
 یمن: »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن با اشــاره به برگزاری رژیــم نظامی  نیروهای 
مســلح یمن در میدان »الســبعین« اعالم کرد که 
ائتالف سعودی باید این رژه را مورد توجه قرار دهد 
که این فقط رژه نظامی نیست بلکه هشداری است 
که اگر دســت به خیانت بزند یا عهدشــکنی کند، 

واکنش شدیدی به همراه خواهد داشت.

 عربستان: منابع ســعودی از عملیات انتحاری 
در جده و کشــته و زخمی شــدن دســتکم چهار 
نفر خبر می دهند.ســخنگوی ریاست امنیت دولت 
عربستان سعودی با اشــاره به اعالم اسامی نُه فرد 
تحــت تعقیب امنیتی افزود کــه نیروهای امنیتی 
چهارشنبه شب یک نفر از این افراد به نام »عبداهلل 
بن زاید عبدالرحمن البکری الشــهری« را در حی 
السامر واقع در استان جده تحت تعقیب قرار دادند.
نامبرده در حین تعقیب توســط نیروهای امنیتی 
عربستان، کمربند انفجاری خود را منفجر کرد که 
باعث کشــته شدن وی شــد و همچنین یک تبعه 
پاکستانی و ســه نیروی امنیتی نیز زخمی شده و 

برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

 لبنان: رســانه های لبنانی تصاویــری از لحظه 
مقابله ســامانه های ضدهوایی مســتقر در جنوب 
لبنان با اهدافی ناشناس را منتشر کردند.رسانه های 
لبنانی، خبر دادند که سامانه های ضدهوایی مستقر 
در جنوب لبنان به ســمت اهدافی ناشناس شلیک 
کرده اند.شــبکه لبنانــی »ام  تی وی« با اشــاره به 
اینکه ایــن ضدهوایی ها در منطقه »البقاع الغربی« 
)جنوب شــرق لبنان( مستقر بوده اند، ادعا کرد که 
سامانه های مذکور متعلق به جنبش حزب اهلل لبنان 

بوده است.

 چین: ســخنگوی وزارت خارجه چین به نانسی 
پلوســی توصیه کرد به افغانســتان، عراق، لیبی و 
ســوریه هم ســفر کند تا جنایات ارتش آمریکا را 
از نزدیــک ببیند.وانگ ون بین ســخنگوی وزارت 
خارجه چین با اشاره به سفر غیرقانونی و جنجالی 
نانســی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان گفت: پلوســی باید به افغانستان، عراق، 
لیبی و سوریه هم ســفر کند تا بابت کشته شدن 
شهروندان و غیرنظامیان این کشورها توسط ارتش 

آمریکا عذرخواهی کند. 

 سوریه: یک وبگاه روسی با انتشار ویدئویی خبر 
داد که ده هــا کامیون آمریکا نفت سرقت شــده از 
میدان های شرقی سوریه را به پایگاه های آمریکایی 
در عراق منتقل کرده اند. وبگاه روســی »آویا. پرو« 
متخصص در امور نظامی به تازگی با انتشار ویدئویی، 
لحظه سرقت نفت سوریه توسط آمریکا را به تصویر 
کشــید.این وبگاه روسی گزارش داد که یک بالگرد 
رزمی روسی هنگام گشت زنی در سوریه با کاروانی 
متشــکل از ده ها کامیون مواجه شده است که در 

حال حرکت به سمت عراق بوده است.

کانادا مانع ارسال کمک های 
بشردوستانه به افغانستان شد

در ادامــه همراهی کانادا با جنایــات آمریکا، یک 
نهــاد امدادرســان کانادایی اعالم کــرد به دلیل 
قوانین ســختگیرانه دولت کانادا، این نهاد مجبور 
شده ارسال دو محموله بزرگ کمک های بشری به 

افغانستان را لغو کند.
 مقامات موسســه امدادرســان »ورلد ویژه کانادا« 
اعالم کردند این نهاد به دلیل قوانین ســختگیرانه 
دولت کانادا مجبور شــده است ارسال دو محموله 
بــزرگ مواد غذایــی و امدادی که قــرار بود برای 
1800 کودک نیازمند افغان به این کشور فرستاده 
شــود را لغو کند.»آســنتا چارلز« مدیــر این نهاد 
کمک رســان کانادایی در افغانستان با انتقاد از این 
موضوع به »سی.بی.سی کانادا« گفت: افغانستان با 
بحران شدید بشــری روبرو است و محدودیت های 
غیرضروری برای حمــل و نقل مواد غذایی به این 
کشــور باید لغو شــود.کانادا در سال 2013 با قرار 
دادن طالبان در فهرســت گروه های تروریســتی 
قانونــی را تصویب کرد که درصــورت اینکه اتباع 
این کشــور به طور مســتقیم یا غیرمستقیم اموال 
یا منابــع مالی را در اختیار طالبــان قرار دهند با 
مجازات تا 10 ســال زندان روبرو شــوند.نهادهای 
امدادی کانادایی در افغانستان اما شکایت می کنند 
این قانون به شــکل فعلی مانع کار آنها می شــود 
زیــرا آنها نمی توانند به افرادی که ممکن اســت با 
هیئت حاکمه افغانســتان مراودات رســمی دارند، 
از جمله کســانی که به دولت موقت طالبان اجاره 
و یا مالیــات پرداخت می کنند، کمــک کنند. در 
همین حال دیدبان حقوق بشــر مردم افغانســتان 
را قربانــی بی تفاوتی جامعه بین الملل دانســت و 
خواســتار تعامل فعاالنه تر جهان بــا دولت موقت 
طالبان شد.در گزارش این نهاد که به مناسبت یک 
سالگی به قدرت رسیدن طالبان منتشر شده، آمده 
است تقریباً یک ســال می شود بیش از 90 درصد 
افغان هــا از ناامنی غذایی رنج می برند که منجر به 
ســوء تغذیه حاد میلیون ها کودک شــده و از بروز 
مشــکالت جدی بهداشــتی در درازمدت هشدار 
داد.خبر دیگر از افغانســتان آنکه مکنزی فرمانده 
سابق  سنتکام در سالگرد خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان گفت: بایدن به هشدارها درباره سقوط 
کابــل توجه نکرد و تصمیم گرفــت جنگ در این 

کشور را تمام کند.

نیمچه گزارش

جنگ افروزی غرب در اوکراین بــا اصرار آمریکا و برخی 
شــرکای اروپایی آن به ارسال تسلیحات به کی یف و ناکام 
گذاشتن روند سیاسی، در حالی ادامه دارد که رسانه های 
غربی از جمله فارسی زبانان همچون بی بی سی به انتشار 
گزارش هــای احساســی در بــاب زنان بــاردار و نوزادان 

اوکراینی پرداخته اند. 
به عنوان نمونه بی بی سی در گزارشی آورده است: »فشار 
جنگ بر زنان باردار در اوکراین، شــاید بیشتر از دیگران 
باشــد، بخصوص وقتی مجبور می شــوند در زیرزمین ها و 

پناهگاه ها مخفی شــوند. دکترهــا می گویند از زمان آغاز 
جنــگ، تعــداد زایمان هــای زودرس در مناطقی که زیر 
حمله روسیه هســتند به میزان قابل توجهی بیشتر شده. 
دسترسی به دســتگاه های کمک به تنفس برای نوزادان 

نارس چالش بزرگی است«. 
هرچند کــه جنگ در تمام ابعاد آن و تلفات غیر نظامیان 
بویژه زنــان و کودکان امری مردود و محکوم اســت، اما 
یک ســوال مهم و اساســی در این میان مطرح می شود و 
آن اینکه آیا وضعیت بحرانی بــرای زنان باردار و نوزادان 
در وضعیت های جنگی صرفا شــامل اوکراینی ها می شود 
که رســانه های مذکور رویکردی انحصاری به این موضع 

داشته اند؟ 
نگاهی به کارنامه چند دهه اخیر نشان می دهد که از زمان 
حمله اتمــی آمریکا به ژاپن تا به امروز عوارض این حمله 

بر زنان باردار و کودکانی که ناقص الخلقه به دنیا آمده اند 
ادامه داشته است. در جنگ ویتنام آمریکا از عنصر نارنجی 
اســتفاده کرد که نتیجه آن کودکانی موسوم به کودکان 
هیوالیی بود. در عراق و افغانســتان نیز آمریکا و انگلیس 
از سالح های اتمی اســتفاده کردند و زمینه ساز گسترش 
ســرطان و نقص عضــو در میان کــودکان در زمان تولد 
شدند. رژیم صهیونیســتی در تجاوزات مکرر خود به غزه 
از ســال 2005 تا به امروز همواره از بمب های فسفری و 
شیمیایی استفاده کرده که این امر منجر به تولد کودکان 
ناقص شده اســت. در یمن نیز سعودی همین جنایت را 
تکرار کرده اســت، در حالی که هزاران زن باردار به خاطر 
محاصره و امکانات پزشکی جان خود را از دست داده و یا 
به سوگ نوزادانشان نشســته اند. البته نباید فراموش کرد 
که در 8 ســال دفاع مقدس صدام با سالح های شیمیایی 

غربی، سردشت و حلبچه را بمباران کرد که هنوز هم آثار 
آن را در ساکنان این مناطق می توان مشاهده کرد. 

حال ســوال اینجاســت که چگونــه رســانه های غربی، 
اشــک ریزان به دنبال توجــه جهانی حمله بــه اوکراین 
هســتند در حالی که چند دهه است چشمشان را به روی 
فاجعه انسانی که سالح های شــیمیایی و هسته ای غرب 
بر ســر مردم آسیا آورده است، فروبســته اند. رفتاری که 
البتــه در قبال پناه جویان اوکراینی و آســیایی نیز تکرار 
شــده اســت، چنانکه در ابتدای جنــگ اوکراین همین 
رسانه ها عنوان کردند که مردم متمدن با چشم های آبی و 
موهای بلوند اوکراینی )غربی( برخالف مردم آســیا )بویژه 
غرب آســیا( که زندگیشــان با جنگ آمیخته بوده است، 
 تاب تحمل جنــگ و پیامدهای آن را ندارند و جهان باید 

به کمک آنها بشتابد.

یادداشت

گزارش

کشــورهای اروپایی و آمریکا در حالی همچنان به جنگ افروزی در اوکراین ادامه 
می دهند که از یک سو بر پرداخت تاوان این جنگ توسط مردم تاکید دارند و از 
سوی دیگر به دنبال ایجاد بحران هسته ای جدید در جهان همچون چرنوبیل در 

نیروگاه اتمی زاپوریژیا هستند. 
در ادامه سیاســت جنگ افروزی در اوکراین، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا گفت مردم این قاره بایــد بهای حمایت از اوکرایــن و حفظ وحدت این 
اتحادیه را بپردازند. »جوزپ بورل« گفت کمک به اوکراین در مبارزه با روســیه 
برای اروپا بهایی دارد که شــهروندان این قاره باید مایل به پرداخت آن باشــند. 
این دیپلمات اروپایی در مصاحبه ای که روز پنجشــنبه در روزنامه اســپانیایی 
»ال پائیس« منتشــر شد، گفت: ما باید به شهروندان خود توضیح دهیم که این، 
جنگ شــخص دیگری نیست. مردم باید بهای حمایت از اوکراین و حفظ وحدت 

اتحادیه اروپا را بپردازند.
الزم به ذکر است  باال رفتن قیمت سوخت و قبوض انرژی در انگلیس اعتراض های 
گسترده ای علیه مقامات دولتی برانگیخته است. کمپین های متعددی خواستار عدم 
پرداخت قبوض انرژی هســتند.مقامات دولتی خودشان طی آمارهایی پیش بینی 
کردند که هزینه  خانوارهای انگلیســی برای پرداخت قبوض انرژی به طور متوسط 
ســاالنه به ۴200 پوند هم برســد.در این میان در ادامه رویکردهای سلطه گرایانه 
غرب، هیچ کدام از کشــتی های حامل غله اوکراین به کشور های آفریقایی ارسال 
نمی شود. این کشــور ها با وضعیت بدی روبرو هستند.این کشتی ها به طرف بنادر 
کشور های اروپایی در حرکت هستند. این موضوع در حالی روی می دهد که پس از 

ماه ها کشور های غربی بحران مواد غذایی را به گردن مسکو می اندازند. 
در این میان ســران غرب به جــای رفع نیازهای مردم به جنــگ افروزی ادامه 
می دهند چنانکه بن واالس وزیر دفاع انگلیس و مته فردریکســن نخســت وزیر 
دانمارک پول و تسلیحات بیشتری به اوکراین اختصاص می دهند.مته فردریکسن 
نخســت وزیر دانمارک هم گفت: کشــورش 110 میلیون یورو به اوکراین کمک 

مالی می کند. 
 در این میان اما نخست وزیر لهستان با حمله به اتحادیه اروپا این اتحادیه را یک 
»قدرت امپریالیســتی« خوانده و گفت که فرانسه و آلمان عمال انحصار تصمیم 
گیری در این اتحادیه را در دست خود دارند.ماتئوش موراویه تسکی نخست وزیر 
لهســتان در مقاله ای که در یک نشریه آلمانی منتشر کرد نوشت که در اتحادیه 
اروپا عمال یک الیگارشــی وجود دارد که باعث قبضه شــدن قدرت در دســتان 

قدرتمندترین بازیگران شده است.

در ایــن میان مک گرگور ســرهنگ بازنشســته وزارت دفــاع آمریکا، داگالس 
مک گرگور با اعالم این مطلب که اوضاع اوکراین نتیجه اقدامات سال های گذشته 
آمریکاســت، افزود: این اوضاع نتیجه ســال ها اقدامات تحریــک آمیز و تغذیه 
درگیری هاست.در گفتگویی مطبوعاتی اعالم کرد آمریکا در هشت سال گذشته 
به حمایت تســلیحاتی از اوکراین و تحریک آن علیه روسیه ادامه داده است. در 
این میان در واکنش به طراحی غرب برای بحران هســته ای در اوکراین، وزارت 
خارجه روســیه ضمن تکذیب ادعای اعزام جنگجو از کره شمالی به عملیات در 
دونبــاس، حمله ارتش اوکراین به نیروگاه اتمی زاپوریژیا را اقدامی تروریســتی 
توصیــف کرد.»ایوان نِچایف« معاون ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت: 
»بمباران نیروگاه زاپوریژیا توســط اوکراین یک اقدام تروریستی است و می تواند 
منجر به فاجعه ای شــود که پیامدهای آن فراتر از حادثه چرنوبیل است«.نچایف 
طی نشست خبری در مسکو، گزارش ها در مورد پیشنهاد کره شمالی برای اعزام 
داوطلبان برای شــرکت در عملیات نظامی ویژه روســیه در اوکراین را ساختگی 

و جعلی خواند.
آندری بلوســوف معاون هیأت روسیه در کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش 
تسلیحات هسته ای نیز گفت که اسناد دکترین آمریکا استفاده از تسلیحات اتمی 

را به بهانه تهدید منافع حیاتی خود یا متحدانشان مجاز می داند.
خبــر دیگر آنکه زاخارووا ســخنگوی وزارت خارجه روســیه افراد پشــت ایده 
برگزاری رأی گیری  در پارلمان لتونی برای »حامی تروریســم« خواندن روسیه را 

»نئونازی« خواند. از ســوی دیگر بررسی های انجام شده بر روی موشک های ضد 
تانک آمریکایی نشان داده دقت و بُرد آن ها بسیار پایین تر از تبلیغات شرکت های 
ســازنده آن اســت. خبر دیگر آنکه در اقدامی تبلیغاتی صدر اعظم آلمان ضمن 
اســتقبال ازاحداث خط لوله ای جدید برای تأمین انرژی اروپا گفت با ممنوعیت 

صدور روادید برای گردشگران روسی مخالف است.
از ســوی دیگر مدودف معاون شورای امنیت ملی روسیه با پیش بینی سرنوشت 
رئیــس جمهور اوکراین، گفــت که او در دادگاه محاکمه خواهد شــد یا باید به 

نقش های فرعی در کمدی های غربی بگریزد.
الزم به ذکر است شرکت کنندگان در نشست شورای امنیت درباره حمالت راکتی 
به بزرگ ترین نیروگاه اتمی اروپا ضمن ابراز نگرانی شدید از احتمال وقوع حوادث 
فاجعه بار،از بازدید آژانس از این تأسیسات حمایت کردند.در این جلسه، »رافائل 
گروســی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســخنرانی ویدئوی در این 
نشست گفت: »اقدامات نظامی در مجاورت چنین تأسیسات اتمی بزرگی ممکن 
است تبعات بسیار جدی داشته باشند«.»واسیلی نِِبنزیا« نماینده دائم روسیه در 
ســازمان ملل در این نشست گفت: »ما مکرراً به کشورهای غربی هشدار داده این 
که اگر دولت کی یف را سر عقل نیاورند، به شنیع ترین و غیرمنطقی ترین اقدامات 
دست خواهند زد که در فراتر از مرزهای اوکراین نیز قابل جبران نخواهند بود«.

در مقابل، نماینده اوکراین در ســازمان ملــل گفت، خروج نظامیان روس از این 
نیروگاه و بازگشت آن به کنترل مشروع اوکراینی ها تنها راه از بین رفتن تهدیدات 
اتمی در زاپوریژیا اســت.نماینده آمریکا نیز در این نشست شورای امنیت گفت: 
»علت وقوع چنین حوادثی مخفی نیست. علت آن حمله روسیه به کشور همسایه 
مستقل خود اســت. اکنون اشغالگری آن ها عالوه بر ایجاد بحران در تأمین مواد 
خوراکی و سوخت، به تهدیدی علیه تأسیسات اتمی تبدیل شده است که عواقب 
آن ممکن اســت دامن اوکراین و فراتر از آن را بگیرد«.نماینده فرانسه نیز حضور 
و اقدامات نیروهای نظامی روســیه در این نیروگاه را عامل افزایش تنش در این 
تأسیســات توصیف کرد و گفت: »روسیه مســئول این شرایط است. روسیه باید 
کنترل کامل نیروگاه زاپوریژیا و دیگر نیروگاه های اتمی اوکراین را به اوکراینی ها 
برگرداند«.نماینده چین به عنوان ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل نیز 
گفــت: »چین به طور دقیق ایمنی و امنیت تأسیســات اتمــی اوکراین را پایش 
می کند و بابت حمالت اخیر به نیروگاه زاپوریژیا عمیقاً نگران است. «. خبر دیگر 
آنکه اولیانوف دیپلمات ارشــد روسیه تأکید کرد بررسی اوضاع در ۶ ماه گذشته 

نشان می دهد تحریم های غرب علیه روسیه شکست خورده است.

تکرار از ما بهتران 
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شهروندان فلســطینی دیروز راهپیمایی "روز خشم" به 
منظور محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیســتی 
در نوار غزه و کرانه باختــری رود اردن را برگزار کردند 
در حالی که در انگلیس نیز حامیان فلســطین خواستار 
پایان حمایت لندن از رژیم جنایتکار صهیونیستی شدند. 
نیروها و گروههای فلســطینی از شهروندان فلسطینی 
خواسته بودند تا در تجمع های روز خشم برای محکوم 
کردن جنایات صهیونیســتها و اقدامات تجاوزگرانه آنها 
علیه مقدسات دینی به طور گسترده شرکت کنند.واصل 
ابویســف هماهنگ کننده نیروها و گروههای فلسطینی 
به رادیو صدای فلسطین گفت: دامنه این برنامه ها برای 
تاکید بر وحدت ملت فلســطین در مقابله با اشغالگران 
گسترش خواهد یافت.وی افزود: اشغالگران جنگی همه 
جانبه علیه ملت فلســطین به راه انداخته اند و این ملت 
بایــد از خود دفاع کند و به مقاومــت مردمی از منطقه 
"کفرقدوم" تا "مسافر یطا" در کرانه باختری ادامه دهد.

آمارهای رسمی نشــان می دهد که از آغاز سال جاری 
میالدی تاکنون، 132 شــهروند فلســطینی در جنایت 
های اشــغالگران صهیونیســت در مناطق مختلف کرانه 

باختری و نوار غزه به شهادت رسیده اند.
در این میــان تظاهرات کننــدگان در انگلیس با تجمع 
مقابل دفتر نخســت وزیری این کشــور خواســتار قطع 
حمایت های لندن از رژیم صهیونیســتی شــدند.خبری 
گزارش دادند در انگلیس شــمار زیادی از فعاالن برای 
اعتراض به جنایت های اخیر رژیم صهیونیســتی در غزه 

در خیابان »داونینگ اســتریت« که محل استقرار دفاتر 
رسمی نخست وزیر انگلیس است تجمع کردند.

همچنین میشــل باشــله، عالی ترین مقام سازمان ملل 
در زمینــه حقوق بشــر روز پنج شــنبه دربــاره تعداد 
کودکان فلســطینی که اخیرا کشــته شدند هشدار داد 
و گفت باید از کســانی که مســئول این اتفاق هستند، 
حسابرســی شــود.در بیانیه خانم باشــله آمده اســت: 
»آسیب رســاندن به هر کودکی در جریان یک مناقشه، 
عمیقا نگران کننده است.«تعداد کودکانی که در حمالت 
اخیر اسرائیل کشته شدند، تعداد کل کودکان فلسطینی 
را کــه از ابتدای ســال جاری میالدی )بیش از هشــت 
ماه گذشــته( کشته شــده اند، به 3۷ نفر رساند.کمیسر 
عالی حقوق بشــر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، در 
بیانیه اش نوشــته است: »تعداد بســیار باالی کودکانی 
 که در ســال جاری کشــته و معلول شــده اند، خالف 

وجدان است.« 
الزم به ذکر است »لیان الشاعر« دختربچه فلسطینی که 
در حمله ســه روزه اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه 
به شــدت مجروح شده بود در بیمارستان »المقاصد« به 
شــهادت رسید. منابع فلســطینی از شهادت یک جوان 
در نتیجه شــدت جراحت وارده بــه وی در جنگ اخیر 
غزه خبر دادند. همچنین اعتصاب غذای »خلیل عواوده« 
اســیر فلسطینی دربند اســارتگاه رژیم صهیونیستی به 
رغم هشــدارها در مورد شهادت وی وارد صد و پنجاه و 

دومین روز خود شد.

تظاهرات ضد صهیونیستی از فلسطین تا لندن
خیابان هــای عــراق از جمله منطقه ســبز بغداد دیروز 
صحنه تظاهرات و وزن کشی خیابانی جریان های سیاسی 
بود در حالی که بسیاری تاکید دارند این وضعیت صرفا 

به تشدید بحران در عراق دامن می زند. 
پــس از گــزارش رســانه های عراقی دربــاره همزمانی 
تظاهرات حامیان جریان صــدر و طرفداران »چارچوب 
هماهنگی«، رهبــر جریان صــدر از حامیان چارچوب 
هماهنگی خواســت که تظاهراتشان در راستای حمایت 

از اصالحات باشد.
»سید مقتدی الصدر« رهبر جریان صدر، دیروز بیانیه ای 
صادر کرد و  حامیان کمیته هماهنگی گروه های شیعی 
عراق موســوم »چارچوب هماهنگی« را خطاب قرار داد.
رهبر جریان صدر در بیانیه ای که آن را در حساب کاربری 
خود در شبکه توئیتر منتشر کرد، گفت: »آن طور که من 
متوجه  شــده ام ما و طرفداران چارچــوب ]هماهنگی[ 
درباره وجود فساد و انتشار آن در کشور اختالف نداریم، 
بلکه ما با سران چارچوب در این باره اختالف داریم.«سید 
مقتدی الصدر در ادامه ضمن درخواســت از طرفداران 
چارچوب هماهنگی برای همراهی طرفداران صدر، اظهار 
داشت: »تظاهرات شما در راستای حمایت از اصالحات 
باشــد و نه در حمایت از حیثیت کشور و دولت هایی که 
بدون هیچ گونه  فایده ای در عراق بر سر کار آمدند.«وی 
در بخش دیگری با اشاره به همزمانی تظاهرات حامیان 
جریان صدر و طرفداران چارچوب هماهنگی، بیان کرد: 
»تظاهرات شما مسالمت آمیز باشد و صلح مدنی را حفظ 

کنید.«این بیانیه پس از آن صادر شده است که »صالح 
محمد العراقی« چهره نزدیک بــه رهبر جریان صدر از 
حامیان این جریان خواست که مجددا در شهرهای عراق 
تظاهرات کنند.پیش از صدور بیانیه از سوی صالح محمد 
العراقی، کمیته موســوم به »سازماندهی تظاهرات برای 
حمایت از مشروعیت و حفاظت از سازمان های دولتی« 
عراق نزدیک به چارچــوب هماهنگی در بیانیه ای اعالم 
کرده بود تظاهرات مردمی »الشعب یحمی الدولة« )ملت 
حافظ کشــور است( رأس ســاعت 1۷ )به وقت محلی( 
روز جمعه در کنار منطقه سبز بغداد برگزار خواهد شد.

امیدها در کشــور عراق پس از 10 ماه با معرفی »محمد 
شیاع الســودانی« به عنوان نامزد منصب نخست وزیری 
زنده شد و در حالی که پارلمان نیز خود را برای انتخاب 
رئیس جمهور و معاون اول رئیس پارلمان آماده می کرد، 
تظاهــرات حامیان جریان صدر بــرای مخالفت با روند 

سیاسی، شرایط عراق را پیچیده کرد. 
در ایــن میان مصطفــی الکاظمی نخســت وزیر دولت 
پیشــبرد امور عراق بعــد از ظهر امروز پنجشــنبه در 
ســخنانی در جلســه هیأت دولت، تأکیــد کرد که این 
کشــور، پس از انتخابات، با یک مشــکل سیاسی واقعی 
روبه روســت که نیازمند راهکار و همکاری همه احزاب 
سیاســی اســت. در این میان »کمیته حمایت از قانون 
و حفاظــت از نهادهای دولتی« عــراق اعالم کرد که در 
واکنش به درخواســت صدر برای انحــالل پارلمان، در 

استان های بصره و نینوا تظاهرات برگزار می شود.

آرایش گروه های سیاسی عراق در کف خیابان

ترکش های جهانی جنگ افروزی غرب در اوکراین همچنان قربانی می گیرد

از تحمیل هزینه های جنگ به مردم تا ایجاد چرنوبیلی دیگر

در اقدامی که نشــانگر تشدید جنگ قدرت در آمریکا و تقالی دموکرات ها برای 
حذف جمهوریخواهان است یک روزنامه آمریکایی گزارش کرده است که مأموران 
»اف بی آی« در تفتیش عمارت ترامپ در ایالت فلوریدا به دنبال یکسری اسناد 

محرمانه درباره تسلیحات اتمی بودند.
روزنامه انگلیســی »گاردین« گزارش کرده اســت که مأموران اف بی آی که به 
عمــارت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور پیشــین ایاالت متحــده در »ماراالگو« 
ایالت فلوریدا حمله کردند، عالوه بر یکســری اســناد محرمانه، به دنبال اسناد 
محرمانه ای درباره تسلیحات اتمی بودند.روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل 
از افراد آگاه از تحقیقات اف بی آی گزارش کرد که ظاهراً اسناد تسلیحات اتمی 
در بین چیزهایی بوده اســت که مأموران اف بــی آی در عمارت ماراالگو دنبال 
می کرده اند. آن ها مشــخص نکردند که چه نوع ســندی را دنبال می کردند و یا 
اینکه به زرادخانه ایاالت متحده اشــاره داشته اند یا اسناد تسلیحات اتمی مربوط 
به کشوری دیگر بوده است. این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر شد که »مریک 
گارلند« دادستان کل تصریح کرد شخصاً مجوز دولتی برای تفتیش خانه ترامپ 

را صادر کرده است و فاش کرد که وزارت دادگستری به دنبال علنی کردن حکم 
و جزییات این بازرسی است.

طــرح وزارت دادگســتری به »عالقه آشــکار و قدرتمند مردم بــه درک آنچه 
در محتوای آن رخ داده اســت« اشــاره کرد. اظهارات گارلنــد به دنبال واکنش 
خشمگینانه طرفداران ترامپ به اقدام اف بی آی در تفتیش عمارت ترامپ بود که 
تأکید دارند با انگیزه سیاســی صورت گرفته است. مردی که تالش داشت به زور 
وارد دفتر اف بی آی در »سینسیناتی« شود به دست نیروهای پلیس مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و کشــته شــد.ین رویداد در شــرایطی به وقوع پیوسته که در 
روزهای گذشــته گزارش هایی از لحن انتقام جویانه و تهدیدآمیز هواداران ترامپ 

علیه اف بی آی منتشر شده است. رســانه ها چند روز پیش گزارش دادند پس از 
حمله اف بی آی به عمارت دونالد ترامپ در فلوریدا، اســتفاده از اصطالح »جنگ 
داخلی« در توییت کاربران آمریکایی به شدت افزایش یافت.رئیس جمهور سابق 
آمریکا بامداد 18 مرداد اعالم کرد عمارت او در فلوریدا، تحت محاصره، یورش و 
اشــغال گروه بزرگی از ماموران اف بی آی قرار گرفته و آنها حتی گاوصندوق وی 
را نیز تفتیش کردند.رئیس جمهور سابق آمریکا در فیلمی که به سبک ویدئوهای 
تبلیغاتی ســاخته شده از آمریکا به عنوان »کشور در حال افول« یاد کرده است.

ترامپ در این ویدئو می گوید: »ما کشور در حال افول هستیم. ما کشور در حال 
شکست هستیم. ما کشوری هستیم که باالترین نرخ تورم را در بیش از ۴0 سال 

گذشته داشته است.«
رئیس جمهور ســابق آمریــکا در ادامه به افزایش هزینه ســوخت در آمریکا بعد 
از وقوع جنگ اوکراین هم اشــاره کرده اســت. او می گوید: »ما کشوری هستیم 
که باالترین هزینه انــرژی در طول تاریخ را داریم و دیگر از لحاظ ذخائر انرژی، 
خودکفا یا قدرت مسلط نیستیم، در حالی که همین دو سال پیش چنین بودیم.«

 جنگ قدرت در آمریکا 
با اسم رمز اسناد هسته ای ترامپ 

سید مهدی لنکرانی


