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چرتکه 3

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

 بانک  ها اسامی 
شر  کت  های و ابسته به نهادها 
را اعالم کنند

جهان 5

 فرستاده سازمان ملل پس از تشکیل 
شورای ریاستی یمن وارد صنعا شد؛ 

 بازی جدید بن سلمان
 با کارت امنيتی ها 
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سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تأکید کرد: 
با راهبری شورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت 
خارجه، در مذاکرات وین خطوط قرمز مشخص شده 

تاکنون نعل به نعل رعایت شده است.
به گزارش ایســنا، ســعید خطیب زاده صبح 
دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی با تبریــک ۲۰ فروردین روز ملی 
فناوری هســته ای تصریح کرد: بــه رغم تمامی 
محدودیت ها و مشــکالتی که نظام ســلطه بین 
المللی برای پیشــرفت جوانان این مرز و بوم ایجاد 
کرده، جوانان ایران توانسته اند مرز دانش را در حوزه 
های مختلف از جمله فناوری هســته ای در قلمرو 
ایران بزرگ گسترش دهند و این باعث افتخار است.

وی همچنین با اشــاره به دیدار اخیر مقامات 
فدراسیون فوتبال با وزیر خارجه اظهار کرد: برنامه 
ویژه ای برای دیپلماسی ورزشی در ماه های آینده 
با تشکیل کارگروهی در وزارت خارجه و دعوت از 
نهادهای ذیربط شکل گرفته است که بخشی از آن 
کمک به فدراسیون فوتبال و در بخش های دیگر 

کمک به وزارتخانه های مرتبط با گردشگری است.
وی در پاسخ به ســوالی در ارتباط با نامه دیروز 
نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در مذاکرات 
وین و تأکید آن ها مبنی بر اینکه خط قرمزها و شروط 
آن ها باید در مذاکرات وین لحاظ شود، تصریح کرد: 
صدای نمایندگان ملت در پی ماه هایی که مذاکرات 

انجام شده همواره شنیده شده است.
وی ادامه داد: البته هنوز متنی نهایی نشده که 
درباره آن صحبت کنیم و روشن است که با راهبری 
شــورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت خارجه 
تاکنون خطوط قرمز مشخص شــده نعل به نعل 
رعایت شده و اگر مواردی نیز به نتیجه نرسیده دلیل 
اصلی آن عدم پاسخگویی طرف مقابل در چارچوب 
تعیینی است.وی تأکید کرد: اگر قرار بود خطوط 
قرمز را رد کنیم توافق چندین ماه قبل به دست می 
آمد و ما با پافشاری بر خطوط قرمز خود مذاکرات را 

جلو می بردیم.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی 
خود با خبرنگاران در پاســخ به ســوال دیگری در 
ارتباط با دورنمای مذاکــرات وین با توجه به زیاده 
خواهی هایی که آمریکایی ها به تازگی در جریان 
این مذاکرات بار دیگر مطرح کرده اند، تصریح کرد: 
ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که طرف آمریکایی 
نشان دهد اراده قطعی برای بازگشت به تعهداتش 

ذیل برجام و قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان 
ملل دارد. متأسفانه آمریکا تالش می کند و انرژی و 
وقت خود را مصروف این کرده که اجزا و بخش هایی 

از فشار حداکثری خود را حفظ کند.
خطیب زاده ادامه داد: آنچه که برای ما اهمیت 
دارد انتفاع اقتصــادی و قطعی مردم از رفع تحریم 
ها است. سدهایی را طرف آمریکایی در این زمینه 
ایجاد کرده که منافع مردم ایران از برجام به حداقل 
برسد و ما با آگاهی کامل این موارد را به طرف مقابل 

اعالم کردیم.
وی با تأکید بر اینکه ما در راه تحقق منافع مردم 
ایران و پیشبرد خطوط قرمز خود در این زمینه تحت 
تأثیر کمپین ها و کارزارهای رسانه ای و اظهارات ضد 
و نقیض قرار نمی گیریم، تصریح کرد: منافع قطعی 
ملت ایران چراغ راهنمای ما است و نمی دانیم که آیا 
به توافق می رسیم یا نمی رسیم چرا که آمریکا هنوز 
اراده الزم را برای رسیدن به توافق نشان نداده است. 
ما متعهد هستیم که به یک توافق خوب برسیم و اگر 

این چنین شود حتما عازم وین خواهیم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال 
ایســنا در مورد خبر منتشر شــده از سوی یکی از 
خبرگزاری ها  مبنی بر این که قرار است با سفر وزیر 
خارجه یکی از کشورهای منطقه به تهران در روز سه 
شنبه، مقدمات آزادی سازی چندین میلیارد دالر از 
دارایی های ایران فراهم شود، گفت: من از سفری که 
اشاره کردید بی اطالع هستم، دستگاه دیپلماسی 

بی اطالع است و سفری در دستور کار قرار ندارد.
به گزارش ایسنا، ســعید خطیب زاده بعدا در 
اظهاراتی تکمیلی انجام ســفر یک هیات ارشد به 
تهران و آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران 

را تایید کرد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
سوال دیگری در ارتباط با تعلیق عضویت روسیه از 
شورای حقوق بشر سازمان ملل و نگاه ایران به این 
موضوع تأکید کرد: حقوق بشر دارای ارزش واالیی 
است اما مسلم اســت که حقوق بشر نباید قربانی 
مالحظات سیاسی شود و سازوکارهای ملل متحد 
نباید مورد سوءاســتفاده برای اغراض کشورهای 
خاص قرار بگیرد. متأسفانه طی دهه های گذشته 

این سازوکار بارها مورد سوءاستفاده های کشورهای 
غربی و آمریکا قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه شــورای حقوق بشر باید 
وظایف خود را غیرسیاســی و غیرتقابلی پیگیری 
کند، تأکید کــرد: آن هایی که تــالش می کنند 
شورای حقوق بشر را به ضد خود تبدیل کنند مسیر 

اشتباهی را طی می کنند.
خطیب زاده ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به 
قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در این زمینه 
رأی منفی داد از این بابت کــه جلوگیری کند که 
حقوق بشر قربانی اصلی این اقدامات سیاسی شود. 
این قطعنامه تماما سیاسی بوده و برای سوءاستفاده 
از ســازوکارهای ملل متحد برای پیشبرد اهداف 
سیاسی کشورهای غربی بوده است. ما تأکید بر این 
داریم که حقوق بشر باید در چارچوب خود پیگیری 
شود و کسی اجازه ندهد که چنین قطعنامه هایی، 
عضویت در شورای حقوق بشر را مشمول مالحظات 
سیاسی کند. این خالف جهان شمولی ارزش واالی 

حقوق بشر است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
سوال دیگری در ارتباط با وضعیت کنونی در عراق 
در زمینه تشکیل دولت و بن بست به وجود آمده در 
این زمینه و اینکه آیا ایران در این ارتباط رایزنی ها و 
گفت وگوهایی با مقامات عراق داشته است، گفت: در 
جریان گفت وگوی تلفنی اخیر وزیران امور خارجه 

دو کشور ایران و عراق آقای امیرعبداللهیان از وزیر 
خارجه عراق دعوت کردند که به تهران سفر کنند 
و ایشــان نیز این دعوت را پذیرفتند و این احتمال 
وجود دارد که در یکــی از روزهای پایانی این هفته 
وزیر خارجه عراق به تهران بیاید. البته تاریخ هنوز 
قطعی نیست ولی انجام این سفر در دستور کار است.

وی افزود: ما در داخل عراق تالش می کنیم که 
نقش تسهیل کننده را داشــته باشیم و روندهای 

دموکراتیک در این کشور به خوبی انجام شود.
خطیب زاده همچنین خبر داد که به زودی آل 
صادق به عنوان سفیر جدید ایران در عراق به بغداد 
سفر خواهد کرد و فعالیت خود را در این کشور آغاز 

می کند.
وی همچنین در پاســخ به ســوال دیگری در 
خصوص برخی از تبلیغات در فضای مجازی ایران 
و افغانستان در ارتباط با افغانستان هراسی و ایران 
هراســی تصریح کرد: ایران در طــول چهار دهه 
گذشته میزبان کریمی برای همسایگان و دوستان 
و خواهران افغانستانی بوده است و بهترین شاهد 
برای این رفتار کریمانــه و میزبانی محترمانه موج 
بالانقطاعی از آوارگان افغانستانی است که در این 
مدت به ایران سفر کرده اند. همه ما در کنار خودمان 
اتباع افغانستانی را می بینیم. آن ها با ما زندگی می 
کنند و از تمامی یارانه هــا و امکانات مردم ایران به 

صورت یکسان استفاده می کنند.

خطیب زاده افزود: متأسفانه برخی تالش می 
کنند که این میزبانی کریمانه نادیده گرفته شود و 
موج ایران هراسی را در افغانستان ایجاد کنند و از 
ظرفیت فضای مجازی استفاده می کنند تا واقعیت 
ها را به گونه ای نادرســت به مردم عزیز افغانستان 
منتقل کنند یا برخی تالش می کنند که در داخل 
ایران موجب افغانستان هراســی ایجاد کنند. در 
حالی که دو ملت ایران و افغانستان دو ملت نزدیک 

به هم هستند.
ســخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از 
صحبت های خود در این زمینه گفت: هیئت حاکمه 
سرپرستی فعلی افغانستان نیز باید به مسئولیت 
جدی خود در این زمینه عمــل کند. موج آوارگان 
به ایران نمی تواند ادامه پیدا کند و تمام مسئولیت 
بر دوش یک کشور همسایه قرار بگیرد چرا که ما هر 
میزان نیز که در این زمینه تالش کنیم ظرفیت ما 

محدود است.
وی تأکید کــرد: هیئت حاکمه سرپرســتی 
افغانستان نمی تواند در مورد این مسئولیت خود 

فرافکنی کند و باید به مسئولیت خود عمل کند.
این دیپلمات ارشد کشــورمان همچنین در 
مورد بحث حقابه هیرمنــد و عدم اجرای تعهدات 
در این زمینه از ســوی هیئت حاکمه سرپرستی 
افغانستان تاکنون اظهار کرد: بین ما و افغانستان یک 
قرارداد روشن در این زمینه وجود دارد و متأسفانه 
هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان موفق نشده به 
مسئولیت خود در این زمینه عمل کند و این جای 
تأسف دارد. همچنان کمیساریای عالی آب و هیئت 
های مختلف در این زمینه با هم گفت وگو می کنند و 
عدم اجرای تعهدات در این زمینه به عنوان یک رفتار 
غیرمسئوالنه از ســوی هیئت حاکمه سرپرستی 
افغانستان در روابط دوجانبه ثبت و ضبط شده است.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: با 
مقامات ترکیه نیز در ارتباط بــا موضوع آب توافق 
شده که هیئت هایی بین دو کشور رفت و آمد کنند. 
این رفت و آمدها انجام شــده و گفت وگوها در این 

زمینه ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص بیانیه 
کشورهای عضو همکاری خلیج فارس و طرح برخی 
ادعاها در این بیانیه اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایران ضمن رد ادعاهای بی اساس و تکراری پنجاه و 
یکمین اجالس وزیران امور خارجه شورای همکاری 
خلیج فارس، تکرار مالآور این اتهامات بی پایه و بی 

اساس را نشــانه ای از عدم شناخت این کشورها از 
وضعیت منطقه و به گروگان گرفتن شورای همکاری 
توسط یک یا دو کشور خاص در این حوزه می داند که 
مخالف روحیه همکاری بین برخی از این کشورها 
و ایران است و طبیعی است که جمهوری اسالمی 

ایران قویا این اتهامات را رد می کند.
خطیب زاده با تأکید بر اینکه جرایز سه گانه ما 
در خلیج همیشه فارس )ابوموسی و تنب بزرگ و 
کوچک( جزو الینفک و ابدی خاک ایران هستند 
و همواره در خاک ایران بوده و تا ابد در خاک ایران 
خواهند بود، گفت: این اظهــارات مداخله جویانه 
قویا رد و محکوم می شــود و آنچه را که ما در داخل 
مرزهای خودمان انجام می دهیم تماما در حاکمیت 
ملی ماســت و به هیچ طرف ثالثی مرتبط نیست و 
تکرار این ادعاهای بی اساس تغییری در وضعیت 
حقوقی آن ایجاد نمی کند. ما به آن ها توصیه می 
کنیم که دست از این بیانیه های مالل آور و تکراری 

بردارند.
وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در مورد 
بدهی کره جنوبی به ایران گفت: کره جنوبی بدهی 
قطعی از بابت فروش نفت و میعانات گازی به ایران 
دارد که متأسفانه به رغم تمامی تعهدات و بدیهیات 
قانون تجارت جهانی و مسلمات روابط خارجی این 
بدهی را تاکنون پرداخت نکرده است. کره جنوبی به 
ملت ایران و 8۰ میلیون ایرانی بدهکار است و طرف 
کره ای تاکنون به رغم تمامی قول ها و اظهاراتی که 
در این زمینه داشتند این بدهی را پرداخت نکرده اند.
ســخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: این یک 
موضوع دوجانبه بین ایران و کره است و در چارچوب 
دوجانبه هم باید حل و فصل شود و به هیچ موضوع 
دیگری خارج از روابط دوجانبه ایران و کره مرتبط 
نیست.خطیب زاده همچنین در ارتباط با اظهارات 
متفاوت مقامات آمریکایی در مورد خروج نام سپاه 
پاسداران از لیســت تحریم ها اظهار کرد: ما تأکید 
داریم که تمامی اجزای فشــار حداکثری و عناصر 
آن باید برداشته شود تا مردم ایران بتوانند به صورت 
کامل از منافع برجام برخوردار شوند. آنچه که بین 
ما و آمریکا باقی مانده بیش از یک موضوع اســت و 
محوریت آن این است که باید تمامی اجزای فشار 
حداکثری برداشــته و انتفاع ملت ایران از برجام 

محقق شود.
وی گفت: ما در مذاکرات وین در چارچوب منافع 

قطعی ملت ایران عمل می کنیم.

نشست خبری

خطیب زاده:

خطوط قرمز در مذاکرات وین نعل به نعل رعایت شده است

درخواست افکار عمومی طرح  جنجالی را به صحن برگرداند

 انحالل کمیسیون
 ناکاِم صیانت!

چرتکه 3

سياست 2

 ناهماهنگی و ضدو نقیض گویی 
درباره پول های بلوکه شده ادامه دارد

افزایش حجم 
محرمانگی در  دولت 

 محرمانگی حاال بــه جزئی تفکیک ناپذیر 
از اقتصاد ایران تبدیل شــده اســت. در سایه 
محرمانه ماندن اطالعات، صــادرات نفت به 
پیش از تحریم بازگشــته و حاال اعالم شــده 
است که افزایش قابل توجه درآمد نفتی اتفاق 
افتاده است. این همه  ماجرا نیست. پای ابهام 
به پول های بلوکه شــده  ایــران در جهان باز 
شده و در حالی که مشخص اســت ایران در 
کدام کشورها پول بلوکه شــده دارد، معلوم 
نیست منابع ایران در کدامیک از این کشورها 

آزاد شده است. در حالی که بحث بر سر تاثیر 
آزادسازی منابع آزاد شده بر اقتصاد و بازار ارز 
داغ بود؛ فعاالن رســانه ای حامی دولت خط 
خبری جدیدی را تــدارک دیده اند. عبداهلل 
گنجی، فعال رســانه ای اصولگرا که در سمت 
مدیر مسئول روزنامه همشهری حضور دارد، در 
صفحه شخصی خود نوشت: »اتفاقا برای بنده 
هم این موضوع سوال بود. همین امروز از وزیر 
نفت سوال کردم اگر نفت بیشتر می فروشید و 

پولش هم برمی گردد...

رویکرد انفعالی ایران و یغمای حق آبه کشور توسط همسایگان 

ریزگردهامحرکدیپلماسیآبمیشود؟
شهرنوشت 6

 آب سدها 
به نیمه رسید

پرسپولیسی که اصال شبیه پرسپولیس نیست

قهرمان مقوایی! 

دبیرکل جمعیت وفاداران انقالب اسالمی:

 وزرا و معاون اول رئیسی
  اول فکر کنند، 

بعد تصمیم بگیرند

 اراده ای برای تصویب سریع تر
 اصالحیه ماده ۵ در کار نیست

 کارگران ساختمانی؛
 گرفتار در هزارتوی بیمه

شهربانو امانی:

مصدق نفت را ملی کرد، 
آقایان فامیلی

دسترنج 4
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آدرنالين 8
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