دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

آمریکا مدعی بازداشت  ۱۱ایرانی شد

اداره گمرک و مرزبانی ایاالت متحده اعالم کرد که گروهی متشکل از
 ۱۱ایرانی را که اوایل هفته جاری به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک
به ایالت آریزونای آمریکا وارد شــده بودند ،بازداشــت کرده است.به
گزارش ایسنا به نقل از شبکه یورو نیوز ،طبق بیانیه مطبوعاتی این
سازمان ،ماموران گشت مرزی آمریکا عصر دوشنبه  ۵زن و  ۶مرد با
تابعیت ایران را هنگام ورود غیرقانونی به خاک ایاالت متحده در شهر
ســنلوئیس ایالت آریزونا بازداشت کرده و برای انجام مراحل قانونی
به مرکز یوما انتقال دادهاند.سازمان مرزبانی آمریکا در اطالعیه خود

با بیان این که ماموریت اصلی گشت مرزی جلوگیری
از ورود افراد و گروههای شــرور به خاک ایاالت متحده
اســت ،ایران را کشوری حافظ و اشاعهدهنده تروریسم
خوانده که در لیست این سازمان به ثبت رسیده است.
مقامات آمریکایی بــا این حال تصریح نکردهاند که آیا
افراد بازداشت شده مظنون به فعالیتهای تروریستی بودهاند یا نه.اداره
مرزبانی آمریکا گفته است تعداد ایرانیان بازداشتشده در سال جاری،
باالترین میزان طی دو سال اخیر بوده است.در سال  ۲۰۲۰میالدی

سیاسی
ماموران مرزبانی آمریکا  ۸ایرانی را بازداشت کرده بودند،
این در حالی است که شمار دستگیرشدگان ایرانی در
ســال  ۲۰۲۱میالدی تا کنون به  ۱۴تن رسیده است.
ش از این در ماه گذشته جو بایدن ،رئیسجمهور تازه
پی 
آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی تصمیم دونالد ترامپ
رئیسجمهور سابق را در مورد مرزهای جنوبی ایاالت متحده و ساخت
دیوار فســخ کرد و خواهان «یک سیستم مهاجرتی جامع و انسانی
مطابق با ارزشهای آمریکایی» شد.

محمد علی ابطحی و عبدالرضاداوری در گفتگو با آفتاب یزد ادعای قوچانی را رد کردند:
در دولتهای خاتمی و احمدینژاد «شورای تدوین ،گردآوری و مستندسازی آثار رئیس جمهور» نداشتیم

بودجه این شورا چقدر است؟

اگر قرار است گزارشی از عملکرد دولت  8ساله آقای روحانی تهیه شود نیاز به شورا و هزینههای باال نیست .این همه نیرو و پرسنل
در روابط عمومی ریاست جمهوری ،شورای اطالع رسانی دولت و خبرگزاری ایرنا وجود دارند که از پس این کار برمیآیند .مگر اینکه
خواستهباشند...
آفتاب یزد ـ رضا بردســتانی :در حالی که محمد قوچانی مدعی
است؛«شورای تدوین ،گردآوری و مستندسازی آثار رئیس جمهور» چیز
جدیدی نیســت و در دولت آقای خاتمی و آقای احمدینژاد نیز بوده و
مربوط به نهاد ریاست جمهوری است؛ رئیس دفتر محمد خاتمی و یکی
از نزدیکان به محمود احمدینژاد به آفتاب یزد گفتند«:چنین تشکیالتی
نه در دوران آقای خاتمی بوده و نه در دوران آقای احمدینژاد! »عبدالرضا
داوری مدعی است این ساز و کار البته در دوران مرحوم هاشمی وجود
داشته است.
ابطحی و داوری ضمن این که ادعای قوچانی را رد کردند خاطرنشــان
ساختند؛ « تدوین ،گردآوری و مستندسازی آثار رئیس جمهور» جزئی از
وظایف دفتر رؤسای جمهوری است که در همان حوزه ی روابط عمومی
و اطالعرسانی انجام میگرفته و تقریبا موضوع مرسوم و معمولی است و
دفتر و دستک جداگانهای نیز نداشته و لزومی نیز احساس نمیشده که
در یک چارچوب خاص این گونه موارد عملیاتی شود.
ابطحی در توضیحاتی به این مهم اشاره میکند که شاید عنوان و شاید
اصل حضور محمد قوچانی از نظر برخی حساسیتهایی به دنبال داشته
که چنین مباحثی را مطرح ساخته است.
اگرچه محمد قوچانی در مصاحبهها و توضیحات و تکذیبیهها میگوید:
در این شــورا اصال نه نامی از آقای روحانی است و نه آیت اهلل ،بلکه این
شــورا مربوط به نهاد ریاست جمهوری میباشد که بنده از سال  ۹۶تا

امروز این مسئولیت را برعهده دارم اما داوری بحث تدوین و آمادهسازی
کتابی را در همین راستا مطرح کرده و میگوید :این مسئله بسی بیشتر
از آن چیزهایی است که تا هم اکنون در ادوار رؤسای جمهوری به عنوان
بخشی از تاریخ و نیز عملکرد دولتها گردآوری میشده است.
البته محمد قوچانی به انتشــار کتابی در این راستا اشاره کرد و گفت:
تدوین و انتشــار کتابی که مطرح شده مربوط به شخص آقای روحانی
نیســت و درباره دولت یازدهم و دوازدهم میباشــد .آن طور که مدارا
مینویسد :در روزهای اخیر خبری منتشر شد که دفتر حفظ و نشر آثار

صباح زنگنه:

احرازصالحیتدیوانبینالمللیدادگستری
موفقیت حقوقی بزرگی برای تهران است

یک کارشناس ارشد مســائل حقوق بینالملل
شــکایت ایران از آمریکا در دیــوان بینالمللی
دادگســتری و احــراز صالحیت ایــن دادگاه
برای بررســی پرونده را تحلیل و آن را دستاورد
بزرگی برای ایران دانست .به گزارش ایلنا ،صباح
زنگنه ،درباره احراز صالحیت دیوان بینالمللی
دادگستری برای رســیدگی به پرونده شکایت
ایران از ایــاالت متحده آمریکا ،اظهار داشــت:
این پرونده با شــکایت ایران از آمریکا نزد دیوان
بینالمللی دادگستری و بر اساس عهدنامه مودت
بین دو کشور انجام شده است .وی افزود :آمریکا
به این عهدنامه پشت کرده و از آن تخلف کرده
و با وجود آن ،اقدامات خصمانه و ضد انســانی را
علیه ایران مرتکب شده است؛ بنابراین از دیوان
دادگســتری بینالمللی خواسته شده است که
ضمن اعالم صالحیت خودش برای رســیدگی
بــه این پرونده ،به محتــوای موضوع و تخلفات
آمریکا نیز رسیدگی کند و مسئولین این کشور
را به دلیــل تخلف از عهدنامه مودت که موجب
خسارت زیادی به کشور ایران شده است ،محکوم
کند .مشــاور اســبق وزارت خارجه ایران اظهار
داشــت :در دوره آقای ترامپ ،الیحه شکایت به
دیوان بینالمللی دادگستری ارائه شد اما مدتی

طول کشید تا مراحل رسیدگی به آن طی شود،
در ایــن میان آمریکا نیز ادعا کرد که این دادگاه
صالحیت رسیدگی به پرونده را ندارد اما دادگاه
عم ً
ال با تشکیل جلسات متعدد که البته با توجه به
شیوع بیماری کرونا جلسات با فاصله زمانی برگزار
میشد و حتی در جلسه اخیر آن نیز به صورت
اینترنتی و دیجیتال برگزار شــد ،با اکثریت آراء
قضات ،خودش را دارای صالحیت رســیدگی به
این شکایت اعالم کرد .وی تصریح کرد :این یک
موفقیت حقوقی بزرگ برای جمهوری اسالمی
ایران است .امیدواریم دولت آمریکا ،رئیسجمهور و
تیم جدیدی که در آن بر سر کار آمدهاند ممانعتی
در پیشبرد شکایت و دعوای ایران به وجود نیاورند
تا آثار مثبت آن شامل حال ما شود .این تحلیلگر
مسائل حقوق بینالملل درباره اینکه آیا این دادگاه
بر بازگشت آمریکا به برجام اثری خواهد داشت،
گفت :این شــکایت فراتر از بحث برجام مطرح
شده است و همه رفتارهای دولت آمریکا را شامل
میشود؛ بنابراین اگر صالحیتی که اکنون احراز
شــده است وارد شور و بحث حقوقی در مجموع
شکل و محتوای عهدنامه شود خیلی از مسائل به
گونه دیگری دیده خواهد شد و یکی از آثار ساده
آن میتواند بازگشت به برجام باشد.

روحانی راهاندازی شده که دبیری این شورا برعهده محمد قوچانی است.
همچنین در خبر منتشر شده آمده است که ،اولین پروژهای که قوچانی
به عنوان دبیر این شورا در دست اجرا دارد تدوین کتابی با عنوان (احیای
امید) میباشد که قرار اســت بر اساس مصاحبه با چهرههای سیاسی
مطرح ،این کتاب در باب روحانی و خدمات وی تدوین شود.
در همین رابطه اگرچه ابطحی از جزئیات اظهار بیاطالعی کرد اما داوری
میگوید دامنه ی این همکاری بسیار وسیعتر از کارنامه و مستندسازی
دولتهای یازدهم و دوازدهم میتواند باشد.
بــه گفته ی یکی از افراد آگاه؛ باید بدون حساســیت به نتیجه ی کار
نگریست آن گاه شاید بتوان بهتر درباره ی اصل و فرع ماجرا بحث کرد و
با فراغ بالی بیشتر به این موضوعات پرداخت اما آن چه این حساسیتها
را بیشتر میکند مسائلی است که برخی دوست ندارند شفاف بیان شود
آن هم کسانی که به عدم تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس
انتقاد وارد میکنند اما حاضر نیستند از بدیهیترین مسائلی که جامعه ی
خبری و افکار عمومی باید بداند پرده بردارند چون خودشان نیز میدانند
اصل موضوع همان گریزگاههایی است که به برخی مرحمتیها جنبه
قانونی میدهند تا در بزنگاهها مجبور نباشــند به دستگاههای نظارتی
حساب پس بدهند!شاید بهتر باشد نهاد ریاست جمهوری شفاف بیان
کند بودجه این شــورا چقدر اســت و مقرر شده دقیقا چه خدمتی به
جامعهکند؟
تحلیلگر ارشد مسائل عراق:

احتماال«فوادحسین»پیشنهادمیانجیگری
بین ایران با عربستان را مطرح کرده است

حســن هانیزاده تحلیلگر ارشد مسائل عراق،
درباره اهداف ســفر فوادحســین بــه تهران و
روابط دو کشــور ایران و عراق ،اظهار داشــت:
دیدار وزیــر خارجه عراق از تهران و گفتگو با
مقامات جمهوری اســامی ایران در چارچوب
چند مسئله مهم مرتبط بین ایران و عراق قابل
تجزیه و تحلیل است.
به گزارش ایلنا ،وی با بیان اینکه نخست ،مسئله
بازگشت داعش به عراق مطرح است ،گفت :از
آنجایی که بر اساس گزارشهای رسیده حدود
 ۵۰۰تــن از عناصر داعش طی ماههای اخیر و
در زمان حاکمیت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
پیشین آمریکا از شرق فرات در سوریه به عراق
منتقل شدهاند ،لذا عراق با یک چالش امنیتی
جدید مواجه اســت .انفجارهایی که در بغداد و
استان صالحالدین اتفاق افتاد نشان میدهد که
داعش بار دیگر درصدد ناامن کردن عراق است.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه با تاکید بر
تحرکات خطرناک داعش در عراق ،گفت :دلیل
ایــن افزایش تحرکات این اســت که جریانات
سیاســی عراق از جمله حشد الشعبی ،النجبا
و حزباهلل عراق تالش دارند که مصوبه ســال
گذشــته پارلمان عراق ناظر بر اخراج نیروهای

آمریکایی از عــراق اجرایی شــود و نیروهای
آمریکایــی نیز قصد خروج ندارنــد؛ لذا آمریکا
تالش میکند کــه از ابزار داعش و عوامل آنها
برای ناامن کردن عراق و ماندن بیشــتر در این
کشور استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد :شهادت سردار سلیمانی و
ابومهدی المهندس از فرماندهان حشد الشعبی
یک نوع خال امنیتی در عراق ایجاد کرد و موجب
شد که داعش از این فضا استفاده کند و درصدد
ناامن کردن مجدد عراق بربیاید؛ بنابراین مسئله
امنیتی ،نظامــی یکی از موارد مورد بحث وزیر
خارجه عراق با مقامات ایرانی اســت .به گفته
هانــی زاده مســئله بعدی این اســت که اگر
نیروهای آمریکایی بخواهند از خاک عراق خارج
شوند باید همکاریهای امنیتی و نظامی ایران و
عراق در حوزه مقابله با گروهکهای تروریستی
افزایش پیدا کند.
وی تاکید کــرد :به نظر میرســد که یکی از
پیشــنهادهایی که آقای فواد حسین به تهران
ارائه داده مسئله وســاطت و میانجیگری بین
ایران و عربســتان و تهران و واشــنگتن است.
بغداد با توجه به ظرفیتهایی که دارد میتواند
این نقش را به خوبی ایفا کند.

پولیتیکو در تحلیلی نوشت

سه راه حل بایدن برای پایان بنبست هستهای با ایران

نشریه پولتیکو در گزارشــی با تاکید بر اینکه اکنون فرصتی برای
گفتگوهای جدید میان تهران و واشنگتن با روح دیپلماسی "برد-
برد" ایجاد شده است ،به ارائه سه راهکار به جو بایدن برای کاهش
فشــارهای اقتصادی بر ایران در جهت احیــای برجام پرداخت.به
گزارش ایسنا ،نشریه پولیتیکو در گزارش خود نوشت :رئیس جمهور
آمریکا از ماهها پیش وعده داده است که سیاست خارجی ترامپ در
قبال ایران را معکوس کند .وی گفته است که خروج ترامپ از برنامه
جامع اقدام مشــترک (برجام) با "بی پروایی" همراه بوده و ســایر
رویکردهای ترامپ هم "شکستی خطرناک" بوده است.
اکنون موضوع فوریت پیدا کرده اســت .ســه گزارش اخیر آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی ،پیشــرفتهای قابل توجــه و البته قابل
بازگشــت در برنامه هستهای ایران را نشان میدهند و اگر ایران از
منافع اقتصادی برجام بهره مند نشود ،به کاهش اجرای تعهداتش
ذیــل خود توافق ادامه خواهد داد .در شــرایط سیاســی فعلی رد
پیشــنهاد بلینکن (اول ایران تعهداتــش را برگرداند بعد آمریکا)
توسط ایران کامال قابل درک است .دولت ترامپ اعتبار دیپلماتیک
آمریکا را نه تنها در توافق هستهای ایران ،بلکه در طیف وسیعی از
توافقنامههای بینالمللی از بین برده است .حتی آن دسته از مقامات
ایرانی که همچنان حامی برجام هستند هم نگرانند که دولت بایدن
اراده سیاسی برای رفع کامل تحریمها را که پیشتر وعده داده بود،
داشته باشد.
حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران یک بار گفت که برجام یا به
عنوان یک توافق "برد-برد" برای تمام طرفها پابرجا خواهد ماند
یا در نهایت به عنوان یک توافق "باخت-باخت" پایان خواهد یافت.
از آنجا که ایاالت متحده به دنبال احیای مجدد آن اســت ،الزم به
یادآوری اســت که تجربه کاهش تحریمهــای ایران پس از اجرای
برجام ناامیدکننده بود .اکنون ثابت شــده است که برداشته شدن
تحریمهــا امری پیچیده بوده و اقتصاد ایران نیز آن را تجربه کرده
است .دولت اوباما تالش کرد تا منافع اقتصادی را که وعده داده بود
به ایران برســاند .آیت اهلل خامنه ای ،رهبر معظم ایران در اشاره به
این تجربه تلخ ،اخیرا ً اظهار داشت که "لغو تحریمها شکست خورده
است" و در عوض ایران باید به دنبال لغو فشار تحریمها باشد.
اما اگر ایران بر موضعش بماند ،بعید است ایاالت متحده اولین طرفی

باشــد که به توافق برگردد .برداشتن گام اول ،بازگرداندن گسترده
اعتبار آمریکا نزد متحدان اروپایی و جامعه بینالمللی خواهد بود و
با قول بایدن برای بازگرداندن دیپلماسی چندجانبه سازگار است.با
توجه به اینکه نه واشنگتن و نه تهران اولین کسی نخواهند بود که
به طور کامل به تعهدات خود بازمی گردند ،بایدن باید راهی را برای
انجام کاری ماهرانه و دشوار پیدا کند :هر دو طرف مجبور شوند تا
به طور همزمان پایبندی خود (به توافق) را از سر گیرند .این روش
ممکن است دلپذیرترین گزینه باشــد ،اما به بحثهای فنی قابل
توجهی بین دو طرف نیاز دارد.
در عیــن حال ،جو بایدن باید راهی برای گفتگوهای مســتقیم باز
کند .اولین قدم وی باید به اندازه کافی قابل توجه باشــد تا اعتقاد
به منطق اصلی "برد-برد" توافق را در نظر آورد و به مقامات ایرانی
دلیل منطقی برای تعامل با ایاالت متحده ارائه دهد .اما ممکن است
به حدی محدود باشــد که ایاالت متحده را در خارج از توافق نگه
دارد و با پیشنهاد منتقدان ،بر ضرورت اقدامات متقابل ایران تاکید
کند .برداشتن اولین گام میتواند نشانهای از قدرت بایدن باشد .او
میتوانــد با این کار به منتقدان داخلی برجام نشــان دهد که آزار
دیدنش باعث نمیشــود که بر سر سیاست درقبال ایران مصالحه
کند .اگر بایدن این مسیر را طی کند ،مقامات ایاالت متحده ،اروپا
و ایران در حال حاضر در حال بررســی این هستند که اولین اقدام
منطقی چه میتواند باشــد.پولیتیکو در ادامه گزارش خود به ارائه
ســه راه حل برای بایدن به منظور رفع بن بست هستهای با ایران
پرداخت و نوشت :نخست؛ آمریکا میتواند معافیتهای فروش نفت
ایران را دوباره برقرار سازد و تالش دولت بایدن برای پیوستن مجدد
به توافق هســتهای با افزایش فروش نفت ایران ،منطق "برد-برد"
توافق هستهای را نشان خواهد داد.
درآمــد ایران از فروش نفت به حســابهای ســپردهگذاری تعلق
میگیرد و تحت شرایط معافیت تحت نظارت دقیق قرار میگیرد.
درآمد ایران برای تجارت معاف از تحریم با کشوری که وجوه در آن
نگهداری میشود ،اســتفاده میشود .چنین اقدامی در جهت رفع
یک تنش اساســی با متحدان واشنگتن مانند کره جنوبی ،ژاپن و
هند است که امنیت انرژی آنها تحت تأثیر تحریمهای ایاالت متحده
علیه ایران قرار گرفته است.

دوم؛ دولت بایدن میتواند از درخواســت ایران برای دریافت وام از
صندوق بینالمللی پول پشتیبانی کند .درخواست ایران علی رغم
ارزیابــی فنی صندوق بینالمللی پول مبنی بــر اینکه ایران واجد
شرایط حمایت مالی برای رسیدگی به بحران همهگیری کرونا است،
نادیده انگاشته شده است .ایران اعالم کرده که آماده است این وجوه
به حســاب هایش در خارج از کشور واریز شــود تا برای پرداخت
واردات معاف از تحریم استفاده شود .وجوه مستقیماً به خزانه دولت
ایران وارد نمیشــود ،بلکه برای پرداخت کســری تجارت استفاده
میشــود .دولت بایدن باید این وام را به عنوان بخشی از تعهد خود
برای رسیدگی به تأثیرات انسانی تحریمها و فشار گستردهتر برای
تشویق صندوق بینالمللی پول برای استفاده از ظرفیتهای مالی
کامل خود در جهت رسیدگی به بحران اقتصادی ناشی از همهگیری
اعطا کند .ســرانجام؛ گزینه سوم میتواند سهولت دسترسی ایران
به ذخایر ارزی موجود خود باشــد .در حال حاضر ،ایران تقریباً به
10درصد از ذخایر خود دسترســی آزاد و آماده دارد ،شرایطی که
فشار فوق العادهای بر ارز ایران وارد و تورم باالیی ایجاد کرده است،
بهگونهای که به مردم عادی آسیب میرساند .ایران در تالش برای
دستیابی به داراییهای بلوکه شده خود درگیر مذاکرات گسترده با
بسیاری از کشورها است.
دولت بایدن میتواند به این کشورها ،از جمله متحدان خود آلمان
و کره جنوبی مصوبــات و راهنماییهای الزم را بدهد تا بانکهای
مرکزی و تجاری بتوانند به راحتی از طرف دارندگان حســابهای
ایرانی پرداختها را انجــام دهند .همانند معافیتهای نفتی و وام
صندوق بینالمللی پول ،این پرداختها نیز میتواند به تجارت معاف
از تحریم محدود شــود که نتیجه اصلی آن پایین آمدن نرخ تورم
است.اگر بایدن هر یک از این سه گام را بردارد ،میتوان انتظار داشت
که ایران از افزایش برنامه هســتهای خود دست بردارد .هیچ یک از
کشــورها تعهدات خود را تحت برجام به طور کامل اجرا نمیکنند
اما اکنون فرصتی برای گفتگوهای جدید با روح دیپلماسی "برد-
برد" ایجاد شده است .هیچ تضمینی برای موفقیت در این گفتگوها
و روند پیچیده احیای برجام وجود ندارد اما بایدن میبایســت به
خودش ضربهای بزند .بعد از گذشت چهار سال ،ژستهای بزدالنه
قادر به انجام این کار نیستند .اکنون وقت جسور بودن است.
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اخراج سه خبرنگار چینی از انگلیس به بهانه جاسوسی

دولت انگلیس سه خبرنگار چینی را به بهانه جاسوسی ،از این کشور اخراج کرده است .به
گزارش فارس ،روزنامه انگلیسی «تلگراف» مدعی شده این سه خبرنگار در خدمت وزارت
امنیت داخلی چین بوده و با ویزای خبرنگاری به انگلیس رفته بودند.تلگراف به نقل از یک
مقام ارشد انگلیسی نوشت ،این سه خبرنگار «برای سه رسانه چینی مختلف» کار میکردند
و «ظرف دوازده ماه گذشته» وارد خاک انگلیس شده بودند.

برجام

درخواست  ۴۱مقام
پیشینآمریکاییازبایدن
برای بازگشت به برجام

جمعــی از مقامــات امنیتــی ،نظامــی و
دیپلماتهای پیشــین آمریکایــی از رئیس
جمهور جدید کشور خود خواستند تا به توافق
هستهای با ایران بازگردد .به گزارش فارس به
نوشته نشــریه نیوز ویک ۴۱ ،نفر از مقامات
نظامی ،امنیتی و دیپلماتهای پیشین آمریکا
در نامهای سرگشاده به جو بایدن رئیس جمهور
جدید آمریکا از او خواستند تا مجددا به توافق
هستهای با ایران بپیوندد ،چراکه عدم بازگشت
بــه توافق میتواند به معنی یک جنگ جدید
پرهزینه باشد .جو بایدن بارها از تمایل خود برای
بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
سخن گفته است ،توافقی که در سال  ۲۰۱۵و
در دوران ریاســت جمهوری اوباما حاصل شد
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا
در سال  ۲۰۱۸به طور یک جانبه از آن خارج
شد .اما دولت بایدن به تازگی میگوید که ابتدا
ایران باید به اجرای کامل تعهداتش به توافق
هستهای بازگردد سپس واشنگتن هم مجددا
به توافق خواهد پیوست .این گروه از مقامات
پیشــین آمریکا که نامه سرگشاده به بایدن را
امضــا کرده اند ،بر ایــن باورند که برجام تنها
راهحل جلوگیری از هستهای شدن ایران است
و اگر چنین نشود میتواند خطر یک مناقشه
پر هزینه را به همراه داشته باشد .آنها در نامه
خود آورده اند :مــا به طور قوی از بازگرداندن
محدودیتهای هستهای برای ایران از طریق
بازگشــت فوری تهران و واشــنگتن به توافق
به عنوان نقطه شــروع مذاکرات بیشتر برای
رسیدگی به ســایر نگرانیها درخصوص ایران
حمایت میکنیم.مقامات جمهوری اســامی
ایران تاکید میکنند که اگر آمریکا حسن نیت
خود را نشان دهد و به برجام بازگردد ،تهران نیز
خیلی فوری به تعهدات هستهایاش و اجرای
کامل برجام باز خواهد گشت.

هسته ای

ادعای وال استریت ژورنال
دربارهفعالیتهای
هستهایایران

روزنامــه وال اســتریت ژورنــال بــه نقل از
منابع آگاه مدعی شــد که آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی در جدیدتریــن تحقیقات خود
شواهدی دال بر وجود فعالیتهای هستهای
اعالم نشده از ســوی ایران پیدا کرده است.
بهگزارش ایسنا ،روزنامه وال استریت ژورنال
در گزارشــی به نقل از سه دیپلمات که ادعا
میکنند از نتیجه تحقیقات آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از دو سایت در ایران مطلع شدهاند،
آورده اســت که بازرســان آژانس به تازگی
شواهدی به دســت آوردهاند که نشاندهنده
وجود فعالیتهای هســتهای اعالم نشده در
ایران است .این روزنامه آمریکایی در گزارش
ادعایــی خود به نقل از این دیپلماتها آورده
اســت که نمونههای گردآوری شده در پاییز
گذشــته از دو ســایت در ایــران حاوی فلز
رادیواکتیــو بوده اســت که میتواند نشــان
دهد ایران فعالیتهایی در زمینه تســلیحات
هســتهای داشــته اســت .این منابــع آگاه
گفتهاند که به طور دقیق از ماهیت یافتههای
جدید بازرســان آژانس مطلع نیستند .بنابر
این گــزارش ،مقامات کاخ ســفید و وزارت
امورخارجه آمریکا به درخواست وال استریت
ژورنال بــرای اظهار نظر در ایــن باره هنوز
پاســخی ندادهاند .این ادعاها در حالی مطرح
میشــود که مقامات جمهوری اسالمی ایران
ضمن تاکید بر ماهیت صرفا صلحآمیز برنامه
هســتهای کشــورمان ،همواره خاطرنشــان
میکنند که ایران هرگز به دنبال دستیابی به
ظرفیت تولید سالح هستهای نبوده و نیست.

واکنش

یک اقتصاددان مطرح کرد

ایران در مورد پولهای
بلوکهشدهخوددرکرهجنوبی
درخواستداوریکند

دانیل الکاله ،اســتاد اســپانیایی و تحلیلگر
اقتصــادی در مورد بلوکه شــدن داراییهای
ایــران در کره جنوبی به دلیــل تحریمهای
آمریکا گفت :ایران میتواند در مورد پولهای
بلوکه شده در کره جنوبی درخواست داوری
و همچنین قرار دادن وجوه در یک حســاب
ســپردهگذاری ثالث را مطرح کند که در آن
یک نهاد مستقل میتواند بر پرداختها نظارت
کند تا اطمینان حاصل شود که پرداختها به
کانالهای مناسب برای مردم میرسد.
به گزارش ایلنا ،این اســتاد دانشگاه در ادامه
در خصوص خرید واکسن گفت :خرید واکسن
نباید مشکلی داشته باشد .همه شرکتهای
بهداشتی و همچنین روسیه و چین در حال
همکاری هستند تا کار دولتها را برای خرید
واکسن تســهیل کنند .ایران توافقنامههای
خوبی با روسیه و چین منعقد کرده است که
میتواند روند خرید واکسن را تسریع کند.

خبرتلگرامی
 Dطبق اعالم پلیــس کابل ،در پی
انفجار در ناحیه اول شهر کابل شش
غیرنظامی از جمله ســه شــهروند
هندی زخمی شدند.فردوس فرامرز،
ســخنگوی پلیس کابل بــه روزنامه
۸صبح گفت که این انفجار ســاعت
 ۹:۱۴صبح روز شنبه ،هجدهم دلو در
یک مغازه واقع در جاده باغ قاضی در
ناحیه اول شهر کابل رخ داده است.به
قول فرامرز ،تاکنــون نوع این انفجار
مشخص نشده است/.فارس
« Dجان کربی» ســخنگوی پنتاگون
(وزارت دفــاع آمریکا) در نشســت
خبری بار دیگر هشدارهای واشنگتن
علیه آنکارا درباره خرید و اســتفاده
از ســامانه اس ۴۰۰-را تکــرار کرد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره
موضع وزارت دفاع آمریکا در خصوص
اقدام آنکارا برای خرید و تالش برای
استفاده از ســامانه اس ۴۰۰-نوشت:
«بایدن موضع سرســختانه (آمریکا)
علیه ترکیه بر سر تسلیحات ساخت
روسیه را حفظ میکند»/.فارس
بلومبرگ:

گزارش

بایدن به دنبال راهی برای
کاهش فشار اقتصادی بر ایران
بدونلغوتحریمهاست

شــبکه بلومبرگ در گزارشی به نقل از ''چهار
منبع آگاه'' ،اعالم کرد که دولت بایدن به دنبال
راهی برای کاهش فشــار اقتصادی بر ایران و
در عین حال ،حفظ تحریمهای آن اســت .به
گزارش ایسنا ،پایگاه اینترنتی شبکه بلومبرگ
در این باره نوشــت :دولت جــو بایدن رئیس
جمهور آمریکا در راستای تالش برای احیای
توافق هستهای که دولت دونالد ترامپ رئیس
جمهور پیشــین آمریکا از آن خارج شده بود،
به دنبال راهی برای کاهش فشــار اقتصادی
ایران بدون لغو تحریمهای اعمال شــده بر آن
است .این گزارش میافزاید :طبق گفته چهار
منبع که با تفکرات دولت بایدن آشنایی دارند،
برخی مباحثاتی که مقامات آمریکایی مطرح
کردهاند ،شــامل حمایت آمریکا از اعطای وام
صندوق بینالمللی پول به ایران برای مبارزه با
بیماری همهگیر کرونا و تخفیف در تحریمهایی
اســت که مانع رسیدن کمکهای بینالمللی
به ایران شــدهاند .این افراد همچنین مطرح
کردند کــه جو بایدن میتواند فرمانی اجرایی
در راســتای بازگردانی تصمیــم ترامپ برای
خروج از توافق هســتهای به حالت اولیه امضا
کنــد اما اعمال معافیت از تحریمها به منظور
این که ایران بتوانــد در بازار جهانی نفتش را
به فروش برساند ،در حال حاضر به طور جدی
بررسی نمیشود .بلومبرگ مینویسد :یکی از
بزرگترین چالشهایی که دولت جدید آمریکا
با آن روبهرو است ،موج تحریمهایی است که
دولت ترامپ در اواخر دورهی روی کار بودنش
با ادعای حمایت تهران از تروریسم ،علیه ایران
اعمال کرد .این اقدام شــامل تصمیم اعمال
تحریمهای مرتبط با تروریسم بر بانک مرکزی
ایران است .هرگونه لغو تحریمها حتی در زمینه
بشردوستانه با وجود مطرح بودن ادعای حمایت
از تروریسم ،میتواند نافرجام باشد ،چراکه بانک
مرکــزی ایران بر تمام فعالیتهای مالی ایران
نظــارت میکند .در این گزارش آمده اســت:
وزارت خزانهداری آمریکا میتواند مجوزهایی را
برای انجام دادن تجارت محدود با ایران صادر
کند یا اطمینانسازی کند که چیزی بر تجارت
از طریق کانال تبادالت بشردوستانه موسوم به
اینستکس که توسط کشورهای اروپایی ارائه
شد ،اثر نخواهد گذاشت.

سیاست خارجی

گفتوگویبوریسجانسون
و مکرون درباره ایران

نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه در
تماسیتلفنیدربارهموضوعاتمختلف،ازجمله
ایران و روسیه رایزنی کردند .بهگزارش ایسنا به
نقل از شبکه بیبی سی ،دفتر نخستوزیری
انگلیس با انتشار بیانیهای از گفتگوی تلفنی
امانوئــل مکــرون رئیس جمهور فرانســه و
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس خبر داد.
در این بیانیه آمده اســت که دو طرف درباره
یک ســری موضوعات دوجانبه و بینالمللی،
ازجملــه همهگیری ویروس کرونا ،نشســت
تغییرات اقلیمی که قرار اســت ســال جاری
(میالدی) در انگلیس برگزار شود و همچنین
روســیه و ایران تبادل نظر کردند .رایزنیهای
بوریس جانسون و امانوئل مکرون درباره ایران
در حالی انجام شده است که گمانهزنیها درباه
بازگشــت آمریکا به برجام با روی کار آمدن
دولت جدید در کاخ سفید افزایش یافته است
و روز گذشــته وزیران امورخارجه تروئیکای
اروپایی و آمریکا نیز در نشستی مجازی درباره
این موضوع رایزنی کردهاند.

