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روی موج کوتاه

محمدجواد ظریف در جلسه علنی 
عصر دیروز یکشــنبه مجلس شورای 
اسالمی به سوال محمد جواد ابطحی 
پاسخ داد مبنی بر این که علت اظهارات 
وزیر خارجه در باب پولشویی به میزان 
۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران و انفعال 
در برابر وقت کشــی سه کشور فرانسه، 

آلمان و انگلیس چیست؟
به گزارش ایسنا، ظریف در این باره 
گفت: روز گذشته شورای امنیت ملی 
تصمیم گرفت که جلسه خود را امروز 
ساعت ۱۵ برگزار کند، از هئیت رئیسه 
مجلس درخواست کردم که طرح سوال 
از بنده را عقب انداخته تا ســر فرصت 
جواب دهم که با آن مخالفت شــد لذا 
امروز برای هشتمین بار در طول سه ماه 
گذشته برای پاسخ به سوال در صحن 
مجلس حاضر شده و به جلسه شورای 

امنیت نرفتم.
وی افــزود: بنده مســئول دفاع از 
جمهوری اســالمی در خارج از کشور 
هســتم و همگان نحوه دفاعــم را در 
تلویزیون و یا کلیپ های پخش شــده 
دیده اند، لذا معلوم است چه کسانی به 
خاطر منافع داخلی سوال می کند ولی 
مسائل مربوط به امنیت ملی مهمتر از 
آن است که با بحث های جناحی مورد 

توجه قرار گیرد.

دامن جمهوری اسالمی از 
پولشویی پاک است

وزیر خارجه تاکید کرد: بیشــترین 
تالش برای مقابله بــا حرکت غربی ها 
جهت مقابله با پولشــویی را جمهوری 
اســالمی و وزارت خارجــه انجام داده 
است بعد از آخرین اقدام گروه ویژه مالی 
)FATF( علیه ایــران بنده تندترین 
دفــاع را از موضع جمهوری اســالمی 
کــردم. وظیفه من دفــاع و حمایت از 
جمهوری اسالمی است و شاید مقداری 
عقل داشته باشم که صبحتی نکنم که 
در خارج از کشور به خاطر آن صحبت 

بخواهم دفاع کنم.
وزیر خارجه ادامه داد: اتهامی که به 
جمهوری اســالمی می بندند آن است 
که نمی خواهند به این کنوانسیون ها 
بپیوندند چون نمی خواهد با پولشویی 
و تروریســم مقابله کنند. من در پاسخ 
گفته ام که گروه های فشاری هستند که 
منافع ملی شخصی دارند. این موضوع 
را به وضوح می توانید در دادگاه سلطان 
سکه و ســایر دادگاه ها ببینید که چه 
چیزی درباره ی پولشــویی گفته اند. یا 
این که در دادگاه های دیگر چه چیزهایی 
درباره  روش های پولشویی گفته شده 
اســت. البته که دامن نظام جمهوری 
اسالمی مبرا، پاک، و منزه از این حرف ها 

است. وزیر خارجه ادامه داد: صحبت های 
بنده در اینجا و در جهت صحبت هایی 
است که در خارج از کشــور در دفاع از 
جمهوری اسالمی ایران می زنم. منافعی 
که باعث مخالفت بــا حرکت مقابله با 
پولشویی می شود منافع دارندگان پول 
اســت. و مواردی  که هزار هزار میلیارد 
تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای 
قاچاقچی، باندهای قاچاق ارز و سکه، و 
باندهایی که امروز در دادگاه های جرایم 
اقتصادی مورد محاکمه قرار می گیرند، 
توسط آنها مطرح شــده و علیه آنها در 
دادگاه حکم صادر می شــود که یکی از 

این حکم ها هم اعدام بوده است. 
مجری سیاست های نظام هستم

ظریف در بخش دوم صحبت هایش 
و بعد از اظهارات ابطحی گفت: بنده در 
جلسه ای در دوحه ســخنرانی کردم 
و گفتم آمریکا در دنیــا علم مذاکره را 
در دست گرفته است آن هم کشوری 
که قانون شــکن اســت و باید چهره  
نفاق آلودش برای همه مشخص شود. 
ما نباید اجازه این کار را بدهیم که ادعا 
کنند ما آماده مذاکره بی قید و شــرط 
با آنها هســتیم و اینکه آن قانون شکن 
بخواهد به ما بگوید ایران اهل مذاکره 

نیست.
وزیر خارجه با تاکید بر اینکه ایران 

اهل مذاکره، گفت وگو و صحبت است، 
افزود: باید صحبت بر اســاس مقررات 
بین المللی باشــد. آنچه که بنده گفتم 
کلمه ای کمتر از بیانــات مقام معظم 
رهبری نبود که فرمودند آمریکا باید به 
برجام برگردد اگر بخواهد مذاکره شود. 
لذا بنــده از خودم صحبــت نمی کنم. 
اگر انتقــادی دارید انتقــاد را به بحث 
مطرح شــده بیان کنیــد. من مجری 

سیاست های نظام هستم.
وی افزود: آنچه در آن جلسه عرض 
کردم و هنوز هم می گویم آن است که 
منافع شدیدی در کشور برای جلوگیری 
از مقابلــه نظام جمهوری اســالمی با 
پولشویی وجود دارد. ما به خارجی ها کار 

نداریم. بحث ما مقابله نظام جمهوری 
اسالمی با پولشویی اســت. این همان 
چیزی اســت که مقام معظم رهبری 
فرمودند مبنی بر اینکه اگر اقدام کنید 
صدای خیلی هــا در می آید و ایشــان 
فرمودند که اگر در مقابله با فساد اقدام 
کنید صدای خیلی ها در خواهد آمد. این 
خیلی ها چه کسانی هستند. این را برای 
مردم مشخص کنید که خطاب رهبری 

چه کسانی هستند. 
ببینید بیگانگان از من نقل قول 
می کنند یا حسین شریعتمداری

ظریف اظهار کرد: اگر می خواهید به 
صحبت ها و صداهای بیگانه توجه کنید 
ببینید از من نقل می کننــد یا از آقای 
حسین شریعتمداری که به بنده حمله 
کرده بود. ببینید از چه کسی نقل کرده و 
برای چه کسی جشن گرفته اند. آیا برای 
حرف من بوده که گفته ام نظام جمهوری 
اســالمی حامی تروریسم نیست بلکه 
گروه های فشاری هستند که منافع از 

پولشویی می برند. 
وی اضافه کرد: چرا صحبتی که در 
دفاع از جمهوری اسالمی و رد اتهامات 
بیگانگان و منافقان شــده را تبدیل به 
صحبت علیه نظام کردیــم. چرا آقای 
شــریعتمداری آن کار را کرد و کیهان 
آن مقاله ها را نوشت. آن مقاله ها اسباب 
دســت روزنامه های غربی و نه عرایض 
بنده شــد. من در دنیا معروفم که برای 
دفاع از مردم و نظام سینه چاک می کنم. 
صحبت های وزیر خارجه آلمان یا عنوانی 
که وزیر خارجه آمریکا به بنده نســبت 
داده است را ببینید. البته که اینها باعث 
افتخارم است. این کارها من را از دفاع از 

جمهوری اسالمی باز نمی دارد.
 نمی خواستیم با آمریکا

 مذاکره کنیم، اما...
وزیر خارجه دربــاره برخورد با ۱+۵ 
گفت: دور گذشته که ناگزیر از مذاکره 
با آمریکا شدیم این کار به دلیل عالقه 
ما به مذاکره با آمریکا و اعتماد به آمریکا 
نبود که اگر ما به آمریکا اعتماد داشتیم 
۱۵۰ صفحه توافق نمی نوشــتیم و در 
دو خط توافق را می نوشتیم عین همان 
کاری که با کره شــمالی کردند. اگر ما 
به آمریکا اعتماد داشــتیم شروع بند 
۳۶ برجام با این جمله نبود که اگر ایران 
معتقد باشد که آمریکا و طرف های دیگر 

برجام تعهدات خود را اجرا نکردند. وی 
افزود: ما اعتماد نداشتیم اما اقداماتی 
قبل از ورود ما به مســئولیت شــکل 
گرفته بــود جمهوری اســالمی را با 
شش قطعنامه شورای امنیت مواجه 
کرده بــود. قطعنامه هایی که تنها در 
صورتی امکان لغو آن وجود داشــت 
که پنج عضو دائم شورا با آن موافقت 

کرده باشند.
وی افزود: شــش قطعنامه شورای 
امنیت کاردستی برخی دوستان بود. 
همان کاغذپاره ها که فقط با توافق پنج 
عضو دائم شورای امنیت قابل لغو بود و 
در غیر این صورت لغو نمی شــد. لذا ما 
نمی خواستیم با آمریکا مذاکره کنیم. 
من بعد از سال ها زندگی در غرب عاشق 
و شــیفته مذاکره با غربی ها نیســتم. 
بیش از هر کســی بنده این فشــارها 
را تحمل کردم. ســختی و فشارهای 
مذاکرات و توهین هایی به من صورت 
گرفت که نهایتا به لطف خدا از ســوی 
آمریکا تحریم شــدم. ما ایــن کارها را 
انجام دادیم تا بتوانیم شــش قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل را لغو کنیم 
که کردیم. کاری که در تاریخ این شورا 
اتفاق نیفتاده بود. ما بدون اینکه حتی یک 
دقیقه این قطعنامه ها را اجرا کرده باشیم 
شــش قطعنامه را لغو کردیم. حاال اگر 
می خواهید قطعنامه ها برگردد تا دوباره 
برای لغو آن گروهی مجبور به مذاکره با 

آمریکا شود یااهلل بفرمایید انجام دهید.
وی افزود: باالخره مقامات عالی نظام 
صالح کشور را می فهمند که می فرمایند: 
آمریکا تنها در صورتی می تواند به میز 
مذاکره برگردد که برجــام را بپذیرد و 

نمی گوید برجام به تاریخ پیوست.

ظریف در مجلس:

آنچه درمورد مذاکره گفتم کلمه ای کمتر از بیانات رهبری نبود

خبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به سیاســت های ابتدای انقالب گفت: با وجود 
ســابقه آمریکا در مواجهه با ایران، به هیچ وجه 
قطع رابطه دائمی از ناحیه انقالب، مدیریت عالی 

انقالب و شورای انقالب مطرح نبود.
محمد حســین صفار هرنــدی در همایش 
»امضایی که دیگر تضمین نیســت«، در جمع 
دانشجویان دانشگاه تبریز افزود: ایران حتی پس 
از تسخیر النه جاسوســی نیز به رابطه با آمریکا 
ادامه داد، اما در فروردین ماه ۵۹ آمریکا تصمیم 
به قطع رابطه با ایران گرفت و نیروهای انقالب نیز 

از قطع رابطه استقبال کردند.
وی با اشاره به اعمال تحریم های نفتی در سال 

۵۹ علیه ایران، یادآور شد: با وجود طی کردن این 
مسیر، همچنان رهبری معتقد بودند که ما تا ابد 
نمی خواهیم با کشوری قطع رابطه کنیم، بلکه 
می خواهیم با همه دنیا ارتباط داشــته باشیم، 
اما این آمریکا بود که بــه خصومت علیه انقالب 

عمق بخشید.
 دوستان اصالح طلب ما به یک باره 

قربان صدقه آمریکا رفتند
صفار هرندی در تحلیــل رفتار جماعتی که 
به گفته او تا دیروز علیه آمریکا شعار می دادند، 
تصریح کرد: دوستان اصالح طلب ما و کسانی که 
در مجلس سوم، ۱۳ آبان را به عنوان روز مبارزه 
با استکبار جهانی نام گذاری کردند، به یک باره 

قربان صدقه آمریکا رفتــه و می گویند آمریکا 
قدرتمند است و ما چاره ای نداریم. وی افزود: در 
دوره اصالحات نیز با این ذهنیت که اگر ما ادبیات 
ما را در مقابل کشورهای قدرتمند عوض کنیم، 
چنین رفتاری با ما می شود از آبراهام لینکلن به 
عنوان شهید یاد کردیم، اما چند سال بعد آمریکا 

ما را به عنوان محور شرارت در دنیا معرفی کرد.
 از اقتدار دوران احمدی نژاد 

جواب بهتری گرفتیم
وی با اشــاره به رابطه ایران و آمریکا در دوره 
احمدی نژاد گفت: فاصله بیــن آمریکا و ایران 
در دوره آقای احمدی نژاد عمق بیشــتری پیدا 
کرد، اما میزان خصومت کمتر شــد. وزیر اسبق 

فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطر نشان کرد: بخشی 
از رفتارهای احمدی نــژاد را تایید کرده و حتما 
بخشــی با بخشــی از آن هم مخالف هستم، از 
اقتدار آن روز ایران در مقابل آمریکا جواب بهتری 
گرفتیم تا گردن کج کردن در مقابل آمریکا، اما 
احمدی نژاد هم از موضعش برگشت و تالش کرد 

به آمریکا نزدیک شود که این نیز باعث تشدید 
تحریم ها شد. وی با بیان اینکه خصومت آمریکا 
علیه ایران امروز به اوج خودش رســیده است، 
تصریح کرد: آمریکایی ها امروز فهمیده اند که اگر 
به ما ضربه بزنند، باید منتظر ضربه متقابل باشند 

و این ضربه برای آن ها کشنده است.

صفار هرندی:

اول انقالب، قطع رابطه دائمی با آمریکا مطرح نبود 
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بادامچیان:
مجلس با طرح بودجه دوساالنه 

مخالفت کند
اســداهلل بادامچیان، دبیرکل حــزب موتلفه 
اســالمی با بیان اینکه مجلس باید با طرح بودجه 
دوساالنه مخالفت کند، گفت: این دولت که نتوانسته 
در ۶ سال بودجه کشــور را مطابق با درآمد و هزینه 
واقعی ارائه دهد و در سال های گذشته بخش های 
مؤثری از بودجه عمرانی کشور را هزینه بودجه جاری 
کرده است، حاال به طور تعجب آور می خواهد بودجه 
دوساالنه به مجلس ارائه دهد. دوسوم بودجه، بودجه 
شرکت های دولتی است. اگر دوساالنه کردن بودجه 
شکل بگیرد، تکلیف بودجه شرکت های دولتی کاماًل 

مبهم می شود.
    

کنایه مهاجری به محسن رضایی:
 مخالفان FATF را 

به ژاپن و ترکیه ببرید 
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشت: » چه خوب است آقای 
محسن رضایی دســت اعضای مخالف FATF در 
مجمع تشخیص را بگیرد و ببرد به ژاپن و آلمان و برزیل 
و ترکیه و نروژ و هند و اندونزی و استرالیا و چین و...تا 
ببینند که این کشورها به خاطر اجرایFATF چقدر 
بیچاره و فلک زده و خاک برسر شــده اند! و نگذارند 

خدای ناکرده ما هم مثل آنها شویم!«
    

تایید نامه روحانی به سران 
کشورهای خلیج فارس

سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
در خصوص اخبار منتشــره از ارســال نامه رئیس 
جمهوری اسالمی ایران به سران کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس و عراق، ضمن تایید این خبر 
افزود: پس از ارائه »پویش صلح هرمز« توسط ریاست 
جمهوری در نشست امسال مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، ایشــان متن کامل آن را برای ســران 
کشورهای یاد شده ارســال کرد و در آن خواستار 
تشریک مساعی همه آنها در پردازش و اجرای آن 
شدند. وزیر امور خارجه کشــورمان نیز به زودی 
نامه ای در این زمینه خطاب به دبیرکل سازمان ملل 

متحد ارسال خواهد کرد.
    

واکنش وزارت اطالعات به 
آزادی حسن عباسی

مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
اطالعات در واکنش به حواشی مطرح شده درباره 
آزادی حسن عباســی از زندان اطالعیه داد: چند 
روزی است عده ای، نمایشــی را به راه انداخته اند تا 
یکی از محکومین دستگاه محترم قضایی را که به 
تازگی و به صورت مشروط از زندان آزاد شده است، 
از دروغ پراکنی ها و اتهامات و جرائم مرتکب شــده 
تبرئه نمایند. این افراد قضاستیز، وزارت اطالعات را 
عامل زندانی شدن فرد مورد نظر معرفی می کنند؛ در 
حالی که وزارت اطالعات صرفاً از دروغ پراکنی های 
وی علیه دستگاه اطالعاتی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران شاکی بوده و تشخیص جرم و محکوم 
کردن این فرد به عهده مرجع محترم قضایی بوده 

است.
    

 دادگاه نجفی دوباره 
برگزار می شود

قاضی محمد کشکولی، رییس شعبه ۹ دادگاه 
کیفری یک تهران که مسئولیت رسیدگی به پرونده 
محمد علی نجفی را برعهــده دارد درباره آخرین 
وضعیت پرونده نجفی گفت: نظریه کارشناسی به 
وکالی طرفین پرونده ابالغ شد و وکال 7 روز فرصت 
دارند که نظر کتبی خود را به ما اعالم کنند. اگر وکال 
به نظریه کارشناسی اعتراضی داشتند باید هیات 
قضایی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل اجابت 
است یا نیست. بعد از طی این مراحل وقت دادرسی 
مجدد تعیین می شود و به پرونده رسیدگی می شود 

و دادگاه علنی خواهد بود. 
    

نخست وزیر مالزی:
تحریم ها علیه ایران همه 

کشورها را درگیر کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از مالیزیا تودی، ماهاتیر 
محمد نخست وزیر مالزی در سخنانی گفت: مالزی 
به دلیل تحریم ها نمی تواند با ایران، یکی از شرکای 
تجاری بزرگ خود تجارت کند. وی افزود: در سازمان 
ملل متحد مقرر نشده است که کشوری که با کشور 
دیگری دشمن اســت، بتواند تحریم هایی را برای 
آن کشور و سایر کشــورها که با آن کشور تجارت 
می کنند، اعمال کند. این مجازات ها در واقع  فقط 
برای یک کشور اعمال نمی شوند و همه کشورها را 

درگیر کرده است.

ما نمی خواستیم با آمریکا 
مذاکره کنیم؛ ما این کار را 

انجام دادیم تا بتوانیم شش 
قطعنامه شورای امنیت 

سازمان ملل را لغو کنیم که 
کردیم. حاال اگر می خواهید 
قطعنامه ها برگردد تا دوباره 
برای لغو آن گروهی مجبور 

به مذاکره با آمریکا شوند 
یااهلل بفرمایید؛ انجام دهید

آنچه که بنده گفتم کلمه ای 
کمتر از بیانات مقام معظم 
رهبری نبود که فرمودند 

آمریکا باید به برجام برگردد 
اگر بخواهد مذاکره شود. 
لذا بنده از خودم صحبت 

نمی کنم. اگر انتقادی دارید 
انتقاد را به بحث مطرح 

شده بیان کنید. من مجری 
سیاست های نظام هستم

وزیر کشــور با بیان اینکه موضع گیری های کشــور 
چین در مجامــع بین المللی در همکاری بــا ایران، در 
داوری و نظر مردم ایران بســیار مهم بوده است، گفت: 
افکار عمومی ایران، چین را شریک و همکار خوب خود 

می دانند.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
در دیدار »چانگ هوا«، سفیر کشور چین در ایران با اشاره 
به روابط خوب ایران و چین گفت: نگاه ایران به همکاری 

و ارتباط با کشور چین بسیار مثبت و فزاینده است.
وی همچنین با بیــان اینکه رابطه ایــران و چین را 

مستقل از سایر کشــورها می دانیم، عنوان کرد: رابطه با 
کشــور چین برای ما اصالت دارد و مطمئن هستیم که 
کشور بزرگ، مســتقل و قدرتمند چین نیز در روابط با 
ایران تحت تاثیر سایر کشــورها و یا فشارهای خارجی 

قرار نمی گیرد.
وزیر کشــور همچنین بر آمادگی ایران در همکاری 
بیشــتر در زمینه های مبارزه با جرایم ســازمان یافته، 
تروریســم و قاچاق مواد مخــدر و همچنین همکاری 
میان نیروهــای انتظامی و پلیس کشــورها تاکید کرد 
و افزود: ایران و چین همکاری بســیار خوبی در زمینه 

مدیریت حــوادث غیرمترقبه و طبیعی نیز داشــتند. 
رحمانی فضلــی همچنین از ایده همکاری اســتانهای 
دو کشور استقبال کرد و گفت: ۳۱ اســتان ایران با ۳۱ 
 استان کشــور چین می توانند همکاری و ارتباط خوبی

 داشته باشند.

چانگ هوا سفیر کشور چین در ایران نیز در این دیدار 
ضمن اشــاره به روابط صمیمانه دو کشور ایران و چین، 
بر تقویت زمینه تبادل اطالعات و تجارب در حوزه های 
مبارزه با تروریسم، جرایم ســازمان یافته و قاچاق مواد 

مخدر تاکید کرد.
ســفیر چین در ایران با بیان اینکه دیدگاه این کشور 
در خصوص برجام همواره مشــخص و ثابت بوده است، 
تاکید کرد: چین همواره با تحریم های یکجانبه، ظالمانه 

و غیرقانونی علیه ایران مخالفت کرده است.
چانگ هوا همچنین لغو روادید ایران برای گردشگران 
چینی را گامی موثر در افزایش میزان حضور گردشگران 
این کشور در ایران برشمرد و ابراز امیدواری کرد این روند 

افزایشی ادامه پیدا کند.

وزیر کشور در دیدار سفیر چین:

افکار عمومی ایران، چین را شریک خوبی می دانند


