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مجله واشنگتن پست ]آمريكا[

دکترین سیاسی بایدنـ  بلینکن
مجله واشنگتن پست در شماره اخیر خود در تیتری با 
عنوان »دکترین بایدنـ  بلینکن« به کارنامه سیاسی 
وزیر خارجه فعلی آمریکا پرداخته و این پرســش را 
مطرح کرده که آیا بلینکن می تواند در جهان پرآشوب 
امروز سیاست خارجی آمریکا را به روز کند. این نشریه 
با اشاره به کاهش هژمونی آمریکا در سیاست خارجی 
در برابر رقبایی نوظهوری چون چین از ماموریت سخت 
دولت آمریکا در دوران پس از ترامپ نوشته و با اشاره 
به دیدگاه های وزیر خارجه آمریکا نســبت به تحوالت 
اوکراین نتیجه گیری می کند که مواضع او حداقل در این 

حوزه با واقعیت های موجود در تضاد است.

مقتــدی صــدر بــار دیگــر با 
تصمیمات غیرقابــل پیش بینی 
وآنی خود فضای سیاســی و کل 
کشــور را بی ثبات کرد. او البته چند ســاعت بعد 
با یک ســخنرانی کوتاه تالش کــرد آرامش را به 
خیابان ها بازگردانــد. او روز دوشــنبه در پیامی 
کوتاه »بازنشســتگی قطعی« خود از سیاســت و 
تعطیلی تمامی نهادهــای مرتبط با جنبش صدر 
را اعالم کرد. این اتفاق پس از آن افتاد که آیت اهلل 
سیدکاظم الحائری، یکی از مراجع عراق، اعتراضات 
پیروان صدر را محکوم و اعالم کرد که مقتدی صدر 
صالحیت رهبری این جربان را ندارد. اندکی پس 
از آن، هزاران نفر از هواداران صدر بسیج شدند و به 
کاخ ریاست جمهوری و چندین ساختمان دولتی 
دیگر در منطقه سبز بغداد یورش بردند و ارتش را 
به اعالم منع رفت وآمد واداشــتند. این اعتراضات 
به سرعت به خشونت کشیده شد. بیش از 30نفر 
در درگیری های میان طرفداران صدر و نیروهای 
امنیتی در عراق جان خود را از دست دادند و بیش 

از 700نفر مجروح شدند. 
مقتدی صدر به عنوان یکی از چهره های تأثیرگذار 
عراق شناخته می شــود. اما او در دورانی که عراق 
نیازمند دســتیابی بــه راه حلی سیاســی برای 
برون رفت از بحران بود، بارها به شیوه های مختلف 
آرامش نسبی کشور را برهم زده و فضای سیاسی 
عراق را به آشفتگی رســانده است. اما شاید بتوان 
اســتعفای صدر را خطرناک تریــن و مهلک ترین 
ضربه به بن بســت سیاســی عراق نامید. آشوب 
جدید، متفاوت از آشوبی بود که طرفداران جنبش 
صدر با اشــغال پارلمان و محوطه شــورای عالی 
قضایی عراق در هفته های گذشــته بــه بار آورده 
بودند. این بار پس از مدت ها صدای شلیک گلوله 
و آر پی جی از منطقه به شــدت امنیتی سبز بغداد 
شنیده شــد؛ صداهایی که به قیمت کشته شدن 
ده ها نفر تمام شده و حاکی از ورود وقایع سیاسی 
عراق به عصری کامال متفاوت اســت. با این  همه 
ســخنرانی به موقع او تاکنون توانسته آشوب ها را 
در منطقه ســبز مهار کرده و معترضان را وادار به 
خروج از این منطقه امنیتی و حیاتی در عراق کند.

صدر کیست؟
مقتدی صــدر، فرزنــد محمدصادق صــدر، در 
ســال1974 در کوفه متولد شد و در حوزه علمیه 
نجف تحصیــل کــرد. در 25ســالگی حکومت 
صدام حســین پدرش را به قتل رساند. 4سال بعد 
و پس از ســرنگونی حکومت صدام، مقتدی صدر 
وارد میدان سیاســت عراق شــد. از سال2003 
این روحانی جــوان حمله به نیروهــای خارجی 
را با تشــکیل سازمان سیاســی-مذهبی-نظامی 
»جیش المهدی« سازماندهی کرد؛ گروهی که در 

آشوب های امروز عراق هم ایفای نقش کرده اند.
با بازشــدن فضای سیاســی عراق پس از سقوط 
صدام، شــیعیان با 3جریان عمــده حزب الدعوه، 
مجلس اعال و جنبش صدر وارد میدان رقابت های 
سیاســی شــدند. اما ظهور داعش در سال2014 
این رقابت ها را به حاشــیه راند. پس از شکســت 
داعش، نارضایتی عراقی هــا از حکومت، نیروهای 

سیاسی ســابقا متحد را 
مقابل یکدیگــر قرار داد و 
زمینه تحکیم جایگاه صدر 
در عرصه سیاســت عراق 
را فراهم کــرد. همراهان 
او در نخســتین انتخاباتی 
که پس از شکست داعش 
برگــزار شــد، توانســت 
74کرســی به دست آورد 
و گروه هــای متفــاوت 
سیاســی ازجملــه حزب 
سنی »تقدوم« به رهبری 
»محمد الحلبوسی« رئیس 
پارلمان و حزب دمکرات 
کردســتان بــه رهبری 
»مسعود بارزانی« را با خود 
متحد کنــد. »چارچوب 
شــیعیان«  هماهنگــی 
نتایج ایــن انتخابــات را 
نپذیرفــت و درگیــری 
بیــن دو گــروه صدرها و 
چارچــوب هماهنگی از 
همیــن زمان آغاز شــد. 
درنهایت صدر نتوانســت 
کرســی های الزم بــرای 
تشکیل دولت جدید را به 
دست آورد و ســرانجام از 
مجلس خارج شد و فضا را 
برای چارچوب هماهنگی 
بــاز کرد. بــا ایــن حال، 
نامزدی »محمد شــیعه 
الســودانی« برای تصدی 
نخســت وزیری  پســت 
خشــم طرفداران صدر را 
برانگیخت و ماه گذشــته 
آنها را به هجوم به پارلمان 
و سپس دفتر شورای عالی 
قضایی بغداد ســوق داد؛ 
آشــوبی کــه درنهایت با 
پادرمیانی خــود صدر به 
پایان رسید. اما این ثبات 
نسبی تنها چند روز دوام 
آورد و آشــوبی جدی تر و 

خشونت بارتر از گذشته بن بست سیاسی عراق را 
پیچیده تر کرد و بغداد را بیش از هر زمانی در برزخ 

سیاسی فرو برد.

جیش المهدی، همچنان در صحنه
فراتــر از چندین بــاری که صــدر از فعالیت های 
سیاسی اســتعفا داده و دوباره به جهان سیاست 
بازگشته، او در سال2008 
خبــر از انحــالل فعالیت 
نیروهای 60هــزار نفری 
جیش المهــدی کــه از 
فعال ترین گروه های مسلح 
در عــراق بودنــد داد، اما 
در عمل این گــروه هرگز 
منحل نشــد. این گروه در 
سال2003 با هدف مقابله 
بــا نیروهــای آمریکایی 
تاسیس شــد و در جنگ 
علیه داعش هــم حضور 
یافت. صدر در سال2008 
خبر انحالل جیش المهدی 
را داد، اما در دوران جنگ 
با داعش جیش المهدی که 
به »تیپ صلح« تغییر نام 

داده بود، دوباره فعال شد.
صدر یک بــار دیگــر در 
پــس  و  ســال2020 
از تــرور شهیدســردار 
قاســم ســلیمانی توسط 
پهپاد های آمریکایی، این 
ارتش را فعال کرد. از آغاز 
آشــوب های دوشنبه شب 
اســتعفای  از  پــس 
مقتدی صدر از سیاســت، 
اعضــای تیــپ صلــح یا 
همــان جیش المهــدی 
بار دیگر مســلح به میان 
طرفــداران جنبش صدر 
آمده و به ســوی نیروهای 
امنیتی عراق که به سمت 
معترضان شــلیک کرده 
بودند، تیرانــدازی کردند 
تــا اعتراضات گســترده 
به ســرعت به خشونت و 
خونریزی کشــیده شود. 
بنا به گزارش رســانه های 
عراقی، 4راکت کاتیوشــا 
کــه از شــرق بغــداد به 
ســمت منطقــه ســبز 
شلیک و منجر به کشته و 

زخمی شدن تعدادی از مردم شد، از سوی اعضای 
جیش المهدی شلیک شده  بودند.

واکنش ها به آشوب جدید صدری ها
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق بالفاصله 
نسبت به وقایع اخیر عراق و هجوم طرفداران صدر 
به منطقه ســبز بغداد واکنش نشان داد و جلسات 
کابینه را تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق درآورد و از 
معترضان خواست کاخ ریاست جمهوری و به طور 

کلی منطقه سبز را تخلیه کنند. 
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در عراق صبح با 
صدور بیانیه ای، تحوالت اخیر را »تشدید خطرناک 
بحران« خواند و از همه معترضان خواست منطقه 
بین المللی را ترک کرده و ساختمان های دولتی را 
تخلیه کنند.  از سویی دیگر سفارت آمریکا در بغداد 
در بیانیه ای نسبت به تشدید تنش ها ابراز نگرانی 
کرد و از همه طرف ها درخواست کرد جنبه صلح  
را رعایت و از اقداماتی که می تواند منجر به تشدید 

چرخه خشونت شود، خودداری کنند.
چارچوب هماهنگی شــیعیان کــه حزب رقیب 
جنبش صدر محسوب می شــود هم روز سه شنبه 
با محکوم کردن خشونت های اخیر از همه طرف ها 
خواســت که تنش زدایی کنند و بــه میز مذاکره 
بازگردنــد. هادی العامــری، رهبر ســازمان بدر 
خواســتار آتش بس کامل و کاهش تنش ها شــد 
و حیدر العبــادی، رهبر ائتالف النصر خواســتار 
عقب نشینی همه افراد مسلح از منطقه سبز بغداد 

شد.
با این همه آخریــن واکنش  مهم به آشــوب های 
اخیر را شــخص مقتدی  صدر بروز داده اســت. 
صدر با آغاز خشــونت ها اعالم کرد تــا زمانی که 
همه احزاب خشــونت را متوقف کنند، دســت به 
اعتصاب غذا خواهــد زد. او در نهایــت عصر روز 
سه شنبه و با ادامه یافتن خشونت ها، در سخنرانی 
کوتاه تلویزیونی به شــدت از انحــراف اعتراضات 
مســالمت آمیز به درگیری های مســلحانه انتقاد 
کرد و گفت قاتــل و مقتول، هــردو گناهکار و در 
آتشــند و ریختن خون مردم عراق حرام است. او 
هشدار داد اگر طرفدارانش تا 60دقیقه دیگر )پس 
از بیان ســخنانش( به تحصن خود مقابل پارلمان 
پایان ندهند از این جریان اعالم برائت خواهد کرد. 
صدر با انتقاد از گروه های شبه نظامی، از الکاظمی 
به دلیل حفظ بی طرفی تشکر کرد. همین سخنان 
کوتاه او روند خروج معترضان از منطقه سبز بغداد 
را آغاز کرد. اما هنوز مشــخص نیست پایان یافتن 
موقت خشــونت در عراق و اعــالم قطعیت صدر 
در کناره گیری از سیاســت که چند بار هم پیش 
از این اعالم کرده اما به آن پایبند نماند، به معنی 
پایان بحران سیاســی عراق باشد. عراق همچنان 

در برزخ است.

بغداد در برزخ
کناره گیری مقتدی صدر از روند سیاسی در عراق و درگیری های بعد از آن، این کشور را وارد یک مرحله آشفتگی کم سابقه کرده است

اغلب کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در تقابل چین و آمریکا بر سر تایوان در جبهه چین قرار گرفتند
دست خالی آمریکا در شرق و جنوب شرق آسیا 

دولت جزایر ســلیمان که با چین معاهده امنیتی امضا 
کرده، به واشنگتن اعالم کرده از ورود کشتی های  نظامی 
آمریکایی به این جزیره جلوگیــری خواهد کرد. 2ناو 
جنگی آمریکایی یکشنبه از آب های تنگه تایوان عبور کردند. چین که 
همواره حضور آمریکا در آب های اقیانوس آرام را مداخله گرایانه می داند و 
اخیرا نیز به دلیل سفر مقام های آمریکایی به تایوان روابطش با واشنگتن 
متشنج شده، در واکنش به ورود ناوهای آمریکایی به تنگه تایوان اعالم 
کرده بود آماده است هرگونه اقدام تحریک آمیز را در نطفه خفه کند. البته 
واکنش چین از این حد فراتر نرفت که دلیلش به اعتقاد کارشناسان، عدم 
تمایل پکن به تشدید تنش ها بوده اســت؛ امری که می تواند حوزه های 
مختلف همکاری چین و آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال آنچه 
توجه ناظران غربی را به خود جلب کرده، حمایت اغلب کشورهای شرق و 
جنوب شرق آسیا )منطقه ایندوپاسیفیک( از چین در ماجرای تنش های 
اخیر پکن و واشنگتن بوده است. طی یک ماه گذشته با وجود هشدارهای 
صریح پکن، چند مقام  ارشــد آمریکایی به تایوان سفر کردند و 2ناو این 
کشور وارد تنگه تایوان شــدند. با اوج گرفتن تنش ها، اغلب کشورهای 

منطقه مجبور شدند موضع خود را نسبت به تقابل چین و آمریکا بر سر 
تایوان مشخص کنند؛ مواضعی که به نوشــته نشریه فارن پالسی، برای 
طرف آمریکایی ناامیدکننده بوده است. گذشته از اقدام اخیر دولت جزایر 
سلیمان که اعالم کرده اجازه ورود کشتی های آمریکایی به این جزیره 
را نخواهد داد، بیشتر کشورهای منطقه نیز در جبهه چین قرار گرفتند. 
فارن پالسی نوشته: درست است که ژاپن و اســترالیا به عنوان متحدان 
کلیدی واشنگتن در آسیا در صف مقدم حمایت از تایوان قرار گرفته اند 
اما کره جنوبی متحد دیگر آمریکا رفتار متفاوتی در پیش گرفته است. در 
سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به آسیا، 
پس از تایوان مقصد بعدی او سئول بود؛ جایی که این مقام آمریکایی قرار 
بود با »یون سوک یول« رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کند. اما این 
اتفاق نیفتاد و دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعالم کرد او با پلوسی 
تلفنی صحبت خواهــد کرد. برخی ناظران این اقــدام رئیس جمهوری 
کره جنوبی را به اعالم انزجار او از سفر پلوسی به تایوان تعبیر کردند. یک 
هفته بعد وزیر خارجه این کشور با هدف توسعه روابط 2کشور به چین 
رفت. همچنین سفر پلوسی به تایوان همزمان با برگزاری نشست وزرای 

خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن( در کامبوج بود و این گروه 
فورا با انتشار بیانیه ای بدون اشاره به تایوان، بر حمایت کشورهای عضو 
از سیاست »چین واحد« حمایت کردند. براساس سیاست چین واحد، 
پکن تأکید دارد که جمهوری خلق چین یگانه دولت قانونی چین به شمار 
می رود و جزیره تایوان هم بخشــی از چین است. بسیاری از کشورهای 
عضو آسه آن ازجمله اندونزی، سنگاپور، مالزی و تایلند در حمایت از چین 
بیانیه هایی جداگانه منتشر کردند اما به تایوان اشاره  مستقیمی نکردند. 
برای آمریکایی ها جای تعجبی نداشت که کره شمالی و میانمار از چین 
حمایت کنند اما واکنش هند برای آنان غیرمنتظره بود. »ســوبرامانیام 
جایشــانکار« وزیر خارجه هند، در اوج تنش ها بدون اشاره به تایوان از 
نظامی سازی منطقه انتقاد کرد. هند گرچه هیچ اشاره ای هم به سیاست 
چین واحد نداشت اما از امضای بیانیه مشترک ژاپن، استرالیا و آمریکا در 
حمایت از تایوان نیز خودداری کرد تا نشان دهد که می خواهد سیاست 
حســن همجواری خود با چین را حفظ کند. در میان سایر کشورهای 
جنوب آسیا مانند پاکستان، بنگالدش، مالدیو، نپال و سریالنکا هم هیچ 

نشانه ای دال بر حمایت از تایوان دیده نشده است.

گزارش 2 

گزارش 1

عراق و تداوم بحران
با این حال طی چند ماه گذشته جریان 
صدر و چارچوب هماهنگی نتوانستند بر 
سر تعیین نخست وزیر به یک جمع بندی مشخصی برسند و 
از طرف دیگر 2گروه کردها و اهل سنت نیز تصور داشتند که 
ادامه اختالفات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به نفع 
آنها خواهد بود. در عین حال ادامه اختالفات میان چارچوب 
هماهنگی و مقتــدی صدر به کناره گیری او از سیاســت در 
ماه گذشته منجر شد؛ هرچند این موضع گیری صدر درباره 
کناره گیری از سیاســت در ماه گذشــته ســبب نارضایتی 
گسترده هواداران و حامیان او از دستگاه سیاسی و حاکمیتی 
عراق شد و به همین دلیل نیز هواداران صدر بالفاصله پس از 
کناره گیری ماه گذشــته او وارد منطقه سبز یا همان الخضرا 
شــدند و وقتی دادگاه عالی عراق اعالم کــرد که به انحالل 
پارلمان رأی نخواهد داد، حامیان او شورای عالی قضایی را نیز 

هدف حمالت و تحصن خود قرار دادند.
با این حال، اشغال شورای عالی قضایی عراق با واکنش منفی 
دیگر گروه های عراقی مواجه شد و در این شرایط صدر چاره 
را در آن دید که از حامیانش بخواهد تا از شورای عالی قضایی 
عقب نشــینی کنند. صدر انتظار داشــت پس از درخواست 
از حامیانش برای عقب نشــینی از نهادهای قضایی، ســایر 
جریان های سیاســی با او وارد مذاکره شوند و خواسته های 
او برای انحالل پارلمان را مورد پذیرش قرار دهند، اما اهداف 
مورد نظر صدر در این ماجرا محقق نشــد. به طور کلی رفتار 
سیاسی، سبک و سیاق سیاست ورزی صدر درراستای پیشبرد 
اهداف سیاسی خود اوســت. اما چنین وضعیتی به تشدید 
درماندگی دولت عراق منجر شده و در این شرایط دولت بغداد 
با سرعت بیشتری به ســمت یک دولت ورشکسته حرکت 
می کند. دولت ورشکسته دولتی است که نمی تواند وظایف 
اساسی خود مانند بهداشت، آب، برق و امنیت را فراهم کند. 

دولت ورشکسته همچنین نمی تواند از حاکمیت سرزمینی 
خود دفاع کند. درواقع ادامه این خشونت ها به ضرر کل عراق 

است. البته احتماال مانند دوره های قبل افرادی در این شرایط 
میانجیگری می کنند و چون نظام سیاسی مبتنی بر اجماع 
است، نقش نخبگان سیاسی در اینگونه نظام ها بسیار اساسی و 
تعیین کننده است؛ لذا اگر شرایط همچنان به گونه ای باشد که 
نخبگان سیاسی نتوانند بر سر منافع ملی خود به یک اجماع 
برسند، بن بست پشت بن بست ادامه خواهد داشت و امیدی 
به خروج از بحران نیست؛ مانند شرایط امروز لبنان که در آن 
هر جریان سیاســی ای به دنبال باج گیری از گروه ها و احزاب 
دیگر است؛ لذا دولت قدرتمند در بیروت تشکیل نمی شود. 
از این رو در کشــورهای منطقه که رئیس دولت قوی نیست 
و در واقع دولت ضعیف حاکم اســت، وضعیت به تدریج بدتر 
خواهد شد و حضور این دولت ضعیف در منطقه بحران خیزی 
مانند خاورمیانه نیز سبب بروز ناامنی های بیشتر در جامعه 
می شود. در شرایط فعلی عراق نیز نمی توان امیدی به خروج 
از بن بست داشت و حتی اگر پارلمان تشکیل شود، مخالفان، 
پارلمان را هم به چالش خواهند کشید و نتایج انتخابات نیز 
چندان تغییر نخواهد کرد؛ از این رو می توان انتظار داشت که 

همین شرایط تداوم یابد.
همچنین باید توجه داشت که حاکمیت فساد نیز یکی دیگر از 
دالیل نارضایتی ها، اعتراضات و وضعیت امروز عراق است. در 
حالت کلی کشورها زمانی دچار فساد می شوند که نظام اداری 
کارآمد، توانایی مقاومت در برابر دست اندازی سیاستمداران 
را  نداشته باشند. وقتی نظام اداری ناکارآمد است، حاکمیت 
قانون زیر ســؤال می رود و در این شــرایط سیاســتمداران 
سعی می کنند به جای حرکت به سوی منافع ملی، به سمت 
حامی پروری حرکت و برای دســته ها و تشکیالت مورد نظر 
خود کار کنند. در این شرایط، سیاستمداران فاسد افراد خود 
را به مناصب سیاســی می گمارند و این وضعیت به ناکارایی 
سیستم سیاسی منجر خواهد شد. مسئله اصلی عراق امروز 
هم، حاکمیت همین شرایط اســت. دمکراسی عراق پس از 
صدام بیشتر از اینکه به فرهنگ مدارا بینجامد، به سوءاستفاده 
از فرصت و گسترش حامی پروری توسط سیاسیون منجر شد 

و نتیجه چیزی است که امروز می بینیم.
دمکراســی اجماعی حاکم در عــراق به هیــچ عنوان یک 
دمکراســی تحمیلی نیســت؛ حتی قومی هم نیست، بلکه 
یک ساختار اجماعی است که با مشــارکت نخبگان عراق و 
سازمان ملل شکل گرفته اســت. همین مدل سیاسی را در 
کشورهای دیگری مانند بلژیک و هلند هم شاهد هستیم، اما 
اینکه دمکراسی اجماعی در عراق ناکارآمد می شود، ریشه در 
عملکرد نخبگان سیاسی دارد که به جای منافع ملی، منافع 
گروهی و حزبی را اولویت قرار داده و بیشتر از اینکه به دنبال 
توسعه ملی باشند، به دنبال ایجاد پایگاه سیاسی برای خود از 
جیب مردم هستند. این همان وضعیتی است که دمکراسی 
را در عراق به بن بست کشانده اســت. حتی اگر این سیستم 
سیاسی تغییر کند، مشــکالت حل نخواهد شد؛ چون متهم 
اصلی بحران در عراق نه نوع دمکراسی، بلکه رفتار کارگزاران 

آن است.
باید بدانیم که دمکراســی امری آموختنی است و نخبگان 
باید رفتار دموکراتیک را یاد بگیرند و این دمکراسی باید در 
مدرسه آموزش داده شــود و در خانواده و نهادهای آموزشی 

شکل بگیرد.
بعید اســت که در کوتاه مدت بتوان راه حلی را برای وضعیت 
امروز عراق متصور بود. انتظار می رود که همین وضعیت 7تا 
8ماه آینده نیز ادامه داشته باشد و پس از آن پارلمان منحل 
و انتخابات زودهنگام برگزار شــود. به طــور کلی نمی توان 
نسبت به آینده عراق خوش بین بود و در شرایطی که دولت 
ورشکســته اســت، احتماال در آینده نیز با فروکش کردن 
درآمدهای نفتی، نزاع و تنش میان گروه های سیاسی بیشتر 

هم خواهد شد.

والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روسیه

همکاری دوجانبه با کشــورهای آســیا - 
اقیانوســیه و همکاری آنها در چارچوب 
انجمن هــای تأثیرگــذاری ماننــد جامعه 
اقتصادی اوراسیا، در حال تقویت شدن 
و شــتاب گرفتــن اســت. روســیه آمــاده 
است تا همراه با همه شرکای عالقه مند 
بــه تــالش بــرای بهبــود همکاری هــای 

منطقه ای ادامه دهد. )تاس(

احسن اقبال
وزیر برنامه ریزی پاکستان

خسارات ابتدایی سیل اخیر پاکستان 
بیــش از ۱۰میلیــارد دالر بــرآورد شــده 
اســت. ممکــن اســت ۵ســال بــرای 
بازســازی پاکســتان ۲۰۰میلیون نفری 
که بــا کمبــود مــواد غذایــی نیــز مواجه 
خواهــد شــد، زمــان الزم باشــد. حدود 
۴۵درصــد از کارخانه هــای تولید کتان 
هم آسیب جدی دیده اند. )دیلی تایمز(

جوزف سیکال
وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک

پــس از ســپری کــردن هفتــه ای مملــو از 
مذاکرات دربــاره بحران انــرژی، فراخوان 
جلسه فوق العاده شــورای انرژی اتحادیه 
اروپــا را اعــالم می کنــم. وزرای انــرژی 
اتحادیه اروپا روز 9ســپتامبر در بروکسل 
گردهم می آیند. مــا باید ثبــات را به بازار 
انرژی برگردانیم. اتخاذ رویه ای در سطح 
اتحادیه اروپا بهترین راه حلی است که در 

اختیار داریم. )یورونیوز( 

خسارت 5.6هزار میلیارد 
دالری فجایع طبیعی تا ۲۰5۰ 
افزایش فجایع طبیعی ازجمله خشکســالی، توفان 
و باران های سیل آسا تا سال 2050 میالدی حدود 
5.6هزار میلیارد دالر بــه اقتصادهای بزرگ جهان 
زیان وارد خواهد کرد. بارندگی های شدید و سیل در 
شهرهای مختلف چین، کره جنوبی، هند و پاکستان 
در سال جاری میالدی شــدیدا به زیرساخت های 
آب و برق و بخش کشــاورزی این کشورها صدمه 
وارد کرد و از ســوی دیگر، خشکسالی به تهدیدی 
بی سابقه علیه کشاورزی در اروپا تبدیل شده است. 
مرکز پژوهش های همه گیرشناسی فجایع طبیعی 
در بروکســل، در گزارش اخیر خــود با پیش بینی 
اینکه فجایع طبیعی صدها میلیارد دالر به اقتصاد 
جهانی ضرر می زند، اعالم کرده که خســارت این 
فجایع برای اقتصاد جهانی در سال گذشته بیش از 
224میلیارد دالر بوده است. کارشناسان معتقدند 
که تغییرات اقلیمی، شدت بارندگی های سیل آسا، 
آتش سوزی های گسترده، سیالب ها و خشکسالی و 
دیگر رویداد های طبیعی را در دهه های آینده افزایش 
خواهد داد. به گزارش رویتــرز، در آمریکا زیان های 
ناشی از بالیای طبیعی تا ســال2050 میالدی به 
3.7هزار میلیارد دالر خواهد رسید و به طور متوسط 
هر سال از تولید ناخالص داخلی آمریکا 0.5درصد 
کاسته خواهد شد. در چین، به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ جهان هم میزان خســارت وارده تا نیمه قرن 

حاضر به 1.1هزار میلیارد دالر خواهد رسید.

نقل قول نگاه

 خبر

کیوسک

همه استعفاهای صدر

آگوست 2013
سياســت  از  کــرد  اعــالم  صــدر 
کناره گیــری می کنــد، چنــد مــاه بعد 
دوبــاره فعالیت های سیاســی خود را 

آغاز کرد.

فوریه 2014
صدر بار دیگر از سیاست کناره گیری 
کــرد امــا پــس از ۲ مــاه در انتخابــات 

پارلمانی عراق شرکت کرد.

مارس 2016
صدر از سياســت كناره گيری و دفتر 
خود را تعطیل کرد. پس از چند هفته 
و بــا وجــود پيــروزی نامزدهــای مورد 
حمایتــش، او بــر كناره گيــری خــود 

پافشاری كرد.

جوالی 2021
سیاســی  فعالیت هــای  از  صــدر 
کناره گیــری كــرد. جنبش صــدر هم 
رســما از انتخابات كناره گيــری کرد و 
فهرســت نامزدهای خــود را منتشــر 
نكرد. اما نمایندگان مورد حمایت او 
پیروزی بزرگی در انتخابات به دست 

آوردند.

ژوئن 2022
ناتوانــی احزاب عــراق برای تشــکیل 
دولــت باعــث شــد صــدر دوبــاره 
اعــالم به خــروج از سياســت كند اما 
همچنــان درگیــر مذاکرات سیاســی 

باقی ماند.

آگوست 2022
صدر در بیانیه ای اعــالم کرد به طور 
کامــل از رونــد سیاســی عــراق خارج 
می شود. او تمامی دفاتر وابسته به 

جنبش صدر را تعطیل کرد.
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