
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6523 چهارش��نبه15تي��ر1401| 6ذیالحج��ه1443|
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تيراندازي به روز استقالل امريكا
تيراندازي در جريان رژه ملي امريكا به مناسبت روز استقالل به سمت 
مردم در پارك هايلند واقع در حومه شهر شيكاگو يك اتفاق عادي چنان 
كه جو بايدن، رئيس جمهور امريكا، آن را توصيف كرده، نيست. بايدن گفت 
كه او و همسرش جيل، از اين »خشونت بي معنا با اسلحه كه يك بار ديگر 
منطقه اي از امريكا را در روز استقالل عزادار كرد«، شوكه شده اند. برخالف 
گفته بايدن، اين تيراندازي همانند ديگ��ر تيراندازي ها در مناطق ديگر 
كشور امريكا نيست كه تقريباً هر روز خبري از آن به گوش مي رسد. خير، 
اين تيراندازي ويژگي هاي خاصي دارد كه يكي از آنها توسط جي رابرت 
پريتزكر، فرماندار دموكرات ايالت ايلينويز به عنوان »يك سنت هفتگي 

امريكايي« بيان شده اما مهم ترين ويژگي در وجه نمادين آن است. 
اين حرف فرماندار ايلينويز درست است كه تيراندازي به سوي امريكا به 
صورت سنت فرهنگي درآمده اما بايد گفت كه تيراندازي روز استقالل 
ويژگي خاصي را به اين س��نت اضافه كرده است. به عبارت روشن تر، در 
اغلب اخباري كه در مورد تيراندازي ها به مردم در امريكا منتشر مي شود، 
مي توان انگيزه ي��ا ارتباطي بين تيرانداز و محل تيران��دازي يافت. براي 
مثال، حمله ماه پيش سالوادور راموس نوجوان به مدرسه ابتدايي راب در 
شهر يووالد در ايالت تگزاس و كشتار دست كم 19 كودك دبستاني و دو 
بزرگسال در اين مدرسه، مي تواند ارتباطي به خشم اين نوجوان از نظام 
آموزشي امريكا يا تبعيض هاي نژادي داشته باشد كه او طي دوران تحصيل 
متحملش شده بود اما تيراندازي در روز استقالل در پارك هايلند به طور 
مشخص نمي توانست انگيزه اي داشته باشد. در واقع، تيرانداز از باالي بام 
يكي از ساختمان ها به سمت مردم حاضر در مراسم روز استقالل و كاماًل 
به صورت بي هدف ش��ليك مي كرد. اين نوع كنش گوياي خشم كوري 
است كه نفرت از مردم باعث آن شده است، بدون اينكه عامل اين كشتار 
خواسته باشد به دليل خاصي دست به كشتن مردم بزند. اين نوع كنش 
را مي توان خشم از مردم دانست كه بايد آن را به گفته پريتزكر، در ذيل 
»سنت هفتگي امريكا« قرار داد و به اين جهت، باز هم بايد انتظار اين نوع 

كشتار بي هدف را در امريكا داشت. 
ويژگ��ي مهم تر اين تيران��داز در وجه نمادين آن اس��ت ك��ه مربوط به 
روز اس��تقالل امريكا مي ش��ود. روز اس��تقالل يادآور  تصويب اعالميه 
اس��تقالل امريكا در روز چهارم ژوئيه 1776 اس��ت كه منجر به رهايي 
13مستعمره نشين شرق امريكا از استعمار انگليس ش��د و اين روز در 
تمامي ايالت هاي اين كشور گرامي داشته مي شود و جشن هاي پرشكوهي 
مثل مراسم پارك هايلند برگزار مي شود. تيراندازي به اين مراسم از اين 
جهت تيراندازي به مراسمي است كه يادآور بنيانگذاري كشوري به نام 
امريكاست و ش��ايد بتوان گفت از اين جهت، تيراندازي به سمت مردم 
حاضر در پارك هايلند بيشتر خود مراسم روز استقالل را مورد هدف قرار 
داده تا افراد حاضر در اين مراسم. امريكا تاكنون بارها شاهد تيراندازي هاي 
كوري بوده كه حتي مثل تيراندازي در اكتبر 2017 منجر به كشته شدن 
دست كم 59 نفر و زخمي شدن بيش از 500 نفر شد، اما تا كنون سابقه 
نداشته كه در مراس��مي به مناس��بت هويت ملي امريكا به اين صورت 
تيراندازي شود. اين موضوع به اين معناست كه ارزش هاي اساسي ملي كه 
دائم توسط رسانه ها و دستگاه تبليغاتي حاكم در امريكا ترويج مي شود، 
ديگر آن قدرت باورپذيري سابق را ندارد تا آنجا كه كسي حاضر مي شود با 
انجام چنين اقدامي اين ارزش ها را خدشه دار كند. شكي نيست كه عوامل 
اقتصادي، نژادي، فرهنگي، سياسي و حتي ش��رايط فعلي از تورم باال و 
افزايش هزينه هاي زندگي نقشي در اين حادثه داشته اند اما در هر صورت، 
تيراندازي در روز استقالل نه تنها حاكي از بي توجهي به نمادهايي است كه 
مايه وحدت ملي در امريكا هستند بلكه نشان مي دهد حاال خود اين نمادها 
هستند كه مورد هدف قرار مي گيرند. ش��ايد اين اتفاق در پارك هايلند 
موردي و بنا بر تصميم شخصي باشد اما شكي نيست كه تكرار آن مي تواند 
تأثير عميقي را در جامعه امريكا ايجاد كند تا اين تعرض به هويت ملي در 

اين كشور مبدل به »سنت هفتگي امريكا« شود. 
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بلژيكطرحتبادلزندانيانباايرانرابررسيميكند
منابع محلي گزارش كردند پارلمان بلژيك قرار است معاهده بين تهران 
و بروكسل براي تبادل زندانيان بين دو كشور را مورد بررسي قرار دهد. 
وبگاه »بروكسل تايمز« در اين خصوص گزارش كرد، پيش نويس قانون 
تبادل زندانيان بين بلژيك و ايران با هدف آزادي يكي ديگر از كارمندان 
غيردولتي بلژيكي كه در ايران بازداشت است، تهيه شده است. در ادامه 
اين گزارش آمده است كه پيش نويس قانون در دستور كار كميته امور 
خارجي در خصوص همكاري با هند، امارات متحده عربي و ايران و »انتقال 
افراد زنداني شده است«. اليحه مذكور به بلژيك اجازه مي دهد زندانيان 
را با ايران مبادله كند و از روز سه ش��نبه قرار است در پارلمان اين كشور 
اروپايي به بحث و بررسي گذاشته شود. اين اليحه در حالي در پارلمان 
بلژيك به رأي گذاشته مي شود كه بسياري از گروه هاي مخالف در روزهاي 
اخير تمامي تالش خود را عليه ايران به كار گرفته اند مانع از تصويب اين 

معاهده شوند كه مي تواند به آزادي اسداهلل اسدي منجر شود. 
-----------------------------------------------------
بايدنبازه�مفقطوع�دهمقابلهب�اتيراندازيهاي

مرگبارراداد
جو بايدن، رئيس جمهور امريكا بامداد سه شنبه در واكنش به تيراندازي 
مرگبار در مراسم روز استقالل در شيكاگو، بار ديگر وعده هاي عملي نشده 
براي مقابله با خشونت مسلحانه را تكرار كرد. به گزارش رويترز، بايدن طي 
بيانيه اي ضمن ابراز شوكه شدن از اين حادثه گفت: »از خشونت بي معناي 
مسلحانه كه در اين روز استقالل، جامعه امريكايي را دوباره غمگين كرده 
است، شوكه شده ايم. مثل هميشه از اولين امدادگران و مجريان قانون 
در صحنه سپاسگزاريم.« در اين بيانيه كه توسط كاخ سفيد منتشر شد، 
آمده است: »من با فرماندار پريتزكر و شهردار روترينگ صحبت و حمايت 
كامل دولت فدرال را از جوامع آنها ارائه كرده ام. من همچنين از مجريان 
قانون فدرال خواستم در جست وجوي فوري تيرانداز كه در حال حاضر 
آزاد است، كمك كنند.« بايدن افزود: »من اخيراً اولين قانون اصالحات 
تسليحات را با حمايت دو حزب پس از گذشت تقريباً 30سال از شروع 
قانون امضا كردم كه ش��امل اقداماتي اس��ت كه جان انسان ها را نجات 
مي دهد، اما كارهاي خيلي بيشتري براي انجام دادن وجود دارد و من از 

مبارزه با اپيدمي خشونت مسلحانه دست نمي كشم.« 
-----------------------------------------------------

  رهبرحزبكارگرانگليس:بهاتحاديهاروپابرنميگرديم
رهبر حزب كارگر انگليس با انتقاد از سابقه دولت در خصوص »برگزيت« 
اعالم كرد كه اين كشور به اتحاديه اروپا بازنخواهد گشت. كر استارمر، 
طي مصاحبه اي با بي بي س��ي عنوان داش��ت: »انگليس ب��ه برنامه اي 
جهت رش��د مجدد اقتصاد خود احتياج دارد. ما مي خواهيم به سمت 
جلو حركت كنيم، نه به س��مت عقب. در نتيجه بحث پيوستن دوباره 
به اتحاديه اروپا مطرح نيس��ت. خيلي واضح اس��ت نمي توانيم همان 
بحث هاي قديمي را مجدد از س��ر بگيريم؛ تمامي آن مسائلي كه طي 
سال هاي گذش��ته منجر به تشويش بسيار زياد ش��ده بود.« برخي  به 
گمانه زني ه��اي خود مبني بر اينك��ه »برگزيت« ب��ه اقتصاد انگليس 
صدمه زده است، ادامه مي دهند، اما اين در حالي است كه كر استارمر 
با فشارهايي از سوي افرادي از جمله صادق خان، شهردار لندن مواجه 
شده است؛ شهرداري كه تالش مي كند انگليس به بازار واحد اتحاديه 
اروپا بازگردد، اما رهبر حزب كارگر اين رويكرد را رد كرد و افزود: »برخي 
هس��تند كه مي گويند، نيازي به اجراي »برگزيت« نداريم، ما بايد آن 
را معكوس كنيم. ش��ما اگر دائماً بر بحث هاي گذشته متمركز شويد، 

نمي توانيد به جلو حركت كنيد و تغييراتي را انجام دهيد.«

//////////

امريكا به رويكرد »فرسايشی «  خود در برجام بازگشت!
امريکااكنوناز»وقتبيشتر«برایبرجامصحبتمیكند.معلومشدادعاهایقبلیآناندرباره»وقتاندک«بلوفودروغبود.

مدتیبعدهممعلومخواهدشدادعاهایاكنونآنهادروغاست

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

درشرايطيكهمقامات   گزارش  یک
امريکاييباره�اادعا
كردهاندزمانبراياحيايبرجامروبهاتماماستو
تامدتنامحدودنميتوانندمنتظربمانند،امااكنون
رنگعوضكردهاندونمايندهويژهامريکادرامور
ايرانمدعياستهنوزبرايبازگشتبهبرجامزمان
وجوددارد.رابرتماليبازهمتوپرابهزمينايران
انداختوبااتالفوق�تخواندنمذاك�راتاخير
مدعيشداكنونهمهچيزبهتهرانبستگيداردكه
آي�اميخواه�دازخ�طپاي�انعب�وركندي�انه.

به گزارش »ج��وان« با ش��روع دور جدي��د مذاكرات 
غيرمس��تقيم بين ايران و امريكا در قط��ر، امريكا باز 
هم سياس��ت يك بام ودو هواي خود را در پيش گرفته 
اس��ت و با چرخش 180درجه اي همه دستاوردها در 
ميز مذاكرات را بي نتيجه خوانده و فرصت رو به اتمام 
را به فرصت هاي طوالني تر تبديل كرده اس��ت. رابرت 
مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران روز سه ش��نبه 
در مصاحبه با »راديو عمومي ملي« )ان پي آر( ادعا كرد 
كه هنوز براي بازگشت به توافق هسته اي ايران زمان 
وجود دارد. وي در آغاز اين مصاحبه به جديدترين دور 
مذاكرات رفع تحريمي در »دوحه« قطر اش��اره كرد و 
گفت: »اتحاديه اروپا به عنوان هماهنگ كننده مذاكرات 
خواهان يك تالش ديگر براي ازسرگيري مذاكرات بود 
و از هر دو هيئت )ايران و امريكا( براي برگزاري نشست 
در دوحه دع��وت كرد به اي��ن اميد كه ط��رف ايراني 
تمايل داشته باش��د چيزي را به ما عرضه كند و اراده 
خود را نشان دهد اما متأس��فانه در اين دور نتوانست 
پاس��خي به ما بدهد و ب��ه نوعي اي��ن دور از مذاكرات 
اتالف وقت بود.« مالي بار ديگر توپ را در زمين ايران 
انداخت و گفت: »ايران زماني كه گفت ما با مواضع خود 
آمده ايم، شفاف س��ازي نكرد. ما به نقطه اي رسيده ايم 
كه براي بازگشت به برجام س��ازگاري داشت و طرفي 
كه هم اكنون بايد پاسخ دهد، ايران است و اگر آمادگي 
ارائه پاسخ را ندارند، مشخص نيست كه به چه دليل به 
مذاكرات دوحه آمدند.« اين اظهارات در حالي اس��ت 
كه ايران بر همان مواضع قبلي خود ايستاده و خواهان 
لغو تحريم هاست، ولي واشنگتن حاضر به عقب نشيني 
نيست و همواره ايران را به سنگ اندازي متهم مي كند. 
ايران هميشه گفته كه هيچ بندي به برجام اضافه يا از 
آن كم نخواهد شد و اصرار امريكايي ها به زياده خواهي 
تهران در مذاكرات  معلوم نيست از كجا نشئت مي گيرد. 
با وجود اينك��ه هيئت ايراني روند مذاك��رات دوحه را 
مثبت ارزيابي كرده اس��ت اما مقامات واشنگتن ادعا 
مي كنند راه رسيدن به توافق به مراتب سخت تر از قبل 

شده است و ايران را به كارشكني متهم مي كنند. 
مالي در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالي در خصوص 

موافقت امريكا با پيشنهادي كه روي ميز قرار گرفته بود و 
طبق آن يك جدول زماني براي انجام شروط واشنگتن 
و تهران در خصوص رفع تحريم ها و بازگش��ت ايران به 
پايبندي به مفاد برجام در نظر گرفته شده بود هم گفت: 
»بله درست اس��ت، 100درصد نهايي نش��ده است اما 
امريكا ايده هاي زيادي درباره توافق نهايي دارد. زماني 
كه اين پيشنهاد روي ميز قرار داده شد، ما اعالم كرديم 
آماده ايم اين توافق را بر آن اساس امضا كنيم. منتظريم 

ببينيم ايران آماده عبور از خط پاياني است يا خير.«
 اين مقام امريكايي بار ديگر ايران را به درخواست هاي 
فرابرجامي متهم كرد و مدعي شد: »ايران در نشست 
دوحه تقاضاهاي جديدي مطرح كرد كه هيچ ارتباطي 
به توافق هسته اي نداشت و بخش��ي از آن قباًل به ما و 
اتحاديه اروپا مطرح ش��ده بود و اعالم كرده بوديم كه 
اين موضوعات بخش��ي از مذاكرات هسته اي نيست.« 
اين مقام امريكايي در ادامه با اشاره به اين موارد تصريح 
كرد: »در حال حاضر مذاكرات بين ما و ايران نيس��ت 
بلكه بين ايران با خودش اس��ت تا به اين نتيجه برسد 
كه آيا براي بازگش��ت به پايبندي و توافق هس��ته اي 
آمادگي دارد يا خير. م��ا آمادگي داريم و آمادگي خود 

را اعالم كرده ايم.« 

 ايرانتوانساختبمباتمرادارد!
رابرت مال��ي در ادامه اظه��ارات خ��ود ادعاهاي ديگر 
مقام هاي غربي درباره برنامه هسته اي ايران را تكرار كرد 
و گفت: »ايران در مقايسه با قبل مواد شكافت پذير كافي 
براي ساخت يك بمب و دانش آن را نيز در اختيار دارد. 
آنها برنامه تسليحات اتمي را از س��رنگرفته اند اما مواد 
كافي را براي ساخت بمب در اختيار دارند. بازگشت به 
برجام نه تنها در راستاي منافع عدم اشاعه است بلكه به 
نفع ايران هم است، زيرا تحريم ها برداشته خواهد شد اما 

ايران بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.« 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران س��پس تأكيد كرد: 
»ايران اورانيوم غني شده كافي براي ساخت بمب را در 
اختيار دارد و مي تواند ظرف چند هفته اين كار را انجام 
دهد اما دولت بايدن آمادگ��ي دارد در صورت آمادگي 
ايران، به توافق بازگردد. هنوز زمان براي بازگش��ت به 
برجام وجود دارد و اميدواريم ايران چنين مس��يري را 

برگزيند.« 
رابرت مالي در حالي از زم��ان كافي براي احياي برجام 
مي گويد كه خود و ديگر مقامات كاخ سفيد در ماه هاي 
اخير بارها ادعا كرده اند زمان براي توافق هس��ته اي رو 
به اتمام اس��ت و ايران بايد زودتر تصميم خود را بگيرد 

كه آماده بازگشت به برجام است يا نه. به نظر مي رسد 
امريكايي ها با اين حربه تالش مي كنند با فرسايش��ي 
كردن مذاكرات و رفت و برگشت مكرر مقامات ايراني 
به مي��ز مذاكرات، بتوانن��د خواس��ته هاي فرابرجامي 
خود را محقق كنند، زيرا ب��ه اذعان آنها ادامه تحريم ها 
تهران را مجاب خواهد كرد از برخي خواسته هاي خود 
عقب نشيني كند. اين در حالي است كه مقامات ايرانی 
بارها به صراحت اعالم كرده اند در تأمين منافع ملي، از 
خط قرمزها عبور نخواهند كرد، حتي اگر به شكس��ت 
مذاكرات منجر ش��ود. ادعاي امريكايي ها براي نزديك 
شدن ايران به ساخت بمب اتم، در حالي است كه ايران 
بارها اعالم كرده برنامه هس��ته اي اين كشور صلح آميز 
است و قصدي براي ساخت سالح هس��ته اي ندارد اما 
غربي ها با اين لفاظي ها ت��الش مي كنند ايران را تحت 
فش��ار قرار دهند و در ميز مذاكرات امتيازات بيشتري 
را بگيرند. امريكا مي خواهد ب��ا انداختن توپ در زمين 
ايران، هر گونه شكست مذاكرات را به گردن اين كشور 
بيندازد و فشارهاي جهاني را عليه تهران افزايش دهد. 
در حالي كه روسيه و چين گفته اند امريكا بايد از برخي 
مواضع خود براي متنفع ش��دن ايران از دستاوردهاي 
برجامي عقب نشيني كند تا راه رسيدن به توافق هموار 

شود اما با وجود ادعاهاي ظاهري اراده اي در كاخ سفيد 
براي احياي برجام وجود ندارد. 

 پرسهضدايرانيالپيددرپاريس
با شروع دور جديد مذاكرات هسته اي ايران در قطر كه 
اميد ها نسبت به احتمال توافق در آينده را زنده كرد، 
صهيونيس��ت ها بار ديگر دست به كار ش��ده اند اجازه 
ندهند اين مذاكرات به س��رانجام برس��د. يائير الپيد، 
نخست وزير جديد رژيم صهيونيستي در اولين سفر خود 
به عنوان نخست وزير روز سه شنبه عازم پاريس شد تا با 
امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه ديدار كند. الپيد 
پيش از سفر به فرانسه خواستار اتخاذ موضعي متحد 
عليه ايران شد. بنا بر گزارش روزنامه »جروزالم پست« 
الپيد گفت: »مهم اس��ت كه جامع��ه بين المللي نظر 
اسرائيل درباره توافق هس��ته اي ايران را بشنود.« اين 
مقام صهيونيست در ارتباط با مخالفت تل آويو با توافق 
هسته اي ايران گفت: »ما يك موضع متحد را به جامعه 
بين المللي عرضه خواهيم كرد. بخ��ش زيادي از اين 
سفر به توافق هس��ته اي ايران اختصاص دارد.« برخي 
منابع اس��رائيلي گفته ان��د الپيد در اين س��فر موضع 
رژيم صهيونيس��تي را در اين باره اعالم خواهد كرد كه 
توافق هسته اي در مقطع كنوني امري اشتباه خواهد 
بود، زيرا بندهاي غروب برجام رو به اتمام است. هر چند 
تل آويو مخالف توافق هسته اي نيست اما اين توافق بايد 
براي زمان طوالني تر و كارس��از باشد، الپيد همچنين 
خواهان تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي بر ايران 
خواهد شد. گزارش ها حاكي از آن است كه سفر الپيد 
به پاريس اولين سفر وي به عنوان نخست وزير جديد 
رژيم صهيونيستي محسوب مي شود و قرار است عالوه 
بر ماكرون با اليزابت بورن، نخست وزير فرانسه نيز ديدار 

و گفت وگو كند. 
صهيونيست ها كه همواره توافق برجام را تهديدي براي 
منافع خود اعالم كرده اند تالش مي كنند در زماني كه 
دور جديد مذاكرات در قطر ش��روع شده است، از البي 
خود استفاده كنند و مانع رسيدن به توافق با ايران شوند. 
صهيونيست ها مدعي هستند با احياي برجام ميلياردها 
دالر روانه ايران خواهد شد و اين مسئله دست ايران را 
براي ساخت سالح هسته اي باز مي گذارد. همچنين آنها 
ادعا مي كنند با تزريق اين پول ها، ايران بخشي از آن را به 
حزب اهلل ارسال خواهد كرد تا توان بازدارندگي خود را 
در برابر تل آويو تقويت كند. مقامات اسرائيلي در ماه هاي 
اخير تحركات ديپلماتيك خود را با سفرهاي مكرر به 
امريكا و كشورهاي اروپايي تشديد كرده اند تا متحدان 
غربي شان را مجاب كنند به فشار حداكثري عليه ايران 
ادامه دهند. همه كش��ورهاي غربي با اهميت دادن به 
نگراني هاي اسرائيل از ناحيه ايران، تالش مي كنند در 
صورت توافق احتمالي، تضمين هايي را از ايران بگيرند 

كه منافع تل آويو در منطقه را تهديد نخواهد كرد. 

روسیه:  دشمن خطاب كردن ما ازطرف ناتو
 امنیت اروپا را متزلزل می كند

دبيرشورايامنيتمليروسيهباهشداربه
ناتودربارهدش�منخطابكردنكشورش،
چنيناقدام�يرامغاي�رباسياس�تتأمين
امنيتدرمرزهاياروپادانست،ايندرحالي
اس�تكهنات�وبيتوجهبهمخاطراتناش�ي
ازگس�ترشاينائتالفنظامي،عم�اًلروند
پيوستنفنالندوسوئدراهمواركردهاست.

س��ازمان پيمان آتالنتي��ك ش��مالي )ناتو( در 
موضع گيري ه��اي پياپي عليه مس��كو و تأكيد 
بر اينكه نه تنها روس��يه خارج از دايره متحدان 
راهبردي اين سازمان قرار دارد، بلكه دشمن ناتو 
است، در واقع در حال دميدن در آتش تنش ميان 
طرفين است. برآيند چنين رويكردي مي تواند به 
وخامت هر چه بيشتر اوضاع امنيتي در مرزهاي 
اروپا منجر شود. نيكوالي پاتروشف روز سه شنبه 
در نشستي درباره امنيت ملي روسيه به مواضع 
ناتو از اين دست واكنش نشان داد و با اعالم اينكه 
روس��يه در حال دفاع از منافع ملي و حاكميت 
خود است، گفت: »امريكا و متحدانش اين كشور 
را دشمن تلقي مي كنند و اين عنوان در اسناد و 
مداركي از جمله سند تصويب شده در نشست ناتو 
در مادريد منعكس شده است.« وي خاطر نشان 
كرد كه امريكا و دست  نش��انده هايش مشاركت 
در گفت وگويي سازنده با روسيه در حوزه ثبات 

استراتژيك را رد كرده اند. 
 اقدامات�يبرخ�الفقان�ونهم�کاري

باروسيه
پاتروش��ف افزود: »تأسيس��ات نظام��ي ناتو به 
مرزه��ا و نيروهاي نظامي ما نزديك مي ش��وند 
و تجهيزاتي در حال اس��تقرار در جناح ش��رقي 
هستند. تصميماتي نيز در مورد عضويت فنالند 
و س��وئد به ناتو اتخاذ ش��ده اس��ت. يك پيمان 
امنيتي جديد ميان استراليا- انگليس و امريكا 
موس��وم به »آك��وس« )AUKUS( ني��ز ايجاد 
شده است.« وي اظهار داشت: »اين تصميمات 
و اقدامات نه تنه��ا منجر به تش��ديد تنش ها و 
بي ثباتي امنيت اروپا مي شوند بلكه به طور واضح 
مغاير با قانون همكاري روسيه- ناتو هستند كه 
به هر حال به طور قانون��ي همچنان به كار خود 
ادامه مي ده��د.« وي تصريح كرد: »تحريم هاي 

غرب وابس��تگي جدي بخش انرژي روس��يه به 
تكنولوژي ها، تجهيزات و نرم افزارهاي خارجي 
را نش��ان داده اند. به همين خاطر الزم است به 
سرعت از اس��تقالل واردات در بخش هايي كه 
براي عملك��رد باثبات بخش س��وخت و انرژي 
روسيه مهم و حياتي هستند، اطمينان حاصل 
شود تا توسعه و س��اخت نرم افزارها و تجهيزات 
الكترونيكي روس��ي تضمين ش��ود.« اين مقام 
روس��ي در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
»اهداف عمليات ويژه روس��يه در اوكراين براي 
تضمين حفاظ��ت از مردم در برابر نسل كش��ي 
دول��ت نئونازي كي ي��ف، غيرنظام��ي كردن و 
نازي زدايي اوكراين به رغم كمك نظامي غرب 
به كي يف و افزايش در روند تأمين تس��ليحات 
مرگبار ب��راي اوكراين تحق��ق خواهند يافت.« 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه همراستا 
با همين موضع گيري به س��رگئي شويگو، وزير 
دفاع اين كشور گفته است: »واحدهاي نظامي از 
جمله گروه شرق و گروه غرب بايد به برنامه هاي 
از پيش تعيين شده خود در اوكراين ادامه دهند. 
اميدوارم همه چيز در مسير خود همانگونه كه 
تاكنون در لوهانس��ك اتفاق افتاده است، ادامه 

يابد.«
همزمان با تسلط كامل روسيه بر استان لوهانسك 

در شرق اوكراين و وعده اين كشور براي ارسال 
موشك هاي بالستيك به بالروس جهت مقابله 
با غرب، دول��ت انگليس هم اعالم ك��رد ديروز 
تحريم ه��اي اقتصادي، تج��اري و حمل ونقلي 
جديدي را عليه بالروس ب��ه دليل حمايت اين 
كشور از تهاجم روسيه به اوكراين وضع خواهد 
كرد و همچنين شش تبعه روس را كه به گفته 
آنها اطالعات نادرست منتشر مي كنند، تحريم 
مي كند. بس��ته تحريمي عليه بالروس ش��امل 
ممنوعيت واردات و صادرات كاالهايي به ارزش 
حدود 60ميليون پوند از جمله صادرات كاالهاي 
پااليش نفت، اجزاي فناوري پيشرفته و كاالهاي 
لوكس و واردات آهن و فوالد از بالروس اس��ت. 
لندن همچنين شركت هاي بالروسي بيشتري 
را از انتش��ار بدهي و اوراق بهادار در لندن منع 

خواهد كرد. 
 »غالت«بهانهايبرايافزايشنفوذدر

بنادرروسيه
س��رگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه در 
يك كنفران��س مطبوعاتي مش��ترك با همتاي 
ونزوئاليي خود عنوان داش��ت: »تالش ها براي 
افزايش مش��كالت ناش��ي از ص��ادرات غالت 
اوكرايني غيرقابل قبول است. غرب مي خواهد 
ساز وكاري مبني بر كنترل صادرات ايجاد كند 

و اين تالش غرب به منزل��ه ورود نيروهاي ناتو 
به درياي سياه است.« وي افزود: »هيچ مشكلي 
در خصوص صادرات غالت و كودهاي ما وجود 
ندارد، به جز مش��كالتي كه توسط تحريم هاي 
غرب ايجاد شده است؛ تحريم هايي كه در واقع 
با محدوديت هاي غيرقانوني و مسائل مربوط به 
حمل ونقل، پرداخت و ورود كشتي هاي مربوط 
به بنادر مواجه هستند.« الوروف با متهم كردن 
ناتو در خصوص اينك��ه اين ائتالف مي خواهد از 
موقعيت كنوني براي نفوذ خودش استفاده كند، 
تأكيد كرد: »به  رغم راه ه��اي موجود براي حل 
مسئله صادرات غالت، كش��ورهاي غربي عمداً 
تالش هاي روسيه و ساير كش��ورها را براي حل 

چنين مشكلي ناديده مي گيرند.«
اس�تکهلموهلس�ينکيدرفهرس�ت

اعضايناتو
در بحبوحه تنش ميان روس��يه و غرب، س��وئد 
و فنالند هم كه س��ال ها سياس��ت بي طرفي را 
دنبال مي كردند، به طور جدي عضويت در ناتو 
را در دستور كار قرار داده اند. به رغم هشدارهاي 
روسيه به كشورهاي غربي درباره تبعات پيوستن 
اس��تكهلم و هلس��ينكي به ناتو، فرايند رسمي 
الحاق دو كشور جديد به ائتالف نظامي ناتو آغاز 
شد. ينس اس��تولتنبرگ، دبيركل ناتو اين خبر 
را تأييد كرد. خبرگزاري فرانس��ه در دفاع از اين 
فرايند نوش��ت: »اين اقدام باعث افزايش بيشتر 
انزواي اس��تراتژيك روس��يه در پي تهاجم ماه 
فوريه به همسايه خود، اوكراين و درگيري هاي 
نظامي در آنجا خواهد شد.« ناتو پيش از اين در 
بيانيه اي خبر داده بود كه مذاكرات با استكهلم 
و هلسينكي در اين باره تكميل شده است و در 
وبگاه اينترنتي خود گزارشي درباره گفت و گوها 
با سوئد و فنالند براي عضويت آنها در اين ائتالف 
نظامي منتش��ر كرد. در اين گزارش آمده است: 
»فنالند و سوئد روز دوش��نبه مذاكرات درباره 
الحاق را در مقر ناتو در بروكسل به اتمام رساندند، 
همانطور كه در نشست هفته گذشته رهبران ناتو 
در مادريد روي اين موضوع توافق شده بود. هر 
دو كشور به طور رسمي تمايل و توانايي خودشان 
را براي انجام تعهدات سياسي، حقوقي، نظامي و 

تعهدات عضويت ناتو تأييد كرده اند.«

شيعيانعراقتأكيدكردند

كردها  بر سر نامزد
 رياست جمهوري عراق توافق كنند

چارچوبهماهنگيش�يعيانعراقب�ارديگرخواس�تارتوافق
احزابكرداينكش�وربرسرنامزدرياس�تجمهوريعراقشد.
با گذشت 9 ماه از انتخابات پارلماني و در س��ايه كناره گيري جريان 
حامي مقتدي صدر، وضعيت سياسي عراق به دليل عدم توافق احزاب 
سياسي كشور بر سر تش��كيل دولت جديد و انتخاب رئيس جمهور 
و نخس��ت وزير روز به روز پيچيده تر مي ش��ود. خروج از بحران فعلي 
در مرحله نخست مس��تلزم معرفي نامزد رياست جمهوري از جانب 
احزاب كرد و تأييد آن در پارلمان عراق اس��ت. چارچوب هماهنگي 
شيعيان عراق كه شامل گروه هاي سياسي شيعه عراق به جز جريان 
صدر مي شود، با صدور بيانيه اي اعالم كرد از كردها خواسته شده است 
درباره نامزد رياس��ت جمهوري عراق به توافق برسند. در اين توافق 
آمده است: »در نشستي كه با حضور تمامي رهبران چارچوب برگزار 
كرديم درباره آخرين تحوالت سياسي و مس��ائل اقدامات مربوط به 
تشكيل فراكسيون اكثريت در پارلمان و همچنين فعاليت كميته هاي 
تشكيل ش��ده چارچوب هماهنگی ش��يعيان براي گفت وگو با ديگر 
احزاب گفت وگو شد.« طبق اين بيانيه، در اين جلسه همچنين تعريف 
معيارها و سازوكارهاي انتخاب نخست وزير و وزرا با توجه به اهميت 
و حساسيت برهه فعلي كشور بررسي ش��د. حاضران در اين نشست 
همچنين بر اهميت تثبيت روند سياسي از طريق تشكيل يك دولت 
هماهنگ كه قادر به برآورده كردن خواسته هاي همه اقشار ملت عراق 
باشد، تأكيد كردند. رهبران چارچوب هماهنگي شيعيان عراق در ادامه 
مجدداً بر درخواست خود از دو حزب اصلي اقليم كردستان اين كشور 
براي دستيابي به توافقي بر سر يك نامزد براي پست رياست جمهوري 
تأكيد كردند. عدم تفاهم ميان احزاب اقليم كردستان عراق بر سر نامزد 
رياست جمهوري، ممكن است موجب ش��ود فراكسيون اكثريت در 
پارلمان، دو حزب دموكرات و اتحاديه ميهني را وادار كند كه نامزدهاي 

خود را معرفي كنند و يكي از آنها با رأي نمايندگان انتخاب شود. 
---------------------------------------------------

از سرگيري اعتراضات در لبنان
بهدنبالتشديدوخامتاوضاعاقتصاديوگراني،بيروتشامگاه
دوشنبهش�اهدتظاهراتاعتراضيوبس�تنراههاياصليبود.
به گزارش روزنامه الق��دس العربي، معترضان لبنان��ي در اعتراض به 
اوضاع بد معيشتي خود با آتش زدن تاير چند مسير اصلي در محله هاي 
»البربير« و »الحمرا« را مس��دود كردند. اين تظاه��رات در اعتراض 
به گراني تعرفه ه��اي ارتباطات، قطعي آب و قطعي برق برگزار ش��د. 
شهروندان لبناني در منطقه »قصقص« نيز تظاهرات كردند و جاده اين 
منطقه را با آتش زدن تاير مسدود كردند. لبنان در حال حاضر با بدترين 
بحران اقتصادي مواجه شده است و با اين بحران كه از سال 2019 آغاز 

شده، تأثير مستقيمي بر افزايش بيكاري در كشور داشته است.

   گزیده


