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تاکید امیر عبداللهیان بر روابط 
راهبردی ایران و سوریه 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در دیدار 
خانم بثینه شــعبان، مشاور ارشــد رئیس جمهور 
ســوریه با وی، روابط جمهوری اســالمی ایران و 
سوریه را مناسباتی راهبردی و دارای ابعاد مختلف 
دانســت که با خواست مقامات عالیه دو کشور در 
مســیر ارتقای هرچه بیشتر در حوزه های مختلف 
در حال پیشــرفت اســت.به گزارش ایسنا به نقل 
از  وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران، 
خانم بثینه شــعبان مشاور ارشــد رئیس جمهور 
ســوریه نیز که در رأس هیئتی برای مشــارکت 
در اولین کنگره زنان تاثیرگذار به کشــورمان سفر 
کرده است، در این دیدار روابط فی مابین دو کشور 
را ممتاز دانســت و توجه بــه حوزه های مختلف 
روابط خصوصــا در ابعاد فرهنگــی و همکاری ها 
در حــوزه بانوان بین دو کشــور را با اهمیت ذکر 
کرد.مشاور ارشــد رئیس جمهور سوریه با ارزیابی 
مثبــت از برگزاری موفق کنگره زنــان تاثیرگذار 
در کشورمان، از ابتکار جمهوری اسالمی ایران در 
این زمینه قدردانی و پیشرفت های ایران در حوزه 
زنان را ستود.در این دیدار عالوه بر تبادل نظر در 
زمینه آخرین تحوالت روابط دو کشــور در حوزه 
مناسبات دو جانبه، اوضاع در منطقه و همکاری ها 

بین کشورهای همسایه مورد گفتگو قرار گرفت.

سفیر ایران در ایروان: 
امنیت ارمنستان، امنیت ایران است

سفیر ایران در ارمنستان در یک کنفرانس خبری 
با تاکید بر اهمیت امنیت ارمنســتان برای ایران و 

همکاری با آن در حوزه های مختلف تاکید کرد.
به گزارش وب گاه ماسیس پســت، عباس بدخشان 
ظهوری، سفیر ایران در ارمنستان اخیرا در سفری 
به استان سیونیک این کشور تاکید کرد که امنیت 
ارمنستان،  امنیت ایران است.ظهوری این اظهارات 
را در یــک کنفرانــس خبری درطی این ســفر 
مطرح کرد. ســفیر ایران در این کنفرانس خبری 
به اظهــارات اخیر وزیر امور خارجه ایران اشــاره 
داشــت که گفته بود او امنیت ارمنستان و منطقه 
را امنیــت ایران در نظر می گیرد.ســفیر ایران در 
ارمنســتان اظهار کرد که ایران با همه همسایگان 
خود، سیاســتی معطوف بر توســعه همکاری  در 
تمامی حوزه ها را دنبال می کند. او همچنین گفت: 
»ارمنستان کشور همســایه و دوست ماست و ما 
این سیاســت را در رابطه با این کشور هم دنبال 
می کنیم. وزیر امور خارجه ایران هم گفته اســت 
که امنیت ارمنســتان، امنیت ایران است. موضع 
ایران همیشه این بوده است که باید طبق قوانین 
بین المللی، به اســتقالل و تمامیت ارضی کشورها 
از جمله ارمنستان احترام گذاشته شود.«ظهوری 
دربــاره روابط دوجانبه ایران و ارمنســتان گفت: 
»امیــدوارم همــکاری میان دو کشــور کهن که 
چندین قرن پیشــینه تارخــی دارند، بیش از این 
توســعه بیابد. فعالیت هایی در زمینه های مختلفی 
از جمله جاده ای و اقتصادی در حال انجام گرفتن 
اســت. متاسفانه باید بگویم که در مورد خط سوم 
فشار قوی مشکالتی وجود دارد. کار در گذشته با 
تاخیر زیادی همراه بوده است، اما در حال حاضر، 
کار بهتر و ســریع تر پیش می رود.«سفیر ایران در 
ارمنســتان تاکید کرد: »همکاری با ارمنستان در 
جهات مختلف برای ما از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت؛ اخیرا توافقی میان دو کشــور برای تبادل 
گاز و برق انجام شــد.« او همچنین اشاره کرد که 
همکاری میان ارمنستان، ایران و روسیه می تواند 
نمونه همکاری سه جانبه در حوزه های متعددی در 

خاورمیانه باشد.

دادستانی اوکراین: 
نمی توان تائید کرد که پهپادهای 

روسیه ساخت ایران هستند
یک مقام دادســتانی کل اوکراین گفت که هنوز 
نمی توان تائید کرد پهپادهای استفاده شده توسط 

روسیه در جنگ اوکراین ساخت ایران است.
به گزارش ایســنا، باوجود ادعاهای مکرر مقامات 
آمریکایــی و غربــی و به ویــژه اوکراینی ها، ایوان 
چیژفسکی، دادستان اداره مبارزه با جرایم در دفتر 
دادستانی کل اوکراین اذعان کرد که هنوز نمی توان 
گفت، آیا این پهپادها ساخت ایران هستند یا خیر.

بنابر گزارش خبرگزاری ریا نووستی، او ادامه داد: 
»تحقیقــات مقدماتی در حال انجام اســت. این 
روند ســریع نخواهد بود و بررسی های مورد نیاز، 
ساده نیست اما با مشارکت متخصصان در مقیاس 
گســترده، مبدأ ایــن پهپادها و ســازنده قطعات 
آن مشخص می شــود.« این دادستان تاکید کرد 
که تصمیم واضح در این زمینه مســتلزم بررسی 
گسترده با مشارکت کارشناسان حوزه های مختلف 
اســت.مقامات جمهوری اســالمی ایران و روسیه 

بارها به طور جدی این اتهامات را رد کرده اند.

خبر

جلب  هنگامه  در  رفیق:  همدلی| محسن 
توجه افکار عمومی ایران و منطقه به حوادث 
منطقــه ای و هیاهوهای ایجاد شــده در در 
برخی کشــورهای حوزه خلیج فارس مبنی 
جعل عنوان برای خلیج فارس یا اضافه شده 
سپاه پاسداران به لیست گروه های تروریستی، 
ترکیه اردوغانی همچنان در حال تالش برای 
دســت یابی به موقعیتی اســتراتژیک جهت 
رهبری ژئوپلیتیکی بر قفقاز جنوبی، آناتولی 
و خاورمیانه مرکزی اســت. به عقیده برخی 
ناظران سیاسی، در حال حاضر درگیری های 
بیش از حد ایران در حوزه های غیرپیرامونی، 
کشور را نسبت به آنچه در بیخ گوش مرزهای 
سرزمینی  می گذرد، غافل ساخته است و این 
مساله ممکن است در آینده ای نزدیک برای 
ایران بســیار گران تمام شود. موضوعی که با 
توجــه به جزئیات اقدامــات اردوغان واذعان 
برخی تحلیل گران، بــه نوعی »راهزنی آبی« 
ترکیه درباره همســایگان خود؛ ایران وعراق 

ارزیابی می شود.
آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر، ترکیه 
بــا طرح »داپ« و افتتاح ســدهای جدید به 
ویژه ســد »ایلیســو« به دنبال عملی کردن 
هیدروهژمونــی خود در باالدســت منطقه 
آناتولی بوده و با در پیش گرفتن اســتراتژی 
»هیدروپاور« )قــدرت آبی( در صدد تحمیل 
اراده خود به ســه کشور ایران، عراق و سوریه 
اســت. کیومرث یزدان پناه استاد ژئوپلیتیک 
دانشــگاه در گفت وگو با ایســنا، در این باره 
می گوید: » آنچه در این مســیر دشوار برای 
ایران اتفاق می افتــد، اگر تنها درصدی از آن 
برای افکار عمومی تشریح شود، جامعه متوجه 
خطرات آن صدها بار بیشتر از خطر اسرائیل 
و تحریم و دیگر دل مشــغولی های پر هزینه 
دستگاه دیپلماسی خواهد شد. دولت ترکیه 
روی سرچشــمه هایی سد ساخته که بخشی 
از خاک ارزشمند کشورمان بوده که در دوره 
پهلوی و حماقت محض رضاخان به آتاتورک 
داده شــد.« به هــر روی اگر چــه وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در دیدار اخیر 
خود با همتای ترکیــه ای، بر ضرورت ارتقای 
همکاری های دو کشور در حوزه های مرتبط 
با منابع آبی  و حقابه ایران از ارس تاکید کرده 
اســت اما نباید از نظر دور داشت که دستگاه 
سیاست خارجی باید در روابط بین المللی به 
گونه ای عمل کند که تحریم ها برداشته شده و 
پول و سرمایه به کشور آید تا بتوانیم طرح های 
مربوط به مسائل آبی را اجرایی و پیاده کنیم.

به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی 
وزارت امور خارجه، حســین امیرعبداللهیان 
که بنا به دعوت رســمی مولود چاوش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه به این کشــور سفر کرده 
بود، ضرورت ارتقای همکاری های دو کشور در 
حوزه های مرتبط با منابع آبی  و حقابه ایران 
از ارس و همچنیــن اســتمرار تبادل نظر در 
بخش های ذیربط در زمینه موضوعات زیست 
محیطی و همکاری های استانی و فعال سازی 
هرچه بیشتر بازارچه های مرزی بین دو کشور 
را مورد تاکید قرار داد. در این زمینه حســین 
امیرعبداللهیــان با تاکید بــر دیدگاه اصولی 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه برقراری 
آرامش و ثبات در منطقه و در بین کشورهای 

همسایه، بر راه حل سیاسی جهت حل و فصل 
مشکالت بین ســوریه و ترکیه، همانگونه که 
تاکنون مورد خواست و تاکید کشورمان بوده 
تصریح، و هرگونه اقدام از سوی دوطرف برای 
نیل به این وضعیت را مورد استقبال قرار داد.

عبدالرضا فرجی راد،استاد ژئوپلیتیک دانشگاه 
در گفتگو با ایســنا، در تحلیل خود از تاکید 
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با همتای 
ترکیه ای خود بر ضرورت ارتقای همکاری های 
دو کشور در حوزه های مرتبط با منابع آبی  و 
حق آبه ایــران از ارس اظهار کرد : »کاری که 
وزیر خارجه انجام داده، اقدام خوبی است که 
از طریق دیپلماسی حق و حقوق ایران دنبال 
شــود و اجازه ندهند بحث سهم ۳۰ درصدی 
که مطرح شده کم شود.« او تصریح کرد: »اما 
این که از طریق دیپلماســی دنبال شود و به 
نتیجه برســد یا خیر؟ مساله ای است که باید 
بــه طور مداوم پی گیری ها انجام شــود تا به 
نتیجه برسد.« این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه 
همچنین کرد: »به هر حــال ترکیه اقدام به 
سدســازی کرده و در این زمینه هزینه های 
میلیاردی هم صورت گرفته طبیعتا منطقی 
نیست که سدها را خراب کند اما اگر از طریق 
دیپلماسی مساله پی گیری شود مشکل آبی 
به وجود نمی آید.« او ادامه داد: »به طور کلی 
کشــور دچار ژئوپلیتیک آب و مشکالت این 
بخش اســت و در آینده نیز احتمال می رود 
بیشتر شــود شــاید با همکاری ها بخشی از 

مشکالت کم شود.«
فرجــی راد ادامه داد: »در آینــده در مناطق 
مختلف کشور با بحران و مشکالت آب مواجه 
هستیم برای مثال در کوه های البرز که آب آن 
باید به سمت خزر برود ما کم ترین میزان بارش 
را داشتیم و احتماال تابستان امسال در شمال 
دچار کم آبی هستیم این مساله باید پی گیری 
شود.« این دیپلمات پیشین کشورمان تصریح 
کرد: »در صورتی که روابط دو کشــور ایران و 
ترکیه خوب باشــد می تواند همکاری در این 
زمینه توســعه یابد دیپلماســی کار خود را 
می کند، طرفین می توانند به هم امتیاز دهند 
تا مشکالت در این حوزه ها برطرف شود.« او 
با اشاره به اقداماتی که می توان در این زمینه 
انجام داد، گفت: »در درجه نخست باید پول 
به کشور آید و دستگاه سیاست خارجی باید 

در روابط بین المللی به گونه ای عمل کند که 
تحریم ها برداشته شود، سرمایه به کشور بیاید 
و طرح هــای الزم در زمینه های آبی اجرایی 

شود.«
این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه همچنین بیان 
کرد: »یکی از اقداماتی که در این زمینه موثر 
اســت مکانیزه کردن کشاورزی است. بخش 
زیادی از آب در زمینه کشاورزی هدر می رود 
باید جلوی آن گرفته شود، باید به کشاورزان 
وام دهیم تا از امکانات به روز اســتفاده کنند 
و نظــارت کنیم.« او ادامه داد: »باید از طریق 
دســتگاه آب شیرین کن بتوانیم بخشی از آب 
مورد نیاز را تصفیه و اســتفاده بهینه کنیم و 
این تکنولوژی در داخل کشور مورد استفاده 
قرار گیرد.« فرجی راد یاد آور شــد: »سومین 
راهــکاری که می توان از آن اســتفاده کرد و 
دنیا بــه آن توجه دارد تغییر کاربری آب های 
فاضالب اســت یعنی آب فاضــالب مجددا 
تصفیه شــود، مــا نیاز داریــم در این زمینه 
سرمایه گذاری کنیم که می تواند آب بسیاری 

از شهرهای بزرگ را تامین کند.«
سفیر پیشــین ایران در نروژ نیز خاطرنشان 
کرد: »اصل مطلب این اســت کــه در روابط 
خارجی مان به طور عملــی اقدام کنیم وگر 
نه بــا جیب خالی نمی توان کاری کرد. دولت 
هم باید برنامه ریزی کند، ســرمایه خارجی 
جذب شود. این ها بخشی از کارهایی است که 
می توان انجام داد اما تا روابط خارجی مان قفل 
شده، پول نمی تواند وارد سیستم بانکی شود.«

از ســوی دیگر، کیومرث یزدان پناه، اســتاد 
ژئوپلیتیک دانشــگاه نیز در گفتگو با ایســنا 
گفت: » تنها سد ایلیسو منجر به کاهش ۶۰ 
درصدی ورودی آب به دجله شــده و ما آثار 
سوء و تبعات زیســت محیطی آن را در سال 
۲۰۲۲ در تاالب هورالعظیم مشاهده کردیم. 
اکنون هم با بهره برداری از سدهای باال دستی، 
درســت جایی که حوضه های آبریز رودخانه 
بســیار مهم و حیاتی ارس به شمار می آیند، 
ایــن رودخانه را حتی بدتــر از دجله و فرات 
با مخاطرات جدی روبه رو کرده است. عملی 
کردن هیدروهژمونی خود در باالدستی منطقه 
آناتولی بوده و با در پیش گرفتن اســتراتژی 
هیدروپاور )قدرت آبی(در صدد تحمیل اراده 
خود به سه کشور ایران، عراق و سوریه است.«

یزدان پناه در این گفتگو ادامه داده است: »این 
موضوع در مورد الچیــن، زنگزور، نخجوان و 
بخشی از قره باغ و منطقه آستارا و دشت های 
بــاالی رود ارس نیز صدق می کند.  اینها نیز 
برای ایران هستند و حتی در معاهده ننگین 
ترکمنچای هم بنای تقســیم و واگذاری این 
شکلی که االن در نقشه می بینیم، نبوده است. 
بلکه بی کفایتی و خیانت پادشــاهان قاجار و 
حرص و ولع روس ها باعث این فاجعه در نقشه 
شمال غرب برای نقشه سیاســی ایران شده 
اســت. لذا هر ایرانی واقع بینی باید بداند که 
الچین هم مثل چند منطقه مورد اختالف نه 
برای آذربایجان است نه ارمنستان، بلکه برای 

ایران است.«
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین ابراز 
عقیــده کرد: »در حال حاضــر درگیری های 
بیش از حد مــا در حوزه های غیر پیرامونی، 
ما را نســبت به آنچه در بیخ گوش مرزهای 
ســرزمینی مان می گذرد، غافل ساخته است. 
این مســاله ممکن اســت برای ایران بسیار 
گران تمام شــود. در نظر بگیرید تنها ســد 
ایلیســو منجر به کاهش ۶۰درصدی ورودی 
آب بــه دجله شــده و ما آثار ســوء و تبعات 
زیســت محیطی آن را در ســال ۲۰۲۲ در 
تاالب هورالعظیم مشاهده کردیم. اکنون هم 
با بهره برداری از ســدهای باال دستی، درست 
جایی که حوضه های آبریز رودخانه بسیار مهم 
و حیاتی ارس به  شمار می آیند، این رودخانه 
را حتــی بدتر از دجله و فــرات با مخاطرات 

جدی روبه رو کرده است.«
او در ادامــه گفــت: »ارزیابی هــا از عملکرد 
خودخواهانه دولت ترکیه در ۱۴ ســال اخیر 
نشــان داده کوچک تریــن احترامــی برای 
همســایگان ذاتی خود قائل نبوده و ســبک 
پی گیری های فعلی دولت ایران، عراق و سوریه 
هم به هیچ وجه کارساز و بازدارنده نیست.« این 
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه اظهار کرد: »این سه 
کشور در اولین گام باید از اقدامات ضدبشری و 
ضد محیط زیستی آنکارا به مجامع بین المللی، 
به ویژه دیوان دادگستری الهه شکایت ببرند. 
در خصوص سرریزهای رودخانه ارس نیز سه 
کشور ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
باید دســت به اقدامات بازدارنده علیه ترکیه 
بزنند. تردیدی وجــود ندارد که تمایل دولت 
ترکیــه بــه اســتمرار جنــگ دو جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان و متعاقب آن سرگرم 
کردن ایران در ایــن تنش، خرید زمان برای 
تکمیــل پروژه های سدســازی خودش بوده 
و در نهایــت با ســناریوی هیدروهژمونی، به 
آرزوی دیرینه خود یعنی رهبری ژئوپلیتیکی 
بر سه منطقه حساس قفقاز جنوبی، آناتولی 
و خاورمیانه مرکزی است تا بیخ گوش خلیج 

فارس برسد.«
یزدان پناه در پایان ابراز کرد: »قدر مسلم، روند 
در حال اتفاق پیرامون ایــران، به رایزنی ها و 
اقداماتی فراتــر از گفت وگوهای معمولی نیاز 
دارد و ایضــا درکی عمیق از آثار و پیامدهای 
این رخدادها. ترکیه حامی اصلی نفوذ اسرائیل 
در منطقه است تا با توجه به حساسیت هایی 
که ایران به اسرائیل دارد،  ذهن، فکر و حواس 
ایران را به آن مشغول و در پس این موضوع از 
حواس پرتی ایران نهایت بهره برداری را کند.«

هشدار درباره اقدامات ترکیه در جهت مدیریت منابع آب منطقه؛  

راهزنی آبی به شیوه اردوغان

همدلی| بر اساس شواهد موجود، به نظر نمی رسد هیچ کدام 
از ائتالف های سیاســی کنونی عراق قبل از برگزاری انتخابات 
محلی شوراهای استان ها در اکتبر از فروپاشی در امان باشند. 
این در حالی اســت که در روزهای گذشته تحوالت سیاسی 
چشــمگیری اتفاق افتاد که از جمله آن اخراج لیث الدیلمی، 
نماینــده پارلمان عراق از فراکســیون تقدم به رهبری محمد 
الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق بود بدون اینکه کسی از دالیل 

آن خبر بدهد. الدیلمی این اقدام را دیکتاتوری خواند.
به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت العربی الجدید، بعد از آن 
رعد الدهلکی، نماینده ائتالف حاکمیت که خودش را نماینده 
سیاسی اعراب سنی در عراق می داند، استعفا کرد. طرف های 
سیاسی از اســتان های االنبار و دیالی می گویند که اختالفات 
بزرگی در داخل ائتالف های سیاسی سنی وجود دارد و بیشتر 
آن با مشــکالتی به دلیل توزیع پست ها بعد از تشکیل دولت 
محمد شیاع الســودانی و تضاد منافع در ارتباط است. شدت 
اختالفات گسترش یافته است و احتماال اعضای جدیدی نیز از 

این ائتالف ها جدا شوند.
در همین حال، رسانه های عراقی می گویند که اختالفات بزرگ 
و تهدیداتی درباره کناره گیری در ائتالف چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق وجود دارد. اختالفات میان دولت قانون به رهبری 
نوری مالکی و گروه عصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی 
به دلیل اختیارات الســودانی و توزیع وزارتخانه ها و پست های 
امنیتی به ویژه دستگاه های اطالعات و امنیت ملی به اوج خود 

رسیده است.
براســاس اطالعات اختالفات به مرحله ای رســیده که ادامه 
کار ائتالف تا زمان انتخابات شــوراهای اســتان ها در اکتبر را 
تهدید می کند. منابع سیاســی اعالم کردند که موضوع ادامه 
ائتالف های انتخابات ۲۰۲۱ تا اکتبر به این صورت بعید است. 
عضو فراکســیون دولت قانون به رهبــری نوری مالکی گفت: 
»اختالفات کنونی با دســتاوردهایی در داخل دولت السودانی 

مرتبط است.« اختالفات بین محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان 
و اعضــای ائتالفــش در بغداد و دیالــی و اختالفات مالکی و 
الخزعلی بهترین مثال است. اختالفات حتی به اقلیم کردستان 

بین گروه های کرد رسیده است.
در همیــن حال، یکی از نمایندگان عضــو جنبش امتداد در 
پارلمان گفت: »شــدت اختالفات بســیار بزرگ تر از چیزی 
اســت که گفته می شــود و با مکانیزم سهمیه بندی در داخل 
دولــت و وزارتخانه ها و معاونان وزیر و مدیران کل و ریاســت 
نهادهای دولتی دیگر مرتبط است. هیچ اختالفی درباره عراق 
یا رویکرد یک حزب یا فراکسیون نیست. این ائتالف ها براساس 
ســهمیه بندی ایجاد شده اســت و با از بین رفتن این منافع 

ائتالف ها نیز از بین می روند.«
عضو جنبش امتداد گفت: »تشــکیل کمیتــه ارزیابی ویژه 
اســتان ها از ســوی الســودانی برخی طرف های سیاســی 
را ناراحــت کرده اســت. این بند در نشســت های رهبران 
چهارچــوب هماهنگی شــیعیان و بقیه رهبــران ائتالف ها 
مطرح نشــده بود. نقشــه ائتالف ها در انتخابات محلی آتی 

تغییر زیادی خواهد کرد.«

حیدر المال، عضو سابق پارلمان عراق نیز گفت: »اختالفات در 
داخل ائتالف های کنونی چه ائتالف حاکمیت و چه چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عراق معموال به خاطر منافع و پست ها و 
امتیازها و وعده ها است. احتماال مشکالت بیشتری بین احزاب 
و در داخل حتی یک حزب به وجود بیاید و با نزدیک شــدن 
موعد انتخابات شوراهای استان ها بیشتر شود چراکه کسانی که 
امتیازها را از دست دادند مجددا برای پیروزی تالش خواهند 
کرد. اوضاع سیاسی احتماال طی ماه های آتی بدتر خواهد شد.«

از سوی دیگر، جاسم محمد جعفر، از رهبران حزب الدعوه اعالم 
کرد: اختالفات میان احزاب یک مســاله بسیار عادی است. در 
صحبت درخصوص اختالفات میان عصائب اهل الحق و دولت 
قانون اغراق صورت گرفته است. درباره بقیه گروه های چارچوب 
هماهنگی شیعیان چه سازمان بدر چه جریان الحکمت و چه 
ائتالف النصر نیز وضعیت همین گونه است. کناره گیری بخشی 
از فعالیت سیاسی اســت. در اعالم اختالفات میان گروه های 
شــیعیان در رســانه های بی انصافی صــورت می گیرد گویی 

ائتالف های سنی یا کرد خالی از اختالفات هستند.
در این راســتا عبداهلل الرکابی، پژوهشــگر امور سیاسی عراق 
گفت: »تمام ائتالف های سیاســی در عراق براســاس اهداف 
استراتژیک مشترک ایجاد نمی شوند بلکه برحسب نیاز زمان 
برای توافق درباره توزیع پست های مهم براساس اصل سهمیه 
بندی طایفه ای یا حزبی ایجاد می شوند. از سال ۲۰۰۳ احزاب 

به همین روش فعالیت می کنند.«
او گفــت: »مرحله کنونی دشــوارترین مرحله در ائتالف های 
سیاسی است به ویژه اینکه اکنون شاهد نوعی بی اعتمادی بین 
احزاب مثل چارچوب هماهنگی شــیعیان یا ائتالف حاکمیت 
هستیم. ائتالف کردها از چند سال پیش دچار فروپاشی شده 
است. ائتالف مدنی)گروه های تغییر دموکراتیک( فرصتی برای 
استفاده از شرایط دشوار کنونی برای دستیابی به نتایج خوب 

در انتخابات شوراهای استان ها دارند.«

دشوارترین مرحله در ائتالف های سیاسی عراق

هشدارهای تازه چامسکی؛
جهان به سمت پرتگاه می رود

نوآم چامســکی، فیلسوف و زبان شناس سرشناس 
آمریکایــی گفــت، افزایش احتمــال خطر جنگ 
هسته ای، شکست درخصوص مقابله با چالش های 
زیســت محیطی و ضعف در حل وفصل مشکالت 
موجود از مواردی هســتند که جهان را به سمت 
پرتگاه سوق می دهند.به گزارش ایسنا، چامسکی 
طی مصاحبه ای با شــبکه تلویزیونی راشا تودی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بشریت می تواند 
خود را به ســوی نابودی ســوق دهد، اظهار کرد: 
»طی سال های اخیر، ساعت آخرالزمان که بیانگر 
نزدیکی بشــریت به آرماگدون است، به نیمه شب 
نزدیک تر شــده اســت و این امر خــود نمادی از 
انقراض بشــریت می باشد. حتی ممکن است طی 

روزهای آینده چنین انقراضی رخ دهد.«
او ادامه داد: »نگرانی های اصلی بشــریت افزایش 
احتمال خطر جنگ هســته ای و تهدید روزافزون 
نابودی شرایط اقلیمی است؛ تهدیدی که همچنان 
ادامه خواهد داشــت زیرا کشــورهای جهان هیچ 

اقدامی برای حل این بحران انجام نمی دهند.«
این فیلســوف و زبان شــناس آمریکایی در ادامه 
تصریح کرد: »موضوع سوم از بین رفتن عرصه ای 
بــرای بحــث و گفت وگوهای جــدی و عقالنی، 
به همراه فروپاشــی نیروهای دموکراتیک اســت. 
اگرچــه به نظر می رســد این موضــوع ربطی به 
تهدید جنگ هسته ای و تغییرات آب وهوایی ندارد 
امــا گفت وگوهای عقالنی تنها امیــد برای مقابله 
با دو مورد اول اســت. ظرف یک ســال اخیر این 
سه مسئله به شــدت بدتر شده  و اگر یک حرکت 
معکوســی وجود نداشته باشــد، ما به راحتی به 
ســمت پرتگاهــی غیرقابل بازگشــت و غیرقابل 

جبران پیش می رویم.«
این اظهارات نوآم چامســکی چند روز پس از آن 
انجام شــد که دیمیتری مــدودف، معاون رئیس 
شــورای امنیت روســیه خطاب به آن دســته از 
افرادی که ادعا می کنند برای دست یابی به صلح، 
روســیه باید شکســت بخورد، گفت: »هیچ یک 
از آن ها متوجه نیســتند که شکســت یک قدرت 
هســته ای در یک جنگ متعارف می تواند به یک 

جنگ هسته ای منجر شود.«

رئیس کارکنان کاخ سفید استعفا می کند
روزنامه نیویــورک تایمز نوشــت، »رون کالین« 
رئیــس کارمندان کاخ ســفید قصــد دارد ظرف  

هفته های آینده استعفا کند.
به گزارش ایســنا، به نوشــته این روزنامه، انتظار 
می رود رئیس کارمندان کاخ سفید طی هفته های 
آینده اســتعفا کند که به ایــن ترتیب مهم ترین 
اســتعفای دولت جو بایدن از زمان انتصابش از دو 
سال گذشــته را رقم خواهد بود؛ دولتی که نسبتا 
در مقایسه با دولت های قبلی آمریکا باثبات تلقی 

می شود.
طبق نوشته این روزنامه، کالین یکی از همقطاران 
خود را از زمــان انتخابات میــان دوره آمریکا به 
صورت محرمانه مطلع کرده بود که قصد اســتعفا 
دارد. صحبــت درباره جایگزین او از زمان شــروع 
شده است. هنوز مشــخص نیست عمال کسی به 
جای وی تعیین شده یا مشخص نیست چه موقع 

کالین رسما استعفا خواهد کرد.
با وجود آن منابع خبری گفته اند، اعالم رســمی 
استعفا احتماال در پی سخنرانی حالت اتحاد بایدن 
در مــاه آینده میالدی خواهد بود. کالین از همان 
ابتــدای روی کار آمدن بایدن در پســت خود در 
سال ۲۰۲۱ رئیس کارمندان کاخ سفید شده و در 
مقایسه با هر رئیس جمهور دموکرات دیگری طی 
بیش از ۵۰ ســال گذشته طوالنی ترین زمان را در 
این پســت بوده اســت. او طی این دو سال شاهد 
فراز و نشــیب دولت بایدن از خروج از افغانستان 
در سال گذشــته میالدی گرفته تا تورم شدید و 
تضعیف جایگاه بایــدن در بین مردم آمریکا بوده 
است.انتظارمی رود کالین تا زمان تضمین واگذاری 
پست به جانشــینش به کار خود ادامه دهد. کاخ 
ســفید به تماس های و ایمیل های مربوط به این 

موضوع پاسخی نداده است.
روزنامــه پلتیکو نیز نوشــت: »جو بایــدن که به 
شــدت به کالیــن اعتماد دارد از او خواســته در 
پستش بماند.« طبق نوشــته این روزنامه، برخی 
از جایگزین هــای کالین، اســتیو رِچتی، مشــاور 
رئیس جمهور و آنیتا دن، مشــاور ارشــد هستند 
که بیشــترین بحث ها روی آنهاست که جانشین 
کالین شوند.این تصمیم کالین همزمان با دومین 
سالگرد تشــکیل دولت بایدن مطرح شده که او و 
دیگر کارمندان دولت آن را روز جمعه در مراسمی 
گسترده جشــن گرفتند و تشکیل دولت بایدن را 

دستاورد خواندند.

اعتراضات هزاران نفری در اسپانیا 
علیه دولت

هزاران نفر از مردم اســپانیا در اعتراض به دولت 
سوسیالیســت و با حمایت احزاب راســت گرا در 
مادرید دســت به اعتراض زده و آن را به تضعیف 
قانون اساســی متهم کردند.به گزارش ایســنا، به 
نقل از خبرگــزاری رویترز، معترضان در پالزا دی 
ســیبله، در مقابل شورای شــهر مادرید، پایتخت 
تجمع کرده و با در دســت داشــتن و تکان دادن 
پرچم های اسپانیا، خواستار استعفای پدرو سانچز، 
نخســت وزیر شــدند.معترضان در ایــن تجمع 
اعتراضی همچنین علیه نخست وزیر شعار خائن، 

سر دادند.
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