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ریاست جمهوریلبنان :حزباللهدخالتی در تشکیل کابینه نمیکند

دفتر رسانهای ریاست جمهوری لبنان در بیانیهای هرگونه مداخله
حزباهلل در روند تشکیل کابینه دولت جدید و تصمیمات ریاست
جمهوری این کشــور را تکذیب کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگزاری اسپوتنیک ،دفتر رسانهای ریاست جمهوری لبنان
بیانیهای را درباره گفتوگوها درباره تشکیل کابینه دولت جدید
این کشور به ریاست سعد حریری منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است :تجزیه و تحلیلها و مقاالت اخیر درباره
موضع میشل عون ،رئیس جمهوری لبنان در مورد مسئله تشکیل

دولت با این هدف منتشر شدهاند که میشلعون را
عامل مانعتراشی در روند تشکیل دولت و نخستوزیر
مکلف جلوه دهند .ریاست جمهوری لبنان در ادامه
تأکید کرد :دفتر رســانهای ریاست جمهوری لبنان
تمامــی این اخبــار را تکذیب و اعــام میکند که
خواستار اختصار یک سوم اعضای کابینه به حزب رئیس جمهور
نشده است .در ادامه این بیانیه آمده است :ادعاهای زیادی درباره
مداخله و ســنگاندازی جبران باسیل ،رئیس جریان آزاد ملی و

سیاسی
فراکســیون "لبنان قوی" در مســیر تشکیل دولت
مطرح شــده است اما باســیل به هیچ وجه در این
مسئله مداخله نکرده است .برخی نیز مدعی هستند
که حزباهلل رئیس جمهور را در مسئله تشکیل دولت
تحت فشــار قرار میدهد اما این مسئله بههیچوجه
صحت نــدارد و حــزب اهلل در هیچ یک از تصمیمات ریاســت
جمهوری به ویژه مســئله تشکیل دولت مداخله نکره و حزباهلل
مواضع سیاسی خاص خود را دارد که آن را بیان میکند.

سیلی بر صورت قانون

> واکنشهای گسترده به ماجرا

البته این موضوع روز گذشته واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت.به
گزارش خبرآنالین ،عباس عبدی فعال سیاسی اصالحطلب در توئیتی در
واکنش به سیلی زدن یک نماینده مجلس به یک سرباز نوشت«:چندی
پیش یک سرباز را به دلیل انجام وظیفهاش در مازندران کتک زدند .فوری
سروته ماجرا رو بهم آوردند .ببینیم مورد اخیر را چکارش خواهندکرد؟
اجباری به ســربازی بروی ،از حقوق خبری نباشد ،کتک هم بخوری!
انتظار دارید فردا از وطن دفاع کنند؟»
حسامالدین آشنا هم به سیلی زدن یک نماینده به سرباز ناجا واکنش
نشان داد.به گزارش خبرآنالین ،او ،در توئیتی نوشت؛ چه زود دست بزن
پیدا کرده اند.
> ورود مجلس

رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم با اشاره به انتشار
خبــر درگیری یک نماینده مجلس با مأمور راهور ،گفت :این هیئت،
ادعاهای موجود را بررسی و در صورت صحت و سقم حادثه و چگونگی
ماجرا را بررســی و در صورت احراز تقصیــر ،برخورد قانونی را انجام
خواهد داد.
ســید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی ،رئیس هیئت نظارت بر رفتار
ّ
نمایندگان مجلس ،بــا بیان اینکه حادثۀ درگیــری نماینده مجلس

شــورای اسالمی با مامور راهور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در
حال بررسی است ،گفت :پس از رسیدن گزارشها و ادعاهایی مبنی بر
درگیری نماینده مجلس و یکی از مامورین پلیس راهور ،هیئت نظارت
بر رفتار نمایندگان پیگیریها را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی
موضوع آغاز کرد.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد :علیرغم پیگیریهای چند روزه ،گزارش
نیروی انتظامی در این باره هنوز به مجلس ارسال نشده است.
رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،تاکید
کرد :این هیئت ،ادعاهای موجود را بررســی و در صورت صحت و سقم
حادثه و چگونگی ماجرا را بررســی و در صورت احراز تقصیر ،برخورد
قانونی را انجام خواهد داد.

|

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا نیز از ورود و دستور ویژه فرمانده ناجا
برای پیگیری پرونده ضرب و شتم مامور وظیفه راهور توسط نماینده
مجلس خبر داد.
ســردار مهدی حاجیان ،اظهار کرد :سردار حسین اشتری بالفاصله
دستور ویژهای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری
موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق آحاد پرسنل ناجا از دستورات
اکید فرمانده ناجا اســت ،گفت :اعتقاد ،باور و تاکید ســردار اشتری
همواره بر این اســت که ســربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود
بدانیم و در صیانت از شــخصیت ،کرامت انسانی و حق و حقوقشان
لحظهای دریغ و درنگ نکنیم .ایشان بارها به همه فرماندهان تاکید
کرده است که این جوانان ،امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه
نمیدهیم به ســاحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و
مقامی توهین و تعدی شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سخنگوی ناجا تأکید کرد :در صورت
احراز تقصیر نماینده مجلــس ،ناجا از حق کارکنان خود به جدیت
دفاع خواهد کرد.
> شکایت ستاد کل نیروهای مسلح

امیر دریادار رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل
نیروهای مســلح هم به ماجرا واکنش نشــان داده و گفته اســت:
درخصوص موضوع زد و خورد نماینده مجلس با یکی از ســربازان
نیــروی انتظامی معاونت حقوقی ناجا وارد عمل شــده و در حال
تنظیم شکایتی در این خصوص است.
به گزارش جماران ،وی ادامه داد :از طریق دادگاه کارکنان دولت به
این پرونده رســیدگی و تا به نتیجه رسیدن موضوع مسئله بررسی
خواهد شــد .فرض کنیم که ســر باز هم در این رابطه مقصر بوده
باشــد ،لذا به هیــچ عنوان هیچ فردی حق این را ندارد ســربازی
را کــه در حــال انجام خدمت اســت ،مورد ضرب و شــتم خود
قرار دهد.
امیر دریادار رحیمی پور گفت :این پرونده در حال بررســی ستاد
کل است و نتیجه آن متعاقبا به اطالع عموم خواهد رسید.

واکنش قالیباف به سیلی خوردن سرباز ناجا توسط نماینده مجلس

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس به درگیری یک نماینده مجلس با ســرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی واکنش نشان داد.
به گزارش انتخاب ،محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس ،در واکنش به درگیری یک نماینده مجلس با سرباز وظیفه راهنمایی
و رانندگی در توئیتی نوشت :در برابر قانون همه مساوی هستند.مجلس به کسانی که به وظیفۀ قانونی خود عمل میکنند
افتخار میکند و اولین مدافع حقوق آنهاست .وی در ادامه نوشت :در حادثۀ اخیر ،به محض شنیدن اولین گزارشها،دستور
بررســی دقیق ماوقع صادر شد؛درصورت احراز تخلف،هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی وبرخورد قانونی
خواهد کرد.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

باید رابطه متوازن با کشورهای شرق و غرب داشته باشیم

مهرداد عمادی در مورد اعضای تاثیرگذار کابینه آقای بایدن در پرونده
ایران گفت :بنظرم در مورد کابینه آقای بایدن تأثیر وزارت خزانهداری
مهمتر از وزارت خارجه است که به خانم جنت یلین ،سرپرست سابق
بانک فدرال سپرده شده اســت .ایشان نگاه ویژهای به مسائل رفاهی
کارگران و مزدبگیران دارد ،نسبت به شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار
مالیاتی نیز بسیار حساس است .میتوان گفت در کار خود حرفهای بوده
و همچنین نسبت به مسائل خاورمیانه پیشداوری ندارد که در کارهای
ایشان کام ً
ال نمایان است.به گزارش ایلنا ،وی افزود :وزارت خارجه جدید
نیز نگاه روشنی به ریشه تضادها و چالشها در خاورمیانه و غرب آسیا
دارد که نگاه مثبتی است و از نظر پیشداوری آقای آنتونی بلینکن اصال
قابل مقایسه با آقای پمپئو نیست .وزیر مهم دیگر در پرونده ایران ،لوید
اوستن وزیر دفاع است که یک سرباز سرشناس بوده و نسبت به امنیت

خارجی امریکا به اندازه حفظ جان سربازان امریکایی در خارج حساس
است .این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط
تا چه اندازه امکان رفع تحریمها وجود دارد؟ گفت :من موضوع تحریمها
را به بخش کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میکنم اما اعتقادی به استفاده
از عبارت «رفع تحریمها» ندارم .موضوع برداشتن چالشهایی است که
در سالهای اخیر روبروی ما با جهان غرب بوده و تحریم بخش کوچکی
از آن است .این اقتصاددان گفت :مذاکرات جدید شاید در کوتاهمدت
دسترســی به داراییهای ایران را آسانتر کند ،محدودیتهای ثانویه
امریکا بویژه در بخش نفت کاهش یابد و تحریم یک سری نهادهایی که
اخیرا ً مطرح شدند برداشته شود .اما در نگاه و تجربه من به هیچ وجه
اینگونه نیست که گشایش در کارهای بانکی و تجاری بدون هیچ مانعی
خواهد بود .وی تاکید کرد :قطعاً کانالهای قابل استفاده باز خواهند شد

ادعای وزیر خارجه عربستان:

دست ما همواره برای گفتوگو
دراز است

«فیصل بن فرحان آل ســعود» وزیر خارجه
عربســتان ســعودی در گفتوگو با شــبکه
«العربیــه» ،دربــاره موضع ریــاض در قبال
پروندههای مهم منطق ه از جمله جنگ یمن،
رابطه با ایران ،بحران لبنــان و ...توضیح داد.
به گزارش فارس ،وی در ابتدای سخنانش به
موضوع روابط تاریخی ریاض با ایاالت متحده
آمریــکا و دولتهای مختلــف جمهوریخواه
و دموکــرات این کشــور پرداخــت و گفت:
دولت بایدن پرونده یمــن را ارزیابی و درک
خواهدکــرد که اهداف ما با اهداف آن در این
پرونده به کلی مطابق اســت و مانع حوثیها
هســتند .ما با دولت بایــدن در این تالشها
هماهنگ خواهیم شــد».فیصل بن فرحان در
ادامه مدعی شد« :زیرا همه ما به دنبال توقف
نهایــی جنگ و آتش بس فراگیر و پس از آن
به دنبال آغاز فرایند سیاســی هســتیم .مانع
اصلی ،ائتالف نیســت بلکه حوثیها هستند و
مــا میتوانیم با دولت بایدن در این ارتباط به
شکل مثبت و خیلی خوب هماهنگ باشیم».
وی بــدون اشــاره بــه ناکامیهــای حاصل
شــده برای اجرای «توافق ریاض» و افشــای
اختالفات داخلی میان نواب سعودی و اماراتی
در جنــوب یمن گفت :توافق ریــاض درباره
بحران یمن اســاس روند صلح فراگیر اســت.
عربستان ســعودی تالش میکند تا آتشبس

فراگیــر در یمن را اجرا کنــد و توافق ریاض
ســنگ بنای حل این بحران سیاســی است.
فیصل بن فرحان از اقدام رئیس جمهور سابق
آمریکا در واپسین لحظات دولت چهارسالهاش
در تروریســت خواندن انصاراهلل یمن تمجید
و دفاع کرد و گفت که این جنبش مســتحق
چنین اقدامی بــود .بن فرحان ابراز امیدواری
کرد کــه چنین تصمیم و اقدامــی ،انصاراهلل
را مجبــور به مشــارکت در فرآیند سیاســی
یمن بکند.
این وزیر سعودی درباره پرونده ایران نیز گفت:
«برای هماهنگی با کلیه دولتهای آمریکایی
تالش کردیم .معتقدیم که روابط بسیار خوبی
با آنها خواهیم داشت زیرا اصولی که بر اساس
آنها ،این روابط برقرار شده ،هنوز وجود دارد.
ما آمادهایم در صورتی که از ما خواسته شود،
در پرونده هســتهای ایران مشارکت کنیم».
وی درباره موضوع گفتوگو با ایران که تهران
بــرای آن اعــام آمادگی میکنــد ،در ادامه
ت اتهامزنی ریاض علیه تهران ،مدعی
سیاســ 
شد« :دست عربستان ســعودی همواره برای
[گفتوگو] دراز است .ما در گذشته با ایرانیها
وارد گفتوگو شدیم اما آنها پایبند نبودند .لذا
باید ما نشانههایی حقیقی در خصوص تغییر
شیوه آنها در منطقه مشاهده کنیم که تاکنون
آن را حس نکردهایم».

اما بنظرم ما باید نگاه بلندمدت داشته و پرسش کنیم که آیا میخواهیم
بازیکن خارج از زمین بازی اقتصاد و سیستم جهانی باشیم؟ آیا ورژن
یا نمونهای از کره شــمالی با خصوصیات منطقهای باشیم که تنها با
روسیه و چین و چند کشور دیگر در ارتباط است؟ آیا میخواهیم تنها
یک کشور کپیبردار باشیم و از تکنولوژی عقب بمانیم؟ یا میخواهیم
بر اســاس مالحظات و منافع خود حرکت کنیم و حرکتی سازنده با
همراهی کشــورهای اروپایی و امریکای شمالی داشته باشیم؟ یعنی
تخممرغهای خود را در یک سبد نگذاریم و رابطه متوازن با کشورهای
شرق و غرب داشته باشیم و این به نظرم در بلندمدت میسر میشود.
ی سه کشور منطقه در  ۴سال
چون در کوتاهمدت به دلیل سرمایهگذار 
دولت آقای ترامپ ،فضا منفی است و اگر نگاه درازمدت نداشته باشیم
آنچه در کوتاه مدت نیز به دست خواهیم آورد ،ناچیز است.
ظریف:

تحریم و  FATFوزنههای بسته شده
به پای اقتصاد هستند

محمدجواد ظریف ،در واکنش به پیشنهاد برخی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص
تغییر نام وزارت امور خارجــه به «وزارت امور
خارجه و تجارت» گفت :در بعضی از کشــورها
ممکن است چنین وزارت خانهای وجود داشته
باشد؛ آن روزی هم که به مجلس رفتم در صحن
عرض کردم ،اگرچه اعتقاد دارم وزارت خارجه
باید از نظر ســاختاری این توان را داشته باشد
که روابط خارجی را تنظیم کند اما وزارت خانه
مــا امکان اینکه تجارت خارجی را هم به عهده
داشته باشد ،ندارد و این یک وظیفه تخصصی
اســت .به گزارش ایلنا ،وی افزود :البته ما توقع
داریــم که مجلس به وزارت خارجه کمک کند
تا روابط خارجی در کلیــه حوزهها را زیر نظر
داشــته باشد و این وزارت خانه هماهنگی الزم
را بــه وجود بیاورد .وزیر امور خارجه همچنین
در رابطه با برخــی اظهارنظرها مبنی بر اینکه
مشکالت اقتصادی ارتباطی به تحریمها ندارد
و به ضعف در دیپلماسی اقتصادی باز میگردد،
اظهار داشت ۲ :سال بعد از برجام را نگاه کنید
که با وجود اینکه این توافق به صورت کامل هم
اجرا نمیشد وضعیت تورم و رشد چگونه بود و
هنگامی که آقای ترامپ تحریمها را بازگرداند
و سیاست فشــار حداکثری را اعمال کرد چه
شرایطی ایجاد شد.
وی تاکید کــرد :ما حتماً بایــد اصول اقتصاد

منابع آگاه خبر دادند که «کِن پاکستون» ،دادستان کل ایالت تگزاس روند شکایت از
«جو بایدن» ،رئیسجمهور جدید آمریکا را به دلیل متوقف کردن دستور  ۱۰۰روزه اخراج
مهاجرانی که به گفته وی «غیرقانونی» هستند ،آغاز کرده است.به گزارش فارس ،به نوشته
وبگاه خبری «آکسیوس» ،دادستان کل ایالت تگزاس ضمن پیشبرد شکایت خود از بایدن،
خواستار دستوری برای متوقف کردن این اقدام وی به طور موقت شده است.

کارشناسمسائلبینالملل:

> دستور فرمانده ناجا

عنابستانی نماینده ســبزوار در گفتگو با
آفتاب یزد اصرار برای اســتفاده از خط
ویژه اتوبوس از ســوی راننده ی خود را
تکذیب نکــرد و گفت معمو ً
ال وقتی برای
رسیدن به پرواز عجله داریم از برخی از
جاها در مسیر انقالب به آزادی استفاده
میکردیم اما این بار این اتفاق رخ داد

شکایت دادستان کل تگزاس از بایدن به دلیل توقف اخراج مهاجران

تحلیل

دیروز خبر رسید که یکی از نمایندگان مجلس که اصرار داشته برخالف قانون از خط ویژه عبور کند با یک سرباز راهنمایی و رانندگی برخورد میکند
و حتی گفته میشود به صورت وی سیلی زده است.هرچند این نماینده مجلس میگوید سیلی نزده و درگیری بین راننده او و سرباز بوده است

آفتاب یزد ـ گروه سیاســی :خبرگــزاری «نســیم آنالین» در
ستون«شــهروند درجه صفر» با تیتر«سیلی نماینده به صورت سرباز
وظیفه شــناس» مینویسد «:شنیدهها حاکی است یکی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی روز گذشته به علت ممانعت سرباز راهور از ورود
وی به خط ویژه اتوبوس ،عصبانی شــده و به صورت این سرباز سیلی
زده است ».اندکی بعد اما در برخی کانالها از « علی اصغر عنابستانی»
نماینده حوزه انتخابیه سبزوار ،جغتای و جوین نام میبرند که گویا این
نماینده ی مجلس مرتکب چنین عملی شده است.
عنابستانی در توضیحاتی کوتاه به آفتاب یزد میگوید«:اوال دیروز نبوده
و هفته گذشته بوده ،در ثانی سیلی نبوده و مشاجره ی لفظی بوده ،ثالثا
اول سرباز توهین کرد و راننده ی من فقط خواست توهین نشود ».البته
عنابستانی اصرار برای اســتفاده از خط ویژه اتوبوس از سوی راننده ی
خود را تکذیب نکرد و گفت معموالً وقتی رسیدن به پرواز با عجله همراه
میشود از برخی از جاهای در مسیر انقالب به آزادی استفاده میکردهایم
اما این بار این اتفاق رخ داد .این نماینده مجلس با نسبت دادن این هیاهو
به کســانی که از گزند انتقادات وی رنجیده شدهاند گفت به زودی به
صورت رسمی ماجرا را شرح خواهد داد البته وی از پاسخ به این موضوع
که مگر نمیدانید استفاده از خط ویژه اتوبوس ممنوع است طفره رفت
و به همین مقدار توضیح که شایان توجه است ،بسنده کرد .البته حق
برای سرباز نیروی انتظامی و شاهدان احتمالی که در این باره توضیحاتی
بدهند قطعاً محفوظ خواهد ماند.
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مقاومتــی را اجرا کنیم امــا بدانید اگر وزنهای
به پای اقتصاد وصل نباشــد بهتــر میتوانیم
این مســیر را طــی کنیم؛ عدم اجــرای لوایح
چهارگانــه  FATFو تحریمهای آمریکا موانع
ما هســتند و اگر بخواهیم چشم خود را بر این
واقعیت ببندیم در واقع مثل این اســت که روز
را انکار کرده باشــیم .وی افزود :ما هیچ قدم و
تالشی را موکول به بازگشت آمریکا به برجام،
تصویب  FATFو برداشتن تحریمها نکردهایم؛
نههیچچیز موکول به اینها نیست اما اینکه همه
چیز را مرتبط به دیپلماسی اقتصادی بدانیم هم
درست نیست.
رئیس دســتگاه دیپلماســی با بیــان اینکه
دیپلماسی اقتصادی یعنی ما دیگران را راضی
کنیم با ایران تجارت داشــته باشــند ،تاکید
کــرد :تجارت نیاز به بانک دارد؛ وقتی که بانک
تحریم اســت و نمیتواند ارتباطــات را انجام
دهد ،هنگامی که کشورها با این مشکل مواجه
هستند که اگر کشتیهای ایرانی وارد بنادرشان
شــوند میگویند تحریم را شکســتهاند؛ این
محدودیت است.
وی خاطرنشــان کرد :درست است که ما باید
به دنبال تهاتــر و روشهای دیگر برویم و این
کارها را انجام میدهیم اما باالخره این روشها
هزینهمند و وقت گیر است و ما را با مشکالتی
روبرو میکند.

بایدن راه حل «دو دولت» را
در بحث اسراییل و فلسطین
دنبالمیکند

یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :اینکه
توقع داشته باشیم کارهایی که ترامپ در رابطه
با فلسطینیان و اسراییل انجام داد ،ضد آنها را
بایدن انجام دهد ،امر بعیدی است و متاسفانه
دیگر برگرداندن آن اقدامات مشکل است اما در
سایر موارد بایدن و دستگاه سیاست خارجی
راه حل دو دولت را دنبال میکند.
به گزارش ایسنا ،سید هادی برهانی با اشاره
به تصمیم دولت بایدن برای حفظ ســفارت
ایــن کشــور در بیتالمقدس کــه در میان
مخالفتهای جهانی از ســوی ترامپ انجام
شد ،اظهار کرد :در سیاست رسمی آمریکا به
هر حال طرفداری از اسراییل معمول است و
واقعیت این است که البی اسراییل و طرفداران
آنها در آمریکا آنچنان قوی هســتند که هیچ
رئیس جمهوری نمیتواند صریحا ضد اسراییل
باشد از این رو این یک بحث مشترک است و
در تمام کسانی که مسئولیت دارند این دیده
میشود و اگر مسئولی جرات کند و بخواهد
موضع ضد اســراییلی بگیرد موقعیت خود را
به خطر انداخته اســت و بعید است در جای
خود باقی بماند.
وی ادامــه داد :آمریکا بدون تردید مهمترین
حامی اسراییل در جهان است و این نه تنها از
نظر دولت و حکومت بلکه در نظرسنجیها هم
نشان میدهد افکار عمومی هم در این کشور
نسبت به اســراییل در مقایسه با کشورهای
غربی بیشــتر تمایل دارنــد .اما اگر بخواهیم
در این عرصه ترامپ را با بایدن مقایسه کنیم
منصفانه این است که بگوییم ،ترامپ و بایدن
بــه دو قطب مختلف تعلــق دارند ،یعنی در
سیاست رســمی آمریکا اگر ترامپ به قطبی
که بیشترین حمایت را از اسراییل دارد متعلق
باشد ،بایدن دقیقا به قطب مقابل تعلق دارد و
این هم چند علت دارد :سابقه بایدن در اینکه
چندین بار حمله اسرایل به لبنان را به چالش
گرفته اســت و اینکه وی از حزب دموکرات
است و این حزب در آمریکا تا این زمان اینقدر
ضد اسراییلی نبوده است .در آمریکا این گونه
بوده که هم دموکرات و هم جمهوری خواهان
از اسراییل همواره حمایت کردهاند اما در چند
سال اخیر حزب دموکرات به شدت از اسراییل
فاصله گرفته است.
برهانــی ادامه داد :االن حــزب دموکرات در
کنگــره نمایندگانــی دارد کــه از نظر ضد
اســراییلی بودن تا کنون چنین نبوده است،
نه تنها طرفدار اســراییل نیســتند که ضد
اسراییلی هم هستند .در میان حامیان حزب
دموکرات هم فضا ضد اسراییلی زیاد است و
یک دلیل عمده آن هم همکاری کم سابقه و
کامل اسراییل با ترامپ است که دموکراتها
از ترامپ و عملکردش متنفر هستند ،هر چند
هر دو به حکومت آمریکا تعلق دارد و درجهای
از طرفدارای از اسراییل دارند اما اختالف شان
بر سر حمایت از اسراییل زیاد است.
این کارشــناس مســائل منطقه و فلسطین
گفــت :تفــاوت میــان ترامپ و بایــدن در
سیاست شــان درباره فلسطین آشکار و زیاد
است .ترامپ به حقوق فلسطینیها اعتقادی
نداشت و همه جوره با اسراییل همکاری کرد.
جوالن و کرانه باختری را به اســراییل داد و
آوارگان فلســطینی از صحنه تحوالت حذف
شــدند اما بایدن به گروهی تعلق دارد که در
کشورهای غربی اگر کسی طرفدار فلسطین
باشد ،به راه حل دو دولت اعتقاد دارد .برخی
کشــورهای غربی با جدیــت از این راه حل
حمایت میکنند و معتقدند کرانه باختری و
غزه باید به فلسطینیها تعلق داشته باشد و
قطعنامههای سازمان ملل نیز باید اجرا شوند؛
معتقدم بایدن به این گروه تعلق دارد و در این
چهار سال آینده سیاست دو دولت با جدیت
دنبال میشود.
سی ان ان:

بین الملل

بایدن خلیلزاد را به عنوان
مذاکرهکنندهصلحباطالبان
نگه میدارد

به گفته منابــع ،دولت بایــدن در نظر دارد
زلمای خلیلزاد ،نماینده ارشد دولت ترامپ در
مذاکرات صلح افغانستان را در سمت خود ابقا
کند .به گزارش ایســنا به نقل از سی ان ان،
خلیلزاد رهبری مذاکرات با طالبان را برعهده
داشــت .حفظ خلیلزاد در این سمت نشان از
تعهد اولیه دولت بایدن به ادامه مذاکرات صلح
میان آمریکا -طالبان تا بازنگری کامل معاهده
انجام شده طالبان با دولت ترامپ دارد.
خلیلزاد نماینده ویژه برای آشــتی افغانستان
یــک دیپلمات کهنهکار اســت که به عنوان
سفیر آمریکا در افغانستان،عراق و سازمان ملل
نیز فعالیت کرده اســت .او چهرهای شناخته
شده در محافل سیاسی خارجی است و روابط
شخصی او در افغانستان ،زادگاهش ،و رویکرد
آزاداندیش او در مذاکرات واکنشهای مثبت
و منفی را به همره داشته است.

خبرتلگرامی
 Dمسئول بخش امنیت ملی آمریکا
در رابطــه با کره شــمالی گفت که
پیونگیانگ طی  ۳۰ســال گذشته
بهطــور مداوم مشــغول ســاخت
سالح بوده اســت« .سیدنی سایلر»،
مسئول بخش امنیت ملی آمریکا در
رابطه با کره شــمالی ،گفت« :تمامی
مشــارکتهای کره شمالی در زمینه
دیپلماســی برای پیشــبرد برنامه
هستهای این کشور بوده و نه خروج از
آن .از مردم میخواهم که اجازه ندهند
که ابهام تاکتیکی مانع از آن شود که
اســتراتژیمان در قبال کره شمالی
دچار خدشه شود/».ایلنا
 Dلری کینگ شــخصیت رسانهای و
مجری معروف آمریکایی که به انجام
هــزاران مصاحبه و گفتگوی جنجالی
در طول عمر رســانهای خود با افراد
سرشناس و مشــهور معروف بود ،در
ســن  ۸۷ســالگی و به دلیل ابتال به
کووید  ۱۹ -درگذشت.شــبکه خبری
سی ان ان این خبر را اعالم کرد .لری
کینگ بیشتر عمر رسانهای خود را با
شبکه سی ان ان همکاری کرده و برنامه
ویژهای در این شبکه داشت/.ایرنا

سیاست خارجی

عراقچی:

عالقهایبهتماسمستقیم
با دولت جدید آمریکا نداریم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت :فعال
هیچ عالقهای به تماس مســتقیم با آمریکا
نداریــم و فکــر میکنیم که برجــام قالب
صحیحی اســت و گفتوگوها باید در قالب
آن انجام شود.
به گزارش ایرنا« ،ســید عباس عراقچی» در
گفتوگو با روزنامه الرپوبلیکا درباره انتقال
قدرت در آمریــکا و حمله طرفداران ترامپ
به کنگره گفت :ما موضــع خاصی در برابر
این انتقال قدرت بین دو دولت نداریم .فقط
منتظریم ببینیم رئیسجمهور جدید آمریکا
چگونه میخواهد مواضع اشــتباه ترامپ را
تصحیح کند.
وی گفت :آنچــه در جریان حمله به کنگره
دیدیم ،باعث طرح این سوال میشود که آیا
واقعا همین آمریکاست که میخواهد به دنیا
یاد بدهد «حاکمیت قانون» و «دموکراسی»
چیســت؟ آنچه در واشــنگتن اتفاق افتاد،
چهره واقعــی دموکراســی آمریکایی را به
ما نشــان میدهد .اکنون روشن شده است
که آنها هیچ حقــی ندارند که به هیچ کس
در دنیا بگویند مشــکالت سیاسی در خانه
خودشــان را چگونه حل کنند.این دیپلمات
ارشــد درباره مطالبه ایــران از دولت بایدن
درخصــوص برجام گفت:درخواســت ایران
واقعگرایانه اســت و عبارت اســت از اینکه
آمریــکا تحریمهــا را بــردارد و بــه توافق
هســتهای بازگردد .مــن آلترناتیو دیگری
نمیبینم .ما با حسن نیت مذاکره کردیم و با
حسن نیت به برجام عمل کردیم .دیگر نوبت
دولت جدید آمریکاست که اشتباهات دولت
پیشین را جبران کند .وی خاطرنشان کرد:
آمریکا برای بازگشت به توافق هستهای ،باید
تمــام تحریمها را لغو کند .مــا آماده انجام
تمام تعهدات ذیل برجام هستیم به شرطی
که آمریکاییها هم بــه تعهدات خود عمل
کنند و تحریمها را بردارند.
عراقچی در پاســخ بــه این ســوال که آیا
تماسهــای محرمانــهای با دولــت جدید
آمریکا داشــتهاید؟ ابراز داشــت :خیر ،هیچ
تماسی نداشــتهایم و هیچ قصدی هم برای
آن نداریــم .طبیعتــا منتظریم که کامال در
پستهای خود قرار بگیرند و متعاقبا دست
به کار شــوند .معــاون سیاســی وزیر امور
خارجه ادامه داد :فعال هیچ عالقهای به هیچ
تماس مســتقیم نداریم و فکر میکنیم که
برجام قالب صحیحی است و گفتوگوها باید
در قالب آن انجام شود.
> هیچ برجام پالسی وجود نخواهد داشت

عراقچــی درباره تالش اعضــای اروپا توافق
هستهای در دخیل کردن مسائل غیربرجامی
در برجــام هم بیان کرد :هیچ برجام پالس،
هیچ توافــق جدید ،هیــچ مذاکرات جدید
در مــورد برجام وجــود نخواهد داشــت.
موشــکهای ایران تنها ابزار دفاعی مطمئن
برای ایران هســتند و در مورد این مســئله
هیــچ مذاکــرهای وجــود ندارد.بــه گفته
مذاکرهکننده ارشــد ایــران ،در مورد دیگر
موضوعات ،همه چیز بســتگی به این دارد
که برجام چگونه اجرا خواهد شــد .در مورد
امنیت خلیج فارس این موضوعی اســت که
میتواند بدون مداخــات خارجی ،موضوع
گفتوگو بین کشورهای منطقه باشد .امنیت
منطقه میتواند به صورت جمعی مورد بحث
قرار بگیرد.

