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والدیمر پوتین:

»

بحرانمهاجرتی،
ابزار اروپا برای
اعمال فشار علیه
بالروس است

»

خبر

وارونه نمایی ضد ایرانی مالی در آستانه
مذاکرات وین

ایرنا :رابرت مالی نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران مدعی
شد که تهران به نقطه بیبازگشــت برای احیای برجام نزدیک
میشود .او در یک ســخنرانی خطاب به شــرکتکنندگان در
هفدهمین نشســت امنیتی منامــه ،مدعی افزایــش اورانیوم
غنیشده در تاسیسات هستهای ایران شد و گفت که اگر تهران
ت غنیسازی اورانیوم ادامه دهد ،زمانی
با سرعت فعلی به پیشرف 
خواهد رســید که احیای برجام غیرممکن خواهد شد .در حالی
که آمریکا از بزرگترین فروشــندههای ســاح در جهان است و
صاحب چندین هزار کالهک هســتهای است ،مالی مدعی است
که زمان رو به اتمام اســت و آنها (ایران) در حــال ایجاد بحران
اشاعه سالح هستند .مالی در این کنفرانس اعالم کرد که هدف
سفر او به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتگو با متحدان
آمریکا در منطقه پیش از ســرگیری مذاکرات بــا ایران در وین
است .وی همچنین با تکرار ادعاهای جو بایدن رئیس جمهوری
آمریکا افزود که واشــنگتن ادامه اجازه دستیابی ایران به سالح
هســتهای را نمی دهد .مالی با اینکه اقدامات آمریکا در منطقه
تنش آفرین بوده ،مدعی شــد که دولت بایدن متعهد به امنیت
منطقه و مراقب فعالیتهای ایران در منطقه اســت .وی اضافه
کرد که کمک به شــرکایمان ،دفاع از متحدانمــان و بازداری از
ایران تمرکز آمریکا است.

واکنش ظریف به ادعاهای برجامی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

ایســنا :وزیر امور خارجه پیشــین کشــورمان در صفحه
توییترش به ادعاهای نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران درباره
تعهداتش نسبت به توافق هســته ای و اجرای آن واکنش نشان
داد .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشــین کشورمان در
صفحه توییترش نوشــت :نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران از
فرصت تغییر دولت در ایران و «فراموشــکاری» تروئیکای اروپا
و اتحادیه اروپــا بهره می جوید تا تاریخ اخیر را بازنویســی کند.
ایران هیچ گاه از «بازگشــت دوجانبه به برجام» دست نشست.
آمریکا این کار را کرد .برای بررســی اســناد «عــدم اجرای»
برجام از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا ،لطفا به آدرس اینترنتی
 968/75/undocs.org/Aمراجعــه کنید .اظهارات ظریف در
پی این مطرح می شود که رابرت مالی ،نماینده ویژه وزارت امور
خارجه آمریکا در امور ایران روز جمعه  ۲۸آبان در بحرین گفت،
به نقطهای نزدیک میشویم که شاید بازگشت به توافق هستهای
 ،۲۰۱۵منافعی که این توافق در پی دارد را از دست بدهد .مالی
در کنفرانس منامه گفت :زمانی فرا خواهد رســید که اگر ایران
به پیشــرفتهای فعلی خود ادامه دهد ،غیرممکن میشود که
به توافق هســتهای برجام بازگردیم و منافع آن توافق را بار دیگر
داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین:

برجام تنها راهحل مؤثر برای مسئله
هستهای ایران است

فارس« :ژائو لیجیان» ســخنگوی وزارت امور خارجه چین
روز جمعــه در جمع خبرنــگاران تأکید کرد کــه حفظ برجام
تنها راهحل مسئله هســتهای ایران اســت .بنا بر گزارش وبگاه
اطالعرسانی وزارت خارجه چین ،لیجیان در جمع خبرنگاران در
پاسخ به ســؤالی در خصوص همکاری ایران و آژانس بینالمللی
انرژی اتمی تصریح کرد« :من گزارشهــای مربوطه (آژانس) را
مشاهده کردهام .چین امیدوار است که آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی ( )IAEAو ایران بتوانند اختالفات مربــوط به نظارت و
راستیآزمایی را از طریق گفتوگو و مشــورت بر اساس احترام
متقابل به درســتی حل کنند .ما همچنیــن از همه طرفهای
ذیربــط میخواهیم که در ایــن زمینه نقش ســازنده ای ایفا
کنند» .وی سپس با تأکید بر لزوم حفظ برجام ادامه داد « :چین
همواره بر این باور اســت که حفظ و اجرای برجام تنها راه مؤثر
برای حل و فصل موضوع هســتهای ایران است» .این دیپلمات
چینی با ابراز امیــدواری درباره ازســرگیری مذاکرات «وین»
برای احیای برجام ادامــه داد« :همه طرفهــا باید تالشهای
دیپلماتیک خود را افزایش داده و اقدامات مشخص و منسجمی
را برای از ســرگیری آرام مذاکرات برای ازسرگیری پایبندی به
برجام و دستیابی به نتایج مثبت انجام دهند».

آنتونیبلینکن:

آمریکا به دنبال مانعتراشی در مسیر
شراکت آفریقاییها با سایر کشورها نیست

ایلنا« :آنتونــی بلینکن» ،وزیــر خارجه آمریکا با اشــاره
ضمنی به چین اعالم کرد که کشورش به دنبال محدود کردن
مشــارکت آفریقاییها با سایر کشورها نیســت .بلینکن گفت
که آفریقاییها مجبور نیســتند بین دو رقیب پر تنش چین و
ایاالت متحده یکی را انتخــاب کنند اما وی در عین حال تاکید
کرد که کشــورش میتواند در زمینه حقوق دموکراتیک برای
آفریقاییها کمک بیشتری فراهم کند .وزیر خارجه آمریکا در
همین زمینه اعالم کرد که «جــو بایدن» ،رئیسجمهوری این
کشــور در نظر دارد چند روز پیش از برگزاری نشست چین با
آفریقا در سنگال میزبان نشستی با رهبران آفریقا باشد .بلینکن
تاکید کرد که کشــورش میخواهد شــراکتهای خــود را با
آفریقاییها تقویت کند و رویکرد ایاالت متحده ،پایدار ،شفاف
و مبتنی بر ارزش خواهد بود.

دیپلماسی:
آرمان سلیمی

Diplomacy@Roozannews.ir

»

ایسنا :رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورهای غربی از بحران کنونی مهاجرت در مرز بالروس-لهستان
به عنوان بهانهای برای تشدید تنشها و افزایش فشارها علیه بالروس استفاده میکنند .والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روســیه گفت :در همین حال ،آنها تعهدات خودشان نســبت به بخش حقوق بشر را نقض میکنند.
پوتین ،لهستان را به خاطر استفاده از روشهای خشن علیه مهاجرانی که سعی دارند از مرز عبور کنند ،محکوم
کرده و تاکید داشت که کودکان بســیاری در بین این مهاجران وجود دارند .پوتین یادآور شد :ورشو استفاده از
چنین ابزار ضد شورشــی را هنگامی که نیروهای مجری قانون اوکراین در ســال  ۲۰۱۴میالدی برای سرکوب
آشوبگران استفاده کرده بودند ،محکوم کرده بود .وی افزود :من برای کودکان بسیار ناراحتم .نیروهای لهستان در
برابر مهاجران متوسل به استفاده از آب پر فشار ،شلیک گاز اشکآور و پرتاب نارنجک شدهاند.

وزیر خارجه اردن:

»

راهکار دو کشوری
تنها راه برای مسئله
فلسطیناست
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ایسنا :وزیر خارجه اردن ضمن تاکید بر لزوم شناســایی منابع تهدید پیش روی منطقه و یافتن راهکاری برای
مقابله با آنها ،اعالم کرد ،راهکار تشکیل دو کشوری تنها راه مسئله فلسطین است .ایمن الصفدی ،وزیر خارجه اردن
در جریان مشارکت خود در کنفرانس امنیتی منامه در بحرین خاطرنشان کرد :ما باید منابع تهدیدی که با آن دست و
پنجهنرممیکنیموهمچنینراههایمقابلهباآنهاراشناساییکنیم.ویدرادامهافزود:مابایدبهمنظوریافتنراهکاری
ی مدت در منطقه مشارکت بیشتری داشته باشیم .وزیر خارجه اردن همچنین تصریح کرد،
برای بحرانهای طوالن 
راهکار تشکیلدوکشوری تنهاراه مسأله فلسطیناستوآنیک شعارنیستبلکهیکواقعیتاست.ایمنالصفدیدر
خصوص بحران سوریه همچنین تصریح کرد ،ملت سوریه درد و رنجهای زیادی کشیدهاند و ما باید به عنوان یک عرب
برایحلبحراناینکشوربهراهکاریدستیابیم.

تحلیل روز

تحلیل «روزان» از تعمیق بحران سیاسی در عراق پس از برگزاری انتخابات زودهنگام

بغداد؛  دومینویستیزهایبیپایان
گروه دیپلماســی ـ آرمان ســلیمی :شاید
دورانی که معترضــان عراقی از اول اکتبــر 8( 2019
مهر  )1398در میدان تحریر بغــداد و بعدها بهتدریج
در اغلب شــهرهای مرکز و جنوب عراق شعار مبارزه
با فســاد و انجام اصالحات فراگیر را ســر میدادند و
خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و غرق در رویای
اصالحات و روی کارآمدن یک دولت تکنوکرات بودند،
نمیتوانستند روزی را تصور کنند که در نوامبر 2021
یعنی با گذشــت بیش از دو ســال و  45روز از برپایی
تظاهراتآنها،نهتنهاوضعیتدرشرایطیمساعدترقرار
نگیرد ،بلکه بحران حکمرانی در کشور عراق بیش از هر
زماندیگریپدیدارشود.
نمودهای تظاهرات فراگیری که موجب استعفای
عادل عبدالمهدی ،نخســتوزیر وقت شد و در نهایت
قرعه را به نام نخســتوزیر موقت مصطفی الکاظمی
انداخــت ،در تبلور پایانــی خود در قامــت برگزاری
انتخابات زودهنگام پارلمانی در  10اکتبر 18( 2021
مهر  )1400نمودار شد .در این میان ،برخی جریانها
و اشخاص ،به طور مشخص جریان صدریون و شخص
مصطفی الکاظمی و مقتدی صدر ،امیــدوار بودند با
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بتوانند پایههای
قدرت خود را مســتحکمتر کنند اما اکنون وضعیت
بعد از اعالم نتایج اولیه انتخابات بهگونهای رقم خورده
که هیچیک از جریانهای سیاســی را نمیتوان برنده
معادالتارزیابیکرد.
هر چند در ظاهر امر و بر روی کاغذ مقتدی صدر،
با همراهی محمد الحلبوســی به نمایندگی از جریان
برنده سنیها و مسعود بارزانی ،به نمایندگی از جریان
برنده کردها در پنجمین انتخابات انتخابات پارلمانی
عراق ،به آسانی توانایی تشکیل کابینه حکومت جدید
را دارا هستند اما واقعیات میدانی و معادالت سیاسی
عراق بعد از  2003چنین چینش امکان منطقیای را
محتملکردهاست.
در مجموع ،میتــوان گفت بر خــاف انتظارات
معترضانــی که ماهها شــعار انتخابــات زودهنگام و
انجام اصالحات به منظور بهبود اوضاع کالن کشور را
سردادند،نهتنهاانتخاباتاکتبرمنجربهبرقراریثباتو
بهبوداوضاعنشدهبلکهزمینهسازتشدیدبحران،ناامنی
و بیثباتی در این کشور شده است .همچنین ،جریانها
و رهبران سیاسیای که تصور میکردند بعد از پیروزی

در انتخابات میتوانند به آسانی دولت جدید را تشکیل
دهند ،با ناکامی مواجه شــدهاند .با این اوصاف ،اکنون
این مسئله قابل طرح است که چرا برگزاری انتخابات
زودهنگام و هر گونه تالش برای انجام اصالحات و بهبود
وضعیت کالن کشور عراق با ناکامی مواجه میشود؟
در پرداختن به این موضوع میتوان به سه مسئله مهم
اشارهکرد.
دموکراسی افسارگسیخته و عدمتمرکز
قدرتدرعراق
گفتمان مسلط بینالمللی طی سالهای گذشته
این حقیقت را بر ساخت کرده که دموکراسی در جوامع
و کشورهای مختلف امری مطلوب بوده و الزمه توسعه
و رعایت حقوق بشر اســت .اما با نگاهی به دولتهای
توسعهگرا این واقعیت غمانگیز را میتوان مطرح کرد
که در بســیاری از جوامع در حال توســعه ترکیبی از
سرکوب و گاها نادیدهانگاری حقوق شهروندی الزمه
توسعه و بهبود وضعیت یک کشور بوده است .تجربیات
خاورمیانه به وضوح این مســئله را نمایان میکند که
اساســا زمینه ( )Fieldتاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و
اجتماعی برای توســعه بر مبنای استاندارهای لیبرال
وجود ندارد .حتی روند توسعه اقتصادی و موضوعیت
رفاه عمومی در کشورهای پاتریمونال منطقه همانند
امارات،قطر،عربستانو...بسیارمناسبترازکشورهایی
است که در قالب شــبه دموکراســی میان احزاب و
جریانهای سیاسی مختلف سطخی گسترده از تضاد
منافع و دیدگاه وجود دارد.
اینکلماتبههیچعنواندفاعنگارندهازدیکتاتوری
یا حکومتهای پاتریمونال نیست اما باید این واقعیت

فقدان برگ سبز اتومبیل نیسان وانت زامیاد
برگ سبز،نیســان وانت زامیادبه رنگ آبی روغنی،مدل۱۳۹۰دوگانه ســوز ،به
شــماره موتور ۶۲۰۸۰۰:وشماره شاســی NAZPL140TBO335613 :به
شماره پالک ۶۸۵ ۱۴ :ی  ۳۹بنام کورش عالی پور فرزند آقا علی به شماره ملی:
 ۱۸۳۰۲۲۳۳۱۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند .
تاریخ انتشار 1400/ 08 / 30 :

مفقودی سند کمپانی پژو پارس
بدینوسیله ســند کمپانی پژو پارس ســفید – روغنی رنگ مدل  94به شماره
پالک 292 – 24 :ص  . 44شــماره موتور  124k0648057 :و شماره شاسی:
 NAAN01DE9FH234254بــه نام بهزاد خراســانی مفقود گردید که از
درجه اعتبار ساقط می باشد .
تاریخ انتشار 1400/ 08 / 30 :

مفقودی سند وبرگ سبز
نوع سواری سیســتم ســایپا  131تیپ  sl:مدل  1390رنگ سفید روغنی
شماره موتور  4025801 :شماره شاســی  S3412290884057 :شمار ه
ملی  1882189310شماره پالک  :ایران  782- 34ه  13صالح بوعذار مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
تاریخ انتشار 1400/ 08 / 30 :

مفقودی برگ سبز
نوع  :سواری سیســتم  :پژو  405تیپ 180 :دوگانه ســوز مدل  1390رنگ:
خاکســتری متالیک شــماره موتــور  12490043516 :شــماره شاســی:
 NAAM11CA0Bk643639شــماره ملی 1870285662شماره پالک:
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تلخ و غمانگیز را پذیرفت که که جامعه عراق دموکراسی
ائتالفی و آرمانی تدوین شده در عراق پس از  2003را
بر نمیتابد و همین چند صدایــی به آفتی برای ثبات،
امنیت و توسعه در این کشور تبدیل شــده است .در
واقع ،اگر در گذشته یک شخص یا حزب بر کل کشور
کنترل داشــت و روند امور را به صورت کجدار و مریز
پیش میبرد ،اکنون این چندین و چند حزب سیاسی،
شبه تشکل و فرقه هستند که برای خود گردوخاک به
پا میکنند و داعیهدار پیشبرد امور هستند .همین امر
اکنون موجب شــده که اکنون در فضای بعد از اعالم
نتایج همه جریانها خواهان حضور در کابینه و قدرت
باشند .حتی هیئت هماهنگی شیعیان عراق موسوم به
«چارچوب هماهنگی» که از آن به عنوان بیت شیعی
نیز یاد میشود با خروج مقتدی صدر سیاست واحدی
را در درون خود نداشته باشد.
بحرانهایانباشتشده
در ترسیم کلی وضعیت سیاسی عراق در سالهای
بعد از  2003ســه مســئله مهم قابل توجه است .اول
اینکه بغداد در دو دهه گذشــته بــا نوعی تعلیق در
سیاستورزیمواجهشدهوانتخابنخستوزیریبرای
ریاست بر منطقه الخضراء بسیار دشوار بوده و همواره
تنشهای چند ماههای را به همراه داشــته است .دوم
اینکه در وضعیت پساداعش شاهد تبدیل شدن عراق
به میدانی برای رقابت و تاختوتاز کشورهای خارجی
هستیموهمینامرصحنهسیاستدرعراقرابهچالش
جنگهای نیابتی تبدیل کرده اســت .سوم اینکه در
وضعیتکنونیعراقباحجمیوسیعوفراگیرازمسائل
قانونی ،سیاســی و فرقهای حل نشده مواجه است که

»

اروپا در محاصره امواج جدید کرونا؛
بازگشت به قرنطینه

رسما جناحهای مختلف سیاسی را در برابر یکدیگر قرار
داده است.
این وضعیت ،کامال بر خالف آ ن چیزی است که در
سال 2003هنگام کنترل کاخ ریاست جمهوری صدام
حسین ،جرج دبلیو بوش ،رئیس جمهور وقت آمریکا و
تونی بلر ،نخستوزیر وقت انگلستان ،به مردمان عراق
وعده داده بودنــد .در آن زمان برنامــه و تصور این بود
که عراق به نماد دموکراســی و همزیستی در منطقه
خاورمیانه تبدیل شــود اما با گذشت بیش از  17سال
نه تنها این قاعده محقق نشــده ،بلکه شاهد هستیم
که عمال این کشــور در جرگه دولتهای فرومانده یا
شکســتخورده ( )Failed stateقــرار دارد که در
زمینه اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی در وضعیتی بغرنج
به سر می برد.
فرهنگ سیاسی مبتنی بر ناپایداری و
حذف
کشــور عراق از دیرهنگام به پایتخت اعدامها در
جهان عرب شــهره بوده و روند تحوالت سیاسی این
کشور پس از استقالل در ســال  1923نیز این روایت
را تایید میکند .روزی که عبدالکریم قاســم در سال
 1958در مقام یک قهرمان به نظام پادشاهی پایان داد
و نوری سعید ،نخستوزیر و اعضای خاندان پادشاهی
را اعدام کرد ،شاید باور نداشت تنها  4سال بعد توسط
یکی از همرزماناش به نام عبدالسالم عارف ،پای چوبه
دار برود .این روند طی ســالهای بعد نیز همچنان در
ماجرای ترور عبدالســام عارف در  ،1966برکناری
عبدالرحمن عــارف در  1968و عزل حســنالبکر در
 1979تکرار شــد .در عراق جدید نیز همچنان شاهد
تداوماینرویکرددرصحنهسیاسیکشورعراقهستیم
که چگونه دوران نخســتوزیری رهبران سیاسیای
همانندنوریالمالکی،ابراهیمجعفری،حیدرالعبادیو
عادلعبدالمهدیبعدازدورانیکوتاهپایانیافتهاست.
در شــرایط جدید نیز به نظر میرسد همین نزاع
سیاسی بر سر انتخاب نخستوزیر جدید ادامه خواهد
داشت و جناحهای سیاسی نمیتوانند گزینهای مورد
اجماع را برای این پســت معرفی کنند .این فرهنگ
اکنون موجب شده که تکرار ریاست مصطف الکاظمی
بر کابینه بیش از هر زمان دیگری دشــوار باشد و نبود
یک شخص مورد اتفاق بر دامنه نزاعها بیش از هر زمان
دیگریبیفزاید.

با ثبت رکوردهای جدید در مــوارد ابتال به ویــروس کرونا و
آمار مرگومیر ناشــی از این بیماری ،چاره ای جز اعمال قرنطینه
و محدودیتهای ســختگیرانه برای کشــورهای حــوزه اروپای
مرکزی باقی نمانده است .به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه،
کشــورهایی همچون اتریش یا جمهوری چک که در بهار ،۲۰۲۰
موج اول شیوع ویروس کرونا را در مقایسه با کشورهایی مانند ایتالیا
یا اسپانیا با شمار پایین مبتالیان و جانباختگان پشت سر گذاشتند،
اکنون با گذشت بیش از یکسال مجبور شدهاند تا آزادی رفتوآمد
و جابجاییها را محدود کنند .همچنین باید یادآور شــد که نرخ
واکسیناسیون کمتر از میانگین اتحادیه اروپا ،ویژگی مشترک این
دو کشور است.
به نوشته افه ،پس از ماهها رویکرد منفعل در برابر سطح پایین
حدود ۶۵درصدی ایمنسازی علیه کووید ۱۹-در اتریش که دولت
این کشور نیز آ ن را «شــرمآور» توصیف کرد ،مقامات اتریشی به
مدت دو هفته ،فشار بر افرادی که تمایلی به دریافت واکسن ندارند را
افزایش داده اند .ممنوعیت ورود افراد واکسینه نشده به مراکز خرید
و سرگرمی و رســتورانها عالوه بر قرنطینه اجباری که از دوشنبه
گذشته به اجرا درآمده اســت ،تدابیر سختگیرانه اتریش در مقابل
گروههایمخالفواکسینهشدناست.
افراد واکسینه نشده در صورتی که محدودیتها را رعایت نکنند
تا یکهزار و  ۴۵۰یورو جریمه میشوند .از زمان اعمال محدودیتها
در اتریش ،تعداد ُدزهای نخست تزریق شــده  ۳.۴درصد افزایش
داشته که نســبت به دو هفته قبل دو برابر شــده است .هر چند
شمار افراد دریافت کننده واکسن در اتریش افزایش یافته است اما
برنهارد کیتِل جامعه شناس و استاد دانشگاه وین معتقد است به
رغم استداللها و تالش برای اقناع شهروندان به دریافت واکسن،
همچنان  ۳۰درصــد از افراد بر موضع خود در انکار واکســن باقی
خواهند ماند .به گفته این کارشناس و براساس ارزیابیهای تیمی
از دانشمندان که چگونگی واکنش جامعه اتریش به همهگیری را
مورد تجزیه و تحلیل قــرار داده اند« ،اعمال قرنطینه حتی موضع
ضد واکسنهای افراطی را تقویت کرده است» .به نوشته روزنامه ال
پائیس ،الکساندر شالنبرگ صدر اعظم اتریش از قرنطینه سراسری
این کشور از روز دوشــنبه خبر داد .این چهارمین قرنطینه برای
اتریشیهاازآغازشیوعهمهگیریکرونااست.
همچنین دولت در روزهای آینده قانونی را تصویب خواهد کرد
که به موجب آن ،واکسیناسیون از فوریه آینده اجباری خواهد شد.
شالنبرگ تاکید کرد :تصمیم دشواری است اما وضعیت جدی است
و واکسیناسیون تنها راه خروج از این دور باطل است.
در ســایر مناطق اروپای مرکزی ،جمهوری چک از دوشــنبه
آینده فقط به افرادی که واکســینه شــده اند و یا از بیماری بهبود
یافته اند اجازه دسترسی به رستورانها یا شرکت در جلسات کاری
را میدهد .همچنین همه شــرکتها را مجاب کــرده اند تا برای
کارمندانخودآزمایشتشخیصکروناانجامدهند.
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