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اخبار

بیانیه آژانس درمورد دیدار
عراقچی با رافائل گروسی

مدیرکل آژانس و معاون وزیر خارجه ایران
درخصوص برجام با یکدیگر رایزنی کردند
در همین راستا ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در توئیتر خود نوشت :رافائل گروسی مدیرکل
آژانس روز جمعه با عباس عراقچی معاون وزیر
ن دیدار کرد .این دیدار با هدف مذاکره
خارجه ایرا 
درخصوص فعالیتهای آژانس در حوزه نظارت بر
تعهدات هستهای مرتبط با برجام و فعالیتهای
پادمانی در ایران صورت گرفت .در بیانیه آژانس
درخصوص این دیدار آمده است که مدیرکل
این نهاد به دنبال آن است تا رابطهای کاری با
ایران داشته باشد .در این دیدار گروسی بر نیاز به
همکاری کامل و مداوم با ایران تاکید کرد.

ترامپ از ایران تشکر کرد!

دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا با
انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر
به آزادی ژئو وانگ شهروند چینی -آمریکایی که
به جرم جاسوسی در ایران زندانی بود ،واکنش
نشان داد.
به گزارش ایسنا ،ترامپ نوشت :ژئو وانگ
که در دوران دولت اوباما  -علیرغم هدیه
 150میلیارد دالری -بازداشت شده بود ،در
دولت ترامپ بازگشت .از ایران به دلیل یک
مذاکره بسیار منصفانه تشکر میکنم .دیدید،
میتوانیم با یکدیگر به توافق دست یابیم.

اخبار

کرهشمالی از یک آزمایش موشکی منحصربهفرد خبر داد

سفر ظریف به ترکیه

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در
هشتمین کنفرانس وزیران امور خارجه «روند
استانبول -قلب آسیا» که امروز در استانبول
و با عنوان «صلح ،همکاری و رفاه» برگزار
میشود ،شرکت خواهد کرد.
محور اصلی گفتوگوها ،صلح ،مشارکت و
همکاریهای منطقهای برای آینده افغانستان
است .نخستین نشست قلب آسیا در سال
 ۲۰۱۱در استانبول و با شرکت وزیران امور
خارجه  ۱۴کشور شامل ترکیه ،افغانستان،
آذربایجان ،چین ،هند ،ایران ،قزاقستان،
قرقیزستان ،پاکستان ،روسیه ،عربستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان و امارات متحده عربی
برگزار شد.
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ماجرای کیف اتمی پوتین

مسیر ناهموار صلح در شبه جزیره کره
بنابر گزارشی که خبرگزاری یورونیوز از منابع
رسمی کرهشمالی منتشر کرده ،این منابع داخلی
گزارش دادهاند که روز گذشته یک آزمایش موشکی
بسیار مهم در سایت هستهای سوهائه در غرب
کرهشمالی صورت گرفته است؛ امری که تغییری
اساسی در «وضعیت راهبردی» کرهشمالی ایجاد
میکند و از نظر تاثیرگذاری بسیار مهم قلمداد
میشود.
درواقع سایت سوهائه مکانی است که رهبر
کرهشمالی شهریور ماه سال گذشته وعده داده بود
آن را تعطیل کند ،اما اکنون با به نتیجه نرسیدن
مذاکرات میان آمریکا و کرهشمالی بار دیگر این
مرکز که به گفته آمریکاییها مکانی برای آزمایش
و شلیک موشک بالستیک قلمداد میشود ،در اوج
کشاکشهای لفظی ،دوباره به مکانی فعال جهت
تردید در مذاکرات صلح شبه جزیره کره تبدیل شده
است.
برآیند سه دیدار نمادین
از زمانی که پیونگ یانگ در زمستان سال 96
با چرخشی مملوس در سیاست خارجی خود
مذاکره با همسایه جنوبی را در دستور کار قرار داد
و متعاقب دیدار کیم جونگ اون با رئیسجمهوری
کرهجنوبی ،مقدمات دیدار نمادین میان او و دونالد
ترامپ در سنگاپور فراهم شد ،تاکنون ترامپ و کیم
سه دیدار را با یکدیگر در سنگاپور ،ویتنام و مدار
 38درجه در مرز دو کره انجام دادهاند .دیدارهایی
که به غیر از مذاکرات ویتنام که اغلب کارشناسان
آن را شکست خورده قلمداد میکردند ،افق
جدیدی را در تحوالت شبه جزیره کره به صورت
خاص و آسیای شرقی به صورت عام گشوده بود.
در این میان دائما ً اخباری از چالش در
توگوها به واسطه درخواست آمریکا برای خلع
گف 
سالح اتمی کرهشمالی و نیز خواست پیونگ یانگ
مبنی بر برداشته شدن تحریمها منتشر میشد
تا اینک ه پیشرفتهای اولیه مذاکرات درپی انتشار
تصاویر ماهوارهای درخصوص بازسازی مجدد
سایت موشکی سوهائه توسط کرهشمالی متوقف
و به جای آن جدال لفظی و تهدیدهای نظامی
تشدید شد.
این تشدید اختالفات و توامان شدن آزمایشهای
جدید موشکی از سوی کرهشمالی از آنجا حائز
اهمیت است که پیونگ یانگ چند ماه قبل به
ایاالت متحده هشدار داده بود که تنها تا سال
جدید میالدی فرصت دارد تا چارهای برای توافق
دوجانبه بیندیشد .در این میان و در حالی که
کیم سونگ سفیر کرهشمالی در سازمان ملل
در بیانیهای که برای شبکه خبری  CBSآمریکا
فرستاده و گفته که نیازی به مذاکرات طوالنیمدت
با آمریکا نداریم و گزینه خلع سالح هستهای نیز

رسانههای فرانسه گزارش دادند
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س ایاالت متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی به اینجا ختم شده که پس از تشدید
نتیجه سه دوره مذاکرات نمادین میان دونالد ترامپ رئی 
جدال کالمی میان مقامات دو کشور ،اکنون خبرگزاری رسمی کرهشمالی از آزمایش موشکی جدیدی خبر داده که در نوع خود بیسابقه است و میتواند
توان راهبردی این کشور را متحول کند.

همزمان با تشدید
جدال لفظی
میانآمریکا
و کر هشمالی،
پیونگ یانگ یک
آزمایشموشکی
جدید انجام داده
است؛ آزمایشی
که گفته میشود
خاص بوده و
تاثیر مهمی را در
توان راهبردی
این کشور خواهد
داشت
هم اکنون از روی میز مذاکرات برداشته شده
است ،رسانههای کرهجنوبی گزارش دادهاند که در
تماس تلفنی اخیر میان روسای جمهوری آمریکا و
کرهجنوبی ،وضعیت کنونی شبه جزیره کره بسیار
وخیم ارزیابی شده است.
سرنوشت مبهم مذاکرات
در همان آغاز نخستین دور از مذاکرات میان
ایاالت متحده و کرهشمالی ،بسیاری از تحلیلگران
آمریکایی با زیر سوال بردن این دیدارها معتقد
بودند که برنده نهایی چنین مذاکراتی کرهشمالی
خواهد بود؛ چرا که ترامپ مشروعیت بینالمللی
را به رهبر کرهشمالی داده که هیچ کدام از روسای
جمهوری سابق آمریکا اقدام به چنین کاری
نکرده بودند .از سوی دیگر این تحلیلگران تصریح
میکردند که با توجه به رویکرد آمریکا و به خصوص
روندی که کاخ سفید در دوران ترامپ پیش گرفته،

بسیار بعید به نظر میرسد که کرهشمالی تنها به
واسطه وعدههای واشنگتن دست از مهمترین ابزار
بازدارنده خود یعنی سالح هستهای بر دارد.
همچنین گزارش نهادهای اطالعاتی و تحقیقاتی
آمریکا نشان میداد که مسئله خلع سالح اتمی
کرهشمالی امری دشوار و پیچیده است که نمیتوان
تنها طی چند دیدار میان ترامپ و کیم جونگ اون،
آن را به سرانجام رساند .در این گزارشها آمده
است که میزان ذخایر سالح هستهای ،اورانیوم
غنی شده ،میزان پلوتونیوم ،مراکز هستهای و نیز
دانشمندان کرهشمالی به هیچ عنوان قابل برآورد
نیست و همین امر یکی از مهمترین چالشها در
مسیر دستیابی به خلع سالح اتمی کرهشمالی و
درنهایت رسیدن به صلح در شبه جزیره کره است.
از سوی دیگر گزارش محرمانه سال گذشته سازمان
ملل نیز به خوبی روند پشت پرده مذاکرات صلح

میان آمریکا و کرهشمالی را عیان کرد؛ جایی که در
این گزارش تصریح شده بود :کرهشمالی علیرغم
ی توانسته تحریمها را
تمامی فشارهای بینالملل 
دو بزند ،صادرات زغال سنگ خود را ادامه داده
و حتی اقدام به صادرات سالح به آفریقا و برخی
از کشورهای خاورمیانه کند .همچنین کره شمالی
علیرغم تخریب برخی از تاسیسات اتمی خود،
همچنان طبق برآوردهای اتمی قادر به حفظ
بسیاری از مراکز مخفی هستهای بوده و هنوز
مشخص نیست که میزان ذخایر اتمی این کشور
به چه میزان است؟
به همین دلیل است که ناظران معتقدند با
آزمایش جدید موشکی توسط کرهشمالی و نیز
پیوند خوردن آن به سایر چالشها در مسیر
توگوهای صلح در
مذاکرات ،اکنون وضعیت گف 
شبه جزیره کره ،مسیری تازه و جدید را میپیماید.

تلویزیون دولتی روسیه برای نخستین بار
تصویری از کیف رئیس جمهوری این کشور
را نشان داد که میتواند شامل دکمهای باشد
که درصورت بروز جنگ سوم جهانی از آن
استفاده شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه میرر،
این تصویر که نخستین بار توسط تلویزیون
دولتی زوزدا روسیه پخش شد یک «چگت» یا
کیف هستهای است که شامل یک کد کلیدی
شخصیشده یا یک فلشکارت است و به
صورت  ۲۴ساعته و هر روز هفته تحت نظر
است.
والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون روسیه
میتواند کد دستوری را به نیروهای موشکی
استراتژیک برای استفاده از سالح اتمی در هر
زمانی ارسال کند .درمجموع سه کیف به اندازه
لپ تاپ وجود دارد که به پوتین و دو تن از
مقامهای عالیرتبه روسیه اجازه میدهد تا
حمله اتمی را عملیاتی و اجرایی کنند.
این وسیله یکسری عدد در مرکز و چهار
دکمه بزرگ در زیر و یک دکمه سفید دارد که
گفته میشود دکمه راهاندازی است .به گفته
اتومیک هریتج ،همچنین این یک سیستم
سهگانه است که به دستور پوتین و دو مقام
ارشد دیگر برای انجام یک حمله اتمی نیاز دارد.
این چگت با «توپ فوتبال هستهای» دونالد
ترامپ (کیف اتمی همراه ترامپ) قابل مقایسه
است که شامل کدهای پرتابی برای تسلیحات
اتمی ایاالت متحده است .اما توپ فوتبال اتمی،
دکمه پرتاب ندارد و به جای آن دارای کدهای
فرمانی است که رئیس جمهوری میتواند آن را
به پنتاگون ارائه کند.

آمادهایم از آمریکا به سازمان
تجارت جهانی شکایت کنیم

رویدادی نادر میان ایران و آمریکا در اوج جنگ اقتصادی

برخی رسانههای فرانسوی ضمن بازتاب خبر تبادل دو زندانی
میان تهران و واشنگتن و واکنش مثبت مقامات دو کشور نسبت
به این اقدام متقابل ،آن را رویدادی نادر میان ایران و آمریکا
دانستند.
به گزارش ایرنا ،سایت اینترنتی رادیو بینالمللی فرانسه روز
گذشته در گزارشی با اشاره به آزادی «مسعود سلیمانی» و «ژائو
وانگ» تصریح کرد :در حالی که واشنگتن هر روز فشارها و
تحریمهای اقتصادی علیه تهران را افزایش میدهد ،این تبادل

زندانیها به عنوان یک اتفاق نادر بین دو کشور محسوب میشود.
این رسانه فرانسوی نوشت :مذاکرات برای آزادی این دو زندانی
کامال پنهانی بوده است .به هر حال مبادله زندانیان بین تهران و
واشنگتن لزوما نمیتواند مقدمهای برای عادیسازی روابط بین
دو کشور باشد .درواقع آمریکا همچنان به افزایش تحریمهای
اقتصادی علیه تهران ادامه میدهد و ایران هم آمریکا را محکوم به
ارتکاب جنگ اقتصادی میداند.
رادیو بینالمللی فرانسه همچنین افزود :دو کشور روابط
دیپلماتیک خود را تقریبا از  ۴۰سال پیش قطع کردند و تنش
در روابط از زمان خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸
بیوقفه در حال شدت یافتن است .چرا که عالوه بر تحریمهای
اقتصادی آمریکا و درنتیجه کاهش میزان صادرات نفت ایران،
تنشها بین دو کشور چند برابر شده است.
روزنامه «لو موند» فرانسه هم با انتخاب این عنوان که «دونالد
ترامپ» پس از تبادل دو زندانی بین دو کشور از ایران تشکر
کرد ،نوشت :دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه
توئیتر خود از ایران به خاطر یک «مذاکره بسیار منصفانه» پس از
تبادل زندانیها بین دو کشور دشمن تشکر و اظهار نظر کرد :شما
میبینید ما میتوانیم با هم به یک توافق برسیم.

این روزنامه ضمن اشاره به واکنش ترامپ به تبادل دو زندانی
نوشت :تهران و واشنگتن که از  ۴۰سال پیش روابط دیپلماتیک
را حفظ نکردهاند ،پس از خروج یکجانبه آمریکا در سال  ۲۰۱۸از
توافق هستهای ایران در یک بحران جدید قرار دارند.
خبرگزاری فرانسه ،نشریه «لو تان»« ،ال پرس»« ،لو پوئن» و
«فرانس  »۲۴نیز خبر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا را بازتاب
دادهاند .شبکه خبری سیانان نیز به نقل از مقامات آمریکا اعالم
کرد که وضعیت جسمی و روحی ژائو وانگ فوقالعاده است.
گفتنی است ،با تصویب شورای عالی امنیت ملی و همکاری و
موافقت نهادهای قضایی و امنیتی «ژائو وانگ» شهروند آمریکایی
که به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران محکومیت خود
در ایران بود ،آزاد و تحویل مقامهای سوئیسی برای بازگشت به
آمریکا شد.
از سوی دیگر با تالشها و پیگیریهای وزارت امور خارجه و
همکاری نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی ایران و
در یک فرآیند دیپلماتیک با همکاری دولت سوئیس ،مسعود
سلیمانی استاد دانشگاههای ایران که به اتهام واهی دور زدن
تحریمهای غیرقانونی آمریکا بازداشت و بیش از یک سال در
آمریکا زندانی بود ،آزاد شد.

وزیر اقتصاد فرانسه روز گذشته گفت که این
کشور آماده است تهدید مطرحشده از سوی
دونالد ترامپ ،مبنی بر اعمال تعرفههای تجاری
بر واردات کاال از این کشور را در سازمان تجارت
جهانی مطرح کند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
برونو لو مر ،وزیر اقتصاد فرانسه ،در گفتوگو
با شبکه تلویزیونی فرانسه  ۳گفت« :آمادهایم
این موضوع را در دادگاه بینالمللی مطرح
کنیم ،از جمله سازمان تجارت جهانی ،چراکه
مالیات ملی بر شرکتهای دیجیتال همان
تاثیری را بر شرکتهای آمریکایی میگذارد که
بر شرکتهای فرانسوی میگذارد .این قضیه
تبعیضآمیزنیست».

استقبال آمریکا از سفر احتمالی روحانی به ژاپن

حفظ برجام یک مسئولیت جمعی است

دومین نامزد نخستوزیری لبنان نیز انصراف داد

رسانههای ژاپنی از جمله «ژاپن تایمز» و «ماینیچی» به نقل از منابع
دیپلماتیک گزارش کردند آمریکا از طرح توکیو برای سفر روحانی به ژاپن
استقبال کرده است.
ماینیچی روز گذسته گزارش داد :رئیس جمهوری اسالمی ایران قصد
دارد با هدف کاهش تنشها و خروج از بنبست پیش آمده در مسئله
توافق هستهای ،به ژاپن سفر کند .ژاپن تایمز هم گزارش داد :آمریکا از
توکیو خواسته است نتیجه دیدار احتمالی روحانی و شیزو آبه به آنها اطالع
داده شود.
بر اساس گزارش رسانههای ژاپنی ،مقامات ایرانی و ژاپنی دیدار روحانی و آبه را برای  ۲۹آذر
توگو با تلویزیون
برنامهریزی کردهاند .معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گف 
ژاپن اظهار امیدواری کرده بود که سفر احتمالی رئیس جمهوری اسالمی ایران در اواخر این ماه
به ژاپن ،به تقویت روابط اقتصادی کمک کند.
ی که به وین سفر کرده بود به شبکه ان.اچ.کی ژاپن گفت :تمهیدات الزم
سیدعباس عراقچ 
برای تعیین تاریخ سفر روحانی انجام شده است و امیدوارم به زودی در این زمینه تصمیمگیری
شود .به گزارش ایرنا ،وی گفت :ژاپن شریک اقتصادی و ارائه دهنده فناوری به ایران است که
همواره یکی از تأمینکنندگان مهم نفت ژاپن بوده است.
سفیر پیشین ایران در ژاپن با تاکید بر اینکه ایران میخواهد همان روابط مثبت با ژاپن
را حفظ کند ،نسبت به احتمال صادرات مجدد نفت به آن کشور در آینده ابراز امیدواری
کرد.

جوزف بورل مسئول جدید سیاستخارجی اتحادیهاروپا که به تازگی جانشین
فدریکا موگرینی شده است ،حفظ برجام را یک مسئولیت جمعی دانست.
وی در توئیتی بر اهمیت برجام تاکید کرد و حفظ توافق هستهای را
مسئولیت همه طرفها دانست .بورل نوشت :برجام برای امنیت
جهانی و عدم اشاعه هستهای حیاتی است .ما مسئولیت جمعی برای
حفظ توافق ایران داریم .متعاقب برگزاری کمیسیون مشترک ،در سمت
هماهنگکننده از دعوت برای اجرای کامل برجام و معکوس ساختن روند
منفی اخیر حمایت میکنم .گفتنی است ،چهاردهمین نشست کمیسیون
مشترک برجام  ۱۵آذرماه  ۱۳۹۸در وین برگزار شد .براساس برجام ،کمیسیون مشترک مسئولیت
نظارت بر اجرای این توافق را برعهده دارد .در بیانیه پایانی هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست کمیسیون برجام آمده است :این نشست در شرایطی حساس
برگزار شد .اعضا به پایبندی ایران به تعهداتش طی  ۱۴ماه پس از خروج تاسفبار آمریکا از برجام
و وضع مجدد تحریمها ،که مانع بهرهمندی کامل تهران از منافع ناشی از رفع تحریمها شد،
اذعان کردند .اعضا یادآور شدند که برجام یک دستاورد چندجانبه بوده و به عنوان عنصر کلیدی
ساختار عدم اشاعه جهانی محسوب میشود .در این راستا ،نگرانی جدی پیرامون برخی تحوالت ،از
جمله گامهای ایران درخصوص تعهدات هستهای ذیل برجام ابراز شد .اعضا همچنین از تصمیم
دولتهای بلژیک ،دانمارک ،فنالند ،هلند ،سوئد و نروژ جهت پیوستن به اینستکس و همچنین
چشمانداز گشایش آن برای فعاالن اقتصادی دولتهای ثالث استقبال کردند .هدف اینستکس،
تسهیل تجارت قانونی با ایران برای حمایت از نیازهای مردم ایران است.

«سمیر خطیب» گزینه مورد حمایت سعد الحریری برای تصدی سمت
نخستوزیری لبنان از تشکیل دولت این کشور انصراف داد.
به گزارش فارس به نقل از المنار ،سمیر خطیب پس از اعالم انصراف
خود گفت« :شیخ عبداللطیف دریان مفتی معروف لبنان به من گفته
که از نامزدی سعد الحریری برای تصدی سمت نخستوزیری حمایت
میکند» .خطیب دومین گزینه تصدی پست نخستوزیری لبنان پس از
اعالم استعفای سعد الحریری به شمار میرود .گزینه اول برای تصدی این
پست پس از استعفای الحریری« ،محمد الصفدی» بود که وی هم در تاریخ
 ۲۶آبانماه انصراف داده بود .خطیب نامزد مورد حمایت سعد الحریری نخستوزیر دولت پیشبرد
امور و رهبر جریان المستقبل لبنان است که هفته پیش رسما حمایت خود را از نخستوزیری
سمیر الخطیب اعالم کرده بود .شبکه المیادین لبنان شامگاه سهشنبه گذشته به نقل از حریری
اعالم کرد« :قصدی برای نخستوزیری ندارم .ولی از سمیر خطیب برای تصدی نخستوزیری
حمایت میکنم؛ ولی جزئیاتی وجود دارد که نیازمند مشورت و گفتوگو است .شهرهای لبنان از ۲۴
مهر در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی و اعمال مالیات بر برخی از خدمات دولتی ،به عرصه
برگزاری تظاهرات مردمی تبدیل شده است .معترضان خواهان اصالحات جدی و برکناری مسئوالن
فاسد و فاقد صالحیت هستند.
در پی این اعتراضات« ،سعد الحریری» نیز در تاریخ هفتم آبان استعفای خود را تقدیم
رئیسجمهوری لبنان کرد و تا زمان انتخاب نخستوزیر جدید ،دولت پیشبرد امور را به خواسته
رئیسجمهوری تشکیل داد.

