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نوری مالکی:

»

حامی
حشدالشعبی
هستیم و ترورها
را به شدت
محکوم می کنیم

»

خبر

ایســنا :نوری المالکی ،رئیس ائتالف دولت قانون عراق در بخشــی از گفت وگوی خود با شبکه المسله
گفت :اگر خواهان پیشــرفت و ثبات و حاکمیت عراق هســتیم باید بر اســاس منافع خود بــا تمام طرف ها
روابط داشته باشیم .ما مشکلی نداریم که با تمام کشــورهای جهان به جز رژیم اسرائیل ارتباط داشته باشیم.
نخست وزیر پیشین عراق تاکید کرد :الحشدالشعبی یک ســازمان ملی است که با تصمیم دولت تشکیل شد،
این ســازمان نقش خود را ایفا کرد و در این راه شــهید داد .رفتار نیروهای آمریکایی در ترور شهید ابومهدی
المهندس و حاج قاسم ســلیمانی و همچنین هدف قرار دادن پایگاه های الحشد الشعبی را به شدت محکوم
می کنم .وی تاکید کــرد :دولت هایی که بعد از ســقوط نظام قبلی عــراق آمدند ،هزینه روابــط بد نظام با
کشورهای جهان را پرداخت کردند.

آویگدورلیبرمن:

»

نصراهلل ثابت کرد
که حرفش حرف
است
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ایسنا :وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در واکنش به رخدادهای دوشنبه شب در مرزهای شمالی اراضی
اشغالی اذعان کرد :دبیرکل حزب اهلل لبنان ثابت کرد که حرف او حرف است .آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ سابق
رژیم صهیونیستی و رئیس حزب اسرائیل خانه ما عنوان داشت متاسفانه حرف سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزب
اهلل حرف است و او اصل چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان را ثابت کرد .وی گفت :یک نیروی حزب اهلل
در دمشق کشته شد و تمامی شمال (اراضی اشغالی) فلج شده است .پیش تر ،مسئول ارتش رژیم صهیونیستی
مدعی ناکام گذاشتن عملیات خرابکارانه توسط گروهی از نیروهای حزب اهلل شد .این در حالی است که حزب اهلل
در بیانیهای ،اعالم کرد که هیچ درگیری و تیراندازی از سوی نیروهای مقاومت صورت نگرفته است ،بلکه از جانب
یک طرف انجام شده که همان دشمن ترسو و نگران و متشنج است.

گزارش «روزان» از ابعاد و زوایای حادثه امنیتی در مرز اسرائیل و لبنان

استقبال دموکراتهای مجلس سنا
از پمپئو با گزارشی انتقادآمیز

فارس :جلسه استماع «مایک پمپئو» ،وزیر امور خارجه
آمریکا روز پنجشــنبه این هفته در کنگره در مورد بودجه
پیشنهادی ترامپ برای وزارتخانه وی برگزار میشود.
دموکراتهای مجلس ســنا به مناســبت برگزاری این
جلســه که بعد از ماهها تأخیر برگزار میشــود ،گزارشی را
منتشر خواهند کرد که در آن به شدت از نحوه مدیریت وی
در این وزارتخانه انتقاد کردهاند.
به نوشــته وبگاه «پلیتیکو» ،این گــزارش تحت عنوان
«بحران دیپلماســی ،تخریب وزارت خارجه توســط دولت
ترامپ» ،از ســوی کارکنان دموکرات کمیته روابط خارجی
سنا تنظیم شده است.
ایــن گــزارش بیــش از  ۴۰صفحــه و ترکیبــی از
نظرســنجیها ،حکایات ،مقاالت خبری و ســایر دادههای
مربوط به دیپلماسی آمریکا اســت و به قبل از تصدی دوره
ترامپ نیز بــاز میگــردد .در این گزارش آمده اســت که
بیماری کووید ۱۹-خطرات داشــتن یــک وزارت خارجه
ضعیف و پرتنــش را در آمریکا به معرض نمایش گذاشــت.
پلیتیکو نوشــته ،اگرچه بســیاری از یافتههای این گزارش
غافلگیرکننده نیستند ،اما انتشــار آن حاکی از آن است که
پمپئو در این کمیته که به رهبری جمهوریخواهان خواهد
بود ،مورد هجوم سؤاالت ســختی قرار خواهد گرفت .پمپئو
قرار است در این جلسه استماع در مورد بودجه درخواستی
وزارت خارجه آمریکا که از جانب دولت ترامپ برای ســال
 ٢٠٢١پیشنهاد شده ،بحث کند.

حمایت  ۶۵درصد از آمریکاییها
از اعتراضهای ضدنژادپرستی

ایرنا :حدود دو نفر از هر ســه آمریکایی ( ۶۵درصد) از
اعتراضهای سراســری آمریکا علیه بیعدالتی نژادی که با
قتل «جورج فلوید» شــهروند سیاهپوست این کشور بهراه
افتاد ،حمایت میکنند.
نیمی از پرســش شــوندگان گفتند که با دلیل و هدف
این اعتراض ها ،به شدت احساس ارتباط می کنند و برخی
نیز این حس را حدودی برشمردند.سیاهپوســتان آمریکا،
جوانان و دموکرات ها در میان کســانی بودند که بیشترین
حمایت را از ایــن اعتراض ها نشــان دادند .ایــن نتایج از
نظرسنجی موسسه گالوپ به دست آمده که از  ۲۳ژوئن تا ۶
ژوئیه ( ۳تا  ۱۶تیر) انجام شده است.
جمهوریخواهــان نیــز با ایــن اعتراض ها احســاس
همبستگی کردند ،به طوری که  ۱۴درصد از طرفداران این
حزب این حس را در خود زیاد یا حدودی برشــمردند .در
همین حال ،اکثریت کمی از سفیدپوستان آمریکایی و افراد
 ۵۰ســال به باال از این اعتراض ها حمایــت کردند و تعداد
کمتری در این گروه با هدف برپایی آن رابطه برقرار کردند.
اکثر شــرکت کنندگان در این نظرســنجی گفتند که
اعتراضهای اخیر در آمریکا ،نظرشــان را نسبت به عدالت
نژادی تغییر داده است.گروه هایی که بیش از سایرین تحت
تاثیر این مسئله قرار گرفته اند ،آمریکایی های آسیایی تبار،
افراد زیر  ۳۰سال و دموکرات ها هستند.

پاسخ مصر و اتیوپی به پیشنهاد جنگ
بر سر سد النهضه

ایسنا :عبدالفتاح سیســی ،رئیس جمهــوری مصر در
سخنانی در واکنش به پیشــنهاد حل و فصل نظامی بحران
ســد النهضه ،هرگونه تهدید در این زمینه را رد کرد .وی در
این باره گفــت :نگرانی به معنای تهدید نیســت؛ ما مذاکره
میکنیم و خود مذاکره نبردی اســت که بــه طول خواهد
انجامید.
سیســی ادامه داد :ما همه باید ذینفع باشیم و یا ضرر
برای همه ما قابل قبول باشــد .مصر در تالش است تا با حفر
کانال میزان کمبود آب را کاهش دهد و این کانالها کمتر از
یک سال حفر خواهند شد .در مقابل سفیر اتیوپی در روسیه
در این باره اظهار کرد :شکل گرفتن درگیری نظامی واقعی
میان اتیوپی و مصر به دلیل اختالف بر ســر ســد النهضه؛
حقیقت ندارد .وی افزود :اکنون مذاکرات سهجانبهای تحت
نظارت اتحادیه آفریقا وجــود دارد و من معتقدم که تمامی
مشکالت به زودی حل و فصل خواهند شد.

عبدالفتاح السیسی:

دلیلی برای بهرهگیری از زور علیه
اتیوپی وجود ندارد

ایلنا :رئیسجمهوری مصر به مردم مصر درباره پرونده
ســد النهضه اطمینان خاطر داد« .عبدالفتاح السیســی»،
رئیسجمهوری مصر دیروز -سهشــنبه در مراســم افتتاح
شــهرک صنعتی در شــهر الروبیکی گفت« :به مردم مصر
درباره ســد النهضه اطمینان میدهم ».السیسی از رسانهها
خواســت که درباره راهــکار نظامی بحران ســد النهضه با
اتیوپی صحبت نکنند.
وی توضیــح داد« :اتیوپی حــق دارد که از ســد النضه
برق تولید کند ،اما نباید بر ســهم آب مصــر تاثیر گذارد».
رئیسجمهــوری مصر در ادامه افزود کــه هیچ دلیلی برای
استفاده از زبان زور وجود ندارد و مذاکره درباره سد النهضه
نبردی طوالنی مدت اســت .وی گفت« :ایــن حق قانونی
ماست که درباره مذاکرات سد النهضه نگران باشیم ،ما باید
عدالت را در این پرونده رعایت کنیم و عدالت به ما اطمینان
میبخشد».

خودزنیبهسبک نتانیاهو
گروه دیپلماســی :عصــر روز دوشــنبه
رســانههای اســرائیلی در خبری فوری و مهم از
وقــوع درگیری در مرزهــای خود بــا لبنان خبر
دادند .بر اساس گزارش این رســانهها در منطقه
مزارع شــبعا حادثهای امنیتــی رخ داده و مدعی
شــدند که نیروهای حزباهلل قصد انجام عملیاتی
را داشته که با پیشدستی نظامیان صهیونیست،
این عملیات خنثی شــده اســت .امــا نکته قابل
توجه در نقض روایت این رســانهها این است که
بالفاصله حزباهلل با صدور بیانیــهای تاکید کرد
نه تنها هیچ اقدامی از ســوی نیروهــای آن انجام
نشــده بلکه این حادثه امنیتی محصول نگرانی و
دستپاچگی صهیونیستهاست که آنها را مجبور
به دروغپردازی و تیراندازی بیهوده کرده است.
متعاقب این رخداد ،شــاهد پیام اسرائیلیها
به جریانهای مختلف مبنی بــر تمنا برای عدم
درگیــری نظامی هســتیم .به گزارش شــبکه
روســیا الیوم ،منابع خبری اعالم کردند که رژیم
صهیونیستی شامگاه دوشنبه پیامهایی همراه با
تهدید را برای طرفهای بینالمللی ارســال کرد.
طبق این گــزارش ،رژیم صهیونیســتی به این
طرفها اعالم کرده اســت که قصد تشدید تنش
در مرزهای شــمالی اراضی اشــغالی را ندارد اما
کام ً
ال آماده است! اسرائیل همچنین تأکید کرده
اســت :در صورت لزوم ما آمــاده زدن یک ضربه
«دردناک» هســتیم .این درحالی است که منابع
خبری اعالم کردند که ارتش رژیم صهیونیستی
در حال افزایش ســطح آمادگی خــود در مرز با
لبنان است.
واقعیات میدانی نشان میدهد که اسر ائیلیها
در پی طراحی پروژهای برای خلق جنگ در میان
جنگ هســتند و در این میان قصد دارند راهبرد
شکست خورده بودن حزب اهلل لبنان را به نمایش
بگذارند .در این مســیر بنیامین نتانیاهو نیز قصد
دراد از هر طریق ممکن معــادل را مدیریت کند
اما از این امر غافل اســت که در عصــر ارتباطات و
قدرت بیکران فضای مجازی ،طراحی سناریوهای
مشحک میتواند نوعی خودزنی سیاسی باشد.
تالش مضحک نتانیاهو بــرای توجیه
خودزنی
بعد از حادثه امنیتی خودساخته توسط رژیم
صهیونیســتی در مرز لبنان-فلسطین اشغالی در
روز دوشــنبه« ،بنیامین نتانیاهو» نخســتوزیر
این رژیم برای کاهــش ابعاد خودزنــی دیروز از
مناطق شــمالی بازدید کرد .به نوشــته روزنامه
«جروزالمپســت» ،نتانیاهو دیروز (سهشنبه) به
ستاد فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال
فلسطین اشغالی رفته و با «آویو کوخاوی» رئیس
ستاد کل« ،عمیر بارام» فرمانده نیروهای شمالی،
«مئیر بنشــبت» مشــاور امنیت داخلی و دیگر
مقامات نظامی جلسهای برای بررسی حادثه دیروز
گذاشت.
بر این اســاس ،وی در جلســه مذکور مدعی
شد« :به هیچ کســی توصیه نمیکنم که ارتش یا
اسرائیل را بیازماید .ما مصمم هستیم از خود دفاع
کنیم .به حزباهلل توصیه میکنم که به یاد داشته
باشد ما برای هر سناریویی آمادهایم» .نخستوزیر

»

واقعیات میدانی نشان میدهد که اسر ائیلیها در پی طراحی پروژهای
برای خلق جنگ در میان جنگ هســتند و در این میان قصد دارند
راهبرد شکســت خورده بودن حزب اهلل لبنان را به نمایش بگذارند.

رژیم صهیونیســتی که برای حفظ آبــرو ،حادثه
دیروز را «مهم» خواند ،در ادامه ســعی کرد آن را
به گردن ایران بیندازد و ادعــا کرد« :تمام چیزی
که هماکنــون رخ میدهد ،نتیجه تــاش ایران و
بازوهایش در لبنان اســت» .نتانیاهو در راستای
تهدیدهای توخالی علیه ایــران و حزباهلل مدعی
شد« :اســرائیل به مقابله با تالشهای ایران برای
تثبیت نظامی در این منطقه ،ادامه میدهد .ارتش
برای هر سناریویی آماده است ...ما هر کاری برای
دفاع از خود انجام میدهیم».
محکوم کردن تجاوز صهیونیســتها از
سوی مقامهای سیاسی لبنانی
متعاقب رخداد روز دوشــنبه ،تجاوزات ارتش
اســرائیل در مرزهای لبنان به شــکل جدیتر از
همیشه از سوی مقامهای سیاسی لبنانی محکوم
شــد .در مهمترین واکنش ،نخســتوزیر لبنان
در جلســه دیروز شــورای عالی دفاع این کشور
اعالم کرد رژیم صهیونیســتی به نقض حاکمیت
لبنان عادت کرده و همچنان بــه نقض قطعنامه
 ۱۷۰۱ادامــه میدهد .همچنیــن کابینه مصوب
کرد از اســرائیل به سازمان ملل شــکایت کند .به
گزارش پایــگاه خبری العهد ،شــورای عالی دفاع
لبنان دیروز(سهشــنبه) جلســهای را با ریاست
میشــل عون ،رئیسجمهور لبنان برگزار کرد .در
این جلسه حسان دیاب ،نخستوزیر لبنان گفت:
اســرائیل مجددا به نقض حاکمیــت لبنان عادت
کــرده و قطعنامه  ۱۷۰۱را از طریــق ایجاد تنش
نظامی نقض میکند .دیاب گفت :دشــمن برای
تغییر مأموریتهای یونیفل و قواعد درگیری با ما
تالش میکند و این تنش نظامی خطرناکی است
برای همین باید طی روزهای آتــی برای مقابله با
رخدادهایی که میتواند در مرزهایمان با فلسطین
اشغالی تنش ایجاد کند ،محتاط باشیم .وی افزود:
کشــور با چالشهای فوق العادهای روبه روســت.
ســاح در دســت برخی افراد قرار گرفته و آنها به
مراکز امنیتی تجاوز میکنند ،گویی شرایط تحت
کنترل نیست.

حسان دیاب در صفحه خود در توییتر نوشت:
ما باید آماده تعامل با پیامدهای هفت اوت باشیم
که موعد صــدور حکم درباره پرونــده ترور رفیق
حریری اســت .وی افزود :بر اســاس اطالعات ما
کسانی که مســئول این پرونده هستند به شکل
مســئوالنه با آن برخــورد میکنند تــا نگذارند
برخی از آب گل آلــود ماهی بگیرند .مقابله با فتنه
اولویت ماست و من میخواهم درباره این موضوع
سهلانگاری نکنیم .وی افزود :ما باید در این مرحله
وضعیت داخلی خود را بهبود بخشیم .باید موضع
لبنان در رابطه با مذاکــرات با صندوق بین المللی
پول موضعی یکپارچه باشد و به سرعت به مرحله
دوم مذاکرات منتقل شویم.
همچنین ،میشل عون رئیسجمهوری لبنان
در آغاز نشســت شــورایعالی دفاع این کشــور
تنشآفرینیهای رژیم صهیونیســتی در مرزهای
لبنان را محکوم کرد .به گــزارش المیادین دیروز
سهشــنبه شــورایعالی دفاع لبنان بــا برگزاری
نشســتی به بررســی موضوع اتفاقــات اخیر در
مرزهــای لبنان با فلســطین اشــغالی پرداخت.
«میشــل عون» رئیس جمهوری لبنان ســخنان
خود را با اشــاره به حــوادث دیــروز در مرزهای
مشترک با سرزمینهای اشــغالی آغاز و تجاوزات
رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
در ســطحی دیگر ،وزیر خارجه لبنان نیز بر
دفاع لبنانیهــا از خاک کشورشــان در برابر هر
تجاوزی تاکید کرد .بر اســاس گــزارش پایگاه
خبری العهد« ،ناصیف حتی» وزیر خارجه لبنان
در اظهاراتی رســانهای گفت «:مــا از خاک خود
در برابر هر تجاوزی دفاع خواهیــم کرد و تاریخ
اســرائیل در منطقه تاریخ تجاوزگری و خصومت
اســت» .وزیر خارجه لبنان همچنین بر پایبندی
کشورش به قطعنامه  ۱۷۰۱شورای امنیت تاکید
کرد و گفت :نباید تغییری در شــمار و ماموریت
نیروهای یونیفل ایجاد شــود و مــا هم به جامعه
بین المللی و نقش کشــورهای عربی برای حفظ
امنیت لبنان امید داریم.

تاکید گروههای مقاومت فلســطینی بر
ترس و سردرگمی تلآویو
گروههای مقاومت فلســطین تجاوزات مکرر
اسرائیل به خاک لبنان و سوریه را محکوم کردند .به
گزارش شبکه خبری المیادین ،گروههای مقاومت
فلسطین در بیانیهای نسبت به تحوالت اخیر میان
حزباهلل لبنان و رژیم صهیونیســتی در مرزهای
لبنان با اراضی اشغالی واکنش نشان دادند .در این
بیانیه آمده است :مقاومت در تمامی جبههها حق
کامل پاسخ به تجاوزهای مداوم اسرائیل علیه امت
مــا را دارد .گروههای مقاومت فلســطین در ادامه
تأکید کردند :حمالت هوایی اســرائیل به لبنان و
سوریه میزان سردرگمی و ترس دشمن نسبت به
پاسخ مقاومت را بیان میکند .جنبش حماس نیز
دوشــنبه تجاوزات مکرر اسرائیل که خاک لبنان و
سوریه را هدف قرار میدهند ،محکوم کرد.
تهدید لبنان و سوریه از سوی گانتس
در سطحی دیگر ،همزمان با تمنای اسرائیلیها
برای عدم درگیری ،شاهد هستیم که بنی گانتس،
وزیر جنگ کابینه و شــریک نتانیاهــو در دولت
جدید ،کشورهای لبنان و سوریه را تهدید به حمله
کرد .در واقع ،به دنبال رخدادهای دوشــنبه شب
در مرز اراضی اشــغالی با لبنان ،وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی تهدید کرد ،هر عملیاتی که از خاک
لبنان و سوریه اجرایی شود پاسخ سختی به دنبال
خواهد داشت .به گزارش ایســنا ،به نقل از سایت
النشره ،بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
مدعی شــد« :یک گروه مســلح با هدف آســیب
رساندن به ارتش وارد «اســرائیل» شد اما ارتش
با این حوادث حرفه ای برخورد و تالش کرد هیچ
آسیبی به نظامیان مرزها« ،کشورش» و حاکمیت
وارد نشــود» .وی تاکید کــرد :لبنان و ســوریه
مســوولیت هرگونه عملیاتی را که از خاکشــان
آغاز می شود برعهده دارند .هر کاری انجام دهند
پاسخی دردناک دریافت خواهند کرد .به صراحت
می گویم ارتش اســرائیل برای هر پاسخی آماده
است .گانتس گفت ،رژیم صهیونیستی ،ارتش آن و
وزارت جنگ همچنان به تالش و همکاری خود در
هر موردی که نیاز باشد ،ادامه خواهند داد.
استراتژی جنگ در میان جنگ
در تحلیل کلی راهبرد اســرائیلیها در ایجاد
بحران ســاختگی در مرزهای خود با کشور لبنان
میتــوان از راهبرد جنگ در میان جنگ ســخن
به میان آورد .در واقع ،صهیونیســت ها همچنان
استراتژی جنگ بین جنگها را دنبال میکنند و
با هدف قرار دادن اهدافی در ســوریه  -که به زعم
آنها اهداف مربوط بــه ایران و حزب اهلل اســت-
نشان میدهند از اســتقرار مقاومت در سوریه به
شدت هراس دارند .چرا که با استقرار مقاومت در
سوریه در حقیقت از ســوی مقاومت در  3منطقه
تهدید میشوند و چیزی نمانده تا مقاومت آنها را
محاصره کند .لذا در مقطعی کــه با بحران کرونا و
اعتراضات داخلی و مشــکالت اقتصادی پیچیده
دســت به گریبانند ،با پروژه شکست سازی برای
حزب اهلل و وارد کــردن راه حلهای غیر نظامی و
به ویژه اقتصادی برای مقاومت فلسطین به دنبال
راهکارهای جدید در منطقه علیه مقاومت هستند.

اندیشکده «مرکز مطالعات راهبردی و بینالملل»:

باآشفتگیآمریکادرزمانکرونا،دنیابراینقشضعیفواشنگتنآمادهمیشود
یک اندیشــکده آمریکایی با مقایســه عملکرد ایــران و آمریکا
در مقابله با پاندمی کرونــا و با اذعان به عملکرد بهتــر تهران در این
مواجهه،نوشــت که آشــفتگی اقتصادی و سیاســی آمریکا ،شرکا و
مخالفان واشنگتن را به فکر دنیایی انداخته است که در آن واشنگتن
نقش پررنگی ندارد.
به گزارش تسنیم« ،جو بی .آلترمن» ،یکی از معاونان ارشد و مدیر
برنامه خاورمیانه اندیشــکده «مرکز مطالعات راهبردی و بینالملل»
( )CSISمســتقر در واشــنگتن در مقالهای با عنوان «کوویدــ،19
ایرانیها و ما» که در وبسایت این اندیشکده منتشر شد ،نوشت :تنها
چند ماه پیش ،کارشناسان پیشبینی میکردند که دولت جمهوری
اسالمی ایران طعمه شیطنت خود شود .موارد ابتالی به کوویدــ19
بهسرعت در حال افزایش بود .دولت ظرفیت و اعتبار کافی برای مقابله
مؤثر با ویروس کرونا را نداشت .ناظران مسائل ایران وقوع بحرانی در
این کشور را پیشبینی میکردند که بین حکومت و شهروندان فاصله
میانداخت .در حالی که ایران زیر بار فشار گسترش پاندمی بود ،سخن
از اینکه ســایه 40ســاله جنگ ایران و آمریکا در حال ورود به مرحله
جدیدی است پربیراه نبود.
آلترمن تصریح کرد :جمهوری اسالمی بیتعادل شد اما به زمین
نخورد ،در این مثال درسی است درباره دشواری پیشبینی سیاست.
وی با اذعان به بیاثر بودن این دست تحوالت بر ایران ،نوشت :سیاست
در ایران مسیر و روند ترتیبات خاص خود را دنبال میکند.
در ادامه این گزارش با اشــاره به وضعیت آمریکا آمده اســت :اما

همزمان در آن ســوی دنیا ،نمیتوان تأثیری را کــه پاندمی کرونا بر
جایگاه دشمن همیشــگی ایران یعنی آمریکا گذاشته است کتمان
کرد .آشفتگی اقتصادی و سیاسی که این پاندمی برای آمریکا داشته
و آسیبی که بر اعتبار آمریکا وارد کرده است کنار نحوهای که این امر
آمریکاییها را از فکر کردن درباره نقش جهانی این کشــور منحرف
میسازد ،برای ایران و چین و دیگر کشورها فرصت الزم را فراهم کرده
است تا بهدنبال تغییر وضعیت کنونی جهانی باشند.
در گزارش این اندیشکده آمده است :در حالی که واکنش ایران به
ویروس فاجعهبار بود اما واکنش آمریکا بــه این ویروس نیز بدتر بوده
است .بنا بر اعالم دانشــگاه جانز هاپکینز ،ایران آمار  17مرگ بهازای
 100هزار نفر دارد درحالی که این تعداد در آمریکا  43نفر است .ایران

 337نفر آلودگی بهازای  100هزار نفر دارد در حالی که این تعداد در
آمریکا  1160نفر اســت .این اختالف آمار درحالــی که نمودار ایران
خطی است و نمودار آمریکا صعودی ،بیشتر خواهد بود.
بنا بر این مقاله ،آمریکاییها از این افزایــش در تعداد مبتالیان و
مرگومیرها احساس ناراحتی میکنند ولی در عین حال هراس آنها
از بین رفته است .همزمان با افزایش فشارها برای بازگشایی مراکز در
آمریکا و با وجود افزایش شــمار مبتالیان ،باید انتظار داشت که این
پاندمی تأثیری فزاینــده بر اقتصاد آمریکا و تأثیری غیرمســتقیم بر
بودجههای دولتی در سطح ملی ،ایالتی و محلی داشته باشد.
هزینههای درمانی فزاینده در ســطح وســیعی بر دوش کشــور
خواهد افتاد و کمک اقتصادی بــرای افراد بیکار یا کمدرآمد همچنان
بر جیب مردم فشار خواهد آورد .مزایای خارج از کار فشار بیشتری بر
هزینههای اختیاری آمریکا اعمال خواهد کرد و ارتش آمریکا نیز از آن
در امان نخواهد ماند.
در ادامه این گزارش با اشــاره به قطبی شدن جامعه آمریکا آمده
است :سیاســی کردن پاندمی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری،
آمریکاییها را بیش از پیش قطبی کــرده و تنشها میان دولتهای
ملی ،ایالتی و محلی را افزایش داده اســت .این تنشها احتمال دارد
بهخاطر کاهش دریافت مالیاتی ایالتی و محلی و سقوط منابع خدمات
عمومی ،تشدید پیدا کند ،در عین حال ،اعتماد به دولت فدرال از زمان
حمالت  11سپتامبر به این ســو بهطور مرتب روندی نزولی داشته و
حتی پیش از ویروس کرونا حدود  17درصد بوده است.

تحلیل روز

»

سیاستمنفعالنهاروپادرقبال
یکجانبهگراییآمریکا

اروپا در طول دو ســال گذشــته بر خالف ایران ،سیاســت
یکدســتی را در قبال برجام و ایــران در پیش نگرفتــه و بنابر
اقتضای شرایط لحنش را تند یا آرام کرده است .به گزارش ایسنا،
رضا رسالت ،کارشــناس روابط بین الملل در یادداشتی با عنوان
«سیاست منفعالنه اروپا در قبال یکجانبهگرایی آمریکا /از ایفای
نقش در قالب بازیگری منفعل تا تبدیل شــدن بــه زمین بازی
آمریکا» نوشــت :ایاالت متحده ،انگلیس ،فرانسه ،چین ،روسیه
و آلمان طرفهای توافق هســتهای موســوم به برجام ،محسوب
میشدند ،اما در اوایل سال  97یعنی سه سال پس از اجرایی شدن
برجام ،آمریکا از این توافق خارج شــد و تمامی تحریمهایی را که
علیه ایران متوقف کرده بود ،دوباره به اجرا گذاشت.
پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها ،ایران از اروپا
خواست تا برای نشان دادن پایبندی خود به برجام ،سازوکارهایی را
برای روابط مالی و صدور نفت ایران اتخاذ کند .با گذشت دو سال از
تصمیم دونالد ترامپ ،اروپا به غیر از ادامه حمایت لفظی و در پارهای
از موارد تهدید ایران ،گامی عملی برای حفظ برجام برنداشــته و
اکنون تهران دیگر منفعتی را در پایبندی به تمام تعهدات خود در
اینتوافقنامهنمیبیند.
هرچند در این اثنــا طرفهای اروپایی هم بــرای آنچه که از
آن به عنوان حفظ توافق هســتهای یاد میکردند سیگنالهای
ارتباطی گستردهای را با تهران بر قرار کردند ،اما در نهایت نتیجه
این ســیگنال ها چیزی جز حمایت های کالمــی و بیانیههای
سیاسی نبود .جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در بخش از صحبتهایش که به تازگی در نشریه اشپیگل انتشار
یافته است ،به چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا پرداخته و اعالم
کرده است ما اروپاییها هنوز به دنبال هویت هستیم و نمیدانیم
که میخواهیم چه نقشــی ایفا کنیم این بی هویتی و بی اقدامی
مزمن که مورد اذعان جوزپ بورل نیز قرار گرفته است ،دقیقا همان
محملی است که آمریکایی ها سیاست های یکجانبه خود را بر آن
سوار کرده اند و سیطره ی یکجانبه گرایی خود را بر آن گسترانیده
اند .بورل با بیان اینکه چندجانبهگرایی ،امــروز بیش از هر زمان
دیگری مورد نیاز است ،با برشمردن چالش های بین المللی تاکید
کرده است :هیچ کشوری به تنهایی آنقدر بزرگ و قدرتمند نیست
تا از این چالشها جدا باشد ،به همین خاطر قواعد چندجانبهگرایی
که با دشواری ساخته شــدهاند ،نه تنها نباید نابود شوند بلکه باید
تکثیر شوند تا امنیت نظم بینالمللی در گروی آن ها تضمین گردد.
بورل چندجانبهگرایی بین المللــی را «تحت محاصره» خوانده و
خطاب به اروپایی ها افزوده است :باید این سؤال را از خود بپرسیم
که آیا میخواهیم یک بازیگر باشــیم ،یا یک زمیــن بازی؟ و اگر
میخواهیم بازیگر باشیم ،چه نوع بازیگری؟ با این حال و با در نظر
گرفتن سیر تحوالت و تغییرات محیط بین الملل ،عالیمی از تغییر
رویکرد اتحادیه اروپا و پای فشردن بر هویت مستقل خود ،به چشم
نمی خورد .بر همین اســاس تهران به بروکسل فرصت داده بود تا
برای برون رفت از بنبست تحریمهای یکجانبه آمریکا راهکاری
عملی ارایه کنــد ،در غیر این صورت ایران خــود را مجاز به ادامه
کاهش مرحلهای تعهداتش خواهد دانست .در این میان با محقق
نشدن وعدههای اروپا و عملی نشدن خواستههای ایران در تاریخ
مقرر ،تهران طی 5گام از تعهدات خود فاصله گرفت.
علی رغم اعالم لفظی پایبندی طــرف های اروپایی به برجام،
آنها عزم در عدم همراهی دارند؛ چنانکه تهران در شرایط مختلف
شاهد تغییر لحن در بروکسل بوده است ،از جمله آنکه در ماه های
آغازین خروج آمریکا از برجــام پاریس با لحن متفاوتی در توجیه
کم کاری های خود در روز جمعه ۱۵ ،تیر ۶( 97ژوئیه) ،به تهران
هشدار داد و ژان-ایو لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه ،اعالم کرد«:
مقامات ایرانی باید آنچه او(لودریــان) تهدید مداوم در قبال نقض
تعهد اروپا در قبال برجام خوانده را متوقف کنند ،او همچنین اضافه
کرد که کشــورهای اروپایی باید فرصت الزم برای دســت یافتن
به راه حلی را داشته باشــند که از طریق آن بتواند خسارات ناشی
از خروج آمریکا از برجام را جبران کنند .بــا توجه به موارد فوق و
تفاسیرمذکور میتوان این نتیجه را حاصل کرد که اروپا در طول
دو سال گذشته بر خالف ایران ،سیاست یکدستی را در قبال برجام
و ایران در پیش نگرفته و بنابر اقتضای شرایط لحنش را تند یا آرام
کرده است به طوری که معتقد است ســطح متوسطی از روابط با
تهران می تواند جوابگوی نیازش باشد .در این میان ایران بیش از
پیش دریافته است که نمی توان به هیچ وجه بر اساس وعده های
کشورهای اروپایی پیش رفت چرا که تصمیمات آنها نشات گرفته
از منفعت محوری مقطعی است .اینک نیز اروپا در ورطه ای سخت
قرار گرفته است و سیاست هایش در قبال تمدید و یا عدم تمدید
تحریم های تســلیحاتی ایران در بوته آزمایش قرار گرفته است.
اروپا میداند که برای حفظ صلــح و امنیت بین المللی به همین
باقیمانده برجام نیز نیاز دارد ،اما از طرفی خــود را در قبال زیاده
خواهی های آمریکا ناتوان میبیند و منفعل عمل میکند .تصور
اینکه اروپا بتواند مستقل از آمریکا عمل کند ،بسیار بعید است و
رژیم تروریستی آمریکا نیز اجازه استقالل عمل کشورهای اروپایی
را به آنها نخواهد داد.
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