انتخابات شوراها به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود
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وطنامروز      شماره 3156

سیداسماعیل موسوی ،دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتوگویی با اشاره به اینکه ثبتنام داوطلبان شوراهای شهر و روستا از  ۲۰اسفندماه در
فرمانداریهای سراسر کشور آغاز خواهد شد ،گفت :با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیات نظارت ،انتخابات شورای شهرهای مشهد ،کرج ،قم ،اهواز ،شیراز ،تبریز،
کرمانشاه و اصفهان به صورت تمام الکترونیک انجام میشود .وی افزود :البته کالنشهر تهران نیز جزو پیشنهادات ما بود ولی در هیات نظارت موافقت نشد.

سیاسی

اخبار

روایت سرلشکر باقری
از چگونگی ترور شهید سلیمانی

لشکر محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
صبح دیروز در همای��ش بینالمللی مطالبات حقوقی-
بینالمللی دفاعمقدس که در باغموزه دفاعمقدس و انقالب
اسالمی برگزار شد ،با اشاره به عملیات ترور شهید حاجقاسم
س��لیمانی در عراق توسط نیروهای تروریست آمریکایی
عنوان کرد :یک میهم��ان خارجی در عراق حضور پیدا
کرده است .او حامل پیامی بوده در پاسخ به پیغام و پیام
عربستان سعودی به دعوت نخستوزیر عراق ،با هواپیمای
غیرنظامی مسافری و یک سفر علنی مشخص داشته است
او را مورد اصابت قرار دادند ،نه با بمب معمولی ،با بمبی که
تجهیزات زرهی را با آن میزنند .این بمبی که به خودروی
سردار سلیمانی زدند ،تا  ۳۰سانتیمتر در فوالد فرو میرود.
این بمب را زدند تا بدن آنها را تکهتکه کنند؛ آنها چنین
جنایتی کردند .چه کس��ی این کار را انجام داد؟ آمریکا.
خودش اعالم کرده اس��ت .چه کسی به او کمک کرده؟
پایگاههای آمریکا در عربستان ،قطر ،امارات و بحرین که
کمک اطالعاتی کردهاند .هواپیما از پایگاههای نظامی در
کویت و اردن و عراق بلند شد و این خودرو را مورد اصابت
قرار داد .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه تمام
این کشورها باید پاسخگو باشند ،افزود :ما یک به یک به
همه کشورها اسناد ارائه میدهیم تا نتوانند کتمان کنند
که چگونه در این جنایت مستقیما دخالت کردهاند .وی با
اشاره به پذیرش علنی و رسمی ترور شهید سلیمانی توسط
دولت آمریکا گفت :آنها ابتدا گفتند ما دفاع پیشدستانه
کردهایم؛ سردار سلیمانی برنامهریزی کرده بود حمالت
سنگینی را به قوای آمریکا در عراق وارد کند .همه دنیا
گفتند :سندتان کجاست؟ زیرا برای حقوق بینالملل سند
الزم است .آمریکا نتوانست ارائه بدهد .به فاصله یک هفته
حرف خود را تغییر دادند و گفتند ترور سردار سلیمانی در
پاسخ به تهاجمات مداوم وی و جمهوری اسالمی ایران به
نیروهای آمریکایی بوده است .آن هم سند میخواهد که
نمیتوانند ارائه بدهند.

استقبالمقاماتارشدپیشینرژیم
صهیونیستیازبازگشتآمریکابهبرجام

گروهی از مقامات ارش��د پیشین رژیم صهیونیستی
در نامهای به نخس��توزیر این رژیم ،از موضع دولت جو
بایدن برای بازگشت به توافق هستهای حمایت کردند .به
گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی اورشلیمپست،
گروهی از مقامات ارشد پیشین موساد ،ارتش و کمیسیون
انرژی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با نوشتن نامهای
به بنیامین نتانیاهو ،نخس��توزیر این رژیم ،از بازگشت
احتمالی دولت آمریکا به توافق هستهای که دولت دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور پیش��ین آمریکا از آن خارج شده
بود ،حمایت کردند .فرماندهان امنیتی رژیم صهیونیستی
به نمایندگی ماتان ویلنای ،معاون پیشین رئیس ستاد
کارکنان ارتش این رژیم در نامه یادش��ده گفتند که «از
اقدام آمریکا برای ترغیب ایران به پیروی آشکار از مقررات
تعیین شده در برجام (توافق هستهای) تا زمانی که این
توافق شامل تعهد ایران نسبت به پایبندی به قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل شود» (در زمینه توسعه
موشکهای بالستیک) حمایت میکنند .این نامه عالوه بر
ویلنای ،توسط تامیر پاردو رئیس پیشین موساد ،نیتزان
آلون هماهنگکننده پیش��ین عملیاتهای ارتش رژیم
صهیونیس��تی ،عوزی آراد رئیس پیشین شورای امنیت
این رژیم و الی لویت معاون مدیر کل پیش��ین در امور
سیاس��ی کمیته انرژی اتمی این رژیم امضا شده است.
مقامات پیشین وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از موضع
فعلی بایدن مبنی بر عدم لغو تحریمهای ایران تا زمانی
که ایران به پایبندی به توافق هستهای بازگردد ،حمایت
کردند .آنها در این باره گفتند که هدف اول باید وا داشتن
ایران به پایبندی باش��د و سپس برای رسیدن به توافق
بعدی که خألهای برجام را پر کند ،فعالیت ش��ود .این
نامه میافزاید :این شامل در نظر گرفتن اطالعات جدیدی
که از زمان برجام گردآوری شده و مشکالت دیگری که
ایران ایجاد میکند ،است.

ایران یکی از محورهای نشست
عربی -انگلیسی

وزرای خارج��ه کش��ورهای عرب��ی خلیجفارس در
نشستی با یکی از وزرای انگلیس در رابطه با ایران بحث
و رایزنی کردند .به گزارش الخلیج آنالین ،وزرای خارجه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس به همراه
نایف الحجرف ،دبیرکل این شورا و جیمز کلورلی ،وزیر
انگلی��س در امور خاورمیانه و ش��مال آفریقا نشس��تی
مجازی برگزار کردند .در این نشست در رابطه با روابط
می��ان ۲طرف و همکاریهای مش��ترک میان انگلیس
و کشورهای عربی حاش��یه خلیجفارس در زمینههای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بحث و رایزنی شد .در این
نشست همچنین در رابطه با تحوالت سیاسی و امنیتی
منطقه ،مبارزه با تروریس��م و اوضاع یمن ،ایران و عراق
بحث و گفتوگو شد.

پنتاگون :ایران منبع سالح
حوثیهای یمن است

سخنگوی پنتاگون ایران را به حمایت تسلیحاتی از
انصاراهلل یمن متهم کرد .جس��یکا مانولتی ،سخنگوی
پنتاگون در گفتوگو با شبکه سعودی العربیه در رابطه
با پیشرفت تسلیحاتی انصاراهلل یمن گفت :حوثیها در
مرحله اخیر فناوریهای خود را گس��ترش دادهاند .وی
مدعی ش��د که ایران از زمانهای دور منبع تسلیحاتی
حوثیها بوده اس��ت .س��خنگوی پنتاگ��ون در ادامه به
جزئیات این مس��اله و چگونگی حمایت تس��لیحاتی و
موش��کی ایران از انص��اراهلل نپرداخت اما تاکید کرد که
واشنگتن همکاریهایی در رابطه با این مساله با شرکای
منطقهای خود دارد .به گزارش ایسنا ،با وجود محاصره
سخت هوایی ،دریایی و زمینی یمن توسط عربستان و
همپیمانانش ،جمهوری اس�لامی ایران پیش از این نیز
چندین بار به حمایت تسلیحاتی از انصاراهلل یمن متهم
شده است ،بدون اینکه در این ادعاها به مدرکی قابل اتکا
استناد شده باشد.

دیروز براساس  بند   6قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسالمی

اجرایپروتکلالحاقی متوقفشد

گروه سیاسی :اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بر اساس بند 6
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت
ایران» از روز گذشته رسما توسط ایران متوقف شد تا تهران یک
گام مهم و اساسی دیگر در پاسخ به بدعهدی تروئیکای اروپایی
در برجام بر داش��ته باش��د و مسیر یکطرفه تعهدات در توافق
هستهای را تغییر دهد .به گزارش «وطنامروز» ،طبق ماده ۶
این قانون ،دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است در صورت
عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای
( 4+1آلمان ،فرانسه ،انگلستان ،چین و روسیه) در قبال ایران و
عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات
و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل
و سریع ارز منابع حاصل از فروش ۲ ،ماه پس از الزماالجرا شدن
این قانون در مجلس شورای اسالمی ،نظارتهای فراتر از پادمان
از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
با این وجود پس از آنکه کاظم غریبآبادی ،س��فیر و نماینده
دائم جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی
دوشنبهشب از توقف دسترسیهای تکمیلی آژانس از نیمهشب
دوشنبه خبر داد ،محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه هم در
توئیتی اعالم کرد اج��رای داوطلبانه پروتکل الحاقی از پنجم
اسفندماه (سهشنبه) متوقف شد .ظریف در توئیت خود ضمن
اشاره به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از پنجم اسفندماه،
چرایی این اقدام را هم بیان کرد .رئیس دستگاه سیاست خارجی
در این باره نوشت :بر اساس الزام قانون ،اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی را متوقف کردیم .این اقدام کامال در انطباق با بند ۳۶
برجام است ،زیرا رئیسجمهور آمریکا هنوز نقض از سوی این
کشور را متوقف نکرده و تروئیکای اروپایی هم همچنان در انجام
تعهداتش��ان کوتاهی میکنند .در توئیت دوشنبهشب کاظم
غریبآبادی هم آمده :در راستای اجرای مصوبه مجلس درباره
توقف نظارتهای فراپادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی،
همه دسترسیهای تکمیلی آژانس از نیمهشب امشب متوقف
میشود .وی افزود :از ساعت  ١٢امشب (روز دوشنبه) چیزی به
نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم .غریبآبادی همچنین گفت:
دستورات الزم به تاسیسات هستهای صادر شده است.
همچنین دولت هم دوشنبهشب در بیانیهای اعالم کرد خود
را موظف به اجرای قوانین کشور و ازجمله قانون «اقدام راهبردی
ب��رای لغ��و تحریمها و صیانت از منافع مل��ت ایران» (مصوب
مجل��س) میداند .در این بیانیه آمده :کلیه اقدامات الزم را بر
اساس آییننامه مصوب خود و حتی سریعتر از زمان تعیینشده
توسط مجلس شورای اسالمی انجام داده و توقف اجرای اقدامات
داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ  ۵اسفندماه  ۱۳۹۹را
در تاریخ  ۲۷بهمن  ۱۵( ۱۳۹۹فوریه  )۲۰۲۱رس��ما به اطالع
آژانس بینالمللی انرژی اتمی رس��انده و از تاریخ  ۵اسفندماه
عملیاتی خواهد شد.
■■اقدامات در چارچوب مصوبه مجلس به اطالع همه رسیده

محمدجواد ظریف روز سهشنبه در حاشیه همایش بینالمللی
مطالبات حقوقی و بینالمللی دفاعمقدس در جمع خبرنگاران
درب��اره توقف اجرای داوطلبان��ه پروتکل الحاقی و نظارتهای
فراپادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشت :این قانون
گروه سیاس�ی :فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با اشاره به لزوم زبانشناسی مقاومت گفت :میدانیم
با کسی مثل آمریکا که چیزی جز زبان زور نمیفهمد ،چگونه
باید صحبت کنیم.
سردار اسماعیل قاآنی روز گذشته در همایش بینالمللی
مطالبات حقوقی -بینالمللی دفاعمقدس اظهار داشت :همه
ما فرزندان اس�لام هستیم و اس�لام دین مقاومت است .ما
حداقل  ۱۰بار در روز در بهترین حاالت روحی و روانی رو به
درگاه الهی میکنیم و از خداوند میخواهیم در مسیر مقاومت
بمانیم .وی با بیان اینکه بعد از دفاعمقدس ،فرزندان نبیمکرم
اسالم ،نگاه به چهاردیواری خانه خود نکردند ،عنوان کرد :آنها
کرانههای دور را نگاه و حرکت کردند و هم از خودشان مردانه
دفاع کردند و آزاده ش��دند و عزیز زندگی کردند و هم درس
آزادگی را با تبعیت از مکتب ساالر شهیدان ،به همه فرزندان
معنوی رسولاهلل در سرتاسر عالم آموختند و الحق و االنصاف
آنها هم خوب شاگردی کردند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه مقاومت
کلیدواژههای��ی دارد که هرکس در ه��ر میدانی میخواهد
ایستادگی کند ،باید از آنها بخوبی استفاده کند ،تاکید کرد:
در میدان مقاومت یکی از هنرهایی که باید خوب بلد باشیم،
تبدیل تهدید به فرصت اس��ت .اگر بر آمریکاییها یک قوه
عاقل��های حاک��م بود ،از جنگ و جدل ک��ردن با نظام الهی

برمیگردد .یعنی اگ��ر چیزی را اروپاییها امضا کردند و همه
ش��رکتهای اروپایی از ایران رفتند و هیچ حمایتی اروپاییها
از شرکتهایش��ان در مقابل تحریمهای آمریکا نکردند ،آنها
نقض عهد کردهاند .لذا این تبلیغاتی که مرتب اروپاییها تکرار
میکنند که ما همه تعهداتمان را اجرا کردیم ،اما به طور حتم
تعهداتشان را در برجام اجرا نکردند .وزیر امور خارجه با بیان
اینکه اروپاییها عالوه بر برجام  ۱۱تعهد در  ۲جلسه در سال
 ۱۳۹۷دادند ،یادآور ش��د :آنها این تعهدات را نیز اجرا نکردند،
حتی یکی از تعهدات را.

■■واکنش  ۳کشور اروپایی به توقف اجرای پروتکل الحاقی

    قالیباف رؤسای  ۲کمیسیون را مأمور پیگیری حل اختالف دولت و مجلس کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی مجتبی ذوالنور و فریدون عباسی رؤسای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و
انرژی مجلس را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی کرد .محمدباقر قالیباف از ذوالنور و عباسی
خواسته است درباره اجرای ماده  6قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها (مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی) با جلب نظر
اعضای 2کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ،در تعامل با دولت از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت امور
خارجه ،موضوع را بهسرعت پیگیری کنند .قالیباف همچنین خاطرنشان کرد گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنیها در اسرع
وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود .رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین تأکید کرد« :ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم
در مجلس در اجرای کامل و دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در صدر پیگیریها و رایزنیها قرار داشته باشد».

از امروز اجرا شده است .از  ۲۷بهمن به صورت رسمی به آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اعالم کردیم که از صبح پنجم اسفندماه
قانون در این باره اجرا خواهد شد و به همین دلیل اجرای این
قانون از امروز آغاز و عملیاتی شده است .وی درباره سفر رافائل
گروس��ی ،مدیرکل آژانس به تهران نیز خاطرنشان کرد :آقای
گروس��ی به ایران آمد تا ترتیباتی را ب��رای اطمینان از اجرای
قانون داشته باشیم و در این ترتیبات با ایشان به توافق رسیدیم.
وزی��ر امور خارجه درباره توافقات حاصله با گروس��ی بیان
کرد :اصل ترتیبات این است نوارهایی که از برنامههای ما ضبط
میشوند  -که هیچ گاه به صورت زنده به آژانس ارائه نمیشد،
بلکه روزانه و هفتگی ارائه میشد  -در ایران نگهداری میشود و
در اختیار آژانس قرار داده نمیشود .ظریف در عین حال یادآور
شد :البته اجرای پادمان ادامه مییابد.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنش��ان کرد :پادمان تعهد
جمهوری اسالمی ایران است و قانون مجلس هم اجازه اجرای
فراتر از پادمان را نمیدهد و این بدان معناست که همکاری ما با
آژانس ادامه پیدا میکند .به این معنا نیست که همکاری ایران با
آژانسمتوقفمیشود .قانونمجلسنیزچنینچیزیرانخواسته

است .وی با بیان اینکه همکاری ایران با آژانس ادامه مییابد،
یادآور شد :اما این همکاری فراتر از قرارداد پادمان نخواهد رفت
و در این چارچوب همکاری خواهیم کرد.

■■اروپا حتی یکی از تعهدات خود را اجرا نکرد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه با کشورهای مختلف 4+1یعنی
روسیه ،چین و  ۳کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی و همینطور با
سایر کشورها از ماهها قبل گفتوگو داشتیم ،گفت :البته بحث
کاهش تعهدات ایران در چارچوب ماده  ۳۶برجام ۲ ،س��ال و
خردهای است که بعد از اقدام آمریکا در خروج از برجام شروع
شده و این بحث مرتب ما در جلسات 4+1و ایران و گفتوگوهای
دوجانبه بوده است .ظریف خاطرنشان کرد :بحث اقداماتی که
توس��ط مجلس در همان چارچوب مصوب شد به اطالع همه
رسیده است و گفتهایم به محض اینکه آنها تعهدات خودشان
را اج��را کنند ،ه��م اروپا و هم آمریکا ،به خاطر اینکه اروپا هم
تعهدات خودش را برخ�لاف آنچه میگویند ،اجرا نکردند ،ما
هم تعهداتمان را از سر میگیریم.وی با بیان اینکه در برجام
صرف امضای یک کاغذ در خود برجام هم کافی نیست ،اظهار
داش��ت :م��اده  ۲ضمیمه  ۲و ماده  5ضمیم��ه  ۲به آثار اقدام

فرمانده نیروی قدس سپاه:

آمریکا زبان زور میفهمد
جمهوری اس�لامی باید بر اساس قوه
عاقلهشان دست بر میداشتند ،چون
تهدیدات آنها به بهترین فرصت تبدیل
شد .آنها جنگ را بر ما تحمیل کردند
اما جنگ برای ما بهترین فرصت شد
تا این نظام و انقالب را دنیا بشناس��د.
بنده به عنوان برادر کوچک ش��ما در
حضور فرماندهانی که از باسابقهترین
فرماندهان جنگ هستند ،میگویم اگر از ما بپرسند باالترین
دستاوردتان در جنگ چه بود ،بدون تردید خواهیم گفت به
عنوان یک نظامی ،باالترین دستاورد ما در جنگ انسانسازی
بود و مقاومت در سرتاسر عالم انسان میسازد .سردار قاآنی
با بیان اینکه کلیدواژه دوم زمانشناسی است ،تصریح کرد:
باید بدانیم از کجا آمدیم،کجا هستیم و کجا باید برویم .باید
موقعیتشناس باشیم .این مملکت که برکت پیدا میکند برای
این است که حضرات معصومین دعا کردند به حال مردانی که
در میدان مقاومت موقعیتشناس هستند.
وی کلی��دواژه دیگر را زبانشناس��ی عنوان کرد و با بیان

اینکه ما  4زبان را بخوبی یاد گرفتیم،
افزود :نخستین زبان ،زبان محرومان و
مظلومان است که بدانیم چه میگویند
و چه میخواهند ،دومی زبان صداقت
و منطق و سومی زبان قدرت و اقتدار
و عزت است و در نهایت با این زبانها
اگر نتوانیم با طرفمان صحبت کنیم،
زبانمان ،زبان زور اس��ت .میدانیم با
کسی مثل آمریکا که چیزی جز زبان زور نمیفهمد ،چگونه باید
صحبت کنیم .سردار قاآنی با تاکید بر اینکه همه این واژگانی
که گفتیم باید یک عرصه نمایش داشته باشد ،اظهار داشت:
شهید سلیمانی شاگرد وارسته مکتب امام و رهبر عظیمالشأن
انقالب بود که بخوبی این واژگان را در وجود خودش ترجمه
ک��رد و آنجایی که الزم بود ،با اس��تفاده از زمانشناس��ی و
زبانشناسی با دشمنش حرف زد .فرمانده نیروی قدس سپاه
تاکید کرد :شهید سلیمانی پیش بچههای محروم و مظلوم
جایی مثل آمرلی که مدتها در محاصره بودند ،مثل یک پدر
برخورد میکرد و در آغوش میگرفت آنها را .او میفهمید این

«دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس« ،هایکو ماس» وزیر
خارجه آلمان و «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه به عنوان
 ۳کشور اروپایی حاضر در برجام بیانیهای مشترک درباره توقف
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی صادر کردند.
متن کامل این بیانیه به این شرح است :ما ،وزیران خارجه
فرانسه ،آلمان و پادشاهی متحده عمیقا از اینکه ایران از امروز
اجرای پروتکل الحاقی و تدابیر شفافیتس��از خود ذیل برنامه
جام��ع اقدام مش��ترک را به حالت تعلیق درآورد ،متأس��فیم.
اقدامات ایران در حکم نقض بیشتر تعهداتش ذیل برجام است
و نظارتهای پادمانی توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به
طرز محسوسی کاهش میدهد ۳ .کشور اروپایی از لحاظ اهمیت
دادن به ماهیت خطرناک این تصمیم همسو هستند .این اقدام،
دسترسی آژانس اتمی به سایتها و اطالعات پادمانی مرتبط را به
طرز محسوسی کاهش خواهد داد .اقدام مذکور همچنین توانایی
آژانس اتمی برای راس��تیآزمایی و نظارت بر برنامه هستهای
ایران و فعالیتهای مرتبط هستهای را محدود خواهد کرد .ما
از تالشهای ادامهدار مدیرکل آژانس اتمی و دبیرخانه آژانس
ی تعهدات هستهای ایران تقدیر
در زمینه نظارت و راستیآزمای 
کرده و کامال حمایت میکنیم .ما حصول تفاهم دوجانبه موقت
میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران که امکان دسترسی
ب��ه برخی اطالعات معین را برای  ۳ماه حفظ میکند ،مدنظر
داری��م .از ایران میخواهیم تمام اقداماتی را که باعث کاهش
شفافیت میشود به عقب برگردانده و همکاریهای کامل و بموقع
را با آژانس اتمی به عمل آورد .هدف ما همچنان حفظ برجام و
حمایت از تالشهای جاری دیپلماتیک برای رسیدن به راهحل
مذاکرهمحوری است که امکان بازگشت ایران و آمریکا به رعایت
کامل تعهدات برجامیشان را فراهم میکند.
همچنین «رافائل گروس��ی» مدیر کل آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی روز سهش��نبه درباره توافق موقت ب��ا ایران در
نشس��تی درباره جلوگیری از حمالت با تس��لیحات کش��تار
جمعی گفت« :بدون توافق اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی
با ایران،بازرسیها از ایران بدان معنا بود که ایران میتوانست
گامهایی بردارد که قابل بازیابی یا بازگشتپذیر نباشد» .مدیر
کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اضافه کرد« :این توافق به
م��ا اجازه میدهد به نظارت و ثبت تمام فعالیتهای کلیدی
و نه همه آن ،که در این دوره روی میدهد بپردازیم» .رافائل
گروسی افزود« :این توافقی سیاسی یا قانونی نیست ،این یک
تفاهم و نه یک توافق رسمی است».
بچه و نوجوان و زن و مردی که سالها در محاصره بودهاند،
چه میگویند و در نقطه مقابل با قویترین زبان با دشمنانی
ک��ه این اوض��اع را در منطقه ایجاد کردند ،حرف میزد .وی
گفت :باالترین قدرت شهید سلیمانی سالحش نبود ،باالترین
سالحش منطق و قدرت بیانش در بیان واقعیت با طرف مقابل
بود .وقتی کسی حرف را با زبان منطق گوش نمیکرد ،آنگاه با
زبان خودش با او برخورد میکرد .شهید سلیمانی از روز اول
آمدنش در میدان مبارزه به دنبال ایجاد امنیت بود ،مخصوصا
در  10س��ال گذش��ته که مستقیما مقابله با تروریستهای
گردنکلفت دنیا را بر عهده داشت.
سردارقاآنیباتاکیدبراینکهمسیرشهیدسلیمانیهمچنان
باقی اس��ت ،اظهار داشت :همه ما مسؤولیم ،این مسیر یک
مکتب اس��ت و این مکتب جایی است که باید پرورش دهد
کسانی را که باید در این مسیر حرکت کنند .ما همچنان بر
مس��یر عزت و آزادگی و حفظ مقاومت در همه زمینهها در
مقابل سرسختترین دشمنان در همه دنیا ایستادهایم و مسیر
مقاومت هر روز قویتر شده است .فرمانده نیروی قدس سپاه
گفت :رژیم صهیونیستی فکر میکند با تالشهای مذبوحانه
میتواند مقاومت را ضعیف کند؛ اگر میتوانست این کار را بکند،
چرا االن مرتفعترین دیوارهای بتنی را دور خود میکش��د؟
آمریکا هم همینطور؛ وضعیت روزی که وارد عراق و افغانستان
شدند را با وضعیت امروز مقایسه کنید.

وزارت دارایی کرهجنوبی از آزادسازی داراییهای بلوک ه ایران پس از رایزنی با آمریکا خبر داد

تسویه حساب نزد است

گروه سیاسی :ماجرای داراییهای بلوک ه ایران در کرهجنوبی
که در  2سال گذشته بارها مورد بحث و مناقشه قرار گرفته
بود ،براساس مشاهدات و برخی اخبار در آخرین مراحل خود
ق��رار دارد .به گزارش «وطن امروز» ،پرونده بدهی بیش از 7
میلیارد دالری کرهجنوبی به ایران که دولت این کشور به بهانه
تحریمهای آمریکا از پرداخت آن استنکاف میکند ،پس از
توقیف نفتکش کرهای در آبهای خلیجفارس به علت رعایت
نکردن قوانین زیست محیطی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت
تا جایی که یک هفته پس از این حادثه هیأتی به نمایندگی از
دولت این کشور برای مذاکره پیرامون چگونگی پرداخت این
بدهی قدیمی وارد کشورمان شد .دیماه سال جاری بود که
یک نفتکش کرهای به نا م HANKUK CHEMIکه حامل ۷
هزار و  ۲۰۰تن اتانول بود ،پس از آنکه از عربستان به سمت
بندر فجیره امارات در حرکت بود ،توسط ایران توقیف شد.
در این میان روز دوشنبه بود که خبر برگزاری جلسهای
میان رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی و سفیر کرهجنوبی
در تهران منتش��ر ش��د .در این جلس��ه توافقات الزم درباره
انتقال منابع به مقاصد م��ورد نظر انجام و تصمیمات بانک
مرکزی درباره حجم منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به
طرف کرهای اعالم شد .سفیر کرهجنوبی در ایران اعالم کرد:

این کش��ور آماده انجام همه
اقدام��ات الزم برای اس��تفاده
از تم��ام منابع بانکی ایران در
کرهجنوب��ی اس��ت و در این
باره هیچ سقف و محدودیتی
وجود ندارد .عبدالناصر همتی،
رئی��س بانک مرک��زی ایران
نیز ضمن اس��تقبال از تغییر
رویکرد کرهجنوبی گفت :اگر
چه جمهوری اس�لامی ای��ران از تغییر رویکرد کش��ورها و
افزایش همکاریها استقبال میکند اما پیگیریهای حقوقی
این بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم همکاری
بانکهای کرهای در سالهای اخیر به قوت خود باقی خواهد
بود و طرف کرهای باید تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه
منفی از بین برود.
با این حال روز گذشته وزارت خارجه کرهجنوبی در بیانیهای
از آزادس��ازی داراییهای مسدود شده ایران بعد از رایزنی با
آمریکا خبر داد .به نوشته خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی ،این
بیانیه بعد از آن صادر ش��ده که ایران اعالم کرد با سئول بر
سر نحوه انتقال و استفاده از منابع مالی مسدودشده خود به

توافق دست یافته است .یونهاپ
نوش��ته ای��ران در هفتههای
گذش��ته از س��ئول خواسته
۷میلیارد دالر داراییهای این
کشور که به دلیل تحریمهای
آمریکا در  2بانک کرهجنوبی
مسدود شده است ،آزاد شود.
در بیانی��ه وزارت خارجه کره
جنوبی بدون اشاره به جزئیات
بیشتر آمده است« :دولت ما درباره روشهای استفاده از این
داراییه��ا با ایران گفتوگو و طرف ایرانی رضایت خودش را
درباره پیشنهادهای مطرحشده از طرف ما ابراز کرد» .در ادامه
این بیانیه آمده است« :رفع انسداد این داراییها از طریق رایزنی
با کش��ورهای مرتبط از جمله ایاالت متحده صورت خواهد
گرفت» .چند هفته قبلتر یک مقام وزارت خارجه کرهجنوبی
گفته بود گفتوگوها با آمریکا برای پرداخت بدهی ایران به
سازمان ملل از طریق اموال بلوک ه ایران به مراحل نهایی رسیده
است .چند ماه قبل اتاق بازرگانی ایران رقم این پول را که در ۲
بانک کرهجنوبی نگهداری میشود  ۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون
دالر اعالم کرده بود ،البته خبرگزاری یونهاپ هم چندی پیش

مجموع بدهی کرهجنوبی به ایران را  ۹میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر اعالم کرده بود.
تابس��تان امسال پس از ارسال محموله دارویی و پزشکی
 500هزار دالری کرهجنوبی به کشورمان بود که سیدعباس
موسوی ،سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در واکنش به این
اتفاق گفته بود :به اندازه کافی از کرهجنوبی وعده شنیدهایم؛
بنابراین فقط منتظر اقدامات ملموس و برجسته هستیم .وی
با تاکید بر اینکه کسی در ایران منتظر محموله نیم میلیون یا
 ۲میلیون دالری نیست ،اظهار داشته بود :امیدواریم مقامات
کرهای حجم منابع مالی مردم ایران در این کشور و عدم هیچ
منع قانونی برای تجارت با ایران را به یاد داشته باشند.
با این حال ،پرسشی که این روزها بیش از هر زمان دیگر
مطرح میشود پیرامون میزان جدی بودن وعدههای سئول
است؛ وعدههایی که به نظر میآید پس از توقیف نفتکش این
کشور در آبهای خلیجفارس بیشتر رنگ و بوی واقعیت به
خود گرفته است .تغییر مشهود ادبیات مسؤوالن کرهجنوبی در
ماههای اخیر در حالی است که مقامات این کشور چند هفته
پیش از توقیف نفتک��ش HANKUK CHEMIدر اظهاراتی
عجیب ادعای دریافت هزینه نگه��داری داراییهای ایران را
مطرح کرده بودند!

