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اخبار
«کرسنت» یک محور اصلی در تحقیق و
تفحص از وزارت نفت زمان زنگنه است

نماینده مردم خرمآباد در مجلس گفت :مسئله
کرس��نت به طور وی��ژه در تحقیق و تفحص
مجل��س از وزارت نفت زمان زنگنه پیگیری
خواهد ش��د .مرتض��ی محمودون��د نماینده
مردم خرمآباد در مجلس ش��ورای اس�لامی
در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به تحقیق و
تفح��ص از وزارت نفت زمان بی��ژن زنگنه،
اظهار داشت :این تحقیق و تفحص اگر با دو
محور تعهد و تخصص صورت بگیرد میتواند
راهگش��ا باشد .وی افزود :متاسفانه ما همواره
از مدیریتهای س��لیقهای ضرب��ه خوردهایم
و مش��خص هم نیس��ت که چه زمانی قرار
است از دس��ت این نوع مدیریتها خالصی
یابیم .یکی از حوزههایی که همواره مدیریت
سلیقهای س��بب ایجاد هزینههایی سنگینی
برای کشور شده وزارت نفت است که همواره
شاهد بودیم فردی که در راس این وزارتخانه
مینش��یند بدون توجه به منافع ملی س��عی
میکن��د تیم و باند خ��ود را در این وزارتخانه
حاکم کن��د .محمودون��د با تاکید ب��ر اینکه
تصمیمات و مدیریت وزارت نفت زمان آقای
زنگنه کیلویی بود ،تصریح کرد :باید مشخص
ش��ود که چرا علی رغم گذش��ت  ۸س��ال از
وزارت جناب زنگنه و در راستای کاهش خام
فروش��ی ،هیچگونه ظرفیت پاالیشی جدید
احداث نشده است؟
قطار هستهای مدتی است راه افتاده و
متوقف نخواهد شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه
مدتها اس��ت قطار فعالیتهای هس��تهای
ایران راه افتاده و متوقف نخواهد شد ،گفت:
قصد داری��م فعالیتهای هس��تهای خود را
توس��عه دهیم چراکه راه رسیدن به مرزهای
دانش تنها با اس��تفاده از این فناوری ممکن
است .فریدون عباسی درگفت وگو با فارس
با اشاره به پیشرفت صنعت هسته ای کشور
عل��ی رغم ترور دانش��مندانی چون ش��هید
مصطفی احمدی روشن گفت :درست است
که دش��من با اقدام کور خ��ود جوانی معتقد،
متعه��د و انقالبی را ظاهرا ح��ذف فیزیکی
کرد و ازجامعه ما گرفت اما ،این اقدام سبب
رویشهای زیادی در جامعه ما ش��د و افراد
زیادی به انرژی اتمی عالقهمند ش��دند و در
بخشهای تخصصی آن مشغل به کار شدند.
وی افزود :با میدانی که به جوانها و شاگردان
احمدی روشن داده شد ،آنان توانستند جای
خالی این ش��هید را پرکنند ب��ه گونهای که
اکنون شاهد فعالیت دهها احمدی روشن در
دیگر عرصههای علمی و هستهای هستیم.
نماینده م��ردم کازرون در مجلس ش��ورای
اس�لامی با اش��اره به اینکه دش��من تالش
کرد با هدف قرار دادن دانشمندان هستهای
کشورمان ،مانع دستیابی جمهوری اسالمی
ایران به فنون هس��تهای شود ،اظهار داشت:
دش��من نه تنها به این خواسته خود نرسیده
اس��ت بلکه ،اکنون کار به جایی رسیده است
که آنان و نفوذیهای داخلیش��ان نمیتوانند
مان��ع رویشهایی که در صنعت هس��تهای
کشور خصوصا بعد از شهادت شهید احمدی
روشن ایجاد شد ،شوند.
ساخت  2میلیون واحد مسکن ملی
آغاز شده است

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :ساخت
همزم��ان  2میلیون مس��کن در وزارت راه و
شهرس��ازی آغاز شده است و تا سال ،۱۴۰۲
ای��ن واحدها آماده بهرهب��رداری خواهند بود.
غالمرضا ش��ریعتی عضو کمیسیون عمران
مجلس در گفتوگو با فارس از فراهم شدن
زمین برای ساخت  ۲میلیون مسکن خبر داد
و اظهار داش��ت :س��اخت همزمان  2میلیون
مس��کن در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده
است و انشاهلل تا س��ال  ،۱۴۰۲این واحدها
آماده بهرهبرداری خواهند بود .وی در پاس��خ
به این پرسش که آیا در فراهم شدن زمینها
زیرس��اختهای مورد نیاز در نظر گرفته شده
است ،گفت :زمینهایی که در سراسر کشور
از سوی دستگاههای دولتی مختلف در اختیار
وزارت راه و شهرس��ازی ق��رار گرفته بهتر از
زمینهای است که برای ساخت مسکن مهر
معرفی شدند .عضو کمیسیون عمران مجلس
ادامه داد :ما موکدا به وزارت راه و شهرسازی
یادآوری میکنیم که تک��رار مجدد برخی از
نواقص مس��کن مهر در مسکن ملی به هیچ
عنوان قابل چشمپوشی نیست .بنابراین برای
احداث مساکن ملی باید از همین االن درباره
انش��عابات برق ،گاز و آب بای��د برنامهریزی
شود.

وزیر خارجه روس��یه امروز جمعه اعالم کرد که غرب
از ایجاد تنش در مذاکرات وین دس��ت بردارد چرا که
پیشرفتهای اساس��ی در این مذاکرات حاصل شده
اس��ت .به گزارش ریانووستی« ،س��رگئی الوروف»
وزیر خارجه روس��یه در نشست مطبوعاتی امروز خود
اعالم کرد که در مذاکرات وین پیشرفتهای واقعی
حاصل شده است .وی همچنین افزود که ایران باید
در مذاکرات یاد شده س��ازنده باشد و غرب نیز نباید
تن��ش روانی ایجاد کن��د .الوروف در این باره گفت:

پیشرفتهای واقعی در وین حاصل شده است

در مورد برنامه هس��تهای ایران ،من همچنان موضع
واقعبینانهت��ری اتخ��اذ میکنم .پیش��رفت و تمایل
واقعی وج��ود دارد ،در درجه اول بین ایران و ایاالت
متحده ،برای درک نگرانیهای خاص ،و برای درک
اینکه چگونه میتوان این نگرانیها را در یک بس��ته
مش��ترک در نظر گرفت .ای��ن فقط میتواند یک راه
حل بسته باشد ،مانند خود توافق هستهای ،یک بسته
راه حل بود .وزیر خارجه روسیه همچنین درباره سفر
آتی رئیس جمهور ایران به مسکو گفت که این دیدار

بسیار مهم خواهد بود و الزم است که روابط بررسی
ش��وند .وی در این باره گفت :ب��ه طور خالصه ،این
دیداری بسیار مهم است .زمان از سرگیری تماسها
در باالترین س��طح اس��ت که به طور سنتی بین ما
نزدیک و منظم اس��ت و قربانی همهگیری کرونا نیز
شده است .پیشتر سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرده
بود که مقدمات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در
حال انجام است و تاریخ دقیق این سفر متعاقب ًا اعالم
خواهد ش��د .همچنین گفتنی است که هشتمین دور

از گفتگوهای برچیدن تحریمها از دو هفته گذشته با
برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست
علی باقری مذاکره کننده ارش��د جمهوری اس�لامی
ای��ران و «انریکه مو را» معاون مس��ئول سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است و کماکان ادامه
دارد که البته غربیها با متوس��ل ش��دن به تاکتیک
ضیق وق��ت و تعیی��ن ضرباالجلهای س��اختگی
برای پایان مذاک��رات موجب ایجاد تنشهای روانی
میشوند.

اعتراف صریح سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

آمریکا از نظر دیپلماتیک ،منزویتر از ایران است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اذعان به اینکه تعیین
ضرباالج��ل یا ج��دول زمانی برای به نتیجه رس��یدن
مذاکرات وین ممکن نیس��ت ،گفت پیشرفت اندکی در
مذاکرات حاصل ش��ده اما به دنبال بازگش��ت به تبعیت
از محدودیتها هس��تند« .ند پرایس» سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه به سواالتی درباره وضعیت
مذاک��رات رفع تحریمهای ایران در وین ،برجام و برنامه
هس��تهای ایران پاس��خ داد .پرایس طی نشست خبری
روزانه با بیان اینکه ایران روز به روز در حال پیشرفت در
برنامه هس��تهای خود است ،ادعا کرد« :من به چند نکته
اش��اره میکنم .از ما ش��نیدهاید که فرص��ت رو به اتمام
است .زمان بسیار بسیار کوتاه است .ما در مورد یک دوره
زمانی طوالنی که باقی مانده است صحبت نمیکنیم .ما
در مورد هفتهها صحبت میکنیم ،نه ماهها».

وضعیت کنونی برجام ،ارثیه ترامپ است


تعیین ضرباالجل ممکن نیست


به نوش��ته وبگاه این وزارتخانه ،او درباره جدول زمانی و
ضرباالجلی برای رس��یدن به توافق در مذاکرات وین
توضیح داد« :حداق��ل در این مرحله برای ما غیرممکن
اس��ت که تاریخ را در تقویم مشخص کنیم و بگوییم که
این مهلت اس��ت .این امر به یک دلیل ساده غیر ممکن
اس��ت .قب ً
ال از من ش��نیدهاید که گفتم این یک ساعت
موقتی نیست که پایین بیاید .ساعتی است که بر اساس
تقویمی اس��ت که مبتنی بر ارزیابیهای فنی است .و در
واقع ،آنچ��ه ما در اینجا به آن نگاه میکنیم یک معادله
بسیار ساده است؛ مزایای عدم اشاعه حاصل از برجام -
که در سال  ۲۰۱۵نهایی شد و در سال  ۲۰۱۶اجرا شد».
این دیپلمات آمریکایی ادامه داد« :این یک ارزیابی است
که بر اس��اس مجموعهای از ورودیها خواهد بود ،آنچه
م��ا میتوانیم بهطور عمومی و غیرعلنی در رابطه با این
پیش��رفتها و پیامدهای آنها برای مواردی مانند زمان
گریز ایران و دس��تیابی به مواد شکافتپذیر کافی مورد
نیاز برای تولید س�لاح هس��تهای ،در صورتی که قصد
حرکت به آن سمت را داشتند ،تشخیص دهیم» .پرایس
در پاسخ به س��والی درباره گزارش دادن نماینده آمریکا
به ش��ورای همکاری خلیج فارس درباره مذاکرات وین،
گفت« :همانطور که میدانید ،راب مالی اغلب با شورای
هم��کاری خلیج فارس مالقات میکند .قبل از ش��روع
دور هفتم او در یک جلس��ه مجازی با اعضای ش��ورای
هم��کاری خلیج فارس ش��رکت کرد تا آنه��ا را در مورد

وضعیت پیگیری ما برای بازگشت متقابل به پایبندی به
برجام توضیح دهد .بلینکن زمانی که در ماه سپتامبر برای
مجمع عمومی س��ازمان ملل در نیویورک بود ،فرصتی
برای مالقات حضوری و مجازی با نمایندگان ش��ورای
همکاری خلیج فارس داشت و راب مالی و تیمش ،عالوه
بر دیگران ،به طور مرتب در این س��اختمان حضور دارند
و به شرکای ما در شورای همکاری خلیج فارس در مورد
پیشرفتها اطالعرسانی میکنند».

کش�ورهای عربی در پی محدودیت برنامه هس�تهای

ایران

وی درباره برخی مخالفتها از س��وی کش��ورهای عربی
درباره احیای توافق هس��تهای ایران اظهار داشت« :وقتی
صحبت از شرکای شورای همکاری خلیج فارس به میان
میآید ،آنها را نیز مش��اهده کردهاید که بیانیههایی صادر
میکنند و در مورد بازگش��ت احتمالی به تبعیت از برجام
اظهار نظر میکنند .البته همیش��ه اینطور نبود ،اما شما از
کشورهای سراسر جهان از جمله در آن منطقه شنیدهاید که
اعمال مجدد محدودیتهای قابل راستیآزمایی و دائمی بر
برنامه هستهای ایران به نفع ما خواهد بود .این دقیق ًا همان
چیزی است که ما به دنبال انجام آن هستیم» .سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا با مسئول دانستن دولت پیشین این

کشور در مشکالت کنونی با ایران به دلیل خروج از توافق
هس��تهای ،گفت« :ما وضعیتی را به ارث بردهایم که هیچ
یک از ما آرزوی آن را نداشتیم ،وضعیتی که در آن ایران در
برنامه هستهای خود تاخت و تاز میکند ،از قید و بندهای
هستهای که قب ً
ال داش��ت رها شده .باید بگویم با ایاالت
متحده به دلیل مس��یری که دولت قبلی در پیش گرفته
بود ،از نظر دیپلماتیک منزویتر از ایران است» .پرایس در
ادامه افزود« :من فکر میکنم اگر از کس��ی در این دولت
بپرسید که آیا ما ترجیح میدادیم در بیستم ژانویه با برنامه
هستهای ایران به طور قابل راستیآزمایی و برای همیشه
محدود ش��ده بودیم و ایران برای همیش��ه از دستیابی به
سالح هس��تهای منع شده بود ،پاسخ کام ً
ال مثبت خواهد
بود .اگر ش��ما ،همانطور که قب ً
ال اش��اره کردم ،از شرکای
شورای همکاری خلیج فارس بپرسید که آیا آنها این کار را
ترجیح میدهند ،اظهاراتی که اخیراً از آنها شنیدهاید نشان
میدهد که آنها نیز چنین خواهند کرد .شما اظهاراتی را از
درون تشکیالت امنیتی و دفاعی اسرائیل شنیدهاید مبنی
بر اینکه مزایای عدم اشاعه حاصل از برجام نیز بر امنیت
اسرائیل تأثیر مثبت گذاشته است .شما اظهارات مشابهی
را از کش��ورهای سراسر جهان شنیدهاید  -الزم نیست در
مورد  ۵+۱صحبت کنید».

وی ب��ار دیگر ضمن تک��رار ادعای تالش ای��ران برای
دستیابی به سالح اتمی ،گفت« :این [مذاکرات] در مورد
تضمین دائمی و قابل راستی آزمایی است مبنی بر اینکه
ایران نمیتواند به سالح اتمی دست یابد» .این دیپلمات
آمریکایی درباره روند مذاکرات وین نیز مدعی ش��د« :ما
در هفتههای اخیر شاهد پیشرفت اندکی بودهایم .اکنون
پیش��رفت اندک بهتر از عدم پیش��رفت است .پیشرفت
متوسط به خوبی پیشرفت قابل توجه نیست .اگر بخواهیم
بتوانیم آنچه را که صادقانه و اس��توار به دنبال دس��تیابی
به آن هس��تیم به دست آوریم ،پیشرفت اندک نیز کافی
نیست ،و این بازگشت متقابل به تبعیت از الزامات برجام
اس��ت .آنچه ما امیدواریم در وین رو به جلو ببینیم بیش
از حد معمول اس��ت ،اما این به ایرانی ها بس��تگی دارد،
سرعتی که آنها میخواهند این مذاکرات و این مذاکرات
غیرمستقیم ادامه یابد» .پیش از این نیز «جنیفر ساکی»
با مقصر دانستن دولت سابق آمریکا در مشکالت کنونی
ب��ا ایران ،گفت ب��ه دلیل خروج ترام��پ از برجام بود که
برنام��ه هس��تهای ایران دیگ��ر تحت کنترل نیس��ت و
بهس��رعت در حال تقویت است .هشتمین دور مذاکرات
رفع تحریمها در وین از حدود دو هفته پیش آغاز ش��ده
اس��ت .مقامهای آمریکایی و اروپای��ی ادعا میکنند که
پیش��رفتهایی در مذاکرات صورت گرفته اما اندازه این
پیشرفتها به اندازهای نیست که بتوان امیدوار بود توافق
در دس��ترس است .دیپلماتهای اروپایی میگوید بخش
اعظم گفتوگوها در روزهای گذش��ته بر مطالبات ایران
برای اخذ تضمین در خصوص پایداری برجام متمرکز بوده
است ،اما دولت بایدن گفته نمیتواند وعدهای در این مورد
بدهد .دیپلماتهای غربی از هش��تم آذرماه که نخستین
دور مذاکرات رفع تحریمها در دولت سید ابراهیم رئیسی
آغاز ش��ده سعی کردهاند با ارائه چارچوبهای زمانی تیم
ایران را برای موافقت با خواس��تههای خود تحت فش��ار
ق��رار دهند .با این ح��ال ،نمایندگان ای��ران در مذاکرات
وین تصری��ح کردهاند برای تهران نتیجه مهمتر از زمان
اس��ت .تهران در تالش اس��ت برجام را که از نخس��تین
روزهای اجرایی شدن در اثر برخی سیاستهای آمریکا و
کشورهای غربی به توافقی تهی از منافع اقتصادی برای
طرف ایرانی تبدیل شد به سمت توافقی دوجانبه و متوازن
پیش ببرد.

وزیر خارجه چین در دیدار امیرعبداللهیان:

وزیر خارجه چین در دیدار امیرعبداللهیان
با اعالم آمادگی کش��ورش برای توس��عه
همکاریها در ح��وزه تامین مالی ،انرژی،
بانک��ی و فرهنگ��ی و ادام��ه حمای��ت از
مواض��ع ای��ران در مذاک��رات وین گفت
که آمریکا باید اش��تباه خ��ود در خروج از
برج��ام را جب��ران کند .به گ��زارش گروه
سیاست خارجی خبرگزاری فارس ،حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری
اس�لامی ای��ران ک��ه در رأس یک هیأت
بلن��د پایه به چین س��فر ک��رده با «وانگ
یی» عضو ش��ورای دولت��ی و وزیر خارجه
چی��ن دیدار و گفتوگو کرد .در این دیدار،
طرفین طی��ف گس��تردهای از موضوعات
سیاس��ی ،اقتص��ادی ،تجاری ،کنس��ولی
و فرهنگ��ی و منطق��های و همچنی��ن
بینالملل��ی را مورد بررس��ی ق��رار داده و
راههای توسعه همکاریها در این زمینهها

آمریکا باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند

را مورد گفتوگو قرار دادند .این نخستین
سفر امیرعبداللهیان به چین بعد از تصدی
وزارت خارج��ه اس��ت .وزرای خارج��ه دو
کشور پیش از این در حاشیه نشست سران
س��ازمان همکاری ش��انگهای در دوشنبه
پایتخ��ت تاجیکس��تان با یکدیگ��ر دیدار
کرده بودند و یک ب��ار به صورت مجازی
و چند بار هم گفتوگوی تلفنی داش��تند.
وانگ یی ه��م فروردین ماه س��الجاری
برای امضای س��ند برنامه همکاری جامع
ایران و چین به تهران آمده بود و به همراه
محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه
این س��ند را امضا کرد .امیرعبداللهیان در
ای��ن دیدار با تبریک س��ال ن��وی چینی،
سالم گرم آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی به
رئیس جمهور شی جین پینگ را ابالغ و با
تسلیم پیام کتبی رئیس جمهور به همتای
چینی ،آن را پیامی مهم در آغاز کار دولت

س��یزدهم خواند .به گزارش فارس« ،شی
جین پین��گ» رئیسجمهور چین از جمله
اولین رهبرانی بود که به آیتاهلل رئیس��ی
تبریک گفت .وی  ۳۱خردادماه در پیامی،
ضمن تبریک پیروزی آیتاهلل رئیس��ی در
س��یزدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری،
خاطرنش��ان ک��رد :چین و ایران ش��رکای
استراتژیک جامع هس��تند و توسعه روابط
چین و ایران را بس��یار مهم خواند و گفت
که آماده اس��ت تا ب��ا رئیسجمهور جدید
ایران برای تقویت ارتباطات اس��تراتژیک
دوجانبه ،تحکیم اعتماد سیاس��ی متقابل و
گسترش و تعمیق همکاریهای برد  -برد
در زمینههای مختلف به منظور ایجاد منافع
برای هر دو کشور و مردم ،همکاری کند.
امیرعبداللهیان در دیدار با همتای چینی با
تأکید بر حمایت جمهوری اس�لامی ایران
از سیاست چین واحد ،بر آمادگی کشورمان

برای توس��عه همه جانبه روابط تأکید کرد.
وزی��ر خارج��ه کش��ورمان ب��ا اش��اره به
برنامههای بزرگداشت پنجاهمین سالگرد
برق��راری روابط دیپلماتیک دو کش��ور ،از
همکاریهای سازنده چین در تامین بیش
از  ۱۱۰میلیون ُدز واکس��ن کرونا قدردانی
کرد .رئیس دس��تگاه دیپلماسی جمهوری
اسالمی ایران با اش��اره به موافقت هیأت
دولت با گش��ایش سرکنسولگری چین در
بندرعب��اس ،ابراز امیدواری ک��رد این امر
موجب تسهیل روابط مردمی و تجاری دو
کشور شود .وزیر خارجه کشورمان در ادامه
با تشریح آخرین وضعیت همکاریهای دو
کشور در زمینههای مختلف ،بر عزم دولت
جمه��وری اس�لامی ایران ب��رای اجرایی
کردن تمامی توافقات زیرس��اختی با چین
تأکید ک��رد .امیرعبداللهیان همکاریهای
گس��ترده جمه��وری اس�لامی ای��ران با

همسایگان و کشورهای دوست در منطقه
را جزو اولویتهای سیاست خارجی دولت
خوان��د و بر ادامه نقش س��ازنده جمهوری
اسالمی ایران در تحوالت منطقه ،از جمله
حفظ و تقوی��ت امنیت انتقال انرژی تأکید
کرد .رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با اشاره
به اهمیت رواب��ط فرهنگی و ظرفیتهای
مش��ترک تمدنهای کهن ای��ران و چین،
عالقهمندی هنرمندان ایرانی برای توسعه
همکاریه��ا در ح��وزه هن��ری را فرصتی
ارزش��مند برای بهره گیری از این ظرفیت
روابط خواند .وزیر خارجه چین هم در این
مالقات ،ضمن تایی��د نظرات وزیر خارجه
کش��ورمان که امروز به قلم امیرعبدالهیان
در مطبوعات چین منتشر شده ،دیدگاههای
وزی��ر خارجه جمهوری اس�لامی ایران در
مقاله منتش��ره را نش��ان دهن��ده افق بلند
روابط دو کشور عنوان کرد.

بازگشت موقت مذاکره کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی به پایتختها؛

براس��اس تفاهم صورت گرفته مذاکره کنندگان ارشد
ایران و سه کش��ور اروپایی برای انجام امورمربوطه و
برخی مش��ورتها ب��رای دو روز و موقتا به پایتختها
باز میگردند ،ولی رایزنیها در سطح کارشناسی بدون
وقف��ه ادامه خواه��د یافت .به گزارش گروه سیاس��ت
خارجی خبرگزاری فارس ،بر اس��اس تفاهم انجامشده
بین روسای هیأتها ،مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری
اسالمی ایران و سه کشور اروپایی عصر امروز (جمعه)
برای انجام امور مربوط به س��متهای سیاسی خود و
برخی مش��ورتها ،موقتا به مدت دو روز به پایتختها
بازخواهند گش��ت .البته مذاکرات کارشناسی همچنان
بدون وقفه ادامه خواهد یافت و بازگشت مذاکرهکنندگان
ارش��د به معنی توقف دور هش��تم مذاکرات نیس��ت.
گفتنی اس��ت امروز نیز رایزنیها در وین در سطوح و

رایزنیها در سطح کارشناسی ادامه مییابد

فرمتهای مختلف در جریان بود .در همین راستا علی
باقری مذاکره کننده ارش��د جمهوری اسالمی ایران و
انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام
امروز (جمعه) در وین مالقاتی دوجانبه داشتند .معاون
سیاس��ی وزیر امور خارجه ایران همچنین با سه کشور
اروپایی و با حضور انریکه مورا در نشستی به گفتوگو
پرداخت .ادامه دور هشتم مذاکرات وین که از روز ۱۳
دی ماه در پایتخت اتریش آغاز شد در این  ۱۲روز در
سطوح مختلف در جریان بود .در همین راستا  ۲۳دی
ماه مذاکرات در دو سطح روسای هیأتها و کاشناسان
ادامه یافت و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری
اس�لامی ایران با انریکه مورا معاون مسئول سیاست
خارج��ی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیس��یون
مش��ترک برجام دیداری دوجانبه داش��ت .علی باقری

همچنین با «میخائیل اولیانوف» مذاکره کننده ارش��د
روس��یه نیز به صورت دوجانبه ب��ه گفتوگو پرداخت.
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران همچنین
با مذاکره کنندگان س��ه کشور اروپایی مالقات کرد و
از سوی دیگر جلسات در سطوح کارشناسی به صورت
دوجانب��ه و چندجانب��ه به منظور بررس��ی موضوعات
مختل��ف برگزار ش��د .روز چهارش��نبه  ۲۲دی ماه نیز
نشست کارگروه سوم با موضوع تدابیر اجرایی با حضور
کارشناس��ان هیأتهای ایران ،اتحادی��ه اروپا و ۴+۱
برگزار ش��د .ش��هر وین پایتخت اتریش در دور هفتم
مذاکرات نیز  ۱۴روز میزبان هیأتهای مذاکره کننده
بود .مذاکراتی که هش��تم آذر ماه آغاز و  ۱۲آذر برای
ت طرفهای اروپایی درباره دو پیشنهاد طرف
مش��ور 
ایرانی با تنفس��ی چند روزه متوقف ش��د و دوباره ۱۸

آذر ماه از س��ر گرفته شد .نیمه دوم مذاکرات نیز از ۱۸
آذر م��اه آغاز و جمعه  ۲۶آذر ماه با برگزاری نشس��ت
اختتامیه کمیسیون مشترک برجام پایان یافت و مقرر
شد که هیأتها به پایتختها مراجعت کنند و بزودی
به وین بازگردند که این دور از مذاکرات ششم دی ماه
شروع و تا نهم دی ماه ادامه یافت و بعد از تنفسی سه
روزه به مناس��بت سال نو میالدی مجددا روز دوشنبه
 ۱۳دی ماه از س��ر گرفته ش��د« .علی باقری» معاون
سیاسی وزیر امور خارجه بعد از این نشست اعالم کرد
که در دور هفتم مذاکرات به دو س��ند جدید مذاکراتی
در موضوع تحریمها و هستهای دست یافتیم که اینها
دیگر سند پیشنویس مذاکرات  ۲۰ژوئن نخواهند بود،
بلکه دو س��ند جدید اس��ت که بر اساس مواضع ایران
مبنای مذاکرات بعدی (دور هشتم) خواهد بود.

نیروهای مسلح سوئد آمادگی نظامی
خود را افزایش می دهد

نیروهای مس��لح س��وئد از افزایش آمادگی
خ��ود در براب��ر آنچه تح��رکات غیرمعمول
روسیه در دریای بالتیک خواندند ،خبر دادند
و ای��ن در حالی اس��ت که همزم��ان اعالم
کردن��د که تهدی��دی قریب الوق��وع در کار
نیس��ت .به گزارش مه��ر ،همزمان با خط و
نشان کشیدن های ناتو برای روسیه و اعالم
این مسئله که این ائتالف از مواضع خود در
گسترش به سمت شرق اروپا کوتاه نخواهد
آمد ،خبرگزاری آسوش��یتدپرس گزارش داد
که نیروهای مس��لح سوئد اعالم کرده است
که ش��اهد افزایش فعالیت روسیه در دریای
بالتیک اس��ت .نیروهای مسلح سوئد در این
باره مدعی ش��ده است که سیر تحوالت در
این منطقه به طوری اس��ت که از ش��رایط
عادی خارج ش��ده اس��ت و ای��ن امر باعث
ش��ده ت��ا این کش��ور آمادگ��ی نظامی خود
را افزای��ش میده��د .ژنرال «لی��ف مایکل
کالس��ون» در بیانیهای در ای��ن باره گفت:
این به معنای افزایش تهدید نیس��ت ،اما ما
همیش��ه با شرایط حاکم س��ازگار میشویم.
کش��ور س��وئد عضو ائتالف نظامی سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی نیست ،اما ذکر این
مسئله ضروری است که «سرگئی الوروف»
وزیر خارجه روس��یه در نشس��ت مطبوعاتی
امروز خود اعالم کرد که ناتو در حال تالش
برای اف��زودن اوکراین و کش��ورهای حوزه
اسکاندیناوی (همانند سوئد و فنالند) به این
ائتالف است.
مهمانی اعضای دولت انگلیس قبل از
خاکسپاری شوهر ملکه

دولت انگلیس همزمان با افشا شدن مهمانی
برگزار شده در شب خاکسپاری شوهر ملکه
این کش��ور ،مجبور به عذرخواهی ش��د .به
گزارش اسپوتنیک ،دولت انگلیس به خاطر
برگزاری دو مهمانی که کارکنان آن در دفتر
نخست وزیر این کشور در ساختمان مشهور
ش��ماره  ۱۰خیابان «داونینگ» در آس��تانه
تش��ییع جنازه ش��اهزاده «فیلیپ» همس��ر
«الیزابت» ملکه انگلیس در ماه آوریل ۲۰۲۱
داش��تند ،عذرخواهی کرده است .سخنگوی
نخست وزیر انگلیس در این باره گفت :مایه
تاس��ف عمیق اس��ت که این اتفاق در یک
عزاداری ملی رخ داده اس��ت و ش��ماره ۱۰
ب��ه خاطر آن از کاخ (باکینگهام) عذرخواهی
کرده اس��ت .افش��ای این مس��ئله در حالی
اس��ت که «بوریس جانسون» نخست وزیر
انگلیس در روز چهارشنبه گذشته در پارلمان
این کشور بابت برگزاری یک مهمانی دیگر
دولتش در اواخ��ر ماه مه  ۲۰۲۰و زمانی که
محدودیت های ش��دید به دلیل همه گیری
ویروس کرونا در این کشور اعمال شده بود،
عذرخواهی کرد .رس��وایی پیرامون مهمانی
های یاد شده چند هفته ای است که آشکار
شده اس��ت و با گزارش رس��انه ها مبنی بر
اینکه حداق��ل پنج مهمان��ی در «داونینگ
اس��تریت» ( )Downing Streetدر
زمان��ی که چنی��ن تجمعاتی ب��ه دلیل همه
گیری ویروس کرونا ممنوع بود ،آغاز ش��ده
اس��ت .اتهامات موس��وم به «پارتی گیت»
( )partygateهمچنین شامل یک جشن
بزرگ در باغ س��اختمان شماره  ۱۰همراه با
چندین گردهمایی کریسمس است که گفته
می ش��ود خود جانس��ون نیز در آن شرکت
کرده است.
آمریکاییها نفت و گندم سوریه را به
یغما میبرند

وزیر خارجه س��وریه ضمن انتقاد از سیاست
ه��ای یکجانبه کش��ورهای غربی علیه این
کشور ،گفت :ایاالت متحده آمریکا با حمایت
از شبه نظامیان در جنوب شرق سوریه نفت
و گندم این کش��ور را به سرقت می برد .به
گزارش خبرگزاری س��انا« ،فیصل المقداد»
وزیر خارجه سوریه در سخنانی تصریح کرد:
ای��االت متحده آمری��کا از طریق حمایت از
گروههای مسلح و ش��به نظامیان در شمال
شرق سوریه ،نفت و گندم این کشور در آنجا
را س��رقت میکند .بر اس��اس این گزارش،
وزیر خارج��ه س��وریه اف��زود :آمریکاییها
از تالشه��ای س��ازمانها و نهادهای بین
الملل��ی برای ارائه کمکهای بشردوس��تانه
به س��وریه جلوگیری میکنند .آمریکاییها
در حالی مدعی دموکراسی هستند که تالش
میکنن��د نفوذ خود در کش��ورهای جهان را
به بهانه دموکراس��ی گس��ترش دهند .وی
همچنین با انتقاد از سیاستهای کشورهای
غربی در قبال س��وریه ،عنوان کرد :اقدامات
یکجانبه غرب علیه سوریه عمدت ًا مردم این
کش��ور به ویژه زنان و کودکان را هدف قرار
گرفته اس��ت .وزیر خارجه سوریه در بخش
دیگری از س��خنانش گفت که دمشق برای
بازگرداندن زندگی عادی به مناطق آزاد شده
از لوث تروریس��م تالش میکند .وی یادآور
شد :روند آشتی ملی در نقاط مختلف سوریه
به ویژه در حومه الرقه ادامه دارد.

