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سیاسی

ضرغامی استارت کاندیداتوری مستقل در  1400را زد

عزت اهلل ضرغامی در توئیتی تلویحا به حضورش در انتخابات بدون وابستگی به جریانهای
سیاسی اشاره کرده است .به گزارش خبرانالین ،عزت اهلل ضرغامی در حساب کاربری
خود در توییتر نوشت؛«جریانهای خودبرتربین سیاسی ،اکثریت مردم را قشر خاکستری
میدانند و خودشان را قشر سفید و قبه نور! آنان غافل از "سیاهی"های خودشان ،به دنبال
"سپید" کردن دیگرانند .خود راخاکستری بدانیم و به آن افتخار کنیم».

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1531چرا در کشــور ما برخی افراد در امور
و مسئولیتهای دیگران دخالت میکنند؟ چرا
برخی افراد که حتی مســئولیت خاصی هم
ندارند در کار سیاست خارجه دخالت میکنند؟
()10/27
 -1503اخبار جادهها را نشــان داد که چقدر
شلوغ هستند حتی از روزهای قبل کرونا هم
شلوغتر بود .چرا اجازه تردد به اینها میدهند؟
()10/27
 -1501به نظر من خوب اســت در مجموعه
دورهمــی آقــای مهــران مدیــری فقط از
سلبریتیها دعوت نکند ،از افراد خالق و نخبه و
هنرمندان ناشناخته و دانش پژوهان هم دعوت
کند)10/27( .
 -1451چرا برخی آقایــان میگویند دولت
در بودجــه  1400پنهانکاری کرده اســت؟
()10/27
 -1441صهیونیستها پیشرفت علمی ما را
نمیتوانند ببینند .آنها در مقابل علممحوری ما
ایستادهاند تحمل دیدن پیشرفت ما را ندارند.
()10/27
 -1431مــرگ  10نفر در آلمــان به خاطر
استفاده از واکسن فایزر باعث نگرانی همه مردم
دنیا میشود)10/27( .
 -1412آقای همتی رئیس بانک مرکزی! کدام
سیاســیون قصد دارند کاهش نر خ ارز حاصل
از تالش بانک مرکزی را به خود وصل کنند؟
کدام جناحها و افراد؟ ()10/27
 -1401رفتار آقای هادی ســاعی در برخورد
فیزیکی با یک مســئول اصال در شأن او نبود.
این رفتارها شایسته نیست)10/27( .
 -1305من متوجه نمیشوم آقای خرازی چرا
گفتهاند از رئیسجمهور اجارهای توبه کنیم؟
این حرفهای عجیب یعنی چه؟ ()10/27
 -1245مشــکل اصلی آقای رســول پناه در
هیئت مدیره پرســپولیس با ســرمربی این
تیم چیست؟ چرا این اختالفات پیش آمده؟
()10/27
 -1231توقع نداشــتیم آقای هادی ســاعی
قهرمان تکوانــدوی جهان با یک مســئول
درگیری لفظی یا فیزیکی داشــته باشد .این
رفتارها از قهرمانان ملی بعید است)10/27( .
 -1220نباید تــا یک رفع محدودیتی و رفع
ممنوعیت تــردد در جادهها اعالم میشــود
جادهها پر از ماشین شــوند .آیا مردم شرایط
کرونایی را در نظر نمیگیرند؟ ()10/27
 -1212مسئوالن دقیقا مشخص کنند نقش
نیروگاهها در آلودگی هوا به چه میزان است؟
()10/27
 -1201قیمت تن ماهی چرا آنقدر بیرویه باال
رفته؟ بر فرض که بخشی از آنها وارداتی باشد
باز این گرانیها توجیه ندارد .داللی تنها توجیه
افزایشقیمتهاست)10/27(.
 -1149دبیر ســتاد انتخابات گفتهاند عالقه
مردم برای شــرکت در انتخابات رو به افزایش
است .نمیدانم براســاس چه مستنداتی این
حرف را زدند)10/27( .
 -1131بازار صاحب ندارد که قیمت چای با
دالر  25هزار تومانی از  45تا  126هزار تومان
فروخته میشــود .این بازار بیصاحب است.
()10/27
 -1120منظور مدیر بانــک مرکزی از کدام
فعاالنسیاسیاستکهگفتهاندآنهارقابتهای
جناحی خود را به تالشهای بانک مرکزی برای
تقویت ارزش پول وصل نکنند؟ ()10/27
 -1109جدا از مســائل کرونایی و پروتکلها
چرا برخی افراد اقدام به مسافرت غیرضروری
در زمستان و جادههای کوهستانی میکنند که
در برف و سرما گیر کنند؟ ()10/27
 -1102جنگلها منابع ملی کشور هستند.
زودتر آتشســوزیهای جنگلهــا را مهار و
خاموش کنند .عوامل این آتش سوزیها هم
مشخص شود)10/27( .
 -1045افسوس رژیمهایی مثل آل سعود به
جای تعامل با کشورهای منطقه دنبال رژیم
صهیونیستی راه افتادهاند .این رفتارها پشیمانی
به دنبال دارد)10/27( .
 -1031آقــای واعظــی! ما هم مثل شــما
امیدواریم دولت دوازدهم تحریمها را بردارد و
دولت بیتحریم به دولت بعدی تحویل دهد.
()10/27
 -1012ساختمان جدید پالسکو پس از این
همه مدت که از تخریب آن میگذرد چه زمانی
آماده میشود؟ ()10/27
 -1011باید مســئوالنی کــه در نظارت بر
قیمتها کوتاهی کردند پاسخگو باشند .این
کوتاهی آنها فشــار زیادی به مردم وارد کرده
است)10/27( .

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دولت
ربیعی:

هیچ پیامی از طرف
تیم بایدن دریافت نکردهایم

سخنگوی دولت اظهارنظرهای سیاسی درباره
الیحه بودجه را بیسابقه ارزیابی کرد و خطاب
بــه منتقدان گفت :به جای اینکه در یک جمع
سیاسی در مورد بودجه صحبت کنید ،در جمع
کارشناســان صحبت کنید وبگذارید مباحث
اقتصادی دربارهآن مطرح شود.
به گزارش ایرنا« ،علی ربیعی» با اشاره به نقش
دولت در این دوران اظهار کرد :طی ســه سال
گذشــته درحالی که عدهای در داخل مشغول
تخریــب بودنــد ،دولت در کنار مــردم ضمن
مقاومت در برابر فشــارهای ترامپ براســاس
سیاســتهای مقاومتی مانــع از وقوع برخی
پیشبینیهایی شــد که درباره آن میگفتند
ایران تورم ونزوئالیی خواهد داشت.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری
گفــت :اما اگر چه زندگی مردم تلخ و ســخت
شد و بر آنان فشــار وارد شد اما ما نشکستیم.
اگر چه زندگی روزانه مردم به ســختی گذشت
اما نه اقتصادمــان آنچه مورد انتظار آمریکا بود
و عدهای هم در داخــل پیشبینی میکردند،
فروپاشــید نه از نظر سیاســی دچار وضعیتی
شدیم که شبیه برخی کشورهای منطقه شود
و خوشــبختانه اینها در ســایه تدابیر دولت در
کنار مردم بود .ســخنگوی دولت در پاســخ به
ســوالی درباره آمادگی ایران برای مذاکرات با
بایدن گفت :تمرکز ما در حال حاضر به احیای
کامل برجام از سوی همه طرفهای توافق است
و انتظار داریم که تمرکز دولت جدید آمریکا هم
بر جلب اعتماد ایران از راه انجام کامل و فوری
همه تعهداتش باشــد .وی با بیان اینکه موضع
ایران درباره بازگشــت آمریکا به برجام از سوی
مقامات کشــور بارها اعالم و تکرار شده است،
گفت :دولت آمریکا بایــد ابتدا تعهدات خود را
بر اســاس برجام و نیز قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت سازمان ملل انجام دهد و این تنها مسیر
موجود پیش روی دولت جدید در آمریکا است.
ربیعی یادآور شــد :ضمن اینکه ما هیچ پیامی
از طــرف تیم آقای بایــدن دریافت نکردهایم و
تــا وقتی اطمینان پیدا نکنیم که آمریکا ضمن
بازگشت بیقید و شرط به تعهدات خود ،به این
وظایف قانونی بطور کامــل عمل خواهد کرد،
مذاکره اساسا بیمعناست.
تا کنون  ۷۷۶میلیون یورو برای مقابله با کرونا
اختصاص یافته است

ســخنگوی دولت در پاســخ به اینکــه آقای
جهانگیری در پاسخ به نامه بسیج دانشجویی با
صدور دســتوری به رئیس کل بانک مرکزی و
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص نحوه
هزینه کرد مبلغ یک میلیارد یورو درباره کرونا،
گفــت :تاکنون بانــک مرکزی معــادل ریالی
 ۷۷۶میلیون یورو یعنی بیش از  ۷۰درصد معادل
ریالی را تخصیــص داده و کمتر از  ۳۰درصد تا
پایان ســال تخصیص داده میشود .وی اضافه
کرد :از این رقم یکهــزار و  ۲۸۵میلیارد تومان
هم در یک مرحله بیمه برای کارگرانی که بخاطر
بیماری کرونا بیکار شده بودند به صندوق بیمه
بیکاری سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته
است و بقیه هم به وزارت بهداشت برای تجهیز
بیمارســتانها ،جبران خدمات کارکنان وزارت
بهداشت و تامین دارو اختصاص یافته است.

نشانههایافسردگی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ادامه از صفحه اول:
میتوانیــم قدمهای کوچکی بــرای آرام کردن
او برداریم مثال ابــراز محبت کنیم ،او را قضاوت
نکنیم ،از او انتقاد نکنیم ،سعی نکنیم رفتارها و
احساساتش را ســرکوب کنیم ،خیلی خشک و
جدی نباشیم ،دردهایش را کوچک جلوه ندهیم و
مشکالتش را بیاهمیت نشماریم .نباید با رفتارمان
باعث خجالت و ســرافکندگی او شویم و به هیچ
وجه فرد افســرده را نصیحــت نکنیم چرا که با
نصیحت قرار نیست چیزی درست شود .نباید او
را با دیگران مقایسه کنیم چون او غرق ناامیدی
اســت و با این رفتارها حال بدتری پیدا میکند.
در برابر فرد افســرده باید خیلی صبور باشــیم
و اضطراب و احســاس گناه او را افزایش ندهیم.
منفی نگریهایش را سرزنش نکنیم زیرا او از این
که نمیتواند افکار منفیاش را کنترل کند دچار
شرمندگی میشود .افسردگی به معنای غمگین
بودن نیست که تنها بتوانیم با یک سری حرفها
باعث خوشحالی او شویم .کسی که به افسردگی
مبتال اســت در دنیای دیگری زندگی میکند و
قوانینی که در دنیای ما حاکم است در دنیای او
جایی ندارد و این که با نزدیکانی باشد که اطراف
او را احاطه کردهاند و مشکالتش را باور نمیکنند
خیلی برای او دردناک است .فرد افسرده نمیتواند
واقعیتهای دنیای خودش را برای دیگران توضیح
دهد .فراموش نکنیم که دنیایی که در دنیای که او
در آن غرق شده است تفکر جایی ندارد.

فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت:
برگزاری رزمایشهای اخیر برای دشمنان جمهوری
اســامی این پیام جدی و واقعی را داشــت که در
مقابل دشمنان همیشه آماده هستیم و دستان ما به
نیابت از ملت عزیز ایران همیشه روی ماشه است .به
گزارش ایسنا ،ســردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی با اشاره به رزمایش پیامبر
اعظم (ص) بیــان کرد :این گونه رزمایشهــا بخش مهمی از

به نیابت از ملت ایران دستمان روی ماشه است

سیاســت بازدارندگــی جمهوری اســامی ایران
اســت که دشــمنان این مملکت در محاسبات یا
برآوردهایشان نسبت به قدرت دفاعی کشور عزیز
ایران دچار خطا در محاســبه نشوند و اراده ملت
عزیز ایــران را برای دفاع از همه دســتاوردهای
انقالب باشــکوه و دفاع از اســتقالل و تمامیت ارضی و اقتدار
خودشــان کام ً
ال بدانند .سردار سالمی افزود :این رزمایش برای
ملت عزیز ایران مایه آسایش ،آرامش و امنیت و اعتماد به نفس

بود و برای دشــمنان جمهوری اســامی هم این پیام جدی و
واقعی را داشت که ما با هیچ کسی در موضوع دفاع از هویت و
استقالل و عزت و شرف خود تعارف نداریم و در مقابل دشمنان
همیشــه آماده هستیم و دستان ما به نیابت از ملت عزیز ایران
همیشــه روی ماشه اســت .وی ادامه داد :فرزندان انقالبی این
ملت چه در مرزها و چه در قلب سرزمین و اعماق سرزمینهای
دوردســت آمادگی دارند که از این ملت در همه شــرایط دفاع
کنند.

خ وزیر خارجه به کریمی قدوسی و فرهاد بشیری قانع نشدند
نمایندگان از پاس 

دو کارت زرد به ظریف در یک روز!
گویا تاکیدهای وزیرخارجه مبنی بر اینکه کاندیدا نمیشود قابل باور برای اصولگرایان نیست

آفتاب یزد – گروه سیاسی :روزگذشته نمایندگان مجلس دوبار
بــه محمد جــواد ظریــف کارت زرد دادند .مجلــس از توضیحات
وزیر خارجه در پاســخ به دو سوال جداگانه نماینده مشهد و کاشمر
قانع نشــد.تاکنون در مجلس سابقه نداشته در یک روز به یک وزیر
دو کارت زرد نشــان داده شــود.برخی ناظران میگویند پشت پرده
این موضوع به مسائل سیاسی برمی گردد زیرا توضیحات ظریف در
مجلس روشن و شفاف بود.علیرغم آنکه وزیر خارجه بارها تاکید کرده
بنای کاندیداتوری ندارد اما فشارها بر او رو به افزایش است.

کرد« :یک روز جلو کری نماز خواندم وقتی نماز تمام شد به او گفتم
میدانید برای چرا اینجا نمــاز خواندم برای اینکه به خودم یادآوری
کنم که قدرقدرت خداســت تو نیستی .روش ما در مذاکره با آمریکا
این بوده است ».وزیر امور خارجه اضافه کرد" :من با صدام هم مالقات
و مذاکره کردم خیال میکنید خوشم میآمد با صدام مذاکره کنم؟
خیال میکنید لذت بردم از این که روبروی صدام نشستم؟ نه کار من
اســت و ناگزیرم .چارهای نداریم این را به عنوان یک گناه از من ثبت
نکنید ان شاء اهلل کفاره گناهان ما خواهد بود".

>پرسش کریمی قدوسی و پاسخ ظریف

>سوال نماینده پاکدشت درباره دیپلماسی اقتصادی

در جلسه علنی مجلس شــورای اسالمی سوال محمدجواد کریمی
قدوسی از وزیر امور خارجه در مورد علت تالش برای مذاکره با آمریکا
سه هفته پس از شهادت سردار سلیمانی در دستور کار قرار گرفت.
پس از آنکه محمدجواد ظریف پاسخ خود را درباره سوال مذکور ارائه
کرد ،نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس گفت که از پاسخهای
وزیر امور خارجه قانع نشده است.
بر این اساس پاسخ وزیر امور خارجه به سوال مذکور به رای نمایندگان
گذاشــته شــد و نمایندگان با  ۵۵رای موافــق ۱۷۳ ،رای مخالف و
 ۱۸رای ممتنع از مجموع  ۲۵۹نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخهای
وزیر امور خارجه را قانعکننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
سوال دوم نیز از سوی فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت درمورد
فعالیتهــای وزارت امور خارجــه در حوزه دیپلماســی اقتصادی
در دســتور کار قرار گرفت .پس از آنکه ظریــف توضیحات خود را
در این باره مطرح کرد ،قالیباف خطاب به نماینده سوالکننده گفت:
آیا از توضیحات وزیر قانع شدید یا خیر؟ نماینده مردم پاکدشت در
مجلس شــورای اســامی گفت" :همه ما میدانیم که امروز دشمن
میخواهد کشــور ما را در حوزه اقتصــادی عاصی کند و ملت ما به
دلیل اینکه دیپلماسی اقتصادی فعال نیست دچار مشکل هستند و
بنده قانع نشدم".
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  ۹۰رای موافق،
 ۱۳۸رای مخالف و  ۱۲رای ممتنع از مجموع  ۲۵۹نماینده حاضر در
جلسه علنی توضیحات وزیر امور خارجه را قانعکننده ندانستند و بر
این اساس ظریف امروز دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.
ُ
>کریمی قدوسی :برجام مرد و مجلس آن را دفن کرد

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در طرح ســوال خود از محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه گفت:
"رهبر معظم انقالب در آغازین روز مجلس دهم فرمودند که عدهای
از من سوال کردند از ترامپ و کلینتون کدام بهتر است که در آمریکا
رأی بیاورد مثل امروز ترامپ و بایدن که رهبر معظم انقالب فرمودند
کــه من جواب دادم با هر دویشــان موافقم زیرا هر کدامشــان رأی
بیاورند آمریکا را تا  4ســال آینده به زمین میزنند و نابود میکنند؛
این وعدههای الهی است که در حال محقق شدن است و آثار نورانی
اســام عزیز جهان را در بر خواهد گرفــت ".او افزود« :آقای ظریف
آمریکای تماشایی را تماشا کنید؛ این همان آمریکایی است که شما
آغازین روزهای مذاکره اعالم کردید آمریکا با یک بمب میتواند ایران
را از پای درآورد ».عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سوال خود را
اینگونه مطرح کرد« :سؤال من در بحث مصاحبه شما که نه یک مورد
بلکه موارد زیادی است ولی مصداقی از آن را بعد از شهادت حاجقاسم
سلیمانی دارم که شما اعالم کردید ما همچنان آماده مذاکره با آمریکا
هســتیم؛ یک هفته قبل از آن هم در دوحه با «میگی برگمن» افسر
رژیم صهیونیستی که عکس آن هم پخش شده است مالقات کردهاید
و این شهادت زیرساختهایی را فراهم کرد که آن زیرساخت توافق

ظریف :من با صدام هم مالقات و مذاکره کردم خیال
میکنید خوشــم میآمد با صدام مذاکــره کنم؟ خیال
میکنید لذت بردم از این که روبروی صدام نشستم؟ نه
کار من است و ناگزیرم .چارهای نداریم این را به عنوان
یک گناه از من ثبت نکنید ان شــاء اهلل کفاره گناهان ما
خواهد بود
جامعی بود که نماد آن برجام بود؛ همان برجامی که شــما چند روز
قبــل هم خطاب به اروپاییها اعالم کردیــد ایران برجام را زنده نگه
داشته است ».کریمی قدوسی اظهار کرد" :جناب آقای ظریف برجام
ُمرد و این مجلس انقالبی از بوی گند آن که مردم را آزار داده بود با
قانون انقالبی دفنش کرد لذا خواهش میکنم که دیگر تکرار نکنید".
>ظریف :در خط مقام معظم رهبری حرکت میکنیم

محمد جواد ظریف در پاسخ به سوال نماینده مردم مشهد گفت« :در
واقع در خط مقام معظم رهبری حرکت میکنیم که هفته گذشــته
در سخنرانی خودشــان فرمودند که برای بازگشت آمریکا به برجام
عجلهای نداریم .لذا از نظر ایشــان نه هنوز برجام بوی گند میدهد و
نه دفن شده و نه اتفاق دیگری افتاده است .مجلس محترم هم قانونی
که تصویب کرد برای اجرایی شدن برجام است و نه برای دفن برجام.
دستکم ریاست محترم مجلس اینگونه به ما فرمودند».
ظریف با اشــاره به اظهارات کریمی قدوسی درباره مالقات ظریف با
فردی به نام بریگمن یک هفته قبل از شهادت سردار سلیمانی ادامه
داد" :مالقات من نه یک هفته قبل از شهادت سردار بزرگ ما جناب
آقای ســلیمانی بود بلکه یک ســال و نیم قبل از آن بود و برای آزاد
کردن یک سلیمانی دیگر یعنی جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی
دانشمند بزرگ کشــورمان که یک ســال در بدترین شرایط اسیر
آمریــکا بود".وزیر امور خارجه اضافه کرد« :فردی که از طرف آمریکا
میخواست در این زمینه مذاکره کند و ما از او استفاده بکنیم ،آقایی
را همراه خودش آورد که بعدا معلوم شــد این آقا  ۱۰سال قبل از آن
در رژیم صهیونیستی بوده است .او را نمیشناختیم و خبر نداشتیم
ما فقط طرف مالقاتکننده را میشــناختیم و آن آقا فقط یادداشت
برمیداشت و بعد هم عکســی با من گرفت ».او افزود« :امیدوارم بر
اساس این که قرار است به برادران خودمان حسن ظن داشته باشیم و
سوءظن نداشته باشیم ،برای من راحتترین کار این است که بنشینم
و شعار بدهم ولی باالخره آقای مسعود سلیمانی دانشمند ماست که
در بند آمریکاییهاســت .افتخار داشتم با آقای سلیمانی از زوریخ به
عنوان راننده در هواپیما همراه ایشان بنشینم که ایشان را به سالمتی
بــه ایران بیاوریم و در هواپیما به مــن گفت که چه اتفاقاتی برایش
در آمریکا افتاده اســت ».ظریف ادامه داد" :برادر عزیزم آقای کریمی
قدوسی گناه من این بود که برای آزاد کردن او با کسانی گفتگو کنم
که از آنها هیچ خوشم نمیآید ".رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان

رئیس بانک مرکزی :

بانکهای کره جنوبی باید خسارت ایران
طی این  2سال را جبران کنند

رئیس کل بانک مرکزی گفت :ما اعتقاد داریم
کــه بانکهای کرهای باید خســارت جمهوری
اســامی ایران در طی این دو ســال را جبران
کنند؛ البته میزان این خسارت یک مسئله فنی
اســت و باید توســط متخصصان بانکی و مالی
تعیین شــود .به گزارش ایرنا ،عبدالناصر همتی
در گفتگو با خبرگزاری «بلومبرگ» توضیحاتی
را درخصوص منابع مســدود شده ایران در کره
جنوبی و نیز دیدار اخیر خود در تهران با هیئت
کره جنوبی ارائه کرده است.
شماگفتیدکهبایدبهحدودهفتمیلیارددالر
منابع موجود ایران در کره جنوبی سود تعلق
بگیرد ،برآورد میکنید چه مقدار ســود در
دو سال گذشته انباشته شده باشد؟
به خاطر همکاری بانکهای کرهای با سیاســت
فشــار حداکثری ایــاالت متحده علیــه ایران،
جمهوری اســامی ایران تاکنون نتوانسته است
از منابع خود نزد بانکهای کرهای استفاده کند.
این سیاست بر خالف قوانین بینالملل و با اصول
حقوقــی توجیهناپذیر اســت .بنابراین ما اعتقاد
داریم کــه آن بانکهای کرهای باید خســارت
جمهوری اســامی ایران در طی این دو سال را
جبران کنند .میزان این خســارت یک مســئله
فنی است و باید توسط متخصصان بانکی و مالی
تعیین شود.

آیــا هیئت کــره جنوبی اشــارهای بر
آزادســازی ســریع منابع انجــام داد؟ یا
چارچــوب زمانــی خاصی بــرای حل این
موضوع تعیین کرد؟
هیئت کره جنوبی اظهار داشــت که آنها اراده
سیاسی برای حل موضوع و ایجاد امکان استفاده
ایران از منابع را دارند اما مســئله آنجاست که
آنها همزمان میخواهند از سیاستها و مقررات

ایاالت متحده پیروی کنند.

آیا آنها مشخص کردند که چه چیزی
آنها را از آزادسازی منابع باز میدارد؟ به
عنوان مثال ،آیا آنها تحت فشــار مستقیم
دولت ایاالت متحده یا بانکهای خاصی از
این کشور هستند؟
چند مانع بر ســر راه استفاده از منابع متعلق به
جمهوری اســامی ایران وجود دارد .بانکهای
ایرانی و موسسات مالی آن از جمله بانک مرکزی
در فهرست تحریمهای خزانهداری ایاالت متحده
قرار دارند .متاســفانه دولت کره تســلیم این
فشارها شده اســت و برخالف دیگر کشورها از
همکاری با ایران امتناع میورزد .شرکای دیگر ما
توانستند راههایی را بیابند تا ما بتوانیم از منابع
خود برای واردات کاالهای اساسی استفاده کنیم
اما دولت کره هیچ پیشنهاد قابل اتکایی در این
زمینــه ارائه نکرد .منابع ایران نزد آن بانکهای
کرهای هســتند که با بانکهای آمریکایی کار
میکنند و آنها این بهانه را مطرح ســاختهاند
که منابع به وون کره هســتند و نمیتوان آن را
مستقیماً به یورو تبدیل کرد.
جلسه چگونه به پایان رسید؟ آیا کره
جنوبی هیــچ قولی برای انجــام تالشهای
جدید و آزادسازی پولها داد؟
مقامات کرهای وعــده دادند که آنها هرچه در
توان دارند برای آزادسازی منابع انجام میدهند،
اما این اولین باری نیست که آنها چنین قولی
میدهند.
آیا موضوع نفتکش کــرهای و ارتباط
توقیف آن با منابع مسدود شده ایرانی مورد
بحث قرار گرفت؟
خیر

اما در ادامه جلسه مجلس فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در
جریان سؤال خود از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اظهار کرد:
"استکبار جهانی به دنبال این است که حوزه اقتصادی که پاشنه آشیل
ما است را بهم بریزد و بتواند ما را از مسیری که انتخاب کردهایم ،دچار
یأس و ناامیدی کند و فرصتهای اقتصادی را یکی پس از دیگری از
ما میگیرد ".او افزود" :اگر بخواهیم گوشهگیر باشیم نمیتوانیم با دنیا
ارتباط برقرار کنیم و شیوهای که آقای ظریف در پیش گرفته ،درست
نیســت ،برای مردم ابهام وجود دارد و از زمانی که ســوال را مطرح
کردیم یعنی سوال  13مهرماه  99مطرح و در تاریخ  15آذر ماه 99به
کمیسیون ارجاع شد و مسئوالن وزارت خارجه به هیچ عنوان به دنبال
این نیستند که پاسخهایی را در این رابطه ارائه کنند و اینکه موضوع
باید از چه مسیری پیگیری شود".
وی خطاب به وزیر امور خارجه کشور گفت« :بر اساس اصل  11قانون
اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود
را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اســامی قرار دهد و کوشش پیگیر به
عمل آورد تا وحدت سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اســام را
تحقق بخشد؛ شما در خصوص وحدت اقتصادی چه اقداماتی انجام
دادید .ملت ما صلح طلب اســت و هرگز چشم طمع به آب و خاک
هیچ کشوری ندارد ،چرا شما این وحدت را در حوزه اقتصادی تقویت
نمیکنید».
>ظریف :برای تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه کل ساختار
را به هم زدیم

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال فرهاد بشیری
نماینده پاکدشت درباره ضعف وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی
اظهار کرد« :بحث دیپلماسی اقتصادی بحثی پیچیده است که نیازمند
به همکاری همه ارکان کشور و دولت و مجلس شورای اسالمی برای
موفقیت آن دارد ».او افزود" :من امروز برای توضیح به مجلس نیامدهام
بلکه برای درخواســت کمک به مجلس آمدهام؛ وزارت امور خارجه
ســاختاری داشت که این ساختار از سال  1366ـ  1367به ساختار
منطقهای تبدیل شــد ".وزیر امور خارجه تصریح کرد« :در ساختار
منطقــهای وزارت امور خارجه بحث معاونــت اقتصادی که در کنار
معاونت سیاسی قرار داشت کنار گذاشته شده و سه معاونت منطقهای
در وزارت امور خارجه ایجاد شــد و هدف این کار آن بود که روابط با
کشــورها در یک معاونت متمرکز شود ،البته این کار فلسفه درستی
داشت ضمن اینکه رئیس سابق وزارت خارجه علیاکبر والیتی هم بر
اساس فهم درست از شرایط این کار را کرده بود».
ظریف افزود « :در دوران وزارت خارجه من بر اساس پیشنهاد مجلس
و همفکری که ما و کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی داشتیم مقرر شد
که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه احیا شود که البته برای این کار
ما کل ساختار وزارت خارجه را به هم ریختیم و ساختار این وزارت را
از یک ساختار منطقهای مجددا به یک ساختار موضوعی بازگرداندیم
تا بتوانیم یک معاونت اقتصادی داشته باشیم / ».منابع:ایرنا -خانه ملت

سخنگوی وزارت امور خارجه:

مقامهای ارشد آمریکا
در فهرست تحریمهای ایران قرار گرفتند

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از تحریم
مقامــات ارشــد دولــت آمریکا به واســطه
نقــش و دخالــت در اقدامات تروریســتی و
ضدحقوقبشری علیه جمهوری اسالمی ایران
و اتباع ایرانی خبر داد .به گزارش ایرنا ،ســعید
خطیب زاده افزود :وزارت امور خارجه جمهوری
اســامی ایــران در اجــرای قانــون «مقابله
با نقض حقوق بشــر و اقدامات ماجراجویانه و
تروریســتی امریکا در منطقه» مصوب مجلس
شورای اســامی تعدادی از اشخاص آمریکایی
را به دلیل ارتکاب جنایات تروریســتی ،ترویج
و حمایت از تروریسم که تهدیدی جدی علیه
صلــح و امنیت منطقهای و بینالمللی اســت
و نیز بــه دلیل نقض قواعد اساســی و اصول
بنیادین حقوق بینالملل از جمله حقوق بشــر
در فهرست تحریمهای جمهوری اسالمی ایران
قرار داد .خطیــب زاده افزود :مقامات ارشــد
آمریکا شــامل دونالد ترامپ رئیس جمهوری،
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ،مارک اسپر وزیر
دفاع سابق ،کریســتوفر میلر سرپرست وزارت

دفاع ،استیون منوچین وزیر خزانه داری ،جینا
هســپل رئیس آژانس مرکزی اطالعات (سیا)،
جان بولتُن مشــاور ســابق امنیت ملی ،برایان
هوک رئیس ســابق گروه اقــدام علیه ایران و
نماینده ســابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا
در امور ایران ،الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت
امــور خارجه آمریــکا در امور ایــران و آندریا
گاکی مسئول اداره کنترل داراییهای خارجی
آمریکا (اوفک) افرادی هســتند که از امروز در
فهرســت تحریمهای جمهوری اسالمی ایران
قرار میگیرند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تاکید کرد:
ایــن اشــخاص به دالیلــی همچــون صدور
دســتور و راهبری عملیات ترور سردار شهید
حــاج قاســم ســلیمانی و همراهان ایشــان،
ســازماندهی و حمایت از اقدامات تروریستی
علیــه جمهوری اســامی ایــران ،اقــدام به
ایجاد ،تامین مالی ،ارائه تســلیحات و آموزش
بــه گروههای تروریســتی و ...مــورد تحریم
قرار گرفتهاند.

مخالفت اکثر اعضای مجمع تشخیص با تصویبFATF

عضــو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در
خصوص امکان تایید یا رد  FATFدر مجمع
تشخیص مصلحت گفت :نظر من مخالف هست
و صریحا بــا ادله اعالم کــردهام که معایبش
از محاسنش بیشتر اســت و نظر اکثریت هم
بــه نظرم همین هســت .به گــزارش فارس،
آیتاهلل محسن مجتهد شبستری عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در پاســخ به سوالی
در خصــوص بحثهای مطرح شــده پیرامون
بررسی دوباره  FATFدر مجمع اظهار داشت:
اکنون این موضوع در کمیســیونهای مجمع

تشــخیص مصلحت مطــرح اســت و وقتی
کمیســیونها تمام شد به صحن علنی خواهد
آمد .عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
خصوص امکان تایید یا رد  FATFدر مجمع
تشــخیص مصلحت نیز تصریح کرد :نظر من
مخالف هســت و صریحا با ادله اعالم کردهام
که معایبش از محاســنش بیشتر است و نظر
اکثریت هم به نظرم همین هســت ،ولی االن
دقیقــا نمیشــود پیشبینی کــرد و قاطعانه
گفت که رد خواهد شد ،ولی من امیدوارم که
اینطور باشد و دوباره سرمان کاله نرود.

