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اولین بارگیری کشتی غالت
در بندر اوکراین پس از جنگ

پس از توافق اخیر برای صــادرات غالت اوکراین، 
بعد از ظهر جمعه نخســتین کشــتی باری در بندر 
چورنومورسک اوکراین با غالت صادراتی بارگیری شد. 
به گزارش دویچه وله، روسیه و اوکراین اخیرا توافقی را با 
میانجیگری ترکیه و سازمان ملل منعقد کردند تا زمینه 
صادرات غالت و کود به منظــور پایان دادن به بحران 
جهانی غذا فراهم شــود.  ولودیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهور اوکراین جمعه در جریان بارگیری نخستین 
کشتی غالت این کشور به همراه سفیران کشورهای 
گروه ۷ در بندر چورنومورسک حضور یافت. او گفت: 
این نخستین کشتی است که در دوران جنگ بارگیری 
می شود. این کشتی ترکیه است. همه چیز از طرف ما 
آماده اســت. ما فقط منتظر سیگنال ترکیه و سازمان 
ملل برای آغاز صادرات هستیم. رییس جمهور اوکراین 
تاکید کرد: برای ما مهم اســت که اوکراین همچنان 
به عنوان یکی از ضامنان امنیت غذایی جهانی باشد. 
در تصاویر ویدئویی یک کشــتی باری ترکیه ای به نام 
پوالرنت دیده می شود. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری 
اوکراین آمده است که صادرات می تواند در »روزهای 
آینده« بر اساس این طرح آغاز شود که هدف آن امکان 
ارسال میلیون ها تن غالت اوکراینی است که در حال 
حاضر به دلیل محاصره دریایی روســیه در سواحل 
دریای سیاه اوکراین به بازارهای جهانی از آزادسازی 
مسدود شده اند. این کشتی در بندر چورنومورسک در 
ساحل شمال غربی دریای سیاه در جنوب غربی اودسا 
لنگر انداخته بود. الکساندر کوباکوف، وزیر زیرساخت 
اوکراین گفت که در مجموع ۱۷ کشتی در بنادر دریای 
سیاه اوکراین قبالً با غالت بارگیری شده اند و یک کشتی 
دیگر اکنون در حال بارگیری اســت. او به خبرنگاران 
گفت که امیدوار است اولین کشــتی ها بندر را ترک 
کنند. زلنسکی همچنین در یک سخنرانی ویدئویی در 
پایان روز جمعه بمباران ادعایی زندان محل نگهداری 
اسرای اوکراینی توسط روسیه، را جنایت جنگی دانست 
و گفت: گزارش هایی درباره حمله به اولنیوکا در منطقه 
دونتســک شــنیدم. این یک جنایت جنگی عمدی 
روســیه بود، یک قتل عمدی جمعی از اسرای جنگی 
اوکراینی. بیش از ۵۰ نفر کشته شدند. زلنسکی با بیان 
اینکه سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ باید 
اقدامات بیشتری را برای حفاظت از اسرای اوکراینی 
انجام دهند، گفت: من به ویژه از ایاالت متحده آمریکا 
درخواست می کنم. اکنون موقع تصمیم گیری است. در 
همین حال، کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به 
دنبال دسترسی به این مرکز است و پیشنهاد کمک به 

تخلیه مجروحان را داده است.
    

سازمان  ملل تحریم تسلیحاتی
 آفریقای مرکزی را تمدید کرد

شورای امنیت تحریم تسلیحاتی اعمال شده علیه 
جمهوری آفریقای مرکزی را به مدت یکســال دیگر 
تمدید و نگرانی خود را از وضع موجود در این منطقه که 
صلح بین الملل و امنیت منطقه  ای را تهدید می کند، ابراز 
کرد. به گزارش روسیاالیوم، شورای امنیت سازمان ملل 
با اکثریت آرا به تمدید تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری 
آفریقای مرکزی به مدت یکسال دیگر رای داد. چین، 
روسیه، گابن، غنا و کنیا از جمله کشورهایی بودند که 
رای ممتنع دادند. جنــگ در آفریقای مرکزی، یکی از 
فقیرترین کشورهای جهان، ادامه دارد. ارتش این کشور 
اخیراً حمله شورشیان را در شرق این کشور دفع کرد، 
در همین راستا  نیروهای سازمان ملل اعالم کردند که 

یک شهر را در شمال کشور از دست شورشیان بازپس 
گرفته اند.ئ نیروهای دولتی، با حمایت سربازان رواندا و 
ده ها نیروی شبه نظامی روسیه، از اواخر دسامبر ۲۰۲۰ 
موفق شدند بخش بزرگی از دو سوم کشور را که سال ها 
در کنترل شورشیان بود، پس بگیرند. تحریم تسلیحاتی 
مذکور در سال ۲۰۱۳ و پس از آنکه ائتالفی از گروه های 
مسلح رژیم فرانســوا بوزیزه، رئیس جمهور سابق این 
کشور را سرنگون و کشور را وارد جنگ داخلی کرد، اعمال 
شد. تحت فشــار مقامات جمهوری آفریقای مرکزی 
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل از سال ۲۰۱۳ چندین 

بار کاهش یافته است.

جهان نما

چهارشنبه شــب گذشته اتفاقی 
در بغداد رخ داد که به نظر بســیاری 
از اهالی رســانه های این کشــور و 
تحلیلگران مسائل منطقه، مسبوق 
به ســابقه بوده و نمی توان آن را یک 
موضوع جدید قلمــداد کرد. اتفاقی 
که نشــان داد اوضاع و احوال عراق 
همچنان از حیث سیاسی و اجتماعی 
با مشــکل روبرو اســت و گویا قرار 
نیســت وضعیت در این کشــور که 
دوران پساداعش را به صورت نسبی 
تجربه می کند، بســامان شــود. بر 
اســاس ویدئوها، تصاویر و اخباری 
که توســط آژانس های خبری عراق 
و دفاتــر خبرگزاری های خارجی در 
بغداد منتشر شد، حدود ساعت ۱9 
به وقت محلی طرفداران جریان صدر 
و مخالفان »محمد شیاع السودانی« 
گزینه چارچوب هماهنگی شیعیان 
برای تصدی ســمت نخست وزیری 
عراق، وارد منطقه سبز بغداد و سپس 
پارلمان این کشور شدند که همه را 
به یاد اتفاقات ســال گذشته و حتی 
سال های قبل از آن انداخت. الجزیره 
لحظاتی بعد گزارش داد که معترضان 
عراقی عمدتا طرفدار جریان صدر که 
اکثر آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل 
می دادند و البته در میــان آنها افراد 
سالمند نیز دیده می شد؛ وارد منطقه 
سبز بغداد )محل استقرار نهادهای 
دولتــی و مقرهــای دیپلماتیک در 
بغداد( شدند. المیادین هم کمی بعد 
گزارش داد ایــن اعتراضات در حالی 
برگزار می شود که همزمان با توافق 
و اجماع گروه های سیاســی شیعه 
عراق بر سر نخست وزیر پیشنهادی، 
برخی طرف ها بر اعتراضات خیابانی 
برای مقابله با تشــکیل دولت اصرار 
دارند. ایــن اخبار همگــی به جایی 
ختم شــد که پس از ورود صدری ها 
به پارلمان عراق نه تنها شــبکه های 
خبری سعی کردند این موضوع را به 
صورت حاشیه ای مطرح کنند، بلکه 
بسیاری از خبرنگاران و تحلیلگران هم 

در این راستا نمی دانستند که دقیقاً 
چه محوری را باید به عنوان گزارش 
میدانی مخابره کنند؛ چراکه به اعتقاد 
جمع کثیری از آنها، اتفاقات رخ داده 
در بغداد کاماًل قابل پیش بینی بوده 
و آنها را متعجب نکرده اســت! اما در 
این میان واکنش رهبر جریان صدر 
هم جالب توجه بود. مقتدی صدر در 
ابتــدای ورود طرفدارانش به منطقه 
سبز بغداد اعالم کرد که اگر معترضان 
خواستار خروج از منطقه سبز هستند 
من به تصمیم شان احترام می گذارم 
وکمی بعد او ورود به الخضرا را پیامی 
»مسالمت آمیز« و »اصالح طلبانه« 
دانست. اما زمانی که صدری ها وارد 
پارلمان شــدند به نظر می رسد که 
مقتدی صــدر هم نگاهــش به این 
مساله را به محافظه کاری یا شاید هم 
مصلحت سیاسی آغشته کرد. او در 
پیام دیگری پــس از آنکه ویدئوهای 
تسخیر پارلمان توسط صدری ها در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شد، 
خطاب به آنها اعالم کرد که »پیامتان 
رسید، به خانه هایتان بازگردید«. این 

مدل از مرید و مرادبازی در عراق صرفاً 
مربوط به جریان صدر نیســت بلکه 
سایر احزاب و طیف های سیاسی در 
این کشــور هم تقریباً به همین روال 
عمل می کنند اما ابتکار عمل در طرح 
و اجرای اینگونه لشگرکشی ها صرفاً 
مربوط به صدر است که بارها و بارها 
برای آنکه پیغام خود را به مخالفانش 
)اعم از شیعه یا اهل تسنن و کردها( 
مخابره کند، از این حربه اســتفاده 
کرده اســت. به همین دلیل اســت 

که اکثر تحلیلگــران حاضر در عراق 
می گویند اقدامات چهارشنبه شب 

برای آنها و مردم عراق تازگی ندارد.

تکرار یک هجوم
 و سیلی از گمانه زنی ها!

این تحلیل ها البته چندان اعتبار 
نداشــت و ظهر روز گذشته )شنبه( 
همه چیز یکباره نه تنها تکرار شد بلکه 
یک وضعیت جدید را به سمع و نظر 
سیاسیون رساند. دیروز مجدداً منابع 
خبری عراق از شروع دوباره اعتراضات 
در بغــداد و ورود معترضــان حامی 
جریان صدر به منطقه سبز بغداد و مقر 
پارلمان خبر دادند. شــبکه سومریه 
نیوز به نقل از یک منبع امنیتی عراقی 
اعالم کــرد که شــماری از حامیان 
جریان صدر به رغــم موانع امنیتی 
ایجاد شده در اطراف منطقه الخضرا 
)سبز( موفق شــدند وارد ساختمان 
پارلمان در مرکز بغداد شــوند. چند 
ساعت بعد هم شــفق نیوز به نقل از 
یک منبع امنیتی در اســتان بصره 
اعالم کــرد که شــماری از حامیان 

جریان صدر با تجمع در مقابل دفتر 
جریان حکمت ملی در این اســتان 
اقدام به بســتن آن کردند که برای 
بسیاری از سیاستمداران عراقی این 
اقدام بســیار ناراحت کننده بود. در 
همین راستا عبدالمهدی الکربالیی، 
نماینده آیت اهلل سیدعلی سیستانی 
هم بر وحدت و اتحاد مردم تاکید کرد. 
محمد الحلبوســی، رئیس پارلمان 
عراق هم از شــهروندان این کشــور 
خواست تا به منظور متشنج نشدن 
اوضاع بــا یکدیگر همــکاری کنند 
و مســئولیت ملی را برای حفاظت 
از منافع ملت و وطــن خود برعهده 
بگیرند. برهم صالح، رئیس جمهوری 
عراق و بســیاری دیگر از چهره های 
سیاســی عراق هم خواستار کاهش 
تنــش و بازگشــتن معترضــان به 
خانه هایشــان شــدند اما مصطفی 
الکاظمی برداشــت دیگــری از این 
وضعیت دارد. او عالوه بر آنکه نشستی 
با فرماندهان امنیتی برای بررســی 
ناآرامی های منطقــه الخضرا بغداد 
برگــزار کرد، به صورت مســتقیم و 

خطاب به معترضان و رهبران احزاب 
سیاسی کشورش اعالم کرد که آماده 
انتقال قدرت است اما از همه نیروهای 
سیاسی خواست که دولت را درگیر 
نزاع ها و اختالفــات خود نکنند! این 
مواضــع الکاظمی نشــان داد که به 
خوبی درک کرده پشــت پرده این 
اعتراضات داخلــی، نبرد میان صدر 
و ســایر جریان های سیاسی عراق 
است و نباید بیش از حد خود را وارد 
این دایره نزاع کند. بر همین اساس 
بســیاری از تحلیلگــران معتقدند 
انتخاب و تایید محمد شیاع السودانی 
به عنوان نخست وزیر آتی که توسط 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق 
برای تصدی این پُست معرفی شده، نه 
تنها غیرممکن است بلکه حتی ممکن 
است با توجه به حمایت های خارجی از 
سوی ایاالت متحده، عربستان، امارات 
و سایر کشــورهای دخیل در صحنه 
سیاســی و اجتماعی عراق، مجدداً 
مصطفی الکاظمی در این سمت ابقا 
شود و به صورت کلی پرونده انتخاب 
نخست وزیر جدید این کشور وارد یک 
فاز جدید شود. اینکه صدری ها چرا 
مجدداً در این ابعاد به میدان آمده اند 
و برای دومین بار پارلمان را تســخیر 
کرده انــد به نوعی پیام مســتقیم به 
چارچوب هماهنگی شیعیان و سپس 
پارلمان عراق اســت. آنها به این دو 
می گویند که اجازه نمی دهند بدون 
هماهنگــی با صدر دولت تشــکیل 
شــود و نخســت وزیر آینده را باید 
جریانی مشــخص می کــرد که ۷۲ 
کرســی پارلمان را در دست داشت و 
چندی پیش تمام نمایندگانش را از 
پارلمان بیرون کشید. حال چارچوب 
هماهنگی شیعیان درمی یابد که چرا 
به هر ترتیب ممکن، باید صدری ها را 
در پارلمان نگه می داشت و بخشی از 

امتیاز را به آنها اعطا می کرد.

ادامه اعتراضات در بغداد و تسخیر مجدد پارلمان توسط معترضان؛

مرید و مرادبازی»صدری ها« برای تثبیت هژمونی
فرشاد گلزاری

مرید و مرادبازی سیاسی 
در عراق صرفاً مربوط به 

جریان صدر نیست، بلکه 
سایر احزاب و طیف های 

سیاسی در این کشور هم 
تقریباً به همین روال عمل 

می کنند، اما ابتکار عمل 
در طرح و اجرای اینگونه 

لشگرکشی ها صرفاً در 
دست صدر است

اینکه صدری ها چرا مجدداً 
در این ابعاد به میدان 

آمده اند و برای دومین بار 
پارلمان را تسخیر کرده اند 

به نوعی پیام مستقیم 
به چارچوب هماهنگی 

شیعیان و سپس پارلمان 
عراق است مبنی بر اینکه 

اجازه نمی دهند بدون 
هماهنگی با صدر، دولت 

تشکیل شود

پاپ فرانسیس دیروز )شنبه( اذعان کرد که به دلیل 
کشــیدگی رباط های زانویش دیگــر نمی تواند مانند 
گذشته ســفر کند و گفت که ســفر یک هفته ای او به 
کانادا مثل آزمایشــی کوچک بود که نشان داد او یا باید 
از میزان کارهایش کم کند یا اســتعفا دهد. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، پاپ فرانسیس ۸۵ ســاله در حالی 
که از سفرش به شهر نوناووت در شــمال کانادا به خانه 
بازمی گشت، به خبرنگاران گفت که به استعفا فکر نکرده 
اما گفت در به روی آن باز است و هیچ اشکالی ندارد که 
پاپ کناره گیری کند. او در ضمن نشستن روی ویلچر در 
هواپیما  اظهار کرد: عجیب نیست. این یک فاجعه نیست. 
شــما می توانید پاپ را عوض کنید. فرانسیس گفت که 
اگرچه تا به حال به اســتعفا فکر نکرده  اما متوجه شده 
است که حداقل باید کمی  سرعت خود را کاهش دهد. او 

گفت: فکر می کنم در این سنم و با این محدودیت ها، باید 
)انرژی ام( را پس انداز کنم تا بتوانم به کلیسا خدمت کنم، 
یا برعکس، به احتمال کنار رفتن فکر کنم. فرانسیس پس 
از اولین سفرش که در آن از ویلچر، واکر و عصا استفاده 
کرد، با ســواالت و انتقادهای پیاپی در مورد آینده خود 

مواجه شده است.

به دلیل کشیدگی رباط های زانو و ناتوانی در سفر رفتن

پاپ به استعفا فکر می کند

خبر

رئیس پارلمان منحل شده تونس اعالم کرد که پیش 
نویس قانون اساسی که توســط رئیس جمهور این کشور 
مطرح و به رفراندوم گذاشته شــد، یک کودتای انفرادی و 
دیکتاتوری است. به گزارش شبکه خبری سی ان ان، راشد 
الغنوشی، رئیس پارلمان منحل شده تونس گفت: ما هیچ 
امکانی برای هرگونه پیشــرفت اقتصادی در سایه کودتا و 
دیکتاتوری نمی بینیم. برای همین دموکراسی را به توسعه 
اقتصادی ربط می دهیم. وی گفت: پیش نویس قیس سعید، 
رئیس جمهور تونس یک کودتای انفــرادی دیکتاتوری 
است و نمی تواند سرمایه گذاران را به یک نظام دیکتاتوری 
مطمئن کند که استقالل دستگاه قضایی، آزادی مطبوعات 
و مجازات در آن وجود ندارد. اخیرا همه پرسی قانون اساسی 
تونس برگزار شد و هیئت عالی انتخابات از موافقت تونسی ها 
با این پیش نویس خبر داد. قیس سعید، رئیس جمهور تونس 

تاکید کرد که کشورش، آزاد، مستقل و دارای حاکمیت ملی 
است و حاکمیت ملی و استقالل آن باالتر از هرچیز دیگری 
است. وی گفت: یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین چیزها که 
قانون بین المللی بر آن تاکید می کند، حق یک ملت در تعیین 
سرنوشت خود و عدم دخالت در امور داخلی یک کشور است 
و باید گفت که قانون جدید کامالً صحیح تدوین شده است.

خبر

رئیس پارلمان منحل شده تونس:

 پیش نویس قانون اساسی کودتای انفرادی است 

اندی بیشــار، فرماندار ایالت کنتاکی آمریکا در یک 
کنفرانس خبری اعالم کرد که تلفات سیالب مرگبار که 
این هفته کنتاکی را هدف قرار داد به ۲۵ نفر رسیده است. 
بنا بر گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، بیشار 

تصریح کرد: آمار باالتر خواهد رفت. عملیات نجات در 
بخش شرقی ایالت کنتاکی تشدید شده است. پیش از 
این فرماندار ایالت کنتاکی اعالم کرده بود که باران های 
موسمی باعث ســرریز آب از رود و ورود آب به منازل در 
یکی از فقیرترین مناطق ایاالت متحده شد. بیشار در این 
خصوص گفت: در یک کالم، این حادثه ویرانگر است. او 
اضافه کرد: من معتقدم این سیل به یکی از بزرگترین و 
مرگبارترین سیل هایی که در گذشته داشته ایم تبدیل 
خواهد شــد. فرماندار کنتاکی همچنین گفت در حال 
حاضر ۲۳۰۰۰ خانوار برق ندارند و چندین نفر هم مفقود 
هستند. او از گارد ملی و پلیس ایالتی خواسته با بالگرد و 

قایق مردم را نجات دهند.

ســخنگوی کاخ ســفید گفت که رئیس جمهوری 
آمریکا قصد دارد بار دیگر در ســال ۲۰۲۴ برای انتخابات 
نامزد شود. بایدن در حال حاضر با کاهش حمایت از جانب 
رای دهندگان دموکرات مواجه است و برخی از قانونگذاران 

این حزب هم از تایید او خودداری می کنند. به گزارش راشا 
تودی، کارین ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران 
گفت: رئیس جمهوری قصد دارد برای ۲۰۲۴ نامزد شود و 
ما فاصله زیادی تا ۲۰۲۴ داریم. ما همچنان قصد داریم روی 
کار برای مردم آمریکا تمرکز کنیم، از طریق تامین خانوارها 
و از طریق کاهش هزینه خانواده ها، همانطور که بوده ایم. 
با این حال، هزینه های غذا و انرژی در دوران ریاست بایدن 
افزایش یافتــه و داده های تولید ناخالص داخلی نشــان 
می دهد اقتصاد ایاالت متحده وارد رکود اقتصادی شــده 
است. با وجود اصرار بایدن مبنی بر اینکه ایاالت متحده در 
مسیر صحیح قرار دارد، نظرسنجی سیویکیوس نشان داد 

که میزان رضایت از عملکرد بایدن ۲9 درصد است.

کاخ سفید: بایدن برای انتخابات 2۰2۴ نامزد می شودتلفات سیل کنتاکی آمریکا به 25 نفر رسید 


