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روزنامه نیویورک تایمز ]انگلیس[

مربیان مهد در آمریکا به دنبال سالح
 نیویورک تایمز در گزارش مفصلی نوشته که مربیان برخی 
مهدکودک ها و معلمان در مدارس به دنبال خرید ســالح 
و آموزش جهت کاربرد آن هســتند تا شاید خود بتوانند 
امنیت کالس های شان را تامین کنند. پس از ناامیدی مردم 
از تصویب قوانین منع حمل ســالح، اکنون عده بیشتری 
برای خرید اسلحه ترغیب شــده اند تا شاید خود بتوانند 
امنیت شــان را در برابر مهاجمان احتمالی تامین کنند. 
این وضعیت پس از حمله 2ماه قبل به یک مدرسه ابتدایی 
در تگزاس به وجود آمده اســت. در این حمله 19کودک و 
2معلم کشته شدند. نیروهای پلیس به قصور در جلوگیری 
از حمله متهم شده اند. شمار زیادی نیروی پلیس همزمان با 
انجام حمله در محوطه مدرسه حضور داشتند اما برای آغاز 

عملیات و مهار مهاجم، تعلل کردند.

سازمان ملل اوایل ماه جاری، لبنان 
را کشــوری بحران زده بــا بحرانی 
»چند الیه« توصیف کرد؛ زیرا این 
کشــور از 3ســال پیش تاکنون بحران های مالی و 
اقتصادی زیادی را متحمل شــده؛ بحران هایی که 
بن بست های سیاسی اخیر، عمق آنها را افزایش داده 
اســت. لبنان هنوز از انفجار بندر بیروت که اواسط 
مرداد ماه 2سال قبل رخ داد، کمر راست نکرده است. 
این انفجار که سیلوهای اصلی بیروت را نابود کرد، به 
بحران کمبود غذا در این کشور ربط پیدا کرده است؛ 
زیرا توان ذخیره سازی  غالت را از لبنان گرفت. لبنان 
به کشوری ورشکسته با اقتصادی ویران و سیاستی 
نابسامان تر از همیشه تبدیل شده است. عدم وجود 
دولتی کارآمد، بحران اقتصادی ناشی از همه گیری 
کرونا، مختل شدن چرخه تامین به واسطه آغاز جنگ 
در اوکراین، حذف یارانه ها و بحران بدهی دولت دست 
به دســت هم داده اند تا بحران مالی و غذایی در این 
کشور به باالترین حد خود برسد؛ به حدی که تامین 
مواد غذایی روزمره برای لبنانی ها به امری طاقت فرسا 

تبدیل شود.
لبنان که زمانی به خاطر بخش مالی و بانکی پررونقش 
به »سوئیس خاورمیانه« شهرت داشت، از سال2019 
به بعد دچار بحران اقتصادی شد و یک سال پس از 
آن بود که توانایی بازپرداخت بدهی هایش را از دست 
داد. پس از آن، ارزش واحد پول این کشور 90درصد 
ســقوط کرد. بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را 
یکی از بدترین بحران هــای اقتصادی جهان از قرن 
19 میالدی تاکنون توصیف کرده است. سازمان ملل 
اعالم کرده که از هر 5 لبنانی 4نفر زیر خط  فقر زندگی 
می کنند. در این میان دولت این کشور برای برآورده 
ساختن تقاضای سرمایه گذاران بین المللی برای ایجاد 
تحوالت اقتصادی و آزادسازی کمک های مالی جدید، 
 مجبور به حذف یارانه  بیشتر کاالهای ضروری )به جز 
گندم( شده است؛ اقدامی که دسترسی مردمی که 
روزبه روز فقیرتر می شــوند را به ملزومات اساســی 

زندگی دشوارتر ساخته است.

گرسنگی در کمین لبنانی ها
آنچــه طی هفته هــای اخیــر بیــش از هرچیز در 
خیابان هــای بیروت به چشــم می آیــد، صف های 
طوالنی نان اســت. گندم هنوز در فهرست کاالهای 
یارانه ای قرار دارد. نان به 2صــورت یارانه ای و آزاد 
عرضه می شود و نانوایی های یارانه ای، نان را به صورت 
جیره بندی )یک یا 2بسته 6تایی نان پیتا( در اختیار 
مردم قــرار می دهنــد. در حال حاضــر قیمت یک 
بســته نان پیتا 13هزار پوند لبنان،  برابر با 43سنت 
آمریکاست. قیمت همین بسته نان در بازار سیاه به 
30هزار پوند هم می رسد. بسیاری از شهروندان لبنانی 
به دلیل جیره بندی نان ارزان و نداشتن توان مالی برای 
خرید نان گران تر، ممکن است چندین روز را بدون 
نان سپری  کنند. برای بسیاری از شهروندان خرید نان 
به معنای حضور چندین ساعته در صف های طوالنی 
نانوایی هاست و گاه وقتی نوبت به آنها می رسد سهمیه 
آرد به پایان رسیده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
در گزارشــی از بیروت از فعالیت دالالن در بازار نان 
گزارش داده اســت؛ افرادی که نان های یارانه ای را 
به صورت عمــده از نانوایی ها خریــداری کرده و در 
بازار ســیاه به قیمت باالتر به فروش می رسانند. در 
این گزارش آمده که وضعیت نانوایی ها، به توصیف 
کارگران نانوایی، »شبیه به غرب وحشی« شده است؛ 
زیرا بعضی از مشتریان که مسلح به چاقو یا سالح گرم 
به نانوایی می آیند، بر سر گرفتن نان بیشتر با دیگران 
درگیر شــده و حتی تیراندازی می کنند. در برخی 
موارد، پــس از درگیری در صــف نانوایی، نیروهای 
ارتش مجبور به مداخله شده اند. لبنان 80درصد از 
گندم مورد نیاز خود را از اوکراین و 15درصد از آن را 
از روسیه وارد می کند؛ از این رو آغاز جنگ در اوکراین، 
همانطور که کشورهای فقیر زیادی را با بحران کمبود 
غذا مواجه ساخت، لبنان را هم درگیر یک دردسر تازه 
کرد. این وضعیت با تشدید بحران اقتصادی، بیش از 

80درصد از جمعیت لبنان را در فقر فرو برده است. با 
توجه به از بین رفتن سیلوهای بندر بیروت در انفجار 
2سال قبل، اکنون لبنان فقط قادر به ذخیره یک ماه 
از گندم مورد نیاز خود اســت. عالوه بر این، دولت و 
نانوایی ها به جــای مدیریت بحران دائما مشــغول 
اتهام زنی علیه یکدیگر هســتند. نانوایی ها مقامات 
دولت لبنان را متهم به تامیــن نکردن آرد می کنند 
و مقامات دولتی هم با رد این تهمت ها، نانوایی ها را 
به احتکار آرد و مصرف آن در تولید مواد غذایی دیگر 

ازجمله شیرینی متهم می کنند.
دســتاویز دیگر مقامات دولت لبنان، حضور بیش از 
یک میلیون آواره سوریه ای و نقش آنها در فروپاشی 
اقتصادی لبنان است. این دیدگاه در میان شهروندان 
لبنانی هم ریشه دوانده و وضعیتی بحرانی تر به خود 
گرفته است؛ زیرا برخی لبنانی ها معتقدند آوارگان 
سوریه ای عوامل اصلی خرید و فروش نان یارانه ای در 
بازارهای سیاه هستند. همین باور باعث شده نسبت به 
حضور این پناهجویان در لبنان نارضایتی عمده ایجاد 
شده و درخواست ها برای بیرون راندن آنها از لبنان 
افزایش یابد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل هشــدار داده که این وضعیت می تواند منجر به 
بروز خشــونت های محلی و درگیری های خیابانی 

به ویژه علیه آوارگان شود.

بحران اقتصادی در دل بحران سیاسی
نابســامانی اقتصــادی لبنان در شــرایطی زندگی 
شهروندان را به شکلی بی ســابقه دشوارتر ساخته 
که این کشور در عرصه سیاسی هم بحران زده است. 
به بیانی دیگر، وضعیت تمامی بحران های این کشور 
ازجمله بحران کمبود غذا و انرژی به واســطه تداوم 
بحران سیاسی رو به وخامت گذاشته و عمیق تر شده 
است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز دولت 
جدید تشکیل نشده است. اساسا تشکیل دولت در 
لبنان به دالیل مختلفی ازجمله ســهم خواهی های 
سیاسی، اختالف نظرها و تسویه حساب های سیاسی 

همواره فرایندی دشــوار بوده است. بحران سیاسی 
لبنان اکنون زاویه دیگری نیز پیدا کرده است. نبیه 
بری، رئیس پارلمــان لبنان، اعالم کــرده تا زمانی 
که نمایندگان فهرســت اصالحــات الزم به عنوان 
پیش شرط دریافت کمک های مالی صندوق جهانی 
پول را به تصویب نرسانند، اجازه تشکیل جلسه برای 

تعیین رئیس جمهور را نخواهد داد.
دلیل این ســنگ اندازی اهمیت حیاتی کمک های 
مالی است که لبنان مدت هاست برای دریافت آن 
با صندوق جهانــی پول درحال مذاکره اســت. به 
بیانی دیگــر، توافق لبنان با صنــدوق جهانی پول 
تنها راه حلی اســت که لبنان برای نجات از سقوط 
مالی و فروپاشــی اقتصادی در پیــش دارد. لبنان 
در فروردین ماه ســال جاری با صندوق جهانی پول 
برسر دریافت کمک مالی 3میلیارد دالری به توافق 
رسید، اما دستیابی به توافقنامه کامل تنها درصورتی 
ممکن خواهد شد که مجلس قوانینی درباره کنترل 
ســرمایه، اصالح نظام بانکی و بودجه سال2022 

به تصویب برساند.
دوره 6ساله میشــل عون، رئیس جمهور لبنان پاییز 
امسال به پایان خواهد رسید و از این رو نگرانی های 
زیادی مبنی بر نبود جانشین کارآمد و ایجاد بن بست 
سیاسی دوباره در لبنان به وجود آمده است؛ به ویژه 
به این دلیل که لبنان از اردیبهشت ماه تا کنون هیچ 
دولت کارآمدی نداشته است. براساس قانون اساسی 
لبنان، رئیس جمهور حکم انتصاب نخست وزیر جدید 
را براساس مشاوره های الزام آور با نمایندگان مجلس 
امضا خواهد کرد و تشکیل دولت جدید باید به تأیید 
مشترک رئیس جمهور و نمایندگان مجلس برسد. 
قانون اساسی لبنان همچنین می گوید رئیس مجلس 
باید حداقل یک ماه و حداکثر 2ماه پیش از پایان کار 
رئیس جمهور، تشکیل جلسه دهد. درصورت عملی 
نشــدن این مهم، مجلس به صورت خودکار 10روز 
پیش از تاریخ پایان کار رئیس جمهور تشکیل جلسه 

خواهد داد. 

لبنان؛ بحران زده تر از همیشه
بحران های متعدد و مکرر سیاسی در لبنان، منجر به تشدید فقر و گرسنگی مردم این کشور شده است

نام خانواده بن الدن با افشای خبر اهدای هدیه یک میلیون پوندی آنها به ولیعهد انگلیس، بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است
بن الدن ها؛ خانواده ای پرحاشیه، از 11سپتامبر تا به امروز 

ســال ها پس از مرگ اســامه بــن الدن، رهبــر گروه 
تروریســتی القاعده، نام خانواده بــن الدن همچنان 
خبرساز اســت. نشریه ســاندی تایمز گزارش داده که 
پرنس چارلز، ولیعهد انگلیس، یک میلیــون پوند از این خانواده دریافت 
کرده اســت. پرنس چارلز این مبلغ را از بکر بن الدن و شفیق بن الدن، 
2برادر ناتنی اسامه بن الدن برای مؤسسه خیریه خود دریافت کرده است.

ساندی تایمز فاش کرده که 2سال پس از کشــته شدن اسامه بن الدن 
به دست نیروهای ویژه آمریکایی، شــاهزاده چارلز در 30 اکتبر 2013، 
در اسالم آباد پاکستان با بکر بن الدن به طور خصوصی دیدار کرده است. 
انتشار خبر دریافت پول از خانواده ای که نامش با گروه تروریستی القاعده 
و حمالت 11سپتامبر گره خورده، انتقادهای زیادی را متوجه خانواده 

سلطنتی انگلیس کرده است.
بن الدن ها خانواده ای بانفوذ در عربســتان ســعودی هستند که ثروت 
و قدرتشــان را به شرکت چندملیتی ســاختمانی خود و روابط نزدیک 
گذشته شان با خانواده سعودی مدیون هستند. این خانواده گرچه تالش 
کرده تا پس از 11ســپتامبر از اقدامات اسامه بن الدن اعالم برائت کند، 

اما نامش همچنان با القاعده و اقدامات تروریستی آن گره خورده است.

سرگذشت خانواده بن الدن
نام بکر بن الدن سال گذشته نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت؛ زمانی 
که به همراه گروه دیگری از شاهزاده های سعودی در جریان کارزار مبارزه 
با فساد توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، بازداشت شد. نشریه 
نیویورکر در گزارشی با عنوان »سقوط بن الدن ها« به نقش بکر بن الدن 
در این خانواده اشاره کرده و نوشت: ریشه خاندان بن الدن به شهر جده 
بازمی گردد؛ شهری بندری در کنار دریای ســرخ. محمد بن الدن، پدر 
خانواده، آواره فقیری از کشور یمن بود که در سال 1931به جده رفت و 
یک شرکت ساختمانی تاسیس کرد؛ »گروه سعودی بن الدن«، شرکتی 
که بعدها به بزرگ ترین هلدینگ ساختمانی عربستان سعودی تبدیل شد. 
این شرکت در طول فعالیت خود کاخ های بسیاری ساخت، مساجد را در 
شهرهای مکه و مدینه بازسازی کرد و در سراسر جهان عرب شعباتی دایر 

کرد. محمد بن الدن در حادثه سقوط هواپیما در سال 1967)1355( در 
60سالگی کشته شد. او در زمان مرگ 54فرزند و 20همسر داشت. در 
آن زمان، سالم بن الدن بزرگ ترین فرزند او که 21سال داشت در لندن 
زندگی می کرد. سالم، مســئولیت خانواده و کســب وکار خانوادگی را 
برعهده گرفت. او امالکی را در انگلیس و آمریکا خرید. سالم در عربستان 
سعودی نیز توانســت حمایت ملک فهد، پادشاه عربستان را جلب کند. 
ملک فهد تمام قراردادهای مهم شرکت بن الدن را تامین می کرد و سالم 
تقریبا به یکی از اعضای دربار تبدیل شده بود. در دهه 1980بود که سالم 
برای نخستین بار با اســامه بن الدن، برادر ناتنی خود در پاکستان دیدار 
کرد. اسامه بن الدن در آن زمان علیه نیروهای شــوروی در افغانستان 
مبارزه می کرد؛ جنگی که کامال از طرف ملک فهد و سازمان سیای آمریکا 

)در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان( حمایت می شد.
سالم اما در ســال 1988)1368( و در 42ســالگی در جریان تصادفی 
عجیب در سن آنتونیوی آمریکا کشته شد. مرگ او خانواده بن الدن را به 
هم ریخت. پس از آن بود که اســامه بن الدن به طور فزاینده ای رادیکال 
و به یکی از منتقدان سرکش خاندان سعودی تبدیل شد. در کتاب های 
بسیاری عنوان شده این ســالم بن الدن بود که همواره اسامه را کنترل 
می کرد و پس از مرگ او، اســامه به این نتیجه رسید که توانایی رهبری 
خانواده را دارد. اما از آنجا که اســامه جزو حلقه داخلی خانواده محمد 

بن الدن به شمار نمی رفت، برادران ناتنی اش تبعیت از او را نپذیرفتند. 
در آن زمان بکر بن الدن که ســال ها در آمریکا زندگی کرده و مهندسی 
خود را از دانشــگاه میامی گرفته بود، اداره خانواده و شرکت بن الدن را 
به دست گرفت. دولت سعودی هم که از انتقادهای تند اسامه از نزدیکی 
ریاض و واشنگتن به ستوه آمده بود، فورا شهروندی اسامه را لغو و او را از 
عربستان اخراج کرد. بکر بن الدن نیز او را از شرکت کنار گذاشت. به این 
ترتیب اسامه در سال 1991)1370( به سودان و سپس افغانستان رفت؛ 
جایی که حمالت 11سپتامبر را طراحی کرد. رویترز در گزارشی نوشته 
که بزرگ ترین دستاورد بکر بن الدن، گرفتن قراردادهای پرسود سلطنتی 
پس از ســکته مغزی ملک فهد بود. در آن زمان حاکم واقعی عربستان، 
شاهزاده عبداهلل بن عبدالعزیز، برادر ناتنی ملک فهد بود. عبداهلل پس از 
حمله 11ســپتامبر با حمایت از بن الدن ها حاضر نشد تا این خانواده را 
به دلیل اقدامات تروریستی اسامه تنبیه کند و شرکت بن الدن همچنان 
قراردادهای پرســود می گرفت.   با تغییر مناسبات قدرت در عربستان و 
روی کار آمدن ملک سلمان و ولیعهد شدن پسرش محمد، شرایط برای 
بن الدن ها عوض شد. محمد بن سلمان در روزهای نخست قدرت گیری با 
بکر بن الدن دیدار کرد و از او خواست تا در شرکت گروه بن الدن شریک 
شود. او به بکر بن الدن پیشــنهاد داده بود که سهام شرکت را در بورس 
اوراق بهادار عربستان عرضه کند. یازدهم ســپتامبر همان سال در پی 
سقوط یکی از جرثقیل های شــرکت در مکه صدها نفر کشته و زخمی 
شدند و دولت سعودی قراردادهای این شــرکت را متوقف کرد. محمد 
بن سلمان اندکی بعد کارزار گسترده ای را علیه شاهزادگان و تجار در پیش 
گرفت و در جریان آن بکر بن الدن و 2تن دیگر از برادرانش، سعد و صالح 
را بازداشت کرد. در این زمان اسناد امالک خانواده بن الدن، هواپیماهای 
شخصی، خودروهای لوکس و تمام پول نقد و جواهرات آنان توقیف شد. 
یک سال بعد هم دولت سعودی 36.2درصد از سهام شرکت بن الدن را 
در اختیار گرفت. تقابل محمد بن ســلمان با بن الدن ها در عربستان و 
چالش های داخلی این خانواده در شرایطی است که برخی وقایع در ابعاد 
بین المللی - نظیر آنچه در ماجرای جنجالــی اخیر پرنس چارلز اتفاق 
افتاد - عدم محبوبیت این خانواده را بار دیگر به آن ها یادآوري کرده است.

گزارش 2

گزارش 1

 انتخابات  و بن بست سیاسی
در عراق

جالب بود که حامیان ترامپ هم مدعی 
دخالت خارجی در انتخابات بودند.

در شرایطی می توانیم اعالم کنیم که ســازوکار انتخاباتی 
پاسخگوی شرایط عراق نیســت که از اصول انتخاباتی دور 
شویم و بیشتر بر مســائل قومیتی و عشیره ای تکیه کنیم. 
در این وضعیت قطعا دمکراسی پاســخ نخواهد داد. عرف 
و رسوم گروه های قبیله ای و رســوم خاندانی و خانوادگی 
همواره در عراق حاکم بوده و هســت، اما انتخابات هم در 
این کشــور جوابگو بوده اســت، مگر آنجا که مسائل قومی 

برجسته شده است.
در عین حــال نمی توان انکار کرد که فرهنگ عشــیره ای، 
قبیله ای و خانوادگی در انتخابات عراق به شدت تأثیر گذار 
اســت؛ ازجمله روش مقتدی صــدر در اعتراضــات اخیر 
براســاس تأکید بر حاکمیت خاندانی صدر. چون خاندان 
صدر به صورت تاریخی در دوره پادشــاهی عراق موقعیت 
رئیس پارلمان را داشتند و سپس برای دوره ای کوتاه پست 
نخست وزیری را هم به دســت آوردند. سیدمحمد صدر، در 
دوره پادشاهی عراق رئیس پارلمان بود و در مدت کوتاهی 

هم نخست وزیری را در دست داشت.
از طرف دیگر، خاندان صدر 2 شــهید بزرگ را تقدیم ملت 
عراق کردند. »شهید محمدباقر«، عمو و پدر زن مقتدی صدر 
و »شهید محمد محمد صادق«، پدر مقتدی صدر، در عراق 
بسیار مورد احترام  و جمعیت زیادی حامی آنها هستند. بر 
این اســاس صدر نیز برای خود در حاکمیت عراق اولویتی 
قائل است و سعی دارد که حاکمیت خاندان صدر را در اداره 
کشور تثبیت کنند. عده ای از عراقی ها این تفکر را می پذیرند 

و مدافع آن هستند و از صدر حمایت می کنند.

در این میان برخی گروه های نزدیک به جریان ســابق بعث 
عراق از اقدامات صدر سوءاستفاده می کنند. این گروه های 
سابق بعثی اکنون در عراق نام های دیگری دارند و از میان 
اهل سنت عراق تشکیالتی با عنوان »حزب تقدم« را تشکیل 
داده اند. حزب تقــدم، جریان صدر را فرصــت خوبی برای 
بازگشت به قدرت می داند و از همین رو در تالش است تا زیر 
چتر اعتراضات جریان صدر پنهان شود و خود را به جریان 
صدر نزدیک نشــان می دهد. این گروه هــای بعثی درواقع 
بازماندگان سران سابق حزب بعث، خویشاوندان و اقوام آنها 
هستند، اما خود را بعثی نمی نامند بلکه عناوین دیگری برای 

خود انتخاب کرده اند.
با این حال، جریان صدر هرگونه همراهی، نزدیکی و ائتالف با 
این گروه های نزدیک به بعثی را به شدت رد می کند، اما این 
گروه ها، اعتراضات صدر را فرصت خوبی برای بازگشــت به 
قدرت می دانند و به صورت غیرمستقیم از اعتراضات جریان 

صدر سوءاستفاده می کنند.
در عین حال باید توجه داشــت که دمکراســی صرفا در 
صندوق انتخابات نیســت و بخش دیگری از دمکراســی 
توانایی عزل حکومت اســت. در واقع عــزل حکومت یا از 
طریق پارلمان صــورت می گیرد یا از طریــق اعتراضات 
خیابانی و همــواره در این میان گروهی برنده اســت که 
بتواند از هر دو ابزار استفاده کند. اکنون نیز به نظر می رسد 
که جریان صدر در تحوالت عراق دســت برتر دارد، چون 
هم توانســته روند کار پارلمان را مختــل کند و هم نبض 
اعتراضات خیابانی را در دست بگیرد. اما باید توجه داشت 
که کشــاندن اختالفات به خیابان راه حل درســتی برای 
احزاب و گروه های سیاسی نیست و ممکن است به هرج و 

مرج منجر شود.

اختالفات صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان
اختالف صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان نشات گرفته 
از اختالف شــخصی او با نوری المالکــی، عضو چارچوب 
هماهنگی و نخست وزیر پیشــین عراق است. درواقع یک 
موضع شخصی از طرف صدر نسبت به نوری المالکی وجود 
دارد. این اختالف به دلیل برخورد شدید با جریان صدر در 
زمان نخســت وزیری نوری المالکی در بصره، کربال و نجف 
اســت. رویداد اول در بصره در اوایل دولــت نوری المالکی 
رخ داد و در آن شخص نوری المالکی در بصره حاضر شد و 
نیروها را بســیج کرد تا نیروهای جریان صدر را که مشغول 
اعتراض بودند، محاصره کنند و درنهایت هم آن را شکست 
داد. رویداد بعدی در کربال رخ داد و نیروهای صدر در نیمه 
شعبان به دنبال مســلط شــدن در کربال بودند، اما نوری 
المالکی اجازه تسلط جریان آنها را در کربال نداد. رویداد سوم 
نیز در بغداد رخ داد و زمانی بــود که نیروهای صدر به بهانه 
حمله به نیروهای آمریکایی با استفاده از سالح های سنگین 
و خمپاره، محل اقامت نــوری المالکی را همزمان با اهداف 
آمریکایی هدف قرار دادند. در ایــن رویداد، نوری المالکی 
خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد و سپس به شدت با 

جریان صدر برخورد کرد.
این 3 رویداد درواقع به مثابه شکســت برای جریان صدر 
بود. لذا حتی در جلسات چارچوب هماهنگی نیز صدر هیچ 
ارتباطی با نــوری المالکی برقرار نکرد. اگــر نوری المالکی 
بخواهد از این اوضاع بــه نفع مردم اســتفاده کند، باید از 
مقتدی صدر عذرخواهی کند کــه البته این عذرخواهی به 
لحاظ سیاسی برای نوری المالکی مطلوب نیست اما می تواند 

به گشایشی در فضای فعلی عراق منجر شود.

والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه 

نیروی دریایی روسیه موشک های کروز 
مافوق صوت زیرکن )Zircon( را ظرف 
چند مــاه آینــده دریافت خواهــد کرد و 
منطقه اســتقرار آنها به منافع روســیه 
بســتگی دارد. نیــروی دریایــی روســیه 
قادر است به کسانی که حاکمیت ما را 
نقض کنند، به سرعت نور پاسخ دهد. 

)اسپوتنیک(

وانگ یی
وزیر خارجه چین

نقطــه  بــه  هم اکنــون  افغانســتان 
حســاس گذار از هــرج و مــرج بــه نظــم 
زیــادی  چالش هــای  بــا  امــا  رســیده، 
روبه روســت. چیــن و ســازمان همــکاری 
شــانگهای بــه مــردم افغانســتان کمــک 
می کننــد کــه مشــکالت را پشــت ســر 
بگذارند. ما از افغانستان در مسیر توسعه 

حمايت خواهیم کرد. )گلوبال تایمز(

جرمی کوربین 
رهبر سابق حزب کارگر انگلیس

ایــده ایجــاد دیــوار جدیــد جنــگ ســرد 
میــان روســیه و اروپــا هرگــز مشــکل را 
حــل نخواهد کــرد و بایــد راه حلــی برای 
نیازهای فعلی انــرژی پیدا کــرد؛ اینکه 
مــا در بلندمــدت در راســتای کاهــش 
مصــرف ســوخت های فســیلی تــالش 
کنیم. این اقتصاد نمی تواند بدون گاز 
روسیه به فعالیت های خود ادامه دهد. 

)المیادین(

تهدید چین کارساز شد  
پلوسی به تایوان نمی رود

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
سفر آسیایی خود را آغاز کرده است اما در برنامه 
سفر نامی از تایوان دیده نمی شود. آسوشیتدپرس 
به نقل از دفتر پلوسی نوشــته که او به سنگاپور، 
مالزی، کره جنوبــی  و ژاپن ســفر خواهد کرد. 
به نظر می رسد او پس از شدت گرفتن هشدارها و 
تهدیدهای مقام های ارشد پکن به واشنگتن درباره 
سفر پلوســی به تایوان و بروز اختالف نظر میان 
کاخ سفید و رئیس  مجلس نمایندگان بر سر این 
موضوع، برنامه خود را تغییر داده است. چنانچه 
پلوسی به تایوان سفر می  کرد، بلندپایه ترین مقام 
منتخب آمریکایی بود که از ســال 1997 از این 
جزیره بازدید می کرد. پکن، تایوان را بخشــی از 
سرزمین چین می داند و تحرکات آمریکا و فروش 
ســالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر 
با سیاســت »چین واحد« ارزیابی می کند. اخیرا 
دولت آمریکا الیحه صدها میلیارد دالری بودجه 
نظامی آمریکا را امضا کرد که بخش چشمگیری از 
آن به مقابله با چین و حمایت از تایوان تخصیص 
داده شده اســت. همزمان با سفر آسیایی نانسی 
پلوسی، چین هم مانور گســترده دریایی خود را 
آغاز کرده و آســمان تنگه تایوان را به بهانه این 

مانور بسته است. 
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