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روایت علی اکبر صالحی از باال و پایینهای مسائل فنی و سیاسی هستهای کشور

پیشنهاد دیپلماسی کرونایی به بایدن

میگفتند فاتحه صنعت هستهای خوانده شده ،اما امروز میگویند فوراً غنیسازی  ۲۰درصدی را آغاز کنید

هشدار وزارت خارجه به مواضع مداخلهجویانه کانادا

ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان اظهارات
مداخلهجویانــه وزیر خارجــه کانادا درباره ســقوط
هواپیمــای اوکراینــی را محکــوم کــرد و نســبت بــه
تکرار آن هشدار داد .سعید خطیبزاده در اینباره
ابتــدا با بیــان اینکه ما همــه داغدار از دســت رفتن
فرزندانمان هستیم تأکید کرد :وزارت امور خارجه
در باالتریــن ســطح بــه دنبال روشــن شــدن ابعاد
ماجرا بوده اســت و البته نیروهای مسلح و سازمان
هواپیمایی کشــور باید در ایــن رابطه توضیح دهند
و گــزارش فنــی آن هم آماده شــده اســت ،با وجود
این باید بگویم که هیچ تاریخی درباره بررســی این
پرونــده عقب نیفتاده اســت و تمام تــاش خود را
داریم بر اساس معاهدات بینالمللی وظایف خود
را انجام دهیم و دادهایم و گزارش فنی این مســأله
امــروز و فردا منتشــر و بــرای طرفهــای اوکراینی و
دیگر طرفهای دخیل ارسال میشود.
بــه گزارش ایرنا ،او ســپس با اشــاره به اظهارات
مداخلهجویانــه مقامهــای کانادایــی در ایــن بــاره
گفت :بیشترین مداخلههای بیجا را مقامات کانادا
در ایــن موضــوع از روز اول داشــتند و تالش کردند
مســیر طبیعی روشــن شــدن ماجرا اتفاق نیفتد و
رفتارشان کامالً سیاسی و غیرحقوقی است و سعی
دارند با این اظهارات فضاسازی کنند .متأسفم که از
غم بزرگ این خانوادهها برخی سعی دارند کالهی
برای خود درست کنند و از آن تجارت کنند .به وزیر
خارجه و دولت کانادا هشدار میدهم که پاسخگوی
اقدامات خودشــان باشند .دولتی که تمامی تالش
خــود را کــرده تا با مســدود کردن مســیر مالی برای
انتقال دارو به ایران مانع ایجاد کنند ،هیچ جایگاهی
ندارد که از حقوق بشر صحبت کند .ایران مسئوالنه
وظایــف خــود را دنبــال میکنــد و از دولــت کانــادا
دعوت میکنم در مسیر جایگاه و شأن خود در این
مسأله وارد شود .سخنگوی وزارت خارجه کشورمان
در ادامــه بــه بیانیه ادعایــی پارلمان اروپــا پیرامون
موضوعات حقوق بشری در ایران واکنش نشان داد
و بــا بیان اینکه صادر کــردن خطابههای یکطرفه و
تکراری ارزشی ندارد ،طرفهای اروپایی را به بیرون
آمدن از پشــت نفاق دعوت کرد و از آنها خواســت
ببینند خودشــان به کدام یک از وظایفشان عمل

کردهاند.
ســعید خطیبزاده با بیان اینکــه پارلمان اروپا
باید نشــان میداد کــه واقعاً به دنبال حقوق بشــر
اســت ،افــزود :مــن به یــاد نــدارم ایــن نهــاد علیه
اقدامــات ضدبشــری امریــکا علیــه ایــران اقدامی
یــا قطعنامــه صــادر و انجــام داده باشــد .وی بــا
یــادآوری اینکــه اروپا در جهت رفع انســداد مســیر
ارســال دارو و مــواد اولیــه دارویــی به ایران تالشــی
نکــرده و پارلمــان اروپــا کشــورهای همراهی کننده
بــا ایــن تحریمهــا را محکوم نکــرده اســت ،افزود:
متأسفانه ســابقه طرفهای اروپایی بویژه پارلمان
اروپا تیره و تار اســت .ما بهطور قوی قطعنامههای
گزینشــی و طرفــداری از کارزار ضد ایرانــی و صدور
قطعنامههای ضد ایرانی را محکوم میکنیم.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی ایران همچنین
دربــاره اظهارات برخی مقامــات خارجی پیرامون
اینکــه غــرب میخواهــد دربــاره موضوعــات
فرابرجامی از جمله مسائل موشکی با ایران مذاکره
کنــد ،گفت :بارها گفتیم که موضع قطعی و یقینی
ایــران اســت که برجــام مذاکره مجدد نمیشــود و
بهتر است طرفها به انجام تعهداتشان برگردند.
او دربــاره موضوعات فرعی که در این حوزه مطرح
میشــود ،اظهار کــرد :ایران با مقاومــت حداکثری
خود یک پیام واحد فرســتاد که درباره امنیت ملی
و مصالح عالی خودش مذاکره نمیکند و خودش
بــرای خود تصمیم میگیــرد .ایران بــه عنوان یک
کشور مقتدر اولویت دفاعی خود را دارد و بر همین
اســاس هم عمل خواهد کرد .خطیــبزاده درباره
اظهــارات اخیــر رافائــل گروســی دبیــر کل آژانــس
بینالمللــی انرژی هســتهای ،تصریح کــرد :روابط
ایــران و آژانس کامالً فنی اســت و به همکارانمان
توصیــه کردیــم کــه در ایــن چارچــوب روابــط باید
حفظ شود .هر وقت آژانس نگاه فنی داشته روابط
عملگرایانــه و مشــخص بــوده اســت .او در عیــن
حال افزود :توصیه ما این اســت که آقای گروسی و
آژانس خودشان را از مسائل و فشار سیاسی و برخی
حرکتهای طرفهای سوم دور کند تا شأن و اعتبار
آژانس حفظ شــود و همکاریها در مســیر خودش
ادامه پیدا کند.

رفتنــد و واقعیت را به آنها گفتنــد اما همچنان
در تریبونهای خودشــان میگویند که صنعت
هســتهای نابود شــده اســت ».صالحــی معتقد
اســت ایــن دســت اظهارنظرهــا بــا «اهــداف
سیاسی» و برای «خســته کردن» رقیب داخلی
اســت .او گفته باز هم درباره پیشــرفت صنعت
هســتهای حاضر اســت که قسم بخورد و در این
بــاره توضیــح داده که «ما در این دو ســه ســال
اخیــر دو نیــروگاه جدید زدیم .چــرا قبالً نرفتند
کلنگ نیروگاه هســتهای بزنند .بزرگترین پروژه
صنعتی کشــور االن همین دو نیروگاه هستهای
اســت که قــراردادش را با روسها بســتیم .چرا
زمانــی کــه دوســتان متولــی بودنــد ایــن کار را
نکردند .ســازمان از ســال  53تا االن نزدیک به
 47ســال ازعمرش میگذرد .دوســتان نزدیک
به دوســال و نیم در سازمان بودند چرا نیامدید
نیــروگاه راه بیندازیــد؟ حضــرت آقــا فرمودنــد
 20هزارمــگاوات الــی  30هزارمــگاوات .الاقــل
یکــیاش را هــم شــما کلنگــش را میزدیــد.
چــرا نشــد؟ در اکتشــاف و اســتخراج مــا قبالً به
طور متوســط  4تــن اورانیــوم تولیــد میکردیم
امســال به  40تن میرسیم .این توقف صنعت
هســتهای بود؟ مهمترین بخش بعد از ساخت
نیــروگاه تأمیــن ســوخت هســتهای هســت .از
 5تــن متوســط بــه  40تــن متوســط رســیدهایم
یعنــی  8برابر .فکرمیکنیــد این همینطوری به
دســت میآید؟ میدانید چقدر سرمایهگذاری
نیــاز دارد؟ کار میخواهــد ،عصــای موســی کــه

نداریــم ».او دربــاره ادعــای فریــدون عباســی،
رئیس کمیســیون انرژی مجلس و رئیس سابق
ســازمان انرژی اتمی درباره اخراج دانشمندان
هســتهای نیز توضیح داده است« :از نگاه اینها،
هــر کســی کــه از در ســازمان انــرژی اتمــی وارد
میشــود  ،میشود دانشــمند هســتهای .ایشان
یک تعریفی بکنند بعد اسمهای دانشمندانی
کــه مــا بیــرون کردیــم را بدهنــد .مدارکشــان را
هم بدهند .اشــکالی ندارد .مگر میشود کسی،
کســی را اخراج کند؟ مگر دیــوان عدالت اداری
نداریم؟»
ëëجلیلی آرمانگراست ،ظریف عملگرا
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در ادامــه بــه
سوابق مذاکرات ایران و امریکا با وساطت عمان
در اواخــر دولت دهم پرداخــت .صالحی درباره
فضای پیش از مذاکرات عمان با اشاره به اصرار
ایران بر مواضع خود گفته اســت« :آقای جلیلی
هــم پذیرفته بود راجع به غنیســازی  20درصد
اقداماتــی بکنــد ،البتــه بــه صــورت اســتپ بــای
اســتپ؛ باالخــره آنها هم پیشــنهاداتی داشــتند
ولــی خــب مقبــول واقــع نشــده بــود ».او درباره
تفاوتهــای ظریــف و جلیلــی در ایــن مذاکرات
هــم افزوده اســت« :من اگر بخواهــم تعریفی از
آقــای جلیلــی داشــته باشــم ،ایشــان را یک فرد
آرمانگرا دیدم در مذاکره و آقای دکتر ظریف را
یک فرد عملگرا دیدم».
ëëچرا مذاکرات عمان طول کشید؟
او در ایــن زمینــه توضیــح داد« :آقا دســتور

در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو برجام مطرح شد

قطعنامه  ٢٢٣١کام ً
ال الزماالجرا است

وزرای خارجه ایران و  1+4بازگشت محتمل ایاالت متحده به برجام را مثبت ارزیابی کردند

گروه سیاسی /وزرای خارجه کشورهای عضو برجام که روز گذشته در
نشســت آنالین کمیســیون مشترک شــرکت کرده بودند در بیانیهای
بــا تأکید بر تــداوم ضرورت اجــرای کامل و مؤثر برجام توســط همه
طرفهــا ،چالشهای کنونی اجــرای برجام را مورد بحث و بررســی
قرار دادند و با محتمل دانســتن بازگشــت امریکا بــه برجام آمادگی
خود برای نگاه مثبت به این موضوع را اعالم کردند.
به گزارش ایسنا ،در بیانیه پایانی این نشست که با حضور آنالین
وزرای خارجــه بریتانیــا ،فرانســه ،آلمان ،چین ،فدراســیون روســیه،
جمهــوری اســامی ایــران و جــوزپ بــورل ،نماینــده عالــی اتحادیه
اروپایی در امور خارجه و سیاســت امنیتی برگزار شد ،اعضای برجام
بر تعهدشان جهت حفظ توافق و انجام تالشهایشان در این راستا
را تأکیــد کردنــد و تداوم ضــرورت اجرای کامل و مؤثر برجام توســط
همــه طرفها و پرداختــن به چالشهای کنونی اجــرای [برجام] ،از
جملــه در زمینه عدم اشــاعه هســتهای و تعهدات رفــع تحریمی را
مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وزرا در این نشست بر اهمیت نقش آژانس بهعنوان تنها سازمان
بینالمللی مســتقل و بیطرف که از طرف شــورای امنیت ســازمان
ملــل متحــد مأموریــت یافتــه تــا بــر اجــرای تعهــدات عدم اشــاعه
هســتهای ذیــل برجام نظــارت و آنها را راســتیآزمایی نمایــد ،تأکید
کردنــد .آنها بر اهمیت تداوم همکاری توأم با حســن نیت با آژانس
تأکید کردند.
ایــن بیانیــه در ادامه افــزود :وزرای خارجه خاطرنشــان ســاختند
برجــام ،که توســط قطعنامه  )٢٠١۵( ٢٢٣١شــورای امنیت ســازمان
ملــل متحــد تأییــد شــده ،همچنــان بهعنــوان عنصــری کلیــدی در
نظام عدم اشــاعه هســتهای جهانی و یک دستاورد مهم دیپلماسی
چندجانبه اســت که در صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی نقش
دارد .وزرا بــار دیگر بر تأســف عمیق خود از خــروج ایاالت متحده از
توافق تأکید نمودند .آنها تأکید نمودند که قطعنامه  ٢٢٣١همچنان
کامالً الزماالجرا است.
بــر ایــن اســاس وزرا توافــق کردند که بــه گفتوگو بــرای تضمین
اجــرای کامــل برجــام توســط تمامــی طرفهــا ادامــه دهنــد .وزرا
دورنمــای یک بازگشــت محتمــل ایاالت متحــده به برجــام را مورد
توجــه قرار دادند و بر آمادگی خود بــرای پرداختن به این موضوع با
نگاهی مثبت و در یک تالش مشترک تأکید داشتند.
جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا پس از این

نشســت و صــدور بیانیــه آن در صفحــه توئیتــرش نوشــت :اعضــای
برجام بر تالشهایشان برای حفظ توافق تأکید کردند .اجرای کامل
و مؤثــر [توافق] توســط تمامی اعضــا اهمیت زیادی دارد .ما بر ســر
مطــرح کردن چالشهــای ادامــهدار اجرایی کــردن توافــق از حمله
عدم اشــاعه تســلیحات هســتهای و تعهدات لغو تحریمها به توافق
رسیدیم.
در عیــن حــال هایکو ماس وزیــر امورخارجه آلمان که پیشــتر نیز
اظهاراتش درباره برجام و اقدامات ایران به واکنش وزیر امورخارجه
کشــورمان منجر شده بود روز گذشــته و دقایقی پس از نشست بدون
اشــاره به قصور طرفهــای اروپایی در پایبندی به تعهداتشــان ذیل
برجــام بــار دیگر اقدام ایران در نصب ســانتریفیوژهای پیشــرفته در
نطنــز را نمونــهای از عــدم پایبندی ایــران به تعهــدات برجامیاش
دانســت و در ادامــه گفــت که ایــران باید از هــر گونه اقــدام تاکتیکی
کــه باعــث میشــود کار بایدن بــرای تغییــر تصمیم دونالــد ترامپ
(رئیسجمهــوری امریکا) برای خروج از برجام دشــوار شــود ،پرهیز
کنــد .به گــزارش رویتــرز ،وزیر امورخارجــه آلمان افزود :بــرای اینکه
دولــت جو بایدن بتواند به برجام بازگردد ،نباید هیچ اقدام تاکتیکی
دیگری که تاکنون (از سوی ایران) شاهد آن بودهایم ،انجام شود .این
فرصت که آخرین روزنه امید است ،نباید از دست برود.

انتقاد مطهری از مجمع تشخیص مصلحت نظام

خبــر دیگر اینکه ،علی مطهری ،نماینده تهران در مجلس دهم،
از تعلل مجمع تشــخیص مصلحت نظام در بررســی لوایح مرتبط
بــا اف ای تــی اف انتقاد کرد.به گزارش«ایران» مطهری در حســاب
شــخصی خود در توییتر نوشــت« :به خاطر اینکه در لیست سیاه اف
ای تــی اف قــرار داریم نتوانســتیم پنجاه میلیون دالر مبلغ ســهمیه
ایــران از واکســن کرونــای ســازمان جهانــی بهداشــت برای هشــت
میلیــون ایرانــی را منتقــل کنیم و ســهمیه ایران باطل شــد .مجمع
تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد«.

فرماندار ماهشهر برکنار و بازداشت شد

دســت آخر اینکه ،محســن بیرانوند ،فرماندار ماهشــهر با اتهامات
مالی دســتگیر شــده اســت .به گزارش تابناک به نقــل از عصر جنوب،
فرمانــدار بندرماهشــهر برکنــار و با حکم اســتاندار خوزســتان ،شــهاب
صدیقــی به عنوان سرپرســت ایــن فرمانداری منصوب شــد .فرماندار
ماهشهر بعد از برکناری ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

دبیرکل حزب اتحاد ملت در بیمارستان بستری شد

اخبار

گروه سیاسی /علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان
انــرژی اتمــی دیــروز در گفتوگویــی با ســایت
انتخــاب بــه توضیح دربــاره مســائل متعددی
پرداخــت؛ از طــرح گالیههایــی از منتقــدان
برجــام و انتقاد از قانون جدید هســتهای گرفته
تا خاطراتی کمتر گفته شــده از مذاکرات عمان
در دولت دهم .صالحی در سخنان خود تفاوت
رویکــرد بایدن با ترامپ را یک فرصت خواند و
گفت :چیزی که تا به حال بایدن و مشــاورانش
گفتهانــد ناظــر بر این امر هســت که بــه برجام
بازگردند .صالحی در عین حال به دولت آینده
امریــکا توصیــه کرد :بهتر اســت بیــش از این با
ایــران کلنجــار نرود و دیــوار اعتماد را بازســازی
کند.
ëëقانــون مجلس یعنی اینکه صنعت هســتهای
تعطیل نیست
بخش اصلی ســخنان رئیس سازمان انرژی
اتمــی در این مصاحبــه اما ناظر بــه بحثهای
هســتهای بــود .او به عنــوان منتقد قانــون اخیر
مجلس درخصوص مسائل هستهای ظاهر شد
و این قانون را جهت اجرا شــدن «نامتجانس»
توصیــف کــرد .دلیل او بــرای ایــن توصیف هم
عــدم هماهنگــی و نبــود زمینههــای اجــرای
آن اســت .او با اشــاره بــه الزام ایــن قانون برای
انجــام اقدامات فنــی در حوزه هســتهای گفت:
«دوســتان میگفتنــد فاتحه صنعت هســتهای
خوانده شده اما امروز میگویند فوراً غنیسازی
 20درصــدی را آغاز کنید.اگر صنعت هســتهای
نابود شــده و فاتحــهاش را خواندهاند ،پس چه
میگوینــد همــان آنی کــه قانون مجلــس ابالغ
شد ،اجرایش کنید؛ خودرو هم بخواهید روشن
کنید به این سرعت نمیشود».
صالحــی همچنین الزامات یاد شــده در این
قانــون را همان مــوارد «گام پنجــم» در کاهش
تعهدات ایران خوانده اما گفته است« :تعجب
میکنــم شــورای نگهبــان چگونــه ایــن قانــون
مجلس را تصویب کرده است؛ میگویند هزارتا
سانتریفیوژ آی آر  6بسازید ،اما نگفتهاند پولش
را کــی میدهد؟ اگر از منابع داخلی باید تأمین
شــود اینهــا یــا نمیداننــد منابع داخلــی ما چه
قدر اســت یــا نمیداننــد ارزش هر ســانتریفیوژ
آی آر  6چــه قــدر اســت! لــذا ایــن یــک نقــص
در قانــون اســت ».او دربــاره ایــن ابهــام مالــی
همچنیــن توضیــح داده اســت« :ازعــدهای در
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی پرسیدهاند
گفتهانــد ظاهــراً ایــن تأمیــن میشــود .خــب
اینطور که نمیشود قانونگذاری کرد ،به اعتبار
صحبــت یــک نفــر ».او همچنیــن گفته اســت:
«بعیــد میدانم در این چند ماهــه باقی مانده
پرونــده هســتهای بــه دبیرخانه شــورای امنیت
ملی برود».

ëëنقش شهید فخریزاده در برجام چه بود؟
او همچنین درباره نقش شــهید فخریزاده
در مذاکــرات برجــام هــم گفته اســت« :شــهید
فخریزاده در مذاکرات برجام حضور نداشت،
اما با ایشــان مشــورت میشــد ».صالحی تأکید
کــرده کــه «ادعــای مصاحبــه بازرســان آژانس
بــا شــهید فخــریزاده کــذب اســت؛ اگــر ســند
دارید منتشــر کنیــد ».او با رد ادعای جاسوســی
بازرســان ســازمان بینالمللی انرژی اتمی هم
گفته اســت« :با ایــن روشها (اخراج بازرســان
هستهای) که نمیشود کشــورداری و حکمرانی
کــرد کــه همــه چیــز را قطــع کنیــم .معــزول از
دنیــا کنیــم .در هیــچ کنوانســیونی نباشــیم .در
هیچ قراردادی نباشــیم .دور کشــور را ببنیدیم.
خفــه میشــویم این جــوری .هــر کنوانســیونی،
هــر معاهــده و قــرارداد بینالمللــی بخشــی از
حاکمیــت شــما را محدود میکنــد این یک امر
طبیعــی اســت امــا در ازای آن امتیازاتــی برای
شما قائل میشود».
ëëبرجام نباشــد ،پرونده ایران به شورای امنیت
بر میگردد
معــاون رئیس جمهــوری در بخش دیگری
از ســخنانش به توضیح درباره برجام و پیشینه
مذاکــرات آن پرداخت .او با تأکید بر اینکه «اگر
برجــام به هم بخورد ما قطعاً با اجماع جهانی
روبــهرو میشــویم» ،گفــت« :نــام کشــورهایی
را میتوانــم ببــرم کــه دوســتی نزدیکتــر از آنها
نداشــتیم ،امــا میگفتنــد نمیتوانیــم بــا شــما
همــکاری کنیــم .بنابرایــن اگــر برجام نباشــد و
مــا دوباره به شــورای امنیت بــاز گردیم فاجعه
میشــود .آن وقت میخواهیم چه کار کنیم؟»
صالحــی افــزوده اســت« :اروپــا یا حتــی هند با
ایــن همه بزرگــیاش از احکام ثانویــه امریکا با
شرمســاری صحبت میکنند .همین هم خوب
اســت اما بــرای ما نــان و آب نمیشــود اگر چه
میداننــد کــه حق به جانب ماســت .امــا وقتی
اجماع جهانی شــود و شــورای امنیت ســازمان
ملــل موضوعــی را مطــرح کنــد ،آن وقــت این
کشــورهای دیگر نه تنها دیگر شرمســار نیســتند
بلکــه طلبــکار هــم میشــوند .قبــل از برجــام
اینگونه بود».
ëëوقتی منتقدان هستهای راضی نمیشوند
رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره منتقدان
برجــم هــم گفــت« :خیلــی از ائمــه جمعــه
خیلــی از اســتانها رفتنــد و دیدنــد و گفتنــد
کــه واقعــاً مــا نســبت بــه صحبتهــای قبلــی
متأســفیم .نماینــدگان مجلــس و خیلیهــای
دیگــر هــم رفتند دیدنــد و اظهار تأســف کردند
از آن اظهارنظرهــا .امــا فایــدهاش چیســت؟
مــن بزرگوارانــی را میبینم که نیامدنــد ببینند
و حتــی با وجــود اینکه عــدهای آمدنــد دیدند،

فرمــوده بودند مذاکــرات با امریکا در مســقط
و مذاکــرات  5+1باید هماهنگ جلو رود؛ گفته
بودنــد رئیــس جمهــوری متولی هر دو مســیر
باشــد ،اما آقای احمدینژاد استنکاف کردند.
وقتــی نظــر حضــرت آقــا را بــه ایشــان گفتــم،
گفتنــد آمادگی چنین کاری را ندارم ».صالحی
بــا اشــاره به اینکــه «حضــرت آقــا مخالفتی با
مذاکره هســتهای مــا با امریکاییهــا نکردند»،
گفته اســت« :امریکا در زمان انتخابات ،آماده
بود هرچه سریعتر با ما مسأله هستهای را حل
وفصل کند ،اما فرصتســوزی شد ».علی اکبر
صالحی در این بخش از سخنانش از وزیر امور
خارجه خواســت« :اگر امکان دارد یک کالسور
بــزرگ کــه مربــوط بــه مذاکــرات محرمانه در
عمان اســت را منتشــر کننــد .االن هم که دیگر
بحث سری نیســت چون مکشوف شده است.
عیناً حتی دستنوشتهها هم وجود دارد .خیلی
ارزش تاریخــی دارد بــرای نســلهای آینــده
کــه بداننــد حقیقت امر چــه بوده اســت .دلم
میخواهــد آقــای دکتر ظریف ایــن کار را بکند
که برای نســلهای آینده بمانــد وگرنه ممکن
اســت خدای ناکرده اینها یکدفعه یکجوری
محــو شــود ».او با اشــاره به تأخیر ســهماهه در
پاســخ ایــران ،توضیــح داده اســت« :بــار اول
کــه دیپلماتهــای ایــران رفتنــد ،امریکاییها
تعجب کردند و گفتنــد باور نمیکردیم بیایید
و چرا اینقدر طول کشید ».وی همچنین گفته
اســت« :بــار دوم نمیگذاشــتند دیپلماتهــا
را به مســقط بفرســتم ،ولــی من بــا اختیارات
خــودم فرستادمشــان ».صالحــی بــا اشــاره به
اینکه دو دور مذاکره یک سال به طول انجامید
گفتــه اســت« :ســلطان قابــوس یــک نامــه
مینویســد خدمــت آقــای دکتــر احمدینژاد
کــه نماینــده امریــکا ویلیــام برنــز و نماینــده
ایــران آقای خاجی پیش مــن بودند و نماینده
امریــکا اعــام کرد کــه غنیســازی ایــران را به
رســمیت میشناســند و ایران هم نگرانی آنها
را برطــرف کنــد .ایــن نامه را مــا خدمت مقام
معظــم رهبــری و آقــای احمدینــژاد دادیــم
و بعــد هــم یک نقشــه راهی نوشــته بودیم که
چگونــه باقــی کار ادامــه پیــدا کند که خــورد به
آخــر  91و انتخابــات کــه از دفتــر حضــرت آقــا
تماس گرفتند و گفتند باقی مذاکره را بگذارید
برای دولت بعدی .حســنش این بود که زمینه
مذاکــره بــاز شــد .اصــل غنیســازی پذیرفتــه
شــد و بقیــهاش در دولت آقــای روحانی ادامه
یافــت ».او دربــاره اینکــه چــرا علیرغم مجوز
رهبــری ،آغــاز مذاکــرات در آن زمــان ســه ماه
طــول کشــیده توضیــح نــداده اما گفته اســت:
«اگــر آقای ظریــف آن مذاکرات را منتشــر کند
بخشی از سؤال پاسخش آنجاست».

دیگه چه خبر؟

بازگشت به شورای امنیت یعنی فاجعه

خبــر اول اینکه ،یک روزنامــه امریکایی در تحلیلی توضیح
داد که مســیر رئیس جمهور منتخب امریکا برای اتخاذ سیاستی
چندجانبــه در راســتای تعامــل بــا ایــران دشــوار خواهد بــود .به
گــزارش ایســنا ،روزنامــه لسآنجلس تایمــز اما در ادامه نوشــته
اســت :یک پیشــنهاد بــرای افزایش شــانس موفقیت جــو بایدن
در قبــال ایــران بدیــن شــرح اســت :کار را بــا اعالم ایــن موضوع
شــروع کند کــه دولت او از ایــن موضوع اطمینــان خواهد داد که
ایــران بتوانــد واکســنهای کوویــد ۱۹را در بازارهــای بینالمللــی
بخــرد بــدون اینکــه بــا خطر نقــض تحریمهــای ایــاالت متحده
مواجه شــود .دولــت ترامپ اعالم کرده که تحریمهایش شــامل
محمولهها و اقالم دارویی و بشردوســتانه نمیشــود اما مقررات
بوروکراتیــک بســیاری روی بانکهــا ،تأمینکننــدگان کاالهــا و
خدمات و شــرکتهای ترانزیت که خواهان مجوز از امریکا برای
انتقــال اقــام و محوالت دارویی و بشردوســتانه هســتند ،اعمال
کرده اســت .بایــدن میتواند ایــن فرآیند را تســهیل کند و عالقه
خــودش را بــه ایجــاد روابط بهتــر (با ایران) نشــان دهــد .بایدن
نیازی به این نوع از گرفتاری دیپلماتیک که باعث پیچیده شدن
ســال اول حضــور او در منصب میشــود نــدارد اما این مشــکلی
است که ترامپ برایش باقی گذاشته است و آزمونی برای تعهد
او به منظور رهبری بازگرداندن سیاست خارجی به سمت مسیر
چندجانبهگرایانهای که اوباما بانی آن بود ،خواهد بود.

دبیــرکل حــزب اتحــاد ملــت طــی
پیامــی توضیــح داد کــه بــا تشــخیص
نوعــی ســرطان خــون در بخــش خــون
بیمارستان شریعتی بستری شده است.
بــ ه گــزارش ایلنا ،علــی شــکوری راد که
پیشــتر اعالم شــده بود ب ه دلیــل ابتال به
بیماری کووید 19بســتری شــده است در
پیامــی که روز گذشــته بــرای خانــواده و
دوســتانش فرســتاد توضیــح داد که در
جریان آزمایش های مربوط به کرونا پزشــکان درباره وضعیت ســامت او
مشــکوک شــده و آزمایشات بیشــتر نشــان داده که او به نوعی سرطان مغز
اســتخوان مبتال شــده اســت .او در عین حال با طلب دعای خیر و توکل بر
خــدا تأکید کــرد که با تکنیکهــای جدید درمانهای مؤثری بــرای این نوع
سرطانها وجود دارد و او بزودی روند درمان را آغاز می کند.

پمپئو ایران را متهم کرد

وزیر خارجه امریکا در توییتی ایران را به دســت داشــتن در حمالت یک
شــنبه شــب در عــراق متهــم کــرد ،حمالتی کــه مســئوالن و جریانهای
سیاســی اجتماعــی عــراق آن را دسیســه خــود امریکاییهــا بــرای باقی
مانــدن در عــراق میدانند.به گزارش ایســنا ،مایک پمپئــو ،وزیر خارجه
امریکا در توییتی نوشــت« :شــبهنظامیان تحت حمایــت ایران بار دیگر
بیپــروا به بغــداد حمله کــرده و غیرنظامیان عراقی را مجــروح کردند.
مــردم عــراق الیق این هســتند که این مهاجمهــا را محاکمــه کنند .این
مجرمان باید به اقدامات بیثبات کننده خود پایان دهند».
یکشــنبه شــب  ۱۱فروند راکت کاتیوشــا به منطقه ســبز بغداد ،جایی
کــه ســفارت امریکا در آن واقع شــده اصابــت کرد .در پــی این حمالت
ســامانههای دفــاع هوایــی مســتقر در ســفارت امریــکا فعــال شــدند و
بالگردهای امریکایی نیز بر فراز منطقه به پرواز در آمدند.پمپئو درحالی
«شــبه نظامیان وابسته به ایران» را مسئول این حمله و حمالت مشابه
اخیــر به ســفارت امریکا میدانــد که مســئوالن و فرماندهــان نیروهای
حشــد الشــعبی عراق این حمالت را مشکوک دانســته و تأکید کردهاند
کــه حمالت از جانب خود امریکا طرح ریزی می شــود تا به نوعی باقی
ماندن نیروهای امریکایی در عراق را توجیه کند.
ëëپاسخ خطیب زاده به پمپئو
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان دیروز در پاسخ به اتهامات
تکــراری مایک پمپئو وزیــر امور خارجه امریکا گفــت :حضور نظامی
ایــاالت متحــده منبــع بیثباتــی در منطقه ماســت و هیــچ میزانی از
تحریف نمیتواند امریکا را از شــرارتهایش مبرا کند.سعید خطیب
زاده روز دوشــنبه در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت :اتهامات
ضد ایرانی مایک پمپئو را که آشکارا با هدف تنشآفرینی طرح شده
اســت ،قویــاً رد میکنیم .ایــران هرگونه حمله به اماکــن دیپلماتیک
را مــردود میداند.وی تأکید کرد :حضور نظامی ایاالت متحده منبع
بیثباتی در منطقه اســت و هیچ میزانی از تحریف نمیتواند امریکا
را از شرارتهایش مبرا کند.
 ëëاظهارات فرمانده سنتکام در آستانه سالروز ترور شهید سلیمانی
فرمانــده مرکــز فرماندهی نیروهای تروریســتی امریکایی غرب آســیا در
اظهاراتی مدعی شــد که امریکا آماده اســت در صورت اقدامی از ســوی
ایران در سالروز ترور سردار شهید سلیمانی پاسخ دهد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از شــبکه خبــری فرانــس ،۲۴کنــت مک
کنــزی در این ســخنان بــا بیان اینکه مــا آمادهایم از خودمان و دوســتان
و شــرکایمان در منطقه دفــاع کنیم ،افزود :ارزیابی من این اســت که در
موقعیت بســیار خوبی قرار داریم و آماده هر چیزی هستیم که ایرانیها
یا نیروهای نیابتیشــان انتخــاب کنند که انجام دهنــد .اظهارات هراس
آلــود فرمانــده ســنتکام یک ســال پــس از آن مطرح میشــود که دولت
امریکا در حملهای پهپادی که به دســتور دونالد ترامپ رئیسجمهوری
ایــن کشــور انجام شــد ،ســردار شــهید ســلیمانی را در نزدیکی فــرودگاه
بغداد به شــهادت رســاند و ســپاه پاســداران ایران با عملی کردن وعده
«انتقــام ســخت» ،پایــگاه نظامــی امریــکا در عین االســد عــراق را مورد
حمله موشکی قرار داد.

