دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

پس از بیست ماه؛ این هفته نماز جمعه در تهران برگزار میشود

ستاد نمازجمعه تهران ،اعالم کرد که با آرایش جدید نیروی انسانی و
با تدابیر و برنامههایی متناسب با شأن و منزلت نمازگزاران ،از آمادگی
مناســب برای برگزاری نماز جمعه در جمعه هفته جاری برخوردار
است .به گزارش ایسنا متن اطالعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
در اولین نمازجمعه تهران ،پس از شیوع کرونا به این شرح است :طی
 ۲۰ماه گذشته ۴ ،نوبت و هر بار در شرایطی که با فرود موج سرکش
کرونا،مجالیبرایاقامهمجددنمازجمعهتهرانفراهممیشد،براساس
تأکید رهبر معظم انقالب اســامی (مدظله العالی) که همزمان ،به

عنوان امامجمعه ،دغدغه حفظ این سنگر مهم و نگرانی
صیانت از سالمتی هموطنان عزیزمان را داشتند ،از ستاد
ملی مقابله با کرونا اســتعالم و پیگیری شد ،که البته
هربار ،با طغیان مجــدد این ویروس منحوس ،فرصت
ادای این فریضه الهی ســلب میشد .اکنون که پس از
اجرای موفق طرح واکسیناسیون و عبور از موج پنجم کرونا ،زمینه
برای اجتماع وحدت بخش و انسجام آفرین مؤمنین در عید جمعه و
در آستانه والدت با سعادت پیامبر اعظم (صلی اهلل علیه وآله و سلم)

سیاسی
امامصادق(ع) فراهم شده است ،بر خود فرض میدانیم از
مواجهه مسئوالنه و دلسوزانه ستاد ملی مقابله با کرونا که
برای برگزاری حداکثری نمازهای جمعه در ۸۹۱پایگاه
سراسر کشور ،در قریب به دو سال گذشته ،همکاری قابل
قبولی داشتند و همچنین از این ستاد ،به عنوان فرمانده
واحد میدان مقابله با کرونا در دولت جدید ،که زمینه را برای تکمیل
این شبکه نورانی ،با پیوستن پایتخت به برگزارکنندگان نمازجمعه
فراهمنمودند،صمیمانهسپاسگزارینماییم.

مرگ «کالین پاول» ،در گفتگوی آفتاب یزد با علی بیگدلی استاد تاریخ دانشگاه

همراه اما مخالف جرج بوش!

جرج بوش پسر در کتاب خاطرات خود  -لحظات تصمیم  -مینویسد« :اولین انتخاب کابینه ،برایم آسان بود .کالین پاول باید وزیر امورخارجه میشد.
کالین را اولین بار در سال  ۱۹۸۹در «کمپ دیوید» مالقات کردم .آن موقع ،مسئول هماهنگی بین رؤسای کارمندان بود .او و دیک چنی باید به پدر درباره
تسلیمشدن«مانوئلنوریگه»،دیکتاتورپاناما،اطالعاتیخالصهارائهمیدادند».علیبیگدلیاستادتاریخدانشگاهدربارهیشصتوپنجمینوزیرامورخارجه
آمریکا که در هشتاد و چهار سالگی بر اثر ویروس کرونا درگذشت ،میگوید :او اگرچه وزیر امور خارجهی بوش پسر بود اما با سیاستهای این رئیس جمهور
نظامی شناخته شده بود نشان میدهد وزارت امورخارجه بسیار مهم است
آمریکا چندان موافق نبود .وی تأکید میکند؛ انتخاب پاول که یک
ِ
آفتاب یزد  -رضا بردستانی :کالین پاول ،وزیر پیشین امور خارجه
ایاالت متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در
 ۸۴سالگی و در پی ابتال به بیماری کووید ۱۹-درگذشت .خانواده وی
با انتشار بیانیهای در شبکههای اجتماعی ،با اعالم این خبر تاکید کرد
آقای پاول دو دوز واکسن کووید را تزریق کرده بود.
شاید شناختهشدهترین تصویر جهان از کالین پاول ،زمانی است که
وی در پنجم فوریه سال  ۲۰۰۳در شورای امنیت سازمان ملل متحد
با نشان دادن یک فلش مموری به دروغ گفت اطالعاتی دارد که نشان
میدهد عراق ذخایر تســلیحات کشتار جمعی دارد .سخنرانی آقای
پاول ســنگ بنای حمله ایاالت متحده آمریکا و معدود همپیمانانش
به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین در ماه مارس همان سال بود.
کالین پاول بعدها پذیرفت که آن سخنرانی معروف «لکه سیاهی بر
خوشــنامی» وی بوده است و گفت« :این یک لکه سیاه است چراکه
من کســی بودم که آن ســخنرانی را به نام ایــاالت متحده در برابر
جهانیان انجام دادم و این ماجرا همواره در کارنامه حرفهای من باقی
خواهد ماند».
یک استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا در گفتگو با آفتاب یزد؛
نظامی شناخته شده معرفی میکند که چندان
«کالین پاول» را یک
ِ
با سیاستهای جنگ طلبانهی رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا
موافق نبود.
علی بیگدلی میگوید« :این که میبینیم یک چهرهی شناخته شده
نظامی به عنوان وزیر در وزارت امورخارجه معرفی میشود این پیام را
به جهان صادر میکند که وزارت امورخارجهی ایاالت متحدهی آمریکا
یکی از تأثیرگذارترین ،مهمترین و تعیین کنندهترین وزارت خانهها در
تمامی دولتهای آمریکا است ».وی ادامه میدهد« :وزرای امورخارجه
بر اساس قوانین آمریکا از اختیارات گستردهای برخوردار هستند».
> دومین جرج مارشال آمریکا

جرج بوش پســر در معرفی «کالین پاول» در کتاب خاطرات خود -
لحظات تصمیم  -مینویســد« :کالین ،دخال کشور ،خیلی تحسین
میشــد و همهی جهان هم او را میشناختند و به خوبی از منافع و
ارزشهای آمریکا مثل ناتوی نیرومندتر یا تجارت آزادتر دفاع میکرد.
باور دارم که کالین میتوانســت دومین جرج مارشــال کشور لقب
بگیرد .جرج مارشال ،سرباز سادهای بود که تبدیل به سیاست مداری

برجسته شد».
مادلین آلبرایت در کتاب« :به جهنم و جاهای دیگر» درباره ی «کالین
پاول» نوشته« :وقتی بوش به ریاست جمهوری انتخاب شد و کالین
پــاول را نامزد وزارت خارجه کرد ،همه به او برای حســن انتخابش
آفریــن گفتند .من هم اگرچه در خیلی مســائل بــا او اختالف نظر
داشــتم ،مطمئن بودم این وزارت خانه در دستان آدم توانمندی قرار
گرفته است».
«آلبرایــت» در بخش دیگری از خاطرات خــود با محوریت «کالین
پاول» مینویسد« :تنها کسی که در این میانه روی حقانیت این ادعاها
شــک آورد کالین پاول بود و در گفتگویی که سالها بعد با رسانهها
کرد از این گفت که زمانی با بوش سر این مسئله  -وجود سالحهای
کشــتار جمعی در عراق  -حرف زده کــه« :رفتن به بغداد که کاری
ندارد .من هم بلدم .ولی بعدش چی؟ باید حواست باشد که وقتی یک
دولت را بر میداری و رژیمی را ســاقط میکنی همه چیز گردن کی
میافتد .چه کسی میشود دولت و رژیم پاسخگوی همه چیز؟ خودت!
اگر زدی و این شیشه را شکستی باید تاوانش را بدهی .حواست باشد
که بیشت و هشت میلیون عراقی آن جا نشستهاند منتظر و چشم به
دست ما که کاری بکنیم و من هنوز نشنیدم که شما برای این مسئله
برنامهای ریخته باشید».
> آمریکاییها فقط اشغالگرانی ویرانگر هستند نه سازنده!

علی بیگدلی میگوید« :قطعاً پاول با سیاستهای بوش مخالف بوده

اما اگــر همراهی کرده به دلیل وزیر امورخارجــه بودن ،بوده وگرنه
همان زمانها نیز معلوم بود که وی مخالف حمله به عراق اســت».
نظر بیگدلی را «آلبرایــت» که وزارت امورخارجه را تحویل پاول داد
نیز تأیید میکند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه میگوید« :اخیرا ً مصاحبهای با
نیویورک تایمز داشتم و به صراحت به آنها گفتم؛ آمریکاییها خوب
حمله و اشغال میکنند اما برای بع ِد آن هیچ نقشهای ندارند (!) شما
نگاه کنید در هرکجا که پا گذاشتند فقط ویران کردند اما وقتی رفتند،
ویرانهای بیش برجای نگذاشتند».
بیگدلی به آفتاب یزد میگوید« :اصال برداشتن پاول و گذاشتن خانم
رایــس به همین دلیل بوده چون رایس در جنگ افروزی ،نظرش به
بوش پسر نزدیکتر بوده است!»
آلبرایت پیرامون این ســخنان پاول که گفته بود« :هر آن چه امروز
گفتم بر پایهی شــواهد و مدارک مستند و مستدل است .اینها ادعا
و اتهام نیستند .آنچه امروز به شما ارائه میکنیم نتیجهی تحقیقات
فراوان و کار اطالعاتی مخفی ما است »...مینویسد« :او هم مثل من
بر پایهی اسنادی حرف میزد که به دستش داده بودند .فرقمان این
بود که اسناد توی دست او چیزی نبود جز یک مشت اراجیف و چرت
و پرت .بازیاش دادند؛ او و همهی جهان را».
علــی بیگدلی با بیان ایــن موضوع که سیاســت در آمریکا موضوع
پیچیدهای اســت در پایان خاطرنشــان میکند« :این که میبینیم
هر رئیس جمهور در دوران هشــت سالهی خود از دو و یا حتی سه
وزیــر امور خارجه بهره میبرد ،جدای از برخی اختالفات که بیتأثیر
سیاسی آمریکا جایی برای مقامها و صندلیهای
نیست اما در ادبیات
ِ
موروثی پیشبینی نشده است برخالف برخی کشورها از جمله کشور
ایران که فردی سالها در سطح باالیی از سیاست باقی میماند اما در
آمریکا بیشتر از سه یا چهار سال به فرد اجازه و فرصت نمیدهند زیرا
معتقدند یک فرد طی دورانی چهارساله ،قطعاً هرچه باید نشان دهد
را نشــان میدهد و اضافه بر این زمان ،باقی ماندنش بر جایگاهی جز
هزینه و آثار سوء چیزی نخواهد داشت».
بیگدلی البته به این نکته نیز اشــاره میکند که در بین وزرای امور
خارجهی آمریکا ،همچنان «هنری کیســینجر ِ» ۹۸ساله از جایگاه
ویژهای برخوردار است چون او عالوه بر سیاستمداری ،یک تئوریپرداز
برجسته و یک یهودی دارای جایگاه در ایاالت متحدهی آمریکا است!

دبیرکل ناتو:

مقابله با ظهور چین محور اصلی اهداف ائتالف میشود

دبیــرکل ناتو تاکید کرد کــه مقابله با تهدیــد امنیتی از جانب
ظهــور چین ،بخش مهمــی از منطق آتی ناتــو خواهد بود .این
امر تجدیدنظــر قابل توجهی در اهداف این ائتالف غربی اســت
که نشــاندهنده محور ژئواستراتژیک ایاالت متحده در آسیاست.
به گزارش ایســنا ،ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو در مصاحبه با
فایننشال تایمز گفت چین در حال حاضر با قابلیتهای سایبری،
فناوریها و موشــکهای دوربرد خود روی امنیت اروپا تاثیرگذار
اســت .او افزود :چگونگی دفاع از متحدان عضــو ناتو مقابل این
تهدیــدات ،در دکترین جدید این ائتــاف برای دهه آتی به طور
جامع مورد رســیدگی قرار میگیرد .این ائتالف نظامی چند دهه
روی مقابله با روســیه و از ســال  ۲۰۰۱روی مقابله با تروریسم
تمرکز کرده است.
تمرکز بر چین در شرایطی است که جهتگیری ایاالت متحده از
اروپا به درگیری هژمونیک با پکن تغییر کرده است .دبیرکل ناتو
گفت :ناتو یک ائتالف آمریکای شــمالی و اروپاســت .این منطقه
با چالشهای جهانی مواجه اســت؛ تروریســم ،فضای سایبری و
همچنین ظهور چیــن .بنابراین زمانی که صحبت از تقویت دفاع
جمعی ماست ،این همچنین درباره چگونگی برخورد با ظهور چین
میشــود .استولتنبرگ به فایننشــالتایمز گفت ،نباید به چین و
روســیه به عنوان تهدیدات جداگانه نگریست .او گفت :جمهوری
خلق چین در حال نزدیک شــدن اســت ...ما آن را در شمالگان
و در فضای ســایبری میبینیم .میبینیم کــه چین عمیقا روی
زیرساختها در کشورهای ما سرمایهگذاری میکند .ما همچنین
نگران ساخت سیلوهایی برای موشــکهای بالستیک قارهپیما و
انواع پیچیدهتر تســلیحاتی وابســته به نیروی محرکه هســتیم.
دبیرکل ناتو گفت :آنچه ما میتوانیم پیشبینی کنیم این اســت

که ظهور چین روی امنیت ما تاثیر خواهد داشــت .هماکنون هم
اثر دارد .ناتو یک مفهوم اســتراتژیک جدید در نشســت تابستان
آتی تصویب میکند که اهداف این ائتالف برای  ۱۰ســال آتی را
شرح میدهد .در نسخه کنونی که سال  ۲۰۱۰به تصویب رسید،
به چین اشــارهای نشده اســت .ائتالف ناتو پس از پایان استقرار
۲۰ساله خود در افغانستان به دنبال مسیر جدیدی است ،در حالی
که بحثها درباره آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا ادامه دارد.
اســتولتنبرگ که سابقا نخســتوزیر نروژ بود و سال آتی بعد از ۹
ســال فعالیت به عنوان دبیرکل ناتو کنارهگیری میکند ،ادامه داد:
متحدان ناتو به دنبال کاهش فعالیتها در خارج از مرزهایشــان و
افزایش مقاومت دفاعی داخلی خودشان برای مقاومت بهتر مقابل
تهدیــدات خارجی خواهند بود .و البتــه در خصوص چین ،آنها
در حال افزایش بیحد تســلیحات پیشرفته خودشان هستند که
برد این تســلیحات میتواند به تمام کشــورهای متحد ناتو برسد.
فایننشــال تایمز به تازگی از آزمایش یک موشــک مافوق صوت

چیــن با قابلیت حمل کالهک هســتهای در مــاه اوت خبر داد و
آن را نشاندهنده قابلیت تســلیحات دوربرد پیشرفته این کشور
دانســت که مایه شگفتی اطالعات آمریکا شد و گفت این تاکیدی
بر پیشرفت ســریع نظامی چین در خصوص تسلیحات نسل آتی
است .اما هرگونه پیشــنهاد دور شدن از بازدارندگی مقابل تهاجم
روسیه با اعتراض کشــورهای اروپای شرقی مواجه خواهد شد که
مسکو را تهدیدی وجودی دانسته و این ائتالف را تنها ضامن امنیت
خود در نظر میگیرند .اســتولتنبرگ با بیان اینکه نباید روسیه و
چیــن را تهدیدات جداگانه در نظر گرفــت ،اظهار کرد :اول اینکه
چین و روســیه همکاری نزدیکی دارنــد .دوم اینکه ،زمانی که ما
سرمایهگذاری بیشتری روی فناوری داشته باشیم ...این درباره هر
دو آنهاســت .میتوان درباره این ایده کلی برای تمایز بین چین،
روســیه ،آسیا و اقیانوسیه یا اروپا گفت که این یک محیط امنیتی
بزرگ است و ما باید همه آن را با هم مورد بررسی قرار دهیم؛ آنچه
ما در مورد آمادگی ،در مورد فناوری ،در فضای سایبری و مقاومت
در برابر همه این تهدیدها انجام میدهیم .شما برچسب نمیزنید.
دبیرکل ناتو گفت که خروج عجوالنه نیروهای ناتو از افغانستان در
ماه اوت یک «انتخاب آشــکار» پس از تصمیم آمریکا برای ترک
این کشور بود .او گفت در حالی که ارتشهای اروپایی ممکن بود
بتواننــد بدون حمایت آمریکا باقی بمانند ،رهبران سیاســی قادر
نبودنــد که یک حضور ادامهدار را توجیه کنند .او گفت :بخشــی
از آن ،یک جنبه نظامی بود؛ قابلیتها .اما گمان میکنم اساســا
موضوع مهمتر ،جنبه سیاســی ماجرا بــود؛ اینکه ما بعد از وقوع
حملهای به ایاالت متحده به افغانســتان رفتیم .به لحاظ نظامی
امکان ماندن وجود داشــت .اما به لحاظ سیاسی ،من آن را کامال
غیر واقعبینانه میدانم ...این اصلیترین دلیل بود.

درخواست روزنامه وابسته به ارتش چین برای «جنگ خلق» با جاسوسهای آمریکا

نشــریه وابســته به ارتش چین در واکنش به گزارش مربوط به
تاســیس یک واحد جدید از ســوی ســازمان اطالعات مرکزی
آمریکا (ســیا) مختص به چین ،خواســتار «جنگ خلق» برای
شکســت دادن جاسوسیهای آمریکا شــد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از پایگاه ســاوت چاینا مورنینگپســت ،اعالم خبر تاسیس
مرکز ماموریت چین از ســوی سازمان سیا در هفتم اکتبر که به
گفته ویلیام برنز ،مدیر این ســازمان هدفش مقابله با «مهمترین
تهدید ژئوپلتیکی» این کشور است بازتاب وسیعی در رسانههای
اجتماعی چین پیدا کرد .در چند روز گذشــته ویدیویی در ابعاد
گسترده انتشــار یافت که ادعا میکند که سازمان سیا در حال
جذب مامورانی مســلط بر زبانها و گویشــهای مورد استفاده در
چین اســت .گزارش مربوط به این ویدیو از ســوی بســیاری از
رسانههای وابسته به دولت چین انتشار یافت.
در یک حساب وابسته به روزنامه «ارتش آزادیبخش خلق چین»
در رسانه اجتماعی  Weiboاز سازمان سیا به عنوان یک نیروی

خارجی متخاصم یاد و تصریح شــد« :سرویس اطالعاتی آمریکا
که اینقدربه طور فاحش در حال جذب ماموران ویژه است ،حتما
در پس زمینه خود شــیوههای غیرقابل تحملتر و ناگوارتری را
به کار میگیرد ».در ادامه این مطلب که روز یکشــنبه منتشــر
شد ،آمده است :هیچ روباه حیلهگری قادر به شکست دادن یک
شکارچی خوب نیست .ما برای حفظ امنیت ملی تنها الزم است
به مردم اعتماد کنیم و به مردم متکی باشــیم .این رســانه در
ادامه خواســتار یک حمایت مردمی بزرگتر شــده و گفت ،یک
«جنــگ خلق» بــرای نگهبانی در برابر ریســکهای اطالعاتی و
«غیرممکن کردن اجرای عملیات و پنهانکاری جاسوســها» الزم
اســت .ژائو لیجیان ،ســخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر
اقدام ســازمان ســیا را محکوم کرده و آن را یک «نشانه معمول
ذهنیت جنگ سردی» خوانده بود .مقامهای آمریکا تشکیل این
واحد مخصوص چین از سوی سازمان سیا را یک گام دیرهنگام
در جهت منعکس ساختن دستور کار سیاست خارجی جو بایدن

تلقی میکنند.
امــا از نظر پکنی کــه همچنان ذهنش درگیر ســقوط ناگهانی
اتحاد شــوروی در  ۳۰سال قبل است ،تمرکز جدید سازمان سیا
بر چین ،تاییدکننده نگرانیهای این کشــور درخصوص مسئله
«انقالبهای رنگی» (نامی که بر قیامهای مردمی اجرا شــده در
حدود یک دهه قبل در جمهوریهای شــوروی ســابق گذاشته
شد) است .خبر اعالم تاسیس این مرکز جدید یک روز بعد از آن
منتشر شــد که یانگ جیچی ،یک دیپلمات ارشد چین با جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا در شهر زوریخ برای نخستین
بار در عرض شش ماه اخیر و در ضمن بروز نشانههای گرم شدن
روابط دوجانبه دیدار کرد .لی یوچنگ ،معاون وزیر خارجه چین
چند روز پیش در مصاحبه با سی .جی .تی .ان صداقت جو بایدن
در قبال وعدهاش برای «نرفتن به سراغ یک جنگ سرد جدید»
با چین را زیر سوال برده و همچنین به واشنگتن از بابت تشدید
تالشهایش برای مهار خیزش پکن تاخت.
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سفربرجامیگروسی
بهواشنگتن

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم
کرد که در جریان ســفر خود به واشــنگتن
درباره برجام و سایر موضوعات رایزنی خواهد
کرد .به گزارش ایسنا ،رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی با انتشار پیامی
در حســاب کاربری خود در توئیتر گفت که
با مقامات آمریکایی درباره برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجام) بحث و تبادل نظر خواهد
کرد .وی نوشــت :به منظور رایزنی با آنتونی
بلینکن (وزیر امــور خارجه آمریکا) و کمیته
روابط خارجی ســنای آمریکا و سایر مقامات
دربــاره برجام و راســتیآزمایی هســتهای،
تغییرات اقلیمی ،امنیت و ایمنی هستهای و
همچنین چگونگی حمایت ایاالت متحده از
اقدامات حیاتی آژانس در راســتای سالمت و
توسعه در مسیر واشنگتن هستم.

گفتوگوی وزرای خارجه
چین و عربستان
درباره توافق هستهای

وزرای امور خارجه چین و عربستان سعودی
در گفتگویــی تلفنی عالوه بــر موضوعات
دوجانبــه ،به موضــوع توافق هســتهای و
ضــرورت اجرایــی شــدن آن پرداختنند.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری
شــینهوا ،وانگ یی ،وزیر امور خارجه چین
در گفتگویــی تلفنی با فیصــل بن فرحان،
وزیر امور خارجه عربســتان سعودی گفت:
چیــن موضــع معقوالنــه و منصفانهای در
قبال مسئله هســتهای ایران دارد و نسبت
به اجــرای مقررات بینالمللیعدم اشــاعه
تســلیحات هســتهای و برقراری امنیت و
ثبــات در خاورمیانــه متعهد اســت ،بدون
این که منافعــی خودخواهانه یا مالحظاتی
ژئوپلیتیکــی در این زمینه در نظر داشــته
باشد .وانگ یی با گفتن این که چین نگرانی
بجای عربستان سعودی را درباره حفاظت از
امنیــت ملیاش درک کرده و از آن حمایت
میکند ،بیان کرد :برجام[توافق هسته ای]
دستاورد مهمی در چندجانبه گرایی است.
او افزود :چین به ایفای نقشــی ســازنده در
پیش برد مذاکرات از سرگیری اجرای توافق
هستهای ادامه خواهد داد .فیصل بن فرحان
نیز در ایــن گفتگو مطرح کرد :عربســتان
اهمیــت زیادی بــرای نقــش منحصربفرد
چین در زمینه مســئله هستهای ایران قائل
اســت و انتظار دارد چیــن نقش مهمی در
پیش برد از سرگیری توافق هستهای و حل
و فصل جامع و پایدار مسئله هستهای ایران
داشته باشد.

فرانسه

سفیرفرانسه
از بالروس اخراج شد

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام سفارت
فرانســه در مینسک گزارش داد که به سفیر
پاریس دستور داده شــد تا خاک بالروس را
ترک کند و به دنبال آن ،او از این کشور رفت.
به گزارش ایســنا ،این خبرگزاری به جزئیات
اخراج نیکوالس دالکوست ،سفیر فرانسه در
بالروس اشــارهای نکرد .رسانههای بالروسی
هم گزارش دادهاند که مینسک ایگور فسنکو،
ســفیر خود در پاریس را فراخوانده است .با
این حال ،ســفارت فرانسه در وبسایت خود
گزارش داده است که آقای دالکوست میزبان
نمایندگان یک ســازمان غیــر دولتی تحت
عنــوان «گووری پراودا» و یکی از رهبران آن
به نام آندری دمیتریف شــد که سال گذشته
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری شده بود.
فعالیت این ســازمان به تازگی ممنوع شده
اســت .وزارت خارجه فرانســه و بالروس و
همچنین سفارت فرانسه هنوز در این رابطه
اظهارنظر نکردهاند.
روابط میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و
بالروس از زمان پیروزی انتخاباتی الکســاندر
لوکاشــنکو ،رئیسجمهوری بالروس در سال
گذشــته که مخالفان آن را آلــوده به تقلب
دانســتند و همچنین ســرکوب معترضان
بــه نتایج انتخابــات و بازداشــت چهرههای
سرشناس اپوزیســیون یا مجبور کردن آنها
بــه رفتن به تبعید تیره و تار شــده اســت.
براســاس گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل
از یک سخنگوی سفارت فرانسه در مینسک،
دالکوست بالروس را ترک کرد .گفته میشود
وزارت امور خارجه بالروس به این سفیر تاکید
کرده بود از این کشور خارج شود .جولی فیشر،
سفیر ایاالت متحده هم در ماه اوت از بالروس
اخراج شده بود .براساس گزارش شبکه خبری
بیبیسی ،رسانههای محلی علت اخراج سفیر
فرانسه راعدم تقدیم استوارنامه او به الکساندر
لوکاشــنکو اعالم کردهاند .ســفیر فرانسه در
دســامبر  ۲۰۲۰اســتوارنامه خود را تقدیم
والدیمیر ماکی ،وزیر امــور خارجه بالروس
کــرده بود .اتحادیــه اروپا نتیجــه انتخابات
ریاست جمهوری سال گذشته در بالروس را
نپذیرفته است .لوکاشنکو برنده این انتخابات
اعالم شد تا ششمین دوره ریاست جمهوری
خود را شروع کند .بنا بر اعالم اتحادیه اروپا،
این انتخابات «آزادانه و منصفانه» برگزار نشد.
لوکاشــنکو که مورد حمایت روســیه است،
تظاهرات مخالفان را پس از برگزاری انتخابات
ســرکوب کرد .او اتحادیه اروپا را به تحریک
معترضان متهم کرده و با چند کشــور غربی
قطع رابطه کرده است .لوکاشنکو در ماه مارس
همه اعضای سفارت لتونی را اخراج کرد.

واکنش

در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان

الریجانی:مراقبباشید
در بیان و عمل خود
به کسی ظلم نکنید

مشــاور رهبری انقالب اســامی خطاب به
سخنگوی شــورای نگهبان گفت :از ابتدای
خدمت در نظام اســامی ،مراقب باشــید
در بیان و عمل خود به کســی ظلم نکنید،
حتی بهنحو ایهام.
بــه گزارش ایســنا ،متن کامل یادداشــت
کوتــاه علــی الریجانــی خطاب بــه عضو
شورای نگهبان به شــرح زیر است« :برادر
گرامی جناب آقای طحاننظیف /با ســام،
جنابعالی ،در مصاحبۀ اخیر ،دربارۀ اعالم
عمومی دالیل عدماحراز صالحیت نامزدها
فرمودید چنین کاری شــرعاً و قانوناً ممکن
نیست ،زیرا به حیثیت افراد که امری محترم
است ،لطمه وارد میکند .این سخن بهطور
کلی درست اســت .اما دربارۀ افرادی نظیر
حقیر ،که خود درخواست علنیکردن آن را
دارم ،وجاهت ندارد و مسئولیت آن برعهدۀ
شــورای نگهبان نیســت .ضمنــاً اینگونه
بیانات شــما ابهامهای دیگــری نیز ایجاد
میکند و شــفاف کردن موضوع را بیش از
پیش ضروری میســازد .این مطلب دربارۀ
نهادها و دســتگاههایی که در این تصمیم
شورا مشارکت داشــتهاند نیز صادق است.
جنابعالــی جوان تحصیلکــرده و متدینی
هستید .از ابتدای خدمت در نظام اسالمی،
مراقب باشید در بیان و عمل خود به کسی
ظلم نکنید حتی بهنحو ایهام».

مجلس

سخنگویکمیسیوناجتماعیمجلس:

جغرافیایهویتیایران
و افغانستان از هم جدا نیست

ســخنگوی کمیســیون اجتماعــی مجلس
شورای اســامی در واکنش به حوادث اخیر
در افغانستان که منجر به کشته شدن تعدادی
از شیعیان این کشــور شد ،گفت :جغرافیای
هویتی و امنیت ســرزمین ایران و افغانستان
از هم جدا نیست.
به گزارش ایســنا ،مجید انصــاری نماینده
ممســنی در مطلبی در صفحه شخصی خود
در توئیتر نوشــت« :بخشــی از حقوق بشر
آمریکایی را در چهرهی مظلوم و خون ســرخ
بر خاک ریختهی شــیعیان افغان میبینیم.
حقوق بشــری که انتقال داعش از سوریه و
عراق به افغانستان در آن تحت عنوان کمک
بشردوستانه تلقی میشود .جغرافیای هویتی
و امنیت ســرزمین ایران و افغانستان از هم
جدا نیست».
هاآرتص:

منطقه

بایدنترجیحمیدهد
مقابل بنت قرار نگیرد

روزنامه «هاآرتص» نوشــت ،دولت آمریکا در
این مرحله ترجیح میدهد با دولت کنونی رژیم
صهیونیستی رو در رو نشود و به همین دلیل
از محکوم کردن علنی پروژههای شهرکسازی
خارج از خط سبز در قدس شانه خالی میکند.
بــه گزارش ایســنا ،این روزنامه نوشــت ،به
احتمــال زیاد این خویشــتنداری آمریکا به
تصویب بودجه رژیم صهیونیستی در کنست
مربوط میشود که قرار است ماه میالدی آتی
مطرح شود .آمریکا از این مسئله نگران است
که درگیری فعلــی روی ثبات دولت تلآویو
تاثیر بگذارد.
هاآرتص احتمال داد دولت آمریکا طرح خود
برای بازگشایی کنسولگری خود در قدس را
پس از تصویب بودجه در کنست تمدید کند
هرچند دولت فعلی رژیم صهیونیستی با این
اقدام مخالف است.

مکث

برای یک سال دیگر

اتحادیهاروپاتحریمهاعلیه
داعش و القاعده را تمدید کرد

اتحادیــه اروپــا تحریمهــا علیــه دو گروه
تروریستی داعش و القاعده و افراد مرتبط با
آنها را یک سال دیگر تمدید کرد.
به گزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگزاری
آناتولی ،شــورای اتحادیه اروپــا در بیانیهای
اعالم کرد ،این تحریمها تا  ۳۱اکتبر ۲۰۲۲
ادامه خواهد داشت و شامل ممنوعیت سفر
به اتحادیه اروپا ،بلوکه شدن حساب اشخاص
و افراد مرتبط با این دو تشکیالت تروریستی
میشود.
همچنین شــهروندان و نهادها در کشورهای
عضو اتحادیه نباید منابــع اقتصادی الزم را
برای افراد در لیســت تحریمها فراهم کنند.
اتحادیه اروپا از ســال  ۲۰۱۶تحریمهایی را
علیه داعــش و القاعده و افــراد و نهادهای
مرتبط با آن دو اعمال کرده است.

