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پوتین:
فعاًلنیازیبهحمالتگستردهتر

علیهاوکرایننداریم

والدیمیــر پوتین گفت که روســیه باید ظرف 
دو هفته فراخوان نیروهای ذخیــره را پایان دهد. 
همچنین به گفته او، روســیه فعال برنامه ای برای 
حمالت هوایی گسترده تر مانند حمالت سنگینی 
که اخیر در اوکراین انجام داد، نــدارد. به گزارش 
رویترز، والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
گفت که روسیه فعال برنامه ای برای حمالت هوایی 
گســترده تر مانند حمالت ســنگینی که اخیر در 
اوکراین انجام داد و طی آن بیش از ۱۰۰ موشــک 
دوربرد به اهدافی در سراســر اوکراین شلیک شد، 
ندارد. پوتین سه هفته پیش دستور بسیج نیروهای 
کشــورش را صادر کرد که بخشــی از پاســخ به 

شکست های روسیه در میدان جنگ بود. 
او همچنین الحاق چهار استان اوکراین را اعالم 
کرده و تهدید به اســتفاده از سالح هسته ای کرده 
است. روســیه به دنبال آن شاهد اولین نشانه های 
علنی انتقاد از مقامات از زمان آغاز جنگ بوده است. 
پوتین اما در دفاع از تصمیمش گفت که خط مقدم 
برای اینکه فقط از سوی ســربازان قراردادی دفاع 
شود، بسیار طوالنی است. او گفت که ۲۲۲ هزار تن 
از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره پیش بینی شده در حال 

حاضر بسیج شده اند. 
او در یــک کنفرانس خبــری در پایان اجالس 
سران در قزاقستان گفت: این کار رو به پایان است. 
فکر می کنم حدود دو هفته دیگر تمام فعالیت های 
مرتبط با بسیج نیروها به پایان برسد. پوتین وعده 
پایان دادن به این بسیج جنجالی را داد که بابت آن 
صدها هزار مرد برای جنگ در اوکراین احضار شده 
و تعداد زیادی این کشور را ترک کرده اند. براساس 
این گزارش، از زمان صدور فرمان پوتین، نیروهای 
روســی همچنان مواضع خودشــان را در شرق و 

جنوب اوکراین از دست داده اند.
همچنین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در یک ویدیوی شــبانه بار دیگر گفت که 
نیروهای کشــورش تمام اراضی این کشور را پس 
می گیرند. زلنسکی همچنین گفت که با محمد بن 

سلمان، ولیعهد سعودی گفت وگو داشت.
او بــدون توضیحات بیشــتر گفت: مــا درباره 
احتماالتــی برای همــکاری در راســتای منافع 
کشــورهایمان و مردمانمان صحبت کردیم. فکر 
می کنم دســتیابی به نتایجی که مــا می خواهیم 
ممکن باشــد. در همین حال والدیمیــر پوتین 
می گوید هرچند آنچه امروز در جنگ اتفاق افتاده 
خوشایند نیست، با این حال اگر روسیه در ماه فوریه 
هم به اوکراین حملــه نمی کرد همچنان وضعیت 
ناگواری حکمفرمــا بود و احتماال شــرایط برای 

روسیه بدتر می بود.
رئیس جمهوری روســیه روز جمعه همچنین 
تاکید کرد که این کشور در اوکراین همه اقدامات 
را به خوبی و درســتی انجام می دهــد. پوتین که 
این اظهارات را در نشست ســران جمهوری های 
اتحاد جماهیر شوروی سابق در قزاقستان به زبان 
می آورد، همچنین در ادامه بــه خبرنگاران گفت: 
اکنون نیازی به حمالت گسترده نیست و ما قصدی 
برای ویران کــردن اوکراین نداریــم؛ برنامه های 

دیگری داریم و آنها را دنبال می کنیم. 
او همچنیــن بــه نگرانی متحدان روســیه در 
خصوص جنگ این کشــور با اوکراین اشاره کرد 
و افزود: البته شــرکای ما عالقه منــد و همچنین 
نگران آینده روابط روسیه و اوکراین هستند اما این 
مســاله به هیچ وجه تاثیری بر روابط این کشورها 
با کرملیــن نمی گذارد. رئیس جمهوری روســیه 
در بخش دیگــری از صحبت هایش تاکید کرد که 
هیچ برنامه ای برای گســترش بسیج نیروهای در 
کشورش ندارد. پوتین در این خصوص گفت: هیچ 
برنامه جدیدی در خصوص جذب نیرو وجود ندارد. 
هیچ پیشــنهادی از وزارت دفاع دریافت نکردیم و 
من هم در آینده قابل پیش بینی نیازی برای نیروی 

اضافی نمی بینم. 
والدیمیر پوتین روز جمعه پس از نشست آسیای 
میانه و روسیه در آستانه قزاقستان هشدار داد که 
قرار دادن نیروهای ناتو در تماس مستقیم با ارتش 
روسیه اقدامی احمقانه است که می تواند به فاجعه 

جهانی منجر شود.
پوتین در پاسخ به این ســوال که آیا در صورت 
نزدیک شدن به شکست در اوکراین، ممکن است 
ناتو به اوکراین نیرو بفرستد، گفت که این یک گام 

خطرناک خواهد بود. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

عراق از یکسال پیش تاکنون عرصه 
جدال های الیه به الیه سیاسی است 
و بسیاری از مفسران و صاحب نظران 
بر این عقیده هســتند کــه این روند 
یک موضوع طبیعی در این کشــور 
به شمارمی اید. دلیل این امر از دیدگاه 
این طیف هم کاماًل مشــخص است؛ 
چراکه این تعدد اقــوام و احزاب اعم 
از اهل تســنن، شــیعیان و ُکردها به 
خودِی خود باعــث چند صدایی بعد 
از ســقوط حزب بعث در سال ۲۰۰۳ 
میالدی شده اســت که البته آنها این 
چندصدایی را نشــانه دموکراســی 
می خواننــد. برخی دیگر هــم که با 
دسته نخست تا حدودی فاصله خود 
را حفظ کرده اند عتقاد دارند که عراق 
در شرایط کنونی در حال تجربه کردن 
مدلی از »دموکراسی انجمنی« است. 
این نوع از دموکراســی را تا حدودی 
می توان به تََحــُذب، کثرت گرایی یا 
همان تکثر احزاب تشبیه کرد که در 
لبنان هم شبیه آن مشاهده می شود. 
به این معنا که هر کدام از ســه جناِح 
یادشده ســعی می کنند با کنشگری 
خاِص خود در این راستا سهم خواهی 
موردنظرشان را طرح و عملیاتی کنند 
که پس از حذف صــدام از هرم قدرت 
عراق این موضوع خود را در باالترین 
حد نمایان کرد. امــا در طول ۱۲ ماه 
گذشــته بیش از هر زمان دیگر عراق 
وارد این سهم خواهی شد و خیابان ها به 
میدان مبارزه سیاسی و حزبی تبدیل 
شــد که مقتدی صدر هدایت آن را به 

عهده داشت. 
اینکه در طول یک سال پیش چه 
اتفاق هایی رخ داده اســت، موضوعی 
اســت که بارها در این صفحه به آن 
پرداخته شده است ؛ اما یک نکته مهم 
در ایــن میان وجــود دارد که آن هم 
برگزاری جلسه روز پنجشنبه پارلمان 
عراق بود. نَفِس برگزاری این جلســه 
به ما این پیــام را می دهد که جریان 
صدر با تمام مخالفت ها و ضدیتی که 

در یک سال گذشته با سایر طیف های 
سیاســی عراق به وجود آورد، باز هم 
در نهایت نتوانســت مانع از برگزاری 
این جلسه شــود. به همین دلیل باید 
گفت که مقتدی صــدر در دقیقه 9۰ 
باز هم یک شکســت دیگر را همانند 
وقایع دو ماه پیش متحمل شد. اما نکته 
مهمتر از جلسه پارلمان خروجی این 
نشست بود که در نهایت باعث شد تا 
عبداللطیف رشــید، از حزب اتحادیه 

میهنی کردستان عراق با کسب ۱6۲ 
رای موافق به عنوان رئیس جمهوری 
عراق انتخــاب شــود و در امتداد آن 
محمد شیاع الســودانی هم به عنوان 
نخست وزیر این کشور برگزیده شد و 
حاال مامور به تشکیل دولت جدید این 
کشور است. این خروجی دقیقاً نشان 
می دهد که جریان صدر با یک بن بست 
در درون نهــاد قانونگذار کشــورش 
مواجه شــده اســت؛ چراکه مقتدی 
صدر رهبر این جریان به دلیل اینکه 
السودانی با نوری المالکی )نخست وزیر 
پیشــین عراق( هماهنگ اســت، با 
نخست وزیر شــدن وی مخالف بود. 
انتخاب الســودانی بدون تردید برای 
چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق 
یک پیروزی سیاسی به حساب می آید، 
به خصوص آنکه صدر بعد از یک سال 
نتوانست دولت تشــکیل دهد و حاال 
انتخاب السودانی به نوعی شاید بتواند 
بن بست های سیاســی، اقتصادی و 

اجتماعی را باز کند. 

السودانی و چالش های متناوب
بسیاری از منتقدان صدر معتقدند 
که جریان او، اداره کشور عراق را یک 
ســال به هر نحوی که بــود به تاخیر 
انداختند و حتی اردوکشی خیابانی 
او منجر به مرگ و زخمی شدن صدها 
نفر طی ۱۲ ماه اخیر شــده است. این 
طیف از منتقدان اعتقاد دارند که عدم  
تعیین دولت در این مدت به نوعی یک 
ضربه به آینده شهروندان این کشور 
اســت که پس از کرونا حاال با تورم و 
بحران هــای اقتصــادی و اجتماعی 
روبرو هستند و به همین دلیل انتخاب 
رئیس جمهور و نخست وزیر در بغداد 
را یک کور سوی امید می دانند. اینکه 
عبداللطیف رشــید به عنوان یکی از 
سیاستمداران کهنه کار عراق که ریشه 
در اقلیم کردستان و اتحادیه میهنی 
کردستان دارد به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب می شود نشــان می دهد که 
اربیل و سلیمانیه در نهایت توانستند 
به یک توافق مشــخص برسند. این 

توافــق دقیقاً برخــالف تحلیل های 
گذشته باعث شد تا برهم صالح کنار 
گذاشته شود و کسی بر صندلی ریاست 
جمهوری عراق تکیه بزند که خودش 
با جــالل طالبانــی، اتحادیه میهنی 
کردستان عراق را پایه گذاشته است 
و در دو دولت این کشــور به رهبری 
نوری مالکی و ابراهیــم الجعفری به 
عنوان وزیر ایفای نقش کرده اســت. 
مهمتر از انتخاب عبداللطیف رشید 

در این بین، انتخاب السودانی به عنوان 
نخست وزیر عراق است. او محصول یک 
اختالف تنگاتنگ و البته نه پنهان میان 
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق و 
جریان صدر است و به خوبی می داند 
که برای تشــکیل کابینه با مشــکل 
عظیمی به نام »سهم حواهی« روبرو 
اســت که همانند یک زخم بر پیکره 
سیاسی عراق از سال ها پیش تاکنون 
باقی مانده اســت. او در وهله اول باید 
صدری ها را راضی کنــد؛ چرا که روز 
گذشته )شنبه( صالح محمد العراقی، 
از نزدیکان مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر و معــروف به »وزیــر صدر« در 
بیانیه ای نسبت به مکلف شدن محمد 
شیاع الســودانی برای تشکیل دولت 
واکنش نشان داد. او با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که هیچ فــردی از جریان 
صدر و یا افراد وابسته به آن در دولت 
جدید به ریاست السودانی مشارکت 
نخواهد کرد و هرکسی که در این دولت 
مشــارکت کند به هیچ وجه نماینده 
جریان صدر نیســت و این جریان از 
این افراد اعالم برائت می کند. همین 
موضع می تواند یکــی از چالش های 
آتی السودانی باشــد اما او مشکالت 
دیگری هم دارد. یکی از مســائلی که 
او در مقابل خود حس می کند بحث 
منازعات کِف خیابان است و بدون شک 
مردم از او می خواهند تا به هر ترتیبی 
که شــده قانونی برای این اعتراضات 
وضع کند؛ چراکه اســتفاده از سالح 
در تظاهرات ها باعث داغدار شــدن 
بســیاری از خانواده های عراقی شده 
است. فارغ از این مسائل داخلی باید 
متوجه بود که عــراق محل برخورد 
منافع بســیاری از کشورهای منطقه 
و فرامنطقه اســت. از ایاالت متحده 
و ایران گرفته تا ترکیه، عربســتان و 
حتی اسرائیل و امارات در بخش های 
مختلف این کشور منافع دارند و این 
تعدد منافع بدون شــک مشکالتی را 
برای نخست وزیر تازه کار عراق به وجود 
خواهد آورد. از سوی دیگر باید توجه 
داشت که السودانی باید بتواند در این 
مسیر سیاست خارجی خود را بر اساس 
مدار منافع متقابل تنظیم کند چراکه 
نه تنها صدری ها بلکه بسیاری دیگر 
از جریان های سیاسی عراق خواهان 
یک راهبرد مستقِل خارجی هستند. 
حال باید دید که حمایت واشنگتن از 
وی چگونه خواهد بود و او به چه نحوی 

می خواهد بر این بحران ها فائق آید.

مذاکرات نخست وزیر جدید عراق برای تشکیل دولت با سنگ اندازی صدری ها روبرو شد؛

السودانیوسربازکردنزخمکهنهسهمخواهی

  از ایاالت متحده و ایران 
گرفته تا ترکیه، عربستان 

و حتی اسرائیل و امارات 
در بخش های مختلف 

عراق منافع دارند و 
این تعدد منافع بدون 

شک مشکالتی را برای 
نخست وزیر تازه کار عراق 

به وجود خواهد آورد

انتخاب عبداللطیف رشید 
به عنوان رئیس جمهور 

جدید عراق نشان می دهد 
که اربیل و سلیمانیه در 
نهایت توانستند به یک 

توافق مشخص برسند و در 
این توافق برخالف تمام 
تحلیل های قبلی، برهم 

صالح به حاشیه رانده شد

ســناتور آمریکایی و از اعضای کمیته روابط خارجی 
و تخصیص بودجه ســنا، گفــت، رئیس جمهور آمریکا 
احتماالً در بحبوحه مناقشــه ادامه دار با عربستان بر سر 
کاهش تولید نفت، ترمز فروش هرگونه تسلیحات جدید 
به عربستان سعودی را خواهد کشید. به گزارش آناتولی، 
کریس کونز، از اعضای کمیته روابط خارجی و تخصیص 
بودجه ســنا، طی یک مصاحبه تلویزیونی به سی.ان.ان 
گفت: فکر می کنم دولت و سنا شاهد اقداماتی خواهد بود و 
یکی از محتمل ترین اقدامات این است که هرگونه فروش 
تسلیحاتی به عربستان در آینده متوقف شود. این اظهارات 
در حالی مطرح می شود که دولت بایدن و دموکرات های 
کنگره به تشدید جنگ لفظی خود با ریاض پس از حمایت 
عربستان سعودی از کاهش تولید ۲ میلیون بشکه ای در 
روز ادامه می دهند. بایدن گفته است که دولتش بازنگری 
روابط دوجانبه را انجام خواهد داد، کاخ سفید گفت که نه 

تنها مقامات ســعودی از این اقدام حمایت کردند، بلکه 
در پشت صحنه به عنوان رئیس اوپک پالس برای تحت 
فشار گذاشتن سایر کشورهای عضو برای رای مثبت به 
این پیشنهاد کار کردند. جان کربی، سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا گفت که تصمیم برای کاهش تولید 
نفت مساوی اســت با حمایت اخالقی و نظامی از جنگ 

جاری روسیه علیه اوکراین.

سناتور آمریکایی:

احتمالتوقففروشسالحبهعربستانوجوددارد

خبر

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشــت ترکیــه از وقوع 
انفجاری بزرگ در یکی از معادن این کشور خبر داد و 
گفت: انفجار روز جمعه در معدن زغال سنگ در استان 
بارتین شمالی ترکیه ۲8 کشته بر جای گذاشته است. 
به گزارش آناتولی، این مقام دولتی ترکیه در عین حال 
گفته است که مشخص نیست که هنوز چند نفر به دلیل 

انفجار در محاصره و زیر آوار مانده اند. 
کوجا در بیانیــه ای در توییتر گفــت هفده نفر هم 
تحت درمان هستند. پیش از این نیز، سلیمان سویلو، 
وزیر کشور ترکیه گفته بود که در زمان انفجار، 49 نفر 
در ۳۰۰ متــر و ۳5۰ متر )985 تــا ۱۱48 فوت( زیر 
 زمین کار می کردند و آن منطقــه را پرخطر توصیف 

کرده بود. 
سویلو در محل انفجار به خبرنگاران گفت: کسانی 
هستند که توانســتیم آنها را از آن منطقه خارج کنیم. 

کسانی هم هستند که نتوانســتیم آنها را از آن منطقه 
تخلیه کنیم. 

فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه نیز گفت که نشــانه 
های اولیه حاکی از آن است که انفجار ناشی از گاز متان 
در معدن زغال سنگ بوده است. دونمز گفت که هیچ 
آتش سوزی در داخل معدن وجود ندارد و تهویه داخل 

معدن به درستی کار می کرد. 

خبر

 در استان بارتین شمالی روی داد؛

انفجاردرمعدنزغالسنگترکیهبا۲۸کشته

در حالی که بیش از یک ســال از اعالم کابینه موقت 
دولت طالبان در افغانستان سپری شده، ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی این گروه به رســانه ها اعالم کرد: اعالم کابینه 
رسمی مدتی طول خواهد کشــید و به زمان بیشتر نیاز 
دارد. به گزارش اسپوتنیک، وی افزود:  قانون اساسی هنوز 
تدوین نشده است. افغان های مقیم خارج هنوز نیامده اند. 
اینها اصول دولت است، هر زمان که این معیارها رعایت 
شود، دولت در شرایط عادی تشکیل خواهد شد. این در 
حالی است که برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که 
معرفی کابینه رسمی زمینه را برای حکمرانی مناسب در 
کشور فراهم می کند. سید اسحاق گیالنی، رهبر نهضت 
همبستگی ملی افغانستان در این باره به شبکه  طلوع نیوز 

گفت: بیش از یک سال از تالش کابینه موقت برای جلب 
اعتماد ملت و جامعه جهانی می گذرد. اکنون زمان ایجاد 
تغییر در این کابینه اســت اما باید زمان بیشتری صرف 

بررسی آن شود.

مناطق مختلف تونس شــاهد اعتراضات و درگیری 
معترضان با نیروهای امنیتی اســت. به گزارش ســایت 
عربی۲۱، در محله التحریر در پایتخت تونس معترضان 
طی تشییع جنازه یک کودک که در حادثه ای در پی عملیات 
امنیتی نیروهای تونسی کشته شده بود، با نیروهای امنیتی 
درگیر شدند. تونســی ها علیه کمبود سوخت تظاهرات 
کردند و مقامات را مسئول این وضعیت دانستند. در دیگر 
مناطق تونس نیز اعتراضاتی شــکل گرفــت که طی آن 
درگیری هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد. 
در شهرهای سوسه و جرجیس نیز ساکنان علیه وضعیت 
اقتصادی تظاهرات کردند. در این راستا جبهه ملی رهایی از 
گروه های مخالف در تونس از مردم این کشور خواست روز 

گذشته )شنبه( در اعتراضات میلیونی علیه وضعیت سیاسی 
و اقتصادی با شعار روز نهایی دموکراسی شرکت کنند. این 
تظاهرات از زمانی که قیس ســعید به ریاست جمهوری 

تونس رسید تاکنون به صورت منظم برگزار شده است.

اعتراضاتمیلیونیمردمتونسعلیهوضعیتسیاسیواقتصادیطالبان:معرفیکابینهرسمیبهوقتبیشترنیازدارد


