
سفر مشاور امنیت ملی افغانستان 
به ایران

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به دعوت 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان فردا به 

تهران می آید.
حمداهلل محب در این سفر عالوه بر مالقات با دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان با برخی مقامات 
عالی سیاسی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران نیز 

دیدار و گفت وگو می کند. باشگاه خبرنگاران

ایران نباید برنامه هسته ای خود را 
توسعه دهد

وزیر خارجه انگلیس توســعه برنامه هسته ای ایران 
را مانع آنچه پیشرفت احتمالی در ارتباط با برجام 

در سال 2021 خواند، توصیف کرد.
دومینیک راب در این توییت نوشت: امروز با اعضای 
برجام دیدار داشتم و در این دیدار به وضوح روشن 
کردم که ایران نباید توســعه برنامه هسته ای خود 
را که اخیرا اعالم کــرد، اجرایی کند. انجام چنین 
کاری فرصت های پیشرفت را که امیدواریم در سال 
2021 شاهد آن باشیم، تضعیف می کند. فارس 

قطعنامه ٢٢٣١ همچنان کامال 
الزم االجرا است

وزرای خارجه ایران و گروه 1+۴ به همراه مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشســت 
دیروزخود در بیانیه ای ضمن تأکید بر تعهدشــان 
برای حفظ برجام، اعالم کردند که قطعنامه 22٣1 

همچنان کامال الزم االجرا است.
نشســت وزرای خارجه سه دولت / اتحادیه اروپایی 
+ دو )چین، فرانســه، فدراســیون روسیه، بریتانیا، 
نماینــده عالی اتحادیه اروپایــی در امور خارجه و 
سیاست امنیتی( و جمهوری اسالمی ایران، اعضای 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام(، در روز21 
دســامبر 2020 )1 دی 1٣٩٩( به صورت مجازی 
برگزار شــد. این نشست به ریاســت آقای جوزپ 

بورل، نماینده عالی اتحادیه برگزار شد.
اعضای برجــام ضمن تاکید دوباره بر تعهدشــان 
جهت حفظ توافق، تالش  هایشــان در این راســتا 
را تصریح کردنــد. آنها تداوم ضرورت اجرای کامل 
و موثر برجام توســط همــه طرف  ها و پرداختن به 
چالش  هــای کنونی اجرای ]برجــام[، از جمله در 
زمینه عدم  اشاعه هسته  ای و تعهدات رفع تحریمی 

را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وزرا  بر اهمیت نقش آژانس به عنوان تنها سازمان 
بین  المللی مســتقل و بی طرف که از طرف شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد ماموریــت یافته تا بر 
اجرای تعهدات عدم  اشــاعه هســته  ای ذیل برجام 
نظارت و آنها را راســتی  آزمایی کند، تاکید کردند. 
آنها بر اهمیت تداوم همکاری توأم با حســن نیت 
با آژانس تاکید کردند. وزرای خارجه خاطرنشــان 
کردند برجام، که توســط قطعنامه 22٣1 )201۵( 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد تأیید شده، 
همچنــان بــه عنوان عنصــری کلیــدی در نظام 
عدم  اشاعه هســته  ای جهانی و یک دستاورد مهم 
دیپلماســی چند جانبه است که در صلح و امنیت 
منطقــه ای و بین المللی نقش دارد. وزرا بار دیگر بر 
تاسف عمیق خود از خروج ایاالت متحده از توافق 
تاکید کردند. آنها تاکید کردند که قطعنامه 22٣1 

همچنان کامال الزم االجرا است.  صداوسیما 

سعودی و اسرائیل به سنگ اندازی در 
راه برجام ادامه می دهند

ســتون نویس تارنمای "فارن پالیسی این فوکس" 
گفت: رژیم سعودی و اسرائیل از سنگ اندازی بر سر 
راه توافق برجام و کاهش تنش ها دست بر نخواهند 
داشــت. کان هالینن درباره برداشــتن تحریم های 
چند الیه ای که دولت ترامپ علیه مردم ایران وضع 
کرد، اظهار کرد: امیدوارم که خیلی دشــوار نباشد، 
اما البی اسرائیل و سعودی همه تالش خود را برای 

خراب کردن آن انجام خواهند داد.
این روزنامه نگار آمریکایی ادامه داد: سعودی ها در 
حال حاضر امیدوارند برای هرگونه توافق جدیدی 
"طرف مشورت" قرار بگیرند که نه تنها برای ایران 
، بلکه روســیه ، چین ، آلمان و سازمان ملل کامال 

ناپذیرفتنی است.
هالینــن اضافه کرد: مــن نگران اظهــارات اخیر 
وزیر خارجه آلمان هســتم کــه می گوید؛ موضوع 
موشــکهای بالســتیک باید در هر توافق جدیدی 
گنجانده شــوند. این به بیانی پیمان شــکنی است. 
موشــک های بالســتیک بخشــی از پیمان اولیه 
نبودند، زیرا آنها تنها راه پاسخ ایران به موشک های 

بالستیک اسرائیلی است. ایرنا 

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان
 

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیروز در نشست خبری 
مجازی با خبرنگاران درپاســخ به سوال سیاست روز درباره 
همــکاری اقتصادی ایران با ســوریه و ضعف دیپلماســی 
اقتصادی در این زمینه گفت: دیپلماســی اقتصادی مکمل 
وظایف دستگاه های مســئول است؛اینگونه نیست که ما در 
حوزه های اقتصادی پروژه ها و همکاری ها را نداشــته باشیم. 
البته محدودیت ها را داریم. این ســوال باید به دستگاه های 
مســئول که پرونده ســوریه و موضوعات اقتصــادی را در 
حوزه های ســرمایه گذاری و تجارت پیگیری می کنند ارجاع 

داده شود.
وی یادآور شــد: وزارت خارجه نمی تواند پاسخگوی وظایف 
دیگر سازمان ها باشد. وزارت خارجه نقش مشخصی در حوزه 

همکاری های بین المللی و روابط تجاری دارد.
اظهارات سخنگوی دســتگاه دیپلماسی کشورمان درحالی 
است که کشــورهایی نظیر ترکیه بیشــترین حضور را در 
بازســازی ســوریه و حتی مراودات اقتصادی با آن کشــور 
دارند؛ اما جمهوری اسالمی ایران با وجود مناسبات دو جانبه 
خوب با دمشق آنطور که انتظار می رفت نتوانسته در عرصه 

دیپلماسی اقتصادی با کشور سوریه موفق غمل کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم اینکه گزارش فنی به 
زودی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر می شود، به وزیر 
خارجه کانادا هشدار داد که در چارچوب یک دولت مشخص 
پاســخگوی اقدامات خود باشــند و گفت: برخی سیاسیون 
سیاست زده اتاوا می خواهند با استفاد از غم خانواد ه ها تجارت 
کنند. ســعید خطیب  زاده افزود: نشســت غیررسمی وزرای 
خارجه ایران و 1+۴ ســاعت 11:٣0 امروز دوشــنبه به وقت 
تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود و به موضوعات 
خاص ویژه برجامی به صورت خاص تمرکز نخواهد داشت و 
بیشتر مجموعه تحوالتی است که طی چند ماه گذشته اتفاق 
افتاده است. در نشست هفته قبل کارشناسی تصمیم گرفته 

شد این نشست غیررسمی امروز برگزار شود.
خطیــب زاده به افتتــاح دومین نقطه مــرزی بین ایران و 
پاکستان در هفته گذشته اشاره کرد و آن را یکی از تحوالت 
عمده بعد از راه آهن خواف - هرات برشــمرد که نشــانگر 

اولویت همسایگان برای ایران است.
این دیپلمات ارشد ایرانی درباره اظهارات »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روســیه دربــاره اینکه غرب دربــاره مباحث 
فرابرجامی از جمله بحث موشکی با ایران خواستار گفت وگو 
با ایران اســت و ایران هم آماده بررســی این موضوع است، 
گفت: حواشــی مختلفی درباره اظهاراتی که برخی مقامات 
می گویند همواره وجود داشته است. آن چه وزارت خارجه به 
صورت تداوم دار و بدون گسست پیامی همواره اعالم کرده 
این است که برجام موضوعی است که روند خودش را داشته 
و مذاکره، امضا، جمع بندی و نهایی شده و چیزی که به این 
مرحله رسیده نه ما و نه کسی دیگری نمی تواند فکر کند که 

می شود آن را باز کرد.
خطیب زاده با بیان اینکه پیام ما روشــن اســت و قطعنامه 
22٣1 هم روشن است، تصریح کرد: برجام موضوعی نیست 
که کســی بتواند آن را مذاکره کند یــا بندی از آن را باز یا 

چیزی به آن اضافه کند. 
وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی عالقه مند به برخی تغییرات 
هســتند را گفته اند و می گویند و مــا هم بارها گفته ایم که 
ما نظرمان قطعی، یقینی و روشــن است که برجام مذاکره 
مجدد نخواهد شد و طرف های برجامی و اروپایی بهتر است 
به انجام تعهداتشان برگردند و درباره موضوعات فرعی دیگر 
که بعضا شنیده می شود. جمهوری اسالمی ایران در مقاومت 
حداکثری به دنیــا یک پیام واحد را نشــان داد که درباره 

امنیــت ملی و مصالح عالی خود با کســی مذاکره نمی کند 
و خودش تصمیم می گیرد و اینها گمانه زنی هایی که خیلی 

منطبق با واقعیات نیست.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک کشــور مقتدر در منطقه همواره اولویت های 

دفاعی خود را دارد و بر همان اساس نیز عمل خواهد کرد.
وی درباره ســفر بیژن زنگنه وزیر نفت به روسیه و صادرات 
چهار و نیم میلیون بشــکه نفت به روســیه نیز گفت: این 
مطلب را نشــنیده ایم. حجــم صادرات ایــران در پیک آن 
مشــخص اســت. البته رفت و آمدهای این چنینی مرسوم 
است و وزارت نفت جزییات این سفر را اعالم خواهد کرد. در 

راستای همکاری های نفتی بین ایران و روسیه است.
خطیب زاده خاطرنشــان کرد: ســهم ایران از بــازار نفت 
مشخص اســت و ایران این سهم را در تالش است تضمین 
کند و آنهایی که از دست رفته پس بگیرد و همه تالش ها را 

وزارت نفت انجام می دهد.
ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص اظهارات اخیر رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان کرد: 
روابــط ایران و آژانس یک رابطه کامال فنی اســت و توصیه 

کردیم که در این چارچوب فنی روابط باید حفظ شود.
وی بیان کرد: هر وقت آژانس نگاه فنی به مســائل داشــته 
روابط ما مشــخص، روشــن و عمــل گرایانه  بوده اســت. 
اظهاراتی گفته شــد و از آقای گروسی سؤال شد و بعد هم 
ایشان گفتند که منظورشــان آن چیزی نبوده که برداشت 
شــده است. ما گفتیم برجام نه مذاکره می شود و نه سندی 
به برجام اضافه می شــود. ایشــان هم تفســیر جدیدی بر 
حرف های خود گذاشــت و گفت کــه منظورم در خصوص 
مســائل فنی بین ایران و آژانس بود که ما تفسیر خودشان 
از صحبت های خودشــان را می پذیریم و می گوییم در این 
چارچوب می شــنویم. این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: 
توصیه ما به آژانس همواره این بوده که همواره خودشان را 
از مباحث و فشارهای سیاسی و برخی حرکت های طرف های 
سوم دور نگهدارد تا هم شــأن و وزن و اعتبار آژانس حفظ 
شود و رابطه ای که مبتنی بر همکاری های فنی است بتواند 

در مسیر خودش ادامه یابد.

شریک غم خانواده های داغدار هستیم
خطیب زاده درباره اظهارات وزیر خارجه کانادا که گفته باور 
نمی کنیم خطای انســانی باعث سقوط هواپیمای اوکراینی 
شــده و اگر از رونــد تحقیقات و مجازات عامالن ســقوط 
این هواپیما راضی نباشــیم به دیوان بین المللی دادگستری 
شکایت می کنیم، گفت: درباره واقعه ناگوار و تراژدی که رخ 
داد نهادهای کشور از جمله وزارت خارجه و همه اشخاص و 
شخصیت های ایران و از باالترین مقامات ارشد نظام تا کسانی 
که امور را عادی پیگیری می کنند داغدار این اتفاق هستند 
و ما داغدار فرزندان ملت هســتیم و شب و روزی نیست که 
از غم و اندوه این ماجرا ناراحت نباشــیم. ما شریک این غم 
خانواده های داغدار هستیم، بسیاری از آنهایی که جان خود 

را از دست دادند همه فرزندان رشید این ملت بودند.

 وی افــزود:  وزارت امور خارجه در باالترین ســطح خود از 
لحظات اول به دنبال روشــن شدن ابعاد ماجرا بوده و البته 
می دانیــد ابعاد فنی آن به ســازمان هواپیمایی برمی گردد. 
سازمان قضایی نیروهای مسلح باید درباره متهمان نظر دهد 
و نیروهای مســلح درباره این خطای انسانی توضیح دادند و 
تمامی مراحل بررســی، ارزیابــی و گزارش در خصوص این 
سانحه توسط آنها در جریان است و اگر بپرسید با جزییات 

توضیح خواهند داد.
ســخنگوی وزارت خارجه با بیــان اینکه گزارش فنی آماده 
شده است، خاطرنشان کرد: به رغم غم بزرگی که بر دل های  
ماست، نهادهای جمهوری اســالمی با دستورات موکد این 
قضیه را پیگیری کردند و تقریبا هیچ تاریخی درباره بررسی 
پرونده عقب نیفتاده اســت و تمامی تالش خود را براساس 
قوانین خودمان و معاهدات بین المللی که عضو آن هســتیم 
انجــام دادیم. امــروز و فردا گزارش فنی قبل از یک ســاله 
شدن این فاجعه منتشر و به صورت بر خط برای طرف های 
اوکراینــی و آنهایی که باید در خصوص این گزارش بدانند، 
ارســال خواهد شــد. تمام تالش خود را می کنیم که کار با 

نهایت شفافیت پیش برود.
این دیپلمات ارشــد کشورمان در خصوص اظهارات مداخله 
جویانــه مقامات کانادایی نیز گفت: اظهارات مداخله جویانه 
و غیرقابل قبول از روز اول توســط مقامات کانادایی عنوان 
شــده و مقامات کانادایی تا امروز بیشترین سنگ اندازی و 
مداخالت بیجا و تالش خود را انجام داده اند که این مســیر 

طبیعی روشن شدن فنی ماجرا اتفاق نیفتد.

خطابه های یک طرفه و نخ نمای اروپایی ها
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار 
فارس درباره قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا علیه ایران 
هم بیان کرد: صادر کردن خطابه های یک طرفه، تکراری و 
نخ نما شــده نه قابل قبول است و ارزشی هم ندارد. پارلمان 
اروپا جا داشت که زودتر نشان می داد که واقعا به فکر حقوق 

بشر است.
خطیــب زاده ادامــه داد: به یاد ندارم هیــچ قطعنامه ای را 
پارلمان اروپا تا به امروز تصویب کرده باشــد و رژیم گستاخ 
و هتاک آمریکا را به خاطر نقض مبانی ابتدایی حقوق بشــر 
و فشار اقتصادی علیه ملت ایران و جنگ اقتصادی محکوم 
کرده باشد. من به یاد ندارم که پارلمان اروپا هیچ قطعنامه ای 
را صــادر و در آن دول اروپایی را دعوت کند که این چنین 
در ســایه فشار آمریکا، برجام را نقض نکنند و در کنار رژیم 
ترامپ قرار نگیرند در انسداد مسیرهایی که می تواند به انتقال 
دارو و مــواد اولیه به ایران کمک کند. بــه یاد ندارم وقتی 
بیماران پروانه ای و ســرطانی در ایران داروهایی که ساخت 
کمپانی های بزرگ داروســازی سوئد و کشورهای دیگر بود 
و اینها از ارســال این داروها امتناع کردند، کسی در پارلمان 

اروپا در این زمینه قطعنامه ای صادر کرده باشد.
وی گفت: متاسفانه سابقه طرف های اروپایی به ویژه پارلمان 
اروپا بســیار تیره و تاریک است. من دعوت می کنم از پشت 
نفاق بیرون بیایند و ببینند که به کدام یک از مسئولیت های 

خود عمل کردنــد. قطعنامه های گزینشــی و طرفداری از 
کارزار ضــد اطالعاتــی بر علیه ایران و براســاس آن صدور 
چنین قطعنامه هایی نه تنها قابل قبول نیســت بلکه کامال 

و قویا محکوم است.

موضع روشن وزارت خارجه درباره اف.ای.تی.اف
وی دربــاره موافقت مقام معظم رهبری با بررســی مجدد 
اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت و اینکه آیا وزارت 
خارجه با مجمع در این خصوص همکاری خواهد داشــت، 
گفت: موضع مــا درباره اف.ای.تی.اف از ابتدا روشــن بوده 
اســت و وزارت خارجه و نمایندگان وزارت خارجه و معاون 
اقتصادی و بخش بین الملل ما همواره گفته ایم هر چه زودتر 
بتوانیم مشــکل را حل کنیم به نفع سیســتم بانکی و مالی 
ماست. استانداردهای شناخته شده  در جهان که امروز همه 
عضو آن هستند و به آن پیوسته اند چه در حوزه پولشویی و 
چه در حوزه تامین مالی تروریسم موضوعاتی است که وزارت 
خارجه نظرات خود را از روز اول به همه نهادها و ارکان نظام 

از جمله مجمع تشخیص گفته و باز هم خواهیم گفت. 
خطیب زاده بیــان کرد: البته فکــر می کردیم اگر تدبیری 
اندیشیده می شد که اسم ایران به لیست سیاه برنمی گشت 
قطعا به تدبیر نزدیک تر بود. کار االن ساده نیست ولی وزارت 
امور خارجه به جهت وظایف ذاتی حاکمیتی خودش مجددا 
تالش خواهد کرد اگر مصالح و تصمیم عالی نظام بر این قرار 
بگیرد. امیدواریم مجمع تشــخیص با در نظر گرفتن منافع 
ملی و مصالح عالی نظام هر چه زودتر تصمیم خودشــان را 
در چارچوبی که مقام معظم رهبری اشــاره فرمودند، اتخاذ 
کند. این مســیر را باید طی کنیم البته مضایق و فشارهایی 
خواهد بود ولی اینها مسائل فنی است و اجازه دهید در جای 
فنی با عزیزان صحبت کنیم. سخنگوی وزارت خارجه درباره 
اصابت چندین راکت به منطقه سبز بغداد هم گفت: اماکان 
دیپلماتیک ایران در عراق بارها مورد حمله واقع شده است. 
ما سیاست یکسانی داشتیم که حمله به اماکن دیپلماتیک و 
مسکونی مردود است و قابل قبول نیست. ولی نوع این حمله 
و زمــان آن و بیانیه ای که وزیــر خارجه آمریکا صادر کرده 
نشان می دهد زمان آن خیلی مشکوک است و انگار بیانیه ای 
را از قبل آماده کرده بودند که منتشــر کنند. قویا اظهارات 
وزیر خارجه آمریکا را محکــوم می کنم. وزیر خارجه ای که 
شــناخته شــده دروغ می گوید و چه در این مقام و چه در 

زمانی که رئیس سیا بود. 
وی افزود: دولت عراق حتما با جدیت براساس وظیفه ای که 
دارد مســببان و عامالن را پیدا خواهد کرد. به رژیم آمریکا 
هشدار می دهم به دنبال آتش افروزی و متشنج کردن اوضاع 
در این روزها نباشد. وی درباره سازوکار اینستکس که سوال 
خبرنگاری بود بیان کرد: طرف های اروپایی روزی که آمریکا از 
برجام خارج شد خانم موگرینی و اعضای باقیمانده در برجام 
چه به صورت مکتوب و چه در مالقات ها و جلســات اعالم 
کردند تمام ابعاد رفع تحریمی برجام را تضمین می کنند و 
ایران از برجام خارج نشود. ما یک سال صبر کردیم و وقتی 
دیدیم طرف های اروپایی نمی توانند به تعهداتشــان پایبند 
باشند، برای بازگرداندن توازن در برجام در چارچوب برجام 

برخی گام های کاهش تعهدات را برداشتیم.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره ارائه ضرب االجل از 
ســوی ایران برای رفع تحریم ها در پی مصوبه اخیر مجلس 
و اینکــه آیا ایران از دریافت غرامت در خصوص تحریم های 
آمریکا عقب نشینی کرده است؟ نیز بیان کرد: آنچه مجلس 
تصویب کرده در چارچوب آیین نامه های اجرایی دولت حتما 
باید اجرا شــود و وزارت خارجه و تمامی ارکان نظام مکلف 
به اجرای آن هستند و این آیین نامه های اجرایی وقتی ابالغ 

شود همه ما انجام خواهیم داد.
خطیب زاده ادامه داد: همه طرف ها باید بدانند در یک نظام 
مردمســاالر ممکن است ما نظرات متعدد و متکثری داشته 
باشــیم، ولی وقتی به قانون تبدیل شد و بعد آیین نامه های 
اجرایی آن ابالغ شــد در همان چارچوب اجرا می کنیم و در 
نشست کمیسیون مشترک برجام در هفته قبل گفته و اعالم 
شد ما موظف به اجرای آن هستیم. مجلس مستقال تصمیم 

گرفته و ما هم موظف به اجرای آن هستیم.

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:  

دیپلماسی اقتصادی مکمل وظایف دستگاه های مسئول است

ایران آخرین فرصت برای نجات برجام را از دست ندهد
وزیر امور خارجه آلمان پس از نشســت گروه ۴+1 و ایران، بدون اشاره 
به تعهدات اروپا در قبال جمهوری اســالمی ایران، از تهران خواست تا 
فرصت برای نجات برجام را از دست ندهد. هایکو ماس در این خصوص 
از ایران درخواست کرد که آخرین فرصت برای نجات برجام را از دست 

ندهــد. هایکو ماس بار دیگر بــه اقدام ایران در نصب ســانتریفیوژ های 
پیشــرفته در نطنز واکنش نشان داد و آن را نشــانه ای از عدم پایبندی به 

تعهــدات برجامی توصیف کرد. وی در این خصوص گفت: اقدامات ایران در نطنز 
نشانه ای از عدم پایبندی ایران است و باید ایران نقض تعهداتش را متوقف کرده و 
به توافق هسته ای بازگردد. این دیپلمات آلمانی در ادامه به تمایل جو بایدن برای 
پیوســتن به برجام اشــاره کرد و گفت: بایدن گفته است که در صورت پایبندی 

ایران به تعهداتش، به توافق هسته ای بازمی گردد. فارس 

آماده پاسخ به هر اقدام ایران در سالروز ترور قاسم سلیمانی هستیم
فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکایی غرب آسیا گفت 
که آمریکا آماده اســت در صورت اقدامی از سوی ایران در سالروز ترور 
ســردار شهید ســلیمانی پاســخ دهد. کنت مک کنزی مدعی شد که 
واشنگتن در صورتی که تهران بخواهد حمله ای به خاطر اولین سالروز 

ترور سردار شــهید سلیمانی توســط آمریکا انجام دهد،آماده است که 
پاســخ دهد.  او همچنین اظهار کرد: ارزیابی من این است که در موقعیت 

بســیار خوبی قرار داریم و آماده ی هر چیزی هســتیم که ایرانی ها یا نیروهای 
نیابتی شــان انتخاب کنند که انجام دهند.  اظهارات این فرمانده آمریکایی در 
پی این مطرح می شــود که در دی ماه سال گذشته دولت آمریکا در حمله ای 
پهپادی که به دســتور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور انجام شد،  سردار 

شهید سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. ایسنا 

شهادت سردار سلیمانی قلب آیت اهلل سیستانی را به درد آورد
رئیس ائتالف »السند الوطنی« عراق در مراسم سالگرد شهادت سردار 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس با اشاره به رشادت های آنها در نبرد با 
داعــش گفت که این مصیبتی بود که قلب مرجعیت عالیقدر در عراق 
را به درد آورد. احمد االسدی گفت که این مراسم  برای تأکید بر راه 

فرماندهان پیروزی )شهید سلیمانی و شهید المهندس( و ادامه مبارزه 
با تروریســم  برگزار شــد و ائتالف الفتح و نیروهــای ملی در کنار دولت 

موضوع اخراج نیروهای خارجی از کشور را پیگیری می کنند.
السدی در ادامه توجه همه را به پیام تسلیت آیت اهلل سیستانی به رهبر جمهوری 
اســالمی ایران درباره شهادت سردار ســلیمانی جلب کرد و گفت: مرج عالیقدر 
آیت اهلل سیستانی )دام ظله( در پیام خود به  آیت اهلل خامنه ای)دام ظله( می گوید: 

"خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی، بسیار برای ما دردناک بود. مهر 
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لس آنجلس تایمز در تحلیلی نوشت:
یــک روزنامه آمریکایی در تحلیلــی توضیح داد که به چه 
دلیل مســیر رئیس جمهور آمریکا برای اتخاذ سیاســتی 
چندجانبه در راســتای تعامل با ایران دشــوار خواهد بود 
و پیشــنهاد کرد که دولت او ابتدا باید در زمینه ای مانند 
مبارزه با شیوع بیماری کرونا به ایران که تحت تحریم های 

دولت فعلی آمریکا قرار دارد، حسن نیت نشان دهد.
جــو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریــکا  در کارزارهای 
انتخاباتی وعده داد که توافق هسته ای]برجام[ سال 201۵ 

اوبامــا با تهران را احیا کند؛ این طور که به نظر می رســد 
که مســیر پیش روی بایدن ساده است: تحریم های ترامپ 
را بردارد و یک بــار دیگر با توافق 201۵ موافقت کند. اما 
همانطور که یک دیپلمات با ســابقه هفته گذشــته به من 
)نویسنده یادداشــت( گفت، مذاکرات بین آمریکا و ایران 

هرگز مذاکراتی هموار و راحت نبوده است.
هفته گذشــته ، حســن روحانی ، رئیس جمهور ایران گفت 
که دولت او مایل اســت در صورت لغو تحریم های آمریکا به 
محدودیت های هسته ای دوران اوباما بازگردد. وی گفت: اگر 

دولت جدید بایدن به وضعیت ســال 201۷ برگردد ، ما نیز 
چنین خواهیم کرد.  اما همین جا است که مشکالت پدیدار 
خواهند شد. مذاکره کردن روی یک توافق گام به گام درباره 
اینکه کدام محدودیت های هسته ای اول دوباره اعمال می شود، 
کدام تحریم ها و در چه زمانی برداشته می شود و اینکه پایبندی 
ایران به چه طریقی مورد راستی آزمایی قرار می گیرد، چیزی 
است که به یک دیپلماســی دارای ظرافت و حساسیت نیاز 
خواهد داشت. همچنین بایدن شاید در ایجاد اجماع برای یک 

توافق جدید، با مشکالتی مواجه شود. ایسنا 

   نتایج یک نظرسنجی از مردم عراق 

مشخص کرد

بایدن با تسهیل مسیر خرید 
واکسن کرونا برای ایران، 

حسن نیت نشان دهد


