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رئیــس جمهوری در جلســه روز
گذشــته شــورای عالــی انقــاب
فرهنگی با تأکیــد بر اینکه کرونا
تمــام نشــده و حداقل تــا پایان
سال با آن درگیر هستیم ،گفت:
مراقبتهــا و رعایــت اصــول
بهداشــتی همچنــان بایــد در
دستور کار همه باشد و از حضور
در تجمعهــای غیرضــروری
پرهیز شــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
حســن روحانی در این جلســه ،به دنبال برخی اظهارات مطرح شــده از سوی
اعضــای شــورا در مورد وضعیت بیمــاری کووید 19در کشــور و اقدامات انجام
شــده از ســوی دولــت برای مقابله بــا این بیماری گــزارش کاملــی از اقدامات
انجــام شــده در زمینه مبــارزه با ویــروس کرونا طــی  5ماه گذشــته ارائه کرد و
گفت :در طول مدت شیوع ویروس کرونا ،اقدامات بسیار خوبی از سوی وزارت
بهداشــت و کادر پزشــکی و بیمارســتانی کشــور انجام و تصمیمات مهمی در
ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ و اجرا شده است.
رئیــس جمهــوری افــزود :به رغم همــه تالشهــا و اقدامات بســیار خوب
انجام شده در مبارزه با این بیماری و درمان مبتالیان به دلیل ناشناخته بودن
ویــروس کرونــا همچنان شــاهد افزایش تعــداد مبتالیان در برخی شــهرهای
کشور هستیم که براساس گزارشهای رسیده اجتماعات و مراسمها بزرگترین
عامل شیوع مجدد ویروس در برخی مناطق بوده است.
روحانی استفاده از ماسک را یکی از راههای مهم به عنوان عامل بازدارنده
در انتقال ویروس کرونا برشمرد و با اشاره به برنامه دولت برای تولید ماسک
ارزانقیمت از ســوی وزارت صمــت با بهرهمندی از یارانــه دولتی ،تأکید کرد:
براســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا از  15تیرماه استفاده از ماسک در
مکانهای سرپوشیده و تجمعها اجباری خواهد بود و افراد بدون ماسک اجازه
استفاده از مترو را نخواهند داشت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه خدمات پرسنل بهداشتی و درمانی کشور در
این روزها روی افراد مســن و بیماران زمینهای متمرکز شــده است ،گفت :باید
مراقبتهــا و رعایت اصول بهداشــتی را همچنان مــد نظر قرار دهیم و کمک
کنیم بار سنگینی که بر دوش پرسنل بهداشت و درمان است ،سبک شود.
روحانــی تأکید کرد :راه خود در مبارزه بــا ویروس کرونا را ادامه میدهیم و
همچنان مصمم هستیم محدودیتها در برخی مراکز و اماکنی که بازگشایی
آنها ضروری نیست ،ادامه داشته باشد.
در این جلســه کلیات سند جهش تولید با رویکرد فرهنگ و علم و فناوری
که از ســوی دبیرخانه با  12هدف مشــخص 24 ،سیاســت و  78برنامه اقدام،
تهیه شده است در شور اول مورد بررسی قرار گرفت.

گــروه سیاســی /جدیدتریــن نشســت
شــورای امنیت ســازمان ملــل با هدف
بررســی اجرای قطعنامه  2231برجام
تحت الشــعاع ادعای آمریــکا پیرامون
لغــو تحریــم هــای تســلیحاتی ایــران
برگزار شد .ادعایی که بر پایه آن ،آمریکا
می کوشد با ترغیب سایر اعضای شورا،
فضــا را برای تصویب قطعنامه تمدید
تحریم های تســلیحاتی ایران مســاعد
کنــد .ایــن تحریــم هــا قــرار اســت 27
مهرماه لغو شــود و دولتمردان آمریکا
درصدد هستند از طریق رایزنی با سایر
کشورهای طرف برجام مانع از لغو این
تحریم ها شــوند .مقام های آمریکایی
درصــدد هســتند در صــورت ناکامــی
در تصویــب قطعنامــه تمدیــد تحریم
هــا بــه مکانیســم ماشــه رجوع کــرده و
زمینــه را بــرای بازگشــت تحریم هــای
چندجانبــه فراهــم کنند .ایــن موضوع
در نشســت روز گذشته شــورای امنیت،
مهمتریــن محور ســخنان وزیر خارجه
ایران بود .محمد جواد ظریف ســاعتی
پس از ادعاهای تکــراری مایک پمپئو،
وزیــر خارجــه آمریــکا پیرامــون رفــع
محدودیــت تســلیحاتی ایران هشــدار
داد کــه در صــورت جلوگیــری از لغــو
تحریم های تســلیحاتی ایــران ،برجام
و قطعنامه  2231در معرض فروپاشی
قــرار خواهد گرفت .وزیــر خارجه ایران
در همیــن چارچوب از ســناریوی آماده
ایــران بــرای پاســخ بــه این اقــدام خبر
داد و تاکیــد کــرد که گزینه هــای ایران،
همانطــور کــه قبــا بــه بقیــه طرفهای
برجام اعالم شده است ،قاطع و آماده
خواهد بود .موضع گیــری وزیر خارجه
ایران در نشســت روز گذشــته در حالی
بــود که شــرکای اروپایــی برجام ضمن
مخالفــت بــا آمریــکا جهــت تــاش
احتمالی برای رجوع به ســازوکار ماشه
بــر لــزوم حفظ توافــق هســته ای تاکید
کردند.
بــه گــزارش « ایــران» وزیــر خارجه
ایران در ابتدا سخنان خود را با عباراتی
از نخســت وزیر محمد مصــدق که ۵۹
ســال پیــش در شــورای امنیــت مطرح
کــرده بود ،آغــاز کرد .ظریف بــه نقل از
مصدق گفت« :شورای امنیت تأسیس
شــد تــا ملــل بــزرگ و کوچک بــه طور
یکســان بتوانند دور یک میز بنشینند و
بــرای حفظ صلــح مطابق بــا اهداف و
اصول ملل متحد همکاری کنند .شــورا
نمیتواند وظیفه خطیــر خود را انجام
دهــد … مگــر اینکه قدرتهــای بزرگ
به اصولی که شــورا بــرای محقق کردن
آنها ایجاد شــده احترام بگذارند» .دو
ســال بعــد ،وی در کودتــای ســیا برکنار
شد.
وزیر خارجه ایران در ادامه ســخنان
خود با اشــاره به یکجانبه گرایی آمریکا
در سال های اخیر ،کارشکنی این کشور
پیرامــون برجــام و قطعنامــه  2231را
یادآور شــد و گفــت«:از  ۸مــه  ۲۰۱۸به
بعــد ،ایــران و ســایر اعضــای جامعــه
بینالمللی ،شــاهد بــوده اند که دولت
ایــاالت متحــده –کــه از جملــه بانیــان
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت بود-
بهطور مداوم قطعنامــه را نقض کرده
و در عیــن حــال ســایر کشــورها را برای
پیوســتن به خودش در نقض متنی که
خــود ارائــه داده بــود ،تشــویق میکند.
از ایــن خطرناکتــر ،و بــرای اولیــن بار
در تاریــخ ســازمان ملــل متحــد ،یــک
عضو دائم شــورای امنیــت به مجازات

دولت هــای قانــون مــدار و اشــخاص
خصوصــی بــه اتهــام عــدم نقــض
قطعنامه شورا میپردازد ،قطعنامهای
که بر «ارتقا و تسهیل توسعه تعامالت
تجــاری عــادی و همکاری
اقتصــادی و
ِ
با ایــران» تأکیــد میکند .بــه گفته وزیر
خارجــه ایــران به رغــم ایــن اقدامات،
حتی یک جلســه شــورا بــرای نکوهش
دولت آمریــکا یا حداقل برای بررســی
نقضهــای مکــرر آن تشــکیل نشــده
اســت .درعــوض ،برخــی از اعضــای
اروپایــی شــورا در فکــر تخریــب بیشــتر
قطعنامــه و شــورا هســتند ،در حالــی
کــه نســبت به تعهــدات خــود در مورد
برجام پایبند نیستند.
ظریــف با بیــان اینکــه در پی خروج
ایــاالت متحــده از برجــام ،دبیــرکل
ملــل متحــد ،ســایر طرفهــای برجام
و بســیاری دیگــر از اعضــای جامعــه
بینالمللــی ،از ایــران خواســتند
تــا نگرانیهــای خــود را از طریــق
ســازوکارهای مقــرر در برجــام پیگیری
کرده تا به طرفهای باقیمانده برجام
اجــازه دهد خــروج غیرقانونــی آمریکا
را جبــران کننــد ،افــزود «:متأســفانه،
نــه تنهــا پاســخ ســه دولــت اروپایی به
«خویشــتنداری راهبردی» ما ،تناســبی
بــا ادعــای بلندپروازانــه «اســتقالل
راهبــردی» اروپا نداشــت ،بلکه پاســخ
آنهــا پایبنــدی بیــش از حــد به «فشــار
حداکثری» آمریکا بود که همه ایرانیان
را هدف قرار داده است».
وزیــر خارجه ایــران همچنین گفت
کــه کشــورهای طــرف برجــام بــه رغم
پایبنــدی ایران به اجــرای تعهداتش و
رجوع به مکانیسم حل اختالف در این
توافق ،زحمت نگارش یک پاسخ را نیز
متحمل نشــدند و در نتیجه ایران پس
از طی مکرر روند ســازوکار حل اختالف
بیهیــچ ثمری ،هیچ راهــی جز اعمال
حقــوق خــود ذیــل بندهــای  ۲۶و ۳۶
برجام جهت انجام اقدامات جبرانی و
توقف اجرای تعهداتش در تاریخ  ۸مه
پیش روی خود ندید.
ِ ۲۰۱۹
ظریف در ادامه با بیان اینکه برنامه
صلحآمیــز هســتهای ایــران ،تحــت
«ســختگیرانهترین» نظام بازرسی در
تاریخ قرار دارد و از ســال  ۲۰۱۶تا ،۲۰۱۹
بیش از  ۹۲درصد از تمام بازرسیهای
آژانــس در مقیــاس جهانــی در ایــران
انجــام شدهاســت ،افزود«:آژانس باید
در برابر فشــار خارجی برای دخالت در
دســتورکار خــود ،مقاومت کنــد .هدف
اعــام شــدهی ســوابق اســناد جعلــی
نــزد آژانس ،نابودی همیشــگی برجام
اســت .از اینــرو خاتمه نظارت ســخت
گیرانــه آژانــس بر فعالیتهــای جاری
در ایــران با احیا پروندهای با قدمت ۱۷
سال و بدون هیچ خطر اشاعهای که در
ســال  ۲۰۱۵بهطور کامل توسط شورای
حکام بررسی و مختومه اعالم شده ،به
نفع آژانس نیست».
او در ادامــه ســخنان خــود بــه
تــاش آمریــکا بــرای ممانعــت از لغو
تحریم های تسلیحاتی ایران اشاره کرد
و گفــت «:آمریــکا پس از اعــام توقف
رســمی و صریــح مشــارکت در برجــام
توســط ایــاالت متحــده در باالتریــن
ســطح و نقــض هــر یــک از تعهــدات
خــود ذیــل برجــام و قطعنامــه ،۲۲۳۱
نمیتواند بههیچ وجه حقی برای خود
ذیل آن قطعنامه قائل شود .همچنین
عمالــش نیــز نمیتواننــد ســعی کنند

وجهــهاش را از طریق به اصطالح راه-
حل های میانه حفظ نمایند».
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران
ادامــه داد«:چارچــوب زمانــی رفــع
محدودیتهــای تســلیحاتی کــه در
قطعنامــه  ۲۲۳۱پیــش بینــی شــده،
بخــش الینفــک از تفاهــم ســخت بــه
دست آمده است ،که طرفهای برجام
را قــادر ســاخت تــا در نهایــت درمورد
بســته کلــی برجــام و قطعنامــه ۲۲۳۱
توافق کنند .قطعنامه آشکارا و مصرانه
خواســتار «اجــرای کامــل چارچــوب
زمانبندی اش اســت» .هرتالشی برای
تغییــر یــا تعدیــل زمانبنــدی پذیرفته
شــده بــه معنــای لطمــه تمامیــت
قطعنامه  ۲۲۳۱است .شورا نباید اجازه
دهــد که تنهــا یک دولت ایــن فرایند را
مورد سو استفاده قرار دهد».
وزیــر خارجــه ذیــل چنیــن نکاتــی
هشــدار داد«:همانطــور کــه در نامــه
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران بــه
رهبــران دولت هــای باقیمانــده در
برجــام در  ۸مه  ۲۰۱۹مشــخص شــده
است ،هرگونه محدودیت جدید توسط
شــورای امنیــت ،بــر خــاف تعهــدات
اساســی اســت که بــه ملت ایــران داده
شــده اســت .در چنیــن ســناریویی،
گزینههــای ایران ،همانطور کــه قبالً به
بقیــه طرفهــای برجــام اطــاع داده
شده ،قاطع خواهد بود و ایاالت متحده
و هــر موجودیتــی کــه ممکن اســت به
آن کمــک کند – یا به رفتــار غیرقانونی
آمریکا تن دهد -مســئولیت کامل را بر
عهده خواهد داشت».
ظریــف بــا بیــان اینکــه جمهــوری
اسالمی ایران  -با کالم و کردار -تمایل
و ترجیــح خــود بــه تعامــل ســازنده با
جهــان را نشــان داده اســت ،ولی برای
تأمیــن امنیــت ،ثبات یا ســعادت خود
بــه دیگران وابســته نیســت ،افزود«:ما
آموخته ایم که فقط خوداتکاء باشــیم.
بــه همیــن دلیل اســت که بیــش از ۴۰
سال از فشارهای آمریکا  -چه از طریق
طــرح اتهامات یا جنگ و چه تحریم یا
تــرور -از جمله تــرور بزدالنــه قهرمان
ضد تروریســم منطقه ما ،سردار قاسم
سلیمانی  -نتوانسته است «ایرانیان را
به زانو درآورد» یا بر دستگاه محاسباتی
ملت ما تأثیر بگذارد».
ظریــف در انتهــای ســخنان خــود
نیــز از ســخنان مصــدق در شــورای
امنیــت در ســال  ۱۹۵۱اســتفاده کــرد و
گفت «این شــورا نخواهد توانســت ،در
توجــه بــه اســتداللهای مســتحکم ما
به قانون ،قصــور ورزد .بااین حال ،این
شــورا یک نهــاد حقوقی نیســت ،بلکه
در درجــه اول یک نهاد سیاســی اســت
کــه باالتریــن مســئولیتهای سیاســی
را بــر عهــده دارد .بنابرایــن بــی تردید
درک خواهــد کــرد کــه مــا به فشــار چه
از جانــب دولتهــای خارجــی و چه از
جانــب نهادهــای بینالمللــی تــن در
نمیدهیم».
ëëایران هراسی پمپئو برای اروپاییها
مایک پمپئو ،وزیرخارجه امریکا در
ســخنان خود با اشاره به موضوع اتمام
محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران
در اکتبــر گفــت کــه «ایــران در صــورت
اتمام محدودیتهای تسلیحاتی قادر
به خرید و فروش سالح خواهد بود».
وزیــر خارجــه امریــکا بــا طــرح این
ادعــا کــه ایــران حتــی قبــل از اتمــام
محدودیتهای تسلیحاتی ،ممنوعیت
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هشدار ظریف به شورای امنیت:

آقا محسن در فکر عملیات «فریب» است!

دکتر محســن رضایی ذیــل توضیــح درباره موضوعــی که اساســاً ارتباطی
هــم بــه دولت نداشــته ،کابینــه را مــورد انتقاد قــرار داده و مدعی شــده که
اندیشــههای غــربزده در دولتهــای گذشــته و فعلــی ،آســیبهایی بــه
فرهنگ و اقتصاد کشور وارد ســاختهاند .او در ادامه و برای توجیه مشکالت
فعلی کشور مدعی شده که دولت روحانی با ناکارآمدی و با بدترین تدابیر،
کشور را اداره میکند.
اما ســخنان آقای رضایی را از چه زاویهای باید دید .بخصوص که انتقادات
وی از آنچه بیتدبیری و ناکارآمدی دولت میخواند تازگی هم ندارد و اتفاقاً
محدود به دولت فعلی هم نیست و همو بود که در انتخابات سال  88ادعا
کرد که دولت وقت کشور را به لبه پرتگاه رسانده است .در این ارزیابی باید
حتماً بین محســن رضایی و دیگــر مخالفان دولت همچون مدیرمســئول
محترم روزنامه کیهان تفکیک قائل شد .محسن رضایی سالهاست که در
قامت یک استراتژیســت نظامی ،صاحبنظر اقتصادی ،تئوریسین سیاسی
و امنیتی و کارشــناس ارشــد در حوزههای اجتماعی و فرهنگی ظاهر شده و
لذا نمیتوان بر او همچون حســین شــریعتمداری خــرده گرفت که تحلیل
دقیق و عمیقی نســبت به واقعیات حاکم بر جامعه ایــران ،منطقه و نظام
بینالملل ندارد .پس باید در پس این برجســتهنماییها از مشکالت و آنچه
در ظاهر ســیاهنمایی مینمایــد و اتهاماتی که به دولت جمهوری اســامی
وارد میکند ،چیزهایی نهفته باشــد که مــا روزنامهنگاران کمتجربه را راهی
به فهم آن نیست.
چنانکــه هیــچ کــدام از مــا آخــر ســر هــم نفهمیدیــم راز مخالفتهــای
آقــای رضایــی در مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام بــا لوایــح مرتبط با
«افایتیاف» و در نهایت بالتکلیف رها کردن آنها چه بود .حتماً مســائل
مهمــی در میان بود که مجمع تشــخیص مصلحت نظــام از انجام وظیفه
قانونی خود یعنی تصویب یا رد آنها اســتنکاف کــرد و بالتکلیفی را ترجیح
داد .ولی با توجه به دغدغههای بســیاری که این روزها همه و از جمله جناب
رضایی درباره وضعیت اقتصادی کشــور و معیشــت مردم دارند میتوان
گمانهزنی کرد که سیاســتورزیهای اخیر ایشــان حتمــاً بیتوجه به حوزه
اقتصــاد و چارهاندیشــی برای کســب درآمد برای کشــور نیســت .وقتی در
مجلس اصولگرا ،نمایندگان برای حل مشــکالت مردم در تدارک تشــکیل
فراکســیون «ســیر و عدس» هســتند ،بســیار بعید اســت کــه اقتصاددانی
همچون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی چارهجویی برای حل
گرفتاریهای مردم نباشد.
بر اســاس احتماالت و گمانهزنیها چه بسا مواضع آقای رضایی و بخصوص
برجســتهنماییهای ایشــان درباره اوضــاع بد اقتصــادی و فالکــت مردم در
حقیقــت اصــل ماجرا نیســت بلکه ترفنــدی بــرای «فریب» باشــد .حاال که
امریکاییها فشــارهای اقتصادی را به حد نهایت رساندهاند و دولت روحانی
هم توان مدیریت ایــن اوضاع را ندارد ،به نظر میرســد فرصت برای تحقق
برنامه چندی پیش اعالم شده آقای رضایی برای درآمدزایی مهیا شده باشد.
بدیــن ترتیب کــه کارهای کرده دولت هم نکرده قلمداد شــود تــا امریکاییها
تصور کنند تحریمهای سختشــان کارگر افتاده و حاال زمان آن اســت که به
ایران حملــه کنند .بخصوص کــه برنامهریزیهای امریکا بــرای ورود به ایران
از طریــق دموکراســی و تشــویق به حضور مــردم در انتخابات با شــوآفهایی
همچــون رأی دادن فرح پهلوی! هم با روشــنگری آقای رضایــی در انتخابات
مجلــس یازدهم به در بســته خورده ،پس همــه چیز مهیای رســیدن به قطعه
آخر پازل عملیات فریب اســت .وقتــی امریکاییها  -بعــد از پیشبینیهای
مســتمر آقای رضایی کــه بنا به دالیلــی به تأخیر افتــاده -حملــه کردند آنگاه
قول یا وعــده چندی پیش آقای رضایــی برای درآمدزایی عملیاتی میشــود.
او تیــر ماه  94در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفتــه بود« :من به ملت ایران
بهعنوان یک ســرباز قــول میدهم اگــر امریکاییها بخواهند به ایران چشــم
بدی داشته و به فکر حمله نظامی باشند ،مطمئن باشند ،حداقل در هفته اول
هزار نفر امریکایی را اســیر میگیریم که آن موقع برای آزاد کردن هر کدامشان
باید چند میلیارد دالر بدهند ».تصورش را بکنید تا این برنامه عملیاتی شود،
دولت ناکارآمــد! روحانی هم رفته و دولت آقای رضایی یا همفکران ایشــان
بر ســر کار آمده با چندصد میلیارد دالر به غنیمت گرفته شــده از امریکاییها!
مــردم دیگر چه غمی دارند ،پراید  10میلیون میشــود ،قیمت مســکن ریزش
میکند ،کسری بودجه بیمفهوم میشود ،بیکاری از کشور رخت برمیبندد و
همه چیزهای خوبی که میتوان تصور کرد ،فراهم میشود .پس بر آقامحسن
خرده نگیریم چه بسا او در فکر عملیات «فریب» است.
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دبیر کل ســازمان ملل هم نهمین گزارش خود را از روند اجرای قطعنامه
 ۲۲۳۱مربــوط بــه توافــق هســتهای ایــران ارائــه داد و تأکید کرد کــه برجام
بهتریــن راه بــرای اطمینان از ماهیــت صلحآمیز برنامه هســتهای ایران و
تأمین منافع اقتصادی ملموس برای مردم آن اســت .معاون «گوترش»
کــه این گــزارش را خواند ،ضمن ابــراز نگرانی از خروج یکجانبــه امریکا از
برجام و متوقف شدن بخشی از تعهدات برجامی ایران به اقدامات منفی
امریــکا علیه این توافق اشــاره کــرد و گفت« :امریکا از ماه مــه  ،۲۰۱۸همه
تحریمهــای ملــی خود را که بــه موجب برجام لغو یا تعلیق شــده بودند،
بازگرداند و تصمیم خود را با تمدید نکردن معافیتها برای تجارت نفت
بــا ایران و طرحهای هســتهای غیــر اشــاعهای در چارچوب برجــام ،ادامه
داده اســت» .وی تأکیــد کرد« :ایــن اقدامات ،برخالف اهــداف پیشبینی
شــده در برنامــه و قطعنامــه  ۲۲۳۱ادامــه دارد و همچنیــن ممکن اســت
مانع از توانایی جمهوری اســامی ایران در اجــرای برخی از مفاد برنامه و
قطعنامه شــود» .گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اشاره کرد
که به نگرانیهای مطرح شــده از ســوی ایران در نامه نوزدهم اردیبهشت
امسال ،روسیه در نامه هفتم خردادماه و چین در نامه نوزدهم خردادماه
توجه دارد .دبیرکل ســازمان ملل متحد اضافه کرد« :در صورت برداشــته
شــدن تحریمها و منتفع شدن ایران از مزایایی که در برجام در نظر گرفته
شده است ،این کشور آماده اجرای تعهدات خود است .جمهوری اسالمی
ایــران تأکید کرده اســت میخواهد در ایــن برنامه بمانــد و همه اقدامات
انجام شــده از یکم ژوئیه  ۲۰۱۹برگشتپذیر هســتند» .گوترش به سازوکار
مالی موســوم به اینســتکس هم اشــاره کرد و گفت« :من از پیشــرفتهای
مثبــت ســازوکار مالــی اینســتکس ( )INSTEXکــه اولین رونــد معامالت
خود را آغاز کرده اســت ،خوشــحالم .مهم اســت که این ابتکار عمل برای
حمایــت از روابــط تجاری و اقتصادی با جمهوری اســامی ایران بهعنوان
یک فوریت ،بویژه در جریان مشــکالت اقتصادی و بهداشتی فعلی ناشی
از بیمــاری همــه گیــر کووید ۱۹-ادامــه یابد و به طــور کامل تأمین شــود».
وی از ایران خواســت که نگرانیهای مطرحشــده از ســوی سایر کشورها در
خصوص تدابیر مشخصشــده که در ضمیمه  Bقطعنامه مغایر هســتند
را رفــع کند .دبیرکل ســازمان ملل متحد در بخشهــای دیگر این گزارش
 ۱۴صفحهای مواردی از ادعاهای امریکا درباره برنامه موشــکی جمهوری
اسالمی ایران را مطرح کرده و با استفاده از تصاویر مندرج در خبرگزاریها
و نمایشگاههای صنایع دفاعی نتیجهگیری کرده است برخی از تسلیحات
بهکار رفته در حمالت انجام شــده به تأسیسات نفتی آرامکو ،منشأ ایرانی
دارد .ایــن در حالــی اســت کــه پیشــتر این ادعا توســط جمهوری اســامی
ایران رد شــده و اســاس آن را بهدلیل فقدان تخصص و کارشناسی در تیم
تهیهکننده این گزارش ،غیرفنی و نادرست دانسته است.

ســازمان ملــل در ایــن زمینــه را نقض
کــرده اســت ،افــزود« :اگــر شــما اقدام
نکنیــد ،ایــران قادر بــه خریــد جنگنده
خواهــد بــود و ایــن کشــورهای اروپایی
را در تیــررس ایــران قــرار خواهــد
داد» .وی همچنیــن ادعــا کــرد« :رفــع
محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران
به این کشور اجازه دسترسی به هواپیما
و زیردریایــی را خواهــد داد و ایــران بــا
آنهــا آزادی تردد دریایــی در آبراههای
منطقه را تهدید خواهد کرد».
ëëاروپا :از دســت دادن برجــام یعنی از
دست دادن پروتکل الحاقی
اولــوف اســکوگ ،نماینــده اتحادیه
اروپا نیز در نشســت روز گذشته ،اجرای
پروتکل الحاقی از سوی ایران را اقدامی
مهــم توصیــف کــرد و گفت«:برجــام

امــکان دسترســی بیســابقه آژانــس
بینالمللــی انرژی اتمــی را ذیل توافق
جامــع پادمانی ایران و پروتکل الحاقی
فراهــم میکنــد».او گفــت« :پروتــکل
الحاقــی توســط ایران بهعنوان بخشــی
از تعهــدات این کشــور در برجــام اجرا
میشــود .بنابرایــن از دســت دادن
برجام به معنی از دست دادن پروتکل
الحاقی خواهد بود».
نماینده اتحادیــه اروپا با بیان اینکه
ایــن اتحادیه بهعنــوان هماهنگکننده
کمیســیون مشــترک در تــاش بــرای
حفظ این توافق هســتهای است ،تأکید
کرد که «ایران به مدت ســه سال و نیم،
از جملــه  ۱۴ماه بعد از خروج امریکا از
برجام بهطور کامــل تعهدات خودش
در ایــن توافق را اجرا کرد» .اســکوگ با

اشــاره به حق ایران برای برخورداری از
مزایای اقتصــادی برجام گفت« :ما در
روز اجــرای توافق ،تحریمهــای خود را
علیه ایران برداشتیم .امروز ما متعهد
بــه اجــرای کامل برجام و عادیســازی
روابط اقتصادی با ایران هستیم».
همچنیــن کریســتوف هویســگن،
نماینــده آلمان نیزمخالفت کشــورش
را بــا اســتفاده امریــکا از ســاز و کار حل
و فصــل اختالفــات در برجــام بــرای
مهــای بینالمللــی
بازگردانــدن تحری 
علیه ایــران اعــام کرد .کمــی بعد نیز
کارن پیــرس ،نماینــده انگلیــس هــم
خاطرنشــان کــرد کــه از نظر این کشــور
بازگشــت خودکار تحریمها علیه ایران
بــا برجــام ســازگار نیســت .نمایندگان
آلمــان و انگلیــس در عیــن حــال از
رونــد فعالیتهای موشــکی ایران ابراز
نگرانــی کردنــد و از ایران خواســتند که
مغایر با قطعنامه  ۲۲۳۱اقدام نکند.
ëëمخالفــت چیــن و روســیه بــا تمدید
تحریمهایتسلیحاتی
«ژانــگ جــون» ،نماینــده چیــن بــا
تالش امریکا بــرای تمدید تحریمهای
تســلیحاتی علیه ایــران مخالفت کرد.
او در این نشســت با بیان اینکه «ریشــه
اصلــی بحران فعلــی خــروج امریکا از
برجــام و تحریمهای یکجانبه آن علیه
ایــران اســت» ،افزود«:اقدامات امریکا
بــا اهــداف قطعنامــه  ۲۲۳۱مغایــرت
دارنــد و تالش این کشــور بــرای تمدید
شهــای
مهــای تســلیحاتی تال 
تحری 
مشترک برای حفظ برجام را تضعیف
کرده اســت»«.ژانگ جون» ،ســپس با
بیــان اینکه چین با تــاش امریکا برای
بازگردانــدن تحریمهــای تســلیحاتی
علیــه ایــران مخالــف اســت گفــت:
«همــه مفاد قطعنامــه  ۲۲۳۱از جمله
توافقهــای حاصلشــده در خصــوص
محدودیتهــای مرتبــط تســلیحاتی
بایــد اجرایی شــوند» .نماینــده چین با
یــادآوری اینکه امریــکا از برجام خارج
شــده اســت ،گفت که این کشور از هیچ
حقی برای استفاده از ساز و کار موسوم
به «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن
تحریمهــای بینالمللــی علیــه ایــران
برخوردار نیست.
«واسیلی نبنزیا» ،نماینده روسیه در
سازمان ملل متحد نیز در آغاز سخنان
خود از ترک زودهنگام نشست از سوی
وزیر خارجه امریــکا انتقاد کرد و گفت:
«از این بابت متأســفم که در اظهارات
ایشــان-حداقل مــن -یــک کلمــه از
همکاری و گفتوگو نشنیدم».
او در ادامــه گفــت« :ایــران از همــه
جهــات تحت فشــار قرار گرفته اســت.
هــدف ،تغییر نظام این کشــور یا ایجاد
وضعیتــی اســت کــه ایــران بــه معنای
واقعــی کلمــه قــادر بــه نفس کشــیدن
نباشد».
نماینده روســیه با بیــان اینکه «این
کار مثل گذاشــتن زانو روی گردن کسی
اســت و ایــن بحــران را ایــاالت متحده
ایجــاد کــرده اســت» ،یــادآور شــد کــه
امریکا کشــورهای دیگری که قطعنامه
 ۲۲۳۱را اجــرا میکننــد تهدید میکند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش
مخالفــت روســیه را بــا تــاش امریــکا
بــرای تمدیــد تحریمهــای تســلیحاتی
علیــه ایــران اعــام کــرد و همچنیــن
گــزارش نهم دبیر کل ســازمان ملل در
خصــوص اجــرای قطعنامــه  ۲۲۳۱را
مورد انتقاد قرار داد.

پاسخ دفتر رئیس جمهوری به کیهان:

در مسیر خواست امریکاییها حرکت نکنید

دفتــر رئیسجمهــوری طــرح برخــی
مطالــب و ادعاهــا را در ســرمقاله
 8تیرمــاه روزنامــه کیهــان «سســت،
مغرضانــه ،خــاف عدالــت و واقعیــت
نســبت بــه دولــت» و حــاوی «انتســاب
برخی اتهامات نــاروا» توصیف کرد و در
جوابیهای به این روزنامه« ،نفی کارنامه
دولتــی را که با تمــام توان در خط مقدم
تحریمهای ضدبشــری امریکا ایســتاده
اســت» ،بــه معنــای قــدم برداشــتن در
مسیر خواست امریکاییها دانست.
بــه گــزارش ایرنــا ،در بخشــی از ایــن
مطلــب خطاب به مدیرمســئول کیهان
آمــده اســت :نگارنــده محتــرم ،در
فرازهای مختلف ســرمقاله ،همســویی
بــا امریــکا و اراده و خواســت ایــن کشــور
را تقبیــح کــرده امــا در عمــل ،کارنامــه
دولتــی را که با تمــام توان در خط مقدم
مقابله با تحریمهای ضدبشــری امریکا

ایســتاده است ،به کلی نفی میکند؛ این
کار آیا قدم برداشــتن در مســیر خواست
امریکاییها نیست!؟ در دو سال گذشته،
کشور تحت تحریمهایی اداره شده است
که طراحــان و مجریان آن مدعی بودند
ظرف سه ماه منجر به فروپاشی اقتصاد
ایــران میشــود .حــاال عجیــب نیســت
کــه مدعیان مبــارزه بــا امریــکا ،به جای
گفتــن دســتمریزاد به دولتی کــه متولی
اداره کشــور در این شــرایط بســیار دشوار
اســت ،دســتاوردهای نظام در مقابله با
تحریمهــای امریــکا و ســایر تحریمهای
در ســایه را چنیــن غیرمنصفانــه زیــر
ســؤال میبرنــد؟ در ادامــه آمده اســت:
کارنامــه دولــت و ملت ایــران در مقابله
بــا تحریمهــای غیرقانونــی امریکایــی،
بــه انــدازهای افتخارآمیز اســت که حتی
دشــمنان ایران هم به آن اذعــان دارند.
تنها یک جلوه از این کارنامه ،در روزهای

اعمال محدودیتهای اجتماعی در ایام
اوج کرونا به چشم دیده شد؛ همان زمان
که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته،
هجوم مردم قفســه فروشگاهها را خالی
کرده بود ،اما در ایران کمبود هیچ کاالیی
احساس نشــد و تمامی مایحتاج مردم،
به انــدازهای که حتی بیــش از نیاز عادی
کشــور بود ،توســط دولت تأمین شد و در
دســترس مــردم قــرار گرفــت .در ســالی
که بــای کرونــا ،اقتصاد جهانــی و حتی
اقتصــاد کشــورهای صنعتــی را بــه زانــو
درآورده است ،تقویت بنیانها برای رفع
موانع تولید در کشــور ،غلبه بر تنگناهای
تحریم و دســتیابی به رشــد در اشــتغال
و میــزان تولیــد توســط دولــت خــدوم و
مظلــوم منتخــب اکثریت قاطــع مردم،
آیــا جای حمایــت و افتخــار دارد یا جای
دشــمنی و تضعیف!؟ در بخش دیگری
از این مطلب با اشــاره به اینکه تالشها

و اقدامــات دولت در مواجهه با کرونا در
ایــن روزنامه بازتابی ندارد ،آمده اســت:
حملــه ظالمانه و مســتمر بــه مدیریت
دولــت در شــرایط تحریم و شــیوع کرونا
در حالی از ســوی کیهان انجام میشــود
کــه مشــابه همیــن تحریم-البته بســیار
محدودتــر از امــروز -در زمــان دولــت
مــورد حمایــت ایــن روزنامه هــم وجود
داشــت و از قضا اثرات بســیار بدتری در
اقتصــاد کشــور و معیشــت مــردم پدید
آورده بــود .این روزنامــه اما در آن زمان
نــه نقــدی بــه دولــت وارد میدانســت
و نــه هیــچ گاه اثــرات تحریــم را بــه پای
مدیریــت دولــت مینوشــت ،بلکــه بــا
تمام تــوان از آن دولت دفــاع مینمود.
دســتاندرکاران کیهــان اگــر بــه دنبــال
دالیــل کماثــری و عــدم اقبال مــردم به
این رسانه میگردند ،باید ریشههای آن
را در این اســتانداردهای دوگانه بجویند.

دفتــر رئیــس جمهــوری افــزوده اســت:
ســرمقالهنویس محتــرم روزنامه کیهان
کــه از یــک نامه به رهبــر معظم انقالب
به دلیل احتمال سوءاســتفاده دشمنان
انتقاد کرده است ،آیا خود با سیاهنمایی
از وضع اقتصادی کشور و تخطئه کارنامه
نظام در همان مسیر گام برنمیدارد؟...
مؤسســه کیهان یک ســرمایه ملی است
امــا متأســفانه روزنامه تحــت مدیریت
شما در دو دهه اخیر به روزنامهای کامالً
افراطــی و بیمنطق و هتاک بدل شــده
اســت که بــر موضــع برانــدازی دولت پا
میفشــارد .در ادامه ایــن مطلب آمده:
حجم تالشهای براندازانه کیهان علیه
دولت به حدی است که گویا در پوشش
دفــاع از نظام و رهبــری بهدنبال انتقام
از مردمــی اســت که به دولتــی مخالف
منویــات جریــان مــورد نظــرش رأی
داد هاند.

طرح حاکمیت دوگانه و جداســازی
دولــت از نظــام همــان دام خطرناکــی
اســت که همیشه در آن گرفتار بودهاید.
غافــل از آنکــه تجربه شورشســازیها
در ســالهای اخیــر بــار دیگــر نشــان
داده عبــور از دولــت و عبــور از نظــام
از یــک جنــس اســت و نادیــده گرفتــن
خدمــات دولــت نهتنها خــاف مروت
کــه خالف مصلحــت نظام و سیاســت
راهبــردی و اعــام شــده مقــام معظم
رهبــری هــم هســت و به همیــن علت
برخــاف رویــ ه کیهــان و امثــال کیهان،
ایشــان تاکنون از همه دولتهای کشور
تــا روز پایــان مســئولیت قانونــی خــود
حمایت کردهاند .دفتر رئیسجمهوری
خطاب به مدیرمســئول روزنامه کیهان
نوشــته :یکبار به مواضع خود و مواضع
صهیونیــزم نســبت به دولــت بنگرید و
ببینید در کجا قرار گرفتهاید.

