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آلمان :برای گفتوگو با آمریکا درباره آینده برجام آمادگی داریم

وزیر امور خارجه آلمان با اشــاره به روی کارآمدن دولت جدید
آمریکا خاطرنشــان کرد که اتحادیــه اروپا برای گفتوگو با کاخ
ســفید درباره آینده برجام آمادگی دارد .به گزارش ایرنا« ،هایکو
ماس» این مطلب را در آستانه نشست وزرای امور خارجه اتحادیه
اروپا در بروکســل مطرح و از آنچه ابــراز تمایل دولت جو بایدن
برای بازگشــت آمریکا به صحنه بینالملل خواند ،استقبال کرد.
او بدون اشــاره به خروج یکجانبه کاخ سفید از برجام و بیعملی
طرفهای اروپایی در دو سال گذشته افزود؛ اتحادیه اروپا همچنان

از ایران میخواهد که به تعهداتش در برجام بازگردد.
ن آینده برجام
مــا نیز درباره دیدگاه امریــکا پیرامو 
رایزنــی میکنیم .وزیر امور خارجه آلمان با اشــاره
به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ عنوان
کرد که فرصت همکاری جدیدی با آمریکا به وجود
آمــده و اتحادیه اروپا برای بهرهبرداری از آن آمادگی دارد .رئیس
جمهوری ســابق آمریکا ســال  ۲۰۱۸از برجام خارج شد اما جو
بایدن رئیس جمهوری جدید این کشور وعده داده است که به این

سیاسی
توافــق بازمیگردد .متحدان اروپایی آمریکا از جمله
تروئیکای اروپایی (آلمان انگلیس و فرانســه) ضمن
تاکید بر ضرورت حفظ برجام ،از دولت جدید آمریکا
خواستهاند تا به این توافق بازگردد.
«جن ساکی» ســخنگوی کاخ ســفید چهارشنبه
گذشته در نخستین نشست خبری خود پس از آغاز به کار دولت
جدید آمریــکا گفت که دولت بایدن قصــد دارد درباره موضوع
هستهای ایران و برجام با متحدان خارجی خود گفتگو کند.

احمد توکلی مدعی شده غسال آیتاهلل مصباح یزدی ابَربدهکار بانکی است اما فرزند آن مرحوم این موضوع را کامال رد میکند

غسال یا ابربدهکار بانکی؟!

آفتاب یزد -گروه سیاسی :حواشی مربوط به فوت آیت اهلل مصباح
کماکان ادامه دارد.اکنون احمد توکلی با یادداشتی که نگارش کرده
میدان دار این حواشــی شده است.پیشتر صدیقی با ذکر خاطرهای
عجیب حاشیه ساخت.هرچند در نهایت مجبور شد عذرخواهی کند.
> توکلی چه نوشته است؟

ماجــرا از این قرار اســت که احمد توکلی ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام و حســین رجایی ،معاون سازمان دیده بان شفافیت
و عدالت در یادداشت مشــترکی ،مدعی شدهاند که غسال آیت اهلل
مصباح یزدی ،یک ابَربدهکار بانکی اســت که جنازههای روحانیون
سرشــناس را به خانه خود میبرد و غسل میدهد!این یادداشت را
سایتهای خبری از جمله فرارو،الف و انتخاب منتشر کرده اند.
در این یادداشت آمده است:چندی پیش جناب آقای صدیقی روایتی
غســال در ســیما مطرح کرد که جنجال بسیاری در
را از قول یک ّ
کشــور برانگیخت به حدی که مدتی بعد مجبور به عذرخواهی شد.
غسال یاد شده با توجه به کدی که ایشان در سخنان خود
پیدا کردن ّ
داد ،چندان دشوار نبود.
غســال آیت اهلل مصباح ،همان غســال مرحوم آیت اهلل حق شناس
ّ
است .همان ابرسرمایه داری که چندی پیش نیز برای حجت االسالم
پناهیان حاشــیه آفریده بود .گرچه آقای پناهیان از خویش در برابر
هجمههای ناجوانمردانهای که علیهاش مطرح شده بود دفاع کرد اما
در سخنانش اعتماد و حسن ظن فراوان به شخصی وجود داشت که
ابهامات مالی بسیاری درخصوص وی مطرح است.
با ورود جریان عدالتخواه به این مســئله ،ابعاد بیشتری عیان گشت.
دیده بان شــفافیت و عدالت پرونده آقای م -ک را یک پرونده ویژه
تلقــی کرد و با نام بــردن صریح از وی ،به علما هشــدار داد از وی
بپرهیزند که متاسفانه چندان کارگر نیفتاد .فردی که بررسیها نشان
میدهد شبکه بزرگ و تو در تویی از ارتباطات با مسئوالن عالی رتبه
و روحانیون سرشناس دارد.
همچنین ،بررســی برخــی پروندههایی که در دیده بان شــفافیت
و عدالت در جریان اســت نشــاندهنده نقشی اســت که متأسفانه
جنگیرها و کهانت ورزان فاسد در سالهای اخیر در اتخاذ تصمیمات
مرموزانه و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئوالن و سرشناسان
داشته اند.
خیر و متدیّن به دنبال نفوذ بر علما و
تاجران
لبــاس
در
که
افرادی
ّ
مسئوالن هستند فارغ از آنکه ،کار خیری که از عایدی غصب امالک
دیگــران یا اجاره موقوفات به ثمن بخس صورت گیرد را چه ســود،
حتی اگر نگهداری از صدها کودک معلول یا ساخت حوزههای علمیه
باشــد و بدتر آنکه پای چنین افرادی را به تمشــیت امور در آستان
مقدس علی بن موسی الرضا (ع) نیز باز نماید.
از دیگر موارد مشــابه میتوان به فردی به نام … اشــاره کرد که به
عنوان یکی از متهمین پرونده صنــدوق ذخیره فرهنگیان با بدهی
چند صد میلیاردی به بانک ســرمایه از کشور گریخته است .او هم
در لباس فردی دســت به خیر که در راستای گسترش دین و کمک
به اقشــار ضعیف ،از هیچ کمکی به برخی وعاظ مشهور تهران دریغ
نداشته است ،به نفوذ اقدام میکرد.
این دســت نگرانیها به مســائل مالی ختم نمیشــود .مدتی است
میبینیم برخی روحانیون سرشــناس ،ارزشهایــی چون عدالت و
اخالق را تخفیــف میدهند تا ارزشهای دیگری چون ثروت افزایی
اجتماعی و رشــد سیاســی را برجسته ســازند .آیا ممکن است که
مجالست با چنین ثروتمندانی ،بر افکار هم تأثیر گذاشته باشد!؟
در برخود با این مشــکالت ما با یک وضعیت پیچیده و تناقض آمیز
روبرو هستیم .از سویی هم حمایت از گسترش دین و فرهنگ دینی
و هم حمایت از مســتضعفان هزینه اقتصادی دارد .شــارع مقدس
پرداخت وجوه شــرعی چون خمس و زکات را در همین راستا وضع
نموده اســت .حمایت از دین همواره به کمکهای مردمی وابســته

احمد توکلــی ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام و حســین رجایی ،معاون
سازمان دیده بان شــفافیت و عدالت
در یادداشت مشترکی ،مدعی شدهاند
که غســال آیت اهلل مصباح یزدی ،یک
ابَربدهکار بانکی اســت کــه جنازههای
روحانیون سرشــناس را بــه خانه خود
میبرد و غسل میدهد!این یادداشت را
سایتهای خبری منتشر کرده اند
بوده است .این امر مبارکی است که برای جلوگیری از وابستگی نهاد
دین به دولتها همیشه توصیه شــده است .در نتیجه قطع جریان
کمکهای مردمی یا پرداخت وجوه شرعی مطلوب نیست.
خیر حســن ظن
طبیعی اســت که علما و روحانیون به ثروتمندان ّ
داشــته باشند یا آنها را بســتایند .اما چه کنیم وقتی قلیلی از این
ثروتمندان بدین طریق برای خود وجهه و اعتبار کســب میکنند و
از آن برای کســب مقاصدی غیرقانونی و نامشروع سود میجویند!؟
چه کنیم وقتی همواره عدهای با مقاصد سیاســی و اقتصادی خاص
به دنبال نفوذ در بیوت علما بودهاند و تاریخ نشان داده که بعضا هم
موفق شده اند!؟
از سوی دیگر مقابله با این نوع پدیدهها و جریانات نیز واجد هزینههای
بسیار است .هرگونه تالشــی برای اصالح و نقد این رویه ها ،توسط
دشمنان دین به عنوان یک فرصت مغتنم نگریسته میشود .فرصتی
برای تبلیغ به نفع سکوالریسم و زدودن دین از عرصه اجتماع .برای
جاهلیت کلیسای قرون وسطی!
مشابهتســازی حکومت اسالمی با
ّ
غافل از آنکه حتی در غرب ســکوالر نیز ،موسســات خیریه گاهاً به
عنوان پوششــی برای پولشــویی یا فرار مالیاتی عمل میکنند .ولی
وجود این نفاق و سالوس ،حجتی برای تعطیلی خیریهها نیست.
هر جا دین باشد نفاق و دورویی و ریا نیز هست .این ما هستیم که با
ضعف و دوســتیهای غیر الهی ،راه را برای سلطه شیطان بر خویش
هموار میکنیم و دچار فتنه میشویم .چنان که امام علی علیه السالم
در خطبه  ۵۰نهج البالغه میفرمایند:
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«جز این نیست که آغاز پیدایش فتنه ها ،پیروى از هواهاى نفسانى
اســت و نیز بدعت هایى که گذاشته مى شود ،بدعت هایى بر خالف
کتاب خداســت .آن گاه کسانى ،کسان دیگر را در امورى که مخالف
دین خداست ،یارى مى کنند .اگر باطل با حق نمى آمیخت ،حق بر

جویندگانش پنهان نمى ماند و اگر حق به باطل پوشیده نمى گشت
زبان معاندان از طعن به حق بریده مى شــد ولى همواره پاره اى از
حق و پاره اى از باطل درهم مى آمیزند .در چنین حالى ،شیطان بر
دوســتان خود مستو لى مى شود و تنها کسانى رهایى مى یابند که
پیشتر الطاف الهى شامل حالشان شده باشد».
این علمای سرشناس هیچ از خود پرسیدهاند چرا امام رحمه اهلل علیه،
از چنین ثروتمندانی فریب نمیخورد؟ البته امام چون جمع شــدن
ثروتهای افســانهای را از راه صحیح آسان نمیدید ،وقتی فردی در
این بازار کساد  ۴۰میلیارد تومان خمس میآورد از خودش میپرسید
منبع کسب او چیســتَ .منِشی که در نزد رهبر انقالب نیز میتوان
دید هنگامی که باعث به دام افتادن امثال شــهرام جزایری میشود.
همان شــهرام جزایری که معدود وعاظ مشهوری به وجوهات کالن
او دست رد نزدند و منشاء آن برایشان سوال نشد! همانها که حتی
پس از صدور حکم وی هم از خیرات و مبراتش به نیکی یاد میکردند
و هرگاه مسئولیت داشــتند برای نجات ثروتمندان نابکا ِر زرپرست،
قضات را تحت فشار قرار میدادند.
همچنین بعید اســت امــام (ره) وقتی میدیدند فــردی آن قدر به
روحانیت عالقه مند میشود که با زیرپا گذاشتن مقررات قانونی (مواد
 ۵۲و  ۵۳آیین نامه مقررات بهداشــتی آرامستان ها ،ابالغی وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،طی نامه شماره /۸۷۰۷۵ت –
مــورخ  )۱۳۸۹/۰۵/۰۹پیکر روحانیــان را به منزل خویش میبرد و
غســل میدهد؛ و چه بســا این عشق و شــوق وی تنها شامل پیکر
علمای سرشناس میشــود و نصیب پیکر هیچ طلبه فاضل و مهذب
ولی گمنامی نمیشــود ،از وی کرامت بپذیرند ،چه رســد به آن که
کرامت ادعایی را در ســیمای رســمی جمهوری اسالمی نقل کرده
و زبان طعن معاندان را بر اسالم و انقالب و نماز جمعه دراز کنند.
باز هم بــه علما و امراء هشــدار میدهیم که به جای معاشــرت با
ثروت اندوزان ،با حفــظ حقوق و احترام کلی به همه ملت از جمله
ثروتمندان ،با مستضعفان متدین و وطن خواه بجوشند تا سالمت و
پاک بمانند و مردم از این طریق در سالمت پاکی سر کنند که پیامبر
گرامی فرمود:
نفان مِن ا ُ َّمتی إذا َص ُلحا َص ُل َحت ا ُ َّمتی ،و إذا َف َسدا َف َس َدت ا ُ َّمتی،
« صِ ِ
رسول ّ
َ
الل ِ و َمن ُهما؟ َ
َ
قال :ال ُفقَها ُء و ا ُال َمرا ُء».
قیل :یا
«دو گروه از ا ّمت من هســتند که اگر آنها درست شوند ا ّمتم درست
میشود و اگر آنها فاســد گردند ا ّمتم فاسد میگردد .پرسیدند :اى
رسول خدا! آن دو گروه کدامند؟ فرمود :فقیهان و زمام داران».

> واکنش فرزند آیت الله مصباح

اما ادعای توکلی خیلی زود با واکنش حجت االســام علی مصباح
یزدی ،فرزند مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی مواجه شــد .به گزارش
فرارو ،او گفت" :آقای توکلی اشــتباه میکنند و این اطالعات غلط
اســت .بنده این موضوع را تایید نمیکنم .فردی که مدنظر ایشان و
دیگران است غسال حاج آقا نبودند".
الزم به ذکر اســت ،پس از درگذشت آیت اهلل مصباح یزدی صدیقی
امام جمعــه تهران در یک مصاحبه تلویزیونی بــه رخدادی از قول
یکی از افراد حاضر در مراســم غســل پیکر مطهر حضرت آیتاهلل
مصباحیزدی اشــاره کرد و گفته بود« :آیــتاهلل مصباح یزدی را در
خانه غســل دادند و کسی غسل داد که آیتاهلل حقشناس را غسل
داده بود ،داما ِد داماد ایشان آقای دکتر محمدی جزو مریدان آیتاهلل
حقشــناس بود .او تعریف کرد آیتاهلل جاودان بــه ما پیام داد که
اگر از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگویید .غســال روایت
میکند وقتی این پیام را دریافت کردم آرزو کردم کهای کاش آیتاهلل
مصباح در آن دنیا شــفاعتی بکند .تا این آرزو را کردم دیدم آیتاهلل
مصباح چشمانشان را باز کردند و یک نگاه مهربانانهای کرد و دوباره
چشمانش را بست».این سخنان جنجالی بزرگ را به پا کرد و نهایتا
منجر به عذر خواهی کاظم صدیقی شد.

یک کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد

گزینه بایدن برای میز ایران اقدامی خوب اما ناکافی

سیاست مدار پنجاه و هشت سالهای که احتماال به زودی به عنوان
نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران مشــغول به کار میشود،
صدای تندروهای جمهوری خواه را در آورده اســت .رابرت مالی
که اکنون رئیس گروه بینالمللی بحران است از سوی وزیرخارجه
انتخابی دولت جدید آمریکا به بایدن معرفی شده و انتظار میرود
که به خاطر سوابق خود در سیاست خارجی و تسلطش به مسئله
ایران در این سمت جای بگیرد.
خبرآنالین در ادامه نوشــت :مالی در دولتهــای بیل کلینتون
و بــاراک اوباما در ارتباط با مســائل خاورمیانه فعالیت داشــته
اســت .او در دوران پیش از ترامپ به عنوان مســئول خاورمیانه
شــورای امنیت ملی آمریکا فعالیت میکرد .او از سمت پدرش به
خانوادهای یهودی در مصر تعلق دارد و با اینحال یکی از منتقدان
سرسخت رژیم صهیونیســتی و فعالیتهای آن در منطقه است.
رابطه خراب مالی و تالویو باعث شــده که اســراییلیها از جمله
کسانی باشند که در کنار افراطیهای جمهوری خواه ،از تصمیم
بایدن رنجیده و نگران هستند.
دیاکو حسینی کارشناس مســائل بینالملل درباره حضور رابرت
مالی در تیم بایدن به عنــوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور
ایران گفت :میــز ایران در وزارت خارجــه آمریکا مثل خیلی از
ســاختارهای دیگری که در کشــورهای دیگری از جمله کشور
خودمان هم هســت ،وجود دارد .اما در آمریکا این میز استقالل
عمل باالیی در تدوین سیاستها و نقش کلیدی در مورد کشورها
و از جمله در مورد ایران در ساختار وزارت خارجه ایاالت متحده
دارد و میتواند در هماهنگ کردن سیاستها و نحوه اجرای آنها
فعال عمل کند .در مشــورت به وزیرخارجــه و در نهایت رئیس
جمهور در ســطوح عالی هم نقش رئیس میز کشــورها بســیار
پراهمیــت اســت .بنابراین ،ایــن نقش و فردی کــه در آن قرار
میگیرد میتواند بسیار مهم باشد.
وی افزود :کاراکتر فردی که مســئول یــک میز قرار میگیرد به
خاطر نقشش در هماهنگیها و شکل دادن به سیاستها میتواند

آمریکاییها قصــد ندارند که از طریق
انتخاب رابرت مالی به ایران پیامی بدهند
بلکه پیام و ایدهای را دنبال میکنند که با
این ایده و اعتقاد که برجام به نفع ایاالت
متحــده و متحدانش تمام میشــود،
سازگارتر است .بنابراین آنها نیازی به این
امر در شرایط فعلی نمیبینند .هر چند
که یکی از پیامدهای جانبی این اقدامات
میتواند این پیام هم باشد که افرادی که
در تیم بایدن هستند دید جامعتر و بهتر
و متعهدتر به دیپلماسی دارند
موثر باشد .دیدگاهها و تجربههای شخصی افراد میتواند در چنین
موقعیتی بسیار مهم باشد و اینطور که رابرت مالی شناخته شده
است ،آشنایی او با مسائل ایران و رویکردش اهمیت زیادی دارد.
با این حال به این معنا هم نیســت که فردی چون مالی با چنین
سابقهای تعیینکننده نهایی سیاستهای ایاالت متحده در مورد
ایران است .اتفاقاتی که در سیاست خارجی امریکا با هر کشوری
از جمله ایران شکل میگیرد ،تحت تاثیر فاکتورهای بسیار متنوعی
قرار دارد که حتی خارج از کنترل وزارت امور خارجه آمریکاست.
برای مثال نقشی که پنتاگون دارد یا شورای امنیت ملی ،غیر قابل
انکار اســت .حتی دیدگاههای شخصی رئیس جمهور و مشاوران
نزدیک به او هم میتوانند در تصمیم گیریهای نهایی موثر واقع
شوند .نقش دیگر مربوط به شرایط محیطی است .چه در سیاست
داخلی امریــکا و روابط کنگره با دولت و یا خارج از آن در روابط
بینالمللی نقش باالیی دارد و ممکن اســت به تصمیماتی منجر
شــود که به چارچوبی که میز مربوطه به آن مایل اســت ،ربطی

نداشته باشد.
او درادامه افزود :آقای مالی تجربه خیلی خوبی در رابطه با ایران
دارد و در دولت اوباما مشــاور بود و در خصوص برجام مشارکت
نزدیک داشت و در چهارسالی که ترامپ هم در قدرت بود ،تمرکز
این چهره بر روی مسئله ایران و برجام و احیای آن بود .به لحاظ
تجربی و شــخصیتی رابرت مالی فرد مناسبی برای این سمت به
نظر میرسد .او از دیپلماسی حمایت میکند و هماهنگیهایی را
هم میتواند با دیپلماتها داشته باشد چرا که با نگاه آنها آشنایی
دارد .همین موضوع میتواند موانع بروکراسی را کمتر کند.
در عین حال باید توجه داشت که تمرکز بیش از حد و امید بستن
بیش از حد به افراد در ســاختار تصمیمگیــری امریکا میتواند
خیلی گمراهکننده باشــد .به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی
وجود دارند که در کنترل هیچ فرد خاصی نیستند.
او در پاســخ به این ســوال که انتخاب رابرت مالی با دیدگاههای
آشــکاری که دارد را میتوان به عنوان نشــانهای از میل ایاالت
متحده برای به دســت آوردن توجه ایران دانست؟ نیز گفت :من
اینطور فکر نمیکنم که هدف بایدن این باشــد .آنها یک سلسله
نگاههایــی در رابطه با برجام دارند با این اســتدالل که برجام به
منافع ملی امریکا و حتی اسراییل کمک میکند .آنها قصد ندارند
کــه از این طریــق به ایران پیامی بدهند بلکه پیــام و ایدهای را
دنبال میکنند که با این ایــده و اعتقاد که برجام به نفع ایاالت
متحده و متحدانش تمام میشــود ،سازگارتر است .بنابراین آنها
نیازی به این امر در شــرایط فعلــی نمیبینند .هر چند که یکی
از پیامدهای جانبی این اقدامات میتواند این پیام هم باشــد که
افرادی که در تیم بایدن هســتند دید جامعتر و بهتر و متعهدتر
به دیپلماسی دارند.
وی افــزود :این موضوع تا اندازه بســیار محدودی میتواند برای
ایــران به معنای تغییری خوب اما ناکافی در رویکرد آمریکاییها
باشد .ولی در نهایت معیار سنجش و قضاوت ایران اقداماتی است
که این افراد در آینده انجام خواهند داد.
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اقدامهای آمریکا در دریای چین جنوبی تاثیری مثبت بر صلح در منطقه ندارد

وزارت خارجه چین اعالم کرد که ارسال کشتیهای جنگی و جنگنده از سوی آمریکا
به دریای چین جنوبی تاثیر مثبتی بر صلح در این منطقه ندارد.به گزارش ایلنا به نقل
از رویترز ،این در حالی است که ارتش آمریکا اعالم کرد که گروه ناو هواپیمابر «تئودور
روزولت» همزمان با افزایش نگرانی واشنگتن از تشدید تنش بین چین و تایوان برای تقویت
آزادی ناوبری دریایی به دریای چین جنوبی وارد شده است.

دیپلماسی

ظریف با علیاف دیدار کرد؛

استقبالایران
از طرح جمهوریآذربایجان

وزیــر امــور خارجه بــا اســتقبال از طرح
پیشنهادی رئیس جمهوری آذربایجان تحت
عنوان ابتکار همکاریهای منطقهای  ۶جانبه،
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک و
همــکاری در همه زمینههایی که به برقراری
صلح ،ثبات و آرامش در منطقه کمک کند را
اعالم کرد .به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف
که برای دیداری منطقهای به حوزه قفقاز سفر
کرده است در نخســتین گام از این سفر در
باکو با الهام علیاف رئیس جمهور جمهوری
آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امــور خارجه در این دیــدار با تبریک
پیروزیهای اخیر به دولت و مردم جمهوری
آذربایجان ،بر گسترش همکاریهای دوجانبه
تاکیــد کــرد .ظریف بــا اســتقبال از طرح
پیشنهادی رئیس جمهوری آذربایجان تحت
عنوان ابتکار همکاریهای منطقهای  ۶جانبه،
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای کمک و
همــکاری در همه زمینههایی که به برقراری
صلح ،ثبــات و آرامش در منطقه کمک کند
را اعالم داشت.
وزیر امور خارجه با اشاره به سفر موفقیتآمیز
وزیــر امــور خارجــه و همچنیــن معاون
نخســت وزیر جمهوری آذربایجان به ایران،
همکاریهای فیمابین بویــژه در حوزههای
اقتصادی را آماده جهش ارزیابی کرد .رئیس
دستگاه دیپلماسی با ابراز خرسندی از نتایج
برگزاری چهاردهمین دور اجالس کمیسیون
مشــترک همکاریهای اقتصادی دو کشور،
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای مشارکت
فعال در بازسازی مناطق آزاد شده خصوصا در
زمینههای ساخت و ساز ،صدور خدمات فنی
 مهندســی ،برق و انرژی ،کشاورزی ،کشتفرا سرزمینی ،مین روبی ،بازسازی مساجد و
بناهای تاریخی را اعالم کرد.
الهام علیاف رئیس جمهــور آذربایجان هم
در ایــن دیدار با قدردانی از مواضع جمهوری
اسالمی ایران در تحوالت اخیر در منطقه ،از
سطح همکاریهای فیمابین ابراز خرسندی
کرد و فضای موجود برای توســعه مناسبات
در همه زمینهها خصوصا حوزه همکاریهای
اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد.
وی با برشمردن پروژههای اقتصادی بین دو
کشور ،از حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی
قرهباغ اســتقبال کرد و با ابراز خرســندی از
دیدگاه جمهوری اســامی ایران در خصوص
ابتکار  ۶جانبه ،این پیشنهاد را به نفع صلح و
منافع مشترک در منطقه ارزیابی کرد.

واکنش

فرماندهسنتکام:

روابط تهران و واشنگتن
در «دوران فرصت» قرار دارد

فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام با اشاره
به روی کارآمدن رئیس جمهور جدید آمریکا
در کاخ ســفید مدعی شد که روابط تهران و
واشنگتن در "دوران فرصت" قرار دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیفنس وان ،ژنرال
مک کنزی فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای
تروریســتی آمریکایی در منطقه (سنتکام)
حیــن انجام اولین پرواز خــود به خاورمیانه
از زمان آغاز ریاســت جمهــوری جو بایدن،
شــرایط کنونی را "دوران فرصت" در روابط
ایران و آمریکا توصیف کرد.
وی در جمع خبرنــگاران با ادعای اینکه در
ماههای منتهی به انتخابات و تحلیف بایدن
تهدیدات شدید از سوی ایران وجود داشت،
مدعی شد که آمریکا توانست بازدارندگی را
در این وضعیت حفظ کند و هدف واشنگتن
جلوگیری از جنگ بوده است.
مک کنزی ادامــه داد :بر خالف آنچه برخی
تحلیلگران نظامی و امنیتی نگران بودند که
ایران در روزهــای پایانی کار رئیس جمهور
دونالد ترامپ انجام دهد ،این کشــور نه تنها
به هیچ هدف آمریکایــی در منطقه به طور
مستقیم حمله نکرد ،بلکه توانست به میزان
زیــادی بازیگران نیابتی خــود را در عراق و
بخشهای دیگر منطقه مدیریت کند .البته
تمامــی این گروهها به طور مســتقیم تحت
فرماندهی و کنترل تهران نیستند.
این فرمانــده نظامی آمریکایــی همچنین
گفت که ایران توانســت به میــزان زیادی
این گروههــا را متقاعد کند که اکنون زمان
تحریک به جنگ نیســت و این ،تنها نتیجه
مولفه نظامی نیست بلکه محاسبات سیاسی
در تهران وجود دارد که منتظر دولت جدید
(در آمریکا) اســت تا ببیند آیا چیزی تغییر
خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد :اکنون یک دولت جدید
روی کار آمده که سیاست آمریکا را بازبینی
میکند.
مک کنــزی در ادامه صحبتهــای خود به
سواالت درباره افغانستان و عادیسازی روابط
میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای
عربی پاسخ داد و گفت که این مسئله ایران
را نگران کرده است.

خبرتلگرامی
« Dفرهاد عالء الدین» رئیس شورای
مشــورتی عراق طی پستی در توئیتر
تایید کرد که دولت این کشور از صندوق
بینالمللی پول کمک فوری درخواست
کرده است .وی نوشت که دولت عراق،
شش میلیارد دالر تحت عنوان سازوکار
تامین مالی سریع از صندوق بینالمللی
پول درخواست میکند و احتماال چهار
میلیارد دیگر تحت عنوان برنامههای
دیگر درخواست میکند .در این صورت
مجموع مبلغ اســتقراض عراق بالغ بر
 90میلیارد دالر خواهد شــد .عالوه
بر آن شــش میلیارد دالر به ایران و
ســه میلیارد دالر به ترکیه مقروض
است/.فارس
« Dاشــرف غنی» ،رئیــس جمهور
افغانســتان گفت که با آغاز کار دولت
جدید آمریــکا فصــل جدیدی در
مناسبات دو کشــور آغاز شده است.
غنی ،در نشست کابینه ،افزود که در
روز دوم کار دولت جدید آمریکا ،اولین
تماس جک سالیوان ،مشاور امنیت ملی
جو بایدن ،رئیس جمهور این کشــور
با حمداهلل محب مشــاور امنیت ملی
افغانستان بوده است .به گفته او ،یک
فصل تازه در روابط افغانستان با آمریکا
آغاز شده که ادامه مییابد/.فارس

دولت

سخنگوی وزارت امور خارجه:

موضوعتوقیفنفتکشایرانی
در اندونزی فنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان
این که منتظر دریافت گزارشهای بیشــتر از
سوی دولت اندونزی در ارتباط با موضوع توقیف
نفتکش ایرانی از سوی این کشور هستیم گفت:
این یک موضوع فنی اســت و پیش از این نیز
چنین اتفاقاتی در عرصه کشــتیرانی رخ داده
اســت .به گزارش ایسنا ،ســعید خطیب زاده
درنشست خبری در پاسخ به سوالی در ارتباط با
موضوع توقیف نفتکش ایرانی از سوی اندونزی و
مباحثی که دراین زمینه مطرح شده است گفت:
ما منتظر دریافت گزارشهای بیشتری در این
ارتباط از سوی دولت اندونزی هستیم .تاکنون
برخــی اطالعات ضد و نقیضــی در این زمینه
دریافتکردیمومنتظردریافتگزارشهایبیشتر
هستیم .این دیپلمات ارشد کشورمان گفت :این
یک بحث فنی است و در بحث کشتیرانی قبال
نیزچنیناتفاقاتیوجودداشتهاست.خطیبزاده
خاطرنشان کرد :ســازمان بنادر و کشتیرانی و
شرکت صاحب کشتی به دنبال بررسی دالیل
موضوع و حل این مسئله هستند و سفارت ما در
اندونزی و همچنین وزارت خارجه این مسئله را
ازنزدیکپیگیریمیکند.خطیبزادههمچنین
در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی از اخبار
بیانگر این اســت که توقیف نفت کش ایرانی
از ســوی اندونزی اقدامی متقابل در راســتای
توقیف نفتکــش کرهای از ســوی ایران بوده
است چرا که برخی از خدمه نفت کش کرهای
توقیف شده اندونزیایی هستند گفت :نظری در
این ارتباط ندارم آنچه که به ما گفته شده این
است که این موضوع فنی است و موضوع فنی نیز
مسیر خود را طی میکند ما قبال چنین اتفاقاتی
را نیز شاهد بودهایم و حل شده است .خطیب زاده
همچنین در مورد وضعیت پولهای بلوکه شده
ایران در کره جنوبی و آخرین تحوالت رخ داده
شده در این زمینه گفت :در ارتباط با این پولها
هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و ما منتظر اجرایی
شدن و به پیش بردن راه حلها و سازو کارهایی
هستیم که کرهایها در جریان سفر قائم مقام
وزیر خارجه کره جنوبی به ایران مطرح کردند و
امیدواریم به آنچه که در این زمینه مطرح شده به
صورت سریعتر عملیاتی شود .سخنگوی وزارت
خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در
مــورد موضوع بدهی ایران به ســازمان ملل و
مسائلی که در این زمینه مطرح است گفت :در
ارتباط با مسئله مورد اشاره بر خالف آنچه که
برخی گفتهاند موضوع این گونه نبوده است که
ایران آماده پرداخت این پولها نبوده باشد بلکه
ما منابع را تخصیص دادهایم مسیر کانال را نیز
مشخص کردهایم ولی عدم امکان برداشت وجود
دارد و آن به خاطر سنگ اندازیهای آمریکا است
و این سنگ اندازیها مشکالتی را در این زمینه
ایجاد کرده است .خطیب زاده خاطرنشان کرد :ما
با دبیرخانه سازمان ملل در حال ارتباط هستیم
و این موضوعات را مجددا به آنها یادآوری کردیم
و به دنبال این هســتیم که مسیر امنی را برای
انتقال پول پیدا کنیم و همان طور که گفتم مانع
اصلی در این مســیر سنگاندازی آمریکا است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال
که نشســت بعدی کمیسیون مشترک برجام
چه زمانی برگزار خواهد شــد و آیا این احتمال
وجود دارد که در این نشست نماینده آمریکا نیز
حضور داشــته باشد گفت :این که دولت فعلی
آمریکا بخواهد مسیر گذشته را اصالح کند و به
مسیر اصلی برگردد در اختیار خود آنهاست .ما
اقدامــات را رصد میکنیم ما به یک یا دو اقدام
پراکنده نگاه نمیکنیم بلکه مهم اقداماتی است
که آنها در راستای اجرای موثر تعهداتشان و رفع
تحریمها بردارند و این موضعی است که ما قبال
به آن تاکید کردیم.

