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مقامات ارشد ناتو و روسیه دیروز )چهارشنبه، 
۲۲ دی( برای کاســتن از اختالفات در مورد 

وضعیت اوکراین دیدار کردند.
به گزارش آسوشــیتدپرس، دیدار عصر دیروز 
همزمان با یــک هفته تالش های دیپلماتیک 
حســاس و اقدامــات دیگر بــرای جلوگیری 
از آنچه واشــنگتن احتمال حمله روســیه به 
اوکرایــن می داند، صورت می گیرد. مســکو 

برنامه ریزی برای حمله را رد کرده است.
الکساندر گروشــکو معاون وزیر امور خارجه 
و الکســاندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه 
رهبــری هیات مســکو را در نشســت امروز 
شورای ناتو -روسیه برعهده دارند. این اولین 
بار در دو ســال گذشته است که نشست این 
شــورا برگزار می شــود. وندی شرمن معاون 
وزیر امور خارجه آمریــکا نیز در مقر ناتو در 

بروکسل حاضر خواهد بود. 
بر اســاس این خبــر، انتظار مــی رود دیدار 
دو طرف سه ســاعت طول بکشــد. شورای 
ناتو-روســیه، نشســت اصلی برای مذاکرات 
دو طــرف، دو دهه قبل تاســیس شــد اما 
نشست های همه جانبه با حضور تمام اعضا به 
دلیل الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه در 
ســال ۲۰۱۴ متوقف شد و فقط نشست های 
جداگانه ای از آن زمان به بعد برگزار شده که 

آخرین نشست در سال ۲۰۱۹ بود.
وزارت امــور خارجــه روســیه ماه گذشــته 
فهرســتی از خواسته های خود برای آمریکا و 
ناتــو را پیش از مذاکرات جاری میان مقامات 
واشنگتن و مسکو ارائه کرد. روسیه از آمریکا 
و ناتو خواسته است که اوکراین را به عضویت 
ناتــو درنیاورند و میــزان نیروهای نظامی در 

شرق اروپا را کاهش دهند.
مســکو همچنین از آمریکا خواسته است که 
هیچ پایگاه نظامی در کشــورهایی که اعضای 
سابق اتحاد جماهیر شوروی بوده و بخشی از 

ناتو نیستند، احداث نکند.  
آمریــکا با هیچ کــدام از این درخواســت ها 

موافقت نکرده اســت. با وجــود این، مقامات 
آمریکایــی می گوینــد  دولــت جــو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا مایل اســت در مورد 
برخی از نگرانی های مطرح شــده از ســوی 
والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهوری روســیه 
گفت وگــو کنــد. در این میــان ، یک منبع 
دیپلماتیک روس در یک بیانیه گفت: هیئت 
آمریکایــی در پایان مذاکــرات ژنو قول داده 
هفته آینده به پیشــنهادات روســیه درباره 
تضمین های امنیتی در مورد عدم گســترش 

ناتو در شرق اروپا پاسخ بدهد.
وی بــا اشــاره به اینکه مســکو بــرای رفع 
نگرانی های خود در مورد عدم گســترش ناتو 
در شــرق اروپا نیاز به پاسخی روشنی دارد، 

گفت: طفره رفتــن و عدم تعیین تکلیف این 
موضوعات، برای ما مهم نیست.

این منبع افزود:  هیئت روســی این پیشنهاد 
مســکو )ضمانت های امنیتــی( را با جزئیات 
کامل بررســی کرده تا هر گونه ســوء تفاهم 
را رفــع کند. با این وجــود، این منبع معتقد 
است که دســتیابی به توافق به نفع روسیه و 
آمریکاســت و در غیر این صورت، تهدیدات 

علیه امنیت در جهان افزایش خواهد یافت.
مذاکرات مقامات روســیه و آمریکا سه شنبه 
)۲۰ دی( بــا محوریت مســئله تضمین های 
امنیتی پیشــنهاد شده از سوی مسکو در ژنو 
آغاز شد. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در 
پیامی توییتری نوشــت: نشست امروز شورای 

#ناتو – #روسیه در حال برگزاری است.
وی تاکید کرده اســت: این یــک فرصت به 
موقع برای گفت وگو در یک لحظه حســاس 
برای امنیت اروپاست. وقتی تنش ها باالست، 
مهم تر این اســت که دور یک میز بنشینیم و 
به نگرانی هایمان بپردازیم. گزارش رسانه های 
مخلتف حاکی اســت این مذاکــرات تاکنون 
نتیجه قابل توجهی به دنبال نداشــته و قرار 
اســت در روزهای آینده در بروکســل و وین 

نیز ادامه یابد.
ماه هاســت کی یف به متحدانش در آمریکا و 
اروپا هشدار می دهد که ده ها هزار نظامی روس 
در امتداد مرز شرقی اش تجمع کرده اند. این 
تقویت قوا شــبهه تکرار اقدام ۲۰۱۴ روسیه 

در شــبه جزیره کریمه واقع در دریای سیاه را 
ایجاد کرده که موجب شد جامعه بین المللی 
بــه آن اعتراض کرده و یک ســری  تحریم ها 

علیه مسکو وضع شود.
کرملین اما بارها چنین اتهاماتی را انکار کرده، 

و تدارک برای حمله را  بی اساس می داند.
این هفته وندی شــرمن، معــاون وزیر امور 
خارجه آمریــکا در ژنو مذاکراتی را با همتای 
روس خود آغاز کرد. شــرمن دوشــنبه گفت 
که در جریان گفت وگو با ســرگئی ریابکوف، 
معــاون وزیر امور خارجه روســیه که حدود 
هشت ســاعت به طول انجامید، او نسبت به 
تبعات اقتصادی شــدیدی کــه دولت بایدن 

آماده اعمال علیه مسکو است، هشدار داد.
شــرمن به دنبال رایزنی بــا ریابکوف در یک 
کنفرانس مطبوعاتــی به خبرنگاران گفت: ما 
بســیار آماده ایم و با متحدان و شــرکایمان 
هم سو هســتیم تا آن هزینه های هنگفت را 
اعمــال کنیم. این تحریم هــا، نهادهای مالی 
مهــم و صادرات روســیه را هدف  می گیرد و 
مواضع ناتــو در اراضی متحد را تقویت کرده 
و کمــک امنیتی به اوکرایــن را هم افزایش 
می دهــد. ویکتوریا نوالند، معــاون وزیر امور 
خارجــه آمریــکا در امــور سیاســی هم در 
کنفرانــس مطبوعاتی روز سه شــنبه مواضع 

مشابهی را تکرار کرد.
در همیــن حــال، ریابکــوف در کنفرانــس 
مطبوعاتی جداگانه ای گفت »هیچ پیشرفتی« 
به دنبال رایزنی با شرمن در ژنو حاصل نشد. 
او تاکید کرد: اطمینان یافتن از اینکه اوکراین 
هرگــز و هرگــز عضوی از ناتو نمی شــود، از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
گفــت و گوهای امنیتی راهبردی روســیه و 
آمریکا در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ )۲۰ دی(، نشست 
شورای ناتو و روسیه در ۱۲ ژانویه )۲۲ دی( 
و نشست شــورای دائمی ســازمان امنیت و 
همکاری اروپــا در ۱۳ ژانویــه )۲۳ دی( از 

جمله اقدامات برای کاستن از تنش هاست.
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چانهزنیدربارهموارداختالفیدروینادامهدارد

دستاندازفرانسویهابرایمذاکراتاحیایبرجام

جبههمقاومتملیافغانستان:

دیدارباسرپرستوزارتخارجهطالباننتیجهاینداشت

روز چهارشــنبه عالوه بر نشست های رؤسای 
هیأت ها و کارشناســان، کارگروه ســوم نیز 
با هــدف ارزیابی و بررســی پیشــرفت های 
حاصل شــده در موضــوع ترتیبــات اجرایی 

تشکیل جلسه داد.
هیأت ایرانــی در تمامی موضوعات باقی مانده، 
راهکارهای ابتکاری، ســاز و کارهای عملیاتی 
و پیش نویــس ارائه کرده اســت. اما در نقطه 
مقابل، خصوصا ســه هیــأت  اروپایی، عمدتا 
نقشی منفعل ایفا کرده و به جز اعالم نظر در 
مورد طرح های پیشنهادی ایران، هیچ ایده یا 
ســاز و کار تازه ای برای کاهش و حل و فصل 

موضوعات باقی مانده ارائه نکرده اند.
عالوه بر این، برخی تالش های طرف های غربی 
برای تجدید نظر در موضوعات تفاهم شــده یا 
طرح خواســته های جدید در مذاکرات نیز به 
کاهش سرعت پیشــرفت مذاکرات دامن زده 
اســت. تعطیالت پایان سال طرف های غربی، 
تغییــر مذاکره کنندگان کشــورهای اروپایی، 
محدودیت هــای کرونایــی و بعضا غیبت های 
مذاکره کنندگان ارشــد تروییــکا نیز مزید بر 

علت شده است.

اما با این وجــود، گفتگو دربــاره موضوعات 
اختالفی و جدی در وین همچنان ادامه دارد. 
علی باقری، رئیــس تیم مذاکره کننده ایران، 
روز گذشــته با انریکه مورا، هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک دیدار کرد. او سپس دیدار 
مشــترکی را با روســای تیم های سه کشور 
اروپایی برگزار کرد که به جلسه ای دو ساعته 

تبدیل شد.
شنیده های خبرنگار ایرنا حاکی است که رئیس 
تیم ایرانی با مذاکره کنندگان ارشد اروپایی به 
non-paper صورت روزانه گفتگو می کند و

هــا به صورت روزانه و غیرمســتقیم بین تیم 
ایرانی و آمریکایی توسط مورا تبادل می شود.

در نهایت تیــم ایرانی، به دنبال توافقی پایدار 
است که قابل راستی آزمایی باشد، اما رسیدن 
بــه این هــدف نیازمنــد تعامــل طرف های 
مقابــل در این دور که عمدتــا مربوط به رفع 

تحریم هاست، می شود.

حســین امیرعبداللهیان عصر ســه شنبه در 
حاشــیه دیدار با امیر و وزیر امور خارجه قطر 
به خبرنــگاران گفت: ما دوســتان منطقه ای 
خود را در جریان آخرین تحوالت و مذاکرات 
وین قرار می دهیم. به عنوان همســایه محق 
هســتند که در جریان مذاکرات ایران و ۱+۴ 

قرار گیرند.
وی با بیــان اینکه دســتاوردهای صلح آمیز 
هســته ای ایــران می تواند در اختیــار همه 
کشورهای همســایه و مســلمان قرار گیرد، 
گفت: طبیعی است برخی از طرف های مذاکره 
در وین تــالش می کنند با انتقال نادرســت 
مطالب به همسایگان ما موجبات نگرانی آنها 
را فراهــم کنند. لذا یکی از اهداف این ســفر 
منطقــه ای بیان روایت جمهوری اســالمی از 
مذاکرات وین به همسایگان است دوستان ما 
در منطقه هم مشورت هایی حول مذاکرات به 

ما می دهند.

بازی فرانسه برای ایجاد ناامیدی
در این میــان ،  ژان ایو لودریــان، وزیر امور 
خارجه فرانســه گفت که طرف های برجام و 
ایران با وجود پیشرفت در پایان دسامبر هنوز 

تا احیای توافق فاصله دارند.
وی گفــت: کاهش ســرعت مذاکــرات وین 
شکافی ایجاد می کند که یافتن راه حل را در 
یک جدول زمانی واقع بینانه تضعیف می کند.

لودریان مدعی شد: شــرایط خطرناک است، 
زیــرا ایران برنامه هســته ای خود را تا مرحله 

پیش از نهایی شدن پیش برده است.
وزیر خارجه فرانســه همچنیــن گفت: ایران 
با آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی همکاری 
می کند تا احتمال احیای توافق هســته ای به 

خطر نیفتد.
اظهارات وزیر خارجه فرانســه در حالی است 
که یکــی از عوامل اصلی تاخیر در رســیدن 
به یــک راه حل مناســب در ویــن، تعلل و 

اروپایی از جمله فرانسه  کارشکنی طرف های 
اســت. سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان پیش تر درباره روند 
مذاکرات گفته بود: موضوعات باقی  مانده حائز 
اهمیت هســتند و ما به نقاطی رسیده ایم که 
به ما نشــان می دهد که آیا طرف مقابل اراده 
الزم را برای پیشــبرد مذاکرات دارد یا نه. در 
گفت وگوها ســرعت برای ما مهم است. البته 
باید توجه داشــت ســرعت یک امر دو طرفه 
است و نمی شــود که ما با سرعت نور حرکت 
کنیم و از ما چنین توقعی وجود داشته باشد 
ولی طرف مقابل ســرعت الک پشــتی داشته 
باشــد. باید ســرعت دو طرف متناسب باشد 
و این موضوع باعث می شــود که مذاکرات با 

سرعت بیشتری طی شود.
او تاکید کرد: ما باید به مذاکراتی ادامه دهیم 
کــه نتیجه آن یک توافق پایــدار و قابل اتکا 
باشــد و الزاما این موضوع با این مسئله که ما 
فقط ســرعت مان را بیشتر کنیم و سرعت دو 
طرف متناسب نباشد امکان پذیر نیست. همان 
طــور که گفتم ما به دنبال یک توافق پایدار و 

قابل اتکا هستیم.

»جبهه مقاومت ملی افغانســتان« به رهبری 
احمد مســعود در یک اعالمیه رســمی گفته 
است که دیدار هیأتی از اعضای آن با طالبان 
به درخواست دولت ایران و طالبان »برای حل 
مشکل کشور از راه مصالحه و مذاکره« صورت 

گرفت.
به گزارش »انتخاب« به نقل از بی بی ســی، 
در این اعالمیه آمده است که »جبهه مقاومت 
ملی« در این دیدار بــر اهداف خود از جمله 
»تشکیل حکومت واقعی اسالمی و همه شمول 
در نتیجه اراده مردم افغانستان« تاکید داشته 
اســت. اما نمایندگان طالبان »بر ادامه وضع 

موجود« تاکید کردند.
روز گذشته انتشار خبر دیدار محمد اسماعیل 
خــان، از رهبران جهادی و احمد مســعود با 
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در تهران 

دیدار واکنش های زیادی در پی داشت.
 متقی به خبرنگاران با تایید این دیدار اضافه 
کرد: »...از آنها خواســتیم که به کشورشــان 
برگردنــد، هیچ کس به آنهــا کاری نخواهد 
داشــت و مشــکلی امنیتی برای آنها ایجاد 
نخواهیم کــرد.« وزیر خارجه طالبان، پس از 

برگشــت از تهران در کابل از دیدار در تهران 
ابراز رضایت کرد.

حســام الدین، شــمس والی پیشین بادغیس 
و از نزدیــکان محمد اســماعیل خان، که در 
گفتگو ها با طالبان حضور داشــت، گفت که 
دســت کم سه جلسه با طالبان برگزار کردند 
که در دو جلســه نماینده دولــت ایران هم 

حضور داشته است.
امــا در اعالمیه تــازه جبهــه مقاومت ملی 
افغانســتان آمده که نشســت با طالبان هیچ 

نتیجه ای در پی نداشته است.
در این اعالمیه آمده است: »عدالت اجتماعی، 
نوع نظــام٬ حقوق شــهروندی، آزادی بیان، 
حقوق و نقــش واقعی بانوان، انتخابات و حق 
تعیین سرنوشــت مردم افغانســتان توســط 
خودشــان از جمله اهــداف و موضوعاتی بود 
که در آن نشســت از ســوی هیــأت جبهه 
مقاومت ملی به عنوان حق مردم افغانســتان 

یاد گردید.«
جبهه مقاومــت گفته در پی بی نتیجه ماندن 
این نشســت طالبان »بار دیگــر ثابت کردند 
کــه به هیچ صورت حاضر به پذیرش اصول و 

ارزش های شهروندی، تقسیم عادالنه ی قدرت 
میان همه اقوام و اقشــار جامعه، و تشــکیل 
حکومت فراگیر بــر آمده از آراء و اراده مردم 

افغانستان نیستند.«
مقام های طالبان همــواره تاکید کرده اند که 
دولت آن ها فراگیر است و در تالش گماشتن 
افراد بیشتر از گروه های دیگر هم هستند اما 
»هــر دولتی تعریف خــود را از فراگیر بودن 

دارد«.
وزیــر خارجه طالبــان حدود دو مــاه قبل 
در ســخنرانی خود در انســتیتوی مطالعات 
استراتژیک در اســالم آباد گفته بود »جامعه 
بیــن المللی از ما می خواهــد که یک دولت 
فراگیر بســازیم، کابینه فعلــی ما این الزام را 
برآورده کرده، ما نمایندگانی از همه قومیت ها 

داریم.«
دوشنبه شــب صبغت اهلل احمدی، سخنگوی 
جبهه مقاومت ملی افغانســتان، در گفتگویی  
تاکید کرد کــه طالبان »هیچ دســت آورد« 
سیاســی از ســفر خود به تهران نداشــتند. 
بــه گفته آقــای احمدی مقامــات طالبان با 

»عصبانبت« تهران را ترک کردند.

به گفتــه احمدی دیدار در تهــران به نوعی 
»راســتی آزمایی« موضــع طالبــان درقبال 
حل معضالت کشــور و گفتگو بــا مخالفین 
بــود بود. بــه گفتــه این ســخنگوی جبهه 
مقاومــت ملی افغانســتان، طالبان در تالش 
خــود در تهران موفــق نبودنــد و در دیدار 
تهــران مخالفین »یکبار دیگــر چهره اصلی 
 دشــمنان افغانســتان را به مردم افغانستان 

نشان دادند.«
جبهــه مقاومت در اعالمیه تــازه خود تاکید 
کرده تا برآورده شدن خواست هایی که مطرح 
کرده همچنان »بــه مبارزه و مقاومت« ادامه 

خواهد داد.
پنجشیر، آخرین والیتی از افغانستان بود که 

طالبان آن را تصرف کردند.
نیروهای جبهــه مقاومت ملــی در مناطقی 
از افغانســتان از جمله در پنجشــیر حضور 
دارند و هــر از گاهی حمالتی را علیه طالبان 

سازماندهی می کنند.
اسماعیل خان، در زمانی که نیروهای طالبان 
وارد شهر هرات شــدند، دستگیر شد و چند 

روز بعد آزاد شد و به مشهد رفت.
احمد مسعود هم سفرهای غیر رسمی به ایران 

داشته است.

خبرگــزاری رویترز در گزارشــی به جزئیات ســفر وزرای 
خارجه کشــورهای منطقه از جمله وزیر امور خارجه ایران 
به چین پرداخته و هم زمانــی آن با برگزاری مذاکرات وین 
را مورد توجه قرار داده اســت. به گزارش رویترز درباره سفر 
قریب الوقوع وزرای امور خارجه کشــورهای منطقه به چین 
نوشــت: وزارت امور خارجه چین اعالم کرده اســت، وزرای 
امور خارجه کشــورهای حاشیه خلیج فارس، ایران و ترکیه 
قرار است این هفته به طور جداگانه برای مذاکرات رسمی به 
چین سفر کنند؛ این در حالی است که دور هشتم مذاکرات 
احیای توافق هســته ای نیز در وین در جریان است. رویترز 
ادامه داد: طبق اعــالم وزرات امور خارجه چین، وزرای امور 
خارجه عربســتان سعودی، کویت، عمان، بحرین و دبیرکل 

شورای همکاری خلیج فارس قرار است از دوشنبه تا جمعه 
به چین سفر کنند. وزیر امور خارجه ترکیه نیز طبق برنامه 
روز چهارشنبه]۲۲ دی[ و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجــه ایــران روز جمعه]۲۴ دی[ عازم چین می شــوند. 
در گزارش این خبرگزاری درباره ســفر وزرای امور خارجه 
منطقه به چین آمده اســت، وانگ وانبین، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه چین روز سه شــنبه در یک کنفرانس خبری 
گفت: چین و ایران در حمایت از یک دیگر در زمینه مسائل 
راهبردی مصمم هستند. این خبرگزاری ادامه می دهد: وزارت 
امور خارجه ایران گفته است امیرعبداللهیان قرار است درباره 
قرارداد همکاری ۲۵ ســاله میان دو کشــور]چین و ایران[ 

صحبت کند. 

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریــکا در یک کنفرانس 
خبری ضمــن تاکید بر ضــرورت فوریت بخشــیدن به 
مذاکــرات وین، از تصمیم دولت قبلی آمریکا برای خروج 

از برجام انتقاد کرد. 
به گــزارش وبگاه وزارت امور خارجــه آمریکا، ند پرایس 
ســخنگوی وزارت امور خارجه این کشــور در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر این که آیا آمریــکا از عدم وجود برنامه 
تســلیحات هســته ای در ایران و عدم در اختیار داشتن 
تســلیحات هسته ای از ســوی ایران مطمئن است یا نه، 
گفت: من این موضوع را بر عهده آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  می گــذارم که به بازرســی هایش ادامه می دهد اما 

بگذارید نکته کلی دیگری را بگویم. 

دقیقــا بــه همیــن دلیل اســت کــه مــا برجام]توافق 
هســته ای[  را می خواهیــم، یعنــی در واقع بازگشــت 
به پایبندی کامل به برجام را، چون شــامل سرســختانه 
 ترین برنامه راســتی آزمایی و نظارتی اســت که تا کنون

 وجود داشته. 
اگر بتوانیم همین حاال آن را در اختیار داشــته باشــیم، 
شــانس آورده ایم. پرایس در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که آیا اطالعات جدید از مذاکرات وین وجود دارد یا نه و 
آیا در وین به توافق نزدیک تر شده اند، بیان کرد: اطالعات 
جدید بخصوصی وجود ندارد. همان طور که می دانید، این 
دور در حال برگزاری اســت. ما قبال به پیش رفت نسبتا 

کمی که در روزهای اخیر انجام شده، اشاره کرده ایم. 

دیمیتری پســکوف ســخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز 
چهارشنبه اعالم کرد که مقدمات سفر آیت اهلل ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به مسکو درحال انجام است. به 
گزارش ریانوستی، پسکوف روز چهارشنبه به رسانه ها گفت: 
اقدامات الزم برای سفر دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران به روسیه جریان دارد و تاریخ دقیق آن متعاقبا 
اعالم خواهد شــد. وی خطاب به خبرنگاران افزود: جزئیات 
در باره زمان انجام این ســفر به موقع اطالع رســانی خواهد 
شــد.   پســکوف روز هفتم دی ماه نیز گفته بود که ایران و 
روســیه در حال آماده ســازی مقدمات الزم برای تماس ها و 
رایزنی های دو کشور در عالی ترین سطح هستند. به گزارش 
خبرگزاری تاس، سخنگوی کرملین گفت: مقدمات الزم برای 

انجام تماس های ایران و روســیه در باالترین سطح در حال 
تدارک و آمادگی است. پیشتر علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دولت ایران گفته بود که آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران اوایل ســال جدید میالدی از روسیه 
دیــدن می کند. بهــادری جهرمی درباره زمان و علت ســفر 
رییس جمهوری به روسیه گفت: در راستای تعامالت راهبردی 
ایران و روســیه، آقای پوتین از رییس جمهور ما دعوت کرد 
سفری به روسیه داشته باشــد که اوایل سال جدید میالدی 
این سفر انجام می شود. سخنگوی دولت ادامه داد: این سفر در 
چارچوب سیاست کشور در تقویت و توسعه روابط دو جانبه و 
چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه و با محوریت و اولویت 

مباحث همکاری های تجاری و اقتصادی انجام می شود. 

وزارت امور خارجه کره جنوبــی اعالم کرد: دفتر کنترل 
دارایی هــای وزارت خزانه داری آمریکا با صدور یک مجوز 
ویژه برای دولت ســئول، به آن اجازه داده است خسارت 

یک شرکت ماشین سازی ایرانی را بپردازد. 
به گزارش ایســنا بــه نقل از روزنامه کــره هرالد، وزارت 
امــور خارجه کره جنوبی امروز اعالم کرد آمریکا به دولت 
کره اجازه داده اســت خسارت معوقه اش را تحت معاهده 
حل و فصل اختالفات ســرمایه گذار و دولت)ISDS( به 
شرکت ایرانی ماشین ســازی بزرگ دیانی پرداخت کند. 
طبــق بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی، دفتر کنترل 
دارایی هــای وزارت خزانه داری آمریــکا)OFAC( روز ۶ 
ژانویــه یک »مجوز ویژه« صادر کرده اســت که به دولت 

ســئول اجازه می دهد خسارت این شــرکت سرمایه گذار 
ایرانــی را بابت خریداری ناموفق ســهام شــرکت »ِدوو 
الکترونیکس« در ســال ۲۰۱۰ بپردازد. پیش تر در ژوئن 
۲۰۱۸، نهــاد بین المللی حل و فصل اختالفات ســرمایه 
گذار و دولت به دولت سئول گفته بود خسارت حدود ۷۳ 
میلیارد وونی)۶۳ میلیون دالری( شرکت دیانی را پردازد 
اما پرداخت این مبلع به خاطــر تحریم های آمریکا علیه 

ایران، تا کنون انجام نشده است.
بر اســاس بیانیه وزارت امور خارجه کره، این مجوز ویژه 
که به طور موردی صادر شــده اســت، دولت کره را قادر 
خواهد ســاخت از نظام مالی آمریکا برای انتقال این پول 

به شرکت دیانی استفاده کند.

ایرانسوژههفتهداغدیپلماسیچین

اعترافسخنگویوزارتخارجهآمریکابهتبعاتاقدامترامپعلیهبرجام

کرملیندرتدارکسفررئیسیبهمسکو

مجوزویژهآمریکابهکرهجنوبیبرایپرداختخسارتشرکتایرانی

آزادیکارمندشورایفرهنگیانگلیس
شورای فرهنگی انگلیس در بیانیه ای از »تبرئه« و آزادی یکی از کارمند زندانی 

این نهاد در ایران و بازگشت او به انگلیس خبر داد.
به گزارش ایسنا، وبگاه شورای فرهنگی انگلیس]British Council[ امروز 
در بیانیه ای اعالم کرد: »ارس امیری شــهروند ایرانی کارمند شورای فرهنگی 
انگلیس با اعتراض موفقیت آمیز وکیل او، توسط دیوان عالی دادگستری ایران 
از تمامی اتهامات قبلی که علیه او مطرح شده بود، تبرئه شده، از بازداشت آزاد 

شده و به انگلیس بازگشته است.«
شــهریور ۱۳۹۸ غالم حسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست 
خبری خود تصریح کرد: ارس امیری به واســطه ارتباط با بریتیش کانســل و 
نفــوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنــر و اقدامات براندازانه ای که 
در این مســیر انجام می داد مورد شناســایی قرار گرفــت و در دادگاه انقالب 
محاکمه شد. این شخص به تحمل ۱۰ سال حبس ۲ سال محرومیت از حقوق 
اجتماعی محکوم شــده است و در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم 

این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.

ویژه

سفیرقزاقستاندرتهران:
آرامشبهشهرهایقزاقستانبازگشتهاست

سفیر قزاقستان در تهران با بیان اینکه آرامش به شهرهای این کشور بازگشته 
اســت، گفت: نیروهای حافظ صلح،این نیروها باید بعد از ۱۰ روز قزاقستان را 

ترک کنند چراکه خطر رفع و امنیت برقرار شده است.
به گزارش ایرنا، اســخت اورازبای سفیر قزاستان در تهران، در نشست خبری 
با خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت تحوالت قزاقســتان گفت: در ابتدا این 
تظاهرات در کشور ما صلح آمیز بود و مردم به افزایش قیمت گاز مایع اعتراض 
داشتند که به دستور رئیس جمهور، قیمت به حالت سابق برگشت و کمیسیون 

دولتی قول داد تا به خواسته های مردم قزاقستان رسیدگی شود.
وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور قزاقستان در روز گذشته اضافه کرد: در 
جریان تنش ها در قزاقستان، بیش از ۹ هزار نفر دستگیر شده اند که اطالعات 
این افراد در حال بررســی است تا مشخص شود چه تعداد از آن ها تروریست 

بوده و از کدام کشورها به قزاقستان آمده اند.
ســفیر قزاقســتان در تهران افزود: متاســفانه گروه های افراطی تروریستی و 
جنایتکار از این وضعیت سواســتفاده کرده و با اطــالع قبلی از این حوادث، 
در مدت زمان کوتاه، اقداماتی را در شهرها و استان های مختلف آغاز کردند.

وی تصریح کرد: این گروه های تروریســتی موسســات مهم مانند شهرداری 
اســتانداری، تلویزیون، ایستگاه پلیس فرودگاه و ... را اشغال کردند که همه با 
برنامه ریزی قبلی صورت گرفته بوده است. شهر آلماتی بیشترین آسیب را در 

این مدت داشته است و هدف تصرف کامل آلماتی بود.
اورازبای با بیان اینکه نیروهــای امنیتی به خوبی وظیفه خود را انجام ندادند 
و رئیس کمیته امنیت قزاقســتان دستگیر شده و در حبس است، گفت: این 
تحوالت نشــان می دهد که نیروهای امنیتی قزاقســتان نه تنها اقدامات الزم 
را برای مقابله با تروریســت ها انجام ندادند، بلکه به نظر می رســد که با آنها 

همکاری کرده است و نقش آنها در این حوادث نیز در حال بررسی است. 
وی اضافه کرد: جمع بندی نهایی است که تجاوزات مسلحانه توسط نیروهای 
تروریســتی آموزش دیده در بیرون از خاک قزاقســتان صورت گرفته است و 
بســیاری از آن ها به طور فعاالنــه در باندهای افراطی در دنیا حضور دارند که 
هدف اصلی این گروه ها تجاوز مسلحانه به منظور سرنگونی نظام موجود قانون 

اساسی در قزاقستان بود.
وی از برقراری امنیت در قزاقســتان و بازگشــت آرامش به شهرها خبر داد و 
گفت: بانک ها و سیســتم های مالی برقرار هســتند و ارگانهای حکومتی همه 
اوضاع را تحت کنترل گرفتند و مشــکل خاصی وجود نــدارد. به جز آلماتی 

که نیاز به تعمیرات دارد، باقی فرودگاه ها فعال هستند و ثبات برقرار است.
اورازبای با اشــاره به اینکه این یک کوشــش هماهنگ شــده برای سرنگونی 
مسلحانه و اجباری نظام قانونی در قزاقستان بود، اضافه کرد: ۶ روز قبل رئیس 

جمهور عملیات ضد تروریستی را آغاز کرده و هنوز در جریان است.
سفیر قزاقستان در ایران به حضور صلحبانان در این کشور اشاره کرد و گفت: 
رئیس جمهور قزاقســتان مجبور شــد که از نیروهای صاحبان سازمان پیمان 
امنیت دعوت دســته جمعی کند که در حال حاضــر، حدود ۲ هزار نفر از ۶ 
کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بالروس، تاجیکستان و  قرقیزستان در این 
گروه ها حضور دارند و این نیروها باید بعد از ۱۰ روز قزاقســتان را ترک کنند 

چراکه خطر رفع و امنیت برقرار شده است.
اورازبای تصریح کرد: پیرو برکناری نخســت وزیر قزاقســتان، کابینه در حال 
تغییر اســت و دولت موظف است برنامه ای را در زمینه های مختلف آموزش، 

معیشت، اقتصاد و ... برای امسال ارائه و آماده کند.
وی همچنین اضافه کرد که به دســتور رئیس جمهور به کســانی که کسب 
و کارشــان دچار آسیب شده اســت، کمک هایی خواهد شد؛ البته آسیب های 
چندانی وجود نداشــته اســت و هیچ نگرانــی در این زمینه وجــود ندارد و 
سرمایه گذاران خارجی می توانند برای سرمایه گذاری در قزاقستان اقدام کنند.

انتصابهریسبهریاستجمهوریآمریکا
توسطبایدن

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اشتباهی تکراری، کاماال هریس معاون خود 
را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا خطاب کرد. جو بایدن ۷۹ ساله برای چندمین 
بار اســت که معاون رنگین پوست خود را به اشتباه، رئیس جمهوری می نامد که 
خود ابهامات زیادی را درباره آینده ریاست جمهوری خود و دوره بعدی ایجاد کرده 
است. مشخص نیست این اشــتباه مکرر بایدن ناشی از کهولت سن و فراموشی 
او اســت یا اینکه، طرحی در پس پرده وجود دارد که قرار است برای دور بعدی، 
هریس نامزد حزب دموکرات ها در این رقابت باشد. بایدن با اشاره به شورش ۱۷ 
دی ماه ۱۳۹۹ در کنگره آمریکا، گفت: »هفته گذشته، رئیس جمهوری هریس و 
من در ســاختمان کنگره ایاالت متحده ایستادیم تا یکی از لحظات قبل و بعد از 
تاریخ آمریکا را مشاهده کنیم.« این در حالی است که تارنمای کاخ سفید در انتشار 
متن سخنرانی بایدن، کلمه »معاون« را در داخل پرانتز آورده است که تاییدی بر 

اشتباه لفظی بایدن است.

پولیتیک

پولیتیک

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده
)نوبتاول(

شرکترفاهکارکنانوبازنشستگاندانشگاهعلومپزشکیسمنان
شمارهثبت3496

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت رفاه کارکنان 
و بازنشســتگان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تاریخ 1400/11/12 ساعت 10 
صبح در محل ســالن ابن سینا واقع در بلوار هفده شهریور روبروی بانک سپه 
دانشــکده توانبخشی تشکیل می گردد لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا 
در جلسه حضور بهم رسانند در صورت عدم حضور می توانند به شخص دیگری 

وکالت دهند مشروط به اینکه هر نفر فقط می تواند وکالت دو نفر را بپذیرد.
دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضاء هیات مدیره 
۲- انتخاب بازرس سال مالی ۱۴۰۰

۳- تصویب تراز و صورت حساب های مالی سال ۱۳۹۹

آگهیمفقودیبرگکمپانی
وسندمالکیتوسیلهنقلیه)برگسبز(

اینجانــب شــعله کریمی مالک خودروی ســواری سیســتم پراید رنگ مشــکی روغنی به 
 شــماره انتظامی: ۵۱-۱۴۶ب ۸۴ مدل: ۱۳۸۶ شــماره موتور: ۲۲۲۶۱۰۰ شماره شاســی:

 S ۱۴۱۲۲۸۶۶۵۷۱۳ به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی( مذکور را 
نموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ۱۵ روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شرکت سایپا )پارس خودرو( واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج 

مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

هیات مدیره 
شرکت رفاه کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 


