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سیاسی

دیپلماسی

یک پژوهشگر مسائل افغانستان مطرح کرد

کاخ سفید:

یک پژوهشگر مسائل افغانستان معتقد است:
اشرف غنی بر مبنای استراتژی و برنامه بزرگ
ایاالت متحده آمریکا برای شــعلهور شــدن
آتش در افغانســتان و کشــاندن کشورهای
منطقه به این تحوالت ،بازی میکند .حمید
عزیزی در گفتگو با ایســنا در ارزیابی خود از
تحوالت اخیر افغانستان گفت :به نظر میرسد
با خــروج آمریکا از منطقه ،نقطه مشــترک
در بیــن کشــورها از بین رفتــه و به تدریج
جــای خود را به رقابــت میدهد ،طوری که
ابتدا غیرمســتقیم و بعد مستقیم درگیر این
موضوعات میشوند.
وی با بیان این که یارکشی در بین کشورهای
منطقه ممکن است رخ دهد ،اظهار کرد :تصور
من این است یارکشیها در سطح منطقه بر
مبنای تضاد منافع شکل خواهد گرفت .این
پژوهشگر مسائل افغانســتان معتقد است:
نکته مهم این اســت کــه برخالف تصورات،
اشــرف غنی در میدان تنهــا نمانده ،منزوی
نشده بلکه بر مبنای استراتژی و برنامه بزرگ
ایاالت متحده آمریکا برای شعلهور شدن آتش
در افغانستان و کشــاندن کشورهای منطقه
به ایــن تحوالت ،بازی میکند و حرکتها را
طوری انجام میدهد کــه برخورد و تضادها
افزایــش پیدا میکند .عزیــزی تصریح کرد:
پاکســتانیها با توجه به فشاری که از داخل
کشــور به آنها وارد شــد تصمیم گرفتند
کنفرانســی را با حضور سیاسیون افغانستان
و طالبــان برگــزار کنند امــا فضلی ،رئیس
عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان به سیاســیون برای حضور در این
کنفرانس اخطار داد ،لذا به نظر میرسد دولت
افغانستان تالش دارد تا جلوی توافق صلح را
بگیرد و احتمال بازگشــت نیروهای نظامی
آمریکا را تقویت کند.
وی یادآور شــد :اشــرف غنی یــک بازیگر
است ،حفیظ اهلل االمین رئیس جمهور وقت
افغانســتان نیز در آن زمــان طوری صحبت
میکــرد کــه مــردم تحریک شــدند علیه
کمونیســتها قیام کننــد نتیجهاش حضور
روس و درگیریهــا در آن زمــان بود اکنون
اشرف غنی هم همان بازی را تکرار میکند.
این پژوهشگر مســائل افغانستان همچنین
بیان کرد :چند شب پیش مجاهد سخنگوی
طالبان در یک مناظره دو ساعت و نیم شرکت
کرد و گفت که امارت اسالمی یا همان طالبان
اعتقادی بــه انتخابات ندارد ،انتخابات از نظر
آنها جایگاه شــرعی ندارد ،این مســئله به
معنای این است که طالبان ،انتظاری را که هم
جامعه جهانی ،هم آمریکا در قالب آن قرار داد
و هم مردم افغانستان دارند ،برآورده نمیکند،
با این حرفها راه آینده را میبندند برای این
که در آینده بخواهند نرمشی نشان دهند.
عزیزی در ادامه ابراز کرد :سخنگوی طالبان
در مناظــره همچنین اعالم کرد طرف مقابل
کــه در دوحه بــا آنها مذاکــره میکنند را
صرفا به عنــوان یک طرف افغان به شــمار
میآورند و به عنوان نماینده دولت به رسمیت
نمیشناسند ،بنابراین طالبان عزم جدی برای
رســیدن به اهداف خودش دارد که آن را هم
از طریــق جنگ تامین میکنــد .وی افزود:
از ســوی دیگر فضا در داخــل کابل طوری
اســت که هر کدام از احزاب و شــخصیتها
(جهادی ها) که طی ســالهای اخیر منزوی
بودنــد اکنون تالش دارند بــه عنوان بازیگر
اصلی معرفی شوند .برخی از این شخصیتها
با لباسهــای نظامی و گرفتــن عکسهای
تبلیغاتی تالش میکنند خودشــان را مطرح
کننــد ،برای آنها غنی و طالبان فرقی ندارد
چون هر دو طرف درصدد حذف اینها هستند.
این پژوهشگر مسائل افغانستان تصریح کرد:
در واقع از حضور در میدان جنگ دستاوردی
حاصل نمیشود جز تعدادی عکس ،زیرا عمال
در خود جنگ شــرکت نمیکننــد چرا که
عکسی از دشــمن منتشر نمیشود .از سوی
دیگر با طالبان خیلی جدی نمیجنگند چون
نمیخواهند آینده خود را بعد از غنی سخت
کنند .عزیزی ادامــه داد :هر دو طرف جنگ
بدون تــرس از افکار عمومی و مجازات و پی
گیریهای قانونی و نقض کنوانســیونها در
حال انجام جنایتهایی هستند ،فیلم گرفته
و پخش میکنند در واقع هدفشان جنگیتر
کردن روحیه در ســطح جامعه برای جنگ
بیشــتر است وگرنه که نه اخالص در طالبان
وجود دارد و نه در دولت اشرف غنی زیرا غنی
فکر میکند آمریکاییها در رأس و کشورهای
غربی سکوالر پشت سر او قرار دارند و تصور
میکند اتفاقاتی که در حال رخ دادن اســت
به ضرر طالبان میباشــد .لذا غنی همچنان
به موقعیت خودش پا فشــاری میکند .وی
همچنین اظهار کرد :دستگاه تبلیغاتی طالبان
جنایتهای آنــان را با بزرگنمایی نشــان
میدهــد و دولت افعانســتان هم به گونهای
دیگر برای بد نام کردن طالبان عمل میکند
و این که دو طرف یکدیگر را بدنام میکنند،
حساســیتها را افزایش داده و باعث شــده
جنگ روز به روز بیشتر شود .این کارشناس
مسائل افغانستان معتقد است :در افغانستان
تالش میشود تا پای کشــورهای منطقه را
به گونهای به جنگ بکشانند ،با مسئله حشد
الشــعبی میخواهند ایران را مجبور کنند تا
پایش به افغانستان کشــیده شود ،رزمایش
مشــترک روســیه و تاجیکســتان نشان از
آمادگی حضور نظامی آنهــا دارد هندیها
و چینیها نیز با توجه بــه نگرانیهای خود
واکنشهایی داشته اند.

ســخنگوی کاخ ســفید تصریح کرد :دولت
بایدن همچنان بر این باور اســت که پیشبرد
مسیر دیپلماتیک بهترین راه مواجهه با ایران
است .به گزارش ایسنا ،جن ساکی سخنگوی
کاخ سفید در نشست خبری هفتگی خود در
پاسخ به سوالی درباره حمله به یک نفتکش
اســرائیلی در نزدیکی عمان و ادعای مقامات
صهیونیستی مبنی بر دست داشتن ایران در
این حادثه گفت :اسرائیل یک دولت مستقل
اســت و تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد.
بنابر گزارش وب سایت کاخ سفید ،وی ادامه
داد :در عیــن حــال تمرکز واشــنگتن روی
گفتگوها برای بازگرداندن برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) باقی خواهد ماند .جن ساکی
همچنین در اظهاراتی ضد ایرانی مدعی شد:
دیدگاه ما این است که هرگونه تهدید از سوی
ایران باوجود یک برنامه هســتهای نامحدود
خطرناکتر خواهد بود .سخنگوی کاخ سفید
افزود :به طور قطع ،بازگشت به توافق هستهای
ما را در موقعیت بهتری برای رسیدگی به این
تهدیدات قرار میدهد.

اشرف غنی بر مبنای
برنامهآمریکابازیمیکند

«دیپلماسی»بهترینراه
مواجهه با ایران است

آمریکا

آمریکا  ۲۴دیپلمات روس را
اخراج کرد

ســفیر روسیه گفت :ایاالت متحده لیستی از
۲۴دیپلمات را که باید تا  ۳ســپتامبر از این
کشور خارج شوند به روســیه داده است .به
گزارش ایسنا به نقل از تاس ،آناتولی آنتونوف،
ســفیر روسیه در آمریکا در مصاحبه با مجله
نشــنال اینترســت گفت :متأســفانه اوضاع
بــه خوبی پیــش نمــیرود .نمایندگیهای
دیپلماتیک روسیه در ایاالت متحده همچنان
مجبور به کار تحت محدودیتهای بیسابقه
هســتند که نه تنها به قوت خود باقی است،
بلکه تشدید میشود .آنتونوف در ادامه گفت:
همــکاران آمریکایی در ایــن زمینه پیگیر و
خالق هستند .اخراج دیپلماتها به بهانههای
واهی اجرا انجام میشــود .دسامبر گذشته،
وزارت خارجه آمریکا بــه طور یکجانبه یک
دوره سهســاله برای دوره ماموریت پرســنل
روســی در ایاالت متحده تعیین کرد که به
گفته آنتونوف در هیچ کشــور دیگری کاربرد
ندارد .آنتونوف گفت :ما لیســتی از بیست و
چهار دیپلمــات دریافت کردیــم که انتظار
میرود قبل از  ۳ســپتامبر  ۲۰۲۱کشــور را
ترک کنند .تقریباً همه آنها بدون جایگزین
خارج میشوند زیرا واشنگتن به طور ناگهانی
روش صدور ویزا را ســخت کرده است .سفیر
روسیه در آمریکا گفت ،در روزهای اخیر ۲۲
ویزا برای کارمندان سفارت آمریکا در مسکو
صادر شده اما در عوض واشنگتن تنها ویزای
سرکنسول را تمدید کرده است .این مسخره
است .ند پرایس ،ســخنگوی وزارت خارجه
آمریــکا خبرنگاران را درباره وضعیت حقیقی
امور مربوط به فعالیت دیپلماتهای روســی
منحرف کرده است .آنتونوف در مورد اظهارات
پرایس گفت که ممنوعیت استخدام روسها
و اتباع کشورهای ثالث توسط روسیه شرایط
کار دیپلماتهای ایــاالت متحده را پیچیده
میکند .وی ادامه داد :ما خویشتنداری خود را
با وجود بدتر شدن وضعیت و شرایط زندگی
دیپلماتهای روس در آمریکا مدتهاســت
که نشان دادهایم .این شامل توقیف امالک و
اخراج کارمندان است که به آنها ۷۲ساعت
زمان داده میشــود تا آمریکا را ترک کنند.
این اقدامات از سوی آمریکا در مقصر دانستن
روســیه تنها باعث ســردرگمی میشود .به
گفته آنتونوف ،حــدود  ۶۰کارمند به همراه
خانــواده یعنی  ۱۴۰نفــر در حال حاضر در
انتظار تصمیــم مربوط به درخواســتهای
ویزای ارائه شــده بــه وزارت خارجه آمریکا
هســتند .این انتظار برای برخی از مه ۲۰۲۰
اســت .بعضی از این افراد حتی برای مسائل
مهم بشری هم نمیتوانند کشور را ترک کنند
و به روسیه بروند .بیش از  ۳۰کارمند جدید
به دلیل این مسئله که ویزا آنها در سفارت
آمریکا در مسکو صادر نشده ،فرصتهایشان را
از دست میدهند.

عراق

انهدامگروهتروریستی
عاملانفجاراخیر
شهرک الصدر عراق

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

نیروهای امنیتی عراق شبکه تروریستی عامل
انفجار اخیر شهرک الصدر را منهدم کردند .به
گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه خبری روسیا
الیوم ،وزارت کشور عراق در بیانیهای مطبوعاتی
ضمن اشــاره به انهدام گروه تروریستی عامل
انفجار اخیر در شهرک الصدر اعالم کرد :پس
از انهدام یک شبکه تروریستی بزرگ در استان
کرکوک که مسئول انفجارهای بازار الوحیالت
در شهرک الصدر بود ،موفق شدیم یک گروهک
تروریستی دیگر در االنبار را که در حال برنامه
ریزی برای حمالتی در مکانهای عمومی و پر
ازدحام در روز عید قربان گذشته بود ،شناسایی
و منهدم کنیم .در ادامه این بیانیه آمده است:
تحقیقات اولیه نشــان دادند که اعضای این
گروهک در ســال  ۲۰۱۸با بمبهای دست
ساز عملیات تروریســتی را علیه خودروهای
گشتی ارتش و حشد شعبی اجرا کرده و قصد
داشتند در تعطیالت عید قربان حمالت بزرگی
انجام دهند.

همراهیناتوباادعاهاعلیهایراندربارهنفتکشاسرائیلی

ناتو نیز ادعاها مبنی بر دســت داشــتن ایران در حمله به نفتکش
متعلق رژیم صهیونیســتی را تکرار کرد و از تهران خواســت تا به
تعهدات بینالمللیاش پایبند باشد .به گزارش ایسنا ،سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) در واکنش به گزارشات درخصوص حمله به
نفتکش مِرسِ ر استریت که تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد،
همصدا با مقامات رژیم صهیونیســتی ،آمریــکا و انگلیس بیانیهای
منتشر و این حادثه را محکوم کرد .در این بیانیه که روی وب سایت
ســازمان ناتو قرار گرفته ،آمده اســت :ما با پیوستن به متحدانمان
حمله مرگبار اخیر به کشتی اِموی مِرسر استریت در نزدیکی سواحل
عمان را محکوم میکنیم و به رومانی و انگلیس به دلیل تلفات آنها
در این حادثه تســلیت میگوییم .در ادامه این بیانیه آمده اســت:
آزادی ناوبری برای تمام متحدان ناتو ضروری اســت و میبایســت
طبق قوانین بینالمللی رعایت شود .ناتو با تکرار ادعاها مبنی بر نقش
ایران در حمله به این کشتی در سواحل عمان آورده است :انگلیس،
ایاالت متحده و رومانی به این نتیجه رسیدهاند که به احتمال بسیار
زیــاد حمله کار ایران بوده اســت .متحدان ما همچنان نســبت به
اقدامات ثباتزدای ایــران در منطقه نگرانند و از تهران میخواهند
تا به الزامات بینالمللی پایبند باشد .به گزارش ایسنا ،روز پنج شنبه
رسانهها گزارش دادند که یک نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی
در نزدیکــی عمان هدف حمله توســط یک پهپــاد قرارگرفت که
طبق همین گزارشــات در اثر آن دو تن از خدمه کشــتی ،شــامل
یک بریتانیایی و یک رومانیایی جان خود را از دست دادند .مقامات
صهیونیســتی و همچنین انگلیس و آمریکا در ادعاهایی بدون ارائه
هیچ گونه مدرکی ایران را متهم به دست داشتن در این حادثه کرده
و میگویند که حمله کار ایران بوده است.

دردی از دردهایشــان دوا نمیشــود و هر کس باد بکارد طوفان درو
میکند .وی خاطرنشان کرد :ایران لحظهای در دفاع از امنیت خود و
منافع مردمش تردید نمیکند .خطیب زاده همچنین روز دوشنبه در
توییتی نوشت :ایران به عنوان ضامن امنیت خلیج فارس بیانیههای
تحریکآمیز و به صورت هماهنگ طراحیشــده از سوی انگلستان و
آمریکا را قویا محکوم میکنــد .او ادامه داد :آنها که درباره حمالت
تروریستی مکرر به کشتیهای ایرانی سکوت کرده بودند ،حاال بیپایه
و اســاس به ایران اتهامزنی میکنند .هرگونه ماجراجویی ضدایرانی
پاسخی فوری و قاطع دریافت خواهد کرد.

> دیپلمات ارشد روس :دلیلی برای متهم کردن ایران وجود ندارد

این ادعاهای ساختگی در حالی مطرح میشود که سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری این هفته
خود در مورد اتهامات مطرح شده از سوی رژیم صهیونسیتی و آمریکا
نســبت به ایران در مورد دست داشــتن تهران در حمله به نفتکش
اسراییلی و تالش این رژیم برای مطرح کردن این موضوع در شورای
امنیت سازمان ملل گفت :موجودیت رژیم اشغالگر قدس باید دست
از این اتهام زدنهای واهی بردارد و این بار اول نیســت که این رژیم
اشــغالگر چنین اتهاماتی را متوجه کشــور ما میکند .این دیپلمات
ارشــد ایران با بیان اینکه این رژیم هر جایی که رفته با خود ناامنی،
ترور و وحشت برده اســت تصریح کرد :مسئولیت وضعیت فعلی بر
عهده آنانی است که پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز کرده اند.
خطیب زاده با تاکید بر اینکه اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در
این ارتباط محکوم اســت ،گفت :آنها باید بدانند با این فرافکنیها

یک مقام ارشد وزارت امورخارجه روسیه تاکید کرد که هیچ دلیل و
مدرکی برای متهم کردن ایران به دســت داشتن در حادثه حمله به
نفتکش اسرائیلی وجود ندارد .به گزارش ایسنا ،ضمیر کابلوف ،رئیس
دپارتمان دوم امور آســیایی وزارت امورخارجه روســیه در گفتگو با
خبرگزاری اسپوتنیک ادعاهای رژیم صهیونیستی و همچنین انگلیس
و آمریکا را مبنی بر اینکه ایران به نفتکش مِرسِ ر استریت حمله کرده
اســت ،رد کرد .وی گفت :ما حتی کوچکترین دلیلی که باور کنیم
ایران در این حمله دســت داشته اســت ،نداریم .وی با تکرار موضع
مسکو در این زمینه افزود :امتناع روسیه برای پیوستن به این اتهامات
(علیه ایران) به این دلیل اســت که ما هیچ مدرکی نداریم .هر زمان
که شــواهدی پیدا شد ،در آن صورت روی موضع خود کار میکنیم.
این مقام ارشد روس با تاکید بر اینکه هیچ سندی برای متهم کردن
ایران درخصوص حمله به نفتکش اسرائیلی وجود ندارد ،گفت :تهران
هنوز درخواست کمکی از مسکو در رابطه با این کشتی نکرده است.

عهدشکنی مجدد آمریکا در موضوع تبادل زندانیان؛ نقطه سر خط!

ایران از ابتدای شکلگیری مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان ایران
و آمریکا اعالم کرد که این موضوع هیچ ارتباطی به مذاکرات احیای
برجام نداشته و رویکرد تهران در این زمینه تنها معطوف به پیگیری
موضوعات حقوق بشری و انساندوستانه است .به گزارش ایسنا ،به
نقل از نورنیوز ،تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا موضوعی است
که طی سالهای گذشته به فراخور شرایط به بحث روز تبدیل شده
و در بازههای زمانی مختلف اقداماتی در این خصوص از ســوی دو
طرف انجام شده است .در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما
فارغ از روند مذاکرات هســتهای ،مذاکراتی میان ایران و آمریکا در
خصوص تبادل زندانیان دو طرف شــکل گرفت که نهایتا منجر به
آزادی  ۴زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی و  ۷زندانی ایرانی شد.
کاخ ســفید در آن زمان ،عالوه بر این ،حکم اســترداد  ۱۱ایرانی
دیگر را که به ادعای واشینگتن در موضوع دور زدن تحریمها فعال
بودند نیز لغو کرد و طلب  ۱.۷میلیــارد دالری ایران بابت پرونده
قدیمی خریدهای تسلیحاتی موسوم به « »FMSرا نقدا پرداخت
کرد .در آن زمــان و پس از انجام موفق تبادل مذکور میان تهران
و واشــنگتن ،لندن نیز در خصوص انجام عملیات تبادل با هدف
آزادسازی نازنین زاغری جاسوس ایرانی-انگلیسی زندانی در ایران
در ازای پرداخت طلب کشورمان در پرونده خریدهای نظامی ایران
موسوم به « »IMSبه مبلغ  ۳۹۰میلیون پوند ،اعالم آمادگی کرد
و مذاکــرات تهران-لندن در این رابطه آغاز شــد .پس از انتخابات
ریاســت جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا ،دونالد ترامپ با انتقاد شدید از
اقدامات اوباما در موضوع تبادل زندانیان میان تهران و واشینگتن،
رئیس جمهور ســابق آمریکا را به بــاج دادن به ایران متهم کرد و
ادعا نمود که قادر اســت تمام زندانیان آمریکایی در ایران را بدون
پرداخــت هیچ مبلغی آزاد کند .دونالــد ترامپ با انتصاب «رابرت

اوبراین» به عنوان نماینده ویژه خود در این خصوص ،روند جدیدی
را در پیش گرفت .اقدامات و رفتارهای قلدر مآبانه ترامپ در موضوع
تبادل زندانیان ،نه تنها روند شــکل گرفته میان دو طرف در زمان
اوبامــا را بر هم زد ،بلکه با ایجــاد اخالل در روند مذاکرات تهران-
لندن ،عمال موجب ایجاد بنبســت در این فرآیند نیز شد .در دوره
ریاســت جمهوری ترامپ تنها دو تبادل یک به یک میان ایران و
آمریکا و بدون هرگونه مذاکره مستقیمی میان دو کشور انجام شد
آمریکایی
و طی آن در ازای یک جاسوس چینی-آمریکایی و یک
ِ
متهم محکوم به مســائل اخالقی و توهین بــه مقامات ایرانی دو
زندانی ایرانی در آمریکا آزاد شدند.
دخالت آمریکا در مذاکرات تبادل میان ایران و انگلیس از آن جهت
بود که پس از نهایی شــدن توافق دو طرف برای آزادی زاغری در
ازای پرداخت بدهی ایران ،ترامپ مصرانه خواســتار آزادی «مراد
طاهباز» جاسوس سه تابعیتی (ایرانی-انگلیسی-آمریکایی) در کنار
نازنین زاغری شــد که بدلیل مخالفت ایران با درخواســت مطرح
شــده ،مذاکرات آغاز شده منجر به نتیجه نشد .از ابتدای روی کار
آمدن جو بایدن پس از انتخابات  ۲۰۲۰اما؛ کاخ ســفید با ادعای
اولویت داشتن موضوعات و پروندههای حقوق بشری بر موضوعات
سیاسی ،خواستار از سرگیری مذاکرات در خصوص تبادل زندانیان
شد .لندن نیز با بهرهگیری ازفرصت ایجاد شده درخواست کرد که
به صورت هم زمان مذاکرات مربوط به آزادسازی نازنین زاغری در
قبال پرداخت بدهیهای ایران در پرونده خریدهای تسلیحاتی قبل
از پیروزی انقالب اسالمی نیز آغاز شود .با پذیرش ایران ،گفتگوهای
غیر مستقیم پیرامون تبادل  ۴ایرانی در برابر  ۴آمریکایی به عالوه
پرداخــت  ۷میلیارد دالر از مطالبات بلوکه شــده ایران در ســایر
کشورها با آمریکا و مذاکره با انگلیس برای آزادسازی نازنین زاغری

نخست وزیر عراق
آغاز اجرای طرح «برگه سفید» را اعالم کرد

نخســتوزیر عراق در ســخنانی آغــاز اجرای
ســازوکارهای اجرایی و اجرایی طرح اصالحات
اقتصادی در این کشور را اعالم کرد .به گزارش
ایســنا ،به نقل از رویتــرز ،مصطفی الکاظمی،
نخستوزیر عراق در سخنانی پیش از آغاز جلسه
کمیته عالی اصالح ،از آغاز اجرای سازوکارهای
اجرایی و اجرایــی طرح اصالحات اقتصادی در
این کشــور خبر داد .وی در ایــن باره گفت :از
زمانی که ما «برگه ســفید»( ،طرح اصالحات
اقتصادی عراق) اصالحات را برای مقابله با فساد
گسترده در کشور مطرح کردیم ،در حال ایجاد
فضای مناسب برای اجرای آن هستیم و جلسه
امروز برای اعالم آغاز اجرای سازوکارهای اجرایی
و اجرایی طرح اصالحات اقتصادی در چارچوب
برگه سفید است .وی درباره این طرح اصالحات
افــزود :این طرح راه حلی بــرای بحران مزمن
مدیریــت اقتصادی ارائه میدهــد؛ بحرانی که
وابستگی کامل به نفت وعدم تنوع منابع درآمد
شاخصه آن اســت .ما میخواهیم به عراقیها
بگوییم کــه درباره اصالحات جدی هســتیم،
بنابراین برنامه مدیریت اقتصاد کوتاهمدت نبوده
و هدف آن اصالحات یکپارچه طی پنج ســال
است .الکاظمی ادامه داد :خسارتهای وارد شده
به اقتصاد عراق بســیار زیاد اســت و به همین
دلیــل امکان اجرای طــرح اصالحات در مدت

کوتاه وجود ندارد و هرکســی که قول دهد این
کار را انجام دهد ،دچار توهم شده است .هدف
رشد کشور عراق است و نه دولت فعلی؛ چراکه
عمر دولتها سپری میشود و این کشور است
که پابرجاســت و به همین دلیل است که ما با
تمام عزم خود میخواهیم اعتبار اقتصادی عراق
را بازیابی کنیم .وی ادامــه داد :از زمانی که ما
مدیریت اجرایی عراق را بر عهده گرفتیم ،سخت
در تــاش برای اجرای اصالحــات بودهایم تا با
کمترین ضرر و زیان برای همه مواجه شــویم.
آینده فرزندان ما مهمتر از هر چیزی است ،آنها
سازندگان عراق هستند و آنها هستند که آن
را رهبری میکنند ،بنابراین اجازه دهید منافع
خــود را رها کرده و به فرزندان خود فکر کنیم.
نخســتوزیر عراق اوایل پاییــز  ۱۳۹۹با هدف
اجرای اصالحات اقتصادی کالن در این کشــور
از طرح خود با عنوان «برگه ســفید» رونمایی
کرد .این طرح شامل  ۵محور از جمله دستیابی
به ثبات مالی پایــدار ،اصالحات در بانکداری و
اقتصاد کالن ،بهبود وضعیت زیرساختها ،ارائه
خدمات اساسی و بهبود حکمرانی در عراق است.
به گفته الکاظمی طرح مقاله ســفید مقدمهای
برای فعالیتهای اصالحی بلندمدت اســت که
همــکاری و همفکری مجلس ،شــورای عالی
قضائی و سایر متخصصان عراق را میطلبد.

آغاز و تا حصول توافق نهایی ادامه یافت .ایران از ابتدای شکلگیری
این روند اعالم کرد که موضــوع مبادله زندانیان هیچ ارتباطی به
مذاکرات احیای برجام نداشــته و رویکرد تهران در این زمینه تنها
معطوف به پیگیری موضوعات حقوق بشری و انساندوستانه است.
در این میان و پس از توقف مذاکرات وین در پایان دور ششــم ،به
یکبــاره آمریکا بر خالف ادعاهای اولیــه خود مبنی بر جدا بودن
سیاسی فیمابین از موضوع تبادل زندانیان ،مذاکرات وین را
مسائل
ِ
به این فرآیند گره زد و با این استدالل که پرداخت طلب  ۷میلیارد
دالری فرصت تنفس به ایران خواهد داد و انگیزه تهران برای تداوم
حضور در مذاکرات احیای برجام را کاهش میدهد ،توافق شــکل
گرفته را بر هم زد .پس از اســتنکاف آمریکا از اجرای مفاد توافق،
لندن نیز مجددا خواســتار تحویل مراد طاهباز به سفارت سوئیس
(حافظ منافع آمریکا) در تهران شد که البته به دلیل مخالفت ایران،
روند تبادل با این کشور نیز متوقف شد .این رفتار مزورانه که طی
چند هفته گذشته با تبلیغات گسترده رسانههای غربی برای مقصر
جلوه دادن ایران در روند تبادل زندانیان پیگیری شــده ،نشان داد
که اولویت اصلی دولت آمریکا پیگیری اهداف سیاسی است و شعار
حمایت از حقوق بشر تنها ابزاری در خدمت تامین امیال سیاسی به
حساب میآید .در همین راستا؛ یک مقام مطلع به «نورنیوز» گفت:
گرچه ایران قبال با اهداف حقوق بشــری انساندوستانه از موضع
خود در خصــوص «تبادل همه زندانیان ایرانــی با همه زندانیان
آمریکایــی» کوتاه آمده و حاضر به تبادلهای موردی شــده بود،
ولی اکنون با رفتار کثیف و تداوم عهدشــکنی دولت بایدن ،دیگر
هیچ انگیزهای از سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد و لذا
موضوع تبادل به شــکل کنونی را به طور کلی از دستور کار خود
خارج خواهد کرد.

پامپئو به سیاست «ضعیف» بایدن
در قبال چین تاخت

وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا به سیاســت
«ضعیف» جو بایدن در قبال چین تاخت و نسبت
به خطرعدم ایستادگی مقابل «دشمنان» آمریکا
هشدار داد .به گزارش ایسنا ،مایک پامپئو ،وزیر
امور خارجه سابق آمریکا در برنامهشان هنتی
فاکس نیوز گفــت :همانطور که در بهار ۲۰۲۰
تاکید داشتم ،موسســه ویروسشناسی ووهان
به طور حتم مکانی اســت که ویروس کرونا از
آن نشــات گرفت و ما دیدیم که چه الپوشانی
عمیقی صــورت گرفت .این کار هنوز هم ادامه
دارد .آنها به هیچکس اجازه نمیدهند درست
تحقیق کنند .حزب کمونیســت چین مسئول
است که به مردم اجازه داد با یک ویروس بسیار
مســری و شناخته شــده ،ویروسی که خیلی
کشنده است سفر کنند و آن را در سراسر جهان
پخش کنند.
او افزود :این کاری غیرمسئوالنه بود و آنها باید
پاسخگو شوند .راههای زیادی هست که ما این
کار را انجام دهیم .به نظر نمیرســد که دولت
بایدن قصد داشته باشــد وارد هیچکدام از این
مسیرها شــود .ابزارهای بسیاری وجود دارد که
دولــت بایدن میتواند از آنها برای پاســخگو
کردن حزب کمونیست چین بابت مرگ و میر
میلیونها تن در سراسر جهان و ضرر میلیاردها
دالری که نتیجه شــیوع این ویروس در جهان

سناتور واکسن زده آمریکایی کرونا مثبت شد

لیندسی گراهام ،سناتور جمهوریخواه آمریکا اعالم کرد ،به رغم تزریق
واکسن کووید  ،۱۹تست کرونایش مثبت شده و در حال حاضر عالئمی
شــبیه به آنفوالنزا دارد و به مدت  ۱۰روز خودش را قرنطینه خواهد
کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،همزمان با اینکه
ســنا برای پیشــبرد برنامه جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا با الیحه
برجسته زیرساختی به ارزش یک تریلیون دالر آماده میشود ،پساز
گردهمایی آخر هفته ســناتورها که گراهام نیز در آن شرکت داشت،
سبب شد تا قانونگذاران تست کرونا بدهند .سناتور گراهام ۶۶ساله در
توییتی نوشت :بسیار خوشحالم که واکسن کرونا را زدهام چرا که بدون
واکسیناســیون قطعا در شرایطی که االن هستم نبودم و بدون شک
حالم وخیمتر بود .این سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی
که یکی ازصداهای محافظهکار برجسته در سنا است ،گفت :من روز
شنبه عالئمی شبیه به آنفوالنزا را تجربه کردم و توسط پزشک معاینه
شدم .کمی بعد یکی از پزشکان کنگره اطالع داد که تست کرونای من
مثبت شده اســت .وی افزود :حال کنونیام به گونهای است که انگار

ســینوسهایم عفونت کرده و در حال حاضر عالئم خفیفی دارم .من
به مدت  ۱۰روز در قرنطینه خواهم بود .اطالعیه گراهام در زمان مهم
و حیاتی برای ســنای آمریکا که دچار دودستگی و تفرقه شده است،
منتشر شد؛ سنایی که در آن رهبران دموکرات به پیشرفت برنامه بایدن
در هفتههای آتی از طریق یک الیحه زیرســاختی دو حزبی به ارزش

بود ،استفاده کند .وزیر امور خارجه دولت ترامپ
تاکید کرد :معلوم نیست که ما چطور قرار است
اطمینان حاصل کنیم که فشار واقعی به حزب
کمونیست چین به ویژه در خصوص تایوان وارد
میشــود .ما در روزهای پایانــی کارمان مجوز
فروش پهپاد ام .کیــو ۹را برای تایوانیها صادر
کردیم تا بتوانند از کشورشان دفاع کنند .همین
کار را با اف۱۶-ها کردیم .به وضوح تاکید کردیم
که به کشتیرانی آزاد در این تنگه ادامه میدهیم
و وقتی چینیها درباره اتحــاد دوباره صحبت
میکنند ،خب این کامال غلط است .تایوان هرگز
بخشی از چین نبوده اســت .ما به آنها اجازه
نمیدهیــم از آن لحن بدون رویارویی با تبعات
آن اســتفاده کنند .ما باید درباره این مســائل
جدی باشــیم .مایک پامپئو تاکید کرد :وقتی
شما ضعیف هستید ،ریســک ایجاد میکنید.
شــما خطری واقعی به وجــود میآورید چون
دشمنانتان باور میکنند که میتوانند با لحنی
بد با شما بدرفتاری کنند .وقتی شما قوی باشید،
منظورتان درباره کلماتی که استفاده میکنید
واضح است و شما آماده هستید تا آنها را عملی
کنید ،همانطور که دولت ترامپ همیشه اینطور
بود .وقتی شــما آمادهاید تا از چیزی پشتیبانی
کنید ،ایــن آزادی آمریکا را تضمین میکند و
دشمنانتان حواسشان به آن هست.

یک تریلیون دالر امیدوار هستند .گراهام یکی از چندین سناتوری بود
که در گردهمایی آخر هفته به میزبانی سناتور جو مانچین در واشنگتن
شــرکت داشت .مانچین ،یکی از ســناتورهای دموکرات برجسته در
مذاکرات زیرساختی این رویداد را به عنوان تالشی برای ترغیب حمایت
دو حزبی از این الیحه توصیف کرده است .مانچین به خبرنگاران گفت،
تمامی ســناتورهای دعوت شده در این رویداد واکسینه شده بودند و
آنهــا تنها برای خورد غذا در فضای باز با یکدیگر معاشــرت کردند.
مانچین اعالم کرد که تست کرونایش که پس از این رویداد انجام شده،
منفی اســت .کریس کونز ،یکی دیگر از سناتورهای دموکرات نیز که
در این گردهمایی حضور داشت ،گفت ،منتظر نتیجه تست کروناست.
براســاس دستورات کنونی مرکز کنترل و جلوگیری بیماری آمریکا،
افرادی که دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند پس از ارتباط با
فرد مبتال به کرونا نیازی به قرنطینه ندارند مگر آنکه شاهد عالئمی از
بیماری در خود باشند اما باید سه الی پنج روز پس از آنکه در معرض
ارتباط با یک بیمار کرونایی قرار گرفتند ،تستس کرونا بدهند.

