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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

از سیاســتمدار کهنه کاری چون 
بایدن بعید است که در دیدار با باالترین 
مقام اجرایی یک کشور دیگر، محتوای 
برگه یادداشتش را لو دهد؛ مگر آنکه 

عمدی در کار باشد!
تصویر برگه یادداشت دیروز او در 
جریان دیدار با مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق خبرساز شد. رسانه ها 
از او تصویری منتشر کردند که بیش از 
همه نوشــته های روی برگه ای که در 
دستش بود جلب نظر می کرد؛ به ویژه 
آنکه کلمه »ایران« در آن به چشــم 

می خورد. 

روی این برگه نوشــته شده بود: 
»آمریکا آماده اســت تــا به حمالت 
)علیه خود در خــاک عراق( واکنش 
نشــان دهد. ایران می بایست توقف 
حمالت )به نیروهــای آمریکایی در 
خاک عراق( را مدنظــر خویش قرار 
دهد.« پیش از اینکه دو سیاستمدار از 
عراق و آمریکا یعنی الکاظمی و بایدن 
با یکدیگر دیدار کنند، العرب، نزدیک 
به عربســتان ســعودی در تحلیلی 
نوشــته بود که »مذاکره استراتژیک 
عراق و ایاالت متحده اگر درباره آینده 
حضور نظامی آمریکا در عراق باشد، 
نمی تواند از همکاری نظامی و امنیتی 
برای مقابله با داعــش، نفوذ ایران در 

عراق و تسلط حشدالشعبی بر عراق 
به دور باشد.«

الکاظمی؛ گرفتار میان همسایه 
شرقی و یک ابرقدرت

دیروز پس از انجام این دیدار، انتشار 
بیانیه پایانی مالقات بایدن و الکاظمی 
و تصویر دست نوشته بایدن نشان داد 
که دقیقا نه تنها »ایران« بخش مهمی 
از این مذاکرات بوده، بلکــه بایدن از 
فرصت آن برای ارسال پیام هشدارآمیز 

به ایران هم استفاده کرده است. 
از عکــس او چنیــن برمی آید که 
ظاهرا رئیس جمهور آمریکا تعمدا برگه 
یادداشــت خود را به نحوی در دست 
گرفته که در معرض لنــز دوربین ها 

باشد و رسانه ای شود. 
همزمــان با ایــن هشــدار، خود 
الکاظمی نیز مانند گذشته تحت فشار 
اســت. او از زمان روی کار آمدنش در 
عراق گرفتار تنگنا میان همسایه شرقی 
خود و ابرقدرتی از آن سوی دنیا بوده 
اســت؛ فصل اصلی تمام این فشارها 
نیز گروه های مقاومت تحت حمایت 

ایران بوده اند. 
نخست وزیری الکاظمی در عراق 
مصادف شد با آخرین ماه های ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا. از 
همان ابتدای کار او تحت فشار شدید 
دولت دونالــد ترامپ قــرار گرفت تا 
گروه های مقاومت عــراق که عمدتا 
مورد حمایت ایران هستند را از میان 

بردارد. 
همان زمان چند گلوله خمپاره ای 
که به منطقه سبز بغداد و محل سفارت 
آمریکا برخورد کرد، نگرانی از احتمال 
زد و خورد ایران و آمریکا در خاک عراق 
را افزایش داد. دولت ترامپ از یک سو 
نمی خواســت زیر بار ریسک برخورد 
نظامی با ایران برود و از ســوی دیگر 
تحرکات نیروی مقاومت در عراق علیه 

مواضعش را از چشم ایران می دید.
در این موقعیــت انتظارها بیش از 
همه از مصطفی الکاظمی بود. مایک 
پمپئو، وزیر خارجــه دولت ترامپ در 
تماس تلفنی بــا الکاظمی او را تهدید 
به تعطیلی ســفارت آمریکا در بغداد 
کرد و بعد هم هشدار داد که باید جلوی 

حمالت خمپاره ای گرفته شود. 
حساسیت بایدن

بعد از دولت دونالد ترامپ و آمدن 
بایدن مشخص شــد که حساسیت 
رئیس جمهــور جدید آمریــکا روی 
گروه های مقاومت و حمله به مواضعش 
کمتر از سلف خود نیست. دولت بایدن 
که از زمان روی کار آمدنش دســت 

کم در کالم ســعی کرده مسیرهای 
دیپلماتیــک را دنبال کنــد، تیرماه 
گذشــته در اقدامــی غافلگیرکننده 
به مواضع کتائب حــزب اهلل و کتائب 
سیدالشــهدا در عراق و سوریه حمله 
هوایی کرد. این اقدام یک روز پس از آن 
صورت گرفت که کنسولگری آمریکا 
در اربیل با سه پهپاد هدف حمله قرار 

گرفته بود. 
پنتاگون پس از حمله هوایی آمریکا 
به گروه های مقاومت، اطالعیه ای صادر 
کرد که مشخصا در آن به »ایران« اشاره 
کرده بود. اطالعیــه پنتاگون تصریح 
می کرد: »با توجه بــه تداوم مجموعه 
حمــالت گروه های مــورد حمایت 
ایران به منافع ایاالت متحده در عراق، 
رئیس جمهور فرمان به اقدامات نظامی 
بیشتر برای اختالل در این حمالت و 

ممانعت از آنها داده است.«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 
در همان مقطع تاکید کرد که ایاالت 
متحده از راه هــای مختلف به اطالع 
دولت ایران رسانده که این عملیات با 
هدف بازدارندگی صورت می گیرد و 

نه با هدف تشدید تنش ها.
روزنامــه واشــنگتن پســت در 
گزارشــی درباره این اقــدام نظامی 
نوشــت که به نظر می رســد سطح 
تحمل دولت جدید ایــاالت متحده 
در برابر حمالت شبه نظامیان پایین 

آمده است. 
 آمریکا از عراق نمی رود، 

تنها تغییر ماموریت می دهد
حال به نظر می رســد جو بایدن از 
فرصت دیدار با الکاظمی هم استفاده 
کرده تا جدیت خود درباره گروه های 
مقاومت را نشان دهد. از این رو برخی 
پیش بینی می کنند که آمریکا احتماال 
به دالیلی که به همین گروه ها و ایران 
مربوط می شود، تن به خروج کامل از 

عراق نخواهد داد. 
این پیش بینی با بیانیه پایانی دیدار 
بایدن و الکاظمی قوت گرفته است. در 
بیانیه پایانی که دو کشور پس از دیدار 
مقامات عالیرتبه خود منتشر کردند، 
آمده است که »حضور نیروهای نظامی 
آمریکا در پایان ســال ۲۰۲۱ خاتمه 
خواهد یافت.« بیانیه مذکــور اما در 
ادامه می افزاید: »هیأت های دو طرف 
تصمیــم گرفتند که روابــط امنیتی 
به صورت کامل به نقش آموزشــی، 
مستشــاری، حمایتــی و اطالعاتی 

تبدیل شود.«

روزنامه االخبار چــاپ بیروت در 
تحلیلــی از دیدار بایــدن و الکاظمی 
نوشت: »ایاالت متحده تالش می کند 
موافقت عراق برای اشغال این کشور را 
به دســت آورد و این بار، این مهم پس 
از تغییر نام مأموریت آمریکا و تبدیل 
آن به »نیروهای مستشــاری« برای 
جنگ با داعش، واقع می شود تا مانعی 
باشد در برابر درخواست ها برای خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق. این مسئله 
در دیدار بایدن و الکاظمی رسما اعالم 

می شود.«
االخبار ادامه داده: » به نظر می رسد 
این اقدام واشــنگتن با هدف »ساکت 
کردن« نیروهایی در عــراق صورت 
می گیــرد که خواهان خــروج کامل 
آمریکایی ها هستند، اما هدف واقعی 
از باقی ماندن این نیروها تحت عناوین 
دیگر، مقابله با ایران و متحدان آن در 
عراق و سوریه است، هدفی که نیروهای 
عراقی نیز برای تحقق آن با واشنگتن 
همراهــی می کنند، به ایــن امید که 
به کمک آمریــکا بتوانند در درگیری 
سیاســی با هم پیمانان تهران، موفق 

باشند.«
ایران پس از ترور ســردار قاســم 
سلیمانی بجد خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی از عراق شد. پارلمان عراق 
نیز ایــن خروج را به تصویب رســاند. 
دیدار اخیر بایدن و الکاظمی اما حامل 
دو پیام بــرای ایران اســت؛ اول آنکه 
خروج کامل آمریــکا از عراق محقق 
نخواهد شد. دوم آنکه بایدن در مقابل 
گروه های مقاومتی که اقدامات آنها را 
از چشم ایران می بیند، کوتاه نخواهد 
آمد و قطعا این بخشی از تالش آمریکا 
برای ممانعت از ادامه نفــوذ ایران در 

منطقه است. 

پیامی که بایدن در دیدار با الکاظمی برای ایران فرستاد؛

دستخط هشدارآمیز

گزارش

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس روز 
گذشته در خصوص وضعیت ناآرامی های اخیر 
در برخی شهرهای کشور از جمله ایذه گفت: تا 
جایی که من اطالع دارم اینترنت ایذه همچنان 

قطع است.
به گزارش برنا، عبداهلل ایزدپناه ادامه داد: در 
پی این ناآرامی ها و درگیری ها در شهرستان ایذه 
عده ای مجروح شدند و یک نفر هم جان باخت که 
این حادثه و نوع کشته شــدن این فرد در دست 

بررسی است.
وی بیان کرد: بــا تدبیر نیرو هــای امنیتی 
و شــورای تامین و اســتاندار و با حضــور بنده 
جلســاتی را با بزرگان و ســران قبایــل برگزار 
کردیم و سرکشی به خانواده مقتول داشتم و از 
نزدیک با خانواده فرد کشته شده گفتگو کردم. 

 اکنون شــهر اوضاع آرامی را ســپری می کند.
به گفته ایزدپناه، مردم روز یکشنبه، سوم مرداد 
به حمایت از نظام و در راســتای محکوم کردن 

فتنه گران یک راهپیمایی در ایذه برگزار کردند.
او درخصوص وضعیت بازداشــت شــده ها 
درایذه گفت: تعدادی از افراد بازداشت شده آزاد 
شده اند و پرونده برخی دیگر نیاز به بررسی دارد.
۷۵ درصد بازداشتی های حوادث اخیر 

دشت آزادگان آزاد شدند  
فرماندار دشت آزادگان نیز با عذرخواهی از 
مردم شریف دشت آزادگان به  دلیل اتفاقات اخیر 
که متاسفانه توســط برخی برهم زنندگان نظم 
عمومی رخ داد، افزود: درجهت ایجاد آرامش و با 
توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری های 
صورت گرفته از طریق اعضای شــورای تامین 

شهرســتان مبنی بر ندامت بعضی افراد و عدم 
مشارکت بعضی از این افراد در خسارات وارده، 
اکثر بازداشت شــدگان تجمعات روزهای اخیر 
با همکاری و هماهنگی و نظرمثبت دادگستری 

شهرستان آزاد شدند.
حمید ســیالوی کــه با تســنیم گفت وگو 
می کرد، افزود: بیش از 75 درصد بازداشــتی ها 
آزاد شــدند و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
این هفته سعی شده با همت دادستان شهرستان 

بقیه بازداشت شدگان آزاد شوند.
وی عنوان کرد: از همه خانواده های محترم 
بازداشت شدگان تقاضا می شــود با مراجعه به 
ناجا یا دادسرای دادگستری شهرستان نسبت 

به پیگیری آزادی آنان اقدام کنند.
اطالعی از قطع اینترنت در تبریز ندارم

در خبــری دیگر، محمدحســین فرهنگی 
نماینــده تبریــز در مجلس با بیــان اینکه جو 
آرامی در تبریز حاکم اســت، به برنا گفت: این 
اعتراضات به گونه ای نبود کــه درگیری در آن 

وجود داشته باشد و پس از فراخوانی که در داخل 
 و خارج داده شــد در همان ســاعت اولیه مردم 

پراکنده شدند.
وی در خصوص تعداد بازداشتی ها در تبریز 
بیان کرد: طبیعتا به صورت متفرقه ممکن است 

افرادی بازداشت شده باشند. 

فرهنگی در خصــوص قطعی اینترنت در 
تبریز هم گفت: اطالعی از قطعی اینترنت در 
تبریز و اینکه آیا قطعی برای همان محدوده 
خاص بوده و یا وســیع تر از آن نــدارم؛ زیرا 
قاعدتا نهادهــای خاصی مســئول این کار 

هستند.

جزئیات اعتراضات در برخی شهرها؛

اینترنت در ایذه همچنان قطع است
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 تعطیلی فرودگاه های تهران 
در روز تحلیف رئیسی

محمدحســن ذیبخش، ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری گفت: با توجه به برگزاری مراسم 
تحلیف ریاســت جمهوری در تاریخ ۱۴مردادماه 
جاری و به منظور رعایت الزامات ایمنی و امنیتی کلیه 
فرودگاه های TMA تهران شامل فرودگاه مهرآباد، 
امام خمینی، پیام، آزادی و قزوین از ساعت ۱۶.۳۰ تا 
۱۹ بسته اعالم می شود. وی افزود: در دستورالعمل 
صادر شده از همه شرکت های هواپیمایی خواسته 
شده است نسبت به رعایت برنامه ریزی پرواز در تاریخ 

و ساعات مربوطه اقدامات الزم را به عمل آورند.
    

پاسخ فرمانده ناجا درباره بازداشت 
معترضان روزهای اخیر

سردار حســین اشــتری، فرمانده ناجا درباره 
اعتراضات روزهای گذشــته گفت: خوشبختانه با 
هوشیاری مردم این موضوع خنثی شد و یک سری 
عوامل اصلی هم شناسایی شده اند. وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا کسی در این زمینه بازداشت شده 
اســت، تصریح کرد: با هماهنگی قضایی اقداماتی 

صورت گرفته است.
    

هشدار برجامی فرانسه به ایران 
اگنس فون در مول، ســخنگوی وزارت خارجه 
فرانسه در یک نشست خبری اعالم کرد: »اگر ایران 
همین مسیر را ادامه دهد، نه تنها توافق بر سر زمان 
لغو تحریم ها را به تعویــق می اندازد، بلکه امکان به 
نتیجه رسیدن مذاکرات وین و احیای برجام را هم به 
خطر می اندازد.« گفتنی است آخرین دور مذاکرات 
هسته ای اواخر خردادماه در وین برگزار شد و قرار 
است پس از تشکیل دولت تازه از سرگرفته خواهد 
شد. در این فاصله کشورهای غربی به ویژه آمریکا 
از به تعویق افتادن مذاکرات استقبال نکرده و نگران 

پیشرفت هسته ای ایران هستند.
    

درخواست استرالیا از شهروندانش 
برای پرهیز از سفر به ایران

استرالیا خواهان عدم سفر شهروندان این کشور 
به ایران شد. به گزارش ایلنا به نقل از وزارت خارجه 
استرالیا، این وزارتخانه در بیانیه ای از شهروندان خود 
خواست که با توجه به شیوع کرونا در ایران و برخی 
تجمعات اعتراضی در این کشور تا اطالع ثانوی به 

ایران سفر نکنند.
    

ادعای توصیه رهبر انقالب به رئیسی 
درباره چینش کابینه صحت دارد؟

فیلمی از محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منتشر شده که وی در آن از 
توصیه مهم رهبر معظم انقالب به ابراهیم رئیسی 
درباره چینش کابینه سخن گفته است. او می گوید 
»من شنیدم که حضرت آقا در یک دیداری که آقای 
رئیسی خدمتشان بودند به ایشان توصیه کرند که 
تابع این و آن نباشند و نزدیکانشان در این داستان 
خطیر دخالت نداشته باشند.« پس از انتشار این فیلم 
اما صفارهرندی محتوای آن را مطالب تقطیع شده و 

دروغ عنوان کرد. 
    

ادعای اسکای نیوز در مورد حمله 
سایبری ایران به یک کشتی 

اسکای نیوز در گزارشی مدعی شد پنج نوع سند 
محرمانه که نقشه های ایران برای هک زیرساخت ها 
در کشور های غربی، از جمله در اروپا را نشان می دهد، 
منتشر شده است. در این اسناد ادعا شده که ممکن 
است گروهی سایبری برای اقدام علیه یک کشتی 
باری تالش کند و خسارت جبران ناپذیری به کشتی 
وارد کند و حتی باعث غرق شــدن کشــتی شود. 
همچنین مطرح شــده که ایران برای هک کردن 
مخزن اتوماتیک پمپ بنزین های خاص می تواند 
جریان گاز را متوقف کند و یا در بدترین حالت باعث 
انفجار شود. در این گزارش وزیر دفاع انگلیس نیز 

انواع تهدیدات توصیف شده را تایید کرده است.
    

 بازداشت عوامل موساد 
توسط وزارت اطالعات

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت  اطالعات اعالم 
کرد: با رصد و کنترل اطالعاتی خــارج از مرزها و 
اقدامات گسترده اطالعاتی عملیاتی سربازان گمنام 
امام زمان )عج( شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیســتی )موســاد( به همراه محموله 
سنگین سالح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی 
غرب کشور دستگیر شدند. این تسلیحات شامل 
کلت کمری، نارنجک، وینچستر، کالش و فشنگ 
جنگی می شود که برخی از آن ها همچون وینچستر 
و نارنجک برای به آشوب کشیدن اعتراضات مورد 

استفاده قرار می گیرد.

رسانه ها دیروز تصویری  
از جو بایدن در جریان 

دیدارش با مصطفی 
الکاظمی منتشر کردند 

که در آن برگه یادداشتش 
جلب نظر می کرد؛ به ویژه 

آنکه کلمه »ایران« در 
آن به چشم می خورد. 

تحلیلگران معتقدند که 
بایدن تعمدا این یادداشت 
را در معرض دید دوربین ها 

قرار داده است

دیدار اخیر بایدن و 
الکاظمی حامل دو پیام 

برای ایران است؛ اول آنکه 
خروج کامل آمریکا از 

عراق محقق نخواهد شد. 
دوم آنکه بایدن در مقابل 

گروه های مقاومتی که 
اقدامات آنها را از چشم 

ایران می بیند، کوتاه 
نخواهد آمد

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت: افرادی 
که دنبال سهمی از کابینه سیزدهم و گرفتن پست هایی در آن 
هستند، اگر به خواسته شان نرسند، برای رئیسی دردسر درست 

کرده و مشکالتی به وجود می آورند.

علی بختیار در گفت وگو با ایلنــا در واکنش به اینکه 
امروز شاهد سهم خواهی از ســوی برخی از جریان های 
سیاســی تندرو از رئیس جمهور منتخب برای حضور در 
کابینه هستیم، گفت: رئیسی نباید از افراطیون در دولت 
اســتفاده کند خصوصا اینکه گفته است به برجام اعتقاد 
دارد، بنابراین برای احیای آن باید تیمی به کار گیرد که 
اعتقاد به برجام و رفع تحریم های هسته ای داشته باشند 

و با نگاه تعامل مسائل را پیش ببرند.
وی خاطرنشــان کرد: برخی از جریان های سیاسی 
اعتقاد دارند بایــد روابط با غرب را کنــار بگذاریم و تنها 

با بلوک شــرق و کشــورهای منطقه در ارتباط باشــیم 
در صورتی کــه این کار یک تهدید امنیتی برای کشــور 
اســت ما باید یک روابط راهبردی و بر پایه تعادل با دنیا 
داشــته باشــیم و از نگاه افراط و تفریط دوری کنیم و با 
نگاه حکمت، عزت و مصلحت مســائل سیاسی کشور را 

پیش ببریم.
این نماینده ادوار مجلس تاکید کــرد: برای اجرایی 
شدن اســناد راهبردی و اجرای روابط مان در منطقه و 
کشورهای شرقی و غربی باید متوازن سازی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: قطعاً یکی از چالش هایی که رئیســی 

با آن مواجه است، مذاکرات منطقه ای و مذاکره با کشور 
عربستان اســت که نیاز دارد تیمی بدون نگاه افراطی با 
عربســتان و کشورهای اســالمی منطقه مذاکره کند تا 

بتوانیم  روابط مان را مسالمت آمیز پیش ببریم.
بختیار با بیان اینکه رئیسی اعالم کرده  است می خواهد 
سهم خواهی ها را زیر پا بگذارد و یک کابینه قوی و مقتدر 
ایجاد کند، تاکید کرد: بســیار مهم است رئیس جمهور 
تدابیری اتخاذ کند که اوالً با ســهم خواهان روبرو نشود، 
ثانیاً بتواند بر اوضاع و احوال کشــور مسلط شود، ثالثاً از 
جریان ها، گروه ها و افرادی که برای رسیدن به اهداف و 

توسعه تالش می کنند، در کابینه اش استفاده کند.
وی اظهار داشت: پیش بینی می کنم اگر سهم خواهی 
برخی از افراد محقق نشــود، چالش هایی در عرصه های 

مدیریتی برای رئیسی به وجود بیاید.

بختیار با اشاره به تشکیل دولت رئیسی:

سهم خواهان به هدف شان نرسند، دردسر درست می کنند


