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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
با بیان اینکه دو تراکنش صورت گرفته 
در کانال مالی سوئیس، با منابع مالی 
ایران نزد ســوئیس انجام شده، گفت: 
منابع مالی ما در این کشور خیلی زیاد 
نیســت اما منابع مالی ایران در سایر 
کشــورها زیاد اســت و آمریکا تالش 
می کند که این منابع مالــی وارد این 

کانال نشود.
ســعید خطیب زاده در نشســت 
خبری دیروز خود با رسانه های داخلی 
و خارجی، در پاسخ به اینکه آیا با توجه 
به اینکه سوئیس حافظ منافع آمریکا 
در ایران است، آیا سفر وزیر خارجه این 
کشور ارتباطی با رابطه ایران و آمریکا 
دارد، تصریح کرد: ســفر وزیر خارجه 
سوییس به تهران در چارچوب روابط 
دو کشــور و در چارچوب نقشه راهی 
است که در جریان سفر روسای جمهور 
دو کشور به ایران و سوئیس تهیه شد و 

ارتباطی با روابط ایران و آمریکا ندارد.
وی با بیــان اینکه این ســفر قرار 
بود زودتر از اینها انجام شــود ولی به 
دلیل شــیوع ویروس کرونــا با تاخیر 
مواجه شد، اظهار کرد: ما روابط کمی 
و کیفی عمیقــی با ســوئیس داریم 
و یکــی از ویژگی های ســوییس این 
اســت که حافظ منافع ما در برخی از 

کشورهاست.

وی با اشاره به تماس تلفنی پمپئو 
وزیر خارجــه آمریکا بــا وزیر خارجه 
سوییس در آستانه این سفر گفت: در 
آستانه ســفر آقای گروسی مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران 
نیز شاهد اینگونه رفتارها و فشارها از 

سوی آمریکا بودیم.
نقض قطعنامه 2231 به معنای 

پایان حضور ایران در برجام است
ســخنگوی امــور وزارت خارجه 
همچنیــن در مورد گــزارش برخی 
از رســانه ها مبنی بر احتمال این که 
انگلیس بخواهــد روندی خــارج از 
چارچوب برجام در مورد فعالیت های 
هســته ای ایران اتخاذ کنــد و برخی 
از اخبــاری که در ایــن زمینه مطرح 
شــده اســت، گفت: آنچه که تاکنون 
دولت انگلیس انجام داده اســت هم 
راستا با دیگر کشــورهای عضو برجام 
و کمیســیون مشــترک بوده است. 
آنها می دانند که تعهــدات قطعی در 
برجام دارند و تمام موارد و اتفاقات در 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 

ملل آمده است.
وی با بیان اینکه کشــورهای عضو 
برجام در بیانیه های خــود در جریان 
تحــوالت اخیر بر اهمیــت حفظ این 
توافق بین المللی تاکید کرده اند، اظهار 
کرد: هر طرفی کــه بخواهد قطعنامه 

۲۲۳۱ سازمان بین الملل را نقض کند و 
تعهدات خود در این زمینه را اجرا نکند 
و نقض کند پاسخ ایران به این موضوع 
روشــن خواهد بود هرگونه نقض این 
قطعنامه به معنای پایان حضور ایران در 
برجام خواهد بود و طرف های مقابل به 
این مسئله واقف هستند و آنها با آخرین 
شانس ها برای حضور ایران در برجام 

بازی نمی کنند.
دخالتی در پروسه قضایی پرونده 

قاضی منصوری نداریم
سخنگوی وزارت خارجه کشور در 
بخش دیگری از نشســت خبری خود 
درباره پرونده قاضی منصوری و برخی 
از اظهاراتی که از ســوی خانواده وی 
اخیرا مطرح شده است، گفت: همانطور 
که می دانیــم وزارت خارجه دخالتی 
در پروسه قضایی و پلیسی ندارد و هر 
چیزی در مسیر خودش انجام می شود 
و سفارتخانه های ایران نیز در چارچوب 
قانون عمل می کنند. خطیب زاده اضافه 
کرد: در مورد ایــن متوفی نیز گزارش 
نهایی دادگاه ارســال شــده، ترجمه 
شده و در اختیار خانواده آن مرحوم و 
قوه قضاییه قــرار می گیرد، نظر نهایی 
اعالم شده و خانواده آن مرحوم ۲۰ روز 
فرصت دارند که به رأی دادگاه اعتراض 
کنند و اگر در این مسیر کاری از وزارت 

خارجه برآید انجام خواهد داد.

پیامی برای امارات
ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان در ادامــه صحبت های 
خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
در ارتباط با تحــوالت اخیر در روابط 
امارات و رژیم صهیونیستی و انتشار 
برخی از اخبار مبنی بــر ایجاد پایگاه 
جاسوســی در منطقه از ســوی آنها 
و رصد فعالیت های ایــران گفت: در 
جریان تحوالت اخیر امارات متحده 
عربی دو اشتباه راهبردی انجام داد، 
هم اشــتباه شــناختی و هم اشتباه 
محاســباتی. اشتباه شــناختی او در 
مورد جایگاهش در منطقه و همچنین 
جایگاه اســرائیل و آمریکا در دنیای 
گذار کنونی است و اشــتباه دوم آن، 
اشــتباه محاســباتی بود کــه تصور 
می کند از خــارج از منطقه می تواند 

امنیت خود را تامین کند در حالیکه 
آنها نمی توانند امنیت خود را تامین 
کننــد چه برســد به امنیت کشــور 

دیگری.
وی با بیان اینکــه به صورت جدی 
انتظــار داریم که امارات اشــتباهات 
خــود را در این زمینــه تصحیح کند، 
ادامــه داد: در ارتباط با موضوع امنیت 
ملی نیز ایــران در ایــن زمینه با هیچ 
کسی شــوخی ندارد و ما با شفافیت و 
از تمامی مجاری ممکن این موضوع را 
به اطالع همسایه مان در خلیج فارس 

رسانده ایم.
وی همچنین در مورد توافق اخیر 
دو کشور صربستان و کوزوو در ارتباط 
با اسرائیل با حمایت آمریکا و همچنین 
توافقی که بین این دو کشور برای حل 
اختالفات منعقد شــده است، گفت: 
البته قیافه ای که مــن از مقامات این 
کشورها از جلســه آقای ترامپ دیدم 
قیافه متعجبی بود و باید تفسیر کرد 
که در آن اتاق چه گذشــته است. آنها 
برای چیز دیگری جمع شــده بودند 
ولی ترامپ بــا دســتور کار دیگری 

وارد شد.
برخورد فعاالنه برای آزادسازی 
دارایی های ایران در بورس آلمان

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران 
در پاسخ به ســوال دیگری در ارتباط 
با تالش های آمریکا برای آزاد کردن 
دارایی های ایــران در بورس آلمان به 
بهانه پرداخت غرامت به قربانیان ترور 
در کنیا و تانزانیا، گفت: یک وجه این 
موضوع به آمریکا برمی گردد و دولت 
واشنگتن همواره سعی کرده که از هر 
حربه و دستاویزی برای ضربه زدن به 

منافع ایران استفاده کند.
ر  نــگا بــه خبر وی خطــاب 
پرسش کننده گفت: شــما جزئیات 
این موضوع را از بانک مرکزی ســوال 
کنید ولی به این موضوع توجه کنید 
که آمریکا در هیچ یک از اقداماتش در 
این چارچوب موفق نشده و نظر ایران 
تا کنون جلو رفته است. در حال حاضر 
آمریکا تالش می کند که در کشورهای 
مختلف اینگونه اقدامات را انجام دهد 
و به دنبال ایجاد بهانه است و ما نیز با 
اینگونه اقدامات و سیاست ها فعاالنه 

برخورد می کنیم.

 وزیر خارجه هند 
امروز به ایران می آید

سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
در پاسخ به ســوال دیگری در ارتباط 
با ســفر اخیر وزیر دفاع هند به ایران و 
اهمیت همکاری ایران با کشورهایی 
همچون روسیه و هند در حوزه نظامی 
در راســتای مبارزه با تروریسم تاکید 
کرد: جمهــوری اســالمی ایران یک 
سیاست خارجی واحد دارد که در آن 
سیاست، دیپلماسی فرهنگی، علمی و 

دفاعی نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه ما همواره به دنبال 
حسن همجواری با کشورهای همسایه 
خود هستیم، افزود: روابط ما با کشور 
هند چند الیه و عمیق اســت و یکی از 
همکاری های ما با این کشور مبارزه با 
تروریسم است. همچنین ایران مایل 
اســت به عنوان یکــی از قدرت های 
تاثیرگــذار منطقه نقش خــود را در 
متوازن کردن تحوالت منطقه ایفا کند 

و در این چارچوب تالش دارد.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان 
همچنین با اعــالم اینکه فــردا)۱8 
شهریور( وزیر خارجه هند سفر کوتاهی 
به ایــران خواهد داشــت، گفت: وزیر 
خارجه هند در جریان سفر به روسیه 
برای شــرکت در اجالس شــانگهای 
چند ســاعتی کوتاه در تهــران توقف 
خواهد داشت و با آقای ظریف دیدار و 
رایزنی می کند. خطیب زاده تاکید کرد: 
هفته های شلوغی را در عرصه سیاست 
خارجی در پیش رو داریم و سفرهایی 
نیز برای آقــای ظریف در پیش گرفته 
شده که به محض نهایی شدن در مورد 

آن اطالع رسانی می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه:

آمریکامانعورودمنابعمالیایرانبهکانالسوئیسمیشود

خبر

وزیر دفاع انگلیس تاکید کرد که کشورش 
در مقابله با »تهدیدات ایران و انصاراهلل یمن« 

با عربستان همکاری می کند.
به گزارش ایســنا، بن والــس، وزیر دفاع 
انگلیس در گفتگو با شبکه العربیه که مشروح 
آن به تازگی منتشر شده گفت که روابط بین 
دو کشور انگلیس و عربســتان سعودی یکی 
از طوالنی ترین و عمیق تریــن روابط منطقه 
است و حفاظت از امنیت عربستان در مقابل 
»حمالت و تهدیدات ایران و حوثی ها« برای 

کشورش بسیار حائز اهمیت است.
وی گفــت: روابــط امنیتــی انگلیــس 

با عربســتان دیرینه تــر از هر رابطــه ای با 
همپیمانان غربی اســت. ما حدود ۱۰۰ سال 
اســت که در حوزه های متعــددی همواره 
دوشادوش هم ایســتاده ایم. ما از دیرباز با هم 
رابطه عمیقی داشــته ایم و این رابطه محدود 
به فروش تســلیحات و همکاری های دفاعی 

نیست.
وزیر دفــاع انگلیــس تاکید کــرد: ما در 
حفاظت از امنیت عربســتان با این کشــور 
همکاری می کنیم، چــه در مقابل پهپادهای 
یمنی و چــه در مقابل موشــک های کروز و 
حتی در مقابل تهدیدات ایــران؛ حفاظت از 

 این مســئله برای منطقه بســیار مهم است. 
بن والس مدعی شــد: ایرانی ها کشتیرانی و 
منافع عربستان و امارات را تهدید می کنند و 
ما باید در رویارویی با این خطر همکاری کنیم. 
محافظت از تنگه هرمز و اقتصاد کشــورهای 
خلیج )فارس( نه تنها برای انگلیس بلکه برای 

همه منطقه مهم است.
او تاکید کرد که کشــورش در مقابل این 

تهدیدات در کنار سعودی خواهد ایستاد.
این مقام انگلیســی گفــت: از چند هفته 
پیش در وزارت دفاع اعالم کردیم که تجارت 
خود با عربستان را در زمینه دفاع هوایی از سر 

می گیریم. این برای انگلیس تنها یک موضوع 
تجاری نیست، بلکه یک همکاری همه جانبه 

است.
بن والس گفت: شــرکت های انگلیســی 

ســازنده ســامانه های دفاع هوایی در کنار 
ســعودی ها در این زمینه کار می کنند تا این 
تجهیزات را تولید کننــد؛ این یک همکاری 

واقعی در زمینه دفاع هوایی است.

وزیر دفاع انگلیس تاکید کرد؛

حمایت از عربستان در برابر ایران و انصاراهلل یمن
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ظریف پس از دیدار با کاسیس:
قدردان تالش های سوئیس برای 
کاهش کارشکنی های آمریکا هستیم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
دیروز پس از دیدارش با وزیر خارجه ســوئیس در 
توییتی نوشت: »از میزبانی ایگناتسیو کاسیس، وزیر 
خارجه سوئیس در صدسالگی روبط دیپلماتیکی که 
بر اساس احترام دوجانبه پایدار مانده است، خرسند 
شدم.« وی افزود: »گفت وگوهای عالی  در خصوص 
مســائل دوجانبه ، منطقه ای و جهانی داشتیم. در 
حالی که قدردان تالش های سوئیس برای سبک 
کردن خرابکاری های آمریکا هســتیم، بازگشت 

دادوستدهای عادی اولویت جهانی است.«
    

ایرج مسجدی:
عراق اجازه ورود زوار اربعین از 
کشورهای خارجی را نمی دهد

ایراج مسجدی، سفیر ایران در عراق درباره انتشار 
فیلم استاندار کربال و اعلم آمادگی برای میزبانی از 
زوار، تاکید کرد: از سخنان وی سوء برداشت شده 
بود؛ »نصیــف الخطابی«، اســتاندار کربال در این 
مصاحبه گفته بود که امیدوار اســت ویروس کرونا 
از جامعه بشری رخت بربندد تا همه عاشقان امام 
حسین)ع( و اربعین بتوانند به زیارت اماکن مقدس 
در عراق مشرف شــوند. مسجدی با تاکید بر اینکه 
دولت عراق مدت هاست که تصمیم خود در این باره 
را اعالم کرده، گفت: این دولت به هیچ عنوان اجازه 
ورود زائر خارجی اربعین به کشور را نمی دهد و در این 

باره تردیدی وجود ندارد. 
    

غضنفرآبادی:
میرسلیم اسناد رشوه ۶۵میلیاردی 

را چهارشنبه ارائه کند 
حجت االسالم موسی غضنفرآبادی، سخنگوی 
هیئت نظارت بر رفتار نماینــدگان به مهر گفت: 
تاکنون فقط یک شکایت در هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان ثبت شده که مربوط به شکایت رئیس 
کمیســیون عمران مجلس از مصطفی میرسلیم 
نماینده مردم تهران است. وی افزود: هیأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان در جلسه ای از میرسلیم دعوت کرد 
تا مستندات خود درباره ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی 
به یکی از نمایندگان مجلس دهم را ارائه کند که در 
آن جلسه این مستندات را ارائه نکرد. بر این اساس، 
ما اعالم کردیم در جلســه آتی هیــأت نظارت که 
چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود، میرسلیم 

دالیل و مستندات خود را ارائه کند.
    

رایزنی ضدایرانی گانتس با 
وزیر امور خارجه کرواسی

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس 
از دیدار با گوردون گرلیچ وزیر امور خارجه کرواسی، 
در صفحه توییترش نوشــت که »تــداوم تالش ها 
برای ایجاد جبهه ای متحد و راسخ علیه ایران و پیدا 
کردن راه هایی برای تعمیــق همکاری ها در زمینه 
دفاعی و سالمت از جمله مباحثی است که در دستور 
کار رایزنی با وزیر امور خارجه کرواســی قرار دارد.« 
اظهارات گانتز در پی این مطرح می شود که مقامات 
ارشد صهیونیست در مدت اخیر رایزنی های ضد ایرانی 
مشابهی را با وزرای امور خارجه و مقامات کشورهایی 

همچون آلمان، آمریکا و انگلیس داشته اند.
    

سلیمی:
گزینه پیشنهادی وزارت صمت 

احتماال فردا معرفی می شود
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس   در 
گفتگو با مهر، درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی 
صمت به مجلس گفت: قرار بر این بود دولت گزینه 
پیشنهادی خود برای وزارت صمت را در جلسه علنی 
روز یکشنبه مجلس معرفی کند اما این اتفاق نیفتاد 

که امیدواریم چهارشنبه معرفی شود.
    

هاشمی طبا:
کاندیداهای 1۴۰۰ برنامه ای 

برای ایران ندارند
مصطفی هاشــمی طبا، کاندیــدای انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۱۳9۶ گفت: هیچ کــدام از 
کاندیداهایی انتخابات ســال آینــده که تاکنون 
اسمشــان مطرح شــده در هیچ یــک از گروه ها و 
جناح های سیاسی کشور برنامه ای برای آینده ایران 
ندارند اما نهایتا باز هم یک نفر با شعارهای پوپولیستی 
سرکار می آید. هاشمی طبا همچنین با بیان اینکه 
مردم به چهــره جدیدی برای انتخابات ریاســت 
جمهــوری رأی نمی دهند، افــزود: از نظر من فرد 
شناخته شده ای از همان جناح اصولگرایان خواهد 
آمد و رای آن درصد شرکت کننده هم مشخص است، 
اصولگرایان هم به احتمال زیاد ائتالف می کنند تا آن 

کسی که مورد نظرشان است رأی بیاورد.

سخنگوی وزارت امور 
خارجه در مورد گزارش 
برخی رسانه ها مبنی بر 
احتمال این که انگلیس 
بخواهد روندی خارج از 

چارچوب برجام در مورد 
فعالیت های هسته ای ایران 

اتخاذ کند، گفت: هرگونه 
نقض قطعنامه 2231 به 

معنای پایان حضور ایران در 
برجام خواهد بود

خطیب زاده از سفر امروز 
وزیر خارجه هند به ایران 
خبر داد و درباره همکاری 
نظامی ایران و هند، گفت: 
روابط ما با کشور هند چند 
الیه و عمیق است و یکی از 

همکاری های ما با این کشور 
مبارزه با تروریسم است

عباس عبــدی درباره طرح تــازه مجلس بــرای اصالح 
قانــون انتخابات گفــت: از آنجا که هنوز اســاس و فلســفه 
انتخابات واقعی در ایران مورد پذیرش کســی در سیســتم 
قرار نگرفته و به همین دلیل اســت که هــر روز جایی از آن 
را دســتکاری می کنند و اینقــدر لکه گیــری و صافکاری 

 می کنند که اساســاً شــکل اصلی آن هم تغییــر می کند. 
این تحلیلگر اصالح طلب در گفتگویی بــا خبرآنالین در این 
خصوص افزود: برخی فکر می کنند با تغییر قانون می توانند 
مسائل را در کشور به نحوی که مطلوب می دانند، تغییر دهند. 
قانون مدنی درست است که یک قانون بود اما مبتنی بر یک سری 
واقعیت های اجتماعی بنا شده بود و نمی خواست آنها را نادیده 
بگیرد. به عبارتی اول آن واقعیت ها پذیرفته می شدند و بر اساس 
و مبنای آنها قانون تنظیم می شد. در واقع آنان نمی خواستند 
قانونی خالف واقعیت جامعه را جعل یا وضع کنند، بلکه همان 
عرف موجود را تبدیل به یک متن منقح قانونی می کردند. در 

حالی که ما االن درباره اصالحیه قانون انتخابات شاهد رخ دادن 
عکس این فرایند هستیم. به عبارت دیگر درباره انتخابات مردم 
یک چیزی می خواهند اما تهیه کنندگان این طرح ها درصدد 

هستند که چیز دیگر را طراحی و اجرا کنند.
وی تصریح کرد: هدف نهفته در این کار هم این است که بقای 
خودشان تثبیت و تضمین شــود نه اینکه خواست عمومی را 
بازتاب بدهد و فکر هم می کنند با قانون می شود این کار را انجام 
داد. اما دست یافتن به چنین هدفی با این اقدام، شدنی نیست. 
در اینجا قانون صرفا می تواند یک پوششی باشد برای نادیده 
گرفته شدن واقعیت. اگر کســی نمی خواهد حاکمیت مردم 

 را بپذیرد دیگر الزامی نیست که قانون انتخابات را عوض کند. 
وی ادامه داد: به نظر من نویســندگان این طرح ها در واقع 
دارند همــان ایده آقــای حجاریان را پیــاده می کنند که 
پیشنهاد کرده بود: »در انتخابات آتی فقط یک نامزد ازسوی 
شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست جمهوری معرفی 
و تأیید شود.« یادتان هست که چقدر همین جریان به ایده 
آقای حجاریان حمله کردند که شما حرف بی جایی درباره 
انتخابات ریاست جمهوری زده اید و جمهوریت کشور را به 
تمسخر گرفته اید. اما االن در عمل می بینیم که دارند همین 

کار را می کنند.
عبدی تصریح کرد: این تغییراتی که قرار است ایجاد شود در 
عمل به چیزی کم و بیش شبیه همان پیشنهاد آقای حجاریان 

منتهی می شود که تکلیف همه چیزها از قبل مشخص است. 

عباس عبدی:

مجلس در حال پیاده سازی ایده حجاریان است


