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سیاسی

واکنش

واکنش آمریکا به سفر مشاور امنیت ملی امارات به ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک
کنفرانس خبری به ســوالی درباره سفر یک
مقام عالی رتبه اماراتی به ایران و تاثیر آن بر
مذاکرات وین پاســخ داد .به گزارش ایسنا به
نقل از وزارت امور خارجه آمریکا ،ند پرایس،
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک
کنفرانس خبری در پاســخ به سوالی مبنی بر
این که آیــا از نظر او ،وقتــی امارات متحده
عربــی در بحبوحه مذاکــرات میگوید «من
یــک فصل جدید با ایران میخواهم» ،کمکی
به مذاکرات میکند یا نــه ،گفت :چیزی که
از نظر من در زمینــه برجام و مذاکرات وین
مهمتر از همه اســت ،اجرای تحریمهاســت.
ما بــه وضوح گفتهایم تحریمهــای ما پابرجا
هســتند و تا زمانی که ما بتوانیم بازگشــتی
دوجانبه به پایبندی به برجام داشــته باشیم،
پابرجا میمانند .پرایس در این راســتا ادامه
داد :چیزی که شــما میگوییــد از این بحث
جدا اســت .از نظر ما ،اگر بتوانیم در سراسر
منطقــه تنشزدایی کنیم ،منطقه را از طوری
که ســالها پیش به نظر میرسید و احتمال
داشــت به ســمت درگیری کشــیده شود،
بازگردانیــم ،این موضوع خوب اســت حتی
موقعی که در حال به کار گرفتن تمامی انواع
ابزارهایمان برای اعمال فشار مناسب بر ایران

هستیم تا به محدودسازی قابل راستی آزمایی
و دائمی برنامه هستهای ایران کمک کنیم.
به گزارش ایســنا ،اظهارات ســخنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا در پی این مطرح میشــود
که شــیخ طحنون بن زاید آل نهیان مشــاور
امنیت ملی امارات اخیرا سفری به ایران داشت
و بــا رئیس جمهور و برخی دیگــر از مقامات
کشــورمان دیدار کــرد .مشــاور امنیت ملی
امــارات در دیدار با رئیســی گفت :ما فرزندان
این منطقه هســتیم و یک سرنوشت داریم لذا
توسعه روابط دو کشــور در دستور کار ما قرار
دارد .شــیخ طحنون بن زاید آل نهیان با اشاره
به مذاکرات تفصیلی خود نیز گفت :این دیدارها
نقطه عطفی در روابط دو کشور و موجب ارتقاء
امنیت خواهد بود.
شــیخ طحنون بن زاید آل نهیــان تاکید کرد:
آماده توسعه همکاریها هستیم و امیدواریم با
سفر آیت اهلل رئیسی به امارات فصل تازهای از
روابط دو کشور آغاز شود .دوشنبه گذشته نیز
هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هســتهای
در ویــن پــس از وقفهای چند ماهــه آغاز به
کار کرد .ایران تاکید کرده اســت با هدف لغو
کلیه تحریمهــای غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا
و رســیدن به توافقی خــوب در این مذاکرات
حاضر میشود.

هسته ای

حمایت مودی و پوتین از احیای برجام

نخســتوزیر هنــد و رئیس جمهور روســیه
در بخشــی از یک بیانیه مشــترک از تالشها
برای احیای هر چه ســریعتر توافق هســتهای
حمایت کردند.
به گزارش ایســنا ،در بخشی از بیانیه مشترک
ناراندرا مودی نخســت وزیر هنــد و والدیمیر
پوتین رئیس جمهور روسیه پس از دیدارشان در
دهلی که در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه
هند منتشر شده ،آمده است :طرفین بر اهمیت
اجرای کامل برجام[توافق هستهای] و قطعنامه

 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده
و حمایتشــان از تالشها بــرای اطمینانیابی
از احیای برجــام در کوتاهترین زمان ممکن را
ابراز داشتند.
اظهــارات رهبــران این دو کشــور در پی این
مطرح میشــود که دور هفتم مذاکرات احیای
توافق هستهای در وین ،هفته گذشته آغاز شد.
مذاکرهکنندگان برای رایزنی به کشورهایشــان
بازگشتهاند و احتمال میرود مذاکرات این آخر
هفته از سر گرفته شوند.

افغانستان

ابقای نماینده کنونی افغانستان در سازمان ملل صدای طالبان را درآورد

طالبان سپردن کرســی افغانستان در سازمان
ملل به سفیر دولت سرنگونشده را «ناعادالنه»
خوانده و گفته است این سازمان «معقولیت را
به کار گیرد» و دوباره بررسی کند .به گزارش
ایســنا ،به نقل از افق نیوز ،انعاماهلل سمنگانی؛
معاون سخنگوی طالبان( ،در توییتی نوشت که
سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل «به
کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی
نمیکند غیرعادالنه اســت ».او گفته است که
این کرســی «حق دولت و مردم افغانســتان
اســت و حق باید به حقدار ســپرده شــود».
این ســخنگوی طالبان تاکید کرد که سازمان
ملــل متحد باید از معقولیــت کار بگیرد و در
این مورد با جدیت از دوباره تفکر کند .مجمع
عمومی ســازمان ملل با تصویب قطعنامهای از
تعویق تصمیمگیری در مورد اعطای کرســی

افغانســتان و میانمــار به طالبــان و حاکمان
نظامی میانمار حمایت کرد .طبق این تصمیم،
سفرای دولتهای قبلی این دو کشور کماکان
صاحب کرسی نمایندگیشان در این سازمان
خواهند بود.
کمیته اعتبارنامه ســازمان ملل متحد ،به روز
 ۱۱آذرماه تصمیمگیــری در مورد نمایندگان
افغانستان و میانمار در این سازمان را به زمان
دیگری موکول کرده بود .به رسمیت شناختن
طالبان و نظامیان میانمار از ســوی ســازمان
ملل گام مهمی در مشــروعیت بخشــیدن به
ایــن حکومتها در عرصــه بینالمللی خواهد
بود .طالبان سهیل شاهین ،سخنگوی خود در
دوحه را برای نمایندگی در سازمان ملل معرفی
کرده اســت .در حال حاضر غالم اسحاقزی،
نمایندگی دولت افغانستان را بر عهده دارد.

اوکراین

اوکراین با نمایش تسلیحات آمریکایی قول مبارزه با روسیه را داد

همزمان با برگزاری روز ملی ارتش اوکراین و به
نمایش درآمــدن خودروهای زرهی و قایقهای
گشتزنی ،رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرد
که نیروهای مسلح کشــورش قابلیت مقابله با
هرگونه حملهای از ســوی روســیه را دارند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این
رژه در شــرایطی برگزار میشود که جو بایدن،
رئیس جمهوری آمریکا وعده داده که از اوکراین
در مواجهه با مسکو حمایتی قاطع داشته باشد
و گفتگوهایی را با والدیمیر پوتین ،همتای روس
خود با هدف کاهش درگیریها و تنشها دارد.
اوکراین ،دولت مســکو را به استقرار دهها هزار
ســرباز در مرز با هدف آمادهســازی به منظور
انجام حمله احتمالی بزرگی متهم کرده اســت
و ایــن میتواند دورنمایی از بروز جنگ بین دو
کشور باشد .ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری
اوکراین در بیانیهای اعالم کرد :ســربازان ارتش

اوکرایــن آماده انجام ماموریتــی قاطع و دفاع
از آزادی و حــق حاکمیــت اوکراین در مقابل
مهاجمان روس هستند .ارتش اوکراین به توانایی
و قدرتش باور دارد و میتواند هرگونه برنامه از
سوی دشمن را خنثی کند.
همچنیــن در کییــف ،لویو و بندر اودســا در
جنوب اوکراین هم ،هامویهای ساخت آمریکا
مستقر هســتند .در بندر اودسا مراسمی برای
انتقال دو فروند قایق گشــتزنی گارد ساحلی
آمریکا با هدف تقویــت نیروی دریایی اوکراین
به آب انداخته شد .اوکراین به ناتو تاکید کرده
است تا ورود این کشور را به این ائتالف نظامی
تســریع بخشد و گفته که مســکو حقی برای
وتوی این مسئله ندارد .دبیرکل ناتو حامی این
مسئله است اما گفته که اوکراین باید اصالحات
دفاعی را در ارتش ایجاد و با فساد در این کشور
مقابله کند.

میانمار

مسلمانان روهینجایی به دنبال دریافت غرامت ۱۵۰میلیارد دالری از فیسبوک

پناهجویــان روهینجایی کــه از میانمار خارج
شــدهاند ،میخواهند به اتهامعــدم مقابله با
نفرتپراکنی مجازی علیه مسلمانان روهینجا
که نهایتا منجر به خشــونت در دنیای واقعی
شده است ،از متا (فیسبوک سابق) طلب غرامت
 ۱۵۰میلیارد دالری کنند .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری رویترز ،شرکتهای حقوقی
«ادلســون پیســی» و «فیلدز پیالالسی»،
شــکایتی جمعی را در ایالــت کالیفرنیا ثبت
کردهاند که تاکید دارد شکست شرکت «متا»
در نظارت بر محتواها و طراحی این بســتر ،در
خشونت علیه جامعه مسلمانان روهینجا نقش
داشته است .وکالی انگلیســی نیز در اقدامی
هماهنگ ،نامه اخطاری را به دفتر متا در لندن
ارسال کردند .این شرکت به درخواست رویترز
بــرای اظهار نظــر در این باره پاســخی نداده
است .متا اذعان داشــته که «در جلوگیری از
تحریف اطالعــات و نفرتپراکنی» در میانمار،
«عملکرد کندی» داشــته و گفته است که از
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آن زمان تا امروز ،اقداماتی را در راستای مقابله
با سوءاســتفاده از بســتر خود در این منطقه،
انجام داده است؛ اقداماتی نظیر مسدود کردن
حســابهای کاربــری ارتش میانمــار پس از
کودتای یکم فوریه.
متا مدعی اســت کــه به اســتناد «بند ۲۳۰
قانون شبکههای اجتماعی» آمریکا ،مسئولیت
محتوای منتشر شــده توسط شخص ثالث در
بســتر خود را ندارد .شاکیان اما میگویند که
اگر این شرکت دست به دامن این قانون شود،
آنها نیــز به قوانین میانمار اســتناد خواهند
کرد .گرچه دادگاههای آمریکا ،در مواردی که
فعالیت مجرمانه در کشور دیگری اتفاق افتاده
باشد ،اجازه اســتناد طرفین به قوانین همان
کشــور را میدهند ،اما چند متخصص حقوقی
گفتند که تاکنون با پرونده مشــابهی در مورد
رسانههای مجازی برخورد نداشتهاند که در آن،
قانون کشور دیگری در مقابل بند  ۲۳۰قانون
آمریکا به پیروزی برسد.

سفارت اندونزی در کابل بهزودی بازگشایی میشود

رسانههای اندونزیایی به نقل از مقامات وزارت خارجه این
کشــور نوشتند ،جاکارتا قصد دارد به زودی سفارتش در
کابل را بازگشایی کرده و تعاملی سازنده را با طالبان آغاز
کند .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری خامه پرس،
اندونزی قصدش برای از ســرگیری فعالیت این هیئت دیپلماتیک
خــود را در زمانی اعالم میکند که هنوز رهبران دوفاکتوی فعلی به
اصطالح «امارت اسالمی افغانستان» متعلق به طالبان را به رسمیت
نشناخته است .در ۱۰روز گذشته ،اندونزی سومین کشور آسیایی پس

از هند و عربستان سعودی بوده که قصدش برای این
اقدام را اعالم کرده است .اندونزی هم همچون تقریباً
تمام سفارتخانههای خارجی دیگر در کابل ،سفارتش را
پساز خروج پرآشوب آمریکا از افغانستان تعطیل کرد و
از آن زمان تاکنون فعالیتهای این سفارتخانه خود را به جای کابل در
شهر اسالمآباد ادامه داده است .عبدالقادر جیالنی ،یکی از مقامات ارشد
وزارت امور خارجه اندونزی گفت که آنها در ابتدا با طالبان در زمینه
ارائه کمکهای بشردوستانه ،کمک به زنان و بورسیههای تحصیلی

تعامل خواهند داشت ،اما اذعان کرد که این تعامل به معنای به رسمیت
شناختن طالبان نیست .جیالنی بیان داشت :ما به ارزیابی تعهد طالبان
برای تشکیل یک دولت فراگیر ،مبارزه با تروریسم ،احترام به حقوق
بشر و حقوق زنان ادامه خواهیم داد .ما میخواهیم شاهد افغانستانی
فراگیر و باز باشیم ،زیرا این امر برای ثبات در این کشور بسیار مهم بوده
و خطر تروریسم را نیز کاهش میدهد .همچنین اندونزی حضورش را
در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی که  ۱۹دسامبر در
پاکستان آغاز خواهد شد ،تایید کرده است.

افشاگریدیپلماتسابقانگلیس
از «بیبرنامگی و کوتاهیها» در روند انتقال افغانها

نشــریه گاردین نوشت ،یک دیپلمات ســابق وزارت خارجه انگلیس
افشــا کرده مجموعهای از کوتاهیها در داخل این وزارتخانه در زمان
تصرف افغانســتان از ســوی طالبان منجر به «کشته شدن مردم به
دست طالبان» شده است .به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه گاردین،
طبق افشــاگری جنجالی یک دیپلمات ســابق ،تنها به سبب بروز
آشــوب و ســردرگمی در وزارت خارجه انگلیس بعد از سقوط شهر
کابل توسط طالبان ،دهها هزار افغان نتوانستند به کمکهای انگلیس
دسترسی پیدا کنند .این منبع ادعا کرد ،آشوب بروکراتیک ،مداخالت
وزارتخانه ،فقدان برنامهریزی و وجود فرهنگ ساعات کاری کوتاه در
میان کارکنان وزارتخانه ســبب شد «مردم به دست طالبان افتاده و
کشته شوند».
شــواهد ارائه شده از سوی این افشــاگر به نام رافائل مارشال آن قدر
جدی بودند که وقتی او روایتش را در پایان ماه اوت به فیلیپ بارتون،
دبیر دائمی دفتر وزارت امور خارجه در امور کشــورهای همســود و
توســعه انگلیس ( )FCDOارائه کرد ،به آغاز یک تحقیقات داخلی
منجر شــد .احتماالً شــواهد ارائه شده از ســوی این افشاگر و آغاز
تحقیقاتی داخلی که هنوز نتایجش منتشر نشده در این تصمیم که
دومینیک راب ،وزیر امور خارجه وقت انگلیس ،به ســمت دیگری در
کابینه انتقال یابد نقش داشته است .مارشال ،فارغ التحصیل دانشگاه
آکســفورد با سه سال خدمت دیپلماتیک اســت و در اوج بحران در
ماه اوت که پس از ســقوط ناگهانی کابل به دست طالبان باال گرفت،
داوطلب شده بود تا در تیم پروندههای ویژه دفتر وزارت امور خارجه
در امور کشورهای همسود و توسعه ( )FCDOکار کند.
او اکنون این وزارتخانه را ترک کرده اســت و در شهادتی خطاب به
کمیته منتخب امور خارجه که امروز ســه شنبه منتشر شد ،میزان
هرج و مرجی را که شاهدش بود فاش کرد .او میگوید در یک مقطع
در زمــان اوج بحران تنها فردی بود که روی پرونده خارج ســازیها
کار میکرد و مجبور بود بر اساس معیارهای کام ً
ال بیحساب و کتاب
تصمیمات مرگ و زندگی را در مورد افرادی که باید تخلیه شــوند،
اتخاذ کند .او مدعی شده است که دومینیک راب با به تعویق انداختن
چندیــن مورد در نظر گرفته شــده برای تخلیه اضطــراری ،درکی
نادرست از روند بیحساب و کتاب و وضعیت پراستیصال موجود در
فرودگاه کابل داشته است.
او بیان کرد دومینیک راب به جای اقدام فوری در قبال این وضعیت
بر دریافت شواهد بیشتر و بهتر اصرار داشت .مارشال میگوید :سخت

میتوان توضیح داد که چرا او تصمیم گیریها را برای خود محفوظ
نگه داشــت ،اما در اتخاذ سریع تصمیمات کوتاهی کرد .مارشال ادعا
میکند برخی از کسانی که به رضایت راب نیاز داشتند هرگز پایشان
به فرودگاه باز نشــد ،و در موردی دیگر تیم آنها بدون اینکه منتظر
پاســخ از سوی راب باشد ،کارش را کرد .مارشال همچنین این سوال
را مطرح کرده است که آیا این گفته دولت انگلیس به پارلمان مبنی
بر پردازش همه ایمیلهای افغانهایــی که در تالش برای خروج از
این کشــور بودند تا ششم ســپتامبر صحیح بوده است .این افشاگر
همچنین به افشای جنجال در وزارت دفاع انگلیس زمانی که بوریس
جانسون ،نخست وزیر این کشور دستور به اولویت دادن به خارجسازی
اعضای یک خیریه مخصوص حیوانات در افغانســتان داد ،پرداخت.
مارشال در شهادت خود مدعی شد :انگار یک مبادله مستقیم بر سر
انتقال دادن حیوانات خیریه و تخلیه اتباع انگلیسی و مهاجران افغان،
از جمله افغانهایی که همراه با ســربازان انگلیســی خدمت کردند،
صورت گرفت .این کارمند دولت برای تیمی کار میکرد که مسئول
کمک به افرادی بود که جانشــان به ســبب ارتباطی که با انگلیس
داشتند در خطر بود .متقاضیان آنها واجد شرایط "سیاست جابجایی
و کمک در افغانستان ( )Arapمخصوص کسانی که مستقیماً توسط
دولت انگلیس استخدام شده بودند ،نبودند.
اما آنها شامل سربازان افغان ،سیاستمداران ،روزنامه نگاران ،کارمندان
دولت ،فمینیستها ،امدادگران و قضات میشدند .مارشال در شهادت
خــود تخمین میزند کــه بین  ۷۵۰۰۰تــا  ۱۵۰۰۰۰نفر (ازجمله
افراد تحت تکفل) برای خارج شــدن از افغانســتان به عنوان مورد

ویژه این طرح خاص درخواست دادهاند .اکثریت قریب به اتفاق این
متقاضیان میترسیدند که جانشان به دلیل ارتباط آنها با انگلیس
و غرب در خطر باشد و بنابراین واجد شرایط تخلیه هستند .مارشال
در بیانیــهای  ۳۹صفحهای به نمایندگان پارلمان انگلیس در کمیته
منتخب امور خارجی ،تخمین میزند که کمتر از پنج درصد کمک
دریافــت کردهاند .او تصریح کرد :در زمان اوج بحران در بعد از ظهر
روز شــنبه  ۲۱اوت ،من تنها شخصی بودم که ایمیلهای ارسالی به
صندوق پســت الکترونیک موارد ویژه افغانستان را رصد و پردازش
میکردم .در آن مقطع هیچ ایمیل ارســالی از بعد از ظهر آن جمعه
خوانده نشــده بود .تعداد ایمیلهای خوانده نشده به هزاران عدد و
فکر میکنم بیش از  ۵۰۰۰تا رسیده بود و دائماً تعدادشان در حال
افزایش بود .مارشال گفت که با توجه به تقاضای مازاد برای جایگاهها،
اعمال معیارهای معتبر گزینش بســیار مهم بود ،اما او میگوید این
اتفــاق نیفتاد .در عوض ،او مدعی اســت که معیارهای ارائه شــده
کامــ ً
ا واهی بودند .او میگوید :کارمندان از مواجهه با گرفتن صدها
تصمیم مــرگ و زندگی در قبال پروندههایی کــه چیزی در مورد
آنها نمیدانســتند ،ترسیده بودند .بر اســاس این گزارش از جمله
کوتاهیها و نواقص خاص موجــود در این فرآیند عبارتند از :وجود
فرهنگ هشت ســاعت فشرده کاری در روز ،ناتوانی در تطابق میان
سیســتمهای کامپیوتری وزارت خارجه ( )FCDOو وزارت توسعه
بینالمللی ( - )DfIDکه در ســال  ۲۰۲۰بــا وزارت خارجه ادغام
شده بود ،فقدان رایانه برای سربازان در کابل که موارد منتخب برای
خارجســازی را فرا میخواندند ،فقدان تمام عیار دانش و تخصص از
جملــه مهارتهای زبانی ،وعدم هماهنگی با متحدان آمریکا .او ادعا
میکند که طرح موازی  Arapبه همان اندازه ناکارآمد بوده اســت
و میگوید که در عصر روز پنجشنبه  ۲۶اوت ۴۹۱۴ ،ایمیل خوانده
نشده در صندوق پست الکترونیک این طرح وجود داشت .مشخص
نیست چرا برخالف وزارت دفاع ،برنامه ریزی مقامات غیرنظامی برای
طرح خارج ســازیها ظاهرا تا چهار یا پنج روز پس از سقوط کابل
نهایی نشده بودند .در بیانیه او خطاب به نمایندگان پارلمان انگلیس
آمده اســت :بســیاری از این ایمیلها همچنین موارد متعدد نقض
حقوق بشر توســط طالبان ،از جمله قتل ،تجاوز جنسی و سوزاندن
خانهها را مستند کردند .یک منبع نزدیک به راب گفت« :ما بیش از
 ۵۰۰مــورد ویژه از جمله روزنامه نگاران ،فعاالن حقوق زنان و افراد
بسیار آسیبپذیر را خارج کردیم.

یک پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک پاسخ داد

در چه شرایطی توافق با تیم بایدن توجیهپذیر است؟

یک پژوهشــگر ارشد مسائل استراتژیک گفت :این واقعیت را نباید
نادیــده گرفت که تیم بایــدن و وزارت خارجه آمریــکا در مقابل
جمهوریخواهان آمادگی بیشــتری برای مصالحه و سازش دارند.
دیاکو حسینی در گفتوگو با ایسنا در ارزیابی خود از روند برگزاری
مذاکرات در وین اظهار داشــت :به نظر باید ابتدا روشــن کنیم که
هدف از گفتوگوهای دور هفتم رسیدن به نتیجه آن هم ،بالفاصله
نبود صرفا برای اولین بار بعد از انتخابات ایران و تیم جدید ایران در
کمیسیون مشترک برجام دور یک میز نشستند تا مواضع یکدیگر
را با شفافیت اعالم کنند .وی تصریح کرد :در این دور از گفتوگوها
انتظــار بود که همه طرفهــا به خصوص ایــران و آمریکا مواضع
سرســختانه و مطالبات حداکثری را مطرح کنند و منتظر باشند تا
ببینند در دور بعدی چگونه حضور پیدا کرده و متناســب با آن به
درک نقاط اشتراک نزدیک شوند .این کارشناس مسائل بینالملل
همچنین بیان کرد :اتفاقی که در ایــن دوره رخ داده عمال مذاکره
نبوده زیرا پایه اصلی مذاکره چانه زنی و ایســتادگی بر سر یکسری
موضوعات و انعطاف در موضوعات دیگر است این نشستها و گفت و
شنودهای طلبکارانه از جانب همه طرفها بوده و باید منتظر ارزیابی
پایتختها باشیم و بر اساس آن میتوانیم تشخیص دهیم که امکان
پر کردن شکافها در دور بعدی گفتوگوها وجود دارد یا خیر.
این پژوهشــگر ارشد مسائل اســتراتژیک درباره این که در صورت
عقبنشــینی آمریکا و لغو تحریم ها ،چین و مسکو چه برخوردی
خواهند داشت؟ گفت :آمریکاییها آماده هستند تا تحریمهای مطابق
برجام را لغو کنند اما در مورد تحریمهای غیر برجامی که در دوره
ترامپ وضع شده و هدف آسیب زدن به ایران بوده ،از دیدگاه بایدن و
آمریکا شامل تحریمهای برجامی نیست .حسینی خاطرنشان کرد:
در واقع دولت بایدن این آمادگی را دارند تا تحریمهایی که مشخصا
هســتهای هستند را بردارند و سایر مســائل مربوط به تروریسم و
ســایبری و ...حفظ شوند .لذا در مورد حل و فصل سایر موضوعات

فکــر نمیکنم بایدن به راحتی بتواند این کار را انجام دهد چرا که
در داخل آمریکا و در مســائل مربوط به انتخابات با مشکل مواجه
میشــود .وی ادامه داد :درباره موضع چین و روسیه هم باید گفت
حد فکری و عملی مسکو و پکن در رابطه با مسئله هستهای ایران
خیلی روشــن اســت و هر دو از تعمیق بحران بیــن ایران و غرب
اســتقبال میکنند و در یک موضع اعالم نشده به نظر میرسد از
روابط ایران و غرب چندان راضی نیستند و خط قرمز چین و روسیه
خارج از محدوده توافق شده برنامهای است که به سمت امکان تولید
تسلیحات هســتهای حرکت کند .این کارشناس مسائل بینالملل
ابراز عقیده کرد :در صورتی که آمریکا و غرب اســنپ بک حرکت
کنند و ایران هم برنامه هســتهای خود را ســرعت دهد یا درصد
غنیسازی را افزایش دهد ،چین و روسیه از آینده نگران میشوند.
در این صورت احتمال قوی وجود دارد که به ســمت غرب بروند و
ایران را وادار کنند تا برنامه هستهای را تحت کنترل در آورد.
حسینی در ارتباط با پرسشی مبنی بر این که بایدن خود بیمار است
و دولت ضعیفی دارد آیا این مسئله در مالحظات ایران در مذاکرات

محاسبه میشود یا خیر؟ گفت :طبق برداشتی که وجود دارد دولت
بایدن ممکن است در انتخابات  ۲۰۲۴قدرت را واگذار کند و یا حتی
در انتخابات میان دورهای کنگره دموکراتها در سال  ۲۰۲۲قدرت
را به جمهوری خواهان واگذار کند ،با این شــرایط احیای برجام با
مشــخصات  ۲۰۱۵با چشمانداز پیش رو احتمال بسیار زیاد توافق
موقــت خواهد بود و باید در نظر بگیریم آیــا ارزش دارد که برای
مدت کوتاه توافق صورت گیرد یا خیر؟ حســینی همچنین اظهار
داشت :شاید بهتر باشــد به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هم
توجه داشــت که مشخص میکند با چه سناریویی مواجه خواهیم
بود ،ما نباید سیاست خارجی ایران را به مسئله داخلی آمریکا گره
بزنیــم ،در دورهای که اوباما حمایت گســتردهای کرد و محبوبیت
داشت ،بیاعتمادی ایران به آمریکا ادامه داشت هر چند این احتمال
وجود دارد که جمهوری خواهان انتخابات را به دســت گرفته و از
برجام خارج شــوند لذا مبنای محاســباتی ما نباید این باشد .این
پژوهشــگر ارشد مسائل استراتژیک افزود :در این مدت کوتاه دوره
بایدن همین نوع نگاه برای ایران میتواند مفید باشــد ایران باید با
تدابیری مانع از این شود که در صورت خروج مجدد آمریکا از برجام
شوک اقتصادی غیر قابل تحملی وارد شود در واقع این مسئله باید
مدیریت شــود در چنین شرایطی توافق با بایدن توجیهپذیر است.
حسینی یادآور شد :این واقعیت را نباید نادیده گرفت که تیم بایدن
و وزارت خارجه آمریکا در مقابل جمهوریخواهان آمادگی بیشتری
برای مصالحه و سازش دارند ،جمهوری خواهان در دو قطبی شدن
پر نشدنی رویکردی ضد ایرانی در پیش گرفته اند .وی در ادامه ابراز
داشت :اگر آمریکا یک بار دیگر از برجام خارج شود به زیان آمریکا
خواهد بود و در رقابت بین ایران و آمریکا چندان هم بد نیست اگر
به این خصومتها و رقابتها نگاه کنیم خروج آمریکا از برجام یک
امر فاجعه بــار نخواهد بود و برجام جزئی از این رقابت و خصومت
است نه حل کننده.

ترامپ خودش را در دسته «آدمهای به غایت احمق» قرار داد!

دونالد ترامپ با صدور بیانیهای که از نظر دستور زبان گمراهکننده
و اشــتباه بود ،ناخواســته به افرادی که ادعای او در مورد تقلب در
انتخابات  ۲۰۲۰را قبول دارند ،توهین کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از پایگاه خبری بیزنس اینســایدر ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
پیشــین آمریکا در این بیانیه گفت« :هر که معتقد نیســت که در
انتخابات  ،۲۰۲۰تقلب گســتردهای صورت نگرفته است ،یا بسیار
فاســد اســت و یا به غایت احمق!» گرچه ادعای ترامپ مبنی بر
تقلب انتخاباتی ،توســط محققان و متخصصان تکذیب شده است،
اما او همچنان بر این موضوع پافشاری میکند .این اشتباه دستوری
ترامپ ،توجه بســیاری را به خود جلب کرده و عدهای به شوخی،
گفتند که او باالخره نتایج انتخابات را پذیرفته اســت؛ یکی از این
افراد در توییتر نوشت :بر حسب اتفاق ،این اولین گزاره دقیق ترامپ
در مورد مشــروعیت انتخابات  ۲۰۲۰است .اریک سوالول ،نماینده
دموکــرات مجلس آمریکا نیز در این شــبکه اجتماعی گفت که با
ترامپ «همنظر» است .بایدن راست راست میچرخد و در همه جا
و بر صــورت همه ســرفه میکندترامپ همچنیــن در بیانیهای،
ســخنان رئیس سابق کارکنان کاخ سفید را مبنی بر اینکه ترامپ
در زمــان مالقات با جو بایدن ،رئیس جمهوری فعلی آمریکا کرونا
داشته و آن را مخفی کرده بوده ،تکذیب کرد .ترامپ در واکنش به
اظهارات مارک میــدوز در کتابش گفت« :اخبار جعلی» همچنان

ادامــه دارد و به این روایت که من پیش از اولین مناظره (انتخاباتی
خود با جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا) به کرونا مبتال شده بودم،
دامن میزند .او در بیانیهای گفت :بایدن راســت راست میچرخد
و در همــه جا و بر صورت همه ســرفه میکند و کک «مطبوعات
فاســد» هم نمیگزد! این جمله ترامپ ،به سرفههای پیاپی بایدن
در خالل ســخنرانیاش در جمع خبرنگاران در کاخ ســفید اشاره
دارد؛ ســرفههایی که کاخ ســفید آن را «سرماخوردگی» توصیف
کرده و گفت که بایدن پس از مشــاهده نشانههای سرماخوردگی،
ســه بار تســت کرونا داده و نتیجه هر سه تست منفی بوده است.
اظهارات میدوز درباره ترامپ ،در حالی مطرح شــد که این رئیس
جمهوری ســابق آمریکا قبال مدعی شده بود که در همان مناظره،
«رئیس
کرونا گرفته است .میدوز همچنین در کتاب خود که با نام
ِ
رئیس» منتشــر شــده ،اظهاراتی را درباره وضع سالمت ترامپ در
زمان ابتالیش به کرونا در ســال گذشته مطرح کرده است .در این
کتاب آمده است که میزان اکســیژن خون ترامپ در آن زمان ،به
میزان خطرناکی کاهش یافته بــود و این با اظهارات ترامپ مبنی
بر اینکه بیماریاش آنقدرها هم جدی نبوده ،در تضاد است .میدوز
نوشته است :آن روز صبح ،رئیس تیم پزشکی رئیس جمهوری مرا
به گوشهای برد و اخبار بدی به من داد؛ گرچه وضعیت ترامپ کمی
بهتر شده بود ،اما اکسیژن خونش به  ۸۶درصد رسیده بود که برای

مردی با این سن و سال ،بسیار خطرناک بود.
او گفت :پزشــکان تصمیم گرفتند ترامپ در همان جا از کپسول
اکســیژن استفاده کند و صرفا امیدوار باشند که حالش بهتر شود.
به گزارش روزنامه تایمز ،میدوز در کتابش ،دیدار ترامپ را در مرکز
پزشــکی والتر رید توصیف کرده اســت .به گفته میدوز ،زمانی که
ترامپ به والتر رید رســید ،آنقدر ضعیف شده بود که نمیتوانست
کیف دســتیاش را که حدود چهارکیلوگــرم بود ،حمل کند .این
رئیس جمهوری سابق آمریکا همچنین در مصاحبهای با محوریت
کتاب جدیدش ،با اظهاراتش درباره اخراج رئیس پیشین افبیآی،
خبرساز شد .ترامپ به صراحت گفت :اگر کومی را برکنار نمیکردم،
آنها به دنبال برکناری رئیس جمهور ایاالت متحده بودند .او گفت:
افراد زیادی به من میگویند ،این که من قسر در رفتم ،بسیار عجیب
اســت .فراموش نکنید که من جیمز کومی را اخراج کردم؛ اگر این
کار را نمیکردم ،شاید شما اآلن با من راجع به کتاب زیبایم درباره
چهار ســال زندگی در کاخ سفید صحبت نمیکردید؛ آینده را نیز
خواهیم دید؛ آینده بسیار جالب خواهد بود .اعتراف ترامپ به اخراج
کومــی ،توجهات را به خود جلب کــرده و منتقدین میگویند که
اگر ترامپ رئیس افابیآی را به دلیل پیگیری دخالت روســیه در
انتخابات ،اخراج کرده باشد ،این کار ،منجر به انسداد مسیر عدالت
خواهد بود.

