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روی موج کوتاه

وزیر امــور خارجه کشــورمان 
در پاسخ به این پرســش که برخی 
منتقدان شما ادعا می کنند که قصد 
دارید در انتخابــات ۱۴۰۰ کاندیدا 
شوید و شاید علت برخی فشارهای 
داخلی به شــما در ایــن چارچوب 
باشــد، گفت: به کســانی که نگران 
۱۴۰۰ هستند می گویم نگران ۱۴۰۰ 
نباشــند و بگذارند مــا کاری را که 
بلدیم انجام دهیم و به خاطر نگرانی 
از ۱۴۰۰ مانــع کار ما نشــوند؛ اگر 
این دوســتان بخواهند حاضرم در 
محضری که آنهــا می گویند حضور 
پیدا کنم و تعهد محضری بدهم که 
در ۱۴۰۰ یــا در خانه هســتم یا در 
دانشگاه و قصد ورود به عرصه ای که 

آنها نگرانش هستند را ندارم.
پیشنهاد حضور در کاخ سفید را 

نپذیرفتم و تحریم شدم
محمدجواد ظریف در نشســت 
خبری دیروز خود با رسانه های داخلی 
و خارجی که به مناسبت روز خبرنگار 
برگزار شــد، درباره دیدارش با رند 
پاول، سناتور آمریکایی و اینکه گفته 
شده در آن نشســت پیشنهاد دیدار 
با ترامپ مطرح شــده نیــز توضیح 
داد: اگر قرار باشــد صــورت مذاکره 
را بیرون بدهیم دیگر بــا ما مذاکره 
نمی کننــد بنابراین خبرهــای ما از 
مالقات ها مختصر است. درباره آنچه 
در مذاکرات اتفاق افتاده چیزی مطرح 
نمی کنم اما در ســفرم به نیویورک 
گفته شــد که ظرف دو هفته تحریم 
می شــوم مگر اینکه آن پیشنهاد را 

بپذیریم که نپذیرفتم.
وزیر امور خارجه کشــورمان در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از 

مقامات آمریکایی مدعی هستند که 
شما در سیاست خارجی ایران نقشی 
نداریــد و اگر قرار اســت مذاکره ای 
صورت بگیرد باید بــا مقامات عالی 
رتبه ایران صورت بگیرد و به همین 
خاطر شما را تحریم کرده  است، اظهار 
کرد: ترامپ قبل از اینکه من را تحریم 
کند مقام معظم رهبــری را تحریم 
کرده اند و صحبت هایــی که آنها در 
این زمینه مطرح می کنند حرف های 

بی اساسی است.
اگر به ۱۰ سال قبل برگردم 

برجام را امضا می کنم
وزیــر خارجه کشــورمان تاکید 
کــرد: بنده اگــر به ۱۰ ســال دیگر 
هم برگردم برجــام را امضا می کنم. 
برجام سند افتخار مردم ایران بود. با 
پشتوانه رهبری برجام را امضا کردم، 
با مقاومت برجــام را امضا کردم، لذا 
برجام با پشتوانه مقاومت امضا شد. 
برخی دوستان ما نخواستند ببینند. 

امیدوارم یک روزی ببینند.
برخی ادعای والیتمداری 
دارند، اما توهین می کنند

ظریف درباره برخی اظهارنظرها 
مبنی بر اینکه بیــن نظرات او با مقام 
معظم رهبری اختالفاتی وجود دارد، 
تصریح کرد: برخی در داخل کشــور 
و یا بیــرون از آب می خواهند تصویر 
غلط ارائــه دهند در حالــی که من 
همیشــه از محبت ها و الطاف مقام 
معظم رهبری برخــوردار بوده ام و از 
این بابت از ایشان سپاسگزارم. مقام 
معظم رهبری همواره در موضوعات 
مختلف تاکید دارند که مسئوالن نظر 
خود را بدون خودسانسوری و آزادانه 
بیان کننــد اما برخــی می خواهند 

تصویر دیگری ارائه کنند. من همیشه 
مورد لطف مقام معظم رهبری بوده ام 
که مورد آخــر آن را نیز در گزارش ها 
دیدید و من نمی دانم چگونه برخی 
ادعای والیتمداری دارند اما توهین 

می کنند.
اروپایی ها نمی توانند از 

مکانیسم ماشه استفاده کنند
وزیر امور خارجــه همچنین در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه به 
نظر می رســد با توجه به عدم اجرای 
تعهدات از سوی کشورهای اروپایی، 
ایران به سمت اجرای گام سوم پیش 
خواهد رفت و اجرای این گام ســوم 
چقدر ما را به فروپاشی برجام و شرایط 
قبل از برجام نزدیک می کند تصریح 
کرد: همانطور که پیش از این توضیح 
دادم اقدامات ما در راســتای کاهش 
تعهدات برجامی در چارچوب خود 
برجام بوده اســت، در برجام چنین 
ظرفیتی وجود دارد و ما بر این اساس 

کار کرده ایم.
وی افــزود: ما می توانیــم برنامه 
هسته ای مان را بســیار گسترده تر 
از قبل از برجــام به پیــش ببریم و 
طرف های مقابل ما هیچ گاه نخواهند 
توانســت اجماع امنیتی که پیش از 
برجام علیه ایــران ایجاد کرده بودند 
را دوبــاره ایجاد کنند چــرا که همه 
دنیا می دانند که ایــن ایران بوده که 
به تعهــدات خود پایبند بــوده و در 
۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به این موضوع اشاره شده است 
و اگر مشــکلی هســت این ناشی از 

قانون شکنی آمریکاست.
ظریف با بیان اینکــه اروپایی ها 
نمی توانند از مکانیسم ماشه استفاده 

کنند، افزود: چراکــه اقدامات ایران 
خالف برجام نیست و در داخل برجام 
است و ما در چارچوب برجام اقدام به 
کاهش تعهدات خــود کرده ایم. آنها 
نمی توانند علیه ما در شورای امنیت 
اقدامی انجام دهند مگر اینکه در این 
زمینه به زور متوسل شــوند و شما 
می دانید که اقدام زور با اقدام قانونی 

فرق دارد.
تعهدات اروپایی ها معطوف به 

نتیجه نه اقدام
ظریــف در ادامــه در خصوص 
تعهدات برجامی اروپایی ها با توجه 
به خــروج آمریکا از برجــام، گفت: 
زمانی که اروپایی ها فهمیدند آمریکا 
دیگر در برجــام نیســت ۱۱ تعهد 
را تایید کردند که ســه بار در سطح 
وزرا و بعد از آن هم در سطح مدیران 
سیاســی این تعهدات تکرار شد که 
شامل فروش نفت، بیمه، هواپیمایی، 
کشــتیرانی، همکاری های صنعتی 
و ... اســت اما آنها هنوز هم شــروع 
نکرده اند. لــذا تاکیــد می کنم که 
تعهدات اروپا بعد از خروج آمریکا از 
برجام است و نمی توانند بگویند علم 

به خروج نداشتند. آنها بعد از آن تعهد 
کردند و نمی توانند ادعــا کنند که 
نمی دانستند آثار تحریم های آمریکا 
چگونه است. به آنها می گویم شما هم 
رفیق های خودتان را می شناختید. 
اکنون اینستکس گام اجرایی است و 

لذا باید تعهدات را اجرایی کند.
وی افزود: اروپایی ها باید متوجه 
باشــند شــرکت های آمریکایــی 
که با ایــران کار کردنــد هیچ کدام 
محدودیت هــای شــرکت های 
اروپایی را ندارند اگر قرارداد شرکت 
بوئینگ ســه ماه نهایی شد قرارداد 
ایرباس شــش ماه طول کشید. چرا 
اروپایی ها چشم خود را باز نمی کنند 
که آمریکاییها چه بالیی بر سر اقتصاد 

جامعه بین الملل می آورند.
 فروش نفت ایران، 

کف تعهدات اروپاست
ظریــف در بخــش دیگــری از 
صحبت هــای خود در ایــن ارتباط 
گفــت: بــرای ادامــه کار و اینکــه 
جمهوری اسالمی ایران اقدامات خود 
را به قبل از کاهش تعهدات برجامی 
بازگرداند بــر دو موضوع تأکید ویژه 
کرده ایم از جمله اینکه میزان فروش 
نفت ما به قبل از می 2۰۱8 یعنی قبل 
از خروج آمریــکا از برجام بازگردد و 
منابع مالی آن به ایران بازگردد، این 
کف تعهدات اتحادیــه اروپا در برابر 
ایران اســت و ما بر آن تأکید داریم. 
البته آن ها تعهدات دیگری نیز دارند 

که باید آن را انجام دهند.
تصمیم چین، روسیه و هند برای 

حذف دالر از مبادالت با ایران
وی با بیــان اینکه ما بــا برخی از 
کشورها به توافق رســیده ایم که در 
جریان تبادالت مالی خــود از دالر 
اســتفاده نکنیم، گفت: مثال چین، 
روســیه و هند نیز تصمیم گرفته اند 
که در مبادالت خود از دالر استفاده 

نکنند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: به نظر 
من روش تهاتــر کاال می تواند یکی 
از روش های خوب تبادالت تجاری 
بین کشورهای در حال توسعه باشد 
چرا که دیگر آن ها مجبور نیســتند 
از زورگویی مالی نظــام بین المللی 

تبعیت کنند.
 سفره رابطه با ایران

 گسترده است
وزیر امــور خارجه کشــورمان 
با بیان اینکه ســفره رابطــه با ایران 
گسترده است، خطاب به کشورهای 
منطقه گفت: ایران به عنوان کشــور 
بزرگ منطقه و برادر شــما اســت. 
آیــا می خواهید که مردم یمن ســر 
و ســامان بگیرند؟ آنهــا برای خرید 

امنیت جنگ کویت را به راه انداختند 
اما فراموش نکنید که امنیت خریدنی 
نیســت. ما یا با هم امن هســتیم یا 
اینگونــه نیســت. در واقــع امنیت 

جدایی ناپذیر است.
وی با بیان اینکه در ایام حج قرار 
داریم و این ایام، ایام وحدت مسلمین 
اســت، گفت: جنگ یمــن را پایان 
دهید. کشــتار مردم منطقه را پایان 
دهید و فشــار بر مردم افغانستان و 
سوریه و لبنان را پایان دهید. بیایید 
سر ســفره امنیت جمعی بنشینیم. 
 خواهید دید ســفره امنیــت برای 

همه باز است.
 گفت وگو به نفع عربستان 

و همه است
ظریف درباره اینکه بــا توجه به 
تحــوالت اخیر در منطقــه آیا وقت 
تنش زدایی فرا نرسیده است، گفت: 
بنده در ابتدای مسئولیتم در وزارت 
خارجه در اولین مقاله ای که نوشتم 
دعوت به گفت وگو کردم، هم پیشنهاد 
گفت وگو با مقامات ســعودی دادم. 
لذا در گفت وگو باز است، ما آمادگی 
داریــم، گفت وگو به نفــع منطقه، 
عربستان سعودی و همه کشورهای 

منطقه است.
یــد مجمــع  فــزود: با وی ا
گفت وگوهای منطقه ای ایجاد شود. 
این موضــوع را ضــروری می دانیم. 
البته این مسئله در نامه آقای والیتی 
به دبیرکل ســازمان ملل متحد در 
ســال ۱۹8۵ هم اعالم شده بود. لذا 
پیشــنهاد جدیدی نیســت اما آنها 
بودنــد که اســتقبال نکردنــد. راه 
گفت وگو و امنیت منطقه باز است و در 
گفت وگوی جمهوری اسالمی ایران 

برای همسایگان بسته نیست.
ظریف در مورد تمــاس ولیعهد 
ســعودی هم گفت: بنــده از تماس 
خبر ندارم. از درون ولیعهد سعودی 
خبر نــدارم. آماده ایــم وضعیت در 
منطقه تغییر کند. بمباران مردم یمن 

متوقف شود.

ظریف در نشست خبری:

تعهد محضری می دهم که 1400 یا در خانه هستم یا دانشگاه

گفت و گو

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
اظهار کرد: مســئوالن نظام باید بین ادامه 
مســئولیت یا تحصیل و زندگی فرزندانشان 

در خارج از کشور یکی را انتخاب کنند.
محمدعلــی پورمختــار در خصــوص 
اظهارات اخیر حجت االسالم محمد مصدق، 
معاون حقوقی قوه قضاییــه مبنی بر اینکه 
نمایندگان طرحی ارائه کنند مبنی بر اینکه 
اگر فرزندان مقامات عالی رتبه نظام در خارج 
از کشــور تحصیل می کنند پــدران آن ها از 
سمت خود استعفا دهند، به مهر گفت: تهیه 
این طرح در مجلس امکان پذیر و در صورت 

تصویب و تبدیل به قانون، بازدارنده است.
وی ادامه داد: در واقع بازدارندگی چنین 
طرحی از این باب اســت که مسئولی که به 
دنبال اعــزام فرزندانش به خارج از کشــور 
برای تحصیل است، دیگر مسئولیتی نداشته 
باشد و باید بین ادامه مسئولیت یا تحصیل و 

زندگی فرزندانشان در خارج از کشور یکی را 
انتخاب کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
تاکید کرد: در صورتی کــه این طرح تهیه و 
تبدیل به قانون شود، یک عامل پیش گیرنده 
اســت تــا مســئوالن نظــام از موقعیت و 
جایگاه خود برای تحقق منافع شــخصی و 

خانوادگی شان سوءاستفاده نکنند.
پورمختار بیان کــرد: البته ما در برخی از 
رشته ها نیازمند اعزام دانشــجو به خارج از 
کشور هستیم و اگر امکان تحصیل در خارج از 
کشور برای همه کسانی که دارای استعداد و 
توانمندی کافی علمی هستند وجود داشته 
و تبعیضی در این زمینه نباشد، بسیار خوب 

است. 
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در شرایط 
فعلی برابری و عدالت در اعزام دانشجویان به 
خارج از کشور برای تحصیل وجود ندارد و در 

این زمینه تبعیضی آشکار حاکم است، گفت: 
برخی از مسئوالن به واســطه ارتباطاتی که 
دارند فرزندانشــان را به خارج از کشور اعزام 
می کنند که این اقــدام اصل عدالت را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
با بیان اینکه این هشــدار معاون حقوقی قوه 
قضائیه بسیار جدی و نیازمند مداقه و بررسی 
همه جانبه اســت، تصریح کرد: به طور کلی 
باید تصمیمی منطقــی در این زمینه اتخاذ 
شــود که در وهله اول مستلزم ارزیابی دقیق 
اســت و باید مشخص شــود که چه تعداد از 
فرزندان مســئوالن نظام در خارج از کشور 
تحصیل می کنند؟بــه چه طریقــی اعزام 
شــده اند؟ آیا توانمندی علمی داشته اند یا 
آنکه صرفا به واســطه مسئولیت والدینشان 
و با اســتفاده از رانت آنان به خارج از کشور 

رفته اند؟

پورمختار خاطرنشان کرد: ذکر این نکته 
هم حائز اهمیت است که تهدیدات امنیتی 
نسبت به فرزندان مســئوالن نظام مقیم در 
خارج از کشــور وجود دارد چرا که این افراد 

شناخته شده هستند و برخی از سرویس های 
جاسوسی به طور مستقیم و غیرمستقیم آنان 
را رصد می کنند تا اطالعاتی را از طریق آنان 

کسب کنند.

پورمختار:

مقامات بین مسئولیت و زندگی فرزندانشان در خارج یکی را انتخاب کنند
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 جریان سوم یک 
»نمایش سیاسی« است

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با بیان 
اینکه احتماال عده ای به دنبــال راه اندازی مغازه 
سیاسی هستند تا کاسبی جدیدی راه بیندازند، 
گفت: جریان سوم یک »نمایش سیاسی« است؛ 
کســانی که ادعا می کنند جریان سوم هستند، 
بخش های بریــده از اصولگرایان یا اصالح طلبان 
یا ملغمه ای از این دو جریان بوده و جریان ســوم 
مستقل نیستند. وی احتمال همکاری قالیباف 
و احمدی نژاد برای انتخابــات مجلس را نزدیک 
به محال دانست و افزود: احمدی نژاد ثابت کرده 
عادت دارد پا روی دوش دیگران گذاشته و باال برود 
و سپس زیر آن بزند. بعید می دانم قالیباف آنقدر 
ساده باشد که نردبان احمدی  نژاد شود. احمدی نژاد 
هم به کسی کولی نمی دهد؛ اگر به کسی هم کولی 
بدهد، به قالیباف کولی نمی دهد. احمدی نژاد اهل 
مشورت و همکاری سیاسی نیست و قالیباف هم 

روحیه نظامی و نگاه باال به پایین دارد.
    

پاسخ کدخدایی به نبوی 
درباره فرش قرمز 

بعد از آنکــه بهزاد نبوی، چهره سرشــناس 
اصالح طلب خطاب به شورای نگهبان گفت که باید 
برای اصالح طلبان فرش قرمز پهن کنند، عباسعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به 
این اظهارات، در صفحه توئیتری خود نوشت: »آنها 
که واجد شرایط قانونی نامزدی در انتخابات هستند 
فرش قرمز قانون برایشان پهن است، اما آنان که 
مشــمول موانع قانونی هستند، خط قرمز قانون 

اجازه نمی دهد به خانه ملت وارد شوند.« 
    

الریجانی خطاب به ظریف:
شما نماد ورزیدگی و سختکوشی 

دیپلماسی ایران هستید
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، 
صبح دیــروز با حضــور در وزارت امــور خارجه با 
محمدجواد ظریف دیدار و گفتگو کرد. وی در این 
دیدار، محمدجواد ظریــف را دیپلماتی ورزیده و 
باهوش خواند و تاکید کرد: شــما نماد ورزیدگی و 
سختکوشی دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران 
هستید. شــما  به عنوان مسئول سیاست خارجی 
کشور، با جدیت، هوشمندی، پشتکار و با اقتدار از 
مصالح ملی دفاع می کنید و تالش های شما در عرصه 
بین المللی موثر بوده است که دشمنان ملت دست به 

تحریم شما زده اند.
    

مرکل تمایلی به حضور در 
ائتالف خلیج فارس ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ســخنگوی 
دولت آلمان در مورد حضور کشورش در ائتالف 
نظامی خلیج فارس گفت: آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان و کل اعضای دولــت آلمان در حال حاضر 
تمایلی ندارند که در ائتالف آمریکا در خلیج فارس 
شرکت کنند. اکنون همه اعضای دولت آلمان در 

این موضوع با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
    

چین راهی برای خرید نفت 
ایران پیدا کرده است

 به گزارش ایلنا به نقل از فایننشــیال تایمز، 
مقام های آمریکایی مدعی شدند که چین راهی 
را برای دور زدن تحریم ها و خرید نفت از ایران پیدا 
کرده است. این مقام های آمریکایی در ادامه مدعی 
شدند که اطالعات دریافتی از طریق ماهواره ها و 
ســازمان های دریانوردی نفت کش های چینی 
متعلق به بانک Kunlun چیــن نقش پل و یا 
واسطه را بین ایران و چین بازی می کنند. بر این 
اساس نفتکش ها سیستم موقععیت یاب خود را 
خاموش می کنند تا ردیابی نشوند و همچنین نام 
خود را تغییر می دهند تا بتوانند نفت را  بارگیری 

کرده و به داخل چین ببرند.
    

دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه ها است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در واکنش به اینکه گفته  می شود شرط حضور 
زنان در ورزشگاه ها بســتگی به نظر دولت دارد، 
به ایلنا گفــت: »دولت موافــق ورود خانم ها به 
وزرشگاه هاست و باید یک هماهنگی بین قوا در 
این باره به وجود بیاید. وی افــزود: »ورود زنان 
به وزرشــگاه منع صریح قانونی ندارد و هنگامی 
که این منع وجــود ندارد، اصل بر جواز اســت. 
هیچ حقوق دانی نیز نمی تواند این حکم را زیر پا 
بگذارد زیرا این حکم روشن است.« گفتنی است 
فدراســیون جهانی فوتبال تا نهم شهریورماه به 
فدراسیون ایران زمان داده تا تکلیف حضور زنان 

در ورزشگاه ها مشخص شود.

اروپایی ها نمی توانند از 
مکانیسم ماشه استفاده 

کنند، چراکه اقدامات ایران 
خالف برجام نیست و ما 

در چارچوب برجام اقدام 
به کاهش تعهدات خود 

کرده ایم. آنها نمی توانند 
علیه ما در شورای امنیت 
اقدامی انجام دهند مگر 

اینکه در این زمینه به زور 
متوسل شوند

اگر به ۱۰ سال دیگر هم 
برگردم برجام را امضا 

می کنم. برجام سند افتخار 
مردم ایران بود. با پشتوانه 

رهبری برجام را امضا کردم، 
با مقاومت برجام را امضا 
کردم اما برخی دوستان 

ما نخواستند ببینند؛ 
امیدوارم یک روزی ببینند

   عکس: مهدی نصیری


