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ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران»:

واکنش ایران به بازداشت افراسیابی در امریکا

باالترین مقام اجرایی کشور به صراحت
مطرح شده است.
وزیــر امورخارجه در پاســخ به ســؤال
دیگــری درخصــوص انتقــادات از تیــم
مذاکرهکننــده و اینکــه مــا در دوره بعــد
بهتــر مذاکره میکنیم و آیا میشــد بهتر
از این مذاکره کــرد ،با بیان اینکه «امالی
نوشــته نشــده ،غلــط نــدارد» و «آقایانی
کــه ایــن صحبتهــا را میکننــد ،بــه من
نشان بدهند دو صفحه با یک نفر توافق
نوشــتند ،نه  ۲۰۰یــا  ۱۵۰صفحه» ،گفت:
اگــر روزی از این بهتر را نوشــتند ،بنده در
مقابل آنها تعظیم میکنم و دستشان
را میبوســم و برای خدمتی که به مردم
ایران کردند ،تشکر خواهم کرد .امیدوارم
آنها هم اگــر نمیخواهند ما را تحســین
کنند ،از پشت به ما خنجر نزنند.
ظریــف دربــاره اظهــارات اخیــر وزیر
امور خارجــه قطر و احتمال میانجیگری
از ســوی دوحــه نیــز تصریــح کــرد :ایــن
میانجیگــری نیســت .قطــر پیشــنهاد
گفتوگو داده ،ما هم گفتهایم همواره از
گفتوگو حمایت میکنیم .دولت قطر،
دولتی است که روابط بسیار خوبی با آنها
داریم .او با اشــاره بــه رفع محاصره قطر
خاطرنشان کرد :خوشحالیم دولت قطر

توانســت بــا مقاومت به خواســتههایش
برســد و اجــازه نــداد کســانی کــه قطــر را
محاصره کرده بودند ،به خواستههایشان
برســند .خوشــحالیم در کنــار قطریهــا
ایســتادیم و امیدواریــم قطــر ایــن نقش
مثبت را برای آینده روابط ایفا کند.
ëëواکنش وزارت خارجه به اتهامات علیه
ظریف و تیتر هتاکانه یک روزنامه
ســعید خطیــبزاده ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه بــا اشــاره بــا حضور
روز سهشــنبه محمدجــواد ظریــف در
جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی و
برخی مطالبی که در این جلســه مطرح
شــد ،اظهــار کــرد :متأســفانه بــا ادبیاتی
نامناسب ،اتهامهای بیپایهای به وزیر و
وزارت خارجه زده شــد .به گزارش ایسنا،
وی با بیان اینکه مجلس عصاره فضایل
ملت اســت ،گفت :انتظــار از نمایندگان
محتــرم مجلــس همانند همیشــه بهره
بــردن از ادبیــات و لحن متناســب با این
جایگاه است.
ëëکشــور همزمــان بــه دو بــال مذاکــره و
مقاومتنیازمنداست
خطیــبزاده ،با بیان اینکه پرســیدن
ســؤال و فراخواندن وزیر به مجلس حق
نمایندگان مجلس اســت ،خاطرنشــان

تریبون باز اتهام زنی به بهانه مصونیت پارلمانی

بــه اعالم جرم کند و ایــن مانع از تعقیب
نمایندهنخواهدبودالبتهتعقیبنماینده
بایــد با اطــاع مجلس باشــد و یکســری
تشــریفاتی وجــود دارد که بایــد در هیأت
مربوطه موضوع بررسی شود .نجفی توانا
گفت :مصونیــت پارلمانی این اســت که
نماینــده مجلس دربرخــورد با چالشها
و مشکالت مردم میتوانند با ارائه دالیل
موضــوع را مطــرح کننــد و ایــن بحــث با
توهیــن و اهانــت متفــاوت اســت .ایــن
حقوقدان افزود :متأسفانه گاهی مالحظه
میشود که بعضی از نمایندگان در جهت
مبارزه یا مخالفت جناحی ،مسائلی را به
صورت عمومی مطرح میکنند که باعث
ایجاد شــائبه میشــود و به نوعی انتساب
اتهــام بــه مســئوالن کشــور را بــه دنبــال
دارد .ایــن مــورد از اختیــارات مجلــس و
نمایندگاننیستونمایندهمجلسوقتی
در ارتباط با فســاد و ناکارآمدی سخنی بر
زبــان مــیآورد باید مدارک را مســتنداً در
اختیار مجلس قــرار دهد و تحقیق انجام
شــود.به گفته وی اقدامــات خالف قانون
نماینــدگان مجلــس در خــارج از وظایف
نمایندگــی برای برخوردهای شــخصی و
جناحی قابل تعقیب و مجازات است.
علیرضــا آذربایجانــی ،عضــو هیــأت
مدیــره کانــون وکالی دادگســتری مرکــز

توافق برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در  ۱۳۹شهر

معاون سیاســی وزارت کشــور و رئیس
ســتاد انتخابــات کشــور از توافــق کلــی
صورتگرفته بــرای برگزاری انتخابات
الکترونیــک در  ۱۳۹شــهر خبــر داد و
گفت :پیشــنهاد ما برگــزاری انتخابات
الکترونیــک در کالنشهرهاســت۳۳ .
هــزار صنــدوق الکترونیــک داریــم که
میتوانــد  ۱۰هــزار شــعبه اخــذ رأی را
پوشــش دهــد ،لذا بــا تصمیم مجلس

ایــنمراکــزانتخــابخواهنــدشــد .و اصلــح باشــند ،افــزود :همه نســبت
بهگــزارش ایرنــا ،جمــال عــرف در به مشــارکت دغدغــه دارنــد؛ بنابراین
نشســت هیــأت مرکــزی و هیأتهــای الزم اســت بــرای تحقق مشــارکت باال
نظــار ا
ت س ـ ـ ت ا ن یش ش ـ ـ م ی ند و ر ه برنامهریــزی کنیــم .او بــا بیــان اینکــه
انتخابات شــوراهای اســامی که عصر انتخابات در یکهزار و  ۳۷۹شهر برگزار
روز سهشــنبه برگزار شــد با بیــان اینکه میشود ،افزود :از دوره قبل ۱۳۰ ،شهر
خروجــی ســامت ،امنیت ،مشــارکت طبق اجرای قانون تقســیمات کشوری
و رقابــت بهعنــوان چهــار رکــن اصلی به این شــهرها اضافه شــده و احتمال
انتخابــات باید افراد شــاخص ،ســالم دارد در ماههــای پیــش رو شــهرهای

باشــد نیازمنــد آن اســت که در ســاختار
وزارت خارجــه و ســاختار برخی دیگر از
وزارتخانههــا و دســتگاههای اقتصــادی
تغییراتی ایجاد شود.
ëëپاسخ به توهین یک روزنامه
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در
مــورد پاســخ وزارت خارجــه بــه تیتــر
صبح دیــروز یکی از روزنامههــا با عنوان
«ظریــف ترامپیــد» هــم بــا اشــاره بــه
آیــه  ۶۳ســوره فرقــان (َو ِعَب ُ
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ــون قالــوا َســامًا﴾
گفــت :قالــوا ســاما .خطیــبزاده گفت:
البتــه باید از اهالی رســانه پرســید و آنها
بهتریــن افــرادی هســتند کــه بگوینــد
ایــن چــه ســبک روزنامهنــگاری اســت
کــه از چنیــن ادبیــات ســخیف و مهملی
ت و آیــا حتــی
در آن اســتفاده شــده اســ 
پایینتریــن اســتانداردهای رســانهای در
این تیتر هتاکانه رعایت شده است؟ این
دیپلمات ارشــد کشورمان در انتها گفت:
قلــم جایگاه ســوگند پــروردگار اســت که
متأســفانه برخــی اینچنیــن در خدمــت
مقاصــد دون سیاســی خــود اســتفاده
میکننــد .ایــن اقدامــات تفرقهافکنانه و
وحدتشکنانه است.

درخواست بورل از بایدن درباره ایران

شــنیدیم که« ،جوســپ بورل» مســئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا از «جو بایدن» رئیسجمهوری منتخب امریکا خواست تا تهدید
کشــورهایی که بخشــی از روابط تجاری با ایران هســتند را متوقف کند.
بــه گــزارش ایلنــا به نقــل از رویترز ،او افــزود که دولت امریــکا بهجای
صــرف زمان برای مذاکره درباره یک توافق جدید کنترل تســلیحاتی،
با بازگشت به برجام در زمان صرفهجویی کند.

تحریمهای پمپئو جان هزاران ایرانی را گرفت

دســت آخــر اینکــه« ،ایلهــان عمــر» عضــو مجلــس نماینــدگان
امریــکا از سیاســتهای دولــت دونالــد ترامــپ بشــدت انتقــاد کرد و
گفــت کــه تحریمهای دولــت این کشــور باعث مــرگ هــزاران ایرانی
شــد .به گزارش ایرنا ،این نماینده دموکرات ایالت مینه ســوتا بامداد
چهارشــنبه در یک رشــته توئیت نوشــت :این مرد (مایک پمپئو وزیر
خارجــه امریکا) یک هیوالســت .مــا نباید میلیونها نفــری را که بر اثر
بیرحمــی وی رنج کشــیدند ،فرامــوش کنیم .وی افــزود :پمپئو برای
اعمــال تحریمهای خردکننده علیه مردم ایران البی کرد و در جریان
همهگیــری (کرونا) آنهــا را از تأمین داروهای مورد نیــاز محروم کرد و
هــزاران نفر را کشــت .ایــن نماینده مســلمان در ادامــه از فروشهای
تسلیحاتی دولت امریکا به عربستان و امارات نیز انتقاد کرد.

هم درباره نسبت بین مصونیت قضایی
نماینــدگان و توهین و افترایی که توســط
هر یــک از آنهــا علیه افراد ممکن اســت
مطرح شــود ،گفت :مصونیت قضایی که
در حقــوق عمومی یــا حقوق جــزا وجود
دارد ،توجیــه کننــده اهانت و افترا توســط
نماینــدگان مجلــس نیســت.وی دربــاره
مرتکب شــدن نماینــدگان به جــرم افترا
گفت :اســتعمال الفاظی کــه عرفاً رکیک
و مســتهجن اســت ،جرم اســت و عنوان
مجرمانه آن نیز اهانت و فحاشــی است.
اگــر نماینــدهای بــدون دلیــل و بــه قصد
اضرار بــه غیر ،عناوین مجرمانــهای را به
دیگری نسبت دهد که نتواند آنها را ثابت
کند ،افترا و نشر اکاذیب خواهد بود و قطعاً
جــرم اســت و میتواند توســط مخاطب،
موضوع شکایت کیفری قرار بگیرد.
ایــن وکیــل دادگســتری در ادامــه بــا
بیــان اینکــه ایــن موضوعــات میتوانــد
جنبه کیفری داشته باشــد ،افزود :در خود
مجلــس نیــز مقرراتی در بــاب نظارت بر
رفتــار نماینــدگان وجــود دارد کــه هیأتی
برای رســیدگی به این مســائل وجود دارد
و حســب مورد متضــرر از جــرم میتواند
عــاوه بــر اقــدام در مرجــع قضایــی ،در
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
نیز اعتراض خود را بیان کند.

دیگــری نیز بــر همیــن اســاس اضافه
شود.
عــرف اضافــه کــرد ۴۰ :هــزار و ۶۰۲
روســتای واجــد شــرایط داریــم که ۳۷
هــزار و  ۸۷۴مــورد از آنها دارای شــورا
هســتند .همچنیــن  ۳۱۷تیــره عشــایر
شــورا دارنــد ،امــا دو هزار و  ۴۰۱روســتا
فاقد شــورا هســتند که بــرای همه آنها
باید تدابیر خاص اندیشیده شود.

معــاون اول رئیــس جمهــوری در نشســت بررســی راهکارهــای تأمیــن ارز و
کاالهای اساســی و دارو از همه دستگاهها خواست برنامهریزیهای الزم برای
تأمین کاالهای اساسی ایام عید و ماه رمضان انجام شود.
به گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیری با تأکید بر لزوم تأمین دارو و کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم بویژه در ایام پایانی سال و شب عید ،گفت :الزم است
از اکنــون برنامهریزیهــا و پیشبینیهــای الزم بــرای ایــام عید و مــاه مبارک
رمضان انجام شــود تا دغدغهای برای تأمیــن کاالهای مورد نیاز مردم وجود
نداشــته باشد .در این جلســه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین دبیر ستاد
تدابیر ویژه وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از آخرین
وضعیــت تخصیــص ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشــکی ارائــه کردند و به
تشریح نیازهای ارزی حوزه بهداشت و درمان پرداختند.

واکنش معاون دفتر رئیسجمهوری به تیتر یک روزنامه

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری به صفحه نخست یکی
از روزنامههای چاپ امروز واکنش نشــان داد .به گزارش ایسنا ،علیرضا معزی
در حســاب کاربری خود در توئیتر با انتشــار صفحه نخست روزنام ه وطن امروز
و تیتــر« ظریف ترامپید» نوشــت«:دیروز همزمان با حضور ظریف درمجلس،
کریمــی قدوســی بــا ادبیــات مألــوف ایــن روزهــای پارلمــان گفت«:مجلــس
انقالبی،بوی گند برجام را دفع کرد» اما واقعیت این اســت که آنچه باید دفع
شــود ،بــوی نامطبــوع نفرتپراکنی مــدام ودروغهــای پیدرپی اســت؛ و البته
تیترهای شرمآوری که مرزی برای نمایش کینهجویی نمیشناسند».

خبــــر

گــروهسیاســی/مصونیــت پارلمانــی آیــا
مانعی برای برخورد حقوقی با اتهامزنی
نمایندگان مجلس میشود؟ این سؤالی
است که این روزها و با شدت گرفتن روند
اتهامزنیهای نماینــدگان مجلس علیه
جریانهای سیاســی و نهادهای مختلف
و بویژه دولت مطرح شــده است .در چند
ماهی که از شــروع به کار مجلس یازدهم
میگــذرد کــم نبــوده نســبتهای نــاروا و
ادعاهــای بــی ســند و مدرکــی کــه علیــه
اعضای کابینه روانه شــده اســت .سکوت
هیــأت رئیســه و البتــه همراهــی برخــی
اعضای آن با این روند در کنار بیتوجهی
هیــأت نظارت بــر رفتــار نماینــدگان ،کار
را بدانجــا کشــاند کــه در مقطعــی رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس حتی رئیس جمهــوری را تهدید
بــه قتــل هــم کــرد .در ادامه همیــن روند
روز گذشــته ابوالفضــل ابوترابــی نماینده
نجفآبــاد هــم در نســبت دادن انبانــی
از توهینهــا و افتراهــا نســبت بــه حســن
روحانــی کوتاهــی نکــرد .او حتــی ادعــای
تکذیب شــده از ســوی اطالعات ســپاه در
ســال گذشــته مبنی بردو تابعیتــی بودن
رئیس جمهور ،را روز گذشته در نطق خود
مطــرح کرد و پــار را از حد انجــام وظایف
نمایندگی فراتر برد و روحانی را متهم به
زندگی به ســبک پادشــاهان حوزه خلیج
فارس کــرد .روز قبلتر هــم جواد کریمی
قدوســی در طــرح ســؤال خــود از ظریــف
آنجــا که به نقــل از رهبر معظــم انقالب
طرفهای مذاکره کننده غربی در پرونده
هستهایراتروریستهایجنتلمنخواند
در ادامــه حســن روحانــی و محمدجــواد
ظریف را هم در جرگه همین جنتلمنها

کــرد :کارکــرد ســؤال از وزرا در آییننامــه
مجلــس روشــن اســت ولــی اتهامــات و
مســائلی که توســط نماینــده محترم در
مجلــس شــورای اســامی مطــرح شــد،
ضمن آنکه واقعیت نداشت از چارچوب
و کارویــژه مشــخص شــده در ســؤال
نمایندگان نیز خــارج بود .این دیپلمات
ارشــد کشــورمان با انتقاد از دوگانهسازی
مذاکره و مقاومت از ســوی اقلیتی تأکید
کرد :کشــور همزمان به دو بــال مذاکره و
مقاومت نیازمند اســت .مذاکره در هیچ
برهــهای و در هیــچ نگاهــی بــه معنــای
تســلیم نیســت و کســانی کــه در مقــام
مذاکــره کننده قرار میگیرند در راســتای
دفــاع از منافع کشــور عمــل میکنند و از
حقوق کشور در عرصه بینالمللی دفاع
و صیانت میکنند.
ëëواکنش به پیشنهاد رئیس مجلس
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین
در مورد پیشــنهاد مطرح شــده از ســوی
رئیــس مجلس شــورای اســامی مبنی
بر اینکه نــام وزارت خارجــه به «وزارت
خارجــه و تجــارت بینالمللــی» تغییــر
پیدا کنــد ،گفت :این پیشــنهاد موافقین
و مخالفیــن خــود را دارد .این پیشــنهاد
بــرای اینکــه نتیجــه عملــی داشــته

خبــر دیگــر اینکه ،ســخنگوی دبیــرکل ســازمان ملل متحــد درباره
نامــه آنتونیــو گوتــرش و به خطر افتــادن حق رأی جمهوری اســامی
ایــران در کنــار  ۸کشــور دیگر بهدلیــل پرداخت نکردن ســهم خود در
بودجــه این ســازمان توضیح داد« .اســتفان دوجاریک» در پاســخ به
ســؤال «ایرنــا» بــا تأکید بــر اینکه «ما در تمــاس نزدیک بــا نمایندگی
دائم ایران و همچنین دیگــر مقامات مربوطه ایران بودهایم» ،گفت:
برای ما بســیار روشــن اســت که ایران کوشــید تا راهی بــرای پرداخت
بودجــه ســازمان ملل متحــد بیابد ،که ناشــی از پیامدهای مشــخص
مشــکالت انتقــال (پول) اســت .او در عین حال تأکید کــرد :ما موظف
هســتیم که به مجمع عمومی لیســت کشورهایی که مبلغ مشخص را
نپرداختهاند ،اعالم کنیم .نامه ارســالی بــه مجمع عمومی ،یک نامه
معمولی برای روند اداری اســت و منعکس کننده تالشهایی نیست
که انجام شدهاند.

دستور جهانگیری برای تأمین کاالهای اساسی عید

دو حقوقدان تأکید دارند که اقدامات خالف قانون نمایندگان مجلس قابل تعقیب و مجازات است
قلمداد کرد و هیچ صدای انتقاد یا تذکری
هم از تریبون بهارستان بلند نشد.
حاال در واکنش بــه این رویه اتهامزنی
در بهارســتان دو حقوقدان تأکید کردهاند
کــه اقدامــات خــاف قانــون نماینــدگان
مجلس قابل تعقیب و مجازات است.
علــی نجفــی توانــا در گفتوگــو بــا
ایلنــا درخصــوص مصونیــت پارلمانــی
نماینــدگان و اتهامزنی نمایندگان گفت:
قانون اساسی ما نیز مانند سایر کشورها ،با
سازوکارهایی نظارت مجلس را پذیرفته
و بــرای اینکــه نماینده مجلــس مرعوب
دســتگاههای قضایی و اجرایی نشــود و با
تهدید صاحبان قدرت  ،دست از تحقیق و
تفحص برندارد ،به نوعی مصون دانسته
و ایــن مصونیــت قضایــی یــا مصونیــت
نمایندگی در اکثر نظامهای حقوقی دنیا
پیشبینی شــده اســت .بنابراین نماینده
مجلس میتواند اگر در نهاد یا مؤسسهای
اقدامــی برخــاف قانــون مالحظــه کرد،
مراتــب را همــراه با مســتندات در صحن
علنــی مطرح کنــد و اگر بــا امنیت ملی یا
خــاف عفــت و اخــاق عمومــی باشــد،
جلســه میتوانــد غیرعلنــی باشــد .ایــن
حقوقدان ادامــه داد :بیان مطالب بدون
مســتند که جنبه اهانــت و توهین و نشــر
اکاذیب پیدا کند و خارج از عرف و ضوابط
معمــول در انجــام ایــن گونــه وظایــف
نظارتــی باشــد  ،مســلماً قابــل مجــازات
خواهــد بــود یعنی ما بــا نوعی مصونیت
نســبی برای نمایندگان مواجه هســتیم و
مصونیــت پارلمانــی ،مصونیــت مطلق
نیســت .اگر نمایندهای در بحث عملکرد
یک وزیر یا مســئولی به خیانت در امانت
متهم شود  ،حق آن وزیر است که مبادرت

توضیح سازمان ملل درباره بدهی حق عضویت ایران

ایـرنا

گروه سیاسی /وزیر امور خارجه کشورمان
گفتوگوهــای ادعایــی بین ایــران و تیم
جــو بایــدن را تکذیب کــرد .محمدجواد
ظریــف روز گذشــته در حاشــیه جلســه
هیــأت دولــت و در پاســخ بــه ســؤال
خبرنگار«ایــران» دربــاره ادعای نشــریه
فیــگارو مبنی بر انجــام مذاکرات پنهانی
میان مجید تخت روانچی ،نماینده ایران
در ســازمان ملل متحد با نمایندگانی از
دولــت جدید امریکا گفت :خیلی جالب
اســت که خبرنــگار فیــگارو چــک نکرده
اســت کــه آقــای روانچــی در ســه هفتــه
گذشته ایران بوده و روز دوشنبه به تازگی
به نیویورک بازگشــته اســت .آنهایی هم
کــه تــازه برمیگردنــد ،یــک هفتــهای در
قرنطینــه هســتند بنابرایــن بیحســاب
صحبت کرده است.
ظریف همچنین در پاســخ به ســؤال
دیگــر «ایــران» دربــاره کارت زردهــای
نماینــدگان بــه او نیــز گفــت :ایــن رأی
حق شــان اســت و میتواننــد کارت زرد
بدهنــد .عــاوه بــر اینهــا حــدود 25
ســؤال دیگــر هم هســت کــه بــه تدریج
در صحــن خواهــد آمد .او بــا بیان اینکه
خوشــحال هســتم کــه در طــول تاریــخ
ایــران ،پاســخگوترین وزیر امــور خارجه
به مجلس شورای اسالمی بودم ،اظهار
کــرد :در مجلــس قبل بــه  24ســؤال در
صحــن علنــی پاســخ دادم کــه در همه
مــوارد نماینــدگان محترم قانع شــدند.
در ایــن مجلــس فعــاً دو ســؤال بــه
صحــن رفتــه و  25ســؤال هــم در صف
طرح در صحن علنی اســت و اینکه چه
میــزان نماینــدگان محترم قانع شــوند،
مســألهای اســت که در آینده مشــخص
خواهد شد.
ظریــف همچنیــن بــا تأکید بــر اینکه
اروپاییهــا حتــی در یــک اقــدام بســیار
کوچــک به نام اینســتکس موفق نبودند
و نتوانســتند منابع مالی برای اینستکس
تأمیــن کنند ،گفت :هرچــه اروپا و امریکا
بخواهد پشــت برخــی ادعاها خودشــان
را پنهــان کننــد ،تأثیری نــدارد و در مورد

مســائل منطقهای نیز همین طور است.
آنکه منطقه ما را به آتش کشیده ،سالح
ریختــه و منطقه را به انبــار باروت تبدیل
کرده ،امریکا ،فرانسه و اروپا است.
او با بیــان اینکه دولــت جدید امریکا
از ایــن شــرایط بایــد درس بگیــرد،
ابــراز داشــت :آیــا دولــت جدیــد امریکا
میخواهــد آن سیاســت ،فضاحــت و
ســرافکندگی را در برابر دنیا داشته باشد
یــا آنکــه میخواهــد روش جدیــدی را
انتخاب کند .همان طور که مقام معظم
رهبــری فرمودند ،ما عجلــه نداریم ولی
به عهد خود پایبند هستیم .اگر تحریمها
را برداشــته و اروپاییها به تعهدات خود
عمل کنند ،ما هم به تعهدات خود کامالً
عمل خواهیم کرد.
ظریــف با بیــان اینکه تــوپ در زمین
آنها است ،عنوان کرد :قرار نیست دولت
جدید امریکا به کسی باج دهد ،فقط قرار
است تعهدات خود را امضا کند .ما برای
امضا و اجرای تعهــدات دیگران به آنها
بــاج نخواهیم داد .بــه دنبال باجگیری از
کسی هم نیســتیم .آنها تعهداتی دارند،
خساراتی به ملت ایران وارد کردهاند .ما
بایــد ببینیم که چقدر آنها آمادگی دارند
که به تعهداتشان عمل کنند.
ظریــف دربــاره زمانبنــدی و نحــوه
بازگشــت ایران و امریکا به برجام هم با
بیان اینکه اصالً نیازی به مذاکره نیست
و هیــچ کــس نمیتوانــد بــرای اینکــه
تعهدات خود را اجرا کند ،دوباره مذاکره
کند ،به بیانات رهبر انقالب اشــاره کرد و
گفت :رهبری فرمودند ما عجله نداریم
و اگــر آنهــا تعهــدات خودشــان را اجــرا
کردنــد ،یعنــی تحریمهــا را برداشــتند.
مهــم این اســت کــه تحریمها برداشــته
شــود .ما بحثهای ریز حقوقی نداریم.
مردم ما تحمل کردند ،امروز هم تحمل
میکننــد .امــروز هم ایــن امــکان وجود
دارد کــه اگــر امریکاییها تعهداتشــان
را اجــرا کردنــد ،بــا فاصلــه بســیار کمی
ایران هم تعهدات خود را اجرا کند .این
مســأله از ســوی باالتریــن مقام کشــور و

دیگه چه خبر؟

تخت روانچی با تیم بایدن مذاکرهای نداشته است

خبر اول اینکه ،نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به بازداشت
کاوه لطفاهلل افراســیابی اســتاد علوم سیاســی در ایالت ماساچوست
واکنش نشــان داد و این اقدام را ناشــی از تعصب و غرضورزی دولت
ضد ایرانی ترامپ دانست .روز گذشته وزارت دادگستری امریکا اعالم
کرد که این اســتاد ایرانی را به اتهام اینکه او نماینده جهانی جمهوری
اســامی ایران در امریکا اســت بازداشــت کرده اســت .بهگزارش ایرنا،
علیرضا میریوسفی ســخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد
در واکنــش بــه ایــن اقدام گفت :تأســفآور اســت که شــنیده میشــود
دولــت متعصب و مغرض ضد ایرانی ترامپ در ســاعات پایانی خود
بــه دســتگیری دکتــر افراســیابی بــه اتهامهای جعلــی مبــادرت کرده
اســت .او با تأکیــد بر اینکه دکتر افراســیابی بهعنوان مأمــور نمایندگی
فعالیــت نداشــته اســت و تنهــا بهعنوان اســتاد دانشــگاه و کارشــناس
روابط بینالملل کار میکرده اســت ،افزود :افراسیابی در مورد مسائل
بینالمللــی مشــورتهایی را به نمایندگــی ایران ارائه داده اســت و از
همــان ابتــدا رابطــه کاری وی بــا ما کامالً شــفاف و باز بوده اســت .این
در حالی اســت که وزارت دادگســتری امریکا ،انجام مصاحبه و حضور
افراســیابی در شــبکههای مختلف خبــری را نوعی البیگری محســوب
کرده ومدعی شده که او از طرف ایران مأموریت داشته است.

رئیس ستاد دهه فجر استان تهران:

مراسم  ۲۲بهمن امسال متفاوت خواهد بود

رئیس ســتاد دهه فجر استان تهران ،زنده نگهداشتن  ۲۲بهمن به عنوان
روز ملــی و چهــل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی را وظیفهای
دینــی و انقالبی دانســت و گفــت :اگر چه مردم عزیز مــا مایلند با حضور
خود در صحنه وفاداری خویش را به انقالب اسالمی به نمایش بگذارند
امــا بــه دلیل شــرایط کرونایــی ،نحوه برگــزاری مراســم امســال متفاوت
خواهد بود.
بــه گــزارش ایلنا ،حجتاالســام سیدمحســن محمودی در نشســت
هماهنگی دســتگاههای اجرایی مراســم انقالب افزود :شورای هماهنگی
تبلیغات اســامی پیشــنهادات خود برای برگزاری این مراسم را به ستاد
ملــی مبــارزه با کرونــا ارائه داد که این ســتاد با حضور موتوری و ماشــینی
موافقت کرده اســت که ما نیز اجرای برنامهها را به همین شکل متمرکز
خواهیم کرد .او یادآور شد :باید دستگاههای مختلف جهت برنامهریزی
فرهنگــی و انقالبــی تــاش خــود را داشــته و ایجــاد جاذبهها با خــودرو و
ماشین در شهرها میتواند حرکتی زیبا را خلق کند.

