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جهان

بیش از یکسال است که انتخابات 
سراســری در عراق برگزار شــده اما 
همچنان این کشور در بحران سیاسی 
به ســر می برد. تــا چنــدی پیش، 
جریان صدر و منتســبان به او در کف 
خیابان های بغداد جــوالن می دادند 
و کار به جایی کشید که وراد پارلمان 
عراق شــدند و آنجا را هم به تسخیر 
خود درآوردند. این روند در چند الیه 

و چندین مرتبه تکرار شد. 
صدری ها به دنبال آن بودند تا قوه 
قضائیه عــراق که نهاد رســیدگی به 
شکایات انتخاباتی به حساب می آید 
را زیر فشار قرار دهند تا بتوانند از این 
طرق نتایج انتخابــات را هرگونه که 
هست به نفع خود ثابت نگه دارند. این 
اقدام آنها نه تنها به اینجا خالصه نشد 
بلکه هشدار جریان های سیاسی یک به 
یک روانه نجف شد تا به گوش مقتدی 
صدر برســد اما او باز هم راه خودش را 
ادامه داد. در پالِن دوم شاهد آن بودیم 
که مقتدی صدر ایــن موضوع را طرح 
کرد که به صورت کلــی باید پارلمان 
منحل شود اما دادگاه عالی عراق این 
درخواست او را به عنوان یک خواسته 
غیرقانونی ارزیابی کرد و باز هم جریان 
صدر نتوانست سناریوی خود را کامل 

کند. 
در این میان باید توجه داشــت که 
صدر اساساً از ســوی چندین جناح 
مورد هجمه واقع شد و شکست هایی 
کــه متوجه او شــد به نوعــی پیکره 
سیاسی و شخصیت او را با آسیب های 
متعدد روبرو کرد. اینکه در انتخابات 
سال گذشته، او و جریانش 72 کرسی 
به دست می آورند و به دنبال تشکیل 
کابینــه می روند اما در این مســیر به 
صــورت اتوماتیــک ســنگ اندازی 
می کنند، نشــان دهنده این است که 
جریان صدر به دنبال تشکیل کابینه 
نیست بلکه آنها طبق سنوات گذشته 
به دنبال لقمه چــرب و نرم تری برای 
خود بوده و خواهند بــود. اینکه صدر 

تمام نمایندگانش را از پارلمان عراق فرا 
می خواند یک مدل از اعترض به حساب 
نمی آید، بلکه او در این راستا به دنبال 
کانالیــزه کردن قدرت و ســهم های 
متعددی اســت که طی این سال ها 
بــه او داده اند یا خــودش آن را به زور 

گرفته است. 
صدر بارها و بارهــا ادعای مبارزه با 
فســاد را مطرح کرده اما در این مسیر 
هیچ گاه اعالم نمی کند که چه تعداد 
از وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای 
دولتی در اختیــار او و جریانش بوده 
اســت. این موضوع به جایی رســید 
که در نهایت چندی پیــش همه از او 
اعالم برائت کردنــد و در نهایت یک 
اتحاد مشخص در بغداد برای انتخاب 
 نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق 

به وجود آمد. 
حاصــل ایــن ائتــالف انتخاب 
عبداللطیف جمال رشــید، به عنوان 
رئیس جمهــوری و محمــد شــیاع 
السودانی به عنوان نخست وزیر عراق 
بود که حدود سه هفته پیش پارلمان 

به هر دو رای مثبت داد. اینکه هر دو نفر 
مورد تایید قرار گرفتند، موضوعی است 
که خیلی ها آن را یک انتخاب درست 
و برخی دیگر یک انتخــاب با ضریب 
خطای باال و عجوالنه می دانند، اما به 
هر ترتیب در شرایط کنونی عراق در 
وضعیتی قرار دارد که تمام احزاب راهی 
جز انتخاب این دو برای نخست وزیری و 
ریاست جمهوری کشورشان نداشتند. 

تشکیل کابینه 
در جاده پرتالطم سهم خواهی 

فارغ از انتخاب الســودانی و رشید 
به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور، 
آنچه در شرایط کنونی باز هم عراق را 
بر سر یک دوراهی مشخص قرار داده 
اســت، بحث تشــکیل کابینه است. 
عراق همانند لبنان در تمام این سال ها 
درگیر معضل ریشه ای »سهم خواهی« 
جناحی و حزبی است. همین امروز که 
این نوشتار مقابل چشمانتان قرار دارد، 
لبنانی ها هم اسیر همین سهم خواهی 
سیاسی و جناحی هستند و نمی توانند 

رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند و 
این در حالیست که مشکالت فعلی این 
کشور به خصوص در عرصه اقتصادی 
بسیار بیشتر از عراق است. با این تفاسیر 
حاال نخست وزیر مســتقر در بغداد با 
مشکل تشــکیل کابینه روبرو است و 
رئیس جمهور این کشور هم به خوبی 
می داند که اگر احزاب بــا یکدیگر به 
توافق نرســند، بی تردید نخست وزیر 
باز هم به کنار زده خواهد شد و مجدداً 
بحران قبلی بر بغداد حاکم می شــود. 

در این میان قبل از آنکه بحث تشکیل 
کابینه مطرح شــود و دقیقــاً پس از 
انتخاب السودانی به عنوان نخست وزیر 
جدید، جریان صدر راه خود را از همه 
جدا و نماینده ایــن جریان اعالم کرد 
که ما به هیچ وجه در تشــکیل کابینه 
و دولت آتی عراق مشارکت نمی کنیم؛ 
چراکه نظر ما برای انتخاب نخست وزیر 
و رئیس جمهوری گرفته نشده است. 
فارغ از این اظهــارات صدری ها، روز 
گذشته )چهارشنبه( رئیس جمهوری 
عــراق در جریــان دیدار بــا اعضای 
اتحادیــه میهنی کردســتان بر لزوم 
سرعت بخشیدن به تشکیل دولت که 
خواسته های مردم این کشور را برآورده 
ساخته، از حقوق آنها حمایت و زندگی 
آزاد و باعزت برایشــان فراهم سازد، 
تاکید کرد. عبداللطیف رشید همچنین 
بر لزوم دستیابی به راهکارهایی قانونی 
برای مســائل موجود میــان اربیل و 
بغداد بــا تکیه بر انجــام گفت وگوی 
جدی و سازنده و با استناد به احکام و 
مضامین قانون اساســی برای تحقق 

عدالت میان همــگان تاکید کرد و بار 
دیگر هم خواهان تشــکیل دولت در 
اسرع وقت شــد. از سوی دیگر ائتالف 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق 
هفته آینده را آخرین مهلت تصویب 
کابینه دولت جدید اعالم کرد اما در این 
میان نخست وزیر مکلف عراق به دنبال 
آن است تا امروز )پنجشنبه( بتواند کار 
را یکسره کند و رأی اعتماد کابینه اش 

را از پارلمان دریافت کند. 
در این بین الحره گزارش داده که 
نخســت وزیر مکلف عراق در نامه ای 
رســمی از پارلمان کشورش خواست 
تا بــا برگــزاری جلســه رای اعتماد 
نمایندگان به کابینــه تحت رهبری 
وی موافقت کند که گفته می شود تا 
زمان نگارش این گزارش پارلمان عراق 
این درخواست را قبول کرده است. در 
این بین سیدعمار حکیم، رهبر جریان 
حکمت ملی عراق هــم در بیانیه ای 
خطاب به احزاب و فراکســیون های 
سیاسی کشــورش از آنها خواست تا 
دست به دست هم دهند و در راستای 
منافع عــراق و عراقی ها از منافع خود 
چشم پوشی کنند و منافع کشور را بر 
همه منافع دیگر ترجیح دهند. این در 
حالیست که طی روزهای اخیر نماینده 
ســازمان ملل در عراق با نخست وزیر 
و رئیس جمهوری جدید این کشــور 
دیدار کرد و ار آنها خواســت در اسرع 
وقت بحران سیاسی را در کشورشان 
سر و ســامان بدهند. این رفت وآمد 
نمایندگان خارجی در عراق نشــان 
می دهد که آنها هم برای خود سهمی  را 
قائل شده اند و می توانند اوضاع را آنگونه 
که می خواهند به نفــع خود هدایت 
کنند. باید دید که ریاض، واشنگتن، 
ابوظبی و حتی آنکارا چه نقشی را در 

پشت صحنه ایفا می کنند؟

رئیس جمهور و جریان های سیاسی عراق خواهان تشکیل هرچه سریعتر کابینه شدند؛ 

هشدارهای ممتد برای تقلیل سهم خواهی صدر

صدر بارها و بارها ادعای 
مبارزه با فساد را مطرح کرده 

اما در این مسیر هیچ گاه 
اعالم نمی کند که چه تعداد 
از وزارتخانه ها، موسسات و 

نهادهای دولتی در اختیار 
او و جریانش بوده است و 

اساساً در راه مبارزه با فساد 
چه قدمی برداشته است

رفت وآمد نمایندگان 
خارجی در عراق نشان 

می دهد که آنها هم برای 
خود سهمی  را قائل شده اند 
و می توانند اوضاع را آنگونه 

که می خواهند به نفع خود 
هدایت کنند. باید دید که 
ریاض، واشنگتن، ابوظبی 
و حتی آنکارا چه نقشی را 

 در پشت صحنه 
ایفا می کنند
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دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس 
با طالبان! 

رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس در دیداری با 
هیئتی از طالبان افغانستان درباره تحوالت فلسطین و 
جهان گفتگو کرد. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس 
العربی، اســماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس میزبان هیئتی از دولت افغانســتان به رهبری 
طالبان بود و در این دیدار درباره تحوالت فلسطین و جهان 
گفتگو شــد. جنبش حماس در این رابطه در بیانیه ای 
اعالم کرد، هنیه میزبان هیئتی از افغانستان به ریاست 
سخنگوی دولت آن بود و آنها تحوالت اخیر قدس، مسجد 
االقصی و کرانه باختری اشغالی، وضعیت اقلیم و تحوالت 
بین المللی را بررسی کردند. همچنین در این بیانیه آمده 
اســت، دو طرف بر لزوم تقویت روابــط دوجانبه و لزوم 
همبستگی همه مسلمانان درباره مساله فلسطین، قدس و 
مسجداالقصی به عنوان مساله امت اسالمی تاکید و اعالم 
کردند، اتحاد امت اسالمی با مساله فلسطین راه پیروزی 
و آزادسازی فلسطین است. دو طرف در ادامه این دیدار 
درباره تغییرات منطقه ای و بازتاب جنگ فعلی در اوکراین 
بر جهان و نظام بین الملل گفتگو کردند. طبق بیانیه یاد 
شده، هنیه در این دیدار ضمن تقدیر از موضعگیری های 
افغانستان درباره مساله فلسطین، تجربه افغانستان و 
فلسطین را شبیه دانســت و گفت: آزادی افغانستان به 
ملت فلسطین و آزادگان جهان امید بیشتری برای رهایی 
از ظلم و اشغال می دهد. همچنین هنیه در ادامه این دیدار 
به وضعیت کنونی ملت فلسطین و جنایات اشغالگران در 
قدس و کرانه باختری و شهدای نابلس و سایر نقاط کرانه 
باختری پرداخت و با اشاره به تشدید مقاومت و مشارکت 
جوانان فلسطینی در این محور برای مقابله با اشغالگران، 
بر نقش کارکنان مسجداالقصی و دفاع از آنها تاکید کرد و 
گفت: رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین آینده ای ندارد. 
سخنگوی دولت افغانستان نیز در این دیدار ضمن تقدیر 
از جنبش حماس و مقاومت فلسطین، بر حمایت کامل 
از فلسطینی ها و حقوق و مقاومت آنها تاکید کرد و گفت: 
ما به شما، مقاومت، پایداری و تالش تان افتخار می کنیم، 

شما به رژیم اشغالگر اسرائیلی ضربه زدید. 
    

مصر به دنبال بهره برداری 
از میدان گازی غزه مارین

وزیر انرژی و معادن مصر با اشــاره به حصول توافقی 
چارچوبی برای توسعه میدان گاز طبیعی دریایی واقع 
در مقابل ســواحل نوار غزه تاکید کــرد، مذاکرات برای 
رسیدن به توافقی نهایی ادامه دارند. پس از آنکه مسؤوالن 
تشکیالت خودگردان فلسطین هرگونه توافقی میان مصر، 
فلسطین و رژیم صهیونیستی برای استخراج گاز از میدان 
غزه مارین واقع در سواحل نوار غزه را تکذیب کردند، طارق 
المال، وزیر انرژی و معــادن مصر در گفتگو با خبرگزاری 
رویترز اظهار کرد: توافقی چارچوبی برای توسعه میدان 
گاز طبیعی دریایی واقع در مقابل سواحل نوار غزه حاصل 
شده و مذاکرات برای رسیدن به توافقی نهایی در این زمینه 
ادامه دارند. مرکز پخش رژیم صهیونیستی هفته گذشته 
اعالم کرده بود، مصر، اســرائیل و تشکیالت خودگردان 
فلسطین با توســعه میدان گاز طبیعی در سواحل نوار 
غزه موافقت کردند. این مرکز در ادامه مدعی شد، منافع 
این میدان گازی برای تشکیالت خودگردان فلسطین و 
اسرائیل خواهد بود. برخی مسؤوالن مصری و فلسطینی 
پیشتر در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار کرده بودند، 
شرکت پیمانکار گاز طبییعی مصر )ایجاس( در تالش 
برای توسعه این میدان است. طارق المال در ادامه گفت: 
این یک چارچوب کلی تا این لحظه است و جزئیات آن 
هنوز به پایان نرسیده است، ما این روند را از دو سال قبل با 
اسرائیل آغاز کردیم و طرح اجرایی در زمان مناسب اعالم 
خواهد شد. همچنین یک مسؤول فلسطینی که نخواست 
نامش فاش شود، گفت: توافقی درباره شروط اصلی حاصل 
شد اما مذاکرات بیشــتر درباره ابعاد فنی و موافقت های 
نهایی تشکیالت خودگردان فلسطین مورد نیاز خواهد 
بود. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مسؤوالن اسرائیلی 
گزارش داد که وزیــر انرژی این رژیــم تصمیم گرفت 
توافق نهایی را به بعد از انتخابات یکم نوامبر موکول کند. 
همچنین رویترز به نقل از یک منبع آگاه فلسطینی مدعی 
شد، قاهره همچنین با برخی مسؤوالن حماس در حال 

رایزنی درباره میدان گازی غزه است.

جهان نما

فرشاد گلزاری

پنتاگون اعالم کرده است که روسیه رسماً به مقامات 
آمریکایی از برنامه خود برای برگزاری رزمایش ســاالنه 
با نیروهای بازدارنده هســته ای در بحبوحه مانورهای 
هسته ای ناتو پایداری در اوج اطالع داده است. به گزارش 
آرتی، ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی آمریکا 
گفت: به ایاالت متحده اطالع داده شد و همانطور که قباًل 
تأکید کردیم، این یک تمرین معمول ســاالنه توســط 
روسیه است. ارتش ایاالت متحده جزئیات بیشتری ارائه 
نکرد، اما اذعان کرد که روسیه به تعهدات خود در زمینه 
کنترل تسلیحات و تعهدات شفافیت خود برای ارائه این 
اطالعیه ها عمل می کند. وزارت دفاع روسیه هنوز بیانیه 
رسمی درباره تاریخ و مقیاس رزمایش برنامه ریزی شده 
منتشر نکرده است. چنین رزمایش هایی معموالً شامل 
آزمایش های جامع تسلیحات هسته ای و غیرهسته ای 
برای اطمینان از آمادگی نیروهای بازدارنده استراتژیک 

و کل زنجیره فرماندهی اســت. آخرین باری که روسیه 
رزمایش مشابهی را انجام داد به ماه فوریه بازمی گردد، 
چند روز قبل از آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین. 
این اعالمیه در بحبوحه مانورهای هســته ای مســتمر 
»پایداری در اوج« که قرار است تا ۳۰ اکتبر ادامه داشته 
باشد و بر فراز بلژیک، دریای شمال و بریتانیا برگزار می 

شود، منتشر شد.

روسیه رسما پنتاگون را در جریان مانور هسته ای خود قرار داد 
خبر

یک نظرســنجی تازه نشــان می دهد که دو هفته 
مانده به انتخابــات حیاتی کنگره آمریــکا، محبوبیت 
جو بایدن دوبــاره به ۴۰ درصد کاهش یافته اســت. به 
گزارش روزنامه هیل، نتایج نظرســنجی تازه موسسه 
گالوپ نشــان می دهد که میزان محبوبیت جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ماه گذشته، 2 درصد 
کاهش یافته اســت. تقریبا در تمامی روزهای ســال 
میالدی جاری، محبوبیت جو بایدن بین ۴۰ تا ۴2 درصد 
بوده است، بجز آمار ۳۸ درصدی ماه ژوئیه و ۴۴ درصدی 
ماه اوت. این نظرســنجی همچنین نشان می دهد که 
میزان نارضایتی از عملکرد بایدن مانند ماه گذشته، ۵۶ 
درصد است. در این نظرسنجی تازه، تقریبا ۴۰ درصد از 
رای دهندگان مستقل عملکرد بایدن را تایید می کنند 
که نسبت به آمار ماه های گذشته ۴ درصد افزایش یافته 
است. بایدن هفتمین فصل حضورش در کاخ سفید را با 

میانگین رضایت ۴2 درصدی به پایان رساند که با میزان 
محبوبیت پیشینیان اخیرش در بازه زمانی مشابه تفاوت 
چندانی ندارد. تحلیل گالوپ بیان می کند که هفتمین 
فصل ریاست جمهوری بایدن با تداوم افزایش تورم و بهای 
گاز همراه شد، البته قیمت گاز نسبت به اوج خود در اوایل 
سال جاری کمتر شده، اما هنوز بیشتر از بازه زمانی مشابه 

در سال گذشته است.

خبر

محبوبیت بایدن به ۴۰  درصد کاهش یافت

وزیر خارجه تایوان مدعی شد که با پایان نشست کنگره 
حزب کمونیســت چین، احتمال دارد پکن »حمالت« 
دیپلماتیک علیه تایوان را افزایش داده و سعی کند اندک 
اتحادهای دیپلماتیک این جزیره خودگــردان را هم از 
بین ببرد. به گزارش رویترز، حزب کمونیست چین روز 
شنبه نشستی را به پایان رســاند که هر پنج سال یک بار 
برگزار می شود، نشســت کنگره حزب حاکم که در آن 
قدرت شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین تثبیت شد 
و او برای سومین بار به ریاســت این حزب رسید. جوزف 
وو، وزیر خارجه تایوان در گزارشی به پارلمان این جزیره 
گفت که پیشــبینی می کند پکن تهدیدهای امنیتی و 
فشار دیپلماتیک خود علیه تایوان را افزایش دهد. تایوان 

جزیره ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک 
خود دانسته و هرگز گزینه حمله نظامی برای پس گرفتن 
آن را رد نکرده اســت.وزیر خارجه تایوان گفت: احتماالً 

حمالت چین علیه تایوان افزایش خواهد یافت.

ریشی سوناک پس از نخستین تماس تلفنی با رئیس 
جمهوری اوکراین و بیان اینکه به زودی شخصا به این کشور 
می رود،گفت، حمایت از کی یف بیش از گذشته قوی خواهد 
بود. به گزارش آناتولی، یکی از سخنگوهای نخست وزیری 
انگلیس گفت، ریشی سوناک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهوری اوکراین صحبت و از حمایت قاطع کشورش از 
کی یف تاکید کرد. ســوناک گفت، کی یف می تواند روی 
دولت انگلیس در حمایت و همبستگی مداوم از اوکراین 
حساب کند. دفتر نخست وزیری انگلیس ادامه داد، وی 
همچنین بر اهمیت کار آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
اوکراین به منظور تضمین امنیت هسته ای و شفاف سازی 
درباره تمامی اطالعات نادرست تاکید کرد و افزود: هر دو 

طرف بر لزوم ادامه اعمال فشار بر والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه از طریق ادامه تحریم های اقتصادی توافق 
کردند. زلنسکی نیز در صفحه تلگرام خود نوشت: من با 

ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا صحبت کردم.

تایوان:

احتماال چین حمالت دیپلماتیک را افزایش دهد
نخست وزیر جدید انگلیس:

به زودی به اوکراین می روم 


