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کاروان لجستیک ارتش آمریکا در مرکز عراق هدف قرار گرفت

منابع عراقی گزارش دادند که یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا
در اســتان بابل واقع در مرکز عراق هدف حمله قرار گرفته است.
بــه گزارش فارس« ،شــبکه االعالم المقــاوم» در این خصوص
گزارش داد که این کاروان در شــهر «الحله» در جنوب اســتان
بغداد هدف قرار گرفته اســت .پایگاه خبری شبکه «المیادین»
نیز با گزارش اینکه این کاروان وابسته به ائتالف آمریکایی بوده،
خبر داد که در مسیر کاروان یادشده بمب منفجر شده است .طی
ماههای اخیر کاروانهای حامل تجهیزات لجستیک برای نظامیان

آمریکایی مســتقر در پایگاههای نظامی مختلف در
عراق بارها به صورت هفتگــی و بعضاَ روزانه هدف
انفجار بمبهای تعبیهشده کنار جاده قرار گرفتهاند.
این کاروانها عمدتا از مرز ســوریه در غرب عراق یا
مرز کویت در جنوب این کشور ،وارد عراق میشوند.
گروههــای عراقی پیش از این اعالم کــرده بودند که مهلت ارائه
شده به دولت «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر عراق برای اخراج
نیروهای آمریکایی به پایان رسیده است .بعد از حمالت تروریستی

سیاسی
ائتالف آمریــکا علیه نیروهای مقاومت و شــهادت
شماری از نیروهای الحشد الشعبی عراق و همچنین
شــهادت سردار ســپهبد حاج «قاســم سلیمانی»
فرمانده شــهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و «ابومهدی المهندس» نائب رئیس شهید
الحشد الشعبی در ســیزدهم دی  ،۱۳۹۸پارلمان عراق با طرح
خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پانزدهم همان ماه موافقت
کرد و از دولت بغداد خواست آن را اجرایی کند.

وقتی احمدینژاد از ترور خود میگوید یعنی مجددا سر و کله مشاور سابق وی پیدا شده است؟

در جستجوی حمید موالنا

روزگاری او را با «اوا گالینجر» در ونزوئال مقایسه میکردند در حالی که گالینجر  ۳۷و موالنا ۷۴ساله بود ( ۱۱سال قبل این روزها حمید موالنا ۸۵ساله است)
نکت ه مهم این که هر دو یعنی موالنا و گالینجر شهروند آمریکا بودند و سالها در آمریکا زندگی میکردند جالب توجهتر این که گالینجر و موالنا
در دهه ۹۰راهی ایران و نزوئال شدند...
آفتاب یزد  -رضا بردستانی :در همه سفرهای احمدینژاد به نیویورک
وی را همراهی میکرد .در حالیکه برخی سید حمید موالنامشاور سابق
احمدینژاد را عامل بســیاری از سخنرانیهای جنجالی او میدانستند
وی سالهاســت که نه در مورد رئیس دولت سابق سخن میگوید و نه
بودجههایی که تحت عنوان بنیاد فرهنگی موالنا به او اختصاص پیدا کرد.
شاید برای خیلیها سخت باشد که بپذیرند چگونه میتوان باور کرد که
محمود احمدینژاد مدعی مبارزه با امپریالیسم آمریکا یک مشاوررسانهای
تبلیغاتی داشته که خود سالها در آمریکا بوده و تبعه آنجاست.
نام سید حمید موالنا که در روزهای اوج احمدینژاد ،اورا پروفسور موالنا
مینامیدند در رسانهها ی آن زمان زیادی خودنمایی میکرد و پیوستن
او به تیم رسانهای رئیس دولت سابق یک افتخار محسوب میشد .شاید به
خاطر اسم و رسم و تحصیالتی که داشت .روزی روزگاری حمید موالنا
در سفرهای احمدینژاد به نیویورک با او همراه و همگام بود .کسی که از
برنامههای تبلیغاتی احمدینژاد با عنوان دیپلماسی عمومی یاد میکرد.
کســی که شاید منشا بسیاری از سخنرانیهای جنجالی رئیس دولت
سابق نام گرفته بود وخیلی از اظهارنظرهایی که در سازمان ملل اگرچه
سرو صداهای بسیار به پا کرد .موالنا خودش به صراحت گفته ماجرای
ســخنرانی معروف احمدینژاد در دانشــگاه کلمبیا کار او بوده است.
میگفتند وی مسئول گروهی است که راهبردها و تاکتیکهای تبلیغاتی
را براساس روشهای رسانهها در آمریکا تنظیم و پاسخ به پرسشها را
برای احمدینژاد تهیه میکند .چه بسا در متن بسیاری از سخنرانیها
نیز او دخالت داشته .حمیدموالنا که اصالتا تبریزی است احتماال سالها
انتظار فردی مثل احمدینژاد را میکشیده تا بخشهایی از برنامه ها،
آمال و آرزوهای خــود را عملیاتی کند .میگویند این که احمدینژاد
برخالف روســای جمهوری پیشین ایران هر ســال به نیویورک سفر
میکرد به توصیه کســانی مثل حمید موالنا بود چون وی میدانست
فضای رســانهای نیویورک خریدار چهرهها و گفتهها و اعمال عجیب و
غیرعادی است تا از این طریق بر شمار بینندگان برنامههای تلویزیونی
افزوده شود .حتی برخی مدعی بودند اعالم آزادی گروگانهای آمریکایی
قبل از سفر احمدینژاد به نیویورک (سارا شورد ،جاش فتال و شین باوئر)
دقیقا با هدف مورد توجه قرار گرفتن سفر احمدینژاد و کسب دقایق
بیشتری از شبکههای خبری و غیرخبری تلویزیونی در ایاالت متحده
برای وی صورت گرفت!

احمدینژاد در دانشگاه کلمبیا را در هنگام سفر محمود احمدینژاد به
نیویورک او به احمدینژاد پیشنهاد دادهاست .در سال  ۱۳۸۸بودجهای
بالغ بر  ۳۳۷میلیون تومان برای بنیاد فرهنگی موالنا اختصاص یافت.
همین میزان بودجه در بودجه ســال  ۱۳۸۹لحاظ شده بود که ردیف
مربوط به آن در کمیســون تلفیق مجلس رد شد .در همان ایامی که
حمید موالنا از سوی احمدینژاد به عنوان مشاور رئیسجمهور منصوب
شده بود ،حسامالدین آشــنا در یادداشتی در وبالگ خود در خصوص
دانشکده و دانشگاهی که حمید موالنا در آن تحصیل و فعالیت میکرد،
نوشت« :دانشکده خدمات بینالمللی دانشگاه آمریکن مکانی ویژه است
برای تربیت کادرهای وزارت خارجه ،کاخ ســفید ،وزارت دفاع ،سیا در
سطح داخلی آمریکا و متناظران آنها در دیگر کشورها».
درباره زندگی حمید موالنا دو کتاب با عنوانهای «پروفسور موالنا طنین
تعهد» ( )۱۳۸۰و «سفیر صداقت ،زندگی ،افکار و اندیشههای پروفسور
ســید حمید موالنا» ( )۱۳۸۱در تهران به چاپ رســیده است .عمده
مطالبی که در مورد زندگینامه وی آمدهاست بر اساس گفتههای موالنا
در این دو کتاب میباشد .حمید موالنا در  ۶اسفند  ۱۳۱۵در تبریز متولد
شد .او در شهریور  ۱۳۲۰و در حدود پنج سالگی خود شاهد اشغال ایران
توسط نیروهای خارجی شد و اولین دیدگاههای خود را در امور ملی و
بینالمللی شکل داد« :غم انگیزترین روزهای من در تبریز حمله متفقین
در جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال تبریز توسط قوای شوروی بود».
> بنیاد فرهنگی موالنا و سرانجامی نامشخص!

حمید موالنا در ســال  ۱۳۸۷بهطور رســمی به عنوان مشاور محمود
احمدینژاد رئیسجمهور وقت ایران برگزیده شد .موالنا را پیش از آنکه
به عنوان مشاوراحمدینژاد بشناسند به عنوان استاد دانشکده ارتباطات
دانشگاه امریکن دی سی واشینگتن میشناسند .یک استاد روزنامه نگاری
و علوم سیاسی .موالنا چهل سال بود که در سمت استادی در دانشگاههای
آمریکا تدریس میکرد .وی را البته موسس رشته ارتباطات بینالملل و
بخش مطالعات عالی ارتباطات در دانشگاه آمریکن در واشنگتن میدانند
که در طول این مدت ریاست آن را به عهده داشته است .همچنین ملک
وسیعی در نزدیکی ونک تهران برای راهاندازی بنیاد فرهنگی موالنا در
اختیار او گذاشته شد .موالنا همچنین اعالم کردکه سخنرانی محمود

> مشاور بینالملل احمدینژاد که با  ۶۷۴هزار دالر ناپدید شد

هیچ وقت مشــخص نشــد که حمید موالنا با  ۶۷۴هزار دالر دریافتی
چــه کرد؟ این بودجه دقیقا در چه محلی هزینه شــد؟ و از آن مهمتر
اینکه پروفســور حمید موالنا در حال حاضر کجاســت و به چه کاری
مشغول است؟ کنعانی مقدم در گفتگویی که چندهفته قبل با روزنامه
آفتاب یزد انجام داد با تأکید روش و رفتار و اندیشههای احمدینژاد را
«تالش برای بنی صدر شدن» نامید ،تالشهایی که گویی چون به نتیجه
نرسیده ،در شکل و شمایل انتحاری بروز پیدا کرده است!
این روزها دوباره محمود احمدینژاد جنجال آفرینی کرده اســت آن
هم با مطرح کردن فرضیهی ترور! او این بار میخواهد چالشــی جدی
پیش روی حاکمیت به وجود آورد و اما پیش کشــیدن فرضیهی ترور
ما را به یک دهه قبل باز میکرداند به سال  ۱۳۸۷در کنار مشاوری که
پیشــنهاداتی جنجالی به او میداد برخی بیآن که به صراحت بگویند
با اشــاراتی تمایل دارند یک آدرس آن هم در بیرون از کشــور بدهند
که گویی فرضیهی ترور و بسیاری رفتارهای پوپولیستی که بسیاری از
خطوط قرمز را رد کرده ،از آن سوی مرزها میآید و چه بسا ریشهی این
تفکر میتواند اندیشکدههای آمریکایی باشد جایی که شبانه روز برای
حاشیهسازی برای جمهوری اسالمی ایران تالش میکنند.
چهره و عادات خاص احمدینژاد و برخی شــباهتهای رفتاری به ما
میگوید این بار شاید باید جدیتر به دنبال حمیدموالنا بگردیم و از او
بپرسیم آیا فرضیهی تأکیدی ترور نیز ساخته ذهن او است؟!

یک کارشناس سیاســت خارجی در تحلیل رد
نباید اصل ماجرا تخریب شود و ما عمال موجب
نصرتاهلل تاجیک ،تحلیلگر مسائل بینالملل:
پیشنهاد مذاکره با آمریکا از جانب ایران معتقد
آن شویم که بایدن به سمت مواضع خصمانه در
اســت که تهران احتماال به این برآورد رســیده
قبال برجام هل داده شود .البته من همچنان بر
که انجام این مذاکره ســودی ندارد هرچند که
مواضع اصولی خودمــان ثابت قدم بوده و بر آن
نباید بایدن را به سمت موضع خصمانه علیه برجام ُهل دهیم
میخواهد پنجره و باب مذاکره باز بماند.
تاکیــد دارم ولی واقعیت این اســت که ما نباید
به گزارش «انتخاب» ،نصرتاهلل تاجیک در پاسخ
شرایط را به ضرر خودمان تغییر بدهیم.
این پیشــنهاد را برای همیشه ببندد .وی افزود :من تصور میکنم
به این پرسش که چرا ایران پیشنهاد مذاکره با آمریکا در قالب جلسه
سفیر سابق ایران در اردن در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان
که ایران خواست با این موضع ،همچنان بحث مذاکره باقی بماند تا
غیررسمی اعضای برجام را رد کرد ،گفت :احتماال ایران این تصور را
میتوان به دیپلماســی و احیای برجام امیدوار بود ،گفت :واقعیت
اگر شرایط و مقدمات الزم فراهم شد ،ایران وارد مذاکره شود .البته
داشته که انجام این مذاکرات فایدهای ندارد ،وگرنه هیچ عقل سلیمی
این است که ما راهی جز دیپلماسی و حل مسائل از طریق مذاکره
ایران هم برای این مذاکره یک شرط بحق دارد؛ آن هم این است که
فرصت استفاده از امکانات و ابزار مفید و کارآمد را از دست نمیدهد.
نداریم .لذا یک قســمت ماجرا اگر بخواهیم ســهمبندی کنیم که
آمریکا باید به برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱برگردد .حاال اینکه طرفین
بنابرایــن ایران احتماال به این برآورد رســیده که انجام این مذاکره
چرا به وضعیت امروز دچار شــدیم ،به دلیل این است که طرفین
مدام تالش میکنند تا از طرف مقابل خودشان امتیازگیری داشته
سودی ندارد ولی اینکه این برآورد بر اساس چه اطالعات و معیارهایی
مــدام درگیر کشمکش برای امتیازگیــری از یکدیگر بودند .البته
باشند و در ازای آن امتیاز کمتری بدهند ،همان مسئله جنگ روانی
بوده اســت ،به صورت روشن و رسمی از جانب مقامات ایرانی اعالم
در اینکه ترامپ اشــتباه کرد و باعث شد امروز ایران موضع باالتری
و بازی دیپلماتیک و بازی رسانهای است .نکته جالب این است که
نشده است .هرچند که از مواضع سخنگوی وزارت امورخارجه چنین
داشــته باشد ،شکی نیست ولی ما باید از طریق دیپلماسی ،آمریکا
پیام ایران با تکیه بر مسئله اینکه «زمان ،زمان مناسبی نیست» مورد
برداشــتی میتوانیم داشته باشیم که آنان منفعتی را در این مذاکره
را بــه برجام برگردانیم .اقدامات دیگر میتواند شــرایط را به کلی
قبول و توجه آمریکاییها نیز قرار گرفته و آنان موضوع را پذیرفتند.
تصور نکردند .این دیپلمات ادامه داد :نکته بعدی آن است که به نظر
تخریــب کند .موضع ما باید منطقی بماند ،چراکه برگ برنده فعال
این کارشناس سیاســت خارجی تصریح کرد :مسئله مهم این که
میرسد ما در ارزیابی و سنجش مواضع آقای بایدن دچار خوشبینی
در دست ماست.
شده و انتظارات ما از او باال رفته بود که قبال هم درباره این مسئله
آمریکا :همچنان برای گفتگو با ایران آمادهایم
گفتم که مــا باید درباره این مســئله صبوری کنیــم و عجوالنه
تصمیمگیری نکنیم .البته در باب مذاکره من اعتقاد دارم که شاید
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد همچنان برای گفتوگو با ایران آماده است اما درباره چگونگی این مذاکره تعصب و جزماندیشی
مذاکرات رسمی تا زمانی که اقدام جدی از سوی طرفین برجام رخ
ندارد .این اظهارات پس از آن بیان میشــود ایران پیشــنهاد اروپا برای گفتگو با آمریکا درباره برجام را رد کرد .به گزارش
نداده ،خیلی وجاهتی نداشته باشد ولی در باب مذاکره غیررسمی و
«انتخاب» ،ند پرایس ،ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کشورش همچنان آماده است تا از طریق تعامل در یک
مجاری پیامرسانی و پیامبری از جانب واسطهها و رایزنها ،نیاز است
دیپلماسی معنیدار ،دو کشور برای بازگشت متقابل به تعهداتشان در برجام گام بردارند .او گفت «ما درباره فرم و چگونگی
که این مسیر همواره باز باشد .سفیر اسبق ایران در اردن افزود :ما
انجام این مذاکرات تعصبی نداریم» .ایران اخیرا پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره مستقیم با آمریکا در نشست آتی اعضای
در مسئله باز بودن باب مذاکرات و جلسات غیررسمی بهتر است به
برجام را رد کرد .در مقابل ،کاخ سفید که پیشتر از این پیشنهاد اروپا استقبال کرده بود از از تصمیم ایران ابراز تاسف کرد.
موقعیت
این مسئله توجه داشته باشیم که میتوان با درنظر گرفتن
آمریکا با اظهار تأسف از واکنش ایران گفته که با پنج قدرت جهانی دیگر درباره مسیر پیش رو برای احیای مذاکرات مشورت
بایــدن و نیز فشــاری که بر دولت او جــود دارد ،از طریق این نوع
خواهد کرد .روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از «دو دیپلمات ارشد غربی» گفت ایران میخواست تضمین بگیرد که در گام
جلسات و مذاکرات و رایزنیهای غیررسمی باالخره به یک فرمولی
اول ،آمریکا بعضی از تحریمها را لغو میکند .به نوشته این نشریه ،رد پیشنهاد از سوی ایران تنشها بین دو کشور را افزایش
پیشتر
برای حل مسئله برجام رســید .مثل همان پیشنهادی که
میدهد .دو روز پیش سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،گفته است با توجه به مواضع و اقدامات اخیر
که
پرسش
روسها یا چینیها داده بودند .تاجیک در پاسخ به این
آمریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته ای ،جمهوری اسالمی زمان را برای برگزاری جلسه غیررسمی پیشنهادی توسط
برای
خوبی
اشاره آقای خطیب زاده به این مسئله که اکنون زمان
هماهنگکننده اروپایی برجام مناسب نمیداند .در آخرین تحوالت شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی این هفته درباره
خود
برای
تاحدودی
انجام مذاکره نیست چه بود ،گفت :این مسئله
گزارشهای مربوط به افزایش تولید سوخت هستهای توسط ایران و کاستن از همکاریهای این کشور با آژانس تشکیل جلسه
خوب
زمان
نیست،
مناســبی
من نیز مبهم بود که اگر االن زمان
داده است .گزارشها حاکی از آن است که پیشنویس قطعنامهای از سوی یکی از کشورهای اروپایی در حال آماده شدن است
خاورمیانه
مانند
ای
ه
منطق
اینکه
دقیقا چه موقعی اســت؟ به ویژه
که اقدامات اخیر ایران را محکوم میکند .ایران گفته در صورت تصویب چنین قطعنامهای به اجرای توافق سه ماهه خود با
دائما در شرایط خاص و متفاوت است و وضعیتی ژلهای مانند دارد
آژانس خاتمه خواهد داد .بنابر این توافق که مفادش محرمانه مانده است ،برخی نظارتهای «ضروری» آژانس در ایران ادامه
و لرزان اســت .بنابراین با این وضعیت من بعید میدانم که به این
مییابد .ایران پیشتر گفته بود در صورت رفع تحریمها حاضر به بازگشت به محدودیتهای برجام است اما در غیر این صورت
راحتی زمان خوبی پیدا شــود .البته یک بحث دیگری درباره این
از سه شنبه ( ۲۳فوریه ۵/اسفند) اجرای پروتکل الحاقی را ،به عنوان مبنای نظارت بیشتر بازرسان بر فعالیتهای هستهای
تر
موضع آقای ســخنگو مطرح است که به نظر هم قطعی و جدی
متوقف میکند .بر همین اساس کاظم غریبآبادی ،سفیر ایران در آژانس بینالمللی اتمی ،اعالم کرد که از بامداد سهشنبه
که
به نظر میرســد؛ آن هم این اســت که شاید به دلیل آن بوده
مطابق مصوبه مجلس این کشور به علت لغو نشدن تحریمهای ایران و اجرا نشدن مفاد برجام ،اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
قاطعانه
پنجره و باب مذاکره باز بمانــد .چراکه اگر تصمیم بر رد
را متوقف کرده و دیگر اجازه نظارتهای فراپادمانی را هم به بازرسان نخواهد داد.
پیشــنهاد مذاکره بود ،ایران با ادبیاتی صریحتر میتوانست پرونده

برگ برنده فعال در دست ایران است ،اما...

|

مسئوالن حواس شان به زندگی مردم باشد

ادامه از صفحه اول:
به عبارتی سیاستگذاریهایی که در عرصه داخلی و خارجی اتخاذ
میشود و آنچه که ممکن است بر سر اقتصاد بیاورد ،ارتباط مستقیم
دارد و تنــش در روابط بینالملل ،در متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار
است .تحریمهای اعمال شده نقش مهمی در ایجاد اختالل در عرصه
اقتصادی کشور و زندگی مردم داشته است ،ولی دلیل اصلی وجود
نابسامانی در کشور ،نبود استراتژی مناسب ،اجرای نادرست قانون،
فقدان مشــارکت و بیاعتمادی ملت به دولت و پدیده ناکارآمدی و
فساد و رانت گسترده است .متاسفانه در این مدت با سیاست و اقتصاد
و فرهنگ و ...درست رفتار نشده است .بنابراین مردم مجبور شدهاند
در گرد و غبار نابســامانیها بنشینند و این امر مهم نفس کشیدن

را برای مردم مشــکلتر کرده است .امروز اقتصاد و عدم دخالت در
زندگی مردم و فضای باز سیاســی از نگرانیهای اصلی مردم است.
باید برای ملت آرامش ســاخت .معموال جامعه سیاسی آنچه را که
مردم میطلبند باید خلق کنند و بالطبع سیاستمداران باید به نظر
ملت توجه و به آن رســیدگی و بــر روی آن تمرکز نمایند .وقتی
افرادی پس از کسب رای بر خالف نظر مردم گاهی عمل میکنند،
بدانید آن وقت؛ آغاز شــروع مشکالت اســت .اگر رای دادن چیزی
را تغییر ندهد ،ملت به حســاب آورده نشده است .انتخابات یعنی
مردم به شکل مسالمت آمیز و دموکراتیک میخواهند کشورشان را
تغییر دهند.
در عصر مدرنیته سخن ملتها ،در راستای حقیقت تلقی میشود .مردم
از دولت انتظار خدمتگزاری دارند و دولت باید خود را فرمانبردار مردم
بداند و در این میان به گونهای به مردم خدمت کنند که ملت با تمام

وجود آن را لمس کنند .نوکری مردم برای زندگی بهتر ملت است و
برای تحقق این امر مهم باید به خاطرش فداکاری و تصمیمات بزرگ
گرفت .وقتی مردم نان ،مسکن ،اشتغال و بهبودی شرایط اقتصادی را
طلب میکنند ،با گفتاردرمانی ،این امر مهم حل نمیشود .مطالبات
مــردم را نباید تبدیل به کار د و چاقو کرد .امروز مردم برنامه عادالنه
برای اداره کشــور و بهبود وضعیت جامعه را طلب میکنند .بدترین
حالت ماجرا این است که جامعه سیاسی ،این امر مهم را به روی خود
نیاورد که مردم به ســختی زندگی میکنند و روش غلط و نادرست
را همچنــان ادامه دهند .باید در قبال نحوه رفتار و خدمت به مردم
وســواس به خرج داد .ملت ضامن ثبات و امنیت هســتند .زندگی
مردم با تغییر بهتر میشود از دیروز باید درس گرفت و از امروز باید
برنامهریزی کرد .دشمنان خارجی ایران زمانی ارزش شان را از دست
خواهند داد که زندگی ملت ایران سرو سامان یابد.
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ترور دو کارمند زن تلویزیون در شرق افغانستان

در پی دو حمله مسلحانه جداگانه در شهر جاللآباد ،مرکز والیت ننگرهار دو کارمند زن
تلویزیون انعکاس کشته شده و یک کارمند دیگر این تلویزیون زخمی شده است .به گزارش
فارس ،زلمی لطیفی ،رئیس تلویزیون انعکاس به روزنامه  ۸صبح گفت که افراد ناشناس به
سه کارمند این تلویزیون حمله کردهاند که در پی آن دو تن کشته شدهاند .وی از کارمندان
تلویزیون انعکاس که در این حمله کشته شدهاند ،به نامهای «مرسل و سجیه» یاد کرد.

مکث

ادعای سیانان درباره
پنهان کاری کره شمالی در زمینه
ذخیرهکالهکهایاتمی

شبکه خبری «سیانان» با استناد به تصاویر
ماهوارهای مدعی شــده که کره شمالی اخیرا ً
در جهت پنهان کردن ســایت ذخیرهســازی
ســاح هســتهای خود گامهایی را برداشته
اســت .به گزارش فارس ،به نوشته وبگاه این
شــبکه خبری ،نهادهای اطالعاتی آمریکا بر
این باورند که کره شــمالی از این سایت برای
ذخیرهسازی تسلیحات هستهای خود استفاده
میکند .ســیانان نوشــته این اقــدام کره
شــمالی میتواند بر حس اضطرار منتقدانی
که میگویند دولت بایدن باید برای چگونگی
تعامل با «کیمجونگاون» ،رهبر کره شمالی
یک راهبرد روشــن داشته باشــد ،میافزاید.
این رســانه آمریکایــی در ادامه نوشــت که
تصاویر ماهوارهای را مرکز «ماکسار» در تاریخ
یازدهم فوریه به ثبت رسانده و متخصصانی در
لب ِری» آنها را تحلیل کردهاند.
مؤسسه «مید 
سیانان در ادامه مدعی شده که این تصاویر
نشان میدهد که کره شمالی در سال ۲۰۲۰
ســاختمانهای جدیدی را در سایتی موسوم
به «یونگدوکتونگ» بنا نهاده است تا طبق
ادعای محققان از این طریق ورودی تونلهای
زیرزمینی خــود که به محل ذخیرهســازی
تسلیحات هستهای راه پیدا میکند را پنهان
کند .یک مقام اطالعاتی آمریکا به ســیانان
گفــت یونگدوکتونگ ،ســایتی اســت که
ســرویس اطالعاتی آمریکا پیشــتر آن را به
عنوان محل ذخیرهسازی تسلیحات هستهای
کره شمالی تشخیص داده و همچنان این باور
وجود دارد که برای این منظور استفاده میشود.
این رسانه آمریکایی همچنین مدعی شده که
با توجه به این تصاویر ،کره شــمالی همچنان
به تولید فعال ســاح هستهای در سایتهای
سراسر این کشــور ادامه میدهد در حالی که
اقدامات بیشتری در جهت پنهان کردن ذخایر
تسلیحات هستهای خود انجام میدهد.

منطقه

آمریکا  ۲۵داعشی را
از عراق به سوریه منتقل کرد

خبرگزاری رســمی ســوریه گزارش داد که
نیروهــای آمریــکا به منظور مسلحســازی و
استفاده از تروریســتهای داعشی در سوریه،
۲۵عنصر از این تروریســتها را از خاک عراق
به ســوریه منتقل کردهاند .به گزارش فارس،
خبرگزاری رســمی ســوریه (ســانا) ،منابع
محلــی در این خصــوص گــزارش دادند که
۲۵تروریست داعشی در تاریخ  ۲۸ماه گذشته
میالدی با حمایت نیروهای آمریکا وارد روستای
«الســحل» از توابع ناحیه «مرکدا» در جنوب
استان الحسکه شــدند که این تروریستها با
دو خودروی ضدگلوله آمریکایی به پایگاه کمپ
«البلغار» در شرق شهر «الشدادی» در جنوب
استان الحسکه پس از آن ،به پایگاه آمریکا در
شهر الشدادی و از آنجا به استان دیرالزور منتقل
شــدند .این منابع با اشاره به اینکه یکی از این
تروریســتها «خلیل فاطر حسون» ملقب به
«ابی حذیفه» متولد بغداد بوده است ،خبر دادند
که نیروهای آمریکا قصد دارند به منظور پذیرش
و گردآوری تروریستهایی که از عراق به خاک
ســوریه منتقل میشوند ،چند نقطه به شکل
اردوگاههای کوچک احداث کنند تا اینگونه با
مجهز کردن این افراد به تسلیحات از آنها برای
انجام عملیات علیه ارتش سوریه ،مجتمعهای
مســکونی و بویژه جادههای در امتداد بیابان
سوریه اســتفاده کنند .نیروهای آمریکا در آن
دسته مناطقی که در سوریه ،آن را تحت اشغال
خود دارند بویژه در منطقه «التنف» واقع در مرز
میان سوریه و عراق ،بر آموزش برخی گروههای
تروریستی نظارت دارند که از جمله این گروهها
میتوان به گروه موســوم بــه «جیش مغاویر
الثوره» و «اسود الشرقیه» اشاره کرد.

واکنش

انتقاد یک عضو پارلمان اروپا
از تحریمهای یک جانبه
علیه ایران و سایر کشورها

یک عضــو پارمان اروپا تاکیــد کرد که اعمال
تحریمهای غیرقانونی علیه کشــورها ،ازجمله
ایران ،تروریســم اقتصادی اســت که زندگی
انسانها را از بین میبرد .به گزارش ایسنا ،میک
واالس نماینده پارلمان اروپا از ایرلند با انتشــار
پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نسبت
به وضع تحریمهای اقتصادی علیه کشــورها
انتقاد کرد و آن را نوعی تروریسم خواند .وی در
پیام خود نوشت :آمریکا و اتحادیه اروپا به شکلی
روز افزون در حال اســتفاده از تحریم به عنوان
سالحیعلیهکشورهاییهستندکهدربرابرآنها
سر خم نمیکنند .واالس ادامه داد :این تحریمها
بدون تائید سازمان ملل ،چه علیه ونزوئال باشد
و چه سوریه ،ایران یا کوبا «تروریسم اقتصادی»
است که زندگی انســانها را نابود میکند .این
عضو پارلمان اروپا همپنین در توئیت خود یک
ویدئو منتشر و در آن تاکید کرد که تحریمهای
یک جانبه نقض آشکار حقوق بینالملل است.

خبرتلگرامی
« Dسرگئی الوروف» وزیر امور خارجه
روسیه با تاکید بر موضع کشورش برای
توسعه همه جانبه روابط ایران و روسیه
گفت :به سوی همکاریهای گسترده با
ایران حرکت میکنیم .الوروف اضافه
کرد :روابط ایران و روسیه به گونهای
است که امکان توسعه روابط تهران با
کشورهای غربی را نفی نمیکند و ما
مخالف چنین روابطی نیستیم / .ایرنا
 Dخبرگزاری فرانســه بــه نقل از
مسئوالن گزارش داد سازمان اطالعات
آمریکا به این نتیجه رسیده که دولت
روســیه پشت مســمومیت الکسی
ناوالنی بوده است .در این راستا دولت
آمریکا تحریمهایی را علیه هفت مقام
برجسته روســیه در خصوص پرونده
مسمومیت الکســی ناوالنی ،چهره
مخالف روسیه اعمال کرد .در این باره
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از یک
مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد،
وزارت خزانه داری آمریکا  ۱۴سازمان
را در پرونده الکسی ناوالنی در لیست
سیاه قرار داده است/ .ایسنا

ترامپ:

آمریکا

مطمئن نیستم کسی غیر از ما
بتوانددرانتخابات
مقدماتی ۲۰۲۴پیروز شود

«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور سابق آمریکا در
مصاحبهای با وبگاه خبری «نیوزمکس» گفت
که بعید است نامزد جمهوریخواه دیگری بتواند
او را در انتخابات مقدماتی ریاســتجمهوری
 ۲۰۲۴شکســت دهد .به گــزارش فارس به
نوشته وبگاه خبری-تحلیلی «هیل» ،ترامپ در
این مصاحبه گفت در صورتی که در انتخابات
ریاســتجمهوری دور بعدی شــرکت کند،
نمیتواند متصور شود که نامزد جمهوریخواه
دیگری وی را شکســت میدهد .ترامپ البته
در ادامه افزود که برای شــرکت در انتخابات
سال  ۲۰۲۴هنوز تصمیمگیری نکرده است.
رئیسجمهور سابق آمریکا در ادامه به تمجید
از عملکرد چهار ســال گذشته خود پرداخت
و گفــت« :من عملکرد خوبی برای این حزب
(جمهوریخواه) داشتهام .ما عالیترین اقتصاد
تاریخ را داشــتیم و ســپس آن را بــرای بار
دوم بازســازی کردیم و پایههــای آن چنان
مستحکم بود که هیچ کشوری دیگری حتی
نمیتوانســت با ما رقابت کند ».ترامپ افزود:
«به نظرم بر اســاس این عملکرد شغلی ،من
مطمئن نیســتم که کســی بتواند غیر از ما
پیروز شود ».رئیسجمهور سابق آمریکا روز
یکشــنبه در اولین ســخنرانی خود از زمان
پایان دوره ریاســتش در کاخ ســفید به طور
ضمنی به حضور خود در انتخابات ریاســت
جمهوری  ۲۰۲۴اشاره کرد و گفت« :ممکن
است تصمیم بگیرم آنها (دموکراتها) را برای
بار ســوم شکست دهم ».رئیسجمهور سابق
آمریکا در ادامه گفت :اگــر انتخابات عادالنه
برگزار میشــد ،نتایج متفاوتی داشتیم و در
اولین هفته میتوانســتیم به توافق جدیدی
با ایران برســیم .وی تاکید کرد که به دنبال
تشکیل یک حزب جدید در آمریکا نیست..

بین الملل

درخواست  ۲۰نماینده جمهوریخواه سنا:

رفع تحریمهای ایران
به تصمیم کنگره مشروط شود

بیش از  ۲۰نماینده جمهوریخواه در تالشی
تازه برای جلوگیری از هرگونه اقدام احتمالی
دولت این کشور برای کاهش تحریمهای ایران،
قانونی را تحت عنوان «قانون بازبینی کاهش
تحریمهــای ایران» بهمنظــور منوط کردن
رفع تحریمهــای ایران بــه تصمیم کنگره،
پیشــنهاد کردند .به گزارش تسنیم« ،مارکو
روبیو» رئیس کمیته اطالعاتی سنای آمریکا
در پایگاه اطالعرسانی خود از ارائه پیشنویس
یک قانون جدید تحت عنوان «قانون بازبینی
کاهش تحریمهای ایــران» بهمنظور منوط
کردن رفع تحریمهای یکجانبه دولت آمریکا
علیــه ایران به رأی و نظر کنگــره خبر داد.
براساس این قانون پیشنهادی که مارکو روبیو
و سناتور بیل هگرتی نماینده ایالت تنسی در
سنای آمریکا آن را تدوین کرده و  ۱۹سناتور
جمهوریخواه دیگر نیز آن را امضا کردهاند،
دولــت فعلی و دولتهای آتی آمریکا موظف
خواهند شد که پیش از تعلیق یا پایان دادن
به تحریمهــای یکجانبه علیه ایران ،موافقت
کنگره را جلب کننــد .به گفته مارکو روبیو،
ایــن قانــون از قانونی که در ســال ۲۰۱۷
بهمنظور منوط کردن رفع تحریمهای آمریکا
علیه روســیه به تصمیم کنگــره به تصویب
رســیده بــود ،اقتباس شــده و هدفش این
است که از هرگونه اقدام دولت برای کاهش
تحریمهای ایران بهمنظور پیشبرد مذاکرات
یا بازگشــت به برجام بدون حمایت کنگره
جلوگیری کند.

