 2سياست

toseeir ani.ir

شماره / 705چهارشنبه 17دی  22 / 1399جمادیاالول 6/ 1442ژانویه 2021

روی موج کوتاه

تهران و سئول چگونه در مخمصه مخاصمه افتادند؟

تعلیق مشاور الکاظمی بهدلیل
اظهاراتش درباره سردارسلیمانی

یک خواهرخوانده چشمبادامی آمریکایی

محبوبه ولی

بیتردیدمشکلازآنجاآبمیخورد
که تهــران خواهرخواندهای برای خود
برگزیده که اقتصــاد درهمتنیدهای با
آمریکا دارد؛ آنقدر کــه بالفاصله پس
از خروج دونالد ترامــپ از برجام ،این
خواهرخوانده قدیمی نیــز زد زیر میز
خواهرخواندگی و توافقات و قراردادها
و کار به جایی کشید که میلیاردها دالر
ازپولایرانراپسنمیدهدونفتکشش
نیز همین دو روز پیش از ســوی سپاه
پاسدارانایرانتوقیفشد.
 48ســال پیش وقتــی غالمرضا
نیکپی ،شــهردار وقت تهران به کره
جنوبیرفت،سئولبهعنوانخواهرشهر
تهران برگزیده شد .در منطقه گانگنام
کره نیز خیابانی را «تهران» نامگذاری
کردنــد .آن خیابــان مرکــز تجمع
ســاختمانهای بزرگ و شرکتهای
عمده تجاری ،بانکها و شــرکتهای
صنعتیمانندسامسونگوالجیاست.
پیرو همان روابط دوستانه ،اقتصاد
دو کشــور نیز به یکدیگر نزدیک شد
تا جایــی که حتی در دوران هشــت
ســال جنگ تحمیلی نیز ،بسیاری از
شــرکتهای کرهای ،برخالف امروز،
ایران را ترک نکردند.

این روابط گرچه فراز و فرود داشت؛
اما هیچگاه به این اندازه تیره و تار نبوده
است.درواقعباآنچهاینروزهادرجریان
است ،باید گفت که روابط دو کشور به
ضعیفترین سطح خود رسیده است
تا جایی که دو کشور تلویحا یکدیگر را
«دزد»خطابمیکنند!
واحدمبارزهبادزداندریایی!
دو روز پیش پــس از آنکه ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی طــی
اطالعیهای اعالم کرد که نفتکش کره
جنوبی حامل هفت هــزار و  200تن
مواد شــیمیایی نفتی را به دلیل نقض
پروتکلهای زیست محیطی در خلیج
فارس توقیف کــرده ،وزارت دفاع کره
جنوبیاعالمکردکه«یکواحدمبارزهبا
دزداندریایی»رابهآبهایمجاورتنگه
هرمزاعزامکردهاست.
مشخص نیســت که سئول عنوان
«دزدان دریایی» را بــه عنوان طعن و
کنایه به کار برده یا اینکه صرفا خواسته
کهنامواحددریاییخودرااعالمکند؛اما
هرچهکهبودواکنشهایبسیاریرادر
فضایمجازیبرانگیخت.
در توئیتر اکانت اصولگرایی نوشته
بود« :وقتــی آقامون میگــه دوره بزن
دررویی تمام شده ،یعنی وقتی آشغال
بریزی تو محل ما ،بدهکار هم باشــی،

توقیف میشی» اکانت دیگری با اشاره
به اینکه شناور توقیف شده از مبدا بندر
الجبیل عربستان سعودی عازم بمبئی
هندبوده،نوشتهبود«:اگهایرانمحموله
هفت هزار تنی کشتی کرهای رو توقیف
کنه ،هم به پاکیزگی محیط زیســت
کمککرده،همبخشیازطلبشازکره
رووصولکرده،همیهضربهایبهاقتصاد
عربستان وارد کرده .خلیج فارس باید
ناامن بشه برای هر کسی که اموال ملت
ایرانرودزدیده».
دزد 10تریلیونوونی
گرچه ایران چنین ادعایی را صریحا
رد میکند ،اما بسیاری از ناظران تاکید
میکنند که اقدام ایران ،گروکشی در
برابر میلیاردها دالر پول بلوکه شدهاش
در کره جنوبی است .در قبال این اتهام
گروکشــی اما علی ربیعی ،سخنگوی
دولت ،دیــروز گفت که «اگر کســی
گروگانگیرباشددولتکرهجنوبیاست
که به بهانههای واهی بیش از  ۷میلیارد
دالرماراگروگانگرفتهاست».
نکته جالب در این میان اما این است
که بدهی ســئول به ایــران ،آنطور که
ربیعی گفته و همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی هم پیشــتر اعالم کرده هفت
میلیارد دالر نیســت ،بلکه بر اســاس
اعالم بانکهای کره جنوبی ،حدود 10

یک مقام وزارت خارجه
سئول خبر داده که تهران
و سئول به همراه آمریکا
در حال رایزنی برای صرف
پول بلوکه شده ایران در
حسابهای بانکی کرهای،
برای خرید واکسنهای
کووید 19از طریق برنامه
جهانی«کوواکس»هستند
تریلیون وون ،معادل  9.2میلیارد دالر
است .خبرگزاری کرهای پونهاپ دیروز
گزارش کرد که از شهریور سال ،1398
حدود سه تریلیون وون پول ایرانی که
توسط شعبه ســئول بانک ملت ایران
واریزشدهبوده،دریکبانککرهجنوبی
مسدود شده و عالوه بر آن حدود هفت
میلیارد دالر پول نفــت ایران هم در دو
کصنعتیکره
بانککرهجنوبیبهنامبان 
وووریبانکمسدودشدهاست.
جالبتر آنکه عالوه بر این مبلغ که
پول دولتی ایران است ،پولهای تجار
و فعاالن بخش خصوصــی نیز در کره
مسدوداست!
وعدهسرخرمنتازه؟
قرار بود همین روزها قائممقام وزیر

خارجه کره جنوبی برای مذاکره بر سر
این پولها به ایران سفر کند .با توقیف
کشــتی کرهای ،حاال بسیاری تفسیر
میکنندکهایرانایننفتکشراتوقیف
کرده تا با دســت پُر پای میز مذاکره با
کرهایهابنشیند.
کرهجنوبیاعالمکردهکهقصددارد
با طریق دیپلماتیک موضوع نفتکش
را حل کند .یک مقــام وزارت خارجه
سئولهمخبردادهکهتهرانوسئولبه
همراهآمریکادرحالرایزنیبرایصرف
پول بلوکه شــده ایران در حسابهای
بانکی کرهای ،برای خرید واکسنهای
کوویــد 19از طریق برنامــه جهانی
«کوواکس»هستند.
این مقام کرهای گفته که برای این
کار از وزارت خزانهداری آمریکا تاییدیه
ویژه گرفتهاند و در حــال برنامهریزی
برایپرداختهزینهازطریقتسهیالت
کوواکسهستنداماایرانبهدلیلنگرانی
از بروز مشــکالت احتمالی در مسیر
تبدیل پولهایش بــه دالر برای خرید
واکسن ،هنوز تصمیمی نگرفته است.
به نظر هم نمیرســد که ایران به این
آسانیهادراینخصوصبهسئولاعتماد
کند چراکه سئول طی دو سال گذشته
بارها اعتماد ایران را ســلب کرده است.
کره جنوبی که پــس از خروج آمریکا از
برجام ،بسیاری بابت منافع خود اظهار
نگرانی میکرد ،چند نوبت برای خرید
نفت ایران در دوران تحریــم از دولت
ترامپمعافیتگرفت.
دولت ســئول پاییز دو سال پیش
اعالم کــرد یک سیســتم پرداخت بر
اســاس وون طراحی کرده که مطابق
آن پول نفت ایران در حسابهای کره
میماند و پــول کاالهای کــرهای که
ایران میخرد ،از آن حســاب پرداخت
خواهدشد.بهگفتهمقاماتکرهجنوبی،
این پول امکان تبدیل بــه ارز را ندارد و
مستقیماهمبهایرانپرداختنمیشود؛
در عوض ایران میتواند از حســاب آن
کاالهای غیرتحریمی من جمله غذا و
داروازکرهجنوبیبخرد.
با این تفاسیر کره معافیت گرفت و
در چند ماهــه ابتدایی تحریم نیز نفت
ایران را خرید امــا تمام وعدههای برای
تســویه با ایران ،منحصر شــد به چند
پرداختقطرهچکانیمانندارسالتعداد

آنچه مهم است این است که
اینچشمبادامیهاجماعت
رِندیهستندکهمذاکره
با آنها سیاست خاص خود
را میطلبد؛ در رِندی آنها
همینبسکهپسازبلوکه
پول؛ هزینه نگهداری آن را
هممطالبهمیکنند!
محدودیتجهیزاتپزشکیوداروییبه
مبلغ 500هزاردالر.
اکنون اما به نظر نمیرسد ایران باور
کند که وعده ســئول درباره کرونا ،آن
هم با هماهنگی دولت ترامپ ،وعده سر
خرمنتازهاینباشد.
حال ایــران از تعلــل عامدانه کره
جنوبی در پرداخت بدهیاش بســیار
عصبانی است .علی ربیعی ،سخنگوی
دولت دیروز در نشســت خبری خود
به همین خلف وعدههای سئول اشاره
کرد و گفــت« :کرهایها حتی در مورد
کاالهاییکهادعامیشدتحریمنیست،با
اینکهدرشرایطسختودشوارکهحتی
وارد کردن چند میلیون تن نهاده و دارو
برایمردممابسیارمهمبود،بهبهانههای
واهیامتناعکردند».
رفتارشناسیچشمبادامیها
کــره اعــام کــرده یــک هیأت
دیپلماتیک به ایران میفرســتد؛ حال
باید دیــد که آن توقیــف و این هیأت،
پروندهپولهایبلوکهشدهایرانراپیش
خواهندبردیااینکهاینپروندههمچنان
مفتوحومحلمناقشهباقیخواهدماند.
اما آنچه مهم است این است که این
چشمبادامیها جماعت رِندی هستند
که مذاکره با آنها سیاســت خاص خود
را میطلبد؛ در رِنــدی آنها همین بس
کهپسازبلوکهپول؛هزینهنگهداریآن
راهممطالبهمیکنند! دیگرآنکهسفیر
کرهجنوبیدرایراندرمصاحبهایگفته
بود«:درسیاستدوستودشمندائمی
وجود ندارد و این منافع و مصالح است
که دوستی و دشــمنیها را مشخص
میکند ».بــا این حســاب باید گفت
سیاست خواهرخوانده تهران مادامی
که ایران و آمریــکا در تقابل با یکدیگر
هستند،چنداندوستانهنخواهدبود.

خبر
صالحی:

ماهانه ۹کیلو اورانیوم  ۲۰درصد غنیسازی میکنیم

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :در مدت  ۲۴ســاعت
فرآیند تولید غنیســازی اورانیوم  ۲۰درصدی را راهاندازی
کردیم .در هر ســاعت بین  ۱۷تا  ۲۰گــرم میتوانیم تولید
داشته باشیم و ماهانه  ۸الی  ۹کیلوگرم تولید خواهیم داشت
تا به  120کیلوی تکلیف شده در قانون برسیم.
علیاکبر صالحی در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین
روز شهادت محســن فخریزاده در مصاحبه با خبرنگاران
افزود :در غنی سازی  20درصد وقتی مجلس قانون را تصویب
کرد ،خود را ملزم به اجرای قانون دانستیم.
وی ادامه داد :رئیس جمهور هم دســتور تامین بخشی از
نیازهای مالی قانون را در سال  99و غنیسازی  20درصد را
دادند و  20درصد را بعد از طی کردن تشــریفات آژانس20 ،

درصدی که ظاهرا متوقف بود و تصویر می کردند نابود شده
است در مدت  24ساعت راه اندازی شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :ما برای پنج سال رآکتور
تحقیقاتی تهران ســوخت داریم و این  20درصد هم ذخیره
خواهد شد؛ لذا فعالیتهای سازمان هیچکدام متوقف و کند
نشده است .
صالحی افــزود :االن در حال نصب  1000ســانتریفیوژ
 IR2nهســتیم و دو آبشار نصب شــده و در حال کار است؛
یعنی بیش از  320سانتریفیوژ  IR2nنصب شده و در حال
نصب است و تا دو سه ماه آینده و حتی زودتر ،طبق قانون که
باید  1000دستگاه نصب کنیم ،انجام خواهد شد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشــان کرد1000 :

پرونده هواپیمای اوکراینی تا پایان دی رسیدگی میشود
سخنگویقوهقضاییهگفت:تحقیقاتپرونده
جانباختگانهواپیماییاوکراینیتکمیلشدهو
تاپایاندیماهرسیدگیمیشود.
غالمحسین اســماعیلی در نشست خبری
دیروز خود در این رابطــه افزود :پیش از این هم
جلسات متعددی با خانوادههای جانباختگان
داشتیم و گزارشات ســانحه و شبیهسازی این
سانحهدراختیارخانوادههاقرارگرفتهاست.
وی در پاسخ به ســوالی درباره رسیدگی به

پرونده همدســتان روحاهلل زم از جمله شیرین
نجفیگفت:درمورد ۶نفردیگرازمتهمانپرونده
حکمصادرشدهواینافرادبهحبس ۲تا ۱۰سال
محکوم شــدند و این خانم هم که نامبرده شد،
دستگیرشدهودرهمینپروندهمحکومیتدارد
اما چون این حکم در مرحله تجدید نظرخواهی
اســت و به قطعیت نرســیده و از بیان جزئیات
معذورم.
اســماعیلی ادامه داد :در مورد نفر دیگری

هم در این پرونده کیفرخواســت صادر شده و
هفته دیگر دادگاه برگزار می شود و فرایند
رســیدگی به ســایر اتهامات افراد دیگر
هم ادامه دارد .سخنگوی قوه قضائیه در
بخش دیگری از نشست خبری
خود تبرئه مامور پاالیشگاه
مربــوط بــه پرونــده
«دختــر آبادانــی»
راتکذیبکرد.

قالیباف:

آغاز غنیسازی۲۰درصدی جایگاه
ایران مقتدر را احیا خواهد کرد

محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای
اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«آغاز غنیســازی  20درصد ،جایگاه ایران قوی و
مقتدررادرمواجههباپیمانشکناناحیاخواهدکرد
وقانونشکنیراهزین هزاخواهدکرد.مهلتبدعهدی
و وقتکشی سر آمده است؛ شکستن تحریمهای
ظالمانه با «تولید قدرت» و بیاثر کردن تحریمها،
دستورکارکشوراست».
در پی افزایش غنیسازی اورانیوم در ایران
مطرح شد؛

ابراز نگرانی چین ،ژاپن و اروپا

دولــت چیــن روز سهشــنبه در واکنش به
غنیسازی  ۲۰درصدی اورانیوم در ایران ،خواستار
آرامش و خویشــتنداری همه طرفها شــد .هوا
چونینگ ،سخنگوی وزارت خارجه چین وضعیت
هستهایایرانرا«بسیارپیچیدهوحساس»خواندو
گفت«:نخستینوظیفهضرورریتمامیطرفهاآن
استکهایاالتمتحدهراوادارکنندتابهشکلبیقید
و شــرط به این توافق برگردد و تمامی تحریمهای
مربوط به آن را لغو کند ».سخنگوی دولت ژاپن نیز
اعالمکرد«:دولتماب هشدتنگراناینحرکتاست
کهنوعینقضتوافقهستهایبهشمارمیرود».
باهنر:

بهتراستکشور با دو مجلس اداره شود

محمدرضا باهنر ،نائب رییس پیشین مجلس
شورایاسالمیگفت:یکیازاشتباهاتاستراتژیک
ما این اســت که مجلس شورای اسالمی خاستگاه
منافع شــخصی صنفی ،گروهی و احزاب شــده و
منافع ملی در این میان گم شــده است .وی با بیان
اینکه ســاختار انتخابات مجلس شورای اسالمی
از لحظه ثبتنام نامزدها تا مراحل گزینش ،تایید
صالحیتهــا ،رقابتها و ورود بــه مجلس ،نحوه
قانونگذاریونظارتهاهزارانایرادساختاریدارد،
افزود :بهتر است کشور بهشــکل دو مجلسی اداره
شود تا کارشناسان و احزاب هر کدام در حوزههای
تخصصیبهمملکتخدمترسانیکنند.
ضرغامی:

ســانتریفیوژ  IR6هم تا یکســال آماده خواهد شد و رئیس
جمهور هم دســتور مقتضی برای تامین مالــی را دادهاند و
مطابق درخواست مجلس درســت در محدودههای زمانی و
حتی زودتر کار پیش میرود.
صالحی گفت :به طور متوسط تا سه چهار سال قبل چهار
الی  5تن کیک زرد تولید میکردیم که به  30تن رســیده و
امسال تا  40تن افزایش مییابد.
رئیس ســازمان انرژی اتمــی با بیان اینکه در ســاخت
مرکز یوندرمانی در البــرز که بزرگتریــن و بینظیرترین
بیمارســتان غرب آســیا خواهد بود نیز پیشــرفت خوبی
داشــتهایم ،تصریح کــرد :این مرکــز  200میلیــون یورو
تجهیــزات دارد و ســاختمان آن بــا  1000میلیــارد

سخنگوی قوه قضاییه:

یک منبع آگاه دولتی در عــراق اعالم کرد که
«مصطفی الکاظمی» ،نخســتوزیر عراق دستور
تعلیق «هشــام داود» ،مشــاور خــود را به دلیل
اظهارتش درباره «شــهید قاسم ســلیمانی» در
مصاحبه تلویزیونی با شبکه بیبیسی انگلیس و
انجام تحقیقات در اینباره صادر کرده است .هشام
داود روز دوشــنب ه با انتشــار بیانیهای گفت« :این
مصاحبه تلویزیونی در چارچوب یک فیلم تاریخی
وضبطشدهانجامشدومنبهعنوانیکشخصیت
آکادمیومتخصصدرامورعراقصحبتکردمنهبا
سمترسمی.همچنینصحبتهایمنبرگرفتهاز
اطالعاتپژوهشیمنطیچندسالتحقیقاستو
لزومااطالعاتدولتینیستند».

فضای مجازی آمده انقالب را
نجات بدهد  

تومان در حال ســاخت اســت که شــهریور مرحله اول آن
به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود :مرکز رادیو دارو تترا نیز بزرگترین مرکز رادیو
داروی غرب آســیا خواهد بود که  37هزار مترمربع وسعت و
 60میلیون یورو تجهیزات دارد و هماکنون با بضاعت اندک به
 10تا  11کشور صادرات دارد و به رغم محدودیتها حتی به
اروپا صادر خواهیم کرد.

احتمالفساددر«قورباغه»
وی در پاســخ به پرسشــی درباره برخورد
قــوه قضائیه با شــرطبندی و قمــار گفت :در
رابطه با پدیــده مجرمانه شــرطبندی و قمار
اقدامات خوبی از ناحیه دستگاه قضا انجام شده
است .افراد شناســایی شده به سه گروه تقسیم
شدند و برای برخیها پیامکهای هشدار
ارسال شده است .در مورد گروه دوم که
فعالیتبیشتریداشتهوفعالیتمجرمانه
داشــتند و سودی هم کســب کردند،
حســابهای آنان شناسایی و
توقیف شده است .برای گروه
دیگر که ســردمداران و
سرشــبکهها بودند،

پرونده تشکیل شده و برای رســیدگی به این
پروندهها شــعبه ویژهای اختصاص یافته است.
سخنگویقوهقضاییههمچنیندرپاسخبهسوالی
دربارهبرخیاتهاماتومسائلمطروحهدرتوزیع
سریال«قورباغه»درشبکهنمایشخانگیگفت:
درباره این سریال و محتوای آن تاکنون از سوی
همکارانمااظهارنظرینشدهوفارغازاینکهاین
سریالدرشبکهخانگییاجایدیگریمیخواهد
پخش شود ،ابهامی در منشا مالی تامینکننده
اعتبارات این فیلم به وجود آمده بود .اسماعیلی
افزود:اقدامو تدابیریاتخاذ شد تاجلوی تضییع
حقوقاینموضوعگرفتهشودواگرفسادمالیبود
جلوی تضییع اموال گرفته شود و با اخذ تامین و
تدابیرحفظحقوقمالیصورتپذیرد.

عزتاهلل ضرغامی ،رئیس اســبق صداوسیما
گفتهکهامروزبهبرکتفضایمجازی،رفتاردوگانه
بعضی از مسئوالن دیده میشود ،پسر فالن سفیر
در فالن کشور تصاویری از سبک زندگی خودش
در اینستاگرام منتشر میکند که یک دهم که چه
عرض کنم ،یک صدم آن زندگــی آرزوی خیلی از
جوانانایراناست.همانفالنسفیردرعمومادعای
سادهزیستی میکند .معتقدم فضای مجازی آمده
انقالباسالمیرانجاتبدهد.توئیتربرایسیاسیون
حتما الزم اســت .مردم با بعضی از این سرویسها
[اینستاگرام] زندگی میکنند ،اگر بیاییم بگوییم
همه اینها را قطع میکنیم ،چون مثال یک جاهایی
اشکاالت اخالقی و سیاســی دارد ،درست نیست.
اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی ،این اقدام ایران
را نقض جدی برجام و انحراف مشــخص از توافق
هستهایدانست.

شکایت صداوسیما از فرید مدرسی

یک فعال رسانهای با انتشار پیامی در توئیتر از
طرح شکایت صدا و سیما علیه خود خبر داد .فرید
مدرسیدرحسابتوئیترخودنوشت«:صداوسیما
از من شــکایت کرد .این نهاد عریض و طویل آنقدر
بیتوجه به ضعف و ناکارآمدی خود است که اندک
انتقاد و خبر و نظر را برنتافته و شــکایت کرده .اما
شکایت خللی بر پایبندیم به قانون و دفاع از منافع
عمومی ایجاد نکرده و به رغم حضور مدیران توانا،
معتقدمآقایعلیعسگریمدیریناتواناست».

