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

مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شد

پس از توقف چندماهه مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان ،مقامات
این کشور اعالم کردند روز گذشته این گفتوگوها از سر گرفته شده
است .به گزارش فارس ،مقامات افغانستان اعالم کردند گفتوگوهای
بیناالفغانی در دوحه پس از یک ماه بن بســت روز دوشــنبه دوباره
از ســر گرفته شد« .غالم فاروق مجروح» ،عضو هیئت مذاکرهکننده
افغانستان گفت که مذاکرات صلح آغاز شده و تیمهای دو طرف بروی
دستور کار در حال رایزنی هستند .این در حالی است که حدود یک ماه
قبل و پس از آغاز کار جوبایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،گفتوگوهای

میان افغانها در دوحه متوقف شد و طالبان به کشورهای
منطقه ســفرهای خود را آغاز کردنــد .محمد نعیم،
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در یک پیام
توییتی اعالم کرد که روسای تیمهای افغانستان و طالبان
در یک فضای صمیمی با یکدیگر دیدار کردند .نعیم افزود
که در این دیدار بر ادامه مذاکرات تاکید شــده است .وی در این باره
گفته اســت که در نشست بر ادامه مذاکرات تاکید شد و به هیئتها
اجازه داده شده که نشستهای خود را برای تعیین دستور کار از سر

سیاسی
بگیرند .این نشست در حالی صورت میگیرد که قبل از
این راس ویلسن ،سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان
در کابل خواهان از سرگیری گفتوگوهای میان افغانها
شــده بود .عبداهلل عبداهلل ،رئیس شورای عالی مصالحه
ملی افغانستان ،نیز تاکید کرده بود که مذاکرات صلح باید
به زودی از سرگرفته شود .آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با
طالبان را بازبینی کرده و به احتمال زیاد در زمان تعیین شــده برای
خروج نظامیان آمریکایی تجدید نظر خواهد شد.

اجرایپروتکلالحاقیمتوقفشد

اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای فراپادمانی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از بامداد سهشنبه ( ۵اسفندماه) متوقف شد.
به گزارش «انتخاب» ،ســفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای
بینالمللی مســتقر در وین اعــام کرد که بر اســاس قانون اقدام
راهبردی بــرای لغو تحریمها تمام دسترســیهای تکمیلی آژانس
متوقف میشود.
«کاظم غریب آبادی» افزود :از ســاعت  ۱۲دوشــنبه شب گذشته
چیــزی به نام تعهــدات فراتر از پادمان نداریم ودســتورات الزم به
تاسیسات هستهای صادر شده است.
مجلس  ۱۱آذرماه گذشته با تصویب قانونی دولت را مکلف کرد که در
صــورت ادامه تحریمهای آمریکا ،همکاری با آژانس را محدود کرده و
گامهای بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد.
بر اســاس ماده « ،۶دولت جمهوری اســامی ایران موظف است بر
اســاس بندهای  ۳۶و  ۳۷برجام ،ظــرف مدت  ۲ماه از تصویب این
قانون ،دسترسیهای نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام
را متوقف کند».
غریب آبادی دوشــنبه هفته گذشته اعالم کرد که نامه توقف اجرای
اقدامــات داوطلبانه ایــران تحت برجام را تحویــل مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی داده است.
به گفته او ،این اقدام در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسالمی
برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق
مصرح جمهوری اســامی ایران تحت بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام و به
علتعدم پایبنــدی طرفهای مقابل به تعهدات خود در جهت رفع
تحریمهای غیرقانونی ،صورت گرفته و از آژانس خواسته شده تا در
اســرع وقت اقدامات الزم را برای اجرای درخواستهای ایران جهت
توقف اقدامات مختلف داوطلبانه ،شــامل اجــرای پروتکل الحاقی،
به عمل آورد.
او تصریــح کرد که از این پس ،همکاریهای ایران و آژانس صرفا بر
مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریمها
به صــورت عملی و ملموس ،زمینه برای بازگشــت ایران به اجرای
مجدد این اقدامات فراهم گردد.
غریــب آبادی درباره جزئیات اقدامهــای ایران هم توضیح داد که از
پنجم اسفند مفاد پروتکل الحاقی؛ کد  ۳.۱اصالحی ترتیبات فرعی
موافقت نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تاسیســات هستهای به
آژانس)؛ اســتفاده از فناوریهای مدرن و حضور درازمدت آژانس در
ایران؛ اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد؛ اقدامات شفاف ساز
در رابطه با غنی سازی؛ دسترسیها پیرو مفاد برجام؛ نظارت و راستی
آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه؛ و اقدامات شــفاف ساز در رابطه با
ساخت قطعات سانتریفیوژ متوقف خواهد شد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،رافائل گروسی روز یکشنبه
در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور
خارجه کشورمان پیرامون آخرین تحوالت برجام گفتوگو کرد .این
دیدارها منجر به صدور بیانیهای مشترک بین ایران و آژانس شد که
بر اســاس آن فعالیتهای ضروری نظارت و راستی آزمایی آژانس تا
سه ماه در ایران ادامه پیدا کند.
غریب آبادی در این باره میگوید :مقصود از تداوم راســتی آزمایی و
نظارت ضروری که در بند  ۲بیانیه آمده این است که ایران به مدت
 ۳ماه اطالعات برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست
مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکه «در این مــدت ،آژانس به ایــن اطالعات هیچ
دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی میماند»
افزود :چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها به طور کامل لغو شود ،ایران این
اطالعات را در اختیار آژانــس میگذارد ،در غیر اینصورت اطالعات
برای همیشه پاک خواهد شد.
> گروسی :اگر توافق حاصل نمیشد
        ایران میتوانست گامهای غیرقابل بازگشت بردارد

در همین راســتا مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشستی
گفــت اگر توافق اخیر حاصل نمیشــد ایران میتوانســت گامهای
غیرقابل بازگشت بردارد .به گزارش فارس« ،رافائل گروسی» مدیرکل
آژانس بینالمللــی انرژی اتمی گفت در صورتی کــه توافق اخیر با
ایران حاصل نمیشد ،تهران میتوانست گامهای غیرقابل بازگشت یا
غیرقابل بازیابی بردارد .وی که در نشستی درباره جلوگیری از حمالت
با تسلیحات کشتار جمعی صحبت میکرد ،افزود« :بدون توافق اخیر
آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران ،بازرسیها از ایران بدان معنا بود
که ایران میتوانست گامهایی بردارد که قابل بازیابی یا بازگشتپذیر
نباشد».
مدیــر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اضافه کرد« :این توافق به
ما اجــازه میدهد تا به نظارت و ثبت تمامی فعالیتهای کلیدی و
نه همه آن ،که در این دوره روی میدهد بپردازیم ».رافائل گروسی
افزود« :این توافقی سیاســی یا قانونی نیســت این یک تفاهم و نه
یک توافق رسمی اســت ».وی دلیل رفتن خود به ایران را اینگونه

پرخاشگری
در دوره نوجوانی
ادامه از صفحه اول:
 ...از نظر او نوجوانی مرحله پنجم دوره رشد است که اسم این دوره،
دوره ســردرگمی هویت در برابر انسجام هویت است .همانطور که
از اسم این دوران پیداست افراد در این دوره دچار یک سردرگمی
هویت هســتند و انتظار میرود که تا آخر دوره نوجوانی به هویت
منسجم خود دست پیدا کنند تا به خوبی وارد دوره جوانی شوند.
اگر به این هویت منســجم در دوره نوجوانی دســت پیدا نکنند
در دیگر مراحل رشــد خود هم با سردرگمی مواجه خواهند بود.
اریکســون معتقد است یک هویت بد داشــتن بهتر از سردرگمی
هویت است ولی همه تالش پدر و مادرها و روانشناسان این است
که یک نوجوان هویت خوب و منسجمی را پیدا کند .دوره نوجوانی
اســامی مختلفی دارد :دوره توفان ،دوره جهش و ...دو بحران در
زندگی وجود دارد بحران دوران نوجوانی و بحران دوران میانسالی.
بحران نوجوانی با شــروع نوجوانی شــروع میشود و ممکن است

> شینهوا :توافق ایران و آژانس امید عبور از بنبست را افزایش داده است

در واکنــش به خروج آمریکا از برجام در
سال  ۲۰۱۸و اعمال مجدد تحریمها ازسوی
ترامپ ،ایران در ماه مه سال  ۲۰۱۹شروع
به کاهش گام به گام تعهدات داوطلبانه
خود در این توافق نامه ،ازجمله افزایش
ذخیره غنیســازی اورانیــوم با درجه
پایین و از ســرگیری فعالیتهای تحقیق
و توســعه مرتبط با هستهای و آزمایش
سانتریفیوژهای پیشرفته کرد
توصیف کرد« :من به ایران رفتم چون ما در حال حرکت به ســوی
یک شرایط واقعی بودیم بدون آنکه کسی چیزی در این باره انجام
دهد ».گروســی گفــت« :ما به تفاهم فنی دوجانبه موقت دســت
یافتیم .هر کلمــه از آن معنا دارد .موقت به معنای آن اســت که
میتواند از نظر محدوده و زمان محدود شود .دوجانبه به معنای آن
اســت که میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و یکی از کشورهای
عضو حاصل شــده و فنی بــه معنای بازرســیها و نحوهای که ما
میتوانیم آن را انجام دهیم ،است».
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخش دیگری از سخنانش
گفت« :در پایان چنانچه توافقی [برای رفع تحریمها] حاصل نشــود
همه چیز از بین برده خواهد شد».
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز یکشنبه (سوم اسفندماه)
به توافقی دست پیدا کردند .سازمان انرژی اتمی ایران گفته آژانس
را مطلع کرده که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای
اســامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملت ایران» ایران اجرای اقدامات داوطلبانه ،آنگونه
که در برجام آمده اســت ،را از  ۵اسفند  ۱۳۹۹متوقف خواهد کرد.
ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسیهای
برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا
میشود .بر این اساس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی
به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام
نمیشود .ایران به مدت  ۳ماه اطالعات برخی فعالیتها و تجهیزات
نظارتی را که در پیوســت مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه
خواهد داشــت .در این مدت ،آژانس به این اطالعات هیچ دسترسی
نخواهد داشــت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی میماند .چنانچه
ظرف  ۳ماه تحریمها به طور کامل لغو شود ،ایران این اطالعات را در
اختیار آژانس میگذارد ،در غیر این صورت اطالعات برای همیشــه
پاک خواهد شد.

|

در همین راستا شینهوا خبرگزاری رسمی چین در گزارشی نوشت:
توافق جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی ( )IAEAو سازمان انرژی
اتمی ایران ،عالوه بر اینکه برای رفع مشکالت دوطرف زمان بیشتری
خریده است امید مذاکرات دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن را برای
کاهش تنشها و عبور از بن بست هستهای هم افزایش داده است.
به گزاش ایرنا ،شــینهوا در این تحلیل نوشت :بر اساس این توافق،
ایران از روز  ۲۳فوریه  ۵/اســفند  /۱۳۹۹اجرای اقدامات داوطلبانه
پیشبینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک ،)JCPOA( ۲۰۱۵
معروف به توافق هستهای ایران را متوقف میکند تا مطابق با قانون
تصویب شده در پارلمان این کشور عمل کرده باشد.
ایــن گزارش میافزاید :رافائل گروســی ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی هســتهای پس از ســفر دو روزه خود به ایران ،به خبرنگاران
گفت :در توافق با طرف ایرانی ،آژانس انرژی هســتهای فعالیتهای
تأیید و نظارت الزم خود را تا ســه ماه دیگر ادامه خواهد داد .ســفر
گروسی و توافق سه ماهه با تهران بعد از هشدار کشورهای غربی در
مورد کنار گذاشتن قریب الوقوع تعهدات داوطلبانه هستهای ایران از
ســوی تهران و پیش از مهلت تعیین شده توسط ایران برای ایاالت
متحده به منظور لغو تحریمهای فلجکننده تهران صورت گرفت.
این گزارش با یادآوری اینکه پس از امضای برجام در ســال ،۲۰۱۵
ایــران موافقــت کرد که به صــورت داوطلبانه به بازرســان آژانس
بینالمللی انرژی هســتهای اجازه بازدید دهد نوشــت :با این حال،
تصمیم ایران برای کنار گذاشــتن تعهــدات داوطلبانه خود یعنی
پروتکل الحاقی آژانس انرژی هسته ای ،هشدار غربیها را افزایش داد.
شــینهوا در ادامه نوشــت :در واکنش به خروج آمریکا از برجام در
ســال  ۲۰۱۸و اعمال مجدد تحریمها از سوی ترامپ ،ایران در ماه
مه ســال  ۲۰۱۹شروع به کاهش گام به گام تعهدات داوطلبانه خود
در ایــن توافق نامه ،از جمله افزایش ذخیره غنیســازی اورانیوم با
درجه پایین و از ســرگیری فعالیتهای تحقیق و توسعه مرتبط با
هستهای و آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته کرد .بر همین اساس،
فرانسه ،آلمان و انگلیس هشــدار دادند که این اقدام ایران میتواند
باعث اختالف شود.
ایــن گزارش با بیان اینکه با وجود هشــدار غربی ها ،ایران همچنان
تعهدات داوطلبانه هستهای خود را کاهش داده ،آورده است :در ژانویه
امسال ،ایران فرایند غنیسازی اورانیوم  ۲۰درصدی را به عنوان بخشی
از برنامه استراتژیک خود برای مقابله با تحریمها که در دسامبر سال
 ۲۰۲۰توسط پارلمان تصویب شد ،آغاز کرد .مصوبه پارلمان همچنین
دولت ایران را موظف کرده اســت از  ۲۳فوریه اجرای پروتکل الحاقی
آژانس بینالمللی انرژی هستهای را متوقف کند.
شینهوا میافزاید :در واکنش به نگرانیهای قانون گذاران ایران بر سر
این تواق ،آژانس انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در بیانیهای اعالم کرد
که هیچ دسترسی و بازرسی فراتر از توافق نامه پادمان همانطور که
در مصوبه پارلمان ایران آمده است ،وجود نخواهد داشت.
در بخــش دیگری از این گزارش آمده اســت :با وجود تمایل دولت
جدیــد ایاالت متحده برای تعامل مجدد با ( ۴ + ۱شــامل انگلیس،
چین ،فرانســه ،روســیه به عالوه آلمان) و ایران برای احیای برجام،
تهران و واشنگتن هفتهها است در بن بست دیپلماتیک آشکار گیر
کردهاند که کدام یک از طرفین باید اولین کســی باشد که اقدامات
موثر را برای احیای برجام انجام دهد.
شــینهوا در پایان این گزارش به نقل از کارشناسان مسائل سیاسی
نوشته اســت به نظر میرسد که اوضاع بحرانی و سخت خواهد بود
«اما هنوز هم میتوان امیدوار بود».

بیانیه سه کشور اروپایی درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

وزیران خارجه سه کشــور اروپایی بیانیهای درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران منتشر کردند .به
گزارش فارس« ،دومینیک راب» ،وزیر خارجه انگلیس« ،هایکو مــاس» ،وزیر امور خارجه آلمان و «ژان ایو لودریان» ،وزیر
خارجه فرانسه به عنوان سه کشــور اروپایی طرف ایران در برجام بیانیهای مشترک درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی صادر کردند .ترجمه متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
ما ،وزیران خارجه فرانسه ،آلمان و پادشاهی متحده عمیق ًا از اینکه ایران از امروز اجرای پروتکل الحاقی و تدابیر شفافیتساز
خود ذیل برنامه جامع اقدام مشترک را به حالت تعلیق درآورده متأسفیم .اقدامات ایران در حکم نقض بیشتر تعهداتش ذیل
برجام است و نظارتهای پادمانی توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به طرز محسوسی کاهش میدهند.
سه کشور اروپایی از لحاظ اهمیت دادن به ماهیت خطرناک این تصمیم همسو هستند .این اقدام ،دسترسی آژانس اتمی به
سایتها و اطالعات پادمانی مرتبط را به طرز محسوسی کاهش خواهد داد .اقدام مذکور همچنین توانایی آژانس اتمی برای
راستیآزمایی و نظارت بر برنامه هستهای ایران و فعالیتهای مرتبط هستهای را محدود خواهد کرد.
ما از تالشهای ادامهدار مدیر کل آژانس اتمی و دبیرخانه آژانس در زمینه نظارت و راســتیآزمایی تعهدات هستهای ایران
تقدیــر کرده و کام ً
ال حمایت میکنیم .ما حصول تفاهم دوجانبه موقت میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران که امکان
دسترسی به برخی اطالعات معین را برای سه ماه حفظ میکند مد نظر داریم.
از ایران میخواهیم تمامی اقداماتی که باعث کاهش شفافیت میشود را به عقب برگردانده و همکاریهای کامل و به موقع را
با آژانس اتمی به عمل آورد .هدف ما همچنان حفظ برجام و حمایت از تالشهای جاری دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل
مذاکرهمحوری است که امکان بازگشت ایران و آمریکا به رعایت کامل تعهدات برجامیشان را فراهم میکند.

برای برخی از نوجوانان گذر از این دوران بسیار سخت باشد .عوامل
زیــادی در این بحران دخالت دارند .نوجوانانــی که این دوران را
با ســختی میگذرانند پرخاشگرتر از دیگر نوجوانان هستند .قطعا
این مســائل بر میگردد به دوران کودکی این نوجوانان و مسائلی
که در ســبک زندگی و روش تربیتی آنها وجود داشته است .به
هرحال دوران نوجوانی دوران سختی است و پدر و مادرها در این
دوره مسئولیت ســنگینی را به عهده دارند .دوره نوجوانی همراه
با یکســری تغییرات است تغییرات جسمانی ،شناختی ،اجتماعی
و عاطفی .هرکدام از این تغییرات میتوانند علت پرخاشــگری در
نوجوانان باشــد مثال نوجوان یکدفعه با فیزیک جدید جسم خود
مواجه میشــود و این تغییرات بدنی موجب میشود که نوجوانان
درگیر یکســری مقایسههای ذهنی شــوند و از فیزیک بدن خود
ناراضی باشــند .همچنین ترس از مســخره شدن یکی از مواردی
است که نوجوانان درگیر آن میشوند .هویت نوجوانان مثل خمیر
بازی میماند که اوایل تازه اســت و به راحتی شکل میپذیرد اما
بعد از مدتی این خمیر سفت میشود و در همان شکل میماند .در
ابتدای نوجوانی بنا بر اقتضای تغییرات شــناختی نوجوانان آزمون
و خطا میکنند و به هر شــکلی در میآیند و با تضادهای زیادی

در آنها مواجه میشــویم .نوجوان دنبال این اســت که بفهمد از
زندگی چه میخواهد .در اواخر دوران نوجوانی یکدفعه هویتی را به
خود میگیرد و انتخاب میکند و هویتش بر اساس شخصیتهای
نزدیک به او شــکل میگیرد .تغییرات این دوره بسیار مهم است
و بایــد به آنها اجازه دهیم این تضادهــا را امتحان کنند و نباید
این تضادها ســرکوب شــوند .این رفتارها و تضادها نشاندهنده
یادگیری مهارت حل مسئله در نوجوانان است .استقالل نوجوانی
یکی از خصوصیات بارز این دوران است و دوست دارد با همساالن
خــود وقت گذرانی کند .بیثباتی در هیجانات در این دوران باعث
پرخاشگری در نوجوان میشــود زیرا نوجوان به خوبی نمیتواند
احساســات خود را بروز دهد .پدر و مادر باید بدانند دلیل این نوع
از پرخاشگریها تغییرات دوران نوجوانی است و نباید پرخاشگری
نوجوانان را با پرخاشگری پاسخ دهند .والدین باید بدانند در نسل
امروز تنبیه فیزیکی و کالمی اصــا تاثیری ندارد .نوجوان نیاز به
یک دوســت دارد و اگر پدر و مادر بتوانند در نقش یک دوســت
عمل کنند پرخاشگری نوجوانان بسیار کمتر میشود .والدین باید
از روانشناس و مشاور برای فرزندان خود استفاده کنند تا فرزندان
به یک شخص امن در مواقع ضروری پناه ببرند.
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حمایت ناتو از تالشها برای حفظ برجام

دبیرکل ناتو با تاکید بر لزوم حفظ توافق هستهای از هم پیمانان این سازمان خواست تا
برای یافتن راه حلی در جهت حفظ این توافق تالش کنند .ینس استولتنبرگ ،دبیرکل
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در گفتگو با شبکه سی ان ان به طرح ادعاهایی
علیه کشورمان پرداخت و نسبت به برنامه موشکی و سیاستهای منطقه ایران ابراز
نگرانی کرد/ .ایسنا

روسیه:

واکنش

کسی پیدا میشود که بگوید
رویکردفشارحداکثریآمریکا
در مورد ایران موفق بوده؟

میخاییل اولیانوف نماینده دائم روســیه در
ســازمانهای بینالمللی در وین با تاکید بر
موضع مسکو در برنامه هستهای ایران تصریح
کرد :رویکرد فشــار حداکثــری آمریکا علیه
ایران موفق نبود .به گزارش ایرنا ،اولیانوف در
توئیتی در پاســخ به توئیت ریچارد گلدبرگ
مشــاور ارشد در بنیاد آمریکایی و ضد ایرانی
دفاع از دموکراســیها که روسیه را متهم به
گلآلود کــردن آب پیرامون ایــران و برجام
متهم کرد ،نوشــت :تالشهای تبلیغاتی باید
با خالقیت بیشتر و با اســتناد به واقعیتها
باشــد تا موفق باشــند .وی افزود :آیا فردی
پیدا میشود که بطور جدی معتقد باشد که
رویکرد فشار حداکثری آمریکا در مورد ایران
موفق بوده اســت؟ پیش از این گلدبرگ طی
توئیتی مدعی شــده بود که روســیه همواره
برای کمک به ایران در گل آلودن کردن آب
آماده اســت .وی افزود :ما تالشهای روسیه
برای انتشار اطالعات نادرست درباره سوریه را
نمیپذیریم .بنظر من در واشنگتن افراد بسیار
زیادی هســتند که اطالعات نادرست منتشر
شده از ســوی روســیه درباره ایران را قبول
میکنند .گلدبرگ مدعی شــد :این وضعیت
هیچ وجه مشترکی با سیاست فشار حداکثری
(واشنگتن در مورد تهران) ندارد موضوع این
است که ایران مواردی را پنهان میکند.

دیپلماسی

بیانیه کره جنوبی درباره نحوه
آزاد شدن داراییهای ایران

وزارت امــور خارجــه کره جنوبــی با صدور
بیانیهای اعالم کرد :داراییهای بلوکه شــده
ایران در کــره جنوبی پس از رایزنی با ایاالت
متحده آزاد خواهد شد .به گزارش ایرنا به نقل
ازیونهاپ ،اعالم وزارت امور خارجه کره جنوبی
در حالی است که ایران روز دوشنبه اعالم کرده
بود با سئول در مورد نحوه انتقال و استفاده از
پولهای بلوکه شــده خود توافق کرده است.
این گزارش میافزاید :براساس اخبار رسانههای
ایران ،توافق روز دوشــنبه (به وقت تهران) در
دیــدار عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی
ایران و ریو جئونگ هیون ســفیر کره جنوبی
در تهران حاصل شده است .یونهاپ میگوید:
تهران ســئول را تحت فشار قرار داده است تا
حدود  ۷میلیــارد دالر از داراییهای خود را
که بــه دلیل تحریمهای ایاالت متحده در دو
بانک کره جنوبی مسدود شده است ،آزاد کند.
ســئول در حال مذاکره با واشنگتن در مورد
راههای آزادســازی پول بدون نقض تحریمها
از جمله گسترش تجارت بشردوستانه با تهران
اســت .وزارت امور خارجه کــره جنوبی در
همین راستا ولی بدون ارائه جزئیات بیشتر از
این پیشنهادها گفت :دولت ما در حال مذاکره
با ایران در مورد روشهای استفاده از داراییهای
منجمد شده است و طرف ایرانی رضایت خود
را نسبت به پیشنهادهایی که ارائه دادهایم ابراز
داشته اســت .این وزارتخانه گفت :آزادسازی
داراییها از طریق مشاوره با کشورهای مرتبط
از جمله ایاالت متحده انجام خواهد شــد .در
اوایــل ماه جاری میالدی ،یــک مقام وزارت
امور خارجه کره جنوبی گفت :سئول در حال
نهایی کردن گفتگوها با واشــنگتن در مورد
استفاده از قسمتی از وجوه منجمد شده ایران
برای پرداخت ســهم معوقه تهران به سازمان
ملل اســت .یونهاپ میگوید :کــره جنوبی
برای تسهیل تجارت کاالهای بشردوستانه با
ایران مانند دارو و تجهیزات پزشکی به دنبال
اســتفاده از یک کانال سوئیسی با پشتیبانی
ایاالت متحده آمریکا معــروف به توافقنامه
تجارت بشردوســتانه ســوئیس (،)SHTA
برای اســتفاده از پول از طریق شــرکتهای
سوئیسی است.

بین الملل
توصیه نیویورکر به بایدن:

وقت را تلف نکن
به برجام برگرد

هفته نامــه نیویورکر در تحلیلی با اشــاره به
اقدامات رئیسجمهور پیشــین آمریکا علیه
ایــران ،مطرح کرد که دولت بایدن گشــودن
مسیر دیپلماسی با ایران را که از طریق بازگشت
به توافق هستهای محقق خواهد شد ،به تعویق
میانــدازد که این به نفعــش نخواهد بود .به
گزارش ایسنا ،هفته نامه نیویورکر در تحلیلی
درباره رویکرد دولت جدید آمریکا نســبت به
ایران نوشت :تیم بایدن مجبور است برای شروع
کار با ایران در یک دیپلماســی سخت و بالقوه
دردناک شرکت کند تا بتواند دوباره این تفکر را
بازیابی کند که آمریکا قادر است مسائل جهانی
را به شکل ملموسی حل کند .در اصل ،ایاالت
متحده دوباره متعهد به دیپلماسی بینالمللی
فراگیر است .با این حال در عمل ،ترامپ چنان
نظم جهانــی را به هم ریخت و نهادهای آن را
در گره کور انداخته که خسارتهای تازه بعد از
رفتن او قابل ارزیابی میباشند.

خبرتلگرامی
« Dآدواله والی آدیمو» در جلســه
بررسی صالحیت خود به عنوان گزینه
پیشــنهادی دولت جــو بایدن برای
منصب قائم مقــام وزارت خزانهداری
آمریکا ،علیه چیــن موضع گرفت.
بنا بر گزارش الجزیــره« ،آدواله والی
آدیمو» جوان ۳۹ساله نیجریهایتبار
آمریکایی در جلسه سنای آمریکا برای
بررسی صالحیت خود ،اتهامزنیهای
ضدچینی مقامهای واشنگتن را تکرار
کرد و وعده داد ،با اقدامات و رویههای
«غیرمنصفانه» اقتصادی چین مقابله
خواهد کرد/ .فارس
« Dمحمد مصطفی کوکصو» ،ســفیر
ترکیــه در دوحه اعــام کرد که وی
بــه بهبود روابط با مصــر خوش بین
است .کوکصو افزود« :روابط تجاری و
ســرمایهگذاری بین دو کشور به رغم
وجود مشکالت سیاسی ادامه دارد».
روابط بین مصر و ترکیه از سال ۲۰۱۳
پــس از مخالفت مقامــات ترکیه با
کودتای نظامــی ارتش علیه «محمد
مرسی» رئیسجمهوری وقت مصر و از
رهبران اخوان المسلمین دچار تنش و
بحران سیاسی شده است/ .ایلنا

برجام

گفتگوینمایندگانچینوآمریکا
درباره برجام و ایران

وزارت امــور خارجــه چین اعــام کرد که
«ما جائو شی» معاون وزیر امور خارجه چین
با «باب مالــی» نماینده آمریکا در امور ایران
درباره برجام تلفنی گفتگو کردند .به گزارش
ایرنا ،تارنمــای وزارت امور خارجه چین روز
سهشنبه اعالم کرد :دو طرف در این گفتگوی
تلفنی در مورد مسئله هستهای ایران عمیقا
تبادل نظر کردند .ما جائوشــی در این تماس
موضع و نگرانی چین در موضوعات مربوط به
مسئله هســتهای ایران را بیان کرد .دوطرف
اظهار کردند که برای حل و فصل سیاســی
موضوع هســتهای ایران کوشش میکنند و
مایل هســتند گفتگو با طرفهای ذیربط را
تقویت کنند و به صورت مشــترک بازگشت
برجام به مســیر درســت را در اســرع وقت
پیش ببرند .وزارت خارجه چین افزوده است:
دوطرف توافق کردند که ارتباط و هماهنگی
را در ایــن مورد حفظ کنند .معاون وزیر امور
خارجه چین همچنین روز دوشنبه با عباس
عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد
برجام تلفنی گفتگو کرد.

مکث

اسناد مالیاتی ترامپ در اختیار
مقاماتقضائیقرارمیگیرد

دیوان عالی آمریکا حکم دسترسی دادستان
نیویورک به اســناد و مدارک مالیاتی دونالد
ترامپ رئیس جمهوری ســابق این کشور را
صادر کرد؛ اقدامی کــه میتواند برای ترامپ
بسیار گران تمام شود.
به گزارش ایرنا از تارنمای سی ان ان ،ترامپ
همیشه به شدت برای جلوگیری از دسترسی
دادستانها به اســناد و مدارک مالیاتی خود
تالش میکرد و حاال افشــای این اسناد نزد
مقامات قضائــی آمریکا میتواند برای ترامپ
هزینههای زیاد داشــته باشــد و به ضررش
تمام شود.
این حکم به این معناســت کــه از این پس
ترامپ نخواهد توانست با تالش رای محرمانه
و پنهان نگهداشتن این اوراق ،مانع از تحقیق
هیئت منصفه فدرال دربــاره پرداخت مبالغ
غیرقانونی مانند حق السکوت و رشوه و دیگر
مســائل ،دیگر شــود .دفتر دادستانی حوزه
نیویورک پیشبینی کرد که تا چند روز دیگر
به این اسناد دسترسی یابد.
حکم روز دوشنبه دیوان عالی ،بدون اظهارنظر
یا ابراز مخالفت صادر شده است.
احضاریه دادستانی نیویورک که شامل اسناد
و مدارک مالی مربوط به مالیاتهای پرداخت
از ژانویه  ۲۰۱۱تا اوت  ۲۰۱۹میباشــد ،با به
کارگیری مایکل کوهن وکیل پیشین ترامپ
توســط ســازمان ترامپ و پرداخت رشوه و
حقالسکوت به  ۲زن که مدعی داشتن روابط
نامشروع با ترامپ بوده اند ،ارتباط دارد.
با وجود احتمال ادامه مبارزه وکالی شخصی
ترامــپ برای درخواســت تجدیدنظر در این
حکــم ،این واقعیت که این اســناد توســط
شرکت حسابداری مازارس وابسته به او انتشار
خواهدیافت ،به صورت موثری این اختالف و
منازعه را پایان میدهد.
ترامپ در بیانیهای ادامه تحقیقات دادســتان
نیویورک را تداوم بزرگترین توهم سیاسی در
تاریخ آمریکا دانست.
دوره ریاســت جمهوری پرجنجال و حاشیه
ترامپ با بازنده شــدن او در انتخابات ســوم
نوامبر ( ۱۳آبــان مــاه) ،در  ۲۰ژانویه (اول
بهمنماه) به پایان رســید و کاخ سفید را به
جو بایدن رقیب دموکرات خود واگذار کرد.

