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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
تهدید آمریکا علیه نفتکش های ایرانی 
اقدامی غیرقانونی و بی شرمانه است و اگر 
بخواهند کاری کنند، ما دست به اقدام 

متقابل خواهیم زد.
ســیدعباس موســوی سخنگوی 
وزارت امور خارجه صبح دیروز )دوشنبه( 
در نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
نفتکش های ایرانی که به سمت ونزوئال 
در حــال حرکت هســتند چه چیزی 
حمل می کنند و از سوی دیگر با توجه 
به تهدیدهای آمریکا اگر اتفاقی برای این 
نفتکش ها رخ دهد ایران چه واکنشی 
انجام خواهد داد، افزود: تجارت آزاد میان 
کشورهای مستقل مشروع بوده و آنچه 
نامشروع اســت، دخالت در این روابط 
است که آمریکا سردمدار این کارهای 
یاغی گرایانه است. اگر آمریکا از کشوری 
خوشش نمی آید، نمی تواند دیگران را 
مجبور به عدم تجارت با آن کشور کند. 
ما سفیر سوئیس را احضار کردیم و آقای 
ظریف نیز نامه ای را به دبیرکل سازمان 
ملل نوشــتند و عواقب اقدام نابخردانه 

آمریکا را گوشزد کردند.
وی درباره نفتکش هایی که به سوی 
ونزوئــال می روند نیز اظهــار کرد: این 

نفتکش ها حامل محموله های سوختی 
به سمت ونزوئال هستند و همانطور که 
پیش از این عرض کــردم فعالیت این 
کشتی ها کامال رســمی و قانونی است 
در واقع این موضوع در چارچوب تجارت 
آزاد در حــال انجام اســت و هیچ مانع 
قانونی در راه انجام این تجارت مشروع 

وجود ندارد.
واکنش به طرح صلح کرونا

وی در مورد طرح صلــح کرونا که 
توسط سناتور آمریکایی مطرح شده، 
عنوان کرد: ما سابقه بسیار بدی از آمریکا 
به یاد داریم. ســابقه ای که با بدعهدی 
همراه اســت و از این به بعــد هم بعید 
می دانم جمهوری اســالمی در سطح 
دولتی تماســی با آمریکا داشته باشد. 
جمهوری اسالمی ایران برنامه ای برای 

مذاکره با آمریکا ندارد.
درباره لغو تحریم تسلیحاتی ایران 

روی اروپا حساب نمی کنیم
موســوی در مورد اظهارات جوزپ 
بورل در مــورد تمدیــد تحریم های 
تســلیحاتی ایران نیز گفت: ما مزاحم 
فکر کــردن اروپایی ها نمی شــویم. 
همانگونه که دو ســال اســت آنها در 
حال فکر کردن برای جواب متناســب 
به اقدام یکجانبه گرایانه آمریکا هستند، 

ما کاری با بی عملی آنها نداریم. ما روی 
اروپا حساب نمی کنیم و اقدامات خود 
را به پیش می بریــم. امیدواریم آنها به 
قدری بجنبند و از حیثیت تاریخی خود 

دفاع کنند.
وی ادامه داد: اروپا بی عملی خود را 
نشان داده و زیر فشار رژیم قلدری قرار 
گرفته اســت که در مقابــل، آنها فقط 
خطابه خوانی می کنند. آمریکا به دنبال 
آنارشیسم بین المللی است و زنگ خطر 
برای دیگر کشورها به صدا درآمده که 

دود آن به چشم آنها خواهد رفت.
سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: 
اگر آمریکا دســت به حماقتی بزند، ما 
واکنش را محاسبه و طراحی کردیم و هر 
کجا بخواهیم پاسخ می دهیم. امیدواریم 

به آنجا نکشد.
 آماده حل سوءتفاهم ها 

با عربستان هستیم
موســوی در پاسخ به ســوالی در 
زمینه اخباری مبنی بر میانجی گری 
عراق میــان تهران و ریــاض تصریح 
کرد: مشــخصاً ما چیــزی دریافت 
نکردیــم. ما هــم اخبار را از ســطح 
رســانه ها شــنیده ایم. ایران پیش تر 
هم اعالم کرده که چه با میانجی و چه 
بی میانجی آماده حل سوءتفاهم ها با 

عربستان اســت. اگر اراده ای از سوی 
ریاض باشد، آغوش ما باز است.

وی در مــورد وجــود پالس هــای 
همکاری از کشورهای همسایه اظهار 
کرد: قدری زود است که قضاوت کنیم. 
کشــورهای منطقه اگــر اراده کنند، 
دوستی بهتر از ایران نخواهند داشت. 
این منطقه برای ما بوده و سرنوشــت 
همه ما مشترک است. ما آماده هستیم 
گفتگوها برای رفع سوتفاهمات را آغاز 
کنیم. در مدتی که برخی کشــورهای 
منطقه با آمریکا رابطه داشتند، خیری 
ندیدند و جز دوشیدن پول آنها و فروش 
جنس های بنجل به آنها، اتفاقی نیفتاده 

و امیدواریم رابطه همسایگی پا بگیرد.

 درباره سوریه 
مکانیسم خاص خود را داریم

وی در خصــوص اخباری در زمینه 
توافق ایران و روسیه در مورد سرنوشت 
بشار اســد عنوان کرد: این اخبار را ما 
تکذیب می کنیم. رابطه ما با ســوریه 
استراتژیک است. ما در جایگاهی نیستیم 
که برای دولت و ملت ســوریه تصمیم 
بگیریم. موسوی تاکید کرد: میان ایران 
و روسیه هیچ گونه گفتگویی در زمینه 
سرنوشت آقای اســد صورت نگرفته و 
همگان می دانند که پشت این سخنان 
چیست. سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ما در مورد سوریه مکانیسم خاص 
خود را داریم. ایران، روســیه و ترکیه به 
عنوان سه کشــور ضامن روند آستانه 
مکانیســم خود را پیگیری می کنند. 
برخی از دیگر کشــورها هم مکانیسم 
خود را دارند. پیش از ایــن قرار بود که 
کشورهایی به روند آستانه اضافه شوند، 
ولی فعالً تصمیم بر این است که کشوری 
اضافه نشود. ما روند آستانه را تنها روند 
نتیجه بخش می دانیم تا سوریه از لوث 

وجود تروریست ها خالی شود. 
پول ما در کره مانده است

موســوی در مورد اخباری درباره 
آغاز به کار کانالی بشردوســتانه میان 
ایران و کره افــزود: گفتگوهایی در این 
زمینه شروع شده ولی آمریکا مانع است. 
نمی دانم دولت کره جنوبی توانســته 
مجوز از آمریکا را بگیرد یا خیر. آنچه مهم 
است، این بوده که پول ما در کره مانده 
و بهانه هایی ماننــد تحریم مورد قبول 
نیست. این موضوع را باید از مسئوالن 

بانک مرکزی پرسید.
به وظایف خود در ارتباط با قانون مقابله 

با رژیم صهیونیستی عمل می کنیم
 موسوی همچنین در پاسخ به این 
سوال که امروز در صحن علنی مجلس 
طرحی در ارتبــاط با مقابلــه با رژیم 
صهیونیســتی به تصویب نمایندگان 
رســید و در این طرح تکالیفی برعهده 
وزارت خارجه گذاشته شده و آیا در این 
ارتباط با این وزارت خارجه هماهنگی 
و گفت وگویی انجام شــده بــود یا نه 
اظهار کرد: در هنگام بررسی این طرح 
در کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی همکاران ما در این کمیسیون 

حضور داشــتند و در جریان جزئیات 
موضوع قرار داشتند نقطه نظرات وزارت 
خارجه نیــز به مجلــس در این زمینه 
ارائه شــد ما منتظر می مانیم تا ببینم 
که سرنوشت این طرح به کجا کشیده 
می شود و وقتی طرحی قانونی شود ما 
باید به وظایف خود در این زمینه عمل 

کنیم.
 سفر به افغانستان 

برای رفع سوء تفاهمات
موسوی با سازنده خواندن نقش ایران 
در توافق سیاسی میان عبداهلل عبداهلل 
و اشرف غنی در افغانســتان، گفت: ما 
تحوالت افغانســتان را از بعد انتخابات 
پیگیری کردیم و چندین دور گفتگو، 
تماس و رفــت و آمد با همــه احزاب، 
گروه ها و شخصیت های مهم این کشور 
داشتیم که خوشبختانه منتج به توافق 

روز گذشته شد.
وی در عین حــال در مورد غفلت از 
دیپلماســی عمومی در موضوع غرق 
شدن اتباع افغان اظهار داشت: اتفاقی 
که افتاد هم دردناک بود و هم ابعادش 
مشخص نبود. از همان ابتدای خبری 
شــدن این موضوع، ما تماس هایی با 
مقامات مسئول گرفته و استعالم و کمک 
گرفتیم. وقتی موضوع برای ما مشخص 
شد، قاطعانه آن را رد کردیم. روابط خوب 
ایران و افغانستان دشمنانی دارد. برخی 
کشــورها و عده ای با اهدافی به دنبال 
بر هم زدن رابطه خوب و برادرانه ایران 
و افغانستان هســتند. ما برای حل این 
موضوع آماده همکاری بوده و همانگونه 
که گفتم، هیأتی از ایــران به زودی به 

افغانستان سفر می کند.

سخنگوی وزارت خارجه:

آمریکابهنفتکشهایایرانیتعرضکند،اقداممتقابلمیکنیم

خبر

نمایندگان ویژه جمهوری اسالمی ایران، جمهوری اسالمی 
پاکستان، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه روز دوشنبه، 
29 اردیبهشت در یک جلسه مجازی در مورد وضعیت جاری در 
افغانستان و روند صلح و آشــتی در آن کشور تبادل نظر کردند. 
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور 
خارجه، در این تبادل نظر، نمایندگان چهار کشور با استقبال از 
توافق بین رهبران دو جناح سیاسی اصلی در افغانستان، بیانیه ای 

مشترک به شرح زیر منتشر کردند:
نمایندگان ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه ۱- بر احترام 
خود به حق حاکمیت، اســتقالل و وحدت ارضی افغانستان و 
تصمیم مردم آن کشور در تعیین مســیر تحوالت آینده شان 

تصریح کردند.
2- از توافق بین رهبران دو جناح سیاســی اصلی استقبال 
کرده و امیدوارند که این تحول مهم آغاز مذاکرات بین االفغانی 

را تسریع کند.

۳- از روند صلح و آشتی با مالکیت و هدایت افغانستان حمایت 
کرده و باور دارند مذاکــرات فراگیر بین االفغانی تنها راه تحقق 

آشتی ملی و پایان سریع منازعه طوالنی خواهد بود.
۴- از تمام گروه های قومی و احزاب افغانســتان، به شمول 
طالبان، می خواهد که از فرصت ها برای اقدام جهت فراهم کردن 
شرایط آغاز هرچه سریعتر مذاکرات بین االفغانی استفاده کنند.

۵- از افغانستان برای رسیدن به صلح جامع و پایدار در آینده 
نزدیک، ]تحفظ جمهوری اسالمی ایران: با احترام به قانون اساسی 
جمهوری اسالمی افغانستان و حقوق اساسی زنان و گروه های 

قومی و مذهبی[ حمایت می کنند.
۶- پی آمدهای تحوالتی که منجر به خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان می شــود را از نزدیک مورد توجه قرار می دهند. از 
نیروهای خارجی می خواهند به شیوه منظم و مسئوالنه خارج 
شوند به نحوی که شرایط در افغانستان انتقال بدون مشکل را 

تجربه کند.

۷- از آزادی زندانیان و اســرایی که توسط همه طرف های 
منازعه نگهداری می شوند، حمایت می کنند.

۸- امیدوار هستند که قطعنامه شــماره )2۰2۰( 2۵۱۳ 
شورای امنیت سازمان ملل بتواند اجرا و رعایت شود.

9- از ابتکار دبیرکل ســازمان ملل برای آتش بس جهانی 
حمایت کرده و خواهان اعالم همزمان آتش بس فراگیر در سراسر 

افغانستان بر اساس توافق طرف های درگیر در منازعه هستند.
۱۰- با نگرانی از تهدید جدی تروریسم موجود در افغانستان، 
تمام طرف ها در افغانســتان را ترغیب می کند اقدامات جدی 
بر علیه القاعده، داعش، جنبش تیمور شرقی، تحریک طالبان 
پاکستان و سایر ســازمان های تروریستی که علیه کشورهای 
منطقه عملیات می کنند، اتخاذ کرده و تولید و قاچاق مواد مخدر 

را در آن کشور کامال ریشه کن کنند.
۱۱- حمایت خود از افغانســتان برای مقابله با تاثیرات 
شــیوع کوید -۱9 را مورد تایید مجدد قــرار داده و از ادامه 
کمک های انساندوســتانه جامعه بین المللی به افغانستان 

استقبال می کنند.
۱2- تاکید می کنند که انتظار می رود روند صلح و آشتی 
راه راه برای بازگشت و استقرار مجدد پناهندگان افغان هموار 

کند. از جامعه بین المللی می خواهند از بازگشت زمان بندی 
شده همراه با احترام و کرامت پناهندگان افغانستان حمایت 

کنند.
۱۳- توافق می کنند تماس های خــود در مورد موضوع 
افغانســتان را حفظ کنند و با همدیگر برای پیشبرد صلح و 

آشتی ملی و بازسازی افغانستان همکاری کنند.
این بیانیه در تاریــخ 29 اردیبهشــت ۱۳99 در تهران، 
اسالم آباد، پکن و مسکو به زبان های فارسی، انگلیسی، چینی 

و روسی منتشر شد.  

در حمایت از توافق عبداهلل و غنی منتشر شد؛

بیانیه مشترک ایران، پاکستان، چین و روسیه 
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کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش داد
زنجیره ای از تخلفات عامل 

سقوط هواپیمای تهران-یاسوج
گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره سقوط 
هواپیمای تهران-یاســوج حاکی از این است که 
زنجیره ای از تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، 
سازمان هواپیمایی کشــوری و شرکت فرودگاه ها 
باعث این حادثه شده و سهم کروی پروازی در بروز 
سانحه ناچیز بوده است. در این گزارش که دیروز در 
صحن علنی مجلس قرائت شد، علت اصلی حادثه، 
بروز پدیده یخ زدگی عنوان شده و آمده است: »کرو 
پروازی به موقــع از بروز یخ زدگی مطلع نشــده و 

هشداری به آنها داده نشده است.«
    

محمود صادقی به ۲۱ ماه حبس 
محکوم شد

محمود صادقی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
» شــعبه ۳۶ دادگاه تجدیــد نظراســتان تهران 
تجدیدنظرخواهی اینجانب از رأی دادگاه شــعبه 
۱۰۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی 
مبنی بر ۱۰ میلیون جزای نقدی و 2۱ ماه حبس را 
عینا تأیید کرد.  دادگاه قبال وقت احتیاطی برای 2۸ 
تیر تعیین کرده بود اما امروز به صورت غیرمنتظره 
مبادرت به صدور رأی کرد.« دوم اردیبهشــت ماه 
تعدادی از رســانه ها خبری درباره حکم بدوی 2۱ 
ماه حبس و ۱۰ میلیون جزای نقدی برای محمود 
صادقی منتشر کرده بودند که اکنون این حکم در 

دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
    

آیا مجلس حق عزل حقوقدانان 
شورای نگهبان را دارد؟

سید محمد مجیدی، پژوهشگر حقوق عمومی 
شــورای نگهبان درباره اینکه آیا مجلس حق عزل 
حقوقدانان شورای نگهبان را دارد، طی یادداشتی 
نوشت: حقوقدانان شورای نگهبان منصوب مجلس 
نیســتند که نمایندگان اختیار عزلشان را داشته 
باشند. در قانون اساسی برای هر مقامی که فرآیند 
انتخاب پیش بینی شده است، عزل و برکناری مقام 
یاد شده، تنها در صورتی ممکن است که فرآیندش در 
قانون اساسی ذکر شده باشد. درباره شورای نگهبان، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تنها برای تعیین 
و انتخاب اعضای این شورا صالحیت دارند و از این 
جهت، آن هــا نمی توانند از طریــق قانون عادی و 
با فرآیند داخلی مجلس، حقوقدان های شــورای 

نگهبان را عزل کنند.
    

کلیات طرح مقابله با رژیم صهیونیستی 
تصویب شد؛

مجازات جاسوسی برای اسرائیل
نمایندگان مجلس دیروز طرح دو فوریت »مقابله 
با اقدامات خصمانه اسرائیل علیه صلح و امنیت« با 
اتفاق آرا تصویب کردند. پس از آنکه علی الریجانی که 
ریاست مجلس را به عهده داشت اعالم کرد کلیات با 
اتفاق آرا تصویب شد نمایندگان در صحن علنی شعار 
مرگ بر اسرائیل سر دادند. به موجب ماده شش این 
طرح هرگونه همکاری اطالعاتی یا جاسوسی به  نفع 
رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی االرض 

است و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
    

کواکبیان در یک تذکر:
نامه وزیر کشور خطاب به 

»مطهری« بدعت جدیدی بود
مصطفی کواکبیان نماینده مــردم تهران در 
تذکر شــفاهی به نامه وزارت کشور خطاب به علی 
مطهری نماینده تهران پیرامون اظهارات اخیرش 
واکنش نشان داد و گفت: »این نامه بدعت جدیدی 
بود؛ تــا امروز این گونــه نامه ها در هیأت رئیســه 
قرائت نمی شد.« گفتنی است علی مطهری اخیرا 
طی اظهاراتی عنوان کرد کــه مقصر حوادث آبان 
9۸ وزارت کشــور بود. روز گذشته نامه ای از سوی 
رحمانی فضلی در مجلس قرائت شد که در آن نوشته 
بود مطهری اگر برای ادعایــش مدارک ارائه نکند، 

موضوع پیگیری حقوقی خواهد شد. 
    

پیشنهاد مطهری به رهبر انقالب 
درباره شورای نگهبان

علی مطهری با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب 
به رهبر انقالب، ضمن اعتراض به روند ردصالحیت ها 
از سوی شورای نگهبان نوشت: »پیشنهاد می کنم 
حضرتعالی هیأتی را مأمور نمایید تا عملکرد شورای 
نگهبان در بررســی صالحیت نامزدهای مجلس 
یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی 
از نامزدها صرفاً به خاطــر اظهارنظر رد صالحیت 
شــده اند و چه تعدادی براساس اســناد و مدارک 
غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صالحیت 
اگرچه افراد صالحی بوده اند، و نتیجه را به جناب عالی 

و در صورت صالحدید به ملت اعالم نمایند.« 

گفتگوهایی در زمینه کانال 
بشردوستانه میان ایران 

و کره شروع شده ولی 
آمریکا مانع است. آنچه مهم 

است، این است که پول ما 
در کره مانده و بهانه هایی 
مانند تحریم مورد قبول 

نیست؛ این موضوع را باید 
از مسئوالن بانک مرکزی 

پرسید

نفتکش هایی که به سوی 
ونزوئال می روند، حامل 
محموله های سوختی 

هستند و فعالیت آنها کامال 
رسمی و قانونی است. اگر 

آمریکا از کشوری خوشش 
نمی آید، نمی تواند دیگران 
را مجبور به عدم تجارت با 

آن کشور کند

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما از مراحل 
مدیریت و کنترل بیماری عبور کردیم و وارد 
فاز مهار بیماری شده ایم، گفت: میزان انتقال 
کرونا از یک نفر به سه نفر در اسفند ماه امروز به 
کمتر از یک نفر رسیده است. این شاخص بسیار 
خوبی است که یک بیمار حتی یک نفر را مبتال 
نمی کند. علی ربیعی در نشست خبری دیروز 
خود در این باره افزود: خوشبختانه نقاط سفید 
در سطح کشور در حال افزایش است و به 2۸۰ 

شهرستان افزایش پیدا کرده است. همچنین 
روند بهبودی و درمان بیماران مبتال به کووید 
۱9 پس از چین و سوئیس در رتبه سوم جهان 
قرار دارد. میانگین بهبودی بیماران ما بسیار 
خوب است و تقریبا 9۴ درصد بهبودی داریم. 
در حالی که میانگیــن جهانی بهبود بیماران 
مبتال به کووید-۱9، ۸۴ درصد است. وی ادامه 
داد: گزارشاتی که از رعایت اصول بهداشتی در 
مراسم شب احیا داشتیم می تواند زمینه ای 

برای برگزاری مراسم های مختلف آینده باشد؛ 
همچنین از این تجربه می توان برای بازگشایی 
اماکن مذهبی اســتفاده کرده و از این طریق 
تصمیمــات جدیدتری را اتخــاذ کنیم. وی 
تاکید کرد: البته فاز مهار بیماری قطعا نیازمند 
تداوم همکاری باالی ۸۳ درصد کنونی است 

که داشته ایم. 
دستگاه ها حق به کارگیری نمایندگان 

مجلس دوره قبل را ندارند
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به 

ســوالی در رابطه با اینکه طبق 
اخبار مطرح شده، دبیر هیأت 
دولت نامه ای را به دستگاه های 

دولتی ابالغ کردند کــه نمایندگان مجلس 
دوره دهم در دســتگاه دولتــی به کارگیری 
شوند، گفت: معموال در هر دوره ای از مجلس 
فشارهایی برای جذب نمایندگان زیاد می شود 
و من خودم تجربه اش را داشتم، چه در دورانی 
که در وزارت بــودم چــه در دوران قبل که 
افرادی بودند و تماس می گرفتند و آدم به 
بنگاه ها و دستگاه های مختلف معرفی 
می کردند. شما به نهادهای عمومی و 
سایر دستگاه های اجرایی نگاه کنید، 
اتفاقا رویه مذمومی بوده است 
که تجربه اش را داشــتیم 
و ســنت غلطی بوده که 

با البی گری صــورت می گرفته اســت . وی 
بیان کرد: چند روز پیش گزارشاتی در مورد 
فشــارهای اعمالی ارائه می شــد و به منظور 
جلوگیری از فشار به دستگاه ها و وزارتخانه ها، 
دولت ممنوع اعالم کرد. یعنی در دولت بحث 
شد و مذاکره هر وزارتخانه برای جذب ممنوع 
شد. به همین منظور دولت برای اینکه دست 
و بال دســتگاه های اجرایی را برای نه گفتن 
باز بگذارد، این موارد را منوط به بررســی در 
کارگروهی در دفتر رئیس جمهور کرد، اتفاقا 
مصوبه هم همین است و نمی دانم مصوبه خیلی 
محرمانه چطور به بیرون اعالم می شود. مصوبه 

هم دقیقا بیان می کند که ممنوع است.

سخنگوی دولت:

وارد فاز مهار کرونا شده ایم


