
پیام یک دوره گردی 

الوروف وزیر امور خارجه روســیه در سفر دوره ای 
راهی افریقا شــده است. ســفارت روسیه در مصر 
در حســاب توئیتری خود نوشــت که الوروف در 
چارچوب تــور پنج روزه خود که شــامل اتیوپی، 
اوگاندا و کنگو نیز می شــود، در یک ســفر رسمی 

وارد قاهره شده است.
الوروف پیشــتر اعالم کرده بود که نشست بعدی 
روســیه و آفریقا در ســال 2022 در یک کشــور 
آفریقایی برگزار می شود و در همین رابطه والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه گفته که همکاری با 
کشــورهای آفریقایی راهبردی و بلندمدت است و 
توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و سازمان های 
منطقه ای قاره آفریقا یکی از اولویت های سیاســت 
خارجی روسیه اســت.وزیر امور خارجه روسیه در 
جریان سفر خود به قاهره در شورای اتحادیه عرب 
که در ســطح نمایندگان برگزار می شود، سخنرانی 
کرده اســت. با توجه به این تحوالت می توان گفت 
که سفر الوروف به آفریقا و البته حضور در نشست 
اتحادیــه عرب دارای پیام های متعددی اســت که 
بخش اصلی آن را نقش آفرینی روسیه در معادالت 
جهانی تشکیل می دهد. الوروف یک هفته پس از 
ســفر بایدن به ریاض و دیدارش با ســران شورای 
همــکاری خلیج فارس بعالوه عــراق، اردن و مصر 
و نیز ســفر پوتین به تهران صورت گرفته است لذا 
می توان گفت که روســیه با این اقدام از یک سو بر 
آن بوده تا این مســئله را کــه جنگ اوکراین مانع 
از ادامه سیاســت خارجی این کشور در سایر نقاط 
جهان نمی شــود را مطرح ســازد و از سوی دیگر 
تضعیف یک جانبه گرایــی آمریکایی را به نمایش 
گذارد. به عبارتی الوروف با طرح مباحثی همچون 
چرایــی جنگ اوکراین و نیز مســئله انرژی، اصل 
چند جانبه گرایی جهانی را پیگیری کرده است که 
میزبانی اتحادیه عرب از وی نمودی از این وضعیت 
و تضعیــف جهانی آمریکا حتی در میان متحدانش 
است. این امر زمانی بیشتر نمود می یابد که پس از 
ســفر بایدن به منطقه، بن سلمان ولیعهد سعودی 
در تماس تلفونی با پوتین بر هماهنگی میان تولید 
کنندگان نفت بر اساس توافقات اوپک تاکید نمود. 
به هر تقدیر می توان گفت که ســفر الوروف حامل 
پیام رویکرد جهانی روسیه است که بعد دیگری از 
تقابل میان مســکو و غرب را اشکار می سازد و در 

آینده می تواند ابعاد گسترده تری نیز بیابد.
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رژیم صهیونیســتی این روزها در حالــی با بحران های 
داخلی مواجه اســت که از یک ســو نظامیان این رژیم 
فرار را بر قرار در برابر حزب اهلل اولویت داده و از ســوی 
دیگر از انتقام گیری روسیه به خاطر همراهی تل آویو با 

اوکراین در هراس هستند. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی موضع رژیم 
صهیونیســتی در جنگ اوکراین را بــه باد انتقاد گرفت.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ارتباط 
بــا تعلیق فعالیت های آژانس بیــن المللی یهود در این 
کشــور، گفت: این یک مساله قانونی است که در شرایط 
فعلی در حال بررسی قرار دارد.سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه به طور مشخص به کمک های رژیم صهیونیستی 
به اوکراین اشــاره و این مساله را تقبیح نمود.رسانه های 
عبری با اشــاره به اقدامات احتمالی تل آویو علیه مسکو 
اذعان کردند که مقامات صهیونیست از پاسخ به روسیه 
نگرانند.یکی از مقامات صهیونیست به روزنامه اسرائیلی 
هاآرتص گفت: »بســیار جالب خواهد بود اگر از طریق 
افشاگری های رسانه ای بخواهند در برابر روسیه سر خم 
کنیم، اما چنین اقداماتی ممکن اســت باعث بدترشدن 
روابط بیــن دو طرف و خرابــکاری در مهم ترین منافع 
اسرائیل شــود«.با این حال، روزنامه اسرائیلی هاآرتص  
اشاره تصریح کرد: »بسیاری از مقامات اسرائیلی نسبت 
به تحرکاتی که ممکن است منجر به تشدید تنش شود 
و منافع اســرائیل را تضعیف کند ابــراز نگرانی کردند«. 
در ســایه تشدید تنش میان رژیم صهیونیستی و روسیه 

بر ســر انحالل »آژانس یهــود«، تل آویو از گســترش 
فعالیت هــای خــود در اوکرایــن در قالــب کمک های 
انساندوستانه، خبر داد.وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که برای نخســتین  بار بودجه ای رسمی را به 
دست ســازمان های امدادی غیرنظامی فعال در اوکراین 
رســانده اســت. وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی 
تاکنون، خود بــه صورت مســتقیم در اوکراین در این 
چارچوب کار کرده است، اما اکنون تصمیم گرفته است 
به فعالیت های نُه ســازمان مدنــی در اوکراین بپیوندد 
و بودجــه دولتی را به صورت مســتقیم در اختیار آن ها 
قرار دهد.در همین حال رسانه های صهیونیستی با اشاره 
به این کــه تل آویو توان ورود به جنــگ را ندارد اعالم 
کردند که بهتر است اسرائیل پیشاپیش از تقابل نظامی 
با حزب اهلل عقب نشــینی کند.در این میان رســانه های 
صهیونیســتی اعالم کردند که در پرونده مناقشه مرزی 
توپ در زمین اســرائیل اســت. روزنامه اسرائیل هیوم 
در ایــن زمینه گزارش داد که اســرائیل قصد رویارویی 
با حزب اهلل را ندارد بنابراین بهتر است پیشاپیش از ورود 
به گزینه نظامی دســت بکشــد و امیدواریم که مقامات 
اســرائیل بار دیگر رفتار ناکام رهبران سیاسی و نظامی 
در جنــگ دوم لبنان را تکرار نکننــد. در این میان در 
ادامه تحرکات ســران صهیونیســت ها برای کسب رای، 
رژیم صهیونیستی صبح امروز منازل دو مجری عملیات 
»آریئــل« در کرانه باختری را منفجر و تخریب کرد که 

به درگیری نیز کشیده شد.

روزهای بحرانی اشغالگران قدس 

از فرار در برابر حزب ا... تا هراس از خشم روسیه
در اقدامی که نشــانگر ناتوانی اروپا برای چشــم پوشی 
از گاز روســیه و در اصل شکست سیاست تحریم است، 
وزرای انرژی کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان راهکاری 
برای قطع وابســتگی خود به واردات انرژی از روسیه، بر 
سر کاهش مصرف گاز تا سال 2023 به توافق رسیدند.

نمایندگی جمهــوری چک در اتحادیــه اروپا اعالم کرد 
وزرای انرژی کشــورهای اتحادیه اروپا، بر ســر چارچوب 
کاهــش مصرف گاز، به توافق سیاســی دســت یافتند.
نمایندگی جمهوری چک که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
را به عهده دارد، ســاعاتی پیش با انتشار توییتی نوشت: 
مأموریتــی غیرممکن نبود! پیش از زمســتان پیش رو، 
وزرا بر ســر کاهش مصرف گاز، به توافق سیاســی دست 
یافتند.پیش از این خبرگزاری آلمان به نقل از منابع آگاه 
اعالم کرده بود که کشــورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر 
نقشــه راهی اضطراری به توافق رســیدند تا برای کاهش 
وابستگی به سوخت و انرژی روسیه، به صورت داوطلبانه 
مصــرف گاز خود را کاهش دهند و خود را برای وضعیت 
واردات صفر آماده کنند.بنا بــر گفته این منابع آگاه، در 
بخشــی از این نقشــه راه، کاهش داوطلبانه ۱۵ درصدی 
مصــرف گاز طبیعی از آگوســت 2022 تا مارس 2023 
قید شــده است.شرکت روســی »گازپروم«  اعالم کرد از 
امروز عرضه گاز از خطوط »نورد اســتریم ۱« به آلمان را 
به یک پنجم کاهش می دهد. ارسال گاز روسیه از طریق 
خط لوله »نورد استریم یک« با خاموش شدن یک توربین 
دیگر به 20 درصد ظرفیت آن کاهش یافت. در این میان 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه اتحادیه اروپا 
چشــم خود را بر فساد مقامات کی یف بسته است، گفت 
آنها با تداوم کمک نظامــی به اوکراین، در خصومت های 
بیشتر ســرمایه گذاری می کنند.»ماریا زاخارووا« با صدور 
بیانیه ای گفت  اتحادیه اروپا در حالی که به ارسال سالح 
به اوکراین ادامه می دهد، چشــم خود را بر فســاد کامل 
مقامات کی یف می بندد.بحران اقتصادی در اروپا در حالی 
شدت گرفته است که شرکت لوفت هانزا آلمان اعالم کرد، 
بیــش از هزار پرواز خود را در آســتانه اعتصاب یک روزه 
کارمندان بخش زمینی این شــرکت که قرار اســت روز 

چهارشنبه برگزار شود، لغو کرده است.
از سوی دیگر بر اســاس یک گزارش، قریب به نیمی از 
ســالخوردگان آمریکایی توانایی برآورده کردن نیازهای 
ضروری خــود را به دلیل تورم رو بــه ازدیاد و افزایش 
هزینه هــای زندگی ندارند.، بر اســاس اعالم دانشــگاه 
ماساچوست-شاخص کهنســالی بوستون، ۵۴ درصد از 
زنان سالخورده آمریکایی که به تنهایی زندگی می کنند 
بر اساس استانداردهای فدرال فقر، فقیر هستند و درآمد 
کافی را برای پرداخــت هزینه های ضروری خود ندارند.
در ایــن تحقیق همچنین آمده، در مجموع ۴۵ درصد از 
مردان ســالخورده نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستند.

این داده ها از 2020 شــامل ۹ درصد تورم رو به رشد یا 
تاثیر پاندمی کرونا بر بازار کار این افراد نمی شــود که به 
گفته کارشناســان ممکن است این آمارها بیش از پیش 

بر افراد سالخورده تاثیر بگذارد.

وقتی اروپا توان اجرای تحریم ها علیه سایر کشورها را ندارد 

وعده کاهش واردات گاز از روسیه برای 2023

گزارش

آمریــکا که با ابزار تحریم و تهدید و به بازی گرفتن آژانس 
نتوانســته زیاده خواهی هایش را به ایران تحمیل نماید که 
همچنان مقامات آژانس و کاخ ســفید به سیاست تکراری 
و شکست خورده متهم ســازی و هذیان گویی علیه ایران 

ادامه می دهند.
آمریکایی هــا در حالی به عنوان تنها خارج شــده از برجام 
متهــم به بد عهدی و نقض عهد  هســتند که همچنان در 
توهم اتهام زنی و جوســازی برای ادامه تحریم ها و امتیاز 
گیری یک جانبه هســتند.در حالی که واشینگتن با خروج 
یک جانبه از برجام و بازگرداندن تحریم های ظالمانه و غیر 
قانونی، این توافق بین المللــی را تا لبه پرتگاه پیش برده ، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده؛ آماده ایم به 
طــور دوجانبه به برجام بازگردیــم. ما هنوز و حداقل تا به 
حال ندیده ایم که ایرانی ها نشــان داده باشند آماده انجام 
دادن ایــن کارند!ند پرایس بدون اشــاره بــه گزارش های 
متعــدد آژانس در خصوص پایبندی ایران به تعهدات خود 
در برجــام و اقدامات جبرانی ایران پــس از خروج آمریکا 
از برجام گفته: حفظ شــرایطی که در آن شــفافیت امور 
مربــوط به برجام بــرای آژانس کاهش یافته باشــد، فقط 
منجــر به پیچیــده شــدن چالش ها در زمینه بازگشــت 
دوجانبــه بالقــوه به پایبنــدی به برجام می شــود.رییس 
ســازمان انرژی اتمی ایران گفــت دوربین های فراپادمانی 
فعال روشــن نمی شوند.محمد اســالمی ایران در پاسخ به 
فضاسازی های آمریکا در خصوص اقدامات جبرانی ایران و 
همچنین اتهام زنی های بی پایه آژانس به ایران که بر اساس 

فشارهای رژیم صهیونیستی دنبال می شود گفت: اگر قرار 
است این اتهامات پابرجا بماند دلیلی ندارد که دوربین های 
برجامــی )فراپادمانــی( روشــن بماند، ایــن دوربین ها را 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پلمب کرده و در تأسیســات 
نگهداری می شــوند.او افــزود: اگر غربی ها بــه این توافق 
برگشــتند و وقتی اطمینان حاصل کردیم شیطنتی انجام 
نمی دهند برای این دوربین هــا تصمیم گیری می کنیم.ند 
پرایس در ادامه اظهاراتش با تغافل نســبت به این واقعیت 
که ایران هیچگاه از برجام خارج نشــده که اکنون نیاز به 
بازگشــت داشته باشــد و با هدف فرافکنی نسبت به عدم 
تصمیم سیاسی واشینگتن برای بازگشت به برجام و اجرای 
تعهدات خود اعالم کرده؛ به طور یکســان برای دو سناریو 
آماده می شــویم؛ در یکی بازگشت دوجانبه به برجام وجود 
دارد و در دیگری بازگشــت دوجانبه به برجام وجود ندارد. 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تالش برای مرتبط کردن 
ســفر ناموفق رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا و مواجه 
شدن او با پاسخ منفی کشورهای منطقه برای ایجاد اجماع 
علیه ایران افزوده اســت؛ رییس جمهور بایدن در سفر به 
اسراییل و عربستان سعودی، روی این موضوع) گفتگوهای 

هسته ای( متمرکز بود.
در ادامــه این نمایش مضحک، مدیــر کل آژانس اتمی با 
تاکید بر لزوم احیای تمام بازرســی های هسته ای در ایران، 
اما تایید کــرد که آژانس هیــچ اطالعاتی دربــاره اینکه 
ایران بر روی ســالح اتمی کار می کند، به دســت نیاورده 
اســت.»رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در مصاحبه با شبکه »سی  اِن اِن« گزارش های ادعایی 
درباره فعالیت ایران روی تسلیحات اتمی را رد کرد.گروسی 
پاسخ داد: »باید بگویم که آژانس اتمی که هیچوقت چنین 
تخمین ها و ارزیابی هایی انجام نداده است. این ]تخمین ها[ 
برای تحلیلگران و خبرنگاران اســت. چیزی که ما گزارش 
می کنیــم درباره فعالیت های هســته ای در یک کشــور و 
اینکه به چه نحوی پیش می رود، اســت«.وی با بیان اینکه 
ایران هم اکنون مشغول غنی ســازی هرچه بیشتر اورانیوم 
در ســطوح باال اســت، گفت: »ایران در حــال راه اندازی 
ســانتریفیوژهای نســل جدید اســت که برای غنی سازی 
ضروری هستند. اما من باید تاکید کنم که هیچ اطالعاتی 
درباره اینکه آنها مشــغول تولید ســالح اتمی هســتند، 
نداریم«.مدیــر کل آژانس اتمی امــا در اظهاراتی دوپهلو 
مبنی بر اینکه درجه غنی ســازی اورانیوم در ایران اکنون 
بسیار باال بوده و نزدیک به درجه خلوص تسلیحاتی است، 
اظهار داشت: »آنها دسترسی بازرسان ما را محدود کرده اند 
و دیــدی که آژانس بر این فعالیت های ]هســته ای ایران[ 
داشــت، قطع شده اســت؛ همانطور که خودشان گفته اند 
تعــدادی از دوربین های نصب شــده ما را برداشــته اند«.
گروســی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه ایران چقد 
به غنی ســازی اورانیوم با درجه تســلیحاتی نزدیک است، 
توضیح داد: »به نظرم چیزی که اینجا مهم است، این است 
که به حقایق همانطور که هســتند نگاه کنیم و بر اساس 
آنها ارزیابی داشــته باشیم. مواد اتمی که می توانند در یک 
ســالح اتمی استفاده شــوند، اکنون در جهان بسیار زیاد 

هستند ولی مسئله مهم این است که نظارتی بر آنها وجود 
دارد یا خیر«.وی با غیر معقول خواندن چنین ارزیابی هایی 
مبنی بر اینکه ایران در حال انجام مقدمات تولید ســالح 
اتمی اســت، افزود: »اما چیزی که ما می گوییم این است 
که آنها )ایران( باید تمام بازرســی های ما را به حالت اول 
برگردانند، اگر می خواهند بــه آنها اعتماد کنیم. در حوزه 
اتمی، تنها را برای اعتماد داشــتن نیز تحت بازرسی بودن 

است. صحبت های خوب، فایده ندارد«.
همزمان با این ادعاها وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار 
گردن کشی همیشگی خود علیه جمهوری اسالمی ایران، بار 
دیگر از حمله نظامی سخن گفت. »بنی گانتز« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی بار دیگر سخن از گزینه نظامی زد و ادعا 
کرد که این رژیم می تواند با حمله نظامی، برنامه هســته ای 
ایران را از بین ببرد.گانتز همچون دفعات گذشته مدعی شد 
که اقدام نظامی می تواند برنامه هســته ای ایران را با تأخیر 
مواجه کرده و به گفته او »همچون یک توافق خوب« عمل 
کند. در این میان ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به ادعاهای همتــای آمریکایی با بیان اینکه ایران در برجام 
بوده و هســت، گفت:رســیدن به توافق بــه تصمیم و اراده 
آمریکا بستگی دارد. در این میان در ادامه رویکرد جهانی به 
ایران رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان ضمن اســتقبال 
از پیشــنهاد دبیرکل حزب اهلل در خصوص تأمین ســوخت 
از ایران گفــت، مخالفت با این پیشــنهاد خیانت به مردم 
اســت. همچنین اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه 
تلویزیونی از خرید بیشتر نفت و گاز طبیعی از ایران خبر داد.

وقتی آژانس و آمریکا بر تکرار ادعاهای ضد ایرانی نخ نما شده اصرار دارند 

هذیان گویی از گروسی تا پرایس

 آغاز شمارش معکوس 
برای خروج عراق از بحران سیاسی 

تالش برای عدم برگزاری انتخابات و تاخیر آن به بهانه 
امنیتی، تا تولید فشار اجتماعی و نارضایتی عمومی در 
این کشور و تالش برای احیای داعش از سناریوهایی 
بود که برای ایجاد خالء سیاسی در عراق پیگیری شد.
حدود یک سال است که تالش می شود عراق در یک 
حالت بی تکلیفی و بی دولتی بســر برد. تالش برای 
عدم برگزاری انتخابــات و تاخیر آن به بهانه امنیتی، 
تا تولید فشــار اجتماعــی و نارضایتی عمومی در این 
کشور و تالش برای احیای داعش از سناریوهایی بود 

که برای ایجاد خالء سیاسی در عراق پیگیری شد.
آمریکایی ها طبق معمول نخســتین جریانی بودند که 
از این بی ثباتی ســود می بردند، بویژه اینکه بازگشت 
چالــش های امنیتی بــه عراق و حمالت جســت و 
گریخته داعش می توانســت حضــور نظامیان آن را 
در عراق را توجیه کند. تحریک جریان های سیاســی 
بویژه جریان های اهل سنت مانند الحلبوسی و خنجر 
و همچنین حزب دموکرات کردســتان برای به توافق 
نرسیدن برســر تشکیل دولت و نیز عدم توافق بر سر 
انتخاب رئیس جمهور از سناریوهای دیگری بود که در 
عراق پیگیری می شد.تقریبا می توان گفت که تمامی 
حلقه های جریان وابســته به آمریکا برای ایجاد خالء 
سیاســی در عراق کامل شده بود و حتی بیت شیعی 
دچار یک شــکاف شــد و مقتدا صدر با رویکرد های 

نامتعارف و متناقض به این بحران دامن زد.
صدر بــا آنکه انتخابــات را تحریم کرده بــود اما در 
انتخابات شرکت کرد و بعد از مدتی به دلیل اختالف 
بــا جریان های سیاســی از جریان صدر خواســت تا 
همگی اســتعفا دهند.از اینجا بود کــه با این رویکرد 
نامتعارف واژه بیت شیعی در ادبیات سیاسی عراق به 
چارچوب هماهنگی شــیعی تبدیل شد.چنین به نظر 
می رســد که چارچوب هماهنگی شیعی عراق درک 
درستی از مناســبات و تحوالت سیاسی این کشور و 
پشــت پرده های آن دارد.چارچوب هماهنگی تالش 
کرده اســت در تمامی مناسبات و تحوالت سیاسی و 
نیــز رقابت های حزبی، منافــع ملی عراق را بر منافع 

شخصی و جریانی و جناحی ترجیح دهد.
انعطاف باالی چارچوب هماهنگــی تا اندازه ای بوده 
که حتی حاضر نشــد مقتدا صدر و جریان او از عرصه 
سیاسی عراق منزوی شود.با وجود چالش های بسیار 
امــا هیچگاه حاضر به ایجاد تنش در فضای سیاســی 
و داخلــی عراق نشــد. درک درســت و مناســبی از 
معادالت سیاســی عراق منطقه و جهان داشــت و در 
عین حال برای ایجاد ثبات سیاســی و تشکیل دولت 
به همگرایی بــا جریان های دیگر مخالف تالش کرد.
می تــوان گفت خروجی این تالش انتخاب گزینه ای 
به نام محمد شــیاع الســودانی برای نخست وزیری 
بود کــه این گام مهمی برای خــروج عراق از بحران 
سیاسی است.شــاید این انتخاب با چالش هایی بویژه 
مخالفت طرفداران جریان صدر مواجه شود اما توافق 
بر سر گزینه تصدی سمت نخست وزیری در نوع خود 
 یک گام مهم در برون رفت از بحران سیاســی کنونی 

عراق است.  پایگاه خبری نگاه نو

یادداشت

در پی معرفی »محمد شــیاع السودانی« برای نخست وزیری عراق پس از گذشت 
ماه هــا از انتخابات پارلمانــی، اغلب گروه ها و چهره های سیاســی عراقی از این 

انتخاب حمایت کردند.
اعضای کمیته سیاســی احزاب شــیعه عراقی موســوم به »االطار التنســیقی« 
)چارچــوب هماهنگی( در نشســت دوشــنبه 2۵ ژوئیه، کــه در منزل »هادی 
العامری« رئیس ائتالف الفتح برگزار شــد، »محمد شــیاع الســودانی« را نامزد 
االطار، برای نخســت وزیری معرفــی کردند تا در زمان خود رســماً در پارلمان 
معرفی شود.الســودانی متولد ۱۹۷0 میالدی در بغداد اســت )۵2 ساله(. وی در 
ســال های 20۱۴ تا 20۱۷ و در دوران نخســت وزیری حیدر العبادی، وزیر کار 
و امور اجتماعی بود. در ســال 20۱۶ هم وزیر صنعت بود. وی از سال 20۱0 تا 
20۱۴، عهده دار وزارت حقوق بشــر عراق هم بود. او همچنین از سال 200۹ تا 

20۱0، استاندار »میسان« بود.
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر سابق عراق، با انتشار بیانیه ای انتخاب السودانی 
را به دلیل شایستگی و پاکدستی اش، انتخابی موفق توصیف و اعالم کرد که اقدام 
برای انتخاب نهایی الســودانی به عنوان نخست وزیر، تا زمانی که رئیس جمهور 

انتخاب نشــود، میسر نیســت. امری که از چند ماه پیش موجب بروز اختالل در 
وضعیت انتخاب دولت شده است.»فالح الفیاض« رئیس سازمان الحشد الشعبی، 
طی پستی در توئیتر، ابراز امیداوری کرد که السودانی بتواند امور را اصالح کند. 
وی نوشت:  »اجماع االطار، بر انتخاب درست محمد شیاع السودانی قرار گرفت. 
امیدواریم که وی امور را اصالح کند. با اقدام همگانی می توانیم پروژه ســازندگی 

را شروع کنیم به شهروندان خدمت کنیم و مسیر را اصالح کنیم«.
»قیس الخزعلــی« دبیرکل عصائب اهل الحق عراق، پس از انتخاب الســودانی، 
از احــزاب ُکرد خواســت تا ســریع تر بر ســر گزینه نهایی خود بــرای نامزدی 
ریاســت جمهوری توافق کنند. »رشــید العزاوی« دبیرکل حزب اســالمی عراق 
نیز انتخاب الســودانی و اجماع در چارچوب هماهنگی بر ســر نخست وزیری را 

نخستین نشانه برای پیشرفت در فرایند سیاسی کشور دانست و آن را گامی مهم 
و مثبت ارزیابی کرد.ائتالف دوله القانون به ریاست »نوری المالکی« نیز با صدور 
بیانیه ای اتفاق نظر بر ســر انتخاب السودانی را نشــان دهنده انسجام داخلی در 
چارچــوب هماهنگی و پایبندی رهبران آن به وعده هایی که مردم عراق داده اند، 
دانســت و از موفقیت های رهبران چارچوب هماهنگی در مواجهه با چالش های 

قبلی و اصرار آنها بر حفظ حق بزرگترین مؤلفه اجتماعی کشور قدردانی کرد. 
حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن در 
وبگاه شــبکه »رووداو« منتشر شد،  انتخاب السودانی را »یک تصمیم مهم برای 
پیشــبرد فرایند سیاسی کشــور« اعالم و بر ضرورت هماهنگی و تقویت روابط 
داخلی برای موفقیت روند اصالحات و تشکیل دولتی ملی که خدمات محور باشد، 
تأکید کرد.ائتالف الـعزم به ریاست »مثنی السامرائی« متشکل از برخی از احزاب 
و گروه های سیاسی سنی عراق، نیز از نخست وزیری السودانی حمایت کرد و وی 
را بهترین گزینه دانســت.ائتالف النصر به ریاست »حیدر العبادی« نیز با انتشار 
بیانیه ای برای محمد الشــیاع السودانی آرزوی موفقیت در خدمت به مردم عراق 

و صیانت از حاکمیت ارضی کشور کرد.

واکنش گروه ها و چهره های سیاسی 
عراق به انتخاب السودانی

هشدار چین به تایوان و حامیانش 

 حشره نمی تواند 
مانع ارابه شود

رزمایش تحریک آمیز تایوان در بحبوحه تنش های چین و 
آمریکا، هشدار طعنه آمیز سخنگوی وزارت خارجه پکن را 
به دنبال داشت و پکن هشدار داد که حشره نمی تواند مانع 

حرکت ارابه شود.
»ژائو لی جیان« ســخنگوی وزارت خارجه چین به تایوان 
هشــدار داد که نتیجه نهایی اقدامات نظامی مقامات این 
جزیره، چیزی جز شکست نخواهد بود.در بحبوحه تشدید 
تنش های پکن و واشــنگتن بر ســر تایوان و گزارش های 
منتشر شــده درباره سفر احتمالی »نانسی پلوسی« رئیس 
مجلس نمایندگان آمریــکا به این جزیره، رزمایش نظامی 
تحریک آمیــز تایوان خبرســاز شــده اســت.ژائو لیجیان 
ســخنگوی وزارت خارجه چیــن در کنفرانس خبری در 

جمع خبرنگاران با ســوالی درباره رزمایش نظامی تایوان 
مواجه شد.همزمان با برگزاری این رزمایش نظامی، »تسای 
اینگ-وی« رئیس جمهور تایوان روز سه شنبه )امروز( وارد 
عرشه یک ناوشکن موشک انداز شد و بر عزم ارتش تایوان 
برای دفاع از خود تاکید کرد.سخنگوی وزارت خارجه چین 
در واکنش به رزمایش نظامی تایوان، هشدارهای قبلی پکن 
درباره اقدامات نظامی تایــوان را تکرار کرد. این دیپلمات 
ارشــد چین همچنین در ســخنانی کنایه وار به مسئوالن 
تایوان، تفاوت قدرت نظامی دو طرف را گوشــزد کرد.ژائو 
لیجیــان گفت: »تالش های تایوان بــرای مقابله با چین از 
طریق نظامی، شبیه به این است که )حشره( راهبک تالش 
کند مانع )حرکت( ارابه شود. در پایان، این موضوع محکوم 

به شکست است«.
هشــدار چین به تایــوان درباره پایان همراه با شکســت 
اقدامات نظامی در شــرایطی مطرح شــده که هشدارهای 
پکن به واشــنگتن درباره احتمال ســفر »نانسی پلوسی« 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان خبرســاز شده 
اســت.پکن، تایوان را بخشی از ســرزمین چین می داند و 

تحرکات آمریکا و فروش سالح به تایوان را نقض حاکمیت 
خود و مغایر با سیاســت »چین واحــد« ارزیابی می کند. 
اخیراَ دولــت آمریکا الیحه صدها میلیــارد دالری بودجه 
نظامی آمریکا را امضا کرد که بخش چشــمگیری از آن به 
مقابله با چین و حمایت از تایوان تخصیص داده شده است.
در شــرایطی که هشــدارهای پکن به واشــنگتن درباره 
احتمال سفر »نانسی پلوســی« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان شــدت گرفته اســت، در مناطق مختلف 
تایوان رزمایش نظامی برگزار شــده است.»تسای اینگ-
وی« رئیس جمهور تایوان که مواضع نزدیک به آمریکا دارد 
و به شــدت مخالف چین است، سه شنبه برای دومین بار 
در ۶ سال حضورش در این منصب، وارد عرشه یک کشتی 

جنگی شد.
رویتــرز همچنین خبر داد، به عنوان بخشــی از رزمایش 
ســاالنه »هان کوانــگ« تایوان، 20 کشــتی جنگی برای 
رهگیــری و حمله به یک »نیروی متجــاوز احتمالی« در 
سواحل شمال شرقی تایوان گلوله شلیک کردند. همزمان 
ناوگان جنگنده های  اف-۱۶ و جنگنده های بومی »چینگ 

کوو« به پرواز درآمده و حمــالت هوایی را تمرین کردند.
تســای اینگ-وی رئیس جمهور تایوان در بازدید از عرشه 
ناوشکن موشک انداز بازسازی شده »یو اس کید« ساخت 
آمریکا در ســاحل شهر بندری »ســوآئو« اظهارایت علیه 

چین مطرح کرد.
در همیــن حــال چین از وعده هــای غیرمســئوالنه لیز 
تــراس مبنی بــر ممنوعیت شــرکت های چینــی مانند 
شــبکه اجتماعــی تیک تــاک در انگلیــس انتقــاد کرد.
ژائــو لیجیــان، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چین 
 اظهــارات اخیر لیز تــراس، وزیر امور خارجــه انگلیس را 

به باد انتقاد گرفت. 
تراس طــی مناظره ای در حضور ریشــی ســوناک، وزیر 
دارایی سابق انگلیس گفت که دولت انگلیس باید فعالیت 
شرکت های چینی را ممنوع و صادرات تکنولوژی را به این 
کشــور )چین( محدود کند.در ادامه سیاست بحران سازی 
در شــرق، پنتاگون اعالم کرد که وزارت خارجه آمریکا با 
فروش حدود 300 میلیون دالر موشک های هوا به هوا، به 

ژاپن موافقت کرده است.


