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سازمان ملل خواستار توقف 
درگیری ها در لیبی شد

سازمان ملل متحد خواستار توقف سریع درگیری ها 
لیبی در پی خشونت های مرگ بار روز شنبه در طرابلس 
شــد. به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت لیبی اعالم کرد که 
در جریــان درگیری میان هــواداران گروه های مختلف 
سیاســی در پایتخت لیبی، حداقل ۲۳ نفر کشته و ده ها 
نفر دیگر زخمی شدند. برخی گزارش ها شمار زخمی ها 
را ۱۴۰ نفر اعالم کرده اند. لیبی از زمان ناآرامی های سال 
۲۰۱۱ میالدی که تحت حمایت ناتو انجام شد، همچنان 
دچار تنش اســت با این وجود طی دو سال گذشته شاهد 
مقطعی از آرامش نسبی بوده است.  در همین حال، برخی 
منابع از عقب نشــینی نیروهای حامی »فتحی پاشاغا« 
نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه به داخل شهر مصراته 
خبر دادند. شرکت ملی نفت لیبی نیز اعالم کرد که فعالیت 
کارمندان این ســازمان در طرابلس به دلیل درگیری ها 

متوقف شده است. 
    

تظاهرات مردم الجزایر در واکنش 
به سفر ماکرون به این کشور

هزاران الجزایری خواستار خروج رئیس جمهوری فرانسه 
از شهر »وهران« شــدند. به گزارش ایلنا به نقل از النشره، 
ویدئوهای منتشر شده نشان می دهد که مردم الجزایر در 
اثنای حضور »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه 
در خیابان های شــهر »وهران«،  دومین شهر پر جمعیت 
کشورشان با صدای بلند شعار داده و خواستار خروج او از این 
شهر شدند.  شهر وهران در شمال غرب الجزایر در اعتراض 
به سفر ماکرون به این کشور و یادآوری ۱۳۲ سال استعمار 

فرانسه شاهد تظاهرات گسترده مردم بود.
پخش تصاویری از حضور گســترده جمعیت در کنار 
ماکرون در تلویزیون النهار در ابتدا تصور استقبال مردم از او 
را ایجاد می کرد، اما در ادامه مشخص شد که الجزایری ها با 
شعار »زنده باد الجزایر« از ماکرون می خواستند که آنجا را 
ترک کند.  ماکرون از روز پنج شــنبه سفر سه روزه خود به 
الجزایر را آغاز و در این سفر با »عبدالمجید تبون«، همتای 
الجزایری خود و ســایر مقام های این کشور دیدار و درباره 

مسائل مختلف گفت و گو کرد. 
    

 آمریکا: از عادی سازی روابط ترکیه
با سوریه حمایت نمی کنیم

به دنبال تغییر لحن مقامات آنکارا در قبال دمشق و ابراز 
تمایل آنها برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه، 
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن 

از عادی سازی روابط با دولت سوریه حمایت نمی کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ترکیه ای »زمان«، 
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی در 
این باره اظهار کرد: آمریکا درصدد تقویت روابط دیپلماتیک 
با دولت بشار اســد، رئیس جمهوری سوریه نیست و ما از 
کشورهای دیگر برای عادی سازی روابط با دمشق حمایت 

نمی کنیم.
ویدانت پاتل، همچنین از عدم تمایل واشنگتن برای لغو 
تحریم های اعمال شده علیه سوریه خبر داد و گفت که هیچ 
پیشرفتی در جهت حل و فصل سیاسی بحران سوریه محقق 
نشده است. پاتل با چشم پوشی از حمالت مداوم جنگنده ها 
و نظامیان کشورش به غیرنظامیان سوری مدعی شد: »از 
دولت ها می خواهیم خوب به »جنایات« دولت ســوریه 

علیه شهروندان سوری طی ۱۰ سال گذشته فکر کنند.«
این موضع آمریکا پس از آن اتخاذ شده است که رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه جمعه گذشــته 
در مسیر بازگشت از شهر لویو اوکراین در پاسخ به سوالی 
درباره مذاکرات احتمالی با ســوریه به خبرنگاران گفت: 
دولت ها هرگز نمی توانند گفت وگوی سیاسی و دیپلماسی 
 را کنار بگذارنــد و رد کنند و ما باید گام های بیشــتری با 

سوریه برداریم.

جهان نما

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از برگزاری 
انتخابات پارلمانی عــراق در ۱۰ اکتبر 
۲۰۲۱ )۱۸ مهر ۱۴۰۰( عدم تشکیل 
کابینه، به اوج رسیدن منازعه سیاسی 
در میان جریان های سیاســی شیعه، 
کرد و سنی، تعلیق در برگزیدن رئیس 
جدید کاخ الســالم )رئیس جمهور( و 
صف کشی خیابانی میان جریان صدر و 
چارچوب هماهنگی شیعیان، نمود های 
جاری بر صحنه سیاست و حکمرانی در 

این کشور بوده اند.
به گزارش فــرارو، با وجــود طرح 
راهکار های متفاوت برای خروج از بحران 
سیاســی، طی ماه های گذشته نه تنها 
هیچ گونه اجماعی میــان جریان های 
سیاسی صورت نگرفته، بلکه عمق منازعه 
نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. به 
باور اکثریت قاطع ناظران سیاسی، عراق 
در وضعیتی بســیار خطرناک قرار دارد 
که می تواند وقوع سناریو های ناگوار را 
به همراه داشته باشــد. در واقع، صحنه 
سیاسی عراق به صحنه رقابت بازیگرانی 
تبدیل شده که گرایش شان به سازش 
اندک و رغبت شــان به تــداوم منازعه 

بسیار است.
در چنین شــرایطی اکنون پرسش 
این اســت که آینده تعلیق فراگیر شده 
بر صحنه سیاسی عراق چه خواهد شد؟ 
آیا جریان های سیاسی عراق در نهایت به 
سوی صلح و توافق پیش خواهند رفت یا 
همچنان منازعات در سطح کنونی و چه 
بسا فزآینده تر ادامه خواهد داشت؟ به 
روایت دیگر، مساله اصلی این است که 
خواسته های متعارض بازیگران اصلی 
حاضر در بحران کنون عراق چیست و 
چه سناریو هایی پیش روی سیاست و 
حکمرانی عراق است؟ در راستای بررسی 
و پرداختن به این پرسش های اساسی در 

ابتدا ضروری به نظر می رســد که روند 
غرق شــدن عراق در بحران در روز ها و 
ماه های بعد از برگــزاری انتخابات ۱۰ 

اکتبر مورد بررسی قرار بگیرد.

تنش تمام عیار در صحنه سیاست 
و حکمرانی بغداد

از همان ساعات ابتدایی اعالم نتایج 
انتخابات عراق تاکنون، صحنه سیاست 
و حکمرانی در کشــور عراق به میدان 
منازعه میــان دو گروه اصلــی صدر و 
متحدان با چارچوب هماهنگی شیعیان 
و هم پیمانان اش تبدیل شده است. بعد 
از اعالم نتایج در یک سو، مقتدی صدر 
با همراهی حزب دموکرات کردســتان 
عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتالف 
السیاده )هم پیمانی ُسنی حاکمیت( به 
رهبری »محمد الحلبوسی و خمیس 
الخنجر« قرار داشــتند که با تشکیل 
ائتالف »انقــاذ الوطن« یا همان ائتالف 
»نجات میهن« خواستار تشکیل دولت 
اکثریت ملی و در سوی مقابل، چارچوب 
هماهنگی شیعیان با همراهی احزاب 
اتحادیــه میهنی کردســتان، ائتالف 
العزم و جنبش مســیحی بابلیون قرار 
 داشــتند که خواهان تشــکیل دولت 

وحدت ملی بودند.
منازعه این دو جریــان به دلیل رای 
دادگاه فــدرال عراق مبنــی بر حضور 
حداقل دو سوم نمایندگان برای قانونی 
بودن نشســت انتخاب رئیس جمهور، 
عمال بــدون نتیجــه بــود. در میانه 
وزن کشی این دو جریان اصلی صحنه 
بعد از انتخابات ۱۰ اکتبر، اعالم استعفای 
ناگهانی ۷۳ نماینده جریــان صدر در 
۹ ژوئــن ۲۰۲۲ )۱۹ خــرداد ۱۴۰۱( 
تا حــدودی میدان را بــرای چارچوب 
هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت 

فراهم کرد. اما پــس از معرفی »محمد 
شیاع السودانی« از ســوی این جریان 
به عنوان گزینه نخست وزیری، مفتدی 
صــدر از ۲۷ جــوالی ۲۰۲۲ )۵ مرداد 
۱۴۰۱( گزینه صف کشــی خیابانی و 
اشغال صحن علنی پارلمان در منطقه 

سبز را در دستور کار قرار داد.
توســل صدری ها بــه اعتراضات 
خیابانــی، اقــدام متقابــل چارچوب 
هماهنگی را در چند هفته اخیر به همراه 
داشــت. صف آرایی دو طــرف در برابر 
یکدیگــر در هفته های اخیــر، نگرانی 
بســیاری از سیاســیون عراقی نسبت 
به وقوع ســناریو های ناگوار همچون 
امــکان درگیری نظامی میــان این دو 
جناح را به همراه داشــته است. حتی 
پیشنهاد گفت گوی ملی مطرح شده از 
سوی مصطفی الکاظمی نیز با مخالفت 
سرســختانه مقتدی صدر همراه شد. 
در مجموع به نظر می رســد در صحنه 
معادالت کنونی از یک سو، مقتدی صدر 
رویکردی سلبی را نســبت به هرگونه 
گفتگو و ســازش اتخاذ کرده و برای بر 
کسی نشاندن خواسته قطعی خود مبنی 

بر انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات 
زودهنگام، صف کشی خیابانی را به عنوان 
گزینه نهایی برگزیده اســت. از سوی 
دیگر، چارچوب هماهنگی شیعیان نیز 
در مقابل اصرار صدری ها برای انحالل 
پارلمان حاضر به عقب  نشینی نیستند 
تا صحنه معادالت بیش از بیش پیچیده 

و احتمال توافق به حداقل ممکن برسد.

سناریو های پیش روی صحنه 
حکمرانی عراق

با وجود پی بردن بــه عمق بحران و 
مواضع محکم هر یــک از جریان های 
سیاســی صدر و چارچوب هماهنگی 
شــیعیان مبنی بر عدم عقب نشینی از 
مواضع خود، اکنون مســاله این است 
که چه ســناریو هایی پیش روی آینده 
سیاسی عراق قرار دارد؟ در پاسخ به این 
پرسش کلیدی می توان از ۶ سناریوی 

محتمل سخن به میان آورد.
۱- انحالل پارلمان و برگزاری 

انتخابات زودهنگام
با وجود مخالفت شــدید چارچوب 
هماهنگی شیعیان با درخواست مقتدی 
صدر برای انحالل پارلمــان و برگزاری 
انتخابات زودهنگام، این سناریو می تواند 
کم هزینه ترین و محتمل ترین سناریوی 
پیش رو باشــد. مطابق با ماده ۶۴ قانون 
اساسی عراق، حداقل یک سوم از مجموع 
۳۲۹ نماینده حاضــر در پارلمان، باید 
درخواســت انحالل این قوه را ارائه و در 
نهایت اکثریت نماینــدگان به آن رای 
دهند. گزینه بعدی ای که صدری ها در 
پیش گرفته اند رای دادگاه فدرال مبنی 
بر انحالل پارلمان پنجم است که نتیجه 
آن در ۳۰ آگوست )۹ شهریور( مشخص 
خواهد شــد. هر چند سناریوی مذکور 
از امکان اجرایی شدن باالیی برخوردار 

است، اما اساســا باید توجه داشت که 
تحقق آن حداقل به یک بازه زمانی ۶ ماهه 
تا یک ساله نیاز دارد. در سطح مالی نیز 
برگزاری انتخابات جدید نیازمند صرف 
هزینه های کالن اســت که همین امر 
تحقق چنین سناریویی را بیش از بیش 

دشوار ساخته است.
۲- تشکیل دولت وحدت ملی به 

رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان
بعد از استعفای ۷۳ نماینده صدر از 
پارلمان، ابتکار عمل سیاسی در اختیار 
چارچوب هماهنگی قرار گرفته و امکان 
تشــکیل دولت وحدت ملی به رهبری 
این جریان در مقام ســناریویی جدی 
مطرح شده است. چارچوب هماهنگی 
شــیعیان با همراهی ائتــالف العزم به 
ریاست »مثنی الســامرائی«، اتحادیه 
میهنی کردستان عراق به ریاست »بافل 
طالبانی«، جنبش مســیحی بابلیون 
به ریاســت »ریان الکلدانی« و چندین 
نماینده مســتقل حدود ۱۷۶ کرسی 
دارد. اجرایی شدن این سناریو نیازمند 
موافقت و همراهی متحدان سابق صدر 
یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و 
ائتالف حاکمیت است که البته با توجه 
به تحرکات خیابانی صدری ها تحقق این 

احتمال بسیار دشوار شده است.
۳- توافق بر سر برگزیدن 

نخست وزیر جدید
شکست تمامی راه حل ها و گزینه های 
مطرح شده برای خروج عراق از بحران 
که شــاید انحالل پارلمــان و برگزاری 
انتخابات زودهنگام نیــز یکی از آن ها 
باشد، سناریوی دیگری را مطرح می کند 
که آن هم عبارت است از برگزیدن یک 
نخســت وزیر با اجماع ملی. البته این 
ســناریو بر خالف ســناریوی تشکیل 
حکومت اکثریت ملی یا حکومت وحدت 
ملی به رهبری چارچــوب هماهنگی 
شــیعیان، بــا میانجی گــری جنین 
پالسخارت، نماینده ســازمان ملل در 
عراق ممکن خواهد بود. اساسا بر خالف 
انتخابات گذشته که کشور های ایران و 
آمریکا نقشی تعیین کننده در تشکیل 
دولت داشــتند، اکنون به نظر می رسد 
این تنها نماینده سازمان ملل است که 
می تواند اجماعی حداقلی را محقق کند. 
البته با توجه به عمق بحران های سیاسی 
در عراق، چنین سناریویی نیز تا حدودی 
از احتمالی تحقق پایینی برخوردار است.
۴- مانع تراشی متحدان صدر و 

تعلیق ادامه دار بحران
دیگر ســناریوی پیش روی آینده 
سیاست و حکمرانی عراق، نقش آفرینی 
متحدان ســابق صدر در مســیر ایجاد 
تشکیل کابینه و تداوم تعلیق سیاسی 
کنونی است. بر اســاس این سناریو، با 
وجود تبدیل شدن چارچوب هماهنگی 
و متحدان اش به فراکســیون اکثریت 
پارلمان، اما حزب دموکرات کردستان 
عراق به رهبری مسعودی بارزانی، ائتالف 

السیاده، متشکل از محمد الحلبوسی 
و خمیس الخنجر، همچنان حدود ۹۸ 
کرســی پارلمان را در اختیار خواهند 
داشت. با لحاظ کردن کرسی اقلیت ها 
که نزدیک به بارزانی ها هستند و چند 
نماینده مستقل وفادار به اتحاد ائتالف 
نجات میهن، به نظر می رسد که همچنان 
متحدان سابق صدر از توانایی ایجاد مانع 
یک ســوم برای تشکیل جلسه ریاست 
جمهوری برخوردار هستند که این امر 
به معنای انسداد در مسیر تشکیل دولت 
و عمیق تر شــدن هر چه بیشتر بحران 

خواهد بود
۵- تشکیل کابینه حکومت برای 

اعالم وضعیت اضطراری
اکنون بخشــی بــزرگ از ناظران و 
جریان های سیاســی عراقی بر این باور 
هســتند که وضعیت کالن سیاست و 
حکمرانی در عراق بســیار بحرانی بوده 
و تداوم وضعیت موجود حتی احتمال 
وقوع جنگ داخلی را می تواند به همراه 
داشته باشد. در چنین وضعیتی ضروری 
است که حکومتی برای اعالم وضعیت 
اضطراری در کشــور ایجاد شــود. در 
وضعیت اضطراری، برپایــی هر گونه 
تجمع و اعتراضی مطابق با قانون اساسی 
غیرقانونی و ممنوع خواهد بود. بر اساس 
این سناریو تمامی تحرکات چند وقت 
اخیر جریان صدر غیرقانونی تلقی خواهد 
شد. هر چند این سناریو با توجه به عمق 
بحران سیاسی موجود در عراق منطقی 
به نظر می رسد، اما مانع تراشی های صدر 
و متحدان اش تا حــدود زیادی امکان 
اجرایی شدن این ســناریو را نامحتمل 

کرده است.
۶- حسن ختام آیت اهلل سیستانی 

و خروج موقت از بحران
خطرناک شــدن هرچه بیشــتر 
تحوالت عراق در مسیر وقوع بحران های 
ناخواسته همانند جنگ داخلی، همانند 
تمامی ســال های بعد از ۲۰۰۳ ورود 
مرجعیت باالی شــیعیان عراق یعنی 
آیت اهلل سید علی سیستانی به منازعات 
کنونی را در مقام سناریویی دیگر محتمل 
کرده است. آیت اهلل سیستانی با وجود 
عدم رغبت بــرای ورود بــه منازعات 
سیاســی، طی تمامی ســال های بعد 
از فروپاشــی حکومت بعث در ۲۰۰۳ 
نقشی بی بدیل را در پیشبرد امور عراق 
داشــته اســت. به ویژه در سال ۲۰۱۳ 
که گروه تروریســتی داعش، بخشی 
بزرگ از محــدوده ســرزمینی عراق 
را تصرف کــرده بود، فتــوای تاریخی 
ایشان برای تشکیل نیرو های مردمی 
موجب نجات عراق از ســقوط شد. در 
سال ۲۰۱۹ نیز کشــته شدن برخی از 
معترضان عــراق در جریان اعتراضات 
خیابانی توسط نیرو های نظامی، ایشان 
با اعتراض خود، زمینه ســاز استعفای 
عادل عبدالمهدی شد. در مقطع کنونی 
نیز بسیاری از ناظران خواستار آن هستند 
که آیت اهلل سیســتانی با مداخله خود، 
همانند همیشــه گره بحران و تعلیق 
سیاســی کنونی را باز کند. صدور فتوا 
از سوی ایشــان، در حالت حداقلی به 
صورت کوتاه مدت شعله های بحران را 

در عراق را خاموش خواهد کرد.

ناظران با طرح شش سناریوی پیش روی بحران عراق، خواستار شدند؛

ایفای نقش بی بدیل مرجعیت در حل منازعات

نیروی دریایی آمریکا اعالم کرده است که دو کشتی 
جنگی این کشور در حال عبور از تنگه تایوان هستند.

از زمان افزایش مجدد تنش ها بین تایوان و چین که 
پس از سفر نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به این جزیره در اوایل ماه جاری رخ داد، این اولین 

رویداد از این دست است.
چین در پاسخ به ســفر پلوســی اقدام به برگزاری 

مانورهای نظامی در مقیاس بزرگ در این منطقه کرد.
ایاالت متحده آمریکا و نیروی دریایی سایر کشورهای 
غربی به طور معمول در سال های اخیر از طریق این تنگه 

عبور کرده اند.

واشــنگتن می گویــد کــه دو رزمناو یــواس اس 
چانســالرس وییل و یواس اس انتیتام برای نشان دادن 
آزادی ناوبــری در آب های بین المللی اقــدام به عبور از 
این تنگه می کنند. پکن چنین اقداماتی را تحریک آمیز 
می دانــد و معتقد اســت که جزیــره تایوان بخشــی 

جدایی ناپذیر از قلمرو چین است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش این کشــور روز 
یکشــنبه اعالم کرد که حرکت این دو کشتی را زیر نظر 
دارد، و نیروهایش را در باالترین ســطح آماده باش قرار 

داده و آماده برخورد با هرگونه اقدام تحریک آمیز است.
نیروی دریایی آمریــکا در بیانیه ای اعــالم کرد که 
ترانزیت از طریق تنگه تایوان نشان دهنده »تعهد ایاالت 
متحده برای باز و آرام نگاه داشــتن اقیانوس هند و آرام 

است«.
در ایــن بیانیه آمده اســت: »این کشــتی ها از یک 
کریدور در تنگه عبور می کنند که فراتر از مرز دریایی هر 
کشور ساحلی است«. وزارت دفاع تایوان گفته است که 
کشــتی ها در جهت جنوب حرکت می کنند و نیروهای 

آنها در حال رصد اتفاقات بوده و »وضعیت عادی است«.

عبور دو کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان
خبر

پس از یک سیل ویرانگر در سراسر پاکستان، این کشور 
خواستار دریافت کمک های بین المللی برای رسیدگی به 

آسیب دیدگان شده است.
به گزارش بی بی سی  فارسی، ســازمان ملی مدیریت 
بالیای طبیعی پاکســتان اعالم کرد که تعــداد قربانیان 
باران  های موسمی در این کشور به هزار و ۳۳ نفر رسیده که 

از این تعداد ۱۱۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته کشته شده اند.
یک مقام وزارت کشور پاکستان به بی بی سی گفت که 
تاکنون ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی 
و دیگر کشورها به این کشــور کمک هایی کرده اند، اما به 

کمک های بیشتری نیاز است.

سلمان صوفی گفت که از ژوئن امسال تاکنون بیش از 
هزار نفر در پاکستان کشته و میلیون ها نفر در اثر سیل های 

ویرانگر آواره شده اند.
او گفت که دولت پاکستان تمام تالش خود را برای کمک 
به مردم انجام می دهد. صوفی به بی بی سی گفت که کشور به 

شدت به حمایت بین المللی نیاز دارد.
او افزود: »پاکستان با مسائل اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کرد، اما اکنون درست زمانی که می خواستیم بر آنها غلبه 

کنیم، فاجعه باران های موسمی رخ داد.«
وی یادآور شد که منابع مالی بســیاری از پروژه های 
عمرانــی را جهت کمک به مردم آســیب دیــده در نظر 
گرفته اند. به گفته شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان ۳۳ 
میلیون نفر در اثر سیل آسیب دیده اند که حدود ۱۵ درصد از 
جمعیت این کشور می شود. مقامات پاکستان تغییرات آب 

و هوایی را عامل این سیل های ویرانگر می دانند.
با این حال برنامه ریزی ضعیف دولت نیز به عنوان عاملی 
ذکر شده است که وضعیت سیل را تشدید کرده است، به 
طوری که ساختمان ها اغلب در مناطقی که احتمال دارد 

در سیل های فصلی آسیب ببینند، ساخته می شوند.

خبر

افزایش شمار قربانیان سیل ویرانگر پاکستان

آیت اهلل سیستانی با وجود 
عدم رغبت برای ورود به 

منازعات سیاسی، طی تمامی 
سال های بعد از فروپاشی 

حکومت بعث در ۲۰۰۳ 
نقشی بی بدیل را در پیشبرد 

امور عراق داشته است؛  به 
ویژه در سال ۲۰۱۳ که گروه 
تروریستی داعش، بخشی 

بزرگ از محدوده سرزمینی 
عراق را تصرف کرده بود


