
 هموطنان ایرانی
سفرشان را به قطر به تاخیر بیندازند

س��فارت جمه��وری اس��امی ای��ران در دوحه در 
اطاعی��ه ای در خصوص س��فر به قطر ب��ا توجه به 
مقررات اعام ش��ده از سوی دس��تگاه های ذیربط 
دولت قطر و نی��ز اقدامات به عمل آمده در مبادی 
ورودی هوای��ی و دریای��ی این کش��ور در ارتباط با 
کشورهایی که ابتا به ویروس کرونا در آنها گزارش 
شده است، به همه هموطنانی که قصد سفر به قطر 
را داشته و مقصد نهایی آنها این کشور است، اکیدا 
توصیه کرد سفر خود را تا بازگشت به شرایط عادی 

به تاخیر بیندازند.
در ای��ن اطاعی��ه آمده اس��ت: در ف��رودگاه قطر 
)ف��رودگاه بین المللی دوحه ( از تمامی مس��افران 
ایرانی و دیگر کش��ورهایی که م��واردی از ابتا به 
ای��ن ویروس گزارش ش��ده، معاینه به عمل آمده و 
به مدت ۱۴ روز باید تحت مراقبت و یا در قرنطینه 
قرار داش��ته و پس از احراز س��امتی و عدم ابتا، 
مج��وز ورود به قط��ر داده می ش��ود. در بنادر قطر 
شامل حمد، دوحه و رویس نیز از ملوانان معاینه به 
عمل می آید و شناورها پس از تخلیه بار می بایست 

بندر را ترک کنند. صداوسیما 

 ورود ناو خارک نیروی دریایی ایران 
به بندری در جاکارتا

س��فارت جمه��وری اس��امی ای��ران در جاکارت��ا 
اعام کرد: به مناس��بت هفتادمین س��الگرد روابط 
دیپلماتی��ک ای��ران و اندونزی ناو خ��ارک نیروی 
دریایی ایران روز سه ش��نبه شش��م اسفند ماه وارد 

بندر تنجونگ پریوک جاکارتا شد.
در مراس��م اس��تقبال رس��می از این ن��او، مقامات 
نیروی دریایی اندون��زی، محمد خوش هیکل آزاد 
سفیر ایران به همراه بهروز وابسته نظامی جمهوری 

اسامی ایران در اندونزی حضور داشتند.
ش��صت و شش��مین ناوگروه آموزش��ی، اطاعاتی 
نیروی دریایی ارتش متشکل از ناو بالگردبر خارک 
و ناوش��کن بایندر اواس��ط بهمن ماه سال جاری از 
بندرعباس عازم ماموریت بین المللی شد و مقرر شد 
که این ناوگروه آموزشی در این ماموریت  ضمن به 
اهت��زاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اس��امی 
ای��ران در آب های آزاد و حف��ظ خطوط مواصاتی 
و تامین امنیت، در راس��تای تعامات بین المللی و 
توس��عه دیپلماسی، در چند کشور حاشیه اقیانوس 

هند اقدام به پهلوگیری کند. تسنیم  

 ابالغیه وزارت خارجه عراق
به سفارت خانه های خود 

وزیر خارجه عراق به س��فارت خانه های این کش��ور 
در چی��ن، ایران، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و 

سنگاپور دستور داد صدور ویزا را متوقف کنند.
احم��د الصح��اف اع��ام ک��رد: وزی��ر خارج��ه به 
س��فارت خانه های عراق در چین، ایران، تایلند، کره 
جنوبی، ژاپن، ایتالیا و س��نگاپور دستور داده صدور 
ویزا برای ورود متقاضیان به عراق را متوقف کنند و 
تنها عراقی های موجود در این کشورها از این قاعده 

مستثنی شوند.
هش��ت استان عراق ش��امل نجف، کرکوک، دیالی، 
صاح الدین، نینوی، اربیل، دهوک و س��لیمانیه از 
دیروز سه شنبه به دلیل بیم از شیوع ویروس کرونا 

مدارس را تعطیل کردند. ایسنا 

 لغو سخنرانی یک منتقد نتانیاهو 
از سوی تل آویو 

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه هایش 
در روسیه، کانادا و بلغارستان دستور داده سخنرانی 
ی��ک تحلیلگر مس��ائل ای��ران را به دلی��ل آنکه از 
سیاس��ت های بنیامی��ن نتانیاهو، نخس��ت وزیر این 

رژیم درباره ایران انتقاد کرده لغو کنند. 
پایگاه آکسیوس که این خبر را گزارش داده نوشته 
»راز زمیت«، تحلیلگر س��ابق مس��ائل اطاعاتی در 
ارتش اس��رائیل توسط سفارتخانه های این رژیم در 
کانادا، روس��یه و بلغارس��تان برای سخنرانی درباره 

ایران دعوت شده بود. 
با وج��ود این، رئیس بحش راهبردی وزارت خارجه 
اسرائیل پیام هایی برای سفیران رژیم صهیونیستی 
در روس��یه، کانادا و بلغارستان ارسال کرده و از آنها 
خواسته سخنرانی زمیت را به دلیل مواضعش درباره 
ایران لغو کنند. در متن پیام ارسال شده آمده زمیت، 
»به شدت سیاست های کابینه ]رژیم صهیونیستی[ 
در قبال ایران و به ویژه سیاست فشار حداکثری که 

دنبال آن هستیم را مورد انتقاد قرار داده است.
گفتن��ی اس��ت؛ رژی��م غاص��ب صهیونیس��تی به 
همراه��ی آمری��کا ب��ه دنب��ال ح��ذف جمه��وری 
 اس��امی ایران معادالت منطقه و بین الملل است.

 باشگاه خبرنگاران 

اخبار

گفت وگوی تهران و مسکو درباره  فردو  در بهار آینده
معاون وزیر امورخارجه روس��یه گفت که تهران و مسکو در بهار آینده درباره 

همکاری های هسته ای و آینده پروژه فردو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد.
س��رگئی ریابکوف اعام کرد: تهران و مس��کو در بهار آینده درباره همکاری 
های هس��ته ای با یکدیگر بحث و رایزنی خواهند کرد. همچنین آینده پروژه 

تاسیسات فردو و دیگر مسائل در دستور کار ما قرار خواهد داشت.
وی افزود: ما اکنون در حال گفت وگو درباره جنبه های مختلف همکاری هسته ای 
هس��تیم. روس اتم و س��ازمان انرژی اتمی ایران به طور مستقیم در حال هماهنگ 
کردن برنامه کاری خود هستند. هرچند واضح است که وضعیت در مقایسه با زمانی 
ک��ه این پروژه به حالت تعلیق درآمد، تغییری نیافته اس��ت اما ما رایزنی هایمان را 
ادامه می دهیم. ش��رکت روس اتم پروژه به روز رسانی دو آبشار سانتریفیوژ در فردو 

را به حالت تعلیق درآورد.  ایسنا 

خوشحالی از رنج مردم به دلیل شیوع کرونا شرم آور است
معاون وزیر خارجه ایران به توئیت عضو البی ضدایرانی و رئیس اندیش��کده 
آمریکایی درباره ویروس کرونا واکنش نشان داد و آن را غیرانسانی و شرم آور 

خواند.
سیدعباس عراقچی در واکنش به خوشحالی مارک دوبوویتز عضو البی بنیاد 

دفاع از دموکراس��یها از شیوع ویروس کرونا در ایران و محدود شدن صادرات 
غیرنفتی ایران در حس��اب توئیتری خود نوش��ت: »خوشحالی از شیوع کرونا و ابراز 

خرسندی از دیدن رنج مردم واقعا شرم آور و غیرانسانی است. 
وی در ادامه توئیت خود نوش��ته، حداقلش این است که مارک دوبوویتز فهمید که 

تحریمهای اقتصادی آمریکا تاثیر نداشته و تاثیر آن کمتر از کرونا بوده است. 
رئیس البی صهیونیس��تی ویروس کرونا کاری کرده که تحریم های اقتصادی آمریکا 

نمی تواند؛ )کرونا(صادرات غیرنفتی ایران را قطع کرده است.  فارس 

آمادگی چین برای انتقال اطالعات به ایران 
سفیر چین در تهران بر آمادگی کشورش برای انتقال اطاعات و تجربیات به 

ایران و کشورهای درگیر با کرونا از جمله کره جنوبی و ایتالیا تأکید کرد.
چانگ هوا با انتش��ار بخشی از نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه چین 
در توئیت��رش نوش��ت: چین آماده اس��ت تا اطاعات و تجربی��ات خود را با 

کش��ورهای درگیر با ویروس کرونا به اشتراک گذاشته و به آنها کمک کند تا 
بتوانند براساس نیازهایشان از این توانمندی ها به بهترین شکل استفاده کنند.

لیجیان ژائو سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری خود گفته بود که چین 
تحوالت مرتبط با ویروس کویدو-۱9 را در کره جنوبی، ایتالیا، ایران و دیگر کشورها 
دنبال می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین دوم اسفند ماه در نشستی خبری 
در خصوص ابتای چند نفر در ایران به ویروس کرونا و فوت چند نفر گفته در ایران 

توجه جدی دارد و به خانواده درگذشتگان تسلیت عرض می کند.  مهر

یک تحلیلگر کلمبیایی گف��ت: نه تنها ایران بلکه 
جهان بعد از ش��هادت سردار سلیمانی دستخوش 

تغییر و تحول شد.
کارلوس س��انتا ماریا تحلیلگر کلمبیایی گفت: سه 
عامل در ادامه حیات انقاب ها همواره دخیل بوده 
اس��ت که در مورد انقاب اسامی ایران نیز صدق 
می کند. عامل نخست احساس وطن پرستی است. 
ملت ایران همیش��ه از خاک، دین و ناموس خود با 
حس وطن پرستی خاصی دفاع کرده اند. اگر چنین 
حس��ی در میان یک ملت نباشد، آن ها همه چیز 
خود را خواهند باخت. این مسئله در مورد کوبا نیز 
صادق اس��ت. مردم کوبا به کسی اجازه تعرض به 
خاکشان را نمی دهند. اگر این عامل وطن پرستی 
دخیل نباشد، تمامی انقاب ها نابود خواهند شد. 
وی ادام��ه داد: عام��ل بعدی یک تاکتیک بس��یار 

جالب اس��ت که »مقاومت فعال« نامیده می شود. 
این تاکتیک به ش��کل تقویت قدرت های اجرایی، 
قانونگ��ذاری، قضایی و حت��ی نظامی انقاب عمل 
می کند. مورد آخر یعنی تقویت نظامی از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است. چرا که اگر این فاکتور 
نباشد، امپریالیسم و قدرت های فاسد جهان ملت 
ها را نابود خواهند کرد. برای مثال در طول جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران این قدرت ها نتوانس��تند 
کاری از پیش ببرند. اگر کش��وری از لحاظ نظامی 
قدرتمند باش��د، هرگز کسی اجازه تجاوز به خاک 
آن را به خود نخواهد داد. عامل س��ومی که بسیار 
حائز اهمیت اس��ت، احساس عزت و شرافت است. 
ملت ایران از آنجا که احس��اس ش��رافت می کند و 
ملتی ضد امپریالیس��ت اس��ت و از سوی دیگر به 
دنبال رفاه اجتماعی خود است، از این رو در مسیر 

انقاب خود ثابت قدم مانده است.
س��انتا ماریا با اشاره به اینکه آمریکا همواره سعی 
کرده اس��ت، ملت ایران را دچ��ار یاس و ناامیدی 
کرده و به ورطه شکست بکشاند، گفت: هیج چیز 
در ای��ن میدان به نفع آمریکا نبوده اس��ت. آمریکا 
همیشه سعی کرده به ش��کل غیر قانونی از مردم 
ای��ران انتقام بگیرد. واش��نگتن می خواهد که این 
انقاب س��رنگون ش��ود. این در شرایطی است که 
همه چیز برعک��س پیش م��ی رود. آمریکا امروز 
فهمیده اس��ت که این خود اوس��ت که رو به زوال 
اس��ت و انقاب اس��امی ایران روز به روز بیش از 
پیش پیش��رفت می کند.  وی با بی��ان اینکه تاثیر 
انقاب اسامی به طرز شگفت انگیزی مثبت بوده 
است، گفت: کوبا و به طور کلی امریکای التین به 

خوبی می دانند که ایران یک الگو است. مهر 

برگزاری نشست سران روسیه-ایران-ترکیه، 
محتمل تر از مذاکرات چهارجانبه است

س��خنگوی کرملین گفت: برای بررس��ی اوضاع در منطقه ادلب سوریه، 
فعًا قالب مذاکرات با مش��ارکت فرانس��ه و آلمان مطرح نیست و گزینه 
مذاکرات چندجانبه با مشارکت ایران، از طریق کانال های دیپلماتیک در 

حال فراهم سازی است.
دمیتری پسکوف اعام کرد که امکان برگزاری نشست روسای جمهوری 
روس��یه-ترکیه-ایران درباره حل و فصل وخامت اوضاع کنونی در منطقه 
ادلب سوریه در حال فراهم سازی بوده و در حال حاضر هماهنگی جدول 

کاری رهبران سه کشور در حال انجام است.
سخنگوی کرملین در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که آیا دیدار والدیمیر 
پوتین و رجب طیب اردوغان روسای جمهوری روسیه و ترکیه در تاریخ 
5 مارس )۱5 اسفند ماه( امکان پذیر است، گفت: در حال حاضر صحبت 
بر س��ر تماس های دوجانبه به این ترتیب نیس��ت، ولی احتمال دیدار در 
قالب چندجانبه در حال فراهم س��ازی است. پسکوف افزود: فعًا صحبت 
بر سر قالب مذاکرات با مشارکت فرانسه و آلمان نیست. گزینه مذاکرات 

چندجانبه با مشارکت ایران در حال بررسی است. تسنیم 

گزارش

در حالی پانزدهمین نشس��ت کمیس��یون برجام در سطح 
معاون��ان وزیر و مدیران سیاس��ی کش��ورمان با گروه ۴+۱ 
برگزارش��د، که از نگاه ناظران سیاس��ی کشور این نشست 
پانزدهم ه��م بی نتیجه و بی فایده تمام ش��د وهیچ اتفاقی 
نیفتاد! ناظران سیاس��ی ب��ر این باورند مذاک��ره باید برای 
این صورت گیرد تا طرفین به یک تعامل رس��یده و نتیجه 
برد-برد برای هر دو حاصل ش��ود، اما آیا مذاکرات ایران با 

کشورهای اروپایی به این سمت و سو پیش رفته است؟ 
بطور حتم نه! چون مکانیس��م ماشه فعال شد، رویکرد ضد 
ایرانی اروپای آهنگ تندتری به خود گرفت، همراهی س��ه 
کشور آلمان، انگلیس و فرانسه بیش از گذشته با آمریکا در 
اعمال تحریم های ضد ایرانی نمایان شد و این مذاکرات به 

مصداق یک بازی نمایشی تبدیل شده است.
باید از تیم ایرانی حاضر در این مذاکرات سوال شود، حاصل 
و دس��تاورد این همه نشست چه بوده است؟ اگر بی نتیجه 
بوده چرا باز با اروپا بر س��ر میز گفت وگو می نش��ینیم؟ آیا 
آنها به تعهداتش��ان در برجام عمل کرده اند؟ آیا قرار است 
دس��تاورد تقریب��ا هیچ برجام تغییر وضعی��ت دهد؟ این ها 
س��واالتی اس��ت که باید دس��ت اندرکاران و تیم ایرانی و 

شرکت کننده در نشست با اروپایی ها پاسخ دهد.
پانزدهمین نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام در سطح 
معاونان وزیر و مدیران سیاس��ی وزارت امور خارجه ایران و 
گروه ۱+۴، دیروز به ریاست مشترک عباس عراقچی معاون 
وزیر امور خارجه کش��ورمان و هلگا اشمید معاون مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز به کار کرد.
طبق گفته س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان، این نشس��ت ارتباطی با س��ازوکار حل 
اختاف برجام نداش��ته و جلسه عادی کمیسیون مشترک 

است که هر سه ماه یک بار برگزار می شود.
س��ید عب��اس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه 
ایران در پایان این نشس��ت در جمع خبرنگاران به تش��ریح 
گفت وگوه��ای انجام ش��ده پرداخت و گفت: در جلس��ات 
کمیس��یون مش��ترک برجام که هر س��ه ماه یک بار برگزار 
می شود، آخرین وضعیت اجرای برجام هم در حوزه هسته ای 
و هم در حوزه رفع تحریم ها بررس��ی می  شود و این روال از 

قبل از اجرایی شدن برجام تا االن در جریان بوده است.
وی اف��زود: موضوع اصلی در جلس��ه ام��روز بحث تاثیرات 
خروج آمریکا و بازگش��ت تحریم  های آمریکا علیه ایران بود 
که در این جلس��ه بررسی ش��د و اینکه چگونه می توان به 

نوعی منافع اقتصادی ایران از برجام را تامین کرد.
معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه ایران خاطرنش��ان کرد: همه 
اعضای باقیمانده در برجام در این جلس��ه مجددا بر اهمیت 
برجام تأکید کردند و اینکه این توافق مهم بین المللی است 
و جنبه ه��ای امنیت��ی و اقتصادی دارد و باید حفظ ش��ود 
و حمای��ت خ��ود را مجددا اعام کردند و ب��ه ویژه حمایت 

خود را از ابتکاراتی که منجر ش��ود ایران از منافع اقتصادی 
ناش��ی از برجام بهره مند شود، اعام کردند. عراقچی افزود: 
در این جلس��ه ایده های جدی تر و متمرکزتری که از سوی 
کشورهای اروپایی برای تقویت سازوکار اینستکس ارائه شد. 
اینس��تکس تقریبا به مراحل عملیاتی رسیده است و اینکه 

چگونه می توان آن را تقویت کرد، مورد بحث قرار گرفت.
این دیپلمات ارشد کشورمان در عین حال خاطرنشان کرد: 
انتظارات ما از برجام محدود به این موارد نیست و انتظارات 
گسترده ای طبق خود برجام است. به دلیل برآورده نشدن 
آن انتظ��ارات، ای��ران تعهداتش در برج��ام را در پنج قدم 
کاه��ش داد و تعه��دات جدی خود در حوزه غنی س��ازی 
و هس��ته ای را کاهش داده، ولی اعام کردیم که حاضریم 
تعهدات خود را از س��ر بگیریم، به شرط اینکه انتظارات ما 

از برجام محقق شود.
وی گف��ت: به نوعی برجام از نوعی تعادلی برخوردار ش��ده 
که متاس��فانه تعادلی که در سطح پایین است. با بازگشت 
تحریم ها، انتظارات اقتصادی ایران برآورده نشد و در مقابل 
ایران تعهداتش را کاهش داد. با این حال تاش کشورهای 
باقیمانده در برجام برای حفظ برجام ادامه دارد و جمهوری 
اسامی ایران هم در هر جلسه و از جمله این جلسه تأکید 
ک��رده که بدون برآورده ش��دن انتظارات م��ا در حوزه های 

اقتصادی بازگش��ت کام��ل ایران به برجام مقدور نیس��ت.
عراقچ��ی افزود: با این حال ما نیت حفظ برجام را کماکان 

داریم و در این جهت تاش می کنیم.
روز سه ش��نبه ۲۴ دی سه کش��ور اروپایی انگلیس و آلمان 
و فرانس��ه با صدور بیانیه ای از فعال س��ازی فرایند سازوکار 
حل اختاف و مکانیس��م ماشه علیه ایران خبر دادند تا به 
نوعی تهران را تهدید کنند و حماسه هایی نظیر اتحاد ملت 
ایران و ملت های منطق که در مراسم تکریم شهید سپهبد 
حاج قاس��م س��لیمانی پدید آمد و همچنین سیلی نواخته 
شده به گوش آمریکا در ماجرای عین االسد را تحت الشعاع 

قرار دهند.
البته پ��س از آنکه ایران در برابر ای��ن تهدید اروپا به الک 
دفاع��ی فرونرف��ت و تهدی��د آنه��ا را با تهدید پاس��خ داد، 
اروپایی ها عقب نش��ینی کردند؛ در همین راستا روز جمعه 
چهارم بهمن، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا از تمدید بازه زمانی مکانیس��م حل اختاف در برجام 
خب��ر داد و اعام کرد به دلیل پیچیدگی مس��ائل موجود، 

زمان بیشتری برای مکانیسم حل اختاف نیاز است.
مکانیس��م ماشه یا س��ازوکار مقابله با نقض برجام از سوی 
ایران، مکانیزمی است که در یک فرآیند چند مرحله منجر 
ب��ه تجدید تحریم های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه 

ای��ران خواهد ش��د. این س��از و کار در بند ه��ای ۳۶ و ۳۷ 
برجام پیش بینی شده است.

هلگا اش��مید دو روز پیش نیز در توئیت��ی اعام کرد برای 
تدارک نخستین نشست کمیسیون مشترک برجام در سال 
۲0۲0 در وین به سر می برد. او هدف از برگزاری این نشست 
را ادام��ه نظارت بر اجرای این توافق توصیف کرد. مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا تصریح ک��رد، همه به طور 
جمعی وظیفه داریم توافق هسته ای ایران را حفظ کنیم. در 
همین رابطه معاون مس��ؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بعد از آغاز جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین، از آغاز 
بحث های حیاتی شرکت کنندگان در این نشست برای حفظ 
این توافق خبر داد. هلگا اش��مید در پیامی توئیتری درباره 
این جلس��ه، از بحث های حیاتی« حاضران در کمیس��یون 

مشترک به منظور حفظ برجام خبر داده است.
معاون جوزپ بورل مس��ؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در این توئیت نوش��ت: »کمیسیون مشترک برجام در حال 
برگزاری اس��ت. بحث های حیاتی با شرکت کنندگان درباره 
راه رو به جلو به منظور حفظ توافق )هس��ته ای( ایران )در 

جریان است(.
اشمید در حالی این اظهارنظر را مطرح کرده که به دنبال خروج 
غیرقانون��ی آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها، وعده های 
مک��رر اروپایی ها از زمان حض��ور فدریکا موگرینی در منصب 
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا به امروز برای عمل به 
وعده های برجامی شان به منظور منتفع شدن ایران از مزایای 
اقتصادی این توافق، عملی نشده و حتی کانال مالی موسوم به 
اینستکس هم به جایی نرسیده است.۲۴ دی ماه بود که سه 
کش��ور اروپایی انگلیس و آلمان و فرانسه با صدور بیانیه ای 
از فعال سازی فرایند سازوکار حل اختاف و مکانیسم ماشه 
علی��ه ای��ران خبر دادند تا به نوعی ته��ران را تهدید کنند و 
حماسه هایی نظیر اتحاد ملت ایران و ملت های منطق که در 
مراس��م تکریم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پدید آمد 
و همچنین س��یلی نواخته شده به گوش آمریکا در ماجرای 

عین االسد را تحت الشعاع قرار دهند.
البته پ��س از آنکه ایران در برابر ای��ن تهدید اروپا به الک 
دفاع��ی فرونرف��ت و تهدی��د آنه��ا را با تهدید پاس��خ داد، 
اروپایی ها عقب نش��ینی کردن��د؛ در همین راس��تا چهارم 
بهمن، جوزپ بورل مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
از تمدید بازه زمانی مکانیس��م حل اختاف در برجام خبر 
داد و اع��ام کرد به دلیل پیچیدگی مس��ائل موجود، زمان 

بیشتری برای مکانیسم حل اختاف نیاز است.
مکانیس��م ماشه یا س��ازوکار مقابله با نقض برجام از سوی 
ایران، مکانیزمی است که در یک فرآیند چند مرحله منجر 
ب��ه تجدید تحریم های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه 
ای��ران خواهد ش��د. این س��از و کار در بند ه��ای ۳۶ و ۳۷ 

برجام پیش بینی شده است.
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 این همه مذاکره 
 نتیجه ای داشته است؟

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون برجام میان ایران و4+1:

یک نش��ریه آمریکایی خاطرنش��ان کرده تحریم های آمریکا در ت��اش ایران برای 
مبارزه با ویروس کرونا اخال ایجاد می کند.

نش��ریه نیوزویک در این مقاله مدعی شده تحریم های اقتصادی آمریکا باعث ایجاد 
مشکاتی در تاش ایران برای مقابله با این ویروس شده است. 

این نش��ریه در بخش��ی از این تحلیل خاطرنش��ان کرده تحریم های آمریکا توانایی 
ش��هروندان ایران برای دسترسی به اطاعات الزم درباره این بیماری و نحوه شیوع 

آن را هم مختل کرده است. 
Article ۱9، یک س��ازمان مس��تقر در لندن که خودش را سازمانی طرفدار آزادی 
بیان و آزادی گردش اطاعات معرفی می کند دوش��نبه اعام کرد ایرانی ها به دلیل 

تحریم های آمریکا قادر به دسترسی به پایگاه داده دانشگاه جان هاپکینز نیستند.
نیوزویک به نقل از یک مقام ایرانی که خواس��ته اش��اره ای به نامش نش��ود نوشته 

در ح��ال حاضر ایران قادر اس��ت نزدیک به 95 ت��ا 9۷ درصد از نیازهای خودش را 
تولید کند.

ای��ن مقام ایران��ی گفت: »در حال حاضر ای��ران می تواند بین 95 ت��ا 9۷ درصد از 
نیازهایش را تولید کند. حتی ایران به سایر کشورهای منطقه دارو صادر می کند.«

وی اضافه کرده ش��هروندان ایران، از جمله جوانان این کش��ور اخبار بین المللی را 
پیگیری کرده و می دانند که آمریکا مسئول تحریم ها است. 

او تصری��ح کرد: یکی از اثرات جانبی رویکرد آمریکا و اروپا به توافق هس��ته ای این 
بوده که به مردم ثابت ش��ده که تعامل شکست خواهد خورد. پیامی که آنها ارسال 
کرده اند این است که اگر شما با دنیای بیرون تعامل کنید متقابًا نتیجه ای حاصل 
نخواهد شد. این پیام بس��یار بدی است. گفتنی است؛ آمریکا بیشترین تحریم ها را 

علیه ایران بهک ار بسته است.  صداوسیما 

نیوزویک: 

تحریم های آمریکا در تالش برای مقابله با کرونا اخالل ایجاد می کند

تحلیلگر کلمبیایی 

جهان بعد از شهادت سردار سلیمانی دستخوش تغییر و تحول شد


