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مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با وزیر خارجه گفتوگو کرد

رایزنی در تهران
تصمیم در وین

فروش اوراق بهادار و ریزشهای بورس،
بازار صرافیها را داغ کرد

دهنکجیتاالر
شیشهایبهسهامداران
همدلی| چند روزی میشــود که شــواهد
میدانــی از ازدحــام بامــدادی در پشــت
صرافیهای میدان فردوســی تهران حکایت
دارد؛ ازدحامی که از دیروز و با رسیدن دالر
به  28هزار و  500تومان نسبت به روزهای
قبل بیشتر هم شده است .جذابیت دالر در
روزهــای اخیر در حالی اســت که وضعیت
بازار ســرمایه تعریفی ندارد و همین دیروز
با افت پیدرپی شاخص کل بورس ،این بازار
یکی از پرنوســانترین ساعات در هفتههای
اخیر را تجربه کرد.
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همدلی| رایزنیهای قبــل از مذاکرات دوباره برجام
همچنان ادامه دارد .شــاید بتوان گفت که مذاکرات
هستهای ایران یکی از فرسایشیترین نوع از مذاکرات
بینالمللی برای حلوفصل موضوعی مورد مناقشه بوده
است .قرار است مذاکرات ایران و سایر طرفهای برجام
در وین ،روز  ٢٩نوامبر (هشــتم آذرماه) با هدف رفع
یکجانب آمریکا علیــه ایران در پایتخت
تحریمهای
ِ
اتریش از ســر گرفته شود .در همین حال ،یک هفته
مانــده تا دور جدید این مذاکــرات در وین ،مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ادامه گفتوگوها
در تهران اســت و مسئوالن ســایر کشورهای طرف
مذاکره نیز همچنان در حال تبادلنظر در جزییات این
مسئله هستند.در راستای این گفتوگوها،روز گذشته

رافائل گروســی با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه
ایران ،دیدار و رایزنی کرد .این اولین دیدار گروســی
با حســین امیر عبداللهیان در مقام وزیر امور خارجه
است .او پیشــتر نیز با اسالمی ،رئیس سازمان انرژی
اتمی دیدار و رایزنی کرده بود .به گزارش ایسنا ،محمد
اسالمی با اشاره به دیدارش با مدیرکل آژانس گفت که
گفتوگوهایی درباره مسائل موجود و آنچه برای توسعه
همکاریهاســت را در دستور کار قرار دادهایم .رئیس
سازمان انرژی اتمی همچنین گفت« :آقای گروسی
چندین بار در مالقــات و گفتوگوهای امروز گفتند
که هیچ انحرافی در برنامههای هستهای ایران مشاهده
نکردند و ایران طبق معاهدات و ضوابط ،فعالیتهای
صفحه 3
هستهایاش در حال انجام است» .

طبق آمار رسمی ساالنه  ۴۰۰هزار کودک
فرصت تولد پیدا نمیکنند

سقطجنین؛ قاتلتر از پراید
کرونا ،سرطان و سکته

زاکانی ،رهبر و قالیباف
بهجای ظریف ،عارف
و زنگنه

همدلی| محمدعلــی زلفــیگل وزیر علوم
دولت ابراهیم رئیســی در احکامی ،به فعاالن
سیاسی اصولگرا در دانشگاه تهران سمت داد.
علیرضا زاکانی شــهردار تهــران و محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس موســوم به انقالبی از
جمله این افراد به شمار میروند .محمدحسن
صادقی مقدم ،عضو شورای نگهبان ،سید جواد
ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی ،محمدمهدی
اســماعیلی وزیر ارشــاد دولت و فرهاد رهبر،
رئیــس پیشــین دانشــگاه تهــران از دیگر
چهرههای اصولگرایی هســتند که به عضویت
در هیات امنای دانشگاه تهران درآمدهاند.
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نشستهاند و برای دیگران پروندهسازی میکنند .بعالوه پایداریچی هایی
که در نقش ســتون پنجم عمل میکنند دچار مخمصه شوند .خالصه
اینکه تلویزیون جاخالی میدهد و برنامه هوا میشود».
محمد مهاجری البته در ادامه با شبیهســازیهایی که معموالً جریان
اصولگرا از خود نشــان میدهد نوشت« :از آنطرف برای زنگنه که تا دم
خیمه معاویه و عمروعاص رفته ،بنا به مصلحتهایی ،تماسها و پیغامها
شروع میشود که…»
او البته اتهامات درباره کرســنت را متوجــه مخالفان زنگنه میداند و
مینویسد« :این بار هم خیانتکارهایی که با عقیم گذاشتن کرسنت ،نان
گرم سفره عربها را تأمین کردند ،جستند تا نوبتی دیگر برسد».
اما این مخالفان چه کســانی هســتند؟ آنچه این روزها بیشتر دیده
میشــود شــور و اشــتیاق نمایندگان مجلس انقالبی بــرای محاکمه
دولتمردان روحانی اســت .موضوعی که روز گذشــته نیز از سوی یکی
از نمایندگان مجلس نیز ادامه پیدا کرد .علیرضا نظری ،نماینده خمین
در مجلس در نامهای از ســران ســه قوه خواســت تا با متهمان پرونده
کرســنت با قاطعیت برخورد کنند .نظری نوشت« :اکنون بیش از چند
سال از قضیه کرســنت و محکومیت ایران به پرداخت غرامتی سنگین
میگذرد ،اما جدای از عدم برخورد قانونی با مسببان این موضوع ،شاهد
رجزخوانی افرادی هستیم که طلبکارانه عملکرد منفی خود را با افتخار
اعالم مینمایند و بیشازپیش به فهم و شــعور ملت فهیم ایران توهین
میکننــد .مگر ما و ملت ما خیانت این افراد را که در برههای حســاس
موجب هدررفت سرمایههای ارزشمند کشور که باید صرف توسعه ،عمران
و آبادانی میشد ،فراموش میکنیم .نباید از یاد برد که در این پرونده در
دو مقطع ،جریانات خطرناکی به زیان منافع ملی اتفاق افتاده و زمینهساز
خسارات هنگفتی از جیب ملت شده است».
وی ادامه داد«:مقطع نخســت در زمان عقد قــرارداد و الحاقیه های
آن با یک شــرکت شــبه کاغذی بوده که توان تأدیه وثیقه  ۴۰میلیون
دالری برای نافذ شــدن قرارداد را نداشــته و باپرداخت رشوه توانست
قرارداد را علیرغم نداشتن صالحیت و با قیمتهای بسیار غیرمنطقی به
دست بیاورد .مقطع دوم نیز به زمان دفاع از پرونده در زمان آقای زنگنه
بازمیگردد که وکیل متبحر و بینالمللی ایرانی پرونده عزل و بهجای وی
یک وکیل پاکســتانی علیرغم نداشتن تجربه در پروندههای بینالمللی
منصوب شد و عم ً
ال همه برگهای برنده حقوقی در دفاع از منافع مردم
ایران از بین رفــت ».این نماینده اصولگرا ادامه داد« :دادگاههای صالحه
بدون تردید باید به هر دو مقطع زمانــی ورود کرده و اتفاقات رخداده و
پشت پردههای آن را بهدقت بررسی نمایند تا مشخص شود حقوق مردم
ایران چرا و چطور ضایعشده است».
وی در پایان خطاب به ســران قوا نوشت« :انتظار عموم ملت از جناب
آقای دکتر رئیسی بهعنوان یکی از پرچمداران مبارزه با فساد و در جایگاه
رئیسجمهوری پاکدست ومردمی و جناب آقای دکتر قالیباف بهعنوان
مردی جهادی و پرچمدار تحول در مجلس و برادر ارزشــمندم حضرت
حجتاالسالموالمسلمین اژهای نیز بهعنوان مدیری با کارنامه درخشان
در ام ر مبارزه با مفســدان این است که بهصورت جدی به موضوع ورود
کرده و زمینه محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی را فراهم کنید و با
ورود فنی و کارشناسی به موضوع با کسانی که موجب تحمیل این قرارداد
ننگین به کشور و ایجاد تعهد بیمورد و پرداخت جریمه سنگین به خزانه
کشور شــدند ،برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد ».روز گذشته البته
وزیر علوم نیز عضویت زنگنه در هیاتامنای دانشگاه تهران را لغو کرد تا
در این زمینه نیز نقش خود را ایفا کرده باشــد و از قافله اصولگرایان در
برخورد با زنگنه عقب نمانده باشد.

نمایندگان به دنبال راهی
برای محدود کردن شفافیت

نظر مجلس
شفاف اما نه خیلی

سؤال مردم از دولتمردانی
که هنوز وعده انتخاباتی میدهند؛

گشایش
از کجا؟

2

چه کسانی نمیخواهند وزیر پیشین
حرف بزند؟

پشت پرده ماجرای زنگنه
1

با افزایش قربانیان به  132نفر؛

2

4

چه کسانی نمیخواهند وزیر پیشین حرف بزند؟

همدلی| این روزها بیژن زنگنه ،وزیر نفت دولتهای خاتمی و روحانی،
اگرچه در مصدر امور نیست ،اما حاشیههای پیرامون او در فضای سیاسی
و رسانهای اوج گرفته است .او این روزها به خاطر تمرکز مجلس اصولگرا بر
پرونده «کرسنت» در کانون توجه قرارگرفته است ،اما عملکرد اصولگرایان
و البته رسانه ملی این توجه را بیشازپیش کرده است.
وزیر نفت دولت روحانی چند روز پیش در توییتی خبر داد« :قرار شد
دوشــنبه اول آذر ،ساعت  ٢٢در شبکه افق برنامهجهانآرا حاضر شوم و
درباره پروندهکرسنت توضیح بدهم .از رئیس محترم سازمان صداوسیما
میخواهم که در اولین فرصت شرایط حضورم در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری شبکه دو را نیز فراهم کنند تا نسبت به اتهامات مطرحشده در این
برنامه هم روشنگری کنم» .او البته چنانچه بعدا ً مشخص شد ،اطمینان
داشت که این دعوت به سرانجام نمیرسد ،از همین رو دعوت شبکه افق
از خودش را رســانهای کرد تا لغو احتمالی آن برای این ســازمان بدون
هزینه نباشــد .پیشبینی او البته درســت از آب درآمد و رسانه ملی که
مدیریت جدیدی را تجربه میکند و احتمال میرفت ،رویکردی متفاوت با
سالهای گذشته از خود نشان دهد ،بر همان سیاق عمل کرد و مسئوالن
این رسانه بزرگ در نهایت اعالم کردند که نمیتوانند میزبان بیژن زنگنه
باشند.
اتفاقــی که واکنش او را برانگیخت تا طی توییتــی آن را ابراز کند .او
نوشت« :همکاران شبکه افق خودشــان بنده را دعوت کردند و من هم
در همان ابتدا گفتم نمیگذارند من بیایم و همان شــد که گفتم ،گویا
در موضوع کرسنت فرصت صداوسیما تنها برای اتهام زنندگان است!»
ممانعت از حضور زنگنه برای توضیح در رســانه ملی واکنشهایی را
برانگیخــت .مهمترین واکنش را محمد مهاجری ،روزنامهنگار اصولگرا از
خود نشان داد.مهاجری ضمن بیان آنچه «پشت پرده ممانعت از حضور
زنگنه در رسانه ملی» میخواند ،تحلیل خود را نیز ارائه داد.
او در کانال تلگرامی خود نوشت« :با اطالع میگویم که لغو دعوت زنگنه
برای حضور در تلویزیون ،از جایگاهی بیرون از صداوسیما انجامشده؛ اما
داستان چه بود؟»
مهاجری ادامه داد« :داســتان این اســت که وزیر ســابق نفت داشته
زندگیاش را میکرده که از او برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی برای
بحث درباره کرسنت دعوت میشود .او هم میپذیرد و پیشنهاد میدهد
سعید جلیلی هم دعوت شود .بعد از مدتی تلویزیون برای حضور جلیلی
عذر میآورد و درخواســت میکند زنگنه تنهــا به برنامه برود که او هم
میپذیرد .زنگنه هوشــمندانه پیشدستی میکند و موضوع را از طریق
توییتر به اطالع عموم میرساند .تلویزیون که رودست میخورد ،دستپاچه
میشود .گویا صداوسیما اجازه چنین کاری را نداشته و «خودسرانه» وارد
گود شده بود .شاید همچنین میپنداشته که زنگنه دعوت را رد میکند و
همین خودش دستاویز میشود که بگویند ایهاالناس! دیدید متهم اصلی
کرســنت از مناظره و مصاحبه گریخت و نیامد؟!» این روزنامهنگار ادامه
داد« :مرحله بعدی بازی شروع میشود .یکی دو نماینده مجلس یارگیری
میشوند .خبرگزاریهای دولتی و حامی دولت به خط میشوند و از طرف
قوه قضاییه میگویند که کیفرخواست کرسنت صادر شده؛ و کجای دنیا
متهم را به تلویزیون میآورند! و یادشان میرود که همین تلویزیون دهها
و صدها متهم با پرونده باز را جلوی دوربین آورده و گاهی از آنها اعتراف
گرفته است!» مهاجری افزود« :این بار اما با زنگنهای روبهروست که صریح
و بیتعارف است و اگر روبه روی دوربین تلویزیون بنشیند حرفهایی را
میزند که تا حاال کســی نگفته و خیلی از اعوانوانصار دلواپسان ازجمله
سعید جلیلی باید برای مدتها به مرخصی تشریف ببرند .همچنین شاید
کل پرونده عوض شود و معلوم گردد متهمان اصلی االن در جایگاه مدعی

وزیر علوم ،هیاتامنای دانشگاه تهران را
پاکسازی کرد

تلفاتکرونا
دوباره سهرقمی شد
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مهجوریت نخبگان ،خانمانسوزتر از مهاجرت
همدلی| ابوالفضل فاتح ،روزنامهنگار و فعال سیاسی طی یادداشتی به مسئله مهاجرت نخبگان و
همچنین مهجوریت نخبگان که طی روزهای اخیر به بحث اول فضای سیاسی و رسانهای کشور
تبدیلشده است ،پرداخت .در نامه فاتح آمده است« :این روزها بحث مهاجرت غمانگیز نخبگان
داغ شده است ،اما این مهاجرت خود معلول مهجوریت نخبگان است .مهجوریت ویرانگر نخبگان
در کشــور عزیزمان از مصائب بزرگی است که احدی نمیتواند آن را انکار نماید و چهبسا این
مهجوریت دردناکتر و خانمانسوزتر از آن مهاجرت باشد ،چرا آنکه میرود ،کشور از او محروم
میشود ،اما الاقل خود از علم و ظرفیتهایش بهره میگیرد ،لکن بسیاری از آنان که به عشق
وطن ماندهاند ،غمگنانه حسرت میخورند که نه میتوانند خدمتی به وطن کنند و نه از علمشان
بهرهای گرفته میشود ».مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایسنا با اشاره به وضعیت مهاجرت نخبگان
در ایران ادامه داد« :شاید کوچ نخبگان در هیچ جای جهان مسئله جدیدی نباشد ،اما شتاب و
گستردگی بیسابقه این رخداد و بیتفاوتی و بیتدبیری بسیاری از مسئوالن ،به همراه پدیده بی
آینده سازی و به بنبست کشاندن عمدی بخش اعظمی از جامعه ایرانی ،مولودی جدید است.
یله دادن سیاست تحکم و تحمیل سیاسی و فرهنگی آنهم از نوع خام و زمخت آن و مالحظه
بسیاری از امور در قاب امنیت و قالب قبیله ،آنهم از نوع کلنگی آن ،مجال زندگی نهتنها به نابغه
و نخبه که به بسیاری از مردم کوچه و بازار هم نمیدهد و عرصه را بر ایشان تنگ کرده است .در
حقیقت ما خواسته یا ناخواسته با نوعی آپارتاید علمی و سیاسی و حذف فلهای مواجه شدهایم.
ما با جماعتی مواجه هستیم که دانایی را بنیان توانایی نمیدانند و اساساً مفهوم دقیقی از نخبگی
ندارند و بهندرت از حلقههای نزدیک خود فراتر میروند و دغدغهای هم برای جذب سرمایهها
ندارند و از کنار اتالف اینهمه سرمایه انسانی بهآسانی میگذرند و چهبسا برخی جریانات به آن
رضایت هم داشته باشند تا عرصه را به خود منحصر سازند».
فاتح ادامه داد« :بسیاری از جوانان ایرانی که در هر جای جهان میدرخشند در نزد اینان چیزی
محسوب نمیشوند مگر آنکه به رویههای تحمیلی تمکین کنند و ارجحیت مفضول بر فاضل
را بپذیرند .برای حکایت این مهم ،نیازی نیست جای دوری برویم؛ دامنه بیکاری فارغالتحصیالن
دانشگاهها و اشغال پستهای مشورتی و کارشناسی و مدیریتی از سوی ناکارشناسان را ببینید.

در میان سران قوا ،وزرا ،نمایندگان مجلس و صدها پست کلیدی دیگر ،چه تعداد نخبگان درجه
اول کشور یا فارغالتحصیالن دانشگاههای تراز اول ازجمله تهران و شریف و  ...حضور دارند؟ این
کافی نبوده که با مداخالت غیر آکادمیک در حال تغییر شاکله و وزانت علمی همین دانشگاهها
هم هستند که نیازمند بیداری است.
این فعال سیاســی اجتماعی در ادامه نوشت« :یا به مشــاوران سطوح عالی کشور بنگرید:
بوذرجمهر و خواجه نصیر و امیرکبیر کجا و برخی مشــاوران امروز کجا؟ این یعنی مهجوریت
نخبگان .مقایسه کنیم با کشورهایی که بخش اعظم عناصر کلیدیشان از نخبگان دانشگاههای
تراز اول تشکیل میشوند و روزبهروز سطح علمی و درنتیجه کارآمدی خود را ارتقا میدهند.
این مصیبت حتی دامنگیر مراجع و حوزههای علمیه ما نیز شده و بسیاری از نخبگان حوزوی
از دایره تأثیرگذاری بیرون گذاشتهشــده یا خانهنشــین شدهاند .در مناصب حوزوی حکومت
بسیاری از سرشناسان و فضالی حوزه نادیده انگاشته شده و در اظهارنظر ،امثال حضرت آیتاهلل
صافی نیز تحمل نمیشوند .قبول کنیم که با تشریفاتی کردن جمهوریت و به شوخی گرفتن
شایستهساالری ،به حقوق ملت ظلم بزرگی شده است .بپذیریم دیگر نمیتوان برای حل مسائل
پیچیده ،راهحلهای ســاده جستوجو کرد .گیریم که مهاجرت کار اینوآن باشد ،مهجوریت
نخبگان حاضر در وطن کار چه کســانی اســت؟» وی در بخش دیگری افزود« :واقعیت فعلی
صرفاً مهاجرت چند صد هزار آدم خسته یا افسرده نیست ،پای آرزوی جالی وطن میلیونها
شهروند ایرانی و مهجوریت میلیونها بیشتر در میان است و رسماً تجزیه و جدا کردن بخشی از
ملت و تنزل استعدادهای انسانی و تبدل در هویت ملی در جریان است .گویی جریاناتی تصمیم
گرفتهاند از ایران «ملتی جدید» بسازند و همانگونه که میلیونها میلیون ایرانی را رسماً و عم ً
ال
از دایره تصمیمگیری و انتخابات مختلف کنار گذاشتند ،ایران را صرفاً در گروهی خاص خالصه
کرده و منابع مادی و شــریانهای حیاتی کشور را در اختیار آنان قرار دهند و هویت و نگرش
الباقی مردم را به هیچ شــمرده و از صحنه خارج کنند و گویی هر که در مسیر آقایان نیست
«ذمی» است و صاحب حقی برابر نخواهد بود؛ یا باید مالیات ماندن را که همان پذیرش سبک
زندگی و نوع نگرش آقایان است ،بدهد ،یا از کشورش برود».

دولت فعلی از تجربه 8ساله برجام استفاده میکند

عراقچی در کنار تیم دیپلماسی

همدلی| اگرچه روز گذشــته محمدجواد ظریف از یک پست تشریفات دانشگاهی هم کنار
گذاشــته شد تا نشان داده شود که قرار نیست در هیچ ردهای از سوی دولت اصولگرا تحمل
شــود ،اما شرایط نشان میدهد که معاون او عباس عراقچی چندان از ماجرای مذاکرات دور
نیست و تیم تازهکار کنونی نمیتواند بدون استفاده تجربههای هشتساله او در تیم دیپلماسی
کشور و مذاکرات نفسگیر با قدرتهای بزرگ کار را پی بگیرد و از همین رو ،در روند مذاکرات
حضور نامحسوسی خواهد داشت.
پایگاه خبری قرن نو دراینباره نوشت 8 :آذرماه شهر وین میزبان مذاکرات ایران و گروه ۴+۱
برای لغو تحریمهای آمریکاســت .تا کنون شش دور مذاکره بین طرفین برگزار شده اما قرار
است دور هفتم این مذاکرات از روز  8آذر در وین از سر گرفته شود .در این شرایط دو طرف
در حالی شــرط و شروط ضمنی خود را برای این دوره از مذاکرات اعالم میکنند که رافائل
گروسی با سفر به ایران مذاکراتی را با مقامات کشورمان برگزار کرده و نشست شورای حکام
نیز قبل از آغاز این دور از مذاکرات برگزار میشود .پیشازاین آژانس بینالمللی انرژی اتمی با
انتشار گزارشی اعالم کرد :بازرسان هستهای این نهاد هنوز از سوی ایران اجازه نیافتهاند برای
ی در مجتمع ساخت قطعات سانتریفیوژ «تسا» در کرج اقدام
نصب مجدد دوربینهای نظارت 
کنند .در چنین شرایطی دو طرف سیگنالهای هشداردهندهای نیز به یکدیگر ارسال میکنند
و موضوعاتی چون زمانبندی برای مذاکرات و اجرای طرح جایگزین برجام نیز مطرح است.
این پایگاه تحلیلی با اشــاره به یک «طرح جایگزین» نوشت :اکنون یکی از مسائلی که با
الهام از فضای سیاسی موجود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام مطرحشده ایده استفاده از
دیپلماسی کمتر رسمی بهجای دیپلماسی رسمی است .این طرح که میتوان آن را دیپلماسی
خاموش یا کنترل تســلیحات بدون توافق نامید ،ایدهای است که از سوی مقامات آمریکایی
مطرحشده است .آنها ،ماهیت این طرح را از «حمله به زیرساختهای مراکز هستهای ایران»

تا «اعمال تحریمهای بیشــتر» تعریف کردهاند؛ بااینحال به نظر میرسد چنین طرحی در
آمریکا طرفداری ندارد.
از طرف دیگر از ســوی ایران پیشنهادهایی در مورد تعیین سقف زمانی برای مذاکرات دو
طرف مطرحشده است .شــهریار حیدری ،نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره
حداکثر زمانی که ایران در این مذاکرات صرف خواهد کرد گفت :در این شرایط اقدامات خود
را مشمول مرور زمان نمیکنیم .وی افزود :قرار است در جلسات پیشرو با طرفهای خارجی،
سقف زمانی برای مذاکرات تعیین شود.
در این میان درخواستهای ایران و هشدارهای امریکا و واکنش برخی از قدرتهای بزرگ
نیز این موضوع را در کانون توجهها واکنشها قرار داده اســت .در ایران نیز برخی مخالفان
سرسخت مذاکره و برجام ترجیح دادهاند در زمان حضور همفکرانشان در دولت و مذاکرات،
همه شعارهای خود را کنار گذاشته و از برجام حمایت کنند .در این میان نیاز به یک حلقه
واســط میان تیم مذاکرهکننده قبلی و تیم تازهکار فعلی احساس میشود ،موضوعی که به
نظر میرسد با حضور عباس عراقچی در پشت پرده این گفتگوها محقق میشود .این سایت
خبری دراینباره نوشت :همچنین برخی خبرها از ردپای عراقچی در مذاکرات جدید روایت
میکنند .بازگشــت عباس عراقچی ازجمله چهرههای مؤثر در تیم دیپلماسی دولت قبل به
مذاکرات برجامی حکایت از جدیت ایــران در اهداف خود دارد .تصمیم دولت چیز دیگری
بود و عراقچی رفتنی شده بود اما انتصاب وی بهعنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی
که بازوی مشــورتی رهبری در حوزه سیاست خارجی است ،مشخص کرد که قرار نیست او
را از تصمیمگیریهای این حوزه کنار بگذارند .ســپردن این مسئولیت و جایگاه به عراقچی
را میتوان تالشی برای تزریق عقالنیت بیشتر به عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی و
مشخصاً مذاکرات هستهای دانست.

