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جهان نما

ارزیابی آژانس انرژی اتمی
از آسیب فیزیکی به نیروگاه زاپوریژیا 

کارشناسان هسته ای سازمان ملل که برای ارزیابی 
ایمنی بزرگترین نیروگاه انرژی اتمی اروپا )زاپوریژیا( 
وارد ســرزمین های تحت کنترل روسیه در اوکراین 
شــده اند، دیروز )جمعه( به دنبال ارزیابی آســیب 
فیزیکی به این نیروگاه هستند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پس از بازدید از نیــروگاه زاپوریژیا در روز 
پنجشنبه، گفت که بازرســان او در نیروگاه می مانند. 
شرکت هســته ای دولتی اوکراین گفت که گروسی و 
سایر اعضای تیمش به مناطق تحت کنترل اوکراین 
رفتند اما پنج بازرس آژانس در نیروگاه باقی مانده اند. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید که بازرســان 
این آژانس دیروز )جمعه( آسیب فیزیکی به نیروگاه و 
شرایط کارکنان آن را ارزیابی خواهند کرد و همچنین از 
عملکرد سیستم های ایمنی و امنیتی اطمینان حاصل 
خواهند کرد. گروسی روز پنجشنبه خاطرنشان کرد 
که گزارشی در رابطه با یافته هایشان منتشر خواهند 
کرد. خبرگزاری آناتولی همچنین گزارش داد که رافائل 
گروسی به خبرنگاران گفت تیمش چهار منطقه مهم 
از جمله سیســتم اضطراری و اتاق کنترل را بررسی 
می کنند. وی افزود که کارهایی زیادی هستند که باید 
جهت تحلیل و بررسی موقعیت انجام شوند و تیم او به 
کارها و بررسی های خود در این منطقه ادامه می دهند. 
گروسی تاکید کرد تا زمانی که موقعیت پایدارتر و قابل 
پیش بینی  نشود، همچنان به ابراز نگرانی خود ادامه 
خواهد داد. او افزود مشخص است که بخش فیزیکی 
این نیروگاه هســته ای بارها صدمه دیده است. رافائل 
گروسی در ادامه گفت که با کارکنان اوکراینی که در 
این نیروگاه هسته ای فعالیت می کنند نیز دیدار کرد و 
افزود که آن ها در کارشان فوق العاده  حرفه ای و باآرامش 
هســتند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
توییترش نوشــت: من در حال اتمام اولین بازدیدم از 
نیروگاه زاپوریژیا هســتم و به حضورم در این نیروگاه 
ادامه خواهم داد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین با انتشار ویدئویی در اواخر روز پنجشنبه مجددا 
خواستار خروج تمامی نیروها از این نیروگاه هسته ای 
شد؛ درخواستی که از متحدان غربی کی یف و سازمان 
ملل حمایت شد. وی افزود: اصلی ترین چیزی که باید 
رخ دهد، غیرنظامی کردن این نیروگاه هسته ای است. 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه 
درخصوص این بازدید گفت: روسیه انتظار دارد شاهد 
یک ارزیابی واقع گرایانه و بی طرفانه از وضعیت نیروگاه 
اتمی زاپوریژیا از سوی کارشناسان آژانس بین المللی 

انرژی اتمی باشد.
    

تایوان: ساقط کردن پهپاد چین
کار درستی بود

نخست وزیر تایوان دیروز )جمعه( گفت ساقط کردن 
یک فروند پهپاد در طرف ساحل چین مناسب ترین کار 
انجام شده پس از هشدارهای مکرر بوده و چین بایستی 
خویشتنداری را تمرین کند. به گزارش رویترز، ارتش 
تایوان برای نخســتین بار یک پهپاد را که وارد حریم 
هوایی یکی از جزایر تایوان شــده بود در نزدیکی شهر 
شیامن چین روز پنجشنبه سرنگون کرد و این اقدام پس 
از آن صورت گرفت که دولت تایپه قول داد تا اقدامات 
شدیدی را برای رویارویی با افزایش چنین رویکردهایی 
از سوی چین وضع کند. همچنین این اقدام پس از آن 
صورت گرفت که تایوان بارها بابت ورود این پهپادها به 
حریم هوایی اش از سوی چین هشدار داده بود. سو سنگ 
چانگ، نخست وزیر تایوان گفت، بارها هشدار صادر کرده 
و از آنها خواسته تا نزدیک حریم هوایی تایوان نشوند. 
وی ادامه داد: آنها بارها هشدارهای ما را نادیده گرفته 
و ما چاره ای جز دفاع از خود و تیراندازی نداشتیم. این 
مناسبترین اقدام پس از هشدارها و خویشتنداری های 
مکرر ما بود. چین باید خویشــتنداری را تمرین کند. 
ما هرگز به دنبال تحریک نخواهیــم بود و برای دفاع از 
سرزمین و مردم خود مناسبترین کار را انجام می دهیم. 
رسانه های تایوان نیز اظهارنظر دفتر امور تایوان در چین 
را درباره اینکه ســرنگونی این پهپاد، تالشی از سوی 
تایپه برای تشدید تقابل بین دو طرف است، به شدت 

مضحک خواندند.

علیرغم اینکــه حامیان مقتدی 
صدر با دستور وی به خانه های خود 
بازگشته و منطقه ســبز بغداد را به 
حال خود رها کرده اند، اما همچنان 
به نظر می رسد که در محور میدانی و 
همچنین در فاز سیاسی، عراق درگیر 
تنش هایی است که نمی توان آنها را 
عادی قلمداد کرد. در حوزه امنیتی 
و مســائل میدانی رسانه های عراقی 
چهارشنبه شــب گزارش دادند که 
مجدداً درگیری هایی میان نیروهای 
سرایا السالم و عصائب اهل الحق در 
بصره واقع در جنــوب عراق به وقوع 
پیوسته است. در همین حال، گروه 
اطالع رســانی امنیتی عــراق اعالم 
کرد، آنچه که برخی از رســانه های 
اجتماعی مطــرح کرده اند، اخباری 
ضد و نقیــض از وقــوع رخدادهای 
امنیتــی و تنش ها در اســتان بصره 
است. این موضوع عبارت از یک قتل 

در مرکز استان بصره و زخمی شدن 
یک فرد دیگر است و نیروهای امنیتی 
افراد مظنون را بازداشت کرده اند و به 
وظایف خود و تحقیق در خصوص این 
رخداد عمل می کنند. این ادبیات و 
اینکه نهادهای امنیتی عراق ســعی 
می کنند به هر ترتیب جو روانی و به 
خصوص فضای رسانه ای این کشور 
را آرام کنند یک موضوع حســاس و 
به شــدت حیاتی به حساب می آید؛ 
چراکه در عراق و به صورت عمده در 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
و منطقه، فضای مجازی به شدت در 
میان عوام و حتی نخبــگان جایگاه 
باالیی دارد و اساســاً ایــن جایگاه تا 
جایی اهمیت پیــدا می کند که یک 
جریان برای کنار زدن رقبای خود از 
صحنه سیاست به همین شبکه ها و 
فضای مجازی بســنده می کنند. در 
مورد اخیر هم کاربران شــبکه های 
اجتماعی فایل های تصویــری را از 
درگیری های شدید میان افراد مسلح 
در شهر بصره منتشر کردند که برخی 
از آنها بــه دروغ و برای تشــویش و 

تحریک افکار عمومی شکل گرفت و 
بخی دیگر هم به عنوان یک راهبرد 
حکومتی و دولتــی در این میان رخ 
عیان کرد. پس از اتفاقاتی که در بصره 
افتاد، اسعد العیدانی، استاندار بصره 
نیز اعالم کرد که وضعیت در استان 
بصره تحت کنترل است و نیروهای 
امنیتی در این استان مستقر شده اند. 
از سوی دیگر، منابع المیادین روز 
پنجشنبه اعالم کردند که صدای سه 

انفجار در اطراف کاخ های ریاســت 
جمهوری در شــهر بصره در جنوب 
عراق شنیده شــد. این در حالیست 
که چهارشنبه شــب منابع خبری 
عراق اعالم کرده بودنــد که مجدداً 
درگیری هایی میان نیروهای سرایا 
السالم و عصائب اهل الحق در بصره 
واقع در جنوب عراق به وقوع پیوست. 
سایت بغداد الیوم گزارش داده بود که 
دو فرمانده برجسته در سرایا السالم، 
وابسته به جریان صدر کشته شدند اما 
بسیاری این موضوع را تکذیب کردند. 
به موازات همین اخبار، روز گذشته 
)جمعه( یک منبع امنیتی اعالم کرد 
که افراد مسلح ناشــناس به سمت 
مقر سرایا الســالم در الناصریه واقع 
در اســتان ذی قار تیراندازی کردند. 
نکته ای که در اینجا باید مطرح شود 
این است که اکثر شهروندان در عراق 
مسلح به  سالح گرم هســتند و این 
خود یک جو ضِد امنیتی را به وجود 
آورده اســت؛ اما خطــر این موضوع 
زمانی مشخص می شــود که یکباره 
جریان های رســانه ای منتســب به 

مقتدی صدر پس از آنکه صدری ها 
از منطقه سبز بغداد خارج می شوند، 
به صورت متناوب اخبــار درگیری 
یا توطئه علیه ایــن جریان را مخابره 
می کنند. برخی از رسانه های عراقی 
که تا حدی با صدر هماهنگ هستند، 
در طول چند روز اخیــر بارها و بارها 
این اخبــار را منتشــر کرده اند ولی 
بحث اینجاست که واقعاً چه کسانی 
علیه شــاخه نظامی زیــر مجموعه 
تشکیالت صدر کار می کنند و اساساً 
آیا نمی توان این موضوع را ساختگی 

دانست؟ 

هشدارهای پی درپی به بغداد! 
اینکه در عراق عده ای ســالح به 
دســت می گیرند و به مقر صدری ها 
حمله می کنند و سپس هیچ آثاری از 
مهاجمین به جای نمی ماند و سپس 
فضای رسانه ای و روانی شهری مانند 
بصره یا حتی ذی قار یکباره ملتهب 
می شــود و هزاران جوان یا پیرمرد 
متعصب با تصاویــر مقتدی صدر به 
خیابان ها می آیند شاید برای بسیاری 
عادی باشــد، اما این بســیِج یکباره 
توسط صدری ها بدون شک مطالباتی 
در پس خود دارد که به نظر می رسد 
فعاًل بی پایان باشد. تا جایی که صالح 
محمد العراقی، ســخنگوی مقتدی 
صدر در بیانیه ای اعالم کرد که برای 
حفاظت از اقتدار نهاد حکومت و پایان 
دادن به حضور شبه نظامیان در اماکن 
حساس، به نخست وزیر و فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق پیشنهاد داده اند 
تمــام گروه های مســلح که مدعی 
عنــوان مقاومت هســتند را منحل 
کنند! این دقیقاً همان اتفاقی است 
که بسیاری از کشورهای دنیا، نهادها 
و جریان های عراقی آن را مصداق بارز 

تقابل خطرناک سیاسی می دانند. 
بر همین اســاس، شورای امنیت 
ســازمان ملل روز گذشته )جمعه( 
در بیانیه ای اعالم کرد که اعضای این 
نهاد خشونت های عراق در روزهای 
۲۹ و ۳۰ آگوست را محکوم و نسبت 
به اخباری مبنی بر کشــته و زخمی 
شدن چندین تن ابراز نگرانی شدید 
می کنند، ضمن آنکــه از تالش های 
دولت عراق بــرای بازگرداندن نظم 
به کشــور مطلع هســتند.  این نهاد 
بین المللی طرف هــای درگیر را به 
آرامش و خویشــتن داری فراخواند 
و از دعــوت  طرف هــا به امتنــاع از 
خشونت های بیشــتر استقبال کرد. 
در بیانیه شورای امنیت آمده است که 
اعضای این نهاد، تمامی طرف ها را به 

حل اختالفات سیاسی شان به صورت 
مسالمت آمیز و احترام به حاکمیت 
قانون و حق تجمع مســالمت آمیز و 
اجتناب از خشــونت دعوت کردند. 
در راستای مواضع شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد هم حسین نوری، 
نماینده آیت اهلل سیدعلی سیستانی، 
مرجع شــیعیان عــراق طی حضور 
در مجلس عزاداری کشته شــدگان 
ناآرامی هــای اخیر عــراق، اندوه و 
تسلیت آیت اهلل سیستانی را به دلیل 
این امر منتقل کرد. آنچه در سخنان 
نوری بســیار مهم و بــه نوعی حائز 
اهمیت بود، این است که او اعالم کرد 
آیت  اهلل سیدعلی سیســتانی از این 
اقدامات شــرم آور راضی نیست و آن 
را محکوم می کند!  استفاده از الفاظی 
مانند »اقدامات شرم آور« و یا محکوم 
کردن اقدامات اخیر در بغداد توسط 
صدری ها به خوبی نشان می دهد که 
یک مرزبندی جدیــد میان جریان 
صدر با ســایر چهره هــای ذی نفوذ 
عراق به وجود آمده اســت که شاید 
این جریان را بیش از گذشته عصبانی 
کند. اما آنچه که به نظر صدری ها را 
بیش از پیش عصبانی خواهد کرد و 
به نوعی می تواند یک تنش جدید را 
رقم بزند تصمیم چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق اســت. روز پنجشنبه 
فاضل موات، یکی از رهبران چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق اعالم کرد 
پس از عقب نشینی حامیان جریان 
صدر از ســاختمان پارلمــان، همه 
شرایط برای از ســرگیری جلسات 
پارلمان جهت تکمیل روند تشکیل 
کابینه جدید آماده است! این دقیقاً 
همان موضوعی است که صدری ها 
را احتمــاالً دوباره بــه خیابان های 
بغداد خواهد کشاند. به همین دلیل 
تحرکات اخیر این طیف را باید برای 
فرار از بار مسئولیت اتفاقی دانست که 
حاصل آن چیزی حدود ۲5 کشته و 

ده ها زخمی بوده است! 

محکوم کردن اقدامات 
اخیر صدری ها در بغداد 

توسط آیت اهلل سیستانی 
نشان می دهد که یک 
مرزبندی جدید میان 

جریان صدر با سایر 
چهره های ذی نفوذ عراق 

به وجود آمده است که 
شاید این جریان را بیش از 

گذشته عصبانی کند

اکثر شهروندان عراق مسلح 
به سالح گرم هستند، اما 
خطر این موضوع زمانی 

مشخص می شود که یکباره 
جریان های رسانه ای منتسب 
به صدر پس از خروج از منطقه 
سبز بغداد به صورت متناوب 
اخبار توطئه مسلحانه یا غیر 
مسلحانه علیه این جریان را 

مخابره می کنند

فرشاد گلزاری

پلیس آرژانتین روز گذشته )جمعه( مرد مسلحی را 
که تالش می کرد تا معاون رئیس جمهوری این کشور 
را ترور کند، دستگیر کرده اســت. خبرگزاری محلی 
 آرژانتین Infobae گزارش کرد، پلیس مردی را که 
تالش کرد تا کریستینا فرناندز کرچنر، معاون رئیس 
جمهوری این کشــور را در خارج از منزلش ترور کند، 

دستگیر کرده است. شــبکه خبری TN آرژانتین نیز 
تصویری از این مرد را منتشــر کرد که به سمت معاون 
رئیس جمهوری سالحی نشانه گرفته درحالیکه کرچنر 
در میان جمعیتی که او را در بر گرفته بودند، ایســتاده 
بود. بر اساس گزارش این شــبکه خبری، مهاجم یک 
مرد ۳5 ساله برزیلی است. همچنین اسلحه این مرد پر 
بود اما از آن استفاده نکرد. خانم کرچنر در بیرون از خانه 
خود در حال خوشامدگویی به هواداران بود که مردی 
از میان جمعیت یک تفنگ دستی را به سمت صورت 
او گرفت. آلبرتو فرناندز، رئیــس جمهور آرژانتین در 
توضیح این حادثه گفت که اســلحه ضارب دارای پنج 
گلوله بود، اما در هنگام شلیک عمل نکرد. خانم کرچنر 
در میانه محاکمه به اتهام فساد است و در حال بازگشت 

از دادگاه بود که این اتفاق برایش افتاد.

معاون رئیس جمهور آرژانتین از ترور جان سالم به دربرد
خبر

در ادامه تالش دولت رومانی برای نوسازی نیروهای مسلح 
خود، وزارت دفاع این کشور خواستار موافقت پارلمان برای خرید 
شماری پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر 
شد. به گزارش رومانیا اینسایدر، خرید پهپادهای ساخت ترکیه 
به منظور کمک به تالش  رومانی برای ایفای نقش خود در ناتو 
است. بر اساس این گزارش، این پهپادها به نوسازی ارتش رومانی 

و قدرت آتش کمک خواهد کرد. این خرید همچنین شــامل 
یک بسته پشتیبانی لجستیکی و تجهیزات طراحی شده برای 
آموزش خواهد بود. رئیس جمهور رومانی به تازگی  از نوین سازی 
نیروی هوایی این کشور با خرید شماری جنگنده نسل چهارم 
اف-۱۶ و جنگنده نســل پنجم »اف-۳5« خبر داد.  کالوس 
لوهانیس، رئیس جمهور رومانی از تداوم نوین ســازی نیروی 
هوایی این کشور با خرید ده ها جنگنده نسل چهار و پنج خبر 
داد. رئیس جمهور رومانی در این باره اظهار داشت، برنامه هایی 
برای افزایش کارایی در عملیات های نظامی در حال انجام است 
و نوسازی نیروی هوایی با دستیابی به شمار بیشتری جنگنده 
اف-۱۶ و سپس کسب جنگنده نسل پنجم اف-۳5 ادامه می یابد 
که قابلیت عملیات هوایی رومانی را افزایش می دهد. یوهانیس 
خطاب به نیروی هوایی رومانی گفت: شما حریم هوایی رومانی 

را ایمن تر و به امنیت اتحادیه اروپا و ناتو کمک می کنید. 

خبر

پهپادهای بیرقدار ترکیه در راه رومانی 

در پی وقوع انفجار در داخل مسجد گازرگاه در هرات 
افغانستان، امام جماعت این مسجد کشته شد. به گزارش 
خبرگزاری طلوع، مولوی مجیــب الرحمن انصاری امام 
جماعت مســجد گازرگاه در هرات افغانســتان، یکی از 

رهبران مذهبی برجسته مرتبط با طالبان بود که در جریان 
این انفجار کشته شد. خبرگزاری طلوع افغانستان از قول 
منابع محلی مرگ این فرد را تایید کرده است. منابع محلی 
گزارش کردند که انفجاردر مسجد گذرگاه در والیت هرات 
رخ داد و در جریان آن این فرد کشته شد. هنوز بیانیه ای 
رســمی درباره این انفجار منتشر نشده است. همچنین 
تعداد تلفات این انفجار بســیار زیاد اعالم شده است اما 
وزارت بهداشت افغانستان همچنان نتوانسته به صورت 
کامل تعداد کشــته ها و مجروحین را اعالم کند.  محمد 
ناطق، خبرنگار افغان نیز در توئیتی نوشت، مجیب رحمان 
انصاری، یک روحانی رادیکال مرتبط با طالبان بود که در 

این انفجار کشته شد.

نارندرا مودی دیروز )جمعه( ضمن تاکید بر تالش های 
دولتش جهت ارتقاء تولید داخلی، گفــت که اولین ناو 
هواپیمابر ساخت هند را راه اندازی کرد. به گزارش ایندیا 
تودی، پس از ۱۷ سال ساخت و آزمایش، نارندرا مودی، 

نخســت وزیر هند دومین ناو هواپیمابر علمیاتی نیروی 
دریایی و بزرگترین کشتی جنگی ساخته شده تاکنون 
در هند را در یک کارخانه کشتی سازی دولتی در جنوب 
این کشور راه اندازی کرد. مودی گفت: هند به کشورهایی 
پیوسته است که می توانند چنین ناو هواپیمابر بزرگی را 
با تکنولوژی بومی تولیــد و بهره برداری کند. این نمادی 
از پتانســیل، منابع و مهارت های بومی اســت. بوئینگ 
و داســو فرانســه به دنبال تامین بیش از ۲۰ جت برای 
این ناو هواپیمابر موســوم به INS Vikrant که برای 
۱۶۰۰ خدمه و ناوگانی متشــکل از ۳۰ هواپیما طراحی 
شده، هســتند.این ناو هواپیمابر به طور قابل توجهی به 

قابلیت های دریایی هند اضافه خواهد کرد. 

اولین ناو هواپیمابر ساخت هند به آب افتادانفجار مسجد در هرات، جان امام جماعت را گرفت

همزمان با درخواست خویشتن داری شورای امنیت، مرجعیت عراق تنش های اخیر را محکوم کرد؛
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