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حاال دیگر جنگ داخلی امریکا 
رؤیا نیست

پلیس فدرال امریکا)اف ب��ی آی( و وزارت امنیت داخلی امریکا بیانیه ای 
مشترک را صادر کرده اند تا اینکه در مورد افزایش تهدیدات داخلی علیه 
مقامات فدرال هش��دار داده باش��ند. همچنان که این دو در بیانیه خود 
گفته اند، این هشدار در پی یورش هفته قبل مأموران اف بی آی به عمارت 
ترامپ در ایالت فلوریدا به نام ماراالگو انجام ش��د که طی این یک هفته 
مبدل به سرخط خبر      ها در رسانه های امریکا شده است. حاال این دو نهاد 
انتظامی-امنیتی نگران تهدید      هایی شده اند که از سوی هواداران مسلح 
ترامپ نسبت به جان مقامات فدرال امریکا می شود و حتی در بیانیه خود 
نسبت به وقوع »جنگ داخلی « یا »انقالب مسلحانه« در سراسر کشور 

هشدار می دهند. 
شاید بتوان گفت که این اولین باری اس��ت که دو نهاد اصلی انتظامی-
امنیتی در امریکا چنین هش��داری می دهند و موض��وع جنگ داخلی 
یا انقالب مس��لحانه چیزی بود که پیش از ای��ن در البه الی تحلیل       ها و 
گمانه زنی های رسانه ای دیده می ش��ود. این نکته به خوبی نشان دهنده 
س��طح باالی جدیت موضوع اس��ت که این دو نهاد را مجبور به هشدار 
دادن کرده و دیگر نمی توان شدت بحران در امریکا را در سطح اعتراضات 
محدود یا هواداری چند نفر پرشور از این و آن دانست. این هشدار با توجه 
به افزایش تهدید      هایی داده می شود که طی این چند روز متوجه مقام های 
فدرال امریکا شده چنان که قاضی فدرال ایالت فلوریدا که حکم تفتیش 
عمارت ترامپ را داده بود، مستقیماً تهدید به مرگ شده و در یکی از پیام       ها 
برای این قاضی و خانواده اش گفته شده بود: »من طناب را دور گردنش 
می بینم.«  عالوه بر این، معلوم ش��ده که حمله ریکی شیفر 42 ساله در 
ایالت اوهایو به دفتر پلیس فدرال سینسیناتی که پنج  شنبه گذشته رخ 
داد و تیراندازی او به مأموران اف بی آی به این جریان ارتباط دارد زیرا از 
پیام های او در شبکه های اجتماعی چنین برمی آید که شیفر هوادار ترامپ 

و به دنبال انتقام بوده است. 
ش��کی نیس��ت که حاال موضوع یورش به عمارت ماراالگ��و از حد یک 
مسئله قضایی خارج و مبدل به مشاجره داغ سیاس��ی شده که نه تنها 
دو حزب اصلی دموکرات و جمهوریخواه امریکا درگیر آن شده اند بلکه 
دس��تگاه های امنیتی حاکم بر امریکا نگران از این هستند که هواداران 
دوآتشه ترامپ پا را فراتر از این بگذارند. این نگرانی به خصوص در مورد 
هسته های مسلح و افراطی راس��ت گرا در امریکا اهمیت بیشتری پیدا 
می کند که یک نمونه کوچک آن در تظاهرات        ش��نبه گذشته هواداران 
مسلح ترامپ دیده ش��د که مقابل عمارت ترامپ انجام شد و معترضان 
پالکارد      هایی در مورد انحالل اف بی آی حمل می کردند. پیام های آتشین 
در شبکه های اجتماعی نیز گویای یک وجه دیگر ماجرا است که در این 
پیام       ها از عباراتی نظیر »دموکرات های نازی« و »دولت مستبد امریکا« 
استفاده شده و یکی از حامیان ترامپ در ویدیوئی با لهجه غلیظ تگزاسی 
می گوید: »گوسفند نمی خواهم، به گرگ       هایی نیاز دارم که در کنار من 
ایستاده و با این دولت فاسد، پلیس های فاس��د و هر فرد فاسدی در این 
کشور مبارزه کند و کشورمان را به افتخار سابقش برگردانیم«. این نوع 
واکنش های تند نظر برخی از کارشناسان را تأیید می کند که معتقدند 
دعوا بر سر اسناد کشف شده از ماراالگو یک دعوای معمولی سیاسی بین 
دو حزب اصلی امریکا نیست بلکه یک جنگ تمام عیار جامعه اطالعاتی 
امریکا که به عنوان بازوی اجرایی و امنیتی دولت پنهان عمل می کند با 
تاجر سیاست پیشه ای است که قواعد بازی سیاست را به هم زده است. این 
نوع تلقی به خوبی در پیام های هواداران ترامپ دیده می شود و معلوم است 
که این تلقی بنابر قواعد موجود پیش نمی رود و می تواند به راحتی منجر به 
رفتارهای به شدت هنجارشکنانه مثل اقدام ریکی شیفر شود و دقیقاً این 
همان چیزی است که باعث نگرانی اف بی آی و وزارت امنیت داخلی امریکا 
شده و احتمال بروز درگیری های بین هواداران ترامپ با عوامل حکومتی و 

حتی جنگ داخلی در امریکا بیش از گذشته شده است. 
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 دمشق: درهای سوریه به روی دوستان باز است
وزیر دفاع سوریه در سخنانی در مسکو اعالم کرد که درهای سوریه به روی 
دوستان و دوستداران این کشور باز اس��ت.  به گزارش روسیا الیوم، علی 
محمود عباس در سخنانی در جریان کنفرانس امنیت بین المللی در مسکو 
گفت: »کنفرانس مس��کو برای مقابله با طرح های سلطه گری و استعمار 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت.«  وی تأکید کرد: »س��وریه با حمایت 
کشورهای دوست با گام های ثابت در مسیر پیروزی بر تروریسم و برقراری 
دوباره ثبات پیش می رود.« وزیر دفاع سوریه افزود: »درهای سوریه همیشه 
بر روی دوستان و دوستداران آن باز است. اما کسانی که سرزمین، تاریخ و 
آینده ما را هدف تجاوز و ویرانی قرار می دهند، با ملتی مواجه خواهند شد 

که ذلت و خواری را نمی پذیرد و برای کشورشان فداکاری می کند.«
-----------------------------------------------------

  چین ۷ مقام تایوان را تحریم کرد
رسانه دولتی چین روز سه       شنبه گزارش داد که پکن هفت مقام تایوانی 
را بابت حمایت از استقالل تایوان هدف تحریم       ها قرار داد.  بنابر گزارش 
شینهوآ، در میان افرادی که دفتر امور تایواِن چین تحریم  کرده است نام 
سفیر دوفاکتو تایوان در واشنگتن و دبیرکل شورای امنیت ملی تایوان به 
چشم می خورد. سیاستمدارانی از حزب حاکم تایوان موسوم به ترقی خواه 
دموکراتیک هم هدف تحریم های چین قرار گرفته اند. یک سخنگوی 
دفتر امور تایوان گفت که تحریم شدگان از سفر به چین، هنگ کنگ و 
ماکائو منع می شوند. همچنین شرکت       ها و سرمایه گذاران مرتبط با آنها 

هم اجازه ندارند از امتیازات اقتصادی در چین استفاده کنند. 
-----------------------------------------------------

  تمرین نظامی مشترک میان عمان و امریکا
ارتش عمان یک تمرین نظامی مشترک را با امریکا در استان »ظفار « 
آغاز کرد و قرار است تا بیست وچهارم ماه جاری میالدی )2 شهریور( 
ادامه داشته باشد.  بر اس��اس گزارش »الوطن«، ارتش عمان به همراه 
یگان های نظام��ی امریکایی تمرین نظامی مش��ترکی را تحت عنوان 
»وادی النار « آغاز کردند. تمرین مذکور در چارچوب برنامه آموزش��ی 
ارتش عمان به منظور حفظ سطح باالی عملکرد و کارایی آموزشی و 
رزمی نیروهایش است و به صورت س��االنه تمرین هایی با کشورهای 
مختلف برگزار می کند. هدف دیگر این تمرین       ها تبادل تجارب نظامی 
و مهارت های جنگی و دفاعی مختلف میان طرف های مشارکت کننده 

ارزیابی شده است. 

طالبان الظواهری را لو داد 
ولی 7 میلیارد دالر را نگرفت!

ش�ک و تردید    ها درباره تبانی امری�کا با طالبان ب�رای ترور ایمن 
الظواهری تش�دید ش�ده اس�ت. بالفاصل�ه بع�د از ت�رور ایمن 
الظواه�ری که چن�د روز بع�د از تواف�ق امری�کا با طالب�ان برای 
آزاد س�ازی ۷ میلی�ارد دالر دارای�ی افغانس�تان اتف�اق افت�اد، 
گفته     می ش�د دو طرف برای حذف الظواه�ری در ازای ۷ میلیارد 
تبانی کرده ان�د. حاال مناب�ع امریکایی می گوین�د امریکا تصمیم 
به مس�دود نگاه داش�تن دارایی های افغانس�تان گرفته اس�ت. 
نیویورک تایمز نوشته که امیدهای طالبان برای دستیابی به حدود 7میلیارد 
دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در ایاالت متحده پس از عملیات 
ترور ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل نقش بر آب شده است. مقامات 
امریکایی روز دو    شنبه به وال استریت ژورنال گفتند که دولت بایدن در پی 
شناسایی محل اختفای ایمن الظواهری در افغانستان در اواخر ماه گذشته 
و کش��تن او با اس��تفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین، تصیمم گرفته 
اس��ت کل دارایی دخیره شده این کشور را همچنان مس��دود نگه دارد و 
مذاکرات با طالبان در این مورد را نیز متوقف کند. توماس وست، نماینده 
ویژه ایاالت متحده در امور افغانس��تان در گفت وگو با وال استریت ژورنال 
گفت: »ما افزایش سرمایه بانک مرکزی افغانستان را یک گزینه کوتاه مدت 
نمی بینیم.« وی افزود: »ما اطمینان نداریم که آن مؤسسه )بانک مرکزی 
افغانس��تان( به گونه ای مس��ئوالنه بر دارایی     ها حفاظت و نظارت داشته 
باشد.« در حالی که ش��ک و تردید های جدی درباره توافق دو طرف برای 
حذف الظواهری در ازای آزاد س��ازی 7 میلیارد وجود دارد، نماینده ویژه 
ایاالت متحده در امور افغانستان مدعی پناه دادن طالبان به الظواهری شده 
که به گفته او در برنامه ریزی حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش جدی 
داشته و از زمان مرگ اسامه بن الدن در سال 2۰۱۱ رهبری القاعده را به 
دست گرفته است؛ رویدادی که به گفته او بر نگرانی ایاالت متحده نسبت 
به آزاد کردن این دارایی مسدود ش��ده افزوده است. توماس وست تأکید 
کرد: »نیازی به گفتن نیست که پناه دادن طالبان به ایمن الظواهری، رهبر 
القاعده، نگرانی عمیق ما را در مورد انحراف منابع مالی به سمت گروه های 
تروریستی تقویت می کند. « در حالی که 7میلیارد دالر از این دارایی     ها در 
نیویورک نگهداری می شود، تقریباً نزدیک به 2 میلیارد دالر دیگر از این 

وجوه در سایر کشور    ها مسدود شده است. 

ایران »نه گفتن« را برای امریکا سخت کرد
خبرها از شرایط منطقی و شدنی ایران برای پایان دادن به مذاکرات و رفع نگرانی های باقیمانده خود حکایت دارد. نماینده روسیه گفته است  »توپ در زمین امریکاست«. 

اروپا گفته »چیز نگران کننده ای« در پاسخ ایران نیست. برخی محافل گفته اند اروپا باید تا امشب یا فردا جواب امریکا و خود را بدهد

سيدرحيمنعمتی

ایران همانطور که    گزارش  یک
اعالم ک�رده بود، 
دو       شنبه شب با ارسال پاسخ به متن پیشنهادی 
طرف های غربی، عماًل نش�ان داد که نه تنها از 
تعامل سازنده فرار نمی کند بلکه در مواجهه با 
چالش های احتمالی دستی پر دارد. اروپایی       ها با 
اعالم اینکه پاس�خ ای�ران را دریافت کرده اند، 
می گویند ک�ه مش�غول مطالعه آن هس�تند. 
واش�نگتن و تل آویو در رویکردی هم راستا با 
هدف انداختن توپ به زمین ایران، همچنان به 
اتهام زن�ی ب�ه ته�ران ادام�ه می دهن�د. 
از ۱7 م��رداد ک��ه هیئت ه��ای مذاکره کننده به 
پایتخت        ها برگشتند، بار دیگر گمانه زنی       ها درباره 
آینده مذاکرات شدت گرفت. روز دو       شنبه حسین 
امیرعبداللهیان، وزی��ر امور خارج��ه ایران اعالم 
کرد ک��ه تا ۱2 همان ش��ب آخری��ن جمع بندی 
راجع به مس��ائل باقیمانده به ص��ورت مکتوب به 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه خواهد ش��د و 
پس از آن، تهران بازخورد امریکا را ارزیابی خواهد 
کرد. امیرعبداللهیان به صراحت گفت: »اگر امریکا 
انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق 
می رسیم. آنها از پالن B )طرح جایگزین( صحبت 
می کنند، ما هم پالن B خودم��ان را داریم. « وی 
خاطرنشان کرد: »تصمیم نظام بر این قرار گرفت 
موضوع مذاکرات وین را ب��ه زندگی روزمره مردم 
گره نزند. از تیتر اخبار صدا و سیما و رسانه        ها خارج 
کنیم، ولی به جای اینکه یک روزش��مار هیجانی 
به کشور ارائه دهیم در دل مذاکرات کار واقعی را 
انجام می دهیم. «  دو       شنبه اروپاییان و رسانه های 
غربی از دریافت پاس��خ ایران درب��اره جمع بندی 
مذاکرات وین توس��ط اتحادیه اروپا خبر داده اند. 
استفانی لیختن اشتاین، خبرنگار مستقر در وین 

گفت که بروکس��ل پاس��خ ایران را دریافت کرده 
اس��ت. الرنس نورمن، خبرنگار روزنامه امریکایی 
وال استریت ژورنال نیز چنین گزارش مشابهی ارائه 
کرده است. شبکه الجزیره هم به نقل از یک منبع 
ایرانی گزارش داد، تهران پاسخ خود را به اروپایی        ها 
درباره پیشنهاد بازگشت به توافق هسته ای ارسال 
کرده است و حل و فصل مس��ائل باقیمانده برای 
طرف های غربی دشوار نیس��ت. وی همچنین به 
الجزیره گفت: » فاصله زیادی با توافق احتمالی برای 
بازگشت به توافق هسته ای نداریم. نمی توانم بگویم 
که توافقی خواهد بود، ولی ما بیش از قبل به توافق 
نزدیک هستیم. « خبرگزاری رویترز با تأیید ارسال 
پاسخ ایران گزارش داد که اتحادیه اروپا جزئیاتی 
درباره محتوای پاس��خ ایران ارائه نکرده است. اما 
الرنس نورمن می گوی��د که ای��ران در نامه خود 
ایده        هایی درباره اینکه چگونه می توان نگرانی هایش 

را برطرف کرد ارائه کرده است. 
 احتمال دیدار وزرای خارجه

بعد از اتمام دور جدید مذاکرات، مقام های امریکا و 
اتحادیه اروپا مدعی شده بودند که یک متن نهایی 
به همه طرف        ها ارائه ش��ده که قابل تغییر نخواهد 
بود و باید یا پذیرفته ش��ود  یا شکس��ت مذاکرات 
اعالم شود. این ادعا را یک مقام وزارت خارجه ایران 
رد کرد و گفت: »با توجه ب��ه ادامه بحث        ها درباره 
چند موضوع مهم باقی مان��ده، هنوز در مرحله ای 
قرار نداریم که از نهایی ش��دن متن توافق در وین 
سخن بگوییم. « در پی پاسخ هوشمندانه ایران که 
راه را برای پیشدستی طرف های غربی بسته است، 
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین و مذاکرات رفع تحریم ها، پاسخ 
ایران به اروپایی        ها درباره پیشنهاد بازگشت به توافق 
هسته ای را س��ازنده توصیف کرد و گفت که توپ 

اکنون در زمین دولت امریکاست و ایران پیشنهاد 
کرده است که در جریان اصالح پیش نویس احیای 
توافق هسته ای، تضمین های مربوط به حفظ توافق 
در آینده تقویت ش��ود. وی دیدار قریب الوقوع در 
سطح وزرای خارجه در خصوص توافق هسته ای 

را بعید ندانست. 
 واشنگتن علنی پاسخ نمی دهد

در حالی که برخی محافل گفته اند جواب طرف های 
غربی به پاسخ  ایران   باید امشب یا فردا شب باشد، 
بروکسل و واشنگتن هم به پاس��خ ایران واکنش 
نشان دادند. س��خنگوی اتحادیه اروپا گفت: »ما 
پاس��خ ایران را شب گذش��ته دریافت کردیم و در 
حال بررسی آن هستیم و با دیگر طرف های برجام و 
ایاالت متحده در مسیر پیش رو رایزنی می کنیم.« 
 ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اعالم 
اینکه دیپلماسی بهترین راه برای اعمال محدودیت 
بر برنامه هسته ای ایران است، بار دیگر به زبان زور 
متوسل شد و گفت: »اگر ایران بازگشت به توافق 
هس��ته ای را نپذیرد ما دوباره برای مسیر تحریم 
آماده هس��تیم. ما هیچ برنامه ای ب��رای کاهش یا 
تعلیق تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران که به 
پرونده هس��ته ای مرب��وط نیس��ت، نداریم. « وی 
افزود که امریکا پاسخ خود را به صورت علنی اعالم 
نمی کند، بلک��ه آن را به طور مس��تقیم در اختیار 
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خواهد گذاشت. این مقام امریکایی با تکرار برخی 
ادعا های بی اساس و بدون اشاره به بدعهدی های 
برجامی کشورش گفت: »تنها راه دستیابی به توافق 
برای بازگشت دوجانبه به تعهدات برجامی این است 
که ایران خواسته های غیرقابل پذیرش و فرابرجامی 
خود را کنار بگذارد. ما از مدت        ها قبل گفته ایم که 

این درخواست        ها نامربوط هستند.«

 تکاپوی صهیونیس�ت        ها و افزایش تعامل 
با امریکا

رسانه صهیونیستی کان تأکید کرد که با ارسال 
پاسخ ایران، اسرائیل نگران اس��ت که امریکا در 
مسائل مربوط به بازرسی تأسیسات هسته ای ایران 
و افزایش غنی س��ازی اورانیوم و محدودیت های 
مطرح ش��ده در توافق هس��ته ای به نف��ع ایران 
عقب نش��ینی کند. این گزارش افزوده که دولت 
کنونی امریکا، پیش از این به اسرائیل تعهد داده 
بود که از موضوع بازرسی آژانس و آنچه اسرائیل 
»نقض معاهده منع گس��ترش سالح هسته ای از 
جانب ایران « می خواند کوت��اه نیاید. تماس های 
گسترده ای با واشنگتن در سطح سیاسی و امنیتی 
برقرار ش��ده تا امریکا از تعهدات خود به اسرائیل 
در این باره کوتاه نیاید. یان حوالتا، مشاور امنیت 
ملی رژیم صهیونیستی با همتای امریکایی خود 
»جیک س��ولیوان « تماس گرفته است. همزمان 
کانال ۱۳ اسرائیل، در گزارشی تأکید کرد که پاسخ 
ایران به متن پیشنهادی اروپا شامل پرسش        هایی 
درباره منافع اقتصادی بازگشت به توافق هسته ای 
برای تهران خواهد بود. همچنین یوآف گاالنت از 
سران حزب لیکود به ریاس��ت بنیامین نتانیاهو 
درباره پیامدهای بازگش��ت به توافق هس��ته ای 
در نسخه 2۰۱۵ آن هش��دار داد و گفت که این 
بازگشت »توان تشکیالتی ضد اسرائیلی در منطقه 
را تقویت خواهد ک��رد.«  وی که پیش تر فرمانده 
منطقه جنوبی ارتش رژیم صهیونیس��تی بوده، 
تأکید کرد که در صورت بهبود شرایط اقتصادی 
ایران، اموال بیش��تری به گروه های ضداسرائیلی 

ارسال خواهد شد. 
 گمانه زنی درباره پاسخ ایران

روزنامه ایندیپندنت با نقل قول از یک مقام غربی 
مدعی ش��د که ایران پیش��نهاد اتحادی��ه اروپا را 
برای احیای توافق هس��ته ای به صورت مشروط 
پذیرفته است. نش��ریه پولیتیکو نیز درباره پاسخ 
ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای توافق 
هسته ای نوش��ت: » در پاس��خ ایران بیشتر روی 
مسائل باقی مانده مرتبط با تحریم        ها و تضمین        ها بر 
سر تعامالت اقتصادی متمرکز است. « در ادامه این 
گزارش طبق گفته این مقام غربی ادعا شده است 
که پاسخ ایران خواسته های بیش��تری در زمینه 
تحقیقات آژانس بین المللی ان��رژی اتمی درباره 
منشأ ذرات مواد هسته ای که پیش تر کشف شده 
توسط بازرس��ان آژانس طی س��ال های گذشته 
در محل های مختلف، مط��رح نمی کند. تهران با 
این تحقیقات مخالفت کرده و اص��رار دارد توافق 
هسته ای تنها در صورتی می تواند احیا شود که این 
تحقیق توسط آژانس، برای همیشه مختومه اعالم 
شود. شبکه خبری بلومبرگ هم نوشت که ایران 
منتظر اس��ت در دو روز آینده نظر اروپا را در مورد 
پاسخ خود به احیای برجام، دریافت کند. این شبکه 
خبری امریکایی همچنین مدعی شد: » پاسخ ایران 
به »اتحادیه اروپا« می توان��د نتیجه توافق ایران با 
دولت امریکا، در راستای افزایش صادرات و عرضه 
نفت باشد. در پی حمله روسیه به اوکراین و به وجود 
آمدن بحران انرژی در جهان، غرب به ویژه امریکا 
به شدت به دنبال منابع جدید نفتی از جمله نفت 

ایران هستند.«

پوتین:اوکراینیها»گوشتدمتوپ«حفظهژمونیغربشدهاند
رئیس جمهور روس�یه در یک�ی از انتقادی       ترین 
س�خنرانی هایش   گفته ک�ه غرب ب�رای حفظ 
هژمونی دنبال درگیری اس�ت و م�ردم اوکراین 
ه�م در این بی�ن »گوش�ت دم توپ « ش�ده اند. 
دو مقام روس دیروز در دهمی��ن کنفرانس امنیت 
بین المللی در مس��کو، در موضعی مش��ترک، یکی 
از تند      ترین انتقاد      ه��ا را روانه غرب کردند. والدیمیر 
پوتین در س��خنرانی خود امری��کا را به تالش برای 
طوالنی کردن درگیری در اوکراین متهم کرده تا به 
گفته او »با برافروختن مجدد درگیری های قدیمی 
و دامن زدن ب��ه درگیری های جدی��د، هرج ومرج 
برمی انگیزند و سیاس��ت به اصطالح مه��ار را اجرا 
می کنند.« وزیر دفاع روس��یه هم وع��ده کرده که 
جنگ روس��یه در اوکرای��ن نقطه »پای��ان جهان 
تک قطبی« خواهد بود. پوتی��ن در این کنفرانس، 
که با حض��ور وزرای دفاع، رؤس��ای س��ازمان های 
بین المللی، کارشناس��ان غیردولت��ی و نمایندگان 
اتاق های فکر از سراسر جهان در مسکو برگزار شده، 
گفت:» وضعیت در جهان به طور پویا در حال تغییر 
است، زیرا کش��ور      ها و مردم بیشتری مسیر توسعه 
مستقل را بر اساس هویت، سنت      ها و ارزش       ها انتخاب 
می کنند. ویژگی های نظم جهان��ی چندقطبی در 
حال شکل گیری است.« پوتین گفته که »نخبگان 
جهانی گرای غربی با برافروختن مجدد درگیری های 
قدیم��ی و دام��ن زدن ب��ه درگیری ه��ای جدید، 
هرج ومرج را برمی انگیزند، سیاست به اصطالح مهار 
را اجرا می کنند، در حالی که در واقع هرگونه راه های 
جایگزین و مستقل توسعه را تضعیف می کنند.«  به 
گفته رئیس جمهور روسیه » آنها به شدت در تالش 
برای حفظ هژمونی و قدرتی هستند که از چنگ آنها 
خارج می شود و تالش می کنند کشور      ها و مردم را در 
چنگال نظم نو استعماری نگه دارند.« پوتین تأکید 
کرد که آنها به هر ش��یوه ای متوسل می شوند، این 
»هژمونی « برای کل جه��ان، برای کل تمدن مملو 

از استرس و آزار است. امریکا و دست نشاندگان آن 
با سازماندهی تحریکات، کودتا و جنگ های داخلی 
در امور داخلی کشورهای مستقل دخالت می کنند 
و با تهدید، باج خواهی و فشار کشورهای مستقل را 
به تسلیم ش��دن در برابر اراده خود وادار می کنند. 
رئیس جمهور روس��یه گفته که »همه اینها با یک 
هدف انجام می شود؛ حفظ سلطه جهانی« و تأکید 
کرده است: » غرب به طور هدفمند در حال نابودی 
سیستم امنیتی اروپا، ایجاد اتحادهای نظامی جدید 
است. پوتین گفته است:»غرب برای حفظ هژمونی 
نیاز به درگیری دارد. به همین دلیل است که مردم 
اوکراین سرنوشت » گوشت دم توپ « را داشتند. با 
اجرای پروژه »ضد روسیه«، آنها چشم خود را به روی 
گسترش ایدئولوژی نئونازی و نسل کشی ساکنان 
دونباس بس��تند، در حالی که به طور م��داوم رژیم 
کی یف را با تس��لیحات از جمله تسلیحات سنگین 

پمپاژ کردند.«

در حالی که ژنرال سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه 
در یک سخنرانی جداگانه از پوتین در این کنفرانس 
»واشنگتن را شریکی غیرقابل اعتماد در مورد توازن 
قدرت اس��تراتژیک« خوانده، پوتین در سخنرانی 
خود گفت که روس��یه به امریکا »پیش��نهاد      هایی 
درباره اقدامات امنیت��ی متقابل ارائه« کرده که این 
پیشنهاد      ها در دسامبر سال 2۰2۱ » نادیده گرفته 
ش��د«. به گفته پوتین، در چنین ش��رایطی بود که 
روس��یه تصمیم گرفت»عملیات نظامی ویژه را در 
اوکراین«آغاز کند، عملیاتی که به گفته او»کاماًل بر 
اساس منشور سازمان ملل « شده است:»اهداف این 
عملیات به وضوح و دقیق تعریف شده است؛ تضمین 
امنیت روسیه و شهروندان ما، محافظت از ساکنان 

دونباس در برابر نسل کشی.«
  امریکا نفت روی آتش می ریزد

رئیس جمهور روس��یه همچنین به تنش در تایوان 
اشاره کرده و گفته که ایاالت متحده بار دیگر عمداً 

تالش کرده اس��ت که »روی آتش نفت بریزد«. به 
گفته او » قمار مذبوحانه امریکا در رابطه با تایوان فقط 
دیدار یک سیاستمدار غیرمسئول فردی نیست، بلکه 
بخشی از یک اس��تراتژی هدفمند و آگاهانه ایاالت 
متحده برای بی ثبات کردن اوضاع در منطقه و جهان، 
تظاهر گستاخانه بی احترامی به حاکمیت یک کشور 
و تعهدات بین المللی است.« پوتین گفت: »ما این را 
یک تحریک با دقت برنامه ریزی ش��ده می دانیم.«  
 او گفته :»یک بار دیگر تک��رار می کنم: دوران نظم 
جهانی تک قطبی متعلق به گذشته است.« موضعی 

که ژنرال شویگو  نیز آن را تکرار کرد. 
  نیاز به استفاده از سالح هسته ای نداریم

 ش��ویگو گفته که وضعیت امنیتی در اروپا بدتر از 
دوران جنگ س��رد اس��ت و تأکید کرد: »سیستم 
امنیت جهانی به شدت در حال تغییر است، امریکا و 
متحدان سلطه خود را از دست داده اند. به گفته وزیر 
دفاع روسیه عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین 
پایان جهان تک قطبی است. او به »گمانه زنی«      هایی 
اشاره کرده که می گویند »روس��یه در حال آماده 
شدن برای استفاده از سالح های هسته ای تاکتیکی 
در اوکراین اس��ت« ولی گفت که این گمانه زنی      ها 
»دروغ مطل��ق« اس��ت:»چنین ادعا      های��ی برای 
منحرف کردن توجه عمومی از فعالیت های نظامی-
بیولوژیکی ممنوع ایاالت متحده در خاک اوکراین 
طراحی ش��ده است. روس��یه طبق معاهده جدید 
اس��تارت به تعهدات خود عمل می کند. سرگئی 
شویگو گفت: »هیچ هدفی در اوکراین وجود ندارد 
که نیازمند حمله هسته ای باش��د، بنابراین همه 
ادعا      ها مبنی بر اینکه روس��یه می تواند از س��الح 
هسته ای در عملیات نظامی خود استفاده کند پوچ 
است. «وی افزود: استفاده از سالح های هسته ای 
فقط به موارد اضطراری محدود می شود، همانطور 
که در دستورالعمل های روس��یه که در دسترس 

عموم است، مشخص شده است. 
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تل آویو در وحشت جنگ آینده 
با مقاومت فلسطین 

رس�انه های عبری گ�زارش دادند ک�ه وزارت خارج�ه تل آویو با 
تدوین سندی ویژه در حال ارزیابی سناریوهای درگیری آینده با 
مقاومت فلسطین است و احتمال افزایش تنش را ضعیف می داند. 
پس از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ سه روزه در غزه، اکنون مقامات 
این رژیم در حال بررسی سناریوهای احتمالی در آینده هستند تا سطح 
آمادگی خود را برای مقابله با گروه های مقاومت باال ببرند. طبق گزارش 
پایگاه خبری i24، رسانه های عبری گزارش می دهند که وزارت خارجه 
تل آویو ضمن بررسی سناریوهای احتمالی درگیری با مقاومت فلسطین، 
در تالش است به این سؤال پاسخ دهد دور بعدی چه زمانی خواهد بود. 
در همین راستا، »شبکه ۱۳ اسرائیل « گزارش کرد که یکی از اصلی     ترین 
موضوعاتی که این سند به آن پرداخته، این است که در صورت عدم وقوع 
رویدادهای دراماتیک، احتمال تشدید تنش در دوره آتی کاهش خواهد 
یافت. این شبکه افزود: س��ند تل آویو در ارزیابی های خود به دو هشدار 
اشاره می کند؛ یکی از آنها مربوط به درگیری     ها در حرم قدسی است که 
می تواند باعث تشدید تنش در جنوب فلسطین شود و دوم مربوط به جنبه 
اقتصادی است، زیرا وخامت اوضاع اقتصادی در نوار غزه می تواند منجر به 
تشدید تنش     ها در کرانه باختری شود. رسانه های عبری خبر می دهند که 
ارزیابی های پیش نویس این سند حاکی از آن است که تل آویو، جنبش 
جهاد اسالمی را در موضع ضعف می داند و ادعا می کند که این جنبش در 
جریان عملیات »سپیده دم« به شدت آسیب دید و از این رو برای بازسازی 
نظامی خود و کاهش تنش به وجود آمده با حماس تالش خواهد کرد. این 
رسانه     ها گزارش دادند که تحلیل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این 
است که جنبش حماس برای تشدید کنترل خود بر جهاد اسالمی تالش 
خواهد کرد و تالش     ها در نوار غزه، برای بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز 
خواهد کرد. این ارزیابی     ها و تحلیل ها در حالی از سوی نهاد    ها و رسانه های 
رژیم صهیونیستی منتشر می شود که پس از اتمام جنگ سه روزه تل آویو 
با مقاومت فلسطین، ش��بکه عبری »کان«، به نقل از منابع خود در بین 
مقامات صهیونیس��ت اذعان کرد که »نهادهای نظامی اسرائیل از ترس 
و بیم  خود از انتقام جویی در منطقه نابلس که شهرک نش��ینان و ارتش 
را هدف قرار می دهد، ابراز نگرانی کرده اند«. روزنامه هاآرتص نیز هفته 
گذشته در مقاله ای به بررسی نتایج درگیری اخیر رژیم صهیونیستی با 
غزه و نبرد با جنبش جهاد اسالمی فلسطین پرداخت و نوشت که اگر جهاد 
اسالمی این است، نبرد با حزب اهلل و حماس چگونه خواهد بود. از سوی 
دیگر، با نزدیک شدن به انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی که قرار است 
اول نوامبر امسال برگزار شود، کارشناسان رژیم صهیونیستی درباره خطر 
تهدید    هایی همچون حمالت س��ایبری و موضوع دخالت های خارجی 
هشدار می دهند. یکی از این کارشناس��ان »گابی سیبونی« مدیر امور 
نظامی-راهبردی و برنامه های امنیت سایبری در مؤسسه مطالعات امنیت 
قومی دانشگاه تل آویو است که در این خصوص گفت وگویی با پایگاه »مدیا 
الین« داشته است. سیبونی در این گفت وگو معتقد است: »دو نوع تهدید 
پیش  روی انتخابات وجود دارد: اول نفوذ به سیستم     هایی است که اسرائیل 
در انتخابات استفاده می کند؛ امری که ممکن است نیاز به بازشماری آرا را 
ایجاد کند. نوع دیگر تهدید    ها شامل استفاده از رسانه های اجتماعی برای 

انتشار اطالعات نادرست و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

4 شرط چارچوب هماهنگی شیعیان
 برای موافقت با انحالل پارلمان

رهب�ران چارچ�وب هماهنگ�ی ش�یعیان ع�راق ب�ا برگ�زاری 
پیش�نهاد  ب�ا  موافق�ت  ب�رای  را  ش�رط  چه�ار  نشس�تی 
گرفتن�د.  نظ�ر  در  پارلم�ان  انح�الل  ب�رای  مقت�دی ص�در 
به گزارش ایس��نا، یک منبع در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در 
گفت وگو با شفق نیوز گفت شرط نخست این است که یک دولت منتخب 
به ریاست یک فرد معرفی شده توس��ط چارچوب هماهنگی و با تأیید 
پارلمان تشکیل ش��ود و فعالیت دولت موقت فعلی نیز پایان یابد. این 
منبع تصریح کرد: »در شرط دوم بر تغییر قانون انتخابات و کمیساریای 
انتخابات تأکید شده است. شرط سوم نیز برگزاری جلسه پارلمان برای 
بررسی راه حل های قانونی و واقع بینانه انحالل پارلمان، انتخابات و دوره 
دولت انتقالی است.«  منبع مذکور همچنین گزارش داد: شرط مطرح 
شده دیگر، دستیابی به توافق ملی برای اتخاذ تصمیم انحالل پارلمان و 
برگزاری انتخابات زودهنگام است. طبق گفته این منبع، هادی العامری، 
رهبر ائتالف » الفتح « همچنان به دیدارهای خود با طرف های مختلف 
معادله سیاسی عراق، در بغداد و اقلیم کردس��تان عراق ادامه می دهد 
تا آنها را درجریان شروط چارچوب هماهنگی ش��یعیان قرار دهد. در 
شرایطی که جریان صدر روز     شنبه را برای تظاهرات میلیونی اعالم کرده، 
»محمد صالح العراقی« چهره نزدیک به سیدمقتدی صدر گفت رعایت 

هفت مورد ضروری است:
۱- به گفته س��ید مقتدی صدر، نام بردن از وی در ش��عار، سخنرانی، 

تصاویر، پرچم یا بنر ممنوع است.
2 - تظاهرات باید مسالمت آمیز باشد.

۳- خواس��ته ش��ما اصالح نظام با تمام جزئیات آن اعم از قوه قضائیه، 
مقننه و مجریه و مبارزه با فاسدان است و هرگونه درخواست بازگشت 

فراکسیون صدر به پارلمان اکیداً ممنوع است.
4-نیروهای امنیتی و حشدالش��عبی نه تنها برادران شما بلکه از خود 
شما و با شما هس��تند و هرگونه تعرض به آنها تعرض به سید مقتدی 

صدر است.
۵ -مسیر تظاهرات از میدان التحریر به سمت میدان االحتفاالت است.

۶-قوه قضائیه و مقر آن خط قرمز است گرچه خواهان اصالح آن هستم.
7- با توجه به احتمال حضور گسترده در تظاهرات خواهشمندیم از ایجاد 

مزاحمت برای مردم پرهیز شود. 


