارنظر در
خصوص گزارش این رسانه پاسخ نداد.

یک رسانه انگلیسی زبان از درخواست کمک
عربستان از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
برای مقابله با حمالت ارتش و کمیتههای مردمی
یمن به مواضع نظامی در خاک عربستان پرده
برداشت.
به گزارش ایسنا ،روزنامه فایننشال تایمز
به نقل از منابعی که آنها را بلند پایه خوانده
است ،اعالم کرد؛ عربستان سعودی درخواستی
را از چند کشور عرب حوزه خلیج فارس کرده
است تا به ریاض برای تجهیز بیشتر زرادخانه
موشکیاش به پاتریوت کمک کنند.
طبق این گزارش ،دلیل این درخواست
عربستان؛ افزایش حمالت انصارالله یمن به
مواضع نظامی در عمق خاک عربستان است.
این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی
که نامش را فاش نکرده است ،نوشت :این
یک موضوع فوری است .ریاض ممکن است
موشکهای رهگیری را از تعدادی از کشورهای
عرب حاشیه خلیج (فارس) دریافت کند و ما روی
آن کار میکنیم .این گزینه ممکن است سریعتر
از خرید مستقیم از آمریکا محقق شود.
این منبع همچنین گفت که زرادخانه موشکی
عربستان ممکن است ظرف چند ماه تمام شود
و دستیابی به موشک از کشورهای دیگر مستلزم
موافقت آمریکا است.
یک منبع مطلع دیگر از روند مذاکرات عربستان
در این باره گزارش داد :عربستان سعودی این
موشکها را از دوستانش خواسته است ،اما این
در حالی است که ذخایر این کشورها قابل توجه
و زیاد نیست.

سرنوشت نامعلوم دهها عربستانی
ربوده شده در زندانهای آل سعود

سازمان حقوق بشری سند در گزارشی به
سرنوشت نامعلوم دهها چهره ربوده شده در
زندانهای عربستان پرداخت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت
سعودیلیکس ،سازمان حقوق بشری سند
اعالم کرد :مقامات عربستانی هنوز محکومیتها
و هشدارهای بینالمللی در خصوص استمرار
سیاستهای سرکوبگرانه و ظالمانهشان در حق
مردم این کشور را که موجب سلب آزادی بیان و
عقیده آنها شده ،نادیده میگیرند.
این سازمان حقوقی در ادامه تاکید کرد :از
جمله شیوههای سرکوب وحشیانه که توسط
مقامات این کشور در حق زندانیان سیاسی
انجام میشود ،بازداشت ظالمانه است که یک
لکه سیاه در تاریخ حاکمیت محمد بن سلمان،
ولیعهد این کشور است.
از مهمترین چهرههای ربوده شده در عربستان
ترکی الجاسر ،سعود بن غصن ،احمد المزینی،
جابر العمری و عبدالرحمن السدحان هستند.
با بازداشت این چهرهها بندهای قانونی نقض
شده و حاکمیت عربستان محکوم میشود و
ریاض باید در سیاستهای خود تجدیدنظر کرده
و سرنوشت این افراد را مشخص کند.
درواقع از سپتامبر  ۲۰۱۷و با آغاز بازداشتها
در عربستان ،زندانهای این کشور به
زیرزمینهایی مملو از چهرههای آکادمیک،
فعاالن ،اندیشمندان و مبلغان تبدیل شدند و
این در حالی است که بازداشتها ادامه دارند و
مقامات سعودی شایستهترین چهرههای ملی که
این کشور به آنها نیاز دارند ،بازداشت میکنند.
از جمله این افراد شایسته که از سپتامبر ۲۰۱۷
بازداشت شدند ،سلمان العوده ،خلبان محمد
موسی الشریف ،عوض القرنی ،حسن المالکی،
محمد المنجد ،غرم البیشی و عصام الزامل
هستند .مقامات سعودی چهرههای شایسته
علمی و ملی را با هدف خاموش کردن صدای هر
مخالف سیاسی سرکوب کرده و به رسانهها نیز
اجازه پرداختن به پروندههای آنها را نمیدهند.
در این میان فعاالن زن عربستانی نیز هدف
سرکوبهای وحشیانه و بازداشت ظالمانه آنها
قرار دارند و در حال حاضر بیش از  ۱۰فعال
زن در زندانهای این کشور حبس هستند که
معروفترین آنها حلیمه الحویطی ،ساره الجبری،
منی البیالی ،نازا و نجالء المروان ،لینا الشریف،
رینا عبدالعزیز و اسماء السبیعی هستند.

صدریها با پوشیدن کفن و موتورهای سه چرخه وارد شدند!

درگیری در نخستین جلسه پارلمان عراق

اولین جلسه دوره جدید پارلمان عراق پس از چند ساعت وقفه ،عصر امروز
آغاز شد اما به دلیل درگیری بین نمایندگان ،جلسه متوقف شده و باز هم به
تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا ،اولین جلسه دوره جدید پارلمان روز یکشنبه با تأخیر چند
ساعته آغاز شد .اولین جلسه پارلمان جدید عراق قرار بود راس ساعت یازده صبح
با حضور قانونگذاران عراقی و به منظور تعیین رئیس جدید و معاونان اول و دوم
وی برگزارشود اما از ساعت یازده به ساعت  ۱۵موکول شد و بعدا یک ساعت
دیگر هم به تعویق افتاد و اولین جلسه پارلمان جدید راس ساعت  ۱۶به وقت
محلی آغاز شد.
در ابتدا ،جلسه افتتاحیه پنجمین دور پارلمان عراق به ریاست «محمود
سنی پارلمان آغاز شد و نمایندگان پارلمان سوگند یاد کردند.
المشهدانی» ،رئیس ِ
در این میان نمایندگان کُرد پارلمان در جلسه رسمی پارلمان ملی عراق به زبان
محلی کردی سوگند یاد کردند .پس از مراسم سوگند ،گرو ه «چارچوب هماهنگی
شیعیان عراق» (شامل گروههای شیعه و برخی از احزاب سنی و کُرد معترض به
نتایج انتخابات پارلمانی) سندی را به رئیس موقت پارلمان عراق تقدیم کردند که
در آن اسم  ۸۸اسم نماینده ذکر شده بود و خود را به عنوان فراکسیون اکثریت
همزمان فراکسیون صدر وابسته به جریان صدر سندی شامل اسامی  ۷۶نماینده
را به رئیس جلسه پارلمان ارائه و اعالم کرد که آنها فراکسیون اکثریت هستند.
همین موضوع باعث شد تا میان نمایندگان دو طرف در داخل صحن پارلمان
درگیری ایجاد و جلسه به هرج و مرج کشیده شود.

برخی منابع خبری میگویند که «محمود المشهدانی» مسنترین نمایندە
پارلمان جدید عراق که ریاست جلسه را برعهده داشته در جریان این درگیریها،
مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برخی منابع دیگر میگویند که به دلیل بد شدن
شرایط جسمانیاش ،جلسه پارلمان را ترک کرد و به بیمارستان منتقل شد.
در پی این رویدادها جلسه به حالت تعلیق درآمد.
پارلمان عراق ،در حالی امروز کار خود را آغاز کرد که از انتخابات پارلمانی این
دوره حداقل سه ماه گذشته است.
برای این دور از ریاست پارلمان عراق ،رقابت تنگاتنگ میان «محمد الحلبوسی»
رئیس سابق پارلمان و «محمود المشهدانی» رئیس اسبق پارلمان وجود دارد و
طبق عرف سیاسی عراق که از اولین انتخابات در سال  ۲۰۰۵ادامه داشته ،سمت
ریاست پارلمان به گروههای اهل سنت ،پست ریاست جمهوری به کردها و
سمت نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد .دستیابی به منصب ریاست
پارلمان مستلزم جمع آوری  ۱۶۵رای از  ۳۲۹نماینده است .در اولین اقدام پس
از انتخاب رئیس پارلمان ،باب نامزدی ریاستجمهوری به دستور رئیس پارلمان
باز خواهد شد و نامزد ریاستجمهوری برای دستیابی به این پست نیازمند رأی
دوسوم اعضای پارلمان (دستکم  ۲۱۰نفر) است.
س جمهوری جدید هم نامزد پیشنهادی فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل
رئی 
کابینه ظرف  ۱۵روز خواهد کرد.
همچنین ایرنا در گزارشی نوشت :اولین جلسه دوره جدید پارلمان عراق با
حاشیههایی همراه بود که مهمترین آن ،کفنپوشی نمایندگان جریان صدر

در صحن پارلمان و ورود نمایندگان برخی از احزاب سیاسی با «توک توک»
(سهچرخه) است.
نمایندگان جریان صدر عراق لحظاتی قبل از آغاز به کار پارلمان ،در یکی از
تاالرهای مجلس به صورت کفنپوش حاضر شده و تشکیل جلسه دادند.
از سوی دیگر ،نمایندگان دو جنبش عراقی «امتداد» و «نسل جدید» ،در
حرکتی نمادین شبیه تظاهرات معترضان اکتبر  ۲۰۱۹در میدان التحریر بغداد،
پیش از ورود به پارلمان در اقدامی نمادین با چندین «توکتوک» (سهچرخه) (که
نماد تظاهرات اکتبر است) خود به را پارلمان رساندند.
کفنپوشی صدریها و ورود نمایندگان دو جنبش عراقی «امتداد» و «نسل
جدید» به پارلمان ،واکنشها و انتقاداتی برخی از شخصیتهای عراقی را به
همراه داشته است« .کیفاه محمود» مشاور مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم
کردستان عراق در صفحه توئیتر خود از اقدامات نمایندگان کفنپوش صدری و
همچنین ورود نمایندگان دو جنبش مزبور عراقی با توک توک به شدت انتقاد
کرد .از سوی دیگر ،هیئت مشترک دو حزب اصلی منطقه کردستان عراق یعنی
حزب دموکراتیک کردستان به ریاست هوشیار زیباری و حزب اتحاد میهنی
کردستان به ریاست عماد احمد روز شنبه به بغداد رفتند تا با گروههای سیاسی
شیعه و سنی در آستانه برگزاری جلسه پارلمان جدید عراق درباره تشکیل دولت
جدید رایزنی کنند .دو هیئت مزبور کُردی همچنین نشستهایی با شماری از
جریانات سیاسی برنده در انتخابات پارلمانی اخیر عراق برگزار کردند.
حضور غیرمنتظره نیروهای نظامی «سرایا السالم» وابسته به جریان صدر

عراق در برخی مناطق شهر بغداد پایتخت این کشور ،از دیگر حواشی مربوط به
اولین جلسه دوره جدید پارلمان عراق محسوب میشود.
خبرنگار شبکه روسیا الیوم گزارش داد که نیروهای «سرایا السالم» وابسته به
جریان صدر شب گذشته به طور غیرمنتظره و ناگهانی در برخی مناطق شهر
بغداد مستقر شدند .وی اظهار داشت که استقرار این نیروها برای مواجهه با
هرگونه شرایط اضطراری صورت گرفته است.

