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پولتیکو:
آمریکابیشازآنچهاعالممیکند

بهاوکراینسالحمیدهد

شایعات مبنی بر اینکه ایاالت متحده بیش از آنچه 
دولت علنا اعالم کرده اســت به اوکراین تســلیحات 
داده است، بسیار داغ اســت. روز جمعه، یک مقام ارشد 
پنتاگون گفت که ایاالت متحده برای مدتی بی ســر و 
صدا به اوکراینی ها موشک های ضد تشعشع پرسرعت 
)که برای هدف قرار دادن سیستم های راداری استفاده 
می شود( می داد. به نوشــته پولتیکو،  برای اولین بار که 
از ارائه اولیه موشک های HARM خبر داده شد، گفته 
شد که آمریکا در حال ارائه توانمندی های ضد راداری به 
اوکراین است. پولتیکو در این گزارش اعالم کرده است 
که آمریکا مهمات هدایت شونده اکس کالیبر را در بسته 
کمک های نظامی روز جمعه خود به اوکراین گنجانده، اما 
نوع دقیق آن را اعالم نکرده است. بر اساس این گزارش، 
ممکن است آمریکا »ســامانه های موشکی تاکتیکی 
آرمی« را در اختیار اوکراین قرار داده باشد، تسلیحاتی 
که احتماال اوکراین در حمله به پایگاه هوایی »ساکی« 
در شبه جزیره کریمه از آن ها استفاده کرده است. یاهو 
نیوز در روز یکشنبه گزارش داد که بر خالف ادعای دولت 
کی یف، حمالت اخیر به مواضع روسیه در شبه جزیره 
کریمه توسط نیروهای ویژه و با مواد منفجره انجام نشده، 
بلکه این انفجارها ناشــی از اصابت موشک های دور برد 
هستند. این در حالیست که بر اســاس آمارهای اعالم 
شده درباره کمک های تسلیحاتی آمریکا، اوکراین هیچ 
موشکی در اختیار ندارد که به پایگاه ساکی برسد. هفته 
گذشته بلینکن در توییتر اعالم کرد که تازه ترین بسته 
کمک های نظامی آمریکا به اوکراین ۸۱۵ میلیون دالر 
قیمت دارد، در حالی که پیش از این ارزش کمک های 
مذکور ۷۷۵ میلیون دالر اعالم شده بود. بلینکن اندکی 
بعد این توییت را حذف کرد و در توییت دیگری مدعی 
شــد که ازش بســته همان ۷۷۵ میلیون دالر اســت. 
رسانه های آمریکا هفته گذشته گزارش دادند که ارزش 
تازه ترین بسته کمک های آمریکا بیش از ۸۰۰ میلیون 

دالر خواهد بود.
    

روسیه: 
اسرائیلبهتمامیتارضیسوریه

احترامبگذارد

وزیر خارجه روسیه دیروز )سه شنبه( در کنفرانس 
مطبوعاتی مشــترکی با همتای ســوری خود ضمن 
محکومیت حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه از 
این رژیم خواست به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. 
همتای سوری او نیز حمایت دمشق از عملیات نظامی 
مســکو در اوکراین را اعالم کرد. به گزارش اسپوتنیک 
روسیه، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس 
مطبوعاتی که پس از دیدار با فیصــل مقداد، همتای 
سوری خود در مسکو داشــت، اظهار کرد: از اسرائیل 
می خواهیم به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. وزیر 
خارجه روسیه در ادامه گفت: ما به شدت حمالت هوایی 
اسرائیل علیه سوریه را محکوم می کنیم. مقداد نیز در این 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک روابط سوریه با روسیه را 
استراتژیک خواند و گفت: ما از عملیات ویژه روسیه در 
اوکراین حمایت می کنیم. وزیر خارجه سوریه در ادامه 
اظهار کرد: روسیه در طول ۱۰ سال گذشته به ما در جنگ 
علیه تروریسم کمک کرد. او در ادامه گفت: واشنگتن در 
سرقت از منابع مردم سوریه نقش بسزایی ایفا می کند. 
همچنین وزیر خارجه سوریه در دیدار خود با الوروف 
اظهار کرد: ما در کنار روسیه در جنگ عادالنه اش علیه 
نئونازیسم در اوکراین هستیم. مقداد گفت: اقدام ما برای 
به رسمیت شناختن دو جمهوری دونتسک و لوهانسک 
بر اســاس اصول و واقعیت های تاریخی انجام شد و من 
به آبخازیا خواهم رفت و این نشان دهنده حمایت ما از 
ملت های عالقه مند به صلح و آزادی است. وزیر خارجه 
ســوریه افزود: طی چند روز آینده تبادل هیئت های 
دیپلماتیک با دو جمهوری دونتسک و لوهانسک انجام 
خواهد شــد. او در پایان نیز گفت: با افشای نیات واقعی 
غرب و اســتفاده از اوکراین به عنوان سرنیزه ای علیه 
روسیه، عملیات نظامی روســیه مشروع و عادالنه شد. 
وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار اظهار کرد: تحوالت 
جهانی در نتیجه سیاســت های واشنگتن برای ایجاد 

جهانی تک قطبی پیچیده تر شدند.

جهان نما

هرچه زمان جلوتر می رود، اوضاع 
سیاسی در عراق نه تنها بهتر نمی شود 
بلکه تنش ها و مقابله های سیاسی چه 
در وســعت عرضی و چه در مقیاس 
طولی گسترده تر می شود. حدود یک 
ماه دیگر سالگرد برگزاری انتخابات 
سراسری عراق است و اما با گذشت 
حدود ۱۱ ماه از آن روزها، این کشور 
همچنان اســیر دعواهای سیاسی و 
جناحی اســت. در این مدت بغداد با 
فراز و فرودهای عجیبــی روبرو بود. 
از یک سو جریان منتسب به مقتدی 
صدر ۷3 کرســی پارلمان را به خود 
اختصاص داد و تمام روند تشــکیل 
دولــت و کابینه تحت تاثیر ســلطه 
سیاسی وی قرار گرفت. صدر در این 
مدت سعی کرد تا طرفین درگیر در 
روند تشکیل دولت و کابینه عراق را 
سر یک میز بنشاند و به هر ترتیب که 
شده این مهم را به سرانجام برساند. 
او حتی دســت خود را به سمت اهل 
تسنن و ُکردها دراز کرد و به آنها هم 
پیشــنهاد تشــکیل دولت و ائتالف 
دولتی را داد اما باز هم موفق نشد این 
روند را تکمیل کند. در نهایت آنچه ما 
شاهد بودیم، چرخش خشِن سیاسی 
صدر و جریان او بــود. رهبر جریان 
صدر عراق در یک پیام سراســری از 
تمام نمایندکان پارلمان کشــورش 
که نمایندگی جریــان او را به عهده 
داشــتند خواســت تا به هر ترتیب 
ممکن اســتعفا دهند و از قوه مقننه 
خارج شوند که این اقدام ظرف کمتر 
از چند روز انجام شــد و یکباره تمام 
نمایندگان منتسب به جریان صدر از 
پارلمان بیرون آمدند. این اقدام دقیقاً 
یک کودتای سیاســی علیه سایرین 
بود اما ماجرا به انجا ختم نشد. صدر به 
دنبال آن بوده و خواهد بود که خود را 
یک رهبر سیاسی طراز اول در عراق به 
دنیا و رقبایش معرفی کند و در هاله ای 
از غبار و ابهام داعیه فسادســتیزی 
سر دهد. دلیل این امر هم مشخص 
اســت؛ کســانی که به جریان صدر 

وابسته هستند اصوالً همین حاال در 
ساختار سیاسی، اقتصادی، امنیتی 
و نظامی عراق دارای مسئولیت های 
ُخرد و کالن هستند و به همین جهت 
مواضع صدر در مورد مبارزه با فساد 
کمی با ابهام روبرو است. بسیاری از 
منتقدان او اعالم کرده اند کسانی که 
در رأس هرم قدرت عراق، خود آلوده 
به باندبازی و رانت خواری هســتند، 
چگونه می خواهند کشور را به سمت 
صلح و ثبات پیش ببرنــد و اوضاع را 

درست کنند؟! پاسخ این سوال کمی 
سخت و البته نه چندان پیچیده است. 
صدری های در این میان به دنبال آن 
هســتند تا با اقتدا بر مقتدی، سهم 
خودشان را بگیرند اما به نظر می آید 
این سهم خواهی بیش از هر وقت دیگر 
برای بغداد مشکل ایجاد کرده است. 
چندی پیــش شــاهد آن بودیم که 
طرفداران مقتدی صدر وارد پارلمان 
عراق شده و مانع از تشکیل جلسات 
قوه قانونگذار کشورشان شدند و در 
نهایت حاال فعالیت این ُرکن از سه قوه 

عراق با مشکل روبروست.

بَست نشینی در مقابل نهاد قضا!
اینکه چــرا حامیان صــدر وارد 
پارلمان عراق شــدند و آنجــا را در 
تسخیر خود درآوردند، به درخواست 
ناروای صــدر و تیــم او برمی گردد. 
صدری ها اعالم کرده اند که پارلمان 
باید منحل شــود و در نهایت مجدداً 
انتخابات زودهنگام برگزار شــود تا 

تکلیف این روند مشــخص، و دولت 
جدید تعیین شود. آنچه در این میان 
به عنوان خواســته نابجا مورد نظر 
بوده این است که اساساً برای انحالل 
پارلمان، این نهاد باید جلسه تشکیل 
دهد و اگر دو سوم آرا در جهت این امر 
شمارش شد، پارلمان منحل می شود. 
در این میــان صدری ها می دانند که 
دیگر هیچ نماینــده ای در پارلمان 
عراق ندارند، به همین جهت دست به 
هر کاری می زنند تا در نهایت نگذارند 
جلسه پارلمان تشکیل شود؛ چراکه 
در صورت تشــکیل جلسه، کسی به 
نمایندگی از آنهــا در پارلمان وجود 
ندارد تا بتواند ســهم خواهی کند. بر 
همین اســاس آنها به سراغ دستگاه 
قضا یا همان شــورای عالی قضایی 
رفتند و از این نهاد خواستند تا پارلمان 
را به صورت یکجانبه منحل کند. این 
خواســته صدری ها در اصل خالف 
قانون اســت؛ چراکه دستگاه قضا به 
هیچ وجه نمی توانــد در امور دولت و 

پارلمان به صورت مستقیم دخالت 
کند و اساســاً صالحیتــی برای این 
کار ندارد. بر همین اســاس و پس از 
آنکه درخواســت آنها از ســوی این 
نهاد رد  شــد، طرفداران صدر حاال 
به سراغ شــورای عالی قضایی عراق 
رفته اند و می خواهنــد دقیقاً همان 
ســناریویی که علیه پارلمــان اجرا 
کردنــد را اینب ار علیه ایــن نهاد به 
کار بگیرند. اگرچه روز دوشنبه فائق 
زیدان، رئیس شــورای عالی قضایی 

عراق به خبرنگاران گفت که این نهاد 
طرفدار هیچ حزب و طیف سیاســی 
نیست، اما روز گذشــته )سه شنبه( 
منابع خبری عراق از نصب چادرهای 
تحصن حامیــان جریــان صدر در 
مقابل ساختمان شورای عالی قضایی 
عراق همزمان با تجمع شــماری از 
حامیان این جریان در این مکان خبر 
دادند. طبق این گزارش ها شــماری 
از حامیــان جریان صــدر در مقابل 
ســاختمان مذکور تجمع کردند و 
خواستار صدور حکم انحالل پارلمان 
عراق توسط این شورا شدند. دقایقی 
پس از این تحصن، نیروهای امنیتی 
عراق نیــز تدابیر شــدید امنیتی را 
در اطراف مقر شــورای عالی قضایی 
اتخاذ کردند. به دنبال این تحرکات 
حامیان صدر، شــورای عالی قضایی 
و دادگاه فدرال عراق نیز با برگزاری 
جلســه ای اعالم کردند که فعالیت 
خود را به حالت تعلیق درآوردند. در 
بیانیه ای که از سوی این نهاد منتشر 
شــد آمده اســت که دولت و طرف 
سیاسی که پشــت این اقدامات قرار 
دارد مســئول پیامدهای احتمالی 
چنین رفتاری هستند. فارغ از مواضع 
شورای عالی قضایی عراق، مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق که برای 
برگزاری نشست پنج جانبه به مصر 
سفر کرده بود، این سفر را نیمه کاره 
رها کرد و به بغداد بازگشــت. محمد 
الحلبوســی، رئیس پارلمــان عراق 
هم در حساب توئیتری خود نسبت 
به عقب گردی کــه به دلیل تعطیلی 
نهادهای قانون اساسی حاصل شده و 
بیشتر از عقب گرد گذشته است، ابراز 
تاسف کرد. هیئت ســازمان ملل در 
عراق )یونامی( هم در بیانیه ای اعالم 
کرد که حق اعتراضات مسالمت آمیز 
یکی از عناصر اصلی دموکراسی است 
و احترام به نهادهــای عراق و اجرای 
قانون اساســی به همان اندازه مهم 
اســت. جریان ها و شــخصیت های 
سیاسی عراق هم یکی پس از دیگری 
این اقدام جریان صــدر را محکوم و 
حتی آن را حرکت به ســوی آنارشی 
نامیدند؛ اما بحث اصلی این اســت 
که تعطیل شدن دو ُرکن از سه رکن 
اساسی کشور آن هم توسط جریان 
صدر می تواند کار را به جایی برساند 
که در نهایت قوه مجریه را نیز شامل 
شود. حال باید دید که آیا صدری ها 
به دولت و ســاختار تحــت نظارت 
مصطفی الکاظمی به عنوان سومین 

ُرکن کشور رحم می کنند، یا خیر؟! 

تحصن حامیان مقتدی صدر، شورای عالی قضایی عراق را تعطیل کرد؛ 

آنارشی در سایه سهم خواهی فراقانونی
فرشاد گلزاری

تعطیل شدن دو ُرکن از سه 
رکن اساسی کشور آن هم 

توسط جریان صدر می تواند 
کار را به جایی برساند که در 

نهایت قوه مجریه را نیز شامل 
شود؛ حتی ممکن است این 

جماعت بعدها به سمت دفتر 
الکاظمی هدایت شوند

صدر به دنبال آن بوده و 
خواهد بود که خود را یک 

رهبر سیاسی طراز اول 
در عراق به دنیا و رقبایش 
معرفی کند و حتی در این 

میان بارها داعیه پرابهام و 
غبارآلود فسادستیزی سر 

داده است

هم زمان با اینکه جنگ روسیه-اوکراین وارد ششمین 
ماه خود می شود، دست کم دو فروند هواپیمای بمب افکن 
بی-۵۲ استراتوفورترس آمریکایی در پایگاه فیرفورد انگلیس 
مستقر شدند. به گزارش ایرفورس تایمز، پایگاه نیروی هوایی 
مینوت در داکوتای شمالی در تاریخ ۱۸ اوت اعالم کرد که این 
هواپیماهای بمب افکن در این تاریخ وارد فرودگاه فیرفورد 
انگلیس شدند. تاکنون این دومین استقرار بی-۵۲ در پایگاه 
فیرفورد انگلیس در سال جاری میالدی است. براساس این 
گزارش، این هواپیماها که قادرند تســلیحات هسته ای را 
حمل کنند، قصد دارند تا روسیه را از حمله به اروپا بازدارند و 
همکاری با نیروهای ناتو بهبود را ببخشند. ژنرال جیمز هکر، 
فرمانده نیرو هوایی آمریکا در اروپا گفت: نقطه قوت نهایی ما 

در مناطق عملیات های اروپایی شامل توانایی ما برای آموزش 
و انجام عملیات با متحدان  شرکایمان است. نیروهای بی-۵۲ 
در مسیر به ســمت انگلیس به همراه هواپیماهای نظامی 

نروژی و سوئدی، عملیات های هماهنگی را تمرین کردند. 

حزب قانون اساسی آزاد تونس ضمن تهدید به آغاز 
اعتراضــات و تنش بین المللی، تا پنج شــنبه به رئیس 
جمهور این کشــور مهلت داد ضمن اعالم خالی بودن 
کرسی ریاست جمهوری، خود را سرپرست این سمت 
معرفی کند و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
زودهنگام فراخوان دهد. به گزارش الجزیره، عبیر موسی، 
رئیس حزب قانون اساسی آزاد تونس که ۱۶ کرسی از 
مجموع ۲۱۷ کرسی پارلمان منحل شده این کشور را به 
خود اختصاص داده، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی 
در پایتخت این کشور اظهار کرد: حزب به دنبال برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری اســت و عبیر موسی، را به 
عنوان کاندیدای خود تعیین کرده اســت. قیس سعید 

در انتخابات سال ۲۰۱۹ برای پنج سال به عنوان رئیس 
جمهور تونس انتخاب شــد. عبیر موســی درباره این 
موضوع گفت: قیس سعید بر اساس بند ۹۲ قانون اساسی 

جدید دیگر رئیس جمهور منتخب تونس نیست.

ضرباالجلبهقیسسعیدبرایترکریاستجمهوریاستقراربمبافکنهایآمریکاییدرپایگاهفیرفوردانگلیس

شــش ماه پس از ســرکوب تظاهرات مقابــل پارلمان 
نیوزیلند، دیروز )سه شنبه( بار دیگر حدود ۲۰۰۰ معترض 
در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. به گزارش رویترز، 
این تظاهرکنندگان که توســط ائتالف »آزادی  و حقوق« 
سازمان دهی شــده بودند، درحالی در فضای سبز خارج از 
ساختمان پارلمان نیوزیلند تمجع کردند که قانون گذاران 
داخل ساختمان مشغول کار بودند. معترضان با پالکاردهایی 

در دســت، به طیف گسترده ای از مســائل اعتراض کردند، 
مســائلی از جمله مقررات محیط زیستی سفت وسخت تر 
برای کشاورزان، الیحه دولت برای تصاحب دارایی های آبی 
منطقه ای و محدودیت های همه گیری کرونا؛ محدودیت هایی 
که دولت  ولینگتون بخش چشمگیری از آن ها را کاهش داده، 
اما مردم نیوزیلند خواستار رفع کامل محدودیت ها هستند. 
یکی از معترضان گفت: دولت نیوزیلند برای ما کار نمی کند. او 
به خبرنگار رویترز گفت که دولت این کشور در مسئله مالکیت 
دارایی های آبی، به خواسته های مردم گوش نمی دهد. در پی 
تجمع معترضان، راه بندها و موانعی اطراف این ساختمان قرار 
داده شد و تعداد زیادی از نیروهای پلیس این کشور در آنجا 
حاضر هستند.در ماه مارس، پلیس نیوزیلند به تظاهرات سه 
هفته ای علیه واکسیناسیون اجباری خاتمه بخشید. پلیس 
در آن زمان کمپ های پیرامون ساختمان پارلمان را برچید، 

خودروها را با خود برد و ده ها تن را بازداشت کرد.

اعتراضهزاراننیوزیلندیمقابلپارلمان
خبر

نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی، در آخرین 
درخواســت تجدیدنظر برای لغو محکومیت ۱۲ ساله 
مرتبط با رسوایی چند میلیارد دالری ام.دی.بی۱ یکی 
از بزرگترین کالهبرداری های مالی جهان، شکســت 
خورد و راهی زندان شد. به گزارش گاردین، یک هیئت 
پنج نفره دادگاه فدرال اعالم کرد که به اتفاق آرا دریافته 
اســت که درخواســت تجدیدنظر نجیب رزاق فاقد 

وجاهت قانونی است. نجیب رزاق که با قرار وثیقه آزاد 
شده و در انتظار تجدیدنظر بود، بالفاصله با اجرای حکم 
روبرو خواهد شــد. او اولین نخست وزیر مالزی خواهد 
بود که به زندان می افتد. نجیب رزاق ۶۹ ساله، هرگونه 
تخلف در رابطه با رسوایی صندوق دولتی ام.دی.بی۱ 
را که برای ترویج توسعه ایجاد شده است، رد می کند. 
تخمین زده می شود که میلیاردها دالر از این صندوق 
خارج شده و به حســاب های بانکی خصوصی خارج از 
کشور منتقل شده باشد. این رسوایی دولت نجیب رزاق 
را سرنگون کرد و تحقیقات در سراسر جهان از جمله در 
سنگاپور، سوئیس و ایاالت متحده را کلید زد. در ژوئیه 
۲۰۲۰، نجیب رزاق به دلیل دریافت غیرقانونی حدود 
۱۰ میلیــون دالر از یک واحد ســابق صندوق دولتی 
ام.دی.بی۱، بابت نقض اعتماد، سوء استفاده از قدرت و 

پولشویی در سطح گسترده مجرم شناخته شد. 

خبر
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