دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

پنتاگون :چالش شماره یک ما ،چین است

وزیر دفاع آمریکا در پیامی به نیروهای مسلح ،چین را چالش شماره
یک این وزارت خانه دانست و گفت :رویکرد ما به چین برای پیشبرد
سیاست داخلی و خارجی ایاالت متحده خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،لوید آستین شامگاه در این پیام افزود :من به عنوان
وزیر دفاع متعهد هســتم تا اطمینان حاصل کنم که این وزارتخانه
افراد ،اولویتها و هدف مأموریــت را برای ادامه دفاع از ملت ما در
برابر دشــمنان خارجی و داخلی درست میکند .وی دفاع از ملت،
مراقبــت از مردم آمریکا و موفقیت در کار گروهی را ســه اولویت

کاری در پنتاگون دانست و ادامه داد :بزرگترین چالش
امنیتی که مــردم ما را تهدید میکنــد ،کووید۱۹-
است .این وزارت به حمایت از تالشهای دولت فدرال
برای شکســت بیماری ،دفاع از نیروی مسلح در برابر
آن و همکاری با شــرکای داخلــی و بینالمللی برای
محافظت از مردم ما در برابر ویروسهای جدید و مرگبار آینده ادامه
خواهد داد .رئیس پنتاگون اضافه کرد :چین را به عنوان چالش در
اولویت قرار دهید .این وزارتخانه چین را به عنوان چالش شــماره

سیاسی
یک گام ما ،در اولویت قرار میدهد و مفاهیم عملیاتی،
تواناییها و برنامههای مناسب برای تقویت بازدارندگی
و حفظ مزیت رقابتی ما را توسعه میدهد.
آستین تاکید کرد :ما اطمینان خواهیم داد که رویکرد
ما درمــورد چین برای پیشــبرد اولویتهــای ما در
هماهنگی داخلی و همسو با سیاست کلی دولت در داخل و خارج
خواهد بود که با اتحاد و شراکتهای ما تقویت میشود و به صورت
دو حزب در کنگره پشتیبانی میشود.

مخالفت صریح دو چهره نظامی که احتمال کاندیداتوری آنان میرود با FATF

تکلیف سعید و محسن روشن شد

برجام زنده است و همچنان بر ارکان مهم اقتصادی ما تأثیرگذار؛ این را میتوان در واکنشها به برخی اظهار نظرات برجامی و مرتبط با برجام به خوبی لمس کرد.
در کنار برجام ،اف .ای .تی .اف نیز به نقطهی ثقل برخی چهرههای مترصد ورود به پاستور تبدیل شده است تا جایی که اگر «سعید محمد» بازتابهای پس از
انتشار «توئیت ضد افای تی اف» خود را میدانست قطعا اندکی تأمل میکرد که این مسئله نشان میدهد یا «سعید محمد» مشاوران خوبی در حوزهی رسانه
ِ
دست خالی در سیاست است .در کنار او اما محسن رضایی همچنان مشغول بازی سیاسی با
و سیاست خارجه ندارد یا خود او همچنان حرفهای در عمران و
برجام و افای تی اف است ضمن آن که دهقان و دیگران به طور واضح اعالم موضع نکردهاند این در حالی است که علی رغم تمامی تالشها و تبلیغات منفی
طیفی خاص ،چنین به نظر میرسد که برجام و افای تی اف برای ورود به پاستور ممکن است قربانی بگیرد یا برگ برنده محسوب شود!
آفتاب یزد – رضا بردســتانی :برخی معتقدند؛ محسن رضایی با
 FATFبازی سیاســی میکند ،روزنامه ایران با اشــاره به اظهارات
محسن رضایی در باره FATFنوشت :نکتهای که از سخنان محسن
رضایی قابل برداشت اســت ،همان نگرانی است که خیلیها در این
ســالها بابت بررسی  FATFداشــتند .اینکه یک موضوع حقوقی و
فنی تبدیل به مســئله سیاسی شود .به عبارت دقیقتر اینکه به این
موضوع فنی با عینک سیاسی نگاه شود .البته پیش از سخنان رضایی،
رئیس امور توافقهای بینالمللی معاونت حقوقی ریاســت جمهوری
طی یادداشتی در ایسنا فاش کرده بود که تمام قوای سهگانه و برخی
نهادهای ذیربط مانند ناجا در ســالهای  ۸۵به بعد طی جلســاتی
در امور توافقهای بینالمللی ریاست جمهوری موافقت کتبی خود با
الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و  CFTرا به اتفاق آرا اعالم کرده
بودند .زهرا فریور نوشــته بود که حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح
کشور ضروری اعالم کرده بود و پیگیریهای دولت فعلی صرفاً پروژه
نیمه تمام دولتهای قبل بوده .این ادعا که قب ً
ال هم چند باری مطرح
شده بود ،هیچگاه تکذیب نشده .همینعدم تکذیب تنها یک معنا دارد
و آن هم برخورد دوگانه برخی با یک موضوع واحد اســت .چیزی که
عامل آن فقط میتواند مسائل سیاسی باشد .کمااینکه محسن رضایی
هم میگوید افرادی در مجمع معتقدند که تصویب لوایح  FATFباید
به دولت بعد و شــهریورماه موکول شود چون دولت فعلی وقتی برای
اجرای آن ندارد .حال یک پرســش اساسی باقی میماند و آن این که
در شرایطی که بسیاری معتقدند لیست سیاه  FATFیک گره مهم به
پای اقتصاد کشور است و هنوز  ۶ماه دیگر تا پایان دولت فعلی زمان
باقی است ،آیا جز سیاسی کردن یک موضوع مرتبط با معیشت مردم
دلیل دیگــری وجود دارد که باز کردن این گره با چنین توجیهی به
مدت  ۸ماه به تأخیر انداخته شود؟
محســن رضایی در بخش دیگری از اظهارات خــود گفته که فقط
وزیرامور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی به مسئله ایجاد مشکل در
روابط ایران با کشــورهای دوست و همکار نظیر چین و روسیه اشاره
کردهاند .با وجود این یک جست وجوی ساده نشان میدهد بسیاری
از کارشناسان و حقوقدانان در ماههای گذشته به صورت مفصل این
موضوع را توضیح دادهاند .اما مهمتر از این گروه ،اعضای اتاق بازرگانی
هستند .کسانی که تمام کسب و کار و زندگی آنها با مراودات بانکی
و مالی بینالمللی گره خورده .طی مدت گذشته بسیاری از این افراد
اذعان کردهاند که لیســت سیاه  FATFشــرایط را برای همکاری با
کشورهایی نظیر چین و روسیه دشوار کرده است .از جمله رئیس اتاق
بازرگانی ایران و چین در مردادماه گفته بود« :در حال حاضر عم ً
ال هیچ
مبادله بانکی با روســیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی
در این کشــورها درخواست خدمات بانکی کند ،از ارائه آن خودداری
میشود ».مجیدرضا حریری گفته بود« :باید توجه داشت که مشکل

هم دارد ،از االن زمان و مختصات مشخصی تعیین کند؟ مضافاً اینکه
معلوم نیست چنین کاری قب ً
ال در کجای تاریخ قبل از یک مذاکره مهم
رخ داده که این بار او چنین درخواستی را مطرح میکند.
> مخالفت کاندیدای نظامی انتخابات  ۱۴۰۰با تصویب FATF

در روزگاری که بســیاری منتقد دولت
حسن روحانی هستند و برجام را خسارت
محض و افای تــی اف را غیرضروری و
حتی مانعی برای ادامهی مسائل میدانند
فرار از اعالم نظر صریح در این باره پیامی
آشــکار دارد و آن این که  ۴ســال تالش
و تبلیغ منفی علیــه برجام و افای تی اف
در روزگارانی که به انتخابات ریاســت
جمهوری نزدیک میشــویم دو موضوع
را آشــکار میکند؛ برجام با هر تعبیری و
افایتیاف با هر تحلیلی همچنان ضمانتی
تعیینکننده برای ورود به پاستور است چه
خوششان بیاید چه خوششان نیاید!
اصلی مبادالت ما در ســوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی
حاضر به همکاری با ما نیســت .چون در مظان پولشــویی هستیم و
این منهای تحریمهای امریکا اســت که باعث فشار مضاعف روی ما
شده است».
>  ،FATFاهرم سیاسی مقابل چه کسی؟

بخش مهم دیگر سخنان رضایی جایی است که بحث تالشهای جدید
برجامی را پیش کشــیده و گفته است که مجمع از دولت میخواهد
زمان دقیق لغو تحریمها را مشخص کند .ضمن اینکه او از لزوم ارائه
تضمینی از طرف دولت ســخن گفته که ناظر به پذیرش «عضویت
ایران» توسط  FATFاســت .رضایی معلوم نکرده که دولت چگونه
میتواند بابت نتایج مذاکراتی که هنوز آغاز نشــده و یک طرف دیگر

جماران نوشــت :ســردار ســعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) در پیامی توییتری مخالفت خود را با پیوستن ایران
به افایتیاف اعالم کرد .سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) در رابطه با بحث پیوســتن ایــران به افای تی اف
نوشــت« :شفافیت برای داخل کشــور ضرورت است نه برای عناصر
خارجی؛ که ضرورت محرمانگی آن برای بیگانگان از بدیهیات عقلی
است .ردیابی منابع مالی و رصد مبداء و مقصد آن بدون شک یکی از
راهکارهای اصلی نجات اقتصاد ایران است اما این شفافیت برای داخل
کشــور ضرورت است نه برای عناصر خارجی؛ که ضرورت محرمانگی
آن برای بیگانگان از بدیهیات عقلی است .شفافسازی اطالعات مالی
کشور برای بیگانه ممنوع؛ برای مردم خودمان یک ضرورت».
در این باره که نظر و اعتقاد کاندیداهای مطرح برای مســائل مهمی
چون برجام ،افای تی اف و نظائر آن چه دیدگاهی دارند و آیا حاضر
هســتند دیدگاههای سیاسی خود را شفاف اعالم کنند حداقل برای
افکار عمومی که میخواهد برای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰
تصمیمگیری کند بسیار اهمیت دارد.
اگرچه بسیاری بین آمدن و نیامدن مردد هستند و شاید تا دقیقهی
 ۹۰به اضافهی یک نیز از تصمیم خود پردهبرداری نکنند اما «حسین
دهقان» دیگر چهرهای اســت که زیر تیغ تیز منتقدانی است که در
اردوی چهرههایی خاص قرار گرفته اند .منهای این مســئله ،حسین
دهقان هنوز اظهار نظر صریحی درمــورد برجام و لوایح چهارگانهی
افای تی اف که دو الیحهی آن همچنان تصویب نشــده در مجمع
باقی مانده است اعالم و منتشر نکرده و همین مسئله افکار عمومی را
در برابر این پرسش قرار میدهد که اگر نظری دارند باید به صراحت
اعالم کنند مگر آن که اعتقاد داشته باشند بین نظر آنان و نظر افکار
عمومی و آحاد جامعه فاصلهای بســیار است و میشود نوعی تردید و
احتیاط را در این مسئله مالحظه کرد.
در روزگاری که بسیاری منتقد دولت حسن روحانی هستند و برجام
را خســارت محض و افای تی اف را غیرضروری و حتی مانعی برای
ادامهی مسائل میدانند فرار از اعالم نظر صریح در این باره پیامی آشکار
دارد و آن این که  ۴سال تالش و تبلیغ منفی علیه برجام و افای تی
اف در روزگارانی که به انتخابات ریاســت جمهوری نزدیک میشویم
دو موضوع را آشــکار میکند؛ برجام با هر تعبیــری و افای تی اف
با هر تحلیلی همچنان ضمانتی تعیینکننده برای ورود به پاستور است
چه خوششان بیاید چه خوششان نیاید!

تحرکات قطر در پرونده ایران-آمریکا در سایه انفعال خودخواسته عمان

بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و حل بخشــی از مشکالت
دوحه با برخی از کشورهای عربی اطرافش از جمله امارات و عربستان،
گویی خون تازهای در رگهای سیاست خارجی قطر جریان پیدا کرده
و این کشور تالشهای تازهای را برای ایفای نقش موثرتر در منطقه
از جمله در حل موضوع اختالفات ایران با برخی از کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس و همچنین آمریکا آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا ،دولتمردان قطری که این روزها از رابطه خوبی با
تیم سیاســت خارجی امریکا برخوردار هستند ،تالش دارند از این
فرصت برای احیای جایگاه پیشــین قطر اســتفاده کرده و انزوای
چندســاله اخیر خود بابت تحریم از سوی چند کشور مهم جهان
عرب از جمله عربستان ،امارات ،مصر و ...که به نوعی مورد حمایت
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز بود ،جبران کنند.
زمانی که قطــر در ســال  ۲۰۱۷مورد تحریم هوایــی ،زمینی و
دریایی عربســتان و کشورهای همسوی ریاض قرار گرفت و بحران
دیپلماتیک این کشــور با ســعودیها افزایش یافت ،ایران در کنار
ترکیه از جمله کشورهایی بود که از دولت قطر حمایت و پشتیبانی
کرد در واقع به گفته خود مقامات قطری ،تهران اولین کشوری بود
که اقدام به ارسال کاالهای اساسی برای دوحه کرد و بنادر و حریم
هوایی خود را به روی این کشور گشود.
اکنون به نظر میرســد کــه قطر با کاهش تنشها و مشــکالت

پیرامونیاش تالش میکند در ســایه انفعال خود خواسته سلطان
جدید عمان در مورد مســائل منطقــه ،از این فرصت برای حضور
جدیتر در تحوالت منطقهای و بینالمللی اســتفاده کند و دوحه
را به عنوان قطب دیپلماســی منطقه معرفی کند ،گرچه قطعا در
این مسیر با مشــکالتی از جمله مانع تراشیهای ریاض و ابوظبی
روبرو خواهد شد.
در مدت اخیر بارها مقامات قطری از جمله «محمد بن عبدالرحمان
آلثانی» وزیر خارجه این کشور عربی اعالم کرده که این کشور آماده
میانجیگری میان ایران و کشورهای عربی است وخواستار برگزاری
نشست مشترک میان کشورهای عرب منطقه و ایران شده است.
تهران نیز همواره از پیشــنهاد قطر به منظــور میانجیگری میان
ایران و کشــورهای عرب منطقه اســتقبال کرده اســت چنان که
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان چندی پیش در
صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشــت« :ایران از دعوت برادرم
محمد بــن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر برای گفتگوی فراگیر در
منطقه استقبال میکند ».ظریف افزود« :همانگونه که همواره تاکید
کردهایم راه حل چالشهایمان در همکاری برای تشکیل مشترک
«منطقهای قوی» قرار دارد :صلح آمیز ،باثبات ،شــکوفا و عاری از
هژمونی جهانی و منطقهای».
در جریــان تالشهای دوحه برای کاهــش اختالفات در منطقه و

برگزاری نشست مشترک بین ایران و کشورهای عربی منطقه ،وزیر
خارجه قطر در  ۲۷بهمن ماه در ســفری از پیش اعالم نشــده به
تهــران آمد و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و همچنین
حجتاالسالم و المسلمین حســن روحانی رئیس جمهور دیدار و
رایزنــی کرد .حمد بن عبدالرحمان بن جاســم آلثانی در دیدار با
رئیس جمهور ،پس از تقدیم پیام کتبی امیر قطر به حسن روحانی،
از جمهوری اســامی ایران به عنوان کشــور قدرتمند و تاثیرگذار
منطقه یاد کرد و بر ضرورت همکاری و همفکری کشورهای منطقه
و خلیج فارس برای حل مشکالت تاکید کرد.
بــا توجه با این که تاکنون دولت بایــدن در عرصه عمل در موضوع
برجام و لغو تحریمها علیه ایران ،علیرغم مطرح کردن برخی شعارها
در کارزاهای انتخاباتیاش ،متفاوت از دولت ترامپ عمل نکرده و حتی
با همکاری تروئیکای اروپایی و استفاده از قدرت رسانهها تالش دارد
که فشارها علیه ایران را افزایش دهد و همچنین تاکید تهران مبنی بر
این که حاضر به انجام گفتگوی دو جانبه با امریکا نیست و واشنگتن
در صورت اجرای تعهدات برجامی خود و رفع موثر تحریمها میتواند
در گوشــهای از میز مذاکرات ایران و گروه  ۱+۵بنشیند ،قطر و دیگر
کشورهایی که قصد کاهش تنش بین ایران و امریکا را دارند ،گردنه
بسیار سخت و پر فراز و نشیبی را پیشرو خواهند داشت ،گردنهای که
ممکن است به این زودیها منتهی به یک جاده صاف نشود.

صباح زنگنه:

سعی آمریکا انحالل حشد الشعبی به هر شکلی است

یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :انتساب حشدالشعبی به ایران
یک فرار دیگر از مسئولیتی است که آمریکا به خاطر تخلفاتی که در
عراق مرتکب شــده ،انجام میدهد و ادامه این وضعیت نیز شرایط
خوبی برای بازگشت آمریکا به برجام فراهم نمیکند و به طور کلی
آرامش را در غرب آسیا از بین میبرد.
به گزارش ایســنا ،صباح زنگنه با اشــاره به سیاستهای آمریکا در
منطقه و درباره مسائل بینالملل اظهار کرد :آنچه اکنون دولت بایدن
در سیاست خارجی خود نشــان میدهد ،ترکیب متفاوتی است با
آنچه در زمان انتخابات گفته بود .اوال نســبت به بحث یمن تالش
میکند متحدانش در منطقه را از سقوط حتمی نجات دهد اما با یک
نیت انسان دوستانه ،تغییری در جهت گیریهای استراتژیک انجام
نمیشــود .آمریکا میخواهد با خروج خود از بحث یمن از آبروریزی
مشارکت تسلیحات آمریکایی در جنگ علیه مردم یمن بکاهد .آنها با
آن همه تجهیزات نتوانستند در یمن موفق شوند و آن شرایطی که بن
سلمان دنبال میکرده است را بتوانند محقق کنند از طرفی با قدرت

گرفتن مردم یمن این عربستان است که اکنون در برابر پاسخ یمنیها
دارد مشکل پیدا میکند.
وی ادامه داد :امروز در داخل عربستان وضعیت نابه هنجاری به وجود
آمده اســت و نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ نظامی و توان
حفظ امنیت در داخل عربستان هم بن سلمان نتوانسته است کاری
انجام دهد.
این کارشــناس مســائل منطقه تصریح کرد :آمریکا گفته است که
تسلیحات نمیفروشد به عربستان ،خوب اگر به فروش هم ادامه دهد
تغییری در صحنه تجاوز به یمن ایجاد نمیکند .آنها جنبش انصاراهلل
را از لیســت تروریسم خارج کردند اما مقامات و سران و رهبران این
جنبش را در همان لیست نگه داشته اند.
زنگنه درباره تحوالت اخیــر در عراق و حمالت نیروهای آمریکایی
به موضع حشد الشعبی در مرز با سوریه اظهار کرد :آمریکا در عراق
در  ۴۰سال گذشته عمال اشتباه پشت اشتباه مرتکب شده است ،از
روی کار آوردن صدام تا ســرکوب مبارزان عراقی و سکوت در حمله

شــیمیایی و حمله به کویت و سرکوب قیام مردم عراق .مردم عراق
و مرجعیت شیعه با اقدامات آمریکا مخالفت کردند ،اما نتیجه مهمی
نگرفتند تا اینکه اشغال عراق توسط مقاومت مردم پایان یافت و آنها
مجبور به ترک این کشــور شدند .اما آنها باتقویت داعش به عراق
برگشتند .اگر حمایتهای آمریکا از داعش نبود این گروه تروریستی
شکل نمیگرفت .اکنون مردم عراق خواهان خروج نیروهای آمریکایی
از کشورشــان هســتند به ویژه بعد از ترور سردار شهید سلیمانی و
شهید المهندس که با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا انجام شد.
نیروهای آمریکایی باید با بعد از این منتظر پاسخ مردم عراق باشند.
وی گفــت :حضور دولتی که به طرف آمریکا گرایش شــدید دارد و
تسلیم دستورات آمریکاست ،معلوم است که نتیجه نمیدهد و اوضاع
در عراق حالت ثبات و اســتقرار پیدا نخواهد کرد .آمریکا سعی دارد
به هر شکلی حشد الشعبی را منحل کند در حالی که آن تشکیالت
رسمی و دولتی و مردمی زاییده فتوای مرجعیت بوده و هست .این
رفتار پاسخ نمیدهد و وضعیت را متشنج خواهد کرد.
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سفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا به ژاپن و کره جنوبی

یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که وزرای خارجه و دفاع این کشور قرار است اواخر
ماه جاری میالدی به ژاپن و کره جنوبی سفر کنند .به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا توضیح داد که این سفر «آنتونی بلینکن» و «لوید آستین»،
وزرای دفاع و خارجه آمریکا قرار است در بازه  ۱۴الی  ۱۸مارس انجام شود و میتواند تعیین
کند که آیا سفرهای خارجی بیشتر مقامهای دولت بایدن ایمن خواهد بود یا خیر.

مکث

گفتگویمعاونرئیسجمهور
آمریکا و نتانیاهو درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی و معاون رئیس
جمهور آمریکا روز گذشته در گفتگویی تلفنی
دربــاره موضوعات مختلفــی از جمله ایران
گفتگــو کردند .به گزارش ایســنا ،به نقل از
روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل ،دفتر
نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعالم کرد
که بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر این رژیم
گفتگویی تلفنی با کاماال هریس معاون رئیس
جمهور آمریکا انجام داده اســت که مکالمه
آنها بر موضوعاتی از جمله بیماری همه گیر
کرونا ،برنامه هســتهای ایران ،تصمیم دادگاه
بینالمللی الهه برای آغاز تحقیقاتی پیرامون
جنایات جنگی رژیم صهیونیســتی متمرکز
بود .دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در
ادامه بیان کرد کــه نتانیاهو به هریس گفته
است که آنها (رژیم صهیونیستی و آمریکا)
به تقویت همکاری اطالعاتی و امنیتی ادامه
خواهند داد و او کامال نسبت به جلوگیری از
دستیابی ایران به تسلیحات هستهای متعهد
اســت .دفتر هریس هم اعالم کــرد که آن
دو دربــاره تداوم همکاری در زمینه مســئله
هســتهای ایــران و آنچه «رفتــار منطقهای
خطرناک ایران» خوانده شده است ،موافقت
کرده اند.

واکنش

نمایندهروسیه:

حداکثردیپلماسی
برای بازگشت به اجرای کامل
برجام به کار گرفته شود

نماینــده روســیه در ویــن در بیانیهای که
در جلســه شــورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ارائه داد ،خواســتار به کار بستن
حداکثر دیپلماسی برای حل و فصل مسائل
پیرامون توافق هستهای ایران شد .به گزارش
ایسنا ،صفحه توییتر هیئت روسیه در وین به
نقل از میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در
سازمانهای بینالمللی در وین ،نوشت :مسائل
باقی مانده پادمانی باید با همکاری تنگاتنگ
ایران و آژانس شفافسازی شوند .دلگرمکننده
است که مدیرکل آژانس طی سفر  ۲۰تا ۲۱
فوریهاش به ایــران ،درباره تالشهای فعاالنه
و متمرکــز برای غلبه بــر این وضعیت اعالم
آمادگی کرده اســت .ما از عملکرد حرفهای
مدیرکل استقبال میکنیم .صفحه هیئت وین
به نقل از اولیانوف ادامه داد :خوشــحالیم در
پرداختن به مســائل ایران از گسترش خارج
از کنترل تنشها که میتوانســت به بحرانی
بینالمللی تبدیل شــود ،خودداری کردیم .از
همکارانمان در شورای حکام میخواهیم که
مســیر دیپلماســی را انتخاب کنند .صفحه
توییتر هیئت روسیه در وین نقل قول دیگری
از اولیانــوف را مطــرح کرده و نوشــت :باید
حداکثر دیپلماسی را برای بازگشت کامل به
اجرای برجام به کار گرفت .موضوع فقط لغو
تحریمهای ضد ایرانی نیســت بلکه بازگشت
به راستی آزمایی و نظارت کامل تحت توافق
 ۲۲۳۱شــورای امنیت سازمان ملل است که
شامل پروتکل الحاقی است.

آمریکا

تصویباصالحات
نظامانتخاباتیآمریکا
درمجلسنمایندگان

مجلس نمایندگان آمریکا در حالی یک الیحه
مهم با هدف اصالحــات در نظامی انتخابات
این کشور را تحت عنوان قانون «برای مردم»
بــا اکثریت آرا تصویب کرد که انتظار نمیرود
این الیحه در مجلس سنا به پیش برده شود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه ان .پی .آر،
مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر یک الیحه با
هدف اصالح نظام انتخابات و رایگیری و امور
مالی کمپین انتخاباتی را تصویب کرده و این
الیحه با  ۲۲۰رای موافــق در برابر  ۲۱۰رای
مخالف تصویب شد .دموکراتها در ماه ژانویه
این الیحــه را بعد از تصویب قبلی در ســال
 ۲۰۱۹مجــددا مطرح کــرده و برای تصویب
نهایی آن روی اکثریت شــکننده خود در سنا
حساب باز کردند تا در نهایت در هر دو مجلس
آن را به تصویب برسانند .گزارش شده که هدف
از این الیحه «گسترش دسترسی آمریکاییها
به صندق رای ،کاســتن از تاثیر پولهای عمده
در سیاســت ،تقویــت قوانیــن اخالقی برای
کارمنــدان دولتی و اجــرای دیگر تدابیر ضد
فســاد با هدف تقویت دموکراســی و اهداف
دیگر» است .ادبیات این الیحه خواستار اصالح
کامل نظامی فعلی که تفاوتهای گستردهای
در هر ایالت داشته و به گفته منتقدان حامی
موانع ناعادالنه برای رایگیری اســت شــده
اســت .در این الیحه ثبتنام اتوماتیک الزامی
رای دهنده ،بازیابی حق رای برای افراد دارای
محکومیتهای قضائی تمام شده ،و لغو قوانین
مربوط به شناسایی رایدهنده که به شهروندان
اجازه طرح ســوگندنامه برای تایید هویتشان
در صــورت ناتوانی در ارائه کارت شناســایی
میدهند ،گنجانده شده است.

خبرتلگرامی
« Dدیمیتری پســکوف» سخنگوی
ریاســتجمهوری روسیه به تصمیم
آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید
بر تعــدادی از اشــخاص و تاجران
روسی واکنش نشــان داد .پسکوف
طی نشست خبری روزانه در کرملین،
گفت« :امیدواریم واشنگتن ،تمایالت
دیوانهوار خود برای اعمال تحریمهایی
علیه تجار روسی را اجرا نکند»/ .فارس
یدهد
 Dگزارشــهای خبری نشان م 
به دنبال ســرکوب خونین معترضان
ضدکودتا در میانمار ،تاکنون شــمار
ماموران پلیسی که از دستورات رژیم
میانمار خودداری میکنند و به جمع
معترضان میپیوندند ،به بیش از  ۱۰۰نفر
افزایش یافته است .در جریان سرکوب
اعتراضات به کودتای ماه گذشــته در
شهرهای مختلف در میانمار تاکنون
حدود  ۶۰تن کشته و بیش از هزار تن
دستگیر شدهاند .بر پایه این گزارش،
 ۲۸فوریه و  ۳مــارس خونینترین
روزهای پس از وقوع کودتا در میانمار
به شمار میآیند / .ایرنا

منطقه

سعد الحریری:

برای تشکیل دولت
منتظرتاییدعربستان
یا کشور دیگری نیستم

«ســعد الحریری» نخســت وزیری مکلف به
تشــکیل دولت جدید لبنان گفت که منتظر
تاییــد هیچ طرف خارجی نه عربســتان و نه
کشــور دیگری برای تشکیل دولت نیست .به
گزارش ایرنا به نقــل از پایگاه خبری «میدل
ایست نیوز» ،دفتر رسانهای حریری این پاسخ
نخست وزیری مکلف به تشکیل دولت جدید
لبنان را زمانی منتشــر کرد که اخباری مبنی
بر اینکه میشــل عون رئیس جمهوری لبنان
 ۶وزیــر دولت لبنان را تعییــن خواهد کرد و
«عبــاس ابراهیم» ،مدیــرکل امنیت عمومی
لبنان اصرار داشت که وزارت کشور را برعهده
بگیرد به شــرطی که جبران باسیل از اعطای
رای اعتماد به دولت خودداری کند اما حریری
منتظر تایید عربستان برای تشکیل دولت است،
منتشر شد .دفتر رسانهای حریری تاکید کرد:
«حریری هیچ اظهارات رسمی در این خصوص
از «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان دریافت
نکرد ،منتظر تایید هیــچ طرف خارجی برای
تشکیل دولت ،نه عربســتان و نه هیچ طرف
دیگری نیست بلکه فقط منتظر موافقت رئیس
جمهوری با تشکیل دولتی از متخصصان است».
این اظهارات حریری در حالی اســت که وی
با تصویب پارلمان لبنان و تایید میشــل عون
رئیس جمهوری این کشور برای چهارمین بار
مکلف به تشکیل کابینه شده اما ناظران تاکید
دارند آمریکا ،فرانســه و سعودی که همچنان
مقاومت ضدتروریسم تکفیری و صهیونیستی
را مانع تحقق اهداف خود میدانند ،به حریری
اجازه تشکیل دولت جدید را نمیدهند .مشکل
اساسی و کنونی لبنان دخالتهای عربستان،
آمریکا و فرانســه در امور داخلی این کشــور
و پیــروی برخی گروههای لبنانی وابســته به
محور صهیونیستی  -تکفیری از جمله «سمیر
جعجــع» رئیس گروه «نیروهــای لبنانی» از
سیاستها و راهبردهای ضد مقاومت این محور
است .جریانها و احزاب سیاسی لبنان به ویژه
جریان محــور مقاومت و رئیس جمهوری این
کشــور در ماههای اخیر تالشهای خود را بر
تشکیل کابینه حریری متمرکز کردهاند ،ولی
وی تاکنون نتوانســته است به دلیل تبعیت از
کشورهایی همچون آمریکا ،فرانسه و عربستان
دولت لبنان را تشکیل دهد.

بین الملل

بازداشت اولین مقام
دولت ترامپ در ارتباط با
حملهبهکنگرهآمریکا

یکــی از مقامات وزارت امــور خارجه دولت
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا
در ارتباط با حوادث ششــم ژانویه بازداشت
شد .به گزارش فارس ،به نوشته پایگاه خبری
«هیل»« ،فردریکو کل ِین» دستیار ویژه وقت
وزارت امور خارجه آمریکا ،اولین مقام منصوب
سیاسی در دولت ترامپ است که توسط اداره
تحقیقات فــدرال آمریــکا (افبیآی) تحت
بازداشت قرار میگیرد .کلین پیش از آنکه در
ســال  ۲۰۱۷به استخدام وزارت امور خارجه
آمریکا درآید ،در کمپین ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۶حضور داشت.
مادر کلین در مصاحبه با نشــریه «پالتیکو»
تأیید کرد که درباره وقایع حمله به کنگره با
پســرش صحبت داشته و او روز ششم ژانویه
در واشنگتن دیسی به ســر میبرده است.
تاکنون بیش از سیصد نفر در ارتباط با حمله
هواداران ترامپ به کنگره با هدف ممانعت از
تأیید پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ،مورد
بازداشت قرار گرفتهاند.

