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وال استریت ژورنال مدعی شد

بررسی اعمال تحریمهای سختتر علیه ایران از سوی آمریکا

یک روزنامه آمریکایــی به نقل از مقامات
رســمیاین کشــور و برخــی منابــع مطلع
مدعی شــد که آمریکا در حال بررسی اعمال
تحریمهای سختترعلیه صادرات نفت ایران
به چین به منظور ترغیب ایران به ادامه دادن
مذاکرات احیای توافق هستهای و یا تنبیه آن
در صورت ترک این مذاکرات است.
به گزارش ایســنا ،روزنامه وال اســتریت
ژورنــال در گزارشــی مدعی شــد که دولت
آمریکا در حال بررســی تحریمهایی سختتر
علیه صــادرات نفت ایران به چین اســت تا
از این طریق تهران را در به نتیجه رســاندن
توافقــی هســتهای و باال بــردن بهای ترک
مذاکرات احیای توافق هسته ای که به طول
انجامیده است ،ترغیب کند.
وال اســتریت ژورنال به نقــل از مقامات
رســمیآمریکا و افــراد مطلــع بــا توجه به
مذاکــرات اخیر در وین بر ســر احیای توافق
هسته ای نوشت :چون این مذاکرات در حال
متزلزل شدن هستند ،آمریکا در حال بررسی
گزینه هایی است که ایران را ترغیب به حفظ
و ادامه مذاکرات کرده یا اگر چنین نکرد ،آن
را تنبیه کند.
ایــن روزنامه بــه ادامه ادعــای مقامات
آمریکایــی مذکــور پرداخته و نوشــت :یک
برنامه کــه در مرحله پیش نویس اســت ،از

طریــق تحریمهایی جدید که شــبکه های
حمل و نقــل را که به صــادرات حدود یک
میلیون بشــکه در روز کمک کــرده و منابع
مالــی مهمیرا بــرای ایران فراهــم میکند،
موجب قطع کردن فروش رو به افزایش نفت
ایران به چین ،مشتری اصلی نفت این کشور،
میشود.

این گزارش در ادامــه مطرح میکند :این
مقامــات میگویند ،اقدامات جدید در صورت
شکســت مذاکرات هســته ای انجام خواهند
شــد .آن ها همچنین میگوینــد ،این برنامه
شــامل اجرای ســلطه جویانــه تحریم های
فعلی میشود که از طریق اعالم موارد جدید
تحریمییا اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

وال اســتریت ژورنــال به نقــل از یکی از
این مقامات آمریکایی نوشت :چیز زیادی در
اقتصاد ایران برای تحریم باقی نمانده اســت،
فروش نفت ایران به چین غنیمت است.
ایــن روزنامــه ادامــه داد :ایــن مقامات
میگویند ،هیچ تصمیمیبرای پیش بردن این
برنامه گرفته نشده است؛ خطر این وجود دارد

که چنین اقدامیدارای نتیجه معکوس باشد،
یعنی باعث شود ایران برنامه هسته ایاش را
سرعت ببخشد .آن ها همچنین اظهار کردند
گزینه های دیگر نیز در حال بررســی شدن
هستند.
وال اســتریت ژورنال همچنین به نقل از
نفر دومــیاز این مقامات آمریکایی نوشــت:
این گزینه هــا شــامل کارزاری دیپلماتیک
بــرای متقاعــد کــردن چین ،هنــد و دیگر
مشــتریان بــزرگ نفت خام بــه قطع کردن
واردات ایــن محصول ،کاالهــای تجاری غیر
نفتــی ،تامین مالی بدهــی و نقل و انتقاالت
مالی میشود.
بر اساس این گزارش ،طی ماهای گذشته
مذاکرات احیای توافق هسته ای میان اعضای
کمیسیون مشــترک برجام با حضور آمریکا
در وین ،محل برگــزاری مذاکرات در جریان
بوده است .مذاکرات در مسیری پیش میرود
که احیای توافق از طریق بازگشت آمریکا به
توافق هسته ای و بازگشت ایران به پایبندی
دوبــاره به تعهــدات برجامیکه آن ها را طی
اقدامات جبرانی در نتیجــه خروج آمریکا از
برجام کاهش داده بود ،محقق شود.
آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمینداشتهاند
و نمایندگان دولت آمریکا با نمایندگان سایر
اعضای برجام در این زمینه رایزنی میکنند.

رایزنی تلفنی وزیران خارجه چین و ایران درباره افغانستان
«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در جریان سفر به مصر با «محمد جواد
ظریف» وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دوجانبه و مساله افغانستان تلفنی
گفت و گو کرد.
به گزارش ایرنا ،رادیو بین المللی چین گزارش کرد وانگ وایی در این تماس
گفت :پکن از ســهم مثبت «حسن روحانی» رییس جمهوری و دولت ایران در
توسعه روابط بین چین و ایران در طول  ۸سال گذشته قدردانی کرد.
وی تاکید کرد که چین مایل اســت همراه با «سیدابراهیم رئیسی» رئیس
جمهــوری منتخب و دولت جدید ایران ضمن ارتقا ایــن روند حاکم میان دو
کشور به شیوه ای مبتنی بر اعتماد متقابل و حمایت از یکدیگر ،تقویت مبادالت
دوستانه و همکاری ،مخالفت مشترک با یک جانبه گرایی و قلدری ،دفاع قاطعانه
از چند جانبه گرایی و انصاف و عدالت بین المللی ،در مسیر حفاظت هر چه بهتر

کرزی :حضور آمریکا به تقویت تروریسم در افغانستان منجر شد
رئیس جمهــوری ســابق افغانســتان گفــت :حضور
نظامیآمریکا در افغانستان نتایجی معکوس به بار آورد و کار
مبارزه با تروریسم به گونهای پیش رفت که مغایر با شعارها
بود و باعث تقویت تروریسم شد.
بــه گزارش ایرنا ،حامد کرزای روز دوشــنبه در همایش
مجازی افغانســتان صلح و امنیت پایــدار ،گفت :موقعیت
استراتژیک افغانستان باعث شده کشورهای قدرتمند از این
جغرافیا استفاده کنند اما تاریخ پرافتخار حماسی مردمان این
سرزمین نگذاشــته است که افغانستان به مستعمره تبدیل

شود .سلسله تجاوزها آســیبهای به کشور ما وارد کرده و
ما را از پیشــرفتهای صنعتی جهان دور کرده است .رئیس
جمهوری ســابق افغانستان ادامه داد :آمریکا سال  ۲۰۰۱به
بهانه حادثه  ۱۱سپتامبر وارد کشور ما شد و جامعه جهانی
حضور بیگانگان را در کشور ما پذیرفتند .هرچند آمریکا در
قسمتهایی پیشرفت داشت اما در عرصه نظامیو مبارزه با
تروریسم نتایجی معکوس به بار آورد و کار مبارزه با تروریسم
به گونهای پیش رفت که مغایر با شعارها بود و باعث تقویت
تروریسم شد.

از منافع مشترک چین و ایران و کشورهای در حال توسعه تالش کند.
وزیر امور خارجه چین ادامه داد که کشــورش از ایران بابت حمایت از چین
در مسائل مرتبط با منافع کلیدی قدردانی میکند و به حمایت از ایران در جهت
حفظ حاکمیت و عزت ملی ،انتخاب سیستم سیاسی و مسیر توسعه متناسب با
شرایط ملی و دفاع از حقوق و منافع قانونی این کشور ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه ایران نیز در این گفت وگوی تلفنی ضمن تشــکر از چین
بابت تامین واکسن و محصوالت ضد کرونا برای ایران و حمایت از ایران در مسیر
مبارزه با بیماری کووید ،۱۹-نسبت به تقویت همکاری ایران با چین علیه همه
گیری کرونا ابراز امیدواری کرد .ظریف گفت :ایران اهمیت بســیار زیادی برای
روابط با چین قائل است و معتقد است که این روابط بعد از روی کار آمدن دولت
جدید در ایران ،بیش از پیش تعمیق پیدا خواهد کرد.

دستیار وزیر امور خارجه :ایران نگران آینده شیعیان افغانستان است
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیای وزارت
امور خارجه تاکید کرد :ایران در جستجوی یک افغانستان
امن ،با ثبات و صلحدوست است و این ممکن نیست جز با
تضمین جایگاه و حقوق همه اقوام و مذاهب در یک سند
میثاق ملی (قانون اساسی)
به گزارش ایرنا« ،ســید رسول موســوی» در حساب
کاربــری خود در توییتر افغانســتان نوشــت:نمیشــود
نگــران آینــده شــیعیان افغانســتان نبــود .نگرانی به
آن دلیــل نیســت کــه ایران نــگاه خاصی به شــیعیان

سخنگوی وزارت امورخارجه:

تعویق مذاکرات وین تا آغاز دولت جدید طبیعی است
گفتوگوها برای تبادل زندانیان با آمریکا موازی و با واسطه بود

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات برای تبادل زندانیان به صورت
جداگانه و موازی در وین انجام شد ،تاکید کرد :آنچه آمریکا انجام میدهد ،گره زدن یک
موضوع انسانی با یک هدف سیاسی است.
به گزارش ایرنا« ،سعید خطیبزاده» صبح دیروز در نشست خبری با خبرنگاران که
به صورت مجازی برگزار شد ،با اشاره به تحوالت سیاست خارجی در هفتههای گذشته
در پاســخ به سوالی درباره اظهارات عراقچی و موکول شدن مذاکرات به دولت سیزدهم
گفت :مذاکرات وین در شش دور با قوت و کیفیت جلو رفت.
وی با بیان اینکه احیای برجام به دلیل رویکرد آمریکا با تاخیر روبهرو شد و انتخابات
ریاست جمهوری در ایران برگزار شد ،اظهار داشت :حاال باید منتظر باشیم دولت جدید
مستقر شود .البته سیاستهای کلی نظام تغییر نمیکند و دولت مجری دستورات نظام
است .طبیعی است این گفتوگوها در مسیر عادی ادامه یابد.
ی عمومیو رسانهای وزارت امور خارجه ادامه داد :مهم این است
رییس مرکز دیپلماس 
که منافع مردم و تصمیمات عالیه نظام اجرا شود .لحظهای که دولت آمریکا به تعهدات
خود در ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام برگردد و ایران راســتیآزمایی کند ،به تعهداتش
برمیگردد .باید صبر کنیم دولت جدید مستقر شود.
تصمیم نهاد قضایی اروپایی شرمآور است
خطیــبزاده درباره تصمیم نهــاد قضایی اتحادیه اروپا دربــاره حجاب تصریح کرد:
تصمیمیکه از سوی نهاد قضایی اروپایی اعالم شــده ،شرمآور است .وقتی حقوقبشر،
حقوق اقلیتها و مذاهب به اســام و مسلمین میرســد ،در اروپا معنای مضیقی پیدا
میکند .این تصمیم تبعیضآمیز و تبعیضســاز است و میتواند باعث افزایش گسترش
اسالم هراسی و خشونت علیه مسلمانان در دامنه اروپا باشد.
وی ادامه داد :از نهادها و مراجع ذیربط اروپایی انتظار داریم این را اصالح کنند .این
نقض اولیه و بدیهی آزادی شریعت و مذاهب در اروپا و نقض حقوق اقلیتها در اروپا است.
ناامنی در افغانستان برای ایران قابل تحمل نیست
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره آخرین وضعیت مرزهای ایران با افغانستان
خاطرنشان کرد :به دقت اوضاع را در مرزها کنترل کرده و شرایط را رصد میکنیم .امنیت
افغانستان ،امنیت ماست و ناامنی در آن کشور برای ما قابل تحمل نیست.
خطیبزاده همچنین درباره افتتاح ســفارتهای امارات و اسرائیل ابراز داشت :رژیم
اشغالگر قدس در حضیض مشروعیت و حضیض شرایط سیاسی و اقتصادی خود است.
آنها فکر میکنند با این اقدامات میتواند مشروعیت برای خود ایجاد کنند .رژیم اشغالگر
قدس به عنوان رژیمیکه دههها اســت ،مشغول ترور و ناامنی است ،مشروعیتی از این
طریق کسب نمیکند .مسئولیت ناآرامیهایی که در منطقه با حضور اسرائیل مرتب شود،
متوجه امارات است.
از عادیسازی روابط با مصر استقبال میکنیم
وی درباره ادعای گفتوگوهای ایران و مصر هم بیان کرد :تماسها همواره بین ایران
ی شدن روابط کشورهای بزرگ اسالمیبه نفع منطقه
و مصر بوده و قطع نشده است .عاد 
و جهان اسالم است و ما از این عادیشدن همواره استقبال کردهایم.
این دیپلمات ارشد درباره طرح سه مرحلهای برخی از کشورهای اروپایی درباره برجام
یادآور شد :نه یک کلمه بیش از برجام انتظار داریم و انجام میدهیم و نه یک کلمه کمتر
از آن .طرحهای زیادی شاید گفته شود اما آنچه روشن است ،سیاست اصولی و کلی نظام
است و آن ،این است که هیچ چیزی فراتر از آن گفتوگو نمیکنیم.
گفتوگوها برای تبادل زندانیان با آمریکا موازی و با واسطه بود
خطیبزاده در پاســخ به ســوال خبرنگار ایرنا درباره جزییات گفتوگوهای ایران با
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آمریکا و انگلیس درباره تبادل زندانیان و دلیل انکار این توافق از سوی واشنگتن عنوان
کرد :اظهارنظری که از سوی طرف آمریکایی درباره این توافق شنیدیم ،جای حیرت دارد.
در کنار گفتوگوهای برجام در وین و موازی با آن اما جداگانه ،گفتوگوهایی با واسطه با
آمریکا و همچنین انگلیس داشتیم که درخصوص این موضوع بشردوستانه و انسانی بود.
وی بــا تاکید بر اینکــه از روز اول اعالم کردیم رهایی انســانهایی که به بهانههای
واهی در آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی و ...زندانی شدهاند ،اولویت ماست ،گفت:
آنچه آمریکا انجام میدهد ،گره زدن یک موضوع انسانی با یک هدف سیاسی است .این
گفتوگوها به شکل موازی و جداگانه انجام شد و به نتیجه رسید .برای انجام این توافق،
الزم بود مقدمات کار انجام شــود و همه طرفها به پایتختهایشان رفتند که مقدمات
کار را انجام دهند.
آمریکا باید از استفاده سیاسی از مسائل انسانی دست بردارد
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مقدمات الزم از سوی آمریکا انجام نشده
است ،اظهار داشت :وقتی ایران به کشورهای عضو برجام اعالم کرد دور هفتم مذاکرات
وین در دولت جدید انجام میشود ،متوجه شدیم دولت آمریکا تصمیم گرفته آن مسئله
را به دولت بعدی گره بزند .این کار ،هم رویکرد غلطی اســت و هم باعث میشود همه
مسیرها دچار سختی شود.
به گفته خطیبزاده ،اگر آمریکا و انگلیس امروز تعهدات خود را در خصوص آن توافق
انجام دهد ،این کار قابل انجام است .آمریکا باید از استفاده سیاسی از این مسئله انسانی
دســت بردارد .اگر طرف مقابل تعهداتشان را انجام دهند ،فکر میکنیم این مسیر باز
است.
تغییر و شکافی عمدهای در تداوم کار دولت دوازدهم وجود ندارد
وی در پاسخ به این سوال که تصمیم برای ادامه روند مذاکرات در دولت سیزدهم از
سوی کدام طرف اتخاذ شد ،عنوان کرد :طرف غربی به تعهدات خود در دور ششم توافق
نکرده بود که برای دور جدید برگردد و بخش عمدهای هم که باید توافق میشد ،انجام
شده بود .اختالف نظر در برخی لیستها و اسامیبود که آمریکا آنها را در دور ششم بلوکه
کرد و ما هم گذاشتیم که طرف آمریکایی برود و تصمیم سیاسی خود را بگیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به تشکیل کمیته تطبیق در ایران گفت :در ایران
هم با توجه به انتخابات و انتقال آرام و مدنی قدرت باید یکسری موضوعات مورد بحث
و بررســی قرار میگرفت و در کمیته تطبیق مباحث مطرح شد .وزارت امور خارجه به
عنوان نهاد حاکمیتی دستورات حاکمیت را منتقل و برای اجرایی شدن آن اقدام میکند.
خطیبزاده افزود :هیچ تغییر و شکاف عمدهای در تداوم آنچه در دولت دوازدهم انجام
میشــد ،وجود ندارد و در دولت سیزدهم ،کار ادامه خواهد یافت و طبیعی است وزارت
امور خارجه در چارچوب دستورات حاکمیتی عمل کند.
هند به تعهدات خود درباره بندر چابهار عمل کند
وی درخصوص پیشــنهاد وزیر امور خارجه هند مبنی بر اینکه بندر چابهار در مسیر
شــمال در طرح هند-پاســیفیک قرار گیرد ،ابراز داشت :بندر چابهار یکی از بنادر مهم
ایران در حوزه توســعه آبی اســت و در کریدور جنوب  -شمالی که نزدیک به دو دهه
است بین ایران ،روسیه و هند صحبت شده ،قرار دارد .توسعه آن ،بخشی از آن در اختیار
شرکتهای هندی است و ما انتظار داریم ،آنها به تعهدات خود عمل کنند.
به گفته ســخنگوی وزارت امور خارجه ،آنچه به عنوان زیرســاختهای ترانزیت در
جمهوری اسالمیایران قرار دارد ،میتواند در ظرفیت گسترش همکاریهای منطقهای و
توسعه در این حوزه به کار گرفته شود .البته در چارچوبهایی که همواره در سیاستهای
کالن خودمان مطرح کردهایم.

افغانستان دارد .وی ادامه داد{ :این نگرانی} به این علت
اســت که ایران در جستجوی یک افغانستان امن ،با ثبات
و صلحدوســت است و این ممکن نیســت جز با تضمین
جایگاه و حقوق همه اقوام و مذاهب در یک ســند میثاق
ملی (قانون اساســی) .به گزارش ایرنا ،با افزایش تنشها
در افغانســتان و پیشروی و تصرف مناطق و شــهرها و
روســتاهای مختلف این کشــور توســط گــروه طالبان،
تهدیدات نســبت به افزایش جنگ داخلی در افغانســتان
بیش از پیش افزایش یافته است.

نخست وزیرعراق تاکید کرد

ادامه گفتوگوهای ایران و عربستان
نخســت وزیر عراق در گفتوگویی به آخرین تحوالت منطقه و جهان از جمله
گفتوگوهای ایران و عربستان و ایران و آمریکا و نقش آنها بر منطقه پرداخت .به
گزارش ایسنا ،مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق در گفتوگو با شبکه العربیه
تاکید کرد :اجازه نخواهیم داد که عراق به نقطه تهدیدی برای همسایگان تبدیل
شود و محافظت از مرزها اولویت ماست .وی با اشاره به اینکه برای بازگرداندن نقش
تاریخی عراق در منطقه و نزدیک کردن رویکردها تالش خواهد کرد گفت :مذاکرات
سعودی-ایرانی تداوم خواهد یافت .الکاظمیخاطرنشان کرد :امیدواریم که عراق به
میدان جنگ ایران و آمریکا تبدیل نشود و گفت وگوهای ایرانی-آمریکایی بازتاب
هایی بر منطقه خواهد داشــت .نخســت وزیر عراق در ادامه گفت :با طرف ایرانی
رایزنی هایی خواهم کرد زیرا ما به ثبات نیاز داریم .وی همچنین از سفر به تهران
بعد از تحلیف ابراهیم رئیسی خبر داد .مصطفی الکاظمیدر بخش دیگری از گفت
وگوی خود روابط عراق و عربســتان را بسیار عالی توصیف کرد و گفت :محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان دوست شخصی من است و برای تالش های اصالحاتی
او خوشحال هستم و اصالحات بن سلمان بازتاب مثبتی بر منطقه خواهد داشت.
رویداد

نیروی دریایی آمریکا خبر داد

حضور ناوگروه ایران نزدیکی تنگه مانش

موسسه نیروی دریایی آمریکایی مدعی شد ،طبق تصاویر ماهوارهای ناو بندر
مکران به همراه ناو پشــتیبان خود در حال نزدیک شدن به کانال مانش هستند
و احتماال مقصد نهایی آنها دریای بالتیک است .به گزارش ایسنا ،موسسه نیروی
دریایی آمریکا با انتشار خبری در پایگاه اطالع رسانی خود گزارش داد :بر اساس
تصاویر ماهوارهای ،دو کشتی جنگی ایرانی به کانال مانش نزدیک میشوند .تصور
میشود این کشتیها به سمت دریای بالتیک در حرکتند تا به عنوان نماینده ایران
در رژه دریایی  ۲۵ژوئیه روسیه شرکت کنند .این رژه به مناسبت سیصد و بیست
و پنجمین سالگرد تاسیس نیروی دریایی روسیه روز یک شنبه آینده در سواحل
سن پترزبورگ برگزار میشود .بنابر این گزارش ،ناوچه سهند و ناو بندر مکران دو
شناوری هســتند که قبل از نزدیک شدن به سواحل جنوبی انگلیس از سواحل
غربی آفریقا ،اسپانیا و فرانسه عبور کردند .زمانی که این دو کشتی جنگی در ماه
آوریل با ســاح و احتماال سوخت شده ایران را ترک کردند ،پیش از توقف حدود
یک هفتهای در سواحل سنگال و سپس عزیمت به سمت اقیانوس اطلس ،تصور
میشد که عازم ونزوئال باشند .اکنون با عبور این کشتیها از کانال مانش ،احتماال
ناتو آنها را زیر نظر میگیرد.
اتمی

افتتاح ساختمان مجموعه آزمایشگاهی تحقیق و توسعه
پروژه «چشمه نور ایران»

ساختمان مجموعه آزمایشگاهی تحقیق و توسعه ( )R&Dشتابگر ملی
موسوم به پروژه «چشمه نور ایران» ظهر روز دوشنبه  ۲۸تیرماه با حضور علی
اکبر صالحی ،معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمیایران افتتاح
شــد .به گزارش ایسنا ،در این مراسم ،حجت االسالم ابوترابیفرد امام جمعه
موقت تهران ،سورنا ستاری ،معاون علمیو فناوری رییسجمهور ،محمد جواد
الریجانی رییس پژوهشــگاه دانش های بنیادی ( ،)IPMخانم دکتر محمد
بیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسالمی ،مدیران و متخصصان صنعت
هستهای و پروژه چشمه نور ایران و همچنین جمعی از مسئوالن استان قزوین
حضور داشتند .این مجموعه که با هدف نیل به فناوری و بومیسازی ساخت
شــتابگر ذرات به عنوان بزرگترین طرح علم و فناوری تاریخ ایران راه اندازی
شده است ،شامل بخش های آزمایشگاهی پیشرفته سامانه های خال ،تشخیص
باریکه ،ســامانه های بسامد رادیویی ،اندازه گیری و کالیبراسیون مغناطیس،
هم راستایی ،باریکه خط ها ،شیمیو کارگاه مکانیک میشود که با تخصیص
بودجه الزم و تجهیز آزمایشگاه ها شروع بکار خواهد کرد.

