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روی موج کوتاه

معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
گفت: نشــانه هایی بروز کرده است که 
آمریکایی ها در حال بررســی مواضع 
خودشان و حرکت به سمت برداشتن 
تحریم های کامل هستند؛ ولی ما هنوز 
در موقعیتی نیستیم که قضاوت کنیم و 
هنوز مذاکرات به جمع بندی نرسیده 

است.
ســید عباس عراقچی در گفت وگو 
با پرس.تی.وی اعالم کــرد که تا وقتی 
آمریکا تمام تحریم های خودش را لغو 
نکرده و به برجام برنگشته باشد، هیچ یک 
از فعالیت های هسته ای ایران به ویژه در 
حوزه غنی سازی نه متوقف می شود و نه 

حتی روند کاهشی پیدا می کند.
وی گفت: غنی سازی ۲۰ درصد ما 
اکنون با سرعتی حتی فراتر از سرعتی 
که مجلس شورای اســالمی در قانون 
خودش پیش  بینی کــرده بود، پیش 
می رود و مواد غنی شــده ۲۰ درصد در 

حال تولید است.
عراقچی افزود: ایــن روند به همین 
منوال ادامه پیدا خواهــد کرد تا زمانی 
که توافقی به دست بیاید و بر اساس آن 
آمریکا تمامی تحریم هــای خودش را 
بردارد و همانطور که بارها ذکر شده در 
یک مرحله همه تحریم ها باید برداشته 

شود. وی همچنین با اشاره به اینکه گفت 
وگوی ما با اروپایی ها، روسیه و چین ادامه 
دارد، گفت: اینکه بعضا گفته می شود 
این گفت وگوها با اروپاست و اروپایی ها 
هم از آن سو با آمریکا صحبت می کنند، 
صحیح نیســت. ما اینجا بــا مجموعه 
کشورهای عضو فعلی برجام یعنی سه 
کشور اروپایی، روسیه و چین و اتحادیه 
اروپا که هماهنگ کننده برجام است، 
مذاکره می کنیم و آنها هم از سمت دیگر 
با آمریکایی ها به شیوه ای که خودشان 
می دانند، گفت وگــو و نتایج را منتقل 

می کنند.
عراقچی افــزود: تصــور می کنم 
که ما مســیر طوالنی تری را در پیش 
داریم؛ اگرچه که حرکت ما حرکت رو 
به جلوســت و فضای مذاکرات فضای 

سازنده ای است.
 مسائل مورد اختالف 

قابل حل است 
معاون وزارت امور خارجه همچنین 
در ویــن گفت: همکاری هــای ایران و 
آژانس هم در زمینه راستی آزمایی و هم 
کمک های تکنولوژیک و فناوری ادامه 
دارد و اطمینان داریم در تعامل سازنده و 
با وجود حسن نیت مسائل مورد اختالف 

قابل حل است.  

عراقچی عصر روز پنجشنبه و پس از 
دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت: مالقات 
خوبی با آقای گروسی داشتم. به هر حال 
در جریان مذاکراتی کــه االن صورت 
می گیرد، وقتی به جمع بندی برسیم 
وظایفی هم برای آژانس وجود دارد که 
آژانس باید بتواند وظایف خود را به موقع 

انجام دهد.
مذاکره کننده ارشــد کشــورمان 
توضیح داد که الزم بود ایشان را در جریان 
آخرین وضعیت مذاکرات قرار بدهم و 
هماهنگی بیشتری بین ما به عمل بیاید، 
برای زمانی که الزم اســت آژانس ورود 

پیدا کند و نقش خود را ایفا کند.
معاون وزیــر امور خارجــه گفت: 
همین طور در رابطه با بقیه مســائلی 
که بین ما و آژانس وجود دارد و برخی از 
سواالتی که از قدیم بوده هم هماهنگی 
کردیم. تعامل بین ایران و آژانس در مورد 
موضوعات مورد اختالف و سواالتی که 
وجــود دارد، ادامه پیــدا خواهد کرد و 
اطمینان داریم که ر یک تعامل سازنده 
اگر حسن نیت وجود داشته باشد، این 
مسائل می تواند حل و فصل شود و برای 
 همیشه این مســائل را کنار بگذاریم. 
عراقچی تصریح کرد: همه همکاری های 

ما چه مربوط به راستی آزمایی آژانس 
و چه مربوط به کمک هــای فناوری و 
تکنولوژی آژانس در حوزه های مختلف 

به ایران، ادامه دارد.
وی افزود: حتی در موضوع ویروس 
کرونا هم آژانس همکاری های با ایران 
داشت و در بعضی از تجهیزات مورد نیاز 

کمک هایی را انجام داد.
معاون وزیر امور خارجه همچنین 
در خصوص مذاکرات دو روز اخیر خود 
در وین گفت: ما ظرف دیروز و امروز هر 
دو کار گروه، که یکی در حوزه هسته ای 
و دیگری در حوزه تحریم هاســت، به 
صورت فشرده کارشناسان همه کشورها 
کار کردند و خیلی جامع مسائل را مدنظر 

قرار دادنــد که هدف آنهــا هم تنظیم 
اقداماتی اســت که هر دو طرف در یک 

مرحله باید انجام دهند.
عراقچی با بیــان اینکه بحث گام به 
گام و اقدامات اولیه و یا میانی مدتهاست 
کنار گذاشته شــده است، گفت: کاری 
که ما م کنیم این است که طبق مواضع 
جمهوری اســالمی ایــران، در مورد 
برداشته شدن یکجای تحریم ها مذاکره 
کرده و به طور دقیق مشخص و روشن 
می کنیم که چــه تحریم هایی چگونه 

باید برداشته شود.
مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین 
با بیان اینکه از نظر ما همه تحریم های 
برجامی و تحریم هــای دوران ترامپ 
باید به طور یکجا رفع شــود، گفت: از 
طرف دیگر اقداماتی که ایران باید حوزه 
فعالیت های هسته ای خود انجام دهد 
تا به پایبندی کامل برگــردد اینها هم 
مشخص می شــود و بعد از آن ترتیب و 
توالی اقدامات دو طرف را تنظیم و بحث 

خواهیم کرد. 
معاون وزیر امــور خارجه گفت: از 
نظر ما آمریکا باید همــه اقدامات را 
یکجا انجام دهد، ما راســتی آزمایی 
می کنیم و بعد ایــران اقدامات خود 
را انجام خواهــد داد. اینکه چگونه ما 
راســتی آزمایی می کنیم هم موضوع 
دیگر بحث است که در چه دوره زمانی 
و چگونه صورت بگیرد درباره آن هم 
بحث خواهد شد. وی افزود: امیدوارم 
در ادامه مذاکرات بتوانیم در این موارد 

به جمع بندی برسیم. 
عراقچی افزود: کار آســانی نیست، 
دیروز و امروز کارگروه هــا کار کردند، 
درنهایت جمع بندی خواهیم داشت، 
جلسه کمیسیون مشترک یک بار دیگر 
تشکیل می شــود و کار این کارگروه ها 
را ارزیابی می کند و تصمیم داریم بعد 
از آن چنــد روزی را تنفــس بدهیم و 
هیات ها به پایتخت های خود برگردند. 
وی یاداور شــد: ما نیز در تهران نتیجه 
مذاکرات را منتقل خواهیم کرد و انشااهلل 
ظرف هفته آینده برای ادامه مذاکرات 
به وین خواهیم آمد. ممکن است الزم 
باشــد چند بار این کار را تکرار بکنیم تا 

بتوانیم به نهایتا به آن جمع بندی ای که 
مطلوب ما است منافع ما را تامین می کند 
برسیم. مذاکره کننده ارشد کشورمان 
در وین افزود: به نظر من فعالً در موقعیتی 
نیستیم که بگوییم نشست ها و مذاکرات 
مثبت یا منفی بوده، مسلماً منفی نبوده 
و به تعبیر من رو به جلو و سازنده است 
ولی هنوز زود است که بتوانم بگویم که ما 
روند مثبتی را داریم می رویم جلو. معاون 
وزارت امور خارجه خاطرنشــان کرد: 
فضای جلسات سازنده است و مسیر ما 
مسیر رو به پیشرفتی است، ولی هنوز 
از نقطه ای که امیدوار باشیم که به یک 
روند مثبتی خواهیم رسید فاصله داریم 

اگرچه ناامید نیستیم.
راستی آزمایی و نظارت بر برنامه 

هسته ای ایران ادامه خواهد یافت 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، نیز پس از دیدار با »سید عباس 
عراقچی« معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت 
اقدامات راستی آزمایی و نظارت بر برنامه 

هسته ای ایران ادامه خواهد یافت.
»رافائــل گروســی« در حســاب 
کاربــری اش در توییتــر نوشــت: 
»گفت وگویی مفصل با عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه ایران، درباره رایزنی های 
فعلی و اقدامات دوجانبه ای که در جریان 

هستند، انجام شد«.
مدیرکل آژانس در ادامه نوشــت: 
»آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
حمایــت از برجام و دیگر مســائل، به 
راستی آزمایی و نظارت در سطح فنی و 

تخصصی در ایران ادامه خواهد داد.«

سیدعباس عراقچی: 

آمریکا به سمت برداشتن تمام تحریم ها می رود 

گفت وگو

نایب رئیس شورای ائتالف گفت: اصولگرایان منتظر اعالم نظر 
ابراهیم رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ هستند 
هرچند گفت وگوی جدی با او در ایــن باره صورت نگرفته و اگر 
هم بوده  به صورت خصوصی بوده اما رئیســی هم به این گونه 

گفت و گوها عالقه ای نشان نداده است.
مهدی چمران، در گفت وگو با خبرآنالین در پاســخ به این 
پرسش که »آیا کاندیدای دیگری مدنظر شورای ائتالف است؟« 
افزود: در حال حاضر چون ما درگیر بحث مجامع شهرســتانی 
هستیم اصوال نباید درباره مصداق بیاندیشیم؛ به بیان دیگر ابتدا 
باید مجامع تشکیل شود پس از آن، باید به مجمع بزرگ تهران 
بینجامد تا در آنجا، فرصت انتخاب و گزینش یا بحث اینکه چه 
کسانی بیایند، به وجود آید. در حال حاضر تالش ما این است که 

فرایند از پایین به باال شکل بگیرد. به هر حال ممکن است افراد 
کاندیدایی را مدنظرشان داشته باشند اما نمی توانند آن کاندیدا 
را به عنوان نظر شورای ائتالف اعالم کنند. نظر شورای ائتالف در 

مجمع مشخص می شود.
اصالح طلبان به کاندیدای واحد می رسند

این چهره سیاسی اصولگرا پیش بینی کرد که اصالح طلبان 
به یک نظر واحد می رسند چراکه در این چند دوره نیز، همواره 
این گونه بوده اســت. بنابراین اگر در میان اصولگرایان، تشتت 
وجود داشته باشد قطعا مشکل آفرین است و اصولگرایان باید 

احساس خطر کنند.
او در رابطه با تشتت و چنددســتگی در جریان اصولگرایی 
هشدار داد و در عین حال عنوان کرد که رایزنی شورای ائتالف و 

شورای وحدت برای رسیدن به وحدت، به نتیجه خاصی نرسیده 
است هرچند رایزنی ها متوقف نشده و در حال انجام است.

 با ورود نظامیان به سیاست، 
شبیه لبنان می شویم

چمران در ادامه ایــن گفت وگو درمــورد ورود نظامیان به 
انتخابات پیش رو، تصریح کرد: امام فرمودند این افراد باید در حوزه 
نظامی فعالیت کنند و از این رو یک شخص نظامی نمی تواند وارد 
احزاب سیاسی شود. این بحث کامال منطقی و درست است وگرنه 

وضعیت ما شبیه به وضعیت لبنان می شود.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۹۷۵، در ارتش لبنان، برخی احزاب 
حضور داشتند وقتی جنگ داخلی درگرفت به یکباره تقسیم 
شدند بدین گونه که عده ای به سمت فاالنژها و عده ای دیگر به 
سمت مسلمانان رفتند؛ بنابراین احزاب تقسیم شدند. آنها هیچ 
گاه ارتش نداشتند و هنوز هم نتوانستند به آن انسجام صحیح 
برسند. بنابراین امام این مسئله را منع کردند که کامال منطقی 
به این دلیل که نظامی ها، نباید فعالیت سیاسِی احزاب سیاسی 

را انجام دهند.

 نگاه منفی جامعه و مردم به کاندیدا 
 و رئیس جمهور نظامی

به گفته نایب رئیس شــورای ائتالف، به هر حال رســانه ها 
و تبلیغــات می تواند روی نظــر مردم دراین خصــوص تاثیر 
 بگــذارد و تا حــدودی نیــز آثــار منفی خــود را بــه جای 

گذاشته است.

چمران: 

اصولگرایان منتظر رئیسی هستند
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ایران، نفتکش توقیف شده 
کره جنوبی را آزاد کرد 

خبرگزاری رسمی کره جنوبی صبح دیروز، با استناد 
به بیانیه وزارت خارجه این کشور اعالم کرد که جمهوری 
اسالمی ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد 
کرده است.  ســخنگوی وزارت امور خارجه که دلیل 
توقیف این نفتکش را پیش از این،  ایجاد آلودگی زیست 
محیطی در خلیج فارس اعالم کرده بود، در این زمینه 
گفت: در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی 
کره ای و بنا به درخواست مالک و دولت کره برای آزادی 
کشتی، دستور آزادی کشتی از سوی دادستان محترم 
صادر شد. سعید خطیب زاده عدم سوء سابقه ناخدا و 
کشتی در زمینه تخلف در منطقه و نگاه مثبت دادستان 

را زمینه ساز آزادی کشتی کره ای اعالم کرد.
    

سردار شکارچی:
 به عامالن حمله به کشتی ساویز 

پاسخ می دهیم 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هیچ یک 
از کشور های حوزه خلیج فارس را در حادثه کشتی 
ساویز در دریای ســرخ متهم نمی کنیم؛ اما پس از 
انجام تحقیقات در خصوص حادثه کشتی ایرانی 
ســاویز بدون تردید به عامالن آن پاسخ خواهیم 
داد. به گزارش ایلنا، سردار شکارچی افزود: تا زمان 
مشخص شدن تحقیقات و شرایط حادثه کشتی 

ساویز نمی توانیم هیچ واکنشی نشان دهیم.
    

بازدید جمعی از نمایندگان مجلس 
از مراکز هسته ای کشور

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی از سفر 
نمایندگان مجلس به مراکز هسته ای در خصوص 
روند اجرایی قانون اقدام راهبــردی لغو تحریم ها 
خبر داد. ابوالفضل عمویی به خبرنگار ایلنا، گفت: 
به منظور نظارت میدانی مجلس شورای اسالمی 
بر روند اجرای قانــون اقدام راهبــردی برای لغو 
تحریم ها، روز چهارشنبه و پنجشــنبه، ۱۲ نفر از 
نمایندگان مجلس، عمدتا از کمیسیون های امنیت 
ملی و انرژی، از چهار سایت هسته ای کشورمان در 

اصفهان، نطنز، خنداب و فردو بازدید کردند.
    

 گزارش توئیتری ظریف 
از سفر به ترکمنستان

وزیر خارجه ایران در پایان سفر به ترکمنستان در 
توئیتی نوشت که با رئیس جمهور و همتای خود در 
این کشور بر سر توسعه روابط دوجانبه به توافق رسیده 
است. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، یادآور شد: 
تور آسیای مرکزی را با بازدید بسیار خوب از ترکمنستان 
به پایان رساندم. دیدارهای جامع، سازنده و بنیادی با 
رئیس جمهور محمد اف و وزیر خارجه مردف داشتم. 
کشورهای آسیای مرکزی تنها همسایگان ما نیستند. 

آن ها هم تبار ما محسوب می شوند.
    

صالحی: قصد و برنامه ای برای 
کاندیداتوری در انتخابات ندارم 

رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به برخی 
گمانه زنی ها درباره قصد وی برای کاندیداتوری در 
انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری در 
گفت وگو با ایســنا تاکید کرد: قباًل هم گفتم که نه 

قصدی در این زمینه دارم  نه برنامه ای.
    

 ثبت نام نهایی ۸۸ داوطلب 
برای دستیابی به ۶ کرسی خالی 

مجلس خبرگان رهبری
پس از پایان نام نویســی از داوطلبان انتخابات 
میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
در چهار استان کشور، ثبت نام ۸۸ نفر برای تعیین 
سرنوشت ۶ کرســی خالی این مجلس نهایی شد. 
این انتخابات در استان های تهران، خراسان رضوی، 
قم و مازندران همزمان با سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر، 
روستا و عشایر و نخستین میاندوره یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ در 

سراسر کشور برگزار می شود.
    

کاردار ایران در عراق خبر داد:
انتقال بیش از ۴۰ زندانی ایرانی از 

عراق به داخل کشور
کاردار سفارت کشورمان در بغداد، از انتقال بیش 
از ۴۰ زندانی ایرانی از عراق به داخل کشور برای ادامه 
دوران محکومیتشان خبر داد. سید موسی علیزاده 
طباطبایی در گفت وگو با ایســنا،  با بیان اینکه »این 
زندانیان بین سه سال تا حبس ابد حکم قضایی دارند«، 
افزود: برخی از این زندانیان یک چهارم دوران حبس 
خود را در عراق گذرانده اند و قرار اســت انتقال آنها با 
حضور نمایندگان دادگستری عراق و نماینده سفارت 

ایران در بغداد در مرز شلمچه انجام شود. 

نشانه هایی بروز کرده است 
که آمریکایی ها در حال 

بررسی مواضع خودشان و 
حرکت به سمت برداشتن 
تحریم های کامل هستند؛ 

ولی ما هنوز در موقعیتی 
نیستیم که قضاوت کنیم 

و هنوز مذاکرات به 
جمع بندی نرسیده است

فعالً در موقعیتی نیستیم 
که بگوییم نشست ها و 

مذاکرات مثبت یا منفی 
بوده، مسلماً منفی نبوده و به 
تعبیر من رو به جلو و سازنده 

است؛ ولی هنوز زود است 
 که بتوانم بگویم که 

ما روند مثبتی را داریم 
می رویم جلو

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: وقتی 
به کاندیداهای ریاست جمهوری نگاه می کنم، 
می بینم واقعــاً در خیلی از آنان شایســتگی و 
صالحیــت الزم را نمی بینم که بــا این همه 

مشکالت در کشور وارد عرصه شوند.
حجت االســالم و المســلمین حســین 
ابراهیمی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
تعدد کاندیداها بــرای حضــور در انتخابات 
ریاســت جمهوری، اظهــار کــرد: نمی دانم 
علت چیســت که وقتــی نزدیــک انتخابات 
می شود به ناگاه یک احساس تکلیفی بر همه 
دوستان حاکم می شود و می خواهند ثبت نام 
کننــد! نمی دانم چه کســی به آنــان تکلیف 

 می کند؟ شــاید خودشــان مجتهد شده اند! 
به گفته وی،  تعدد کاندیداها هم یک دردســر 
برای شــورای محترم نگهبان اســت تا بتواند 
احراز صالحیت کند که وقت زیادی را خواهد 
گرفت و هم هزینه هایی دارد که به نفع کشور 

نخواهد بود.
وی افزود: ضمن اینکه اگر کســی دید که 
کاندیدایی از او شایستگی و توان بیشتری دارد 
باید به کمک او برود تا او به ریاست برسد، نه اینکه 
افراد فراوان با یکدیگر بر ســر کرسی ریاست 

جمهوری به رقابت بپردازند.
ابراهیمی با اشــاره به بیانات رهبری درباره 
ســنجیده عمل کردن کاندیداها برای حضور 

در رقابت هــای انتخاباتی، اظهــار کرد: حرف 
آقا حکیمانه اســت و باید آن را مورد توجه قرار 
داد. یعنی نباید اینگونه باشــد که افراد از روی 
هوا و هوس وارد انتخابات شوند و نتیجه ای هم 
به دست نیاورند. مسئولیت ریاست جمهوری 
مسئولیت خطیر و حساســی است، هرکسی 
نمی تواند در این قامت وارد عمل شود، مخصوصاً 
که دولت ها یکی پس از دیگری با خط تخریبی 

علیه دولت پیش از خود وارد کار می شوند.
ابراهیمی یادآور شــد: با این کیفیت رفتار، 
که تخریب پشت تخریب باشــد، منطقی در 
کار نیست و نتیجه  مطلوبی حاصل نمی شود، 
بنابراین اگر کسی می تواند مشکالت کشور را 

حل کند برنامه بدهد و با جدیــت وارد رقابت 
شود؛ با حرف نمی شود کاری انجام داد، مردم 

باید ببیند طرف شایستگی و لیاقت دارد یا نه.
این عضــو جامعه روحانیت مبــارز با بیان 
اینکه کشور هزارویک مشکل دارد و هزارویک 
نفر هم برای حل آن ها اعــالم آمادگی کردند، 
گفت: هرقــدر کاندیداها کمتر باشــند مردم 
بهتر می توانند انتخاب کننــد. آنانی که تحت 

هر شــرایطی کاندید می شــوند واقعاً بعد از 
کاندیداتوری اگر دیدند دیگری از او شایسته تر 
اســت به نفع او کنار بروند تا یک کار درســت 

انجام شود.
وی با انتقاد از شــکل گیری مــوج اعالم 
آمادگی برای حضور در انتخابات از سوی افراد، 
تصریح کرد: نمی دانم علت چیست که وقتی 
نزدیک انتخابات می شود به ناگاه یک احساس 
تکلیفی بر همه دوســتان حاکم می شــود و 
می خواهند ثبت نام کنند! نمی دانم چه کسی 
به آنان تکلیف می کند؟ شاید خودشان مجتهد 
شده اند! اما هر چه که باشد بهتر است پیش از 
حضور و اعالم آمادگی، برنامه های خود را به 
مردم ارائه دهند تا جامعه ببیند آنان چه کمکی 
به حل مشکالت خواهند کرد و بعد وارد کارزار 
شوند؛ اگر چنین نیست هم واقعا نه وقت خود 

را بگیرند و نه وقت مردم را.

عضو جامعه روحانیت: 

در اکثر کاندیداها شایستگی ریاست جمهوری نمی بینم


