
محســن رضایی گفت: اگر برای ورود به انتخابات تصمیم 
گرفتم و اعالم کاندیداتوری کردم خواهید دید کاری خواهیم 
کرد که یک نفر بیکار نماند و اصال کسی وجود نداشته باشد که 

بیاید انتقاد کند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در نشست خبری 
دیروز خود درباره انتخابات آینده، اظهــار کرد: موضوع مهم 
هشت سال آینده، استقرار دولتی قوی، کارآمد، مسئولیتپذیر 
و دارای تخصص از تخصص اقتصاد گرفته تا امنیت، سیاست 

داخلی و سیاست خارجی است.
وی افزود: دولت آینده هم باید قوی باشد و از رانت خوارها و 

بازیگران سیاسی نترسد؛ هم اینکه مسئولیت اقدامات خود را 
بپذیرد و به گردن دیگران نیاندازد. نمی شود یک دولتی هشت 
سال در رأس باشد و در هفت هشت ماه پایانی خود بیاید بگوید 

معذرت می خواهم.
رضایی تصریح کرد: نمی شود دولت آینده با یک نفر و بدون 
برنامه شکل بگیرد؛  بسیاری از این افرادی که کاندیدا هستند 

باید در کابینه بعدی حضور داشته باشند.
تکلیف FATF  فروردین ۱۴۰۰ مشخص می شود 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از 
این نشست خبری درباره سرنوشت لوایح FATF توضیح داد. 

در حالی که قرار بود تا پایان اسفند ماه تکلیف دو الیحه پالرمو و 
CFT روشن شود اما محسن رضایی، دیروز اعالم کرد: تکلیف 
نهایی دو الیحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ 

مشخص می شود.
وی با بیان اینکه برداشــت من این اســت که نظر مجمع 

همچنان نظر قبلی اســت، گفت: قرار بود کــه وزرای دولت 
مستندات خود درباره چند سوال را ارائه کنند که تاکنون این 

مستندات ارائه نشده است.
رضایی تصریح کرد: بحث اینکه کشورهای همکار و دوست 
ما مثل چین و روسیه گفتند اگر به FATF نپیوندید با مشکالتی 
مواجه می شــویم را همتی و ظریف طرح کردند؛ عده ای که 

مخالف پیوستن هستند گفتند چنین چیزی نیست.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود در این باره، با بیان 
اینکه دولتی ها درباره این موضوع تناقضاتی دارند، اظهار کرد: 
سه یا چهار پیشنهاد در مجمع وجود دارد. باید این مستندات 
توسط دولت امضا شود، به مجمع بیاید و بعد این پیشنهادها 
در مجمع بررسی شود و به تصویب برسد. اما برخی آقایان وزرا 
می گفتند اول این موضوع در مجمع تصویب شود و بعدا مورد 

بررسی قرار بگیرد. 
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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

گرچه بایدن به وعده انتخاباتی اش 
درباره برجــام و ایــران تاکنون عمل 
نکرده امــا وعــده انتخاباتی دیگرش 
درباره عربســتان ســعودی را تا حد 
قابل توجهی پیش برده اســت. او که 
پیشــتر هم رابطه خوبی با آل سعود 
نداشت، در کارزار انتخاباتی خود مکرر 
اعالم کرد که سیاست ترامپ در قبال 
عربســتان را به دلیــل رفتارهای این 
کشور مبنی بر نقض حقوق بشر ادامه 

نخواهد داد. 
اکنون در حالی که چنــد هفته از 
حضــور او در کاخ ســفید می گذرد، 
همانطور که دیوید گاردنر، نویسنده و 
تحلیلگر نشریه فایننشال تایمز نوشته، 
دیگر خبری از آن روابط گرم میان بن 
سلمان و کاخ سفید نیست و حاال دیگر 
ارتباط واتس اپی شــاهزاده سعودی 
و جرارد کوشــنر، داماد دونالد ترامپ 

خاتمه یافته است. 
در ابتــدای حضور بایــدن در کاخ 
سفید، عربستان سعی کرد جو منفی 
درباره رویکــرد رئیس جمهور جدید 
آمریکا نســبت به خودش را آرام کند. 
از این رو مقامات پادشــاهی سعودی، 
از جمله وزیر خارجــه آن در محافل و 
رسانه های مختلف اظهار می کردند که 
ارتباط خوبی با آمریکا دارند و همینطور 

یقین دارند که دولت جدید آمریکا نیز 
همچنان آنها را به چشم همپیمان خود 

در منطقه می نگرد. 
هرچه می گذرد اما بیشتر مشخص 
می شود که بایدن گرچه به دنبال قطع 
رابطه با ریاض نیست اما در عین حال 
سعی دارد حد و حدود عربستان را به آن 
بفهماند و ضمن پرهیز از آن روابط گرم 
و صمیمانه کاخ سعودی و کاخ سفید 
در دوران ترامپ، این کشــور را وادارد 
که در چارچوب حدود خود رفتار کند. 

بن سلمان پایش را روی خاک 
آمریکا نگذارد

گزارش اخیر آمریــکا درباره قتل 
جمال خاشــقچی که در آن مشخصا 
بن سلمان را آمر این قتل معرفی کرده، 
امیدها بــرای روی خــوش بایدن به 
سعودی را بر باد داد. هنوز تب و تاب این 
گزارش در رسانه ها و محافل سیاسی 
نخوابیده که واکنش تند دموکرات های 
مجلس نمایندگان آمریــکا نیز به آن 

اضافه شده است. 
الجزیره دیروز گزارش داد که ایلهان 
عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه سوتا 
با ارائــه طرحی خواســتار تحریم بن 
سلمان شده و گفته است: »این آزمونی 
برای بشریت ماست. اگر آمریکا واقعا 
حامی آزادی بیان، دموکراسی و حقوق 
بشر اســت دلیلی وجود ندارد که بن 

سلمان تحریم نشود.«

تام مالینوفسکی، نماینده دموکرات 
دیگر مجلس نمایندگان آمریکا نیز با 
ارائه طرحی خواستار جلوگیری از ورود 

بن سلمان به آمریکا شده است. 
او نیز در این باره گفته است: »این 
الیحه به دنیا یادآور خواهد شــد که 
در آمریــکا هیچ کســی، خــواه یک 
رئیس جمهوری یا یک شاهزاده، باالتر 

از قانون نیست.«
 عداوت با ریاض، 
در تمنای تهران؟!

در بحبوحه این فشارهای آمریکایی 
علیه شاهزاده ســعودی، بسیاری نام 
»ایران« را مطرح می کنند. گرچه جو 
بایدن اخیرا با یک حمله هشــدارآمیز 
برای ایران به سوریه و تهدید به صدور 
قطعنامه شــورای حکام علیه ایران، 
چنگ و دندان تازه ای به تهران نشــان 
داده، با این حال کســانی مانند مایک 
پمپئو، وزیر خارجه ضدایرانی دونالد 
ترامپ معتقدند که عداوت های بایدن 
با ریاض به تمایلش برای رابطه با تهران 

بازمی گردد.
او هدف دولت بایدن از ارائه گزارش 
درباره قتل خاشقچی را ضربه زدن به 
رابطه آمریکا با عربستان عنوان کرده 
و افزوده است: »من افسوس میخورم 
چراکه دولت می خواهد با ایران رابطه 
ایجاد و رابطه با عربســتان سعودی را 

خراب کند.«

هرچند که شــماری از تحلیلگران 
معتقدند که هدف بایدن از این گزارش، 
بازگرداندن ریاض بــه جای خود و در 
عین حال گروکشی از آن برای تداوم 

سوء استفاده های مالی است. 
به هر ترتیب انگیــزه از این رویکرد 
هرچه که باشــد، به مذاق ریاض هیچ 
خوش نمی آیــد. به ویژه اگــر توافق 
با ایران هــم بــه آن اضافه شــود. از 
همین روســت که طی روزهای اخیر، 
کشورهایی که تا همین چند وقت پیش 
تقاضای حضــور در هرگونه مذاکره با 
ایران را داشــتند، اکنون با انتقادهای 
تند از بایدن، قصد تشکیل یک ائتالف 

جداگانه علیه ایران را کرده اند. 
تردید سیاستمدار اماراتی در 

هوش سیاسی بایدن 
روزنامه العرب، نزدیک به عربستان 
ســعودی دیــروز در همیــن ارتباط 

نوشت: »دیر یا زود، دولت بایدن باید 
از خود ســوال کند آیا ایران یک دولت 
عادی اســت، تا به توافق هسته ای با 
آن بازگردد؟ اگر دولت امریکا ایران را 
یک دولت عــادی بداند، باید در عادی 
بودن خود دولت ایاالت متحده تردید 
کرد. ســوالی که در هفته های آینده 
مطرح می شــود آن اســت که ایران 
در عراق، ســوریه، یمــن و لبنان چه 
می کند؟ آیا عامل برقراری امنیت در 

این کشورهاست؟«
بایدن پیشتر اعالم کرده بود که از 
عربستان در برابر ایران محافظت خواهد 
کرد. نگارنده با اشــاره تلویحی به این 
موضوع، در یادداشت خود تاکید کرده 
بود: »رئیس جمهور آمریکا نمی تواند 
به ملک ســلمان بگوید که آمریکا از 
امنیت ســعودی حمایــت می کند، 
اما  حمالت مکــرر حوثی های یمن به 

عربستان را نادیده بگیرد.« 
متعاقب عربستان، متحدان آن نیز 
از سیاستی که رئیس جمهور دموکرات 
آمریکا در پیش گرفته، خشنود نیستند. 
عبدالخالق عبداهلل، مشــاور سابق بن 
زاید ولیعهد ابوظبی نیــز دیروز طی 
مطلبی خطاب به بایدن نوشت: »آقای 
رئیس جمهور! متحد خود را مجازات 
می کنیــد، شــریکتان را تضعیــف، 
به مخالــف خود پــاداش می دهید و 
دشمنتان را تقویت می کنید و سپس 
می گوییــد که آمریکا بــرای رهبری 
جهان بازخواهد گشت و با همکاری با 
شرکا و متحدان قدرتمند خواهد شد. 
این چه هوش سیاســی است؟ آیا این 
دیدگاه بایدن برای چهار ســال آینده 

است؟«
فصل مشترکی برای تل آویو با 

ائتالف 3+۱
همگی اینها، منجر به شکل گیری 
این ســوال می شــوند که آیا اعراب و 
خلیجی هــای مخالف ایــران به طور 
کل از بایدن ناامید شده اند؟ شاید این 
ناامیدی کامل نباشد اما آنقدر هست 
که منجر به تشکیل ائتالف سه به عالوه 

یک آنها علیه ایران بشود. 
همزمان با اخبار سختگیری های 
بایدن نسبت به عربستان و واکنش ها 
به آن، دیروز شبکه الحره گزارش داد 
که رژیم صهیونیستی گفت وگوهایی 
با برخی کشــورهای عربی حاشــیه 
خلیج فارس به منظــور ایجاد ائتالفی 
برای مقابله با »دشمنان مشترک« و 

مشخصا ایران انجام داده است.

این کشــورهای عربی عربستان، 
امارات و بحرین هستند که به نوشته 
اورشلیم پست، اسرائیل گفت وگوهای 
غیررسمی با این کشورها در خصوص 
ایران را انجام داده است. عادی سازی 
روابط اســرائیل با امــارات و بحرین 
و البتــه تقویــت روابــط مخفیانه با 
ریاض کــه همگی محصــول دوران 
ترامپ هستند نیز این مسیر را هموار 

خواهد کرد. 
در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی 
سه شــنبه هفته جــاری بــا محمد 
محمود الخاجه، ســفیر جدید امارات 
در سرزمین های اشغالی دیدار و تاکید 
کرد: »ما خاورمیانــه را تغییر خواهیم 

داد، ما جهان را تغییر خواهیم داد.«
ناامیدی از بایــدن، یکی از فصول 
مشترک سه کشــور عربی و اسرائیل 
اســت. تل آویو نیــز در مدتــی که از 
ریاست جمهوری جو بایدن می گذرد 
منتقد جدی سیاست آن در قبال ایران 
بوده و بارها خواســتار عدم بازگشت 

آمریکا به برجام شده است. 
در مقابل البته کشورهای دیگری 
مانند قطر در اطراف خلیج هســتند 
که نه تنها رویکرد امارات، عربستان و 
بحرین را ندارند، بلکه در حال رایزنی ها 
با دولت بایدن برای بهبود روابط با ایران 
هســتند. محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی، وزیرخارجه قطر سه شنبه شب 
در تماســی تلفنی با آنتونی بلینکن، 
وزیرخارجه آمریکا گفت وگو کرد که 
ایران نیز یکی از محورهای اصلی این 

گفت وگو بود.
بدین ترتیب باید دید ائتالف ۱+3 تا 
چه حد برای »تغییر خاورمیانه« موفق 

خواهد بود!

به دنبال ناامیدی مخالفان منطقه ای ایران از سیاست های بایدن در حال شکل گیری است؛

ائتالف عبری- عربی ها علیه تهران

خبر

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی 
در وین تصویب قطعنامه انتقادی علیه ایران در 
شــورای حکام آژانس را »احمقانــه و یک اقدام 

سیاسی خطرناک« توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف با انتشار 
پیامهایی در حســاب کاربری خــود از تصمیم 
تروئیکای اروپا برای ارائه قطعنامه ای انتقادی علیه 
کشورمان در شــورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی انتقاد کرد.

اولیانوف نوشت: اعضای شورای حکام آژانس 
در جلسه کنونی خود با یک چالش بزرگ روبرو 
هستند. آنها واقعاً می توانند به تقویت رژیم منع 
گسترش سالح های هســته ای و احیای برجام 
کمک کنند. آنها در عین حال، می توانند تصمیم 
بگیرند که با اقدامات سیاســی پرخطر مخالفت 

نکنند. اعضای شورای حکام باید انتخاب کنند.
وی در پیامی دیگر تصریح کرد: من می توانم 
با همکاران خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی 

که مجبورند درباره چگونگی رسیدگی به موضوع 
ایران در جریان جلسه فعلی شورای حکام تصمیم 
بگیرند، همدردی کنم. توصیه ما این اســت؛ اگر 
آماده نیستید که با یک بحران احتمالی بین المللی 
مواجه شوید، پس از اقدامات عجوالنه پرهیز کنید. 

بیایید فرصتی برای دیپلماسی فراهم کنیم.
این مقام روس همچنین نوشت: وقتی می گویم 
»یک اقدام سیاسی بسیار خطرناک«، منظور من 
تصویب یک قطعنامه احمقانه است که می تواند 

چشم اندازهای احیای برجام را دقیقاً در لحظه ای 
تضعیف کند که این کار بسیار امکانپذیر شده است.
خبرگزاری رویترز در هفتــه جاری گزارش 
داد که انگلیس، فرانســه و آلمان در نشست روز 
یک شنبه شورای حکام آژانس پیش نویس یک 
قطعنامه را به اعضا ارائه داده اند که در آن نسبت به 
آنچه عدم شفافیت هسته ای از سوی ایران عنوان 

شده، به شدت ابراز نگرانی شده است.
همچنین ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه 

فرانسه روز سه شنبه هفته جاری مدعی شد که 
در روزهای آتی قطعنامه انتقادی علیه ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور انتقاد 
از تصمیم ایران برای قطــع همکاری با آژانس 

ارائه خواهد شد.

نماینده روسیه در وین مطرح کرد؛

انتقاد تند از تالش برای تصویب »قطعنامه احمقانه« علیه ایران
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پشت پرده یک سکوت؛ به روایت قوامی
اصولگرایان از افشاگری 
احمدی نژاد هراس دارند

ناصر قوامی، فعــال سیاســی اصالح طلب با 
اشــاره به رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد، به 
اعتمادآنالین گفت: ســکوت اصولگرایان و همه 
مدعیان انقالبی گری در قبال گفتار و رفتار ضرررسان 
احمدی نژاد یک پیام روشن دارد. آن پیام روشن هم 
این است که به دلیل موضوعی که فعاًل سرپوشیده 
مانده، از افشــاگری احتمالی احمدی نژاد هراس 
دارند و به همین خاطر چاره ای جز سکوت برایشان 
نمی ماند. البته متاسفانه اصولگریان به مردم حق 
سوال کردن نمی دهند و منظورشان این است که 

فقط برابر خدا پاسخگو هستند.
    

ظریف خبر داد؛
توافق تهران و سئول بر سر مکانیزم 

استرداد پول های ایران 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجــه ایران درباره 
آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در کره 
جنوبی، به »خانه ملت« گفت: هفته گذشته با وزیر 
خارجه کره جنوبی به درخواســت وی گفت وگو 
داشتم که وزیر جمهوری کره بیان کرد حداکثر تالش 
خود را برای به نتیجه رساندن موضوع می کنند؛ ما هم 
از جانب خود در حال پیگیری هســتیم. وی افزود: 
مکانیزم ها و ساز و کارها مورد توافق قرار گرفته، اما 
ظاهرا کره ای ها هنوز مجوزهــای الزم را از آمریکا 
دریافت نکرده اند؛ از این رو اعالم می کنند که پیگیر 

موضوع هستند.
    

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست 
 جمهوری خبر داد؛

محکومیت ۳۷ میلیون دالری 
آمریکا در قبال ایران

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری 
از نهایی شدن محکومیت 3۷ میلیون دالری آمریکا 
در دیوان داوری دعاوی ایران و ایاالت متحده به نفع 
تهران خبر و توضیح داد: در این حکم دیوان شکایت 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اینکه دولت آمریکا بر 
خالف تعهدات آن کشور در بیانیه های الجزایر با وضع 
مقررات خزانه داری در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۱ مانع از 
انتقال یا تاخیر در انتقال بخشی از اموال متعلق به ایران 
پس از انعقاد بیانیه ها شده است، وارد دانسته و مقرر 
کرد دولت آمریکا نسبت به انتقال اموال باقیمانده در 

آمریکا اقدام کرده یا خسارات ایران را جبران کند.  
    

نماینده مجلس: 
 تعداد کشته های حادثه سراوان 

۴ یا ۵ نفر است
به گزارش همشهری، مصطفی نخعی، نماینده 
نهبندان و سربیشــه که به نمایندگی از کمیسیون 
انرژی به منظور بررسی حوادث مربوط به سوخت بران، 
عازم سراوان شده، درباره تعداد جانباختگان حادثه 
ســراوان، گفت: من آمار دقیقی نمی توانم بگویم اما 
برآورد حدودی تعداد کشته شده ها ۴ یا ۵ نفر است. ما 
با خانواده تعدادی از مجروحان و یکی از کشته شده ها 
دیدار داشتیم. خیلی از کشته شده ها یا تقریبا همه آنها 
در محل حادثه کشته نشدند. مجروح شدند و به  دلیل 
کمبود امکانات در مسیر انتقال به مرکز درمانی جان 

خود را از دست دادند.
    

ذوالفقاری اعالم کرد؛
سرنوشت نامعلوم یک نیروی سپاه 
پس از حمله تروریستی در سراوان

حســین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی 
وزیر کشور درباره حمله تروریستی دو روز پیش به 
خودروی کارکنان مهندسی سپاه در سراوان، گفت: 
در جریان این حمله، دو نفر از همکاران سپاه زخمی 
شدند و سرنوشت یکی از نیروها نیز هنوز مشخص 
نیست و در حال پیگیری وضعیت وی هستیم. البته 
بعید است که این شخص ربوده شده باشد، اما نتیجه 

قطعی هنوز اعالم نشده است.
    

اکرمی: 
کاندیداهای ۱۴۰۰ بدانند سر سفره 

چرب  و نرمی نخواهند نشست
حجت االســالم ســیدرضا اکرمی، عضو جامعه 
روحانیت مبارز درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
به ایسنا گفت: کاندیداهای ۱۴۰۰ بدانند که سر سفره 
چرب و نرم و حاضرآماده ای نخواهند نشست و مشکالت 
به جای خود باقی اســت. وی با بیان اینکه کاندیدای 
ریاست جمهوری برای رسیدن به مقبولیت باید درک 
درســتی از وضعیت امروز ایران داشته باشد، افزود: او 
باید بداند که ایران در ۱۴۰۰ در چه وضعیتی است. ما هم 
کرونا، هم تحریم، هم  کمبود اشتغال و هم اقتصاد بیمار 
و مشکالت مسکن داریم. پس کاندیدای ۱۴۰۰ باید با 

عنایت به همه این مشکالت پا به عرصه رقابت بگذارد.

مشاور سابق بن زاید ولیعهد 
ابوظبی خطاب به بایدن 

نوشت: آقای رئیس جمهور! 
متحد خود را مجازات 

می کنید، شریکتان 
را تضعیف، به مخالف 
خود پاداش می دهید 
و دشمنتان را تقویت 

می کنید. این چه هوش 
سیاسی است؟ آیا این 

دیدگاه بایدن برای چهار 
سال آینده است؟

آیا اعراب و خلیجی های 
مخالف ایران به طور کل از 
بایدن برای مقابله با ایران 
ناامید شده اند؟ شاید این 

ناامیدی کامل نباشد اما 
آنقدر هست که منجر به 

تشکیل ائتالف سه به عالوه 
یک آنها علیه ایران بشود

محسن رضایی:

رئیس جمهور شوم یک نفر بیکار نمی ماند


