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آمریکا به استرداد اموال صداوسیما موظف شد

روابط عمومی ســازمان صداوســیما اعالم کرد« ،دیوان داوری
دعاوی ایران  -آمریکا مســتقر در الهه هلند ،دولت آمریکا را به
استرداد اموال رسانه ملی یا پرداخت مابهازای آن به ارزش تقریبی
یک میلیــون و  ۳۰۰هزار دالر محکوم کرده اســت؛ حکمیکه
قطعی است و به زودی اجرایی میشــود ».به گزارش ایسنا ،در
خبر اعالم شده توسط روابط عمومی صداوسیما آمده است:
«معاونــت حقوقی و امور مجلس صداوســیما بــا پیگیریهای
مستمر ،ارائه مســتندات ،دفاعیات ،لوایح متقن و بهرهگیری از

حقوقدانان و کارشناسان مجرب ،با همکاری مرکز
امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری موفق شد
از هیئت عمومی دیوان داوری متشــکل از  ۹قاضی
رســیدگیکننده ،رأی محکومیت «قطعی» دولت
آمریکا را بگیرد .طرح دعوی صداوسیما علیه دولت
آمریکا به استرداد تعدادی از ادوات موسیقی بازمیگردد که دیوان
داوری ایران و آمریکا پس از بررســی موضوع در یک بازه زمانی
طوالنی ،رأی به محکومیت دولــت آمریکا صادر کرد .تجهیزات

سیاسی
یادشده توســط یکی از کارمندان سابق نمایندگی
رادیــو و تلویزیون ایران در نیویورک برای ســازمان
خریداری شــده بود که دولت آمریکا مانع از انتقال
آنها به ایران شد .رأی بدوی دیوان شامل موضوعات
متعدد و بالغ بر  ۶۹۱صفحه ،ســال گذشته (بیستم
اســفند  )۱۳۹۸صادر شد ،ولی با اعتراض طرفین به برخی مفاد
آن ،اخیرا ً این رأی به صورت «قطعی» درآمده و در نهایت دولت
آمریکا به استرداد ادوات مورد نظر محکوم شده است» .

روایت سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با آفتاب یزد از جلسه حساس مجمع در مورد FATF

دفاع خوب تیم دولت!

آفتاب یزد – رضا بردستانی :یک عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در گفتگو با آفتاب یزد ،دست میگذارد روی؛ «تردیدها»« ،مخالفان
« ،»FATFفضــای مثبت»« ،دفــاع خوب تیم دولــت»« ،ظریف»،
«زنگنه»« ،دژپســند»« ،همتی»« ،جنیدی»« ،امیدواریم» و «پاســخ
روشن به تمامی سؤاالت» و میگوید« :نمیتوان ذهن مخالفان FATF
را خواند اما از جلســهای که برگزار شد و فضایی که حاکم بود میتوان
گفت جو مثبتی حاکم شــده و بر همین اساس امیدواریم تردیدهای
مخالفان  FATFبرطرف شده باشد زیرا در آخرین جلسهای که با حضور
اعضای برجام و هم چنین تیم  ۵نفرهی دولت – ظریف ،زنگنه ،دژپسند،
همتی و جنیدی – برگزار شــد ،گزارش بســیار مفید و جالبی در این
بــاره ارائه دادهاند که در واقع از نظر بنده قانعکننده بود مبنی بر اینکه
باالخره ما باید به لوایح افای تی اف بپیوندیم و اگر نپیوندیم چه عوارضی
برای کشور به دنبال دارد که مهمترین آن حداقل افزایش  ۲۰درصد از
هزینههای کل کشور است .از این رو برای اینکه این هزینه به کشور وارد
نشــود حتماً ما باید عضو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو بشویم .البته
برخی از آقایان سواالتی داشتند که پاسخهایی به این سواالت داده شد
در نتیجه جلسات کمیسیون مربوطه که تلفیقی از کمیسیون سیاسی
امنیتی ،کمیسیون اقتصادی و زیربنایی و کمیسیون قضائی بود به پایان
رســید .بنابراین جلسات کمیسیونها به پایان رسید و بحث در صحن
مجمع مطرح میشود تا تصمیمگیری نهایی درباره لوایح صورت گیرد».
> بررسی مجدد لوایح FATF

چهارشنبه ،ســوم دی ماه  ۱۳۹۹بود که صادق آملی الریجانی ،رئیس
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اعالم کرد؛ بررسی مجدد این لوایح
«حسب ارجاع» رهبر معظم انقالب و در پی درخواست حسن روحانی،
رئیس جمهور آغاز شده است و جلسات در این باره «تا حصول نتیجه
نهایی و دســتیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسالمی است ،ادامه
خواهد یافت ».بنا بر گزارش ایسنا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین اعالم کرد که «پس از اعالم نتیجه بررسی این لوایح از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه
آنها که آن را قبول ندارند ،باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند».

> «افایتیاف» چیست؟!

منظور از «افایتیاف» در واقع «گــروه ویژه اقدام مالی Financial
 »Action Task Forceاســت .این گروه ،یک سازمان بین دولتی
است که در سال  ۱۹۸۹میالدی توسط «گروه »۷شامل وزرای اقتصاد
هفت کشور صنعتی جهان با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد و پس
از بررســی تکنیکهای پولشویی در سطح ملی و بینالمللی ،در آوریل
سال  ۱۹۹۰میالدی مجموعهای شامل چهل توصیه را تهیه کرد که به
سنگ بنای یک برنامه جامع برای مبارزه با پولشویی تبدیل گردید .گروه
«افایتیاف» سپس در سال  ۲۰۰۱میالدی به کارزار جهانی مبارزه با
تامین مالی تروریسم پیوست و به دنبال آن  ۹توصیه جدید به مجموعه
راهکارهایش در راه مبارزه با جرایم مالی بینالمللی از جمله پولشویی و
تامین مالی تروریسم افزود .درنهایت در فوریه سال  ۲۰۱۲میالدی ،این
گروه استانداردهایی را با هدف یکپارچگی بیشتر در سیستم مالی جهانی و
ارتباطات بین بانکی شفافتر در راستای مبارزه با انواع جرایم مالی تعریف
کرد تا کشورها اصالح سیاستهای مالی خود را مطابق با این استانداردها
آغاز کنند .تاکنون بیش از  ۲۰۰حوزه قضائی در سراسر جهان از طریق
شــبکه جهانی  FSRBsخود را متعهد به عمل به استانداردهای این

بهداشــت برای هشت میلیون ایرانی باطل شده است زیرا به دلیل قرار
داشتن در لیست سیاه افایتیاف ،ایران نتوانسته پنجاه میلیون دالر
مبلغ سهمیه را منتقل کند.

> همه چیز به نظر مخالفان بستگی دارد

سیدمحمد صدر:
آنچه که مســلم اســت در آخرین جلسه
کمیسیون مشــترک که با حضور تیمی از
دولت تشــکیل و گزارشــات بسیار خوبی
ارائه شــد برخی از اعضای مجمع سواالتی
داشتند که سواالت را پاســخ گفتند و به
نظر من جلســه به لحاظ محتوایی بســیار
جلسه خوبی بود و اگر ایرادات یا سوالهایی
وجود داشت خیلی خوب پاسخ گفتند اکنون
بستگی به این دارد که دوستان مخالف چه
نظری داشته باشند
گروه کردهاند؛ اما ایران و کره شــمالی از جمله کشورهایی هستند که
در مقابل بخشی از اصلیترین استانداردهای تعریف شده از سوی این
گروه همچنان مقاومت میکنند .بیشــترین مقاومت در ایران در قبال
تصویب لوایح چهارگانهای دیده شد که عبارتند بودند از :الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته
فراملی ،الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،الیحه اصالح قانون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم و الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریسم .با وجود تمام اعتراضات ،درنهایت دو الیحه از این تعداد
نیز تصویب شد و سرنوشت دو الیحه همچنان ناروشن است .مخالفتها
با تصویب این لوایح باعث شــده است که ایران در فهرست سیاه گروه
«افایتیاف» قرار بگیرد و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران و دیگر
نقاط جهان نیز با مشکالتی جدی روبرو شود.
> درخواست روحانی و باقی ماجرا

حسن روحانی در همان  ۴دی ماه  ۱۳۹۹با اشاره به آغاز بررسی مجدد
این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود« :یکی از راههای
مبارزه با فساد همان چهار الیحهای بود که دو تای آن تصویب شد و در
دو تای دیگر دستور رهبری راهگشا است .بهترین راه برای مبارزه با فساد
تصویب لوایح معروف به افایتیاف است؛ البته ممکن است بعضیها
خوششان نیاید ».درخواست روحانی از رهبر انقالب برای تعیین تکلیف
این لوایح درحالی انجام شد که یک روز پیش از این علی مطهری ،نایب
رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی در پیامی در صفحه اینستاگرام
خود مدعی شــده بود؛ سهم ایران از واکســن کرونای سازمان جهانی

هانیزاده مطرح کرد

تحرکات بغداد برای کاهش تنش
میان ایران و آمریکا

حســن هانیزاده تحلیلگر ارشد مسائل جهان
عرب گفت :از آنجایی که بایدن در سال ۲۰۰۵
میــادی و در زمانی که رئیــس کمیته روابط
خارجی مجلس سنای آمریکا بود ،طرحی را برای
تجزیه عراق به سه بخش شیعهنشین ،کردنشین
و سنینشین به جورج بوش رئیس جمهور وقت
آمریکا ارائــه داد اما این طرح عملیاتی نشــد.
جوبایدن اکنون تالش میکند طرح خودش را
دوباره اجرایی کند و به همین دلیل عناصر داعش
را به مناطق موصل ،االنبار و صالحالدین منتقل
کرده اســت .به گزارش ایلنا ،وی تصریح کرد:
از سویی رســانههای منطقه بهویژه رسانههای
عربســتان اخیرا ً مصاحبههایی با عوامل حزب
منحله «بعث» عراق داشــتهاند و اکنون عوامل
این حزب با نفوذ به مناطق غرب و شمال عراق
سعی میکنند حزب بعث را بازسازی و به تدریج
دولت عراق را در اختیار بگیرند و مشکالتی برای
دولت آقای مصطفی الکاظمی به وجود بیاورند.
بنابراین تحوالت برخی از عوامل حزب بعث در
غرب عراق نیز بخشی از نگرانیهای دولت عراق
را تشکیل میدهد.
هانیزاده با بیان اینکه اتفاقات اخیر به ویژه حمله
به پایگاه آمریکا در اربیل که بســیار مشکوک
بود نیز در دســتور کار دولت عــراق قرار دارد،
خاطرنشــان کرد :موضوع دیگر مسئله روابط

اقتصادی ایران و عراق اســت؛ از آنجا که دولت
جو بایدن تمایل دارد بخشی از مطالبات ایران
از دولت عراق آزاد شــود ،آقای فواد حسین به
ایران اعالم کرده که زمینه پرداخت بدهی عراق
به ایران فراهم شده است و مجموعه این عوامل
باعث شــده که وزیر خارجه عراق به سرعت به
تهران ســفر کند و با مقامــات ایرانی راجع به
موضوعــات مختلف بحث و گفتوگو کند .وی
درباره اینکه چقدر ممکن اســت وزیر خارجه
عراق حامل پیامی از سوی ایاالت متحده باشد
یا به عنوان میانجیگر به ایران سفر کرده باشد،
یادآور شد :مسئله این است که عراق تحرکاتی
برای کاهش تنش میــان ایران و آمریکا انجام
داده است ،اما کانالهای دیگری هم وجود دارد
که میتواند این نقش را ایفا کنند .عراق سعی
میکند که اختالفات ایــران و آمریکا در عراق
تاثیر نگذارد و به همین دلیل هرچه رابطه ایران
و آمریــکا بهبود پیدا کند قطعاً تاثیر مثبتی بر
اوضاع داخلی عراق خواهد گذاشت.
این کارشــناس مســائل جهان عــرب درباره
میانجیگــری عــراق بین ایران و کشــورهای
منطقه به ویژه عربستان نیز تصریح کرد :به نظر
نمیرســد که عراق ظرفیت الزم برای نزدیک
کردن دیدگاه ایران و کشــورهای حوزه خلیج
فارس را داشته باشد.

سیدمحمد صدر در واکنش به این پرسش آفتاب یزد که فضای ذهنی
مجمع نسبت به قبل تغییری داشته که نوید تصویب بدهد میگوید« :در
این زمینه جواب دقیق نمیشود داد چون ما در ذهن مخالفین تصمیم
نیستیم که آنها چگونه فکر میکنند ولی آنچه که مسلم است در آخرین
جلسه کمیسیون مشترک که با حضور تیمی از دولت تشکیل و گزارشات
بسیار خوبی ارائه شد برخی از اعضای مجمع سواالتی داشتند که سواالت
را پاسخ گفتند و به نظر من جلسه به لحاظ محتوایی بسیار جلسه خوبی
بود و اگر ایرادات یا ســوالهایی وجود داشت خیلی خوب پاسخ گفتند
اکنون بستگی به این دارد که دوستان مخالف چه نظری داشته باشند».
صدر به این پرسش آفتاب یزد – نسبت به چند ماه گذشته ،آیا کلیت
مجمــع پذیرفتــه  AFTFرا تصویب کند؟ – این گونــه جواب داد:
«نمیتواتم پیشبینی کنم اما امیــدوارم درکی که ما از فضیه داریم و
فکــر میکنیم تصویب این دو الیحه پالرمــو و  AFTFبه نفع منافع
نظام جمهوری اســامی ایران و به نفع مردم است امیدواریم آنها هم
همینگونه فکر کنند و تصویب کنند».
محمد صدر مجمع تشــخیص را خانه آخر ماجرا دانسته در پاسخ به
این پرســش که« :اگر این اتفاق نیفتد راه دیگری وجود دارد یا خیر؟»
میگوید« :قطعا اینجا خانه آخر است و امیدوارم اینگونه نشود چون اگر
تصویب نشود هزینههای خیلی زیادی را به ایران تحمیل میکند هم
هزینههای اقتصادی هم سیاسی و نیز باعث انزوای هر چه بیشتر کشور
میشود .اکنون آمریکا ،اسرائیل و عربستان به صورت جدی دنبال این
هستند که ایران لوایح باقی مانده را تصویب نکند به این دلیل که به آنها
کمک میکند و پیامد آن انزوای سیاسی ایران است».
از این عضو مجمع تشخیص پرسیدیم« :در مسئله برجام ،در نهایت تفاهم
مجلس و دولت و رسیدن به یک درک متقابل و مشترک بسیار راهگشا
بود آیا چنین فضایی ممکن است در مجمع و برای لوایح باقیمانده نیز
رخ دهد؟» که وی به این پاسخ بسنده میکند که« :امیدوارم» و وقتی
اصرا میکنیم که با این وجود که در جلسه حضور داشته و جو جلسه را
دیده چه حدس میزند میگوید« :یک آدم سیاسی نباید قضاوتهایش
بر مبنای تمایالتش باشد .قضاوتها باید بر مبنای واقعیات باشد اما بازهم
میگویمامیدواریم».
> دالیل دولتیها موجب تردید در برخی مخالفان  FATFشد

سید محمد صدر که با خبرآنالین نیز پیرامون همین موضوع و گفتوگویی
انجام داده است؛ دلیل محکمی که مخالفان لوایح باقیمانده را با تردید روبهرو
کرده ،توضیحات دولتیها دانسته و گفته« :احساس میشود تا حدودی
تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شــده است اما در واقع به همه دالیل
مخالفتهای آنها و آن چیزهایی که مطرح میکنند پاسخ داده شد».
صدر از قول همتی در پاســخ به این پرسش که« :آیا در زمان تحریمها
پیوستن به این دو کنوانسیون ،مشکلی را حل میکند؟ و آیا پیوستن به
این دو کنوانســیون الزم است؟» میگوید« :الزم است علی رغم اینکه
تحریمها برقرار است اگر ما به عضویت این دو کنوانسیون دربیاییم بخشی
از مشکالتمان حل خواهد شد و مقدار زیادی از هزینههایی که به کشور
تحمیل میشود برطرف میشود».
رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن:

نمیتوانیم با پولهای بلوکه شده
تهاترکنیم

بهرام شکوری در مور آخرین وضعیت پولهای
بلوکه شــده ایران در ژاپن اظهار داشت :بحث
تحریمها متاسفانه باعث بلوکه شدن پولهای
ایران در ژاپن شــده است که حتی نمیتوانیم
تهاتر هم انجام بدهیم تا در قبال آن ماشینآالت
و تجهیزات مورد نیاز تولید را تامین کنیم .دولت
تالش میکند تا این پولها به کشــور بازگردد
بنابرایــن باید در بدنه حاکمیــت در این مورد
و موضوعات دیگر ماننــد  FATFیک تعامل
صــورت بگیرد و چــارهای جــز آن نداریم .به
گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :باید توجه داشــت
که بیشتر سهامداران شرکتهای ژاپنی معموال
امریکایی هستند و منافع دو کشور در یکدیگر
تنیده است بنابراین ژاپنیها نیز به دنبال منافع
خود هستند.
رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن با بیان اینکه
مردم دو کشــور عالقمند به یکدیگر هستند،
اظهار داشــت :نزدیکی فرهنگها موجب شده
اســت تا این رابطه وجود داشته باشد و روابط
تجاری فرهنگی و سیاســی پا بگیرد .اخیرا ما
جشــن نود ســالگی ارتباط با ژاپن را با حضور
سفیر این کشــور جشن گرفتیم و هنوز مراکز
علمی و دانشگاهی در حوزه زلزله ،آب و محیط
زیست به کشــور ما خدمات ارائه میدهند .اما
متاســفانه دنیای امروز بر مبنای اقتصاد بوده و

در واقع این اقتصاد است که به سیاستها جهت
میدهد در حالی که در کشــور ما بر خالف آن
است .شکوری خاطرنشــان کرد :امیدواریم با
بازگشــت برجام تعامــات افزایش و پولهای
بلوکه شده ما نیز آزاد شود و به نظر میرسد با
آمدن آقای بایدن ،شاهد نرمش در دولت ژاپن
در این موضوع هستیم.
وی افــزود :بخش زیادی از پول بلوکه شــده
مربوط به فروش نفت است و بخش خصوصی
هیچ پولی در این کشــور نــدارد و این بخش
در قبال صــادرات غیرنفتی محصوالت خود را
تهاتر کرده اســت .وی در پاســخ به این سوال
که چرا اتاق بازرگانی مشــترک بین دو کشور
تشکیل نمیشود گفت :معموال ژاپنیها خیلی
عالقمند به این کار نیستند و به دلیل تحریمها
مقاومت میکنند .بنابراین اگر شرایط اقتصادی
مناسب و تحریمها برداشته بشود اتاق بازرگانی
مشترک نیز تشکیل میشود تا روابط دو کشور
افزایش یابد .رئیس کمیسیون معادن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی ایرانــی افزود :ژاپن یکی
از بزرگترین کشــورهای صنعتی جهان است و
در حوزه معدن و صنایع معدنی ژاپن میتواند
تقریبا تمام نیازهــای تکنولوژیکی ما را تامین
کند و هم بازار بســیار خوبی برای محصوالت
معدنی و کشاورزی ما باشد.

واکنش آمریکا به حمالت نیروهای مسلح یمن به خاک عربستان سعودی

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنــش به حمالت ارتش و
کمیتههای مردمی یمن به خاک عربستان تاکید کرد که واشنگتن
متعهد به کمک به ریاض برای دفاع از سرزمینهای خود است .به
گزارش فارس ،وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به حمالت روزانه
ائتالف سعودی علیه غیرنظامیان یمنی ،حمالت ارتش و کمیتههای
مردمی یمن به خاک عربستان سعودی را محکوم کرد و مدعی شد
که حمالت یمنیها نه تنها غیرنظامیان را تهدید میکند بلکه روند
صلح در یمن را نیز با مشکل مواجه میسازد.

براســاس گزارش شــبکه الجزیره« ،ند پرایس» سخنگوی وزارت
خارجــه آمریکا گفته ،ما از «حوثیهــا» میخواهیم که به حمالت
خود علیه عربستان سعودی پایان دهند و برای دستیابی به صلح با
نمایندگان سازمان ملل و آمریکا تعامل کنند.
وی همچنین تاکید کرد که آمریکا متعهد است به عربستان سعودی
برای دفاع از ســرزمینهای خود در برابر حمالت گروههای متحد
ایران کمک کند« .یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز
یک شنبه از حمله گسترده پهپادی و موشکی شنبه شب به عمق

خاک عربستان سعودی خبر داد.
او گفت که این عملیات با نام «توازن الردع الخامسة» (موازنه پاسخگویی
پنجم) با پهپاد و موشک بالستیک به طور مشترک انجام گرفت .یحیی
سریع در تشریح جزئیات این حمالت افزود« :مواضع و اماکن حساس
در ریاض پایتخت دشمن ،با یک موشک بالستیک از نوع «ذوالفقار» و
 ۹فروند پهپاد «صماد »۳هدف قرار گرفت .شش فروند پهپاد «قاصف
 »k۲نیز مواضع نظامی در مناطق «ابها» و «خمیس مشیط» را هدف
قرار دادند که به فضل خدا به دقت اصابت کرد» .
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 ۴۹عضو طالبان کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که ۴۹عضو گروه طالبان درحمله نیروهای دولتی در استانهای
کاپیسا ،قندهار و بادغیس کشته و شماری دیگر هم زخمی شدند .به گزارش ایرنا ،در اطالعیه
وزارت دفاع افغانستان اضافه شده است  ۳۰عضو گروه طالبان و  ۱۶عضو القاعده در حمالت
هوایی جنگندههای ارتش در شهرستان نجراب در منطقه دره افغانیه کشته شدند .وزارت دفاع
افغانستان همچنین از کشته و زخمی شدن ۲۷نفر از اعضای طالبان خبر داده است.

دولت

سخنگوی وزارت خارجه:

مردم از تمام ارتباطات
ایران و چین در زمان تحریم
خبرندارند

ســخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری
خود با حضور خبرنــگاران داخلی و خارجی
که در محل وزارت خارجه برگزار شــده بود
در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که رژیم
صهیونیســتی ایران را عامل اتفاق افتاده در
کشتی این کشــور در خلیج فارس دانسته با
بیان این که ایــن اتهامات را قویا رد میکنم
تصریح کرد :رژیم صهیونیســتی مبنای تمام
ناامنیها و بیثباتیها در منطقه اســت و این
فرافکنیها کامال خط روشنی دارد.
> اتهامات مقامات رژیم صهیونیستی
درباره انفجار کشتی فرافکنی است

به گزارش ایســنا ،وی ادامه داد :خلیج فارس
و دریــای عمان حوزههای امنیتی بالفصل ما
هســتند و ما اجازه نمیدهیم که با اینگونه
اظهــارات و مســائل آنها در ایــن منطقه
هراسافکنــی کننــد .این دیپلمات ارشــد
کشــورمان با بیــان اینکه به نظر میرســد
نخســتوزیر رژیم صهیونیستی یک بیماری
وســواس گونهای در ارتباط بــا ایران دارد به
وضعیت داخلی رژیم صهیونیســتی اشــاره
کرد و گفت :به نظر میرسد که مقامات رژیم
صهیونیســتی تصور میکنند که با فرافکنی
میتوانند از وضعیت اسفباری که در داخل این
رژیم وجود دارد بگذرند .وی با تاکید بر این که
این گونه اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی
فرافکنی اســت خاطرنشــان کرد :اقدامات
مشکوک دیگری نیز رژیم صهیونیستی آغاز
کرده اســت که ما این گونه اقدامات را رصد
میکنیم و آنها به خوبی میدانند که پاسخ ما
در برابر هر گونه اقدامی همواره دقیق و محکم
است .خطیب زاده همچنین ادامه داد :ما این
اتهامزنیها را قویا رد میکنیم و تاکید بر آن
داریم که رژیم صهیونیســتی منشاء ناامنی و
بیثباتی در منطقه است.
> مسائل فنی آزادسازی اموال ایران در عراق
در حال مرتفع شدن است

این دیپلمات ارشد کشــورمان همچنین در
پاسخ به این ســوال که در جریان سفر وزیر
خارجه عراق به تهران صحبتهایی از آزادسازی
منابع مالی ایران در بغداد صورت گرفت و آیا
این اتفاق با چراغ ســبز آمریکا صورت گرفته
است گفت :صحبت از آزادسازی منابع ایران
در عراق اســت و گفتگو در مورد این موضوع
مربوط به امروز و دیروز نیســت .وی با اشاره
به همکاریهــا و گفتگوهای دو کشــور در
این زمینه اظهار کرد :این موضوع در مســیر
همکاریها بین دو کشور در حال پیش رفتن
اســت و این تعهدات قطعی عراقیها است و
هیچ وقت دولت عراق از انجام استنکاف نکرده
است .در ارتباط با این موضوع برخی مسائل
فنــی مطرح بوده که در حال مرتفع شــدن
است.
> پیگیری آزادسازی پولهای بلوکه شده
ایران در کره ادامه دارد

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد
گفتگوهای ایــران و کره جنوبی در ارتباط با
اموال بلوکه شــده ایران در سئول و آخرین
تحــوالت در این زمینه هم اظهار کرد :همان
طور کــه میدانید در ارتباط با این مســئله
گفتگوهایی در سطح کارشناسی و دیپلماتیک
و بانک مرکزی انجام شده پیگیریها در این
ســطوح ادامه دارد من از شــما درخواست
میکنم کــه جزییات این موضوع را از رئیس
بانک مرکزی بپرسید ولی همان طور که اشاره
شد در این زمینه تحوالت و توافقاتی صورت
گرفته و باید دید این تحوالت به کجا میرسد.
> روابط ایران و چین رقیبان و بدخواهانی دارد

این دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ به
ســوال دیگر همین خبرنگار مبنی بر اینکه
چین در موضوع نفتکش ســانچی و وضعیت
خدمه آن شفافسازی نکرد و در مواردی نیز
در شــورای امنیت ســازمان ملل رای مثبت
به قطعنامههای ایران داده اســت و آیا شما
علیرغم همه این موضوعات باز هم معتقدید
که روابط چین با ایران دوســتانه است گفت:
در دوران تحریم یکی از کشورهایی که روابط
نزدیک با ما داشــته است کشور چین است.
کشــور چین در زمان یاغیگریهای آمریکا
نفت ایران را خریــداری کرده و این موضوع
پنهانی نبوده است .تهران و پکن در حوزههای
مختلف مراودات نزدیکی دارند .مشــارکت و
همکاری ایران و چین راهبردی است که در
برخی از حوزهها مردم از آن اطالع دارند و در
برخی از حوزههــای دیگر این همکاریها در
وقت مقتضی اعالم میشــود .خطیب زاده با
بیان اینکه روز یکشنبه  ۲۵۰هزار دوز واکسن
اهدایی چین در ارتباط با کرونا وارد ایران شد
ادامه داد :باید حواســمان باشد روابط ایران و
چین رقیبان و بدخواهانــی دارد ولی در دو
کشور مدیریت درســت روابط در دستور کار
بوده و است.

خبرتلگرامی
 Dوزارت دفــاع ترکیه اعالم کرد که
نیروهای امنیتی ترکیه  ۹نفر از جمله
پنج تروریســت وابسته به گروههای
پکک» (حزب کارگران کردستان
« 
ترکیه) و «وای پی جی» وابسته به این
گروه را نزدیک مرز ســوریه دستگیر
کردند .بــه نوشــته روزنامه «ینی
شفق» وزارت دفاع ترکیه درحساب
توییتری خود اعالم کــرد که  ۹نفر
از عناصر این دو گــروه در درگیری
مسلحانه با نیروهای امنیتی در منطقه
«سیالنپینار» در جنوب شرقی استان
ســنلیورفا و منطقه «قــزل تپه» در
جنوب شــرقی استان ماردین زخمی
شدند/ .فارس
« Dدیمیتری پســکوف» سخنگوی
ریاســتجمهوری روسیه از آمادگی
«والدیمیــر پوتیــن» رئیسجمهور
این کشــور برای گفتوگو با آمریکا
درخصوص روابــط دوجانبه خبر داد.
به نوشته خبرگزاری «تاس» پسکوف
طی نشست خبری در کرملین با بیان
اینکه پوتین آماده اســت تا درباره
مســائل مورد اختالف با کشورهای
مختلف از جمله آمریــکا به رایزنی
بنشیند ،اما گفت که کشورهای مقابل
هنوز چنین اراده سیاســی را از خود
نشان ندادهاند/ .فارس

مکث

موافقت  ۲۷عضو اتحادیه اروپا
با اعمال تحریمهای جدید
علیهروسیه

ســفرای  ۲۷عضو اتحادیه اروپا با تحریم علیه
افرادی که در محکومیت «الکســی ناوالنی»،
مخالف غربگرای دولت روســیه ،نقش داشتند
موافقت کردند .به گــزارش فارس ،خبرگزاری
تاس به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی از
توافق سفرای  ۲۷عضو اتحادیه اروپا برای اعمال
تحریمهایبیشترعلیهروسیهدرارتباطباپرونده
الکســی ناوالنی خبر داده است .براساس این
گزارش ،سفرای دائم اتحادیه اروپا در بروکسل
در چارچوب رژیم تحریمهای حقوق بشــری
تحریمهایی را علیــه افرادی که با صدور حکم
محکومیتناوالنیمرتبطهستنداعمالکردهاند.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه
چهارشنبه گذشته تصمیم اتحادیه اروپا برای
گســترش تحریمها علیه روسیه بر سر پرونده
الکســی ناوالنی را «سیرک» و داستانی از قبل
نوشته شده ،توصیف کرد .وزارت خارجه روسیه
هم فشارها و تحریمها علیه مسکو طی سالهای
اخیر را بر اساس تصورات ساختگی و کلیشههای
ضد روسی اتحادیه اروپا خوانده و بروکسل را به
استانداردهای دوگانه در این زمینه متهم کرده
است .دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین تاکید
کرده ،در پشــت تالشهای اتحادیه اروپا برای
استفاده از این ابزار علیه مسکو میتوان ماهیت
ضدروســی آن را به عنــوان اهرمی برای مهار
روسیه مشاهده کرد .روابط روسیه و اتحادیه اروپا
طی ماههای گذشته بر سر مسائل مختلف از
جمله پرونده الکسی ناوالنی و فعالیتهای ناتو در
نزدیکی مرزهای روسیه به تیرگی گراییده است.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه اخیرا طی
یک مصاحبه تاکید کرده بود که دیگر چیزی از
روابط مسکو و بروکسل باقی نمانده است.

بین الملل

معترضاندرارمنستان
به یک ساختمان دولتی
حملهکردند

بــه دنبال تعمیــق بحران سیاســی اخیر در
ارمنستان ،معترضان به یک ساختمان دولتی در
ایروان حمله و درخواست برای استعفای «نیکول
پاشینیان» نخستوزیر را تکرار کردند .به گزارش
فارس به نقل از خبرگزاری روسی «ریانووستی»،
معترضان به زور وارد این ســاختمان شــدند
و خواســتار اســتعفای «نیکول پاشــینیان»
نخستوزیر شدند .پاشینیان هفته گذشته آنچه
را که تالش برای کودتا بعد از درخواست ارتش
برای کنارهگیری خود خواند ،محکوم کرده بود.
معترضان معتقدند عملکرد دولت ارمنستان در
حل بحران خونین شــش هفتهای اخیر میان
این کشور با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه
قرهباغ کوهســتانی «فاجعه» بوده اســت .در
واکنش به درخواست ارتش ،پاشینیان« ،اونیک
گاسپاریان» رئیس ســتاد کل ارتش را در روز
پنجشنبه برکنار کرد ،اما «آرمن سرکیسیان»
رئیسجمهور این کشــور روز شنبه از پذیرش
رســمی اخراج گاسپاریان سرباز زد و این اقدام
را غیرقانونی خواند و گفت ارتش باید از سیاست
دور بماند .دفتر ریاســتجمهوری ارمنستان
اعالم کرد :بدون شک نیروهای مسلح باید در
موضوعات سیاسی بیطرف بمانند .بدیهی است
که به دلیل جنگ ،پرسنل نیروهای مسلح بیش
از هر زمان دیگر به حمایت و توجه مشترک نیاز
دارند و حل مشکالت پرسنل ارتش در اولویت
است و نمیتوان از آن غفلت کرد.

