پس از رای اعتماد پارلمان صورت گرفت:

برای سالمرگ «غالمحسین درویش
موسیقیدان مدرن دوره قاجار

ورود یک وزیر زن
به دولت افغانستان

هم درویش ،هم خان
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

یکشنبه  2آذر 6 _1399ربیع الثانی  22 _1442نوامبر 2020

اجرای نرخهای جدید خدمات بانکی
صدای مردم را درآورد

افزایشکارمزدهای
بانکی در بزنگاه کرونا

همدلی| شنبه؛ اول آذر ،مصادف بود با دو تغییر
محسوس و البته جنجالی در اقتصاد؛ «اجرای طرح
جامع محدودیتهای کرونایــی» و «آغاز اجرای
نرخهای جدید کارمزد خدمات بانکی»؛ دیروز در
حالی تعطیلی دو هفتهای کســبوکار و اصناف،
مدتها بعد از زمزمههای مسئوالن به مرحله اجرا
گذاشته شد...
6
روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا
اعالم کرد:

ایجاد شرایط دریافت وام
برای۱۰میلیونخانوار
صفحه اولی که واکنش برانگیز شد

2

تشبیه ترامپ به موسوی
در روزنامه سازمان تبلیغات

سال ششم _ شماره  8 _ 1563صفحه _ قيمت  2000ناموت

حمالت از بهارستان به پاستور ادامه دارد

پایداری بر مدار توهین
به رئیس جمهوری
همدلی| توهین به حســن روحانــی به عنوان
رئیس جمهــوری همچنان در دســتور کار یک
جریان خاص سیاسی نزدیک بهاصولگرایان قرار
دارد .بــه تازگی نیز یکی از نمایندگان نزدیک به
جبهه پایداری در مجلس شورای اسالمی رئیس
جمهوری را دیکتاتور خطاب کرده اســت .سید
محمــود نبویــان ،نماینده مجلــس یازدهم آن
گونه که خبرگزاری فارس نوشته ،گفت« :شاهد
دیکتاتوریهای آقــای روحانی در موارد مختلف
هســتیم .به عنوان نمونه در شورای عالی فضای
مجازی رئیس پدافند غیرعامل کشــور قانونا در

1

بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس

نرخ واقعی بیکاری 2/5
برابر آمار رسمی است

دکتر سیفالرضا شهابی

در ایــن روزها یک ســال از اولین شناســایی ویروس
کووید که از طرف ســازمان بهداشت جهانی به «کووید
 »۱۹نامیده شــد ،در ووهان کشــور چین میگذرد .این
ویروس در این یک سال بیش از پنجاه و پنج میلیون نفر
را در سراســر جهان مبتال کــرد و متجاوز از یک میلیون
و ســیصد هزار نفر را به کام مرگ کشاند و همچنان هر
روز تعــدادی دیگــر را مبتال میکنــد و قربانی میگیرد
.کووید ۱۹در یک ســال اخیر تاثیرات شگرفی در سبک
زندگی انســان بر جای گذاشت و سبب تحوالت شگرفی
شد.سال گذشته در چنین ایامی به ذهن هیچکس ،حتی
قویترین پیشــگویان جهان ،خطور نمیکرد که ویروسی
ناشــناخته ،جامعه بشــری را با خطرات بــزرگ مواجه
خواهد کرد و نظم بینالمللی را به چالش خواهد کشــاند
و بر اقتصاد همه کشــورها تاثیر خواهد گذاشت و بر امور
سیاسی کشورها و روابط بینالملل تاثیرات منفی و مخرب
بر جای بگذارد.امروز شاهد آن هستیم ویروس کووید۱۹
این مهمان ناخوانده که حتی یک تکیاخته هم نیســت،
چگونه بر سرنوشت دولتها و ملتها تاثیر گذاشته است.
ترامپ که از بدو ورود به کاخ سفید تمام تالشش را کرده
بود تا با شــکوفایی اقتصاد آمریکا و کارآفرینی و کاهش
آمــار بیکاران ،در انتخابات  ۲۰۲۰با ضرس قاطع و بدون
رقیب جدی برای دومین بار کاخ ســفید را فتح کند ،در
نیمهراه ،اسیر این ویروس شد و زلزله در اقتصاد رو به رشد
آمریکا پدید آمد و میلیونها نفر بیکار شدند و هزاران نفر
جان خود را از دست دادند و هر روز یکصد هزار نفر مبتال
میشــوند ،به صورتی که تاکنون یازده میلیون آمریکایی
مبتال و ۲۵۰هزار نفر کشــته شــدند و موضوع کرونا به
چالشی اساســی بین او و رقیبش تبدیل شد .آنچه را که
رئیس جمهور آمریکا کاشــته بود تا در نوامبر  ۲۰۲۰درو
کند ،خشــک شــد!! و اکنون به جای ورود به کاخ سفید
باید برای خروج آماده باشد .اروپا هم ،در دام این ویروس
گرفتار شــد و مشــابه آنچه که در ایاالت متحده پدیدار
شد در اروپا رخ داد .اقتصاد کشورهای اروپایی کوچکتر
شــد و هزاران نفــر قربانی این ویروس شــدند و هر ۱۷
ثانیه یک نفر فوت میکند و بسیاری از مشاغل تعطیل و
میلیونها نفر بیکار و مهمتر این که ،اروپاییها هم مانند
آمریکاییهــا نمیدانند چگونه با ویــروس برخورد کنند
تا هم اقتصاد خود را حفظ کنند و هم ســامت عمومی
را و مهمتر اینکه از آســیبهای اقتصادی و اجتماعی و
سیاســی ناشــی از ویروس در امان بمانند  .در حالی که
کشورهای توسعهیافته با همه امکانات و اقتصاد قدرتمند
نمیتوانند در مقابل ویروســی چنین کوچک و نادیدنی
مصونیت داشته باشــند ،مشخص است در کشورهای در
حال توسعه نظیر ایران که در تالطم اقتصادی قرار دارند،
چه وضعی پیش خواهد آمد.
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همدلی| حدود  6ماه مانده بــه زمان انتخابات
ریاست جمهوری آینده ،حزب کارگزاران سازندگی
از معرفی نامزدهای اولیــه خود در این انتخابات
خبر داده است .این در حالی است که پیش از این
نیز کارگزاران به عنوان اولین حزب اصالحطلبان
به صراحت از برنامهریــزی برای حضور فعال در
انتخابات پیش رو خبر داده بود.
2
ممکن است محدودیتهای کرونا زمان
رایگیری را بیش از یک روز کند

احتمال تغییر شکل
انتخابات1400

همدلی| کرونا در حال تحمیل خود بر همه شئون
زندگی از سیاســت و اجتماع گرفته تا فرهنگ و
اقتصاد است و به نظر میرسد همچنان که بسیاری
از آیینها و مناسک مذهبی و عرفی را تحت تاثیر
قرار داده است ،آیینهای سیاسی که پیش از این از
ضوابط محکمی برخوردار بودند...

2

1

مصائب دانشآموزان استثنایی
در دوران کرونا

سایهتروریسمدرافغانستانگستردهترمیشود

رد وحشت 14موشک
بر تن کابل

همکاران ارشد وزیر بهداشت
با طرح انتقادات صریحی استعفا کردند

4

یادداشت
سفر کلیدی عمرانخان به افغانستان
حسنعلی ذکریایی

کارشناس روابط بینالملل

بــا گذشــت چنــد روز از ســفر«وحدتآفرین» ظریــف
وزیرامورخارجه کشورمان به اسالمآباد ،عمرانخان نخستوزیر
پاکستان به دعوت اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ،عازم
کابل شد .اگر چه دولتمردان افغانستان ،ضمن استقبال گرم از
عمرانخان و هیات همراه ،برای تامین امنیت بیشتر و بهتر با
تدابیر ویژه امنیتی ،شهر کابل را تعطیل عمومی اعالم کردند،
اما تصاویر چندانی از عمرانخان در سطح شهر کابل دیده نشد.
این نخستین سفر عمرانخان به کابل است .وی پیش از سفرش
نیز ،هدف خود را «اعتمادسازی» و «کاهش خشونتها» از راه
سیاســی عنوان کرد و با انتشار پیامی در توئیترش نوشت که
ســفر من به کابل «گام دیگر»ی درجهت انتقال «پیام تعهد
پاکســتان به صلح در افغانستان» اســت و اشرف غنی نیز از
آن به عنوان«ســفر تاریخی» و با ارزش یاد کرد؛ زیرا میداند
مسیر صلح افغانستان از پاکستان میگذرد .هر چند که پیش
از این ،هدف اصلی این سفر ،گفتوگو در مورد «صلح»« ،روابط
دوجانبه» و «تقویت روابط تجاری» بین دو کشور عنوان شده
بود ،اما یکی از نکات مهم این ســفر ،این است که عمرانخان
میخواهد نشــان دهد که پاکستان هنوز نقش تعیینکننده
و برجســتهای در منطقه به خصوص در صلح افغانستان دارد.
ولی برخی از تحلیلگران سفر عمرانخان را به عنوان تکمیل
هدفمند پازل پاکستان در افغانستان ارزیابی میکنند .در همین
راستا ،مردم افغانستان تظاهراتی علیه سفر عمرانخان به دلیل
رویکرد دوگانه اســامآباد در قبال افغانستان برگزار کردند .اما
واقعیت این اســت که پیش از سفر عمرانخان به افغانستان،
گفتوگوهای بیناالفغانی نیز در دوحه قطر به بنبست رسیده
بود و خشــونت گروه افراطگرای طالبان در افغانستان طی دو
ماه گذشــته شدت یافت که میتوان از مهمترین آن به حمله
تروریســتی به دانشگاه کابل اشاره کرد .عمرانخان در کابل با
خطاب قرار دادن مردم این کشور گفت که «پاکستان ،بیشتر
از انتظار شــما ،کمک خواهد کرد» .او گفت که مردم و دولت
پاکستان مانند شما یک نگرانی دارند و آن هم «صلح» است؛
به همین دلیل به افغانستان آمدهام .او وعده داد که «آنچه را در
توان دارد برای کمک به کاهش خشونت که منجر به آتشبس
شــود ،انجام دهد» .عمرانخان به این موضوع آگاهی و اشراف
دارد که بحران افغانســتان راهحل نظامی ندارد ،اما ،مهمترین
چالش پیش روی او سیاســت دوگانه و ماندن بر سر دو راهی
«جمهوریت» یا «امارات اســامی» در افغانســتان است .به
عبارت دیگر ،اگر چه عمرانخان بارها تاکید کرده که از صلح
در افغانستان حمایت میکند ،اما هنوز مواضع خود را واضع و
آشکارا بیان نکرده که خواستار حمایت از جمهوریتی که مورد
حمایت دولت است یا از امارات اسالمی که مورد خواست طالبان
است ،پشتیبانی خواهد کرد .نکته بعدی این است که افغانستان
به عنوان عمق استراتژیک پاکستان مطرح میشود و اسالمآباد
به شدت نیازمند آن است و برای این کشور هم فرق ندارد که
چه دولتی در پاکستان روی کار باشد؛ چرا که نگران نفوذ هند
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در افغانستان است.

روزهای دشوار
آقای نمکی

ممکن است محدودیتهای کرونا زمان رایگیری را بیش از یک روز کند

احتمال تغییر شکل انتخابات1400

همدلی| کرونا در حال تحمیل خود بر همه شئون زندگی از سیاست و اجتماع گرفته تا
فرهنگ و اقتصاد است و به نظر میرسد همچنان که بسیاری از آیینها و مناسک مذهبی
و عرفی را تحت تاثیر قرار داده است ،آیینهای سیاسی که پیش از این از ضوابط محکمی
برخوردار بودند نیز دستخوش این تغییر و تحمیل خواهند شد.
برگزاری انتخابات در جمهوری اسالمی از جمله آیینهایی بود که در سختترین شرایط و
با محکمترین ضوابط برگزار شد .در جدیت موضوع همین که گفته میشود ،حتی بمباران
شــهرهایی چون پایتخت در زمان جنگ تحمیلی نیز نتوانست مردم و مسئولین را از
برگزاری این نماد مردمساالری در جمهوری اسالمی ،منصرف کند .در چهار دهه گذشته
هر کدام از انتخاباتهای برگزار شــده ،از هشت صبح یک روز جمعه تا ساعتهایی که
قانون اجازه تمدید میداد برگزار شد و معموال نتایج آن به فاصله چند روز نهایی و اعالم
میشد.اما به نظر میرسد که محدودیتهای تحمیلی ویروس کووید 19بر همه شئون
زندگی ،قوانین و ضوابط سفت وسخت ،آیین انتخابات را نیز تحت تاثیر قرار داده و برخی
از اصول تاکنون ثابت مانده آن را تغییر دهد .مانند ،برگزاری انتخابات در دو روز متوالی.
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت«:رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال  ۲روزه شدن
انتخابات ریاستجمهوری خبر داد و گفت:ما این پیشنهاد را میدهیم و اجرایی شدن آن
منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
جمال عرف ،معاون سیاســی وزیر کشــوربا متفاوت توصیف کردن انتخابات ریاســت
جمهوری  ۱۴۰۰نسبت به دورههای پیشین اظهار داشت«:با توجه به وضعیت کرونا و با
فرض وجود این بیماری در آن مقطع در کشور ،پیشنهادها و سناریوهای مختلفی در حال
بررسی است از جمله دو گزینهای که محتملتر از سایر گزینهها است».
عرف در تشــریح پیشــنهاد وزارت کشــور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
گفت«:پیشنهاد ما درباره زمان و مکان انتخابات است؛ مبنی براینکه زمان اخذ رای را
از یک روز به  ۲روز افزایش دهیم ،یعنی یکی از پیشنهادهای ما افزایش تعداد روزهای
رایگیری است».
وی خاطرنشان کرد«:البته قانون اجازه برگزاری انتخابات در  ۲روز را نداده اما ستاد ملی
مبارزه با کرونا میتواند با تصویب این موضوع (۲روزه شدن انتخابات) دست ما را در این
زمینه باز بگذارد».
معاون سیاســی وزیر کشور اضافه کرد«:پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رای است.
یعنی فرضا اگر ما  ۶۰هزار شعبه داریم ،این تعداد را به ۸۰هزار شعبه افزایش دهیم».
عرف اجرایی شدن این پیشنهاد را منوط به موافقت شورای نگهبان و تصویب ستاد ملی
مبارزه با کرونا عنوان کرد و افزود«:با توجه بهاینکه ما قانون انتخابات ریاستجمهوری
را داریم و عم ً
ال قانون موجود محدودیتهایی را در این زمینه برای مجریان پیشبینی
کرده است ،نیاز داریم پیشنهادمان در صورت موافقت شورای نگهبان به تصویب ستاد
ملی مبارزه با کرونا برســد ،چراکه مصوبات این ســتاد در حکم مصوبات شورای عالی
امنیت ملی اســت ».وی تاکید کرد«:اصل بر این اســت که  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰انتخابات
برگزار میشود و انتخابات یک روز هم عقب نمیافتد .ضمناینکه در زمینه تبلیغات و
حضور میدانی طرفداران و کاندیداها انتخابات متفاوتی خواهیم داشت و به مانند انتخابات
مرحله دوم مجلس شــورای اسالمی ممنوع خواهد بود».در همین ارتباط نایب رئیس
کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس نیز گفت«:این امکان وجود دارد در
صورت ادامه شیوع ویروس کرونا ،انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰در چند روز متوالی
برگزار شود ».محمدحســن آصفری در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،در پاسخ به
سوالی مبنی براینکه مجلس شورای اسالمی برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی
رویکرد خاصی را در دســتور کار خواهد داشت ،اظهار کرد«:تا زمانی که زیرساختهای
الزم برای الکترونیکی شدن انتخابات وجود نداشته باشد ،نمیتوان قانونی در این رابطه
تصویب کرد؛ بنابراین وقتی که امکانات الزم برای برگزاری اینگونه انتخابات وجود ندارد
پس دیگر به تصویب قانون در این زمینه نیازی نیست».نماینده مردم اراک ،کمیجان و
خنداب در مجلس شورای اسالمی افزود«:در وهله نخست باید متولیان امر ،امکانات را
برای الکترونیکی شدن انتخابات مورد بررسی قرار دهند و ناگفته نماند که روند برگزاری
انتخابات جز وظایف شورای نگهبان و وزارزت کشور بوده که باید در این رابطه به توافقات
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یادداشت
مواجهه جهان با کرونا بعد از یکسال

خیز بلند سازندگی
برای پاستور

این شــورا عضو اســت ،اما آقای روحانی او را به
جلســات شــورا راه نمیدهد یا در شورای عالی
انقالب فرهنگی آقــای روحانی چند نفر از اعضا
را به جلسات شــورا راه نمیدهد.».سید محمود
نبویــان نماینده مردم تهــران در مجلس اظهار
داشت« :آقای رئیس جمهور امروز عنوان کرد که
ترامپ یک جنایتکار است و با تحریمهایش علیه
ملت ایران مرتکب جنایت شده است ».وی افزود:
«معنــای این صحبت رئیس جمهور این اســت
که تمام مشــکالتی که ما االن بــا آن مواجهیم،
صددرصد به خاطر جنایت ترامپ است».

همدلی| بیکاری همیشه جزء آن دسته از خبرهایی
بــوده که آنقدر در ســالهای اخیر تکرار شــده که
حساســیت به این موضوع را تقریبــا از بین برده و
اینروزها کمتر رسانهای را میتوان دید که به ماجرای
اشــتغال جوانان پرداخته باشــد .آنطور که بررسی
جمعیت فعال اقتصادی کشور نشان میدهد ،به واسطه
مشارکت اندک زنان در نیروی کار ،نرخ مشارکت کل
نیروی کار در ایران پایین آمده است.
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کارشناس سیاسی

فهرستی از نامزدها برای انتخابات1400
منتشر شد

همدلی| روز گذشته شهر کابل در افغانستان
بار دیگر هدف شــلیک چند راکت قرار گرفت
کــه در اثر آن چندین غیر نظامی جان خود را
از دســت دادند .در همین زمینه وزارت کشور
افغانســتان تایید کرد که در اثر شــلیک ۱۴
راکت ،دو انفجــار در منطقه پلچرخی در کابل
و همچنین محله چهلســتون واقع در منطقه
هفتم رخ داده است...
3

تشبیه ترامپ به موسوی در روزنامه سازمان تبلیغات
همدلی| در حالی که کشور در شرایط ویژهای از نظر
سیاسی و اقتصادی به سر میبرد و تمام تالشها باید
در جهت ایجاد وحدت و اجتناب از دوپارگی در کشور
باشد ،روز گذشــته صفحه اول «تهران تایمز» روزنامه
انگلیســیزبان سازمان تبلیغات اســامی در حرکتی
عجیــب تصویری از ترامپ را نصــف کرده و در نصفه
دیگر آن چهره میرحســین موسوی را جایگزین کرده
است .این روزنامه در این اقدام عجیب با تشبیه ترامپ
و ادعایــش درباره تقلب در انتخابات آمریکا ،اقدامات و
اظهارات او را با اتفاقات سال ۸۸و اعتراضات میرحسین
موسوی شبیهسازی کرد.این موضوع در فضای عمومی
و رسانهای با واکنش گستردهای مواجه شد.کانال خبری
امتداد درباره این شبیهسازی نوشت«:البته آنها در نظر
نگرفتهاند که ترامپ رئیس جمهور مستقر بوده است
و در عین حال ســاز و کارهــای انتخابات در آمریکا با
ایران تفاوت دارد و به هرحال ترامپ امکان شکایت به
دادگاه را داشته و خبری نیز از حمله شبانه به ستادها،
دستگیری فعاالن سیاسی پیش از اعالم نتایج انتخابات
نیســت ».کانال امتداد درباره گردانندگان این روزنامه
نوشت«:مجموعه رسانهای مهر زیرنظر سازمان تبلیغات
اســامی فعالیت میکند که تا سال  97ریاست آن با
آقای جنتی بود و از آن سال محمد قمی به عنوان رئیس

این ســازمان منصوب شده است .درحال حاضر مدیر
مســئول کنونی روزنامه تهرانتایمز و خبرگزاری مهر،
محمد شجاعیان زنجانی است که از طریق پدر ارتباط
نزدیکی با حدادعادل دارد .خود فریدالدین حدادعادل
نیز در زمره اعضای هیات مدیره موسسه رسانهای مهر
قراردارد .در کنار او البته میتوان به نام فرشاد مهدیپور
(مدیرمســئول ســابق روزنامه صبح نو) و از نزدیکان
قالیباف هم مورد توجه قرار گیرد ».این رسانه نزدیک
به اصالحطلبان نوشــت«:مخاطبان تهرانتایمز بیشتر
اشــخاص میهمان در ایران هستند که تسلط ضعیفی
به زبان فارسی دارند ،اما به عالوه این روزنامه به هتلها
و سفارتخانهها نیز ارسال میشود .لذا جای سوال دارد
که این شباهتسازی با کدام هدف انجام گرفته است؟»

محسن امينزاده در نشست مجازى حزب جوانان ايران اسالمى:

کار بزرگ ظریف خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت بود
همدلی| هفتمین نشســت مشترک شورای مرکزی
حزب جوانان ایران اسالمی با دبیران استانی این حزب
اصالحطلب و با حضور محســن امینزاده معاون وزیر
امورخارجــه دولت اصالحات به صورت مجازی برگزار
شــد .در این نشست محســن امینزاده ابتدا ضمن
بررســی حواشی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا
به پدیده انتخابات ایــران و ایاالت متحده پرداخت و
گفت«:انتخابــات آمریکا از جهــات مختلفی برای ما
درسآموز است .نکته اول اینکه ساختار انتخاباتی ایران
به دلیل ضرورت اخذ اکثریت مطلق آرا بیشباهت به
ســاختار دو حزبی آمریکا نیست .عملکرد و تالش دو
حزب قدرتمند و پرنفــوذ جمهوریخواه و دموکرات
در آمریکا شبیه تالش دو جریان سیاسی اصالحطلب
و اصولگــرا بــرای پیــروزی در انتخابات اســت .به
همین دلیل اجماع اصالحطلبان بر ســر یک نامزد و
ساختارهای اجماعساز اصالحطلبان که آنان را به یک
مجموعه یکپارچه بدل میکنــد اهمیت زیادی برای
پیروزی اصالحطلبان در انتخابات دارد».
وی ادامه داد«:نکته دوم اینکه انتخابات اخیر آمریکا
به شکل کم ســابقهای در تاریخ دموکراسی آمریکا با
چالش مواجه شده اســت .اما مهم آن است که هیچ
ساختار مداخلهگر حاکمیتی در انتخابات وجود ندارد
و دو جناح رقیب متکی به قوانین گاه خیلی پیچیده
نظام فدرالی ،با هم رقابت میکنند .یکدیگر را کنترل
میکنند و اختالفات میان خود را حل میکنند .مالک

قوانین ایالتی و فدرال است .البته مرجع عالی قضایی
هم برای فیصلهبخشــی نهایی در موارد نادر عدم حل
اختالف وجود دارد .در این ســاختار تقلب حاکمیتی
وجود ندارد .گزینش و رد صالحیت حاکمیتی وجود
نــدارد .از این منظر انتخابات در آمریکا با انتخابات در
ایران تفاوت ماهوی دارد ».امینزاده گفت«:نکته سوم
هم اینکه شــباهتهای زیادی میتــوان میان رفتار
ماجراجویانه ترامــپ و رفتار ماجراجویانه احمدینژاد
پیدا کرد .اما ترامپ رئیس جمهور یک کشور ثروتمند
و قدرتمند است .آمریکا قادر است خسارات گاه عظیم
ماجراجوییهــای رئیسجمهور کشــور را با هزینه
گاه خیلی زیاد جبران و ترمیم کند .اما ایران کشــور
ثروتمندی نیست و ماجراجوییهای رئیس جمهوری
مثل احمدینژاد میتواند هزینههای بسیار گزاف و گاه
غیرقابل جبرانی به امنیت ملی و توسعه ملی و معیشت
مردم تحمیل کند .ماجراجوییهایی مثل کشــاندن
پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و
تحویل آن به دولت آمریکا».
وی گفت«:نکته چهارمی هم دارد و آن اینکه شکست
ترامپ برای ایران یک فرصت بزرگ است .این به معنای
آســان بودن مذاکره و مصالحه با دولت بایدن نیست.
به معنای نادیده گرفتن مقاصد دولت آمریکا نیســت.
به معنای بیتوجهی به تاثیرپذیری شــدید آمریکا از
اسرائیلنیست.
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