
t oseei r ani . i r
5 جهان  شماره  1159 /     دوشنبه  14 شهریور   1401  /     8 صفر  1444  /  5 سپتامبر   2022

زاپوریژیا دوباره از مدار اصلی
برق اوکراین خارج شد

نیروگاه زاپوریژیای اوکراین بار دیگر از شبکه اصلی 
برق این کشور خارج شــد، اتفاقی که موجب تشدید 
نگرانی ها در میان نبرد انرژی بین مســکو و غرب شده 
است. به گزارش رویترز، نیروگاه هسته ای زاپوریژیای 
اوکراین که بزرگترین نیروگاه هســته ای اروپاست، 
آخرین خط ارتباطی اصلی خود را با شبکه برق این کشور 
از دست داده و اکنون تنها به یک مدار ذخیره متکی است. 
به گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی، تنها یکی از 
شش رآکتور این نیروگاه عملیاتی است. این نیروگاه 
که از آغاز حمله روسیه به اوکراین در کنترل نیروهای 
مسکو است، به یکی از نقاط مناقشه اصلی میان مسکو و 
کی یف بدل شده و هر یک از طرفین، دیگری را مسئول 
گلوله باران های نزدیک به نیروگاه می داند. این نیروگاه 
هنوز توســط کارکنان اوکراینی اداره شده و به شبکه 
برق اوکراین متصل است، اما سربازان روسی بر فعالیت 
آن نظارت دارند. زاپوریژیا از طریق چهار مدار اصلی، به 
شبکه برق اوکراین متصل است که سه مدار آن از آغاز 
جنگ تا کنون قطع شده است. روز شنبه، ارتباط نیروگاه 
با مدار چهارم نیز قطع شد و اکنون یک مدار ذخیره این 
نیروگاه را به شبکه متصل کرده است. نیروگاه های اتمی 
برای تامین برق مورد نیاز سیستم های خنک کننده 
خود، به برق خارجی نیاز دارند. اگر این برق خارجی به 
هر دلیلی قطع شود، نیروگاه ها از ژنراتورهای اضطراری و 
سپس از باتری های خود استفاده می کنند. این تمهیدات 
اضطراری می تواند چندین ســاعت سیســتم های 
خنک کننده رآکتورها را روشن نگه دارند، اما اگر در این 
فاصله جریان برق برقرار نشود، از کار افتادن سیستم های 
خنک کننده می تواند موجب افزایش بیش از حد دمای 
رآکتورها شده و به فاجعه ای هســته ای مانند فاجعه 
فوکوشیما در ژاپن منجر شود؛ رآکتورها منفجر خواهند 
شد. هفته گذشته نیروگاه زاپوریژیا برای نخستین بار 
در تاریخ فعالیت خود، از شبکه ملی برق اوکراین قطع 
شــد، زیرا خطوط انتقال قدرت قطع شدند. این اتفاق 
خاموشی های گسترده ای را در سراسر اوکراین در پی 
داشت، اما ژنراتورهای اضطراری توانستند برق مورد 
نیاز سیستم های خنک کننده را تامین کنند. همچنین 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نگرانی وجود دارد که 
مسکو این نیروگاه را از شبکه برق اوکراین قطع کرده 
و برق تولیدی آن را به روسیه هدایت کند، اقدامی که 
می تواند در زمســتان پیش رو، اوکراین را با مشکالت 
زیادی مواجه کند و از ســوی دیگر می تواند تنش را به 
باالترین حالت و بی سابقه ترین میزان برساند. برخی 
از کارشناسان هم معتقدند که این قطع برق تاکتیکی از 

سوی غرب علیه مسکو به حساب می آید.
    

اردوغان:
 یونان درصورت نقض حریم هوایی 
ترکیه بهای سنگینی خواهد پرداخت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هشدار 
داد که یونان در صورت ادامه نقض حریم هوایی ترکیه و 
»ایجاد مزاحمت« برای هواپیماهای این کشور بر فراز 
دریای اژه، بهای ســنگینی خواهد پرداخت. به گزارش 
آرتی، رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه در 
یک سخنرانی در استان شمالی سامسون گفت: وقتش 
که بشود آنچه الزم است را انجام خواهیم داد. او از یونان 
خواست تا از تجمع و تقویت قوای نظامی خود در جزایر 
دریای اژه دست بردارد. جزایر دریای اژه که زمانی توسط 
امپراتوری عثمانی اداره میشد، طبق معاهدات ۱۹۲۳ و 
۱۹۴۷ به یونان داده شد. آنکارا بارها آتن را متهم کرده 
اســت که به دنبال افزایش و تقویت نظامــی در جزایر 
اســت و تاکید کرده که حاکمیت یونان بر آنها مشروط 
به وضعیت غیرنظامی آنها است. با این حال، کریاکوس 
میتسوتاکیس، نخســت وزیر یونان، تالش های ترکیه 
برای زیر ســوال بردن حاکمیت بر جزایر را پوچ دانسته 
است. آنکارا یکشنبه گذشته اعالم کرد که هواپیماهای 
ترکیه در این منطقه مورد هدف سامانه پدافند هوایی 
اس-۳۰۰ یونان قرار گرفته اند و ایــن اقدام خصمانه را 
محکوم کرد. منابع نظامی یونان اما این حادثه را تکذیب 
کرده و گفته اند که هیچ یک از پدافند هوایی این کشور در 

روز حادثه فعال نشده است.

جهان نما

فرشاد گلزاری

 حدود دو ماه دیگر یعنی در اوایل 
ماه نوامبر، انتخابــات میان دوره ای 
کنگره آمریــکا برگزار می شــود و 
شــکی وجود ندارد کــه نتیجه این 
انتخابات، آثار عمیــق و بلندمدتی 
بر آمریــکا و جهان خواهد داشــت. 
بســیاری از تحلیلگــران در داخل 
کشورمان به دلیل دسترسی نداشتن 
به منابع دســت اول و عدم مشاهده 
از نزدیــک جدال های سیاســی در 
آمریکا و همچنین امکان ناپذیر بودن 
تبادل نظــر با کارشناســان احزاب 
در اندیشــکده ها و خبرگزاری هــا، 
نمی توانند تحلیل هایــی با ضریب 
خطای پایین در این مورد ارائه کنند 
و صرفاً تمام گفته ها، بر اساس ترجمه 
رســانه ها و رویدادهای کالن انجام 

می شود. 
بر همین اســاس برخی معتقدند 
در حــال حاضــر دموکرات هــا در 
کنگــره، اکثریــت شــکننده را در 
اختیار دارند و اگــر در انتخابات ماه 
نوامبر، جمهوری خواهــان بتوانند 
چند کرســی را در دو مجلس سنا و 
نماینــدگان از چنــگ دموکرات ها 
درآورند، در دو ســال آینده شرایط 
برای دولت بایدن دشوار خواهد بود؛ 
چراکه جمهوری خواهان کنگره را در 
تصرف خود خواهند داشت و آنوقت 
جدال اصلی برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۴ ایــاالت متحده به 
اوج خود خواهد رسید. در این میان 
اما مولفه ها و ُکدهای زیادی در حال 
مخابره شدن است که می تواند اغلب 
تحلیل ها را به ســمت و سویی دیگر 

هدایت کند. 
به عنــوان مثال براســاس نتایج 
نظرسنجی جدیدی، دموکرات ها دو 
ماه مانده به انتخابات کنگره شــاهد 
افزایــش حمایــت رای دهندگان 
هســتند و بخشــی از آن بــه علت 
تجدید حمایت مستقل ها، افزایش 
رضایتمنــدی از بایــدن و افزایش 
اشتیاق رای دهندگان حامی سقط 
جنین اســت. به مــوازات این روند 
جمهوری خواهان بــه دنبال ضربه 
زدن به جــو بایدن در همــه امور از 
تورم و مهاجرت گرفتــه تا خروج پر 
ســر و صدا نیروهای ایاالت متحده 
از افغانســتان در ســال گذشــته و 

ناامیدی های طوالنی مدت در مورد 
محدودیت های کرونایــی بوده اند 
که به اعتقاد برخی از مردم آمریکا و 
همچنین ناظران تحوالت حزبی در 
آمریکا، توانسته اند تا حدودی بایدن 
و تیمش را تحت الشــعاع قرار دهند. 
امــا تازه ترین نظرســنجی روزنامه 
وال اســتریت ژورنال نشان می دهد 
که وقتی از رای دهندگان ثبت نامی 
پرسیده شــد که در انتخابات کنگره 
از چه کســانی حمایــت می کنند، 
حمایت از دموکرات ها با ۴۷ درصد از 
جمهوری خواهان با ۴۴ درصد پیشی 
گرفت. این یک چرخش قابل  توجه 
از ماه مارس اســت؛ چراکه چندی 

پیش اعالم شــد جمهوری خواهان 
بــا ۴۶ درصد مقابــل دموکرات ها با 
۴۱ درصد دســت برتر را داشــتند. 
وال اســتریت ژورنال اعالم کرده که 
چرخش به سمت دموکرات ها ناشی 
از حضور پررنگ تر افراد مســتقل و 
همچنین افزایش سطح حمایت در 
میان رای دهندگان سیاه پوســت و 
اســپانیایی زبان ها )هیسپانیک ها( 
اســت. در این نظرســنجی جدید، 
دموکرات ها برتری ۳۸ به ۳۵ درصدی 
در میان مســتقل ها داشتند که یک 
تغییر قابل توجه نسبت به ماه مارس 
بود؛ چراکه در آن زمــان این جبهه 
اصلی رای دهی، با ۱۲ درصد اختالف 
از جمهوری خواهــان حمایت کرده 
بودند. نظرســنجی وال اســتریت 
ژورنال همچنین نشــان داد که ۶۰ 
درصد از پاســخ دهندگان احساس 
می کنند که ســقط جنیــن باید در 
تمامی ایاالت یا در اکثر موارد، قانونی 
شود و جالب اینجاست که این مواضع 
از ســوی مردم آمریکا به نسبت ماه 
مارس افزایش پنج درصدی را نشان 

می دهد.

بایدن و یک دوقطبی خطرناک
آنچــه در آمارهــای روزنامه وال 

استریت ژورنال آمده است بدون شک 
تمام و کمال نمی تواند به عنوان یک 
نقشه راه یا تحلیل بدون نقص قلمداد 
شــود؛ چراکه در این نظرسنجی ها 
ایاالتی که نظرســنجی در آن انجام 
شــده یا جامعه آماری و حتی تعداد 
پرسش شوندگان مشخص نیست و 
حتی معلوم نیست که معیار طراحی 
این ســوال ها چه بوده و کدام تیم )با 
چه گرایشی( این سواالت را طراحی 

کرده اند. 
آنچه در این میان همانند گذشته 
به چشم می خورد این است که چون 
روزنامه وال استریت ژورنال به عنوان 
یک رسانه  معتبر آمریکایی با جایگاه و 
اعتبار جهانی این نظرسنجی را انجام 
دادهف پس همــه باید از آن تمکین 
کنند یا حداقل آنرا در محافل تحلیلی 
مورد تایید و حتی بررسی قرار دهند. 
اگر بگپذیریم که این مــدل نگاه به 
نظرســنجی ها هم درست است، اما 
آنچه که اکونومیست در شماره اخیر 
خود منتشر کرده و طرح عجیبی را 
روی جلد خود آورده، نشان از یک دو 
قطبی و با حاشیه های خطرناک دارد. 
اکونومیست در عکس روی جلد این 
هفته مجســمه آزادی را سوژه خود 
قرار داده و پایه های مجسمه آزادی 

به قدری شــکاف برداشته است که 
مجســمه به ســختی تعادل خود را 
حفظ کرده اســت. این طرح را اگر با 
گزارشی که در مورد آن نوشته شده 
مقایســه کنیم به خوبی می فهمیم 
که نویسنده الیه های سیاست در دو 
حزب دموکــرات و جمهوریخواهان 
را به دقت مــورد واکاوی قرار داده و 
حاال با تحقیقات میدانی به این نتیجه 
رسیده که ایالت های آمریکا هر کدام 
برای خود یک قانون مشخص را وضع 

کرده اند. 
در این مقاله به این موضوع اشاره 
شــده که در آمریکا بحث فدرالیسم 
یک موضوع کاماًل حل شــده است 

امــا اتفاق هایی کــه پــس از آمد و 
رفــِت دونالد ترامپ در کاخ ســفید 
انجام شــد، به نوعی تقابل را از سطح 
سیاستمداران به ســاحت جامعه و 
فرد به فرد شهروندان آمریکا کشانده 
است. نویســنده اکونومیست به این 
موشوع اشــاره کرده که امروزه ۳۷ 
ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا و سه چهارم 
جمعیتی که در آن زندگی می کنند 
توسط یک حزب واحد اداره میشود و 
قانونگذاری و اداره را یک حزب انجام 
می دهد و به همین دلیل افراط گرایی 

افزایش یافته است. 
همچنین در مــورد قانون هایی 
مانند ســقط جنین در تگزاس، اگر 
حکومت تک حزبی وجود نداشــت 
احتمــاالً مصالحه بیشــتری اتفاق 
می افتاد و همین موضــوع به نوعی 
به نفــع بایــدن و دموکرات ها بوده 
اســت. آنچه در ایــن دو قطبی باید 
مورد نظر قرار بگیــرد دو اتفاق مهم 
بود. نخســت آنکه اف.بی.آی با ورود 
قانونی به ویــالی ترامپ در ماراالگو 
صدها و شاید هزاران سن محرمانه را 
کشف کرده که به نوعی همین مضوع 
ترامپ و جمهوریخواهان را به حاشیه 
برده است و همین مســاله توانسته 
نئوکان های محافظــه کار را قدری 
در برابر حمایــت از رئیس جمهوری 
ســابق و معاونش، نگران و ســاکت 
کند. اما دومین اتفاق، ثبت نام بایدن 
برای نامزدی در انتخابات ریاســت 

جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا است. 
او ماه ها از پاســخ در این مورد به 
خبرنگاران کشورش خودداری کرده 
بود امــا چند روز پیش رســانه های 
آمریکا به صورت علنی اعالم کردند 
که او بــرای شــرکت در انتخابات 
۲۰۲۴ ثبت نــام کرده اســت. این 
اقدام بایدن دقیقــاً در زمانی انجام 
می شــود که اوالً، نظرســنجی ها بر 
اســاس دو قطبی های پیش آمده به 
نفع دموکرات ها جلو می رود و ثانیاً، 
جمهوریخواهــان به دلیــل پرونده 
کشف اسناد سری در ویالی ترامپ 
همچنــان در حالت گیجی به ســر 
می برند. اینکه ترامپ شنبه شب در 
گردهمایی شهر ویلکس  بار واقع در 
ایالت پنسیلوانیا آمریکا را یک کشور 
جهان ســومی می خواند و بایدن را 
دشمن ایاالت متحده قلمداد می کند 
ناشی از سناریویی است که »آبی ها« 
به رهبری بایدن در حال اســتفاده 
کردن از آن بــرای بهره بــرداری از 

دوقطبی مذکور هستند.

همزمان با انتقاد ترامپ، نظرسنجی ها حکایت از پیروزی دموکرات ها در انتخابات کنگره دارند؛

بهره برداری »آبی ها« از دوقطبی حزبی

به دنبــال دعوت طرف های سیاســی بــه دور دوم 
گفت وگوی ملی توسط نخست وزیر عراق، رئیس پارلمان 
این کشور شروطی را برای انجام این گفت وگوها مطرح 
کرد. به گزارش شــفق نیوز، محمد الحلبوســی، رئیس 
پارلمان عراق در توییتی نوشــت: دســتور کار جلسات 
گفت وگوی ملی آتی باید شــامل مواردی باشد که روند 
سیاسی بدون توافق بر سر آن ها نمی تواند پیش برود. وی 

گفت: یکی از این موارد تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی حداکثر تا پایان سال آینده میالدی 
است. الحلبوسی تاکید کرد: گفت وگوهای ملی همچنین 
باید انتخاب رئیس جمهور، انتخاب یک دولت با اختیارات 
کامل و همچنین مورد توافق و اعتماد و اطمینان مردم و 
احزاب سیاسی را به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: این 
گفت وگوها همچنین باید شامل تصویب قانون بودجه کلی 
عراق، حفظ یا اصالح قانون انتخابات و همچنین تصویب 
قانون دادگاه عالی فدرال طبق ماده ۹۲ قانون اساســی 
باشد. الحلبوسی همچنین بر بازگشت آوارگان عراقی به 
کشورشان و برقراری روابط میان دولت فدرال و دولت اقلیم 
کردستان بر اساس یک توافق علنی تا زمان تصویب قانون 
نفت و گاز تاکید کرد. این موضع گیری الحلبوسی پس از آن 
اتخاذ شد که نخست وزیر عراق، از همه طرف های سیاسی 

خواست تا در دومین گفت وگوی ملی شرکت کنند.

اعالم شروط رئیس پارلمان عراق برای دور دوم گفت وگوی ملی
خبر

مولوی مجیب الرحمن انصاری، عالم شناخته شده و 
حامی سرسخت طالبان در حوزه جنوب غرب افغانستان، 
روز جمعه در شهر هرات ترور شد. داعش متهم درجه اول 
این حادثه است. هفته گذشته با کشته شدن مال عیسی، 
فرمانده گروه داعش در هرات، استخبارات طالبان تأمین 
امنیت عالمان حامی حکومت را شدت بخشید با این  حال، 
داعش موفق شد که عملیات تروریستی  علیه این روحانی 

را به سرانجام برساند. کانال بررسی تحوالت افغانستان 
در مطلبی نوشته است: سه هفته پیش رحیم اهلل حقانی، 
بزرگترین روحانی برجسته و حامی طالبان توسط داعش 
در کابل پایتخت افغانستان ترور شــد. مولوی حقانی از 
ایدئولوگ های طالبان بود که در رد عقاید داعش و تبلیغ 
علیه این گروه نقش برجسته ای داشت و به همین دلیل 
تحت شدیدترین تدابیر امنیتی زندگی می کرد. ترور دو 
عالم برجسته و شناخته شده طرفدار طالبان در کمتر از 
یک ماه، حداقل دو مسئله عمده را بیان می کند. نخست، 
برخالف ادعای طالبان مبنی بر شکست و نابودی داعش 
در افغانستان، باید پذیرفت که داعش عمال در افغانستان 
حضور دارد.دوم، هرچند که حنفیت و سلفیت در بخشی از 
رویکردهای عقیدتی باهم اختالف نظر داشته اند اما پیش 
از این در افغانستان برای کشتن بزرگان مذهبی یکدیگر 

وارد عملیات گسترده نشده بودند.

خبر

جدال داعش با حامیان سرسخت طالبان

منابع خبــری از احــداث پایگاه جدیدی توســط 
آمریکایی ها در قامشلی سوریه خبر دادند. خبرنگار العربی 
الجدید در حســکه اعالم کرد که نظامیان آمریکا پایگاه 
جدیدی را در روســتای نقاره در سه کیلومتری جنوب 

قامشــلی احداث کردند. وی گفت: این سومین پایگاه 
آمریکایی ها در قامشلی است و دو پایگاه دیگر در روستای 
هیمو شمال غرب قامشلی و روستای تل فارس قرار دارند. 
طبق این گزارش، پایگاه جدیــد از این جهت از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت که در نزدیکی فرودگاه قامشلی 
احداث شده است و این درحالی است که این فرودگاه تحت 
کنترل نیروهای روسیه است. خبرنگار العربی الجدید در 
ادامه گزارش داد که این پایگاه همزمان با انتقال تجهیزات 
نظامی از اقلیم کردستان عراق به منطقه احداث شده است. 
نظامیان آمریکا در مناطق شمال و شرق سوریه مستقر 
هستند و پایگاه واقع در میدان نفتی العمر و پایگاه التنف 

بزرگ ترین پایگاه های آنها در منطقه هستند.

پاپ فرانســیس رهبری یک نهاد کاتولیک مختص 
به امدادرســانی و ارائه کمکهای بشردوستانه موسوم به 
شوالیه های مالت را منحل و دولتی موقت را برای رهبری 
این قلمرو پیش از انتخاب استاد اعظم جدید آن منصوب 

کرد. به گزارش رویترز، این تغییر که به دنبال صدور حکمی 
از جانب پاپ اعمال شد، بعد از پنج سال بحث و مشاجره 
غالباً تند در داخل این نهاد و همچنین بین برخی از اعضای 
ارشد این نهاد و واتیکان بر سر مناقشه مربوط به تعیین 
قانون اساســی جدید برای آن صورت می گیرد. عده ای 
نســبت به این اظهار نگرانی کردند که این قانون اساسی 
جدید ممکن اســت حاکمیت این نهاد را تضعیف کند. 
این نهاد دارای حاکمیت و استقالل، تقریباً ۱۰۰۰ سال 
پیش در اورشــلیم قدیم تأسیس شد. شوالیه های مالت 
اکنون دارای بودجه چند میلیون دالری، ۱۳۵۰۰ عضو، 
۹۵۰۰۰ نیروی داوطلب و ۵۲۰۰۰ پرســنل پزشکی در 

سراسر جهان است.

انحالل نهاد امدادرسان کاتولیک از سوی پاپاحداث سومین پایگاه آمریکا در قامشلی سوریه

نظرسنجی وال استریت 
ژورنال نشان داد ۶۰ درصد 
از پاسخ دهندگان احساس 

می کنند که سقط جنین باید 
در تمامی ایاالت یا در اکثر 
موارد، قانونی شود و جالب 
اینجاست که این مواضع از 

سوی مردم آمریکا به نسبت 
ماه مارس افزایش پنج 

درصدی داشته است

بایدن ماه ها از اعالم شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری 

خودداری کرده بود اما چند 
روز پیش رسانه های آمریکا به 
صورت علنی اعالم کردند که 

او برای شرکت در انتخابات 
2۰24 ثبت نام کرده و همین 
موضوع یک جو مثبت برای 

دموکرات ها در انتخابات 
کنگره ایجاد می کند


