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واکنش نماینده دموکرات به تحریم های 
ضد ایرانی

ی��ک نماینده دموک��رات آمریکایی با انتقاد ش��دید از 
رئیس جمهور ایاالت متح��ده به خاطر نحوه برخورد با 
ایران، دونال��د ترامپ را یک انس��ان کم عقل و احمق 

توصیف کرد.
جان یارموث در این باره گفت: ترامپ باید خصوصیات 
و ویژگی های توافق هسته ای دوره اوباما با ایران را در 
نظ��ر می گرفت، قبل از آنکه تصمی��م به خروج از این 

توافق بگیرد.
اظهارات این نماینده دموکرات آمریکایی چند ساعت 
پس از آن بیان شده است که ترامپ اعالم کرد، هدف 
نهای��ی ایاالت متحده جلوگیری از دس��تیابی ایران به 
تسلیحات هس��ته ای اس��ت. این نماینده دموکرات با 
انتش��ار توئیتی خطاب به ترامپ نوش��ت: آدم کم عقل 
و نادان، خط س��وم توافق هسته ای ایران این مسئله را 

تضمین کرده است.  صداوسیما 

واکنش سوریه به تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران

س��وریه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران گفت: واشنگتن تهدید جدی برای صلح و امنیت 

بین المللی است.
این وزارت بر همبس��تگی کامل خ��ود با رهبری و ملت 
جمه��وری اس��المی ای��ران در رویارویی ب��ا قلدر مآبی و 
زورگویی آمریکا تأکید کرد و افزود گام اخیر آمریکا هیچ 
ارزش��ی ندارد و هرگز نمی تواند خدش��ه ای به اراده ملت 
ایران برای حفظ حاکمیت و اس��تقالل کشورش��ان وارد 
کند. سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد 
تحریم های آمریکا علیه ایران به منزله آن است که اوضاع 

به سمت سناریو بدی در حال توسعه است.  تسنیم

اخبار

 اکثر آمریکایی ها با درگیری نظامی
 با ایران مخالف هستند

نظرس��نجی پایگاه آمریکایی هیل و موسس��ه هریس 
ایکس درب��اره تنش های اخیر بین آمری��کا و ایران و 
س��اقط ش��دن پهپاد متجاوز آمریکایی، نشان می دهد 
ک��ه اکثری��ت آمریکایی ها با اقدام نظام��ی علیه ایران 

مخالف هستند.
در ای��ن نظرس��نجی ک��ه روزه��ای ۲۲ و ۲۳ ژوئ��ن 
)اول و دوم تیرم��اه( با مش��ارکت ۱۰۰۱ آمریکایی و 
با ضریب خطای ۳.۱ دهم درصد انجام ش��ده، نش��ان 
می دهد که ۵۸ درصد از آمریکایی ها پاسخ غیرنظامی 
واش��نگتن به س��رنگونی پهپاد گلوبال هاوک توس��ط 
ای��ران را ترجی��ح می دهند. با وجود آنکه س��ؤال این 
نظرس��نجی غیرعلمی و جهت دار تنظیم شده و ایران 
را به اقدامات خصومت آمیز متهم کرده، اما ۴۹ درصد 
از آمریکایی ه��ای ش��رکت کننده در این نظرس��نجی 
گفته اند که خواهان آن هستند که درباره تنش ناشی 
از س��رنگونی پهپاد آمریکایی، ی��ک راه حل مبتنی بر 
مذاک��ره حاصل ش��ود و ۹ درص��د از آمریکایی ها هم 

گفتند که این کشور نباید هیچ اقدامی انجام دهد.
در این نظرس��نجی، ۱۹ درص��د آمریکایی ها از حمله 
نظام��ی محدود به ایران حمای��ت کردند و پنج درصد 

هم گفتند که آمریکا باید به ایران اعالن جنگ دهد.
۱۹ درصد از ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی هم 
گفته اند که آنها درباره اینکه پاسخ آمریکا به سرنگونی 
پهپادش��ان توسط ایران چه باش��د، اطمینان ندارند و 
پاسخ مشخصی به این سوال که خواهان اقدام نظامی 

یا مذاکره هستند، ندادند.
حتی در می��ان طرفداران ح��زب جمهوری خواه نیز، 
حامیان اقدام نظامی علیه ایران در اقلیت قرار دارند. بر 
اساس این نظرسنجی، ۵۰ درصد از جمهوری خواهان 
ش��رکت کننده در این نظرسنجی، از پاسخ غیرنظامی 
آمری��کا در قبال ایران حمای��ت کردند و ۳۱ درصد از 
آنها حمایت خود را از حمالت هوایی محدود یا اعالن 

جنگ اعالم کردند.
در این نظرسنجی، میزان حمایت از اقدام نظامی علیه 
ایران در بین شرکت کنندگان وابسته به احزاب مستقل 
در آمری��کا ۳۱ درصد ب��وده و در بین دموکرات ها این 

رقم ۱۶ درصد بوده است.
۶۷ درصد از دموکرات ها هم گفته اند که آنها در واکنش 
به س��رنگونی گلوب��ال هاوک خواهان ای��ن دو موضوع 
هس��تند: ی��ا مذاکره با ای��ران و یا اینک��ه آمریکا هیچ 
واکنشی به س��رنگونی پهپادش نشان ندهد. مذاکره با 
ایران یا نشان ندادن هیچ واکنشی به موضوع سرنگونی 
پهپاد آمریکای، نظر ۵۴ درصد از آمریکایی های وابسته 
به احزاب مستقل هم بوده است. در هفته های گذشته 
دولت آمریکا با اعم��ال چند دور تحریم جدید، تالش 
برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران تنش ها در 
منطقه را افزایش داده است. این کشور همچنین چند 
حادثه برای نفتکش ها در دریای عمان را به ایران نسبت 
داده اس��ت. در آخرین م��ورد از اقدامات تحریک آمیز 
آمریکا، پنج شنبه هفته گذش��ته یک فروند پهپاد این 

کشور وارد حریم هوایی ایران شد.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

تنها کار ایران عبور از در مذاکره با آمریکاست
مش��اور امنیت ملی آمریکا مدعی ش��د که رئیس جمهور کش��ورش درهای 
مذاکره با ایران را باز گذاش��ته اس��ت و تنها کاری که ایران باید انجام دهد عبور 

از این در است.
جان بولتون با متهم کردن ایران به دست داشتن در فعالیت های تحریک آمیز 

مدعی ش��د که دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا علی رغم ای��ن اقدامات ایران 
درهای مذاکره را باز گذاش��ته و تنها کاری که ایران باید انجام دهد این اس��ت که از 

این در عبور کند. وی درباره برنامه هس��ته ای ایران مدعی شد که هیچ شواهدی دال بر 
تصمیم استراتژیک ایران برای دست برداشتن از تسلیحات هسته ای وجود ندارد.

بولتون مدعی شد اقدامات تحریک آمیز ایران که شامل تهدید و حمله علیه نیروها و 
منافع آمریکایی در خاورمیانه می شود، تظاهرات خارجی تهدید ایران است که به گفته وی 

شامل ادامه تالش برای دستیابی به سالح هسته ای می شود.  باشگاه خبرنگاران

درحاشیه 
حتی تصور ورود به جنگ با ایران را هم نداریم

وزیر خارجه انگلیس می گوید که انتظار نداریم آمریکا از ما برای ورود به یک 
اقدام نظامی علیه کشور دیگر درخواستی داشته باشد.

جرم��ی هانت افزود: آمریکا نزدیکترین متحد ما اس��ت، ما با آنها همیش��ه 
صحبت می کنیم و هر درخواستی را که آنها می گویند را با دقت بررسی می کنیم 

اما من نمی توانم تصور کنم ش��رایطی که آنها از م��ا بخواهند و یا اینکه ما با آنها 
موافقت کنیم وارد یک جنگ ش��ویم. وی تاکید کرد، پیامی که به ش��رکای خود در 

اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه فرستادیم این بود که با احترام به توافق هسته ای اما 
این یک هفته مهم است. این کامال اساسی است که ایران به توافق پایبند باشد.

اظه��ارات هانت در حالی مطرح می ش��ود که وی چن��د روز پیش گفته بود در کنار 
آمریکا ایس��تاده ایم و هر درخواس��تی که واش��نگتن مطرح کند آن را بررس��ی خواهیم 

کردگفتنی است؛انگلیس متحد آمریکا به شمار می رود.  تسنیم 

دیدگاه 
تأکید روسیه بر لزوم تامین منافع ایران در خاورمیانه

دبی��ر ش��ورای امنیت روس��یه در آغ��از مذاکراتش با همتای��ان آمریکایی و 
اسرائیلی با اشاره به همکاری خوب روسیه و ایران در عرصه مبارزه با تروریسم، 
بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه و تامین منافع ملی همه کشورهای منطقه، 

ازجمله ایران، تأکید کرد.
نیکالی پاتروش��ییف افزود: روسیه اقدامات مشترک خوبی با ایران در زمینه 

مبارزه با تروریس��م در سوریه دارد. ما امکان تاثیر گذاری متقابل بر اقدامات یکدیگر 
را داریم و دارای امکان شنیدن سخنان  و مواضع یکدیگر هستیم.

وی اف��زود: تهدی��دات و چالش ها در منطقه خاورمیانه افس��انه نبوده و کاماًل واقعی 
هس��تند و ما باید با آنها مقابله کنیم. اصلی ترین مش��کل در سوریه، تروریسم است که 
روسیه در حال مبارزه با آن است. ما باید درک کنیم تهدیدات تروریستی از بین نخواهد 

رفت، مگر آن که کشورهای منطقه با یکدیگر مشارکت داشته باشند.  ایرنا 

معادله

وله
چه 

دوی

االخبارمطرح کرد: 
یم رهبر ایران، عمق تنگنایی را نشان داد   تحر

یکا در آن قرار دارد که آمر
یک روزنام��ه لبنان��ی تحریم های جدید  رس�انه آمریکا را نمادین توصیف کرد و نوش��ت: ب�ازي 
ای��ن گام نمادین ترامپ، عمق تنگنایی را نش��ان می دهد که 

آمریکا در آن گرفتار شده است.
روزنامه لبنانی االخبار گزارش داد که به نظر می رس��د دونالد 
ترامپ از زمان اقدام ایران در س��رنگون کردن پهپاد آمریکایی 
در خلیج فارس دست بسته است. از طرفی نمی خواهد اقدام به 
ماجراجویی نظامی ای کند که بر تبلیغات انتخاباتی  آتی اش اثر 
بگذارد و از طرفی دیگر پاسخ اطمینان بخشی برای متحدانش 
پیدا نمی کند، بنابراین توازن قوا در بازدارندگی به س��ود ایران 

باقی مانده است«. 

االخبار با اش��اره ب��ه تحریم های جدید نوش��ت: بنابراین تنها 
چ��اره ای که برای ای��ن مرد مانده، تحریم هایی اس��ت که این 
بار و برای نخس��تین بار شامل شخص رهبر ایران آیت اهلل علی 
خامنه ای، دفترش و هش��ت فرمانده س��پاه پاسداران هم شده 

است.
ای��ن روزنامه لبنانی، این اقدام دولت آمریکا را نمادین توصیف 
ک��رد و نوش��ت: ای��ن گام نمادی��ن ترامپ، عم��ق تنگنایی را 
نش��ان می دهد که آمریکا در آن گرفتار ش��ده است. این گام 
نش��ان دهنده محدود بودن گزینه های آمریکا بعد از س��رنگون 
ش��دن پهپادش توس��ط پدافند هوای��ی ایران اس��ت. به نظر 
می رس��د تحریم ها، پاس��خ نهایی اس��ت که مرد کاخ سفید« 

تهدید به اجرای آن کرده بود.
االخب��ار توضیح داد: وقت��ی تحریم جدید اعالم ش��د، ترامپ 
گفت که این تحریم ها پاس��خ قدرتمند و مناسب به رفتارهای 
تحریک آمیز روزافزون ایران اس��ت. او رهبر ایران را مس��ئول 

نهایی رفتار ایران دانس��ت و گفت »تحریم ه��ا... رهبر و دفتر 
و نزدی��کان او را از دسترس��ی به منابع اساس��ی مالی محروم 
می کند، اما این در حالی اس��ت که توضیحات اس��تیو منوشن 
وزی��ر خزان��ه داری آمریکا درباره علت تحریم ها دس��ت عکس 
توضیح ترامپ بود. او گف��ت که هدف گرفتن پهپاد آمریکایی 
توس��ط ایران، اشتباه آنان نبوده بلکه کاری عامدانه بوده است. 
ترامپ پیش��تر گفته بود که این اقدام ایران احتماال ناش��ی از 

اشتباه یک ژنرال ایران بوده است. 
االخبار همچنین توضیح داد که هم زمان با این رخداد، مایک 
پامپئو وزیر خارجه آمریکا به عربس��تان سعودی رفت و با شاه 
و ولی عه��د آن دی��دار کرد. او همچنین ب��ه ابوظبی رفت و با 
ولی عهد ابوظبی دیدار کرد. اما س��خنان غافلگیرکننده ترامپ 
درب��اره خلیج )ف��ارس( تالش وزی��ر خارج��ه اش را که برای 
اطمینان بخش��ی به متحدانش��ان به منطقه رفت��ه بود، تحت 
الش��عاع قرار داد. ترامپ گفت چرا ما برای س��ال های طوالنی 

ب��دون دریافت چیزی، مس��یر ترددهای کش��ورهای دیگر را 
حمای��ت و محافظت می کنیم؟. او گفت که کش��ورهایی که از 
این اقدام  آمریکا بهره مند می ش��وند باید خودشان بیایند و از 
کشتی هایش��ان محافظت کنند. پیش��تر نیز یشل کوزینسکی 
تحلیلگر ارش��د بین الملل شبکه سی ان ان با انتقاد از این اقدام 
ترامپ گفت که س��ابقه نداشته که دولتی در آمریکا رهبر یک 
کش��وری را تحریم کن��د و حتی علیه ف��ردی مانند والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روس��یه نیز رویکرد مش��ابهی نداشته 

است.
وی گفت که ترامپ از این دستور به عنوان مثال تازه ای برای 
ضربه زدن به توافق هس��ته ای اس��تفاده می کند حال آن که 
بنا بر نظر بس��یاری از ناظران بین الملل��ی این خود آمریکا و 
اقدامات��ی که در پیش گرفته بوده که وضعیت را به ش��رایطی 
کش��انده اس��ت که م��ا اکنون در آن هس��تیم. ای��ن اقدامات 

آمریکایی ها بودند که تنش زا بوده است. فارس

گروه دیپلماسی  در حالی سه کش��ور اروپایی پرون�����ده
از عواقب توقف تعهدات برجامی به تهران هش��دار 
داده اند که به باور ناظران سیاس��ی این ادبیات بار 
دیگر واقعی��ت چهره مغرضان��ه و بی صداقت اروپا 
را به تصویر کش��ید ؛ در واقع این همان سیاس��ت 
فشاری اس��ت که آمریکا و اروپا برای تسلیم ایران 
در براب��ر خواسته هایش��ان ب��ه کار گرفته اند و به 
بی��ان دیگر با تغییر معادله ب��ه جای آنکه خود به 
تعهداتش��ان عمل کنند؛ ایران را تهدید به عواقب 

خروج از برنامه جامع اقدام مشترک می کنند. 
اخیرا انگلیس، آلمان و فرانس��ه با ارسال یاداشتی، 
به طور رس��می به ای��ران هش��دار داده اند که در 
ص��ورت توقف تعهدات برجام��ی تهران، جمهوری 

اسالمی با عواقب این عمل روبرو خواهد شد.
دو دیپلم��ات اروپایی به خبرگزاری رویترز گزارش 
داده اند که انگلیس، آلمان و فرانس��ه در یادداشتی 
رس��می که در روز شنبه ۲۲ ژوئن، به دست ایران 
رس��انده اند، نس��بت به ع��دم پایبندی ای��ران به 
توافقات هسته ای هشدار داده اند.در این یادداشت 
مشخص نش��ده که عواقب عدم پایبندی ایران به 

توافق هسته ای چیست.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی هفته 
گذشته تصریح کرد: مهلت دوماهه ایران به طرف های 
باقی مانده در برجام قابل تمدید نیس��ت و بر اساس 
برنامه زمان بندی شده پیش می رویم و در ادامه نیز 

زمان بندی ها به شکل دقیق دنبال می شود.
وی افزود: بر اس��اس قانون قدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اس��المی ای��ران در اجرای برجام 
اقدام ما وابس��ته به نحوه ی اجرای تعهدات س��ایر 
اعضاِی برجام است و این نمی شود ما تعهدات خود 

را انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند.
وی تاکی��د کرد: پیام ما روش��ن اس��ت و در عمل 
مفه��وم رفتار آنها این اس��ت ک��ه نمی خواهند به 
تعهدات پایبند باش��ند ی��ا توانایی آن را ندارند که 
در این صورت حجت برای ما تمام ش��ده است. بر 

همین اس��اس ما طبق فرمایشات رهبری و قانون 
مجلس عمل خواهیم کرد.

معاونت امور بین الملل، حقوقی و مجلس س��ازمان 
انرژی اتمی خاطر نش��ان کرد: اقدامات ما به طور 
متوالی و وابس��ته ب��ه هم در حال انجام اس��ت و 
شرایط برگش��ت به عقب وجود ندارد و اگر تعلیق 
تعهدات ایران بخواهد از بین برود باید ۱+۴و ظیفه 
خود را انجام داده باش��د، آنچه که مهم اس��ت ما 
داری��م بین تعه��دات و حقوق خود ت��وازن ایجاد 
می کنی��م و اگر آن ها حقوق ما که رفع تحریم های 
مصرح در برجام اس��ت به رسمیت بشناسند ما نیز 
تعه��دات خود را اجرا می کنی��م اگر نه برای ایجاد 

توازن ما نیز از تعهدات خود کم می کنیم.
البته این لحن تهدید در گذش��ته نیز تکرار ش��ده 
بود چناچن��ه چند روز پیش وزیرخارجه آلمان در 
نشست خلع سالح هسته ای در استکهلم گفته بود؛ 
اگ��ر ایران از برجام خارج ش��ود، همه تحریم ها باز 
می گردد. هایکو ماس در این نشس��ت هشدار داد 
که فروپاشی توافق هسته ای نه به سود منافع اروپا 
خواه��د بود و نه ای��ران.  وی در عین حال مدعی 

شد: اگر ایران بخواهد از برجام خارج شود به نقطه 
ای باز خواهد گشت که قبل از توافق هسته ای قرار 
داشته است که شامل همه تحریم ها خواهد بود و 

این فرآیند نمی تواند به نفع ایران باشد. 
ادعای تهدید آمیز س��ه کش��ور اروپای��ی و تهدید 
آش��کار به عواقب خروج ته��ران از برجام در حالی 
مطرح شده است که اروپایی ها  نیز همچون آمریکا 
تاکنون به هیچ کدام از تعهدات خود در برجام عمل 
نکرده اند و حتی راه اندازی اینستکس و اجرای آن 

نیز همچنان با اما و اگر مواجه شده است 
س��ه کش��ور اروپایی نه تنها به تعهداتش��ان عمل 
نمی کنن��د بلک��ه در ازای ع��دم تعهداتش��ان نی��ز 
می گوین��د اگر ای��ران از برجام خارج ش��ود منتظر 
عواقبش باشد! در کدام توافق بین المللی طرفین هم 
خود را مستحق اجرا نکردن تعهدات می دانند و هم 
به طرف مقابل می گویند تحت هیچ ش��رایطی حق 
خروج از توافق را ندارید!  این همان سیاست فشاری 
است که آمریکا و اروپا با یکدیگر برای تسلیم ایران 
در برابر خواسته هایش��ان به کار گرفته اند، بسیاری 
از تحلیلگران سیاس��ی و رسانه ای بر این باورند؛ اگر 
اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی نمی تواند کاری انجام 
دهد تا عواقب تحریم های آمریکا علیه ایران را کاهش 
دهد بنابراین اقدامات سمبولیک سیاسی مهم است 
تا اعتماد را حفظ ک��رده، کانال های گفت وگو را باز 
نگه دارد و همه آن هایی را که خواستار حفظ برجام 

در تهران هستند حمایت کند. 

هشدار اروپا به ایران: در صورت توقف تعهدات برجامی با عواقب این عمل روبرو می شوید

معادله فشار برای تسلیم تهران

ظریف خطاب به ترامپ:
 نگران 150 نفر بودید؟ چند نسل را با سالح 

هسته ای نابود کردید؟!
وزیر امور خارجه در همایش��ی در بین قربانیان سالح های شیمیایی ضمن اشاره  ت یپلم���ا ب��ه یک ادعای اخیر رئیس جمهور آمریکا از وی پرس��ید: نگران ۱۵۰ نفر بودید؟ د

چند نفر را با سالح هسته ای کشتید؟ چند نسل را با این سالح ها نابود کردید؟
محمدجواد ظریف در همایش نفس های س��وخته در تجلیل  از صبوری قربانیان سالح های شیمیایی 
طی سخنانی خطاب به جانبازان شیمیایی، خانواده شهدا و جانبازان گفت: ما در جمهوری اسالمی هر 
چه داریم مرهون رش��ادت ها و ایثار و شجاعت های شهدا و جانبازان هستیم. شما سند زنده مقاومت 
ایران اسالمی هستید.شما نشان دادید این مردم فشار، رنج، سوزش و سرفه ناشی از بمباران شیمیایی 

را تحمل می کنند ولی زیر بار زور و ذلت نمی  روند.
وی اف��زود: همواره اعتقاد داش��تم که بزرگ ترین س��رمایه و ابزار بازدارندگی م��ا در برابر قدرت های 
جهان��ی عالوه بر توانمندی های دفاعی و سلحش��وران جان بر کف ما در مبارزه با قدرت های س��لطه 
جو، مردم مقاوم و فرهنگ ایثار و ش��هادت این کش��ور اس��ت که توانسته از این مرز و بوم در بدترین 
ش��رایط در شرایطی که همه فش��ارها و قدرت های دنیایی در برابر این مردم ایستاده بودند، مقاومت 

کرده و سربلند بیرون بیایند.
ظریف ادامه داد: کجاس��ت صدام و کجاس��ت علی ش��یمیایی و کجا هستند کسانی که علیه مردم ما 

آنقدر جنایت کردند؟ اما ما، نه شما، سربلند ایستاده ایم و ما هم از صدقه سر شما سربلندیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ضمن قدردانی از حجت االسالم سید محمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران برای دعوت از وی برای حضور در این جمع، عنوان کرد: من به حال ایش��ان غبطه 

می خورم که چنین افتخاری دارد که هر روز در خدمت شما )جانبازان شیمیایی( است.
ظریف تاکید کرد: کس��انی که امروز می گویند اس��تفاده از س��الح ش��یمیایی خط قرمز ماست، تمام 

تالششان را کردند که استفاده صدام از سالح شیمیایی بدون کوچک ترین هزینه ای اتفاق افتاد.
وی گفت: اگر آن روز جلوی صدام را گرفته بودید امروز داعش جرأت نمی کرد از س��الح ش��یمیایی 

علیه مردم عراق و سوریه استفاده کند.
وی خطاب به غربی ها و آمریکایی ها گفت: حال می خواهید ما امروز بپذیریم که شما مدعی مقابله با 
سالح شیمیایی هستید؟ چه کسی می پذیرد؟ چه کسی می پذیرد که شما که خون مردم بر دستانتان 
هست، شما که مسئول سرفه ها و زجرهای جانبازان شیمیایی هستید امروز از مقابله با سالح کشتار 

جمعی صحبت کنید.
ظری��ف خط��اب به آمریکایی ها و غربی ها تصریح کرد: اگر آن روز در مقابل س��الح ش��یمیایی صدام 
ایستاده بودید، اگر آن روز تالش نکرده بودید بر سالح شیمیایی صدام سرپوش بگذارید، امروز داعش 
جرأت پیدا نمی کرد علیه مردم بی دفاع عراق و س��وری از س��الح شیمیایی استفاده کند و هنوز هم 
ش��ما تالش می کنید با محکوم کردن دیگران، جنایات رفقای خود را فراموش کنید و بر آن سرپوش 

بگذارید.
وی گفت: ما )ایران( س��ال  ها قبل اعالم کردیم که داعش به س��الح شیمیایی دسترسی پیدا کرده و 
مدارک دسترس��ی داعش به سالح شیمیایی را در اختیار کشورهای غربی قرار دادیم، اما آن کشورها 
همانطور که به مدارک متقن اس��تفاده صدام از سالح ش��یمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی 
س��رپوش گذاش��تند و غیرنظامیان در گزارش های س��ازمان ملل آمد که صدام علیه غیرنظامیان ما 
هم از س��الح شیمیایی اس��تفاده کرده امروز هم تالش می کنند در استفاده از سالح شیمیایی توسط 
نوکرانشان سرپوش بگذارند. وی بیان کرد: جمهوری اسالمی به عنوان قربانی سالح شیمیایی با نظر 

شرعی مقام معظم رهبری که سالح های کشتار جمعی را حرام می دانند.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: ما )ایران( از اولین کشورهایی بودیم که مخازن محدود شیمیایی خود 
را ک��ه در س��ال آخر جنگ به خاطر مقابله با رژیم ص��دام ایجاد کرده بودیم، ولی به لطف خدا هیچگاه 
از آن اس��تفاده نکردیم را نابود کردیم.  وی اظهار داش��ت: کشوری که ساالنه ۷۰۰ میلیارد دالر هزینه 
نظامی می کند حتما این توان را دارد که سالح های شیمیایی خود را که نزدیک به ۲۴ سال است از نظر 

بین المللی نه تنها استفاده بلکه نگهداری آن ممنوع است، از بین ببرد ولی امتناع می کند.   مهر 


