حریری به نفع شورش
کنارهگیری کرد

س�عد حریری ،نخس�توزیر مکلف لبنان پ�س از  9م�اه ناتوانی
در تش�کیل کابینه از س�مت خ�ود کنارهگی�ری کرد ت�ا بحران
سیاس�ی تش�کیل دولت در این کش�ور تداوم یاب�د ،اقدامی که
بهانه الزم را به دس�ت هواداران حریری داد تا به خیابانها ریخته
و دس�ت به ش�ورش بزنند .رس�انههای لبنانی این اقدام را کودتا
علی�ه توافق سیاس�ی توصی�ف و فش�ارهای ری�اض در تحمیل
خواستههایش در تشکیل کابینه را یکی از دالیل آن اعالم کردند.

در شرایطی که لبنان برای رهایی از آش��وب و اعتراضات معیشتی به
دولت قوی نیاز دارد ،همچنان با بحران سیاسی روبهرو است .هرچند
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر اعالم کابینه جدید از س��وی سعد
حریری به گوش میرسید اما روز پنجشنبه ماجرا برعکس شد و حریری
از این سمت استعفا داد .به گزارش خبرگزاری ملی لبنان ،سعد حریری
روز پنجشنبه پس از دیدار با میش��ل عون ،رئیسجمهور لبنان گفت:
«از تشکیل کابینه انصراف دادم ».حریری تأکید کرد« :در جریان این
دیدار اصالحیههایی از سوی رئیسجمهور درباره لیستی که ارائه کردم
دریافت کردم ».حریری ادامه داد «:ما درباره مسائل اعتمادساز گفتوگو
کردیم و واضح است که هیچ چیز تغییر نکرده و به نظر میرسد که ما با
رئیسجمهور به توافق نمیرسیم ».وی با بیان اینکه من وقت بیشتری را
پیشنهاد کردم ،افزود« :اما به دید رئیسجمهور دیگر جایی برای توافق
وجود ندارد ،بنابراین من بهخاطر عدم تشکیل دولت عذرخواهی کردم
و خدا به کشورم کمک کند ».درحالی که حریری در اظهاراتش میشل
عون را مسئول انسداد سیاسی معرفی کرده ،دفتر ریاست جمهوری نظر
مخالف آن را اعالم کرده اس��ت .به گزارش شبکه العالم« ،کاخ ریاست
جمهوری لبنان در بیانیهای اعالم کرد س��عد حریری برای گفتوگو
درباره هرگونه اصالحی درباره ترکیب پیشنهادی کابینهاش آمادگی
نداشت » .کاخ ریاست جمهوری افزود «:مخالفت حریری با اصل توافق
با رئیسجمهور نشان میدهد او تصمیمش را برای انصراف از تشکیل
دولت قب ً
ال گرفته بود ».برخی منابع لبنانی هم رد طرف خارجی را در
این ماجرا دخیل میدانند و معتقدند«:برخالف آنکه بسیاری اختالفات
داخلی را علت ای��ن تصمیم حریری میدانند ،او در نتیجه فش��ارهای
سعودی انصراف داده است ».روزنامه االخبار نیز تصمیم حریری را کودتا
علیه توافق سیاسی میان گروههای سیاسی لبنان و مساعدت دبیرکل
حزباهلل برای تسریع روند تشکیل کابینه لبنان توصیف کرد.
س��عد حریری وظیفه تش��کیل دولت لبن��ان را در اکتبر گذش��ته بر
عهده گرفت ،اما س��ایه نف��وذ و مداخل��ه دولتهای خارج��ی بر او و
تصمیمگیریهایش و نیز اختالفات در روند سیاسی این کشور ،بهرغم
آنکه لبنان با بحران مالی و در بدترین وضعیت اقتصادی طی دهههای
گذشته قرار دارد ،تاکنون مانع از تش��کیل دولت در لبنان شده است.
حریری در سال  2017نیز مأمور تش��کیل کابینه شد اما با فشارهای
سعودیها در نهایت از این سمت کنارهگیری کرد .استعفای حریری
درحالی صورت گرفته که بحران سیاس��ی در لبنان ،این کش��ور را به
بحران اقتصادی کش��انده و این کشور با کمبود ش��دید سوخت ،دارو
و افزایش قیمت دالر و افزایش قیمت کاالهای اساس��ی مواجه است.
امریکا و عربستان سعودی در سالهای اخیر با مداخله در امور داخلی
لبنان و دامن زدن به آش��وبها در این کشور تالش میکنند حزباهلل
را از قدرت کنار زده و تضعیف کنند اما این تالشها تاکنون با شکست
مواجه شده است.
تشدید اعتراضات
انصراف حریری از نخستوزیری آتش اعتراضات مردمی را شعلهور کرد
و بسیاری از هواداران او بالفاصله به خیابانها آمدند و دست به آشوب
زدند .به گزارش شبکه المنار ،در شهر «غربا» هواداران حریری ،با آتش
زدن سطل آشغالها چند خیابان را مسدود کردند که به درگیری میان
آنها و نیروهای ارتش انجامید و معترضان به سمت نیروهای ارتش سنگ
پرتاب کرده و نظامیان نیز تیر هوایی پالستیکی شلیک کردند .در برخی
مناطق بیروت و شهرهای دیگر لبنان نیز درگیریها در تمام ساعات نیمه
شب تا صبح جمعه ادامه داشت .معترضان اتوبان «خلده» و «الناعمه»
در بیروت را با آتش زدن الستیکها بستند .در استان «البقاع» نیز در
چند منطقه طرفداران حریری دست به اعتراض زدند .در شمال لبنان
در استان طرابلس نیز معترضان جاده «الضنیه» به طرابلس را با آتش
زدن الستیکها بستند .در شهر ساحلی صیدا نیز برخی در اعتراض به
افزایش قیمت دالر چند میدان اصلی شهر را بستند.
واکنشهای جهانی
انصراف حریری واکنشهایی را در عرصه جهانی به همراه داشته است.
اروپا و امریکا که یکی از مسببان اصلی بحران سیاسی در لبنان هستند
از این مسئله ابراز نگرانی کردند .به گزارش یورونیوز ،آنتونی بلینکن،
وزیر خارج��ه امریکا در واکنش به انصراف حری��ری ،گفت که رهبران
سیاسی لبنان ،فرصتی ۹ماهه را هدر دادند .بلینکن انصراف حریری از
تشکیل کابینه را یک تحول ناامیدکننده برای مردم لبنان دانست و از
سیاستمداران این کشور خواست هر چه سریعتر دولت جدید را تشکیل
دهند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،ژان ایو لودریان ،وزیر امور خارجه
فرانسه گفت که س��ران لبنان قادر به حل بحرانی که خودشان ایجاد
کردهاند نیستند .لودریان گفت که لبنان در وضعیت خودویرانی قرار
دارد و سیاسیون ،مقصر ایجاد چنین وضعیتی هستند .احمد ابوالغیط،
دبیرکل اتحادیه عرب اقدام حریری را خطرناک خواند و درباره تبعات
آن برای وضعیت آینده لبنان هشدار داد.

امریکا مرحلهای
از عراق خارج میشود

برت مک گورک ،هماهنگکننده امور خاورمیانه در کاخ سفید در
دیدار با مقامات ارشد عراقی به آنها از تصمیم امریکا برای خروج
مرحلهای نیرو و تجهی�زات نظامی خود از عراق خبر داده اس�ت.

درحالی که عراقیها هشدار میدهند که نیروهای امریکایی باید فورا ً از
خاک کشورشان خارج شوند ،اما امریکا خروج مرحلهای را در دستور کار
قرار داده است .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،مک گورک به بغداد
س��فر کرده اس��ت و با برهم صالح ،رئیسجمهور و مصطفی الکاظمی،
نخستوزیر عراق دیدار کرده است .دفتر نخستوزیر عراق در خصوص
این دیدار گفت :مذاکراتی پیرامون خروج نیروه��ای نظامی از عراق و
حرکت به سمت مرحله جدیدی از همکاریها انجام شد .به گفته منابع
آگاه عراقی ،هماهنگکننده امور خاورمیانه در کاخ سفید همچنین اعالم
کرده اس��ت که خروج نیروهای امریکایی از عراق به صورت مرحلهای
خواهد بود و این کار مانند عقبنشینی از افغانستان فوری انجام نخواهد
شد ،به همین دلیل تکمیل خروج نیروهای امریکایی ممکن است سالها
طول بکشد .به گزارش بیبیسی ،ابتدا نیروهاى رزمى و بعد بقیه سربازان
امریکایی عراق را ترك خواهند كرد اما این كار مانند خروج از افغانستان
«یك مرتبه» نخواهد بود .بر اساس بیانیه نخستوزیری عراق ،دو طرف
همچنین سازوکارهای خروج نیروهای جنگی از عراق ،انتقال به مرحل ه
همکاریهای استراتژیک با هدف توسعه روابط دو کشور و تقویت امنیت
و حاکمیت عراق ،توسعه همکاریها در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی،
تجاری و بهداشت و مقابله با کرونا و نیز شرایط منطقه را بررسی و تأکید
کردند که منطقه به اولویت ق��رار دادن گفتوگو و برقراری آرامش نیاز
دارد .الکاظمی قرار است به زودی از واشنگتن دیدن کند تا درباره خروج
کامل نیروهای رزمی امریکا از عراق مذاکره کند .هم اکنون حدود  ۳هزار
نیروی امریکایی و خارجی در عراق مستقر هستند.

ش��نبه  26تی��ر  6 | 1400ذیالحج��ه   | 1442

15

| روزنامه جوان |شماره 6258

سرويس بينالملل

88498444

طرحآتشبسطالبان بعدازکنترل 70درصدی

طالب�ان بع�د از
گزارش یک
کنت�رل بخ�ش
قابلتوجهی از خاک افغانستان که ناظران آن
را بی�ن  60ت�ا  70درص�د ارزیاب�ی کردهاند،
پیشنهاد آتشبس داد تا سناریوی «نبرد برای
چانه زنی پای میز مذاک�ره» بیش از هر موقع
دیگ�ری ب�ه واقعیت نزدی�ک ش�ود .طالبان
همچنی�ن در خواس�ت ک�رده ک�ه  7ه�زار
زندان�یاش آزاد و س�ازمان ملل نی�ز آن را از
فهرست تروریسم س�ازمان ملل خارج کند.

طالبان میگوید بیش از  80درصد افغانس��تان را
تحت کنترل گرفته؛ ادعایی که البته منابع دولتی
آن را رد میکنند .بیبیس��ی گفته که طالبان در
70درصد خاک افغانس��تان فعال اس��ت و برخی
منابع نیز میگویند که طالبان بر حدود  60درصد
خاک افغانستان مسلط اس��ت .نادر نادری ،رئیس
کمیس��یون اصالح��ات اداری و خدم��ات ملکی
افغانستان روز پنجش��نبه در یک نشست خبری
در کابل تأیید کرد که  ۱۳میلیون شهروند کشور
زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند .به گفته این
مقام افغانس��تان ،در چند هفت ه گذشته ،طالبان با
تصرف  ۱۱۶ولس��والی (شهرستان) در  ۲۹والیت،
خبر

دی�وان دادگس�تری اروپ�ا در پ�ی ش�کایت
دو زن محجب�ه ،ب�ا تکی�ه ب�ر مج�از نبودن
اس�تفاده از هرگونه نماد سیاس�ی و مذهبی
در محل کار ،دس�ت کارفرما را ب�رای ممنوع
ک�ردن حج�اب کارکن�ان ب�از گذاش�ت.

سیاستهای اسالمس��تیزانه در اروپا که هر چه
بیشتر عرصه را برای مسلمانان تنگ میکند ،در
گزارش 2

اگرچه ایران رس�م ًا به تعویق افتادن مذاکرات
هس�تهای ت�ا دول�ت بع�دی را تأیی�د نکرده
اما ش�واهد گویای این اس�ت که دور هفتم در
دولت س�یزدهم برگزار خواهد ش�د .مس�کو
هرچند هم موضع با اروپاییه�ا از ادامه فوری
مذاکرات حمایت میکن�د ،در عین حال تأکید
دارد که عجله نکردن ایران برای از س�رگیری
مذاکرات ،ب�ه وضوح بینتیجه بودن سیاس�ت
فش�ار حداکث�ری امری�کا را تأیی�د میکن�د.

در فضای مبهم ناشی از توقف ش��ش دور مذاکره
برای احیای توافق هستهای (برجام) تمامی شواهد
حاکی از آن است که دور بعدی (هفتم) مذاکرات
برجام اواسط ماه اگوس��ت (اواخر مردادماه) یعنی
پس از استقرار دولت ابراهیم رئیسی برگزار خواهد
شد .سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه با
اش��اره به لزوم رفع تحریمها و راستیآزمایی آنها،
تأکید دارد که مواضع ایران در مذاکرات هیچگونه
تغییری نکرده است .وی چش��مانداز دستیابی به
توافق را اینطور ترس��یم کرده است« :به طور حتم
برای دولتهای دوازدهم و سیزدهم آنچه اهمیت
دارد دس��تیابی به منافع عالیه مردم است و زمان
اهمیت ثانوی دارد .بدیهی اس��ت هرچه این مهم،
سریعتر به نتیجه برسد آثار رفع تحریمها زودتر در
کشور نمایان میشود».این موضعگیری ،اگرچه
به صراحت زمان از سرگیری مذاکرات را به دولت
س��یزدهم موکول نکرده اما انتظارات درباره ادامه
مذاکرات طی روزهای باقی مانده تا ش��روع دولت
رئیسی را نیز به حداقل میرساند .طرفهای دیگر
برجام نیز اگرچه به نتیجه مذاکرات چشم دوختهاند
اما آنها نیز خود را برای پیگیری مذاکرات در دولت
آتی ایران آماده میکنند .لیز کاس��تیو نیهتو ،یکی
از س��خنگویان اتحادیه اروپا در این مورد به شبکه
خبری یورونیوز گفت «:مقامات ایرانی به اتحادیه
اروپا اطالع دادند که مایلند دور بعدی گفتوگوها
درباره برجام را در وین هنگام��ی که دولت جدید

 ۲۶۰س��اختمان اداری و خدمات عامه را تخریب،
منفجر یا مورد حمله قرار داد ه که این تأسیس��ات
دیگر قابل استفاده نیست .تحت چنین شرایطی
که از یک طرف اشرف غنی رئیسجمهور افغانستان
گفته که دولتش آم��اده مذاکره ب��ا طالبان برای
پایان خشونتها است و یک تیم مذاکراتی هم به
سرپرس��تی عبداهلل عبداهلل ،رئیس ش��ورای عالی
صلح برای مذاکره راهی قطر شده ،طالبان خواستار
آتشبس ش��ده اس��ت .پیش از این برخی ناظران
افغانس��تانی گفته بودند که طالبان برای افزایش
چانهزنی پای میز مذاکره ،حمالت و کنترل قسمت
بیشتری از خاک افغانستان را تشدید کرده است.
حبیب میرزایی ،نویسنده افغانستانی اوایل تیرماه
گفت« :هم دولت و ه��م طالبان بهخوبی میدانند
که توانایی شکست کامل همدیگر را ندارند .ادامه
جنگهای کنونی فقط به خاطر این است تا طالبان
قدرت چانهزنی بیشتری پشت میز مذاکره پیدا کند.
»حاال ظاهرا ً این پیشبین��ی در حال اتفاق افتادن
است .چهارشنبه قبل یک مسئول امنیتی پاکستان
که نخواست نامش فاش شود سقوط گذرگاه مرزی
ن بولدک -چمن به دست گروه طالبان را تأیید
اسپی 
کرد و حاال هم برخی ناظران میگویند که بیش از
 90درصد مرز ایران در دست طالبان است .ظاهرا ً

طالبان با شروع مذاکرات در دوحه این وضعیت را
برای چانهزنی مساعد میبیند.
شروع مذاکرات در دوحه
خبرگزاری فرانس��ه روز پنجش��نبه به نقل از یک
مذاکرهکننده دولت افغانس��تان گزارش داد :گروه
«طالبان» همزمان با ت��داوم عملیات تهاجمی در
سراسر خاک افغانستان ،پیش��نهاد آتشبس سه
ماهه به ازای آزادی  7هزار زندانی این گروه را داده
است .خبرگزاری «اسپوتنیک» هم به نقل از شبکه
یک تلویزیون افغانستان گزارش داد ،گروه طالبان
متعهد شده آتشبس سه ماهه اعالم کند ،به شرطی
که دولت افغانستان  ۷هزار نفر از زندانیان این گروه
را آزاد کند و این گروه از فهرس��ت سیاه تروریسم
سازمان ملل خارج ش��ود .این رسانه روسی به نقل
از «محمد نعیم» س��خنگوی طالبان نوشت :گروه
طالبان عملیات نظامی در افغانس��تان را محدود
کرده ،اما آتشبسی اعالم نکرده است .هرچند «نادر
نادری» مذاکرهکننده دولت افغانستان گفته که این
درخواست بزرگی است و طالبان خواستار حذف نام
رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل هستند
ولی بعید نیست که این درخواست در مذاکرات قطر
مطرح شود .گلبدین حکمتیار ،نخستوزیر سابق
افغانس��تان و رهبر حزب اس�لام تأیید کرده ،یک

آتشبس موقت ،حتی اگر بر اساس شروط تعیین
شده توسط طرفهای درگیر در افغانستان باشد،
میتواند به ثبات اوضاع در کشور درگیر جنگ کمک
کند .او گفته است «:من بر ضرورت توافق برای یک
آتشبس تأکید دارم .بر این باورم که این آتشبس
میتواند گامی به سوی ایجاد یک دولت موقت در
افغانستان باشد .توافق میتواند نخست کوتاه مدت
و بعد بلند مدت شود».
بازپسگی�ری ش�هرک اس�تراتژیک در
قندهار
به نظر میرس��د طالب��ان در حال آهس��ته کردن
دامنه تصرفات خود اس��ت ،موضوعی که میتواند
یک س��یگنال مثبت به دولت تلقی شود .نیروهای
دولتی افغانستان دیروز موفق شدند کنترل منطقه
«س��یغان» در والیت بامیان را بار دیگر به دس��ت
بگیرند .به گزارش خبرگزاری طلوع ،به دست گرفتن
کنترل مجدد س��یغان از س��وی نیروه��ای دولتی
افغانستان توسط وزارت دفاع این کشور اعالم شد؛
هنوز جزئیات بیشتری در این باره مخابره نشده است.
همچنین منابع امنیتی تأیی��د کردند که نیروهای
امنیتی افغانستان شهرک استراتژیک اسپین بولدک
والیت قندهار ،در جن��وب این کش��ور را در مرز با
پاکستان از طالبان پس گرفتهاند.
طارق آرین ،س��خنگوی وزارت کشور افغانستان
ویدئویی را در صفحه رسمی فیسبوکش منتشر
کرده ک��ه جمعیت بزرگ��ی از م��ردم از نیروهای
امنیتی افغانستان استقبال میکنند .آرین نوشته
ویدئو «تصرف دوباره اسپین بولدک و خوشحالی
مردم» را نشان میدهد .با این حال ،منابع خبری
افغانستان اعالم کردند که دانش صدیقی ،خبرنگار
و عکاس محلی رویترز در اس��تان جنوبی قندهار
این کشور در جریان درگیری طالبان با نیروهای
دولتی کشته شده اس��ت .تحت چنین شرایطی،
رادیو فرانس��ه گزارش کرده که م��وج جدیدی از
مهاجرت افغانها آغاز شده اس��ت .وزارت کشور
افغانستان گفته که اخیرا ًشمار درخواستکنندگان
پاسپورت افزایش یافته و روزانه حدود  ۶هزار جلد
پاس��پورت در سراسر افغانس��تان توزیع میشود.
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در مورد
خطر س��رایت ناآرامی در افغانستان به کشورهای
همسایه هش��دار داده و گفته که وضعیت در این
کشور «به س��رعت رو به وخامت است» .الوروف
گفته که توجه به خروج عجوالنه نیروهای امریکا
و ناتو از افغانستان ،عدم اطمینان در مورد توسعه
اوضاع نظامی و سیاسی در این کشور و فراتر از آن
به شدت افزایش یافته است».

اروپا رأی به قانونی شدن کشف حجاب داد
تازهترین مورد خود را در رأی دیوان دادگستری
اروپا نشان داده است .پس از اینکه دو زن مسلمان؛
یکی ش��اغل در داروخان��ه و دیگری ش��اغل در
مهدکودک در واکنش به منع حجاب در محل کار
خود در آلمان به دیوان دادگستری اروپا شکایت
کردند ،این نهاد روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای
در جانبداری از کارفرمایان اعالم کرد ،جلوگیری

از حجاب در محل کار میتواند از وقوع مناقشات
اجتماعی جلوگیری کند .در بیانیه دیوان عدالت
اروپا ،تبعیضآمیز ب��ودن چنین موضعگیری رد
شده و آمده است« :منع استفاده از هرگونه نماد
آشکار سیاسی ،فلس��فی و مذهبی را میتوان به
این علت موجه دانس��ت که کارفرما باید در قبال
مش��تریان خود رویکرد و چهرهای خنثی داشته

باشد و از مناقشات اجتماعی جلوگیری کند».
دیوان دادگس��تری اروپا پیشتر ،با صدور حکم
مشابهی به ش��رکتها مجوز داده بود در شرایط
خاص ،استفاده از حجاب اس�لامی را منع کنند.
البته قانونگ��ذاری درباره اس��تفاده از نمادهای
مذهبی در مکانهای عمومی ،در هر کدام از ۲۷
کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت است.

عبور برجام از  23تیر

ادامه وین برای رئیسی ماند
روی کار است ،یعنی از  ۵اگوست از سر بگیرند .در
این میان ،پرهیز از هرگونه تش��دید و اقداماتی که
منجر به تضعیف تالشهای گسترده دیپلماتیک
ما برای اطمینان از اجرای کامل برجام میش��ود،
مهم است .اتحادیه اروپا نیز این مسئله را به وضوح
به طرف ایرانی اعالم کرد».یک مقام دیپلماتیک
درباره توقف مذاکرات وین پیشتر به رویترز گفته
بود که ایرانیها تا آغاز دولت جدید آماده بازگشت
به مذاکرات نیستند .وی نیز زمان احتمالی آغاز دور
هفتم مذاکرات را اواسط ماه آتی میالدی تخمین
زده است.
باید برجام را احیا کنیم
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان روز پنجش��نبه در
جریان س��فر به امریکا با اعالم اینکه با جو بایدن،
رئیسجمهور امریکا درب��اره ایران گفتوگو کرده
است ،تصریح کرد «:در زمینه برجام فکر میکنیم
هر کاری باید انجام دهیم تا به نتیجه موفقیتآمیز
برس��یم» .الکساندر ش��النبرگ ،وزیر امور خارجه
اتریش نیز که کشورش میزبان شش دور مذاکرات
برجامی است ،در ششمین سالگرد برجام با صدور

بیانیهای اعالم کرد« :ما به حمایت از برجام به عنوان
یکی از عناصر مهم معماری نظام جهانی عدم اشاعه
تس��لیحات هس��تهای ادامه میدهیم .سالهای
گذش��ته ثابت کرد که برخ��ورداری از یک توافق
نیمبند بهتر از نبود آن است .باید با تمام قوا برجام را
حفظ کنیم ».وی خاطر نشان کرد :مذاکرهکنندگان
در جریان هستند که در مقطع حساسی قرار داریم
و شاید این آخرین شانس ما برای نجات توافق وین
باش��د .اتریش تمام تالش خود را برای حمایت از
مذاکرهکنندگان در راستای رسیدن به یک راهحل
قابلقبول مشترک بهکار میبندد».
برآورد اشتباه امریکا از فشار حداکثری
میخائیل اولیانوف ،س��فیر و نماینده دائم روسیه
در سازمانهای بینالمللی مس��تقر در وین دیگر
مقامی اس��ت که از تعلیق مذاکرات تا دوره دولت
سیزدهم س��خن گفته است «:بر اس��اس آخرین
گزارشها ای��ران آم��اده خواهد بود ت��ا مذاکرات
وین درباره احیای برجام را تنها پس از  ۵اوت(۱۴
مرداد) از سربگیرد؛ [اما] سؤال این است که دقیقاً
از چه زمانی».وی که پیش از این هم تأکید کرده

بود عقب افتادن مذاکرات به نفع هیچکس نیست،
در توئیتر نوشت« :اگر توقف در گفتوگوها طوالنی
شود ،مذاکرهکنندگان ش��تاب (انگیزه) خود را از
دس��ت داده و روند گفتوگوها ،طوالنیتر از زمان
مورد انتظار خواهد بود».
اولیانوف به موضوع کارزار فش��ار حداکثری علیه
ایران هم اش��اره کرد و نوشت« :مس��یر و جریان
مذاکرات وین یک بار دیگر ثابت میکند که ایاالت
متحده تأثیر فشار حداکثری بر ایران را زیاد برآورد
کرده بود .فشارها ادامه دارد اما ایران عجلهای ندارد
اگرچه میداند هرچه زودتر مذاکرات به پایان برسد
تحریمها زودتر برداش��ته میشوند .تحریمها تنها
عاملی نیستند که مورد توجه قرار میگیرند».
واشنگتن چاره دیگری ندارد
در امریکا بازار رایزنیها و موضعگیریها در مورد
مذاکرات پیش رو داغ است .خبرگزاری رویترز به
نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا با
تکرار مواضع قبلی واشنگتن ،اعالم کرده است که در
شرایط تغییر دولت ،ایران خواستار زمان بیشتری
برای از سرگیری مذاکرات شده است .سران سنای
امریکا نیز با حضور آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه این
کشور درباره وضعیت مذاکرات برجام جلسه برگزار
کردهاند .رابرت مالی ،نماینده ویژه امریکا در امور
ایران در گفتوگو با خبرنگار سیانان گفت هر زمان
که ایران آماده باشد ،آماده بازگشت به گفتوگوهای
وین هستیم .جن ساکی ،سخنگوی کاخ سفید هم
چهارشنبه شب اعالم کرد کشورش به گفتوگوها
با ایران ادامه میدهد .در مجموع به نظر میرس��د
که برجام برای واشنگتن به مسئلهای تبدیل شده
که ب��رای آن ،جایگزینی وجود ن��دارد .رویترز در
گزارشی به بررسی گزینههای دیگر بایدن پرداخت
و اینطور جمع بندی کرد ک��ه تمامی گزینههای
دیگر ،سختتر و حتی غیرممکن هستند .بسیاری
از تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران ،معتقدند
که با توجه به شکست سیاست فشار حداکثری ،تنها
راه واشنگتن بازگشت به برجام است.

هادی محمدی

نقشه انگلیسی-صهیونیستی
«بیدولتی» عراق و منطقه

با آتشسوزی مشکوک بیمارستان امام حسین(ع) در ناصریه با صدها
ش رو در عراق قرار گرفت
کشته و زخمی ،برگ جدیدی برای تحوالت پی 
تا آنچه سفیر انگلیسی در عراق اعالم کرده بود ،که این کشور آمادگی
اجرای انتخابات را در اکتبر (مهرماه) ندارد ،محقق شود .مقتدیصدر
و وزرای وی در کابینه مصطفی کاظمی که بیشترین سهم را در کابینه
در اختیار داشته و با حمایت فراکسیون صدری از کاظمی ،یک کودتای
امریکایی و غربی و استعماری تا امروز در عراق اجرا شده است ،شوک
جدیدی در روند اجرای انتخابات ایجاد کردند .آمدن کاظمی اساساً با
دستهای مشکوک عراقی و غیرعراقی بود و آنچه کاظمی در یک سال
و نیم گذشته نیز به اجرا گذاش��ته ،کام ً
ال در عرصه داخلی و مناسبات
خارجی در چارچوبه��ای مطلوب امریکایی-غربی-صهیونیس��تی
دنبال شده است .کاظمی از یکسو با رانت دادنهای مالی و ساختاری و
چینش افراد در ساختار قدرت اجرایی و امنیتی و اقتصادی بهگروههای
حامی و از سوی دیگر با نابود کردن تمامی ظرفیتهای مالی ،اقتصادی
و امنیتی و با هدف ناامی��د کردن جامعه از هرگونه خالصی از فس��اد
و ناکارآمدی و تأثیر آن بر انتخابات و بهویژه در اس��تانهای ش��یعی و
کاستن از س��هم قدرت گروههای انقالبی و جهادی شیعه و ایجاد یک
فراکسیون اکثریت و کسب نخستوزیری کام ً
ال دستنشانده امریکا،
عمل کرده است .پیچیدگیهای گسترده عراق و جامعه و جریانهای
سیاسی و قومیتی و مذهبی ،در مس��یری که تیم غربی برای کودتای
حکومتی برنامهریزی کرده بود ،به پیش نرفته و لذا ،دستور کار غربی
برای به تسلیم واداشتن استقالل و اراده ملی و مقاومت ضداشغالگر بر
این قرار گرفت که روند «بیدولتی» در ع��راق ،فرصت جدیدی برای
فشار بیش��تر به مردم و غربیها که نیازمند س��اماندهی اوضاع خود و
متحدان خود در عراق هستند ،قرار خواهد داد .مقتدی صدر در موضعی
طلبکار و بهجای پاسخگویی به دلیل حمایت از کاظمی و فسادی که
از طریق وزرای کابینه و منتسب به جریان صدر حاصل شده ،خود را از
انتخابات و هرگونه حمایت از دولت کاظمی و دولت بعدی کنار کشید.
اینکار چراغ سبزی جدید برای عدم اجرای انتخابات در مهرماه است
که پارلمان نیز طبق قانون خود را قبل از آن منحل خواهد کرد و عم ً
ال
دولت دستنش��انده کاظمی بدون هرگونه مانع یا دس��تگاه نظارتی و
قانونی در قدرت باقی خواهد ماند .همین پروژه تشدید بحران از طریق
«طرح بیدولتی» در لبنان نیز در جریان اس��ت و سعد حریری پس از
 9ماه بازی با زمان و اصرار بر یک کابینه امریکایی و حذف جریانهای
ملی و انقالبی و تکیه بر آشفتگی بیشتر اقتصادی و فشار بر مردم ،استعفا
داده و اعالم کرده در رایزنیهای پارلمان لبنان برای معرفی نخستوزیر
جدید نیز ش��رکت نمیکند! در افغانس��تان نیز امریکاییها با تکمیل
پازلهای امنیتی و سیاسی و نظامی و اقتصادی و خروج نیمبند از این
کشور ،س��یاهچالهای از بحرانهای گوناگون ،از جنگ داخلی و درگیر
کردن همسایگان افغانستان ،تا تکرار تصویر حاکمیت طالبان بر مردم
ل
و آواره کردن میلیونها ش��هروند در جریان است .س��یرک و کارناوا 
نفاق و تروریستهای آنان نیز در فضای مجازی که با حضور و حمایت
غربی -صهیونیستی  -سعودی انجام گرفت ،دستور کار ویژهای برای
ایران نیز تدارک کرده اس��ت .این تصویر منطقهای بحرانسازیهای
ک جدید
جدید ،که به نوعی برای پوشش دادن به یک شکست استراتژی 
و آغاز جابهجایی و خرج امریکا از برخی مناطق است ،توسط انگلیس و
رژیم صهیونیستی و با حمایت مالی سعودی و بوقهای رسانهای آنها در
حال اجرا است .کارشکنی ،مانعسازی و تهی کردن برخی ظرفیتهای
مالی کشور و رها کردن بازار برای سبقت گرانی بیشتر و ...در ایران نیز
نمیتواند ،رخدادی خود بهخودی ارزیابی شود.

 ۳۵۰تکفیری و تروریست در بیضا کشته شدند
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن گفته که در جریان عملیات اخیر
نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی در اس��تان بیضا واقع در جنوب
یمن ۳۵۰ ،نی��روی تکفیری و تروریس��تی به هالکت رس��یدند .به
گزارش ایرنا به نقل از المس��یره یحیی س��ریع همچنین گفته که در
جریان عملیات روز سهش��نبه  ۵۶۰نفر نیز زخمی شدند .به گفته او،
در عملیات نصرالمبین ،مناطق مختلف استان بیضا پس گرفته شد
و همچنین مناطق «الصومعه» و «الزاهر» به مساحت  ۱۰۰کیلومتر
آزاد شد.
----------------------------------------------------تلآویو با ویندوز از ایران جاسوسی میکند
یک گروه صهیونیس��تی به نام «کاندیرو» نرماف��زاری تولید کرده که
میتواند با بهرهگیری از ضعفهای محصوالت مایکروسافت به سیستم
عامل ویندوز نفوذ کند .این گروه اس��رائیلی نرماف��زار خود را به چند
مشتری ناش��ناس در مناطق مختلف جهان به فروش رسانده و از این
نرمافزار برای حمله به کاربران در ایران ،لبنان ،اسپانیا و انگلیس استفاده
شده است .مرکز مایکروسافت و تکنولوژی حقوق بشری افزود :افزایش
حضور «کاندیرو» و اس��تفاده از فناوری نظارتی آن علیه جامعه مدنی
نشاندهنده حضور بازیکنان مختلف در صنعت جاسوسی و سوءاستفاده
از صنعت است.
----------------------------------------------------اعتراف پنتاگون به آموزش قاتالن رئیسجمهور هائیتی
پنتاگون به نقش ارتش امریکا در آموزش تعدادی از قاتالن کلمبیایی
جوونل موئیز ،رئیسجمهور هائیتی اعتراف کرد.
به گزارش العالم ،کن هافمن ،س��خنگوی پنتاگون گفت« :مروری
بر پایگاه دادههای آموزشی ما نشان میدهد که تعداد کمی از افراد
کلمبیایی بازداشت ش��ده [در پرونده قتل رئیسجمهور هائیتی]،
در گذش��ته و هنگامی که از اعضای فعال ارت��ش کلمبیا بودند ،در
برنامههای آموزشی و تمرینی ارتش امریکا ش��رکت کردهاند» .در
اظهارات هافمن ،که اولین بار واشنگتنپس��ت منتشر کرده ،تعداد
مظنونان آموزش دیده در امریکا مش��خص نش��ده ول��ی مقامات
هائیتی گفتهاند که گروهی متشکل از  ۲۸مزدور خارجی ،از جمله
ش��هروندان کلمبیایی و دو هائیتی -امریکایی ،موئیز را در ساعات
اولیه صبح هفتم م��اه ژوئیه در محل زندگی وی به قتل رس��اندند.
حداقل  ۱۳نفر از کلمبیاییها در ارتش این کشور امریکای جنوبی
خدمت کرده بودند.
----------------------------------------------------ترامپ :کودتای من انتخاباتی است
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور قبلی امریکا در بیانیهای تند ،به افشاگری
یک نویس��نده درباره تمایل او ب��ه انجام کودتا پس از شکس��ت در
انتخابات واکنش نش��ان داد« :من هرگز تهدید به کودتا نکردهام و
درباره آن با هیچکس صحبتی نداشتهام ».ترامپ در این بیانیه نوشت:
«خیلی مضحک است! متأسفم که این را به اطالعتان میرسانم ولی
کودتای من از نوع انتخابات اس��ت و اگر هم قرار بود کودتایی انجام
دهم آخرین فردی که میخواستم با کمک او کودتا کنم ژنرال مارک
«کارل لیونینگ» و «فیلیپ راکر» خبرنگاران روزنامه
میلی بودُ » .
واشنگتنپس��ت در کتاب جدیدی درباره یک س��ال آخر ریاس��ت
جمهوری ترامپ نوشتهاند ،فرماندهان ارشد نیروهای مسلح امریکا
نگران بودند که ترامپ بعد از شکست در انتخابات درصدد انجام کودتا
یا دیگر اقدامات غیرقانونی به منظور باقی ماندن در مس��ند ریاست
جمهوری باشد.

