
 جمهــوری آذربایجان: وزرای خارجه و حمل 
و نقل ســه کشــور ترکیه، جمهوری آذربایجان و 
قزاقستان درباره انتقال انرژی از طریق دریای خزر 
و توســعه روابط تجاری خود به گفت وگو نشستند.
نشســت ســه جانبه وزرای خارجه و حمل و نقل 
ترکیه، جمهــوری آذربایجان و قزاقســتان امروز 
دوشــنبه در باکو برگزار شــد.مولود چاووش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه که در این نشست شرکت کرده 
اســت، در توییتی نوشــت: افزایش زیرساختهای 
انرژی به همراه توسعه حمل و نقل و لجستیک، به 

رفاه و ثبات در کل منطقه کمک می کند.

 روسیه: منابع رسانه ای از نخستین سفر »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه به خارج از کشور و 
به مقصد آســیای مرکزی بعــد از حمله به اوکراین 
خبر دادند.تلویزیون دولتی روســیه گزارش کرد که 
والدیمیر پوتین این هفته در حالی از دو کشــور در 
آســیای مرکزی بازدید خواهد کرد که اولین ســفر 
رئیس جمهور روسیه به خارج از کشور پس از دستور 
حمله به اوکراین خواهد بود.»پاول زاروبین«، خبرنگار 
شــبکه تلویزیونی دولتی روسیه، گفت که پوتین از 

تاجیکستان و ترکمنستان بازدید خواهد کرد.

 یمن: معاون وزیر خارجه یمن ضمن اشــاره به 
کارشکنی های ائتالف ســعودی در مفاد آتش بس 
یمن، تمدید آن را بعید دانســت. »حسین العزی« 
در توییتر نوشــت: ۳۰ هزار شــهروند درخواست 
رزرو صندلــی )هواپیما( دارنــد و ائتالف همچنان 
مانع پروازهای بســیار محدود می شود و باز کردن 
مسیرهایی که مسافت را از ۵ ساعت به ۳۰ دقیقه 
کاهش می دهد، رد می کند. حقیقت آن اســت که 
امروز هر دارنده ســالحی در یمن مطمئن شده که 
کشورهای )حاشــیه( خلیج )فارس( و غرب عمدا 
یمن را تحقیر و مورد اهانــت قرار می دهند و این 
بدون شک، تحریک آمیز و پر هزینه است بنابراین 

انتظار نمی رود که )آتش بس( تمدید شود.

 کره شــمالی: کره شــمالی ضمن متهم کردن 
آمریکا به تالش برای تشکیل ناتوی آسیایی، بر لزوم 
تالش برای افزایش توان تقابل در برابر واشــنگتن 
تأکیــد کرد.این وزارتخانــه در بیانیه ای اعالم کرد: 
»آمریکا هم زمان با اجرای گســتاخانه رزمایش های 
نظامــی با کره جنوبی و ژاپــن، در حال اقدام تمام 
عیار برای ایجاد ناتوی آســیایی است«.اشــاره این 
بیانیه به رزمایش نظامی اخیر آمریکا با ژاپن و کره 
جنوبی است. آمریکایی ها عالوه بر این، چندی پیش 
برای اولین بار بعد از چهار سال ناو هواپیمابر خود را 

در رزمایشی با کره جنوبی استفاده کرد.

 مولداوی: »ایگور دودون« رئیس جمهور پیشین 
مولداوی گفــت اقدام برای اعطای نامزدی اتحادیه 
اروپا به مولداوی نه با هدف حمایت اقتصادی از آن، 
بلکه کشاندن این کشــور به بازی های ژئوپلیتیک 

غرب علیه روسیه انجام شد.

 ثبت منطقه مجاور مسجداالقصی 
به نام صهیونیست ها

ســخنگوی حماس اقــدام رژیم صهیونیســتی در 
آغــاز ثبت منطقه مجــاور مســجداالقصی به نام 
صهیونیســت ها را تالش برای وارونــه جلوه دادن 

حقایق دانست.
»عبداللطیف القانوع« ســخنگوی حماس به اقدام 
رژیــم صهیونیســتی بــرای ثبت اراضــی اطراف 
مسجداالقصی به نام یهودیان با هدف یهودی سازی 
قدس واکنش نشان داد. وی گفت، ثبت این اراضی 
به نام »یهودیان اشغالگر« با هدف وارونه جلوه دادن 
حقایق و گسترش تســلط بر قدس انجام می شود.
القانوع تأکید کرد، خطر واقعی مســجداالقصی را 
تهدید می کنــد و تالش ها برای تقســیم زمانی و 
مکانی در این مکان شریف از طریق ادامه حفاری ها 
و یورش های مکرر شهرک نشینان روز به روز بیشتر 
می شود.وی افزود: نبرد ما با اشغالگر نامحدود است 
و درگیــری دائم با این رژیــم، افزایش نگهبانی در 
صحن های مسجداالقصی و عدم اجازه به آن برای 

اجرای برنامه هایش را می طلبد.
خبر دیگر آنکه کمســیر کل آنــروا درباره تبعات 
کســری بودجه هنگفت این آژانس بر امداد رسانی 
به آوارگان فلسطینی در منطقه هشدار داد. فیلیپ 
الزارینی، کمیســر کل آژانس امداد و کار سازمان 
 )UNRWA( ملل متحد برای آوارگان فلســطینی
تاکیــد کرد کرد که یافتن راه حلی برای مشــکل 
مالــی مزمن آژانس نیــاز به اراده سیاســی برای 
حمایــت از آن با منابع کافی دارد و مشــکل حال 
حاضــر، در تضاد بین انتظــارات از آژانس و منابع 
مالی آن است.کمیسر کل آنروا درباره شکاف مالی 
موجــود در این آژانس گفت: بــا وجود وعده های 
مالی که در کنفرانس کشــورهای کمک کننده به 
آنروا در روز پنج شــنبه مطرح شــد، ما هنوز بیش 
از ۱۰۰ میلیــون دالر کســری قابل توجه داریم.در 
ادامه جنایات صهیونیســت ها رژیم صهیونیســتی 
به نظامیان موســوم به »ارتش لحد« که در جنگ 
لبنان، علیه کشــور خود و در کنار صهیونیست ها 
ایستادند ۱۵۰ هزار یورو پرداخت کرد.این در حالی 
اســت که منابع رسانه ای از تجمع معلمان معترض 
مقابل اقامتــگاه وزیر خارجه کنونــی رژیم موقت 
صهیونیســتی که قرار اســت چندی دیگر نخست 

وزیر شود، خبر دادند.

نیمچه گزارش

 

وزارت اقتصــاد آلمان گفت که این کشــور وارد مرحله » 
زنــگ خطر« در خصوص گاز شــده و اقدامات اضطراری 
را برای مقابله با کمبودها آغاز کرده اســت.  هابک گفته 
اســت که »امیدوارم هرگز« نیازی به جیره بندی گاز برای 
صنایع آلمان نباشد، اما او افزود: »البته نمی توانم آن را به 
عنوان یک احتمــال رد کنم.« در همین حال خبرگزاری 
بلومبرگ آلمان اعالم کرد این کشــور به شهروندان خود 

هشدار داد در صورت توقف عرضه انرژی از روسیه منتظر 
دو ـ ســه برابر شــدن قیمت ها و مواجه شدن با روزهای 

سخت باشند.
این سخنان در باب بحران انرژی در آلمان و احتمال جیره 
بندی گاز در حالی مطرح شــده اســت که ســران آلمان 
مانند بســیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکا، روسیه را 
عامــل این بحران معرفی کرده انــد. آنچه امروز در اروپا و 
امریکا در جریان است و وزیر اقتصاد آلمان از آن با عنوان 
آغاز راه جیره بندی انرژی یاد می کند بیانگر این حقیقت 
اســت که تحریم نه صرفا یک جنبــه بلکه پیامدهایی دو 
 جانبه دارد و گاه تحریم کننده بیش از تحریم شوند ضرر 

خواهد دید. 
امروز اروپا از یک سو تاوان سالها تحریم  علیه کشورهایی 

مانند ایــران را می دهد که وابســتگی این کشــورها به 
انرژی روســیه را شــدت بخشیده اســت و از سوی دیگر 
اشــتباه محاســباتی و خودبرترپنــداری آنهــا در جنگ 
اوکرایــن ونادیده گرفتــن مالحظات و خطــوط امنیتی 
روســیه که با بســته های تحریمی علیه این کشور همراه 
بوده، زمینه ســاز چنین بحرانی شــده است. روندی که 
خود بــی نتیجه بودن ابزار تحریم را آشــکار می ســازد 
چنانکه امروز بســیاری از کشــورهای غربی با برجســته 
ســازی واژگانی همچون روســیه نباید از انرژی به عنوان 
ابزار فشــار اســتفاده نماید به دنبال پنهان سازی تحریم 
های وضع شــده علیه مسکو هســتند تا به زعم خویش 
 از رســوایی افشــای جهانی ناکارآمدی سیاســت تحریم 

جلوگیری نمایند. 

امــروز اروپا و آمریکا در حالــی در ظاهر به دنبال اجرای 
تحریم های روســیه هســتند که در عمل فریاد خودداری 
روســیه از اعمال تحریم ها را ســر می دهند و خواســتار 
افزایش ارســال انرژی از روســیه به این کشورها هستند 
هر چند که همزمان با آغاز نشســت گروه 7 در آلمان بار 
دیگر ادعاهای نخ نما شــده اعمال تحریم علیه روسیه در 
نشســت مذکور را ســر می دهند تا در ظاهر هم که شده 
ابروی از دســت رفته سیاست شکســت خورده تحریم را 
حفظ نمایند. تحریمی ها از یک ســو نتوانست کشورهای 
هدف را مطیع زیاده خواهی غرب ســازد و از سوی دیگر 
آتش آن دامن گیر خود غربی ها شــد که بحران انرژی و 
افزایــش تورم و قیمت ها در این کشــورها نمودی از این 

شکست می باشد.

یادداشت

گزارش

در حالی با شــدت گرفتن بحران اقتصادی ناشی از جنگ 
افروزی ســران غرب در اوکراین برخی کشورهای اروپایی 
اعالم کردند مــی خواهند به دلیل کمبــود گاز دوباره از 
زغال سنگ اســتفاده کنند که گروه 7 به گای حمایت از 
مردم اروپا بودجه 6۰۰ میلیارد دالری برای مقابله با چین 

اختصاص داد. 
 تعدادی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپــا از برنامه خود 
برای اجرای سیاست اضطراری سهمیه بندی گاز و استفاده 
دوباره از زغال ســنگ  به خاطر کمبود عرضه گاز روسیه 
خبر داده اند.طــی هفته جاری آلمان، اتریش و هلند اعالم 
کردند که نیروگاه های زغال ســنگ ســوز می تواند به آنها 
برای گذر از زمستان پیش رو در سایه بحران کنونی کمبود 
گاز کمک کند.رابرت هابک، وزیــر اقتصاد آلمان و معاون 
صدر اعظم این کشور نیز گفته که دولت آلمان تصمیم تلخ 
استفاده دوباره از زغال ســنگ را اتخاذ کرده است.اتریش 
هم اعالم کرده در شــرایط اضطراری نیروگاه های خود را 
به وضعیت زغال ســنگ ســوز در خواهد آورد. هلند هم 
محدودیت استفاده از زغال سنگ در نیروگاه های این کشور 
را برداشته است.در حالی اروپا به سمت استفاده از سوخت 
کثیف و آالینده زغال ســنگ روی آورده که تا همین چند 
ماه پیش به طور جدی دنبال کنار گذاشــتن سوخت های 
فسیلی و رفتن به ســمت انرژی های سبز و پاک بود.دبیر 
مجلس فدرال روســیه گفت که این کشور و بالروس قصد 
دارنــد رویکردی فعال تر در قبال اســتفاده از ارزهای ملی 
در معامــالت دوجانبه در پیش گیرند.خبرگزاری بلومبرگ 
آلمان اعالم کرد این کشــور به شهروندان خود هشدار داد 
در صورت توقف عرضه انرژی از روســیه منتظر دو ـ ســه 
برابر شدن قیمت ها و مواجه شدن با روزهای سخت باشند.
اما در این میان به جای رسیدگی به وضعیت بحرانی مردم 

اروپا و آمریکا، ســران گروه 7 در نشست خود در آلمان با 
اختصــاص بودجه 6۰۰ میلیارد دالری برای مقابله با طرح 
چنــد تریلیــون دالری »کمربند و جــاده« چین موافقت 
کردند.»جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این 
مســاله گفت: آمریکا 2۰۰ میلیارد دالر از ســرمایه فدرال 
و بخش خصوصی را طی پنج ســال آینــده برای حمایت 
از ســرمایه گذاری در کشــورهای با درآمد پایین و درآمد 
متوسط در زمینه های مختلف اختصاص خواهد داد. بایدن 
افزود: باید شفاف بگویم، این یک کمک بالعوض یا خیریه 
نیست. این یک سرمایه گذاری است که عایدی آن به همه 
خواهد رسید. »اورسوال فن درلین« رئیس کمیسیون اروپا 
نیز تاکید کرد که کشورهای اروپایی ۳۰۰ میلیارد دالر در 
پروژه های مختلف طی همین دوره ۵ ســاله هزینه خواهد 
کرد تا جایگزینی پایدار بــرای طرح کمربند و جاده چین 
که شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سال 2۰۱۳ 
راه اندازی کرد، ایجاد کند.کشورهای غربی مدعی هستند 

که چین با این طرح به دنبال نفوذ به کشــورهای ضعیف و 
وابسته کردن آنها است. براساس این گزارش، سران ایتالیا، 
کانــادا و ژاپن نیز در مورد برنامه هــای خود در این زمینه 
صحبت کردند که برخی از از قبل اعالم شــده بود. امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون، نخست 

وزیر بریتانیا نیز در این طرح مشارکت خواهند کرد. 
در این میان در سخنانی جنگ افروزانه »ولودیمیر زلنسکی« 
رئیس  جمهور اوکراین در ســخنرانی ویدئویی برای اجالس 
هفت کشور اقتصادی جهان معروف به گروه هفت )G7( با 
تأکید بر لزوم عرضه ســامانه های دفاع موشکی به اوکراین 
برای مقابله با روســیه تصریح کرد که جنگ اوکراین باید 
تا زمســتان امسال به پایان برســد.همزمان با آغاز نشست 
گروه 7 در آلمان هزاران تظاهــرات کننده به خیابان های 
مونیــخ آمدند.به گزارش بخش تصویری شــبکه تی آر تی 
ورلــد، تظاهرات کننــدگان می گویند کــه رهبران هفت 
کشــور ثروتمند جهان نه تنهــا در پرداختن به موضوعات 

مربــوط به گرســنگی جهانی و تغییــرات اقلیمی ناموفق 
عمل کرده اند بلکه موجب تشدید بحران های جهانی شده 
اند که به درگیری های منطقه ای انجامیده اســت.به گفته 
این تظاهرات کنندگان، خود گروه 7 مشــکل اصلی است. 
این گروه سیاســت های گسترش جهانی را دنبال می کند، 
عملیات هــای نظامی انجام می دهــد و بازار های جهانی را 
تحت کنترل گرفته اســت. این ها منشــا اصلی جنگ های 
جهانی و داخلی هســتند.صدراعظم آلمان گفت در صورت 
حضور رئیس جمهور روسیه در اجالس گروه 2۰ به میزبانی 
اندونزی، درباره حضور خود در این نشســت تصمیم گیری 
خواهد کرد.سخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه گفت این 
کشــور به تحریم های ضد روسی غرب نمی پیوندد چرا که 

تحریم ها بیشتر از روسیه به ترکیه آسیب می زند.
 در این میان به دنبال درخواســت رئیس جمهور اوکراین 
برای ارسال ســامانه دفاع هوایی به این کشور، کاخ سفید 
تایید کرد که سیســتمهای دفاعی میــان برد و دوربرد در 

اختیار ارتش اوکراین قرار خواهد داد.
ابراهیم کالین ســخنگوی دولت ترکیه اعالم کرد که رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوراین کشور روز سه شنبه در یک 
نشست مشترک با ناتو، سوئد و فنالند شرکت خواهد کرد.  
این نشست، قبل از نشست اصلی سران ناتو امروز در مادرید 
انجام خواهد شــد. آمریکا از تحریم های جدید گروه هفت 
علیه صنایع دفاعی روسیه با هدف کاستن از توانایی نظامی 
این کشــور خبر داد. در این میان سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه ضمن هشدار درباره حضور اتباع کشورهای غربی در 
درگیری های اوکرایــن اعالم کرد که غرب دنبال ادامه این 
درگیری است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
اعالم کرد که کشــورهای غربی هر کاری که ممکن اســت 

انجام می دهند تا درگیری در اوکراین ادامه یابد.

جیره بندی گاز

سید مهدی لنکرانی 

|       سه شنبه|7 تیر 1401|شماره 5898| www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید

نظریه پرداز و اســتاد مشــهور آمریکایی در مقاله ای به 
توصیف دالیل آغاز جنگ در اوکراین پرداخته و با بیان 
اینکه واشنگتن نقش محوری در هدایت اوکراین به قعر 
ویرانی ایفا کرده نوشته اســت آمریکا و متحدانش باید 

منتظر قضاوت سخت تاریخ باشند.
"جان مرشایمر"، نظریه پرداز و استاد مشهور آمریکایی 
در مقاله ای که در پایگاه نشنال اینترســت منتشر شده 
بــا بیان اینکه جنگ اوکراین یــک »فاجعه  چندبعدی« 
است که احتماالً در آینده نزدیک وخیم تر خواهد شد به 
دالیل و تبعات وقوع این بحران پرداخته است.او نوشته 
اســت: "ریشــه اصلی این بحران، تالش تحت رهبری 
آمریکا برای تبدیل کردن اوکراین به خاکریز یک کشور 
غربی در مرزهای روســیه اســت. این راهبرد سه محور 
دارد: عضو کردن اوکراین در اتحادیه اروپا، تبدیل کردن 
آن به یک لیبرال دموکراســی غربی و مهم از همه، عضو 

کردن اوکراین در ناتو."
طبق نوشــته مرشایمر، آغاز این راهبرد از آوریل 2۰۰8 
در نشست ساالنه ائتالف ناتو در بخارست رومانی بود؛ در 
آن زمان، ائتالف اعالم کرد که اوکراین و گرجستان عضو 
ناتو خواهند شد. سران روسیه با عصبانیت به این تصمیم 
واکنش نشــان داده و تصریح کردنــد که این تصمیم را 
یک تهدید موجودیتــی می بینند. آنگال مرکل به تازگی  
در مصاحبــه ای با بنگاه خبر رســانی بین المللی آلمان، 
دویچه وله، دالیلش دربــاره مخالفت با عضویت اوکراین 
در ناتو را توضیح داده و گفته است: "کاماًل مطمئن بودم 
کــه پوتین اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفتد. از دیدگاه 

او، چنین اتفاقی به منزله اعالن جنگ بود."تالش آمریکا 
برای عضویت گرجســتان در ناتو باعث ایجاد جنگ بین 
روسیه و گرجســتان در آگوســت 2۰۰8، یعنی چهار 
ماه بعد از نشســت بخارست شــد. علی رغم آن، آمریکا 
و متحدانش به پیشــبرد برنامه های خــود برای تبدیل 
کردن اوکراین به یک جبهه غربی در مرز روســیه ادامه 
دادند.او می نویســد: "در واقع، واکنش غرب به حوادث 
2۰۱4 تأکیــد مضاعف بر همین راهبرد موجود مبنی بر 
نزدیک تر کردن اوکراین بــه ناتو بود. ائتالف ]ناتو[ ارائه 
آموزش به ارتش اوکراین را سال 2۰۱4 آغاز کرد و در 8 
سال آتی، به طور میانگین ۱۰۰۰۰ نیرو را آموزش داد.

"مرشــایمر در ادامــه به رویکــرد دولت جــو بایدن، 
رئیس جمهور فعلی آمریکا و اقدامات او پرداخته اســت: 
"رئیس جمهور بایدن که در ژانویه 2۰2۱ وارد کاخ سفید 
شــده بود از مدت ها قبل تر طرفدار عضویت اوکراین در 
ناتو بود و مواضعی به شدت ضد روسیه داشت."مرشایمر 
نوشته است منطق والدیمیر پوتین باید برای آمریکایی ها 
که از دیرباز خودشان را پیرو "دکترین مونرو" می دانند 
کاماًل قابل فهم باشد. این دکترین می گوید هیچ قدرت 
بزرگی در دور دست ها اجازه ندارد هیچ کدام از نیروهای 
نظامی اش را در نیمکره غربی مســتقر کند.وی در پایان 
نوشته اســت: "در واقع، واشنگتن نقشــی محوری در 
هدایت اوکرایــن به قعر ویرانی بازی کرد. تاریخ قضاوت 
ســختی درباره ایاالت متحده و متحدانش بابت سیاست 
احمقانه ای کــه در قبال اوکراین در پیش گرفتند انجام 

خواهند داد."

واشنگتن اوکراین را به قعر ویرانی هدایت کرد
ســخنگوی جنبش النجباء عراق پیشنهاد داد که برای 
برون رفت از بحران سیاســی کنونی این کشــور، همه  
گروه های سیاسی عازم نجف شوند و از مرجعیت عالیقدر 

شیعیان کمک بگیرند.
»نصر الشــمری« ســخنگوی جنبش الُنَجباء عراق در 
واکنــش به وضعیت سیاســی کنونی این کشــور، طی 
پســتی در توئیتر، تصریح کرد که کســی جز مرجعیت 
عالیقدر دینی دارای شرایط الزم برای اتخاذ یک تصمیم 
سرنوشت ســاز و منصفانه نیســت.وی نوشت:  »صحنه 
سیاســی کنونی در عراق بــه اندازه ای پیچیده اســت 
که ما به یــک تفکر برتر، بینش عمیــق، و تصمیماتی 
سرنوشت ساز و منصفانه نیازمندیم و کسی جز مرجعیت 

دینی دارای همه این صفات و توانمندی ها نیست«.
سخنگوی النجباء در ادامه تصریح کرد: »بنابراین بر همه 
گروه های سیاسی فرض است که عازم نجف شده و تمام 
موانع و دالیلی که موجب شده تا مرجعیت درهای خود 
را به روی طبقه سیاسی ببندد، از میان بردارند و کسانی 
را به مرجعیت معرفی کنند که به شایســتگی،  شفافیت 
و پاک دستی شهرت داشته باشند. این اتفاق باید قبل از 
رفتن کشــور به طرف مسیری مجهول مملو از خطرات، 
توطئه ها و چالش ها،  صــورت گیرد.دو هفته پیش نیز، 
»هادی العامــری« رئیس ائتالف الفتح در پارلمان عراق 
با اشــاره به نقــش مرجعیت در زندگی مــردم عراق و 
توانایــی آن در مقابله با بحران ها و ایجاد تحول و تغییر 
و نقش تاریخی آن در تشــکیل سازمان الحشد الشعبی 
گفت:» مرجعیت عالیقدر شــیعیان در عراق، همواره در 

لحظه مناســب حضور دارند تا وضعیت را نجات دهند و 
زندگی را به روال عادی بازگردانند. امروز نیز ما نیازمند 
مهربانی و عنایت مرجعیت، درایت و دوراندیشی ایشان 
هســتیم تا فصل الخطاب خود را درباره شــرایط دشوار 
سیاســی کنونی عراق بیان کند. ایشان بیش از ما آگاه 
اســت که هر وضعیت اضطراری، روند سیاسی را تهدید 
می کند«آیت  اهلل سیســتانی سالهاســت کــه در عرصه 
سیاســی عراق کامال بی طرف می ماند و بر اصل وحدت 
در کشور تاکید می ورزد و دیدار با هیچ شخصیت و مقام 
سیاسی و گفت وگو در زمینه های سیاسی را نمی پذیرد. 
وی طــی دوره های مختلف انتخابات پارلمانی عراق نیز، 
بــدون جانبــداری از یک یا چند گروه سیاســی خاص 
تنها از مردم می خواهد کــه با تحقیق دقیق، نامزدهای 
شایســته را انتخاب کنند و حتما در انتخابات شــرکت 
کننــد. این اقدام بــا هدف دور نگاه داشــتن مرجعیت 
شــیعیان در عراق از منازعات سیاسی و انتخاباتی و نیز 
جلوگیری از استفاده از نام این مرجع بزرگ در تبلیغات 

انتخاباتی صورت می گیرد. 
در همین حال عضــو ائتالف »دولت قانــون« عراق در 
ســخنانی اظهار داشت: بیت شــیعی هیچ قصدی برای 
تمدید دور دوم نخســت وزیــری »مصطفی الکاظمی« 
ندارد.»عــادل المانع« در خصوص تمدید دوره نخســت 
وزیری »مصطفی الکاظمی« این کشور تصریح کرد: هیچ 
اتفاق نظری در بیت شیعی برای تمدید دوره دوم نخست 
وزیری مصطفی الکاظمی وجود ندارد. بنابراین، سناریوی 

نخست وزیری مجدد الکاظمی منتفی است.

جنبش النجباء: گروه های سیاسی عراق عازم نجف اشرف شوند

همزمان با تشدید بحران اقتصادی و بازگشت اروپا به عصر زغال سنگ صورت گرفت 
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در حالی آمریکا خود را مدعی حقوق بشر می داند که تحریم های این کشور کمک 
به زلزله زدگان افغان را دشــوار کرده و حضور 2۰ ســاله اش به اعتراف نهادهای 

آمریکایی دستاوردی جز گسترش فقر و ناامنی در افغانستان نداشته است.
آمریکا در حالی مدعی حقوق بشــر و دفاع از آن است که همزمان با وقوع زلزله 
مرگبار در جنوب افغانستان، مقامات طالبان اعالم کردند که به دلیل تحریم های 
آمریکا کشــورهای مختلف امکان کمک رسانی به آســیب دیدگان این حادثه را 
ندارند. از ســوی دیگر لشگرکشی این کشور و حضور طوالنی مدت در افغانستان 
حاصلی جز گسترش فقر و ویرانی در پی نداشته است. بامداد چهارشنبه )۱ تیر( 
زمین لرزه  شــدید، شرق افغانستان از جمله والیت های پکتیکا و خوست را تکان 
داد و  در ایــن زلزلــه مرگبار تاکنون ۱۵۰۰ نفر جــان باخته و 2۰۰۰ تن دیگر 
زخمی شــدند. کشورهای بســیاری از جمله ایران از همان لحظات اول اقدام به 
کمک رســانی و ارسال تجهیزات کردند، اما تحریم آمریکا مانع ارسال کمک ها به 
زلزله زدگان شده است.در این راســتا، »سراج الدین حقانی«، وزیر کشور دولت 
موقت طالبان ضمن انتقاد از عملکرد آمریکا در نحوه کمک رســانی به زلزله دگان 
افغانســتان انتقاد کرده بود.پس از به قدرت رســیدن طالبان در ۱۵ آگوســت 

2۰2۱ میالدی، ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۹.۵ میلیارد دالر 
ســرمایه های افغانستان را مسدود کرده و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، 
اقدامی که وضعیت اقتصادی افغانستان را وخیم تر کرد.اقدام آمریکا در اختصاص 
دارایی های مردم افغانســتان به قربانیان حوادث ۱۱ ســپتامبر در حالی صورت 
می گیرد که صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل متحد )یونیسف( بار دیگر 
نسبت به احتمال مرگ یک میلیون کودک به دلیل سوءتغذیه حاد در افغانستان 
هشــدار داد.این نهاد نســبت به وضعیت بد کودکان در افغانســتان بار دیگر به 
شــدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اســت که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، 
یک میلیون کودک به دلیل ســوءتغذیه شدید جان خود را از دست خواهند داد.
همچنین ســازمان ملل در گزارش جدید خود اعالم کــرد که امنیت غذایی در 

افغانســتان به مرحله فاجعه رســیده و نزدیک به 2۰ میلیون نفر از جمعیت این 
کشور با گرسنگی شــدید مواجه هستند.برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی 
افغانســتان هزینه ای در حدود 8۹ میلیارد دالر به مصرف رسیده، اما اکنون همه 
این هــا از بین رفته و نیز اهداف دیگــر مانند کمک به زنان و دختران و برقراری 
حاکمیت قانون، همه پس از خروج امریکا تحت تهدید مستقیم طالبان قرار دارد.

موسســه امور عمومی و بین الملل واتســون در دانشگاه براون در گزارشی نوشت 
اســت که هزینه جنگ آمریکا در افغانســتان 2.26 تریلیون دالر بوده و در این 
24۱ هزار نفر به طور مســتقیم در نتیجه این جنگ کشته شده اند.طی 2۰ سال 
در مجموع 2 هزار و 448 هزار نظامی آمریکا در این جنگ کشــته شــده و هزار 
و ۱44 نفر از نیروهای ائتالف ناتو نیز در این جنگ جان خود را از دســت دادند.

در این گزارش آمده اســت که 6۹ هزار نیروی افغانستانی نیز در این جنگ جان 
خود را از دســت دادند و 72 روزنامه نگار و 444 نیروی کمک های بشردوستانه 
نیز در این جنگ 2۰ ســاله کشــته شدند.صلیب سرخ پس از گذشت پنج روز از 
زمین لرزه مهیب در جنوب شــرق افغانستان اعالم کرد که این حادثه 2۰۰ هزار 

نفر را متاثر کرده است.

 ممانعت آمریکا از کمک به 
زلزله زدگان افغانستانی


