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ظریف :آمریکا مانع پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل شد

نمیشــد ،چگونه بود .بعد آن دو سال را با وقتی که
ترامپ تحریمها را اجرا کرد مقایسه کنید.
وزیر امور خارجه ادامه داد :باید اصول اقتصاد مقاومتی
را اجرا کنیم و حتما داشتن این وزنهها بر پایه اقتصاد
کشــور و اینکه بتوانیم اقتصــاد را بهتر پیش ببریم،
کمک میکند.
ظریف درباره تعلیق حق رای جمهوری اســامی ایران در سازمان
ملل به دلیل بدهی ،اظهار کرد :باید  ۱۶میلیون دالر برای حق رای و

وزیــر امور خارجــه ،بدهی را تنهــا دلیل تعلیــق رای ایران در
ســازمان ملل عنوان کرد و گفت :دولــت منبعی را برای پرداخت
بدهی ایران به ســازمان ملل مشــخص کرده بود اما آمریکا مانع
پرداخت آن شد.
بــه گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف درباره برخی اظهارات مبنیبر
اینکه مشــکالت اقتصــادی ربطی به برجام نــدارد و باید اقتصاد
مقاومتی را پیگیری کنیم ،گفت :برای بررســی این مسئله بیاییم
ببینیم وضع تورم کشور بعد از برجام که آن هم به طور کامل اجرا

سیاسی
ی به سازمان ملل پرداخت میکردیم .دولت
کاهش بده 
این پول را تخصیص داد و منبع آن را از محل پولهای
جمهوری اســامی در کره جنوبی مشــخص کرد اما
ل به حساب سازمان ملل شد.
آمریکا مانع پرداخت پو 
وی دربــاره منابع و مبالغ پولهای بلوکه شــده ایران
در کره جنوبی ،گفت :این مســئولیت وزارت خارجه نیست و من
اطالعی از آن ندارم .مسئولیت وزارت امور خارجه تسهیل کار بانک
مرکزی و سایر دستگاهها است.

ماجرای احضار وزیر ارتباطات به دادگاه چیست؟

آفتاب یزد -گروه سیاسی :روز چهارشنبه هفته گذشته خبر رسید
که عليه وزير ارتباطات اعالم جرم شده و به همین دلیل محمدجواد
آذري جهرمي به دادســراي فرهنگ و رســانه رفته و بازجويي شده،
دســتور آزادياش با قرار التزام صادر شده و در نهایت وزير جوان به
محل كارش بازگشته است.
ســیدجمال هادیان زواره -مدیر روابط عمومــی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات -در توییتر ،با انتشــار تصاویری از علت شــکایت و
اظهارات آذری جهرمی نوشــت :آذریجهرمی به دادسرای فرهنگ و
رســانه احضار و در مورد اعالم جرمهای دادستان کل کشور علیه او،
توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است .پس از استماع و اخذ پاسخ،
بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی
هماکنون در محل کار حاضر است.
وزیر ارتباطات در متن دفاع خود نوشــته بود« :دستور دادیار شیراز
توســط دادستان کل کشور موقوف االجرا شده و در دستورات بعدی
دادســتان کل کشور به جای عبارت مسدودســازی از عبارت فیلتر
مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی
با یکدیگر دارند .لذا حکم قضائی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه
به انتقاء موضوع اســت .جدای از این توضیحــات بنا بر مواد  ۷۴۹و
 ۷۵۱قانون مجازات اسالمی ،شرکتهای اینترنتی موظف به اجرای
دســتورات قضائی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ
قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضائی پاالیش نیست».
روابط عمومی دادســرای عمومی و انقالب تهران در پی انتشــار این
اخبار ،اعــام کرد« :پرونده قضائی آذری جهرمی با شــکایت تعداد
زیادی از اشــخاص حقیقی و حقوقی تشــکیل شــده است که در
متن تقطیعشده منتشــره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضائی
تشکیلشــده برای وی ،نتیجــه گزارشهای نهادهــای مردم نهاد،
ضابطین و ارگانهای مختلف بوده اســت که بر اســاس نص صریح
قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعالم
جزییات آن معذور است».
همچنیــن در حالی که یکی از علتهای شــکایت از آذری جهرمی،
فیلتر نکردن اینســتاگرام مطرح شــده بود ،در این اطالعیه عنوان
شد« :ضمن رد برخی گمانه زنیها و شایعات منتشر شده در فضای
مجازی اعالم میشود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی
تهران ،هیچ حکم قضائی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودســازی شبکه
اجتماعیای صادر نشده است».
بــا وجود این ،دیروز هادیان در توییتر نوشــت :گفتهاند« :اتهام وزیر

در این راســتا دو نکته قابل عنوان اســت.مورد نخســت اینکه اگر
دستوری برای وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر فیلترینگ
شــبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام از سوی مرجع ذیصالحی ابالغ
شــده باشــد ،قطعاً هر مقامی باید در چارچوب قانون دستور را اجرا
کند .این دستور میتواند یا از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد یا
شورای عالی فضای مجازی یا اینکه مانند دستور فیلترینگ پرماجرای
تلگرام از ســوی مقام صالحیتدار قضائی ابالغ شــود؛ که تا به حال
افکار عمومی از وجود چنین دســتوری مطلع نبوده اســت.حال این
سؤال پیش میآید که آیا برای وزیر ارتباطات دستور قضائی مبنی بر
فیلترینگ شــبکه اجتماعی خارجی اینستاگرام آمده است که وی از
آن دستور قضائی استنکاف کرده است؟ یا خیر؟اما اگر دستور قضائی
برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی مانند پرونده شبکه اجتماعی
تلگرام صادر شده باشد وزیر نمیتواند از اجرای آن استنکاف کند ولی
ما دســتور قضائی را نمیبینیم که مطرح شده باشد .اگر کمیتههای
مختلف و افراد مختلف خارج از دســتگاه قضائی دســتوری دهند،
وزیــر ارتباطات به صورت طبیعی نباید آن دســتور را اجرایی کرده
و اینستاگرام را فیلتر کند.نکته حائز اهمیت این است که فیلترینگ
اساساً در اختیار وزیر ارتباطات نیست ،بلکه در اختیار کمیته تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه است .اگر این کمیته در زمینه فیلترینگ
اینســتاگرام با تمام اعضای آن به صورت رسمی تشکیل جلسه داده
(بیش از دو سال است که این کمیته جلسهای برگزار نکرده است) و
فیلتر آن تصویب شده بنابراین اجرایی کردن آن از نظر فنی فقط در
اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیست و نهادهای دیگری
هم در آنجا میتوانند اقدام کنند پس باید گفت اساســاً تمام فرآیند
فیلترینگ در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین در اینجا نمیتوانیم
جرمی را به وزیر ارتباطات منتســب کنیم.همانطور که تأکید شد
چون دســتور قضائی صادر نشده است ،اگر دستور قضائی صادر شده
بود مانند پرونده تلگرام با وجود عدم میل باطنی وزیر ارتباطات فیلتر
میشد که این اتفاق نیفتاده است.
نکته بعدی در مورد موارد دیگری از شکایت است که غالبا به صورت
طومار وار است.این نوع از شکایتها معموال در مورد هر مقام اجرایی
وجود دارد که منجر به اتفاقی که برای وزیر ارتباطات رخ داد نمیشود.
فی المثل در مورد وزیر اقتصاد با توجه به شرایط بورس انواع و اقسام
این شکایتهای طوماری و حقیقی وجود دارد اما آیا چنین وضعیتی
برای وی به وجود آمده است؟
امید اســت به دور از جنجال و حواشــی این موضوع به نفع نظام و
مردم خاتمه یابد.

باید گفت اساس ًا تمام فرآیند فیلترینگ
در دست وزیر ارتباطات نیست بنابراین
در اینجــا نمیتوانیم جرمــی را به وزیر
ارتباطات منتســب کنیم .همانطور که
تأکید شــد چون دســتور قضائی صادر
نشده است ،اگر دســتور قضائی صادر
شــده بود مانند پرونده تلگرام با وجود
عدم میل باطنی وزیــر ارتباطات فیلتر
میشد که این اتفاق نیفتاده است
ارتباطات صرفا اســتنکاف از دستور قضائی فیلتر اینستاگرام نیست.
برخی اعمال محدودیتهای دیگر هم ابالغ و اجرا نشده است .ایشان
در صحبتهایشــان از شــکایات متعدد نام بردند .برای تنویر افکار
عمومی ،فهرست شکایات به شرح زیر است».در تصویری که هادیان
آورده این موارد آمده اســت «:شــکایت طومار وار  ۴۳۲نفر از مردم
اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه
اهواز ،شکایت طومار وار حدود  ۱۵۰نفر از طلبههای استان کرمان در
خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی ،شکایت  ۳فرد حقیقی
با یک مضمون در خصوص فســادهای فضای مجازی ،شــکایتی در
خصوص مصاحبه وزیر ارتباطــات در مورد غصب فرکانسهای باند
 ۸۰۰-۷۰۰توسط صدا و سیما ،شکایتی در خصوص توئیتی از وزیر
ارتباطات در مورد میزان پیشرفتهای ارتباطات پهنباند در ایران در
دولت تدبیر و امید».

رمزگشایی از اولین اقدام عربستان همزمان با آمدن بایدن

علت سفر وزیر خارجه عربستان به روسیه چه بود؟

وزیر خارجه عربســتان که بیش از یک سال است جایگزین عادل
الجبیر شده ،برای نخستین بار به کشور روسیه به عنوان مهمترین
کشور متخاصم آمریکا سفر کرد ،اما انتخاب روسیه به عنوان اولین
کشــور مقصد عربســتان همزمان با خروج ترامپ از کاخ ســفید،
سواالت زیادی را در ذهن بسیاری از تحلیلگران ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا ،سفر «فیصل بن فرحان» به روسیه که اولین سفر
وی به این کشــور پس از تصدی ســمت وزیر خارجه سعودی در
اکتبر سال  ۲۰۱۹محسوب میشود ،به یکی از سوژههای جنجالی
رســانهها تبدیل شده است که شاید مهمترین دلیل آن تقارن این
ســفر معنادار وزیر خارجه عربســتان با پایان کار ترامپ در سمت
ریاست جمهوری آمریکا در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس
جمهور منتخب این کشور باشد.
> قتل خاشقچی و ترس سعودی

بســیاری از تحلیلگران معتقدند که ســفر بن فرحان به مسکو در
آســتانه خروج ترامپ از کاخ سفید ،نشــاندهنده نگرانی ریاض از
آمریکای بدون ترامپ و به عبارت بهتر نگرانی از روی کارآمدن جو
بایدن است که در سخنرانی انتخاباتی خود همزمان با سالگرد ترور
جمال خاشقچی ،علیه عربستان سخنانی را مطرح کرد.
خاشــقچی روزنامه نگار  ۵۹ســاله ب ه عنوان منتقد هیئت حاکمه
ســعودی ،دوم اکتبر  ۱۰( ۲۰۱۸مهر  )۹۷یــک هفته پس از آن
که از مقامهای سعودی به خاطر سکوت در برابر اهانتهای رئیس
جمهــوری آمریکا انتقاد کرده بود ،در کنســولگری ســعودی در
استانبول به قتل رسید.
جو بایدن در سخنرانی انتخاباتی خود به مناسبت سالگرد قتل فجیع
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود گفت که (در صورت
پیروزی در انتخابات) در «روابط خود با عربستان تجدید نظر خواهد
کرد و تعهد آمریکا به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر حتی با
نزدیکترین شرکای امنیتی در اولویت خواهد بود».
بایدن در ادامه اظهارات خود علیه کارنامه حقوق بشــر عربســتان

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سفر
بن فرحان به مســکو در آستانه خروج
ترامپ از کاخ ســفید ،نشــاندهنده
نگرانی ریاض از آمریکای بدون ترامپ و
به عبارت بهتر نگرانی از روی کارآمدن
جــو بایدن اســت که در ســخنرانی
انتخاباتی خود همزمان با سالگرد ترور
جمال خاشقچی ،علیه عربستان سخنانی
را مطرح کرد
افــزود« :من از حق فعاالن ،مخالفان سیاســی و روزنامه نگاران در
سراسر جهان برای آزادی بیان بدون ترس از آزار و اذیت و خشونت
دفاع خواهم کرد .مــرگ جمال بیفایده نخواهد بود و ما به خاطر
او مدیون هســتیم که برای جهانی عادالنهتر و آزاد مبارزه کنیم».
این ســخنان جو بایدن« ،محمد بن ســلمان» ولیعهد سعودی را
که از عوامل اصلی قتل خاشــقچی محسوب میشود ،وحشت زده
کرد« .مضاوی الرشید» سخنگوی حزب معارض التجمع الوطنی با
انتشار یک مقاله در سایت میدل ایستای نوشت« :مشخص است
که مطرح کردن چنین سخنانی از سوی کسی که امور کاخ سفید
را به دست میگیرد باعث ترس و وحشت ریاض میشود».معارض
ســعودی که در خارج از کشور به ســر میبرد ،افزود« :بایدن علیه
ایــن جنایت صحبت کرد و از عدم حمایت آمریکا از جنگ افروزی
عربستان در یمن سخن گفت».بنابراین ،با وجود گذشت دو سال از
قتل فجیع خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه،
این موضوع همچنان میتواند گریبان مقامات آل سعود را بگیرد و
شــاید یکی از دالیل مهم ســفر وزیر خارجه سعودی به روسیه به
دلیل دورماندن از گزند تبعات قتلی باشــد که جو بایدن درباره آن
موضعگیری کرد.

گزینه پیشنهادی سمت وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرد

شرط دولت بایدن برای لغو تحریمهای ایران

گزینه پیشنهادی ســمت وزارت خزانه داری
آمریــکا در دولــت جدید آمریکا در پرســش
و پاســخ ســنای این کشــور در رونــد تایید
صالحیتــش ،مواضع دولت جــو بایدن درباره
توافق هســتهای و تحریمهای ایران را شــرح
داد .به گزارش ایســنا ،متن پرســش و پاسخ
جنت یلن ،گزینه پیشــنهادی ســمت وزارت
خزانه داری آمریکا در دولت جو بایدن ،رئیس
جمهور جدید این کشــور در پایگاه اینترنتی
کمیته دارایی سنا قرار گرفته است .یلن درباره
سیاستهای دولت بایدن درباره توافق هسته
ای(برجام) گفت :دولت بایدن-هریس(معاون
رئیس جمهــور آمریکا) متعهد بــه اطمینان
یافتن از این اســت که ایران اقدامات مناسبی
در راســتای از ســرگیری پایبندیاش انجام
دهــد .ایران تنها در صورتــی از لغو تحریمها
تحــت برجام بهــره مند خواهد شــد که به
محدودیتهای هستهایاش پایبند باشد .یلن
با ادعایی علیه ایــران گفت :عالوه بر این ،اگر

تایید صالحیت شوم ،اطمینان خواهم داد که
وزارت خزانــه داری کار مهم خود را در مبارزه
بــا ''حمایت ایران از تروریســم و ضایع کردن
حقوق بشر'' ادامه میدهد.
او دربــاره تحریمهــا در دولــت بایدن گفت:
دولــت بایدن-هریــس به حفــظ تحریمها و
اعمال تحریمها بر نهادهای ایرانی که مرتکب
تضییع حقوق بشــر میشوند و ارزیابی ابزارها
برای مبارزه با دولتهای حامی تروریسم ادامه
خواهد داد .به ویژه آن که ،رئیسجمهور بایدن
متعهــد به همکاری با متحدان و شــرکایمان
برای مقابله با فعالیتهــای ثبات زدای ایران
در منطقــه از جملــه حمایتــش از نیروهای
نیابتی است .بر اســاس این گزارش ،اظهارات
یلن درباره شــرط دولت بایدن برای بازگشت
به توافق هســتهای در پی این مطرح میشود
که بایدن در وعدههای انتخاباتیاش اعالم کرده
بود در صورت «بازگشت ایران به پایبندی کامل
به توافق هستهای» به این توافق باز میگردد.

> مواضع تند و صریح بایدن علیه روسیه

تحلیل دیگری که میتوان درباره علت انتخاب کشور روسیه به عنوان
اولین مقصد سفر عربستان پس از تصویب طرح استیضاح ترامپ در
مجلس نمایندگان آمریکا در پــی حادثه حمله طرفداران ترامپ به
ساختمان کنگره ،ارائه کرد ،مواضع رئیس جمهور منتخب آمریکا علیه
روسیه و رویکرد انتقاد آمیز جو بایدن از سیاستهای ترامپ در قبال
روسیه در جریان مناظره انتخاباتی ایاالت متحده است.بایدن در دومین
مناظره انتخاباتی خود با دونالد ترامپ ،روسیه را به دخالت در انتخابات
 ۲۰۱۶متهم کرد و گفت« :چرا دونالد ترامپ درباره دخالت روسیه در
انتخابات ســال  ۲۰۱۶واکنشی به والدیمیر پوتین نشان نداده است.
چرا رفیق او رودی جولیانی اطالعات غلطی را که روسیه به او میدهد
منتشر میکند .من نمیفهمم چرا این رئیس جمهور نمیخواهد با
پوتین روبرو شــود ».از سوی دیگر ،پس از اشغال شبه جزیره کریمه
در ســال  ۲۰۱۴توســط روسیه ،روابط روســیه با ایاالت متحده به
سطح جنگ سرد بازگشت .بایدن در آن سال به عنوان معاون رئیس
جمهوری در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری وقت خدمت کرد و
اکنون انتظار میرود که مواضع کاخ سفید در مورد کرملین و در مورد
مســائل حقوق بشر و سیاست خارجی را در مقایسه با دوران ترامپ
سختتر کند.عالوه بر آن ،تبریک دیرهنگام والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روســیه به جو بایدن که شش هفته پس از انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا صورت گرفت ،باعث شد مسکو و واشنگتن در دوران
ریاست جمهوری بایدن برخالف دوره ترامپ مجددا روابط سردی را
تجربه کنند و همین مسئله دلیلی شد تا ریاض پیشاپیش نگاهش را
به سوی روسیه برگرداند؛ چرا که جو بایدن برخالف دونالد ترامپ که
اغلب از انتقاد از مســکو اجتناب میکرد ،روسیه را بزرگترین تهدید
آمریکا توصیف کرده اســت .روسیه در حالی با تاخیر پیروزی بایدن
را تبریک گفت که در انتخابات ســال  ،۲۰۱۶والدیمیر پوتین جزو
اولین رهبرانی بود که بعد از اعالم پیروزی ترامپ برای او پیام تبریک
فرستاد؛ هر چند در آن زمان هیالری کلینتون نامزد بازنده -بر خالف
ترامپ -شکست خود را بالفاصله پذیرفت.
وزیر خارجه پیشین جمهوری آذربایجان:

سفر ظریف به باکو اهمیت ویژهای دارد

" توفیق ذوالفقاراف " وزیر امور خارجه پیشین
جمهوری آذربایجان گفت :ســفر قریب الوقوع
" محمــد جــواد ظریف " وزیر امــور خارجه
جمهوری اسالمی ایران به باکو اهمیت خاص
دارد .به گــزارش ایرنا ،ذوالفقاراف در گفتگو با
پرتال خبری " آخار.آذ" جمهوری آذربایجان
یادآورشــد" :الهام علی اف" رئیس جمهوری
آذربایجان در چارچوب سفر به شهرستان آزاد
شــده " جبرایل " و بازدیــد از پل خداآفرین
اعالم کرد که این پل مرز همکاری و دوســتی
خواهــد بود و این نظر رئیــس جمهوری یک
پیام جــدی بود.وی افزود :ســفر ظریف وزیر
امــور خارجه ایران به باکــو در روز  ۲۴ژانویه
(  ۵بهمن ماه ) جاری نیز نشــان میدهد که
این پیــام رئیس جمهوری آذربایجان به هدف
خود رسیده و دو کشــور در واقع به همکاری
و دوســتی وفادار هستند .وزیر خارجه پیشین
جمهوری آذربایجان با بیان اینکه سفر " وزیر
امور خارجه ایران به باکو اهمیت ویژهای دارد،

یادآورشد :همان طور که میدانید پس از جنگ
اخیــر در قره باغ شــرایط جدیدی در منطقه
ایجاد شده است و یکی از آنها بستگی به مرز دو
کشور همسایه ایران جمهوری آذربایجان دارد.
وی تصریــح کرد :پس از جنــگ اخیر قره باغ
مرز دو کشور کامال برپا شده است و اقدامهای
مناســبی در یک مدت کوتــاه در این زمینه
انجام گرفته اســت واین مسئله نیز در دستور
کار تهران اســت که آن هم طبیعی است.وزیر
امور خارجه پیشین جمهوری آذربایجان یادآور
شــد :ایران در جنگ  ۴۴روزه در قرهباغ هرگز
موضعگیریهایی علیه جمهــوری آذربایجان
اتخــاذ نکرد و تصادفی نیســت کــه باکو نیز
از این موضع تهران اســتقبال کــرده و از آن
راضی اســت.ذوالفقاراف افزود :بر اثر اقدامهای
جمهوری آذربایجان شرایط جدیدی در منطقه
ایجاد شده است و به همین دلیل ،موضوعهای
جدیــدی کــه باید بیــن ایــران و جمهوری
آذربایجان مورد مذاکره قرار گیرد ،زیاد است.
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کرملین :در انتخابات آمریکا دخالتی نداشتیم

دمیتریپسکوفسخنگویرئیسجمهوریروسیهدرواکنشبهدستورجوبایدنرئیس
جمهوریآمریکابهسازمانهایاطالعاتیاینکشوربرایتحقیقدربارهدخالتاحتمالیروسیه
درانتخاباتآمریکاگفتکهچنینمداخلهایوجودنداشتهاست.بهگزارشایرنا،پسکوفبا
بیاناینکهمانمیتوانیمدربارهدستوررئیسجمهوریآمریکاکهنیازبهاطالعاتبیشتردارد،
اظهارنظرکنیم،افزود:بهاحتمالزیادسازمانهایاطالعاتیبایدایناطالعاترافراهمکنند.

اشتون:

برجام

ایران بعد از پیروزی
مقابلترامپتسلیمنمیشود؛
به برجام برگردید

«کارترین اشــتون» ،مسئول اسبق سیاست
خارجی اتحادیــه اروپا و از چهرههای دخیل
در شــکلگیری توافــق هســتهای برجام و
«چاک هیگل» ،وزیر دفاع اســبق آمریکا در
یادداشتی خواستار بازگشت آمریکا به برجام
شــدند .به گزارش فارس ،اشــتون و هیگل
در این یادداشــت که در وبســایت پایگاه
خبری «هیل» منتشــر شــده به مخالفت
با اســتداللهایی پرداختهانــد که معتقدند
وضعیت دنیا نسبت به ســال ( ۲۰۱۵زمان
حصول برجام) تغییر کرده و آمریکا نمیتواند
به توافق هستهای اولیه با ایران برگردد .آنها
این استداللها را «معیوب» دانسته و خطاب
به دولــت «جو بایدن» ،رئیسجمهور آمریکا
تصریح کردهانــد جمهوری اســامی ایران
بعد از چشــیدن طعم پیروزی با مقاومت در
برابر اقدامات «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور
سابق آمریکا تســلیم نخواهد شد و با دادن
امتیازهای بیشــتر در پروندههای موشــکی
و منطقهای تســلیم فشــارها نخواهد شد.
اشتون و هیگل مینویســند« :دولت بایدن
بعــد از روی کار آمدن با این ســوال حیاتی
روبــرو خواهد بود :چگونه باید نوار تنشها را
قطع کرد و این منطقه ناپایدار و حســاس را
به ثبات رســاند؟ بازگشت به توافق هستهای
ایران ،نقطه شــروعی ضروری برای این کار
اســت ».آنها نوشــتهاند« :اردوگاه موسوم به
" اکنون امتیازات بیشــتر بگیرید" در ایاالت
متحده میگوید دنیا دســتخوش تغییر شده
و به همین خاطر بازگشــت صرف به توافق
امکانپذیر نیست ».هیگل و اشتون در ادامه
تصریــح میکنند« :طرفــداران این دیدگاه
معتقدند ایاالت متحده باید از فشارحداکثری
به عنوان اهرم فشــاری جهت اخذ امتیازات
بیشــتر از ایــران در زمینههای موشــکی،
رفتارهــای منطقهای و بندهــای زوالپذیر
[برجام] اســتفاده کند .این استدالل معیوب
اســت ».در ادامه این یادداشــت آمده است:
«ایران بعد از چشــیدن طعــم پیروزی بابت
مقاومت در برابر اقدامات ترامپ اکنون تسلیم
فشار حداکثری بیشتر نخواهد شد .مذاکرات
برای توافق جدید اکنــون نیازمند اعتماد و
وقت است .بزرگترین مانع برای ایاالت متحده
این اســت که هر گونه توافق جدید نیازمند
تأیید کنگره اســت ».اشتون و هیگل تأکید
کردهانــد هر گونه الزام بــرای آغاز مذاکرات
جدید یا شرطگذاری برای بازگشت به برجام
نیز با توجه به نبــود گفتوگو میان ایران و
ایاالت متحــده به موانع مشــابهی برخورد
خواهد کرد .نگارندگان این یادداشت راهکار
پیشــنهادی خود در این خصوص را اینطور
تشریح کردهاند« :یک راه حل فوری بازگشت
کامل ایاالت متحده و ایران به توافق هستهای
و تعهد یکجانبه دو طرف به پایبندی کامل و
اجرای کامل توافق متعاقب آن است ».اشتون
و هیــگل تأکید کردهاند بازگشــت دو طرف
به برجام میتواند بــه صورت همزمان انجام
شــود و دو طرف باید از گذاشتن پیششرط
در این خصوص خودداری کنند .نگارندگان
یادداشــت در توضیح بیشتر در این خصوص
نوشــتهاند« :در این سناریو ،ایاالت متحده و
ایــران هر دو به صورت همزمان تعهد مجدد
خود به وظایف ذیل توافق هســتهای ایران و
عقبنشینی از اقدامات پس از خروج آمریکا
که موجب تضعیف این توافق شــدهاند اعالم
خواهند کرد .برای ایاالت متحده ،این مستلزم
رفع تمامی تحریمهای جدیدا ً وضعشــده یا
تحریمهای احیاشده به بهانه برنامه هستهای
و از میان برداشــتن محدودیتهای پیچیده
روانشــناختی و حقوقــی بــرای بانکها و
شرکتها خواهد بود».

منطقه

یک کارشناس مسائل منطقه:

نزدیکشدنعربستانبهایران
بهسیاستهایآمریکابستگیدارد

یک کارشناس مسائل منطقه با اشاره به این
که قطر تالش میکند تا به ســمت کاهش
تنش بین ایران و کشــورهای حاشیه خلیج
فارس حرکت کند ،گفت :ایران از محورهای
مهم همگرایی منطقــهای و قطر هم چنین
ظرفیتی را داراســت اما همــه این تحوالت
به رفتار آمریکا با عربســتان بستگی دارد.به
گزارش ایســنا ،حسن هانی زاده ،درخصوص
درخواســت قطر برای برقــراری گفتگوهای
منطقهای و اســتقبال ایران از این پیشنهاد
گفت :قطر یکی از کشورهای تاثیرگذار عضو
شورای همکاری خلیج فارس است که موجب
شده به نوعی در رفتارهای برخی کشورهای
حوزه خلیج فارس و ایران مانند کویت و عمان
رابطه متعادلی برقرار باشد.
وی تصریح کرد :اما وجود عربستان به عنوان
بزرگترین کشور عضو شورای همکاری خلیج
فارس مانع از ایجاد رابطه متقابل بین ایران و
شش کشور عضو این شورا شده است.

خبرتلگرامی
 Dسازمان پلیس مسکو از پیشگیری
از  ۶۱عملیات تروریســتی در مسکو
در ســال  ۲۰۲۰خبر داد .خبرگزاری
ریانووستی به نقل از آمار رسمی منتشر
شده اعالم کرد ،در سال گذشته از ۶۱
جرم تروریســتی در پایتخت روسیه
پیشگیری شد که تقریبا در یک سطح
و برابر با آمار در این زمینه در سالهای
گذشته است.جرایم تروریستی نه فقط
شامل تدارک برای حمله تروریستی
بلکه فراخوان برای شرکت در اینگونه
اعمــال و اجیر کردن تروریســتها
ازجمله تروریســتهای انتحاری نیز
میشود/.ایرنا
 Dاگرچه دولت دونالد ترامپ پس از
شکســت در انتخابات  ۲۰۲۰از قدرت
کنار رفته اما همچنــان وزارت دفاع
آمریکا حاضر به همکاری با دولت جو
بایدن در مورد کاهش نیروهای نظامی
ایاالت متحده در افغانســتان نیست.
نشریه پولیتیکو نوشت ،پنتاگون مانع
دسترسی شــماری از اعضای دولت
جدید بایدن به اطالعات مهم در مورد
عملیات ارتش آمریکا در افغانستان و
روند کاهش نیروهای نظامی واشنگتن
در این کشور اســت .گفته میشود
ممانعت از دسترســی تیم بایدن به
اطالعات مهم در افغانســتان توسط
افــرادی در پنتاگون صورت میگیرد
که از سوی کاخ سفید در دولت ترامپ
منصوب شدهاند/.ایرنا
 Dپلیس فــدرال آمریکا (افبیآی)
جایزه  ۷۵هزار دالری در ازای دریافت
اطالعــات درباره فرد یــا افرادی که
بمبهای لولهای در واشــنگتن کار
گذاشــتند ،تعیین کــرد .به گزارش
وبگاه خبری «هیل» وابسته به کنگره
آمریکا ،افبیآی با اعــام افزایش
مبلغ جایزه (مبلغ جایزه ابتدا ۵۰هزار
دالر تعیین شده بود) ،افزود این پول
را در ازای اطالعاتــی که به کشــف
محــل حضور ،بازداشــت و محاکمه
فرد یا افراد مســئول در جاســازی
بمبهای لولهای در واشنگتن در روز
ششــم ژانویه منتهی شود ،پرداخت
خواهد کرد/.فارس

دیپلماسی

سئول :امیدواریم
با دولت جدید آمریکا
اختالفات با ایران حل شود

یک مقام ارشد کره جنوبی گفت که سئول
امیدوار اســت با آغاز بــه کار دولت جدید
آمریکا ،موضوعات مورد اختالف میان ایران
و کره حل و فصل شــود .به گزارش ایســنا
به نقــل از خبرگزاری یونهــاپ ،یک مقام
ارشــد وزارت امورخارجه کره جنوبی گفت:
ســئول انتظار دارد که آغاز بــه کار دولت
جدید آمریکا به ریاســت جو بایدن به حل
و فصل اختالفات با ســئول بر سر نفتکش
توقیف شــده کرهای و همچنین داراییهای
بلوکه شده ایران در کره به دلیل تحریمهای
آمریکا کمک کند.
ایــن مقام کرهای که خواســت نامش فاش
نشــود همچنین به خبرنگاران گفت :ما بر
این باوریم که موقعیتی به وجود خواهدآمد
کــه میتوانیم یــک را ه حل فــوری برای
مســئله کشــتی توقیف شــده پیدا کنیم.
وی ادامــه داد :دولت بــه رایزنیهای خود
با طــرف ایرانی ادامه خواهــد داد و با آغاز
بــه کار دولت جدید در آمریــکا انتظاراتی
داریم .این مقــام کرهای همچنین اظهارات
مقامــات ایران مبنی بر ایــن را رد کرد که
حل نشــده باقیماندن موضــوع پول بلوکه
شــده ایران به دلیل نبود اراده سیاسی کره
اســت ،نه تحریمهای آمریکا .وی همچنین
اظهارداشــت :اگرچه این صحــت دارد که
رســیدگی به مسئله داراییهای بلوکه شده
ایران ممکن اســت زمان بر باشــد اما اراده
سیاســی و تمایل ما بــرای گفتگو با دولت
آمریــکا بیــش از هر زمان دیگری اســت.
این دیپلمات کرهای مدعی شــد که مسئله
داراییهای بلوکه شــده به دلیل نبود اراداه
سیاســی ما نیســت بلکه ناشــی از عوامل
ساختاری به دلیل تحریمهای آمریکاست.
نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران ایران
چندیپیــش در اطالعیــهای اعــام کرد
که یک شــناور نفتکش کــره جنوبی با نام
تجاری هانکوک چیمی به دلیل نقض مکرر
پروتکلهای زیســتمحیطی توسط نیروی
دریایی ســپاه در خلیج فارس متوقف شده
اســت.این کشــتی با پرچم کرهجنوبی در
حــال تردد و حامل هفــت هزار و  ۲۰۰تن
اتانول بوده اســت .خدم ه دستگیر شده در
این شــناور نیز از ملیتهای کره ،اندونزی،
ویتنام و میانمار هستند.

