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عراقو 3سناریویپیشرو
پسازآنکهمحمدشیاعالسودانیبهعنواننامزد
پیشنهادی چارچوب هماهنگی بــرای تصدی
پست نخستوزیری مطرح شد مخالفان به ویژه
جریان صدر واکنش شدیدی داشتند که حتی
منجر به اشغال چند روزه پارلمان شد  .با توجه
به این رخدادها میتوان سناریوهایی را برای
چشمانداز تحوالت سیاسی عراق مطرح کرد.
نخست ،سناریوی محتملتر ایــن که بنبست
سیاسی در عراق ادامــه پیدا کند و معترضان به
رهبری صــدر اجــازه پایان بنبست سیاسی را
ندهند .به نظر میآید مخالفت جریان صدر با
ت وزیری السودانی دو دلیل اساسی دارد؛
نخس 
هم ایــن که جریان صــدر تشکیل کابینه بدون
حضورصدریهارانمیپذیردوخواستاربرگزاری
انتخابات جدید پارلمانی است و این که صدر
نمیپذیردکابینهجدیدبهریاستشخصیتشکیل
شود که نزدیک به نــوری المالکی اســت .دوم،
این که چارچوب هماهنگی تظاهرات معترضان
به نخستوزیری شیاع السودانی را مدیریت
و همچنان بر نخستوزیری وی تأکید کند .با
وجود این ،پیش شرط تعیین نخستوزیر جدید
و تشکیل کابینه معرفی رئیسجمهور جدید
است که همچنان میان دو جریان اصلی ُکرد که
رئیسجمهوربایدازمیانآنهاباشد،اختالفنظر
جدیوجوددارد.نکتهمهمدوسناریوایناستکه
ناکامی چارچوب هماهنگی برای پایان دادن به
بنبستسیاسیموردحمایتمخالفانمقاومت
از جمله آمریکا ،عربستان و رژیم صهیونیستی
اســت .شیاع السودانی نامزدی است که مورد
حمایت الحشدالشعبی قــرار دارد و در صورت
انتخابوی،حشدبهاحتمالزیادقدرتبیشتری
خواهد یافت و موضوع اخراج نیروهای آمریکایی
و ترکیه از عراق همچنان به وسیله دولت آینده
عراق پیگیری خواهد شد که این موضوع مطلوب
مثلث ذکر شده نیست.سوم ،این که مخالفان در
مجلس برای خروج از بنبست سیاسی به اجماع
برسند .گر چه با توجه به اقــدام جریان صدر در
برگزاری تظاهرات و ورود به مجلس دور از انتظار
اســت گــروههــای سیاسی بتوانند دستکم در
کوتاهمدت ،بــرای خــروج از وضعیت کنونی به
توافق دست یابند و دولت آینده را تشکیل دهند.
با وجود این ،در صورت تحقق این سناریو دولت
آیندهعراقباچالشهایجدیمواجهخواهدبود
که مهمترین آن تداوم اعتراضها و شورشهای
احتمالی خیابانی است.تحوالت عراق بهویژه
حضور میلیونی هـــواداران صدر در بغداد و در
ادامه نیز تظاهرات در اعتراض به معرفی شیاع
السودانی و ورود به مجلس عراق نشان میدهد
اختالفهای سیاسی در عراق به حدی است که
با توجه به وضعیت کنونی نمیتوان به خروج از
بنبستسیاسیدرکوتاهمدتامیدواربود.دوراز
انتظار نیست برگزاری انتخابات پارلمانی جدید
در دستور کار قرار گیرد ،انتخاباتی که اگر برگزار
شود احتما ًال پایانی بر بنبست سیاسی نخواهد
بود.آنچهکهمیتواندبرایخروجازدورهکنونی
عراقمؤثرباشد،انعطافشخصیتهاوگروههای
سیاسیدرمقابلهماست.
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«استارتجدید»رویهوا!

پیشخوان بین الملل

روسیهبازرسیهایتاسیساتهستهایبراساسپیمان«استارتجدید»باآمریکارابه
حالتتعلیقدرآورد
مسکو شمشیر را بــرای واشنگتن از رو بست.
روسیه اعالم کرد که بازرسیهای تاسیسات
هستهای بر اساس پیمان «استارت جدید» با
آمریکا را به حالت تعلیق درآورده و واشنگتن را
از این تصمیم خود مطلع کرده است.به نظر می
رسداقدامجدیدمسکودرزمینهتعلیقبازرسی
هــای هسته ای در چارچوب پیمان استارت
جدید  ،گام دیگری در مسیر روند کاهش مداوم
سطح روابط بین روسیه و آمریکاست که اکنون
بهاجرایپیمانهایکنترلتسلیحاتنیزتسری
پیدا کرده است .هر چند که روسیه تاکید کرده
که تعلیق بازرسی از تأسیسات هستهای روسیه
موقتی اســت ،با این حال به دلیل دسترسی
نداشتن متقابل مسکو به تاسیسات هسته ای
طرف آمریکایی به نظر نمی رسد که تا آینده
نزدیک این تعلیق لغو شود.روسیه اعالم کرده
که به دلیل تالشهای مداوم دولت آمریکا برای
از سرگیری بازرسیها در شرایطی که مزایای
یکجانبه برای واشنگتن ایجاد و اساسا روسیه
را از حق انجام بازرسی در خاک آمریکا محروم
میکند ،تصمیم به تعلیق بازرسیها گرفته
است.مسکوتصریحکردهکهتحریمهایآمریکا
علیه روسیه ،برابری در بازرسیهای مشخص
شده در زمینه مکانیسم نظارت پیمان استارت
جدید را از بین برده است .وزارت خارجه روسیه
از ممنوعیت ورود هواپیماهای روسیه به حریم
هوایی کشورهای غربی و دشواریهایی که

برای دریافت روادید عبور (روادید ترانزیت) در
کشور ثالث وجود دارد و سفر بازرسان روسیه
را به آمریکا دشوار کرده ،انتقاد کرد .واشنگتن
هنوز پاسخی به این اقدام مسکو نداده است .با
توجه به رویه آمریکا در دوره ریاست جمهوری
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور
در زمینه خروج از پیمان های کنترل تسلیحات
مانند پیمان «آی ان اف» و پیمان «آسمان های
باز»درواقعپیمانبسیارمهماستارتجدیدتنها
معاهده باقی مانده در زمینه کاهش تسلیحات
هسته ای بین روسیه و آمریکا تلقی می شود.لذا
حفظ این پیمان برای صلح و امنیت جهانی از
اهمیتزیادیبرخورداراست.بااینحالاعمال
گسترده ترین تحریم ها علیه روسیه پس از آغاز
جنگاوکرایندرعملموجبشدهتادسترسی
مسکو به تاسیسات هسته ای نظامی آمریکا در
راستای کنترل اجرای مفاد این پیمان با مانع
مواجه شود و طبیعتا در چنین اوضاع و شرایطی
توازنبهضررروسیهتغییرپیداکردهاست.پیمان
استارتجدیدآخرینپیمانمهمدرزمینهکنترل
تسلیحاتهستهایاستراتژیکاستکههنوز به
حیاتخودادامهمیدهد.اینپیماندرراستای
کاهشتسلیحاتهستهایتهاجمیاستراتژیک
در  ۸آوریل  ۲۰۱۰در پراگ به امضای روسای
جمهور وقت آمریکا و روسیه رسید و برای مدت
 ۱۰سالالزماالجراشد.طبقاینپیمانروسیه
و آمریکا زرادخانه هستهای
خودرابه1550
کـــاهـــک
و ۸۰۰
ســــکــــوی
پرتاب سالح
هسته ای کاهش
دادهاند.

عاشورای خونین در نیجریه
 ۷نفر از یاران شیخ زکزکی در حمله نیروهای امنیتی به عزاداران حسینی به شهادت
رسیدند

شیعیان نیجریه و پیروان شیخ «ابراهیم
زکــزکــی» امــســال نیز همچون سا لهای
گذشته عاشورای خونینی را شاهد بودند.
بــه نوشته فــعــاالن نیجریایی ،نیروهای
امنیتی همزمان با عــاشــورای حسینی به
ع ــزاداران حمله کردند و تاکنون شهادت
هفت نفر گـــزارش شــده اســت.بــه نوشته
صفحه رسمی دفتر شیخ زکزکی در توئیتر،
مراسم عزاداری عاشورای حسینی امسال
به شکل مسالمتآمیز در بیش از  ۴۸۰شهر
و محله نیجریه برگزار شد.طبق گزارش این
صفحه متأسفانه در شهر «زاریــا» که مرکز
فعالیت جنبش اسالمی نیجریه محسوب
م ـیشــود ،نــیــروهــای امنیتی بــا یــورش به
عــزاداران ،هفت نفر را به شهادت رساندند
و بیش از  ۴۰تن دیگر را مجروح کردند.به
گفته رسانهها« ،محسن باداماسی یعقوب

زکزکی» بــرادرزاده شیخ ابراهیم زکزکی
نیز در بین شهداست .همچنین برخی از
عزاداران بازداشت شدند.گفتنی است که
تاکنون شش فرزند شیخ ابراهیم زکزکی به
دست نیروهای امنیتی نیجریه به شهادت
رسیدند و خود شیخ نیز به همراه همسرش
سالهاست در اسارت به سر می برند.

یورش افبیآی به ویالی ترامپ

مامورانافبیآیدراقدامیبیسابقهویالیترامپدرفلوریداراتفتیشکردند؛آنها
بهدنبالاسنادمحرمانهایبودندکهترامپازکاخسفیدخارجکردهاست
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا از
ف بیآی» به عمارت
یورش گسترده نیروهای «ا 
خود موسوم به «مار -ئه -الگو» واقع در ایالت
فلوریداخبرداد.ترامپباصدوربیانیهایگفت:
نیروهای افبیآی در تعداد بسیار زیاد عمارت
ویرامحاصرهکردند،بهداخلآنهجومآوردند
و مشغول تفتیش هستند .به نوشته رسانههای
آمریکایی ،وی در این بیانیه اظهار کرد« :این
روزهابرایملتماتاریکاست،زیراخانهزیبای
من ،مار-ئه-الگو در پالم بیچ ایالت فلوریدا،
هم اکنون تحت محاصره ،یورش و اشغال گروه
بزرگی از ماموران افبیآی است .هرگز چنین
چیزی برای یک رئیس جمهور [سابق] ایاالت
متحده اتفاق نیفتاده است» .وی در تالش برای
مظلومنمایی از خود مدعی شد« :آزار و شکنجه
سیاسی رئیس جمهور دونــالــد جــی .ترامپ
سالهاست که ادامــه دارد ،با کالهبرداری
روسیه ،کالهبرداری استیضاح شماره یک،
دروغاستیضاحشمارهدووموارددیگر کههرگز
فگذاریسیاسیدرباالترین
پایاننمییابد.هد 
سطحاست».رئیسجمهورسابقآمریکابااشاره
تلویحیبهدلیلانجامشدناینتفتیش،گفت:
«هیالریکلینتوناجازهداشت ۳۳هزارایمیل
راپسازاحضارکنگره،حذفواسیدشوییکند.
مطلق ًاهیچاتفاقینیفتادهاستکهاوراپاسخگو

واشنگتن در ادامه حمایت های خود از اوکراین و شعله ور کردن آتش جنگ در این کشور
مبلغ 4.5میلیارد دالر به کی یف کمک مالی می کند

واشنگتن از تصویب تحویل بزرگ ترین بسته
تسلیحات ایــن کشور به مبلغ  4.5میلیارد
دالر برای کمک به اوکراین در مقابله با تهاجم
نظامی روســیــه خبر داد« .جنت یلن» وزیــر
خــزانـهداری آمریکا در بیانیهای ضمن تأیید
تخصیص این مبلغ ،اعــام کرد که نخستین
بخش این کمک مالی در ماه جاری (آگوست)
به مبلغ  ۳میلیارد دالر در اختیار دولت اوکراین
قــرار خواهد گرفت.این مبلغ با هماهنگی
وزارت خزانهداری و آژانس توسعه بینالمللی
آمریکا از طریق بانک جهانی بــه اوکــرایــن
تخصیص مییابد .واشنگتن پیش از ایــن و
صــرف نظر از کمکهای نظامی ارسالی به
اوکراین ،در ماه جوالی  1.7و در ژوئن 1.3
میلیارد دالر به اوکراین کمک مالی کرده بود.
وزارت دفــاع آمریکا همچنین دیــروز از ارائه
کمک نظامی به ارزش یک میلیارد دالر به

حماس :وارد مرحله جدیدی از مبارزه شده ایم
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گــروه های مقاومت فلسطین با محکوم کردن
جنایت ترور سه مبارز فلسطینی در شهر نابلس
در کرانه باختری رود اردن تاکید کردند :وارد
مرحله جدیدی از مبارزه شده ایم و خون شهدای
ما هدر نخواهد رفت .طارق عزالدین سخنگوی
رسانهایجنبشجهاداسالمیفلسطیندرکرانه
باختریدربارهجنایتاشغالگراندرنابلسگفت:
اوضاع کنونی در نابلس جای هیچ عذر و بهانه ای
برای هیچ کس باقی نگذاشته و ثابت می کند که
رژیم صهیونیستی نمی خواهد دست از سر ملت
و نیروهای مقاومت بــردارد و در صورت سکوت
درقبال این جنایت ،بدترین بالها را برسر ملت
ما خواهد آورد .حازم قاسم ،سخنگوی جنبش
حماس نیز اعالم کرد :مقاومت قهرمانانه امروز
نابلسومبارزهمستمربااشغالگران صهیونیستی

و دفاع مردمی از نیروهای مقاومت ،حماسه ای
جدید را رقم زده اســت.وی افــزود :کامال آشکار
است که با ادامه درگیری ها در شهرهای مختلف
کرانهباختریومقاومتقهرمانانهبهصورتهای
مختلف،درمرحلهجدیدیازمبارزهبااشغالگران
صهیونیستقرارداریم.سخنگویحماسضمن
تقدیرازعملکردقهرمانانهاهالینابلسدردفاعاز
نیروهایمقاومتتاکیدکرد:اشغالگرانموفقبه
مهارموجفزایندهانقالبدرتمامیشهرهایکرانه
باختری نخواهند شد و تاوان جنایت امروز خود
را خواهند داد زیرا مردم ما تا گرفتن انتقام خون
شهدایخودازاشغالگران،چشمبرهمنخواهند
گذاشت.بر اثر یورش صبح دیروز نظامیان رژیم
صهیونیستی به خانه ای در شهر قدیمی نابلس
در کرانه باختری سه جوان فلسطینی به شهادت

کند .او حتی اثاثیه عتیقه و وسایل دیگر را از
کاخ سفید برد» .دقایقی بعد شبکه «سیانان»
گزارشدادکهافبیآیبهدنبالاسنادریاست
جمهوری بود که ترامپ احتما ًال به اقامتگاهش
درفلوریدامنتقلکردهاست.روزنامه«نیویورک
تایمز»نیزنوشت«:صندوقهاییکهترامپپس
از خروج از کاخ سفید به مار-ئه-الگو منتقل
کرد ،حاوی اسناد محرمانه و طبقهبندی شده
بــود .ترامپ در بازگرداندن  ۱۵جعبه حاوی
محتویاتدرخواستشدهتوسطمقاماتآرشیو
ملی،ماههاتأخیرکردهبود».ایناتفاقدرحالی
رخ داده که کمیته تحقیقات دربــاره شورش
کنگره ویدئوهایی جدید از رفتارهای عجیب و
غریب ترامپ در سخنرانی یک روز پس از حمله
به کنگره منتشر کــرد که موجی از حیرت را
برانگیخت .همزمان نظرسنجیهای جدید در
ایاالت متحده نشان میدهد که در صورت ورود
ت جمهوری ،۲۰۲۴
ترامپ به انتخابات ریاس 
«جوبایدن»رئیسجمهورفعلیآمریکاو«کاماال
هریس» معاون وی نمیتوانند او را شکست
دهند .این در حالی است که محبوبیت بایدن
برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری او به
کمتراز ۳۰درصدکاهشیافتهوفقط ۳۶درصد
دموکراتها خواهان حضور وی در انتخابات
 ۲۰۲۴هستند.

تصویب بزرگ ترین بسته کمک نظامی آمریکا به اوکراین

در درگیری مسلحانه با اشغالگران صهیونیست در نابلس  3،فلسطینی شهید و
بیش از  40نفر زخمی شدند

سالم براهمه ،خبرنگار فلسطینی با انتشار این
عکسنوشت«:اینهاقهرمانانغزههستند.آنها
با وجود سطح ناامیدی که در چشمان شان وجود
دارد ،روز و شب برای نجات جان افراد تالش می
کنند،چهعکسباورنکردنی»/.کانالچندثانیه
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رسیدند.براساساعالممنابعرسمیفلسطینی،
سهمبارزفلسطینیبهنامهایابراهیمالنابلسی
از اعضای گردان های شهیدان االقصی شاخه
نظامی جنبش فتح و اســام صبوح و حسین
جمال طه در این درگیری شهید شدند.براساس
گزارش رسانه های صهیونیست ،نیروهای رژیم
صهیونیستی در حمله به خانه یاد شده از موشک
دوش پرتاب استفاده کــردنــد.وزارت بهداشت
فلسطین اعالم کرد که دست کم  ۴۰شهروند
فلسطینی نیز در بخش قدیمی شهر نابلس به
ضربگلولهصهیونیستهازخمیشدند.

کییف رونمایی کرد .وزارت خزانهداری آمریکا
قصد دارد مبلغ  ۳۳۵میلیون دالرنیز از طریق
بانک اروپا و با هدف بازسازی و احیای اوکراین
از جنگ ،به این کشور کمک کند.با احتساب
 4.5میلیارد دالر مذکور ،مجموع کمکهای
مالی واشنگتن به کییف از زمان آغاز عملیات
نظامی مسکو در اوکــرایــن ،به  8.5میلیارد
دالر خواهد رسید.والدیمیر پوتین رئیس
جمهوری روسیه  ۲۴فوریه (پنجم اسفندماه)
اعــام کرد که در پاسخ به درخواست کمک
رهــبــران جمهور یهای دونباس (در شرق
اوکراین) فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی»
در خاک اوکراین را صــادر میکند .مناطق
شرقی اوکــرایــن روستــبــار و سالها هدف
حمالت مداوم ارتش وابسته به دولت مرکزی
اوکــرایــن بــودهانــد .در اوایــل مــاه مــارس ،این
مناطق خودمختاری خود را اعالم کردند.

مجله تایم در پرونده ای مطول به فناوری جدید
و پر سروصدای متاورس پرداخته اســت .این
نشریه با انتخاب «به سوی متاورس» این جهان
مجازی را که جــزء احتماال اصلی نسل آینده
اینترنت خواهد بود از جوانب مختلف بررسی
کرده و معتقد است دوران دیجیتالی آینده با
وجود متاورس همه چیز جهان و انسان را تغییر
خواهد داد.

نمای روز

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که پس از منفی
شدن آزمایش کرونا در تعطیالت به سر میبرد،
هنگام پیاده شدن از بالگرد برای پوشیدن کتش
دچار مشکل شد که جیل بایدن ،همسر او به
کمکش شتافت.

چهره روز
«ابراهیم النابلسی» یکی
از فرماندهان گردانهای
شهدای االقصی وابسته
بهجنبشفتحدرنابلسبه
شهادترسید.

توییت روز

واکنش رابرت رایش ،وزیر کار دولت کلینتون
به بیانیه ترامپ درباره ورود نیروهای اف بی آی
به اقامتگاهش «:ترامپ گفته است که تا به
حال چنین اتفاقی برای هیچ رئیس جمهوری
در تاریخ ایــاالت متحده رخ نــداده است.بله،
البته هیچ رئیسجمهوری هم در تاریخ آمریکا
کودتا برای تغییر نتیجه انتخابات انجام نداده
است!»

