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صدربایدمتوقفشود!
خبر فــراخــوان دوبـــاره صــدر بــرای بــرگــزاری
تظاهرات میلیونی ،پتکی بر سر فعاالن سیاسی
بود .چگونه یک نفر در حال بازی دادن دیگران
و معطل کردن یک ملت و بازی با مقدرات آنان
اســت ؟! چگونه هزینه هــای گــزاف برگزاری
انتخابات و تحمیل آن از جیب ملت را نادیده می
انگارد؟ چگونه وقتی تصمیم به خروج از پارلمان
گرفته ،همچنان در حال خــراب کــردن بازی
علیه دیگران است؟چگونه با تصرف پارلمان
ودستگاه قضایی ،حیثیت یک کشور را زیر سوال
برد و آن را اقدامی دموکراتیک و برای اصالح
خواند؟ چگونه دیگران نمی فهمند که راه حل
خروج از بن بست ،انتخابات زودهنگام نیست
بلکه احترام به نهادهای قانونی و گفت و گو
برای تغییر و اصالح قوانین مرتبط و تشکیالت
و ساختار رسمی است؟ مگر انتخابات اخیر به
قول آن ها پیش از موعد نبود؟! پس چرا این گونه
شد؟! وقتی همین بازیگران فعلی قرار است در
چارچوب همین قوانین و ساختارها ،دوباره وارد
انتخابات شوند ،چه اصالح و تغییری قرار است
رخ دهد؟واکنش شهروندان به شدت ناراضی،
به یک انتخابات چیست؟ شهروندانی که کمتر
از یک سال قبل با مشارکتی ضعیف و ناامید
کننده وارد انتخابات شدند و امیدهای نیم بند
آن ها هیچ یک جامه عمل نپوشیده اســت ،با
چه امیدی وارد کارزار انتخاباتی شوند؟ سطح
مشارکت آنان این بار چگونه به نظام سیاسی
و حکمرانان ضربه خواهد زد؟نــقــش صــدر و
جریان او در هرگونه انتخابات پیش رو چگونه
خواهد بود؟ آیا قرار است که صف بندی های
فعلی سیاسی تا پیش از استعفای  ۷۳نماینده
صدر ادامه یابد؟ چارچوب هماهنگی شیعیان
با این حجم اختالف به کجا خواهد رسید؟صدر
در حال یکه تازی است که آینده مردم و عراق را
نشانه رفته است .هر زمان که از ضرورت متوقف
کردن وی سخن به میان می آید ،موضوع نگرانی
از یک جنگ شیعی به میان کشیده می شود.
نگرانی که ناگهان بسیاری را به عقب نشینی
وادار می کند اما در مقابل ،صدر چند گام به جلو
پیش می رود .کانون های معنوی نیز تاکنون
واکنشینشانندادهاندومشخصنیستآستانه
ورود آن ها برای متوقف کردن این روند معیوب
در حال رشد و خطرناک کجا و چه زمانی خواهد
بود! برای مردم عراق به ویژه فرودستان فراموش
شده اما مسجل است که صدر باید متوقف شود.

قاب بین الملل

حمله موشکی روسیه به شهر «تورتسک» در
شرق اوکراین /خبرگزاری فرانسه

اندیشکده روز

راهبردمنطقهایآمریکادرخاورمیانه
اندیشکده «شــورای روســی روابــط بینالملل»
در یادداشتی به بررسی سیاست خاورمیانهای
دولت بایدن در شرایط جدید منطقهای پرداخته
است .به نظر نویسنده ،راهبرد بایدن در میانه
سیاست اوباما و ترامپ قــرار دارد :نه مداخله
نظامیونهچرخشکاملبهسمتاقیانوسهند.
طبقاینیادداشت،آمریکابهایندرکرسیدهکه
نه میتواند خاورمیانه را تغییر دهد و نه میتواند
از آن خــارج شــود .پس سعی میکند با بسیج
متحدانش ،از تکمیل خأل حضورش توسط چین
وروسیهجلوگیریکنداماتضاداصلیاینجاست
که کشورهای عربی ،سیاست خارجی خود را بر
تنوعروابطومشارکتهایگوناگونباقدرتهای
بزرگاستوارساختهاند.بهاذعاننویسنده،نباید
انتظارچرخشچشمگیردرسیاستخاورمیانهای
ایاالت متحده را داشت .خاورمیانه همچنان در
کانون توجه دولت دموکرات باقی خواهد ماند
اما اولویت آن نخواهد بود .کاخ سفید با تاکید بر
دیپلماسی چندجانبه ،مسیر متوازنتری نسبت
به مسائل منطقهای در پی خواهد گرفت .در این
یادداشت آمده که واقعیات جدید نفوذ روسیه
در خاورمیانه ،دیپلماسی آمریکا را وادار خواهد
کرد تا به دنبال نقاط تعامل با مسکو باشد .در این
خصوص،سوریهیکشاخصمهمخواهدبودزیرا
کشوریاستکههمواشنگتنوهممسکو،حضور
نظامیجدیدرآندارند.

پشتپایکیسینجربهغربگرایاناوکراینی
وزیرخارجهاسبقآمریکاوچهرهسرشناسدرروابطبینالملل،وعدهعضویتاوکرایندر
ناتورااشتباهدانستوگفت:کریمهودونباسبرایروسیهحفظخواهدشد

گروه بین الملل-هنری کیسینجر که در ۹۸
سالگی همچنان به عنوان یک چهره اثرگذار
بینالمللی در رویدادهای مهم حاضر میشود،
سالهاست که در خصوص بحران روسیه و اروپا
بر سر اوکراین ،تحلیلهایی ارائــه میکند که
باب طبع بسیاری از اوکراینیهای ضدروسیه
نیست .حاال که روسیه به اوکراین حمله کرده،
مواضع هنری کیسینجر حتی بیش از گذشته
خشم اوکراینیها را بر میانگیزد .طی هفته

های اخیر ،هنری کیسینجر به نامی خبرساز در
حوزهسیاستخارجیآمریکاتبدیلشدهاست.
اوبهصراحتبهاوکراینیهاتوصیهکردهاستتا
با الحاق بخشی از خاک خود به روسیه موافقت
کنند در غیر این صــورت ،بحران اوکراین به
مراتب غیرقابل کنترل تر از گذشته خواهد شد.
کیسینجر که خود را سیاستمداری رئالیست
می داند ،قبال گسترش ناتو به شرق را به مثابه
نسخه ای راهبردی در حوزه سیاست خارجی

کشورش می دانست اما طی سال های اخیر،
دربــاره موفقیت آمیز بودن این طرح جنجالی
هشداردادهاست.حاالوزیرخارجهاسبقآمریکا
که از سال  1973تا 1977ریاست وزارت امور
خارجه ایاالت متحده را بهعهده داشت ،معتقد
استگسترشناتوبایددرلهستانمتوقفمیشد
و اوکراین میبایست در روابــط روسیه و غرب
جایگاهی را بهدست میآورد که فنالند تاکنون
داشتهاست.کیسینجرایندیدگاهرادرمصاحبه
با روزنامه «وال استریت ژورنال» بیان کرد و در
پاسخبهسؤالیدراینبارهگفت«:منمعتقدبودم
که لهستان و همه کشورهایی که بهطور مرسوم
بخشیازتاریخغرببودهاند،بهطورمنطقیباید
عضو ناتو باشند ولی درخصوص اوکراین ،من از
نقشیمانندفنالنددفاعمیکردم.اینسیاست
ناتو اشتباه بود که عالیمی در خصوص احتمال
عضویت اوکــرایــن ارســال کــرد و نگرانیهای
امنیتی ابــرازشــده از سوی والدیمیر پوتین را
جدی نگرفت که اگر می گرفت بحران کنونی
دراوکراینبهوجودنیامدهبود».اینسیاستمدار
کهنهکار آمریکایی یادآور شد که کشور اوکراین
مجموعهای از سرزمینهایی است که مردم آن
ها بهسمت روسیه تمایل دارنــد و مسکو نیز از
لحاظ تاریخی آنها را متعلق به خود میداند،
اگرچه «بعضی از اوکراینیها» با این مسئله
موافق نیستند ،با این حال ،وزیر خارجه اسبق
آمریکا معتقد است که در نتیجه حمله نظامی
روسیه به اوکراین ،وضعیت تغییر کرده است.

بهگفته کیسینجر ،در پایان مناقشه کنونی در
اوکراین نیز بهاحتمال زیــاد «کریمه و منطقه
دونباس» برای روسیه حفظ خواهد شد .هنری
کیسینجر در بخش دیگری از این مصاحبه ابراز
عقیده کرد که ایاالت متحده در آستانه جنگ با
روسیه و چین بر سر مسائلی قرار گرفته است که
تاحدودیخودواشنگتن،بدونآنکهتصوریاز
اینکهچگونهپایانخواهدیافتیابهکجاخواهید
انجامید،ایجادکردهاست.بدونشکاظهارات
اخیر کیسینجر(فارغ از ماهیت و محتوای آن)
حکایت از نگاه ابــزاری مطلق آمریکا به غرب
گرایان اوکراینی دارد .به عبارت بهتر ،آن چه
اوکراینیهارادرقبالمواضعکیسینجردلسرد
و ناراضی کرده ،مربوط به قربانی ساختن غرب
گرایان اوکراینی در مسیر نگاه های تئوریک و
امنیتی آمریکا به تحوالت جاری در حوزه روابط
بین الملل است .غرب گرایان اوکراینی از جمله
زلنسکیرئیسجمهوراینکشورطیسالهای
گذشتهبابازیدرزمینکاخسفیدواتحادیهاروپا،
کشورشانرابهیک«زمینجنگ»تبدیلکردند.
اکنون ثمره این جنگ ،چیزی جز تبدیل شدن
بسیاری از شهرهای اوکراین به زمین سوخته
نیست .فراتر از آن ،اوکراین نیز تا این لحظه به
عضویت ناتو و اتحادیه اروپا در نیامده و در آینده
نیزبعیداستچنیناتفاقیرخدهد.امابراساس
نگاه کیسینجر ،اکنون اوکراینی ها باید برای
جبران خطای استراتژیک غرب ،از قسمتی از
خاکخودنیزصرفنظرکنند.
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تیتر یــک روزنــامــه فرانسوی «لیبراسیون»:
«روش های جدید جنگ در اوکراین»؛ «حمالت
ســایــبــری ،پــهــپــادهــای غــیــرنــظــامــی ،تهدید
راکتورهای اتمی و درگیری ،شکل های جدیدی
به خود می گیرد که به سالح های سنتی اضافه
شده و جبهه ها را چند برابر می کند».

چهره روز

مراسم تشییع پیکر یکی از زخمی های حمالت
هوایی اخیر اسرائیل به نــوار غــزه که در اثر
شــدت جــراحــات بــه شــهــادت رســیــده اســت/.
آسوشیتدپرس

نمای روز
وزیرخارجهانگلیسبااختالفی 22درصدیدرنظرسنجیهایانتخاباتی
ازرقیبخودپیشافتاد

مقتدیصدرازهوادارانخوددرسرتاسرعراقخواستباحضوردرپایتخت
اینکشورتجمعمیلیونیبرگزارکنند

خیز تراس برای جانشینی جانسون

دوئل در خیابان های بغداد

تــداوم بحران سیاسی چندین ماهه و
ناتوانی گــرو ههــای سیاسی بــرای حل
و فــصــل اخــتــافــات ،عـــراق را در یک
بــرزخ و بالتکلیفی تمام عیار گرفتار
کــرده به صورتی که پیش بینی شرایط
آینده تحوالت این کشور بسیار سخت
و دش ــوار شــده امــا قــدر مسلم آن است
که بر اســاس تــداوم رونــد کنونی با گذر
زمــان راهه ــای مسالمت آمیز خــروج از
این بحران کم رنگتر و بدیلهای نگران
کننده و بیثبا تساز ،مجال بیشتری
ب ــرای عــر ضانــدام در کنش نخبگان،
احــــزاب و ائــتــافهــای ســیــاســی پیدا
خواهند کــرد در حالی که در روزهــای
پــس از اشــغــال صحن پــارلــمــان عــراق
توسط طرفداران جنبش صدر ،رهبران
این جریان همچنان هوادارانشان را به
تحصن در منطقه سبز بغداد و برگزاری
اعتراضات خیابانی تشویق میکنند ،بی
اعتنایی مقتدی صدر به پیشنهادهای
چــارچــوب هماهنگی ب ــرای مــذاکــره و
دستیابی به توافق ،موجب شده تا این
جریان نیز در اقــدامــی واکنشی مجوز
حضور هــواداران خود برای تحصنهای
خیابانی را به عنوان دفاع ملت از روندهای
قانونی(الشعب یحمی الدوله) صادر کند.
جمعه شب و در پی فراخوان چارچوب
هماهنگی شیعیان عــراق ،حامیان این
جــریــان سیاسی بــه سمت منطقه سبز
بغداد حرکت کردند که بر اساس اعالم
وبگاه «بغداد الیوم» ،نیروهای امنیتی با
حضوری گسترده در این منطقه مانع از
ورود حامیان چارچوب هماهنگی به این

منطقه شدند .کانال «صابریننیوز» نیز با
انتشار تصاویری از حرکت اعضا و حامیان
حزب الدعوة االسالمیه و هواداران سید
عمار الحکیم به سمت محل تظاهرات
حامیان چارچوب هماهنگی در اطراف
منطقه سبز و پل معلق خبر داد .همچنین
طرفداران چارچوب هماهنگی در دیگر
نقاط عراق به ویژه بصره و موصل نیز به
خیابانها آمدند.در مقابل صالح محمد
العراقی که خود را در توئیتر به عنوان
وزیــر مقتدی صــدر معرفی میکند ،به
نمایندگی از مــقــتــدی ص ــدر از تمام
هــوادارانــش در سرتاسر عــراق خواست
تا به بغداد بیایند و تظاهرات میلیونی
برگزار کنند .مقتدی صدر این پیام را
آخرین پیام خود اعالم و تاکید کرد :با
ایــن پیام مسئولیت خــود را در مقابل
خدایم ،پدرم و مردمم ادا کــردهام .در
این بیانیه با اشاره ضمنی به تظاهرات
هـــواداران چارچوب هماهنگی پشت
دیــوارهــای منطقه سبز آم ــده اســت:
مــا شاهد دو پــارچــه شــدن اعتراضات
هستیم ،پس باید مشخص شود کدام
قسمت از محبوبیت و هواداری بیشتری
در میان مردم برخوردار اســت.در این
میان خطای تاکتیکی در اصرار بر امکان
کنترل خیابان و بیرون کردن رقیب از
میدان میتواند با نقشآفرینی بازیگران
مــداخــل ـهگــر هــمــانــنــد ســروی ـسهــای
اطالعاتی بیگانه یا عناصر بعثی و داعش
و  ،...هزینههای توافقی را که تنها راه
چاره برای خروج از بحران است ،بسیار
باال ببرد.

شریفی -تنها سه هفته تا رای گیری داخلی حزب
حاکم محافظه کار بریتانیا ،برای انتخاب نخست
وزیر آینده و جانشین بوریس جانسون باقی مانده
است .نتایج یک نظرسنجی که موسسه «اوپینیوم» از
اعضای حزب محافظهکار تهیه کرده ،نشان میدهد
وزیرامورخارجهانگلیسبهمراتبمحبوبیتبیشتری
از رقیب سرسخت خود ریشی سوناک دارد .این
نظرسنجی که با کسب نظرات  ۴۵۰عضو حزب
محافظهکار تهیه شــده اســت ،نشان میدهد ۶۱
درصد آرا به سمت تراس متمایل است درحالی که
سوناک تنها  ۳۹درصد نظرات را به خود جلب کرده
است .حدود  ۱۶۰هزار عضو حزب محافظه کار،
رهبر بعدی حزب و در نتیجه نخستوزیر بعدی این
کشور را انتخاب میکنند .فراکسیون حزب حاکم
محافظهکار(کمیته)۱۹۲۲برروندانتخاباتنظارت
دارد« .گراهام بردی» رئیس کمیته  ۱۹۲۲اعالم
کرده است نخست وزیر جدید بریتانیا  ۵سپتامبر
( ۱۴شهریور) معرفی و در خانه شماره  10داونینگ
استریت مستقر خواهد شد .لیز تراس  ۴۶ساله،
دومین وزیر خارجه زن تاریخ بریتانیا ،هشت سال
است که بیوقفه در مقامهای مختلف عضو کابینه
بوده و حاال بخت اصلی برای جانشینی رئیسش،
بوریس جانسون است .در این هشت سال او وزیر
دادگستری ،قائممقام وزیر دارایــی و وزیر تجارت
بینالملل هم بود و سال  ۲۰۲۱به مقام وزیر خارجه
ارتقا پیدا کرد .خانم تراس وعده داده است در مسائل
سیاسی ،اجتماعی و دیپلماتیک ،از جمله در کنار
گذاشتنیکجانبهبخشهاییازتوافقنامهبرگزیت،
راه دولــت جانسون را ادامــه میدهد ولــی «بــرای
کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی» مالیاتها را
بالفاصله کم میکند ،حتی اگر به قیمت افزایش
کسری بودجه تمام شود .این وعدهها او را به نامزد
محبوب جناح راست حزب محافظهکار تبدیل کرده

است .در صورت پیروزی تراس ،او پس از مارگارت
تاچر و تــرزا مــی ،سومین زنــی اســت که به عنوان
نخست وزیر بریتانیا معرفی میشود .ریشی سوناک
 ۴۲ساله که اعضای حزب حاکم او را به بیوفایی
متهم میکنند تنها رقیب باقی مانده تراس ،در این
انتخابات است.بقیه رقبا در مجموعه ای از چندین
دور انتخابات داخلی نتوانستند حد نصاب را کسب
کنندوبهرقابتانتخاباتیادامهدهند.سوناکمردی
است که با استعفایش از مقام وزیر دارایی ،توفانی
سیاسی را به راه انداخت که در کمتر از  ۴۸ساعت
به اعالم کنارهگیری بوریس جانسون انجامید .او که
اصالتی پنجابی دارد ،در صورت انتخاب به عنوان
نخست وزیــر بریتانیا ،نخستین فــردی است که با
اصالت آسیایی به عنوان رئیس دولت این کشور
برگزیده خواهد شــد .سوناک بر خــاف رقیبش
گفته تا وقتی تورم مهار نشود ،مالیاتها را کاهش
نمیدهد و وعدههای آنها برای کم کردن مالیاتها
را «اقتصاد افسانهها» خوانده است .در طول دوران
محدودیتهای کرونا ،وزارت دارایی زیر نظر سوناک
صدها میلیارد پوند کمک نقدی مستقیم به مردم و
کسبوکارها پرداخت کرد و محبوبیت شخص وزیر
دارایی سر به فلک کشید .به گزارش بی بی سی ،با
افزایش قیمت حاملهای انرژی در اواخر  ۲۰۲۱و
اوایل  - ۲۰۲۲روندی که با حمله روسیه به اوکراین
سرعتبیشتریهمگرفت-قیمتها،مخصوص ًانرخ
برق ،گاز ،بنزین و گازوئیل ،در بریتانیا رو به افزایش
گذاشت و «خــرج زنــدگــی» ورد زبــانهــا شد ولی
تدابیری که او مارس  ۲۰۲۲در «بیانیه بهاری» (که
چیزی شبیه یک الیحه بودجه مختصر است) برای
کمک به معیشت در نظر گرفته بود ،به نظر بیشتر
مردم ناکافی بود و ناگهان محبوبیت آقای وزیر سیر
نزولی گرفت .روندی نزولی که نتیجه آن در آخرین
نظرسنجی قابل مشاهده است.

عملیات فلسطینی ها در قدس اشغالی
با  10زخمی از صهیونیست ها
در تیراندازی بامداد یک شنبه به یک دستگاه
اتوبوس اسرائیلی در قدس اشغالی ،دستکم
 10صهیونیست زخمی شدند که حال سه نفر
از آن ها وخیم اســت .فــوزی برهوم سخنگوی
جنبش حماس ضمن استقبال از «عملیات
قهرمانانه» قدس اعــام کرد که این عملیات
واکنشی طبیعی به جنایتهای رژیم اشغالگر
قدساست.فوزیبرهومگفت:عملیاتدالورانه
و دلیرانه بیت المقدس ،واکنشی طبیعی به
عربدهکشیوجنایتنظامیاناشغالگروشهرک
نشینان صهیونیست و جنایات هر روزه آنان
علیه مردم فلسطین ،سرزمین و اماکن مقدس

اسالمی و مسیحی ما و تجاوزات مستمر آنان به
مسجد االقصی است .سخنگوی جنبش جهاد
اسالمی فلسطین هم عملیات قدس را تبریک
گفت و اعالم کرد که این عملیات در راستای
ادامهمقاومتدربرابراشغالگراناجراشدهاست.
سخنگویکمیتههایمقاومتفلسطیننیزاعالم
کردکهعملیاتقهرمانانهبیتالمقدسپیامیبه
دشمن است که ملت فلسطین و مقاومت هرگز
عقبنشینینخواهندکرد.ارتشرژیماسرائیل
بعد از گذشت  7ساعت از اجرای این عملیات
مدعی شد که عامل تیراندازی قدس اشغالی را
کهمنجربهزخمیشدن 10نفرشده ،بازداشت

واژگــــون شــدن قــایــق حــامــل پناهجویان در
نزدیکی جزیره «الم ِپدوسا» در جنوب ایتالیا/
آسوشیتدپرس

اظهار نظر روز
«بنواالس»وزیردفاعبریتانیادرآستانهنخستین
سالگرد خروج مفتضحانه آمریکا و متحدانش از
افغانستان  ،اذعان کرد که  20سال اشغالگری
نظامی غرب در این کشور با شکست همراه بوده
است .وی همچنین ابراز نگرانی کرد که والدین
و اعضای خانواده های سربازان کشته شده در
افغانستان احساس کنند فرزندانشان را بیهوده
و بــرای هیچ در ایــن جنگ از دســت داده اند.
آمریکا پس از حادثه 11سپتامبر 2001به بهانه
مبارزهجهانیباتروریسم،سیاستهایجدیدی
را در راستای اهداف مداخله جویانه خود تعریف
کرد .از جمله این سیاست ها ،مقابله جهانی با
القاعده و تالش برای سرنگون کردن حکومت
طالباندرافغانستان بود.دراینراستا،نیروهای
نظامی آمریکا از سال 2001با ادعای محافظت
از افغانستان ،برقراری دموکراسی وهمچنین
مبارزه با تروریسم در این کشور حضور داشتند
اما پس از  20سال حضور نظامی در افغانستان،
نیروهای آمریکایی به دستور «جو بایدن» رئیس
جمهوری آمریکا ،افغانستان را تــرک کردند.
خروج بدون برنامه نظامیان آمریکا از افغانستان
انتقادات بسیاری را برانگیخت؛ به ویــژه که
همزمان ،طالبان بار دیگر قدرت را در این کشور
به دستگرفت.

آمریکا

کردهاست.منابع محلی فلسطینی نیز گزارش
دادندکه«امیرالصیداوی»جوان 28سالهمجری
عملیاتقدساشغالیبودهاست.عملیاتفردی
در قالبی جدید طی ماههای گذشته به شدت
در فلسطین توسعه یافته است .این توسعه هم از
حیثکمیوهمازحیثکیفیقابلتوجهاست.

تعداد کشتههای رژیم صهیونیستی در مجموع
این عملیاتها از تعداد کشته های این رژیم در
نبردشمشیرقدسبیشتراست.ضمنآنکهاین
عملیاتها از کرانه باختری به دل سرزمینهای
اشغالی و شهرهای مهمی چون تل آویو کشیده
شدهاست.

رویــتــرز  -رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
با اشــاره به اسناد توقیف شــده از خانه رئیس
جمهور ســابــق ایــن کــشــور گــفــت :ایــن اسناد
حــســاس تــر از ف ــوق محرمانه بـــوده و چنین
اقدامی توسط دونالد ترامپ غیرقانونی است.
نانسی پلوسی درباره یورش پلیس فدرال آمریکا
(اف.بــی.آی) به خانه ترامپ و توقیف مجموعه
اسنادفوقمحرمانهازاقامتگاهاودرایالتفلوریدا
گفت :این اسناد به امنیت آمریکا مربوط است.

