تعویق انتخابات
برای افزایش وزن الکاظمی
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سرويس بينالملل

دول�ت ع�راق ب�ا وج�ود مخالفته�ا ب�ا پیش�نهاد ب�ه تعوی�ق
انداخت�ن انتخاب�ات ،در س�ایه حمای�ت نخس�توزیر ،ب�ه
برگ�زاری انتخاب�ات در روز ده�م اکتبر چراغ س�بز نش�ان داد.

برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی از نخس��تین وعدههای مصطفی
الکاظمی بود که با تحوالت اخیر ،اجرایی شدن این وعده باید به دست
فراموشی سپرده شود .الکاظمی که تاکنون در قامت نخستوزیر ،کارنامه
درخشانی از خود ارائه نداده اس��ت ،تالش میکند با به تعویق انداختن
زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ،آنچه را تاکنون از دست رفته ،جبران
کند و به نوعی آب رفته را به جوی بازگرداند .موافقت روز سهشنبه وزرا
با تعویق انتخابات هم در همین راستا صورت گرفت .هرچند که برخی از
شخصیتهای عراقی معتقدند که در اصل ،دولت ارادهای برای برگزاری
انتخابات از خود نشان نداده است .محمد البلداوى ،نماینده ائتالف الفتح
در پارلمان عراق در این مورد گفته بود« :دولت هیچ گامى را براى اینکه
کمیسیون برگزارى انتخابات بتواند ،انتخابات را در  6ژوئن برگزار کند،
برنداشته اس��ت ».منابع عراقی روز سهش��نبه گزارش دادند که هیئت
وزرای ع��راق روز دهم ماه اکتب��ر ۱۸( ،مهر  )۱۴۰۰را ب��ه عنوان موعد
انتخابات زود هنگام عراق تعیین کرده است .دفتر رسانهای نخستوزیر
نیز با انتشار بیانیهای اعالم کرد که این تصمیم پس از بررسی پیشنهاد
کمیساریای انتخابات به هیئت دولت و بنا بر دالیل فنی مهم اتخاذ شد.
تضمین سالمت انتخابات و فراهم شدن فرصتی برابر برای همه تا بتوانند
در انتخاباتی آزاد و عادالنه شرکت کنند ،از دالیل این تصمیم اعالم شده
است .کمیساریای عالی انتخابات عراق روز یکشنبه پیشنهاد داده بود
که انتخابات زودهنگام پارلمانی به جای م��اه ژوئن  ۱۶ماه اکتبر برگزار
ش��ود .موضوع انتخابات ،در دیدار اخیر برهم صالح رئیسجمهور عراق
با الکاظمی در کاخ الس�لام بغداد نیز مطرح شد .نهاد ریاست جمهوری
عراق در بیانیهای اعالم کرد که دو طرف ،انتخابات آتی را بررسی و بر لزوم
حمایت از تمامی اقدامات الزم برای موفقیت در این انتخابات ،ممانعت
از وجود تقلب و دس��تکاری در انتخابات ،دعوت از ناظران بینالمللی و
تضمین فرصت مشارکت گسترده در انتخابات تأکید کردند.
ممکن است انتخابات سال  2022هم برگزار نشود
انتخابات در شرایطی به تعویق افتاده است که پیشتر برخی گروهها در
داخل عراق از برگزاری انتخابات در ششم ژوئن نیز ابراز ناخرسندی کرده
بودند .ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری با ابراز نگرانی از اینکه این
تعویق ممکن است باعث شود انتخابات تا سال  ۲۰۲۲هم به تأخیر بیفتد،
خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر شده و تأکید کرده بود
که هیچ تأخیری را نمیپذیرد .ائتالف نیروهای عراقی به رهبری محمد
الحلبوسی ،رئیس پارلمان نیز با تعویق انتخابات مخالفت کرد .با این حال
مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق با انتشار توئیتی نوشت« :اگر تعویق
انتخابات به دالیل حرفهای باشد ما هم میپذیریم ،در غیر این صورت باید
منتظر تصمیم ما باشید تا این آخرین تأخیر در موعد تعیین شده توسط
دولت برای انتخابات باشد».
حمله مشکوک به جرفالصخر
شبکه خبری المیادین بامداد سهشنبه از پرواز هواپیماهای امریکایی در
منطقه القائم در مرز عراق و سوریه خبر داد .در ساعات آغازین بامداد نیز
وقوع چند انفجار در منطقه «جرفالصخر» واقع در ش��مال استان بابل
عراق گزارش شد .خبرنگار شبکه خبری الجزیره اعالم کرد که امریکا در
حال گلولهباران مواضعی در منطقه جرفالصخر است .گزارشها حاکی از
آن است که حمله به جرفالصخر با جنگندههای اف ۱۶-امریکایی انجام
شده است .پایگاه خبری العهد اعالم کرد که  9نفر از نیروهای ارتش عراق
در جریان این حمالت کشته شدهاند.
با این حال ،یک مقام پنتاگون پس از انتشار این گزارشها ،انجام چنین
حملهای از سوی امریکا را تکذیب کرد .واحد اطالعرسانی امنیتی عراق
نیز با انتشار بیانیهای تحوالت در این منطقه را به اقدام عناصر تروریست
داعشی برای تخریب دکلهای انتقال برق محدود و اعالم کرد که نیروهای
امنیتی در جستوجوی عوامل این اقدام تروریستیاند.
گزارش شبکه خبری الغدیر به نقل از یک منبع ویژه حاکی از آن است که
حمله به یگانهای ارتش عراق در راستای تالشهای مداوم امریکا برای
بیثبات کردن عراق است .منبع مذکور خاطرنشان کرد :هدف از حمالت
امریکا وارد کردن عناصر داعش به عراق از طرف مرزهای سوریه به ویژه از
سمت پایگاه التنف است که در اشغال امریکا قرار دارد.

آنکارا در دوراهی
عادیسازی و بستن دفتر حماس

آنکارا احس�اس میکن�د از رون�د عادیس�ازی عربها ب�ا رژیم
صهیونیستی جا مانده؛ موضوعی که باعث شده برای برقراری مجدد
روابط با تلآویو دست و پا بزند .همین باعث شده اسرائیلیها برای
عادیسازی با شرط و شروط پا پیش بگذارند .روزنامه صهیونیستی
«یدیعوتآحارونوت»ازقولمنابعاسرائیلینوشتهکهبازگشتروابط
دیپلماتیک میان دو طرف و نیز بازگشت سفیر رژیم صهیونیستی به
آنکارا مش�روط به توقف فعالیتهای حماس در اس�تانبول است.

حدود یک ماه پیش در بحبوحه عادیس��ازی کشورهای عربی با ترکیه،
مش��اور اردوغان از احتمال وقوع تحوالتی در راستای عادیسازی روابط
میان آنکارا و تلآویو طی ماههای آینده خبر داد .مس��عود جاش��ین ،در
گفتوگو با صدای امریکا ضمن تأیید گفتوگوه��ای دولت متبوعش با
اس��رائیل برای عادیس��ازی روابط ،گفت در صورت دریافت چراغ سبز
به زودی سفارتخانههای دو کشور را بازگش��ایی میکنند .حاال به فاصله
چند هفته بعد روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت ،رژیم
صهیونیستی برای بازگشت روابط با ترکیه شرط گذاشته است .آنکارا از
دهه  1970با تلآویو رابطه دارد ولی در جریان حمله رژیم صهیونیستی
به کشتی ترکیهای «مرمره» که در آن چند خدمه ترک به دست سربازان
اسرائیلی کشته شدند ،روابط دو کشور تیره شد ،حاال به فاصله یک دهه از
آن زمان ،ظاهرا ًتلآویو برای بازگشت روابط با ترکیه شروط زیادی گذاشته
که بارزترین آنها تعهد آنکارا به بستن دفتر حماس در استانبول و متوقف
کردن فعالیت اس��رای آزاد ش��ده مرتبط با گردانهای «القسام» شاخه
نظامی حماس است .به گزارش فارس به نقل از هاآرتص ،بازگشت روابط
دیپلماتیک میان دو طرف و نیز بازگشت سفیر رژیم صهیونیستی به آنکارا
مشروط به توقف فعالیتهای حماس در اس��تانبول است .وزارت خارجه
رژیم صهیونیستی اخیرا ً«ایریت لیلیان» را که سفیر این رژیم در بلغارستان
بوده ،به عنوان سفیرش در ترکیه منصوب کرد؛ شخصی که گفته میشود
بر مسائل مربوط به ترکیه مسلط است .یدیعوت آحارونوت به نقل از یک
منبع دیپلماتیک که نامی از وی نبرده ،نوش��ت« ،رجب طیب اردوغان»
رئیسجمهور ترکیه از بازگشت سفیر رژیم صهیونیستی به آنکارا بسیار
خرسند میشود اما موضوع مهم برای اسرائیل توقف فعالیتهای حماس
در ترکیه است .بنا به ادعای این روزنامه ،حماس دفتر بزرگی در استانبول
دارد و اسرای آزاد شده فلسطینی بر اساس توافق «شالیت» در سال ،۲۰۱۱
در این دفتر کار میکنند و این دفتر در زمینه تقویت نفوذ حماس در کرانه
باختری و انجام عملیات کار میکند .رسانههای رژیم صهیونیستی حدود
یک ماه پیش مدعی شدند «الهام علیاف» رئیسجمهور آذربایجان برای
میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و ترکیه به منظور بازگشت روابط دو
طرف تالش میکند .اردوغان هم گفته ،این کشور تمایل به روابط بهتر با
رژیم صهیونیستی دارد اما سیاست این رژیم در قبال فلسطین مانع از این
کار شده است .وی افزود ،گفتوگوها میان دو طرف در سطح اطالعاتی از
سر گرفته شده است.
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حامیانمسلحترامپ:

همه گزینهها روی میز است حتی جنگ داخلی!

مراس�م تحلیف
گزارش یک
ریاست جمهوری
امریکا امروز بسیار متفاوتتر از دورههای قبل و
تحت تدابیر ش�دید امنیتی در حال�ی برگزار
میش�ود که ت�رس و نگرانی از بروز خش�ونت
همانند آنچه در کنگره رخ داد ،بار دیگر بر این
کشور سایه انداخته اس�ت .پنتاگون گفته که
هیچ اطالعات�ی از تهدید به خش�ونت در روز
تحلیف دریافت نکرده ،اما طرفداران مس�لح
ترامپ با بیان اینکه س�ر جنگ ندارند ،تهدید
کردهاند که هم�ه گزینهها را روی می�ز دارند.
افبیآی هم نسبت به نفوذ طرفداران ترامپ در
بی�ن نیروهای امنیتی ب�رای ایج�اد ناامنی در
مراس�م تحلی�ف هش�دار داده اس�ت.

پس از دو ماه جنجالهای سیاسی و بروز خشونت
در امریکا ،س��رانجام امروز (چهارش��نبه) مراس��م
تحلیف جو بایدن ،رئیسجمهور جدید این کشور
در فضای سرد و خشن برگزار میشود .در شرایطی
که امریکا از چند روز پیش باالترین س��طح هشدار
خبر

امنیتی را برای مراس��م تحلیف ریاست جمهوری
این کشور برقرار کرده اس��ت ،اما نگرانیها نسبت
به خشونت احتمالی ش��بهنظامیان مسلح در این
مراسم همچنان وجود دارد .ش��بکه سیانان روز
سهشنبه گزارشهای خود را درباره وضعیت امریکا
در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن ،چهل
و ششمین رئیسجمهور این کش��ور ،با زیرنویس
«امریکا در وضعیت آمادهب��اش» پخش کرد .این
شبکه همچنین تصاویری از طرفداران مسلح دونالد
ترامپ رئیسجمهور در ح��ال کنارهگیری امریکا
پخش کرد که دوره تصدیاش ب��ا حادثه حمله به
کنگره به پایان میرسد .بر اساس گزارش سیانان،
طرفداران مسلح ترامپ گفتهاند «:ما خواهان جنگ
داخلی نیستیم و میخواهیم همه گزینهها را امتحان
کنیم» .خبرنگار س��یانان از طرف��داران ترامپ
پرسید« :آیا این مسئله در ذهن شما یکی از گزینهها
محسوب میشود؟» طرفدار مس��لح ترامپ پاسخ
داد «:اگر آنها با ما درگیر شوند ،ما هم میجنگیم».
شبهنظامیان طرفدار ترامپ در ماههای اخیر بارها با
حمل سالح گرم در خیابانهای واشنگتن ،پایتخت

اعتراضات تونس در سال دهم انقالبهاي عربي

تداوم فقر دوباره آت�ش اعتراضات را به ج�ان تونس انداخته
است .کشوری که مبدأ آغاز تحوالتی در دسامبر سال  2010شد
که چندین دیکتاتور غربی را در کام خود بلعید .حاال هم رسانهها
درگیری میان نیروهای امنیتی و جوانان تونسی خبر میدهد.

از

«قیس سعید» رئیسجمهور تونس شامگاه یکشنبه هشدار داد
که جوانان این کش��ور به خاطر فقر خود ،در این کشور هرجومرج
ایجاد نکنند ،با این حال کشور شاهد تداوم اعتراضاتی است که از
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و دیگر شهرها رژه برگزار کردهاند.
با وجود تهدید طرفداران ترامپ به احتمال خشونت
در مراس��م تحلیف ،منابع امنیتی این مسئله را رد
کردهاند .به گزارش پایگاه خبری هیل ،کریستوفر
میلر ،سرپرست وزارت دفاع امریکا در بیانیهای اعالم
کرد «:از آنجا که پشتیبانی نظامی برای رویدادهای
بزرگ امنیتی امری عادی اس��ت ،پنتاگون حضور
گارد ملی در واشنگتن دی.سی را بررسی میکند.
ما اطالعاتی که نش��اندهنده تهدید داخلی برای
مراسم تحلیف جو بایدن در  ۲۰ژانویه باشد ،نداریم.
» باتوجه به اینکه به خاطر ویروس کرونا ،مردم عادی
در مراسم تحلیف حضور ندارند ،نگرانیها نسبت به
برهم زدن مراسم از سوی طرفداران ترامپ همچنان
وجود دارد .به گ��زارش روزنامه نیوی��ورک تایمز،
پلیس افبیآی در گزارش��ی محرمانه در خصوص
احتمال رخنه و نفوذ طرفداران راستافراطی جنبش
غیرمتعارف «کیو-اِنان» در میان نیروهای گارد ملی
امریکا در مراس��م تحلیف ریاستجمهوری بایدن
هش��دار داد .بر اس��اس این گزارش« ،کیو -اِنان»،
یک تئوری توطئه فراگیر و بیاساس است که تأکید

دارد که دونال��د ترامپ در حال جن��گ با نخبگان
شیطانپرس��تی اس��ت که کودکان را آزار جنسی
میدهند و در دولت و بازار و رسانهها رخنه کردهاند.
درحالی که مراسم تحلیف بایدن ،متفاوتتر از دوران
گذشته و بدون مقامات و مردم برگزار میشود ،به
خاطر ترس از تکرار حوادث کنگره ،تدابیر امنیتی
در پایتخت در باالترین سطح خود قرار گرفته است.
پنتاگون  25هزار نی��روی گارد ملی را برای تأمین
امنیت در روز تحلیف اعزام کرده و استقرار این نیروها
در کنار نیروهای پلیس ،چهره واشنگتن را به شهر
جنگ زده تبدیل کرده است.
مرگ دموکراسی
ادعای چندین ده��های دولتم��ردان امریکایی به
وجود باالترین سطح دموکراس��ی در این کشور ،با
بروز خشونتها در چند هفته اخیر بر باد رفته است
که خود امریکاییها نیز ب��ه آن اعتراف میکنند .با
تشدید سطح خشونتها و دوقطبی شدن جامعه،
رس��انههای امریکایی از مرگ دموکراس��ی در این
کشور سخن میگویند .سیانان با اشاره به تحوالت
داخلی اخیر در امریکا نوشته برای عدهای اکنون این
کشور به مصداقی برای مرگ دموکراسی تبدیل شده
است .سیانان سخنان مقامات دولت ترامپ برای
دامن زدن به خشونتها را مخدوش شدن مرجعیت
اخالقی در امریکا توصیف کرده و گزارش داد« :سران
کش��ورهایی که حفظ یا احیای آزادیهایشان را
مدیون امریکا بودند از واش��نگتن ب��ه عنوان چراغ
راهنمای خودش��ان یاد میکردن��د .اکنون امریکا
مصداقی است از اینکه دموکراسی چطور میتواند
دچار مرگ شود » .پس از حمله طرفداران ترامپ به
کنگره ،موج انتقادات از دموکراسی ادعایی در امریکا
افزایش یافته است و حتی مقامات امریکایی نیز به
فروپاشی دموکراسی در کشورشان اذعان کردند.
خروج با بدترین محبوبیت
ترامپ که همچنان خ��ود را رئیسجمهور قانونی
امریکا میداند ،امروز در حالی کاخ س��فید را ترک
میکند که میزان محبوبیتش به پایینترین سطح
رسیده است .به گزارش ش��بکه انبیسینیوز ،بر
اساس نظرس��نجی مؤسس��ه گالوپ« ،ترامپ در
حالی کاخ س��فید را ترک میکند که  34درصد از
مردم امریکا از عملکرد او ب��ه عنوان رئیسجمهور
رضایت دارند که ای��ن بدترین ارزیاب��ی در دوران
ریاستجمهوریاش است » .در این نظرسنجی که
از چهارم تا پانزدهم ژانویه انجام شده است4 ،درصد
از دموکراته��ا 30 ،درص��د از ش��رکتکنندگان
مس��تقل و  82درصد از جمهوریخواهان عملکرد
ترامپ را تأیید کردهاند.

اوایل هفته جاری شروع شده است .به گزارش اسپوتنیک ،منابع
اعالم کردند ،محله التضامن ،از بزرگترین محلههای پایتخت تونس
شاهد استقرار نیروهای گارد ملی است .اعتراضات و درگیریها در
این محله ازسرگرفته شده است.
منابع به وق��وع درگیریهایی میان جوانان معت��رض و نیروهای
امنیتی در خیابانهایی که تقریباً خالی از رهگذران ش��ده است،
اشاره کردند .در جریان این اعتراضات ،اقدامات آشوبگرانه ،تخریب

و درگیریها میان نیروهای امنیتی و جوانان تونس��ی رخ داد .طی
سه روز گذشته مناطق و استانهای زیادی شاهد اعتراضات مردمی
به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی است .نیروهای امنیتی
برای متفرق کردن معترضان که مس��یرها را بس��تند و الستیک
خودروها را به آتش کشیدند ،از گاز اش��کآور استفاده کردند .به
دنبال این اعتراضات ،وزارت کش��ور تونس دوش��نبه از بازداشت
۶۳۰تن خبر داد.

بازگشت بایدن به برجام برای پرش به برجامهای دیگر
منبع آگاه :بازگشت به توافق هستهاي کف سیاستهای بایدن درباره ایران است نه سقف آن

از همان موقعی که ترامپ تروریس�ت از برجام
خارج شد ،دموکراتها انتقادش�ان این بود که
برجام بس�ته شده اس�ت که مقدمه برجامهای
دیگر باش�د و ترامپ با خروجش این فرصت را
گرفته است .حاال دارودسته دموکراتها سودای
بازگشت به برجام را برای زمینهسازی و تحمیل
برجامه�ای دیگر به ایران در س�ر میپرورانند.

به گزارش فارس ،یک منبع نزدیک به «جو بایدن»،
رئیسجمهور منتخ��ب امریکا روز دوش��نبه (۲۹
دیماه) توضیحات جدیدی درباره سیاست او درباره
بازگشت به توافق هستهای برجام ارائه کرده است.
این منبع که با تفکرات تیم بایدن در خصوص ایران
آشنا است به شرط عدم افش��ای نام به خبرگزاری
آسوشیتدپرس گفت« :اگر ایران به پایبندی به توافق
بازگردد ما هم به آن باز میگردیم .این نخستین گام
خواهد بود».
وی در ادامه تصریح کرده بازگش��ت به توافق اولیه
کف سیاس��ت دولت بایدن در قبال ایران است نه
سقف آن .منبع مورد استناد آسوشیتدپرس اضافه
کرد[« :سیاست دولت بایدن در قبال ایران] به اینجا
ختم نمیشود« ».جیک سالیوان» که اخیرا ًاز سوی
«جو بایدن» به عنوان گزینه تصدی سمت مشاور
امنیت ملی امریکا معرفی ش��ده ،قبل از انتخابات
امریکا اظهاراتی مطرح کرده که نشان میدهد ظاهرا ً
او و تیم بای��دن امیدوارند از بازگش��ت به برجام به
عنوان مبنایی برای گفتوگو با تهران بر سر مسائل
غیرهستهایمانندبرنامهموشکیومسائلمنطقهای
استفاده کنند.
او در یادداشتی در اکتبر  ۲۰۱۹در نیویورکتایمز
نوشته بود« «:ایرانیها هم باید واقعبینانهتر عمل
کنند زیرا تصور رفع تحریمها از سوی ایاالت متحده
بدون اطمینان از ورود ایران به مذاکراتی که در آن
دستکم برنامه زمانی توافق گسترش داده میشود
و موضاعاتی مثل راس��تیآزمایی و موش��کهای

بالستیک بینقارهای را شامل میشود ،اشتباه است».
جیک سالیوان چند هفته پیش هم در مصاحبه با
سیانان موضع مشابهی را مطرح کرد .او گفت در
صورتی که ایران به تعهدات خود در برنامه هستهای
عمل کند ،همانطور که بایدن گفته اس��ت امریکا
به این توافق باز خواهد گشت اما این بازگشت باید
سرآغاز مذاکراتی دیگر باشد.
تختروانچی :در خصوص برجام عجلهای
نداریم
نماینده دائم ایران در سازمان ملل با طرح این سؤال
که آیا بایدن سیاست غیرانسانی «فشار حداکثری»
ترامپ را کنار میگ��ذارد و با لغو کامل تحریمها به
وعدههای خود پایبند خواهد بود ،عنوان کرد :برای
قضاوت عجلهای نداریم.
به گزارش ف��ارس ،مجید تختروانچی ،س��فیر و
نماینده دائم جمهوری اس�لامی ایران در سازمان
ملل در نیویورک در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا
افزود :اینکه امریکا به برجام بازنگردد و تعهداتش را

انجام ندهد ،ما چه خواهیم کرد ،بستگی به این دارد
که رویکردش چطور باشد .در این شرایط میگذاریم
بایدن خود تصمیم بگیرد .فقط این نکته باید روشن
باشد که نمیشود تعهدات بینالمللی امریکا نصفه
و نیمه اجرا ش��ود .اگر آنها ادعای برگشت به برجام
دارند ،باید این برگشت همراه با اجرای کامل تعهدات
باشد و هیج حاشیه و شک و شبههای در آن وجود
نداشته باشد.
تختروانچی تأکید کرد :موضع جمهوری اسالمی
ایران نسبت به برجام روشن اس��ت .ما به تعهدات
خود عمل میکنیم .کاهش تعهدات هم براس��اس
خود برجام بوده است .در عین حال ،مصوبه مجلس
را داریم که باید به آن عمل کنیم .یک زمانبندی در
مصوبه مجلس وجود دارد و ما هم در این مسیر پیش
میرویم .بنابراین نمیتوانیم زمان بدهیم که تا چه
زمانی صبر میکنیم .در وهله نخست براساس منافع
ملی تصمیم میگیریم و دوم اینکه باید براساس و
چارچوب مصوبه مجلس عمل کنیم.

همسازیعربیصهیونیستیبرایخطدهی
به مذاکرات
در یک نشست مجازی که یکشنبه به میزبانی البی
صهیونیس��تی «بنیاد دفاع از دموکراس��ی» برگزار
شد ،س��فیران امارات ،بحرین و رژیم صهیونیستی
در واشنگتن خواستهاند در هر گونه توافق جدید با
ایران به این کشور حق غنیسازی اورانیوم داده نشود.
«یوسف العتیبه» ،سفیر امارات در امریکا گفت« :در
مذاکرات [س��ال  ]۲۰۱۵صدای کشورهای منطقه
بازتابی نداشت ».او س��پس درباره برجام خطاب به
دولت آتی امریکا گفت« :بیایید تقویت آن (برجام) را
بررسی کنیم و اهرم فشاری را که ایجاد شده از دست
ندهیم .بیایید تیم دیپلماتیک امریکا را تقویت کنیم».
العتیبه در ادامه گفت« :امریکا االن اهرم فشار زیادی
روی ایران دارد .یکی از کارهایی که باید به طور جدی
آن را بررسی کنیم مدنظر قرار دادن توافقی بزرگتر و
بهتر به نام برجام ۲است که در آن نقایص برجام ۱رفع
شود ».دیپلمات اماراتی خواستار حضور کشورهای
عربی در هر گونه مذاکره مفروض با ایران شد .او گفت:
«فکر میکنم باید مجموعهای از اهداف عالی را در سر
داشته باشیم ،نه فقط در حوزه موشکی ،بلکه در حوزه
نایبان ایران ،مداخالت در منطقه و غیره ،چون االن
اهرم فشار الزم برای اینها را داریم».
«ران درمر» ،سفیر رژیم صهیونیستی در امریکا هم
گفت« :ما مخالف بازگشت به توافق قبلی هستیم
و امیدواریم که دول��ت جدید امریکا با اس��رائیل،
اماراتیها ،بحرینیها و سایر متحدانش در منطقه
رایزنی کند .امی��دوارم با ما صحب��ت کند چون ما
در منطق��ه زندگ��ی میکنیم و چیزهای��ی درباره
امنیت خودمان میدانیم« ».عبداهلل بن راش��د آل
خلیفه» ،س��فیر بحرین هم گفت« :هرگونه برنامه
برای بازگشت به برجام باید نگرانیهای همسایههای
ایران اعم از کش��ورهای حاش��یه خلیج [فارس] و
اسرائیل را که  ۴۰سال هدف تجاوزگریهای ایران
بودهاند در نظر بگیرد».

هادی محمدی

بایدن ،بحرانها و اضطرارها

بایدن هم مانند دیگر رؤسای جمهور امریکا از مدتی قبل برای نهایی
کردن راهبرد و سیاستهای خود در چهار سال آینده ،به تصمیمهای
مستقل دموکراتها و نتایج هماهنگی تصمیمات دوحزبی تکیه دارد
ولی تيم بايدن به واسطه رخدادهای انتخاباتی و رفتارهای ترامپیسم که
دارای امتداد اجتماعی گستردهای است و موجبات یک شکاف عمودی
و عمیق را فراهم کرده ،با بحرانها و مش��کالت متع��دد و پیچیدهای
روبهروست که حتی قبل از مراسم رسمی انتصاب روز چهارشنبه با آنها
دس��ت و پنجه نرم میکند .اگر بایدن کابوس روز انتصاب را به راحتی
پشتس��ر بگذارد ،بازهم نمیتواند به آرامش اجتماع��ی و امنیتی در
درون امریکا امیدوار باشد و بدیهی است که سایه این هیوالی واگرایی
و احتماالً فروپاش��ی و حداقل دولت ضعیف چهارس��اله ،بایدن را رها
نخواهد کرد .این آغاز پرماجرا در عرصه درون��ی و خارجی امریکا نیز
بحرانهای گوناگ��ون و اضطراری در مقابل خود دارد .از یکس��و باید
برای بخشی از رویکردهای دوره ترامپ ،دس��تورات اصالحی صادر و
رویکرد جبرانی را دنبال کند که برای امریکا ،بدون هزینه هم نخواهد
بود و سایه بیاعتمادی رفتاری امریکا در نگاه دیگران باقی خواهد بود
و از سوی دیگر با لیستی از بحرانهای کشنده روبهروست .بایدن و تیم
مشاوران او ،س��اماندهی اوضاع داخلی امریکا را در اولویت میدانند و
اولین سفر خارجی او را که با انگلیس آغاز میشود ،برای پاییز سال آینده
برنامهریزی کردهاند و همین گزاره حاکی از عمق مشکالت و بحرانهای
داخلی امریکاس��ت .بحران اقتصادی و بیکاری و گرسنگی میلیونها
امریکایی که از زبان بایدن اعتراف میشود ،بدون عبور از بحران کرونا
ن دالری
امکانپذیر نیست ،لذا درخواست بودجه اضطراری  1/9تریلیو 
که پیامدهای دیگری در اقتصاد امریکا بهجا میگذارد ،اولین خواسته
بایدن برای عبور از سیاهچالههای بحرانی کرونا ،اقتصاد و بیکاری است.
این دوره هش��تماهه تا پاییز آینده و تدابیر گوناگ��ون داخلی بایدن
نمیتواند بدون سیاستهای جبرانی در خارج به ثمر برسد ،خصوصاً
اینکه رویکرد بایدن نسبت به روسیه و چین ،روند آرامشساز را دنبال
نمیکند ،بنابراین اروپا و گاوهای شیرده عربی اولین اولویتهای بایدن
خواهند بود .اروپا و این رژیمهای عربی هم ش��رایط مطلوبی ندارند و
اصالح برخی سیاستها نسبت به اروپا یا شانتاژ دموکراسی و حقوق بشر
نسبت به رژیمهای عربی هم ،گره چندانی از بایدن نخواهند گشود .لذا
حتی اگر رویکرد تقسیم هزینه و نقش متحدان و همکاران بینالمللی از
سوی تیم بایدن دنبال شود ،بازهم انرژی الزم برای جبران بحرانهای
اقتصادی یا وجاهت بینالمللی مسلط و کارآمد در عرص ه جهانی را تولید
نخواهد کرد .اروپا هم از یکدستی گذشته در مسائل اساسی و موردنظر
امریکا برخوردار نیست که برجس��تهترین آن در قبال روسیه و چین
است و مجبور است به کارکردهای حداقلی اکتفا نماید .در غرب آسیا
ش مهمی از نقش خود را به انگلیسیها و صهیونیستها واگذار
باید بخ 
کند که در همين راستا ناتوی صهیون-عربی یا اداره برخی پروندههای
منطقهای توسط انگلیس را باید شاهد باشیم .حتی در مورد ایران بهجز
شورشسازی ،شانس دیگری برای خود نمیبینند و اساس سیاستهای
خود را به پاییز آینده موکول کردهاند و با کمک وندی شرمن به برخی
تماسهای مأیوس��انه با تیم هس��تهای ایران تکیه دارند .بحرانهای
اقتصادی ،کرونا ،بحرانهای امنیتی و ش��کاف اجتماع��ی با ظرفیت
میلیونها طرفدار ترام��پ و بحران حاکمیت در پیون��د با متغیرهای
راهبردی در عرصه جهانی که برای امریکا مطلوب نیست ،جایگاه امریکا
را در سیاست ،امنیت و اقتصاد دچار اختالل و تنزل خواهد کرد که نماد
هش��ت ماهه آنها با درونگرایی یکی از این شاخصهاست .این تصویر
از اوضاع امری��کا ،نهتنها برای ایران ،بلکه بس��یاری از بازیگران جهانی
ت استحکامبخشی به کارتها و مؤلفههای قدرت درونی
بهعنوان فرص 
و بیرونی ارزیابی میشود که بر معادالت منطقهای و جهانی آثار خود را
بهجای خواهد گذاشت.

زنجیره بازداشت گولنیها با بازداشت  254نفر دیگر
سازمان امنیت ترکیه اعالم کرد که شماری را به اتهام همکاری با داعش
و جنبش گولن دستگیر کرده اس��ت .به نوشته خبرگزاری آناتولی ،در
جریان عملیات دوشنبه ش��ب در مناطق مختلف استانبول ،نیروهای
امنیتی ترکی��ه با حمله به  ۲۰خان��ه ۱۶ ،نفر را به اتهام مش��ارکت در
حمالت داعش در ع��راق و س��وریه و همچنین تأمین لجس��تیکی و
مالی آن بازداشت کردند .همزمان  ۲۳۸نفر دیگر نیز به اتهام عضویت
در گروه «فتحاهلل گول��ن» و در ارتباط با کودت��ای  ۱۵جوالی ۲۰۱۶
دستگیر شدند.
----------------------------------------------------نگرانی از اعدام  4نوجوان در عربستان
دو گروه حقوق بشری س��عودی درباره سرنوش��ت چهار نوجوانی که
هنوز حکم اعدام آنها لغو نشده ،ابراز نگرانی کردند .به گزارش رویترز،
از جمله این نوجوانان «علی النمر» و «داوود المرهون» هستند که در
سال  ۲۰۱۲در سن  ۱۷سالگی به اتهام شرکت در تظاهرات گسترده در
استان شرقی بازداشت شدند.عبداهلل الظاهرنیز که هنگام دستگیری
 ۱۵ساله بود به اتهام «مشارکت در فعالیتهای تروریستی» بازداشت
شد.
----------------------------------------------------نماینده لبنان :اتهام تروریسم به حزباهلل افترا و باطل است
نماینده لبنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به
اتهامزنی نماینده رژیم صهیونیس��تی به جنبش حزباهلل لبنان ،این
اظهارات را افترا و باطل خواند .به گزارش وبگاه شبکه «انبیان» ،سلیم
بدوره با تأکید بر اینکه حزباهلل یک تشکیالت لبنانی و نماینده گروه
گس��تردهای از مردم این کشور اس��ت ،گفت« :اتهام تروریسم زدن به
حزباهلل افترا و باطل است ،بهویژه آنکه این اتهامات از طرف یک قدرت
مبتنی بر اشغالگری صادر شده که تالش دارد وجهه تمام کسانی را که
در برابر آن مقاومت میکنند ،تخریب کند».
----------------------------------------------------چشم امید ابوالغیط به بایدن
دبیرکل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که دولت جدید امریکا ،فرایند
سیاسی مورد حمایت طرفهای منطقهای و بینالمللی را برای دستیابی
به استقالل فلسطینیان به جریان بیندازد .به گزارش آسوشیتدپرس،
احمد ابوالغیط در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت« :ما مشتاق
روی کار آم��دن دولت جدیدی در امریکا هس��تیم که سیاس��تها و
فرایندهایی را که مثمرثمر نیستند ،اصالح کرده و در یک فرایند سیاسی
سودمند با حمایت طرفهای بانفوذ منطقهای و بینالمللی مشارکت
کند .این به مردم فلسطین امید تازهای میدهد که جامعه بینالملل در
آرمان اصیل فلسطین به منظور دستیابی به آزادی و استقالل در کنار
آن خواهد ایستاد».
----------------------------------------------------نگرانی سازمان ملل از ادامه خشونتها در دارفور
سازمان ملل با ابراز نگرانی از کشته شدن شماری در دارفور ،از مسئوالن
سودانی خواست تالش خود را برای آرام کردن اوضاع به کار گیرند.
استفان دوجاریک ،سخنگوی آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در
بیانیهای از نگرانی عمیق این س��ازمان نسبت به درگیریها در استان
دارفور غربی سودان با دهها کشته و زخمی اعالم کرد .سازمان ملل از
مسئوالن سودان خواس��ت تمام تالش خود را برای آرام کردن اوضاع،
توقف درگی��ری ،بازگرداندن قانون و حاکمی��ت و نیز حفاظت از جان
غیرنظامیان انجام دهند.

