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روی موج کوتاه

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
دیروز برای پاســخگویی به ســواالت 
نمایندگان، میهمان مجلس شــورای 
اســامی بود. حضــور وی و ســوال و 
جواب هایی که صــورت گرفت منجر 
بــه دادن دو کارت زرد نماینــدگان به 

ظریف شد. 
یک کارت زرد در جریان قانع نشدن 
نمایندگان از پاســخ ظریف به سوال 
کریمی قدوسی، مبنی بر اینکه »چرا سه 
هفته بعد از شهادت سردار سلیمانی کد 
مذاکره با آمریکا را می دهید؟« داده شد. 
جــواد کریمــی قدوســی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی در ســوال خود از محمدجواد 
ظریف، بــه مصاحبه ظریــف با مجله 
اشپیگل سه هفته بعد از شهادت سردار 
سلیمانی اشاره کرد و گفت: آقای ظریف 
بعد از شهادت ســردار قاسم سلیمانی 
مصاحبه ای داشــتید مبنــی بر اینکه 
همچنان آماده مذاکره با آمریکا هستیم 
یک هفته قبل از آن هم در دوحه با برگمن 
افسر سابق رژیم صهیونیستی ماقات 
کردید که این شهادت زیرساخت هایی 
را فراهم کرد که توافقی بود که نمادش 
برجام بود؛ همان برجامی که چند روز 
قبل خطاب به اروپایی ها اعام کردید 

ایران برجام را زنده نگه داشــته است.
وی با اشــاره به داستانی تاریخی اظهار 
کرد: برجام ُمرد و بــوی گند آن مردم را 
آزرده کرده است و این مجلس انقابی 
با قانون انقابی خود برجام را دفن کرد. 
پس خواهش می کنم که دیگر چنین 

حرف هایی را تکرار نکنید.
کریمی قدوســی اضافه کرد: آقای 
ظریف، سردار سلیمانی زمانی شهید 
شد که شما در آغاز مذاکره در حالی که 
روی ویلچر نشسته بودید و فردی از پای 
افتاده بودید با جان کری ماقات کرده 
و مذاکره را شروع کردید. زمانی سردار 
دل ها پاره پاره شد که شما برجام دیکته 
شده آمریکا را نخوانده امضا کردید، زمانی 
تصمیم به ترور شد که جلوی رزمایش ها 
گرفته شد؛ مبادا به برجام و مذاکره لطمه 

وارد شود.
 آن مالقات برای آزادی 
یک سلیمانی دیگر بود

ظریف در پاسخ به اظهارات کریمی 
قدوسی درباره ماقاتش با فردی به نام 
بریگمن قبل از شهادت سردار سلیمانی 
توضیح داد: ماقات من نه یک هفته قبل 
از شهادت سردار بزرگ ما جناب آقای 
سلیمانی، بلکه یک ســال و نیم قبل از 
آن بود و برای آزاد کردن یک سلیمانی 

دیگر یعنی جناب آقای دکتر مســعود 
سلیمانی دانشــمند بزرگ کشورمان 
انجام شد که یک سال در بدترین شرایط 

اسیر آمریکا بود.
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود: 
فردی که از طرف آمریکا می خواست در 
این زمینه مذاکره کند و ما از او استفاده 
بکنیم، آقایی را همراه خودش آورد که 
بعدا معلوم شــد این آقا ۱۰ سال قبل از 
آن در رژیم صهیونیستی بوده است. او 
را نمی شناختیم و خبر نداشتیم ما فقط 
طرف ماقات کننده را می شناختیم و 
آن آقا فقط یادداشت برمی داشت و بعد 

هم عکسی با من گرفت.
وی با بیان اینکه برای من راحت ترین 
کار این است که بنشینم و شعار بدهم 
ولی باالخره آقای مســعود سلیمانی 
دانشمند ماست که در بند آمریکایی ها 
بود، ادامه داد: برادر عزیزم آقای کریمی 
قدوسی؛ مسئولیت من این بود که برای 
آزاد کردن او با کســانی گفت وگو کنم 
که از آنها هیچ خوشــم نمی آید. من با 
صدام هم ماقات و مذاکره کردم خیال 
می کنید خوشم می آمد با صدام مذاکره 
کنم؟ خیال می کنید لذت بردم از اینکه 
روبروی صدام نشستم؟ نه کار من است 
و ناگزیرم. چاره ای ندارم. این را به عنوان 

یک گناه از من ثبت نکنید ان شــاءاهلل 
کفاره گناهان ما خواهد بود.

در نهایت اما نمایندگان از پاسخ های 
ظریف قانع نشدند و با ۵۵ رأی موافق، 
۱۷۳ رأی مخالــف و ۱۸ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه 

علنی به وی کارت زرد دادند.
 دیپلماسی اقتصادی ما 

فعال نیست
ســوال دیگری که نماینــدگان از 
پاســخ ظریف به آن قانع نشدند، سوال 
فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت درباره 
دیپلماسی اقتصادی بود. وی با طرح این 
سوال که چرا دیپلماسی اقتصادی جدی 
گرفته نمی شود، گفت: استکبار جهانی 
به دنبال این اســت که حوزه اقتصادی 

که پاشنه آشیل ما است را به هم بریزد 
و بتواند ما را از مســیری کــه انتخاب 
کرده ایم، دچار یــأس و ناامیدی کند و 
فرصت های اقتصــادی را یکی پس از 

دیگری از ما می گیرد.
او افزود: اگر بخواهیم گوشــه گیر 
باشیم نمی توانیم با دنیا ارتباط برقرار 
کنیم و شیوه ای که آقای ظریف در پیش 

گرفته، درست نیست. 
وی خطاب به وزیر امور خارجه کشور 
گفت: تاکنون هیچ مسئولی از وزارت امور 
خارجه به ما مراجعه نکرده و مدارک الزم 
را در حوزه اقدامات انجام شده در راستای 
دیپلماســی اقتصادی ارائه نکردند و 

هیچ گونه گزارشی ارائه نشده است.
 قالیباف: 

نام وزارت خارجه را تغییر دهیم
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اســامی نیز در امتداد همین 
موضوع با تاکید بر اینکه نگرش وزارت 
خارجه باید از بحث های سیاسی امنیتی 
به موضوعات سیاسی و اقتصادی تغییر 
پیدا کند و به آن اولویت بدهند، گفت: 
باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و 
اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و 
نام آن را به »وزارت خارجه و تجارت امور 
بین الملل« تبدیل کنیم، ولی منظور 
از ایــن کار انجام تجارت از ســوی این 

وزارتخانه نیست.
وی افزود: اگر بخواهیــم نام وزارت 
خارجه را تغییر دهیــم باید مجلس با 
ارائه طراحی این موضوع را دنبال و این 

آمادگی را اعام کند.
برای تشکیل معاونت اقتصادی 

کل ساختار را به هم زدیم
ظریف در پاسخ به ســوال نماینده 
پاکدشت گفت: 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 منطقه ای مجددا به یک ساختار 
موضوعی بازگرداندیــم تا بتوانیم یک 

معاونت اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکــه تاکنون اقدامات 
وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق 

نبوده، اما به موفقیت مورد نظر نیز دست 
نیافته ایم، بیان کــرد: رئیس مجلس 
پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول 
کل روابط خارجی کشــور باشد، این 
پیشنهاد مزایا و مشکاتی دارد، اما نشان 
می دهد رئیس مجلس به مشــکات 

واقف است.
دومین کارت زرد

ظریف با اشاره به اینکه دستگاه های 
خصوصــی و دولتی، سیاســت های 
بین المللی خــود را دنبال کــرده و در 
مواقع بروز مشکل به ما مراجعه می کنند، 
تصریح کرد: البته مــن با کمال احترام 
برای آقای قالیباف، اعتقــاد ندارم که 
روابط اقتصادی خارجی به وزارتخارجه 
محول شود چون وزارتخانه این توانایی را 
ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه 
اختیاراتی در حــوزه هماهنگی روابط 

اقتصادی خارجی داشته باشد.
وزیر خارجــه با تاکید بــر اینکه 
در حال حاضر پیشــنهادهایی برای 
تهاتر داریــم و در داخل کشــور نیز 
هر دستگاهی براســاس اولویت های 
خود موضوعــات را پیگیری می کند، 
خاطرنشــان کرد: در حــد اختیاری 
که قانون به مــا داده برای خارجی ها 
از امکانــات و فعــاالن داخلی بانک 
اطاعاتــی تشــکیل دادیــم و در 
کشــورهای مختلف به منظور تهاتر 
مطالبــات اقداماتــی انجام شــده، 
زیــرا تهاتر راهکاری بــرای دور زدن 

تحریم هاست.
نمایندگان اما از پاسخ های ظریف 
قانع نشدند و در نهایت با ۹۰ رأی موافق، 
۱۳۸ رأی مخالــف و ۱۲ رأی ممتنع 

دومین کارت زرد را نیز به او دادند.

ظریف در روزی که دو کارت زرد از مجلس گرفت:

مذاکره کار من است و ناگزیرم

خبر

سخنگوی دولت گفت: ما هیچ پیامی از طرف 
تیم بایدن دریافت نکردیم و تا زمانی که اطمینان 
پیدا نکنیم آمریکا به تعهداتش عمل می کند، هر 

نوع مذاکره ای بی معناست.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود 
اظهار کرد: فردا دولت شــرور ترامپ به پایان 
راه خود خواهد رســید و آمریکا رئیس جمهور 
جدیدی خواهد داشــت. رئیس جمهوری که 
فرصت دارد تا نماینده ای برای صدای بلند مردم 
آمریکا برای تغییر رویه هایی باشــد که حداقل 
در چهار سال گذشته موجب تحقیر، آشفتگی 

و انزوای آمریکا شد.
وی افزود: اما در هر حــال، این واقعیت تغییر 
نخواهد کرد که سیاست فشار حداکثری بر مردم 

ایران به رسوایی ماندگاری در تاریخ تبدیل شد؛ 
نه تنها برای آنهایی که متوهمانــه درد و رنج بی 
ســابقه ای را به مردم معصوم و بیگناه ما تحمیل 
کردند بلکه برای آنهایی در رســانه های فارسی و 
غیرفارسی زبان در خارج از کشور که بی شرمانه با 
دمیدن به این توحش مدرن، در تحمیل این درد و 

رنج سهیم شدند.
 دست داشتن دولت در بازار ارز 

سوال افکارعمومی نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره علت 
کاهش نرخ ارز و نقش دولت در افزایش و کاهش 
نرخ ارز، گفت: این ســوال چند نفر است نه افکار 
عمومی؛ افکار عمومی خیلی خوشحال است که 
نرخ ارز پایین می آید. افرادی که در بازار به نوعی 

فعالیت دارند و همه مردم، دالیل افزایش نرخ ارز را 
می دانند. تحریم یک دلیل اصلی این موضوع بوده 
است. منابع مالی ما و عرضه و تقاضای ما به دلیل 
تحریم به هم خورده است؛ پس وقتی این عامل 

برداشته شود نرخ ارز هم پایین می آید.
 وی افزود: برخی تحلیل ها، صرفا حرف چند 
نفر از سیاســیون است که متاســفانه دل شان 
نمی خواسته تغییری در روابط بین الملل ایجاد 
شود و حتی از این تغییرات نگران هم بودند. امروز 
این افراد با سیاه دیدن شرایط، فکر می کنند دولت 
ارزی در اختیار داشته است و وارد بازار نکرده است.
دســتیار ویژه رئیس جمهور بیان کرد: افراد 
عادی هم امروز می فهمند کــه با نبودن ترامپ و 
شکست فشار حداکثری و فروریختن تحریم ها، 

قیمت شکننده و کاذب ارز و سکه قطعا به سمت 
تعادل و اصلی خود نزدیک خواهد شد. 

 نباید الیحه بودجه به طرح مجلس 
تغییر داده شود

سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست 

خبری خود با بیان اینکه در هیچ دوره ای در بررسی 
الیحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و 
غیرکارشناسی مواجه نبوده ایم، گفت: بودجه از 
اختیارات دولت و رئیس جمهوری اســت و نباید 

الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود.

سخنگوی دولت:

هیچپیامیازتیمبایدندریافتنکردهایم
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قطرازکشورهایخلیجفارس
خواستباایران»گفتوگو«کنند

وزیر امور خارجه قطر بــا توجه به آغاز روند حل 
اختافات در کشــورهای حوزه خلیــج فارس از 
همسایگان عرب خواست تا با ایران وارد گفت وگو 
شوند. به گزارش ایرنا، شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی که مدتهاســت خواهان برگزاری نشست 
میان رهبران شش عضو شــورای همکاری خلیج 
فارس و جمهوری اسامی ایران است، در گفت وگو 
با بلومبرگ گفت: دولت وی امیدوار بود که این اتفاق 
بیفتد و ما هنوز هم معتقدیم که این اتفاق باید بیفتد. 
وی درباره مذاکرات میان آمریکا و ایران تاکید کرد 
که هر کجا که باشد و هر کسی که این مذاکره را انجام 

دهد، ما از آنها حمایت خواهیم کرد.
    

شکایت نمایندگان از روحانی؛
رئیسجمهورازابالغ۱۳قانون

استنکافکردهاست
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی با 
تدوین نامه ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی 
مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از اباغ 
۱۳ قانون مصوب مجلس شورای اسامی شکایت 
کردند .قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاال های 
اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران، قانون موافقتنامه خدمات 
)سرویس های( هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری 
اسامی ایران دولت کشــور کویت و قانون احکام 
دائمی برنامه توسعه کشور تعدادی از آن ۱۳ قانونی 
هستند که نمایندگان می گویند رئیس جمهور از 

اباغ آن استنکاف کرده است. 
    

فریدون  مجلسی:  
ترامپتتلواست،بایدنبنان

فریــدون  مجلســی، دیپلمــات پیشــین به 
اعتمادآناین گفت : این روزها بارها ترامپ و بایدن 
را با هم مقایسه می کنند که نظر شخصی من این 
است که اگر بخواهیم این دو را با متر هنرمندان عرصه 
موسیقی مقایسه کنیم،  ترامپ تتلو است و بایدن 
بنان! وی با بیان اینکه بایدن آمریکا را به سیاست های 
کاسیک بازمی گرداند که این اتفاق دستاوردهایی 
مثبت برای آمریکایی ها و حتی کل نظام بین الملل 
خواهد داشت، افزود: یعنی از این به بعد دیگر قرار 
نیست این کشور به قراردادهای بین المللی بی اعتنا 

باشد و نظم جهان را به تنهایی بر  هم زند.
    

مهدیکروبیخارجازحصربه
عیادتقدرتاهللعلیخانیرفت

به گزارش ایلنا، حجت االسام مهدی کروبی با 
حضور در منزل شیخ قدرت اهلل علیخانی، سیاستمدار 
اصاح طلب و نماینده دوره های ششــم تا هشتم 
مجلس شــورای اســامی، از او عیادت کرد. یکی 
از نزدیکان شــیخ قدرت اهلل علیخانــی درباره این 
دیدار گفت: این دیدار روز گذشته)دوشنبه( انجام 
شــد و حجت االســام مهدی کروبی با حضور در 
منزل علیخانــی از نزدیک جویای حال وی شــد. 
قدرت اهلل علیخانی هفته گذشته در مسیر تهران-

قزوین به علت افت فشار توســط اورژانس در یکی 
از بیمارستان های اســتان قزوین بستری و پس از 

۲۴ساعت مراقبت از بیمارستان مرخص شد.
    

مخالفتاکثراعضایمجمع
FATFتشخیصباتصویب

به گزارش فارس، آیت اهلل محســن مجتهد 
شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص امکان تایید یا رد FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: نظر من 
مخالف هســت و صریحا با ادله اعام کرده ام که 
معایبش از محاسنش بیشتر است و نظر اکثریت 
هم به نظرم همین هســت، هرچنــد االن دقیقا 
نمی شــود پیش بینی کرد و قاطعانه گفت که رد 
خواهد شد، ولی من امیدوارم که این طور باشد و 

دوباره سرمان کاه نرود.
    

آیتاهللمصباحپسازتزریق
واکسنفایزرفوتکرد؟

حجت االســام علی مصباح یزدی، فرزند 
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در پاســخ به 
این پرسش که شایعه ای در برخی از صفحات 
فضای مجازی منتشــر شــده، مبنی بر اینکه 
مرحوم آیــت اهلل مصباح یزدی بعــد از تزریق 
واکســن فایزر از دنیا رفته انــد، صحت دارد، 
گفت: »نخیر؛ این شــایعه ای است که تصویر 
آن را با ترفندهای فتوشاپ و امثال آن درست 
کرده اند.« گفتنی اســت در برخی از صفحات 
فضای مجازی، تصویری منتشر شده که ادعای 

فوق را مطرح می کند.

من با صدام هم مالقات و 
مذاکره کردم خیال می کنید 

خوشم می آمد با صدام 
مذاکره کنم؟ خیال می کنید 

لذت بردم از اینکه روبروی 
صدام نشستم؟ نه کار من 
است و ناگزیرم؛ چاره ای 

ندارم. این را به عنوان یک 
گناه از من ثبت نکنید

کریمی قدوسی با اشاره به 
اظهارات اخیر ظریف مبنی بر 
اینکه برجام را ایران زنده نگه 

داشته است، گفت: برجام 
ُمرد و بوی گند آن مردم را 
آزرده کرده و این مجلس 

انقالبی با قانون انقالبی خود 
برجام را دفن کرد

فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیةاهلل گفت: اوایل جنگ با نگاه 
غیرمردمی بنی صدر، ارتش عراق توانست بسیاری از نقاط را 
تصرف کند. بنی صدر خدمت امام رفــت و  گفت: باید مذاکره 
کنیم. حضرت امام فرمودند: اگر نمی توانی کنار بنشین و حرف 

از مذاکره نزن.
سرلشکر محمدعلی جعفری در مراسم سراسری فرماندهان 

و مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ادامه داد: 
اما وقتی فرماندهی عالی جبهه به دست افراد انقابی چون صیاد 
شیرازی افتاد، با نگاه به ظرفیت های داخلی توانستیم خرمشهر 
را آزاد کنیم. امکانات ما که همان بود، اما مهم نگاه به ظرفیت های 
مردمی و ظرفیت های موجود بود. مثل وضع امروز که امید به 
برجام و دیگران داریم و وضع این است، اما اگر نگاهمان عوض 

شود، آزادی خرمشهرها در پیش است.
وی افزود: ناامنی های ســال ۷۸ را به یاد بیاورید که چقدر 
دشمن خوشحال شد که می تواند کارهایی علیه ما انجام دهد. 
۱۰ سال بعد در سال ۸۸ که ناامنی توسعه پیدا کرد و دو سال 

قبل از آن ماجرای ساختگی ۱۱ سپتامبر را راه انداخت. اما ما 
پیروز شدیم، چون مردم، حساب شده وارد میدان شدند.

جعفری بیان داشت: ســال ۹۶ که باز دشمن ناامنی به راه 
انداخت، برعکس دفعه های قبل چند روز بیش تر طول نکشید؛ 
در صورتی که دشمن، تجربه و امکانات بیشتر کسب می کرد، اما 
شکست خورد و ناامید شد. وی گفت: این ها را نباید دست کم 
بگیریم. ما به ابعاد مختلف جنگ که بخواهیم بپردازیم، جلسات 

و  کتب مختلفی را می طلبد.
فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیةاهلل در بخش دیگری از اظهارات 
خود، با بیان اینکه در مورد نقش مردم باید بیش تر تاش کنیم 

که البته کار سختی هم هست، تصریح کرد: سپاه بدون مردم، 
سپاه نبود. شما ببینید جنگ هایی که در لبنان و  غزه و سوریه 
رخ داد، یک طرفش مردم بودند. داعش هم خود را مردمی می 

دانست، ولی پشتوانه اش آمریکا بود.
وی گفت: ابعاد مختلف این مردمی بودن باید بررسی شود؛ 
آن هم در این عرصه که با جنگ نرم مواجه هستیم. نقش مردم 
باید برجسته شود و به عبارتی هنوز مردم به معنای واقعی به 
عرصه نقش آفرینی در این نبرد نیامدند و تا کامل نیایند پیروزی 
حاصل نمی شود. جعفری اظهار داشت: امروز باید در جنگ نرم، 
صحنه به دست مردم سپرده شــود. همانطور که مقام معظم 

رهبری فرمودند باید این حضور منظم شود.
وی گفت: در ســیل و زلزله مردم با دیدن تصاویر احساس 
وظیفه کرده و حرکت می کنند، اما در جنگ نرم به زودی حس 

برخاستن ایجاد نمی شود و شما باید آن را ایجاد کنید.

سردار جعفری: 

بنیصدرهمحینجنگمیخواستمذاکرهکند


