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  گزارش  2

میقاتی به جای حریری
 مأمور تشکیل کابینه شد

سرانجام روز دوشنبه، سعد حریری از انتخاب یکی از نخست وزیران 
قبل�ی لبنان ب�رای تصدی س�مت نخس�ت وزیر مکل�ف حمایت 
کرد و ب�ا رأی پارلمان به نخس�ت وزی�ری میقاتی  و مالق�ات او با 
رئیس جمهور لبنان اولین گام برای پرش�دن خأل نخس�ت وزیری 
برداشته شد. اما همچنان موضع منفعل سعودی       ها و نقش جریان 
آزاد ملی به عنوان مانعی در تش�کیل دولت آتی تلقی می ش�ود. 
با گذشت حدود یک سال از انفجار در بندر بیروت که به دنبال آن لبنان 
وارد بحران بی دولتی شد، دیروز منابع خبری از آغاز مذاکرات میشل 
عون و پارلمان لبنان برای تعیین نخس��ت وزیر مکلف این کشور خبر 
دادند. س��عد حریری، نجیب میقاتی را به عن��وان گزینه مورد نظرش 
معرفی کرده است. این تصمیم در پی جلسه وی با فؤاد سنیوره، میقاتی 
و تمام سالم که همگی پیش از این نخس��ت وزیر لبنان بوده اند، اتخاذ 
شد. میقاتی نیز در مذاکراتی که به همین منظور در کاخ بعبدا برگزار 
شد، شرکت کرد. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در گفت وگو با روزنامه 
»الشرق االوس��ط«، با مثبت ارزیابی کردن فضای حاکم، از میقاتی به 

عنوان گزینه ای یاد کرد که بیشترین شانس را دارد. 
 مخالفت جریان آزاد ملی 

 س��ایه برخی اما و اگرها، همچنان بر تشکیل دولت در لبنان سنگینی 
می کند. جبران باس��یل، رئیس جریان آزاد ملی        شنبه هفته جاری در 
دیدار با میقاتی گفته بود نه تنها هیچ کس را برای نامزدی معرفی نخواهد 
کرد، بلکه در دولت نیز مشارکت نخواهد داشت. در واقع جریان آزاد ملی 
و فراکسیون وابسته به آن هنوز مخالف نامزدی نجیب میقاتی هستند. 
منابع آگاه تأکید دارند که میقات��ی در چنین فضایی می تواند ۷۰رأی 
از فراکسیون های پارلمانی کس��ب کند. البته بسیاری از منابع لبنانی 
معتقدند موضع جریان آزاد ملی نسبت به نجیب میقاتی در مقایسه با 

موضع آن نسبت به سعد حریری نرم تر است. 
 سکوت معنادار سعودی ها

حریری پیش از این، اختالف با میشل عون را علت اصلی عدم تشکیل 
کابینه اعالم کرده بود اما در این بین نمی ت��وان نقش ریاض را نادیده 
گرفت. سعودی      ها که به حمایت از حریری شهرت دارند، برای تشکیل 
کابینه به وی چراغ سبز نشان نداده بودند. از طرف دیگر عربستان در 
عین حال که همچنان با تشکیل هر دولتی که حزب اهلل در آن حضور 
داشته باشد مخالف است، برخالف زمان حریری، موضع خاصی درباره 
میقاتی اتخاذ نکرده است. در آن زمان، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
ریاض گفته بود که لبنان بدون اصالح سیاسی و کنار گذاشتن نیروهای 
حزب اهلل، پیشرفت نخواهد کرد. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با اعالم 
اینکه جریان آزاد ملی و فراکسیون وابسته به آن از رأی دادن به نجیب 
میقاتی خودداری می کنن��د، پیش بینی کرد که ح��دود ۲۰ نماینده 
مسیحی از دو فراکسیون به نجیب میقاتی رأی بدهند. وی تصریح کرد: 
»اکنون زمان آن است که برای تشکیل دولتی که در این شرایط دشوار 

بتواند کشور را نجات دهد و از درد و رنج مردم بکاهد، تالش کنیم.«
منابع آگاه بر این باورند که با توجه به اینکه سعودی      ها برخالف دوران 
حریری، با میقاتی مخالف��ت نکرده اند، احتم��ال موفقیت میقاتی در 
تشکیل دولت بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر، طرف های خارجی و 
در صدر آنها ایاالت متحده، فرانسه و اتحادیه اروپا اعالم کرده اند که در 
صورت همکاری فوری نخست وزیر آینده با صندوق بین المللی پول، از او 
حمایت خواهند کرد. مصر و اردن نیز از میقاتی حمایت کرده اند. امارات 

و قطر نیز مخالفتی با نخست وزیری وی ندارند. 

15

 بازداشت دانشجوی اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران
رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش کردند یک دانشجوی دانشکده 
وزارت خارجه ای��ن رژیم ب��ه اتهام س��فر مخفیانه به ای��ران از طرف 
س��ازمان های امنیتی این رژیم بازداشت شده است. به گزارش فارس، 
روزنامه  تایمز اسرائیل از فرد بازداشت ش��ده به عنوان یک دانشجوی 
در استخدام وزارت خارجه اس��رائیل یاد کرده و مدعی شده است، وی 
حدوداً ۲۰ ساله است و در این سفر با عوامل اطالعاتی ایران در ارتباط 
بوده است. در حال حاضر س��ازمان امنیت داخلی اسرائیل)شیت بت( 
در حال تحقیق درباره این سفر و اتهامات دیگر علیه وی است. این فرد 
پیش از اینکه در دانشکده وزارت خارجه اس��رائیل مورد پذیرش قرار 
بگیرد به ایران سفر کرده است. وکیل این فرد گفته که سفر او به ایران 
سفر توریستی بوده و این سفر مخفیانه نیز نبوده و دوستان و خانواده 

وی از آن باخبر بوده اند. 
-----------------------------------------------------

 روسیه پدافند هوایی سوریه را تقویت کرد
اسپوتینک گزارش کرده که روسیه پدافند هوایی سوریه را تقویت کرده 
و این تقویت باعث موفقیت پدافند هوایی سوریه در مقابله با راکت های 
شلیک شده از اسرائیل شده است. »اسپوتنیک « در این زمینه نوشت 
که پدافند هوایی سوریه موفق به س��رنگون کردن راکت های شلیک 
شده به اطراف »دمشق « پایتخت این کشور شده است. دریادار »وادیم 
کولیت« ، از مقام های ارشد نظامی روسیه در سوریه گفت، پدافند هوایی 
سوریه تمام موشک های شلیک شده جنگنده های اف-16 اسرائیل را 
در حوالی دمشق سرنگون کرد. رسانه  ها         شنبه گزارش کردند که روسیه 
سامانه های دفاع موشکی س��وریه را تقویت کرده و این باعث محدود 
شدن حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به این کشور شده است. روزنامه 
»دیلی صباح « به نقل از روزنامه »الشرق االوسط « نوشت که روسیه صبر 

خود را نسبت به اسرائیل در سوریه از دست داده است. 
-----------------------------------------------------

 تشدید کم سابقه تبعیض و آزار مسلمانان امریکا 
شورای روابط امریکایی - اسالمی گزارش کرده که موارد تبعیض و آزار 
علیه مسلمانان امریکایی در مه و ژوئن افزایش داشته است. به گزارش 
ایسنا، به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، این شورا به طور ساالنه برای 
مستند کردن، موارد تبعیض علیه مسلمانان را منتشر می کند اما این بار 
به دلیل افزایش موارد تصمیم گرفت در میانه سال گزارشی داشته باشد. 
در گزارش مذکور، افزایش جرایم مرتبط با تنفر علیه مسلمانان در پی 
درگیری اسرائیل و فلسطین در ماه مه به ثبت رسید. این گروه همچنین 
به افزایش حوادث علیه مساجد شامل تخریب و حمله فیزیکی اشاره 
کرد. براساس این گزارش، قلدری علیه محصالن مسلمان همچنان رو به 
افزایش است و برای نمونه به حادثه ای اشاره شده که در آن یک کودک 

مسلمان از طرف آموزگارش، » تروریست « خطاب شد. 
-----------------------------------------------------

 تنش بین روسیه و ژاپن بر سر جزایر کوریل
وزارت امور خارجه ژاپن میخائیل گالوزین، س��فیر روس��یه در توکیو را 
به منظور طرح اعتراض رسمی بابت سفر نخس��ت وزیر روسیه به جزیره 
ایتوروپ، یک��ی از مجمع الجزایر کوریل که مورد ادع��ای ژاپن قرار دارد، 
احضار کرده است. میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه گفته که اخیراً 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در خصوص تدابیری برای تحریک 
فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در جزایر کوریل به بحث پرداخته و اضافه 
کرد که این مجموعه تدابیر بی سابقه هستند. ژاپن و روسیه از زمان پایان 
جنگ جهانی دوم درگیر یک مناقشه ارضی بر سر جزایر کوریل بوده اند. 
ژاپن مدعی جزایر ایتوروپ، کوناشیر، شیکوتان و هابومای، از جزایر مجمع 

الجزایر کوریل بوده و به آنها » سرزمین های شمالی « می گوید.

تنش زدایی شرمن به تنش کشیده شد
سفر معاون وزارت خارجه امریکا به چین که بنابر آنچه اعالم شده بود 
با هدف کاستن از انبوه تنش     ها میان واشنگتن-پکن صورت گرفت، 
در نخس�تین گام با برنامه نیروی هوایی امریکا در اعزام جنگنده به 
غرب اقیانوس آرام، دستخوش تنش شده و معاون وزیر خارجه چین 
نیز به صراحت از به بن بست رسیدن روابط طرفین سخن گفته است. 
برنامه نیروی دریایی امریکا در آزادی تردد در دریای چین جنوبی و نزدیک 
تایوان، فقط یکی از پیام های منفی امریکا به چین اس��ت. قرار بود با سفر 
وندی شرمن به این کشور، فضای متشنج حاکم از جمله یکی از موارد مورد 
اختالف میان امریکا و چین، یعنی حضور نظامی امریکا در منطقه حل شود 
اما قصد نیروی هوایی ایاالت متحده در اعزام ۲۵ فروند جنگنده رادارگریز 
»اف-۲۲«، برای رزمایش��ی در ماه میالدی جاری به غرب اقیانوس آرام، 
دس��ت کمی از ریختن نفت در آتش ندارد. این جنگنده     ه��ا از گارد ملی 
هوایی هاوایی و از یک پایگاه مشترک در آالسکا برای تمرینات ۲۰۲1 به 
سمت جزایر گوام و تنیان پرواز خواهند کرد. ژنرال ِکن ویلسباک، فرمانده 
نیروهای هوایی اقیانوس آرام درباره تصمیم اخیر به شبکه خبری سی ان ان 
گفت که امریکا هرگز پیش تر، این تعداد پرنده شکاری را در منطقه عملیاتی 

نیروهای هوایی اقیانوس آرام مستقر نکرده است. 
نخستین پیامدهای این اقدام در دیدار دیروز شی فِنگ، معاون وزیر خارجه 
چین با شرمن، مشهود شد. این مقام چینی، دولت های امریکایی را مسئول 
بن بست کنونی در روابط دو کشور دانست. وی به صراحت امریکا را متهم 
کرد که مشغول خلق دشمن های خیالی برای خود است و گفت: »این امریکا 
بود که دیپلماسی اجباری را ابداع کرد.«  این دیپلمات ارشد چینی تصریح 
کرد: »روابط امریکا-چین به بن بست رسیده و با دشواری های جدی مواجه 
است. ایاالت متحده می خواهد احساس داشتن هدفی ملی را با نشان دادن 

چین به عنوان یک دشمن خیالی، زنده کند.«
 انتقاد، پس از تنش زدایی

در واقع دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا تالش کرده متحدان و شرکا 
را برای تشکیل یک جبهه متحد در مقابل چین گرد هم آورد. در این میان 
نقش وزارت دفاع )پنتاگ��ون( با انجام مطالعه ای درباره سیاس��ت چین 
برجسته است تا جایی که لوید آستین، وزیر دفاع با انتشار یک دستورالعمل 
داخلی از مجموعه ای از ابتکارعمل     ها حمایت کرده است. سفر آتی آستین 
به جنوب شرق آس��یا، تکمیل کننده گام های برداش��ته شده در راستای 
سیاست یاد شده خواهد بود. آستین درباره سفر خود از تعمیق همکاری 
سخن گفته است اما در عین حال، در سفر به فیلیپین و ویتنام که همگی 
رقبای چین محسوب می ش��وند، انتقاد از رفتار خصمانه چین در دریای 
چین جنوبی را نیز در دس��تور کار دارد. به رغم انتقادهای شدید از حضور 
نظامی امریکا، تمرکز بر احیای توافقی درباره حضور سربازان امریکایی در 
فیلیپین در راستای منافع استراتژیک امریکا دیگر برنامه آستین خواهد بود.  
کارشناسان بر این باورند که آستین باید بین پافشاری درباره تهدید بودن 
چین و روشن کردن اینکه واشنگتن، جنوب شرق آسیا را بسیار مهم تر از 
یک عرصه نظامی می بیند، تعادل ایجاد کند. گرگوری پولینگ از اعضای 
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن در امور جنوب شرق آسیا 
گفت:  »دولت بایدن به خوبی می داند که این منطقه بسیار مهم و حیاتی 

است و برای همین باید آن را حفظ کند.«

تشدید تنش بین مقاومت فلسطینی
 و تل آویو با تداوم محاصره غزه

جنگنده ه�ای رژیم صهیونیس�تی نیمه ش�ب یک    ش�نبه اهداف 
مختلف�ی را در ن�وار غزه بمب�اران کردن�د، حمالتی ک�ه تل آویو 
مدعی اس�ت در پاس�خ به ارس�ال بالن ه�ای آتش زا از ن�وار غزه 
انج�ام ش�ده و مقاوم�ت فلس�طینی نی�ز ارس�ال بالن ه�ای 
آت�ش زا را در پاس�خ ت�داوم محاص�ره غزه اع�الم کرده اس�ت. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روس��یا الیوم، جنگنده های اسرائیلی شرق 
خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. منابع محلی گفته اند 
که ارتش اسرائیل همچنین هدف دیگری را در شمال غربی نوار غزه 
بمباران کردند. ارتش رژیم صهیونیس��تی در بیانی��ه ای با تأیید این 
حمالت گفته که هواپیماهای جنگی به ی��ک اردوگاه نظامی متعلق 
به حماس حمله کردند که ش��امل تع��دادی س��اختمان در نوار غزه 
بود. شبکه 1۳ تلویزیون اسرائیل اعالم کرد که این حمالت در پاسخ 
به ارس��ال بالن های آتش زا از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی صورت 
گرفت. مقاومت فلس��طین نیز اعالم کرد یک پهپاد اس��رائیلی را در 
شرق خان یونس هدف قرار داده و س��رنگون کرده است. حازم قاسم، 
سخنگوی جنبش حماس گفته که بمباران دشمن صهیونیستی در 
نوار غزه تالش��ی ناکام برای به نمایش گذاشتن قدرت عاجزانه خود و 
ترمیم وجهه ارتش شکست خورده این رژیم در نبرد »شمشیر قدس « 
است. همچنین »رونی دانیل « کارشناس اسرائیلی گفت که احتمال 
دارد طی روزهای آینده، جنبش مقاومت فلسطین )حماس( با رژیم 
صهیونیستی وارد درگیری شود. وی با اشاره به حوادثی مانند حمله به 
سوریه، شلیک دو موشک از لبنان به فلسطین اشغالی و تنش روزافزون 
در غزه، گفت که مذاکره با حماس برای دس��تیابی به آتش بس ادامه 
دارد، ولی این مس��ئله نیز بی فایده است. دانیل با اش��اره به ممانعت 
اس��رائیل از انتقال کمک های قطر به نوار غزه، تأکی��د کرد، این اقدام 
باعث می شود که وضعیت امنیتی در هفته آینده متشنج شود. »روعی 
ش��ارون « خبرنگار نظامی رژیم صهیونیستی هم در این زمینه تأکید 
کرد، حماس در پی ایجاد درگیری هر چه بیشتر با رژیم صهیونیستی 

است و این کار را از طریق کنترل از راه دور انجام می دهد. 

کودتای اماراتی - سعودی  علیه  اخوان تونس
نخست وزیر  با کمک ارتش، پارلمان را معلق کرد

رئیس جمهور تونس    گزارش  یک
در اقدامی با کمک 
ارتش، نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور را 
برکنار کرد و کنترل امور را در اختیار خود گرفت؛ 
شبه کودتایی که بالفاصله با گسترش اعتراضات 
مردم�ی به درگی�ری بی�ن طرف�داران دولت و 
مخالفان منجر ش�د و فضای امنیت�ی تونس  را 
دوباره ملتهب کرد. افش�اگر س�عودی در پیام 
توئیتری از رد پ�ای امارات و عربس�تان در این 
کودتا خبر داد که در ازای کمک 5میلیارد دالری 
برای کنار زدن گروه اخوان المسلمین از قدرت در 

تونس انجام شده است. 
تونس که در س��ال ۲۰11 بیداری اس��المی در 
خاورمیانه را کلید زد، پس از 1۰ سال بار دیگر به 
صدر رسانه های منطقه بازگشته است. اعتراضات 
اخیر مردم در ش��هرهای مختل��ف تونس که در 
واکنش ب��ه بی توجهی دولت به ش��یوع ویروس 
کرونا شروع شده بود، در نهایت به پاکسازی های 
سیاس��ی در این کشور منجر ش��د. قیس سعید 
رئیس جمهور تونس یک      شنبه ش��ب در اقدامی 
غیرمنتظره راشد الغنوش��ی، رئیس پارلمان این 
کشور و همچنین هشام المشیشی ، نخست وزیر 
را از ق��درت برکنار کرد و خود کنت��رل امور را به 
دست گرفت. به گزارش ش��بکه الجزیره، برخی 
منابع خبری می گویند که سعید با کمک ارتش 
دست به این اقدامات ش��به کودتا زده است. بعد 
از نشس��ت اضطراری رئیس جمهور ب��ا برخی از 
مقامات بلندپایه این کش��ور، ریاست جمهوری 
تونس در بیانی��ه ای اعالم کرد که قیس س��عید 
تصمیم گرفته اداره امور کابین��ه را خود برعهده 
بگیرد و ضمن تعلیق فعالی��ت پارلمان مصونیت 
سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در 
بیانیه خود این تصمیم��ات را مطابق با اصل 8۰ 
قانون اساسی تونس خوانده است. قیس سعید به 
معترضان نیز هشدار داده است که اگر بخواهند 

با سالح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آنها 
پاسخ داده خواهد شد. در همین راستا، تصاویر و 
فیلم های منتشر شده از تونس نشان می دهد که 
نیروهای نظامی در خیابان      ها مس��تقر شده اند و 

تدابیر امنیتی در این کشور افزایش یافته است. 
راش��د الغنوش��ی اقدامات قیس س��عید را برای 
سرنگونی انقالب تونس و همچنین انقالبی علیه 
قانون اساسی و آزادی این کش��ور خوانده است. 
راشد الغنوشی که رهبر جنبش النهضه، بزرگ ترین 
حزب سیاسی تونس نیز است همچنین اقدامات 
قیس سعید را بی پایه و اساس خوانده و گفته است 
که پارلمان از س��وی مردم انتخاب ش��ده است و 
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و معتبر است. 
این درحالی است که نیروهای امنیتی دیروز از ورود 
الغنوشی و دیگر نمایندگان به ساختمان پارلمان 
جلوگیری کردن��د. علی العرائی��ده، نایب رئیس 
جنبش النهضه تونس هم در واکنش به تصمیمات 
رئیس جمهور این کش��ور گفته، کاری که قیس 
سعید کرد یک کودتای تمام عیار علیه نهادهای 
دولتی است. وی تأکید کرده است:»اوضاع بسیار 
ناپایدار و مبهم اس��ت و ما تالش می کنیم تونس 
را آزاد و دموکراتیک نگه داری��م«. علی العرائیده 
با اش��اره به سرنوشت هش��ام المشیشی  نخست 
وزیر نیز گفته، هیچ کس از محل بازداش��ت وی 
خبر ندارد و احتماالً او در کاخ ریاس��ت جمهوری 
نگهداری می شود. منصف المرزوقی، رئیس جمهور 
پیشین تونس نیز با بیان اینکه آنچه رخ داده یک 
کودتای تمام عیار اس��ت، گف��ت: » تصمیم های 
قیس س��عید یک عقبگرد بزرگ است به نحوی 
که ما را از دایره ملت های متمدن خارج کرد. این 
تصمیم ها، نقض قانون اساسی است.« وی از ملت 
تونس خواست که بیدار باشند و سپس گفت، هر 
کسی گمان می کند این آغاز راه حل است اشتباه 
می کند. این ابتدای حرکت به سمت وضعیت بدتر 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.  

ش��به کودتای قیس س��عید، باع��ث اعتراضات 
مردمی در تونس ش��ده اس��ت. به گزارش شبکه 
راشاتودی، هواداران جنبش النهضه روز دو      شنبه 
مقابل ساختمان پارلمان این کشور تجمع کردند 
و تصمیم��ات رئیس جمهور را کودت��ا خواندند. 
معترضان با س��ر دادن ش��عار      هایی نظیر »کودتا 
سرنگون باد«، خواس��تار لغو تصمیم اخیر قیس 
سعید در خصوص تعلیق پارلمان شدند. از سوی 
دیگر ه��واداران رئیس جمهور تون��س نیز با در 
دست داشتن تصاویر وی، شعار      هایی در حمایت 
از تصمیماتش س��ر دادند که ب��ه درگیری بین 
مخالفان و طرفداران دولت منجر شد. به گزارش 
ش��بکه المیادی��ن، »بعض��ی از تظاهرکنندگان 
به دفاتر ح��زب حاکم، جنب��ش النهضه حمله و 
اق��دام به تخریب ام��وال کرده بودن��د. نیروهای 
امنیتی نی��ز تعدادی از معترضان ض��د دولتی را 
دس��تگیر کردند.« ناظران اتفاق��ات رخ داده در 
تونس را با روند جریان های بعد از برکناری محمد 
مرسی، رئیس جمهور سابق مصر و روی کار آمدن 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در سال 
۲۰1۳ مقایسه می کنند که آن زمان رئیس ستاد 
ارتش بود و با کودتا توانست قدرت را در دستان 

خود قبضه کند. 
 رد پای ریاض و ابوظبی

عربستان و جیره خوارانش که در همه ناامنی های 
منطقه رد پای آنه��ا دیده می ش��ود در حوادث 
تونس نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. مجتهد، 
افشاگر س��عودی دیروز در صفحه خود در توئیتر 
از نق��ش امارات و عربس��تان در ح��وادث تونس 
پرده برداش��ت و در توئیتی نوش��ت ک��ه این دو 
کش��ور حاش��یه خلیج فارس ب��ه رئیس جمهور 
تونس وعده ۵ میلی��ارد دالری در ازای موفقیت 
کودتا داده اند. به گزارش پایگاه خبری النش��ره، 
مجتهد در توئیتر به نقل از منابع نزدیک به محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربس��تان و محمد بن زاید، 

ولیعهد ابوظبی فاش کرد:» بن زاید و بن سلمان 
به قیس سعید، رئیس جمهور تونس وعده دادند 
در صورت موفقیت کودت��ا ۵ میلیارد دالر ودیعه 
بدهند. همچنین به صورت قطع��ی وعده دادند 
که بعد از موفقیت کودتا تونس وارد رکود نشود. 
آنها از طریق کمیته های اینترنتی خود ۷۰۰هزار 
حساب را در فیس بوک برای آماده کردن فضای 
کودت��ا و تأیید آن ایج��اد کردند که بیش��تر این 
حساب ها، حساب رباتیک بود. « مجتهد همچنین 
در توئیت دیگری نوش��ت: » آنچ��ه در تونس رخ 
می دهد کودتایی اس��ت که قیس سعید رهبری 
آن را ب��رای س��رنگونی کامل النهض��ه به روش 
کودت��ای عبدالفتاح السیس��ی برای س��رنگونی 
اخوان المسلمین برعهده دارد. کودتا با همکاری 
السیسی، بن زاید، بن سلمان و فرانسه انجام شد. 
تظاهراتی که تحت عنوان ۲۵ اکتبر برگزار ش��د 
نمایشی و شبیه تظاهرات ۳۰ ژوئن در مصر بود. « 
امارات و عربستان سعودی در سال های اخیر یک 
پای تحوالت در منطقه بوده اند و تالش کرده اند 
تا کشورهای غیرهمسو با خود را از طریق کودتا 
سرنگون کنند. مثلث سعودی- ابوظبی- قاهره، 
دشمن سرسخت اخوان المسلمین در آفریقا است 
و برای مقابله با این گروه از همه ابزارهای مالی و 
امنیتی خود استفاده می کند. السیسی با کمک 
س��عودی      ها و امارات به طور گسترده به سرکوب 
اخوان المسلمین اقدام کرد و اینک در تونس نیز 

این سناریو در حال پیاده شدن است. 
 واکنش      ها به کودتا

اگرچ��ه مص��ر، عربس��تان و ام��ارات از کودتای 
رئیس جمهور تونس استقبال می کنند اما برخی 
کشور      ها نیز به شدت با این اقدام مخالفت کرده اند. 
ترکیه به عنوان بزرگ ترین حامی اخوان المسلمین 
در منطقه، از تحوالت تونس ابراز نگرانی کرد. به 
گزارش خبرگزاری آناتول��ی، وزارت امور خارجه 
ترکیه دیروز در واکنش به تحوالت اخیر در تونس 
اعالم کرد: »از تعلی��ق فعالی��ت پارلمان تونس 
که جایگاه تجلی اراده مردم این کش��ور اس��ت 
عمیقاً نگران هس��تیم. امیدواریم که مشروعیت 
دموکراتیک در تونس در چارچ��وب مفاد قانون 
اساسی در اس��رع وقت احیا شود. « عمر چلیک، 
سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه هم گفت: 
»تعلیق پارلمان و برکناری دولت، کودتایی علیه 
مشروعیت سیاسی در تونس است و هیچ اساس 
قانونی ندارد.« به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
دیمیتری پسکوف، س��خنگوی کاخ کرملین نیز 
با ابراز امیدواری برای آس��یب نرسیدن به مردم 
تونس در جری��ان تحوالت اخیر در این کش��ور، 
گفت حوادث تونس را از نزدیک پیگیری می کنند. 
پسکوف تأکید کرد: »البته که ما تحوالت تونس را 
زیر نظر داریم و قطعاً انتظار داریم که چیزی امنیت 
شهروندان و ثبات این کشور را تهدید نکند«. به 
گزارش ش��بکه المیادین، خالد المشری، رئیس 
ش��ورای عالی ریاس��تی در لیبی هم با »کودتا« 
خواندن اقدام رئیس جمهور تونس اعالم کرد که 
هرگونه کودتا علیه نهادهای منتخب کشور را رد 
می کند. المشری طی پس��تی در صفحه کاربری 
رس��می خود در فیس بوک نوش��ت: »1۴ فوریه 
۲۰1۴، کودتای ]ژن��رال خلیفه[ حفتر بود و ۲۵ 
ژوئیه ۲۰۲1، کودتای قیس. چقدر امشب شبیه 
آن شب بود. ما تمامی کودتا      ها علیه نهاد منتخب و 

بستن راه های دموکراسی را رد می کنیم.«

نماین�ده امری�کا در امور ای�ران موضع گیری 
رئیس جمهور ایران را که گفته » اگر بخواهند 
همی�ن ام�روز دوم تیرماه می توانی�م تحریم 
را تمام کنی�م« نش�ان دهنده موض�ع مثبت 
امری�کا در مذاک�رات وی�ن خوان�ده و گفته 
که اگر ای�ران می خواس�ت تحریم         ه�ا خیلی 
زودت�ر از اینه�ا، »در م�اه م�ارس، آوری�ل، 
م�ی، ژوئ�ن و ج�والی « برداش�ته          می ش�د. 
رابرت مالی در گفت وگو با »مهدی حسن « خبرنگار  
رادیو ملی امریکا که به تازگی منتشر شده، با این 
انتقاد روبه رو شد که چرا امریکا به عنوان کشوری 
که از برجام خارج شد، حاضر نیست اول به برجام 
برگردد؟ مالی در پاس��خ به این انتق��اد، گفته که 
دولت بایدن وضعی��ت کنونی را از کارزار فش��ار 
حداکثری ترام��پ ارث برده اس��ت؛ کارزاری که 
به گفته او » به طرز وحش��تناکی شکست خورد 
و به طرز بدی به منافع ایاالت متحده آسیب وارد 
کرده است.«  او توضیح داد: »ما داریم می بینیم که 
ایران برنامه هسته ای خودش را سرعت داده است، 
اقدامات ثبات زدای منطقه ای خودش را تش��دید 
کرده اس��ت و همه اینها بعد از آغاز کارزار فش��ار 
حداکثری اتفاق افتادند، در صورتی که قرار بود این 
کارزار به همین مسائل بپردازد«. نماینده بایدن در 
امور ایران، گفته که ب��ا همه اینها » رئیس جمهور 
بایدن به ما دستور داد اگر ما می توانیم با ایرانی          ها 
دیدار کنیم یا همانط��ور که خود آنها خواس��ته 
بودند، به صورت غیرمستقیم دیدار داشته باشیم 
و ما به صورت خیلی ش��فاف گفته ای��م که آماده 
بازگشت به توافق )برجام( هستیم اگر آنها آماده 
انجام این کار باش��ند. « او گفته ک��ه امریکا آماده 

رفع تحریم          هایی است که برای بازگشت به برجام 
الزم است، اما تأکید کرده که »تحریم          هایی را که 
دولت ترامپ اعم��ال کرد رف��ع نخواهیم کرد«. 
هرچند مقام های ایرانی تأیید کرده اند که توقف 
مذاکرات  نیز به دلیل انتقال قدرت در تهران و روی 
کار آمدن دولت جدید اس��ت، ولی دیپلمات های 
ایران��ی می گویند ک��ه بخش مهمی از بن بس��ت 
مذاکرات در وین، به دلیل اص��رار دولت بایدن به 
حفظ تحریم         هایی اس��ت که بدون برداشتن آنها ، 
لغو تحریم         ها مؤثر نخواهد ب��ود. عباس عراقچی، 
مذاکره کننده ارشد ایرانی در این باره گفته است:  
»مواضع ما از ابتدای مذاکرات تا االن هیچ تغییری 
نکرده و ما خواهان رفع همه تحریم های امریکا، و 

همین طور راستی آزمایی آنها و بعد بازگشت ایران 
به تعهداتش در برجام هستیم.«

 ببینید روحانی و ظریف چه گفتند 
به رغم تأکید عراقچی بر لغو مؤثر همه تحریم         هایی 
که به گفته او در صورت برداش��ته نش��دن فتح 
چندانی عاید ایران نخواهد شد، حسن روحانی، 
رئیس جمهور تاکنون دس��ت کم دو مرتبه گفته 
که توافق در وین آم��اده امضا اس��ت و تلویحاً از 
وجود مشکالت داخلی سخن گفته است. روحانی 
اولین بار دوم تیرماه در جلسه هیئت دولت گفت: 
» اگر برخی مسائل تشریفات و بروکراسی          ها نبود، 
تحریم          ها هم تمام شده بود. دولت سه سال و نیم 
جنگ را به پایان رسانده است و امریکا را به پای میز 

مذاکره در وین کشانده و حرف زده و مسائل مهم را 
حل و فصل کرده و اگر بخواهند همین امروز دوم 
تیر ما می توانیم تحریم را تمام کنیم.« او یک         شنبه 
س��وم مرداد هم قانون اقدام راهبردی مجلس را 
مانع برداشته شدن تحریم         ها دانست، موضعی که 
حاال رابرت مالی هم به آن استناد می کند. رابرت 
مالی در گفت وگو با »ان پی آر« ضمن تأکید مجدد 
بر اینکه »ما آماده رفع تحریم          ها هستیم اگر آنها 
آماده بازگشت به توافق و انجام تعهدات هسته ای 
خودش��ان و عمل به محدودیت          هایی باشند که 
در توافق سال ۲۰16 به آن متعهد شدند« افزود:  
»این موضوع کم و بیش روی میز ]مذاکرات وین[ 
بوده است، البته هیچ وقت یک توافق در این باره 
انجام نشد اما یک سلسله نظرات و ایده          هایی وجود 
داش��ت که ما ]در مذاکرات وی��ن[ آن را مطرح 
کرده ایم.«  او در این گفت وگو از مهدی حس��ن ، 
خبرنگار ارشد انگلیس��ی  رادیو ملی خواست که 
فقط به موضع او استناد نکند و گفت:»شما تنها 
حرف من را مالک ق��رار ندهید. از رئیس جمهور 
ایران و وزیر خارجه ایران س��ؤال کنید. هر دوی 
آنها چند بار و حتی همین هفته گذشته گفته اند 
که اگر ایران خواهان برداش��ته ش��دن تحریم          ها 
است می توانست در ماه مارس، آوریل، می، ژوئن 
و جوالی به این موضوع برسد چرا که در تمام این 
دوره          ها )ش��ش دور مذاکرات در وین( ایده          هایی 
وجود داش��ت که ای��االت متحده آنه��ا را درباره 
برداش��تن همه تحریم          هایی ک��ه رئیس جمهور 
ترامپ در نقض توافق هسته ای اعمال کرد، ارائه 
داده بود البته در ازای برگشتن ایران به تعهدات 

برجامی خودش.«

موضع »روحانی- ظریف« دستاویز مالی شد
ایران می خواست تحریم         ها چند ماه قبل برداشته          می شد!

تهدید امریکا 
به تشدید حمالت علیه طالبان

تهاج�م  ت�داوم  ص�ورت  در  ک�ه  داد  هش�دار  امری�کا 
طالب�ان، حم�الت هوای�ی خ�ود را ب�ه مواض�ع ای�ن گ�روه 
داد.  خواه�د  ادام�ه  بیش�تر  ش�دت  ب�ا  افغانس�تان  در 
در حالی که امریکا تا یک ماه آینده همه نیروهایش را از افغانستان خارج 
می کند، این کش��ور گفته اس��ت که در صورت نیاز حمالت هوایی به 
طالبان را ادامه خواهد داد. به گزارش یورونیوز، ژنرال کنت مک کنزی، 
فرمانده عملیات نظامی ارتش امریکا در افغانس��تان روز دو      ش��نبه در 
س��خنانی گفت: »ایاالت متحده در روزهای اخیر حمالت هوایی خود 
را برای حمایت از نیروهای دولتی افغانس��تان افزایش داده و ما آماده 
هس��تیم در صورت ادامه حمالت طالبان سطح این پش��تیبانی را در 
روزهای آینده باالتر ببریم«. این فرمانده امریکایی هیچ اش��اره ای به 
این موضوع نکرد که آیا حمالت امریکا پس از تاریخ ۳1 آگوس��ت که 
زمان خروج تمامی نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان خواهد بود، 
ادامه خواهد یاف��ت یا خیر. مک کنزی تأکید ک��رد: »ترجیح می دهم 
روشن تر صحبت کنم؛ دولت افغانستان طی روزهای آینده تحت آزمون 
بسیار دشواری قرار خواهد گرفت؛ طالبان سعی دارد به حمالت خود 
ماهیتی گریز ناپذیر ببخشد اما آنها در اشتباه هستند؛ پیروزی طالبان 
اجتناب ناپذیر نیس��ت«. وی ادامه داد: »قندهار هنوز به دست طالبان 
سقوط نکرده و نبرد شدیدی در این شهر وجود دارد و ایاالت متحده از 

نیروهای افغانستان پشتیبانی هوایی خواهد کرد. «
 مک کنزی اضافه کرد: »طالبان تالش دارد سیطره کامل خود بر قندهار 

را اعمال کند اما ما مانع از آن خواهیم شد.«


