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آنسویاستعفایحلبوسی
عــراق روزهــای آرامــی را به لحاظ امنیتی پشت
سر میگذارد اما به لحاظ سیاسی هنوز آرامش
بر این کشور حاکم نشده است .حدود یک سال
از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق میگذرد
و تاکنون گــروههــای سیاسی ایــن کشور بــرای
معرفیرئیسجمهورونخستوزیرجدیدبهتوافق
نرسیدهاند .پس از برگزاری انتخابات تنها محمد
حلبوسیباردیگربهسمتریاستپارلمانبرگزیده
شد .با این حــال ،استعفای نمایندگان وابسته
به جریان صدر سبب شد ترکیب پارلمان عراق
دچار تغییر شود زیرا شمار زیادی از کرسیهای
وابسته به جریان صدر به چارچوب هماهنگی
شیعه اختصاص پیدا کرد.دراین میان،کمتر از
یک روز از اعــام تشکیل ائتالف «ادارة الدولة»
که احزاب اصلی عراق به جز جریان صدر را در بر
میگیرد« ،محمد حلبوسی» رئیس مجلس عراق
از منصب خود استعفا کرد .با این حال پس از آن
که تنها  13نفر از بین  235نماینده حاضر در
پارلمان به استعفای حلبوسی رأی دادند ،وی به
عنوان رئیس پارلمان ابقا شد .به نظر میرسد این
استعفا دو هدف احتمالی داشت؛ هدف نخست
این بود که حلبوسی تالش داشت وزن سیاسی
و اعتبار خود را در پارلمان با اعضای جدید تعیین
کندوبهنوعیوزنخودرادرپارلمانافزایشدهد.
هدف دیگر حلبوسی از استعفا این بود که رفتار
سیاسی چارچوب هماهنگی شیعه را ارزیابی
کند.بهنظرمیرسدچارچوبهماهنگیشیعهبر
معرفی محمد شیاع السودانی برای تصدی پست
نخستوزیریتأکیددارد.درهمینراستانیزشیاع
السودانی برنامه  23گانهای را برای دولت خود
تعیینکردهاستکهمبارزهبافسادوبهبودوضعیت
معیشتی مردم در رأس این برنامهها قرار دارد.
عالوه بر این ،به تازگی خبرهایی در رسانههای
عراقیدرخصوصموافقتمقتدیصدربابرگزاری
نشست سه جانبه میان هــادی العامری رئیس
ائتالف الفتح ،محمد حلبوسی رئیس پارلمان
عراق و نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان
عراق منتشر کردند .بنابراین ،احتمال معرفی
شیاعالسودانیازسویچارچوبهماهنگیشیعه
قوت گرفته اســت .حضور نمایندگان چارچوب
هماهنگی شیعه در پارلمان و نوع رأی آن ها به
محمد حلبوسی بــرای ریاست پارلمان عــراق تا
حدودیتوانستنوعرفتارحلبوسیوجریانتحت
نظرویدربارهشیاعالسودانیرانیزتعیینکند.

اندیشکده روز
اندیشکده «گروه بحران» در مقالهای  ،اقدامات
جدید روسیه مبنی بر فراخوانی نیروهای ذخیره
و همه پرسی الحاق چهار استان لوهانسک،
دونتسک،خرسونوزاپروژیارانشانهضعفمسکو
دانسته است .به نظر نویسندگان ،غرب باید به
سیاست کنونی مبنی بر حمایت مالی و نظامی از
کییفدرعینپرهیزازورودمستقیمبهنبردادامه
دهد .در این صورت روایت پوتین مبنی بر این که
وینهبااوکراینبلکهباآمریکاواروپادرنبرداست،
تضعیف خواهد شد.اقدامات و تهدیدات پوتین
نشان میدهد تمایلی برای مصالحه نــدارد .در
عین حال که نیروهای ارتش اوکراین هماکنون
نیز درون چهار استان الحاقشده در حال نبرد
هستند و ایــن مسئله ،حاکمیت روسیه بر این
مناطقرامتزلزلکردهاست.هنوزمشخصنیست
در صــورت تــداوم پیشروی اوکــرایــن ،آیــا مسکو
از تسلیحات کشتار جمعی به خصوص سالح
هستهای استفاده خواهد کرد؟ و اگر چنین کند،
آیا ناتو مستقیم ًا وارد نبرد با روسیه خواهد شد؟
یا حداقل منطقه پرواز ممنوع ایجاد خواهد کرد؟
بهنظرنویسندگان،مسکودرپیآتشبسوتوقف
کوتاهمدت نبرد است .ولی کییف درصدد تداوم
پیشروی و دسترسی به دریــای آزوف اســت .در
نتیجه باید منتظر یک بنبست طوالنیمدت در
نبرد بود .آمریکا و اروپا در این میان ،باید همچنان
درهایگفتوگوباروسیهراازطریقمیانجیهایی
مانندترکیهوچینبازبگذارند.
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انگشت اتهام به سوی کیست؟

شریفی -دو خط لوله گاز نورد استریم یک و
دو که به صورت موازی در عمق دریای بالتیک
ساختهشدهاندوگازروسیهرابهاروپامیرسانند،
به طور مشکوکی در روزهای اخیر دچار نشتی
شدهاند .بر اساس اعالم ارتش دانمارک ،این
نشتیها موجب تشکیل حبابهایی به قطر

 ۲۰۰متر تا یک کیلومتر روی سطح آب شده
بودند.بنابراعالمکپنهاگ،نشتیهاباید«دست
کم یک هفته» طول بکشد تا زمانی که تمام گاز از
دو لوله خارج شود .این دو خط لوله که توسط
کنسرسیومی وابسته به شرکت بزرگ گاز پروم
روسیه اداره میشود ،به دلیل پیامدهای جنگ

اوکراین عملیاتی نبودند اما داخل آن ها هنوز
پر از گاز بود .اپراتور نورد استریم یک میگوید:
خطوط انتقال گاز زیر دریا به صورت همزمان
و به شکلی بیسابقه در عرض یک روز آسیب
دیدهاند .هر دو خط لوله در مرکز دعوای انرژی
بین روسیه و اروپا هستند .بر اساس گزارشهای
تایید نشده در رسانههای آلمانی ،مقامهای این
کشور احتمال حمله به شبکه زیردریایی انتقال
گاز را رد نکردهاند .به گزارش بی بی سی ،مته
فردریکسن ،نخست وزیر دانمارک میگوید:
هنوز برای نتیجهگیری درباره علت این حوادث
خیلی زود است اما «نظر واضح مقامات این است
که این اقدامات عمدی هستند .ما این جا با
تصادف سروکار نداریم ».همچنین موسسههای
لرزهنگاری سوئد ،نروژ و دانمارک دو انفجار زیر
آب را «به احتمال زیاد به دلیل انفجارهای» قبل
از حادثه ثبت کردهاند .همزمان ،کشورهای
اروپایی در حال تحقیق درباره سه مورد نشتی
مشکوک در دو خط لوله گاز اصلی بین روسیه
و اروپــا هستند .ارتش دانمارک اعالم کرد که
برنهلم
سه نشتی بزرگ از روز دوشنبه در جزیره ُ
متعلقبهدانمارکدردریایبالتیکوبینجنوب
سوئد و لهستان شناسایی شد ه است.به هرحال
متهم این نشتی ها هنوز مشخص نیست .این که
نشتی حاصل انفجار بوده یا خرابکاری نیز هنوز
معلومنشدهاست.دیمیتریپسکوف،سخنگوی

کرملین با ابــراز نگرانی شدید از این حوادث
گفته است که احتمال عمدی بودن خرابکاری
را نمیتوان رد کــرد .به گــزارش خبرگزاری
ریانووستی« ،الکساندر گروشکو» ،معاون وزارت
خارجه روسیه اعالم کرده که مسکو آماده است
در تحقیقات مشترک بــرای یافتن علت نشت
خط لوله نورد استریم شرکت کند .در حالی که
کشورهای اروپایی در حال تحقیق دربــاره سه
مــورد نشتی هستند ،اولین متهم این حادثه
در فضای رسانه ای اوکــرایــن شناخته شده
اســت .برخی از رسانهها و مقامات سیاسی
اروپا معتقدند که اوکراین یا گروه های حامی
اوکراین پشت این حادثه قرار دارند اما نشریه
اشپیگل آلمان این احتمال را به صورت جدی
مطرح کرده که روسیه خود عامل این خرابکاری
بوده و قصد دارد آن را به گردن اوکراین بیندازد.
در صورت رد همه این فرضیات ،لهستان که
مخالف نورد استریم بوده و از این حادثه نفع
مـیبــرد ،در جایگاه متهم قــرار میگیرد .در
همین حال آمریکا نیز از اتهام خرابکاری در
امان نمانده است .طرفداران فرضیه دخالت
آمریکا در این خرابکاری فیلمی از جوبایدن را
که مربوط به پیش از حمله روسیه به اوکراین
است منتشر کرده اند که در آن بایدن روسیه را
تهدید می کند اگر به اوکراین حمله کند خطوط
لوله گاز نورد استریم دیگر در کار نخواهد بود.
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توئیت روز
تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه
فرانسوی «لوپاریزین»
«:روس هــایــی کــه از
جنگ فرار می کنند»
«هــــزاران مــرد بــرای
فرار از بسیج [نیروها]
و یافتن مکان امن ،خود را به کشورهای همسایه
به ویــژه گرجستان تبعید می کنند» تاکنون
حـــدود 300هــزار تن به ارتــش روسیه اعــزام
شدند .در برخی مناطق به ویــژه داغستان،
اعتراضات و همراهی نکردن خانوادهها باعث
بروز درگیری با نیروهای امنیتی شده است.

نمای روز

اعزام سربازان وظیفه روسی به جبهه های جنگ
اوکراین /رویترز

چهره روز
پــس از غیبت چندین روزه
شــی جــیــن پینگ از انــظــار
عمومیکهبهشایعاتعلیهاین
رهبر سیاسی  ۶۹ساله چین
دامــن زد ،رئیس جمهوری
چین در تلویزیون دولتی کشورش دیده شد.

بایورشنظامیانرژیمصهیونیستی،شمارشهدایدرگیریهادراردوگاهجنینبه 5نفر
افزایشیافتوبیشاز 44نفرنیززخمیشدند

کرانه باختری در نقطه جوش

جنین به میدان جنگ تبدیل شده و درگیری
مسلحانه شدیدی بین مــبــارزان مقاومت و
صهیونیستها در جریان است.در پی یورش
نظامیان اشغالگر اسرائیلی به اردوگاه جنین
و محاصره منزل شهید رعد حــازم ،مبارزان
مقاومت به سمت آنها آتش گشودند و درگیری
مسلحانه شــدیــدی در ایــن منطقه بــه وقــوع
پیوست.منابع عبری زبــان اعــام کردند که
هدف عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی
در اردوگـــاه جنین ،عبد حــازم بــرادر شهید
رعــد حــازم مجری عملیات شهادت طلبانه
«دیزنکوف» در تل آویواست .در جریان یورش
نظامیان اسرائیلی به شهرک جنین ،پنج
فلسطینی شهید و  44نفر دیگر زخمی شدند.
گــردان های جنین وابسته به سرایا القدس
شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی هم در
بیانیه کوتاهی اعالم کرد :مبارزان این گردان
ها یک یگان ویژه صهیونیست ها را در اطراف
خیابان مهیوب از فاصله نزدیک هدف قرار
دادند و آن ها را کشته یا زخمی کردند.اگر چه
رژیــم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان
سعی دارنــد اوضــاع امنیتی کرانه باختری
را کنترل کنند اما تنش بین فلسطینیها و
اشغالگران قدس روز به روز شدت میگیرد
تا جایی که مقامات صهیونیستی و آمریکایی
دربــاره شــروع انتفاضه جدید در این منطقه
هشدار میدهند .سازمان امنیتی «شاباک»
خواستار تشدید تدابیر امنیتی در شمال کرانه
باختری شده و هشدار داده که کرانه باختری در
حال خارج شدن از کنترل است و توصیه کرده
که ارتش و سرویسهای امنیتی تلآویو تدابیر
امنیتی را پیش از این که اوضاع از کنترل خارج

شود ،تشدید کنند.رسانههای اسرائیلی هم
بارها تصاویری از صدها فلسطینی که با سنگ
و گلوله به نیروهای اسرائیلی حمله میکنند،
منتشر کرده و گفتهاند که مبارزات دیگر متعلق
به جنین یا نابلس نیست ،بلکه این تصاویر از
هر شهر و روستایی و حتی از توابع شهر قدس
اشغالی هم دیده شده است .با وجود این دامنه
فعالیت فلسطینیها به سراسر کرانه باختری
و قدس اشغالی کشیده شده است و مقامات
اسرائیلی از انفجار اوضاع امنیتی بسیار نگران
هستند.تشکیالتخودگردانوشخصمحمود
عباس با هر گونه مبارزه مسلحانه فلسطینیها
علیه رژیم صهیونیستی مخالف اند و تاکنون
سعی کــرد هانــد تا مــبــارزان فلسطینی را که
قصد عملیات شهادت طلبانه دارند بازداشت
کنند و اجازه ندهند این منطقه مانند غزه ،به
مقری علیه اشغالگران تبدیل شود .با وجود
تال شهای زیاد صهیونیست ها و تشکیالت
خودگردان اما همه این اقدامات نتیجه عکس
داده و فلسطینیهای زیادی در کرانه باختری
مسیر مبارزه مسلحانه را برگزیدهاند ،زیرا از
تشکیالت خودگردان برای آزادی سرزمین
های اشغال شده ناامید شدهاند و سعی دارند
با زور اسلحه نظامیان اسرائیلی را از کرانه
باختری و قدس بیرون برانند .افزایش عملیات
شهادت طلبانه در یک ســال گذشته که به
کابوسی برای سران رژیم صهیونیستی تبدیل
شده است ،حکایت از این دارد که فلسطینیها
دیگر تشکیالت خودگردان را قبول ندارند
و آن را آلت دست صهیونیست ها میدانند
که در ازای دریافت مشتی دالر حاضر است
خ اسرائیلیها بکشاند.
فلسطینیها را به مسل 

انتصابمحمدبنسلمانبهریاستشورایوزیرانوهمچنینخالدبنسلمانبهعنوان
وزیردفاعتوسطپادشاهسعودی

جای پای پسران سلمان محکمتر شد

پادشاه عربستان سعودی در حکمی «محمد
بن سلمان» ولیعهد و فرزند خود را به عنوان
رئیس شورای وزیران این کشور تعیین کرد.
همچنینملکسلمانفرزنددیگرخود«،خالد
بنسلمان»رابهسمتوزیردفاعمنصوبکرد.
در این تغییرات ،جایگاه فرزندان ملک سلمان
درساختقدرتعربستانافزایشیافتهاست.
محمد بن سلمان که ولیعهد عربستان است
در حالی رئیس شورای وزیران شد که پیش از
این ریاست شورای وزیران عربستان بر عهده
پادشاه این کشور بود که عالیترین مقام در
هرم قــدرت در عربستان سعودی محسوب
میشود .عالوه بر این ،خالد بن سلمان نیز
به سمت ولیعهد عربستان منصوب شد در
حالی که پیش از این ،این سمت در اختیار
محمد بن سلمان قرار داشت .به عبارت دیگر،
با این تغییرات جایگاه فرزندان عبدالعزیز
در قــدرت کاهش یافته و عربستان در حال
حرکت به سمت سپردن قدرت به فرزندان
سلمان است.این تغییرات مطابق میل و اراده
محمد بن سلمان انجام می شود .محمد بن
سلماندرهفتسالاخیرروندروبهرشدیدر
ساخت قدرت عربستان داشته که پیش از این
برای کمتر شخصی پیش آمده بود.وی در 30
سالگی وزیر دفاع 31 ،سالگی نایب ولیعهد
و  32سالگی ولیعهد عربستان شد و اکنون
نیز ریاست شورای وزیران را بر عهده گرفته
است .در واقع ،کهولت سن ملک سلمان 87
ساله زمینه جاه طلبی های محمد بن سلمان
و انتقال قدرت به فرزندان سلمان را فراهم
کرده است .یکی از مقامهای دولتی عربستان
در خصوص تغییرات جدید میگوید که نقش

تکرار سناریوی کریمه در شرق اوکراین
همزمانباواکنشمنفیاتحادیهاروپا،روسیهنتایجهمهپرسیالحاق 4استاناوکراینبهخود
را با موافقت 87تا 99درصدی رای دهندگان اعالم کرد
ساعاتی پــس از پــایــان همه پــرســی در مناطق
لوهانسک ،دونتسک ،خــرســون و زاپــروژیــا در
اوکراینبرایاعالمنظردربارهپیوستناینمناطق
به روسیه  ،رسانه های رسمی روسیه اعالم کردند
که اکثریت ساکنان این مناطق چهارگانه ،با آرای
قاطع خواستار الحاق آن به خاک روسیه هستند.
طبقاعالمستادبرگزاریهمهپرسیدراینمناطق
در منطقه دونتسک  99.23درصــد ،درمنطقه
لوهانسک  98.42درصــد ،در منطقه زاپروژیا
 93.11درصد و در منطقه خرسون  87.5درصد
شرکت کنندگان در همه پرسی خواهان پیوستن
بهروسیهشدهاند.نکتهمهماینکهبهجزلوهانسک
بقیه استان ها به طور کامل تحت کنترل روسیه
نبوده و شهرهای زیادی در این استان ها همچنان
تحت کنترل اوکراین هستند که همه پرسی شامل
حال آن شهرها نشده است.چندین شهر در شمال
استانخرسون،شمالاستانزاپروژیاوشرقاستان
دونتسک ،از مناطقی هستند که همچنان تحت

کنترلاوکراینیهاست ،برخالفسهمرکزاستان
های دونتسک ،لوهانسک و خرسون ،مرکز استان
زاپروژیا یعنی شهر زاپروژیا نیز در اختیار اوکراین
استوبیشترینجمعیتایناستاندرآنشهرقرار
دارد که در همه پرسی الحالق این استان به روسیه
شرکت نکرده اند.روسیه با اجرای همه پرسی در
چهاراستاناوکراینکهحدود 15درصدازمساحت
ایــن کشور را تشکیل می دهــد عمال قصد دارد
همان نقشه الحاق شبه کریمه را درباره آن ها نیز به
اجرا بگذارد.به این معنا که همه مراحل برگزاری
همهپرسی،اعالمنتایج،تصویبنتایجدرقوهمقننه
روسیهوامضایالحاقاینمناطقبهروسیهازسوی
پوتین ظرف مدت کوتاهی صــورت گیرد و بدین
ترتیب دولت کی یف را در مقابل عمل انجام شده
قراردهد.بااینحال،خبرگزاریتاسروسیهاعالم
کردکهاتحادیهاروپانتایجهمهپرسیرابهرسمیت
نمیشناسد و شــارل میشل ،رئیس کمیسیون
اتحادیهاروپاآنرایکهمهپرسیساختگیخواند.

اوالفشولتسصدراعظمآلماننیزدرپاسخبهاین
سوال که اگر روسیه مناطق تسخیر شده در شرق
اوکراینراضمیمهکند،آنطورکهاعالمشد،آلمان
حمایت نظامی خود را از اوکراین گسترش خواهد
داد ،گفت :ما نتایج این همه پرسی ساختگی را
نخواهیم پذیرفت و با تمام قــدرت به حمایت از
اوکراینادامهخواهیمداد.
▪هدفازبرگزاریهمهپرسیچهبود؟

برگزاری همه پرسی در مناطق چهارگانه اوکراین
باهدفالحاقهرچهسریعتراینمناطقبهروسیه
و ایجاد تغییراتی سرنوشت ساز در جنگ کنونی
بین روسیه و اوکراین صورت گرفته است.پس از
عملی شدن الحاق این مناطق به اوکراین می توان
دو سناریو را تصور کرد؛ سناریوی نخست تداوم

نوین محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای
وزیران،درراستایسیراعطایمسئولیتهای
پادشاهی به وی از جمله نمایندگی پادشاهی
در سفرهای خارجی و ریاست نشستهای
سران به میزبانی پادشاهی عربستان است.
سیر پیشرفت محمد بن سلمان در ساخت
قدرت عربستان در شرایطی همچنان ادامه
داردکهویدوچهرهمتفاوتازخودنشانداده
است :بن سلمان از یک سو برخی اقدامهای
اصالحی اجتماعی به خصوص در حوزه زنان
انجام داد و از خود چهره یک حاکم جوان و
دارای تفکرات روز نزد جامعه عربستان ایجاد
کرد که این اقدامها با استقبال قدرتهای
غربی همراه شد.به عبارتی ،وی با این اقدامها
سعی کرد حمایت داخلی و خارجی الزم برای
پیشرفت در ساخت قدرت عربستان و رسیدن
بهکرسیپادشاهیراکسبکند.بنسلماناز
سویدیگررقبایدرونخاندانیخودرایکبه
یک از قدرت حذف یا دور کرد .به عبارتی ،وی
طی هفت سال گذشته رقیب جدی برای خود
در درون خاندان آل سعود باقی نگذاشت که
تهدیدی برای رسیدن وی به کرسی پادشاهی
بــاشــد.در روزهـــای اخیر خبرهایی دربــاره
وخامت وضعیت جسمانی محمد بن نایف،
ولیعهد سابق و اصلی ترین رقیب بن سلمان
منتشر شد .بن نایف مدت هاست که در حبس
خانگی به سر می برد.اگر چه انتقادهایی در
خصوص این رفتار بن سلمان با شاهزادگان
سعودی انجام شد اما وزن انتقادها به گونه ای
نبود که جایگاه بن سلمان را با تهدید جدی
مواجه کند و با تغییرات جدید ،وی به کرسی
پادشاهی نزدیک تر شده است.
حمالت ارتش اوکراین برای بازپس گیری مناطق
ونواحیملحقشدهبهروسیهاستکهالبتهاینامر
آن چنان که مسکو هشدار داده می تواند عواقبی
بسیار جدی و خطرناک برای اوکراین به همراه
داشته باشد.در صورت اصرار اوکراین برای تداوم
جنگ کنونی ،مسکو با عنوان کردن حمله به خاک
خود می تواند ،درچارچوب دکترین هسته ای
خــود ،به حمله اتمی به اوکراین مبادرت ورزد.
«سرگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه به تازگی
اعالم کرد« :قانون اساسی و دکترین هسته ای
روسیه برای سرزمینهای الحاقی از اوکراین نیز
صدق میکند ».سناریوی دیگری هم امکان پذیر
است و آن این که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین
بافهماینمسئلهکهباجنگنمیتواندمناطقجدا
شده را بار دیگر به خاک این کشور ملحق سازد
چاره ای جز کاهش یا توقف عملیات نظامی علیه
روسیه نخواهد داشت.از سوی دیگر فرایند جنگ
اوکراین مسئله احتمال رویارویی هسته ای روسیه
و آمریکا را به شدت افزایش داده است .مسکو خط
قرمز خود در این زمینه را تهدید موجودیت اش
اعالم کرده است.بدین ترتیب پوتین به شرکای
غربی کی یف صراحتا هشدار داده که تداوم روند
کنونی در حمایت نظامی از اوکراین به ویژه اعطای

عراق

هجومصدریهابهمنطقهسبزبغداد
همزمانباابقایحلبوسی 3،راکتکاتیوشا
درنزدیکیساختمانپارلماناصابتکرد
نمایندگان پارلمان عــراق  ،استعفای محمد
الحلبوسی رئیس پارلمان را رد کردند.همچنین
نمایندگان عراقی« ،المندالوی» نماینده مستقل
ُکرد را به عنوان نایب اول ریاست پارلمان عراق
انتخابکردند.ایندرحالیاستکهدادگاهعالی
فدرالعراقهمزمانباازسرگیریجلساتپارلمان
اینکشوربعدازدوماهوقفه،درخواستتجدیدنظر
درحکمپذیرشاستعفایجمعینمایندگانجریان
صدر از پارلمان را رد کرد.با این حال ،همزمان با
نشست پارلمان عراق و هجوم طرفداران مقتدی
صــدر ،سه فروند کاتیوشا به اطــراف ساختمان
پارلمان اصابت کرد .در پی شلیک این راکتها،
سه نظامی مجروح شدند و به یکی از خودروهای
نمایندگانپارلمانویکیازساختمانها،خسارت
هاییواردشد.عراقازماهاکتبرگذشتهبابنبست
سیاسی مواجه شده است ،زیرا جریانهای بزرگ
عــراق نتوانسته اند دربــاره انتخاب نخست وزیر
توافق کنند .معترضان جریان صدر دیروز بار دیگر
با سر دادن شعارهایی تاکید کردند بلوکهای
سیمانیکهنیروهایامنیتیمستقرکردهاند،برای
آنها اهمیتی ندارد و قصد دارند از پل الجمهوریه
منتهی به منطقه الخضراء عبور کنند .در راستای
برگزاری جلسه دیروز ،افرادی از جریان صدر به
ساختمانهایاستانداریناصریهوبصرههمهجوم
بردندووارداینساختمانهاشدند.فرماندهسرایا
السالم ،گردانهای نظامی جریان صدر و مصلح
العراقی شخصیت نزدیک به سید مقتدی صدر ،با
انتشار پیامهایی در توئیتر این حمالت را محکوم
و بعثیها و آمریکاییها را متهم به انجام چنین
حمالتیکردند!
تسلیحاتی که ارتش اوکراین را قادر به حمالت
عمقی به خاک روسیه کند و امنیت ملی آن را در
معرض مخاطره قرار دهد ،می تواند به واکنش
متقابل هسته ای روسیه علیه این کشور بینجامد.
به رغم تهدیدات شدید مسکو ،اما واشنگتن در
تغییر موضعی آشکار صراحتا به کی یف برای
استفاده از تسلیحات آمریکایی علیه روسیه چراغ
سبزنشاندادهاست«.آنتونیبلینکن»وزیرخارجه
آمریکا روز سه شنبه گفت « :اوکراین میتواند از
سالحهاییکهآمریکافراهمکردهاستبرایحمله
به سرزمینهایی که نیروهای روس آنها را تحت
کنترل دارند ،جایی که همه پرسی برای پیوستن
به فدراسیون روسیه برگزار میشود ،استفاده
کند ».این در حالی است که «والدیمیر پوتین»
رئیس جمهور روسیه به متحدان غربی کی یف
صراحتا هشدار داده که تــداوم رونــد کنونی در
حمایتنظامیازاوکراینبهویژهاعطایتسلیحاتی
که ارتــش اوکراین را قــادر به حمالت عمقی به
خاک روسیه کند و امنیت ملی آن را در معرض
مخاطره قرار دهد ،می تواند به واکنش متقابل
هسته ای روسیه علیه مناطق یا پایگاه های این
کشوربینجامد.البتهواشنگتندراینبارهبهشدت
به روسیه هشدار داده است.

