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سرويس بينالملل

صهیونیستها
علیه نخستوزیری مجدد نتانیاهو

مسکو :غرب با جنگ اوکراین
روسیه را تهدید تمدني نشان ميدهد

بحران بین اوکراین و روسیه در حال تشدید شدن است .سیا روسیه
را متهم کرده که  4هزار سرباز به کریمه اعزام کرده و تصاویری هم از
استقرار تانکها و نفربرهای زرهی روسیه در منطقه مرزی دونباس
منتش�رمی ش�ود .در مقابل ،رئیس کمیته امور بینالملل دومای
روسیه گفته که غرب روسیه را به جنگ با اوکراین تحریک میکند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین
در گفتوگو با شبکه تلویزیونی روسیا  ۱تأکید کرد« :هیچکس قصد ندارد
علیه اوکراین جنگ به راه بیندازد و هیچکس چنین احتمالی را بررس��ی
نمیکند ».پس��کوف گفت« :روس��یه اختالفنظرهایی با آلمان و فرانسه
درخصوص دونباس (شرق اوکراین) دارد اما به طور کلی مواضع ما مشابه
است ،از جمله اینکه ادعاها درباره بیفایده بودن توافقنامههای مینسک نه
تنها در روسیه بلکه در فرانسه و آلمان هم با بهت و سردرگمی روبهرو شده
است».او گفت :روسیه هرگز در تحوالت دونباس نقشی نداشته اما تأکید
کرد کهروسیه همواره گفته که در رابطه با سرنوشت روسزبانهای ساکن
در جنوب شرق این کشور ساکت نخواهد ماند.سخنان پسکوف واکنشی
به «آندری تاران» وزیر دفاع اوکراین و همچنین مواضع طرفهای غربی و
ناتو است« .آندری تاران» دیروز درباره آنچه که اقدامات تحریکآمیز روسیه
خواند ،هشدار داد و گفت که ادعاهای مسکو درباره نقض حقوق روسزبانها
در شرق اوکراین ،میتواند دلیل ازس��رگیری ستیزهجوییهای مسلحانه
روسیه علیه این کشور باشد .سیانان امریکا به نقل از منابعی در سیا گزارش
داد که ارتش روسیه در ادامه تنش بین مسکو و کییف بر سر منطقه مرزی
«دونباس»  4هزار نظامی به کریمه گسیل داشته است .همزمان نیز تصاویر
و ویدئوهایی از استقرار تانکها و نفربرهای زرهی روسیه در منطقه مرزی
دونباس منتشر شده است .در مقابل ،گزارشهایی دیگر میگویند که ارتش
اوکراین موشکهای بالستیک تاکتیکی«  OTR-21توچکا» را به نزدیکی
مرزهای خود با روسیه ارسال کرده است« .لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته
امور بینالملل دومای دولتی روسیه معتقد است که کشورهای غربی روسیه
را به سمت جنگ در خاک اوکراین تحریک میکنند ،ولی این کشور راههای
کافی برای پاسخگویی به این تحریکات در اختیار دارد .این مقام پارلمانی در
مصاحبهای که خبرگزاری تاس آن را نقل کرده ،گفت« :آشکارا روسیه را به
جنگ در اوکراین تحریک میکنند .دوستان راهبردی ما در غرب نیاز دارند
که این مسئله تأیید شود که روسیه از نقطه نظر آنها ،اصلیترین تهدید برای
تمدن جهانی قرن حاضر است ولی ما اجازه نخواهیم داد تا پای روسیه را به
یک جنگ یا نوع دیگری از یک رویارویی خطرناک باز کنند».
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تحفه وین برای نطنز

خرابکاري در تأسيسات غنيسازي ايران ،دومين اقدام ظرف يک هفته از زمان شروع پروسه وين است
مذاکراتي که ايران بر لغو کامل تحريمها و راستيآزمايي آن تأکيد دارد

مأم�ور ک�ردن مج�دد بنیامی�ن نتانیاه�و ب�رای تش�کیل کابین�ه
صهیونیس�تی از س�وی رئیس این رژیم ،خش�م صهیونیس�تها را
برانگیخته و ش�ماری از ساکنان س�رزمینهای اش�غالی تظاهراتی
را برگ�زار کردن�د و خواه�ان برکن�اری او از ق�درت ش�دند.

ساکنان اراضی اشغالی که در یک سال گذشته تظاهرات گسترده را علیه
سیاس��تهای بنیامین نتانیاهو ،نخس��توزیر رژیم صهیونیستی برگزار
کردهاند این بار نیز به مکلف ش��دن دوباره او برای نخستوزیری اعتراض
کردند .به نوشته روزنامه «جروزالمپست» ،همزمان با تظاهرات چند هزار
نفری مقابل اقامتگاه نتانیاهو ،تعدادی از معترضان نیز مقابل خانه ریولین
تجمع کرده و به انتخابشدن نتانیاهو به عنوان مأمور تشکیل کابینه اعتراض
کردند .پلیس اسرائیل نیز با تظاهراتکنندگان که قصد داشتند بنری را با
نوش��ته «دروغگو» به دیوار اقامتگاه ریولین آویزان کنند ،بهشدت درگیر
شد .معترضان صهیونیست در بیانیهای اعالم کردند که رئیس این رژیم ،بر
خالف «رأی اکثریت اسرائیلیها به ائتالف حامی تغییر» در کابینه ،نتانیاهو
را برای تشکیل کابینه مکلف کرد .تظاهراتکنندگان مقابل اقامتگاه ریولین،
خواستار زندانی شدن نتانیاهو و همچنین تشکیل «کابینه تغییر» شدند.
به نوشته رسانههای اس��رائیلی ،پلیس قدس نیز بعد از درگیری خشن با
معترضان ،تعدادی از آنها را بازداشت کرده و مابقی را متفرق نمود .سهشنبه
هفته قبل بود که ریولین با بیان اینکه هیچکدام از گزینههای پیشنهادی
برای نخستوزیری از اکثریت الزم برخوردار نبودند ،گفت نتانیاهو را به دلیل
داشتن رأی بیشتر مأمور تشکیل کابینه کرده است .باتوجه به پروندههای
فسادی که نتانیاهو درگیر آنها است صهیونیستها مخالف نخستوزیری
مجدد او هستند ولی دیگر احزاب اسرائیلی نتوانستهاند اکثریت الزم را برای
تشکیل کابینه کس��ب کنند به همین منظور ریولین چارهای جز انتخاب
مجدد نتانیاهو نداشته است .نتانیاهو اگر تا  9روز دیگر نتواند با دیگر احزاب
کابینه ائتالفی تشکیل دهد راه برای برگزاری انتخابات پنجم پارلمانی در
سرزمینهای اشغالی فراهم خواهد شد .سناریویی که به هیچ وجه خواسته
مقامات تلآویو نیست.
تداوم بنبست سیاسی
هرچند ساکنان اراضی اشغالی با نخس��توزیری مجدد نتانیاهو مخالف
هس��تند اما برخی منابع اعالم کردهاند که او از قدرت کنارهگیری نخواهد
کرد .به گزارش سایت س��ما ،نزدیکان بنیامین نتانیاهو کنارهگیری وی از
سمت خود را بعید دانستند تا حزب لیکود بتواند بدون او دولت تشکیل دهد.
آنها همچنین تأکید کردند ،نتانیاهو ائتالف دولتی مبتنی بر چرخشی بودن
سمت نخستوزیری را رد میکند .این اظهارات درحالی مطرح میشود که
نتانیاهو کادری را برای مذاکرات پیرامون تشکیل دولت تعیین کرده است.
نتانیاهو شنبه شب با دیوید بتان و میکی زوهار ،دو عضو کنست درباره توزیع

پستها و مناصب دیدار کرده و آن دو را در تیم مذاکرهکننده لیکود برای
تشکیل دولت جدید منصوب کرد .عالوه بر آن بتان به عنوان رئیس دفتر
لیکود تعیین شد تا جانشین زئیو الکین شود که قبل از انتخابات پارلمانی
اخیر از این حزب جدا شد و به گدعون ساعر ،رئیس حزب «امید نو» پیوست
که با همین حزب در انتخابات ش��رکت کرد .زوهار هم به نظر میرسد به
عنوان رئیس کمیته لیکود تعیین شود .یک منبع نزدیک به رهبری حزب
لیکود پیشتر گفته بود ،بنیامین نتانیاهو با کنار گذاشتن نخستوزیری به
مدت یک س��ال به نفع رئیس حزب «یمینا» موافقت کرده است اما با این
شرط که دولت ائتالفی میان راستگراها و چپگراها تشکیل نشود و حزب
وی قدرت را از دست ندهد .رایزنیها برای تشکیل کابینه ائتالفی درحالی
است که دنی کوشمارو نویسنده اسرائیلی هم دیروز در یادداشتی در روزنامه
یدیعوت آحارونوت ،نوشت که همچنان نظام سیاسی اسرائیل در بنبست
قرار دارد و در حالی که نتانیاهو به دنبال تشکیل یک دولت راستگرا است،
اما وی با دشواریهایی در کسب موافقت بیسلئیل سموتریچ ،رئیس فهرست
صهیونیسم دینی برای حمایت از فهرست یکپارچه عربی مواجه است .به
نوشته وی ،مأموریتی که نتانیاهو با آن مواجه است یا هر نامزد دیگری که
فرصت به وی برای تشکیل ائتالف دست دهد با آن مواجه میشود به هیچ
وجه آسان نخواهد بود ،چراکه پیچیدگیهایی در ائتالفها که ممکن است
طی هفتههای آتی شکل گیرد ،وجود دارد که این امر تأکیدی بر این است
که دولت دارای ثبات در اسرائیل احتماالً شکل نخواهد گرفت.
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دورجدیدمذاکرات
گزارش یک
هس�تهای ایران و
کشورهای عضو برجام برای آنچه احیای برجام
خوانده میش�ود ادامه دارد اما غ�رب و فرزند
نامشروع آن رژیم صهیونیستی همزمان خط
خرابکاری را در تأسیسات هستهای ایران ادامه
میدهند تا به زعم خود حین مذاكره هم دست
از قدرتنمایی برنداش�ته باش�ند و در نهایت
خروجیمذاكراتحفظتحریمهابابرچسبهای
متفاوت و در عی�ن حال بازگردان�دن ایران به
محدودیتهای برجامی باش�د .به خصوص که
بنی گانتس هم دیروز گف�ت هرگونه توافقی با
ایران ،باید با منافع اسرائیل همسو باشد .با این
حال ،فع ً
ال آنچه از مواضع بیانی نمایندگان دولت
در مذاكرات به گوش میرس�د كوت�اه نیامدن
درباره لغ�و یكجا و همه انواع تحریمها اس�ت .

س��یدعباس عراقچی ،معاون وزیر خارجه ایران و
رئیس تیم مذاکرهکننده در مذاکرات احیای برجام
در وی��ن در گفتوگو با ش��بکه  NHKژاپن گفت:
«بزرگترین مانع احیای برجام این است که ایاالت
متحده تمایلی به متوقف کردن تحریمهای اعمال
شده از سوی دولت ترامپ ندارد .موضع ما این است
که اگر ایاالت متحده بخواهد به توافق هس��تهای
برگردد ،عالوه بر تحریمهای مرتبط با برجام ،باید
تمامی تحریمهای اعمال شده از سوی دولت قبلی
را لغو کند ».عراقچی گفت« :ما در مس��یر درستی
حرکت میکنیم و فضای گفتوگوها سازنده و مثبت
است .اما باید بدانیم که این کار آسان نخواهد بود،
بنابراین ما دوباره مذاکره خواهیم کرد و مذاکرات را از
سر خواهیم گرفت» .وی افزود« :ما تصمیم گرفتهایم
گزارش 2

مستقیماً به وضعیت نهایی برویم .اقدامات متقابل
ایران در پاسخ به نقض برجام ،مانند تولید اورانیوم
با غلظت  20درصد و اس��تفاده از سانتریفیوژهای
با عملکرد باال ،در این مراحل متوقف نمیش��ود و
اگر ایاالت متحده همه تحریمها را لغو کند ،ما نیز
به تعهدات خود عمل میکنی��م ».عراقچی یادآور
شد :دولت ژاپن همیشه از مذاکرات در مورد توافق
هستهای حمایت کرده است .ژاپن با ایران آشنا است
و انتظار داریم دولت امریکا را تشویق کند تا ایران را
بفهمد و رفتار خصمانه را متوقف کند.
در همین ح��ال پولیتیکو نزدیک ب��ه دموکراتها
نوشت :یک مقام ارش��د وزارت امور خارجه امریکا
در پایان هفتهای که تهران و واش��نگتن مذاکرات
غیرمس��تقیم را در وین درباره بازگش��ت به توافق
هستهای سال 2015برگزار کردند ،خاطرنشان کرد:
توافق هستهای در اصل ،این امکان را به امریکا داد تا
ایران را در خصوص مواردی که با مسئله هستهای
مرتبط نبودن��د ،تحریم کند .وی اف��زود :اگر گروه
بایدن به این نتیجه برسد که یک تحریم دوره ترامپ
به شکل مشروع درخصوص این موارد اعمال شده
اس��ت ،وظیفه ندارد آن تحریم را لغو کند .از سوی
دیگر یک منبع مطلع نزدیک ب��ه مذاکرات وین به
«پرستیوی» گفت :لغو تحریمهای برجامی کافی
نیس��ت و تحریمهای ترامپ با برچسبهای دیگر
هم باید لغو شود .امریکا عالوه بر تحریمهای دوره
ترامپ ،باید تحریمهای ضدبرجامی دوره اوباما را هم
لغو کند .تحریمهای  ISAو  Visa Programاز دوره
اوباما هم باید لغو شوند .حداقل زمان مورد نیاز برای
راستیآزمایی لغو تحریمها ،سه تا شش ماه است.
عراقچی «منابع آگاه» را تکذیب کرد
س��خنان و گزارشه��ای غی��ر رس��می درباره

راس��تیآزمایی فوری ،عراقچی را وادار به واکنش
کرده تا جایی ک��ه او در بیانیهای اعالم کرد«:جدا
از ارش��ادات و بیان��ات مق��ام معظ��م رهبری و
رئیسجمهور محترم ،مواضع جمهوری اسالمی
ایران در خصوص موضوع برجام و مذاکرات ،صرفاً
از سوی وزیر امور خارجه ،اینجانب (به عنوان رئیس
هیئت مذاکرهکننده کشورمان) و نیز سخنگوی
وزارت امور خارجه اعالم میش��ود و هرگونه نقل
قولها یا اخبار منتشرشده منتسب به منابع آگاه
یا منابع نزدیک به هیئت مذاکرهکننده و امثال آن
فاقد اعتبار است» .
به گفته عراقچي وزارت امور خارجه روند گفتوگوها
را با جزئیات و در سریعترین زمان ممکن به مقامات
ارش��د نظام گزارش ک��رده و هرگونه موضعگیری
رس��می یا مذاکرات منطبق با دس��تورالعملها و
سیاستهای ابالغی را دنبال میکند.
عراقچی گفته است«:نشر مطالب پراکنده و غیردقیق
از قول منابع بینام و نش��ان و انتساب آن به عنوان
موضع جمهوری اسالمی ایران میتواند آثار مخربی
بر فضای مذاکرات و راهبردهای هیئت مذاکرهکننده
بگذارد و عالوه بر سردرگم کردن طرفهای خارجی،
روی افکار عمومی نیز تأثیر منفی بگذارد .رسانهها
به ویژه رسانههای رسمی از درج و انتشار اینگونه
خبرها خ��ودداری کنند و از مخاطب��ان نیز دعوت
مىكنیم مواضع و اخبار مربوط به مذاکرات را تنها از
مراجع ذیربط دنبال کنند».
خرابکاری در برق نطنز
در شرایطی که حدود یک هفته از شروع مذاکرات
تحت نام کمیسیون مشترک برجام گذشته ،دومین
اقدام منتسب به رژیم صهیونیستی هم اتفاق افتاد.
بهروز کمالوندی ،معاون و سخنگوی سازمان انرژی

اتمی در گفتوگو با فارس از وقوع حادثه ديروز در
بخشی از ش��بکه برق تأسیسات غنیسازی شهید
مصطفی احمدی روش��ن نطنز خبر داد و گفت که
خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی
به دنبال نداشته است .کمالوندی افزود :علل حادثه
در دست بررسی است و متعاقباً اطالعات تکمیلی
اعالم خواهد ش��د و در پاس��خ به اینکه تجهیزات
آس��یب دیده یا خرابکاری بوده اس��ت ،گفت :االن
اطالعات بیش��تری نداریم .با این حال رسانههای
صهیونیستی بعد از این حادثه پر شد از اخباری که
این اقدام را به خودشان نسبت دادند ،هرچند «موشه
یعلون» وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی درباره
حادثه رخ داده در برق تأسیس��ات نطنز در توئیتی
به مقامات این رژیم هشدار داد و نوشت« :امیدوارم
از مقامات کسی ذوقزده نشود و مسئولیت این کار
را به عهده نگیرد!» خرابکاری در نطنز دومین اقدام
طی یک هفته بعد از ش��روع مذاکرات است .هفته
قبل هم در روز ش��روع مذاک��رات ،نفتکش ایرانی
ساویز در دریای سرخ هدف خرابکاری قرار گرفت و
 ۱۳تیرماه  ۱۳۹۹نیز مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در
محوطه باز سایت نطنز دچار حادثه شد .همزمانی
این اقدامات ،نشاندهنده تالش رژیم صهیونیستی
برای اثرگذاری بر روند مذاکرات و چیزی است که
بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیروز به
صراحت از آن سخن گفت«:هرگونه توافق با ایران
باید در راستای منافع واشنگتن و همسو با منافع ما
باشد».او گفته در دیدار با همتای امریکایی خود بر
عزم اسرائیل برای همکاری قوی با دولت جو بایدن
و دفاع از امنیت مشترک خود تأکید کردم .الزم به
یادآوری است که در جوالی  2010نیز ،همزمان با
کمپین تحریمی دولت اوباما علی��ه ایران ،ویروس
استاکسنتدرهمکاریمشترکرژیمصهیونیستی
و امریکا ،برای خرابکاری علیه برنامه هستهای ایران
به کار گرفته شد.
علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی شب
ش��نبه در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به مرکز
مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید که روز گذشته
در پانزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای افتتاح
ش��د ،اظهار داشت :سالن مونتاژ س��انتریفیوژ ما را
دشمن چند ماه پیش منفجر کرد ،ولی باز نایستادیم
و س��النی را که جبرانکننده س��الن از دست رفته
اس��ت به صورت موقت برپا کردیم .االن در دل کوه
و نزدیک نطنز ش��بانه روز در حال کار هستیم که
سالنهای حساس را به دل کوه میبریم و امیدواریم
سالنهای مورد نظر س��ال آینده در دل کوه آماده
شود و این تأسیس��ات را به آنجا منتقل کنیم .روز
ش��نبه  ۲۱فروردینماه در پانزدهمین بزرگداشت
روز ملی فناوری هستهای ،با دستور رئیسجمهور
گازدهی به ماشینهای نسل جدید سانتریفیوژ در
مجتمع غنیس��ازی نطنز انجام و همچنین تست
مکانیکی سانتریفیوژ  IR-9آغاز شد و مرکز مونتاژ
سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهرهبرداری
قرار گرفت تا ایران نشان داده باشد روند مذاکرات
وین تا زمان نتیجه قطعی نمیتواند مانعی بر سر راه
توسعه برنامه صلحآمیز هستهای ایران باشد و غرب
باید متوجه باشد که تداوم تحریمهای ایران روند این
توسعه را حتی تسریع خواهد کرد.

اولين نمايش قدرت ترامپ با لشکرکشي ترامپيستها
پليس امريکا بعد از فراخوان «جان سفيدپوستان مهم است» به حال آمادهباش درآمد

فراخوان تظاهرات روز یکش�نبه گروههای
شبهنظامی نژادپرست و س�فیدبرترپندارها
در امریکا ،نخس�تین قدرتنمای�ی حامیان
رئیسجمه�ور پیش�ین پ�س از خ�روج از
کاخ س�فید اس�ت .این تحرکات همراستا با
س�خنرانی اخی�ر دونال�د ترام�پ اس�ت که
دیگر در دف�اع از مواضع نژادپرس�تانه خود،
مهاجران را قاتل و متجاوز خطاب کرده است.

روند رس��یدگی به اتهامات درک شاوین ،پلیس
امریکایی که پارسال ،با قرار دادن زانویش روی
گردن جرج فلوید سیاهپوس��ت باعث مرگ وی
ش��د همچنان ادامه دارد .حین دادرسی به این
پرونده ،تظاهراتهایی علیه نژادپرستی در امریکا
در جریان اس��ت .با این حال ،نژادپرس��تهای
سفیدبرترپندار هم از عرض اندام خیابانی کوتاه
نیامدهاند .برنامه تظاهرات روز یکشنبه گروههای
راست افراطی و برنامهریزی آنان برای تظاهرات
در سرتاسر امریکا ،باعث شد نیروهای پلیس این
کش��ور به حال آمادهباش درآیند .این تجمعات
که «جان سفیدپوستان اهمیت دارد» نام گرفته
است ،قرار اس��ت در ش��هرهای مختلف امریکا
برگزار شود .گروههای شبهنظامی از جمله پسران
مغرور که در حمله ژانویه گذشته به کنگره امریکا
دست داشتند ،نیز برای حضور در تظاهرات روز
یکشنبه اعالم آمادگی کردند.
آمادهباش مقامات محلی
قانونگ��ذاران دموک��رات ایال��ت کالیفرنی��ا روز
ش��نبه در بیانیهای ،برنامهریزی گروهی موسوم
به ش��والیههای سفیدپوس��ت وفادار وابسته به
کوکالسکالنه��ا برای برگ��زاری تظاهرات در
منطقه «هافینگتون بیچ» را محکوم کردند .اداره
پلیس این منطقه برای مقابله با خش��ونتهای

احتمالی اعالم آمادگی ک��رد .گروههای نزدیک
به حزب دموکرات از جمله «جان سیاهپوستان
اهمیت دارد» نیز قرار است در تقابل با تجمعات
گروههای راستگرای افراطی ،بهخصوص در ایالت
کالیفرنیا ،وارد خیابان شوند .همچنین سخنگوی
اداره پلیس شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی
نیز اعالم کرد از برنامهریزیهای انجام شده برای
برگزاری چنی��ن تجمعاتی باخبر ب��وده و اداره
پلیس شهر اشویل در همین ایالت نیز اعالم کرد
که تحرکات گروههای راست افراطی را زیر نظر
دارد .مقامات ایالت اوهایو نیز درباره تجمعاتی که
قرار است در شهر کلمبوس برگزار شود گفتند،
در صورت لزوم ،نیروهای مسلح از سرتاسر ایالت
به این شهر اعزام میشوند.
روزنامه واشنگتنپست در گزارشی به سخنرانی
اخی��ر ترام��پ در گردهمایی «کمیت��ه ملی»

حزب جمهوریخواه پرداخت و نوش��ت ترامپ
عالوه بر اینکه مخالفان دموک��رات و منتقدان
جمهوریخواه��ش از جمل��ه میچ م��ک کانل،
رهب��ر جمهوریخواه��ان در مجلس س��نا را به
ش��دت هدف انتقاد قرار داد ،ب��ار دیگر از تقلب
در انتخابات ریاس��ت جمهوری  2020س��خن
گفت .رئیسجمهور پیش��ین امری��کا مواضع
نژادپرس��تانه خود را ب��ار دیگر تک��رار کرد و از
مهاجران و پناهجویان با عنوان متجاوز و قاتل
یاد کرد .وی این را ه��م گفت که اطمینان دارد
نامزد حزب جمهوریخواه این انتخابات را پیروز
میشود.
حمله به سیاهپوست با لباس نظامی
هفته پی��ش ،انتش��ار تصاویر مرب��وط به حمله
مأموران پلیس امریکا به سیاهپوستی که لباس
رسمی نظامی به تن دارد ،واکنش مخاطبان را به

دنبال داشت .در این ویدئو که دوربینهای نصب
ش��ده بر لباس مأموران آن را ضبط کردهاند ،دو
افس��ر پلیس ،بیش از  40بار از «کارون نازاریو»
ستوان دوم ارتش امریکا که لباس رسمی بر تن
دارد میخواهند از خودرو پیاده شود .پس از بگو
مگو میان طرفین ،در نهایت این فرد سیاهپوست
از خودرو پیاده میش��ود و هنگامی ک��ه از وی
خواسته میشود روی زمین دراز بکشد میپرسد
چه اتفاقی افتاده اس��ت و چرا با او اینطور رفتار
میکنند .دو مأمور در ادامه ای��ن ویدئو در حال
تالش ب��رای زمین زدن نازاریو دیده میش��وند.
پلیس مدعی اس��ت به این دلیل ک��ه خودروی
نازاریو پالک عقب نداش��ته ،به او دستور توقف
داده شده اس��ت و نازاریو تالش کرده مأموران را
دور بزند .بسیاری از مخاطبان ،ضمن توهینآمیز
دانس��تن اقدام نیروهای پلیس ،خواستار اخراج
آنها شدند.
اپیدمی خشونت در امریکا
جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا ،روز یکشنبه
در پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به
افزایش خشونتها در امریکا نوشت« :خشونت
مرتبط با سالح در این کشور یک اپیدمی است.
خیلی وقت اس��ت که زمان آن رسیده تا کنگره
در این خصوص اقدامی انجام دهد» .پنجشنبه
هفته گذشته بایدن از شش دستور اجرایی برای
مقابله با خشونتهای مسلحانه در امریکا خبر
داد و از کنگره این کش��ور خواس��ت قوانینی را
برای محدود کردن حمل س�لاح در این کشور
به تصویب درآورد .فرمان اجرایی رئیسجمهور
امریکا شامل وضع قوانین جدید برای دستهای
از تسلیحات خاص و تشدید قوانین برای بررسی
س��وء س��ابقه افرادی که قصد خریداری سالح
دارند ،میشود.

دکتر سیدرضا میرطاهر

میلیتاریسمبایدن
برای منافع مجتمعهای نظامی -صنعتی

امریکا باالترین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد .در واقع نظامیگری
به ویژگی اصلی ایاالت متحده تبدیل شده و در این مورد چندان تفاوتی
بین رؤس��ای جمهور دموکرات و جمهوریخواه وجود ندارد .این مسئله
اکنون در اولین بودجه اعالمی دولت بایدن آشکارا به چشم میخورد.
جو بایدن ،رئیسجمهور امریکا روز جمعه  20فروردین(9آوریل) طرح
بودجه سال  2022را تقدیم کنگره کرد .در این طرح  ۷۵۳میلیارد دالر
برای هزینههای نظامی ایاالت متحده درخواست شده که از این میزان
بودجه در صورت تصویب ۷۱۵ ،میلیارد دالر مستقیماً در اختیار وزارت
دفاع امریکا (پنتاگون) قرار میگیرد .مهار چین و روس��یه ،نوس��ازی
برنامه هس��تهای ،ارتقای وضعیت جوی و مقابله با تهدیدهای نوظهور
بیولوژیکی از اهداف پنتاگون اعالم ش��دهاند .بخشی از برنامه پنتاگون
برای مقابله با روسیه و چین ش��امل ساخت سالحهای هایپرسونیک و
تقویت ناوگان دریایی این کشور با زیردریاییهای مجهز به موشکهای
بالستیک است.
افزایش بودجه نظامی امریکا برای سال آینده میالدی با انتقادات شدیدی
مواجه شده است .با توجه به فرسودگی زیرساختهای امریکا و لزوم توجه
فوری و اختصاص منابع مالی عظیم برای بازسازی زیرساختهای قدیمی،
افزایش بودجه نظامی امریکا آن هم از جانب یک رئیسجمهور دموکرات
باعث واکنشهای مختلف شده است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق
امریکا همواره از وضعیت نابسامان و حتی وخیم زیرساختهای امریکا
انتقاد کرده ،آنها را در حال فروپاشی دانس��ته و وعده داده بود اقدامات
اساس��ی برای رفع این معضل عظیم انجام خواهد داد ول��ی او با افتخار
به افزایش بیسابقه بودجه نظامی امریکا پرداخت که در راستای تداوم
جنگافروزی واش��نگتن در نقاط مختلف جهان هزینه میشود .بدین
ترتیب دولت فدرال امری��کا به جای اینکه با کاه��ش بودجه نظامی به
اختصاص منابع مالی الزم برای نوسازی زیرساختها به خصوص جادهها،
پلها ،تأسیسات آب و برق و مانند آن بپردازد ،هر سال بودجه نظامی را
در راستای منافع مجتمعهای نظامی ،صنعتی افزایش داده است .اکنون
نیز بایدن پا جای پای ترامپ میگذارد .به گفت��ه منتقدان ،اگر بودجه
نظامی امریکا بیش از بودجهای باشد که در زمان ریاست جمهوری ترامپ
تصویب شده بود ،بازسازی زیرساختهای امریکا با مشکل مواجه خواهد
شد .سناتورها «مارکو روبیو» و «میچ مک کانل»از چهرههای سرشناس
جمهوریخواهان در س��نا و «برنی سندرز»س��ناتور مس��تقل در سنا از
منتقدان اصلی این بودجه نظامی هستند .در این میان موضع سندرز به
عنوان رئیس کمیته بودجه سنای امریکا شدیدتر بوده و از پیشنهاد بایدن
برای افزایش1/7درصدی معادل  12/3میلی��ارد دالری بودجه نظامی
شدیدا ً انتقاد کرده است .به گفته س��ندرز ،در زمانی که بودجه نظامی
امریکا بیشتر از بودجه مجموع دوازده کشور دیگر است ،وقت آن است
که نگاه جدی به هزینههای سنگین ،هدر رفت و کالهبرداریهای مالی
بیندازیم که همین االن در وزارت دفاع امریکا وجود دارد .موضع منفی
س��ندرز که دارای دیدگاههای مترقی در بین دموکراتها است در این
زمینه بسیار حائز اهمیت است« .رو خانا» نماینده دموکرات با ناامیدکننده
خواندن بودجه پیشنهادی کاخ سفید میگوید« :ما باید تغییرات اساسی
در چگونگی پرداختن به مسائل امنیت ملی و سرمایهگذاری در زمینه
اقدامات آب و هوایی و پاس��خ به همهگیری ویروس کرونا ایجاد کنیم.
اینها موضوعاتی است که امنیت مردم امریکا را بیشتر تأمین میکند تا
هزینههای میلیاردی بر روی تسلیحات کشنده».
افزایش بودجه نظامی امریکا درحالی اس��ت که امریکا اکنون کش��ور
رده اول جهان در زمین��ه همهگیری کرونا با بی��ش از  31نفر میلیون
نفر مبتال و بیش از  560هزار نفر تلفات ب��وده و دچار تبعات اقتصادی
ناشی از آن مانند کاهش رشد اقتصادی ،افزایش شمار بیکاران ،افزایش
شدید فقر و گرس��نگی و انواع نابس��امانیهای اجتماعی است .ضمن
اینکه ش��اخص«امید به زندگی» بین ش��هروندان کمدرآمد امریکایی
کاهش یافته و  15سال کمتر از ثروتمندان است .این نشان از وضعیت
وخیم ش��مار زیادی از اقش��ار کم درآمد و حتی متوسط جامعه امریکا
دارد .دس��تگاه حاکمه امریکا به جای پرداختن به معضالت ساختاری
جامعه امریکا ،منافع مجتمعهای نظامی -صنعتی و تداوم سیاستهای
نظامیگرایانه درعرصه بینالمللی را اولویت نخست خود میداند و در این
زمینه تفاوتی بین جمهوریخواهان و دموکراتها وجود ندارد.

طرح خطرن�اک امریکایی-کردی در مثلث م�رزی عراق-
سوریه-ترکیه
کارشناسان امور امنیتی عراق در خصوص طرحهای خطرناک امریکایی-
کردی در مرز سوریه ،عراق و ترکیه هشدار دادند .به گزارش اسپوتنیک به
نقل از المعلومه ،محمد الشبکی ،نماینده استان نینوا در پارلمان عراق از
طرح امریکایی-کردی برای تسلط بر سنجار و تحکیم موقعیت تروریستها
در مثلث مرزی میان عراق ،سوریه و ترکیه خبر داد .او گفت :تالش برای
بازگرداندن کردها به سنجار و سیطره بر آن به بهانه مبارزه با «پ.ک.ک»
طرحی برای سیطره بر مثلث مرزی عراق ،سوریه و ترکیه است .این مقام
خاطرنشان کرد :کردها در صورتی که بتوانند بر مثلث مذکور مسلط شوند
به دنبال پناه دادن به بازماندههای داعشی برخواهند آمد .ساکنان سنجار
مخالف هر توافقی که مورد موافقت آنها نباشد ،هستند .طرح سیطره بر
سنجار از سوی کردها و سیطره بر مثلث میان عراق ،سوریه و ترکیه شامل
مکانی برای آموزش تروریستها و اس��تفاده امریکا از آنها به عنوان برگ
برنده برای تهدید امنیت عراق و سوریه است.
----------------------------------------------------کرهشمالی مترصد به آب انداختن زیردریایی  3000تنی
منابع اطالعاتی امریکا و کرهجنوبی به خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی
گفتهاند که کرهش��مالی برای رونمایی از ی��ک زیردریایی  ۳۰۰۰تنی
جدید آمادگی دارد و فقط منتظر زمان مناسب برای این کار است .به
گزارش خبرگزاری «یونهاپ» کرهجنوبی ،این ارزیابی بعد از آن بیان
شده که یک اندیش��کده امریکایی اعالم کرد پیونگیانگ یک شناور
تست موشکی با قابلیت فرو رفتن در آب را در سایت تست موشکی خود
جابهجا کرده که احتماالً نشانه تست آتی یک موشک بالستیک قابل
پرتاب از زیردریایی ( )SLBMاست.
----------------------------------------------------هشدار سودان درباره آغاز جنگ آب در نیل
یک مقام س��ودانی گفت که جامعه جهانی باید در موضوع سد النهضه
ورود پیدا کند ،قبل از اینکه بر س��ر آب جنگی ش��دید در گیرد .مرکز
مطالع��ات اس��تراتژیک خاورمیانه  27س��ال قب��ل ()1373-1994
گزارشی با عنوان جنگ آب در خاورمیانه سه حوزه آبی(از جمله حوزه
نیل) برای چالش آینده پیشبینی کرده ب��ود که پیروز ایزدی آن را به
فارسی ترجمه کرد .حاال «الطاهر ابوهاجه» مشاور رسانهای «عبدالفتاح
البرهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان درباره وقوع جنگ بر سر آب
میان اتیوپی ،مصر و سودان هشدار میدهد .به نوشته وبگاه عربی،۲۱
او گفت که جنگ آب با اتیوپی میتواند فاجعهآمیزتر از آن باش��د که
تصور میشود .هشدار این مقام س��ودانی در شرایطی است که اتیوپی
اصرار دارد آبگیری مرحله دوم سد النهضه را آغاز کند؛ اقدامی که مورد
اعتراض مصر و سودان اس��ت .ساخت و آبگیری س��د النهضه توسط
اتیوپی ،به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی مصر تبدیل شده و آن طور که دولتمردان این کشور میگویند،
در صورت نهایی ش��دن آن میتواند به یک بحران فراگیر برای مصر و
نسلهای آینده این کشور تبدیل شود.

