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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

همزمــان کــه مــردم در فقر و 
بی برقی و بی آبی دست و پا می زنند، 
مبالغ هنگفتــی از پول ایــران در 
کشــورهای دیگر بلوکه شده است؛ 
از عراق گرفته تا کره جنوبی و ژاپن. 
دو ماه پیش بانک مرکزی اعالم کرد 
که هفت میلیارد دالر از پول ایران در 
کره جنوبی و چهار میلیارد دالر نیز 

در عراق بلوکه شده است. 
گــزارش بانک مرکــزی اضافه 
می کرد که رقم پول های بلوکه شده 
ایران در سایر کشورها به ۱۵ میلیارد 

دالر می رسد. 
البته این گــزارش بانک مرکزی 
ایــران اســت. منابع دیگــر میزان 
پول های بلوکه شــده ایــران را ۳۶ 
میلیارد دالر بــرآورد می کنند که 
گســتره جغرافیایــی آن نیز عالوه 
بر عــراق، کــره جنوبــی و ژاپن تا 
لوکزامبــورگ و عمــان و چین و ... 
گسترده اســت. این منابع ارز بلوکه 
شــده ایران در کره جنوبی را هشت 
میلیــارد، در عراق شــش میلیارد 
و در لوگزامبــورک دو میلیــارد 
دالر اعــالم می کننــد؛ بمانــد که 

میزان مجمــوع این ارزهــا تا صد 
 میلیــارد دالر هــم تخمیــن زده 

شده است. 
اینها همه پول نفت ایران است که 
در زمان حیات برجام و حتی پیش و 
پس از آن فروخته شده، اما به دلیل 

تحریم ها بازنگشته است. 
سه سال تالش

در میان تمام این کشورها، میزان 
پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی 
رقم قابل توجهی اســت و ایران سه 
سال متوالی است که در حال رایزنی 
و مذاکره برای باز پس گیری این پول 
اســت. کار حتی به توقیف نفتکش 
سئول هم رســید. دی ماه پارسال 
نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران 
یک نفتکش متعلــق به کره جنوبی 
را در آب های خلیــج فارس توقیف 
کرد. گرچه علت توقیــف آلودگی 
زیســت محیطی نفتکش اعالم شد 
اما بســیاری آن را مرتبط با ارزهای 

بلوکه شده ایران می دانستند. 
رفت و آمدهــای دیپلماتیک از 
ســوی ســئول به تهران آغاز شد. 
مقامات ســئول به ایــران آمدند و 
رایزنی هــا بــرای آزادی نفتکش را 
شــروع کردند. همزمــان موضوع 

پول های بلوکه شده ایران نیز مورد 
بحث دو طرف بود. 

فروردین امســال چانگ سوی 
کیون، نخســت وزیر کره جنوبی به 
ایران آمد و عبدالناصر همتی، رئیس 
بانــک مرکزی ایران هم به ســئول 
رفت. در تمام ایــن ماه ها و هفته ها 
نتیجه این رفت و آمدها و مذاکرات 
تیتر اول خبرها بود. ایران از بی عملی 
کره گالیه می کرد و سئول مدعی بود 
که آمریکا اجازه آزادسازی پول های 

ایران را نمی دهد. 
در نهایت اواخر فروردین امسال 
کشتی توقیف شده کره جنوبی در 
ایران آزاد و پس از آن نیز خبر توافق 
تهران و سئول بر سر آزادسازی منابع 
ارزی ایران منتشــر شــد. تحلیل و 
تفسیرها در ایران و همینطور امیدها 
درباره این منابع ارزی که قرار بود به 

زودی آزاد شوند، شروع شد. 
 رکب سئولـ  واشنگتن

 به ایران
برخی با انتشــار ایــن خبر که 
بخشــی از پول های نفــت فروخته 
شده به زودی به ایران می آید اظهار 
خوشــحالی کردنــد و برخی دیگر 
سعی کردند راهکار علمی ارائه دهند 

درباره اینکه »با این چندین میلیارد 
دالر پول آزاد شده چه باید کرد؟«!

در این میان آمریکا هم هرازگاهی 
با مخالفت کردن، شرط گذاشتن یا 
تکذیب آزادی ارزهای بلوکه شــده 
ایران، آن امیدهــا را ناامید می کرد؛ 
تا اینکه هفته جاری رسانه های کره 
جنوبی خبر رسمی موافقت آمریکا 
و همینطور آزادســازی منابع ارزی 
ایران را منتشــر کردند، اما کماکان 
خبری از رسیدن این پول ها به ایران 

نیست.
بــه نظر می رســد ایــران رکب 
خورده است و نتیجه سه سال تالش 
بــرای بازپس گیری پولــش، صرفا 
انتقال این پول از ایــن جیب به آن 

جیب سئول شده است!

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی 
روز شنبه نوشت که آمریکا به ایران 
اجازه داده تا از منابع مالی مســدود 
شده خود در ژاپن و کره جنوبی برای 
»بازپرداخت بدهی های خود به این 
دو کشور« استفاده کند! این اجازه 

نیز ۹۰ روزه است. 
دیروز نیز تارنمــای کی.بی.اس 
وابســته به رادیــو و تلویزیون کره 
جنوبی در گزارشــی اعالم کرد که 
به دنبال صــدور معافیــت جزئی 
آمریکا برای آزادســازی بخشی از 
دارایی های مســدود شــده ایران 
در کــره جنوبــی، تهــران حدود 
۷۰ میلیــون دالر بدهــی خود به 
شرکت های صادرکننده کره جنوبی 

را پرداخت کرده است.
این رسانه افزوده که ۴۰ شرکت 
کره جنوبی از ایران طلب داشته اند 
که بر اســاس برآوردهــا هنوز ۲۰ 
میلیون دالر از بدهی ایران به حدود 
۱۰ صادرکننده کــره جنوبی باقی 

مانده است. 
جالــب آنکــه مجــوز آمریکا 
مربوط به ســه مــاه قبل اســت و 
بیشتر شــرکت های کره ای در این 
مدت یعنی قبــل از ماه جاری طلب 
خود از ایــران را گرفته اند اما چون 
شــرکت های ژاپنی موفق به تسویه 
با ایران نشده اند، آمریکا مدت زمان 

این مجوز را تمدید کرده است. 
پول ایران آزاد نشده؛ امکان 
دست درازی به آن فراهم شد

پیش از این برخی از اجازه آمریکا 
برای آزادســازی منابع مالی ایران 
در کره جنوبــی و ژاپن بــه عنوان 
چراغ سبزی برای مذاکرات وین یاد 
می کردند. حاال اما به نظر می رســد 
این اجازه صرفا در راســتای تامین 
منافع متحدان ایاالت متحده بوده 
است. ایران اوایل سال جاری نیز به 
دلیل بدهی به ســازمان ملل از حق 
رأی خود محروم شد. این بدهی اما از 
محل دارایی های مسدود شده ایران 

در کره جنوبی پرداخت شد.
حال بســیاری معتقدند که این 
اقدام نه تنها کمکی به ایران نمی کند 
بلکه منجر به کاهــش منابع ارزی 

ایران در خارج از کشــور شده است. 
البته ناگفته نماند که شاید ایران با 
بخش دیگری از این منابع بتواند از 
شرکت های کره ای و ژاپنی کاال بخرد 
اما کیفیت و شــرایط این معامله و 
همینطور زمان آن نیز بسیار محدود 
است؛ مشخص نیســت که اصال در 
این مدت باقی مانده از مجوز آمریکا، 
ایران بتواند بخشی از مایحتاج خود 
از شرکت های این دو کشور را تهیه 
کند یا نه و اینکه پــس از قرارداد و 
کســر پول آن از منابع مالی ایران، 
شــرکت های مذکور به تعهد خود 
برای صادرات آن کاال پایبند بمانند 

یا نه.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
هیأت رئیســه مجلس روز شنبه در 
همیــن ارتباط به فــارس گفت که 
»دارایی های کشور ما در کره و ژاپن 
آزاد شــده و در اختیار شرکت های 
این دو کشور قرار گرفته تا کاالها و 
محصوالت خود را بدون هیچ زحمت 
و به دور از هر بــازار رقابتی به ایران 

بفروشند.«
وی افــزود: »این اقــدام نه تنها 
آزادســازی دارایی ها نیســت بلکه 
به معنای این اســت که دارایی های 
ایران را در اختیار کشــورهای دیگر 

قرار داده اند.«
بســیاری چــون او معتقدند که 
دارایی های ایران آزاد نشــده، بلکه 
امکان دســت درازی بــه آن فراهم 

شده است. 

با مجوز آمریکا منابع ارزی آزاد شده سهم شرکت های کره جنوبی شد؛

پول ایران از این جیب به آن جیب سئول

خبر

یک نماینده پیشین مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: تندروها جایــی در کابینه رئیســی ندارند و اینکه 
نام کوتاه قامتان سیاســی را برای حضور در دولت مطرح 

می کنند، آب در هاون کوبیدن است.
کمال الدین پیرمــوذن در گفت وگو با ایلنــا، درباره 
تشــکیل کابینــه از ســوی ســید ابراهیم رئیســی و 
نگرانی هایی مبنــی بر اینکه بــا توجه به حضــور افراد 
تندرو در ســتادهای انتخاباتی وی این بیــم وجود دارد 
که ایــن افــراد در کابینــه رئیس جمهــور منتخب هم 
حضور داشــته باشــند، گفت: رئیس جمهور منتخب از 
اول هــم تاکیدشــان فراجناحی بودن کابینــه اش بود، 
همچنیــن این اســم مردمی کــه دولت ایشــان یدک 
می کشد نشــان می دهد که گمانه زنی هایی که از طریق 
افراطیون و تندروها مطرح می شــود، همه  ساختگی و بر 

 مبنای منافع باندی، گروهی، جناحی و دســته ای است. 
وی با بیان اینکه مشــکالت عمیق سیاسی، اقتصادی و 
بین المللی کشور با شــعار از بین نمی رود، اظهار داشت: 
آقای رئیسی گفتند شایســتگان در دولت ایشان حضور 
خواهند داشت، بنابراین کابینه وی با گرایش اصولگرایی 
معتدل خواهد بود و بی تردید این افراد در آن نقش آفرینی 

خواهند کرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در همه زمینه ها متاسفانه ما مشکل داریم و فاصله آنچه که 
مردم مطالبه دارند با آنچه که همین آقای روحانی هم که 

دوست ما هستند، وعده دادند بسیار عمیق است.
وی یادآور شد: با شــعار تعامل عزت خواه و سازنده با 
دنیا از مردم رأی گرفتیم اما متاســفانه  امروز  در کشــور 

طالبان دوستان تندرو حرف اول را در دولت می زنند.

پیرموذن افزود: در گذشــته که آقای رئیسی را دیدم 
ایشان را انسانی مودب، دلسوز و تابع منافع ملی  مشاهده 
کردم نه اینکه شخصی باشد که به مسائل جناحی و گروهی 

بها دهد.
وی بیان کرد: اخیراً شــنیده ام از مجلس کم استفاده 
خواهنــد کــرد، در صورتی که آقــای نیکزاد را انســان 
کاری می شناســم و شــاید هم در کابینه خدمت ایشان 
باشــند؛ آنچه که می شــنوید قــرار اســت از زاکانی ها 
و از ذوالنورهــا اســتفاده کننــد، این ها همه شــان آب 
در هــاون کوبیــدن و مطالب واهی اســت و ما شــاهد 
 ســهم دهی تاثیرگذار به جبهه پایــداری نخواهیم بود. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
شنیده شده از افرادی همچون صولت مرتضوی در وزارت 
کشور استفاده خواهد شــد، من اینها را شایسته می دانم 

چراکه دلسوز هستند و امیدوارم برای اولین بار با انسجام 
داخلی و همکاری نزدیک سه قوه شاهد شکل گیری یک 
دولت مردمی مقتدر شایسته و بدون توجه به سهم خواهی 

مجلس حزب پایداری تندروها و سایر جناح ها باشیم.
پیرمــوذن گفــت: گمانه زنی هایی که می شــود ۹۵ 
درصدشــان بر گرفته از نفسانیت ها و ســهم خواهی ها و 

مطرح کردن نام های کوتاه قامتان سیاسی است و بس.

پیرموذن:

زاکانی ها و ذوالنور ها در دولت رئیسی جایی ندارند
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نماینده خوزستان در مجلس خبرگان:
ضد انقالب با سوءاستفاده از مطالبات 
مردمی، در بین آن ها تیراندازی کرده

آیت اهلل محسن حیدری، نماینده خوزستان در 
مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از »به حاشیه بردن 
مطالبات مردمی توســط برخی گروهک های ضد 
انقالب«، اظهار کرد: انسان های جنایتکار، وابسته به 
اجنبی و ضد انقالب با سوءاستفاده از مطالبات مردمی 
در بین آن ها تیراندازی کرده و افراد بی گناه را می کشند. 
وی با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی کار خود را در این 
شرایط به خوبی انجام می دهند، تاکید کرد: اگر انقالب 
و مردم ضربه بخورد نه تاک می ماند و نه تاکســتان و 
حقوق مردم بر باد می رود لذا باید هوشیارانه برخورد 

کنیم و در زمین دشمن بازی نکنند.
    

رئیس سازمان اوقاف:
هیئات مذهبی در آینده، 

کانون های سیاسی کشور می شوند
سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و 
امور خیریه کشور در جلسه استقرار هیئات مذهبی 
در بقاع متبرکه گفت: محرم پیش رو، محرمی است 
که می تواند برای جمهوری اسالمی و دولت جدید، 
یک سرفصل جدیدی باشد؛ هیئات مذهبی در آینده 
کانون های سیاسی کشور می شوند. وی افزود: در 
بقاع متبرکه دنبال افرادی که زاویه سیاسی خاصی 
دارند، نیستیم و این افراد را نمی پذیریم. خاموشی 
تصریح کــرد: از هیئات مذهبی تقاضــا داریم تا با 
یکدیگر دچار اختالف نشوند و خالصانه و خاضعانه 

مطیع ولی فقیه باشند.
    

علم الهدی: 
هر زمان مدیریت نظام زیر پوشش رهبری 

قرار گرفت، مشکالت مردم حل شد
حجت االســالم احمد علم الهدی، امام جمعه 
مشــهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در 
آئین بزرگداشت سالروز شهادت امام پنجم شیعیان 
گفت: در طول مدت پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
هر زمان جریان مدیریت نظام در زیر پوشش رهبری 
قرار گرفت و اوامر و پیشنهاد او در جامعه اجرا شد، 
مشکالت مردم حل شد؛ ولی هر زمان مردم با اراده 
خود جریانی به وجود آوردند که سیاســت مقابل 
رهبری را در پیش گرفت، تنگی معیشت، سقوط 
اقتصاد و وضعیت نابســامان ایجاد شــد. رهبری 
سیاسی و مرامی باید آمیخته باشد و اگر چنین نشد 

نتیجه آن عاشورا و کربال خواهد بود.
    

۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران 
معرفی شدند

مهدی اقراریان، عضو ششــمین دوره شورای 
شهر تهران، اســامی ۱۲ گزینه شهرداری تهران را 
به شــرح ذیل اعالم کرد: اسماعیل احمدی مقدم، 
معصومه آباد، جمال آبرومند، مهــرداد بذرپاش، 
محسن پیرهادی، مازیار حسینی، هابیل درویش، 
علیرضا زاکانی، عباس علی آبادی، رستم قاسمی، 
سیدصولت مرتضوی و علی نیکزاد. به گفته اقراریان 
این افراد یک هفته وقت دارند برنامه های خود را به 
منتخبین شورای ششم اعالم کنند تا از هفته آینده 

فرآیند بررسی آغاز شود.
    

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
چارچوب مذاکرات در دولت 

آینده تغییر نمی کند
به گزارش ایرنا، ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه جمهوری اســالمی برای 
رســیدن به اهداف مذاکرات را ادامــه خواهد داد، 
گفت: سیاســت های جدید در دولت جدید شکل 
می گیرد اما چارچوب، همین سیاست های اعالم 
شده است و قرار نیست این سیاست ها تغییر کند. 
وی در عین حال افزود: تا زمانی که تغییر اساسی در 
سیاست های آمریکا صورت نگیرد، نمی توان انتظار 

داشت مذاکرات به این زودی به نتیجه برسد.
    

جواد الریجانی: 
دندان لق برجام را بکنیم

محمدجواد الریجانی، معاون پیشــین وزارت 
امور خارجه در برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: در 
برجام دو هدف مهم داشــتیم، فروش آسان نفت و 
بهره برداری از پول آن در عرصه جهانی که محقق 
نشــد به خاطر همین این دندان لق را باید بکنیم و 
با راهکارهای دیگر تحریم هــا را خنثی کنیم ولی 
معتقدم مذاکرات ادامه داشته باشد اشکالی ندارد. 
وی افزود: باید برای منافع خود، تعریف های جدید 
داشته باشیم. مثال این قضیه چین است، البته هم 
ما اشــکاالتی داریم هم چینی ها؛ ولی می توانیم 
همکاری معناداری با هم داشــته باشیم زیرا برای 
چینی ها، ارتباط تنگاتنگ با ایران بسیار استراتژیک 

است.

تارنمای کی.بی.اس وابسته 
به رادیو و تلویزیون کره 

جنوبی در گزارشی اعالم 
کرد که به دنبال صدور 
معافیت جزئی آمریکا 

برای آزادسازی بخشی از 
دارایی های مسدود شده 

ایران در کره جنوبی، تهران 
حدود ۷۰ میلیون دالر 

بدهی خود به شرکت های 
صادرکننده کره جنوبی را 

پرداخت کرده است

به نظر می رسد ایران رکب 
خورده است و نتیجه 
سه سال تالش برای 

بازپس گیری پولش، صرفا 
انتقال این پول از این جیب 

به آن جیب سئول شده 
است!

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش 
به اظهارات ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
طی توئیتی نوشــت: »در وین - جدا از برجام 
- با ایاالت متحده و انگلیس در خصوص تبادل 
بشردوستانه و آزادی ۱۰ زندانی از همه طرف ها 

توافق شد.«
وی بــا بیان اینکــه »ایران آماده اســت تا 
همین "امــروز" این توافــق را اجرایی کند«، 
افزود: »حیرت آور این است که ایاالت متحده 
این حقیقت ســاده را انــکار می کند که یک 

توافــق در خصــوص بازداشت شــدگان به 
 دست آمده است. حتی شــامل اینکه چگونه 

اعالم عمومی شود.«
توئیت خطیب زاده در پی واکنش ند پرایس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اظهارات 
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته ای 
ایران در وین است. عراقچی شنبه شب در یک 
رشــته توئیت نوشــت: ما در دوران انتقالی به 
ســر می بریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت 
در تهران در حال انجام اســت. روشن است که 

گفتگوهای وین باید منتظــر دولت جدید در 
ایران بماند. این اقتضای هر دموکراســی 

است.
او سپس ادامه داد که »۱۰ فرد زندانی 
از همه طرف ها می توانند همین فردا آزاد 
شوند، اگر آمریکا و انگلیس به تعهدات 
خود در توافق به عمل آمده عمل کنند.« 
وی تاکید کرد: »تبــادل )زندانیان( را 

گروگان اهداف سیاسی 
قــرار دادن، باعث از 

دست دادن هم تبادل و هم توافق می شود.«
پس از آن نــد پرایس، ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در پاسخ به ســوال بی بی سی 
درباره اظهارات عبــاس عراقچی گفت: »این 
اظهارات تالشــی زننده بــرای انداختن 
تقصیر بن بســت کنونــی برای 
بازگشــت بالقوه بــه اجرای 

تعهدات برجام است.«
او اظهارات عراقچی را یک 
»تالش بی رحمانه« دیگر برای 
امیدوار کــردن خانواده های 
زندانیان خواند و تاکید کرد که 
در مورد مبادله 
زندانی هنوز 

هیچ توافقی وجود ندارد. پرایس گفت: عراقچی 
از این صحبت می کند که ما توافق را به گروگان 
گرفته ایم درحالی که این دولت اوست که چهار 
آمریکایی را برای سال ها به ناحق بازداشت کرده 
است. او افزود: در مورد مسئله بازداشتی ها هنوز 
هیچ توافقــی وجود ندارد و اگر ایــران واقعا به 
نشــان دادن حرکت انسان دوستانه عالقه مند 
است، فقط کافی اســت فورا این بازداشتی ها 

را آزاد کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین 
اظهار کرد که آمریکا مشــغول گفت وگوهای 
غیرمستقیم درباره این زندانیان در بستر فرآیند 
مذاکرات وین بوده است و تاخیر در از سرگیری 

این فرآیند مفید نیست.

خطیب زاده: 

حیرت آور است که آمریکا توافق بر سر زندانیان را انکار می کند


