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روی موج کوتاه

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما از هر 
ابتکار دیپلماتیکی که بتواند روند احیای 
برجام را تســریع کند، استقبال کنیم، 
تاکید کرد که ایــران آماده تبادل همه 
زندانیان با آمریکاست و اگر هم تاکنون 
این اتفاق نیفتاده، به خاطر عدم آمادگی 

دولت آمریکا بوده است. 
علی ربیعی در نشست خبری دیروز 
خود در این خصوص افــزود: دو طرف 
می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. 
ما ایرانیان متعددی در سراســر جهان 
داریم که به دســتور آمریــکا زندانی 
شــدند؛ می توانیم به یکبــاره در مورد 
همه زندانیان گفتگو کرده و مشکل را 

حل کنیم.
وی با بیان اینکه شــاید امیدهای 
تازه ای برای آزاد شــدن گروگان های 
ایرانی در زندان هــای آمریکا به وجود 

آمده، ادامــه داد: منتظریم ببینیم که 
چقدر دولت جدید آمریکا در تجدیدنظر 
سیاست های دولت قبل از جمله در تعلل 
برای آزادی همــه زندانیان ایرانی که با 
اتهامات غیرقابل قبول و به دستور آمریکا 
در کشورهای مختلف بازداشت شده اند، 

جدی است.
ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه 
امروز کشــورهای زیادی با حسن نیت 
در حال تــاش برای احیــای برجام 
هســتند، اظهار کرد: اطمینان داریم 
که در آینــده ای نزدیــک این هدف 
محقق خواهد شــد چــون تنها راهی 
است که تامین کننده صلح در جهان و 
تضمین کننده منافع همه کشورهاست.

ربیعی بــا بیان اینکــه برجام، یک 
مصوبه قانونی بین المللی است و آمریکا 
چاره ای جز تن دادن بــه قانون ندارد، 

گفت: مجــددا به کاخ ســفید توصیه 
می کنیم همانطــور که رییس جمهور 
بی تدبیر قبلی آمریکا یک باره از برجام 

خارج شــد، بی قید و شــرط به برجام 
بازگردند و راه را برای دیپلماسی سخت 

و پیچیده نکنند.
وی افزود: برجام هسته اصلی چیزی 
است که دور یک میز خواهیم نشست. 
ســخن گفتن بیش از برجام، از سوی 
کســی که به تعهداتش عمل نکرده، 

حرفی نادرست است.
 تنها راه احیای برجام 

لغو تحریم ها است
ســخنگوی دولــت در واکنش به 
اظهارات برخی از مقامات آمریکا درباره 
برجام و نبــود اراده برای لغو تحریم ها، 
گفت: اگر این مواضع طرف آمریکایی 
برای مصرف داخلی آمریکاست درباره 
آن نظری نداریم اما اگر مواضع سیاست 
خارجی دولت جدید آمریکاست، از نظر 
ما اشتباه و ناشی از مشورت های گمراه 

کننده است.
ربیعی افــزود: آمریکا در موضعی 
نیســت که بــرای انجــام تعهدات 
بین المللی خود شــرط تعیین کند. 
برخــاف آمریکا که از بازگشــت به 
برجام طفــره می رود، ایــران آماده 
است که هرچه ســریع تر و همگام با 
دیگر اعضای برجــام و آمریکا به همه 
تعهداتش عمل کند. مطابق سیاست 
اباغ شده و قطعی مقام معظم رهبری، 
تنها راه احیای برجام لغو تحریم ها و 
بازگشت همه طرف ها به انجام کامل 

تعهداتشان است.
وی ادامه داد: اگر آمریکا به راهی غیر از 
این می اندیشد، تنها زمان ارزشمندی را 
تلف می کند که می تواند منافع دو کشور 
را به جلو ببرد البته در نهایت فکر می کنم 
که در آینده نزدیک دولت آمریکا توانایی 
تشخیص سیاست درست را به دست 

خواهد آورد.
مدعیان دور زدن تحریم ها یک 

بشکه نفت هم نتوانستند بفروشند
سخنگوی دولت در توضیح اظهارات 
اخیر جهانگیری مبنی بر اینکه فردی 
ادعا می کــرده که می توانــد روزانه دو 
میلیون بشکه نفت بفروشد اما در نهایت 
نتوانســته اســت، توضیح داد: از آغاز 
تحریم های نفتی آمریــکا علیه ایران 

ادعاهای زیادی علیه دولت شــنیدیم. 
دولت و وزارت نفت را متهم می کردند 
که مخصوصا تحریم هــای نفتی را دور 
نمی زند یا عده ای می گفتند دولت توان 

دور زدن تحریم را ندارد.
ربیعی تاکید کرد: در چند سال اخیر 
فضای روانی کشــور مملو است از این 
اتهامات بی اساس و نگرانی آور از سوی 
کســانی که هیچ گاه از حرفهای شان، 

هیچکس حساب کشی نمی کند.
وی افزود: این ادعاها که اغلب از جانب 
مخالفان سیاسی دولت مطرح می شد 
کار را به جایی رساند که عده ای ادعا کنند 
اگر نفت به آنها داده شود توان دور زدن 

تحریم و فروش نفت را دارند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: عده ای 
هم نزد مقام های عالیرتبه کشــور این 
ادعاهای عجیــب را مطــرح کردند. 
استراتژی دولت و آقای زنگنه اتخاذ کرد 
این بود که اعام کرد هرکس مدعی است 
می تواند نفت بفروشــد بیاید و قرارداد 
ببندد و هر میزان نفت که می خواهد ببرد. 
پس از این اعــام آمادگی وزارت نفت، 

مدعیان یکی پس از دیگری جا زدند.
درآمد ۷۰ میلیارد دالری کشور در 

دوره تحریم ۳ میلیارد دالر شد
ربیعی خاطرنشان کرد: در مورد رفع 
تحریم ها ما تا لحظه آخر تاش می کنیم. 
این وظیفه اخاقــی و تعهد ما به مردم 
اســت. برخی چنان موضع نگیرند که 
گویا از وضع فشارهای جنگ اقتصادی و 

معیشت مردم مطلع نیستند.
وی افزود: آنها می دانند در شرایطی 
که ما ۷۰ میلیارد دالر در درآمد داشتیم، 
در مجموع درآمد بانکی ما ۳ میلیارد دالر 
شد. امروز که از این فشار عبور کردیم، 
می توانیم این را بگوییم. ما با این شرایط 
کشور را اداره کردیم. ما واردات بیش از 
۲۴۰۰ کاال را ممنوع و در داخل تولید 
کردیم. تحریم یک واقعیت اســت که 

دولت با آن مبارزه می کند.
ایجاد صف های روغن به خاطر 
فضاسازی ها در مجلس است

وی با اشــاره به صف هــای ایجاد 
شــده برای خریــد روغــن، گفت: 
فضاسازی هایی که در هنگام بررسی 

الیحه بودجه در مجلس در خصوص 
نرخ ارز کاالهای اساســی اتفاق افتاد 
را یادتان است؛ از همین تریبون بارها 
هشدار دادم که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باعث بهم خوردن تعادل بازار 
می شــود. برخی اظهارات به شایعه 
چندبرابر شــدن قیمت خوراک دام و 
دانه های روغنی دامن زد و حاصل آن 
نگرانی مردم و انبــار کردن این اقام 
توسط برخی سودجویان و در نهایت 

بر هم خوردن تعادل بازار شد.
ربیعی افزود: حاال تصور کنید اگر نرخ 
ارز این کاالها ۴ برابر می شد و اقشار کم 
درآمد قدرت خرید آن را نداشتند چه 
شرایطی برای معیشت و امنیت غذایی 

مردم پیش می آمد.
وی افــزود: همانطــور که رئیس 
جمهــور در جلســه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت، 
مواضع شــخصی که موجــب عدم 
اطمینان به آینده می شــود و نگرانی 
در مردم ایجــاد می کنــد،  عوارض 
منفی اقتصادی دارد. البته با منتفی 
شــدن موضوع و تاکید دولت بر ادامه 
سیاســت حمایت از عرضه کاالهای 
اساســی با نرخ ترجیحــی و تمرکز 
بخش های مختلف دولت و تقســیم 
کار بین دســتگاهی صورت گرفته و 
سیاســتگذاری های الزم، مطمئــن 
هستیم بازار به زودی به سمت تعادل 

پیش خواهد رفت.

سخنگوی دولت:

آماده تبادل همه زندانیان با آمریکا هستیم

خبر

دبیرکل حزب موتلفه اســامی با بیان اینکه 
اصاح طلبــان در درون خود دچــار درگیری و 
اختاف هستند، گفت: می بینیم در این نهاد کسی 
به ریاست می رسد که فرسوده شده است و با عصا 

راه می رود.
اسداهلل بادامچیان در نشست خبری خود در 
پاســخ به اینکه آیا نهاد اجماع ساز اصاح طلبان 
می تواند مشــکل این جریان در انتخابات را حل 
کند، اظهار کرد: نه این نهاد نمی تواند مشــکل را 
حل کند؛ مگر شورایعالی اصاح طلبان توانست 

مشکات آنها را حل کند؟!
وی افزود: اصاح طلبان چند دسته هستند. 
یک دســته کســانی هســتند که می خواهند 
در چارچوب نظام باشــند، برخی هــم  فقط نق 
می زنند و برخی هم تندرو هستند که حتی خود 

اصاح طلبان هم این طیــف را قبول ندارند. بعد 
هم ببینید نتایجی که اصاح طلبان در انتخابات 
پیروز شدند چه شد؟ چه نتایج آن 8 سال در زمان 
دولت هفتم و هشتم و چه در دوره اصاح طلبان 
میانه رو؛ به نظرم کسی نیست که از رأی دادن به 

آنها پشیمان نشده باشد.
حمایت اصالح طلبان از ناطق نوری 

خنده دار است
بادامچیان با بیان اینکه خنده دار اســت که 
اصاح طلبان از ناطق نوری اسم می برند، گفت: 
آقای ناطق در دوم خرداد روبروی اصاح طلبان 
بود و اینکه اکنــون آن ها می گوینــد اگر ناطق 
بیاید، گزینه ماست، معلوم است که به پایان خط 

رسیده اند.
وی در پاسخ به ســوال دیگری درباره میزان 

احتمالی مشــارکت در انتخابات ۱۴۰۰تصریح 
کرد: انتخابات با شرکت گسترده مواجه خواهد 
شــد، چراکه طیف ها وارد صحنه خواهند شد. 
اصاح طلبان هم که ابتدا می گفتند نمی آییم االن 
می گویند می آییم و چند نامزد هم داریم. اگر هم 

نیایند به معنای خودکشی سیاسی است.
نظر اعضای موتلفه بر ابراهیم رئیسی است

دبیرکل حزب موتلفه اسامی درباره مصادیق 
کاندیداها در این حزب بیان کــرد: ما در حزب از 
شورای مرکزی و از دبیران استان ها و شهرستان ها 
پرسیدیم نظری که درباره کاندیدای برون حزبی 
دارند آقای رئیسی است و البته در درون حزب هم 
تعدادی را مشخص کردند که در روزهای آینده 

اعام می کنیم. 
وی افــزود: مــا مصمم هســتیم افرادمان 

را با سیاســت شــورای مرکــزی در انتخابات 
ریاســت جمهــوری مطــرح می کنیــم و به 
عرضه مــردم می گذاریم و به صــورت تیمی 
 هم می فرســتیم یعنی به جای یــک کاندیدا 

چند نفر را می فرستیم. 
او درباره حضور جدی موتلفــه در انتخابات، 
گفت: ما همیشه حضور جدی داشتیم اینبار هم 

حضور جدی خواهیم داشت.
بادامچیان در پاسخ به این سوال که اگر به هر 
نحوی آقای رئیسی اعام کاندیداتوری نکند آیا 
قرار است علی الریجانی به عنوان کاندیدای شورای 
وحدت معرفی شود، تصریح کرد: این ها گمانه زنی 
است؛ حتی زمانی می گفتند جامعه روحانیت و 
شورای وحدت این ساز وکار را به راه انداخته اند تا 

آقای الریجانی رئیس جمهور شود.
شورای وحدت نمی تواند وحدت یکپارچه 

ایجاد کند، اما...
وی همچنین ن در پاسخ به اینکه آیا شورای 
وحدت می تواند وحدت و اختافات را حل کند، 

گفت: اینکه بتواند وحدت را برقرار کنند و همه 
را یکپارچه کند مسلما تمام تاش بر این اساس 
است اما اینکه این امر محقق شود طبیعی است 
که در هــر انتخاباتی یک اکثریتی بر اســاس 
وحدت حرکت می کنند و عــده ای هم خود را 
جدا می کنند. بنابراین اینکه این نوع اختاف 
را می تواند رفع کند باید بگویم نه؛ بلکه کان را 
به وحدت می رساند اما عناصری هم هستند که 
همواره احساس تکلیف می کنند و حق آنها هم 

هست و نمی توان گفت کاندیدا نشوند.

بادامچیان در بیان دالیل وجود اختالف در نهاد اصالح طلبان:

بهزاد نبوی فرسوده است و با عصا راه می رود 

 شماره   754 /    چهارشنبه20 اسفند   1399  /   26  رجب 1442  / 10 مارس   2021

تداوم ادعاهای صهیونیستی؛ 
لغو تحریم ایران یعنی انتقال پول 

بیشتر به سازمان های تروریستی
به گزارش تایمز آو اســرائیل، اِلی کوهن، وزیر 
اطاعات اسرائیل گفت: در دولت ترامپ، آمریکا از 
برجام خارج شد و تحریم ها را اعمال کرد و ما شاهد 
یک خاورمیانه جدید بودیم. ایران حامی تروریسم 
جهانی است، پس برداشتن تحریم ها یعنی انتقال 
پول بیشتر به سازمان های تروریستی منطقه. وی 
افزود: یک ایران هسته ای به اسرائیل آسیبی نمی زند. 

اسرائیل می داند چگونه از خودش دفاع کند.
    

جواد امام:
 خاتمی و روحانی 

با یکدیگر دیدار داشته اند
جواد امام، مدیر عامل بنیاد باران از دیدار حسن 
روحانی، رئیس جمهور و محمد خاتمی، رهبر جریان 
اصاحات در روز یکشنبه هفته جاری خبر داد. وی 
در این ارتباط به ایلنا گفت: از جزئیات بیشــتر این 
دیدار خبر ندارد اما این دیدارها در گذشته پیرامون 
مسائل روز انجام می شده اســت. وی در پاسخ به 
اینکه آیا پیرامون انتخابات ریاســت جمهوری نیز 
گفت وگویی صورت گرفته است، با تاکید بر بی خبر 
بودن از جزئیات جلســه گفت: آقای خاتمی قصد 

کاندیداتوری در انتخابات را ندارند.
    

 مشکل تسویه بدهی بغداد با تهران 
از قول مقامات عراقی؛

ایرانی ها دالر می خواهند
برخی مســئوالن عراقی در گفت وگو با شبکه 
قطری الجزیره مدعی شــده اند که مشکل بغداد 
در پرداخــت مطالبات ایران این اســت که طرف 
ایرانی دالر می خواهد و اگر با دینار عراقی باشــد 
آنها می توانند این طلــب را پرداخت کنند. فیصل 
العیساوی، عضو کمیسیون مالی در پارلمان عراق 
در خصوص به الجزیره گفــت: نمی توان گفت که 
این اموال در عراق ضبط شــده بلکه عراق به علت 
تحریم های آمریکا و محدود ســاختن دسترسی 
ایران به دالر توسط بانک مرکزی آمریکا، نمی تواند 

این اموال را به ایران به دالر پرداخت کند. 
    

وزیر خارجه آمریکا:
ایران درباره سرنوشت لوینسون 

توضیح دهد
آنتونی بلینکن، وزیر خارجــه آمریکا با صدور 
بیانیه ای عنوان کرد: »ما از دولت ایران می خواهیم 
درباره اتفاقاتی که برای باب لوینسون افتاده پاسخ 
روشن ارائه کرده و فوراً همه شهروندان آمریکایی 
را که ناعادالنه در ایران به اســارت گرفته شده اند 
آزاد کنند.« وی افزود: »اقدام شنیع بازداشت های 
ناعادالنه به منظور دســتیابی به دســتاوردهای 
سیاســی باید فوراً متوقف شود.« برخی گزارش ها 
ادعا می کنند »رابرت لوینســون«، کارمند سابق 
اف بی آی در سال ۲۰۰۷ برای انجام یک مأموریت به 
سفارش سیا )سازمان اطاعات مرکزی آمریکا( به 
جزیره کیش سفر کرده و در آنجا مفقود شده است. 

    
تکذیب صدور حکم حبس برای 

عیسی کالنتری
روز گذشته خبرگزاری تسنیم نوشت که با اتمام 
رسیدگی به پرونده عیسی کانتری، رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیســت، وی به اتهام توهین به 
امام خمینی)ره( به صورت بدوی به ۴ ماه حبس 
تعزیری و منع عضویت در احزاب و گروه ها سیاسی 
و اجتماعی به مدت ۲ سال و به اتهام نشر اکاذیب 
به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.« ساعتی 
بعد اما اصغر دانشــیان، معاون حقوقی سازمان 
حفاظت محیط زیســت، ضمن تکذیب این خبر 
گفت: هیچ حکم محکومیتی برای آقای کانتری 

صادر نشده است.
    

سردار محمد در مشهد اعالم 
کاندیداتوری کرد 

سردار ســعید محمد در مشــهد برای حضور 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ اعام 
کاندیداتوری کرد. وی در ویدئویی که منتشر شده 
است می گوید که راه سختی در پیش دارد، اما محکم 

جلو خواهد رفت.
    

تکذیب اظهارنظر انتخاباتی 
الریجانی درباره جهانگیری

در حالی کــه برخی رســانه ها از قــول علی 
الریجانی مدعی شده بودند که او گفته در صورت 
کاندیداتوری جهانگیری در انتخابات ۱۴۰۰، وارد 
عرصه نخواهد شد، منابع خبری این ادعا را از اساس 

کذب دانسته و رد کردند.

عده ای نزد مقام های 
عالیرتبه کشور ادعاهای 

عجیب مطرح کردند. 
دولت و آقای زنگنه اعالم 

کردند هرکس مدعی است 
می تواند نفت بفروشد بیاید 
و قرارداد ببندد و هر میزان 

نفت که می خواهد ببرد. 
پس از این اعالم آمادگی، 

مدعیان یکی پس از دیگری 
جا زدند

 ربیعی درباره صف های 
ایجاد شده برای 

خرید روغن، گفت: 
فضاسازی هایی که در 

هنگام بررسی الیحه بودجه 
در مجلس در خصوص نرخ 
ارز کاالهای اساسی اتفاق 

افتاد را یادتان است؛ از 
همین تریبون بارها هشدار 

دادم که بحث حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی باعث بهم 

خوردن تعادل بازار می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعام موضع کشورش 
پیرامون گزارش اخیر آژانــس بین المللی انرژی اتمی درباره 
غنی سازی اورانیوم در ایران، با تاکید بر اینکه دولت کشورش 
خواهان در پیش گرفتن دیپلماســی با ایران است، گفت: ما 

پیشنهاد کردیم که در مذاکراتی با حسن نیت و در چارچوب 
گروه ۱+۵ شــرکت کنیم و با توجه به اینکه اظهار 
نظراتی علنی از سوی ایران در این باره شنیده ایم، 
منتظر پیشنهادی سازنده از طرف تهران در این 

خصوص هستیم.
به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی وزارت 
امور خارجه آمریــکا کنفرانس خبری ند 

پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه این 
کشور را منتشر کرده و نوشت که او در پاسخ 
به این سوال که چه نظری درباره گزارش 
اخیر آژانس بین المللــی انرژی اتمی دارد 
که مطرح کرده بود ایران غنی سازی اورانیوم 
با مجموعه سوم ســانتریفیوژهای پیشرفته 
در نطنز را آغاز کرده است، گفت: ما در این 
باره گفته ایم که صبر ما نامحدود نیســت 
و صبرمــان به خاطر ماهیــت این چالش 

نمی تواند نامحدود باشد. 
وی ادامه داد: به همین دلیل اســت که 

از روزهای اول این دولت، اقدام به رایزنی با شرکا و متحدانمان 
و اعضای کنگره کرده ایم تا دیدگاه ها را به اشــتراک بگذاریم، 
رویکردها را همگام سازی کنیم و در نهایت طبق آن رویکرد 
عمل کنیم. ما این کار را چند هفته پیش وقتی به وضوح گفتیم 
که آمریکا اگر اتحادیه اروپا پیشنهاد میزبانی نشستی را بدهد، 
همان طور که پیش تر در چارچوب گروه ۱+۵ انجام داده بود، 
آماده مذاکره مستقیم با ایران هستیم، در سطح تاکتیکی انجام 

دادیم.
پرایس با بیان اینکه همچنان معتقدیم بهترین راه پرداختن 
به چالش برنامه هسته ای ایران، دیپلماسی است، اظهار کرد: از 
طرف ما یک دیپلماسی با بصیرت و اصولی، همگام با شرکا و 
متحدانمان به ســمت هدف نهایی مان خواهد بود. این هدف 
نهایی وجود ممنوعیت دائمی و قابل راســتی آزمایی برنامه 
هسته ای ایران برای اطمینان یافتن از این است که ایران هیچ 

گاه به یک ساح هسته ای دست پیدا نمی کند. 

واکنش پرایس به گزارش آژانس در پی این مطرح می شود 
که طبق گزارش دوشنبه شــب عرب نیوز، در گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که به رصد رویترز رسیده است، آمده 
که ایران غنی سازی اورانیوم با سومین آبشار سانتریفیوژهای 
پیشــرفته ۲M-IR در نیروگاه زیرزمینی نطنز را آغاز کرده 

است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی که به دست 
رویترز رسیده، آورده اســت: در ۷ مارس ۲۰۲۱، آژانس تایید 
می کند که ایران تزریق UF6 طبیعی به ســومین آبشــار از 

سانتریفیوژهای ۲M-IR را آغاز کرده است.
در این  گزارش همچنین آمده اســت: چهارمین آبشــار 
سانتریفیوژهای ۲M-IR نصب شده اند اما هنوز UF6 طبیعی 
به آن ها تزریق نشده اســت. پنجمین آبشار سانتریفیوژهای 
۲M-IR در حــال نصب بوده و نصب ششــمین آبشــار از 

سانتریفیوژهای ۲M-IR هنوز آغاز نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:

منتظر پیشنهادی سازنده از سوی ایران هستیم


