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فتنه ای که صدر تحمیل کرد
فتنه جویی مقتدی صدر و طرفدارانش مشهور به جریان صدر چیز تازه ای 
نیست. او و جریانش تاکنون بار    ها باعث بروز تنش، آشوب و فتنه جویی بوده 
که نمونه بارز آن در اکتبر سه س��ال قبل بود که اصطالحاً از آن به عنوان 
انقالب تشرین نیز یاد می شود و از 1 اکتبر 2019 شروع شد. اعتراضات 
در آن واقعه به صورت تظاهرات، پیاده روی، تحصن و اعتصاب بود که در 
بس��یاری از مواقع منجر به زد و خورد با نیروهای امنیتی     می شد و گفته 
می شود در جریان آن زد و خورد    ها 700 نفر کشته و بیش از 27هزار نفر 
زخمی شدند. بنابراین، تنش آفرینی و حتی خشونت مرگبار توسط صدر 
و جریان او چیز تازه ای نیست اما اتفاق بسیار مهم و تازه در جریان وقایع 
روزهای اخیر عراق این است که جریان صدر این بار دست به اسلحه برد و 

واحدهای خود به نام سرایاالسالم را به خیابان     ها فرستاد. 
ورود واحدهای سرایاالسالم به خیابان های بغداد و به خصوص منطقه سبز 
این شهر چهره اعتراضی جریان صدر را به طور کلی تغییر داد و باعث شد 
این جریان عماًل جنگ خیابانی را در بغداد در دستور کار خود قرار دهد. 
خشونت     هایی که عراق از دوشنبه شب تا اواسط روز سه     شنبه تجربه کرد 
محصول این حرکت جدید جریان صدر بود و نگرانی از وقوع جنگ داخلی 
آن قدر جدی شده بود که حتی ش��خصیت های برجسته مذهبی نظیر 
آیت اهلل مدرسی از مرجعیت دینی عراق نسبت به وقوع جنگ داخلی در 
عراق هشدار داد و آیت اهلل حسین اسماعیل الصدر نیز با صدور بیانیه ای 
خواستار خاموش کردن فتنه شد و تمامی طرف های عراقی را به مذاکره 
و آرامش دعوت کرد. وخامت اوضاع آن قدر حاد شده بود که خود مقتدی 
صدر کنفرانس مطبوعاتی در خانه اش واقع در منطقه الحنانه شهر نجف 
تشکیل داد تا از عناصر جنبش خود به شدت انتقاد کند و »از مردم عراق 

بابت اتفاقاتی که افتاده، عذرخواهی« کند. 
به این ترتیب، به نظر می رسد که آشوب روز دو    شنبه با عقب نشینی علنی 
مقتدی صدر فروکش کرده، چنان که گفته می شود اعضای جناح صدر 
از پارلمان و دیگر بخش های منطقه سبز بغداد خارج شده اند و واحدهای 
سرایاالسالم نیز با تسلیحات خود از این منطقه عقب نشینی کرده اند. با 
این حال، باید توجه داشت که کنفرانس مطبوعاتی صدر و عقب نشینی 
نیروهایش به معنای پایان گرفتن فتنه جویی این جریان در عراق نیست. 
در واقع، سخنان صدر در این کنفرانس مطبوعاتی نشان داد که هنوز هم 
عناصری تحریک کننده در کالم او هست، چنان که گفت »اگر گروه های 
سیاسی همانطور که قبالً چندین بار خواسته بودیم منحل     می شدند، اکنون 
شاهد این وضعیت نبودیم.«  این حرف او به روشنی داللت بر باج خواهی از 
دیگر گروه های سیاسی و حتی تهدید آنها به تکرار چنین وقایعی دارد، اگر 
به درخواست هایش برای عدم انحالل پارلمان یا دست کم عدم مشارکت 
این گروه     ها در فرایندهای سیاسی عراق عمل نکنند. بنابراین، فتنه روز 
دو    شنبه گذشته را باید زنگ خطر جدی از سوی جریان صدر و زیاده خواهی 
آن دانست که نشان داد می تواند خش��ونت را در عراق به آنجا برساند که 
این کشور تنها یک گام دیگر با سقوط در جنگ داخلی فاصله داشته باشد. 
در نتیجه هرچند که شخصیت     هایی نظیر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق، یا حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر و مثنی الس��امرائی، رئیس 
ائتالف العزم، از س��خنان وی قدردانی کرده و آن را عامل خاموش کردن 
آتش فتنه دانسته اند اما نباید فراموش کرد که مطالبات نامعقول مقتدی 
صدر طی هفته های اخیر بود که نه تنها کار پارلمان و قوه قضائیه عراق را 
با اردوکشی های خیابانی به تعطیلی کشاند، بلکه عامل اصلی فتنه اخیر و 
خونریزی     ها بود. از این رو است که سخنان صدر را می توان فقط به عنوان 
مانور سیاسی او ارزیابی کرد تا اینکه دس��ت خود را از خون هایی بشوید 
که عواملش در خیابان های عراق به زمین ریختند و حاال وظیفه سنگین 
مسئوالن عراقی و به خصوص الکاظمی است که با پیگیری صادقانه و جدی 

ماجرا اجازه تکرار چنین فتنه ای را در عراق ندهند. 
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 امیرعبداللهیان: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با برزیل 
قائل نیستیم

کنت نوبرگا، معاون وزیر امور خارجه برزیل که برای شرکت در یازدهمین 
نشست مشورتی سیاسی ایران و برزیل به تهران سفر کرده است، روز دو    شنبه 
با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد. وزیر امور 
خارجه کشورمان ضمن اشاره به تاریخچه 120 ساله روابط ایران و برزیل، 
قدمت مناسبات دو کشور را یک سرمایه ارزشمند خواند. امیرعبداللهیان 
به توجه ویژه دولت برای توسعه روابط با امریکای التین اشاره کرد و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران هیچ محدودیتی در توسعه همه جانبه روابط با برزیل 
قائل نیست. به گزارش فارس، امیرعبداللهیان ضرورت حمایت بخش دولتی 
دو کشور را در کمک به رفع مشکالت بخش خصوصی در توسعه مناسبات 
تجاری و اقتصادی مورد تأکید قرار داد. معاون وزیر امور خارجه برزیل نیز در 
این دیدار به عمل گرایی حاکم در روابط دوجانبه اشاره و بر اهمیت توسعه 

روابط با ایران نزد دولت برزیل تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

  عون: موانعی بر سر راه تشکیل دولت لبنان وجود دارد
رئیس جمهور لبنان در سخنانی به موانع موجود در مسیر تشکیل دولت 
جدید و همچنین به سرانجام رسیدن پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان 
لبنان و اراضی اشغالی اش��اره کرد. به گزارش سایت النشره، میشل عون 
در س��خنانی اظهار کرد: همچنان موانعی وجود دارد که مانع از تشکیل 
دولت می ش��ود، اما به رغم وجود این موانع روند سیاسی متوقف نشده و 
گفت وگو    ها برای تشکیل دولت همچنان ادامه دارد. وی گفت: درحالی که 
من برای تشکیل دولت پیش از پایان ریاست جمهوری ام تالش می کنم، 
برخی طرف     ها مدعی هستند که من تمایلی به تشکیل دولت ندارم. میشل 
عون افزود: یک رفتار دوگانه در رابطه با پرونده تشکیل دولت وجود دارد. 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان 
کشورش و اراضی اشغالی پرداخت و تصریح کرد: برخی در داخل تمایلی 
به تکمیل پرونده ترسیم مرز    ها در دوره ریاست جمهوری من ندارند، در 
این زمینه به نبیه بری، رئیس پارلمان و نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف 
مراجعه کنید، چراکه آنها از تمامی تحوالت در این پرونده مطلع هستند. 
-----------------------------------------------------

  رزمایش مشترک روسیه- چین و هند 
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که رزمایش های نظامی را با چین و تعدادی 
از کش��ورهای دیگر در ش��رق دور روس��یه برگزار خواهد کرد. به گزارش 
دویچه وله، وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد که »رزمایش  وستوک 2022« 
از یکم الی هفتم سپتامبر برگزار خواهد ش��د. این رزمایش  با حضور چین، 
هند، الئوس، مغولستان، نیکاراگوئه، الجزایر، سوریه و تعدادی از کشورهای 
شوروی سابق برگزار می شود. به گفته وزارت دفاع روسیه، طی این رزمایش 
که در هفت منطقه در خاور دور روسیه برگزار خواهد شد، یگان های نیروی 
هوابرد روسیه، بمب افکن های دور پرواز و هواپیماهای ترابری نظامی شرکت 
خواهند کرد. وزارت دفاع روسیه گفت نیروی دریایی چین و روسیه » اقدامات 
مشترکی را جهت حفاظت از روابط دریایی، مناطق فعالیت اقتصاد دریایی و 

پشتیبانی از نیروهای زمینی در مناطق ساحلی تمرین خواهند کرد.«
-----------------------------------------------------

  درخواست ترامپ برای اعالم پیروزی او در انتخابات 2020
دونالد ترامپ خواس��ت یا او پیروز انتخابات 2020 امریکا اعالم ش��ود یا 
انتخابات دوباره برگزار شود. این ابراز خشم ترامپ پس از آن مطرح شد 
که مارک زاکربرگ، مدیرعامل ش��رکت »متا« مدعی شد که به توصیه 
اف بی آی، مطالبی علیه کارزار انتخاباتی جو بایدن را محدود کرده است. 
به گزارش شبکه راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا در 
شبکه اجتماعی »تروث سوشال « نوش��ت: اکنون مشخص می شود که 
اف بی آی ماجرای لپ تاپ هانتر بایدن فرزند ج��و بایدن، رئیس جمهور 
امریکا را پیش از انتخابات مسکوت کردند، زیرا می دانستند که اگر این کار 
را نکنند من به آسانی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا پیروز     
می شدم. ترامپ ادامه داد: »این مداخله و تقلب انتخاباتی گسترده و در 
سطحی است که تاکنون در امریکا ندیده ایم«. او راه چاره را انتخاب خود به 

عنوان »برنده بر حق« انتخابات یا برگزاری مجدد انتخابات دانست. 
-----------------------------------------------------

  استقرار »میگ-29 « بر عرشه ناو هواپیمابر بومی هند
در حالی که طی روزهای اخیر منابع رسانه ای از تصمیم هند درخرید 
جنگنده »اف-1۸« س��اخت امریکا یا »رافائل« از فرانس��ه ب��رای ناو  
هواپیمابر بومی این کشور خبر دادند اینک گزارش     ها حاکی است که هند 
کماکان قصد استفاده از جنگنده »میگ -29 « ناو نشین خود دارد. وبگاه 
»نیوی ریکاگنیشن « روز دو    شنبه در این زمینه نوشت، تا زمانی که هند 
جنگنده دو موتوره بومی خود را طراحی نکند، از جنگنده های میگ-29 
کا استفاده خواهد کرد. بر اساس اطالعات درز شده، اولین ناو هواپیمابر 
بومی هند که »ویکرانت« نام دارد بین پنج تا هفت سال از جنگنده های 
میگ-29 کا ناونشین اس��تفاده خواهد کرد. سپس آنها با هواپیماهای 
طراحی شده هند جایگزین خواهند ش��د. ناو ویکرانت دست کم با 10 
فروند جنگنده میگ-29 کا عملیاتی می شود. این ناو هواپیمابر که 2۶2 

متر طول دارد ۳0 جنگنده را در خود جا می دهد. 

سيدرحيمنعمتی

عذرخواهی و ش�رمندگی مقتدی ص�در  پس از 
برادرکشی در بغداد ش�اید یک حسن باشد، اما 
سیاست جای جوانانی که آزمون و خطا می کنند 
و جان ب�رادران ایمانی خود را ب�ه فنا می دهند، 
نیس�ت. مقتدی ص�در دی�روز از م�ردم عراق 
عذرخواهی کرد و ب�ه هوادارانش فرمان داد که 
دست از اغتشاش بردارند. فقط طی یک روز فتنه 
در عراق، تعداد قابل توجهی از مردم این کشور 
کشته و زخمی شدند و نه تنها طیف های سیاسی 
داخلی، بلکه در عرصه بین الملل هم به ش�دت 

درباره تحوالت عراق ابراز نگرانی شده بود. 
دامنه آتش��ی که از ماه های گذشته و در پی بحران 
شکل گیری دولت جدید در عراق شعله ور شده بود، 
روز دو      ش��نبه به یک انفجار منجر شد. پس از اعالم 
کناره گیری مقتدی صدر از سیاست، حامیان این 
جریان در منطقه سبز در دسته های پراکنده به راه 
افتادند و وارد س��اختمان های دولتی و حاکمیتی 
عراق شدند. تداوم ناآرامی های امنیتی طبق آنچه 
سه       ش��نبه منابعی در کادر درمان این کش��ور خبر 
داده ان��د، فقط در منطقه س��بز بغداد ۳0 کش��ته 
و ح��دود 700 زخمی برجای گذاش��ته اس��ت که 
110نفر از آنان نیروهای امنیتی هس��تند. این در 
حالی است که برخی منابع شمار کشته      ها را ۳۳ نفر 
اعالم کرده اند. همچنین، رسانه های عراقی بامداد 
دیروز، از اصابت چند راکت به منطقه سبز بغداد خبر 
دادند. مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق ساعاتی بعد 
رسماً در بیانیه ای این حمله را تأیید کرد و از اصابت 
چهار راکت به مجتمع مسکونی در منطقه سبز خبر 
داد. خبرنگار العربیه نیز از کش��ته شدن دو سرباز 
عراقی در درگیری       ها خبر داد. همزمان شبکه عراقی 
س��ومریه نیوز گزارش داد که احمد حاتم االسدی، 
رئیس پلیس فدرال عراق در جریان درگیری های 

دو      شنبه مجروح شده است. 
 مداخله سرایاالس�الم و حمله به  مقرهای 

مقاومت
پس از تداوم اغتشاشگری آشوبگران حامی جریان 
صدر در بغداد و ورود گروه نظامی »سرایاالس��الم « 
وابسته به این جریان به درگیری ها، حمالت راکتی 
و تیراندازی       ها در نزدیکی منطقه س��بز آغاز ش��د. 
رسانه های عراقی بامداد سه       شنبه گزارش دادند که 
اعضای گروه »سرایاالسالم « شاخه نظامی جریان 

صدر، به مرکز فرماندهی پلیس بصره حمله کردند. 
به نوش��ته کانال تلگرامی »صابرین نیوز«، اعضای 
این گ��روه همچنین راکت های ضد زره به س��مت 
خودروهای ارتش عراق شلیک کردند. صابرین نیوز 
نیز خبر داد که حامیان جریان صدر با توپخانه های 
14/5 میلیمتری، منطقه سبز را گلوله باران کردند. 
رسانه های عراقی نیز با انتشار تصاویری نوشتند که 
مقرهای متعلق به برخی گروه های مقاومت هدف 
حمالت اغتشاشگران و آشوب طلبان حامی جریان 
صدر قرار گرفتند. صابرین نیوز بامداد سه       ش��نبه با 
انتشار فیلم       هایی نوشت که دفتر گروه »کتائب امام 
علی « در دیالی و مقره��ای گروه عصائب اهل الحق 
در بصره و دیوانی��ه هدف حمالت اغتشاش��گران 
و آش��وب طلبان حامی جریان صدر ق��رار گرفتند. 
برخی رسانه های عراقی با انتشار تصاویری گفتند 
مقر حزب »الدعوه « به رهبری »نوری المالکی « در 
بابل واقع در جنوب این کشور نیز به آتش کشیده 

شده است. 
با اجرای منع آمدوشد سراس��ری از ساعت 19 روز 
دو      شنبه در عراق، روز سه       ش��نبه بر سراسر عراق به 
جز منطقه سبز آرامش حکمفرما بود و گزارش      ها از 
درگیری در اطراف مقر پارلمان عراق حکایت داشت. 
فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز روز سه       شنبه 
اخبار منتشر شده را درباره استقرار تک تیراندازان 
بر بام خانه های منطقه سبز بغداد تکذیب کرد. در 
این بیانیه آمده اس��ت که ویدئوی منتش��ر شده از 
عملیات هلی برن و مستقر کردن تک تیراندازان بر 
بام خانه های منطقه س��بز جعلی بوده و مربوط به 
مانوری است که پیش تر نیروهای مقابله با شورش 
انجام داده بودند. در پی این تحوالت، جو روانی به 
حدی در عراق متشنج ش��د که نهاد اطالع رسانی 
»االعالم االمنی « در بیانیه ای در صفحه توئیتر خود 
از مردم عراق خواس��ت توجهی به شایعات فضای 
مجازی نکرده و از اشتراک گذاشتن فیلم       هایی که 

برای زمان های گذشته است، خودداری کنند. 
 تکرار داستان کناره گیری

حسن العذاری، رئیس فراکسیون مستعفی جریان 
صدر در پارلمان عراق گفت، مقت��دی صدر اعالم 
کرده تا زمانی که خشونت و استفاده از سالح متوقف 
نشود، اعتصاب غذا می کند. این اطالعیه صدر پس 
از پایان مهلت 72 ساعته ای که روز جمعه گذشته 

ب��ه دادگاه عالی برای انح��الل پارلم��ان داده بود، 
اعالم ش��د. همزمان با ادامه ناآرامی ها، منابع آگاه 
به الجزیره گفتند که در حال حاضر مذاکراتی بین 
مقامات دولتی و رهب��ران در چارچوب هماهنگی 
ش��یعیان عراق و جریان صدر در حال انجام است. 
صدر دو      شنبه در توئیتی اعالم کرد، برای همیشه از 
سیاست خداحافظی می کند. خبر اعتصاب غذای او 
هم در شرایطی منتشر شد که این هفتمین بار است 
که صدر در فضای متشنج سیاسی اعالم می کند که 
از سیاس��ت کناره گیری می کند و دوباره به عرصه 
سیاسی بازمی گردد. او سال 2014 در شرایطی خبر 
از خروج از سیاست داد که دو ماه بعد در انتخابات 

پارلمانی شرکت کرد. 
 عراق به دوران دیکتاتوری باز نمی گردد

دفتر مصطفی الکاظم��ی، نخس��ت وزیر عراق در 
بیانیه ای با صدور فرمان عدم تیراندازی، اعالم کرد 
وی دس��تور داده تحقیقات فوری درب��اره اتفاقات 
دو      شنبه در منطقه س��بز بغداد، شناسایی عامالن 
تیراندازی و مجازات آنها طبق قانون انجام ش��ود. 
الکاظمی همچنین تأکید ک��رد: نیروهای امنیتی 
مس��ئولیت حفاظت از معترضان را بر عهده دارند 
و هرگونه تخل��ف از دس��تورالعمل های امنیتی در 
این زمینه مشمول پاسخگویی قانونی خواهد شد. 
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در 
گفت وگوی تلفنی با الکاظمی گفت: » ما آماده کمک 
به تحقق صلح و ثبات در سرتاس��ر عراق هس��تیم. 
اکنون زمان آغ��از مذاکره فراگی��ر و صریح درباره 
مس��ائل عمیق و خطرناک کشور رس��یده است.« 
فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی دو      شنبه 
شب تأکید کرد که حشدالشعبی با ملت عراق عهد 
می بندد که فرآیند سیاس��ی را از طریق نهادهای 
قانونی، حف��ظ کند و نباید فرآین��د دموکراتیک را 
نادیده گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: »همه اطراف 
را به آرامش دعوت می کنیم. در حمایت از فرآیند 
سیاسی و انتقال قدرت از طریق صندوق های رأی، بر 
اصول خود تأکید داریم. « وی با تأکید مجدد بر اینکه 
حشدالشعبی خارج از صف بندی های سیاسی است، 
تصریح کرد: عراق به دوران دیکتاتوری بازنخواهد 
گشت. دیگر طیف سیاسی که دو      شنبه شب، بیانیه 
منتش��ر کرد، چارچوب هماهنگی شیعیان بود. در 
این بیانیه آمده اس��ت: » ما بار دیگر، حمایت خود 

را از حکومت و نهادهای آن اعالم می کنیم. از همه 
نهادهای دینی، سیاسی و اجتماعی می خواهیم که 
مداخله کنند و برای دفع فتن��ه، غالب کردن زبان 
عقل و گفت وگو و جلوگیری از هرج ومرج و خونریزی 
بیشتر، دست به کار شوند.«  چارچوب هماهنگی از 
جریان صدر خواست که به میز گفت وگو بازگردد. 
فراکس��یون پارلمانی »دوله القانون « )به ریاس��ت 
نوری المالکی( هم درباره آش��وب اخیر به ش��دت 
از مس��ببان بحران در ع��راق انتقاد و اع��الم کرد : 
»فتنه ای که انسان های احمق بین مردم یک کشور 
به وجود می آورند، جنایتی غیر قابل بخشش است 
و باید ش��دید      ترین مجازات      ها علیه ایجاد کنندگان 
هرج ومرج و ترس بین ش��هروندان اعمال ش��ود.« 
 این فراکس��یون اعالم کرد: »خواستار صدور حکم 
بازداشت عامالن فتنه هس��تیم، به ویژه مشاوران 
مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق. مش��اوران 
الکاظمی، نقش مشکوکی در تحریک فتنه، ایجاد 
هرج ومرج و سوق دادن جوانان به سمت درگیری 
مسلح با نیروهای امنیتی، نابودی کشور و حمله به 

مقرهای دولتی دارند.«
 دعوت به خویشتنداری

آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل خواستار 
»آرامش و خویشتنداری« در عراق شد. جان کربی، 
هماهنگ کنن��ده ارتباطات ش��ورای امنیت ملی 
امریکا از معترضان خواست آرام باشند و از خشونت  
خودداری کنند. وی گری��زی هم به وضعیت اتباع 
کشورش زد و افزود: »در حالی که امنیت کارمندان 
دولت امریکا، ش��هروندان امریکایی و تأسیس��ات 
امریکایی همچن��ان باال      ترین اولویت کاخ س��فید 
اس��ت، اما نیازی به تخلیه سفارت نیست.«  وزارت 
خارجه فرانسه نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به 
رویدادهای جاری در پایتخت ع��راق و تعدادی از 
استان های این کشور ابراز کرد. وزارت امور خارجه 
ترکیه نیز با ابراز نگرانی آنکارا از گسترش خشونت 
در سراس��ر عراق، بر فراخوان هم��ه طرف      ها برای 
خویشتنداری و حل اختالفات از طریق گفت وگو 
تأکید ک��رد. اتحادیه اروپا ه��م از همه طرف های 
عراقی خواست که حداکثر خویشتنداری را به خرج 
دهند. س��فارت چین در بغداد نی��ز در بیانیه ای از 
شهروندان این کشور در عراق خواست که از مناطق 
حضور و تجمع معترضان دور شده و برای هر حالت 
فوق العاده ای آماده باشند. وزیر خارجه سوئد در این 
باره گفت: »از تشدید درگیری       ها در بغداد نگران و 
خواستار حفاظت از ش��هروندان و احترام به قانون 
اساسی عراق هستیم. « مش��اور رئیس امارات در 
امور دیپلماتیک، دولت انگلیس، وزارت امور خارجه 
روسیه و الجزایر، اتحادیه عرب، شماری از مقامات 
مصری، پارلمان عربی، سازمان همکاری  اسالمی، 
دیگر طرف      هایی بودند که به تحوالت عراق واکنش 

نشان دادند. 
 استقبال از اقدام صدر

به دنبال انبوه واکنش ها، سرانجام دیروز رهبر جریان 
صدر با حضور در نشس��تی خبری در نجف اشرف 
از مردم این کش��ور عذرخواهی کرد و برای خروج 
طرفداران خود از تحصن، ضرب االجل ۶0 دقیقه ای 
تعیین کرد و هشدار داد که در غیر این صورت وی از 
جریان صدر خارج خواهد شد. پس از سخنرانی وی 
و تعیین ضرب االجلی یک ساعته برای خروج حامیان 
این جریان از منطقه سبز بغداد، رسانه های عراقی 
اعالم کردند که حامیان ای��ن جریان در حال ترک 
منطقه سبز هستند. این اقدام، استقبال طیف های 
سیاسی عراق را به دنبال داش��ت. قاسم االعرجی، 
مشاور امنیت ملی عراق از موضع صدر تشکر کرد. 
حیدر العبادی، رئیس ائتالف النصر هم بر ضرورت 
عقب نشینی فوری همه افراد مسلح از منطقه سبز و 
خیابان های عراق تأکید کرد. همام حمودی ، رئیس 
مجلس اعالی اسالمی عراق و هادی العامری، رئیس 
ائتالف »الفتح« نیز جداگانه از اق��دام صدر تقدیر 
کردند. نچیروان بارزانی، رئیس منطقه کردس��تان 
عراق هم در این مورد بیانی��ه ای صادر و اعالم کرد: 
»ما از موضع سیدمقتدی صدر و درخواست او برای 
پایان دادن به تنش      ها و خروج حامیانش از منطقه 
س��بز اس��تقبال کرده و از موضع ملی مسئوالنه او 

حمایت می کنیم.«

سامانه های ضد هوایی امریکا در راه اوکراین 
با وجود اینکه رسانه های غربی از کاهش ذخایر 
تسلیحاتی امریکا و اروپایی     ها به خاطر کمک های 
نظامی به اوکراین خبر می دهند و روس     ها نیز به 
آن هشدار می دهند، واشنگتن دست بردار نبوده 
و هر روز نوع جدیدی از تس�لیحات را به کی یف 
ارس�ال می کند و این بار قرار است سامانه های 
ض�د هوای�ی تحوی�ل اوکراینی     ها داده ش�ود. 
با ورود به هفتمین ماه جنگ اوکراین، غربی     ها به جای 
پیدا کردن راه حلی برای پایان درگیری ها، با سیل 
کمک های نظامی به تشدید تنش     ها دامن می زنند. 
بر اساس گزارش پایگاه دیفنس پست امریکا، ارتش 
این کش��ور قراردادی به ارزش 1۸2میلیون دالر به 
بخش »موشک و پدافند « شرکت تسلیحات سازی 
»ریتیون « اعطا کرده تا به تأمین شش سامانه دفاع 
هوایی تحت عنوان »سامانه های موشکی زمین به 
هوای پیشرفته ملی «)NASAMS( برای اوکراین 
بپردازد. پایگاه دیفنس پست در این گزارش با تأیید 
تداوم و تش��دید تالش های امریکا برای شعله ورتر 
کردن جن��گ در اوکراین با تزریق هر چه بیش��تر 
تسلیحات به این جنگ نوش��ت: »هدف از اعطای 
این س��امانه     ها تقویت قابلیت پدافن��دی نیروهای 
اوکراینی علیه تهدیدات هوایی پیش��رفته است«. 
این پایگاه نوش��ت که سامانه موش��کی ضد هوایی 
 AMRAAM متشکل از موشک های NASAMS
)موشک میانبرد پیشرفته هوا-به-هوا(، رادار مدل 

»سنتینل « و یک ماژول مرکز توزیع آتش طراحی 
شده در شرکت نظامی نروِژی »کانسبرگ « است. 
اعطای این س��امانه های ضدهوایی ب��ه اوکراین در 
چارچوب بسته کمک های امنیتی جدید اعالم شده 
در تاریخ 24 اوت از س��وی وزارت دفاع امریکا برای 

اوکراین صورت می گیرد.
 این بسته که ارزشش2/9۸میلیارد دالر اعالم شد، 
بزرگ ترین بس��ته کمک های نظامی و تسلیحاتی 

در نظر گرفته شده از س��وی امریکا برای اوکراین از 
زمان ش��روع عملیات ویژه روس��یه در اوکراین در 
24فوریه تاکنون اس��ت. امریکا همچنین گفته که 
بعد از این ارسال تسلیحات به اوکراین را از مسیرهای 
دریایی افزایش خواهد داد. با وجود ارسال کمک های 
گسترده امریکا و متحدانش به اوکراین، این تسلیحات 
نتوانسته در عرصه میدانی موفقیتی برای اوکراین به 
همراه بیاورد و نیروهای روسی توانسته اند بسیاری از 

مناطق شرقی اوکراین را به کنترل خود درآورند. 
 کاهش زرادخانه امریکا

به رغم ادعاهای مقامات امریکایی درباره لزوم تداوم 
کمک نظامی ب��ه اوکراین برای جنگ با روس��یه، 
روزنامه »وال استریت ژورنال « روز سه      شنبه به نقل 
از مقام های وزارت دفاع امریکا نوشت که جنگ در 
اوکراین و کمک های واشنگتن به این کشور، ذخایر 
برخی از مهمات اساس��ی ارتش ای��االت متحده را 
تخلیه کرده است. طبق این گزارش، پنتاگون هم 
در تأمین و جایگزین کردن این مهمات ُکند بوده 
و همین مس��ئله باعث بروز نگرانی      هایی در میان 
مقامات امریکایی درب��اره تضعیف آمادگی نظامی 
این کشور در پی کمبود مهمات ارتش شده است. 
مقام های نظامی واش��نگتن به وال استریت ژورنال 
گفتند: »در شش ماه گذشته، امریکا 1۶ راکت انداز 
هیمارس، هزاران اس��لحه کمری، پهپاد، موشک 
و دیگر تجهی��زات نظام��ی را به اوکراین ارس��ال 
کرده است. بیشتر این تجهیزات از جمله مهمات، 
مستقیماً از زرادخانه ارتش امریکا تأمین شده که 
همین امر منجر به تخلیه ذخایری ش��ده که برای 
تهدیدهای غیرمنتظره کنار گذاشته شده بودند«. 
این نشریه بدون اش��اره به نام یا سمت این منابع، 
نوشت: »در هفته های اخیر، میزان گلوله های جنگی 
155 میلیمتری در انبارهای ارتش امریکا به سطح 

ناراضی کننده ای کاهش پیدا کرده است. 

| روزنامهجوان| شماره6565 چهارشنبه9ش��هريور1401| 3صفر1444|

تدارک  فروش 1/1 میلیارد دالر
سالح  امریکا  به تایوان

درحالی که مقامات چین نسبت به هرگونه ماجراجویی در نزدیکی 
تایوان هشدار می دهند، مقامات واشنگتن به این هشدار اعتنایی 
نکرده و به تنش زایی با پکن ادامه می دهند و در تازه       ترین تحوالت، 
منابع مطل�ع گفته اند که دولت امریکا از کنگره خواس�ته قرارداد 
فروش تس�لیحات به تایوان را با ارزش 1/1 میلی�ارد دالر تصویب 
کند؛ طرحی که می تواند تنش      ها را با چین بیش از پیش تشدید کند. 
به رغم هش��دارهای چین به امریکا درباره فروش تس��لیحات به تایوان و 
تقویت احساس��ات جدایی طلبانه در این جزیره، واشنگتن باز هم در فکر 
ارس��ال تجهیزات نظامی به این منطقه خودمختار اس��ت. پایگاه خبری 
»پالیتیکو « روز سه       شنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دولت امریکا 
به ریاست جو بایدن از کنگره خواسته قرارداد فروش تسلیحات به تایوان را 
با ارزش 1/1 میلیارد دالر تصویب کند. این منابع که نام شان فاش نشد، به 
پالیتیکو گفتند این بسته حمایت نظامی از تایوان، شامل ۶0 فروند موشک 
ضدکشتی و 100فروند موش��ک هوا به هوا اس��ت. به نوشته خبرگزاری 
رویترز، کاخ س��فید هنوز به س��ؤاالت درباره این گزارش و کمک نظامی 
به تایوان پاسخ نداده است. پیش از این، »تسای اینگ ون« رئیس جمهور 
تایوان در دیدار با قانونگذار امریکایی که به این جزیره سفر کرده، حضور 
مقامات غربی در تایوان را مایه تقویت عزم تایوان برای دفاع از خود توصیف 
کرد. طرح جدید امریکا در قبال تایوان واکنش تند پکن را به همراه داشته 
است. براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، لیو پنگیو، سخنگوی سفارت 
چین در واش��نگتن واکنش به این خبر گفت: »طرف امریکایی باید فوراً 
فروش سالح را به تایوان متوقف و ارتباط نظامی اش را با این جزیره قطع 
کند. امریکا باید عامل       هایی را که می توانند منجر به تنش در تنگه تایوان 
ش��وند، متوقف و بیانیه دولت را دال بر اینکه از اس��تقالل تایوان حمایت 
نخواهد کرد دنبال کند. « وی همچنین افزود: »اق��دام امریکا در فروش 
تسلیحات به تایوان نقض جدی و آشکار اصل چین واحد است و پکن به 
اتخاذ اقدامات قاطعانه برای دفاع جدی از منافع امنیتی و حاکمیت چین 
ادامه خواهد داد. « تایوان بخش��ی از چین محسوب می شود که ادعاهای 
جدایی طلبانه دارد؛ ادعا      هایی که کشورهای جهان و سازمان ملل متحد 
به رسمیت نمی شناس��ند. پکن همواره با هرگونه تماس بین نمایندگان 
تایوانی و مقامات غربی به ویژه مس��ئوالن عالی رتبه سیاسی یا نظامی از 
کشور      هایی که پکن با آنها روابط دیپلماتیک دارد، مخالف بوده و می گوید 
این سفرها، اصل چین واحد را نقض و سیگنال های نادرستی به نیروهای 
جدایی طلب تایوان ارس��ال می کند. چین در هفته های اخیر برای اینکه 
جدیت خود را برای مقابله با جاه طلبی های امریکا در اطراف مرزهای خود 
نشان دهد، رزمایش های متعددی را در نزدیکی تایوان انجام داده است. 
چین همچنین ناو هواپیمابر و دهها کشتی جنگی را در تنگه تایوان مستقر 
کرده و هر روز نیز مواضع نیروهای خود را در این منطقه تقویت می کند. با 
این حال امریکا برخالف ادعا      هایی ظاهری، به تمامیت ارضی چین احترام 

نمی گذارد و در عمل به تنش      ها با این رقیب دامن می زند. 

هشدار سازمان ملل 
به گسترش قحطی در افغانستان

رئیس کمک های بشردوستانه سازمان ملل با بیان اینکه 6میلیون 
نف�ر در افغانس�تان در معرض قحط�ی ق�رار دارند، گف�ت که به 
770میلیون دالر کمک فوری برای تهیه اقالم ضروری نیاز است. 
با گذشت یک سال از قدرت گیری طالبان در افغانستان، سازمان ملل 
نسبت به بروز مشکالت اقتصادی و فاجعه انسانی در این کشور هشدار 
می دهد. مارتین گریفیتس، رئیس کمک های بشردوستانه سازمان 
ملل روز سه     شنبه گفت: افغانستان با فقر مواجه است و ۶ میلیون از 
مردم این کش��ور در معرض قحطی قرار دارند. وی طی سخنانی در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: »کشور    ها هر چه سریع تر 
باید به توسعه اقتصادی در افغانستان کمک کرده و به صورت فوری 
برای تهیه لباس، س��رپناه و اقالم غذایی در زمستان 770 میلیون 
دالر به سازمان ملل کمک کنند. « به نوش��ته آسوشیتدپرس، وی 
تأکید کرد که پیش از آنکه آب و هوای زمستانی دسترسی به برخی 
از مناطق کشور را قطع کند، به 154 میلیون دالر برای آماده سازی 
منابع از جمل��ه کمک های غذایی نیاز اس��ت. مارتین گریفیتس به 
شورای امنیت این سازمان گفته است: »فقر در حال عمیق تر شدن 
و جمعیت در حال افزایش است، اما طالبان برای سرمایه گذاری در 
آینده بودجه ندارد. برای ما روشن اس��ت که برخی از حمایت های 
عمرانی باید از سر گرفته ش��ود.« گریفیتس فقر، تغییرات اقلیمی، 
جنگ و ناامنی غذایی را مهم  ترین مش��کل افغانستان عنوان کرد و 
افزود: طی یک سال گذش��ته  به دنبال قدرت گرفتن طالبان، قطع 
کمک های خارجی وضعیت در افغانستان را وخیم کرده است. رئیس 
کمک های سازمان ملل گفته است که بیش از نیمی از جمعیت ۳9 
میلیونی افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و ۶ میلیون 
نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند. درخواست سازمان ملل برای 
ارسال کمک های فوری چند صد میلیونی برای افغانستان درحالی 
اس��ت که بیش از 7 میلیارد دالر از دارایی های ارزی این کشور در 
امریکا و اروپا مسدود ش��ده است و واش��نگتن اجازه نمی دهد این 
منابع به دولت طالبان تحویل داده ش��ود. این ذخایر ارزی می تواند 
افغانستان را از بحران اقتصادی که به آن مبتال شده است، نجات دهد 
اما غربی    ها با گروگان گرفتن دارایی    های افغان ها، به تشدید بحران 

اقتصادی کمک می کنند. 
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