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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

پــس لرزه هــای فایــل صوتــی 
محرمانه ای که حاوی گفت وگوی سعید 
لیالز با محمدجواد ظریف اســت، به 
آمریکا هم رسیده و دامن جان کری را هم 
گرفته است. پیش از این دونالد ترامپ 
جان کری، وزیر خارجــه دولت باراک 
اوباما را متهم به نقــض قانون لوگان در 

آمریکا کرده بود. 
کری یکی از تاثیرگذارترین عوامل 
شــکل گیری برجام بود. همان زمان 
که برجام در حال تولــد بود، فیلم قدم 
زدن های او و ظریف در خیابان های ژنو 
سر و صدای زیادی به پا کرد و در ایران 
دلواپسان هیاهوی بســیار بابت آن به 

راه انداختند.
چند ســال بعد وقتی دولت بایدن 
و به تبع آن کری کنــار رفتند و دولت 
جمهوریخواه روی کار آمد، دونالد ترامپ 
توئیت کرد که »جان کری، وزیر پیشین 
امور خارجه آمریکا و ســناتور کریس 
مورفی با احترام به ایران قانون لوگان را 

نقض کرده اند.«
او بارها کری را متهم کرد که با دادن 
مشورت ها و توصیه ها به ایرانی ها، منافع 

ملی ایاالت متحده را به مخاطره انداخته 
و حتی زمانی که دیگر مســئولیتی در 
دولت ندارد، کماکان به ارتباط با ایرانی ها 
ادامه می دهد و به همین دلیل بر اساس 

قانون لوگان، مجرم است. 
ترامپ یک بار هم در سخنرانی اش 
در کاخ سفید گفته بود که دوست دارد 
ایرانی ها با او تماس بگیرند، اما جان کری 
با آنها مالقات می کند و به آنها می گوید 
که با من تماس نگیرند تــا یک دولت 

دموکرات در آمریکا روی کار بیاید. 
خشم محافظه کاران

جان کــری در تمام طــول مدت 
ریاســت جمهوری ترامــپ، همه این 
اتهامات را رد می کرد حاال اما فایل صوتی 
محرمانه ظریف، کار تکذیب را برای او 
ســخت و او را ظرف 48 ساعت گذشته 
تحت فشارهای سنگین ســناتورها و 

جمهوری خواهان قرار داده است. 
در بخشــی از فایل صوتی مذکور، 
ظریف ضمن اینکــه از بخش نظامی و 
امنیتی نظام انتقــاد می کرد که وزارت 
خارجــه را در جریــان امــور امنیتی 
و تصمیمات خود قــرار نمی داده اند، 
می گوید: »کری بایــد به من بگوید که 
اســرائیل ۲۰۰ بار به شــما در سوریه 

حمله کرده است؟« لیالز از او می پرسد: 
»شــما در جریان نبودید؟« ظریف با 
صراحت می گوید: »خیــر، خیر.« در 
جای دیگری از ایــن گفت وگو ظریف 
با اشاره به اســتفاده نیروی قدس سپاه 
از هواپیماهای مســافربری ایران ایر، 
می گوید از طریق جان کری متوجه شده 
که تعداد سفرهای هواپیمایی ایران ایر به 
سوریه بعد از برجام چند برابر شده است. 
این اظهارات حــاال همانطور که در 
ایران ولوله به راه انداختــه، در ایاالت 
متحده نیز جنجالی شده است. روزنامه 
آمریکایی »نیویورک تایمــز« دیروز 
نوشــت که »اظهارات وزیــر خارجه 
جمهــوری اســالمی ایــران درباره 
اطالع رســانی جان کری در خصوص 
حمالت اسرائیل به منافع ایران در سوریه 
موجی از خشم را در میان محافظه کاران 

آمریکایی برانگیخت.«
اتهام جاسوسی برای ایران

این خشم به طور پیوسته و مستمر 
از زبان مقامات متعــدد آمریکایی در 
حال بروز است. دن ســالیوان، سناتور 
جمهوریخــواه ایالت آالســکا و مقام 
ارشــد وزارت خارجه آمریکا در دوران 
ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش در 

میان سناتورها، کری را متهم به خیانت 
کرد و گفت بســیار حیرت زده است از 
اینکه جان کری »اسرار یکی از مهم ترین 
و پایدارتریــن متحدان مــا در منطقه 
را برای یکی از دشــمنان اثبات شده و 
بزرگ ترین کشور حامی تروریسم فاش 

کرده است.«
مایــک گالهــر، دیگــر نماینده 
جمهوری خواه ایالت »ویسکانسین« 
با انتقاد از کری گفتــه برای او غیرقابل 
درک است که یک دیپلمات آمریکایی 
چگونه توانسته اطالعاتی را که به ضرر 
یکی از مهمترین متحدان آمریکا بوده در 
اختیار مهمترین دولت حامی تروریسم! 

در جهان بگذارد.

نیکی هیلی، سفیر ایاالت متحده در 
سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامــپ، با »زننــده« توصیف 
کردن اظهــارات ظریف، »جان کری« 
را به »جاسوســی برای ایــران« متهم 
کرد. تد کروز، ســناتور تگــزاس هم 
رفتــار او را »بی مباالتــی فاجعه بار و 

بی اعتبارکننده« خواند.
درخواست ها برای استعفا یا 

برکناری کری
میــچ مک کانــل، رئیــس اقلیت 
جمهوری خواه سنا هم همراه با بسیاری 
دیگر از نمایندگان خواستار استعفا یا 
برکناری کری شــدند. او در سنا گفت: 
»حرف های آقای ظریف نشان می دهد 
که چرا آمریکا نباید تحریم هایش علیه 

ایران را کنار بگذارد.«
او ادامه داد: من امروز در صحن سنا 
بلند شده ام تا خواستار استعفای جان 
کری از تیم امنیت ملی دولت بایدن شوم. 
من در تمام مدت کارم در سنا هیچ وقت 
خواستار استعفای هیچ کس نشده ام، 
اما سابقه جان کری در کار فعالیت علیه 
امنیت ملی آمریکا ورای تحمل است و 

باید برود.«
واکنش کری و دولت بایدن

دولت بایدن اما نظر دیگری دارد. ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
پریشــب در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در واکنــش به آنچــه در این بــاره رخ 
داده، گفت: »ما درباره فایل صوتی که 
طی چند روز گذشــته از محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران افشا شده 
اســت، اظهارنظری نمی کنیم. چراکه 
نمی توانیم اعتبار و درستی آن را تایید 
کنیم.« او همچنین درباره اطالعی که 
به گفته ظریف، کری درباره ۲۰۰ حمله 
اسرائیل به مواضع ایران در سوریه داده 
بوده، اظهار کرد: »آیا می توانید بگویید 
صحبت های مطرح شده در مورد کری 
در مورد عملیات هایی بود که قرار نبود 
مطرح شــوند؟ اگر به عقب برگردید و 
گزارش های مطبوعاتــی مربوط به آن 
زمان را نگاه کنید، این مســئله قطعا 
مخفی نبوده و دولت هایی که در این امر 
مشارکت داشته اند در این خصوص علنا 
صحبت می کردند.« آنچه پرایس گفته 

همان است که کری نیز با استناد به همان 
از خود دفاع کرده است. کری در واکنش 
به این هیاهوی تازه و حمله  ســناتورها 
برای استعفایش، اظهارات ظریف را رد 
کرد و در توئیتی نوشت: »هرگز چنین 
چیزی رخ نداده اســت؛ نه در زمانی که 

وزیر خارجه بودم و نه بعد از آن.«
او همچنین در توئیت خود مقاله ای 
از خبرگزاری رویترز منتشــر کرد که 
طی آن یک مقام اســرائیلی در ســال 
۲۰۱8 از تعــداد ۲۰۰ حمله هوایی به 
مواضع نیروهای تحت حمایت ایران در 
سوریه خبر داده بود. نکته ای که تلویحا 
نشان می دهد اطالعات اخیر چیز تازه 
یا پنهانی نبوده است که وی بخواهد آن 
را به همتای ایرانی خود برساند، هرچند 
در نوار صوتی درز کرده، ظریف مشخص 
نمی کند که گفتگوی فوق با جان کری 

دقیقا در چه زمانی صورت گرفته است.
فرصتی برای پمپئو

این توضیحات اما مانع تداوم فشار 
جمهوریخواهان نشده و به نظر می رسد 
انتشار این فایل صوتی محرمانه، فرصت 
خوبی برای استناد و انتقام تندروهای 
آمریکا از دولت بایدن شــده اســت؛ 
آنچنانکه مایک پمپئــو، وزیر خارجه 
دونالد ترامــپ نیز در واکنــش به آن 
دیروز در توئیتر خود نوشــت: »کشتن 
)شهید( سلیمانی توسط دولت ما تأثیر 
گسترده ای بر ایران و خاورمیانه داشته 
است. اگر حرف مرا قبول ندارید از ظریف 
بپرسید. جو بایدن هنوز فکر می کند کار 

ما اشتباه بوده است.«

فشار جمهوریخواهان برای برکناری وزیر خارجه اوباما از دولت بایدن؛

جنجال محرمانه های ظریف دامن کری را هم گرفت

خبر

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه بررسی ها درباره سقوط 
هواپیمای اوکراینی نشان از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و 

ادعاها در خصوص عمدی بودن آن صحت ندارد.
غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود در این 
خصوص افزود: در راستای انجام تحقیقات دادسرای نظامی 
درباره حادثه هواپیمای اوکراینی از تیم های تخصصی استفاده 
شد که نتایج این بررسی ها در قالب کیفرخواست صادر شده 

به دادگاه اعالم شد.
وی با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده به دادگاه ارسال 
شده و مقدمات فرایند رســیدگی به آن در حال انجام است، 
افزود: علنی و یا غیرعلنی بودن این دادگاه در اختیارات رئیس 
دادگاه اســت، لکن تاکنون تصمیمی از جانب رئیس دادگاه 

اعالم نشده است.

خروج بابک زنجانی از کشور صحت ندارد
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی درباره ادعای 
تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه خروج 
بابک زنجانی از کشور با تکذیب این ادعا، گفت: تعجب می کنیم 
از کسانی که خودآگاه و سیاستمدار و مدعی رسیدن به مقامات 
عالی هستند و بر اساس شنیده غیرواقعی اخبار کذب را مطرح 

می کنند؛ خروج از کشور نامبرده صحت ندارد.
وی درباره آخرین وضعیت بازگشــت اموال بابک زنجانی 
به کشور توضیح داد: بخشی از اموال و دارایی او به وزارت نفت 
ارسال شده و تیم قوی تالش می کند تا  تعیین تکلیف اموال او 

را در خارج از کشور انجام دهند.
اسماعیلی گفت: شرایط عمومی حاکم بر کشورها در حوزه 
کرونا و برخی محدودیت های دیگر باعث طوالنی شــدن این 

فرایند شده است  و انتخاب تیم منتخب برای شناسایی اموال 
نامبرده همچنان ادامه دارد.

 نامه هایی از مجلس علیه رئیس جمهور 
واصل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوال دیگری درباره 
آخرین وضعیت بررســی  پرونده های ارسالی مجلس شورای 
اسالمی به قوه قضاییه درباره پرونده عامالن بحران و گرانی مرغ 
و استنکاف رئیس جمهور از ابالغ ۱۳ قانون مصوب نمایندگان 
اظهار کرد: نامه هایی از ناحیه نماینــدگان مجلس و برخی از 
کمیســیون های تخصصی مجلس به قوه  قضاییه واصل شده 
است و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات 

قانونی بدون مالحظه این و آن رسیدگی می کنیم.  
وی افزود: البته از آنجایی که این اعالمات توام با اســناد و 

مدارک نیست، کار همکاران ما را زیاد کرده است و آن ها باید 
کارشناسی های الزم را انجام دهند و سپس تصمیم بگیرند که 

اعالمات قضایی و مکاتبات موجب تعقیب قضایی شود یا خیر.
نامزدی رئیسی؟

اســماعیلی در نشســت خبری خود همچنین به اخبار 
پیرامون نامزدی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱4۰۰ واکنش نشان داد و درباره قصد وی 
برای کاندیداتوری گفت: قباًل در این رابطه پاسخ خود را اعالم 

کردم و فعال در این خصوص اتفاق جدیدی رخ نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه:

ادعا ها درباره عمدی بودن سانحه هواپیمای اوکراینی صحت ندارد 
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در وین؛
ایران، روسیه و چین خواستار لغو 

یکجای تحریم ها شدند
در آستانه از سرگیری نشست های کمیسیون 
مشترک برجام در وین، دیروز از ساعت ۱۱ )به وقت 
وین( نشست ســه جانبه هماهنگی میان روسای 
هیأت های ایران، روسیه و چین در محل  نمایندگی 
دائم کشورمان در وین برگزار شد. در این نشست، 
طرف ها ضمن مروری بر آخرین وضعیت گفتگوها 
در خصوص بازگشــت احتمالی آمریکا به برجام و 
لغو تحریم های این کشور علیه ایران، خواستار لغو 
یکجای تحریم های آمریکا به عنوان یک شــرط 

ضروری برای بازگشت این کشور به برجام شدند.
    

 نخستین واکنش غیرمستقیم ظریف 
به انتشار فایل صوتی خود: 
 نگران تاریخ نباشید؛ 

نگران خدا و مردم باشید
وزیر خارجه ایران به طور غیرمســتقیم نسبت 
به حواشــی چند روز اخیر و انتشار فایل صوتی سه 
ساعته از او واکنش نشان داد. او در حساب شخصی 
اینستاگرامش صوتی منتشر کرد که در آن می گوید: 
»معتقدم کاری به تاریخ نداشته باشید، چون خطاب 
به تاریخ می گویم؛ خیلی نگران تاریخ نباشید. نگران 
خدا و مردم باشــید.« در روزهای اخیر انتشار فایل 
صوتی از یک گفت وگوی محرمانه ظریف که در قالب 
تاریخ شفاهی انجام شده بود، جنجال ساز شده است.

    
ادعای فارس: 

بجز آشنا، پنج نفر دیگر به فایل 
صوتی ظریف دسترسی داشتند

خبرگزاری فارس درباره فایل صوتی منتشــر 
شده از محمدجواد ظریف، نوشت: فایل صوتی افشا 
شده مربوط به پروژه تجربه نگاری دولت با مدیریت 
حسام الدین آشنا بوده اســت که با مبلغ حدود ۳ 
میلیارد تومان به برخی مشاوران دولت سپرده شده 
بود. این رسانه افزود: عالوه بر حسام الدین آشنا که 
مدیر این پروژه بوده است، نام ۵ چهره مشهور که به 
این فایل دسترسی داشتند مطرح شده که برخی از 

آنها سابقه محکومیت امنیتی هم دارند.
    

ظریف به مجلس فراخوانده شد
 رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات 
اخیر وزیر امور خارجه را بر خالف مصالح و منافع ملی 
کشور دانست. مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی، گفت: اظهارات اخیر وزیر 
امور خارجه برخالف مصالح و منافع ملی کشور بود. 
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اظهارات آقای ظریف را با حضور شــخص 
آقای وزیر در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می دهد.

    
خطیب زاده:

 دیدار با مقامات آمریکایی 
در بغداد کذب است

شامگاه دوشنبه برخی شــایعات درباره دیدار 
»ویلیام برنز«، رئیس سازمان سیا با مقامات ایرانی 
در بغداد مطرح شد. سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه اما در گفت وگویی با تسنیم، این خبر را 
از اساس تکذیب کرد و آن را »خبرسازی زرد« نامید.

    
رئیس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس 

به اتهام قاچاق سوخت دستگیر شد
به گزارش ایرنا، حجت االسالم سعید راشکی، 
دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر گفت: رئیس دفتر 
نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی حدود 
چهار روز پیش به اتهام قاچاق سوخت دستگیر شد و 
فعال هم بازداشت است. به گفته وی تحقیقات ادامه 
دارد تا میزان ارتشا و آنچه حاصل کردند مشخص 
شود. راشکی افزود: این پرونده در ادامه همان پرونده 
بازداشت رئیس شرکت نفت ایرانشهر است که در 
پی آن اغلب کارمندان شرکت نفت به جز یکی ۲ نفر 

بازداشت شده اند.
    

 اعالم کاندیداتوری وزرای احمدی نژاد، 
یکی پس از دیگری؛

رستم قاسمی: نامزد انتخابات 
۱۴۰۰ می شوم

رستم قاسمی، وزیر سابق نفت صبح دیروز در 
یک نشست خبری، برای انتخابات ریاست جمهوری 
۱4۰۰ اعــالم کاندیداتوری کرد. در این نشســت 
مســعود زریبافان، رئیس اسبق بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و مهدی غضنفری، وزیر صنعت دولت دهم 
هم وی را همراهی می  کردند. او چهارمین وزیر دولت 
احمدی نژاد اســت که تاکنون اعالم کاندیداتوری 
کرده  است. ناظمی اردکانی، محمد عباسی و صادق 
خلیلیان دیگر وزرای دولت های احمدی نژاد هستند 

که در روزهای گذشته اعالم حضور کردند.

روزنامه آمریکایی 
»نیویورک تایمز« دیروز 

نوشت که »اظهارات وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی 
ایران درباره اطالع رسانی 

جان کری درخصوص 
حمالت اسرائیل به 

منافع ایران در سوریه 
موجی از خشم را در میان 
محافظه کاران آمریکایی 

برانگیخت«

نیکی هیلی، سفیر ایاالت 
متحده در سازمان ملل در 

دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، با »زننده« 
توصیف کردن اظهارات 

ظریف، »جان کری« را به 
»جاسوسی برای ایران« 

متهم کرد

ســخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور به 
وزارت اطالعات دستور دادند تا عوامل توطئه و 
ربایندگان فایل صوتی ظریف را شناسایی کنند. 
علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود 
در این باره افزود: فایل گفتگوی آقای ظریف به 
دالیل کامال روشن که البته همه ابعاد آن هنوز 
روشن نیســت، ولی بعد توطئه آمیز بودن آن 
روشن است، توســط افرادی که هویت آنها در 
دست بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد.
ربیعی اظهار کرد: این فایل توســط رسانه 
پترو دالری کینهتــوز که بــا دالر نفتی اداره 
می شود منتشر شده است، همین امر نشانگر 

توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این 
مصاحبه است. 

وی با بیان اینکه این ربایش اسناد به اعتقاد 
ما توطئه ای علیه نظام، دولت، انسجام داخلی و 
نهاد های کارآمد و علیه منافع ملی ما است، ادامه 
داد: البته ما منتظر خواهیم بود دکتر ظریف به 
به ایران بازگردد و توضیحــات الزم در زمینه 

سوءبردشت ها را ارائه خواهند داد. 
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مصاحبه 
ظریف زیرنظر مرکز بررســی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری برای تاریخ شفاهی 8 ساله 
دولت انجام شــده اســت، گفت: جمع بندی 

فعالیت ها و اقدامات در پایان همه دولت ها امری 
مرسوم بوده است و این بار با نگاه نوآورانه با دو 
هدف انتقال تجارب با هدف آسیب شناســانه 
و سپس مستندســاختن فعالیت ها و اقدامات 
دولت هم بــرای ثبت تاریخی و هــم مطالعه 
عالقه مندان به شکل انتشار عمومی پیشبینی 

شده بود. 
وی با تاکیــد بر اینکــه قرار بــوده صرفا 
بخش هایی از این گفت وگو منتشــر شــود، 
خاطرنشــان کرد: کامال قابل انتظار است که 
در جریان آسیب شناســی جنبه نقد بیشتری 
هم دیده شده اســت، ولی این نافی همکاری و 

همدلی بین همه مسئوالن دستگاه های ایرانی 
در عرصه عمل نیست.

ربیعــی همچنیــن تصریح کرد: کســی 
نمی تواند در عمق عالقه و دوســتی ظریف به 
همه ســربازان وطن و تبعیت از رهبری شک 
کند؛ اتفاقا در همین فایــل و فایل های بعدی 
که منتشر خواهد شد دوستی با سردار شهید 
و تبعیت از رهبری در ســخنان ظریف کامال 

موج می زند.

 ایران و آمریکا در حال بررسی 
تبادل زندانیان 

ربیعــی در بخشــی از این نشســت در 
پاسخ به پرسشــی درباره درخواست دولت 
ایران برای آزاد شــدن زندانیان ایرانی در 
آمریکا اظهار کرد: همواره ایده هایی درباره 
تبادل زندانیان با آمریکا مطرح بوده اســت 
 و طرفیــن در حــال بررســی آن از طریق 

دیپلماتیک هستند.
وی ادامــه داد: ما مایل هســتیم همه 
زندانیان تحریمی که به ناحق در بازداشت 
آمریکا هستند و بیش از زندانیان آمریکایی 
در ایران هســتند آزاد شــوند. جمهوری 
اسالمی ایران با مالحظات انسانی و اخالقی 
که نهاد قضایی ما بر آن تاکید دارد به دنبال 

این امر است.

ربیعی خبر داد؛

دستور روحانی بر شناسایی سارقان فایل صوتی ظریف


