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همشهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
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مقتدی صــدر از حــدود یک ماه 
پیش تا کنون کــه دور جدیدی از 
اعتراضــات را در عــراق کلید زد، 
تقریبا بیشــتر روزها را با یک بیانیه به شب رسانده 
اســت. مقتدی 48ســاله که رهبری جریان صدر 
در عــراق را برعهــده دارد، خود را بخشــی از بدنه 
معترضان در بغداد می داند که از حدود یک ماه پیش 
امور روزمره را به هم ریخته انــد. او کمیته ای به نام 
ســاماندهی اعتراضات و انقالب را در عراق مسئول 
رســیدگی به اعتراضات جاری در بغداد می داند و 
پیام هایش در فضای مجازی از ســوی یک حساب 
کاربری با نام »صالح محمد العراقی« منتشر می شود. 
اگرچه برخی گفته اند کــه »صالح محمد العراقی« 
یک شخصیت مجازی و غیرواقعی است، اما بسیاری 
نیز صالح را چهره نزدیک به صدر و طرفداران جریان 
صدر صالح عراقی را »وزیر صدری« می نامند. صالح 
العراقی در جدیدترین پیام توییتــری خود در روز 
چهارشنبه نوشته است: »اگر ملت تصمیم به ادامه 
اعتراضات داشــته باشــند، ما گام غافلگیرکننده 
دیگری خواهیم برداشــت.« اشــاره صالح العراقی 
به تحرکات اعتراض آمیزی اســت که این روزها به 
رهبری جریان صدر خیابان های عراق را در برگرفته 
اســت. اگرچه مقتدی صدر به تازگی از مواضع خود 
یک گام به عقب برداشته و به طرفدارانش درخواست 
عقب نشینی از محوطه اشغال شــده شورای عالی 
قضایی بغداد را داده اســت،  اما مشخص نیست این 

صلح و آرامش موقتی تا کی ادامه داشته باشد.

از مجلس النواب تا مجلس القضاء
اعتراضاتی که صدر علیه جریان حاکم در عراق کلید 
زد، درست یک ماه پیش و همان روزی آغاز شد که 
پارلمان عراق یا آنگونه که خود عراقی ها آن را مجلس 
النواب می نامند قرار بود به »محمد شیاع السودانی« 
به عنوان نامزد »چارچوب هماهنگی شیعیان« برای 

پست نخست وزیری رأی دهد.
با وجود آنکه 73نماینده جریان صدر یک ماه پیش 
از برگزاری جلسه رأی اعتماد از پارلمان کناره گیری 
کرده بودند، امــا آنها معرفی گزینه نخســت وزیر 
چارچــوب هماهنگــی شــیعیان را برنتافتند و با 
برگزاری اعتراض و هجوم و به منطقه ســبز بغداد، 
پارلمان عراق را تصرف و در عمل برنامه رأی گیری 

برای نامزد نخست وزیری را برهم زدند.
معترضان عضو جریان صــدر حدود یک هفته روی 
صندلی های پارلمان نشستند و صحن علنی مجلس 
نمایندگان عراق را به محــل رفت وآمد و تفریحات 
بی وقت تبدیل کردند و در نهایت نیز با درخواســت 
مقتدی صدر از صحن مجلس خارج شدند؛ هرچند 
صدر تأکید کرد که اعتراضات همچنان ادامه خواهد 
داشــت. وقتی معترضان جریان صــدر از مجلس 
نمایندگان عراق خارج شدند، حداقل 2کامیون زباله 
از صحن مجلس جمع آوری شد، هرچند معترضان 
در اطراف منطقه سبز و در چادرهایی که برای ادامه 

اعتراضات به پا کرده بودند، مستقر شدند.
ادامه بن بست سیاسی در بغداد باعث شد تا از 2روز 
پیش معترضان جریان صدر راه خود را به ســمت 
شورای عالی قضایی عراق پیش گیرند. معترضان در 
همان ابتدای اعتراضات وارد محوطه شــورای عالی 
قضایی عراق شــدند و در نهایت این شورا را وادار به 
تعلیق فعالیت خود کردند. حتی سندیکای وکالی 
عــراق در واکنش به ایــن رویداد اعــالم کرد همه 

فعالیت های خود را متوقف کرده است.
همزمان مقتدی صدر در پیامی توییتری گفت که 
براساس اطالعات دقیق رسیده، دستگاه قضایی عراق 
در مورد برخی پرونده های فســاد یا برخی متهمان 
تحت فشارهای حزبی و طایفه ای قرار می گیرد. این 
پیام انتقادی صدر از قوه قضاییه عراق پیام آشکاری 
در حمایت از معترضانی بود که شورای عالی قضایی 
را هدف قرار داده بودند. حوادث روز سه شــنبه در 
برابر ساختمان شورای عالی قضایی در بغداد تا آنجا 
نگران کننده شد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
موقت عراق که برای شرکت در نشستی منطقه ای 
در مصر به سر می برد، سفر خود را نیمه تمام گذاشت 
و به بغداد بازگشــت. نخســت وزیر عراق در همان 
ابتدای بازگشتش به محل کار با انتشار بیانیه ای از 
همه نیروهای سیاسی خواســت که آرام باشند و از 
فرصت گفت وگوی ملی اســتفاده کنند تا کشور از 
بحران کنونی خارج شــود. وی همچنین خواستار 
تشکیل جلسه فوری سران قوای سیاسی به منظور 
فعال سازی  فرایند گفت وگوی ملی و رفع بحران شد.

عدم همراهی با معترضان
نکته قابل توجه آن است که در دور جدید اعتراضات 
جریان صدر در عراق که این بار علیه شــورای عالی 
قضایی این کشــور برگزار شــد، تقریبا بسیاری از 
گروه هــا و احــزاب از معترضان فاصلــه گرفتند و 
اعتراضات صدری ها علیه شورای عالی قضایی عراق 
حمایت چندانی را در داخل کشور به خود جلب نکرد.

»حیدر العبادی« نخست وزیر اسبق عراق در توییتی 
با انتقاد از اعتراضات علیه شورای عالی قضایی عراق 
نوشت: درگیری سیاســی نباید به حدی برسد که 
قوه قضاییه را درگیر آن کند. ما بر حفظ بی طرفی و 
یکپارچگی قوه قضاییه و خودداری از آسیب رساندن 

به آن و نهادهای آن تأکید می کنیم.
همچنین »چارچوب هماهنگی شیعیان« عراق نیز با 
صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعتراضات 2روز 
گذشــته در عراق، اعالم کرد که تا زمانی که جریان 
صدر از اشــغال نهادهای دولتی دست برندارد، وارد 
گفت وگو نمی شویم. چارچوب هماهنگی شیعی در 
بیانیه خود افزود: »ما سوءاستفاده خطرناک از نهاد 
قضایی را کامال محکوم می کنیم و از همه نیروهای 
محترم سیاسی ملی و فعاالن اجتماعی می خواهیم 
که ساکت نمانند و ابتکار عمل را برای محکوم کردن 
این تخلف به دست گیرند. جنبش صدر باید به سمت 
نیروهایی برگردد که به راه حل های  مسالمت آمیز و 

دمکراتیک معتقدند.«
»برهم صالح« رئیس جمهور عــراق نیز اعالم کرد 
که کشورش در شرایط حساســی به سر می برد که 
نیازمند همگرایــی و یکپارچگی و حفــظ فرایند 

دمکراسی است. 
»باسم خشــان« از نمایندگان مجلس عراق نیز در 
سخنانی انتقادی علیه صدر گفت که او 2راه بیشتر 
ندارد یا عقب نشینی کند یا به ســمت هرج و مرج 
فراگیری حرکت کند که کشور را به آشوب خواهد 

کشاند.

در نهایت عدم حمایت گروه ها و احزاب مختلف عراقی 
از اعتراضات علیه شورای عالی قضایی با عقب نشینی 
مقتدی صدر همراه شد. او بعدازظهر روز سه شنبه در 
بیانیه ای از معترضان خواست تا اطراف شورای عالی 
قضایی عراق را خالی کنند. همزمان شــورای عالی 
قضایی عراق با عقب نشــینی معترضان از سرگیری 
فعالیت خود را اعالم کرد و گفت که این نهاد قضایی 
برای پیگرد قانونی تمام کسانی که با قانون مخالفت 
و سعی در تعطیلی نهادهای دولتی می کنند، اقدام 

خواهد کرد.

آرامش به بغداد باز می گردد؟
عراق نخستین بار نیســت که با اعتراضات گسترده 
روبه رو و امــور روزمره آن دچار اختالل می شــود. 
اعتراضــات فعلی اگرچه با محوریــت جریان صدر 
همچنان ادامه دارد، اما برگزاری اعتراضات به ویژه 
در یک دهه گذشته به بخشــی از امور فصلی عراق 
تبدیل شده اســت. هم اکنون کارهای دولتی فلج 
شــده و انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر در 
بغداد معطل مانده است، اما تردیدی نیست که این 

وضعیت چندان دوام نخواهد آورد.
برخی جریان های سیاســی برانداز عراقی همچون 
»انقالبیون اکتبــر« و »حزب کمونیســت عراق« 
امروزه شعارهایی فراتر از شــعارهای جریان صدر 
سر می دهند و بر ســرنگونی نظام اصرار دارند. این 
جریان ها حتی به دنبال خلــع کامل جریان صدر و 
هرگونه جریان مذهبی از عرصــه میدانی تحوالت 
عراق هستند. هر چند این جریان ها به تنهایی وزنی 
برای ایجاد تحوالت در عراق ندارند، اما اگر اعتراضات 
جریان صدر هرج و مرج را در عراق تداوم بخشــد، 
فرصت طالیی برای جریان های برانداز ایجاد خواهد 
شد و این جریان ها در این آشفتگی پروبال خواهند 
گرفت. جریان هایی که حتی حامیان صدر را نیز از 
میدان به در خواهند کرد. در شــرایط فعلی به نظر 
می رسد آنچه آرامش را به بغداد بازخواهد گرداند، 
توافق جریان های معترض برای بازگشــت به میز 
گفت وگو به جای اردوکشــی خیابانی است. شاید 
انتخاب میز گفت وگو به جای خیابان بتواند آرامش 

را بار دیگر به شب های تابستانی بغداد بازگرداند. 

عراق در حسرت آرامش سیاسی
 فعالیت شورای  عالی قضایی عراق پس از آنکه مقتدی صدر از حامیان خود خواست به تجمع 

در محوطه این شورا پایان دهند، از دیروز آغاز شد 

جاستین ترودو 
نخست وزیر کانادا 

کانــادا اقدامات جدیدی علیــه 62نهاد 
روســیه  ای اعمال کرده است. در میان 
شــخصیت هایی کــه تحریم شــده اند، 
مقام هــای عالی رتبــه دولتــی شــامل 
فرماندهان فدرال، مقام های منطقه ای 
و اعضــای خانواده شــان و همچنيــن 
مقام هــای ارشــد بخش هــای دفاعــی 

هستند.)بیزینس استاندارد(

خلوصی آکار
وزیر دفاع ترکیه

اجــرای عملیات هــای برون مــرزی در 
چارچــوب حقــوق بین الملــل و حــق 
مشروع دفاع در راستای امنیت مرزها 
و کشــورمان، طبیعی تریــن حــق ترکیه 
اســت. اقدامــات مقتضــی را تــا امــروز 
انجــام داده ایم و پــس از این نیــز ادامه 

خواهیم داد. )خبرگزاری آناتولی(

اشرف غنی 
رئیس جمهور سابق افغانستان 

افغانســتان و اوکرایــن قابــل مقایســه 
نیســتند. رئیس جمهــور زلنســکی از 
طریــق ســازمان جاسوســی آمریــکا به 
تفصیل از حمله روســیه مطلع شد اما 
متحدان مــان حتــی یــک تکه کاغــذ به 
ما ندادنــد. مقامات افغــان در واقع به 
متحدان آمریکایی هشدار داده بودند 
که ارتش افغانستان قادر به ایستادگی 

در برابر طالبان نیست.)اینسایدر(

نخست وزیر سابق مالزی 
راهی زندان شد

نجیب رزاق، نخســت وزیر ســابق مالزی، پس 
از شکســت در آخرین درخواســت تجدیدنظر 
برای لغو محکومیت 12ساله مرتبط با رسوایی 
چندمیلیارد دالری خود در یکی از بزرگ ترین 
کالهبرداری های مالی جهان راهی زندان شد. 
به گــزارش گاردین، دادگاه فدرال درخواســت 
تجدیدنظر نجیــب رزاق را فاقد وجاهت قانونی 
اعالم کرده اســت. رزاق که با قــرار وثیقه آزاد 
شــده و در انتظار تجدیدنظر بــود، بالفاصله با 
اجرای حکم روبه رو خواهد شــد. او نخســتین 
نخســت وزیر مالزی خواهد بود کــه به زندان 
می افتد. نجیــب رزاق ۶۹ســاله، اتهامات مالی 
خود را نپذیرفته است. تخمین زده می شود در 
دوران نخست وزیری او میلیاردها دالر از صندوق 
دولتی 1MDB خارج شده و به حساب های بانکی 
خصوصی خارج از کشور منتقل شده باشد. این 
رســوایی دولت نجیب رزاق را ســرنگون کرد و 
تحقیقات در سراسر جهان ازجمله در سنگاپور، 
ســوئیس و آمریکا را کلیــد زد. نجیب رزاق در 
ســال2020 به دلیل دریافت غیرقانونی حدود 
10میلیون دالر بابت نقض اعتماد، سوءاستفاده 
از قدرت و پولشویی مجرم شــناخته شده و به 
12سال زندان و پرداخت40میلیون پوند جریمه 

محکوم شد.

نقل قول جهان نما

 خبر

حساب و کتاب یک جنگ 180روزه
محاسبه تخمینی هزینه های جانی و مالی جنگ اوکراین  
تصویری تاریک از یکی از ویرانگرترین جنگ های معاصر 

جهان به دست می دهد

جنگ اوکراین و روسیه ۶ماهه شد. جنگی که براساس گزارش 
جدید صلیب سرخ جهانی، انسان های زیادی را در آستانه سقوط 
به بحرانی ترین وضعیت حیات قــرار داده و تأثیرات مخرب آن 
ازجمله بحران کمبود غذا و ســوخت با تــداوم جنگ بزرگ تر 
و فراگیرتر خواهند شد. صلیب  ســرخ جهانی هشدار می دهد 
حتی اگر جنگ همین لحظه به پایان برسد، ترمیم آسیب هایی 
که به شهرها، خانه ها و خانواده ها وارد شده به سال ها زمان نیاز 
خواهد داشت. هر روز که از آغاز جنگ اوکراین می گذرد، پرونده 
خسارات جانی و مالی آن قطورتر می شود. همانطور که انتظار 
می رود غیرنظامیان اوکراینی اصلی تریــن قربانیان این جنگ 
هستند اما به ظاهر، خســارات جانی به نیروهای نظامی برای 
روسیه ســنگین تر بوده اســت. اوکراین عالوه بر تلفات جانی 
و مالی، کنترل 20درصــد از خاک خود از جمله کل اســتان 
»لوهانسک« و بیشتر مناطق »خرسون« را از دست داده است. با 
وجود حجم باالی خسارات جانی و مالی، هیچ نشانی از تمایل به 
پایان جنگ از سوی طرفین جنگ  دیده نمی شود و هیچ دولت 
یا رهبر قدرتمندی که توان یا تمایلی به پایان دادن به این روند 

ویرانگر داشته باشد، به چشم نمی خورد.

تلفات غیرنظامیان
سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعالم کرده که از ابتدای جنگ 
تا به امروز 5هزار و 587غیرنظامی اوکراینی در جنگ کشــته 
شده اند که این تعداد شــامل 3۶2کودک بوده است. همچنین 
نیویورک تایمز به نقل از این گزارش نوشته است که در طول این 
جنگ 7هزار و 8۹0غیرنظامی مجروح شده اند. اما این ارقام، آمار 
تأیید شده هستند. مقامات اوکراینی باور دارند که تعداد حقیقی 
تلفات جانی غیرنظامیان در ایــن جنگ قطعا باالتر از این رقم و 
در حدود ده ها هزار نفر اســت. این تخمین پس از ماه ها بازیابی 
اجساد از شهرهای مورد هجوم روسیه به دست آمده اند. در شهر 
»بوچا« که در نزدیکی کی یف واقع شده است، شهروندان هنوز 
درحال دفن حدود 400کشته ای هستند که طی درگیری یک 
 ماهه در این شهر جان داده اند. همچنین پلیس اوکراین گزارش 
کرده  اســت که در کی یف دســت کم هزار و 500نفر جان خود 
را در درگیری ها از دســت داده اند و در شــهر ماریوپل که برای 
چند ماه درگیر حمالت مستقیم روسیه بود، حدود 22هزار نفر 

کشته شده اند.

تلفات نظامیان
اگرچه هر دوطرف جنــگ آمار تلفات نظامیــان خود را کامال 
محرمانه نگه داشته اند، اما تحلیل های بین المللی نشان از وارد 
شدن تلفات سنگین به نیروهای نظامی دو طرف خبر می دهند. 
مقامات نظامی اوکراین اعالم کردنــد در خطوط مقدم جنگ 
درحدود ۹هزار نیروی خود را از دست داده است. روسیه آخرین 
بار کمی بیش از یک ماه پس از آغاز جنگ، آمار تلفات نظامیان 
خود را اعالم کرد که براســاس آن هزار و 351نیروی روس در 
جنگ کشته شده بودند. در آن زمان تخمین مقامات آمریکایی از 
تلفات نظامی روسیه حدود 5هزار نفر بود. 4ماه پس از آن ارتش 
انگلیس تخمین زد 25 هزار نیروی نظامی روسیه در جنگ کشته 

شده و ده ها هزار نفر از آنها مجروح شده اند.
پنتاگون در همین ماه جاری، مجموع تلفــات جانی نظامیان 
روس را 20هــزار نفر تخمین زده اســت. این آمار براســاس 
تصاویر ماهواره ای، اطالعات جاسوســی، شبکه های اجتماعی 

و گزارش های میدانی به دست آمده اند.

خسارات مالی
براساس گزارش مدرسه اقتصاد کی یف، از ابتدای جنگ تاکنون 
بیش از 130هزار ساختمان در سراســر اوکراین تخریب شده 
است. همچنین گزارش مدرســه اقتصاد کی یف که مبتنی بر 
آمار گزارش  وزارتخانه های مختلف اوکراین است نشان می دهد 
که آسیب مالی ناشی از تخریب های به بار آمده از جنگ حدود 
113.5میلیارد دالر بوده است. کارشناسان اقتصادی در اوکراین 
باور دارند که برای جبران خســارات وارد شده به 200میلیارد 
دالر ســرمایه نیاز خواهد بود. دولت اوکرایــن هم تخمین زده 
است که برای حفظ خدمات ضروری و اقتصاد آسیب دیده این 
کشور ماهانه به 5میلیارد دالر نیاز خواهد داشت، انتظار می رود 
این رقم در پاییز و زمستان افزایش یافته و در نهایت رقم مورد 
نیاز اوکراین برای احیای کشــور به 750میلیارد دالر برســد. 
جنگ همچنین به کشاورزان اوکراینی و شرکت های وابسته به 

کشاورزی 23میلیارد دالر خسارت وارد کرده است.

جریان صدر
صدری ها ریشه های عمیقی در عراق دارند اما به صورت متشــکل جریان صدر پس از قتل عام 
نیم میلیون شیعه عراقی توســط رژیم صدام ایجاد شد. هم اکنون معروف ترین چهره صدرها در 
عراق، مقتدی صدر است. مقتدی صدر در حوزه علمیه نجف تحصیل کرده است. وقتی 25ساله 
بود و در دور دوم سرکوب شیعیان پس از نخستین جنگ آمریکا با عراق، پدرش را از دست داد. تنها 
۴سال بعد و پس از سرنگونی برق  آسای حکومت صدام از سوی آمریکا، مقتدی صدر وارد میدان 
سیاست عراق شد. از همان نخستین سال اشغال، این روحانی جوان به ویژه در شهرهای نجف و 
کربال، با بازسازی شبکه مقلدان مراجع صدر، حمله به نیروهای خارجی را با نام مقاومت و تحت 
سازمان سیاسی-مذهبی- نظامی جیش المهدی سازماندهی کرد. بعدها اگرچه جیش المهدی 
منحل شد، اما جریان صدر همچنان در تحوالت عراق دارای قدرت و نفوذ است. صدر بزرگ ترین 
برنده انتخابات2021 بود، اما نتوانست با احزاب کرد و سنی ائتالف کرده و دولتی تشکیل دهد. با 
این  همه او هنوز نفوذ بی نظیری در عراق دارد و می تواند به سرعت صدها هزار نفر از پیروان خود را 

برای برپایی تظاهرات بسیج و سیاست کشور را به سادگی فلج کند.

مکث

گزارش


