گزارش ویژه
فریاد اعتراض نمایندگان به هیئت رئیسه
دوباره جنجال شد

چرا دهن نماینده را گچ میگیرید
نسل فردا /گروه پارلمانی

news@ naslefarda.net

فارس  :حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس در نامهای به قالیباف اعالم کرد :پس از
برگزاری مجدد  ۲جلسه اعضای کمیسیون و بررسی برخی انتقادات ،بار دیگر درستی فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات مورد
تایید اعضا قرار گرفته است.
در این نامه که امروز حمیدرضا حاجیبابایی به محمد باقر قالیباف نوشته با اشاره به برگزاری جلسات مجدد اعضای کمیسیون و
نیز بررسی برخی انتقادات ،اعتراضات و نامههای ارسالی به ایشان ،تاکید شده است که بر اساس اتفاق نظر اعضای حاضر در این
کمیسیون ،تمامی شرایط مندرج در قانون دیوان محاسبات ،قانون آئیننامه داخلی و نیز شرایط مندرج در تبصرههای آن در فرایند
معرفی رئیس و دادستان دیوان به صحن مجلس و انتخاب آنها لحاظ شده است.

ایسنا :یک کارشناس مسائل سیاســی و بینالملل با بیان این که مقام معظم رهبری نقشه راهی را برای سیاستمداران به ویژه
در عرصه سیاست خارجی تعیین کردند ،گفت :دشمن به دنبال تحریف اســت و نیاز داریم که آن را از صحنه سپهر سیاسی و
اقتصاد کشور از بین ببریم .حســین کنعانیمقدم اظهار کرد  :رهبری در ســخنان خود مقدمهای را از الگوسازی از دوران صدر
اسالم و دهههای مختلفی که جهان اسالم با آن ها مواجه است فرمودند که بیشباهت با دهههای بعد از انقالب اسالمی نیست.
ایشان تاکید کردند که اگر بخواهیم در مقابل دشمنان پیروز شویم باید از این الگوها استفاد ه کنیم که یکی از آنها بحث مذاکره
با دشمن یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی اســت که بیان کردند  جایز نیست این کار انجام شــود زیرا نتیجهای جز شکست
ندارد.
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نمایندگانی که خانه سازمانی مجلس را از ِ
آن خود کردند!

پای انتخابات آمریکا
در میان است!

خانههای 380متری
میراثماندگاردوراننمایندگی

همزمان با آغاز بــه کار مجلس یازدهم بار
دیگر موضوع اسکان نمایندگان شهرستانی
که حاال بــرای ایفای وظیفــه نمایندگی
ناچارند در تهران ســاکن شوند ،تازه شد و
در عین حال ودیعه مســکنی که از سوی
مجلس بنا به سنت هر دوره به نمایندگان به
عنوان قرض دادهمیشود هم حاشیههایی
به دنبال داشت.همزمان با این حواشی بود
که بار دیگر مسئله خانههای سازمانی برای
نمایندگان مطرح شد .اگر گذرتان به حوالی
میدان بهارستان بیفتد قطعا واحدهایی را
که در جنوب ساختمان مجلس نیمه سازند
را دیدهاید؛ این واحدهــای نیمه کاره قرار
است خانههای سازمانی برای نمایندگان
باشــد و بعد از اتمام ،نمایندگانی که قرار
است در تهران ساکن شوند در این خانهها
باشند ،اما پیش از این هم مجلس خانههای
سازمانی داشــته که خود داستان مفصلی
دارد .گزارش مبسوط فارس که در اینجا باز
نشر میشود خواندنی است.
خانههــای  ۳۸۰متــری
ســعاد تآباد؛ میراث دوره
نمایندگی
هفته گذشــته زهره ســادات الجوردی
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی گفت :مجلس تعــدادی واحد

مسکونی در منطقه سعادتآباد در اختیار
جمعی از نمایندگان ســابق قرار داده بود
که تا پایان دوران نمایندگی در آنجا ساکن
باشند ،اما تعدادی از این نمایندگان با وجود
پایان دوران نمایندگیشان این واحدهای
مسکونی را ترک نمیکنند.
نمایندههایی که در مسافرخانه
خوابیدند و نمایند ههایی که
سعادتآباد نشین شدند
نخستین بار محمد جواد ابطحی نماینده
ادوار مجلس ،در دوره هشتم مجلس شورای
اسالمی در تذکری در صحن علنی مجلس
این موضوع را مطرح کرد  .ابطحی نماینده
سابق خمینیشهر به فارس گفت میگوید:
این مسئله را در دوره هشتم مجلس مطرح
کردم و دو نفر از آقایان یعنی آقای باهنر و
آقای کوهکن موضوع را پیگیری کردند و در
جریان جزئیات آن هستند.
پیشنهاد تحقیق و تفحص از
مجلس
وی تاکید میکند :معتقدم دیوان محاسبات
باید در مورد خانههای سازمانی مجلس و به
طور کلی بر عملکرد مجلس نظارت کند و
این یک نقد جدی است که چرا در امور مالی
مجلس و معامالت ورود نمیکند .موضوع
واگذاری امالک و اموال یا واگذاری پرو ژهها

به مقاطعــه کاران در مجلس از بحثهای
جدی است که در سالهای قبل ما داشتیم
و به همین دلیل حتی تحقیق و تفحص از
مجلس را کلید زدیم که در  ۹بند بود و یکی
از بندها هم این بود که مسائل مالی مجلس
باید شفاف شود.
مجموعــه  40واحــدی
ســعادتآباد بعد از تهاتر با
شهرداری واگذار شد
به سراغ محســن کوهکن ،نماینده سابق
مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس در ادوار
قبل می رویم تا بیشــتر این ماجرا را برای
ما باز کند .کوهکــن میگوید :اگر بخواهم
سابقه مجموعه  ۴۰واحدی سعادتآباد را
بگویم کمی طوالنی میشود؛ در سالهای
گذشــته مجلس تعدادی خانه سازمانی
در بهارستان داشــت که به دلیل فرسوده
بودن ناچار شدند آنها را تخریب یا معاوضه
کننــد ،در دوره چهــارم و پنجم مجلس
نمایندگانی که از شهرســتان می آمدند با
نبود خانه مواجه شــدند که نهایتا مجلس
تصمیم گرفــت خانههایــی را خریداری
کند.
نخستین اقدام خرید زمینی در سعادتآباد
بود که  ۴۲واحد در آنجا ســاخته شد که
هر یک از واحدها بیش از  ۳۸۰متر اســت

مثلث انتخاباتی  ۱۴۰۰حزب کارگزاران

محسن هاشمی ،جهانگیری یا علی الریجانی؟

خبرآنالیــن  :گمانهزنیها در مــورد کاندیداهای
احتمالی اصالحطلبان و شــنیدهها حاکی از آن بود
که احتماال محســن هاشمی و اســحاق جهانگیری،
گزینههای کارگزاران برای انتخابات  ۱۴۰۰باشد که
گزینه محسن هاشــمی قویتر از جهانگیری به نظر
میرســید« .مشــارکت فعال و ایفای نقشمحوری

در جبهــه اصالحات ،رویکــرد حــزب در انتخابات
ریاســتجمهوری خواهــد بــود ».این بخشــی از
گفتوگوی علی جمالی ،عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی اســت که نشان میدهد تکلیف
این حزب که به راست مدرن شــهره بوده و همچنان
طلبی محافظهکارانهای را پیش گرفته ،تکلیف
اصالح ِ

تیتر یک
استاندارکربال پس ازاستفتای آیتاله سیستانی پذیرش
زائردرعاشورا را ممنوع کرد

شیوع کرونا و ممنوعیت سفر به کربال

در روزهای اخیر ،شیوع ویروس کرونا در عراق موجب نگرانی مسئوالن
این کشــور شده اســت ،تا جایی که برخی از شــهرهای این کشور
همچنان قرنطینه هستند .بر همین اساس ،استاندار کربال نیز پس
از اعمال محدودیت از روز عرفه تا عید غدیر و ممنوعیت تردد در این
ایام برای ورود و خروج زائران ،اکنون با نزدیک شدن به ایام محرم از
زائران حسینی خواسته تا برای زیارت اباعبداله(ع) در دهه اول محرم
برنامهریزی نکنند.
به طوری که به گفته استاندار کربال ،دهه اول محرم و به ویژه تاسوعا و
عاشورای حسینی امکان پذیرش زائر داخلی و همچنین خارجی وجود
ندارد .این تصمیم استاندار کربال پس از استفتای آیتاله سیستانی
مرجعیت شــیعه مبنی بر کاهش تجمعات برای جلوگیری از شیوع
کرونا و ترغیب افراد به اســتفاده از فضای مجــازی و تلویزیون برای
عزاداری محرم صورت گرفته است.
با این تصمیم استاندار کربال ،نه تنها ایرانیان و زائران سایر کشورها،
مشتاقان زیارت حسینی از شهرهای مختلف عراق هم امکان تشرف
به کربال و زیارت سیدالشهدا(ع) را در دهه اول محرم ندارند .با توجه
به وضعیت موجود و تصمیم متولیان عراقی ،در صورت ادامه فراگیری
کرونا در عراق و به ویژه کربال ،به نظر میرسد برپایی اربعین حسینی
نیز امسال متفاوت از سالهای گذشته صورت گیرد.

و حالت بیرونی اندرونی دارد؛ بخشی برای
سکونت و بخشی به عنوان دفتر کار و برای
مراجعات و میهمانها.
آپارتمان  ۳۸۰متری را کمتر از
 ۶۰۰میلیون خریدند ،اما معلوم
نیست پولش را دادند یا نه
بــه گفته وی قیمتــی که شــهرداری در
آن زمــان تعیین کــرده بود بــرای واحد
 ۳۸۰متری در ســعادتآباد حدود ۶۰۰
میلیون بود که بعــد از تعدیل مقداری هم
کم شده اســت ،اما نکته دیگری که وجود
دارد این اســت که آیا نمایندههایی که در
آنجا ساکن شــدند وجه تعیین شده برای
خرید واحدهای  ۳۸۰متری سعادتآباد را
پرداخت کردند یا نه؟ کوهکن در این مورد
میگوید :بخشــی را همان ابتدا پرداخت
کردند و بخشی از وجوهی که باید پرداخت
میکردنــد را به این بهانه که هنوز ســند
آنجا آماده نشــده پرداخت نکردند و هنوز
مشخص نیســت که چه میزان از این پول
باقی مانده و آیا اص ً
ال به شهرداری پرداخت
کردند یا خیر.

خود را برای انتخابات پیش  رو مشخص کرده است.
البته نزدیکــی کارگزارانیها به علــی الریجانی نیز
قابل کتمان نیست .آنها همواره از علی الریجانی به
عنوان گزینهای یاد کــرده و میکنند که میتواند در
انتخابات گزینه اصالحطلبان هم باشد .اگرچه اغلب
اصالحطلبان همواره تاکید داشــتند که هیچ قرابت
فکری میان علی الریجانی و اصالحطلبان وجود ندارد،
اما کارگزارانیها معتقد بودند کــه او میتواند نقش
حســن روحانی را در انتخابات بعدی ایفا کند .آنها

دیپلماسی

هیچ وقت دربــاره واگذاری
خانههای ســازمانی شفاف
سازی نشد
در همیــن رابطه حجتاالســام علیرضا
ســلیمی عضو هیئــت رئیســه مجلس
میگوید :مجلس در ادوار گذشته تعدادی
خانه سازمانی داشته که به انحای مختلف
به برخی نمایندگان ســابق واگذار شــده
اســت هیچگاه شفافســازی نشده که به
چه صورت ایــن واگذاریها صورت گرفته
اســت.این نماینده مجلس راه حل شفاف
شدن مسئله خانههای ســازمانی را ورود
کمیسیون اصل  ۹۰و سایر نهادهای نظارتی
از جمله دیوان محاسبات می داند .سلیمی
در پاسخ به اینکه گفته می شود خانه های
ســعادت آباد از طریق مزایده به ساکنان
آنها واگذار شــده می گویــد :من چند
دوره نماینده بــودم اگر مزایده بوده چرا ما
خبردار نشدیم و چرا افرادی غیر از ساکنان
آنجا نتوانســتند به این واحدها دست پیدا
بسته
کنند؛ گویا مزایده هم پشت درهای 
بوده است.

در جریان رقابت برای هیئت رئیســه مجلس شورای
اسالمی در دوره دهم نیز بر این باور بودند که محمدرضا
عارف نباید بــه رقابت با الریجانی بپــردازد که البته
اصالحطلبان و شــخص عارف بر این موضع پافشاری
کردند که دستکم او به عنوان نماد اصالحطلبان در
قوه مقننه در این رقابت حضور داشتهباشد .به هر روی
میتوان گفت که اگــر الریجانی تصمیم به حضور در
انتخابات  ۱۴۰۰بگیرد،احتماال میتواند روی حمایت
کارگزارانیها حساب باز کند.

انتخابات

در دیدار رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه؛

تاکید ظریف بر به روز رسانی سند
همکاریهایبلندمدتایرانوروسیه

وزیر امور خارجه بر به روزرسانی سند همکاریهای بلندمدت ایران
و روســیه به ســطح روابط راهبردی تاکید کرد .لئونید اسلوتسکی
رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه که برای دیدار با مقامات
کشورمان در تهران به سر میبرد ،صبح روز -یکشنبه -با محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه دیــدار و گفتوگو کرد .ظریف در این دیدار
روابط پارلمانهای دو کشــور و خصوصاً تصریح دو پارلمان بر سطح
روابط راهبردی فیمابین را با اهمیت توصیف کرد .وی با توجه به سطح
همکاریهای دو کشــور در حوزههای مختلف ،به روز رسانی سند
همکاریهای بلندمدت دو کشور به سطح روابط راهبردی با توجه به
همکاریهای در حال حاضر دو کشور را مورد تاکید قرار داد .لئونید
اسلوتسکی رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه نیز انجام این
سفر در شرایط همهگیری کرونا را ناشی از سطح روابط و موضوعات
مهم مطرح در بین دو کشور ذکر کرد .در گفتوگوی ظریف و لئونید
اسلوتســکی عالوه بر موضوعات دوجانبه خصوصــاً ابعاد اقتصادی
همکاریها ،دیدگاههای دو کشور در حوزه مسائل مربوط به برجام،
تحوالت سوریه ،عراق ،یمن و لیبی و همچنین همکاریهای دو کشور
در سازو کارهای منطقهای ،بینالمللی و ســازمانهای مربوطه نیز
مورد تبادل نظر قرار گرفت .لئونید اسلوتسکی دیروز هم با محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتوگو کرد.

محمــود واعظــی ،رئیس
دفتــر رئیسجمهوری در
توئیتی دربــاره تحریمها
و مسئله پیشــرفت کشور
بــا هشــتگهای فشــار
حداکثــری و ترامــپ
نوشت :گسترش تحریمها
نمیتواند مانع پیشــرفت
علمــی و دفاعــی ایــران
شود؛ این پیشــرفتها با
همت واالی دانشمندان و
جوانان ادامه خواهد یافت .سیاست فشــار حداکثری در مقابل اراده ملت ایران شکست خورده و
بدل
استمرار آن در کنار سایر سیاســتهای غلط ترامپ ،به یکی از عوامل شکست او در انتخابات 
خواهد شد.

چرا کرهجنوبی پولهای
ایران را پس نمیدهد؟

عکستزئینیاست

نشســت علنی مجلس شورای اســامی بعد از
یک هفته تعطیلی برای سرکشــی نمایندگان به
حوزههای انتخابیه دیروزتشکیل شد؛ جلسهای
با دستور کار انتخاب ناظران در مجامع و شوراها
و همچنین بررســی طرح دوفوریتی اصالح ماده
( )۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یا موسوم به
مالیات بر خانههای خالی ،طرح دوفوریتی الحاق
یک بند به تبصره ( )۱قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل
کشور یا همان اختصاص قیر رایگان و رسیدگی
به تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد تشکیل
کمیسیون ویـژه جمعیت و خانواده.
در ابتدای جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
شورای اســامی با تبریک عید ســعید قربان از
ایســتادگی مردم در برابر انواع فتنههای داخلی
در دهههای دوم و ســوم انقالب و خنثی کردن
پیچیدهترین نقشههای دشمنان و برقراری نظم
جدیدی در منطقه غرب آســیا گفت و مشکالت
اقتصادی را نقشه دشمن خواند که حل آن به مثابه
امتحان بزرگ کارآمدی و رفع مشکالت معیشتی
اســت .او این را هم توضیح داد که امید به آینده،
افراد سست عنصر و ناکارآمد و ناامید و یکجانشین
را از صحنه مدیریت کشور در عرصههای گوناگون
کنار گذاشــته و نیروی جوان با استعداد خالق و
امیدوار و انقالبی را روی کار میآورد.
قالیباف با ابراز نگرانی از نحــوه برگزاری کنکور
به عنوان دغدغه این روزهــای بخش اعظمی از
جامعه گفت که نگران رعایت نشدن پروتکلهای
دقیق بهداشتی در کنکور سراسری است ،چون به
وعدههای داده شده در برگزاری کنکور دکترا عمل
نشد .او پیشنهاد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از
دوران پیک کرونا و خنکتر شدن هوا را هم مطرح
و تاکید کرد که ســامت دانشآموزان خط قرمز
مجلس است.
بعد از نطق ابتدایی رئیــس قوهمقننه ،مجلس به
بررســی جزئیات طرح مالیات بر خانههای خالی
با یک ماده واحده و  ۱۰تبصــره ورود کرد که به
دلیل طوالنی شــدن مذاکرات ،ادامه رسیدگی
و تعیین تکلیف به جلســه بعدی مجلس موکول
شد .سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون
اقتصادی در توضیحی ،جلوگیری از احتکار خانه را
به عنوان هدف این طرح بیان کرد و گفت که نرخ
احتکار مسکن در کشورمان بیش از استانداردهای
بینالمللی است و عم ً
ال موجب عدم عرضه خانه به
بازار شده است.
محمدرضــا پورابراهیمــی ،رئیس کمیســیون
اقتصادی هم این توضیح را داد که این طرح شامل
دارندگان خانه مسکونی در شهرها و روستاهایی
میشود که باید صاحبخانهها اطالعات خود را در
سامانهای ثبت کنند.
در خالل بررسی طرح مالیات بر خانههای خالی
محمدرضا ،صباغیان نماینده بافق و مهریز قصد
بیان تذکری را داشت که امیرحسین قاضیزاده،
چنین اجازهای را به او نداد؛ با این اســتدالل که
مجلس در حال بررســی این طرح اســت و باید
تذکر در زمــان خود و نه در خالل رســیدگی به
موضوع دیگری عنوان شود؛ اتفاقی که با فریادهای
اعتراضی صباغیان مواجه شد.
او خطــاب به هیئت رئیســه گفــت :از عملکرد
هیئت رئیسه انتقاد دارم .چرا دهن نماینده را گچ
میگیرید؟ اجازه حرف زدن در هر موضوعی که
باب میل شما نیســت را نمیدهید .این کار تنها
باعث تحقیر مجلس میشود .نماینده قدرت دارد
و نمیتوانید آن را بگیرید.
صباغیان با طرح ســواالتی درباره انتخاب رئیس
دیوان محاسبات خواســتار شفافسازی در این
باره شــد و تاکید کرد :اگر این مسائل در مجلس
روشن شود و ابهامی نماند ،دیگر شبکههای معاند
نمیتوانند از شرایط سوءاستفاده کنند .اگر نماینده
قدرت نداشته باشــد ،مردم نیز قدرت نخواهند
داشــت.در نهایت با توجه به تمام نشدن بررسی
طرح مالیــات بر خانههای خالــی ،فرصتی برای
ورود به طرح اختصاص قیر رایگان حاصل نشــد
و نمایندگان از زمان تذکرات و نطقها برای بیان
مشکالت مردم استفاده کردند .از جمله آن محمود
احمدی بیغش ،نماینده شــازند بود که از سایر
نماینــدگان خواســت از مصاحبههای متناقض
و متعارض در خصوص کنکور سراســری پرهیز
کرده و اســترس به جوانان وارد نکنند ،چون اگر
قرار به تعویق کنکور باشــد ،چه تضمینی برای
کاهش شیوع کرونا در ماههای دیگر وجود دارد؛
آن هم در شــرایطی که طبق گفته کارشناسان و
متخصصان علوم پزشکی شــدت کرونا در فصل
پاییز افزایش مییابد؛ بدانیم وزارت علوم دشمن
جوانان نیست ،مطمئن باشید مسئوالن مربوطه
در این وزارتخانه پیشبینیهــای الزم را انجام
میدهند؛ پس بــه دنبال رعایــت پروتکلهای
بهداشتی در برگزاری کنکور باشید.
تعدادی دیگر هم از وضعیت معیشتی مردم و گران
شدن روزانه قیمت کاالهای اساسی گالیه کردند.
حبیب آقاجری نماینده بندرماهشهر در این باره
گفت :گرانیها کمر مردم را شکســته است؛ بازار
بدون کنترل است و روز به روز قیمتها باال میرود
و کسی هم پاسخگو نیست .از سوی دیگر ،ارزش
پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی روزانه کم
میشــود و اقدامی هم صورت نمیگیرد ،رئیس
جمهور و دولت موضوع را پیگیری کنند ،نه اینکه
هر روز برای مردم مشکالت عدیدهای ایجاد شده و
از نظر معیشتی در مضیقه باشند.

نامه حاجیبابایی به قالیباف درباره صحت انتخاب رئیس دیوان محاسبات

اروپاییها شریک دزد و رفیق قافلهاند

پیشنهاد آیتاله علیاکبر مسعودی خمینی عضو ارشد جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم به یک بیش فعال سیاسی

احمدینژاد در منزل بماند و راز و نیاز کند

آیتاله علیاکبر مسعودی خمینی عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم در بخشی از گفتوگوی خود با خبرآنالین در خصوص سفر
اخیر محمود احمدینژاد به شهر مقدس قم و عدم استقبال مراجع
عظام تقلید و علما از وی گفت :ایشان در دوره دوم ریاستجمهوری
خود اقداماتی را انجام داد که بخشی از مردم را از خود رنجیده خاطر و
حتی متنفر کرد .البته هنوز افرادی هم وجود دارند که از رئیسجمهور
سابق حمایت کنند.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد :بنده به آقای
احمدینژاد پیشنهاد میکنم که به جای دست و پا زدنهای بیهوده،
در سالهای پایانی عمردر منزل بماند و ضمن راز و نیاز ،کارهای خود را
به خداوند متعال واگذار کند .این عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم خطاب به احمدینژاد ،گفت :سوال من از ایشان این است
که شما هشت سال رئیسجمهور بودید بفرمایید که در آن دوران چه
کاری کردید که دوباره به دنبال ریاست هستید؟
وی در پاســخ به این پرســش که چرا بســیاری از علمــا و مراجع
عظــام تقلیــد احمدینــژاد را بــه حضــور نپذیرفتنــد؟ ،گفت:
علمای مراجع و بــزرگان حوزوی چهــار ســال دوم فعالیت آقای
احمدینژاد را بــه خاطر دارند و به همین دلیل ایشــان را به حضور
نمیپذیرند.

گروهی از مردم آلمان در اعتراض به اقدامات سختگیرانه دولت این کشور برای مقابله با ویروس کرونا
به خیابانهای شهر برلین ریخته و دست به تظاهرات زدند.

کرهجنوبی میلیاردها دالر از داراییهای ایران را
بلوکه کرده است .مقامات کرهجنوبی میگویند
آنها به خاطر تحریمهــای آمریکا نمیتوانند
پولهای ایران را آزاد کننــد ،اما برخی ناظران
دالیل دیگری را برای امتناع کرهجنوبی از رفع
توقیف داراییهای ایران برمیشمارند.
همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ،توجه
بســیاری از ناظران به میلیاردهــا دالر دارایی
توقیف شده ایران در کرهجنوبی معطوف شد.
هنوز برآورد دقیقی از مقــدار پولهای بلوکه
ایران درکرهجنوبی وجود ندارد ،اما طبق برخی
گزارشهای رســانهای ،ســئول حداقل هفت
میلیارد دالر از داراییهای ایران را بلوکه کرده
است .این پولها اگر در شرایط فعلی آزاد شوند،
میتوانند کمک شــایانی به دولت در جبران
کســری بودجه  ۱۰میلیارد یورویی ناشــی از
کرونا کنند.
اما بهرغــم مطالبات و درخواســتهای مکرر
محافل رسمی و رســانهای ایران ،کرهجنوبی
تاکنون هیچ تمایلی به آزاد کردن این پولها در
شرایط تحریمی نشان نداده است .با این حال،
درخواستهای مصرانه ایران برای آزادسازی این
پولهای نفتی همچنان ادامه دارد .در چارچوب
همین درخواستها ،اخیرا ً بین روزنامه کیهان و
وزارت خارجه مجادلهای صورت گرفت.
کیهان در یادداشــتی مدعی شــد که سعید
بادامچی شبستری ،سفیر ایران در کرهجنوبی،
از اولتیماتوم عبدالناصــر همتی ،رئیس بانک
مرکزی ،به کرهجنوبی حمایت نکرده و حتی این
اولتیماتوم را موضع دولت ندانسته است .همتی
تهدید کرده بود که اگر کرهایها به توافقاتشان
با ایران پایبند نباشند ،ایران ممکن است از آنها
شــکایت کند .طبق روایت کیهان ،سخنگوی
وزارت خارجه کرهجنوبی در یک تماس تلفنی
با سفیر ایران در سئول نسبت به این اولتیماتوم
اعتراض کرده است ،اما سفیر در یک جمله کوتاه
گفته است که این اظهارات موضع رسمی دولت
ایران نیست.
در یادداشت کیهان آمده است« :واقعاً اسم این
نوع رفتار سفیر را چه باید بگذاریم؟ آیا این همان
دیپلماســی اقتصادی آقایانی است که مدعی
بودند ما زبان مذاکره با دنیا را بلدیم؟! آیا با این
عملکرد واداده سفیر ما طرف مقابل گستاختر
نمیشود؟ انتظار این بود وزارت خارجه سریعاً
موضع ســفیر ایران در کره را تکذیب و او را از
سفارت عزل میکرد .متأسفانه تاکنون این اتفاق
رخ نداده و وزارت خارجه عم ً
ال پشت رئیسکل
بانک مرکزی را خالی کرده است».
وزارت خارجه با صدور اطالعیهای نســبت به
این ادعــای کیهان واکنش نشــان داد و گفت
«اساساً هیچگاه تماس تلفنی از سوی سخنگوی
وزارت خارجه کره با ســفیر محترم جمهوری
اسالمی ایران در سئول حاصل نشده و این ادعا
از اساس نادرست است .مالقات سفیر جمهوری
اسالمی ایران در ســئول با مدیر کل مسئول
حوزه خاورمیانه بوده و در این مالقات کمترین
اشــارهای به اظهارات رئیس کل محترم بانک
مرکزی نشده است».
به هر حال ،صرفنظر از اینکه وزارت خارجه چه
کاری برای بازگشت پولهای بلوکه شده کرده،
به نظر میرسد که این پولها حداقل تا چند ماه
آینده آزاد نخواهند شد .خبرگزاری رویترز اخیرا ً
به نقل از وزارت خارجه کرهجنوبی گفته است
که مقامات کرهجنوبی معتقدند که تحریمهای
آمریکا مانع از انتقال پولهای ایران شده است.
یک مقام وزارت خارجــه کرهجنوبی به رویترز
گفت« :با توجه به تحریمهــای فعلی آمریکا،
بازگرداندن پول ایران غیرممکن است .هرگونه
مجوز در خصوص پولها ،باید به دقت توســط
آمریکا صادر شود».
کرهجنوبی حتی در انتقــال پولهای ایران از
طریق کانال بشردوستانهای که توسط سوئیس و
آمریکا راه اندازی شده است ،تعلل میکند .هنوز
معلوم نیست که چرا ســئول از این کانال برای
انتقال حداقل بخشی از داراییهای ایران اقدام
نکرده است ،اما برخی ناظران بر این باور هستند
که تعلل کرهجنوبی ممکن اســت با انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ارتباط داشته باشد.
در همین رابطه ،عبدالرضا فرجی راد ،ســفیر
ســابق ایران در نروژ ،طی گفتوگویی با وبگاه
دیپلماسی ایرانی گفته اســت که کرهجنوبی
قدرت و تمایلی برای تقابل با آمریکا در موضوعی
مانند آزادی داراییهای ایران ندارد و حتی اگر
با ایران توافق یا مذاکراتی در این خصوص انجام
دهد ،از قبل با آمریکا هماهنگ میکند.

