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در پی تشدید تنش ها بین روسیه و غرب که 
پس از پایان جنگ سرد بی سابقه بوده است، 
روســیه در بالروس جنگنده های پیشــرفته 

چندمنظوره سوخو-۳۵ مستقر کرد.
شــبکه دوم تلویزیــون دولتی روســیه روز 
چهارشــنبه اعــالم کرد: روســیه تعدادی از 
جنگنده های ســوخو-۳۵ را از مناطق شرقی 
این کشور به بالروس منتقل و در چند پایگاه 

هوایی این کشور مستقر کرد. 
این هواپیماها در ماموریت های گشــت زنی 
هوایی برای پوشــش دفاعی بالروس )کشور 
متحد روســیه( که با چند کشــور عضو ناتو 
شامل لتونی، لیتوانی و لهستان هم مرز است، 

شرکت می کنند. 
بر اساس گزارش رسانه روسی، این هواپیماها 
در رزمایش مشــترک گســترده روســیه و 
بــالروس به نام »قاطعیــت اتحادی ۲۰۲۲« 
که در ماه فوریه در بالروس برگزار می شــود، 

شرکت خواهند کرد.
گزارش دیگری از شبکه دوم تلویزیون دولتی 
روســیه حاکی اســت که نیروی موشک های 
راهبردی روســیه رزمایش خود با شــرکت 
موشــک های قاره پیما برای بررسی آمادگی 
رزمی مجموعه های موشــکی یــارس )با برد 
حدود ۱۰ هزار کیلومتر( در اســتان ایوانووا 

)در منطقه مرکزی روسیه( را آغاز کرد. 
این جنگنده های روسی در حالی در بالروس 
مســتقر شدند که ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مینسک را تهدید کرد اگر اجازه حمله 
احتمالی به اوکراین را از خاک خود بدهد، با 

واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.
  رســانه های روســی دیروز از آمــاده باش 
نیروهای روسیه در غرب و شرق این کشور و 
آغاز بررسی آمادگی رزمی واحدهای نظامی در 

این مناطق خبر دادند.
بــه گــزارش ایرنا بــه نقل از گــزارش دفتر 
بررسی  روسیه،  نظامی غرب  مطبوعاتی حوزه 
امادگــی رزمی  واحدهای نظامــی  این حوزه 
از روز سه شنبه آغاز شــده است و نظامیان 
اقدامات در شرایط مختلف را تمرین می کنند.  
رسانه روســی افزود: واحدهای نظامی مناطق 
غرب روســیه، تسلیحات ســنگین و تانک ها 
و نفربرهای زرهی را بــکار می گیرند و برای 

اقدامات رزمی آماده می کنند.  

واحدهــای نظامی مجهز به این تســلیحات، 
آن را در مکان های پیش بینی شــده مستقر 
می کنند و به اســتتار تانک ها و آتشــبارها و 
نفربرهای زرهی می پردازند و در این مرحله به 
اقدامات مهندسی رزمی توجه خاص می شود.   
مناطق غرب روســیه با توجه به همســایگی 
با اوکراین و نیز نزدیکی به کشــورهای عضو 
ناتو که کانون تنش بین روسیه و غرب است، 
برای روس ها اهمیت فراوان دارد و به آمادگی 
رزمی نیروهای نظامی مســتقر در این مناطق 

توجه خاص می شود.  
گزارش دیگری که خبرگزاری ریانووستی به 
نقل از حوزه نظامی شرق روسیه منتشر کرد، 
حاکی اســت که در استان ساخالین و جزایر 
کوریل واقع در خاور دور روسیه اقدامات برای 
بررســی آمادگی رزمی واحدهــای نظامی این 
مناطق از ساعات اولیه بامداد دیروز آغاز شد.  
نظامیان روس مســتقر در این مناطق بطور 
غیرمنتظره به حالت آماده باش در آمده و در 

مواضع خود مستقر شده اند. مناطق خاور دور 
روسیه شامل شــبه جزیره کامچاتکا، جزیره 
ســاخالین و جزایر کوریل جنوبــی با توجه 
بــه قرار گرفتن در منطقــه اقیانوس آرام که 
جوالنگاه واحدهای دریایی آمریکا شده است، 
ازنظر اســتراتژیکی و امنیتی برای روســیه 
اهمیت فراوان دارد و روســها پیشرفته ترین 
تســلیحات خود ازجمله سیستم های پدافند 
موشــکی اس-۴۰۰ و مجموعه های موشکی 
ســاحلی باســتیون و جنگنده های پیشرفته 

سوخو را در این مناطق مستقر کرده اند.  
منطقه دونباس با ساکنان روس تبار در شرق 
اوکراین واقع شــده اســت و از سال ۲۰۱۴ 
میالدی روس های ایــن منطقه دو جمهوری 
خودخوانده دونتســک و لوگانســک تاسیس 
کــرده و دولت های محلی مســتقل از دولت 

اوکراین تشکیل داده اند.
روســیه بارها خواستار مذاکره دولت اوکراین 
با نمایندگان این دو منطقه برای دســتیابی 

به توافق و حل و فصل اختالفات شــده است 
اما کی یف، مســکو را به حمایت و تشــویق 
جدایی طلبان متهــم و مذاکره با نمایندگان 

این مناطق را رد می کند.
رجزخوانی بایدن برای پوتین

تارنمای بلومبرگ گزارش داد: بایدن در پاسخ 
به ســوال خبرنگاری کــه از او درباره تحریم 

پوتین پرسیده بود، پاسخ مثبت داد.  
این رســانه افــزود: آمریکا به ندرت ســران 
کشورها را به طور مســتقیم تحریم می کند 
امــا بایدن به تهدیــد به اســتفاده آمریکا و 
از شــدیدترین مجازات ها علیه  متحدانــش 
روسیه در صورت دســتور پوتین برای حمله 

به اوکراین اشاره کرده است.
کرملیــن هر گونــه طرحی را بــرای حمله 
بــه اوکرایــن تکذیب کــرده اما خواســتار 
تضمین هایی از ســوی ائتــالف ناتو از جمله 
خودداری از عضویت اوکراین و توسعه بیشتر 
به شرق و بازگرداندن نیروهایش از کشورهای 

سابق عضو اتحاد جماهیر شوروی است.
همزمان بامذاکرات آمریکا و ناتو با روســیه، 
دولت بایــدن همچنان خــود را برای حمله 
احتمالی مســکو به اوکراین آماده می کند که 
شامل تهدید به استفاده از تحریم های مخرب 
علیه روسیه، ارســال سالح و مهمات و دیگر 
تجهیــزات به اوکراین و آمادگی برای اعزام ۸ 
هزار و ۵۰۰ نیرو به کشــورهای ناتو در شرق 

اروپا است.
مقام هــای آمریکایی اعــالم کرده اند که کاخ 
سفید اعمال یکسری تحریم های مالی را علیه 
روســیه در صورت حمله به اوکراین در نظر 
دارد. واشــنگتن و متحدانش قول داده اند که 
در بخش تبادالت مالی بین المللی روسیه را 
هدف قرار دهند اما تاکنون جزئیات اندکی از 
اینکه چه تحریم های مالی علیه روسیه ممکن 

است اعمال شود، منتشر شده است.
از جمله گزینه ها در این راســتا حذف روسیه 
از سیســتم مالی بین المللی »سوئیفت« بوده 
که یکی از گزینه های ســخت در این راســتا 
محسوب می شــود. آمریکایی ها معتقدند که 
این اقدام به طــوری فوری و در درازمدت به 

اقتصاد روسیه آسیب وارد می کند.
گزینــه مالــی دیگــر آمریکا علیه روســیه، 
توقف دسترســی مســکو به نظام مالی دالر 
اســت. در حالی که پیش از ایــن نیز گزینه 
توقف دسترسی روســیه به دالر مطرح بوده، 
کارشناســان معتقدند این گزینه می تواند به 
تبادالت مالی روســیه فراتــر از مرزهای این 
کشــور آسیب وارد کند. مقامات دولت بایدن 
اعالم کردند که در حال بررسی این گزینه و 

تاثیرات آن بر اقتصاد جهان هستند.
کنترل بخش صادرات به روســیه نیز گزینه 
متحمل دیگر است. جن ساکی مسئول رسانه 
ای کاخ سفید اخیرا تایید کرده که واشنگتن 
در حال بررسی اعمال گزینه کنترل صادرات 
با این هدف اســت که دسترســی روسیه به 

تکنولوژی های برتر جهان قطع شود.
گزینــه دیگر اعمال تحریــم علیه پروژه خط 
لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ است که البته 
حرف و حدیث هــای زیــادی در این رابطه 
مطرح اســت. کارشناســان معتقدند آمریکا 
نگــران اســت در صورت تحریــم این پروژه 

روابطش با آلمان خدشه دار شود.

جنگنده های سوخو-۳۵ در مرز بالروس و ناتو مستقر شدند

گارد تهاجمی  روسیه 

مقامات امنیتی، اطالعاتی صربستان بر اساس اطالعات دریافت شده از پلیس 
اروپا »یوروپل« از کشف برنامه ترور و سوء قصد به جان »آلکساندر ووچیچ« 
رئیــس جمهور این کشــور خبرداده اند و اعالم کردند کــه تدابیر امنیتی و 

حفاظت از جان وی تشدید شده است.
»آنــا برنابیچ« نخســت وزیر صربســتان در این خصوص گفــت که بر پایه 
اطالعات دریافت شــده از یوروپل، ترور ووچیچ برای نیمه اول فوریه ) اواخر 

بهمن ماه( امسال برنامه ریزی شده بود.
نخست وزیر صربســتان در برنامه تلویزیون خصوصی«پروا« در بلگراد گفت 
کــه اطالعاتی از »یوروپل« درباره ترور ووچیچ  را در روز  جمعه، ۱۴ ژانویه 
)۲۴ دی( تحت برچسب فوری دریافت کرده است. برنابیچ در این باره افزود: 
اطالعات دریافت شــده کاماًل واضح و روشن می باشــد که حتی زمان ترور 

ووچیچ برای ماه  فوریه )اواخر بهمن امسال( برنامه ریزی شده است.

برنامه ترور رئیس جمهوری صربستان
در پی پیدا شــدن ۹۳ گــور بی نام و نشــان دیگر در محل یک مدرســه 
شــبانه روزی سابق در اســتان بریتیش کلمبیای کانادا، بار دیگر گروه های 
بومی خواســتار اجرای عدالت و انتشار تمامی سوابق دولت کانادا در این مورد 

شدند.
به گزارش اکسیوس، رهبران گروه های بومی کانادا در استان بریتیش کلمبیا 
در غرب کانادا دیروز سه شنبه اعالم کردند که ۹۳ گور بی نام و نشان دیگر را 
در نزدیکی یک ساختمان که پیشتر مدرسه شبانه روزی بوده، پیدا کرده اند.

از ماه مه سال گذشته میالدی )اردیبهشت ۱۴۰۰( صدها گور دسته جمعی 
در محوطه ساختمان هایی که پیشتر مدرسه شبانه روزی مخصوص کودکان 
بومی کانادا بوده، پیدا شده است. در آن تاریخ بقایای اجساد ۲۱۵ کودک در 
یکی از این مکان ها که پیشــتر یک مدرسه شبانه روزی در بریتیش کلمبیا 

بود پیدا شد.

کشف ۹۳ گور دیگر در بریتیش کلمبیا
عربســتان و تایلند توافق کردند که روابط دیپلماتیک خود را که از ۳۰ سال 

پیش قطع شده بود، از سر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی )واس(، »پرایوت چان اوچا« نخست 
وزیر و وزیر دفاع تایلند که به ریاض ســفر کرده اســت ســه شنبه شب با   

»محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان دیدار و گفت و گو کرد.  
روابط عربســتان و تایلند از ۳۰ ســال قبل به دلیل پرونده »الماس آبی« رو 

به تیرگی گذاشت.  
روابــط دیپلماتیک بین عربســتان و تایلند از ۱۹۸۹ تــا ۲۰۱۶  به دلیل به 
ســرقت رفتن جواهــرات گران بها از جمله الماس آبــی کمیاب به وزن ۹۰ 
کیلوگــرم و به  ارزش ۲۰ میلیون دالر توســط یک کارگــر تایلندی دچار 
بحران شــد. گفته می شود این جواهرات از کاخ شاهزاده »فیصل بن فهد بن 
عبدالعزیز آل سعود« در ریاض به سرقت رفته و به تایلند قاچاق شده است.  

آشتی عربستان و تایلند پس از ۳0 سال قهر

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: 

بهترین راه، بازگشت دوجانبه به برجام است
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
کنفرانس خبری به ســواالتی دربــاره روند 
مذاکــرات وین، احتمال مذاکره مســتقیم با 
ایران و موضوع آزادسازی زندانیان آمریکایی 

پاسخ داد.
به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه وزارت امور 
خارجه آمریکا، ند پرایس ســخنگوی وزارت 
امور خارجه این کشــور در یــک  کنفرانس 
خبری در پاســخ به ســوالی دربــاره این که 
بــا توجه به برقراری مذاکــرات وین،  آمریکا 
چه کاری برای اطمینان یابی از آزادســازی 
زندانیان آمریکایی در ایران انجام خواهد داد، 
گفت: شما از رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران شنیده اید که ما دو مذاکره غیر 
مســتقیم جداگانه را با ایران با پیش می بریم 
تا بتوانیم موجب آزادی آن کسانی بشویم که 
به طور غیرقانونی زندانی شــده اند. از ما هم 
شــنیده اید که گفته ایم گره زدن سرنوشــت 
این افراد بــه طرحی کــه در بهترین حالت 
نامعلوم اســت، در راســتای منافع ما، منافع 
آمریکا و منافع کشــورهای طرف ســومی که 

شهروندانشان در ایران زندانی اند، نخواهد بود. 
این طرح، بازگشــتی دوجانبه به پایبندی به 
برجام است]توافق هســته ای[. این طرح در 
بهترین حالت، نامعلوم اســت. ما می خواهیم 
بازگشــت آمریکایی هــا و شــهروندان دیگر 
کشــورها یک امر قطعی باشد. هدف ما این 
است که آن ها را به خانه بازگردانیم تا دوباره 
به خانواده هایشــان ملحق شــوند. بنابراین، 
نمی خواهیم چیزی کــه ضرورت ندارد، مانع 

ایجاد کند. 
پرایس در پاســخ به این سوال که آیا با وجود 
پیوســتن ریچارد نفیو بــه مذاکرات وین که 
طراح تحریم های ایران در زمان دولت باراک  
اوباما بوده است، شکافی در تیم مذاکره کننده 
آمریکا ایجاد شــده اســت و آیا سیاست های 
نفیــو در زمینه تحریم ها و کارهایی که دولت 
آمریــکا می خواهد در جریــان احیای توافق 

انجام دهد، با دولت آمریکا متفاوت اســت یا 
نــه، گفت قصد ندارد وارد جزئیات شــود اما 
نفیو دیگر معــاون نماینده ویــژه آمریکا در 
امور ایران نیســت و صرفا یکی از اعضای تیم 
وزارت امور خارجه است و این تغییر سمت ها 
با گذشــت یک سال از روی کار بودن دولت، 

امری عادی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه 
با انتقاد از سیاست های دولت قبلی آمریکا در 
قبال توافق هسته ای گفت: دولت قبلی برای 
مــا انتخاب های خیلی بدی به جا گذاشــت. 
کارزار فشــار حداکثری یک شکست خفت بار 
بــود. هر وعده ای که داد، برعکســش محقق 
شــد، چه وعده توافقی بهتر، تضعیف روحیه 
شبه نظامیان  و اعضای گروه های تروریستی و 
چه متوقف کردن برنامه هسته ای ایران بوده 
باشــد، در زمینه تمامی این هــا عکس  قضیه 

ثابت شد.
او در ایــن راســتا با بیان این کــه در نتیجه 
سیاســت های دولت قبلی، برنامه هســته ای 
ایران پیش رفت زیادی داشــته است، گفت: 
بنابراین، ما که انتخاب هایی بســیار دشــوار، 
چالش برانگیــز و حتــی بد برایمــان مانده، 
مســیری را در پیش گرفته ایم که باور داریم 
در راستای منافع ملی ماست و آن بازگشتی 
دوجانبه به پایبندی به برجام است.این مسیر، 
مسیری اســت که طبق ارزیابی ما، تا کنون 
بهترین راه بازگردانی محدودیت های سخت، 
دائمی و قابل راستی آزمایی بر برنامه هسته ای 

ایران بوده است.
پرایس با اشاره به این که ممکن است روزی 
برسد که مزایای عدم اشــاعه ای برجام سال 
۲۰۱۵ با وجود پیش رفت های برنامه هسته ای 
ایــران تقلیل بیابد، اظهار کــرد: بنابراین، در 

حــال حاضر ما به دنبال بازگشــتی دوجانبه 
به پایبندی هســتیم اما تمامی گزینه ها را هم 

بررسی می کنیم.
سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ 
به سوالی مبنی بر این که با توجه به اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجــه ایران درباره احتمال 
مذاکره مســتقیم با آمریکا و این که آیا تیم 
آمریکا به طور غیر مســتقیم بــه تیم ایران 
اعالم کرده است برای چنین چیزی آمادگی 
دارد یا نه، گفــت: ما از زمانی که ]مذاکرات[ 
در آوریل گذشــته شروع شد، حاضر به دیدار 
با متحدان و شــرکایمان و بــا ایران بوده ایم. 
بنابراین، به ایران بســتگی دارد که کاری در 
زمینه ایــن اظهارات انجام دهــد. ما بر این 
باوریم که تعامل مســتقیم با ایران در زمینه  
برجام  یا مســائل دیگر پربارتــر خواهد بود. 
همچنین ارتباطی کارآمد را میســر می سازد 
و این چیزی اســت که به آن احتیاج داریم، 
بــه ویژه در این برهه که زمان برای تالش در 
راســتای نجات برجام یا بازگشت دوجانبه به 

پایبندی، خیلی کم است.

چشــم انداز و افق مذاکرات وین به سوی توافق و بازگشت 
همه طرف ها به برجام اســت اما این چشــم انداز تنها در 
صورتی کامل خواهد شد که آمریکا دندان لق تحریم هایش 
علیه ایران را بکشــد و اجازه دهد دیپلماســی و گفت وگو 

جایگزین فشار و تهدید و تحریم شود.
به گزارش ایسنا، از هفته جاری به طور مرتب جلسات چند 
جانبه میان هیات های مذاکره کننده ایران و ۱+۴ با حضور 
نماینده اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ به طور مســتمر در 
جریان است که نشان می دهد طرف های مذاکره کننده بر 
جدیت و سرعت عمل خود برای عبور از مرحله نگارش متن 
و رسیدن به مرحله تصمیم گیری نهایی افزوده اند. تا پیش 
از این مذاکرات به طور دو جانبه و چند جانبه میان ایران و 
هیات های مذاکره کننده سه کشور اروپایی یا چین و روسیه 
برگزار می شــد، اما در روزهای اخیر در عمل همان ترکیب 
شرکت کننده در جلسات کمیسیون مشترک برجام در اتاق 
مذاکرات حضور یافته است. با این حال هیات آمریکا که از 

نزدیک مذاکرات احیای برجام را به سرپرستی رابرت مالی 
در وین هدایت می کند هم چنان به طور غیرمســتقیم در 
جریــان این مذاکرات از طریق مکتوب یا انتقال موضوعات 

توسط هماهنگ کننده مذاکرات قرار می گیرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان روز دوشــنبه در سخنانی از 
آمادگــی ایران برای مذاکره با آمریکا در چارچوب برجام و 
در صورت لزوم خبر داد. ایران تا پیش از این اعالم کرده بود 
تــا آمریکا تحریم ها را لغو نکند و تعهداتش را در چارچوب 
برجــام اجرا نکند عضو برجام نیســت و مذاکره ای با این 
کشــور نخواهد داشت، اما با دستیابی به پیشرفت هایی در 
مذاکرات و اتخاذ رویکرد ســازنده تر نسبت به گذشته به 
ویژه از سوی سه کشور اروپایی، ایران اعالم کرد که »اگر در 
روند مذاکرات به مرحله ای برسیم که رسیدن به یک توافق 
»خوب« با تضمین باال الزمه اش این باشــد که سطحی از 
گفت وگوها را با آمریکایی ها داشــته باشیم، این را نادیده 

نخواهیم گرفت.«

شبکه العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک با اشاره به اینکه 
مذاکرات وین به بن بســت نرسیده است نوشت که هنوز 

زمان مشخصی برای پایان مذاکرات وجود ندارد. 
شــبکه ســعودی العربیه به نقــل از منابــع دیپلماتیک 
که نــام آنها را ذکر نکرده، اعالم کــرد که مذاکرات وین 
درخصوص برنامه هسته ای ایران به کندی پیش می رود 
اما این مذاکرات به بن بســت نرســیده است. این منابع 
تاکید کردند: هنوز معلوم نیســت که بتوانیم مذاکرات را 
ظرف دو هفته به پایان برســانیم و تاریخ مشخصی برای 
پایان مذاکرات وجود ندارد. این منابع در ادامه خاطرنشان 
کردند: مســاله ضمانت ها در مذاکرات وین بسیار پیچیده 
است و این پرونده همچنان باز است. آنها در بخش دیگری 
نیز تاکید کردند که مذاکرات وین بر بازگشــت به توافق 
هسته ای به صورت قبلی و بدون انجام اصالحات متمرکز 
است. به گزارش ایســنا، روزنامه عراقی الصباح یک هفته 
پیــش به نقل از یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات وین 

درخصوص ضمانت ها نوشــته بود: چهار پرونده و با توجه 
به اینکه رابرت مالــی، مامور ویژه پرونده ایران در وزارت 
خارجه آمریکا گفته اســت که از برخی مســائل اساسی 
به دلیل ارتباطشــان با تصمیمــات کنگره نمی توان عبور 
کرد، مذاکره کننــدگان درحال یافتن راه حل های عملی 
برای این پرونده ها هســتند. این منبع می گوید: مســاله 
اول مربوط به تحریم های دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اســت که طرف آمریکایی معتقد اســت برخی از 
این تحریم ها به برنامه هســته ای ارتباط ندارد و مربوط 
به مسائل دیگر است و نمی توان به آنها دست زد درحالی 
کــه طرف ایرانی تاکید دارد که ایــن تحریم ها مربوط به 
برنامه هســته ای هستند و با اســتناد به قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت تحریم ها باید برداشته شوند. مساله بعدی 
مســاله ضمانت ها است و طرف ایرانی بر ایجاد سازوکاری 
پافشــاری می کند که عدم تکرار خروج ترامپ از توافق را 

تضمین کند.

چشم انداز مبهم پایان مذاکرات وینکاهش اختالفات در موضوع  تضمین ها و  راستی آزمایی 

دو جلســه رای گیــری اعضــای دو مجلــس 
نمایندگان و ســنا همچنین نمایندگان محلی 
ایتالیا برای تعیین رئیس جمهوری این کشــور 
به دلیل فقدان کســب دوســوم آرا توســط 
نامزدها، بی نتیجه ماند و روند رای گیری برای 

تعیین سکان دار بعدی رم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری آنســا، اکثریت اعضا در 
مجمع برگزیدگان شامل نمایندگان دو مجلس 
و نمایندگان محلی )۶۷۲ نفر از مجموع ۱۰۰۹ 
نماینــده و افراد واجد شــرایط رای دادن( در 
اولین دور انتخابات؛ یعنی دوشــنبه )۴ بهمن/ 
۲۴ ژانویه( رای سفید به صندوق آرا انداختند. 
در حالیکه احزاب سیاسی از ماه ها قبل در حال 
رایزنی برای انتخاب جانشــین سرجیو ماتارال 
رئیــس جمهوری فعلی این کشــور بودند که 

دوران هفت ســاله وی در این منصب ۳ فوریه 
)۱۴ بهمن( به پایان می رسد. رای گیری دیروز 
)سه شــنبه، ۵ بهمن( نیز به ۵۲۷ رای سفید 
از مجموع ۹۷۶ رای به صندوق انداخته شــده، 

منجر شد.
بر اســاس این گزارش بــرای انتخاب رئیس 
جمهــوری بــه دو ســوم آرا از کل آرای بــه 
صندوق انداخته  شده در سه دور اول رای گیری 
نیاز است؛ اما بعد از سه دور )یعنی از پنجشنبه 
جاری ۸ بهمن( تنها رای ۵۰۵ نفر یا اکثریت 
ساده رای دهندگان کافی است. رایزنی ها بین 
سران سیاسی شدت یافته است و ماریو دراگی 
نخســت وزیر این کشور روز دوشنبه جلساتی 
با ماتئو ســالوینی رهبر حزب لگا نورد، انریکو 
لتا از حزب دموکراتیک و جوزپه کونته نخست 

وزیر پیشین این کشور داشته است.
دراگی یکــی از نامزدهای محبــوب فعلی به 
شــمار می اید. البته ممکن است انتخاب وی 
به ســمت ریاســت دولت به معنای ضرورت 
انتخابات سراســری پیش  از موعد باشد که در 

شرایط فعلی باید سال ۲۰۲۳ برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی رئیس دولت به عنوان 
داوری بین احزاب سیاسی ایتالیا عمل می کند 
و نقش او بیشتر در مواقع بحران سیاسی مهم 
است. احزاب راســت میانه دیروز سه نامزد را 
پیشنهاد دادند. سرجیو ماتارال رئیس جمهوری 
هشتاد ساله این کشور، از نظر قانونی می تواند 
یک دور دیگر در مقام ریاست جمهوری حضور 
داشته باشــد اما اعالم کرده حاضر به فعالیت 

نیست.

رئیــس جمهــوری در ایتالیا هر هفت ســال 
یکبار در اجالس مشــترکی متشکل از اعضای 
پارلمان و نمایندگان محلی انتخاب می شــود. 
در ســال جاری این اجالس شــامل ۹۵۱ نفر 
عضو دو مجلس و ۵۸ نفر از نمایندگان محلی 

است. برگزاری جلسات متعدد رای گیری برای 
انتخــاب رئیس جمهوری در عرصه سیاســت 
ایتالیا امری متداول اســت و حتی در گذشته 
تا ۲۳ بار برای کســب اکثریــت آرا نیز برگزار 

شده است.

ایتالیا در انتظار تعیین سرنوشت رم

رونمایی واشنگتن از قانون جدید علیه پکن
مجلــس نمایندگان آمریکا با رونمایی از قانونی جدید، هدف آن را افزایش قدرت 
رقابت پذیری واشــنگتن با پکن در عرصه اقتصاد و امنیت ملی اعالم کرد؛ قانونی 
که شامل تخصیص ۵۲ میلیارد دالر برای حمایت از تولیدات تراشه های نیمه رسانا 
و بخش تحقیقات اســت. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری آسیانیوز، 
این طرح که »آمریــکا رقابت می کند ۲۰۲۲« نام دارد، با هدف افزایش تولیدات 
تراشه های نیم رسانای ساخت آمریکا، مقابله با نواقص زنجیره تامین و تقویت امنیت 

اقتصادی و ملی طراحی شده است. 
کاخ ســفید با صدور بیانیه ای رسمی در پی رونمایی از قانون یاد شده اعالم کرد: 
مجلس نمایندگان آمریکا گامی بســیار مهم به سوی تصویب قانونی برداشت که 
زنجیــره تامین در آمریکا را قوی تر و موتور ابتکاری اقتصاد ما را در دهه های آتی 

برای عبور از اقتصاد چین و دیگر کشورها باز احیا می کند. 
این بیانیه که به نقل از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نگاشته شده می افزاید: از 
همکاری هر دو حزب در کنگره )برای شکل گیری این طرح( خوشحالم. همچنین 
از بابت تعهد نمایندگان برای اینکه طرح زودتر به میز من و امضا برسد. ما فرصت 
داریم تا به چین و دیگر کشــورهای جهان نشان دهیم که قرن بیست ویک قرن 
آمریکاســت که با تالش و زکاوت فراوان مبتکران، کارگران و تجار ما به دســت 
می آید. بر پایه این گزارش، قانون یادشده خواستار سنجش روابط و نفوذ چین در 
سراسر جهان شامل بررسی شش ماهه روابط چین با ایران و روسیه در حوزه هایی 
مانند انرژی، بانکداری، همکاری های فضایی و دفاعی است. افزون بر این بازبینی 
نفــوذ چین در خاورمیانه و آفریقا در حوزه های همکاری نظامی نیز هســت.  این 
قانون در ضمن خواستار ایجاد صندوق ۵۲ میلیارد دالری برای ساخت تراشه های 
نیمه رسانه به منظور ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی است که اختالل های 
زنجیره تامین را رفع کرده و به تولید بیشتر این نوع تراشه های مهم و مورد استفاده 
در صنایع مختلف در داخل آمریکا کمک می کند. همچنین قانون یادشــده ۴۵ 
میلیارد دالر به بهبود زنجیره تامین آمریکا و رفع کمبود کاالهای حیاتی در نظر 
می گیرد و خواستار افزایش نیروهای وزارت امور خارجه آمریکا و منابع تخصیصی 

برای منطقه هند- آرام و سازمان های منطقه ای و بین المللی است.

ویژه

تاکید امارات بر کاهش تنش با ایران
نماینده دائم امارت در ســازمان ملل تاکید کرد که کشــورش به مسیر خود در 

راستای کاهش تنش با ایران ادامه می دهد.
به گزارش پایگاه خبری عربی ۲۱، النا نسیبه، نماینده دائم امارت در سازمان ملل 
در گفت وگویی تاکید کرد که کشورش علیرغم حمالت نیروهای یمنی، به مسیر 

خود در راستای کاهش تنش با تهران ادامه می دهد.
وی به شبکه سی ان ان گفت: طی یک یا دو سال گذشته به شدت بر مساله کاهش 
تنش در منطقه و ارتباط با بازیگران و شــرکای منطقه تمرکز کردیم. ما مســیر 
کاهش تنش و به کارگیری دیپلماســی را ادامه خواهیم داد اما همزمان به طور 

کامل حق دفاع از خود در منطقه محفوظ است.
نســیبه در ادامه با اشــاره به اینکه امارات نیاز به حمایت های بیشتر آمریکا برای 
مقابله با موشک های انصاراهلل یمن را دارد خاطرنشان کرد که انجام تحقیقات برای 

مجازات کسانی که در حمالت اخیر در یمن دست داشتند امری ضروری است.
به گزارش ایسنا، جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال کاهش تنش در منطقه و 
حل اختالفات با کشورهای عربی از جمله امارت و عربستان از طریق راه حل های 

سیاسی و دیپلماتیک بوده است و در این راستا تالش های فراوانی کرده است.

تاکید سفیر ایران بر روابط نزدیک ایران و قطر
سفیر جمهوری اســالمی ایران، با اشاره به تماس تلفنی شب گذشته وزرای امور 

خارجه ایران و قطر، در توییتی بر اهمیت این تماس تلفنی تاکید کرد.
 حمیدرضا دهقانی در ارزیابی تماس تلفنی شب گذشته حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری، در 
توییتی نوشــت: روابط که نزدیک باشد، تحوالت که سریع باشد، موضوع که مهم 
باشــد، در یک شب دو تماس تلفنی برقرار می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان و  محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســت وزیر و 
وزیــر امور خارجه قطر در یک گفت وگوی تلفنی، به تبادل نظر پرداختند. وزرای 
امور خارجه دو کشور در این گفت وگوی تلفنی عالوه بر تبادل نظر در باره مسائل 
منطقه ای و تاکید بر لزوم تقویت دیپلماسی و گفت وگو در حل و فصل مسائل، در 

خصوص برخی موضوعات مهم مورد عالقه گفت وگو کردند.
در همین چارچوب مسائل و تحوالت جاری در منطقه و تداوم  رایزنی و مشورت 
بین دو کشور  در مسیر حفظ و تأمین صلح و ثبات در عرصه منطقه ای و جهانی 
از مسائل  مورد توجه و مشورت وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران  و قطر 
در این گفت وگوی تلفنی بود. وزرای امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و قطر 
همچنین در خصوص توسعه بیشتر مناسبات دوجانبه ایران و قطر در حوزه های 

مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رایزنی و تبادل نظر کردند.

وساطت ایران میان احزاب کرد عراقی
پایگاه خبری بغدادالیوم به نقل از منابع سیاسی مطلع اعالم کرد که ایران به منظور 

نزدیک کردن رویکردهای احزاب کردی عراق میان آن ها وساطت می کند.
این منابع تاکید کردند که یک هیات ایرانی به اربیل رفته است و با رهبران حزب 

دموکرات کردستان عراق دیدار و گفت وگو کرده است.
این منابع در ادامه خاطرنشــان کردند: هیات ایرانی بــا رهبران اتحادیه میهنی 
کردستان نیز دیدار خواهد کرد تا رویکردهای دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی 
درخصوص انتخاب یک نامزد برای منصب ریاست جمهوری عراق را به هم نزدیک 
کند. به گزارش ایســنا، براساس عرف سیاسی عراق پست ریاست جمهوری این 
کشور ازآن کردهاست که بر اساس توافقات احزاب کرد در تمامی ادوار گذشته این 
سمت به یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان رسیده است و در مقابل حزب 

دموکرات اداره اقلیم کردستان و ریاست اقلیم را به دست گرفته است.
در انتخابــات اخیر عراق با توجه به آرای زیاد حزب دموکرات و تفاوت معنادار آن 
با آرای دیگر احزاب کرد از جمله اتحادیه میهنی، بحث انتخاب رئیس جمهور نیز 
کمی پیچیده تر از ادوار گذشته شده و اختالفاتی میان دو حزب اصلی کرد یعنی 

حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در این ارتباط ایجاد شده است.
بیشتر گروه های چارچوب هماهنگی شیعیان از برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی 
کردســتان عراق برای تصدی پست ریاســت جمهوری برای دوره دوم حمایت 
می کنند. در مقابل به نظر می رسد که فراکسیون صدر به رهبری مقتدی صدر که 
بیشتر رای را در میان جریان های سیاسی عراق به دست آورده، به حزب دموکرات 
کردستان نزدیکتر است. برهم صالح با هوشیار زیباری، نامزد حزب دموکرات برای 

تصدی پست ریاست جمهوری رقابت می کند.
در انتخابات پارلمانی اخیر عراق حزب دموکرات کردستان به ۳۱ کرسی و اتحادیه 
میهنی به ۱۷ کرسی دست یافت. حزب دموکرات می گوید اتحادیه میهنی برهم 

صالح را بدون موافقت بقیه کردها برای این پست نامزد کرده است.

رونمایی روسیه از کشت یخ شکن اتمی
روســیه طی مراسمی  در بندر مورمانسک )در شمال غرب روسیه( کشتی یخ 
شــکن اتمی ســیبیر به ناوگان کشتی های یخ شــکن اتمی روسیه به نام »اتم 
فلوت« پیوســت و ماموریت های دریایی خود در آبهای قطب شمال و مناطق 

همجوار قطبی را آغاز می کند.  
 مصطفی کاشــکا مدیرکل ناوگان »اتم فلوت« روســیه اعالم کرد که معموال 
تردد کشتی ها در محدوده شرقی مسیر دریایی شمال روسیه از ماه نوامبر هر 
ســال متوقثف می شــود اما آغاز بهره برداری از کشتی یخ شکن اتمی سیبیر، 

چشم انداز خوبی را برای گسترش کشتیرانی در این منطقه می گشاید.
کشتی یخ شکن اتمی سیبیر به طول ۱۷۳ متر و عرض ۳۴ متر، دومین کشتی 
یخ شکن از طرح ۲۲۲۲۰ است که بزرگترین طرح برای کشتی های یخ شکن 

اتمی در سطح جهان محسوب می شود.  
این کشــتی در کارخانه کشــتی ســازی بالتیسکی روسیه ســاخته شده که 
جایگزین کشــتی یخ شکن اتمی ساخت شــوروی به نام »سیبیر« شد که در 
طول بیش از ۴۰ ســال ۱۵۰ ماموریت دریایی در یخ های شمال روسیه انجام 
داد. کشتی های یخ شــکن اتمی قادر هستند در مسیرهای دریایی یخ زده که 
قطر یخ به بیش از ۲ متر می رســد برای تردد کشــتی ها مســیر گشوده و به 
همین دلیل برای کشــتیرانی در مناطق قطبی روســیه و همراهی کشتی ها 

اهمیت فراوان دارند.  

دیپلماسی

استراتژیک


