
نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

بزک اروپای بدهکار
 توسط بانیان خسارت محض برجام

اخبار كشور
صفحه11
چهارشنبه11تیر1۳۹۹
۹ذیالقعده1۴۴1-شماره۲۲۵۰1

سرویس سیاسی- 
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان »اینستکس با شروط اروپا تحقق می یابد« نوشت:»اجرای اینستکس در صورت اجرای 
شروط اروپا تحقق می یابد...اروپا سه خواسته عمده از ایران دارد و در این راستا ادعاهایی دارد. آنها به بهانه برنامه موشکی، 
سیاســت های منطقه ای و حقوق بشر به ایران فشــار وارد می کنند و وزیر خارجه آلمان نیز در کنفرانس مونیخ از ظریف 
خواسته بود تا با اقداماتی در این سه حوزه کار را برای راه اندازی سریع تر اینستکس هموارتر کنند. انگلیس و فرانسه نیز در 

این عرصه با آلمان موافق هستند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»ایران باید تالش کند تا پرونده مطرح شده به شورای امنیت ارجاع داده نشود. 
اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود کار برای ایران سخت تر خواهد شد. زیرا اگر قطعنامه ای علیه ایران صادر شود هم در 

عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی فضا بر ایران تنگ تر می شود«.
تروئیــکای اروپایی به دلیل بی عملــی در اجرای تعهدات برجامی در جایگاه بدهکار قرار دارند و ایران به دلیل اجرای 
دقیق تعهدات در جایگاه طلبکار است. اما متاسفانه رسانه های زنجیره ای با بزک اروپای عهدشکن، جای طلبکار و بدهکار 

را عوض می کنند.
طبق اظهارات مقامات ارشد دولت، اینستکس به هیچ عنوان جزو تعهدات اروپا نیست؛حتی جزو مقدمات تعهدات نیز 

نیست. اما رسانه های مدعی اصالحات این کانال بی خاصیت را به عنوان امتیازی بزرگ جا می زنند!
در شرایطی که اروپا در پرونده توافق هسته ای به هیچ عنوان تعهدات خود را انجام نداده، رسانه های زنجیره ای مدعی 

هستند که باید به اروپا امتیاز بدهیم تا برای اجرای کانال تحقیرآمیز و بی خاصیت اینستکس، ترغیب شود.
نکته قابل تأمل اینجاست که طیف مدعی اصالحات- به عنوان بانیان اصلی خسارت محض برجام-، توان موشکی و 
منطقه ای ایران را در یک کفه و کانال بی خاصیت و تحقیرآمیز اینستکس را در کفه دیگر ترازو قرار داده است. این حجم 

بی توجهی به منافع ملی، خود یک شاهکار بزرگ است. 
گریه و زاری روزنامه اصالح طلب برای استعفای مشاور حامی »مذاکره«

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با اشاره به موضوع استعفای حمید ابو طالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور نوشت: 
» ابوطالبي به  لحاظ گرایش سیاسي و نوع مواجهه اش با مسائل سیاست داخل و خارج جمهوري اسالمي نزدیکي هاي غیر 
قابل انکاري به اصالح طلبان دارد؛ از این رو تغییر رویکردها در دولت دوازدهم به ویژه در ارتباط با مسائل سیاسي سبب شد 
تا از او، نقش کلیدي و فعالیت هایش در دولت، تنها نامي در توییتر و رسانه ها باقي بماند؛ برخالف حسام الدین آشنا، مشاور 

فرهنگي رئیس جمهوري که بعضا در جایگاه سخنگوي دولت نیز قرار مي گیرد. «
 نکته قابل تامل اینکه این روزنامه اصالح طلب نقطه درخشان در کارنامه فعالیت او را » دفاع از مذاکره « دانسته و در ادامه می نویسند:
» خوي اصالح طلبانه ابوطالبي ســبب شــد تا او 4 روز پیش در صفحه شــخصي اش در شبکه اجتماعي توییتر به تحلیل 
وضعیت سیاست خارجي ایران پرداخته و در شرایطي از »اصل مذاکره« دفاع کند که گفته هاي مقامات دولتي جمهوري 
اسالمي چندان با او همسو نبود. او در توییترش 8 دلیل براي مذاکره ذکر کرد؛ به ویژه آنکه » مذاکره تنها راه تامین دائمي 
منافع ملي است«، »مذاکره جهت تعامل متوازن است حتي براي به  کارگیري سپر و نیزه هم باید به مذاکره باور داشت«، 
»مذاکره، ارتباطي به اینکه طرف مقابل کیست، ندارد؛ این نادرست ترین برداشت از خود مذاکره است« و »بدون پذیرش 
اصل مذاکره، هیچ راهي براي خروج دائمي از بحران ها وجود ندارد. پس از این توییت ابوطالبي دیگر حضور خبرسازي در 
شبکه اجتماعي توییتر نداشت تا اینکه روز گذشته در شرایطي که شاید کمتر کسي پیش بیني مي کرد، بدون  ذکر هرگونه 
دلیلي با قرار دادن »سه نقطه« انتهاي توییت مختصر و مفیدش اعالم کرد که از مقام خود به عنوان مشاور رییس جمهوري 
استعفا داده است... اینکه استعفاي او مستقیما به دفاعش از اصل مذاکره بدون  توجه به آنکه طرف مقابل کیست، بستگي 
دارد یا خیر؛ مشخص نیست ولي آنچه عیان است، خداحافظي یکي دیگر از اصالح طلبان شناسنامه دار دولت دوازدهم با 
حسن روحاني و کابینه اش است. « گفتنی است این روزها »مذاکره« برای اصالح طلبان یک دغدغه هویتی است. ۷ سال 
سرنوشت کشور را به توهم »مذاکره برد- برد« گره زدند و هیچ راهکار دیگری ارائه نکردند. دیگر از اصالح طلبی چیزی 
جــز التمــاس به مذاکره نمانده. امروز دیگر نه »امید« که »مذاکره« بذر هویت. از ســوی دیگر برای این جماعت هیچ 
تفاوتی ندارد که اوبامای دموکراِت مودب! و باهوش! در کاخ سفید است یا ترامِپ جمهوری خواهِ دیوانه و مزاحم. از نگاه 
آنها آمریکا »ارباب« است و ایران »رعیت«؛ رعیت باید به ارباب امتیاز دهد و صدایش هم درنیاید، حتی اگر این امتیاز، 

چوب حراج زدن بر »ابراز دفاع از خود در برابر تجاوز« باشد.
فریبکاری مدعیان اصالحات با دروغ بستن به جریان انقالبی

روزنامه دولتی ایران دیروز گفت وگویی را با حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران درباره نامه رؤسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس به روحانی و تصریح آنها بر تغییر روند مدیریت هفت ساله در دولت منتشر کرد.

وی نیز به سبک ارگان دولت فرافکنی کرده است و مبتنی بر رویه مدعیان اصالحات ـ اعتدال در مسئولیت گریزی، 
اتهامات ساختگی و مواضع جعلی به جریان انقالبی نسبت می دهد تا از پاسخگویی فرار کند. 

مرعشــی گفته اســت: »دوستان باید لطف کنند و مسئولیت سیاست ها و مواضع خود را بپذیرند و درباره آن با مردم 
روراست باشند. مثال اگر می گویند انقالبی گری یعنی اینکه مذاکره ای نباید در سطح بین المللی داشته باشیم، ادامه آن را 
هم بگویند. یعنی به مردم بگویند این کارها هزینه هایی هم برای کشور و مردم دارد و مسئولیت آن را هم می پذیریم. تصور 
اینکه کسی بگوید در شرایط تنش فزاینده در روابط خارجی و مشکالت رو به افزایش روابط اقتصادی با خارج، موضع من 
عدم مذاکره و قطع همکاری است اما توقع دارم وضع مردم هم بدتر نشود و ارزش پول ملی هم نریزد و اشتغال از بین نرود، 
تصوری غیرواقعی است. ما اگر برای یک سری ارزش هایی که این دوستان آن را واالتر از اقتصاد و پول ملی و زندگی مردم 

می دانند، وارد یک مبارزه بین المللی شدیم باید تبعات و هزینه های آن را هم بپذیریم.«
مدعیان اصالحاتـ  اعتدال همین اند. با دوقطبی  سازی و وعده حل مشکالت با مذاکره رأی جمع می کنند، وقتی پیامد 
توافق  غیر متوازن شان با حریف می شود دالر 20 هزار تومانی و پراید ۷0 میلیونی و سر به فلک کشیدن قیمت مسکن، از 
فرط بی کفایتی و فریبکاری و نداشتن فرهنگ عذرخواهی از مردم و شهامت تغییر مسیر، به دروغ جریان انقالبی را مخالف 
مطلق مذاکره و روابط بین المللی جا می زنند و معضالتی را که دستپخت خودشان است، به آنها نسبت می دهند. دغل بازی 
به این وضوح، کنش طیفی است که خود را تضمین روحانی می دانست و می گفت اگر رئیسی رئیس جمهور شود، دالر 5 
هزار تومان می شود! مرعشی گفته است: »... ما یک سری مسائل و سؤاالت درباره امروز داریم. سؤال خیلی ساده این است 
که االن دولت با یک کسری 200 هزار میلیارد تومانی مواجه است. عزیزان انقالبی که این طور انتقاد می کنند چه راهی 
برای رفع این کسری دارند؟ چگونه می خواهند آن را حل کنند؟« مدعیان اصالحات دنبال راه حل هستند یا با موج سواری 
روی معضالت اقتصادی ســاز مذاکره و ذلت مقابل آمریکا و اجرای مأموریت خود را کوک می کنند؟ اگر این طیف دنبال 
راه حل بود، از سوی صاحب نظران اقتصادی بارها راهکارهای متقن ارائه شده است. وی همچنین مدعی شده است: »خیلی ها 
و از جمله صداوسیما سال هاست دارند تبلیغ می کنند که باید با کشورها وارد مراودات ارزی دوجانبه شویم و دالر و یورو 
را از ارتباطات مالی خود با دنیا حذف کنیم اما همین چند وقت پیش دیدیم که وقتی بحث پرداخت بدهی صداوســیما 
به شرکت های ارائه کننده خدمات ماهواره ای و قطع برخی شبکه های ایرانی پیش آمد، صداوسیما حاضر نبود جز دالر ارز 
دیگری بگیرد. خیلی از نمایندگان هم در موضوع طرف صداوسیما را گرفتند. خب مگر شماها نمی گفتید باید دالر را از 
مبادالت خود حذف کنیم؟ چرا خودتان با ارزهای دیگری که دولت می تواند در اختیارتان قرار دهد بدهی این شرکت ها را 

پرداخت نمی کنید؟ چرا راهکار نمی دهید که با روپیه و لیر و امثالهم این بدهی پرداخت شود؟«
مصاحبه شونده ادعای مضحکی مطرح کرده است. مبادله تجاری دو جانبه مستلزم پویایی دیپلماسی اقتصادی دولت 

است نه اینکه در مقطعی، دولت ماه ها در چین و هند سفیر نداشته باشد.
جدیدترین و عجیب ترین نسخه بزک آمریکا

روزنامه سازندگی به نقل از محمدعطریانفر نوشته است: »در کل معادالت برجام، حلقه مفقوده ای داریم که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اســت. درست اســت که آمریکایی ها از میز برجام خارج شدند، اما برجام به ماهو برجام برای نظام غرب 

که متکی به نظام سرمایه داری است، باید خروجی اقتصادی داشته باشد و مسئله هسته ای برای آنها، اساساً بهانه است.«
عطریانفر گفته اســت: »برای اقتصاد لیبرال، حضور در کشــورهای رو به توسعه ای نظیر ایران که بعد از یک دوره 
عقب ماندگی و جنگ، می خواهند وارد عرصه بشوند و درآمدزایی کنند، بسیار مهم است. در برجام، این پیوست اقتصادی 
مغفول واقع شــده است. پیوست نانوشــته اقتصادی برجام، ناظر به این بود که بعد از توافق، بازار ایران به روی مطامع 
اقتصادی تجارت غرب باز شود تا از ایران، حمایت و از ظرفیت های بکر و مستعد بازار آن، بهره برداری شود. ما چه کردیم؟ 
ایران این زاویه تصمیم را برای اروپا باز نگه داشت اما جلوی آمریکا را بست. آمریکایی ها نامشهود می گویند اگر قرار باشد 
توافق کنیم، بازار ایران نباید به روی ما بســته بماند و اگر بازار ایران نقشــی در تقویت بخش خصوصی ما نداشته باشد، 
زیر بازی برجام می زنیم. این امتناع، االن هم وجود دارد و مانع از مذاکره مجدد می شود؛ لذا آنها سر میز مذاکره ای که 

هیچ انتفاعی برایشان نداشته باشد، نمی نشینند.«
این ادعا که آمریکا در برجام به دنبال منافع اقتصادی بود و چون راه آنها را بســتیم، زیر برجام زدند جدیدترین و 
عجیب ترین نسخه بزک آمریکایی هاست. این در حالی است که آمریکایی ها بارها برای فعالیت های هسته ای جمهوری 
اسالمی مانع ایجاد کرده و در بخش های مختلف فعالیت های هسته ای ما را محدود کرده اند و ادعایی درخصوص اهمیت 
و یا ضرورت روابط اقتصادی با ایران نداشته اند. آنها بارها اعالم کرده اند که به دنبال تسلیم و به زانو درآوردن جمهوری 

اسالمی هستند.

موسوی خطاب به بحرین و عربستان: 

امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا 
تأمین نمی شود

ســخنگوی وزارت خارجه حمایت از خواسته نماینده آمریکا در تور 
دوره گردی او در منطقه برای اســتمرار تحریم تسلیحاتی ایران را طنزی 
تلخ خواند و خطاب به بحرین و عربستان گفت: امنیت منطقه با اطاعت از 

آمریکا تامین نخواهد شد. 
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهارنظری خطاب به برخی 
از کشــورهای منطقه از جمله عربستان و بحرین عنوان کرد: امنیت منطقه با اطاعت از 

آمریکا تامین نخواهد شد.
موسوی در پاسخ به اتهام های بی اساس و اظهارات مداخله جویانه مقام های برخی از 
کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و بحرین اظهار داشت: جای بسی شگفتی 
اســت که کشورهایی همچون عربستان سعودی که خود منبع  تروریسم و افراطی گری 
در منطقه هستند و سال ها با حمایت از گروه های   تروریستی همچون القاعده و داعش 
به بی ثبات سازی  در منطقه دامن زده اند، اتهام های بی اساسی به جمهوری اسالمی ایران 
که با رفتار مسئوالنه خود شر گروه های تروریستی را از سر کشورهای منطقه کوتاه کرده 

است، وارد می کنند.
وی اضافه کرد: حمایت از خواسته نماینده آمریکا در تور دوره گردی وی در منطقه  
برای اســتمرار محدودیت های تسلیحاتی کشورمان از سوی کشورهایی که بیش از پنج 
سال است با سالح های آمریکایی هزاران نفر از جمله زنان و کودکان یمنی را به خاک و 

خون کشیده اند، طنز تلخی است که در این روزها شاهد آن هستیم. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه زمان آن فرا رسیده است که این کشورها 
از اظهارات نابخردانه و پیروی کورکورانه از آمریکا که خود مظهر ظلم و بی عدالتی در جهان 
است دست برداشته و به این باور برسند که امنیت با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد، 
افزود: تنها راه ایجاد ثبات و امنیت در منطقه  تغییر رفتارهای خصمانه و روی آوردن به 

همکاری های منطقه ای است.
به گزارش فارس، آمریکا و بحرین روز دوشنبه در بیانیه ای مشترک از شورای امنیت 
سازمان ملل درخواست کردند که تحریم تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند.در این بیانیه 
ادعا شده که ایران از طریق فراهم کردن تسلیحات برای گروه های   تروریستی ثبات در 

بحرین را با چالش مواجه کرده است.
آمریکا و بحرین در این بیانیه مشــترک مدعی شــدند که تحریم، ابزار مهمی  برای 
مقابله با اقدام ایران برای تامین ســالح برای گروه های وابسته به خود در منطقه است و 

شکست تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، ثبات کشورهای منطقه را تهدید می کند.
از سوی دیگر، »خالد بن سلمان بن عبدالعزیز« معاون وزیر دفاع عربستان سعودی 
روز دوشنبه گفت که کشورش در کنار آمریکا در راستای ایجاد امنیت و صلح در منطقه 

و جهان تالش می کند.
معاون وزیر دفاع عربستان سعودی در دیدار روز یکشنبه خود با »برایان هوک« نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران نیز به اظهاراتی ضدایرانی پرداخت و مدعی شــد که تهران به 

فعالیت های تخریبی در منطقه می پردازد.
چند روز پیش »کلی کرفت«، نماینده آمریکا در سازمان ملل و »برایان هوک« نماینده 
آمریکا در امور ایران درخصوص قطعنامه پیشــنهادی واشنگتن برای تمدید تحریم های 

تسلیحاتی ایران توضیحاتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کردند.
در همین خصوص برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران اخیرا در مصاحبه ای با 
روزنامه »نشنال« گفته است: »بسیار مهم است که کشورهای منطقه یک صدا از شورای 
امنیت ســازمان ملل بخواهند تحریم تسلیحاتی ایران تمدید شود. این اقدامی صحیح و 

الزم است«.

پایان مأموریت سفیر آلمان در ایران
سفیر آلمان در جمهوری اسالمی ایران سوار بر نیسان از پایان ماموریتش 

در تهران بعد از چهار سال خبر داد.
میشائیل کلور- برشتولد، سفیر جمهوری فدرال آلمان در ایران با انتشار تصویری 
از خودش سوار بر خودرو نیسان از پایان ماموریتش در جمهوری اسالمی ایران خبر 

داد و نوشت: »بعد از 4 سال در ایران، زمان خداحافظی فرا رسید.«
به گزارش فارس، ســید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران 20 خرداد ماه در گفت وگویی درباره خروج سفیر آلمان از ایران و عدم 
بازگشــت ســفیر آلمان گفت: خیر؛ تا جایی که خبر دارم، ایشان به دلیل یک مشکل 
شــخصی رفتند و برگشتند و دیروز یا پریروز با یکی از مقامات وزارت خارجه دیداری 
داشتند. موسوی افزود: ایشان به پست جدیدی در وزارت امور خارجه آلمان منصوب 
شده که جایگزین ایشان معرفی شده و کارهای اداری و روال اداری در حال طی شدن 
اســت که جایگزین جدید به عنوان سفیر جدید مشغول به کار شود. روزنامه »بیلد« 
آلمان اخیرا خبر داد که میشــائیل کلور-برشتولد که چندی پیش به برلین بازگشته 
دیگر در این سمت فعالیت نخواهد کرد و قرار است که جایگزین میگوئل برگر به عنوان 
رئیس اداره اقتصادی وزارت امور خارجه آلمان شود. میگوئل برگر نیز از 4 می گذشته 
به سمت معاون وزیر امور خارجه ارتقا یافته است. بر اساس گزارش روزنامه بیلد آلمان، 
تغییر طبق برنامه کلور-برشتولد می بایست در پایان سال جاری میالدی انجام می شد اما 
بازگشت زودتر از موعد وی به برلین به دلیل برخی انتقادها در ایران از وی نبوده، بلکه 
به دلیل ارتقای وی به پست ریاست اداره اقتصادی وزارت امور خارجه آلمان بوده است.

معاون علمی رئیس  جمهور خبر داد 

انعقاد ۶ قرارداد برای كشف واكسن كرونا 
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: شش قرارداد برای کشف 
واکسن کرونا در کشور منعقد شد که تعدادی از آنها به پیشرفت های قابل 

توجهی رسیدند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سورنا ستاری، در حاشیه بازدید از مرکز 
رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی گیالن با  اشاره به فعالیت های شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تولید واکسن کرونا و قراردادهایی که در این حوزه منعقد شده 
است اظهار داشت: هم اکنون شش قرارداد فعال برای کشف واکسن کرونا در کشور 
منعقد شده است. وی خاطرنشان کرد: از مجموع شش قرارداد مذکور، سه قرارداد با 
شرکت های دانش بنیان در سطح کشور و سه قرارداد نیز با پژوهشگاه ها در حوزه مقابله 
با کرونا و کشف واکسن کرونا منعقد کردیم. وی ابراز داشت: از بین شش قراردادی 
که در حوزه کشــف واکســن کرونا منعقد شد تعدادی از آنها با بهره گیری از علم و 
فناوری به پیشرفت های قابل توجهی رسیدند اما برای مشاهده نتایج آن باید صبر 
کرد. وی از رونمایی پنج واکسن انسانی در حوزه های مختلف با تالش شرکت های 
فناور تا پایان امسال خبر داد و بیان کرد: دو عدد از این واکسن ها هم اکنون آماده ارائه 
به بازار و رونمایی است و قرار است طی جلسه ای رونمایی شود اما در مورد واکسن 

کرونا همچنان باید منتظر ماند.

درمکتب امام

برای خدمت به خلق سر از پا نمی شناخت
]شــهید صدوقی[ در تمام صحنه های انقالب حضور داشت و یار و 
مددکار گرفتاران و مستمندان بود، و وقت عزیزش صرف در راه پیروزی 
اسالم و رفع مشکالت انقالب می شد، و برای خدمت به خلق و انقالب 
ســر از پا نمی شناخت. هر جا زلزله می شد شهید صدوقی برای ترمیم 
خرابي ها آنقدر که توان داشت حاضر؛ هرجا که سیل می آمد او بود که 

در صف مقدم برای دست گیری خلق خدا حاضر بود.
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در  همکاری  گفت:  دولت  ســخنگوی 
 8۰ به  اردیبهشــت  در  پروتکل ها  اجرای 
درصد رســیده بود اما اکنون به ۲۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
علی ربیعی، ســخنگوی دولت در نشســت 
خبری هفتگی خود با خبرنگاران طی ســخنانی 
اظهار داشت: بنای دولت بر همکاری صمیمانه، 
همراهانه و هم افزا برای عبور از شــرایط دشوار 

امروز و حل مشکالت مردم است.
در ساخت واکسن

 به موفقیت هایی دست پیدا کرده ایم
ربیعی با  اشــاره به گزارش وزیر بهداشــت 
مبنی بر اینکه »کشــور در ساخت واکسن کرونا 
به موفقیت هایی دســت یافته است« گفت: در 

داروهای نو ترکیبی به سمت تولید رفتیم.
اقدام قضایی 

در قبال عدم استفاده از ماسک
وی با اشاره به وضعیت کرونا در کشور با بیان 
اینکه از ۱5 تیرماه استفاده از ماسک در مناطق 
سرپوشــیده قرمز و نارنجی اجباری خواهد بود، 
گفت: اقدامات قضایی در قبال عدم اســتفاده از 
ماسک در ستاد مقابله با کرونا در دست پیگیری 
است، اما فعال برخی پاساژها و ادارات اجازه ورود 

نمی دهند. 

سخنگوی دولت افزود: وزارت بهداشت و قوه 
قضائیه گشت هایی خواهند داشت و قصد داریم 
نظارت را هر روز بیش از گذشته ارتقاء ببخشیم 
تا دســتاوردهای به دست آمده کادر بهداشت و 

درمان از بین نرود.
حمایت از مستأجران با پرداخت وام

ربیعی در مورد برنامه های دولت در حمایت 
از مستاجران گفت: تصمیم گرفتیم قراردادهای 
مســکونی اســتیجاری که مدت آنها تا ماه مهر 

بــود در صورت عــدم توافق موجر و مســتاجر 
تمدید شود.

وی افزود: افزایش اجاره بها در تهران حداکثر 
25 درصــد، شــهرهای بزرگ 20 و شــهرهای 
کوچک ۱5 درصد است. ما دنبال حمایت مالی 
از مستأجران در قالب پرداخت وام هم هستیم.

ســخنگوی دولت اظهار داشت: تا پایان ۹۹ 
به ســمت اتمام مســکن مهر می رویم. به هیچ 
وجه، کســی به مسکن ســازی نقد نداشت، نقد 

ما به نبود امکانات در برخی طرح های مســکن 
مهر بود؛ بنای ما تکمیل مسکن مهر بوده است. 
دولت و شهرداری طرح های مختلفی برای کاهش 

قیمت مسکن دارند.
زمین ۹۹ ساله واگذار خواهد شد

ربیعی همچنین بیان کرد: در مسئله مسکن، 
آیین نامه اجرایی قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید اصالح و تسهیالت بیشتری ایجاد شد زمین 
۹۹ ساله برای احداث واحدهای مسکونی واگذار 
خواهد شد و برای حمایت از صنعتی سازی مسکن 
پرداخت ها از 5 سال به ۱0 سال افزایش پیدا کرد.

مالیات بر خانه های خالی
 از ماه آینده عملیاتی می شود

وی در مــورد چگونگی بســتن مالیات بر 
خانه های خالی نیز اظهار داشــت: این ســامانه 
راه اندازی شده و از ماه آتی عملیاتی خواهد شد.

پاسخ ربیعی به حواشی
 درباره استخدام داماد رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری ها، ســخنگوی دولت 
در پاســخ به ســؤالی دربــاره اســتخدام داماد 
رئیس جمهور در پژوهشــگاه صنعت نفت گفت: 
من اطالعی از این موضوع ندارم اما ایشان قبل از 
ازدواج هم با توجه به رشته تخصصی اش ارتباطی 

با این مجموعه ها داشته است.

ربیعی در نشست خبری:

دولت با پرداخت وام از مستأجران حمایت می کند
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نشســت خبری چند تن از نمایندگان 
معترض بــه اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
نماینده گچســاران در مجلــس دیروز در 
خبرگزاری مهر برگزار شد و نمایندگان حاضر 
به تشــریح دالیل اعتراض به اعتبارنامه این 

نماینده پرداختند.
نشست خبری جمعی از نمایندگان معترض 
به اعتبارنامه غالمرضا تاجگــردون با عنوان »چرا 
بررســی اعتبارنامه نمایندگان مهم است؟« دیروز 
در خبرگزاری مهر، برگزار شد. در این نشست ابتدا، 
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس شورای اسالمی گفت: هفته قبل 
جمعی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، به حضور 
آیت اهلل جنتی رفتند که در آنجا آیت اهلل جنتی تأکید 
کرد مجلس مبتنی بر اســناد باید به وظایف خود 
عمل کند اما متأســفانه می بینیم که در شعبه ۱2 
و کمیسیون تحقیق مجلس به هیچ وجه اسناد ما 
بررسی نشد. خود دبیر شورای نگهبان به ما گفت 
که روی اسناد تأکید کنیم به همین جهت ما اسناد 

خود را به صورت مدون ارائه می کنیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
با  اشاره به سوءاستفاده تاجگردون از مدرک تحصیلی 
خود گفت: تناقض در مدرک تحصیلی تاجگردون 
مشهود اســت به گونه ای که در اسناد یک بار گفته 
مدرک دکترای مدیریت و یک بار دیگر گفته است 
که مدرک دکترای اقتصاد دارد و این در حالی است 

که وی فوق لیسانس دارد.
وی ادامه داد: تاجگردون و بستگان وی حداقل 

در 84 شرکت فعالیت می کنند و عضو هیئت مدیره 
هستند و مافیای بزرگی را در صندوق سرمایه گذاری 
امید و شبکه قیر، سیمان، بانک، سنگ آهن، بیمه 
و پتروشیمی  گچساران به وجود آورده اند. تاجگردون 
طــی نامه ای درخواســت داده که ســینما پارس 
گچســاران به یک نفر واگذار شود که در شعبه ۱2 
و در توضیح این مســئله گفت که شخص مذکور 
50 سینما دارد و چون در گچساران سینما نداشته 
است، وی را معرفی کرده است. درخواست تاجگردون 
درباره فرد مذکور آن بود که تسهیالت ویژه و خاصی 
برای سرمایه گذاری در سینما به وی داده شود که با 

آن هم موافقت شد.
وی درباره زمین خواری تاجگردون و بستگانش 
گفت: تاجگردون ادعا می کند که پدرش، وی را در 
سن دوســالگی صاحب زمین کرده این در حالی 
است که پدر تاجگردون، مباشر خان شهرستانشان 
بوده اســت که در دهه 40 صاحــب 400 هکتار 

زمین خان شد.
زاکانی ادامه داد: در ابتدای انقالب ۳50 هکتار از 
آن زمین مصادره و به مردم واگذار شد و رأی دادگاه 
این بود که صرفاً چهار هکتار زمین به خانواده وی 
باید داده شود اما تاجگردون در شعبه ۱2 گفت که 
ما 200 هکتار زمین داریم اما مطابق با اسناد، باید 
گفت که تاجگردون و قوم و خویش وی ۷۷۷ هکتار 

زمین را تصرف کردند.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس 
و یکی دیگر از معترضین به اعتبارنامه »غالمرضا 
تاجگردون« در این نشســت خبری، گفت: رهبر 

انقالب در فرمان 8 ماده ای که اردیبهشــت سال 
80 صادر فرمودند و ۱۹ سال از آن گذشته، بحث 
خشــکاندن ریشه های فســاد مالی و اقتصادی را 
جدای از حوزه قوه قضائیه و کارهای پیشگیرانه ای 
که دولت بایــد انجام دهد، به مجلس هم مرتبط 
کرده و تأکید کردند؛ بدیهی اســت که نقش قوه 
مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای 
قانونی اســت و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار 

مهم و کارساز است.
خضریان با  اشــاره به توصیــه رهبر انقالب بر 
عدالت در مجلس یازدهم گفت: اگر قرار اســت که 
مجلس یازدهم در حوزه عدالت کار کند و دســت 
مفســدین را قطع کند، مگر می شود که مجلس از 
خودش شروع نکند و به دلیل تعارفات از این مسئله 

چشم پوشی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: 
عموم مطالب مرتبط با پرونده ایشان به غیراز یکی 
دو مــورد که بحث ضدانقالب مطرح اســت، هیچ 
موضوعیت سیاسی ندارد و باالی ۹0 درصد مسائل 
اقتصادی مطرح اســت. تاجگردون به سر پل برای 
منفعت طلبی خود و اقوام و خویشاوندانش تبدیل 
شده و اقدامات وی مصداق بارز فساد سیاسی است 
که از ابزار فساد سیاسی برای کسب و انباشت ثروت 

استفاده کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: تاجگردون اقوام خود را در بخش های 
مهمی  مشــغول به کار کرده و شبکه ای را تشکیل 
داده که این شبکه در جایگاه های اصلی مانند بانک، 

بیمه، گمرک، صندوق بازنشستگی و هلدینگ های 
بزرگ اقتصادی فعال هستند و منافع این مجموعه ها 

را تأمین می کنند.
کریمی  یادآور شــد: تاجگردون ۶ سال رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و در گلوگاهی 
قرار داشــت که با همه دســتگاه ها از باب برنامه و 
بودجه ارتباط برقرار می کرد و نهایت اســتفاده را 
برای توسعه شبکه فامیلی خود و کسب منافع آنان 
کرد. تاجگردون در سال 8۶ به نمایندگی از شرکت 
سیمان هرمزگان، عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید 
)مخازن نفت( شد که نقش تاجگردون در اتفاقاتی 
که برای این شــرکت افتاده، بسیار بارز و اسناد آن 

موجود است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: سؤال ما این است که چند نماینده 
مجلس داریم که بســتگان آنــان در وزارتخانه ها 
ِســمت معاونت پارلمانی می گیرند؟ جالب است 
که برادر تاجگردون معاون پارلمانی وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری شده و داماد وی هم بدون 
هیچ ســابقه ای و صرفاً با فشــار و رانت پارلمانی، 
معاون سازمان بهزیستی شده است. شرکت نفت 
و گاز پاسارگاد 25 درصد از استخراج نفت کشور 
را برعهده  دارد و همچنین باید گفت که شــرکت 
نفت و گاز گچســاران حیاط خلوت تاجگردون و 
بســتگان وی است و همه اسناد آن موجود است. 
حیدرآبادی متهم اصلی بانک ســرمایه از سال ها 
قبل بــا تاجگردون ارتباط داشــته و هر دو عضو 

هیئت مدیره شرکت پترو امید هستند.

به مناسبت سالروز شهادت آیت اهلل صدوقی

روسای سه بیمارستان امام خمینی)ره(، 
شریعتی و سینا، با هشدار نسبت به افزایش 
مراجعات مبتالیان به کرونا اعالم کردند که 
این بار عمده بیماران بدحال را جوانان به خود 

اختصاص داده اند.
به گزارش ایسنا، رئیس مجتمع بیمارستانی 
امام خمینی)ره(، درباره وضعیت کرونا در این 
بیمارستان،  گفت: متاسفانه طی ۱0 روز گذشته 
با رشــد جدی بیماران مبتــال به کرونا مواجه 
شدیم و تقریبا مراجعین ما در زمینه کرونا سه 
برابر شده است و تعداد بستری های ما نیز سه 

برابر شده است.
دکتــر خســرو صادق نیــت افــزود: نکته 
نگران کننده تــر این اســت که تعــداد بیماران 
بدحال که نیازمند بستری در آی سی یو هستند، 
نســبت به بیماران بستری بیشتر شده است؛ به 
طوری بیمارانی که نیازمند آی ســی یو هستند، 
تعدادشــان بیش از 40 درصد بیماران بســتری 
اســت. همچنین تعداد بیمارانی که در آی سی یو 
بستری هستند و با کمک دستگاه تنفسی، تنفس 

می کنند، باال رفته است.
افزایش ابتالی جوانان به کرونا

صادق نیت ادامه داد: نکته نگران کننده دیگر 
این اســت که متاسفانه شاهد ابتالی جوانان مان 
هســتیم؛ به طــوری که تعداد قابــل توجهی از 
بیماران بستری در آی سی یو افراد جوان زیر ۳0 
ســال هستند که این موضوع نگرانی ما را بیشتر 

کرده است.
کادر درمانی خسته اند

وی تاکید کــرد: در عین حال اکنون تعداد 
همکاران پزشــک و پرســتاری که مبتال شدند، 
افزایش یافته اند. کادر درمانی ما طی چهار ماهه 
اخیر فرصت اســتراحت نداشتند و االن هم با بار 
فزاینده ای مواجهند. نیروهای ما خســته اند، اما 
بــا تمام وجود خدمت رســانی را ادامه می دهند. 
در حال حاضر با شــرایط متفاوتی مواجهیم که 
مردم باید توجه بیشــتری به مسائل پیشگیری 

داشته باشند.

حمله ناجوانمردانه کرونا
عالوه بــر این رئیس بیمارســتان شــریعتی 
تهران نیز گفت: متاســفانه اوضاع خوبی نداریم. 
تقریبا از ۱0 روز قبــل مورد حمله ناجوانمردانه 
کرونا قــرار گرفتیم. تصور نمی کردیم در تیر ماه 
دچار این حمله شــویم و داشتیم برای مهر ماه 
برنامه ریزی می کردیم، اما اســم این وضعیت را 
یک شــبیه خون می گذارم کــه تقریبا از ۱0 روز 
قبل به آن دچار شدیم. واقعا من و همکارانم که 
در خط مقدم مبارزه با کرونا هستیم، با یک حمله 

جدی مواجهیم.
دکتر مهرپور تاکید کرد: از مردم می خواهیم 
که وضعیت را جدی بگیرند. من به عنوان کسی 
دارم صحبت می کنم که هر روز باالی سر بیماران 
مبتال به کووید-۱۹ هستم و افزایش موارد بیماری 
را دارم به چشــم می بینــم. کادر درمان دارند با 
بیماری درگیر می شــوند. شــرایط را خطرناک 
می دانم و به عنوان سربازی که در خط مقدم در 
حال مبارزه است، از مردم می خواهم که وضعیت 

را جدی بگیرند.
مردم به خودشان و کادر درمانی 

رحم کنند
رئیس بیمارســتان ســینا تهران نیز درباره 
وضعیت این بیمارســتان در زمینه کرونا، گفت: 
حقیقتا از ســوم اســفند ماه که کار را شــروع 
کردیم، موج شدیدی داشتیم و امیدوار بودیم که 
بعد از عید شرایط بهتر شود که همین اتفاق هم 
افتاد و تا ســه هفته قبل داشــتیم بیمارستان را 
پاک سازی می کردیم، اما اینکه اکنون چه اتفاقی 
افتــاد، نمی دانم. این اتفاق باعث شــد که موج 
زیادی از بیماران در سنین پایین تر و در شرایط 
نامناســب تر به بیمارستان مراجعه کرده اند و در 

حال سرویس دهی هستیم.
دکتــر طالب پــور افزود: با توجــه به حجم 
مراجعات مجبور شــدیم دو بخش را باز کنیم و 
نزدیک 50 تخت برای بیماران مبتال به کرونا، 20 
تخت در اورژانس و ۱5 تخت آی سی یو با سرعت 
زیادی در عرض دو هفته پر شــدند. بعد از چند 

ماه خستگی تیم درمان، دوباره کار را از نو شروع 
کردن، دشوار است. از مردم خواهش می کنم هم 
به خودشان رحم کنند و هم به تیم های پزشکی 
رحم کنند. این یک بیماری عفونی است که باید 
برای فــرار از آن و گیر نیفتادن در باتالق کرونا، 
دســتورالعمل ها را جدی بگیریــم. داریم مرگ 
عزیزان مــان را می بینیم کــه می تواند تراژدی 
دردناکی باشــد. اگر همین مسیر را طی کنیم، 

تمام بیمارستان ها پر می شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سایر بیمارانی 
که چند ماه بــرای دریافت ارائــه خدمات مورد 
نیازشان منتظر مانده اند نیز به بیمارستان ها مراجعه 
می کنند، ادامه داد: اکنون مانند ایام عید نیست که 
بیمارســتان ها تقریبا خالی باشد و ظرفیت شان را 
به کرونا اختصاص دهیم، بلکه اکنون بیمارستان ها 
پر از بیماران غیرکرونایی اســت و باید این حجم 
زیاد بیماران کرونایی را هم پاسخگو باشیم، فشار 
مضاعفی به مراکز بیمارســتانی وارد می شــود، 
امیدوارم با درایت مسئوالن و همراهی مردم این 

موج مجددا فروکش کند.
 هشداِر عدم تاب آوری 

سیستم درمانی!
همچنین،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در نشست خبری که در این دانشگاه برگزار 
شد، اظهارداشــت: باید توجه کرد که مهم ترین 
عامل در بیماری کووید_۱۹ بحث پیشــگیری از 
ابتالی مردم به کروناست. اگر پیشگیری از طریق 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی 
انجام نشــود، بعد از ابتال قطعا بیمارانی نیازمند 
بستری هســتند و قطعا برخی از این افراد دچار 

مرگ و میر می شوند.
دکتر فرشــاد عالمه افزود: بایــد بدانیم که 
سیســتم درمانی کشــور یک ظرفیتی دارد. در 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران چهار هزار تخت 
بســتری در حوزه بیمارستان های دانشگاهی مان 
داریم که نزدیک به 500 تخت برای بیماران مبتال 
به کروناست. از 485 بیمار مبتال به کرونا که در 
این بیمارستان ها بستری هستند، ۱۷۷ بیمار در 

بخش های ویژه هســتند. همچنین ۹4 بیمار در 
بیمارستان های غیردانشــگاهی تحت نظارت ما 

بستری هستند.
عالمه با بیــان اینکه اکنون تمام تخت هایی 
که بــرای مبتالیان کرونا در نظر گرفتیم، تقریبا 
پر هســتند، ادامه داد: حــال اگر روند به همین 
صــورت ادامه یابد، بایــد از تخت های دیگرمان 
کــم کنیم و آنها را به کرونا اختصاص دهیم. این 
انعطاف هم تا جایی وجود دارد. اگر از بروز بیماری 
پیشــگیری نکنیم، این گلوله برف بزرگ شده و 
ممکن است در جایی تاب آوری سیستم درمانی 

دیگر پاسخگو نباشد.
وی با بیان اینکه از ۱۷ تا 22 اسفند ماه اوج 
بستری بیماران کرونا را داشتیم، گفت: اگر مجددا 
به این آمار برســیم که با توجه به شرایط و سیر 
بیماری احتمال آن وجود دارد و از آن رد شویم، 

دیگر تاب آوری وجود نخواهد داشت.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
اظهارداشــت: در حوزه کرونا نیازمند ایزولیشن 
هستیم و باید بخش های کرونا را از سایر بخش ها 
جدا کنیم. اکنون در مرحله ای هستیم که داریم 
بخش کرونایی اضافه می کنیم که شرایطی مانند 
اســفند ماه اســت. اگر این شــرایط ادامه یابد، 
پاسخگویی سخت خواهد بود و مجبوریم خدمات 
معمول را مگر در موارد اورژانسی به تعویق اندازیم 
که در این صورت ممکن است عوارضی برای سایر 

بیماران به دنبال داشته باشد.
عالمــه تاکیــد کــرد: در بیمارســتان های 
دانشــگاهی دانشگاه علوم پزشــکی تهران 500 
بیمار مبتال به کرونا بســتری هستند و اگر این 
تعداد افزایش یابد، مشــکالت برای درمان شان 
بیشــتر خواهد شــد. از مــردم می خواهیم که 
نکات بهداشــتی و فاصله گذاری را رعایت کنند. 
همچنین در صورت داشــتن عالئم به مراکز ۱۶ 
یا 24 ســاعته مراجعه کنند تا در صورت نیاز در 
آنجا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز به 
صورت رایگان از آنها تست گرفته می شود و اگر 

نیاز باشد، به بیمارستان ارجاع می شوند.

هشدار رؤسای 3 بیمارستان  تهران 
درباره افزایش مبتالیان بدحال کرونا و خستگی کادر درمان

در نشست خبری چند تن از نمایندگان مجلس تشریح شد

دالیل اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون

فرمانده کل ســپاه در آئین تکریم و معارفه روسای 
پیشین و جدید دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( گفت: 
این دانشگاه طی ماه های اخیر در جهادی مقدس نمرات 
بسیار مطلوب و باالیی را در عرصه خدمت رسانی توام با 

عزت و کرامت به ثبت رساند.
سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
دیروز در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ اهلل 
)عج( با تقدیر از تالش های مجاهدانه جامعه پزشــکی کشــور 
در عرصه مقابله بــا ویروس منحوس کرونا، گفت: این اقدامات 
ایثارگرانه تراز جدیدی برای مجاهدان عرصه سالمت ایجاد کرد 
که موجب سرافرازی بی سابقه برای کشور و نظام اسالمی ما در 
عرصه تالشی جهانی شد. دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ اهلل )عج( در 
عرصه مقابله با ویروس کرونا همه استعدادهای مادی و معنوی 
خود را پای کار آورد این دانشگاه طی ماه های اخیر در جهادی 
مقدس نمرات بسیار مطلوب و باالیی را در عرصه خدمت رسانی 

توام با عزت و کرامت به ثبت رساند.
وی افزود: ما می خواهیم دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل 
دانشگاهی پیشرو با تفکرات و اندیشه های نوین، با اعضای هیئت 
علمی اندیشمند، زیرساخت پیشرفته و دانشجویانی در تراز انقالب 
و جایگاهی برای تولد و نه تولید علم باشد و بحمداهلل تاکنون با 
مدیریت دکتر جاللی در این مسیر گام برداشته و به یاری خداوند 
متعال این مسیر تداوم خواهد یافت. ما راهی جز قوی شدن نداریم، 

ما باید شاهد مثالی روشن برای جهان و نمونه و الگوی مجسم 
برای آنان باشیم و این مهم تحقق یافتنی است.

سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه امروز به دانش های نوین 
و بسیاری از فناوری های روز دنیا رسیده ایم گفت: ما می خواهیم 
دانشــگاهی هم تراز و هم شــأن با انقالب اسالمی بسازیم و این 

مسیری توقف ناپذیر برای ساخت جامعه ای قدرتمند است.
وی با بیان اینکه فضای جهانی امروز فضای عملیات روانی 
علیه ما است، به توفیقات ارزنده نظام اسالمی ایران برابر حجم 
عظیم عملیات روانی دشمن اشــاره و تصریح کرد: ما در شرایط 
تحریم و مشــکالتی که دشمنان برای ما ایجاد کردند، استکبار 
جهانی به ســرکردگی آمریکا را شکست داده ایم؛ امروز که آنان 
دچار مشکالت اساسی هستند نیز می توانیم آنها را با شکست های 

سریالی بیشتری مواجه کنیم.
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش از جاللی به 
عنوان مجاهدی فرهیخته و دانشمندی متواضع نام برد و گفت: این 
برادر متعهد تمام همت و تالش خود را در تعالی و ارتقای جایگاه 
دانشگاه گذاشت و دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ اهلل به دستاوردهای 

ارزشمندی دست یافت.
سرلشکر سالمی در پایان در توصیف ویژگی های رئیس جدید 
دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ اهلل نیز گفت: ابوالقاسمی از یادگاران 
دوران دفاع مقدس و اساتید خالق و متعهد است که در دوران 

کرونا نیز مبدع روش جدید پالسما درمانی در دنیا شد.

اهلل  در آئین تکریم و معارفه رئیس  دانشگاه علوم پزشکی بقیه ًْ

سالمی: رئیس جدید دانشگاه بقیه ًْ اهلل
از یادگاران دفاع مقدس و مبدع روش درمان پالسمایی كرونا است

علی رغم تقالی وزیــر خارجه آمریکا، اعضای 
شورای امنیت در نشست مجازی این شورا اظهاراتی 
در مخالفت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بیان 

کردند. 
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه نشستی 
مجازی با موضوع اجرای برجام برگزار کرد. رزماری دیکارلو، 
معاون دبیرکل سازمان ملل در این نشست ضمن ابراز تأسف 
از خروج آمریکا از برجام خواستار بازگشت ایران به اجرای 

کامل تعهداتش شد.
برجام معیوب است!

مایک پمپئو، در نشست شورای امنیت با موضوع اجرای 
قطعنامه 22۳۱ مدعی شد که ایران درخواست آمریکا برای 

کمک در زمینه مبارزه با ویروس کرونا را رد کرده است.
پمپئــو در ادامه بــه موضوع اتمــام محدودیت های 
تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر پرداخت و گفت: ایران ]در 
صورت اتمام محدودیت های تســلیحاتی[ قادر به خرید و 

فروش سالح خواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد ایران حتی قبل از اتمام 
محدودیت های تسلیحاتی، ممنوعیت سازمان ملل در این 
زمینه را نقض کرده اســت. او مدعی شــد که ایران مثل 

استرالیا نیست که به تعهداتش پایبند باشد.
وی همچنین ادعا کرد: رفع محدودیت های تسلیحاتی 
علیه ایران به این کشــور اجازه دسترســی به هواپیما و 
زیردریایی را خواهد داد و ایران با آنها آزادی  تردد دریایی 

در آبراه های منطقه را تهدید خواهد کرد.
پمپئو در ادامه گفت: برجام یک توافق معیوب است.

مخالفت چین و روسیه
نماینــده چین در ســازمان ملل متحد در نشســت 
شورای امنیت با موضوع اجرای قطعنامه 22۳۱ این شورا 

درخصوص اجرای برجام سخنرانی کرد.
نماینده چین در این نشست گفت: ریشه اصلی بحران 
فعلی خروج آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه آن علیه 

ایران است.
وی ســپس با بیان اینکه چین با تالش آمریکا برای 

بازگرداندن تحریم های تســلیحاتی علیــه ایران مخالف 
اســت گفت: همه مفاد قطعنامه 22۳۱ از جمله توافقات 
حاصل شده درخصوص محدودیت های مرتبط تسلیحاتی 

باید اجرای شوند.
نماینــده چین با یادآوری اینکــه آمریکا از برجام 
خارج شــده گفت که این کشــور از هیــچ حقی برای 
اســتفاده از ســازوکار موســوم به »مکانیسم ماشه« 
برای بازگردانــدن تحریم های بین المللــی علیه ایران 

برخوردار نیست.
واسیلی نبنزیا نماینده روسیه نیز در سازمان  ملل متحد 
در نشست شورای امنیت درخصوص اجرای قطعنامه 22۳۱ 
و مخالفت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران سخنرانی کرد.

پمپئو نشست را  ترک کرد!
او در آغاز این ســخنرانی از اینکه مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا این نشست مجازی را  ترک کرده انتقاد کرد. 
نبنزیا گفت: می خواســتم از مشارکت وزیر خارجه آمریکا 
هم تشکر کنم ولی ایشان در جمع ما نیستند. می دانم که 

برنامه شلوغی دارند ولی ایشان نخواستند که به حرف های 
شــورا گوش دهند. ولی بیشتر از آن، از این بابت متأسفم 
که در اظهارات ایشان- حداقل من- یک کلمه از همکاری 

و گفت وگو نشنیدم.
اظهارات دوپهلوی اروپایی ها

به گزارش فارس، نماینده آلمان در نشســت شورای 
امنیت با موضوع اجرای قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت 
درخصوص توافق هســته ای ایران، مخالفت کشــورش را 
با اســتفاده آمریکا از ســازوکار حل و فصل اختالفات در 
برجام برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران 

اعالم کرد.
نماینــده آلمان گفت: من با ســخنان نماینده چین 

درخصوص مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها هم نظرم.
پس از او نماینده انگلیس هم خاطرنشــان کرد که از 
نظر این کشور هم بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران با 

برجام سازگار نیست.
نماینده اتحادیه اروپا نیز در نشســت شورای امنیت 

درباره اجرای قطعنامه شماره 22۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد سخنرانی کرد.

وی گفت: از دست دادن برجام به معنی از دست دادن 
پروتکل الحاقی است.

نماینده اتحادیه اروپا در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: این توافق، امکان دسترسی بی سابقه آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی  را ذیل توافق جامع پادمانی ایران و پروتکل 

الحاقی فراهم می کند.
وی در ادامه گفت: من این را درک می کنم که ایران 
به مدت ســه ســال و نیم، از جمله ۱4 ماه بعد از خروج 
آمریــکا از برجام به طور کامل تعهــدات خودش در این 

توافق را اجرا کرد.
نماینده اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کرد: ما از اقدام 
آمریکا در خروج از توافق هســته ای و احیای تحریم های 
یکجانبه علیه ایران عمیقاً متأسفیم. با این وجود، اتحادیه 
اروپا از اقدام ایران در کاهش تعهداتش ذیل این توافق هم 

به شدت نگران است.

علی رغم تقالی آمریکا صورت گرفت

مخالفت با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در نشست مجازی شورای امنیت 


