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همزمان با اعالم تظاهرات سراسری در بغداد؛ 
ارتش عراق اعالم بی طرفی کرد! 

همزمان با ادامه تحصــن حامیان جریان صدر 
در پارلمان عراق، ائتالف هماهنگی شیعیان دیروز 
)دوشنبه( طی بیانیه ای اعالم کرد  که تظاهراتی در 
بغداد برگزار خواهد شد و به همین دلیل نیروهای 
امنیتی نیــز تدابیر شــدیدی را در مرکز پایتخت 
برقرار کردند. به گزارش شفق نیوز، کمیته مسئول 
مقدمات تظاهرات چارچوب هماهنگی شــیعیان 
عراق، شامگاه یکشنبه، مکان و تاریخ آغاز تظاهرات 
هواداران خود را که قرار بود روز دوشنبه در منطقه 
ســبز در مرکز بغداد، پایتخت عراق، برگزار شود، 

تعیین کرد.
 این کمیتــه در بیانیه ای به خبرگزاری شــفق 
نیوز اعالم کرد که محل شــروع تظاهرات ساعت 
پنج بعــد از ظهر به وقــت محلی از پــل معلق در 
منطقه الکراده در بغداد خواهد بود و تمدید زمان 
تظاهرات یا تبدیل آن بــه تحصن علنی به رهبری 
چارچوب هماهنگی مربوط است. همزمان با این 
اطالعیه، وزارت دفاع عراق اعالم کرد که نیروهای 
ارتش در خدمت مردم هستند و وظیفه نیروهای 
امنیتی حفاظت از تظاهرکنندگان و اموال عمومی 
و خصوصی آنها اســت. دفتر نخست وزیری عراق 
هم اعالم کرده که اســتفاده از گلوله های واقعی و 
الستیکی و بمب های دودزا علیه تظاهرکنندگان 
ممنوع اســت.  همچنین تاکید شده که سرویس 
های امنیتی باید محل تظاهرات را کنترل و از مقر و 

زیرساخت های دولتی محافظت کنند.
عالوه بر این گروه رسانه امنیتی عراق )ارتش( 
اعالم کرد که دستگاه های امنیتی و نظامی وفاداری 
خود را به عراق در هر شــرایطی ثابت کرده اند و در 
امور سیاسی دخالت نمی کنند. در این بیانیه آمده 
که وظیفــه نیروهای امنیتــی جلوگیری از نقض 
امنیت است. ســرویس مبارزه با تروریسم هم به 
نوبه خود اســتقرار عناصر آن در جاده فرودگاه یا 
منطقه سبز را تکذیب و تاکید کرد که هیچ طرفی 
در سیاســت یا حکومت نخواهد بود و بر اســاس 

دستورات فرماندهی کل قوا عمل می کند. 
ناآرامی ها در عــراق پس از نخســتین یورش 
حامیان صدر به پارلمان این کشــور در واکنش به 
تعیین محمد شیاع السودانی به عنوان نامزد نخست 
وزیری این کشور از سوی ائتالف شیعیان آغاز شد. 
مقتدی صدر رهبر این جریان یکشــنبه شب در 
بیانیه ای که در حســاب کاربری خــود در توییتر 
منتشــر کرد به هوادارانش گفت: اگر فرصت را از 

دست دادید، من را سرزنش نکنید.
 وی با اشــاره به اینکه برخــی در عراق مدعی 
هســتند انقالب کنونی یک انقالب صدری است، 
افزود: من به حمایت از انقالبیــون، نه تحت لوای 
خودم یا فرماندهی من، بلکه با پرچم عراق، دعوت 
می کنم. رهبر جریان صدر با بیــان اینکه انقالب 
خودجوش و مسالمت آمیز اولین گام برای کسانی 
است که دچار فساد، تروریسم و وابستگی شده اند، 
افزود: امیدوارم تراژدی تباه شدن فرصت طالیی 
در سال ۲۰۱۶ تکرار نشود. وی افزود: این فرصتی 
اســت برای از بین بردن فســاد، انحصار قدرت و 

سهمیه بندی.
هادی العامری، رهبر ائتــالف الفتح عراق هم 
در ســخنانی در واکنــش به تظاهــرات روزهای 
اخیر حامیان جریان صــدر و فراخوان چارچوب 
هماهنگی شیعیان برای برگزاری تظاهرات علیه 
این اقــدام اظهار کرد: به دنبال تنش رســانه ای با 
انتشار بیانیه های متقابل و درخواست برای تجمع 
مردمی که ممکن است اوضاع را از کنترل خارج کند 
و منجر به خشونت شود، خالصانه از برادرانمان در 
جریان صدر و چارچوب هماهنگی می خواهیم که 
عاقالنه تصمیم گیری کرده و خویشتن دار باشند و 
همچنین منافع کشور را در اولویت قرار دهند و با 
گفت وگوی جدی و سازنده درباره اختالفات میان 

خود به توافق دست یابند. 
از سوی دیگر حزب کمونیست عراق و جنبش 
امتداد با صدور بیانیه ای جداگانه خواستار انحالل 
پارلمان، برگزاری مجدد انتخابات و اصالح قانون 
اساسی عراق در راستای حل و فصل بحران سیاسی 
این کشور شدند. در بیانیه حزب کمونیست آمده 
است: ما نسبت به تحوالت سیاسی و میدانی اخیر و 
پیامدهای خطرناک آن که ممکن است کشور را به 

بی راهه بکشاند، بسیار نگران هستیم.

جهان نما

مساله سرزمین و جغرافیا در روابط 
بین الملل و منازعات سیاسی- نظامی 
ستون فقرات به شــمار می آید که این 
اصــل را می توان در جنــگ اوکراین و 
تجاوز نظامی روســیه به این کشور به 
تمامی درک کرد. اینکــه از ۲4 فوریه 
نظم حاکم بر سیاست، اقتصاد و امنیت 
بین الملل به هم ریخته، جای هیچ شک 
و شبهه ای را باقی نمی گذارد و به همین 
دلیل باید گفت که این پرونده صرفاً یک 
»بحران نقطه ای« به حساب نمی آید. 
آنچه در مورد منازعه اوکراین باید بدانیم 
این است که اساســاً این پرونده روز به 
روز تبعات جدیــدی را بر پیکره جهان 
و نظام بین الملــل تحمیل می کند که 
بحران انرژی صرفاً یکی از آنها به شمار 
می رود. جهاِن امروز باید منتظر سلسله 
بحران هایی باشد که هر کدام از آنها یک 
نقطه یا یک روند جــاری را درگیر خود 
خواهد کرد و این دقیقاً همان ذات اصلی 
منازعات است که هیچکس باور نمی کند 

چه لطماتی را می تواند بر انسان ها و به 
خصوص مرزهای جغرافیایی وارد کنند. 
در این میان باید به مقاله گایا هرینگتون، 
تحلیلگر در زمینه امــور پایداری های 
اجتماعی نگاهی گــذرا بیندازیم. او در 
مقاله خــود در ســال ۲۰۲۱ میالدی 
منتشــر شــد یک پیش بینی  را تایید 
 کرد که در دهه ۱۹۷۰ مطرح شده بود 
و عطش ســیری ناپذیر بشر برای رشد 
اقتصادی را عامل رسیدن به بن بست و 
احتماالً فروپاشی تمدن در حوالی سال 

۲۰4۰ می دانســت. او در بخشی از این 
مقاله به دست اندازی دولت- ملت ها علیه 
منابع روزمینی و زیرزمینی اشاره می کند 
و از سوی دیگر همین مساله را تا حدودی 
به منازعات پنهان و پیدا پیوند می زند که 
در نهایت باعث می شود اوضاع در جهان 
تغییر کند. این سخنان گایا هرینگتون 
را اگر حاال با وضعیت فعلی جهان پس 
از شروع جنگ اوکراین مقایسه کنیم 
می بینیم که عماًل منازعه میان روسیه 
با مجموعه غرب که اروپا و آمریکا بعالوه 
شرکای آنها را شــامل می شود، نه تنها 
در یک نقطه ثابت نشده بلکه هم اکنون 
همانند یک ویروس در حال ســرایت 
به سایر نقاط جهان و به خصوص اروپا 
اســت. این ویروس همین حاال پشت 
دروازه های صربستان و کوزوو رسیده و به 
نظر می آید که اوضاع در حال پیچیده تر 
شدن اســت. توجه داشــته باشید که 
کوزوو در سال ۲۰۰۸ از صربستان اعالن 
استقالل کرد اما صربستان این استقالل 
را به رسمیت نشناخته و آنرا همچنان 
بخشــی از خاک خود می داند. در سال 
۲۰۰۸ چیزی در حدود ۱۱۰ کشور دنیا 
تا ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ کوزوو را به رسمیت 

شــناختند و این کشــور به عضویت 
نهادهای بین المللــی همچون بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول درآمد. 
مساله آنجایی مهم می شود که روسیه 
و چین به عنوان دو عضو دائم شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد استقالل 
کوزوو را به رســمیت نشناخته اند و در 
نتیجه این کشــور به عضویت سازمان 

ملل درنیامده  است. 

تقابل ناتو   و   مسکو،
کمی جدی تر  از   اوکراین!

با نگاهی به این آمارِکوتاه حاال به نظر 
می رسد که باز هم کوزوو و صربستان به 
دنبال آن هستند که به یکدیگر چنگ 
و دندان نشان دهند. ظهر روز گذشته 
)دوشنبه( ائتالف نظامی ناتو در بیانیه ای 
اعالم کرد که اگر ثبات در منطقه بالکان 
به خطر بیفتد، نیروهای تحت رهبری 
ناتو آماده اند تا در شمال کوزوو مداخله 
کنند. ناتو در بیانیه خود اعالم کرد که 
تنش  در شهرهای های شمالی کوزوو باال 
گرفته و نیروی بین المللی حافظ صلح 
تحت رهبری ناتو در کوزوو موســوم به 
نیروی کوزوو )KFOR( با دقت اوضاع 

و شــرایط را تحت کنترل دارند. توجه 
داشته باشید که نیروی کوزوو )موسوم 
به کی فــور( در ســال ۱۹۹۹ میالدی 
براساس قطعنامه ۱۲44 شورای امنیت 
ســازمان ملل و در واکنــش به بحران 
بشردوستانه جدی در کوزوو تشکیل شد 
که دلیل آنهم حمایت تمام قد روس ها از 
صرب ها علیه مردم کوزوو و جنگ های 
خونین بود و حاال هم اوضــاع و احوال 
به سمتی رفته که دوباره همان دوران 
برای جهانیان در حال تداعی شــدن 
است. اینکه چرا مجدداً بحران میان این 

دو باال گرفته یک دلیل اساسی و چند 
دلیل پنهان یا حاشــیه ای دارد. دلیل 
اصلی این اســت که از چندی پیش در 
مرز اداری صربستان و استان خودمختار 
کوزوو و متوهیا در ارتباط مقامات کوزوو 
تصمیم گرفتند برای ممنوعیت ورود 
خودروهای با شماره و اسناد صربی یک 
دستور جدید صادر کنند. فاکس نیوز 
در اینباره نوشــته است که در بحبوحه 
مقررات جدید دولت کوزوو که افرادی 
را که با کارت های شناسایی صربستانی 
وارد کوزوو می شــوند مجبور می کند 
تا در طول اقامت شــان در آنجا، اوراق 
شناسایی و اســناد موقتی را جایگزین 
کارت های شناسایی شان کنند و حاال 
تنش ها مجدداً باال گرفته است. تا جایی 
که روز یکشنبه صرب ها در شمال کوزوو 
که هم مرز با صربستان در منطقه بالکان 
است، دو گذرگاه مرزی با صربستان را 
مسدود کردند تا نســبت به این قانون 
جدید اعتــراض کنند. بــه دنبال این 
تنش هم دو اتفاق رخ داد. نخست آنکه 
این مقررات جدید که قــرار بود دیروز 
)دوشــنبه( برابر با اول آگست اجرایی 
شود از سوی دولت کوزوو به اول سپتامبر 
)۱۰ شهریور( موکول شده است که یک 
نوع عقب نشینی برای فروکش کردن 

تنش ها به حساب می آید. 
اما اتفاق دوم موضع کرملین است. 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
با اشاره به درگیری های مسلحانه در مرز 
بین دو کشور و طی نشست خبری در کاخ 
کرملین، خواسته های مقامات محلی 
کوزوو را غیرمنطقی دانسته و بر حمایت 
مسکو از صربستان تاکید کرد. سخنگوی 
کرملین با بیان اینکه حقوق صرب ها در 
حل مناقشه با کوزوو باید رعایت شود، 
اعالم کرد که روســیه به طور کامل از 
موضع صربســتان در جریان تنش ها 
با کوزوو حمایــت می کند. نکته جالب 
توجه این اســت که اوایل حدود دو ماه 
پیش الکساندر ووجیچ، رئیس جمهور 
صربستان با کسب حدود 5۹ درصد آرا 
به عنوان رئیس جمهوری این کشــور 
انتخاب شد که روابط او به شدت با مسکو 
گرم و نزدیک است؛ تا جای که از ابتدای 
شروع بحران اوکراین او بارها و بارها اعالم 
کرده که صربســتان به پیاده نظام ناتو 
علیه روسیه تبدیل نمی شود. اینکه چرا 
ناتو در این برهه صراحتاً اعالم می کند 
که در صورت تشدید تنش ها مستقیماً 
به این بحــران ورود می کند، موضوعی 
است که نشان می دهد احتمال باز شدن 
پای مسکو به یک منازعه جدید آنهم در 

بالکان تشدید شده است. 

حمایت کرملین از صربستان، همزمان با اعالم آمادگی ناتو برای مداخله در کوزوو؛

مجادله در بالکان ذیل سایه بحران اوکراین

فرشاد گلزاری

کوزوو در سال ۲۰۰۸ از 
صربستان اعالم استقالل 

کرد اما صربستان این 
استقالل را به رسمیت 

نشناخته و آن را همچنان 
جزئی از خاک خود می داند 

و در این میان روسیه و 
چین به عنوان دو عضو دائم 

شورای امنیت هم آن را به 
عنوان کشور مستقل به 

رسمیت نمی شناسد 

اعالم حمایت تمام قد 
روسیه از صربستان در 

مقابل کوزوو و انتخاب مجدد 
الکساندر ووجیچ به عنوان  

رئیس جمهور این کشور 
نشان می دهد که مسکو به 
شدت در مورد این منطقه 

حساس است و نمی خواهد 
مجادله جدیدی در این 

جغرافیا شکل بگیرد

رســانه  تایوانی تی وی بی اس مدعی شــد، نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا احتماال 
سه شنبه شــب وارد تایوان خواهد شــد و روز بعد با 
رئیس جمهور تســای اینگ ون دیدار خواهد کرد. به 
گزارش کیودو، دفتر ریاست جمهوری تایوان و وزارت 
امور خارجه آن از اظهار نظــر در این مورد خودداری 
کرده اند. نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
ایاالت متحده تور آسیایی چهار کشــوری خود را از 
دوشنبه در سنگاپور آغاز کرد. سه کشور دیگر مالزی، 
کره جنوبی و ژاپن هستند. پلوسی در ابتدا قصد داشت 
در ماه آوریل از تایوان بازدید کند. با این حال، این سفر 
پس از مثبت شدن آزمایش کرونای او به تعویق افتاد. 
گزارش هایی مبنی بر اینکه پلوســی ممکن است در 
ماه اوت به تایوان ســفر کند، خشم پکن را برانگیخت 
و تهدید به اقدامات متقابل نظامی کرده اســت. شی 

جینپینگ، رهبر چین پنجشنبه در تماسی تلفنی به 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در مورد تایوان هشدار 
داد و گفت پکن از تمامیت ارضی خود محافظت خواهد 
کرد و از بایدن خواست که اراده قوی ۱.4 میلیارد نفر 
چینی را زیر ســوال نبرد. به نقل از خبرگزاری رسمی 
چین، شــی به بایدن گفت: کســانی که با آتش بازی 

می کنند با آتش از بین می روند.

رسانه تایوانی: پلوسی احتماال سه شنبه شب در تایوان است!
خبر

وزارت تحصیالت عالی طالبــان اعالم کرد امتحان 
کنکور که همه ســاله در ماه شــهریور در افغانستان 
برگزار می شد، امسال به تاخیر افتاده است. احمد تقی 
سخنگوی وزارت تحصیالت طالبان به بی بی سی گفت: 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحوالت سیاسی امنیتی 
دیگر، دانشجوهای سال آخر دانشــگاه ها هنوز درس 
خود را تکمیل نکرده اند و جایی به دانش آموزان جدید 
نیست. مقام های طالبان تاریخ برگزاری امتحان کنکور 
را مشخص نکرده اند. عالوه بر این، سیاست طالبان در 
ارتباط با دخترانی هم که آماده آزمون کنکور هستند، 
روشن نیست. در یک سال گذشــته طالبان در بخش 
بزرگ افغانســتان از جمله کابل، به دختــران باالتر از 
کالس هفت اجازه رفتن به مکتــب ندادند اما دختران 
دانشجو توانستند به دانشــگاه ها بروند. کنکور در سال 
۱۳۹۹ هم که شیوع کرونا فعالیت های آموزشی را مختل 

کرد، با تاخیر برگزار شد. در آن ســال دختری به اسم 
شمســیه از والیت کابل از مدرسه محمد آصف با بیش 
از ۳5۳ نمره بعنوان نفر اول به دانشکده پزشکی کابل 
راه یافت. در سال های گذشته حدود ۲۰۰ هزار دانش 
آموز برای امتحان ورودی دانشگاه ثبت نام می کردند و 
نزدیک به 4۷ هزار نفر جذب نهادهای تحصیلی عالی و 

نیمه عالی دولتی و خصوصی می شدند.

خبر

طالبان کنکور را بدون اعالم تاریخ جدید به تعویق انداخت 

چین ریاست دوره ای و یک ماهه شورای امنیت سازمان 
ملل را برای ماه اوت ســال جاری میالدی برعهده گرفته 
است. به گزارش پایگاه خبری ان.ای.آی، ریاست دوره ای 
شورای امنیت سازمان ملل برای یک ماه و بر اساس حروف 
الفبای انگلیسی کشورهای عضو اســت. چین ریاست 
دوره ای و یک ماهه شــورای امنیت سازمان ملل را برای 
ماه اوت سال جاری میالدی بر عهده گرفته است. شورای 
امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را 
بر عهده دارد. این شورا، ۱5 عضو و هر عضو یک رای دارد. 
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو 
موظف به تبعیت از تصمیمات شورا هستند. پنج عضو دائم 
آن شامل فرانسه، روسیه، چین، آمریکا و انگلیس هستند 

و ۱۰ عضو غیردائم هم دارد که برای یک بازه زمانی دو ساله 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند. بیش 
از 5۰ عضو سازمان ملل هرگز عضوی از شورای امنیت این 

نهاد بین المللی نبوده اند.

از آنجا که دیگر روابطی میــان پاریس و باماکو وجود 
ندارد، حکومت ارتشی ها در مالی به رئیس جمهوری فرانسه 
تاکید کرد تا از رویکرد استعمارگری نوین و تحقیرکننده 
خود در قبال این کشور آفریقایی دست بردارد. به گزارش 
العربیه، فرانسه موضع خود را در منطقه ساحل و پس از 
روی کار آمدن نظامیان در مالی تغییر داده است. مالی در 
اوت ۲۰۲۰ و مه ۲۰۲۱ دو کودتا به خود دید که به بحران 
سیاسی  و بحران امنیتی موجود در این کشور منجر شده 
است. نخســتین مداخله نظامی فرانسه در مالی به سال 
۲۰۱۳ بر می گردد که این کشــور اروپایی به مالی نیرو 
اعزام کرد اما اوایل سال جاری میالدی پاریس اعالم کرد 
که نیروهایش را از این کشــور آفریقایی خارج می کند. 

سخنگوی ارتش مالی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: 
دولت انتقالی مالی از رئیس جمهوری فرانسه می خواهد 
تا رویکرد تحقیرکننده، قیم مآبی و نواســتعمارگری را 

کنار بگذارد.

سخنگوی ارتش مالی: ماکرون رویکرد قیم مآبی را کنار بگذاردچین رئیس دوره ای شورای امنیت شد


