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سهشنبه  23فروردین 1401
شماره 8473

طرح صیانت ،نقطه سر خط

نقلقولخبر
محمد دهقان
معاون حقوقی رئیسجمهور
تعارض منافع با فساد تفاوت دارد ،ممکن
اســت مواردی درخصوص تعــارض منافع
وجود داشته باشد که منجر به فساد شود
و همچنین ممکن است مواردی از تعارض
منافع وجود داشته باشد ،اما هیچکدام به
فساد منتهی نشود / .ایسنا
محمدمهدی زاهدی
نماینده مجلس
ت جمهوری،
سران ســه قوه ،بهویژه ریاســ 
برای ســاماندهی و شناســهدار کردن اتباع
بیگانه ،تصمیمگیری عاجل و فوری انجام
دهند .حداقل دوسوم این اتباع بهصورت
غیرقانونــی وارد کشــور شــد هاند و فاقــد
مــدارک شناســایی و مجــوز ورود به کشــور
هستند/ .ایرنا

اخبار کوتاه
آیتاهلل فیض به لقاءاهلل پیوست
آیتاهلل محمد فیض سرابی ،نماینده آذربایجانشرقی
در مجلس خبرگان رهبری ،پس از یک دوره بیماری،
صبح دیروز در ۹۴ســالگی دعوت حق را لبیک گفت.
بهگزارش ایرنا ،آیتاهلل فیض در شــهریورماه،۱۳۰۷
در «زرنق» از توابع سراب در خانوادهای متدین بهدنیا
آمــد .آن مرحوم از شــاگردان حضرت امــام(ره) و از
اســتادان حوزه علمیه قم بود و ریاست شعب مختلف
دیوان عالی کشور ،عضویت در هیأت نظارت بر اجرای
فرمان امام(ره) در اســتان آذربایجان شرقی ،عضویت
در هیأت نظارت بر احکام صادره دادگاههای انقالب در
سال  ۱۳۵۹و ریاست شعبه حل اختالف 3نفره دیوان
عالی کشور و رئیس شعبه  ۸دادگاه عالی انقالب در قم
را نیز برعهده داشتهاست.
تالش برای اخالل در روابط تهران  -کابل
سفیر جمهوری اســامی ایران در کابل با بیان اینکه
بدرفتاری با مهاجران افغانســتان سیاست جمهوری
اسالمی ایران نیست ،گفت :هدف از این اقدامها مختل
کردن روابط کابل و تهران است.
بهگــزارش ایرنــا ،بهــادر امینیــان در گفتوگــو با
«طلوعنیوز» این کشــور گفت :فیلمها و شایعات آزار
و اذیــت مهاجران افغــان در ایــران زیرنظر گروهک
تروریستی منافقان منتشر میشــود .افرادی وابسته
به این ســازمان ،بهگونهای سیســتماتیک ســرگرم
تولید اینگونه ویدئوها هســتند .هدف از این اقدامها
مختل کردن روابط کابل و تهران اســت .وی بر آشتی
ملی در افغانســتان تأکید کرد و گفت :با این کار جلو
مهاجرتهای گسترده گرفته میشود.

تنظیم مقررات فضای مجازی پس از  8ماه دوباره به صحن علنی مجلس برگشت

تقریبا همان تعداد نمایندگانی که
6مردادمــاه1400رأی بــه اصل
مجلس
هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از
کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای
اجتماعی داده بودند8 ،ماه بعد رأی خود را پس گرفتند
و طرح را به صحن علنی برگرداندند .روز دوشــنبه در
جریان جلســه غیرعلنی مجلس ،طــرح نظام تنظیم
مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت
مورد بحث و بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و در
نهایت 120نماینده به بازگشت این طرح به صحن علنی
مجلس و بررسی آن در این صحن رأی مثبت دادند .بنا
بر توضیحات علیرضا سلیمی ،نماینده محالت و عضو
هیأت رئیســه مجلس «109نماینــده مجلس هم به
بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی ندادند
که معنای آن بررسی این طرح در کمیسیون مشترک
بود ».درنهایت این طرح پرحاشیه با مطالبات عمومی از
کمیسیون مشترک پس گرفته شد و بهگفته سلیمی
«صحن علنی مجلس بهزودی بررسی طرح صیانت از
فضای مجازی را آغاز خواهد کرد».
اعتراض کمیسیون مشترک

تصمیم روز دوشنبه نمایندگان مجلس ،نامه اعتراضی
کمیسیون مشــترک بررســیکننده طرح خطاب به
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس را به همراه داشت.
در این نامه با انتقاد از بازگشت طرح ،درخواست شده
تا حداقل نسخه نهایی و اصالح شده طرح که از سوی
کمیسیون مشترک و کارگروه ویژه تدوین شده برای
تصمیمگیری در صحــن محل بحث باشــد .اعضای
کمیســیون امید دارند طرح صیانت بــا عنوان جدید
طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با احتمال بیشتری
در صحن علنی به تصویب نمایندگان برســد ،چراکه
طرح اولیه با منتقدان تیز و تندی که داشت از شانس
کمتری برای تصویب نهایی برخوردار است .در بند آخر

اعضای کمیسیون مشترک بهطور مشخص درخواست
شده تا «دستور فرمایید معاونت محترم قوانین نسبت
به بارگذاری مصوبه کمیســیون مشــترک برای ثبت
پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
اقدام نمایند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی
جزئیات و تصویب بهموقع آن برابــر آییننامه داخلی
مجلس اقدام نماید».
در بخشهای ابتداییتر این نامه نیز با استناد به برگزاری
برخی جلســات در حضور رئیس و نایبرئیس مجلس
و جلســات متعدد با مرکز پژوهشهای مجلس آمده
« تهیه نسخه جدید توســط کارگروه مشترک نهتنها

نماینده عضو کمیسیون صیانت:

نظر من همان تصمیم مجلس بود

غالمرضا منتظری ،نایبرئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس و نماینده عضو کمیســیون مشترک طرح
گفتوگو
صیانت ،از تصمیم نمایندگان مجلس برای بازگشت
طــرح صیانت بــه صحــن و انصــراف از اصل
هشتادوپنجیشدن آن استقبالکرد .پرسش و پاسخ کوتاه ما درباره
سرنوشت این طرح را میخوانید.
کموکیف بازگشت طرح به صحن چگونه خواهد بود؟
طرح باید بهصورت رسمی در صحن مطرح شود ،چون آنچه اتفاق افتاد استمزاج
بود و مجلس هنوز بهصورت رسمی برگشت به صحنش را اعالم نکرده است؛ ولی
حاصل جمعبندی این بود که طرح به صحن علنی برگردد.
چه زمانی برایش تصمیمگیری میشود؟

وجاهت دارد بلکه با توجه به تصمیم جلسه 1400/9/1
و مصوبه جلسه  1400/9/9کمیسیون ،بهعنوان تکلیف
قانونی معین گردیــده» و اینکه «اگر بنا بود نســخه
جدید مورد اســتفاده قرار نگیرد ،آیــا این همه صرف
وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پختهتر بوده و
به اقرار اکثر صاحبنظران ،عمده ایرادات وارد شــده
به نســخه قبلی در آن مرتفع گردیده اســت ،توجیه
منطقــی دارد؟» تصمیــم روزهای آینــده مجلس
روایتهای متعارض و متناقض درخصوص سرنوشت
طرح را نیز شفافتر خواهد کرد .در نتیجه نشست روز
دوشــنبه مجلس طرح صیانت از کمیسیون مشترک

برای این موضوع باید هیأت رئیســه تصمیمگیری کند ولــی قطعا با همین
استمزاجی که شکل گرفت به صحن برمیگردد.
طرح باید در کمیسیون جدید بررسی شود؟
هنوز جزئیاتش را اعالم نکردهاند ولی در همین حد بازگشت به صحن برایش
تصمیمگیری شده است.
یعنی اعضای کمیسیون مشترک دوباره برایش
تصمیمگیــری میکنند با این تفاوت کــه در صحن باید
رایگیری شود؟
این بستگی به رأی هیأت رئیسه مجلس دارد که به چه شکلی ادامه
پیدا کند .قاعدتا وقتی به صحن برمیگردد دیگر مثل گذشــته
کمیســیون نمیخواهــد؛ در صحن دربــارهاش اظهارنظر
میشود .اعضای کمیته تخصصی این طرح باید درخصوص
آن پیگیری جدی داشته باشــند .احتماال تا هفته آینده
وضعیت روشن میشود.
آخرین نســخه طرح همانی بود که
اواخر سال1400رسانهای شد؟

دیپلماسی

پیگیری حقابههای مرزی
در دستورکار دستگاه دیپلماسی
وزیرامورخارجه با اشــاره به تشــکیل کمیته مشترک بین
وزارتخانههای خارجه ،کشور و نیرو برای پیگیری تخصصی
موضوعهای مرتبط با رودخانههای مرزی و سدســازی در
برخی کشورهای همســایه ،گفت :در طول فعالیت دولت
ســیزدهم دیدارهای دوجانبهای با مقامهای کشــورهای
ترکیه ،عراق و افغانســتان جهــت پیگیــری حقابههای
مرزی داشتیم.
بهگزارش ایرنا ،حسین امیرعبداللهیان پیرامون اقدامهایی
که وزارت امورخارجه دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی آب
انجام دادهاست ،اظهارکرد :در وزارت امورخارجه کمیتهای را
تشکیل دادهایم که تاکنون 2یا 3جلسه آن برگزار شدهاست،
با وزیر نیرو نیز هماهنگیهایی داشتهایم.
وی دراین باره ادامه داد :در مدتی که مســئولیت دســتگاه
دیپلماســی را برعهده گرفتــم ،بهصورت دوجانبــه با وزیر
خارجه ترکیه دربــاره ســدهایی کــه روی رودخانه ارس
زده شــده و میتواند تأثیرگذار باشــد ،گفتوگــو کردیم،
همچنین با طــرف عراقی نیز گفتوگوهایــی دراین زمینه
انجام شدهاســت .رئیس دســتگاه دیپلماسی
کشــورمان اضافهکرد :دراین مدت با هیأت
حاکمه موقت فعلی افغانستان هم گفتوگو
کردهایم .همچنین از ترکیه نیز هیأتی در پایان
سالگذشــته به ایران آمد و کمیته مشترکی
برای پیگیــری موضوعهــای مربوطه
طراحی کردهایم ،اقدام مشــابهی
را در موضوع افغانســتان انجام
دادهایم و بایــد آن را دنبال
کنیم تا به نتیجه برسیم.

دیپلماسی در خدمت آزادسازی
منابع ارزی کشور

رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات هستهای
سخنگوی وزارت امورخارجه :صدای نمایندگان ملت در پی ماههایی که مذاکرات انجام شده
همواره شنیده شدهاست

تناقضگوییهای آمریکا درباره مذاکرات احیای توافق
سیاست
هستهای در وین در شرایطی ادامه دارد که مقامهای ایران
خارجی
تأکید میکنند مذاکرهکنندگان کشورمان خطوط قرمز
ترسیم شده را بهدقت مدنظر دارند و اکنون زمان تصمیمگیری واشنگتن
فرارسیدهاســت؛ موضوعی که تاکنون با اقدام روشــنی ازسوی مقامهای
آمریکایی همراه نشدهاست.
بهگزارش همشهری ،برهمین اســاس هم بود که سخنگوی کاخ سفید در
گفتوگو با شبکه فاکسنیوز ،با بیان اینکه مذاکرات وین ادامه دارد ،گفت
که «ما همچنان درحال مذاکره بر سر موضوعهای باقیمانده برای رسیدن به
توافق هستیم ».جنساکی با تکرار ادعاهای بیاساس واشنگتن علیه ماهیت
صلحآمیز برنامه هستهای کشورمان عنوان کرد :رئیسجمهور بایدن تنها
توافقی را خواهد پذیرفت که یک توافق خوب باشد ،اما ما اکنون تجربه خروج
دونالد ترامپ از برجام را داریم .آنچه شاهد آن بودیم ،عدمشفافیت است .ایران
در برنامه هستهایاش پیشرفت قابلتوجهی کردهاست .وی همچنین مدعی

شد که «ایران پیشرفت زیادی در مسیر برنامههای هستهای خود داشته است
و این به نفع ما نیست ».سخنگوی کاخ سفید درباره درخواست ایران از آمریکا
مبنی بر ارائه تضمین کتبی درخصوص عدمخروج مجدد از توافق هستهای
نیز ادامه داد :فکر میکنم اگر به توافقی برسیم که رئیسجمهور بایدن آن را
در راستای منافع ملیمان بداند ،بهطور قطع به آنچه باید در کنگره انجام شود،
رسیدگی خواهیم کرد .البته هنوز به آن نقطه نرسیدهایم .موضوعهای نهایی
باقیمانده است که درحال مذاکره برسر آنها هستیم و بیش از یک مورد است.
صدای نمایندگان ملت شنیده شدهاست

همزمان با تکرار ادعاهای واشنگتن ،سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان
تأکید کرد که با راهبری شورایعالی امنیتملی و اجرای وزارت امورخارجه،
در مذاکرات وین خطوط قرمز مشخص شــده تاکنون نعل به نعل رعایت
شدهاست .سعید خطیبزاده در این ارتباط به نامه اخیر نمایندگان مجلس
به رئیسجمهور درباره مذاکرات وین و تأکیدشان مبنی بر اینکه خط قرمزها

مذاکرات هستهای ،تنها مسئله سیاستخارجی کشور نیست

مکث

قرار است در سفر هفته جاری یک مقام بلندپایه منطقهای
به تهران ،سازوکار آزادسازی ۷میلیارد دالر از ارزهای مسدودی
ایران نهایی شود

عکس :خانه ملت

مهدی صفری
معاون وزیر امورخارجه
وزارت امورخارجه آمادگی کامل دارد تا
در کمک به شرکتهای دانشبنیان،
در زمینه صادرات محصوالت و خدمات
این شرکتها و رفع نیازمندیهای آنها
اقدام کند .توانمندسازی شرکتهای
دانشبنیــان ،بــا توجه بــه اهمیت این
حوزه و تأکیدهای مقام معظم رهبری،
یکی از اولویتهایی است که در وزارت
امور خارجه و بهویژه ســفرای جمهوری
اســامی در ســایر کشــورها پیگیــری
میشود /.ایسنا

گزارش

رئیسجمهور در نشست هماندیشی با جمعی از مدیران و اصحاب رســانه گفت :مکرر اعالم کردهایم که راهبرد ما در مذاکرات هستهای ،راهبرد
اعالمی ازسوی مقام معظم رهبری اســت .گاهی عدهای طوری وانمود میکنند که مسئله مذاکرات هستهای ،تنها مسئله عرصه سیاستخارجی
کشور است ،اما این از نظر ما نادرست است .ازنظر دولت مذاکرات هســتهای یکی از مسائل سیاستخارجی کشور است؛ نه همه مسئله سیاست
خارجی .سیدابراهیم رئیسی گفت :دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ازسوی دولت بهعنوان مرجع اطالعرسانی و ارتباط با اصحاب رسانه و نخبگان
در حوزه مذاکرات هستهای تعیین شده و اصحاب رسانه بهصورت مستمر طی جلسهها و نشستهایی با مسئوالن مربوطه در دبیرخانه ،در جریان
روند پیشرفت مذاکرات قرار میگیرند .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ،رویکرد محوری دولت مردمی را تالش برای اجرای عدالت دانست
و عنوان کرد :اجرای عدالت خواست مردم ،تکلیف قانونی دولت ،تأکید مقاممعظمرهبری و یکی از عقبماندگیهای جدی در نظام جمهوری اسالمی
است .تالش دولت این است که در همه عرصهها ازجمله نظام مالیاتی ،نظام بانکی ،مقررات و شیوه جذب افراد ،نحوه استفاده و بهکارگیری افراد،
نظام پرداخت حقوق و زمینههای دیگر عدالت اجرا شود.

گرفته شده و به کمیسیون دیگری واگذار خواهد شد.
در تیرماه 1400پیشنویس غیررسمی طرح کمیسیون
فرهنگی مجلس بــرای «صیانت از فضــای مجازی»
توسط برخی اعضای این کمیسیون مطرح شد و بعد در
مردادماه به کمیسیون مشترکی بهصورت اصل هشتاد
و پنجی (قانون اساسی) واگذار شــد .درنهایت نیز در
تاریخ سوم اسفندماه سال گذشته کلیات طرح با رأی
موافق 19عضو از 20نفر اعضای کمیســیون مشترک
با عنوان طرح نظام تنظیم مقــررات و خدمات فضای
مجازی به تصویب رسید که بار دیگر به خانه اول خود
بازگشته است.

آخرین نسخه طرح عنوان تنظیمگیری دارد .نسخه اول عنوان صیانت داشت.
طرح تنظیمگیری خیلی تغییر کرد .نظــر مرکز پژوهشها ،نظر وزیر و بخش
خصوصی و فعاالن فضای مجازی گرفته شــد و حاصلش طرح پایانی شد که
کلیاتش در کمیسیون ویژه مطرح شد ،سپس متوقف شد و با تصمیم استمزاجی
به صحن برگشت خورد.
نگرانیهــای افــکار عمومــی هــم در اصــاح
طرح لحاظ شد؟
باید صحن تصمیم بگیرد که کدام طرح مالک قرار بگیرد .طرح صیانت با
طرح فعلی خیلی تفاوت دارد .باید تصمیم بگیرند که کدام طرح مبنا قرار
بگیرد تا بتوان دربارهاش قضاوت کرد.
نظر خودتان درباره فرایند این طرح
چه بوده است؟
اکثریت مجلس تصویب کردند و مــا هم از تصمیم
اکثریت مجلس راضی هستیم.

نظر شخصی خودتان چه بود؟

نظر من تصمیم مجلس بود.

و شروط آنها باید در مذاکرات وین لحاظ شود ،اشاره و عنوان کرد که صدای
نمایندگان ملت در پی ماههایی که مذاکرات انجام شــده ،همواره شنیده
شدهاست .وی دراین باره ادامه داد :البته هنوز متنی نهایی نشده که درباره آن
صحبت کنیم و روشن است که با راهبری شورایعالی امنیت ملی و اجرای
وزارت خارجه تاکنون خطوط قرمز مشخص شده نعل به نعل رعایت شده و
اگر مواردی نیز به نتیجه نرسیده ،دلیل اصلی آن عدمپاسخگویی طرف مقابل
در چارچوب تعیینی است .خطیبزاده گفت که «اگر قرار بود خطوط قرمز را
رد کنیم ،توافق چند ماه قبل بهدست میآمد؛ ما با پافشاری بر خطوط قرمز
خود مذاکرات را جلو میبردیم ».وی بر این نکته هم تأکید کرد که مذاکرات
وین هنوز به نقطهای نرسیده که طرف آمریکایی نشان دهد اراده قطعی برای
بازگشت به تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان
ملل دارد؛ «متأسفانه آمریکا تالش میکند و انرژی و وقت خود را مصروف این
کرده که اجزا و بخشهایی از فشار حداکثری خود را حفظ کند».
خطیبزاده به این موضوع هم اشــاره کرد که آنچه برای جمهوریاسالمی
ایران اهمیــت دارد ،انتفاع اقتصادی و قطعی مردم از رفع تحریمهاســت؛
«سدهایی را طرف آمریکایی در این زمینه ایجاد کرده که منافع مردم ایران
از برجام به حداقل برســد و ما با آگاهی کامل این موارد را به طرف مقابل
اعالم کردیم».

براساس اخبار تأییدشده ،با ســفر یک مقام بلندپایه منطقهای به
تهران در هفته جاری ،که هنوز نامی از وی برده نشــده ،قرار است
7میلیارد دالر از ارزهای مسدودی کشورمان آزاد شود؛ موضوعی که
در نشستخبری دیروز سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز
مورد تأیید قرار گرفت.
بهگزارش همشهری ،براساس اعالم سعید خطیبزاده ،با توجه به
توافقهای صورتگرفته در این زمینه ،تــا پایان هفتهجاری ،یک
هیأت ارشد برای تحقق این موضوع به تهران سفر میکند و آنگونه
که از شــرایط برمیآید ،چارچوب الزم برای رفع مسدودی بخش
قابلتوجهی از منابع ارزی مسدودشده کشور ،مشخص و مورد توافق
قرار گرفتهاست .گفته میشــود یکی از اصلیترین اهداف سفر این
مقام بلندپایه منطقهای به تهران ،نهاییکردن سازوکاری است که
براساس آن۷ ،میلیارد دالر از ارزهای مسدودی ایران آزاد میشود.
پیشاز این برخی منابعخبری اعالم کرده بودند این میزان ارزهای
مسدودشده ایران ،براساس توافق امضا شده ،بهصورت انتقال بانکی،
بهحسابهای ایران واریز خواهد شد .براساس توافق صورتگرفته
با برخی کشــورهای طرف قرارداد ایران ،چارچوب الزم برای رفع
مســدودی بخش قابلتوجهی از منابع ارزی مسدودشــده کشور،
مشــخص و مورد توافق قرار گرفته است .براســاس این چارچوب،
وجوه مسدودی باید در یک بازه زمانی مشخص طی چند هفته ،در
حسابهای ایران وصول شود .گفته میشود چارچوب این مسیر برای
رفع مسدودی منابع ارزی ،مشابه چارچوب توافقشده با انگلیس است
که در آن قالب رقمی در حدود ۴۷۰میلیون یورو در حســابهای
ایران وصول شــد .با توجه به این موضوع ،میزان منابع ارزی که با
اجرای موافقتنامه اخیر آزادسازی خواهد شد۷ ،میلیارد دالر برآورد
شدهاست که به حسابهای ایران واریز میشود؛ موضوعی که آن را
میتوان نشانههایی از بازشدن تدریجی محدودیتهای بانکی علیه
ایران بهحساب آورد ،بهنحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل و
انتقال بانکی سابقه نداشته است.

وصول مطالبات؛ وظیفه دولت

ازسوی دیگر ســخنگوی دولت نیز معتقد است وصول مطالبات از
کشورهای دیگر یکی از وظایف دولت و حقوق ملت است.
علی بهادری جهرمــی در این باره در صفحه توییتر خود نوشــت:
«وصول مطالبات و تسویه بدهی کشورهای دیگر به دولت ایران ،یکی
از وظایف دولت و حقوق ملت است .اقدامهایی که اخیرا و در شرایط
تحریم برای آزادســازی منابع ارزی و دریافت مطالبات سالهای
گذشته در برخی کشورها صورت گرفته ،در این چارچوب است».
همه اینهادرحالیاست که پیش از این هم برخی نمایندگان مجلس
از تالشها و اقدامهــای صورتگرفته ازســوی وزارت امورخارجه
کشورمان با هدف آزادسازی منابع بلوکهشده ایران در برخی کشورها،
ازجمله کرهجنوبی خبر داده بودند؛ تالشهایی که در ماههای اخیر
بهصورت ویژهای ازسوی مقامهای دولت سیزدهم پیگیری شدهاست.
در چنین شرایطی آزادسازی منابع مسدودشده ایران در کشورهای
دیگر ازجمله اولویتهایی بود که با آغاز بهکار دولتســیزدهم ،در
دستورکار مسئوالن مربوطه و بهویژه دســتگاه دیپلماسی کشور
قرار گرفت و اکنون بهنظر میرســد تاحــدود زیادی نتیجهبخش
بودهاست ،چراکه طی ماههای گذشته شــاهد آزادسازی بخشی از
این منابع بودهایم؛ فرایندی که قرار است ادامه یابد و گفته میشود
در روزهای آینــده بخش مهم دیگری از منابع مسدودشــده ایران
آزاد خواهد شد.
براســاس آنچه مسئوالن مختلف کشــور در مقاطع مختلف اعالم
کردهاند ،ایران در کشورهایی ازجمله عراق ،کرهجنوبی و ژاپن دارای
منابع مسدودشد ه است که رایزنیها برای آزادسازی آنها بهصورت
پیگیرانه ازسوی دیپلماتها و مقامهای مختلف کشورمان ادامه دارد؛
پیگیریهایی که تاکنون در چند مقطع نتیجهبخش بوده و ایران به
بخشی از داراییهای خود دست پیدا کردهاست.

شرط بازگشت به وین

وی با تأکید بر اینکه ما در راه تحقق منافع مردم ایران و پیشبرد خطوط قرمز
خود در این زمینه تحتتأثیر کمپینها و کارزارهای رسانهای و اظهارات ضدو
نقیض قرار نمیگیریم ،تصریح کرد :منافع قطعی ملت ایران چراغ راهنمای
ماست و نمیدانیم که آیا به توافق میرسیم یا نه؛ چراکه آمریکا هنوز اراده
الزم را برای رسیدن به توافق نشان ندادهاست .ما متعهدیم که به یک «توافق
خوب» برسیم و اگر این چنین شود ،حتما عازم وین خواهیم شد.
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین با بیان اینکه برجام زنده است و در
اتاق اورژانس و احیاست و نمیدانیم چه سرنوشتی برای آن متصور است،
افزود :قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برجام
یک قطعنامه الزامآور بینالمللی است ،اما آمریکاییها درحالیکه عضو دائم
شورای امنیت هستند ،این قطعنامه را مدام نقض میکنند.
آمریکا آماده پاسخ دادن به ایران نیست

خطیبزاده همچنین درباره اظهارات متفاوت مقامهای آمریکایی درباره
خروج نام سپاه پاسداران از فهرست تحریمها خاطرنشان کرد :تأکید داریم
که همه اجزای فشار حداکثری و عناصر آن باید برداشته شود تا مردم ایران
بتوانند بهصورت کامل از منافع برجام برخوردار شوند.
آنچه میان ما و آمریکا باقی مانده بیشاز یک موضوع اســت و محوریت آن
این است که باید همه اجزای فشــار حداکثری برداشته و انتفاع ملت ایران
از برجام محقق شود .وی با بیان اینکه در مذاکرات وین در چارچوب منافع
قطعی ملت ایران عمل میکنیم ،افزود :میان ما 4+1 ،و اتحادیه اروپا بهعنوان
هماهنگکننده برجام ،نکتهای باقی نمانده است و آنچه هست ،مربوط به
تصمیمات سیاسی واشنگتن است و باید واشنگتن تصمیمهای سیاسی خود
را اتخاذ کند .خطیبزاده با بیان اینکه ما ابتکارات آخر خود را فرستادهایم
و بهمحض اینکه ایران و 4+1پاسخ مناسب خود را دریافت کنند ،عازم وین
خواهیم شد ،ادامه داد :در نقطهای نیستیم که حس کنیم آمریکا آماده دادن
پاسخ به ایران نیست.

منابع مسدودشده ایران

در این میان بررســیها نشان میدهد ایران
حدود 8میلیارد دالر در عراق پول بلوکهشده
دارد که بهدلیل شدتیافتن تحریمها ،امکان
مکث
بازگشت به کشــور ندارد و در ماههای اخیر
پیگیریها و مذاکرات مســتمری برای آزادســازی این منابع
انجام شده و دستگاه دیپلماسی کشور این موضوع را در اولویت
پیگیریهای خود قرار دادهاست.
برای پیبردن به میزان اهمیت آزادسازی این منابع کافی است به
این نکته توجه داشته باشیم که بنا به اذعان برخی اقتصاددانها،
دالرهای بلوکهشده در عراق معادل ساخت 4بندر به ابعاد بوسان
کرهجنوبی است .رایزنیها با عراق برای دسترسی و استفاده از
منابعارزی مسدودشده ایران در این کشورکه در دولت سیزدهم
بهصورت پیگیرانهای دنبال شد ،در نخستین روزهای بهمنماه
سالگذشته نتیجهبخش بود و براساس توافقهای صورتگرفته،
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران با ارسال نامهای به برخی
معاونان وزارت صمت و جهادکشاورزی ،از آزادسازی منابع ارزی
ایران در بانک عراق خبرداد و خواســتار معرفی اقالم وارداتی
ضروری شد .بهدنبال این نامه ،سرپرســت دفتر صنایع غذا و
داروی وزارت صمت نیز با ارسال نامهای به همه انجمنهای صنایع
غذایی ،دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده برای
اســتفاده از منابع ارزی ایران در بانک  tbiعراق ،از آنها خواست
اقالم پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعالم کنند.
عالوهبر اینها ،گفته میشــود ایران در ترکیــه و ژاپن هم پول
بلوکهشــده دارد که اگرچه رقم دقیق آنها بهصورت رســمی
اعالم نشده ،اما از نخستین روزهای آغاز بهکار دولت سیزدهم،
پیگیریها برای آزادسازی این منابع ادامه داشته است .برهمین
اساس هم بود که پیش از این رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران
و ژاپن از پیگیریهای رئیسجمهور کشورمان برای آزادسازی
منابع ارزی ایران در این کشور خبر داده بود.

