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پولتیکو مدعی شد

دالیل سناتور آمریکایی
برای بازگشت سریع

حفظ برخی تحریمهای ایران توسط آمریکا

نشــریه پولتیکو به نقل از یک مقام ارشد
وزارت امورخارجــه آمریکا نوشــت که دولت
بایــدن به ایــران اعــام کرده اســت ،تمام
تحریمهای وضع شده در دوران ترامپ را لغو
نمیکند.
به گزارش ایسنا به نوشته نشریه پولتیکو،
یــک مقــام ارشــد وزارت امــور خارجه در
پایان هفتهای که رایزنیهای هســته ای در
پایتخت اتریش درباره بازگشت به توافق سال
 2015در جریان بــود ،موضع ایاالت متحده
درخصوص تحریمها را روشن کرده است.
بنا به نوشــته پولتیکو ،اظهارات این مقام
آمریکایی در پی توئیــت محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران مطرح شده که در آن
گفته اســت ،تمامیتحریمهای دوران ترامپ
میبایســت پیش از بازگشــت کامل ایران به
توافق لغو شوند.
این نشــریه مینویســد که دولت بایدن
روز جمعه هشــدار داده اســت که علی رغم
فشــارهای ایران برای انجام ایــن کار ،همه
تحریمهای اقتصــادی را کــه دونالد ترامپ
رئیــس جمهور پیشــین آمریــکا علیه ایران
اعمال کرده ،لغــو نخواهد کرد .این در حالی
است که دو کشــور برای احیای توافق هسته
ای تالش میکنند.
این مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا
در یک کنفرانــس تلفنی با خبرنگاران گفت:
هنوز ســوال درباره جدی بودن هدف و اینکه

قصد بازگشــت به پایبندی (به توافق هسته
ای) از ســوی ایران متقابل خواهد بود یا نه،
همچنان باقی است .ما نشــانههایی از آن را
دیدیم اما مطمئناً کافی نیست.
پولتیکو با اشــاره به مذاکرات ایران و 4+1
در وین و حضور تیــم آمریکایی در پایتخت
اتریش برای اطالع از این گفت وگوها نوشت:
تیمیکــه جو بایــدن به رهبــری راب مالی
نماینده ویژه دولت آمریــکا در امور ایران به
ویــن اعزام کرده ،گزینههای مختلفی را برای
بازگشــت به توافق برجام مورد بررســی قرار
داده است.
این نشــریه مینویســد :تیم رابرت مالی
تحریمهای زیادی را که طی سالهای ریاست
جمهوری ترامــپ علیه ایران وضع شــده و
دوباره اعمال شده اســت ،غربال میکند .در
حالی که بســیاری از این تحریمها به وضوح
برنامه هســته ای ایران را هدف قرار میدهد،
دستیاران ترامپ به طور عمدی سایر موارد را
تحت عنوانهای دیگری طبقه بندی کردهاند،
همچون ســوابق حقوق بشــر ،انچه حمایت
از تروریســم خوانده شــد یا برنامه موشکی
بالستیک ایران .تیم بایدن باید تصمیم بگیرد
کــه به نظر او کدام تحریمهــا به طور قانونی
طبقه بندی شــده اند و باید حفظ شــوند و
کدام یــک اقدامیمحرمانه برای تحریم ایران
به دلیــل برنامه هســتهای اش بوده اســت
و در صورت بازگشــت آمریکا بــه توافق باید

وزیر امورخارجه آلمان مذاکرات بر سر احیای
برجام را «سازنده» توصیف کرد اما گفت که این
مسیر دشوار است.
به گزارش دویچه وله،هایکو ماس ،وزیر امور
خارجه آلمــان در مصاحبه با شــبکه تحریریه
آلمــان درباره روند مذاکرات هســتهای در وین
اظهار داشــت :تمام طرفها بر سر اجرای کامل
اهداف توافق هســتهای توافق دارنــد اما همه
طرفها در ایــن مرحله آغازین ،بــا مذاکراتی
فشرده و سخت مواجه هستند.
هایکو ماس افــزود :مذاکرهکنندگان در برابر
مسائل بسیار پیچیده ای قرار دارند و برای دست

یافتن به یک راه حل به سازش و مصالحه تمام
طرفها نیاز است.
وی در ادامه درخصوص یک «رضایت کاذب»
در جریان این مذاکرات هشدار داد و با اذعان به
دشواری این رایزنیها گفت تمام طرفها بر سر
احیای برجام توافق دارند.
دور جدیــدی از گفت وگوها بــرای احیای
برجــام و بازگشــت کامل بــه ایــن توافق در
پایتخت اتریش در قالب کمیســیون مشــترک
برجام از هفته پیش آغاز شــده اســت .اتحادیه
اروپا ،کشــورهای آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،چین
و روســیه تالش میکنند میــان ایران و آمریکا

لغو شود.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شــده
اســت که توافق هســته ای اصلی به ایاالت
متحده اجازه میدهــد ایران را به دالیل غیر
هسته ای تحریم کند .اگر تیم بایدن تصمیم
بگیــرد که تحریــم دوران ترامــپ به دالیل
قانونی دیگری اعمال شــده اســت ،ملزم به
لغو این تحریمها نیســت .وی در ادامه بدون
ارائه جزئیات مدعی شــد کــه برخی از این
تحریمها ،قانونی هســتند .این در حالی است
که محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران
به وضوح در یک پیــام توئیتری تصریح کرد
که آمریــکا میبایســت گام اول را بردارد و
تمام تحریمهای وضع شــده علیه این کشور
را لغو کند ،ســپس ایران تاثیر لغو تحریمها
را راســتی آزمایــی خواهد کــرد .وی تاکید
کرد که تمام تحریمهــای دوران ترامپ ضد
برجام بوده اســت .این مقام ارشد وزارت امور
خارجه آمریکا با ادعــای اینکه ایرانیها برای
احیای برجام جدی نیســتند ،گفت :ما دقیقاً
نمیدانیــم که منظور آنها از راســتی آزمایی
رفع تحریمها چیســت .ما از جزئیات بیشتر
ودقیــق درباره آنچــه آنها در ذهــن دارند،
استقبال خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود
افزود :یکی از جنبههای پیچیده این مذاکرات
ماهیت غیرمستقیم بودن آن است .اگر آمریکا
بتواند به طور مســتقیم بــا ایرانیها مالقات

کند ،خرسند خواهند شد اما ایرانیها تاکنون
برای نشســت بر ســر یک میز اعالم آمادگی
نکرده اند .به گزارش ایسنا ،این موضع گیری
در حالی مطرح میشود که مقامات جمهوری
اســامیایران بارها تاکید کــرده اند ،باتوجه
به اینکه برجام پیشــاز این مورد مذاکره قرار
گرفته و پیش از این به امضا رســیده و حتی
به تصویب شــورای امنیت ســازمان ملل نیز
رسیده اســت ،دیگر آمریکا نیازی به مذاکره
مجدد بر ســر آن و بازگشت به تعهداتش در
توافق ندارد.
ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت
امورخارجه کشورمان نیز در مصاحبه خود با
شبکه سی.ان.ان در پاسخ به این سوال که آیا
مذاکرات وین به گفت وگوهای مستقیم میان
تهران و واشــنگتن منجر خواهد شد؟ خاطر
نشــان کرد :هیچ نیازی به مذاکره جدید (با

آمریکا) وجود ندارد زیرا تمامیجزئیات برجام
یک بار پیش از این مذاکره شــده است .آنچه
ما اکنون در کمیسیون مشترک برجام انجام
میدهیم ،تهیه فهرســت کامــل تحریمهایی
اســت که آمریکا بایــد لغو کنــد ۴+۱ .نیز
کانالهایــی برای گفت وگو با آمریکا و اطالع
از تفکرشــان دارد .آمریکا بایــد به نقطه ای
برســد که ما بتوانیم اجرای توافق توسط آنها
را راستی آزمایی کنیم.
وی ادامه داد :اینکه ایران و آمریکا بتوانند
دوباره با یکدیگر مذاکره کنند به این بستگی
دارد که آیا واشنگتن به توافق و میز مذاکرات
برجــام که همه بر ســر آن حاضر هســتند،
بازمیگــردد .آن زمــان گفت وگوهــا ادامه
خواهد داشــت اما تا آن موقع ،هیچ گفتوگو
یا مذاکره مســتقیم یا غیرمستقیمیمیان دو
طرف وجود نخواهد داشت.

وزیر خارجه آلمان:

مذاکرات وین برای همه طرفها فشرده و دشوار است

«ســید عباس عراقچی» بــا تاکید براینکه
ما باید دقیقا به مــدل برجام بازگردیم ،گفت:
موضع ما این اســت که همه تحریمها چه آنها
که در دوره ترامپ تحمیــل و چه آنها که در
دوره او با برچســبهای دیگــری تحمیل و چه
تحریمهایی که در برجام ذکر شده ،همه باید
برداشته شود و آمریکاییها بهتر میدانند باید
چه کنند.
به گزارش ایرنا ،معاون سیاســی وزیر امور
خارجه در گفت وگویی درباره نتایج مذاکرات
ســه روزه وین افزود :نتیجه ای که تاکنون به
آن رســیدهایم ،این است که در مسیر درستی

میانجیگــری کنند .هدف نهایی از این تالشها
احیای توافق برجام است که در سال  ۲۰۱۵بین
ایران و پنج قدرت جهانی مبه امضا رســید اما
دولت آمریکا در ســال  2018به طور یک جانبه
از ان خارج شد.
همچنیــن وزارت امورخارجــه آلمــان در
پیامیتوئیتری از مکالمــه تلفنیهایکو ماس با
ژان ایو لودریان ،وزیر امورخارجه فرانســه خبر
داد و اعــام کــرد که دو طرف درباره مســائل
مهم بینالمللی از جمله پیشرفتهای مذاکرات
درخصوص توافق هستهای رایزنی کرده اند.
قرار اســت روز چهارشــنبه  ۱۴آوریل (۲۵
فروردین) گفتوگوها در ســطح معاونان وزارت
امورخارجه کشورهای شــرکتکننده در توافق
هستهای ادامه یابد.
به گزارش ایســنا ،اتحادیــه اروپا نیز پس از
پایان نشست روز جمعه کمیسیون مشترک در
بیانیهای مطرح کرد :شرکت کنندگان در جلسه
از منظر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ،یک
ارزیابی کلی از مذاکرات انجام شــده در سطوح
متعدد از زمان آخرین جلسه کمیسیون مشترک

انجام دادند و درباره شــیوههای اطمینان یافتن
از بازگشــت به اجرای کامل و موثر آن گفت و
گو کردند .توضیحاتی درباره فعالیت دو کارگروه
تشکیل شده کارشناسان در زمینه لغو تحریمها
و اقدامــات اجرایی هســته ای به کمیســیون
مشــترک ارائه شــد و حاضران در جلسه تبادل
نظرهای ســازنده و نتیجه بخش را مورد توجه
قرار دادند.
در ادامه این بیانیه آمده اســت :در پی بیانیه
مشــترک وزرای امــور خارجه برجــام در 21
دسامبر ،شرکت کنندگان در جلسه بر عزمشان
برای پیگیری بیشــتر تالشهــای دیپلماتیک
تاکیــد کردند .هماهنــگ کننده کمیســیون
مشــترک برجام تماسهــای جداگانه اش را با
شرکای برجام و آمریکا ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا همچنیــن در این بیانیه آورده
است :گروههای کارشناسان کمیسیون مشترک
برجام به فعالیتشــان ادامه میدهند و موافقت
کــرده اند که طــی هفته بعد دوبــاره در وین
گردهم بیایند.عالوه براین ،سید عباس عراقچی
معاون سیاســی وزارت امورخارجه کشــورمان

عراقچی:

خواست ایران بازگشت دقیق به مدل برجام است

هستیم .تالشهای هر دو گروه کاری تحریمها
و اقدامات ایران خوب بود .همچنان نیاز است
بحثها ادامه یابد .بــه ویژه دور موضوع رفع
تحریمها که موضوع پیچیدهای اســت .امروز
گزارشهایهــا دو گــروه کاری را شــنیدیم.
تصمیم گرفتیم فرصتی داده شود که اعضا به
پایتختهای خود بروند و مشورتهای الزم را
انجام بدهند و چهارشــنبه هفته آینده برای از

سر گیری گفت وگوها بازگردند .مذاکره کننده
ارشــد ایران همچنین در مــورد تحریمهای
آمریــکا و نحوه لغــو آنها گفــت :در موضوع
برداشته شدن تحریمها ،ایران موضعی منطقی
و مستدل دارد .آمریکاییها میز برجام را ترک
کرده اند و لذا باید ابتدا آنها بازگردند .آنها باید
تحریمها را بردارنــد و دوباره عضوی از برجام
شوند و سپس ایران به اجرای کامل برجام باز

خواهد گشــت .این موضوعی است که تقریبا
همه با آن موافق هســتند .ما باید ببینیم این
رونــد چگونه اتفاق خواهد افتاد .قبل از آن دو
طرف درباره این موضوع در حال بحث هستند
که هر طرف چه اقدامی باید انجام دهد .پس از
اینکه مشخص شد که دقیقا ایران و آمریکا چه
کاری باید انجام دهند ،آنگاه باید روی موضوع
ترتیب اقدامات و راستی آزمایی کار کنیم.

پس از برگزاری نشست وین گفت :همانطور که
سابقاً هم توضیح داده شده بود ،این کمیسیون
مشــترک تشکیل شــد تا مذاکرات بین ایران و
بقیه اعضای برجام برای بازگشت ایران و آمریکا
به تعهدات خود در برجام صورت بگیرد.
وی بــا بیان این کــه تالشهای هر دو گروه
کاری تحریمها و اقدامات ایران خوب بوده است،
تاکید کرد که به عنــوان یک دیپلمات به روند
مذاکرات خوش بین است.
این دیپلمات ارشد کشــورمان افزود  :هنوز
مقــداری کار باید ادامــه پیدا کند تا لیســت
اقداماتــی که هر طرف در یک مرحله باید انجام
بدهند ،آماده بشــود و درمورد آن توافق صورت
بگیــرد و ما اطمینــان حاصل کنیــم که همه
تحریمهایی که باید برداشته شود ،برداشته شود.
عراقچــی تصریــح کــرد :منظــور از همه
تحریمها ،تمــام تحریمهایی اســت که آمریکا
طبق برجام موظف اســت آنهــا را بردارد .همه
تحریمهایی که در طول چهار ســال گذشته در
دوره آقای ترامپ وضع شده ،همه باید به صورت
کامل لغو شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی
رفع تحریمها و اینکه آیا تحریمها بصورت غیر
قابل بازگشــت لغو خواهد شــد یا اینکه صرفا
برداشته میشــود و امکان بازگشت آنها وجود
خواهد داشــت؟ ،افزود :ما باید دقیقا به مدل
برجام بازگردیــم .تحریمهایی وجود دارند که
باید پایــان یابند و رئیس جمهــوری آمریکا
صالحیت و قــدرت پایان دادن بــه آنها را با
فرمان اجرایی دارد .تحریمهای دیگری هستند
که ناشی از قانون گذاری کنگره است .در مورد
ایــن تحریمها رئیس جمهــوری آمریکا فقط
میتواند آنها را تعلیق ( )waveکند.

رویترز به نقل از آژانس مدعی شد

اقدام جدید ایران در کارخانه ساخت صفحات سوختی اصفهان

خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که
آژانس بینالمللی انرژی اتمیبه اعضای شــورای
حکام گزارش داده اســت که ایــران در کارخانه
ســاخت صفحات ســوختی در اصفهان اقدامات
جدیــدی انجام داده که نقض جــدی برجام به
شمار میآید.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری رویترز در گزارش
خود با ادعای اینکه تهران به طور جدی برجام را
نقض کرده ،آورده است :آژانس بینالمللی انرژی

اتمیروز هفتم آوریل تایید کرده است که ایران
در کارخانه ساخت صفحات سوختی در اصفهان،
شش صفحه ســوخت قراضه اشعه نخورده برای
رآکتور تحقیقاتــی تهران را ذوب کرده اســت
که این صفحات ســوخت حاوی  ۰.۴۳کیلوگرم
اورانیوم غنی شده تا  ۲۰درصد  U-۲۳۵هستند.
همچنین در گزارش رویترز ادعا شــده است:
(در این فرآینــد) یک محلول نیتــرات اورانیل
اســتخراج و به کربنات اورانیــل آمونیوم تبدیل

شــده اســت و هدف ایران از این روند ،فرآوری
بیشــتر این مــواد به منظــور تولیــد مولیبدن
اســت که کاربردهای غیرنظامیزیادی ،ازجمله
استفادههای پزشکی دارد.
بنابر ادعای رویترز ،اگرچه حجم اورانیوم غنی
شده استخراج شده (از این فرآیند) کم است اما
در یک مرحلــه میتواند به نقض جدید و جدی
برجام در شرایطی منجر شود که ایران و آمریکا
در حال مذاکرات غیرمســتقیم درباره چگونگی

بازگشت کامل طرفها به توافق هستند.
«دیوید آلبرایت» بازرس پیشــین هستهای
ســازمان ملل که به شــدت ضد ایران اســت،
دربــاره گزارش آژانس به رویتــرز گفت که این
موضوع ،سواالتی را درباره این ایجاد میکند که
قدرتهای جهانی (در برجــام) چه چیزی را از
ذخیره اورانیوم غنی شده مستثنی کرده اند.
وی افــزود :بــا نگاهی به گذشــته ،معافیت
ایــن صفحات قراضــه اورانیوم بــا غنای حدودا

 ۲۰درصــد ،احتماالً ایده خوبی نباشــد .زمانی
کــه اورانیوم غنی شــده به صفحات ســوختی
تبدیل میشــود برخی از آنها مورد استفاده قرار
نمیگیرند کــه تا حدودی شــبیه خمیر کیک
هستند.
دور دوم نشست حضوری کمیسیون مشترک
برجــام روز جمعه بــا حضور نماینــدگان تمام
طرفهای توافق در وین ،پایتخت اتریش برگزار
شد.

رهایی روابط تهران و سئول از طوفان ترامپ
روابط دوســتانه جمهوری اســامیایران
و کــره جنوبی ،یکی از صدهــا عرصه ای بود
که در چهارســال گذشته گرفتار طوفان زیاده
خواهیهای رییس جمهوری پیشــین آمریکا
شد و اکنون با بروز نشانههای تغییر در فضای
بیــن المللــی تهران منتظر حل مشــکالت و
محدودیتهــای غیرقانونی موجود از ســوی
سئول است.
بــه گزارش ایرنــا ،تجربه روابط دوســتانه
و شــصت ســاله ایران و کره جنوبی ،از زمان
خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگرداندن
تحریمهــای اقتصادی علیه ایــران ،آرام آرام
کمرنگ شــد و در دو ســال گذشته با پیروی
غیرمتعارف شــرکتها و بانکهای کره ای از
تحریمهــای غیــر قانونی رژیــم آمریکا دچار
چالش جدی شده است.
بیــش از هفت میلیــارد دالر از پول ایران
در بانکهای کره جنوبی بلوکه شــده اســت.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی دی ماه ســال
گذشته ارزش داراییهای بلوکه شده ایران در
کــره جنوبی را رقمیمعــال  ۲/۹میلیارد دالر
اعالم کرد و نوشــت«:از شهریور سال ،۱۳۹۸
حدود  ۳تریلیون وون ،پول ایران در یک بانک
کره جنوبی مسدود شده است .این پول توسط
شــعبه بانک ملت ایران در ســئول واریز شده
اســت .عالوه بر این  ۳تریلیون وون ،حدود ۷
میلیارد دالر پــول نفت ایران در دو بانک کره
جنوبی به نامهــای بانک صنعتی کره و ووری
بانک مسدود شده است».
وزارت امورخارجه جمهوری اســامیایران
در سالهای گذشته رایزنیهای گسترده ای به

منظور آزادســازی داراییهای خود انجام داده
اســت« .محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه
اسفندماه سال گذشــته از توافق با کره بر سر
مکانیزمهــا و ســاز و کارها خبــر داد و گفت
کــه ظاهرا کره ایها هنــوز مجوزهای الزم را
دریافــت نکردهاند از این رو اعالم میکنند که
پیگیر موضوع هســتند .از نظر ایران دریافت
مجوز از آمریکاییها غیر ضروری اســت اما با
این حال طرف کره ای تالش دارد که مجوزها
را از آمریــکا برای آزاد کــردن پولهای بلوکه
شده ایران در کره دریافت کند.
«ســیدعباس عراقچی» معاون سیاســی
وزیر امور خارجه هم بهمن ماه ســال گذشته
با همتــای کره ای خــود درباره آزادســازی
داراییهای ایران تبادل نظر کرد.
گفت و گوهــا و رایزنیهای گســترده در
ســطح وزرا ،معاونــان و کارشناســان وزارت
امورخارجه با طرفهای کــره ای در ماههای
گذشته انجام و بر اساس نشانههای موجود به
نتیجه نزدیک شده اســت .سفر «چونگ سی
کیونگ» نخست وزیر کره جنوبی روزهای ۲۲
و  ۲۳فروردیــن یکی از این نشانههاســت .بر
اســاس اعالم «سعید خطیب زاده» سخنگوی
وزارت امورخارجه ،نخست وزیر کره به منظور
گفت وگو دربــاره موضوعات دوجانبه از جمله
موضوع محدودیتهای غیرقانونی ایجادشــده
برای دسترســی به منابع بانک مرکزی در این
کشور به تهران ســفر خواهد کرد .سفری که
جمهوری اســامیایران انتظار دارد؛ نخســت
وزیر کــره جنوبی با برنامه مشــخص در این
زمینه به تهران ســفر کند و ایــن موضوع با

3

جدیت در مذاکرات مطرح شود.
از ســوی دیگر و با وجــود آنکه جمهوری
اسالمیاز همان ابتدای توقیف نفتکش متخلف
کره جنوبی دلیل ایــن اقدام را نادیده گرفتن
قوانین از سوی این کشتی تجاری اعالم کرده
بود اما شــماری از رسانهها توقیف این کشتی
را به موضوع بلوکه شــدن داراییهای ایران در
سئول مرتبط دانســتند .به همین دلیل است
که روز جمعــه  ۲۰فروردین و همزمان با رفع
توقیف این کشتی؛ آن را هم به عنوان یکی از
نشــانههای بهبود روابط ایران و کره جنوبی
تفسیر کردند.
ایده سفر «چونگ ســی کیونگ» در ادامه
پیگیریهای فشــرده و مســتمر بــرای حل
مشــکالت روابط با کره جنوبی ،بــه ویژه در
زمینه محدویت غیر قانونی ایجاد شــده برای
دسترسی به منابع بانک مرکزی در این کشور،
از سوی ســئول به تهران مطرح شد که مورد
استقبال قرار گرفت و هماهنگیهای فنی برای
انجام سفر در حال پیگیری است.
چونگ ســی کیونگ از چهرههای برجسته
حزب حاکم کره ای اســت که گفته میشود
کاندید حزب برای انتخابات ریاست جمهوری
در سال آینده میالدی است .بر این اساس و با
توجه به قوانین کره ،نخست وزیر باید از سمت
خود کناره گیری کند.
«چونگ سی کیونگ» دومین مقام بلندپایه
کره جنوبی است که طی دولتهای اول و دوم
تدبیر و امید به ایران سفر میکند .پیش از این
و در  ۱۲اردیبهشت «۱۳۹۵پارک گیون هی»
رییس جمهوری این کشور در راس یک هیات

بزرگ اقتصادی با بیش از  ۲۰۰نفر مســئوالن
شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی به تهران
سفر کرد و در جریان این دیدار نزدیک به ۲۰
تفاهم نامه همکاری امضا شــد و تجارتی ۴۵
میلیارد دالری برای ســالهای پیش رو میان
دو کشور هدفگذاری شد.
جمهوری اســامیایران و کره جنوبی در
عرصههای اقتصادی ،انرژی ،فنی ،مهندســی
و صنایع ،همکاریهای گســترده ای داشته و
دارنــد و بازار ایران یکی از بزرگترین بازارهای
مشــتری کاالهای کره جنوبی بــه ویژه اقالم
الکترونیکی اســت .پیش از خــروج آمریکا از
برجام و آغاز تحریمها حجم مبادالت سئول و
تهران رشــد قابل قبولی تجربه کرد اما از سال
 ۹۷به بعد این رشد متوقف شد .صادرات ایران
به کــره جنوبی در ســال  ۱۳۹۵به میزان ۲
میلیارد و  ۸۶۱میلیون و دالر و در سال ۱۳۹۶
به میزان  ۴میلیارد و  ۳۸۶میلیون دالر رسید
کــه این رقم در  ۱۱ماهه  ۹۷به یک میلیارد و
 ۸۰۶میلیون دالر کاهش یافت.
میزان واردات از کره جنوبی به ایران هم در

سال  ۱۳۹۵به میزان  ۳میلیارد و  ۳۷۷میلیون
دالر و در ســال  ۱۳۹۶به میزان  ۳میلیارد و
 ۶۸۳میلیــون دالر بوده که ایــن رقم به یک
میلیارد و  ۹۲۲میلیون دالر کاهش یافته است.
ارزش بازارهای ایــران برای کره جنوبی از
یک ســو و بازگشــت امید به احیای برجام و
تغییر سیاســتهای آمریــکا در قبال ایران از
سوی دیگر سبب شــده است که سئول برای
بازگردانــدن اعتبــار خود و به دســت آوردن
اعتماد ایران ،تالشهای خود را شدت بخشد.
ایران هم برای پیشــبرد برنامههای توسعه ای
خود به ظرفیتهای کــره جنوبی نیاز دارد .با
این ضرورت دوطرفــه میتوان امیدوار بود دو
کشور در مسیر تازه و در آغاز راهی نو به دور از
فشارهای خارجی بتوانند به توازنی درست در
روابط دســت یابند .آزاد سازی بی قیدو شرط
داراییهای بلوکه شده جمهوری اسالمییکی
از نخســتین گامهای اعتمادساز در این زمینه
است که به نظر میرســد طی روزهای آینده
درباره تحقق آن خبرها و تحلیلهای بیشتری
شنیده شود.

به برجام
«کریس مورفی» ســناتور دموکرات آمریکایی درباره لزوم بازگشت سریع
دولت این کشــور به توافق هســته ای که دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸
از آن خارج شــد ،در صفحه ی توییترش نوشت :من خواهان توافقی «طوالنی
تر و قوی تر» با ایران هســتم اما مســیر رسیدن به این توافق از توافق هسته
ای ایران(برجام) میگذرد .بازگشــت به برجام در اســرع وقت ،لزوما حاکی از
گرفتن امتیازهای دیگر از ایران است و چند دلیل میتواند بیانگر این باشد:
مورفــی با مطرح کــردن ادعاهایی علیه ایران ادامــه داد :مهم ترین چیز
اطمینان یافتن از این است که ایران به سالحی هستهای دست پیدا نمیکند.
ایــن در اولویت قرار میگیرد .بله ما میخواهیم ایران به حمایتش از نیروهای
نیابتی و برنامه موشــکی اش را پایان بدهد .اما تمام فعالیت بدخواهانه شان با
داشتن یک بمب هسته ای بدتر میشود.
او در ادامه نوشت :ما چهار سال زمان داشتیم که رویکرد مخالفان برجام را
امتحان کنیم .ترامپ تحریمهایی فلج کننده بر ایران اعمال کرد تا مجبورشان
کند دربــاره همه چیز مذاکره کنند .یک فاجعه بود .ایران نخواســت مذاکره
کند ،برنامه هســته ای شــان را از سر گرفتند و شــروع کردند به شلیک به
نظامیان آمریکایی .این ســناتور آمریکایــی در ادامه بیان کرد :در این میان،
اتحادی که اوباما ایجاد کرده بود(آمریکا/اروپا/روسیه/چین در برابر ایران) فرو
پاشــید .اروپا ،روســیه و چین به ایران کمک کردند تحریمهای ترامپ را دور
بزند و حاضر نشدند با آمریکا در محدود کردن دیگر اقدامات ثبات زدای ایران
همکاری کنند .مورفی افزود :بی فکرانه اســت که باور کنیم حاال ایران حاضر
است بنشیند و درباره توافقی جامع مذاکره کند .اگر هم باشند ،امتیازهایی از
ما خواهند خواســت ،مثل تغییر دادن روابط دفاعی مان با عربستان سعودی
و امارات متحده عربی.
او همچنین اظهار کرد :بهترین مســیر برای آوردن ایران به میز مذاکره در
زمینه مسائل غیر هستهای ،بازگشن به برجام و پی ریزی دوبارا ساختار اتحاد
 ۵+۱است .این یعنی «پایبندی در ازای پایبندی» .ایران به پایبندی به برجام
باز میگردد و آمریکا تحریمها را لغو میکند.
مورفی در آخر گفت :این توافق برای آمریکا ،اســرائیل و بقیه جهان خوب
بود .نشان داد که دیپلماســی میتواند مشکالت بزرگ را حل کند .هر روزی
که آمریکا و ایران از توافق خارجند ،جهان امنیت کمتری دارد و دیپلماســی
از ارزش میافتد.
اکونومیک

نیازهای دوجانبه تهران و پکن به توسعه روابط

ســند همکاریهای جامع ایران و چین که اوایل فروردین سال جاری و با
حضور وزرای خارجه دو کشــور در تهران امضا شد ،ضمن اینکه بیانگر ارتقای
روابط دو کشــور بر اساس نیاز و یک ضرورت در برابر تحریمهای آمریکا علیه
تهران و پکن است پیامدهای مثبت منطقه ای زیادی هم برای دو کشور دارد.
به گزارش ایرنا ،این ســند که هیچگونه الزام قانونی ندارد و تنها چارچوب
همکاریهای دو کشور را تعیین میکند از دیدگاه رقابت ژئوپلتیک با واکنش
رسانههای غربی مواجه شد که مدعی بودند ایران و چین با امضای این قرارداد
به دنبال تغییر بازی در ســطح بین الملل در میــان تحریمهای آمریکا علیه
تهران هستند.
بر خالف تبلیغات غیرواقعی رســانههای غرب در مورد ســند همکاری دو
کشور ،ایران و چین با سلطه و قلدری مخالف هستند و از عدالت و انصاف بین
المللی محافظت میکنند و برنامههای راهبردی و همکاری را با هدف افزایش
تعامل و ســطح روابط دنبال میکنند ،به طوری که کارشناسان معتقدند این
توافق میتواند الگویی برای همکاری ســایر کشورها بر اساس نیازهای خود و
در چارچوب توسعه متقابل باشد.
طرح همــکاری جامع چین و ایران نتیجه تــاش دو طرف پس از صدور
بیانیه مشــترک در مورد ایجاد یک مشارکت راهبردی جامع در ژانویه ۲۰۱۶
و در جریان سفر «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین به ایران است.
کارشناســان معتقدند جــدا از ارتقاء همکاریهای سیاســی ،برنامه جامع
همــکاری ایران و چین میتواند پیامدهــای منطقه ای مثبت زیادی برای دو
کشــور داشته باشــد به طوری که «دینگ النگ» استاد مطالعات خاورمیانه
دانشــگاه بین المللی شانگهای در مورد این سند همکاری گفت :چین و ایران
سابقه همکاری طوالنی دارند و ایران در چارچوب ابتکار عمل کمربند و جاده
یک شریک حیاتی برای چین است.
وی گفت :امضای این سند ناشی از نیاز دو کشور به دنبال توسعه بر اساس
اصل سود متقابل و نتایج برد  -برد است .ایران برای عبور از تحریمهای غرب
و تقویت زیرساختهای داخلی به همکاری با چین نیاز دارد و چین هم برای
تأمیــن امنیت انرژی خود نیــاز به واردات نفت از ایران دارد .بر این اســاس
مسایل اقتصادی مهمترین دستاورد این همکاری دو جانبه است.
اگرچه محتویات این سند منتشر نشده است اما آنطور که مقامات دو کشور
میگویند بر اســاس این ســند دو طرف از پتانســیلهای همکاری اقتصادی
و فرهنگی اســتفاده میکنند و برنامههایــی برای همکاریهای طوالنی مدت
تنظیم میکنند که پیامدهای مثبت زیادی برای تهران و پکن دارد.
توافق همکاری با چین ،نماد تمایل تهران برای همکاری با کشورهای دیگر
کارشناســان آشــنا به روابط چین و ایران میگویند همکاریهای انرژی
قســمت بزرگی از توافق چین و ایران اســت« .لی ویجیــان» معاون انجمن
مطالعــات خاورمیانــه در پکن به روزنامــه گلوبال تایمز گفته اســت توافق
استراتژیک  ۲۵ساله ،نشــانه ای از همکاری عملی بین چین و ایران ،محدود
به دو کشور نیســت ،زیرا این نماد رویکرد چین برای خنثی کردن تنشهای
ژئوپلتیک در خاورمیانه با تقویت توسعه اقتصادی منطقه و نماد تمایل تهران
برای همکاری با کشورهای دیگر است.
لــی گفت :بیماری همه گیر کرونا تقاضــای نفت را کاهش داده و خطرات
حیاتــی اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد .گردشــگری محلی از این
بیماری همه گیر آسیب دیده و توسعه منطقه ای را در معرض تهدید قرار داده
اســت .به همین دلیل دو کشور میتوانند با امضای این قرارداد در زمینههای
مختلف بهداشــتی ،گردشگری و فرهنگی در کنار مزایای اقتصادی با یکدیگر
کار کنند.
برخورداری دو کشور از همپیمانانی قدرتمند در شرق و غرب آسیا ،مقابله
با چالشهای یکجانبه گرایی به سرگردگی آمریکا ،کاهش تاثیرات تحریمهای
امریکا بر تهران و پکن ،ارتقــا همکاریهای تجاری و اقتصادی در زمینههای
مواد اولیه و انرژی و در نهایت توســعه روابــط در چارچوب یک کمربند یک
جاده ،از جمله پیامدهای منطقه ای این سند  ۲۵ساله است.
پولیتیک

نگاه اسرائیلی به مذاکرات وین

یونا جرمی باب در «جروســالم پست» نوشــت :مذاکرات غیرمستقیم بین
آمریــکا و ایران با میانجیگری انگلیس ،فرانســه ،آلمان ،چین و روســیه در
حقیقت تالش و مذاکره سه رئیس دولت در مسیرهای مختلف است.
به گزارش انتخاب  ،در ادامه این مطلب آمده است :حسن روحانی ،رئیس
جمهــور ایران ،مذاکرات هســتهای در وین را «یک فصل جدید» در مســیر
احیای برجام خواند که نشــان دهنده مثبت ترین واکنش دولت وی از زمان
روی کار آمدن جو بایدن است.
روحانی برای نجات میراث سیاست خارجی خود در داخل ایران به حداقل
نوعی توافق موقت با آمریکا نیاز دارد ،زیرا او بود که تالش کرد توافق هســته
ای  2015را برای لغو تحریمها به سرانجام برساند .با برگزاری انتخابات در ماه
ژوئن ،هشت سال ریاست جمهوری روحانی به پایان خواهد رسید.

