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تحلیل مقام روس از گام سوم ایران در برجام :
پاسخی به تحریم های جدید 

آمریکا و بدقولی های اروپا

رئیس کمیته روابط خارجی دومای روســیه 
تاکید کرد که اتخاذ گام ســوم ایران برای کاهش 
تعهدات برجامی، پاسخ به تحریم های جدید آمریکا 

و همچنین عدم اجرای وعده های اروپا بود.
لنوید اسالتسکی، گام ســوم ایران در کاهش 
تعهدات خود ذیل توافق هسته ای )برجام( را پاسخی 

به تحریم های آمریکا و بدقولی های اروپا دانست. 
این مقام روس گفت: آمریکا تالش می کند ایران 
را مجبور به ترک توافق هســته ای کند تا اتحادیه 
اروپا را متقاعد به بازگرداندن تحریمها علیه تهران 
کند. این موضوع در راســتای گفت وگوی واقعی با 

تهران نیست. 
اسالتسکی در واکنش به اعالم اتخاذ گام سوم 
کاهش تعهدات برجامــی از طرف ایــران افزود: 
این)گام سوم( پاسخی به تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران و همچنین ناتوانی اتحادیه اروپا در عمل 
به وعده هایش در زمینه راه اندازی مکانیسم مالی و 
جبران خسارات ناشی از سیاست های آمریکا در به 

صفر رساندن صادرات نفت ایران بود.
 آمریکا به دنبال تنش زایی 

در خلیج فارس است
رئیس کمیته روابط خارجــی دوما تاکید کرد: 
آمریکا یک هدف روشــن را دنبال می کند؛ مجبور 
کردن ایران به تــرک برجــام و درنهایت متقاعد 
کردن اروپا به احیای بســته ضد ایرانی و اقدامات 

محدودکننده تحت کنترل و نظارت آمریکا.
وی در ادامه افزود: آمریکا با اعمال تحریم های 
خود و همینطور تحریم های اتحادیه اروپا، راهبرد 
تغییر رژیم و انزوای ایران را دنبال می کند و به طور 

کلی به دنبال تنش زایی در خلیج فارس است. 
*درخواست آمریکا برای مذاکره را نباید جدی 

گرفت
وی به درخواست های مکرر آمریکا برای مذاکره 
مستقیم با ایران نیز واکنش نشان داد و گفت که این 

موضوع را نباید جدی گرفت.
اسالتسکی در ادامه اضافه کرد، ایران مدت هاست 
یک سیاست محتاطانه را در پیش گرفته است. دقیقا 
یک سال از زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای صبر 
کرد و ســپس کاهش تعهدات ذیل برجام را اعالم 
کرد. هر گام از کاهش تعهدات نیز پاســخی به یک 

تحریم آمریکا بود. 
با ایــن وجود رئیــس کمیته روابــط خارجی 
دوما تاکید کرد پیشــرفت در مذاکره بین تهران و 

کشورهای اروپایی هنوز ممکن است. 
لنوید اسالتسکی در نهایت گفت: روسیه همواره 
به اجرای برجام متعهد است. در بخش مربوط به ما، 
روسیه به دنبال پیشبرد تالش ها در سطوح مختلف 
از جمله در سطح پارلمانی  برای حفظ برجام است. 

    
آنگال مرکل خواستار  حل 

مسالمت آمیز مسأله هنگ کنگ شد

آنگال مرکل، صدر اعظــم آلمان که به چین 
سفر کرده، در دیدار با مقام های ارشد این کشور 
بر راه حل مسالمت آمیز در قبال اعتراض های 

هنگ کنگ تأکید کرد.
صدر اعظم آلمان روز شنبه پس از دیدار با 
رئیس جمهور و نخست وزیر چین گفت که به 
آنها تأکید کرده است این اعتراض ها باید »بدون 
خشونت حل شود و هر چیز دیگری غیر از این، 

به نظر من، فاجعه بار خواهد بود«.
خانم مرکل همچنین گفت که رهبران چین 

دیدگاه های او را شنیده اند »و این مهم است«.
به نوشــته خبرگزاری هــا، اعتراض های 
هنگ کنگ بر سفر سه روزه آنگال مرکل به چین 
که از شامگاه جمعه آغاز شد سایه افکنده است.

ناآرامی ها در هنگ کنگ از حدود ســه ماه 
پیش و ابتــدا در اعتراض به الیحه اســترداد 
محکومان به چیــن آغاز شــد. دولت محلی 
هنگ کنگ چند روز پیش ایــن الیحه را پس 

گرفت.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

کارینا موســکالینکو، یکبار برای 
من توضیح داد که ماشــین سرکوب 
پوتین چگونه کار می کنــد؛ او گفت: 
الزم نیســت که همه تجار را به زندان 
بیندازید، کافی است که پول دارترین 
آن هــا، مســتقل ترین و پرنفوذترین 
آن ها را زندانی کنیــد. همچنین الزم 
نیست که همه خبرنگاران را بکشید، 
کافی است برجسته ترین و شجاع ترین 
آن ها را بکشید تا باقی افراد حساب کار 

دستشان بیاید.
نتیجه حرف موسکالینکو این بود: 

هیچ کس خارج از تیررس نیست.
روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی 
به قلم برت اســتفنز، ستون نویس این 
روزنامه، در تشــریح تداوم اعتراضات 
روســیه و نحــوه برخــورد پوتین با 
روزنامه نگاران برجسته این کشور در 
ادامه این مقدمه نوشــت:  این موضوع 
برای سال 2007 بود، زمانی که پوتین 

همچنان تالش می کرد چهره مطیع 
قانون و رهبر انتخاب شــده به صورت 
دموکراتیک خــود را حفظ کند. اما آن 

افسانه خیلی سال پیش از بین رفت.
بوریس نمتسف، یکی از چهره های 
برجسته و رهبر اعتراضات روسیه، در 
سال 2015، در سایه ساختمان کرملین 
به قتل رسید. جانشین نقش او، الکسی 
ناوالنی، برای اتهامات جعلی )به تعبیر 
نیویورک تایمز: اتهامات ترامپ طوری( 
بارها به زندان افتاد و باز آزاد شد و چند بار 
هدف حمالت مواد شیمیایی ناشناخته 
قرار گرفت. دیگر معترضان، همچون 
دنیس وروننکف، منتقد پوتین و عضو 
سابق مجلس این کشور در روز روشن 
در یک شــهر خارجی به ضرب گلوله 

کشته شد.
بر همین اســاس دیدن نام لیوبوف 
سوبول، فعال مخالف دولت روسیه، در 
ســتون اندرو هیگینز در نشریه تایمز، 

اندکی ترسناک است. 
سوبول 31 ســاله یک حقوقدان 
اهل مسکو و دســتیار ناوالنی است؛ 
کسی که ســال ها وقت خود را برای 

اجرای تحقیقــات در مورد اختالس 
یوگنی پریگوژیــن، رفیق پوتین، که 
در ماجرای کارخانه مداخله روســیه 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016 
آمریکا، حامی پروژه شــناخته شد، 
گذراند. با احتساب اینکه خبرنگاران 
پیشین که موضوع دیگر تجارت های 
پریگوژین را دنبــال می کردند، همه 
کشته شدند، سرسختی آلکاپون را در 
فیلم تسخیرناپذیران به یاد می آورد؛ با 
این تفاوت که برخالف آل کاپون، خانم 
سوبل نه چاقو دارد و نه تفنگ، نه نشان 
و نه قانون، هیچ دولتی هم برای کمک 

به او نیست.
حاال او در پیشانی اعتراضاتی است 
که تابســتان را برای حکام روسیه تلخ 
کرده اســت؛ اعتراضاتی که پس از رد 
صالحیت کاندیداهای مخالف دولت )از 
جمله خود وی( در انتخابات روز یکشنبه 
شهرداری ها آغاز شد. همسر او به وسیله 
سم مســموم شــد. خودش به دست 
مهاجمان به وسیله یک ماده چسبنده 
بد بو و سیاه رنگ آلوده شد. پلیس او را از 
محل کارش با اهانت بیرون کشید. صرفاً 

قانون ممنوعیت زندانی شدن زنان با 
کودکان جوان مانع به زندان رفتن وی 

شده است.
او به هیگینز گفت: همیشــه از من 
می پرســند که آیا من از این حوادث 
ترسیده ام؟ و من می دانم که باید بگویم 
بله، ترســیده ام. اما من شــخصیتی 
متعصب دارم و من نترســیده ام. من 
همیشه طرفدار ایده انصاف بوده ام و از 
زمان کودکی متنفر بودم که می دیدیم 
افــراد قــوی از ضعفا سوءاســتفاده 

می کردند.

زمانی که برخی حکومت ها، همچون 
حکومت پوتین، متوجه می شوند که 
نمی توانند مخافان خود را همسو کنند، 
به فساد بکشانند، بدنام کنند و یا با زور 
خاموش کنند، معمــوالً اتفاق بعدی 
تصمیم به قتل آن ها است. ریسک اینکه 
چنین اتفاقی برای سوبول یا ناوالنی رخ 
دهد، به شکل وحشتناکی باال است؛ چرا 
که پوتین در دنیای تبهکاران دوستان 
بسیاری دارد که مشتاق به انجام خوبی 
در حق وی بدون دریافت مجوزی خاص 

هستند.
اما پوتین هم باید آگاه باشد. صرفاً 
دیکتاتوری ها به واسطه وجود مخالفان 
کینه توز ســقوط نمی کننــد؛ بلکه 
قربانیانی همچون بیکــو در آفریقای 
جنوبی، بنیگنو آکویتــو در فیلیپین، 
یرزی پوپلوشســکو در لهستان وجود 
دارند که جان خود را از دست دادند. آن ها 
با مرگ خود به زندگان این نهیب را زدند 
که این رژیمشان بود که باید می مرد و 

نه خودشان.
به ویژه آنکه شیوه  نجات پوتین که 
تاکنون جواب داده است، ظاهراً دیگر 
پایدار نیست. آن شیوه، یعنی ثروتمند 
کردن دوستان خود، ترساندن دشمنان، 
بورژازی شــهری را با شــیوه مطلوب 
زندگی مستقر کردند و تبلیغات منفی 
در مورد همه دیگر مردم با دوز باالیی از 
تنفر ملی گرایی دیگر جواب نمی دهد؛ به 
ویژه آنکه روسیه تحت تحریم های شدید 
قرار دارد، از سوی جهانیان ترد شده و 
اقتصاد راکدی دارد و بهای نفت روز به 
روز افت می کند و اصالحات نامحبوب 
رفاهی اجرا شده و ماجراهای مشکوک 

خارجی در رابطه با آن اتفاق می افتد.
این شیوه به ویژه خیلی کمتر جواب 
می دهــد وقتی که دشــمنان داخلی 
شــما به راحتی نمی ترسند. همچون 
هنگ کنگ،  یکی از معیارهایی که در 
اعتراضات روسیه بسیار برای حکومت 
ترسناک بوده است، میزان مشارکت 
جوانان در این اعتراضات بود؛ کسانی 
که هیچ اعتمــادی به هیچ کــدام از 
پیشــنهادهای حکومت، هــر چه که 

باشــد، ندارند. بر اساس تحقیقاتی که 
اخیراً انجام شده است، تعداد روس های 
جوانی که کامال به پوتین اعتماد دارند 
به 19 درصد در ســال جــاری تقلیل 
یافته است. در حالی که این رقم در سال 
گذشته 30 درصد بود. بر همین اساس 
این خط مشی برای مردی که آرزو دارد 
در حالی که بر تخت پادشاهی تکیه زده، 
بمیرد، چندان مناسب به نظر نمی رسد.

البته هیچ کــدام از این موضوعات 
تأییدکننده این نیســت کــه پوتین 
نمی تواند از این معرکه جان ســالم به 
در ببرد؛ نه اگر دونالد ترامپ ترمز الزم 
را برای او بکشــد، مثال حمایت الزم را 
در نشســت گروه هفت به او اعطا کند. 
از طرفی مــرگ رابرت موگابه در هفته 
جاری که در 95 سالگی  وی رخ داد، این 
را به یادمان آورد که حاکمان ستمگر 
می توانند بیشــتر از آنچه که دیگران 

می اندیشند، دوام بیاورند.
با این حال بــرای اولین بار در طول 
20 ســال اخیر، نشــانه های سقوط 
پوتین بیشتر از قبل آشــکار شده اند. 
اصلی ترین آن نشانه ها شاید شجاعت 
افرادی همچون سوبول باشد؛ زنی که 
به گفته پریکلز در 2400 سال پیش، 
معنای شیرینی را در زندگی می داند و 
همینطور معنای تلخی را؛ و سپس قدم 
به دنیای بیرون می گــذارد تا مصرانه 
آنچه که قرار است اتفاق بیافتد را با جان 

و دل تجربه کند.

خشم معترضان روس از نحوه حکمرانی آقای خاص؛

سقوط؛انتهایراهیکهپوتینمیرود
سوبول، رهبر اعتراضات 

روسیه، در پیشانی 
اعتراضاتی است که 

تابستان را برای حکام 
روسیه تلخ کرده است؛ 
اعتراضاتی که پس از رد 
صالحیت کاندیداهای 
مخالف دولت )از جمله 

خود وی( در انتخابات روز 
یکشنبه شهرداری ها آغاز 

شد

زمانی که برخی حکومت ها، 
همچون حکومت پوتین، 

متوجه می شوند که 
نمی توانند مخالفان خود 
را همسو کنند، به فساد 

بکشانند، بدنام کنند و یا با 
زور خاموش کنند؛ معموالً 
اتفاق بعدی تصمیم به قتل 

آن ها است

شبکه تلویزیونی ان بی سی نیوز روز شنبه )شانزدهم شــهریور ماه( گزارش داد: نماینده هوبرت مینیس نخست 
وزیر باهاما اعالم کرد کشته شدگان توفان دوریان 43 نفر بودند و انتظار می رود این تعداد افزایش یابد.

نشریه واشنگتن پست نیز در این باره نوشت: 35 نفر در جریان وقوع توفان دوریان در جزایر آباکاسو هشت نفر دیگر 
نیز در منطقه گراند باهاما کشته شدند، عملیات نجات و جستسجو دراین مناطق همچنان ادامه دارد.

توفان دریایی دوریان که اوایل شــهریور ماه در اقیانون اطلس شــکل گرفته بود با رســیدن به باالترین سطح 
توفنده های دریایی، ســطح پنج و با سرعتی بیش  از 2۸0 کیلومتر بر ساعت، یکشــنبه )دهم شهریور ماه( گذشته 
به مدت 40 ساعت بر فراز باهاما قرار گرفت. درهمین حال شبکه انگلیسی اســکای نیوز نیز )چهارده شهریور ماه( 
گزارش داد: حدود 130 هزار واحد مسکونی در باهاما تخریب و یا آســیب جدی دیدند، همچنین بیش از 60 هزار 
نفر از مردم این کشــور 400 هزار نفری نیازمند منابع غذایی هستند. حدود 60 
درصد مارش هاربور که بزرگترین شــهر جزیره گرند آباکو از این مجمع الجزایر 
است، تخریب شــده و دو شــهر ماد و پی که شهرهای حاشیه نشــین بودند، به 
 کلی ویران شدند و بســیاری از پروازها در کارولینای شمالی و بسیاری از مناطق

 را لغو کرد.

وقوع یک انفجار تروریستی در یک بازار عمومی در منطقه ای از میندانائو در منطقه عمدتا مسلمان نشین جنوب 
فیلیپین بیش از هفت نفر مجروح بر جای گذاشــت. این منطقه در13 ماه گذشته شــاهد چهار حمله تروریستی 
بوده اســت.اگر چه تاکنون هیچ یک از گروه های مخالف دولت مســئولیت این حمله را نپذیرفته، اما پلیس مانیل 
می گوید یک گروه شبه نظامی که در شهر ایسوالن در ایالت ســلطان کودارات فعالیت می کند، از جمله مظنونان 
عامل این حمالت است. چهارمین انفجار در جنوب فیلیپین در حالی صورت گرفته است که تنش ها در این منطقه 
در ماه های اخیر افزایش یافته اســت. پس از ســه حادثه در سال گذشــته، بمب گذاری های انتحاری از سوی شبه 
نظامیان وابسته به گروه تروریســتی داعش انجام شده است.گزارش ســخنگوی پلیس مانیل حاکی است که در 
ماه آوریل ســال جاری )فروردین ماه( نیز، بمبی توسط اعضای یک گروه شــبه نظامی طرفدار داعش منفجر شد 
که دســت کم 1۸ نفر را در یک رستوران در ایالت ســلطان کودارات در منطقه 
میندانائو زخمی کرد. جنــوب فیلیپین در دهه های گذشــته مامن گروه های 
مخالف دولت از چپ گرا تا راست افراطی مذهبی و غیرمذهبی بوده است. دولت 
 فیلیپین از این گروه ها به عنوان شورشیانی یاد می کند که خواستار جدایی طلبی 

دراین منطقه هستند.

انفجار تروریستی در فیلیپین ۷ زخمی برجای گذاشتتوفان دوریان جان ۴۳ نفر را در باهاما گرفت

هفت کشور آمریکای جنوبی در پی آتش سوزی هایی 
که هزاران کیلومتر مربع از جنگل های آمازون را در کام خود 
کشید معاهده ای را به منظور حفاظت از این بزرگ ترین 

جنگل های حاره ای جهان به امضا رساندند.
به  گزارش رویترز، رؤسای جمهور کشورهای کلمبیا، 
بولیوی، اکوادور و پرو، معاون رئیس جمهور ســورینام، 
وزیر منابع طبیعی کشور گویان و وزیر خارجه برزیل طی 
نشست یک روزه ای که در شهر جنگلی لتیسیا، واقع در 
جنوب کلمبیا برگزار شد، این توافق را نهایی و امضا کردند.

ژاییر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل نیز از طریق ویدئو 
کنفرانس در نشست حضور یافت.

کشورهای یادشده طبق این توافق قرار است در مقابله 
با حوادثی که جنگل های آمازون را تهدید می کند به کمک 
یکدیگر بشتابند و نیز از طریق ماهواره شرایط منطقه را 

به طور مرتب رصد کنند.
ایوان دوکه، رئیس جمهوری کلمبیا، در این رابطه اظهار 

داشت: روسای جمهور کشورهایی که به طور مشترک از 
این گنجینه آمازون بهره می برند از طریق این نشست به 

ساز و کاری برای همکاری با یکدیگر دست یافتند.
شمار آتش ســوزی هایی که امسال در جنگل های 
آمازون برزیل به وقوع پیوسته ۸3 درصد افزایش یافته 
که به نابودی بخش های بزرگی از آن انجامیده اســت. 
الزم به ذکر اســت 60 درصد جنگل هــای آمازون در 

برزیل واقع است.

رسانه  های فلسطینی از شهادت دو نفر به ضرب گلوله 
نظامیان صهیونیست در جریان راهپیمایی بازگشت خبر 
دادند. به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین 
در نوار غزه اعالم کرد که در جریان راهپیمایی بازگشت 
امروز دو شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و 23 نفر 
زخمی و راهی بیمارستان شدند. شبکه المیادین لبنان 
شامگاه جمعه )پانزدهم شهریور( گزارش داد که در این 
تیراندازی یک نوجوان 17 ســاله فلسطینی به نام علی 
سامی علی اشقر و یک نفر دیگر شهید شدند. هزاران نفر 
از شهروندان فلسطینی روز جمعه )پانزدهم شهریور ماه( 
با شعار حمایت از جبهه داخلی در هفتاد و سومین جمعه 

راهپیمایی بازگشت شرکت کردند.
رسانه های صهیونیستی همچنین بامداد روز شنبه 
)شانزدهم شهریور ماه( از حمله خمپاره ای ارتش رژیم 
صهیونیســتی به مواضع مقاومت حماس در شــمال 

بیت حنون خبر دادند.

فلسطینی های ساکن نوار غزه از روز جمعه 30 مارس 
191۸ )دهم فروردین ماه ( مصــادف با چهل  و دومین 
سالگرد روز زمین، راهپیمایی ساالنه و مسالمت آمیز خود 
معروف به راهپیمایی بازگشت را آغاز کردند. آن ها در این 
راهپیمایی مردمی تالش دارند بر قطعنامه 194 شورای 
امنیت سازمان ملل تأکید کنند، قطعنامه ای که در بند 
11 آن بر حق بازگشــت آوارگان فلسطینی به سرزمین  

خودشان اشاره می شود.

امضای معاهده حفاظت از آمازون میان ۷ کشور آمریکای التینشهادت ۲ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست
خبرخبر


