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عراقودشواریتشکیلدولت!
بــا وجـــود گــذشــت بیش از هشت مــاه از زمــان
برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز دولت
جدید تشکیل نشده اســت و دولت مصطفی
الکاظمی در شرایطی که آمریکا بعد از جنگ
اوکراین بیش از پیش به افزایش تولید نفت عراق
نیاز پیدا کرده است بی سر و صدا به کار خود ادامه
می دهد و از این دید طوالنی شدن روند تشکیل
دولت جدید و موانع ایجاد شده در این زمینه به
نفع دولت الکاظمی و حامیان خارجی آن تمام
شده است.با توجه به تکثر و تنوع و پراکندگی
فهرست های انتخاباتی که خود متاثر از قانون
انتخابات جدید و تغییر حوزه های انتخاباتی از
استان به شهرستان است ،می توان گفت که یکی
از عوامل طوالنی شدن تشکیل دولت جدید در
عراق همین قانون انتخابات جدید است که باعث
تکثر بیش از انــدازه گروه های سیاسی شده و در
نتیجه امکان رسیدن به توافق برای معرفی نامزد
نخست وزیری و ریاست جمهوری را بسیار سخت
کــرده اســت .با وجــود این که طبق تقسیم بندی
طایفه ای ،ریاست مجلس به سنی ها ،نخست
وزیــری به شیعیان و ریاست جمهوری به کردها
واگذارشدهاستامابهغیرازسنیهاکهتاکنونبر
سر نامزد مد نظر خود برای احراز ریاست پارلمان
به توافق رسیده اند و محمد الحلبوسی را معرفی
کردهاندهیچیکازدوطایفهبعدییعنیشیعیانو
کردهانتوانستهانددردرونخودبرایمعرفینامزد
نخستوزیریوریاستجمهوریبهتوافقبرسند.
دربینشیعیانهرتشکلیکهبتواندباکسب164
کرسی فراکسیون بزرگ را تشکیل دهد می تواند
نامزد نخست وزیر را معرفی کند و در بین کردها
هم طبق تقسیم بندی قبلی میان دو حزب رقیب
قرار بود ریاست اقلیم با حزب دموکرات و ریاست
جمهوریازآنحزباتحادیهمیهنیباشدامااکنون
حزبدموکراتمیخواهدهردوپسترادراختیار
خود داشته باشد لذا همین موارد هم به طوالنی
شدن روند تشکیل دولت جدید انجامیده است .با
توجهبهاینکهبااجرایقانونجدیدانتخاباتبیش
از40نامزدمستقلنیزبهپارلمان راهیافتهاندکهدر
خارجازائتالفهایسیاسیوانتخاباتیقراردارند
لذا در روزها و هفته های اخیر هر یک از دو تشکل
سیاسی رقیب برای به حدنصاب رساندن کرسی
های خود برای معرفی نخست وزیر به نامزدهای
مستقل روی آورده و با اعطای وعــده و امتیاز به
جذب آن ها پرداخته اند.با این حال نمایندگان
مستقل از «ائتالف امتداد و نسل جدید» و قبل از
این ها« ،اشراقه کانون» به پیشنهاد مقتدا صدر
برای پیوستن به ائتالف سه جانبه (صدر ،مسعود
بارزانیومحمدالحلبوسی)ومشارکتدرتشکیل
دولت جدید این کشور پاسخ رد دادند .اما برخی
ناظرانهمچنانمعتقدندکهطرحائتالفچارچوب
هماهنگی به دلیل این که هیچ گروه سیاسی را از
مشارکت در تشکیل دولت و روند سیاسی حذف
نمیکند ،بهترین گزینه موجود در زمان حاضر
است .ائتالف چارچوب هماهنگی ،بارها تشکیل
دولت جدید را مشروط به مشارکت جریان صدر
دانستهوتاکیدکردهاستکهبدونمشارکتجریان
صدر (به عنوان بخشی از جریان های سیاسی
شیعه)دولتآینده راتشکیلنخواهدداد.

کارتون روز

نظریه تکامل از دیــدگــاه رژی ـمهــای عربی/
کشورهای عربی با وجــود درآمدهای نفتی،
به جای تکیه بر توان خود ،تنها راه پیشرفت را
سازش و عادیسازی روابط با صهیونیستها
تلقی میکنند/.کاریکاتور از عربی ٢١

توئیت روز

واکنش جالب پاتون اسوالت ،بازیگر مشهور به
یهایاخیردرآمریکا«:مانیازیبهکنترل
تیرانداز 
سالحنداریم.مافقطبایدازکلیساها،مراکزخرید،
تها ،مساجد ،کنسرتها ،کنیسهها،
سوپرمارک 
سینماها ،پارکها ،پیش دبستانیها ،مدارس
راهنمایی،دبیرستانها،پردیسهایدانشگاهی،
وسایل حمل و نقل عمومی و ک ً
ال هر جای خارج از
منزلدوریکنیم!»

تصاویرمنتشرشدهازماریوپلگمانههادرخصوصاستفادهروسیهازفسفر
سفیددرحملهبهکارخانهآزوفستالراافزایشدادهاست

عبورکرملینازخطقرمزجنگ؟

نبی شریفی -کارخانه فوالد آزوفستال به پاشنه
آشیل ارتش تحت فرمان پوتین برای فتح شهر
بندری ماریوپل بدل شده اســت .ماریوپل در
جنوب اوکراین قرار دارد و از حدود دو ماه پیش
در محاصره نیروهای روسیه است .آزوفستال
که در این شهر واقع شده ،کارخانهای عظیم با
هزارتویی از پناهگاهها و تونلهاست که برای

مقاومت در برابر حمالت نظامی در دوران
سلطه ژوزف استالین ،رهبر اتحاد جماهیر
شــوروی سابق ،طراحی و تاسیس شــد .این
کارخانه اکنون حدود  600نظامی اوکراینی
را در خود جای داده است و صدها غیرنظامی
نیز از آن خارج شده اند .اما دیــروز ،تصاویری
از حمالت نیروهای روس به کارخانه فوالد

آزوفستال منتشر شده که برخی از کارشناسان
نظامی معتقدند شبیه تسلیحات آتشزا و حمله
با گاز فسفر بــوده اســت .این گمانه در حالی
مطرح شده که به گزارش ایندیپندنت به نقل
از مقامات کی یف ،ارتش روسیه در هفته های
گذشته در دو شهر ایرپین و هوستومل از بمب
فسفر سفید استفاده کرده است .با این حال،
روسیه دربــاره این که از چه سالحهایی برای
حمله به این کارخانه استفاده کرده اظهارنظری
نکرده است .نیروهای مسلح اوکراین هم فعال
اظهارنظری در این خصوص نداشتهاند .دفتر
دادستانی کییف اما گفته که تحقیقاتی در
خصوص استفاده احتمالی از سالحهای آتشزا
از سوی روسیه را آغــاز کــرده اســت .آمریکا از
بمب فسفر سفید در جنگ ویتنام و همچنین
عراق در سال  ۲۰۰۱استفاده کرد .روسیه نیز
پیشتر در جنگهای چچن از این بمب استفاده
کــرده اســت .فسفر سفید مــاده شفاف مایل
به زرد یا بیرنگی است که بافتی شبیه موم و
بویی شبیه سیر دارد و در تماس با اکسیژن هوا
بالفاصله مشتعل میشود ،نمیتوان آن را با
آب خاموش کرد و حرارت آن تا دمای ۱۳۰۰
درجه سانتیگراد باال میرود .این اسید معموال
در جنگ برای ایجاد پرد ههای دود به منظور

پنهان کــردن حرکت نیروها ،روشــن کردن
میدان جنگ در شب یا عالمتگــذاری هدف
استفاده مـیشــود .به گــزارش ایندیپندنت،
این ماده شیمیایی به دلیل همین کاربردهای
عملی و این واقعیت که به صراحت برای هدف
قرار دادن موجودات زنده در نظر گرفته نشده
است هم اکنون در پیمان تسلیحات شیمیایی
 ۱۹۹۳بــا عــنــوان ســاح شیمیایی شناخته
نمیشود .با این حال بیشک میتوان از آن
همچون سالح آتشزا به منظور معلول کردن،
مسموم کردن یا کشتار کورکورانه استفاده کرد
که باعث جراحتهای ریــوی ،قلبی ،کبدی و
کلیوی میشود .همچنین ،میتواند تمام سطح
بدن را تا استخوان بسوزاند و اغلب باعث ایجاد
زخ ـمهــای شدید میشــود و سوختگیهای
درجه سه ایجاد میکند که قربانی معموال نیاز
به پیوند پوست دارد .دکتر روال هاالم ،پزشک
معالج قربانیان جنگ شیمیایی در گزارشی
از دیدهبان حقوق بشر میگوید« :سالحهای
آت ـشزا باعث سوختگیهای کشنده و بسیار
بدتر از سوختگیهای معمولی میشوند.
میتوانند همه چیز را بسوزانند .وقتی میتوانند
فلز را بسوزانند ،گوشت و پوست انسان چطور
میتواند در برابرش دوام بیاورد؟»

محبوبیت بایدن
همچنان در قعر
نتایجنظرسنجییکشبکهآمریکایی
نشانمیدهدکهمیزانمحبوبیترئیس
جمهورآمریکابا 39درصدبهپایینترین
حداززمانآغازریاستجمهوریوی
تاکنونرسیدهاست

در جــدیــدتــریــن نــتــایــج نظرسنجی شبکه
آمریکایی «ان بی سی نیوز» ،میزان محبوبیت
«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با  ۳۹درصد
به پایینترین حد خود از زمــان آغــاز ریاست
جمهوری وی تاکنون رسید و رکورد تاز های
را به ثبت رساند .از سپتامبر  ،۲۰۲۱میزان
محبوبیت جو بایدن بین  ۴۰تا  ۴۳درصد بوده
اما بررسیهای جدید نشان دهنده کاهش
قابل توجه در میزان محبوبیت وی در دوران
ریاست جمهوری اش اســت .در نظرسنجی
شبکه ان بی سی نیوز ۵۶ ،درصد از شرکت
کنندگان تأکید کردند که از سیاستهای
دولت فعلی آمریکا به طور کلی ناراضی هستند
و  ۷۵درصد از مصاحبه شوندگان نیز تصریح
کــردنــد کــه «کــشــور در مسیر اشتباهی گام
برداشته اســت».ایــن بررسیها همچنین
نشان مـیدهــد کــه نــوع پاسخ گویی بایدن
به همهگیری کرونا از حمایت  ۵۹درصدی
آمــریــکــایـیهــا ب ــرخ ــوردار شــد امــا عملکرد
اقتصادی وی تنها با رضایت  ۳۳درصــدی
مردم آمریکا روبه رو بود و مدیریت وی در بحث
تــورم و هزینههای زندگی تنها رضایت ۲۳
درصد از افرادی را جلب کرد که در نظرسنجی
شرکت کــرده بودند.بر اســاس این گــزارش،
 ۴۱درص ــد از آ نهــایــی کــه در نظرسنجی
شرکت کرده بودند ،گفتند که از اقداماتی که
دولت بایدن در خصوص اوکراین انجام داده
اســت ،رضایت دارنــد.دادههــای نظرسنجی
در بحبوحه افزایش تــورم در ایــاالت متحده
منتشر میشود که عمدت ًا ناشی از مشکالت
زنجیره تأمین است که دولت بایدن بخشی
از آن را به وضعیت اوکراین و تأخیر در بهبود
وضعیت همهگیری کووید ۱۹-نسبت میدهد
و بدون آنکه بخواهد مسئولیت وضعیت فعلی
اقتصاد آمریکا را برعهده بگیرد ،به طور مداوم،
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه را
عامل تمامی مشکالتی میداند که در چندین
ماه گذشته ،واشنگتن با آن درگیر بوده است.

نتایجاولیهغیررسمیانتخاباتپارلمانیلبنان نشانداد

لبنان ،قطبیتر از قبل

تورم که با مقیا سهای متفاوت سنجیده می
شود ،هم اکنون در ایاالت متحده  8.5درصد
است و البته طبق گزارش اسپوتنیک  ،برخی
اقتصاددا نها میگویند احتما ًال رقم واقعی
تورم در آمریکا دو برابر این رقم است.از زمان
آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین
در تاریخ  ۲۴فوریه (پنجم اسفند ماه) ،ایاالت
متحده به همراه هم پیمانان خود از طریق
کمکهای مالی و تجهیزات نظامی ،به آتش
نــاآرامـیهــای اوکــرایــن دامــن زدهاند.بحث
کمک مالی هنگفت دولت بایدن به اوکراین در
بحبوحه مشکالت مالی آمریکا به ویژه معضل
کمبود شیر خشک در این کشور ،به بحث داغ
در واشنگتن تبدیل شده است .چندی پیش
اخباری منتشر شد مبنی بر این که  مجلس
نمایندگان آمریکا بسته کمک حــدود ۴۰
میلیارد دالری این کشور به اوکراین را تصویب
کرد و آن را به مجلس سنای آمریکا ارجاع داد.
بایدن که حتی حاضر شده بود از درخواست
بودجه برای مقابله با کرونا صرف نظر کند تا
کنگره این الیحه را به تصویب درآورد ،قبل
از تصویب ایــن الیحه گفت« :مــن از کنگره
میخواهم که فور ًا الیحهای درباره کمکهای
اضافی به اوکراین تصویب و در چند روز آینده
آن را بــرای امضا به من ارائــه کند» .بایدن
همچنین ابراز خرسندی کرد که قانون گذاران
عموم ًا از ابتکار او حمایت کرد هاند و به نظر
میرسد کنگره طرح کمک بایدن را در واقع به
شکلی که او پیشنهاد کرده بود ،تصویب کند.
منتقدان آمریکایی از جمله ترامپ میگویند
که بایدن در شرایطی که ایاالت متحده آمریکا
با مشکل کمبود شیرخشک روبه روست نباید
این مبلغ هنگفت را در اختیار اوکراین قرار
دهد.

حوز ههایاخذرایانتخاباتپارلمانیدرلبنان
یک شنبه شب با پایان مهلت اخذ رای ،روند
شمارش آرا را آغاز کردند و به تدریج نتایج اولیه
غیررسمی این انتخابات از صبح دیروز در حال
انتشار است.به نوشته وبگاه النشره ،انتخابات
پارلمانی  ۲۰۲۲در لبنان ،نخستین آزمون
واقعیازآرایمردماینکشورپسازاعتراضات
گسترده در اکتبر سال ۲۰۱۹است که طی آن
مردم خواستار کنار رفتن طبقه سیاسی حاکم
و مبارزه با ظلم و فساد شده بودند .حوزههای
اخذ رأی انتخابات پارلمانی در سراسر لبنان
با پایان مهلت اخذ رأی ،رونــد شمارش آرا را
آغاز کردند .بر این اساس در مجموع در این
انتخابات سه میلیون و  ۹۶۷هزار و  ۵۰۷نفر
مشارکتکردندکهنسبتبهانتخاباتپارلمانی
 ۲۰۱۸که سه میلیون و  ۷۴۶هزار و  ۴۸۳نفر
در آن مشارکت کرده بودند ،افزایشی ۲۲۱
هزار نفری را نشان میدهد.بنا بر اعالم منابع
لبنانی ،میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی
 ۲۰۲۲به 41.04درصد رسیده است .در این
انتخابات  ۷۱۹کاندیدا که در  ۱۰۳فهرست
انتخاباتیحاضربودند،مشارکتداشتند.براین
اساس ،نتایج اولیه انتخابات در حوزه بیروت،
جبل ،حوزههای شمال لبنان و بعلبک و هرمل
بسیار نزدیک بوده و رقابت نزدیکتری میان
فهرستهای انتخاباتی وجود داشته است .با
توجه به کنارهگیری سعد الحریری و کاهش
شدید مشارکت اهل سنت ،به نظر میرسد
میزانحضورشیعیانومسیحیاندرانتخابات
باال بوده است زیرا با توجه به بحرانهای چند
سال اخیر در لبنان و همچنین کنارهگیری
الحریری ،پیشبینی میشد مشارکت افت
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محسوسیداشتهباشد.آماروارقامغیررسمی
واولیهنشانمیدهدحزبا...واملدرائتالف
 8مارس نتایج مناسبی به دست آوردهانــد .با
وجود این  ،برخی اخبار از کاهش آرای جریان
آزاد ملی ،متحد حزب ا ...حکایت دارد .در
نقطهمقابل،ظاهر ًارفتاررادیکالسمیرجعجع
در ماههای اخیر نتایج مثبتی بــرای «قــوات»
داشته و این حزب توانسته آرای قابل توجهی
را کسب کند .با فرض صحت این موارد ،به نظر
میرسد سیاست در لبنان باز هم قطبیتر و
رادیکالتر خواهد شد و حتی احتمال حضور
جعجع در پست ریاست جمهوری شرایط را
برای حزب ا ...دشــوار خواهد کرد  .پارلمان
بیش از گذشته به دو بخش نیروهای نزدیک
به مقاومت و نیروهای نزدیک به محور آمریکا
و عربستان تقسیم میشود و این روند هم در
توزیرونیزبهصورتگستردهتردر
انتخابنخس 
انتخابرئیسجمهوردشواریهایبسیاریرا
ایجادخواهدکرد.تحوالتساعاتاخیراحتمال
بروز درگیریهای خیابانی را نیز افزایش داده
اســت .به نظر میرسد هــــواداران جعجع با
اقدامات خطرناک به دنبال تحریک هواداران
حزبا ...و ب ه ویژه امل هستند .طبیعت ًا هرگونه
درگیری داخلی ،شرایط را پیچیدهتر خواهد
کرد ،تشکیل دولت را به تعویق خواهد انداخت
و زمینهساز نفوذ بیشتر بازیگران خارجی و
افزایشدرگیریهایداخلیحزبا...میشود.
در مجموع نتایج غیر رسمی منتشر شده نشان
میدهد انتخابات پارلمانی اخیر نهتنها قفل
سیاست در لبنان را باز نخواهد کرد ،بلکه بر
شکافهاوتضادهاخواهدافزود؛چهدرپارلمان
وچهدرخیابان.
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پیشخوان بین الملل
«تــایــم» در جدیدترین
شماره خــود از «اقــدام
دوم لــــــوال» نــوشــتــه
اســت .این نشریه خبر
داده که محبوبترین
رئیس جمهور برزیل
تصمیم گرفته دوبــاره
برای انتخابات ریاست
جمهوری اقــدام کند .لوال داسیلوا قول داده
کشورش را نجات دهد .لوال از سال  ۲۰۰۳به
مدت هفت سال رئیسجمهور برزیل بود اما
پس از خروج از قدرت حتی به اتهام فساد دولتی
محاکمهشدوبهزندانرفتهرچندسالگذشته
دیوان عالی برزیل محکومیت او را غیرقانونی
تشخیص داد و به این ترتیب آزاد شد و دوباره
اجازه فعالیت سیاسی گرفت.

نمای روز

رهبر کره شمالی به طور سرزده به داروخانههای
پایتخت رفت و مقامات بهداشت و درمان کشور
را به دلیل اهمال کاری در شیوع آن چه وی «تب»
نامیده ،مورد سرزنش شدید قرار داد.تاکنون
یکمیلیونتندراینکشوردچار«تب»شدندکه
کارشناسانمعتقدندهمانامیکروناستکهاین
کشور را در بر گرفته است.کره شمالی از ابتدای
شیوع کرونا بسیار تالش کرد تا جلوی گسترش
آن را بگیرد اما حاال دچار امیکرون شده است.
رسانههای دولتی گزارش دادند کیم جونگ اون
ضمنانتقادشدیدازکادردرمانبهارتشدستور
دادتادرتوزیعداروکمککند/.خبرآنالین

چهره روز
بــه علت شــدت توفان
گــــــرد و خــــــاک کــه
بخش هــای گسترده
ای از عـــراق را در بر
گرفته اســت ،تمامی
پـــروازهـــای فــرودگــاه
نجف به حالت تعلیق
درآمد /دویچه وله

خبر متفاوت
شرکت مکدونالد اعالم کرد که در واکنش
به جنگ اوکــرایــن ،رستورا نهای خود را در
روسیه میفروشد .مک دونالد میگوید بحران
انسانی ناشی از این جنگ ،فضای کسب و کار
ش بینی» کرده است .این شرکت
را «غیر قابل پی 
کمی بعد از حمله به اوکراین رستورا نهای
خود را در روسیه تعطیل کرده بود.پیش از این
هم شرکت فرانسوی رنو گفته بود که به کسب و
کارش در روسیه پایان میدهد و بخش بزرگی
از آن را به یک شرکت خــودروســازی روسی
م ـیفــروشــد.بــرآورد میشود ایــن اقــدام مک
دونالد و رنو میلیاردها دالر برای آن ها هزینه
داشته باشد /.بی بی سی

