ریاض خواستار اعمال فشار بر ایران شد

وزیر خارجه عربس��تان س��عودی بر ضرورت اعمال فش��ار بر ایران به منظور
آنچه توقف دخالتهای آن در امور کشورهای منطقه خواند ،تأکید کرد.
فیصل بن فرحان همچنین مدعی شد که استمرار حمایت از اقدامات انسانی
در یمن مهم اس��ت و حمالت حوثیها نیز بیانگر عدم جدیت آنها در حل
بحران یمن است.
وی درباره اوضاع لیبی نیز بر استمرار حمایت از تالشهای سیاسی برای حل بحران
لیبی تأکید کرد.او گفت :ما نگرانی شدید خود از اقدام ترکیه در ارسال شمار زیادی
مزدور به لیبی را بیان کردهایم .گفتنی اس��ت؛ رویکرد سران سعودی رویکردی ضد
ایرانی است و در دشمنی با ملت ایران از هیچ تالشی فروگذاری نکردند و همچنان
نیز بر دشمنی با ملت ایران میتازند و آمریکا نیز از سیاست های ضد ایرانی سران
باشگاه خبرنگاران
سعودی حمایت میکند.
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برای تحریمهای جنونآمیزتان کوچکترین ارزشی قائل نیستیم

س��خنگوی وزارت خارجه خطاب به آمریکاییها گف��ت :دولت ،ملت و همه
ارکان جمهوری اسالمی نه برای شما و نه تحریمهای جنون آمیز و جبونانه
ش��ما کوچکترین ارزشی قائل نیست و با صالبت به راه و آینده روشن خود
ادامه خواهد داد .س��ید عباس موس��وی افزود :آنان که بیش از  ۸۳میلیون
ایرانی را تحت تحریم ،تروریس��م اقتصادی و فشار حداکثری خود قرار داده و
نتیجهای نگرفتهاند ،اکنون در کمال ناامیدی و اس��تیصال نهاد انتخابات را در ایران
هدف قرار دادهاند و این نشان میدهد تا چه حد از مردم ساالری و مشارکت مردمی
در ایران هراس دارند .موسوی خطاب به مقامات آمریکایی افزود :دولت ،ملت و همه
ارکان جمهوری اس�لامی ایران نه برای ش��ما و نه تحریمهای جنون آمیز و جبونانه
ش��ما کوچکترین ارزش��ی قائل نیس��ت و با صالبت به راه و آینده روشن خود ادامه
ایرنا
خواهد داد.

واکنش جان کری به سخنان ترامپ
وزیر خارجه سابق آمریکا به سخنان دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا درباره
دیدارهایش با «محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران واکنش نشان داد.
جان کری در پاس��خ به ترامپ به فاکسنیوز گفت :این هم یک دروغ دیگر
توسط رئیسجمهور است و تالشی کامل از سوی او برای تحریف واقعیتها
است چون او میداند که من با کسی مذاکره نکردم.
وی اضاف��ه کرد :من کاری را کردم که هر س��ناتور و یا وزیر خارجه آمریکا انجام
میدهد ،یعنی سفر به کنفرانسهایی در خارج برای اطالع از مسائل.
در این قانون آمده اس��ت :هر ش��هروند ایاالت متحده ،صرف نظر از مکان س��کونت
و منصب��ی ک��ه دارد ،در صورتی که بدون اجازه ایاالت متحده ،به طور مس��تقیم یا
توگو با هر دولت خارجی یا مقام
غیرمس��تقیم اقدام به آغاز یا انجام مکاتبه ی��ا گف 
خارجی یا مأموران آنها بکند .باشگاه خبرنگاران
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گزارش
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در رسانههای جهان بازتاب داشت:

مشارکت پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی
یازدهمی��ن دوره انتخاب��ات مجل��س ش��ورای اس�لامی و
همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از
دقایق ابتدایی در رسانههای جهان بازتاب داشت.
انتخابات مجلس یازدهم شورای اسالمی و اولین میاندورهای
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با دس��تور
وزیر کشور از صبح امروز جمعه دوم اسفند  ۱۳۹۸با حضور
مردم سراس��ر کش��ور پای صندوق های رای آغاز شد و از
همان دقایق ابتدایی در رس��انههای جهان بازتاب داش��ت.
برخی ش��بکهها با قطع برنامههای ع��ادی خود ،تصاویری
از حضور حض��رت آیتاهلل خامنهای ،رهب��ر معظم انقالب
اسالمی پای صندوق را پخش کردند.
ش��بکه تلویزیونی الجزیره با قط��ع برنامههای عادی خود،
به طور مس��تقیم تصاویری از حضور مق��ام معظم رهبری
در حس��ینیه ام��ام خمینی (ره) و انداختن رای ایش��ان به
صندوق و نیز بیانات ایشان را پخش کرد.
ش��بکه المنار لبن��ان نیز لحظ��ات رأی دادن رهبر انقالب
اس�لامی ایران و س��خنان ایش��ان را به صورت زنده پخش
کرد .همچنین خبرنگاران این شبکه در ایران در گزارشهای
متعدد این حماسه مردمی را برای جهان پوشش میدهند.
کلس،
شبکه تلویزیونی العربی هم در ارتباط زنده با حازم اّ
خبرن��گار خود در تهران به بررس��ی حال و هوای انتخابات
امروز مجلس شورای اسالمی پرداخت.
شبکه تلویزیونی االخباریه نیز گزارش داد :میزان مشارکت
ایرانی��ان در انتخاب��ات پارلمان��ی ،یکی از باالترین س��طح
مش��ارکتها در جهان است ،میانگین مشارکت مردم ایران
در ده دوره گذشته ،بیش از  ۶۰درصد بوده است.
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در مطلبی درباره آغاز
فراین��د رأیگیری در انتخابات یازدهمین مجلس ش��ورای
اس�لامی ایران ،نوشت مش��ارکت در این انتخابات ،سنجه
مهمی برای حمایت از سران ایران در مواجهه با تحریمهای
اقتصادی است.
آسوش��یتدپرس با بیان اینکه هفت ه��زار نامزد برای ۲۹۰
کرس��ی مجلس ای��ران رقابت میکنند ،نوش��ت :تنشها با
آمریکا میتواند اصولگرایان را به دلیل بیاعتمادی طوالنی
مدتی که به غرب داشتند ،تقویت کند.
ای��ن خبرگزاری آمریکایی با ادع��ای اینکه انتخابات ایران،
در زمان فش��ارهای فزاینده و مشکالت روبهرشد اقتصادی
برگزار ش��ده اس��ت ،افزود :پارلمانی ممل��و از اصولگرایان
میتواند ب��ه نفع افزایش بودجه س��پاه پاس��داران انقالب
اسالمی تمام ش��ود ...همچنین میتواند مباحثات جلسات
علنی درباره سیاس��تگذاری را به س��مت اصولگرایان که
مخالف تعامل با آمریکا هستند ،سوق دهد.
آسوش��یتدپرس همچنین به تصمیم علی الریجانی رئیس
مجل��س ایران ،برای عدم نامزدی مج��دد در انتخابات این
دوره اش��اره کرده و نوش��ت :محمد باقر قالیباف ،ش��هردار
پیشین تهران که فرمانده پیش��ین نیروی هوایی سپاه نیز
بود ،به عنوان یکی از پیش��تازان برای جانشینی الریجانی
دیده میشود .آسوشیتدپرس در ادامه اذعان کرد که میزان
مش��ارکت عمومی در تمامی انتخاباتهای پیشین مجلس
شورای اسالمی ایران بیش از  ۵۰درصد بوده است.
پی��ش از این بنگاه خبرپراکنی دولتی انگلیس با اش��اره به
اینک��ه انتخابات بع��د از احیای تحریمهای آمریکا اس��ت،
نوش��ت احتم��اال نتیج��ه انتخاب��ات ،مجلس��ی نزدیک به
اصولگرای��ان و وفادار به رهبر ایران باش��د .ش��بکه آلمانی
دویچهوله نیز میزان مش��ارکت م��ردم در انتخابات مجلس
شورای اسالمی ایران را نشانهای از حمایت عمومی از نظام
و دولت توصیف کرد.
بنگاه خبرپراکنی دولتی انگلیس با اشاره به اینکه انتخابات
بع��د از احیای تحریمهای آمریکا اس��ت ،نوش��ت احتماال
نتیجه انتخابات ،مجلس��ی نزدیک ب��ه اصولگرایان و وفادار
به رهبر ایران باشد.
ش��بکه دولتی و بن��گاه خبرپراکنی انگلیس ،بی.بی.س��ی،

روزنامه آمریکایی والاس��تریتژورنال نوش��ته تصمیم این
کارگ��روه پ��س از آن اتخاذ ش��ده که کش��ورهای اروپایی
تصمیم گرفتهاند به آمریکا ملحق شوند.
مطابق این ادعا ،تصمی��م اف.ای.تی.اف تراکنشهای مالی
با ایران را زیر ذرهبین بیش��تر قرار خواهد داد و فش��ارها را
بر بانکها و ش��رکتهای انگشتشماری که هنوز در حال
همکاری با ایران هستند افزایش خواهد داد.
اکثر بانکهای کش��ورهای غربی در ماههای گذشته که نام
تهران در فهرس��ت س��یاه این کار گروه قرار نداشت هم از
انجام تراکنشهای مربوط به ایران خودداری کردهاند.
والاس��تریتژورنال مدع��ی ش��ده دولتهای کش��ورهای
اروپایی تا پیش از این از پیوستن به کارزار فشار حداکثری
دولت آمریکا علیه ایران خودداری میکردند.
منابع مورد استناد این روزنامه مدعی شدهاند در هفتههای

نوشت که ایرانیها در حال رأی دادن در انتخاباتی هستند
که انتظار میرود نتیجه آن ،مجلسی اصولگراتر و وفادار به
رهبر انقالب اسالمی ایران باشد.
این ش��بکه انگلیس��ی نوش��ت همزمان با اینکه مسئوالن
دولت��ی انتظ��ار دارند مش��ارکت باالیی در ای��ن انتخابات
رخ دهد که نش��ان دهنده حمایت از نظام و دولت باش��د،
مخالفان جمهوری اسالمی اما از مردم خواستند رأی دادن
را تحریم کنند.
بی.بی.سی با اشاره به اینکه حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اس�لامی رأی خ��ود را در اولین لحظات آغاز
فرایند انتخابات به صندوق انداخت ،نوش��ت ایشان شرکت
در انتخابات را فریضه شرعی برای ایرانیها دانستند.
پیش از این نیز ش��بکه آلمانی دویچهوله میزان مش��ارکت
مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران را نشانهای
از حمایت عمومی از نظام و دولت توصیف کرد.
خبرگزاری انگلیس��ی در گزارش��ی درباره انتخابات مجلس
ایران نوش��ت :برگزاری این انتخابات نوعی همهپرس��ی در
زمینه نحوه مدیریت بحرانهای سیاسی و اقتصادی است.
رویترز نوش��ت :انتخابات پارلمانی ای��ران در حال برگزاری
اس��ت ،انتخابات��ی که انتظار نم��یرود نتیج��ه آن بر روابط
پرتنش ایران با آمریکا تاثیر بگذارد .اشاره این خبرگزاری به
پیروزی احتمالی چهرههایی است که مخالف هرگونه مذاکره
یا برقراری هرگونه رابطه با ایاالت متحده آمریکا هستند.
ای��ن گزارش در ادامه گفته ،تصاحب مجلس ایران توس��ط
اصولگرایان (ک��ه رویترز از عبارت تندروها اس��تفاده کرده
اس��ت) باع��ث تضعی��ف جناح رقی��ب و حت��ی چهرههای
اصولگرایی خواهد شد که حامی روابط بیشتر ایران با نظام
بینالملل هستند .این گزارش اضافه کرد ،کسب کرسیهای
بیش��تر مجلس توس��ط محافظه کاران به آنها در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۱نیز کمک زیادی خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز در پایان نوش��ت :با افزایش فشارها علیه
ایران در س��طح جهانی و همچنین مش��کالت اقتصادی در
داخل ،انتخابات پارلمانی ایران یک همهپرسی درباره نحوه
مدیریت بحرانهای سیاس��ی و اقتص��ادی رهبران ایران به
شمار میرود .خبرگزاری فرانسه با اشاره به عصبانیت مردم
ایران از سیاس��تهای رئیس جمهور ،گزارش داد ،احتمال
میرود اصولگرایان پیروز انتخابات پارلمانی ایران باشند.
خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی درباره انتخابات در ایران
نوش��ت :انتخابات پارلمانی ایران هماکنون در جریان است
و احتمال میرود که محافظهکاران (اصولگرایان) برنده این

انتخابات باشند.
خبرگزاری فرانسه رئیس جمهور ایران را «میانهرو» توصیف
کرد و در توجیه علت احتمالی پیروزی اصولگرایان نوش��ت،
م��ردم ایران از اقدامات و سیاس��تهای «حس��ن روحانی»
رئی��س جمهور میانه رو ،و مش��کالت اقتص��ادی در دوران
ریاس��ت جمهوری وی عصبانی هستند .این گزارش اضافه
ک��رد که آیتاهلل خامنهای رهبر ای��ران صبح زود رأی خود
را در ته��ران به صن��دوق انداخت .خبرگزاری فرانس��ه به
صحبتهای مقام معظم رهبری اشاره کرد که بعد از شرکت
در انتخابات از مردم خواس��ت که برای تضمین منافع ملی
و امنیتی در اس��رع وقت رأی خ��ود را به صندوق بیندازند.
خبرگزرای فرانسه در پایان نوشت ۵۸ :میلیون ایرانی واجد
ش��رایط رای دادن هستند و بیش از  ۱۶هزار داوطلب برای
تصاحب  ۲۹۰کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت میکنند.
شبکه خبری المیادین که انتخابات مجلس شورای اسالمی
را در چند شهر ایران پوشش زنده میدهد ،گزارش کرد که
حضور مردم در ساعات نخست ،باالست.
المیادین مش��ارکت مردم در س��اعات نخست أخذ رأی را
باال توصیف کرد و ملحم ریا در خصوص چرایی این حضور
ی مردم ایران است.
گفت ،اولین دلیل این حضور ،حس مل 
دلیل دیگر دعوت واقعا گس��ترده همه سیاسیون ،احزاب و
مس��ئوالن و رهبر ایران از مردم برای حضور اس��ت .حتی
سخنان سیاس��یون اصالحطلب را که دنبال کنید ،آنها هم
خواس��تار حضور مردم شدند مثال محمد رضا عارف رئیس
فراکس��یون اصالحطلب امید در مجلس ،اظهارنظر کوتاهی
داشت اما خواستار حضور مردم پای صندوق رأی شد .این
مشارکت مردمی ،برای نظام دموکراسی دینی ایران بسیار
مهم است .مجری المیادین در بیروت با اشاره به زیرنویس
خبر انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران که گفت در
ساعت نخس��ت در تهران حداقل صدهزار نفر پای صندوق
رأی حاضر ش��دند ،گفت ،این رقم باالیی برای ساعت اول
اخذ رأی است اما محلم ریا مدیر المیادین در تهران گفت،
بله اما در ایران این عادی است.
ری��ا در بخش دیگری از گزارش خود گفت ،روند أخذ رأی
بخوبی پیش میرود و هیچ مش��کلی تاکنون گزارش نشده
اس��ت .این تعداد هم که تاکنون (در س��اعت نخست أخذ
رأی) حاضر ش��دهاند ،رقم معمولی است در ایران .بیش از
پنجاه میلیون در این انتخابات حق رأی دارند و س��ن رأی
هم از هجده سال شروع میشود اما به هر حال باید منتظر
شد و آمار را از وزارت کشور کسب کرد.

ادعای یک روزنامه آمریکایی:

گروه ویژه اقدام مالی قصد دارد ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهد
گذشته مقامهای کشورهای اروپایی به وزارت خارجه آمریکا
گفتهاند دولتهای متبوع آنها از اتخاذ تدابیر سختگیرانه
جدید توسط س��فیر جدید ایران استوارنامه خود را تقدیم
پادش��اه س��وئد کرد .گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹
در پاریس توسط س��ران گروه هشت و با مأموریت ادعایی
پولشویی تأسیس شد .سران گروه جی ۸-ضرورت تشکیل
چنین نهادی را یکس��ان کردن مق��ررات بانکی و مبارزه با
پولشویی عنوان کردند.
در س��ال  ۲۰۰۱و بعد از حادثه  ۱۱سپتامبر ،آنچه «تأمین
مالی تروریس��م» خوانده شده در دس��تور کار فعالیتهای

گروه ویژه اقدام مال��ی اف.ای.تی.اف قرار گرفت .نظارت بر
عملکرد ش��بکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها
رسالت اصلی اف.ای.تی.اف محسوب میشود.
با وجود این ،مواضعی که مقامهای آمریکایی ابراز میکنند
نش��ان میدهد که آنها اف.ای.تی.اف را ابزار مناسبی برای
اعمال هر چه موثر تحریمها علیه کش��ورهای ناهمس��و با
سیاس��تهای آمریکا میدانند.به عنوان مثال ،خوان زاراته،
معاون اس��بق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در
وزارت خزانهداری دولت بوش پس��ر س��الهای پیش برای
تبیی��ن بهتر جایگاه اف.ای.تی.اف در فش��ار بر ایران گفت:

برگ��زاری انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس�لامی ای��ران در
کشورمان ،از سوی رسانههای ترکیه و رسانههای ترکزبان
خارج از این کش��ور نیز قرار گرفته و در برخی گزارشها و
تحلیلها به بررسی ابعاد مختلف انتخابات پرداختهاند.
اگر چه تعداد قبل توجهی از رس��انههای ترکیه به ش��کل
بیطرفان��ه به موض��وع انتخابات ایران اش��اره کردهاند ،اما
رس��انههای دیگری نیز هستند که به ش��کلی دیگر با این
موضوع برخرود کردهاند.
نگاه��ی به برخ��ی گزارشهای خبرگزاری رس��می ترکیه،
تقوی��ت کننده این ظن اس��ت که مطال��ب و گزارشهای
منتشر شده در رسانههای نزدیک به حزب حاکم ترکیه در
م��ورد انتخابات ایران ،تحت تاثیر تحوالت ادلب قرار گرفته
و حاوی سوگیری است.
ش��بکههای تلویزیونی س��ی.ان.ان ترک ،آخبر ،تی.آر.تی،
ان.تی.وی و فاکس تی.وی ترکیه نیز در چند گزارش خبری
به بررسی اهمیت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی
در ایران پرداختند .روزنامه ملیت ترکیه در گزارشی به این
اش��اره کرده که ب��ا وجود آن که برخ��ی از تحلیلگران به
احتمال کاهش مشارکت در انتخابات ایران میاندیشند ،اما
درخواست هشتاد سیاس��تمدار اصالحطلب از مردم برای
حضور در صحنه انتخابات ،رویداد مهم است.
روزنام��ه مل��ی گازته ترکی��ه متعلق به حزب اس�لامگرای
س��عادت ،ضمن اش��اره به آن که رهبر معظ��م انقالب ،در
دقای��ق نخس��ت رای خود را به صن��دوق انداختند ،به این
اش��اره ک��رده که در ای��ن دوره از انتخاب��ات ،نزدیک به 3
میلیون رای اولی ،واجد شرایط رای دادن هستند.
روزنامه ینیچاغ ترکیه در گزارش��ی ضمن اش��اره به آمار
و ارقام واجدین ش��رایط رای دادن ،به این اش��اره کرده که
ممکن اس��ت انتش��ار اخبار مربوط به ویروس کرونا در قم
و ته��ران ،در این دو ش��هر ،تا حدی بر میزان مش��ارکت،
تاثیر بگذارد .پایگاه اینترنتی بنیاد مطالعات ایران در آنکارا
موس��وم به ایرام ،مقالهای به قلم حقی اویغور منتشر کرده
که در آن آمده اس��ت :پیشبینیه��ا حاکی از این موضوع
اس��ت که مجلس آینده ایران ،مجلس��ی همسو و موافق با
مذاکره و گفتوگو با آمریکا نخواهد بود.
خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه با ارائه آمار و ارقام به بیان
ابع��اد مهم جمعی��ت رای دهنده در ای��ن دوره از انتخابت
مجلس شورای اسالمی پرداخته و چنین نوشته است :اخذ
رای از م��ردم ایران برای تعیین نمایندگان یازدهمین دوره
مجلس ش��ورای اسالمی در  55هزار نقطه آغاز شد .در این
دوره از انتخاب��ات 97 ،میلیون و  918هزار نفر برای تعیین
 290نماینده مجلس ،واجد شرایط رای دادن هستند.
در انتهای گ��زارش این خبرگزاری رس��می دولتی ترکیه،
مش��خص نیس��ت ک��ه گزارشگر بر اس��اس چ��ه معیار و
استداللی ،چنین پیشبینی کرده که میزان مشارکت مردم
در انتخابات امروز ،پایین خواهد بود.
بخش ترکی یورونیوز در گزارش��ی در مورد انتخابات ایران،
ترجی��ح داده تا به جای تحلیلهای میدان��ی و واقعبینانه،
زحم��ت خود را کم کرده و به فردی ارجاع دهد که از نظر
یورونیوز ،دارای دیدگاه سیاس��ی روز در مورد ایران است!
این فرد کس��ی نیست جز مس��یح علی نژاد که توییتهای
مضح��ک و خیال��ی او ،از مدتها پیش حت��ی در محافل
آمریکایی نیز خریداری ندارد و مش��خص نیس��ت که چرا
س��رویس ترکی یورونیوز ،انگش��ت روی پیامهای مغرضانه
او گذاشته است.
بخش ترکی ش��رق االوسط نوشته اس��ت :از حاال نمیتوان
گفت که نتایج قطعی انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در
ایران به چه ش��کلی بر سرنوش��ت گروههای سیاس��ی تاثیر
خواهد گذاش��ت .اما با این حال ،احتمال آن وجود دارد که
نتایج انتخابات پیش رو ،پایانی برای حضور اصالحطلبان در
ساختار سیاسی ایران باشد و چنانچه نتیجه ضعیفی به دست
بیاورند که ادامه حیات سیاسی آنان با مشکل روبرو شود.

برای قراردادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای
این کشور به حضور کامل اف.ای.تی.اف نیاز است.
کارگروه وی��ژه اقدام مالی در ماههای گذش��ته اعالم میکرد
تصمی��م گرفته تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک
دوره دیگر تمدید کند .این نهاد علیرغم این میگفت نام ایران
را کماکان در فهرس��ت سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی)
نگاه خواهد داش��ت.این کارگروه در سالهای گذشته ایران و
کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی
نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هستهای اف.ای.تی.اف در جوالی
سال  ۲۰۱۶با صدور بیانیهای اعالم کرد با هدف ترغیب ایران
به انجام اصالحات بانکی ،از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی،
به مدت یک س��ال تدابیر موس��وم به «اقدامات تقابلی» علیه
ایران را به حالت تعلیق درمیآورد .فارس

تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران
به پادشاه سوئد

احمد معصومی فر س��فیر جدید ایران در استکهلم
در دیدار با کارل گوس��تاو ش��انزدهم پادشاه سوئد
استوارنامه خود را تقدیم وی کرد .احمد معصومیفر
نیز رونوشت استوارنامه خود را به مدیرکل تشریفات
وزارت خارجه سوئد تسلیم کرده بود.
وی پیش از تصدی این سمت ،مدیرکل هماهنگی
و پایش روابط اقتصادی دوجانبه بود.
س��فیر ایران در کره جنوبی ،مش��اور اس��تاندار در
ام��ور بینالمل��ل و عضو ش��ورای رواب��ط خارجی
اس��تان قزوین ،مع��اون مدیرکل اقتص��ادی وزارت
ام��ور خارجه ،سرکنس��ول ای��ران در ش��انگهای و
کاردار ای��ران در مالزی از جمله س��متهای قبلی
معصومیفر است .معصومیفر جایگزین سید رسول
مهاجر حجازی ش��ده که از آب��ان  ۱۳۹۴عهدهدار
سفارت ایران در استکهلم بوده است .ایسنا

گستاخی هوک در قبال ملت ایران

نماین��ده دولت آمری��کا در امور ایران در آس��تانه
انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران در سخنانی
مداخلهجویانه مدعی شد نظام ایران ،فقط از لحاظ
اسم ،جمهوری است.
برای��ان هوک در بخ��ش دیگری از س��خنانش بار
دیگ��ر از تالشهای آمریکا برای احیای تحریمهای
تس��لیحاتی علیه ایران بعد از اکتبر  ۲۰۲۰گفت و
تصریح کرد که واش��نگتن ،قبل از اقدام کشورهای
اروپایی در فعال کردن مکانیس��م موسوم به ساز و
کار حل و فصل اختالف به کشورها درباره منقضی
شدن تحریمهای تسلیحاتی هشدار داده است.
ای��ن مقام آمریکایی اضافه کرد آمریکا مایل اس��ت
«اعضای توافق هس��تهای به ت�لاش ما برای خروج
از برج��ام و تالشهای ما برای رس��یدن به توافقی
بهتر محلق شوند.
او خاطرنشان کرد توافق هستهای با ایران باید عالوه
بر پرداختن به مس��ئله برنامه هستهای ایران شامل
بندهایی درباره برنامه موش��کی و ستیزهجوییهای
منطقهای ایران باشد .مهر

مقدمات نشست ایران-روسیه-ترکیه
درباره سوریه

س��خنگوی کرملین ضم��ن تأیید اینک��ه مقدمات
نشس��ت س�� ه جانبه ایران-ترکیه و روس��یه درباره
سوریه در حال فراهم ش��دن است ،گفت که هنوز
توافقات��ی در زمینه زم��ان برگزاری این نشس��ت
صورت نگرفته است.
دیمیتری پس��کوف در خصوص نشس��ت سهجانبه
درباره تحوالت س��وریه گفت که مقدمات نشس��ت
س��هجانبه آنکارا-تهران و مس��کو برای حل و فصل
مسئله سوریه در دست اجرا است.
وی توضی��ح داد :در حقیقت ،مذاکراتی در خصوص
این موضوع از سوری ایران صورت گرفته است .این
نشست تحت بررسی است ،روسیه رضایت خود را در
خصوص تاریخ برگزاری نشست اعالم کرده است ،اما
همانطور که میدانید ،برای نهایی ش��دن این توافق،
برنامه س��ه رئیسجمهور (ایران ،روس��یه و ترکیه)
بای��د مورد موافقت قرار گیرد .به محض اینکه توافق
حاصل شد ،به اطالع عموم میرسانیم .تسنیم

آمریکا در کنار عربستان
و مقابل ایران است

وزیر خارجه آمریکا میگوید در یک فرودگاه نظامی
عربستان س��عودی حضور یافته تا شراکت امنیتی
ریاض -واشنگتن را برجسته کند.
مای��ک پامپئ��و در صحفه توییتر خود نوش��ت :من
از فرودگاه هوایی شاهزاده س��لطان دیدار کردم تا
شراکت امنیتی قدیمی آمریکا و عربستان سعودی
را برجس��ته کنم و بر عزم آمریکا برای ایستادن در
کنار عربستان س��عودی در مقابل تخاصم ایرانیان
تاکید مجدد کنم.
مایک پامپئو در حالی حضور خود را در این پایگاه
نظامی و روابط امنیتی عربستان و آمریکا را برجسته
میکند که حمایت گسترده و همه جانبه آمریکا از
عربس��تان س��عودی هیچ نتیجهای در جنگ یمن
برای سعودیها نداشته است.
ناظران با استناد به اظهارت مقامات آمریکایی بویژه
دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمری��کا معتقدند این
س��فرهای دیپلماتیک آمریکاییها و اظهارات آنها در
حمایت از عربس��تان با هدف دوش��یدن پادشاهای
س��عودی صورت میگیرد .ترامپ چندین بار آشکارا
عربستان سعودی را به گاو شیرده تشبیه کرده که هر
وقت بخواهد از آن طال و دالر میدوشد.
گفتنی است؛ آمریکا همچنان بر رویکرد دشمنی خود
علیه ملت ایران ادامه می دهد و تحریم ها را تشدید
کرده است .فارس

