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شکاف     هایی که ایاالت متحده را 
تهدید می کند

امریکا از 167 سال قبل، زمانی که حزب جمهوریخواه از سوی آبراهام 
لینکلن و دوستانش در 20 مارس 1854 تأسیس     شد، به صورت نظامی 
دوحزبی به همراه حزب رقیب دموکرات اداره ش��ده اس��ت. این نظام 
دوحزبی تنها محدود به حوزه سیاس��ی نبوده بلکه دامنه آن در دیگر 
حوزه های جامعه امریکایی از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز 
گسترش یافته، به نحوی که وابستگی حزبی در بسیاری از خانواده های 
امریکایی یک سنت ریشه دار و قدیمی است. این ساختار دوگانه متکی 
بر دو حزب در تاریخ امریکا زمینه ای را برای رقابت بین نهادهای حامی 
هر یک از این دو حزب فراهم کرده بود اما به نظر می رسد که این زمینه 
از رقابت مبدل به شکافی عظیم در جامعه امریکایی شده که بیش از هر 

چیز بقای خود ایاالت متحده امریکا را مورد هدف قرار داده است. 
نظرسنجی  اخیر مرکز سیاست دانشگاه ویرجینیا با مشارکت اندیشکده 
Project Home Fire نشان می دهد فضای دوقطبی بین هواداران این 
دو حزب عمیق تر از آن حدی اس��ت که تصور     می ش��د، چرا که بیش از 
نیمی یا 52 درصد از هواداران حزب جمهوریخواه و 41 درصد از هواداران 
حزب دموکرات از تقس��یم ش��دن ایالت های جمهوریخواه و دموکرات 
حمایت کرده اند. در واقع، از مخاطبان خواسته ش��ده بود پاسخ خود را 
به این گزینه بدهند: »وضعیت در امریکا به گونه ای است که من ترجیح 
می دهم ایالت های آبی - قرمز از این اتحادیه جدا شوند تا کشور مجزای 
خودشان را تش��کیل دهند.« منظور از ایالت های آبی دموکرات و قرمز 
جمهوریخواه است و پاسخ مخاطبان به دو صورت »از دست کم تا حدی 
موافق« و »شدیداً موافق« بوده است. باید گفت که این میزان از موافقت 
برای تجزیه ایالت های امریکا به دو بخش کامالً غیرمنتظره و باعث شگفتی 
ناظران شده، به نحوی که کایل کوندیک، مدیر تارنمای خبری ساباتوس 
کریستال بال، در این زمینه گفت: »می دانستیم شکاف های عمیقی بین 
رأی دهندگان حامی بایدن و ترامپ وجود دارد اما سطح اختالف بین آنها 
شاید حتی عمیق تر از چیزی است که ما پیش بینی می کردیم.«  هرچند 
که به نظر می رسد این نظرسنجی تنها ابراز عقیده تعداد بسیار محدودی از 
شهروندان امریکایی باشد اما با در نظر گرفتن اتهام     هایی که هواداران هر دو 
حزب به طرف مقابل می زنند و حوادثی نظیر هجوم به کنگره در 6 ژانویه، 

باید گفت که موضوع بسیار جدی تر از صرف یک ابراز نظر است. 
نکت��ه قابل توج��ه در رس��وخ نژادپرس��تی در میان ه��واداران حزب 
جمهوریخواه اس��ت، به نحوی که ظاهر و نش��انه های حمله کنندگان 
به کنگره در 6ژانویه به خوبی گواه بر این نکته اس��ت. به همین دلیل 
اس��ت که هواداران حزب دموکرات در این نظرس��نجی معتقد بودند 
»تفاوت واقعی بین جمهوریخواهان و فاشیست     ها وجود ندارد. « الزم 
به یادآوری اس��ت که دونالد ترامپ با حمایت نژادپرس��تان تندرویی 
مثل استیو بنن به قدرت رس��ید که نومحافظه کاران افراطی هستند و 
مبنای نظری آنان برتری طلبی سفیدپوستان است. گزارش اندیشکده 
مرکز استراتژیک و مطالعات بین الملل در 17 ژوئن سال گذشته نشان 
می دهد که این جریان در دو سوم از حمالت و توطئه     ها در امریکا طی 
سال 2019 دست داشته اند و از اول ژانویه تا 8 مه 2020 مرتکب بیش 
از 90 درصد حمالت داخل امریکا شده اند. این آمار و ارقام باعث شده 
که وزارت امنیت داخلی امریکا، نهاد امنیت داخلی امریکا )DHS( در 
گزارش اکتبر 2020 به این نتیجه برس��د که  »افراطیون خشونت گرا 
 )ESE( با انگیزه های ن��ژادی و قومی به ویژه افراطیون سفیدپوس��ت
همچنان پایدار    ترین و مرگبار    ترین تهدید در میهن هستند«. بنابراین، 
حمله 6 ژوئن به کنگره نتیجه یک روند س��ابقه دار است که هواداران 
نژادپرست حزب جمهوریخواه جرئت و جسارت بیشتری پیدا کردند و 
به هدفی بزرگ تر از قبل حمله کردند. حاال مسئله این است که آیا این 
روند پایان یافته یا اینکه باید انتظار داشت با شدت بیشتری خود را نشان 
دهد؟ دست کم باید گفت بر مبنای نظرسنجی اخیر و تمایل قابل توجه 
به تجزیه امریکا به دو جمهوری دموکرات و جمهوریخواه، این روند نه 
تنها پایان نیافته بلکه در حال تبدیل شدن به ایده جدایی و تجزیه ایاالت 
متحده امریکا است که با کنار گذاشتن اتحاد، نظام های سیاسی جدیدی 

بر مبنای نگرش های جمهوریخواه و دموکرات شکل بگیرد. 
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 شورای حقوق بشر، حقوق بومیان کانادا را پیگیری کند
گروهی از کش��ور     ها با بیان اینکه کانادا مدت هاس��ت سیاس��ت های 
پاکسازی قومی و نسل کشی فرهنگی علیه مردم بومی را دنبال کرده، از 
شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند در راستای احقاق حق بومیان 
اقدام کند.  به گزارش شینهوا، جیانگ دوان، رئیس هیئت دیپلماتیک 
چین در مقر سازمان ملل در ژنو با ارائه بیانیه مشترک به نمایندگی از 
گروهی از کشورهای همفکر به این نهاد گفت که از سال 18۳0 تا 1990 
تخمین زده می شود که 150 هزار کودک بومی به اجبار از والدین خود 
جدا شده و به مدارس شبانه روزی در این کش��ور فرستاده شدند. این 
کودکان بومی در شرایط س��خت زندگی می کردند و دچار سوءتغذیه 
بودند، بسیاری قربانی کار اجباری، سوء اس��تفاده و تجاوز شدند. بنابر 
بخش��ی از این بیانیه، برخی حتی به نمونه های زنده آزمایش پزشکی 
علیه بش��ریت تبدیل ش��دند. حداقل 4 هزار کودک بومی در مدارس 

شبانه روزی بر اثر مرگ غیرطبیعی جان باختند. 
-----------------------------------------------------

 تکذیب مصاحبه خطیب زاده با رسانه  صهیونیست 
رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در پاریس ادعای مطرح شده مبنی بر 
مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه با روزنامه معاریو را کذب خواند 
و گفت:  »خطیب زاده طی اقامت در فرانس��ه با هیچ رس��انه ای به جز 
رسانه های فرانسوی گفت وگو نداشته است.« رایزن مطبوعاتی سفارت 
جمهوری اس��المی ایران در فرانسه در پاسخ به س��ؤال خبرنگاران در 
خصوص ادعای کذب یک روزنامه رژیم صهیونیستی درباره مصاحبه 
س��عید خطیب زاده با این روزنامه اظهار داش��ت: »خبر منتش��ر شده 
جروزالم پست مبنی بر مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه با رسانه 
صهیونیستی معاریو، دروغ محض و از اساس کذب است. البته چنین 
ادعاهای بی ارزشی برای گدایی مشروعیت توسط عناصر رژیمی است 
که در حضیض مش��روعیت خود به سر می برد. رس��انه های متعلق یا 
منتسب به رژیم صهیونیستی پیش تر نیز س��ابقه انتشار اخبار جعلی 
را داشته اند و لذا اهالی رس��انه کمترین اعتباری برای چنین ادعاهای 

دروغینی قائل نیستند.«
-----------------------------------------------------

 الجزایر زیردریایی جاسوسی صهیونیست     ها را فراری داد
منابع نظامی متخصص در امور نظامی گزارش دادند که یک زیردریایی 
رژیم صهیونیستی قصد جاسوس��ی از رزمایش اخیر نیروهای دریایی 
الجزایر را داشته که نیروهای این کشور آن را شناسایی و وادار به فرار 
می کنند.  روزنامه »العربی الجدید«، ش��امگاه جمع��ه، گزارش داد که 
نیروهای دریایی الجزایر در جریان رزمای��ش دریایی »الردع 2021« 
)بازدارندگی 2021( که روزهای چهار     شنبه و پنج  شنبه هفته گذشته 
در س��واحل »وهران « در غرب الجزایر برگزار شد، متوجه حضور یک 
زیردریایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی آب های منطقه ای این کشور 
ش��ده اند.  طبق این گزارش، یک زیردریایی الجزایری از نوع »کیلو « 
زیردریایی صهیونیستی را شناس��ایی می کند و تصمیم تعقیب آن از 

سوی مقامات نظامی الجزایری اتخاذ می شود. 

هادی العامری: انحالل
 یا ادغام حشدالشعبی را نمی پذیریم

رئی�س ائت�اف الفت�ح و دبی�رکل س�ازمان ب�در ع�راق گفت�ه 
ک�ه حشدالش�عبی ب�رای مان�دن متول�د ش�ده اس�ت و هی�چ 
طرحی ب�رای انحال یا ادغ�ام این س�ازمان قابل قبول نیس�ت. 
به گزارش فارس به نق��ل از موازین نیوز، هادی العام��ری روز جمعه در 
کنفرانس انتخاباتی ائتالف الفتح در کرکوک گفت که حشدالشعبی برای 
ماندن تأسیس    ش��ده و هرگز منحل یا ادغام در چیز دیگری نمی شود. 
العامری گفت:»ما همه عراقی    ها را به مش��ارکت فعال و مس��ئوالنه در 
انتخابات دعوت می کنیم، چرا که مرجعیت نقش��ه راه آشکاری را برای 
انتخابات آتی عراق ترس��یم کرد.«  وی با دعوت از م��ردم برای انتخاب 
نمایندگانی الیق و پاکدست به منظور دستیابی عراق به ثبات، شکوفایی 
و استقالل، گفت: »باید به اصول ملت عراق احترام گذاشته شود و افراد 
مفسد انتخاب نشوند.« فالح الفیاض، رئیس سازمان حشدالشعبی هم در 
سخنرانی انتخاباتی گفت: مرجع عالیقدر شیعه در عراق بر لزوم برگزاری 
شفاف و فعاالنه انتخابات عراق تأکید کرد، انتخاباتی که ارزش های این 
کشور را حفظ خواهد کرد. او تأکید کرد: آیت اهلل سیستانی با بیانیه خود 
نشان داد که این دیدگاه و تصمیم مردم عراق از طریق برگزاری انتخابات 
است که اهمیت دارد. الفیاض گفت: ما باید ساختار ملی عراق را که در 
جنگ فرقه ای و فتنه از هم پاش��یده بود، بازس��ازی کنیم. معادله وطن 
مستلزم ائتالف های جدیدی است که بر اساس آن همه عراقی    ها در تحقق 
آرمان آن شرکت کنند. ائتالف انتخاباتی العقد الوطنی به ریاست فالح 
الفیاض مردادماه گذشته با حضور چند حزب شیعه و سنی تشکیل شد 
که هدف از تشکیل ائتالف مذکور دوری جستن از فرقه گرایی و به نمایش 
گذاشتن وحدت گرو ه های عراقی اعالم ش��ده است. انتخابات پارلمانی 
زودهنگام عراق تا هشت روز دیگر )10 اکتبر-18 مهر( برگزار می شود. 
رقابت   ها بین 109 حزب و 24 ائتالف سیاس��ی با حضور ۳ هزار و 249 

نامزد در حال تشدید شدن است. 

طالبان خواستار کرسی سازمان ملل 
و بازگشایی سفارتخانه       ها شد

س�خنگوی دفتر سیاس�ی طالب�ان در قط�ر ب�ا تأکید ب�ر اینکه 
نماینده دول�ت برکنار ش�ده افغانس�تان نمی تواند در س�ازمان 
مل�ل فعالیت کن�د، بر واگ�ذاری این کرس�ی ب�ه طالب�ان تأکید 
کرد. مع�اون نخس�ت وزیر طالب�ان هم طی دی�دار با تع�دادی از 
س�فرا، از اهتم�ام طالب�ان در ارتب�اط ب�ا جه�ان خب�ر داد. 
افغانستان هفت سال اس��ت که عضو سازمان ملل اس��ت و از آن زمان 
عضویت آن به حالت تعلیق درنیامده است. به دنبال سقوط دولت اشرف 
غنی، سازمان ملل متحد مأموریت غالم اسحاق زی را تمدید کرد. سهیل 
شاهین که نامزد تصدی کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است، 
گفت که دولت قبلی در کابل سرنگون شده و نمایندگان دولت برکنار 
شده دیگر نمی توانند نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد باشند. 
وی افزود: »هم��ه می دانند که دولت کابل به طور کامل س��قوط کرده 
است، هیچ یک از ش��روط حاکمیتی را دارا نیست، در حالی که طالبان 
تمام شرایط یک حکومت را داراست و حاکمیت سرتاسری و پشتیبانی 
همه اقشار مردم افغانستان را با خود دارد. بنابراین امیدواریم سازمان ملل 

متحد طبق اصول خود کرسی افغانستان را به طالبان واگذار کند.«
  می خواهیم با جهان تعامل داشته باشیم

مال عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان گفت که این 
گروه می خواهد با جهان روابط دوستانه داشته باشد.  وی در نخستین 
دیدار شماری از سفرای کشورهای خارجی، از کشورهای جهان خواست 
سفارتخانه های خود را در افغانستان بازگشایی کنند. برادر گفت: »اگر 
کسی با ما مشکلی دارد، حاضریم از راه مفاهمه مشکالت را حل کنیم. 
حکومت ما به هیچ کسی اراده و سیاست ضرر رساندن را ندارد. افغانستان 
آینده، خانه امن خواهد بود.«  امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه 
دولت موقت طالبان، در این مورد گفت: »ما به خواست        ها و منافع سایر 
کشور       ها احترام می گذاریم و در مقابل از آنان می خواهیم تعامل مشابه 
با طالبان داشته باشند. توافقنامه دوحه در کنار فراهم کردن راه خروج 
به امریکا، فصل جدیدی از روابط طالبان با کشور       ها را نیز رقم زد. « متقی 
تأکید کرد که طالبان می خواهد فصل جدید سیاسی حکومتداری خوب 

داخل افغانستان و روابط با منطقه و جهان را باز کند. 

حمایت 42 درصد حامیان بایدن و 52 درصد طرفداران ترامپ از مستقل شدن ایالت    ها بر اساس خطوط حزبی 

نصف امریکایی    ها تجزیه طلب اند

سيدرحيمنعمتی

سیاس�ت  مرک�ز    گزارش  یک
دانشگاه ویرجینیا  
 ی�ک پ�روژه جدی�د تحقیقات�ی ب�ا ن�ام 
»project home fire« ب�رای بررس�ی 
شکاف های اجتماعی ، سیاسی و روانی امریکا 
در س�ایه انتخابات س�ال 2020 انج�ام داده؛ 
پروژه ای که یافته های آن دست کم برای خود 
امریکایی    ها تکان دهنده اس�ت. در بخشی از 
پروژه که مبتنی بر نظرس�نجی اس�ت، حدود 
نصف امریکایی    ها از جدایی ایالت های شان از 

ایاالت متحده امریکا حمایت می کنند. 

به گزارش »ج��وان«، انتخابات نوامب��ر 2020 که 
ش��مارش آرای آن ح��دود یک ماه طول کش��ید و 
رویداد کم س��ابقه تس��خیر کنگره امریکا به دست 
حامیان ترامپ را رقم زد، گسل های سیاسی- هویتی 
امریکا را بیش از هر موقع دیگری فعال کرده است. 
دانشگاه ویرجینیا برای بررسی دقیق تر این شکاف ها، 
یک پروژه تحقیقاتی مبتنی بر نظرسنجی را کلید 
زده که نتایج��ی قابل توجه دارد. این پروژه نش��ان 
می دهد شمار قابل توجهی از حامیان ترامپ و بایدن، 
حاضرند در ازای اولویت های خودشان، هنجارهای 
دموکراتیک در امریکا را قربانی کنند. در بخشی از 
این نظرسنجی، از پرسش شوندگان خواسته شده 
به این گزاره پاس��خ مثبت یا منفی بدهند:»شرایط 
امریکا چنان ]وخیم[ است که من مایلم ایالت های 
آبی و قرمز از اتحادیه جدا ش��وند و کشور مستقل 
خودشان را ایجاد کنند« 41/18 درصد از حامیان 
بایدن و 52/25 درصد از حامی��ان ترامپ به گزاره 
فوق پاس��خ مثبت داده اند. نویس��ندگان این پروژه 
پاس��خ امریکایی    ها به این گزاره را این طور تفسیر 
کرده اند که رأی دهندگان حداقل تا حدودی موافق 
هس��تند که زمان تجزیه کش��ور فرا رسیده است و 
طرفدار جداش��دن ایالت های آبی- قرمز از اتحادیه 

هستند. لری جی ساباتو ، مدیر مرکز سیاست دانشگاه 
ویرجینیا در تحلیل این نظرسنجی می گوید: »شکاف 
میان رأی دهندگان به ترامپ و بایدن بسیار عمیق ، 
گسترده و خطرناک است؛ دامنه ای بی سابقه که به 

راحتی قابل ترمیم نیست.« 
در یک گزاره دیگر این نظرسنجی، از پرسش شوندگان 
خواسته شده که دیدگاه خود را درباره اینکه مقام های 
منتخب حزب مخالف خودش��ان )جمهوریخواه یا 
دموکرات( تهدیدی برای دموکراسی امریکا هستند، 
بیان کنند. 80/51 درصد حامیان بایدن گفته اند که 

اعضای حزب جمهوریخواه را برای دموکراسی امریکا 
تهدید می دانند و در بین حامیان ترامپ نیز 84/57 
درصد گفته اند که مقام های حزب رقیب را تهدیدی 
برای دموکراس��ی امریکا می دانند. این نظرسنجی 
نشان می دهد که بیش از 7۳ درصد حامیان ترامپ و 
بیش از 78 درصد حامیان بایدن معتقدند که برخی 
رس��انه های مربوط به جریان راس��ت و چپ چنان 
غیرقابل اعتمادند که باید پ��ا روی متمم اول قانون 
اساسی امریکا گذاش��ت و با سانس��ور، از گسترش 
خطرناک دروغ از س��وی آنها جلوگی��ری کرد. یک 

گزاره دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 
72 درصد حامیان بایدن و بیش از 87 درصد حامیان 
ترامپ معتقدند که اکثری��ت مقام های هر دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه، اعتقادی به ایده    هایی که 
باعث عظمت امریکا می شود، ندارند. یک گزاره دیگر 
این نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 56 درصد 
از ه��واداران بایدن تفاوتی بی��ن جمهوریخواهان و 
فاشیست     ها نمی بینند و این در حالی است که بیش از 
76 درصد حامیان ترامپ معتقدند که بین دموکرات  ها 

و سوسیالیست     ها تفاوتی وجود ندارد. 

بیش از ی�ک هفته بع�د از بحران س�وخت در 
انگلیس، ای�ن بحران دارد ب�ه حوزه های دیگر 
س�رایت می کن�د. داروخانه   ها در اث�ر مختل 
ش�دن زنجی�ره توزی�ع دارو، درگی�ر کمبود 
دارو ش�ده اند و بحث   هایی هم درب�اره اخال 
در زنجیره حم�ل و نق�ل مواد غذای�ی مطرح 
است. کار به جایی رس�یده که دولت انگلیس 
از دو   ش�نبه ارت�ش را ب�ه خدم�ت می گی�رد. 
 )PRA( اتحادیه خرده فروش��ان بنزی��ن انگلیس
دیروز اعالم کرد، هیچ بهب��ودی در اوضاع عرضه 
بنزین در جایگاه های فروش بنزین مستقل ایجاد 
نش��ده، بیش از یک چهارم )27 درصد( از اعضای 
این اتحادیه روز پنج  شنبه هیچ سوختی برای عرضه 
نداشته اند و با توجه به افزایش قیمت در سه شب 
گذشته، قیمت    ها باز هم باالتر خواهد رفت. برایان 
مدرسون، رئیس این اتحادیه گفته که افزایش تقاضا 
همچنان ادامه دارد و فشار رانندگانی که می خواهند 
در هر زمان و در هر مکانی سوخت دریافت کنند، 
کم نشده است. رویترز روز جمعه گزارش کرد که 
بیش از 2هزار پمپ بنزین در این کش��ور سوخت 
ندارند و دهها پمپ بنزین هنوز تعطیل هس��تند؛ 
آماری که به نظر نمی رس��د تاکنون تغییر خاصی 
کرده باش��د. با ادامه بحران سوخت، نگرانی دولت 

انگلیس این است که این بحران به حوزه های دیگر 
هم سرایت کند. هفته قبل در اولین روزهای این 
بحران، برخی منابع ابراز نگرانی کردند ادامه بحران، 
زنجیره نقل و انتقال مواد غذایی را هم دچار اخالل 
کند. دیروز هم برای اولین بار برخی منابع از تأثیر 
آن بر زنجیره انتقال دارو خبر دادند. رویترز گزارش 

کرده که بحران سوخت بر توزیع دارو نیز اثر گذاشته 
و داروخانه    ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. 
ش��بکه تلویزیونی دویچه وله هم گزارش کرد که 
داروخانه ه��ای انگلیس می گویند ک��ه در تأمین 
دارو های بیماران با مشکل روبه رو هستند و بیماران 
می گویند که دارو    ها ی��ا با تأخیر ب��ه داروخانه    ها 

می رسند  یا هرگز نمی رسند. عالوه بر کمبود دارو، 
وضعیت موجود سبب شده است افراد اقالم غذایی 
مورد نیاز خود را به سختی به دست آورند.  با ادامه 
بحران، دولت انگلیس قصد دارد از روز دو   ش��نبه 
ارتش را برای مهار بحران وارد کار کند. بر اس��اس 
گزارش بی بی سی، از حدود 200 زن و مرد نیروی 
ارتش بریتانیا که 100 نفر آنها راننده هستند برای 
حل مشکل کمبود سوخت در جایگاه    ها استفاده 
می شود. آنها سرگرم تکمیل دوره آموزشی درباره 
نحوه انتقال و جابه جایی سوخت هستند تا از روز 
دو   شنبه )12 مهر( دست به کار شوند. به کار گیری 
این تعداد در حالی اس��ت که انجمن حمل و نقل 
جاده ای انگلیس تخمین زده که انگلیس با کمبود 
حدود 100 هزار راننده کامیون روبه رو است که این 
میزان با توجه به همه گیری کووید و خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا بیشتر شده است. برایان مدرسون، 
رئیس انجمن فروشندگان بنزین هرچند به برنامه 
رادیو 4 بی بی سی گفته که اس��تفاده از رانندگان 
ارتش » کمک بزرگی « خواهد بود، ولی بعید است 
به کار گیری ارتش هم مشکل را حل کند. به همین 
دلیل، مدرسون به رانندگان هشدار داده که احتماالً 
از هفته آینده به دلیل » عوامل جهانی « با افزایش 

قیمت سوخت روبه رو خواهند شد.

وزی�ر خارج�ه فرانس�ه پی�ش از دی�دار ب�ا 
س�عودی ها، در گفت وگو با یکی از رسانه های 
آنها خواستار گنجاندن برنامه موشکی ایران 
در مذاکرات منطقه ای ش�ده اس�ت. لودریان 
در ش�رایطی که ظاهراً نقش امریکا در منطقه 
کمرنگ می ش�ود، با جلو انداختن ریاض برای 
تقابل با ایران، می کوش�د مس�ئله هس�ته ای 
ایران را به موضوع�ی در قالب تنش منطقه ای 
ب�ه ویژه ب�ا کش�ورهای عرب�ی تبدی�ل کند. 
امریکا که س��ال     ها به بهانه برنامه هسته ای ایران، 
از پیگیری سیاس��ت های تحریمی و تالش برای 
در انزوا قرار دادن و این اواخر فش��ار حداکثری در 
راس��تای به زانو در آوردن ایران نتوانسته است به 
نتیجه موردنظر خود برسد، حاال تالش می کند با 
به کار گیری واسطه     هایی از جمله شرکای اروپایی 
خود، مس��ئله هس��ته ای ایران را به موضوع تنش 
منطقه ای تهران با همسایگان به ویژه کشورهای 
عربی تبدیل کند. خبرگزاری آلم��ان روز جمعه 
به نقل از ی��ک دیپلمات غربی اع��الم کرد که ژان 
ایو لودریان، وزیر ام��ور خارجه و برنارد امیه، مدیر 
س��ازمان اطالعات فرانس��ه، روز یک     ش��نبه وارد 
عربستان س��عودی خواهند ش��د. دیدار با محمد 
بن سلمان ولیعهد و برخی دس��تیاران ارشد او در 
دستور کار این س��فر قرار دارد. لودریان در آستانه 
این سفر در گفت وگو با ش��بکه خبری العربیه بار 
دیگر زیاده خواهی را که پیش از این مطرح شده و 
پاسخ قاطع ایران را دریافت کرده بود، تکرار کرد و 
خواستار مطرح شدن فعالیت های موشکی ایران در 
مذاکرات منطقه ای با این کشور شد. دیگر اظهارنظر 

تکراری لودریان این بود که پنجره مذاکره با ایران تا 
ابد باز نخواهد ماند و اقدامات ایران باعث شده است 

که بازگشت به میز مذاکره در وین پیچیده شود. 
امارات دیگر بازیگر طرح ضد ایرانی غرب اس��ت. 
پیش از این، علی راش��د النعیمی، رئیس کمیته 
دفاع، داخل��ی و روابط خارجه در ش��ورای ملی 
فدرال امارات در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی 
گلوبز با هشدار درباره بازگشت به برجام، گفته بود: 
»جامعه بین المللی به جای مبارزه با این نظام تا به 
آخر، به آن فرصت بقا و حفظ موجودیت می دهد .« 
وی با مطرح کردن مجموع��ه ای از اتهامات علیه 
ایران گفت: »توافق هسته ای به ایران چراغ سبز 
نشان داد تا در منطقه آزاد عمل کند، خرابکاری 
تروریس��تی کند و در امور داخلی دیگر کشور     ها 
دخالت کند. دولت باراک اوبام��ا اجازه این امر را 

به ]ایرانی ها[ داد. عالوه بر آن، میلیارد     ها دالر پول 
به موجب این توافق به دست شان رسید که از آن 
برای فعالیت های مجرمانه بین المللی اس��تفاده 
کردند. بازگش��ت به توافق هسته ای، آنچنان که 
در س��ال 2015 بود، یک فاجعه ب��رای منطقه و 
کل جهان خواهد بود و ای��ران از حمایت و تأیید 
بین المللی برای سیاس��ت های تروریستی خود، 
برخوردار خواهد ش��د.« النعیمی که پیش تر در 
کنفرانس ساالنه اندیشکده سیاست های مبارزه 
با تروریس��م )ICT( در دانش��گاه رایشمن شهر 
هرتسلیا در مرکز فلسطین اشغالی شرکت کرده 
بود، ایران را تهدید اصلی صلح در منطقه توصیف 
کرد و خطاب به صهیونیست      ها در خصوص مبارزه 
با تروریسم گفت: »این جنِگ شما نیست، برای 
همه ما اس��ت. شما پش��ت پرده، کارهای زیادی 

انجام می دهید، بیایید تا بتوانیم ش��ریک باشیم 
و به صورت مش��ترک و برابر، در جنگی مشترک 
با استفاده از یک زبان مشترک، علیه تروریسمی 
مش��ترک حضور یابیم.« النعیمی چندی پیش 
نیز در یادداشتی در نش��ریه امریکایی نیوزویک 
با چشم پوشی بر جنایات صهیونیست ها، مدعی 
شد که ایران و جنبش مقاومت اسالمی حماس، 

عامالن رنج فلسطینی      ها هستند. 
 سقف زمانی وجود ندارد

لودریان و طرف اماراتی در حالی برای ایران خط و 
نشان می کشند که جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا می گوید که گمان نمی کند 
مذاکرات هس��ته ای در وین شکست بخورد. وی 
در این مورد به شبکه الجزیره گفت: »ازسرگیری 
مذاکرات وین امری ضروری است. ایران به برنامه 
هسته ای خود در حالی ادامه می دهد که مذاکرات 
وین متوقف شده و زمان هم درحال اتمام است.« 
 بورل در ادامه بدون اش��اره به پیش ش��رطی در 
این مورد گفت: »س��قف زمانی برای بازگشت به 
مذاکرات وین وجود ندارد و باید در اسرع وقت به 

این مذاکرات برگردیم.««
حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
نیز اخیراً در نیویورک طی دی��دار با بورل ضمن 
تأکید بر اینکه دولت جدید ای��ران در چارچوب 
اصول، عملگراست و لذا به دنبال نتیجه عملی در 
مذاکرات است، گفته بود: »همانطور که قباًل گفته 
شده اس��ت، ما با جدیت در حال بررسی سوابق 
مذاکراتی هستیم و دولت جدید مذاکرات را از سر 

خواهد گرفت.«

ارتش انگلیس برای مقابله با بحران سوخت بسیج شد

تاش برای تقابل منطقه ای

غرب عرب ها را درگیر مسئله هسته ای ایران می کند

حمله به غیرنظامیان 
در ایستگاه پایانی جنگ یمن

س�عودی    ها ک�ه در هفته ه�ای اخی�ر با حم�ات پیاپ�ی یمنی    ها 
مواج�ه ش�ده اند و بنابر تحلی�ل یک پای�گاه امریکای�ی بازی که 
آغاز کرده ان�د، به پای�ان خود نزدیک می ش�ود، حاال با تش�دید 
حمات به غیرنظامی�ان و تنگ کردن دایره محاص�ره اقتصادی، 
می کوش�ند ت�ا ب�ر شکس�ت های خ�ود س�رپوش بگذارن�د. 
حمالت توپخانه ای ارتش سعودی به مناطق روستایی یمن در مرز شمالی 
این کشور، همچنان از بین غیرنظامیان قربانی می گیرد. حمله دیروز به 
منطقه الرفو در شهر مرزی منبه در استان صعده یمن به کشته شدن پنج 
شهروند یمنی و زخمی شدن 11 شهروند دیگر منجر شد. ابراهیم الشامی، 
مدیرکل مراکز عرضه دارو در وزارت بهداش��ت یمن می گوید: »مقامات 
وزارت بهداش��ت یمن با تداوم موانعی که ائتالف متجاوز بر ورود دارو    ها 
برای یمنی     ها ایجاد کرده است، به سختی تالش می کند تا داروهای حیاتی 
را در اختیار افراد نیازمند قرار دهد. « همچنین، روز شنبه دو غیرنظامی 
یمنی در بمباران توپخانه ای ائتالف سعودی در منطقه الرقو در منبه واقع 
در صعده شمال یمن به شهادت رس��یدند و پنج نفر دیگر زخمی شدند. 
روز جمعه نیز پنج غیرنظامی یمنی در همین منطقه با تیر نظامیان ارتش 
سعودی به شهادت رسیدند و یازده نفر دیگر زخمی شدند.  پایگاه تحلیلی 
ریسپانسیبل استیت کرافت امریکا در گزارشی درباره تحوالت یمن نوشت، 
عربستان سعودی و متحدان آن در شکس��ت دادن ارتش و کمیته های 
مردمی یمن شکس��ت خوردند و به راه انداختن این جنگ توسط ریاض 
باعث شد نیروهای صنعا به نیروهای جنگی زبده تر و قوی تر تبدیل شوند. 
در ادامه این گزارش  با زیر سؤال بردن درستی محاسبه سعودی    ها آغاز 
عملیات موس��وم به »عاصفه الحزم« در مارس 2015 آمده است که این 
جنگ اکنون به باتالقی تبدیل شده که شش سال است ادامه دارد.  این 
وب سایت تأکید کرد، به جای شکس��ت ارتش یمن اکنون این نیرو    ها به 
خاطر جنگی که سعودی به راه انداخت به نیروهای جنگی کارآمدتری 

تبدیل شده اند و جنگ به سرعت به پایان خود نزدیک می شود. 


