
 نامه نمایندگان کنگره آمریکا 
به پامپئو درباره ایران

پای��گاه خبری هی��ل گزارش داد ک��ه صدها نفر از 
نماین��دگان مجل��س نمایندگان آمری��کا از هر دو 
حزب جمهوریخواه و دموکرات طی نامه ای به مایک 
پامپئ��و وزیر خارجه این کش��ور خواس��تار افزایش 
اقدامات دیپلماتیک دولت برای تجدید تحریمهای 

تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران شده اند.
در ای��ن نامه ک��ه پایگاه هیل مدعی اس��ت قبل از 
انتش��ار آن را مشاهده کرده است آمده است که ما 
خواس��تار افزایش اقدامات دیپلماتیک برای تمدید 
تحریمهای تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه ایران و 
همچنی��ن محدودیتهای مس��افرتی س��ازمان ملل 
علیه افرادی هس��تیم که در فعالیتهای تسلیحاتی 
ایران دس��ت دارند.  در ادامه این نامه آمده اس��ت، 
واش��نگتن بای��د به رهب��ری درازمدت خ��ود برای 
مح��دود کردن آنچه که فعالیتهای بی ثبات کننده 
ایران در سطح جهان خوانده شده است ادامه دهد 
و نماین��دگان کنگره آماده هم��کاری همه جانبه با 
دولت برای تجدید این محدودیتها هستند که برای 

منافع امنیت ملی آمریکا ضروری است. فارس

برقراری پرواز از آمستردام به تهران 
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه

س��فارت ایران در هلند با ص��دور اطالعیه ای اعالم 
کرد: ش��رکت هواپیمایی ایران ایر در روز پنجشنبه 
25 اردیبهش��ت ماه )14 ماه می( پروازی در قالب 
پروازه��ای روتین در مس��یر آمس��تردام �� تهران 
خواهد داش��ت.  براس��اس این اطالعیه، تهیه بلیط 
پرواز 25 اردیبهش��ت ماه آمس��تردام �� تهران، از 
امروز دوش��نبه امکان پذیر اس��ت. در این اطالعیه، 
شماره تلفن 0031204054790 از سوی سفارت 
ایران برای کسب اطالعات بیشتر از سوی هم وطنان 
ایرانی معرفی ش��ده است. براس��اس اطالعیه قبلی 
س��فارت ایران در هلن��د، یک پرواز نیز در مس��یر 
آمس��تردام به تهران پنجش��نبه 18 اردیبهشت ماه 
اقدام ب��ه انتقال هموطنان ایرانی به داخل کش��ور 

خواهد کرد. مهر 

جوانان، پل ارتباطی ایران و چین در 
مبارزه با کرونا

جوان��ان چی��ن و ایران ب��ه دنبال ش��یوع کرونا به 
ش��یوه ای متحد و هماهنگ با ای��ن بیماری مبارزه 

و به یکدیگر کمک کردند.
روز چهارم ماه مه برابر با 15 اردیبهشت در چین به 
عنوان »روز جوان« نامگذاری شده است؛ روز جوان 
در س��ال جاری میالدی، روزی خاص و فوق العاده 
اس��ت و زیباترین جلوه های بهار جوانی در جریان 

مبارزه با کرونا شکوفه داده اند.
ش��ی جین پینگ رئی��س جمهور خل��ق چین در 
پیام��ی خط��اب به جوان��ان اینطور بی��ان کرد که 
جوان��ی، دوره  آزم��ون و تجربه اس��ت و زندگی با 

همین سختکوشی ها رنگارنگ و متعالی می شود.
جوان��ان اقوام مختل��ف خلق چی��ن در واکنش به 
ش��یوع ناگهانی ویروس کرون��ا، فعاالنه به فراخوان 
حزب کمونیست پاسخ دادند و در مبارزه مردمی و 
تمام عیار علیه کرونا مش��ارکت کردند. این جوانان 
بدون ت��رس از خطرات و س��ختی ها به خط مقدم 
مب��ارزه با وی��روس کرونا هجوم بردن��د و فداکاری 

کردند. باشگاه خبرنگاران 

هدف تداوم تحریم تسلیحاتی؛ بازگشت 
آمریکا به برجام یا ورود میانجی؟

آمریکا به دنبال بازگش��ت به برجام نیست بلکه به 
دلی��ل شکس��ت های پی در پی در مواجه��ه با ایران 
تالش می کند به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان 
قطعنامه 2231 ای��ران را اصطالحا به مرگ )تداوم 
تحری��م( بگیرد ت��ا ایران به ت��ب )پذیرش میانجی 

برای شروع مذاکرات جدید( راضی شود.
از هفته گذشته که »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا، 
سناریوی تداوم تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی 
ایران پ��س از لغو خ��ودکار آن در تاریخ 26 مهرماه 
سال جاری را رس��انه  ای کرد تا به امروز واکنش های 
زیادی نس��بت به اتخاذ این رویکرد از س��وی آمریکا 
بروز و ظهور داشته است. اولین و اصلی ترین واکنش 
شخصیت های سیاسی و مقامات مسئول کشورهای 
مختلف به ویژه اعضای 1+5 نقد حقوقی و سیاس��ی 

قصد آمریکا برای ورود مجدد به برجام بود.
این برداشت در رسانه های داخلی نیز محور تفاسیر 
و اظهارنظره��ای مختلف ق��رار گرفت در حالی که 
طرح مورد نظر آمریکا به هیچ وجه بازگشت مجدد 
ب��ه برجام نب��وده و قصدی نیز ب��رای پیگیری این 

رویکرد از سوی واشنگتن وجود ندارد. تسنیم 

اخبار

چشم انداز ۲۲۳۱ از نوک دماغ ترامپ:

فریب برجامی اوباما 
چه بود؟

 ترامپ با اس��تناد به س��ند حقوقی ک��ه در دوره زمامداری 
دموکرات ها نگاشته شده، قصد باج خواهی از جامعه بین الملل 
به قیمت نابودی برجام را دارد؛ اما واشنگتن چه ادله ای دارد 

و راه مقابله با آن چیست.
س��وم اردیبهش��ت بود که ماهواره نظامی نور با موفقیت در 
مدار زمین نشس��ت و از آن پس اگرچ��ه همه واکنش های 
آمریکا رنگ و بوی اتهام داشت اما قادر به پوشاندن دوگانگی 
موضع گیری در قبال ایران نبود به ویژه آنجا که از یک سو با 
ادعای نقض قطعنامه 2231، می خواهد خطای نسبت داده 
ش��ده به ای��ران را با طرح موضوع در ش��ورای امنیت بزرگ 
جلوه دهد و از س��وی دیگر، می کوشد با توصیف ماهواره به 
»دوربین غلطانی در فضا«، حتی االمکان دس��تاورد ایران را 
کوچک جلوه دهد. تفسیر موشکی غرب از قطعنامه 2231 
را نبای��د با تفس��یر برجام��ی جدیدی ک��ه »مایک پمپئو« 
وزیر خارج��ه آمریکا از همان قطعنامه دارد یکی دانس��تاز 
تناقض گویی آش��کار که رس��م دولت ترامپ است بگذریم، 
روایت جدید از این قطعنامه که باید ضامن توافق هسته ای 
می بود، آن هم در پوش��ش »بازی با کلمات« مقوله ای است 
که ش��اید کمتر انتظار آن را داش��تیم کما اینکه پیشتر هم 

وقتی پای برنامه موشکی ایران در میان بود، قطعنامه 2231 
و تفسیر آن، مبنای اختالف آمریکا و حتی کشورهای اروپایی 
با ایران محسوب می ش��د. در تفسیر موشکی، این قطعنامه 
صرفاً از ایران درخواست کرده که هیچ فعالیتی در ارتباط با 
موشک های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمل 
سالح های هسته ای طراحی می شوند صورت ندهد حال آنکه 
خواس��ت ش��ورای امنیت به لحاظ فنی غیرالزام آور است و 
بنابراین اجرا نکردن آن از سوی ایران نقض توافق جامع اتمی 
نیست و به دلیل اینکه جزو تعهدات ایجاد شده برای ایران از 
سوی شورای امنیت هم نیست، اجرا نکردن آن نقض فاحش 
قطعنامه محس��وب نمی ش��ود. در این بین، همزمانی نسبی 
ماجرای پرتاب ماهواره با تاریخ انقضای تحریم تس��لیحاتی 
ایران، تالش واش��نگتن برای احیا آن و »تفس��یر موشکی« 
غرب از قطعنامه 2231 را نباید با »تفسیر برجامی« جدیدی 
که »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا از همان قطعنامه دارد 
یکی دانس��ت. خوانش اول با زیر سوال بردن برنامه موشکی 
ایران که ذیل برجام نیس��ت، می تواند در صورت همدستی 
طرفین اروپایِی توافق هس��ته ای و به ش��رط عدم مخالفت 
روسیه و چین، به تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران منجر 
ش��ود حال آنکه خوانش دوم کل شالوده برجام را هدف قرار 

داده و به انحطاط آن در قالب فعلی منجر می شود.
خوانش جدید واشنگتن از قطعنامه از باب تفسیری است که 
از واژه مشارکت کننده دارد به این معنا که اگرچه دیگر عضوی 
از برجام نیستند؛ اما خروج آنها از توافق با اصل مشارکت در 
ایجاد آن، منافاتی نداردپس بهتر آن اس��ت از این مقوله که 

احتمال می رود برای تشویش اذهان و دور کردن آنها از هدف 
به مراتب بزرگ تر دولت ترامپ، طرح ش��ده باش��د؛ بگذریم. 
آنچه که اکنون باید مایه نگرانی باش��د، »تفسیر برجامی« از 
قطعنامه و زمینه چینی برای بهره ب��رداری از آن در ماه های 
منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 2020 است. بیایید در 
گام نخس��ت، نگاهی به خوانش جدید واشنگتن از قطعنامه 
2231 بیندازیم. این بار و در این نوع از تفس��یر، آمریکا ادله 
خود را بر مبنای »س��ند حقوقی« که قطعنامه اس��ت و در 
مقایس��ه با »سند سیاسی« یعنی برجام از وجاهت بیشتری 
برخوردار اس��ت، طرح کرده به این معنا که بدون نگرانی از 
بابت اینکه به طور یکجانبه از توافق با ایران خارج شده، هنوز 
به موجب بندهای 10 و 11 از قطعنامه که آمریکا را نه یکی 
از »اعضای برجام« که یکی از »مش��ارکت کنندگان« در آن 
عنوان می کند؛ خود را ذی حق به نظارت بر روند اجرای سند 
سیاسی برجام می داند. اما نکته جالب آنکه، در این میان یک 
ب��ار در بند 21، به طور همزمان عبارات »دولت های عضو یا 
مشارکت کنندگان« در برجام به چشم می خورد که حاکی از 

قائل شدن سند به اصل تفکیک میان آنها است.
اکنون با توجه به ش��رایط به وجود آمده 2 نکته قابل تأمل 
وجود دارد: نخست آنکه با توجه به قائل شدن اصل تفکیک 
در عبارات »دولت های عضو یا مش��ارکت کنندگان« به نظر 
می آی��د که تعمدی در این نوع نحوه نگارش وجود داش��ته 
ت��ا آنجا که حتی احتمال خ��روج یکی از اعضا )به طور ویژه 
آمریکا( پیش بینی شده است. دوم آنکه این قطعنامه در دوره 
ریاست جمهوری باراک اوبامای دموکرات نگاشته شده و این 

احتم��ال وجود دارد که او به رغم ت��الش برای بهره برداری 
از آن ب��ه عنوان می��راث دوره زمامداری��ش، احتمال خروج 
دولت های آتی آمریکا به ظن عدم سازگاری با عملکرد ایران 
را پیش بینی کرده باشد که در این صورت، فارغ از اینکه آن 
دولت جمهوریخواه باشد یا دموکرات، می توان تحت ادعای 
حمای��ت از امنیت ملی آمریکا، چنین حیله ای را در جریان 
ن��گارش قطعنامه تدارک دید. نخس��تین کاری که حامیان 
توافق می توانند انجام دهند این است که برخالف آمریکا که 
به تفکیک اس��ناد سیاسی و حقوقی روی آورده، هر دو سند 
ش��امل برجام و قطعنامه 2231 را همچنان یک بسته کامل 
که الزم و ملزوم یکدیگرند، نش��ان دهندبرای پاسخ دادن به 
مورد نخس��ت کمی دیر ش��ده چراکه فارغ از بحث هرگونه 
اهمال کاری از جانب هر یک از حامیان برجام، اکنون آمریکا 
استدالل حقوقی خود را طرح کرده که باید برای آن چاره ای 
اندیش��ید. از آنجا که واشنگتن می کوش��د با استناد به یک 
ادله حقوقی، س��ند سیاسی برجام را با طرح ادعاهایی نظیر 
افزایش سطح غنی سازی اورانیوم یا همدستی با آژانس برای 
متهم کردن ایران به برخورداری از س��ایت های اعالم نشده، 
زیر س��وال ببرد؛ نخستین کاری که حامیان توافق می توانند 
انجام دهند این است که برخالف آمریکا که به تفکیک اسناد 
سیاس��ی و حقوقی روی آورده، هر دو س��ند شامل برجام و 
قطعنامه 2231 را همچنان یک بسته کامل که الزم و ملزوم 
یکدیگرند، نش��ان دهند. ازجمله می توان با استناد به برخی 
بندهای قطعنامه، آمری��کا را از بابت خروج از برجام، ناقض 

2231 خطاب کرد.  مهر

گزارش

س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته در نشست 
خبری و در پاس��خ به س��وال سیاست روز مبنی بر اینکه آیا 
آمری��کا بعد از خروج برجام می تواند ب��ه برجام باز گردد و 
شرایط آن چیست؟ گفت: آمریکایی ها با  این وضعیت نمی 
توانند به برجام بازگردند، پیش از این هم مقام معظم رهبری 
و هم دس��تگاه دیپلماسی اعالم کرده است که آمریکایی ها 
در قب��ال خروج غیرقانونی خ��ود از برجام  ابتدا توبه کرده و 

بگویند اشتباه کردیم.
س��ید عباس موسوی افزود: سپس تحریم های غیر قانونی و 
ظالمانه ای که علی��ه ملت ایران چه قبل و چه بعد از خروج 
از توافق هس��ته ای وضع کردند ملغی کنند چرا که خسارات 
زیادی علیه مردم ما وارد کردند، این خسارات را جبران کنند، 
بع��د از آن می توانند عضو 1+5ش��وند و به برجام بازگردند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه آمریکایی ها در 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران راه به جایی نمی برند، گفت: 
اگر این موضوع به ش��ورای امنیت برود، پاس��خ ایران قاطع 
خواهد بود. موس��وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر 
شده از استخدام هایی توسط ظریف در حالی که یک سال به 
پایان وزارتش باقی مانده اس��ت، گفت: سوال و نکات مطرح 
ش��ده در این س��وال اشتباه اس��ت. وزارت خارجه از معدود 
وزارتخانه هایی است که اساسنامه دارد و براساس اساسنامه 
خود که قانون و مصوب مجلس اس��ت، اداره می ش��ود. وی 
افزود: ماده 20 اساس��نامه به وزیر خارجه اجازه می دهد در 
ش��رایط خاص افراد خاصی ک��ه دارای ویژگی ها و تجربیات 
خاصی باشند بدون در نظر گرفتن برخی شرایط مثل شرایط 
سنی که تا حداکثر تا 40 سال می تواند باشد با شیوه هایی به 
استخدام وزارت خارجه دربیاورند. جهت اطالع شما از شروع 
وزارت ظریف تاکنون فعال حدود 4 نفر از طریق ماده 20 به 

استخدام وزارت خارجه درآمدند و همه دارای مدرک دکترا 
و در سطح هیأت علمی هستند و تحقیقات و تجارب بسیار 
خوبی دارند. وی درباره اینکه گفته می ش��ود سفیر آلمان در 
تهران افس��ر اطالعات��ی بوده و روابط مش��کوکی با تل آویو 
داشته اس��ت، با بیان اینکه مرجع تشخیص مسائل امنیتی 
و اینکه چه کسی چه کاره است وزارت اطالعات ایران است 
و یک رس��انه نمی تواند براس��اس گمانه های خود کس��ی را 
به چیزی متصف کند، اظهار داش��ت: تابع قوانین در کشور 
هس��تیم، دیپلمات های خارجی در ایران بای��د تابع قوانین 
جمهوری اس��المی ایران و ب��رای کار دیپلماتیک و تقویت 
روابط دوجانبه آمده باش��ند و اگر خالف ای��ن بوده، وزارت 
اطالعات به عنوان مسئول این امر قطعا رسیدگی می کند و 

گزارش های رسانه  ای مبنای قضاوت ما نخواهد بود.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سوالی درباره تمدید 
تحری��م تس��لیحاتی علیه ای��ران ب��ا اس��تفاده از قطعنامه 
2231 گف��ت: در این خصوص اع��الم موضع کردیم. برجام 
دستاوردهای مختلفی داشته که رفع تحریم های تسلیحاتی 
یکی دیگر از دستاوردهای برجام بوده است. آمریکا با خروج 
غیرقانونی خود خواس��ته که تمام دس��تاوردهای سیاس��ی، 
اقتصادی و امنیتی برجام را از بین ببرد و با خیال خود فکر 

می کنند می توانند چنین کنند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه اف��زود: بعد از خ��روج از برجام، 
تحریم ه��ای ظالمانه ای را علی��ه ایران وضع کرده و فش��ار 
اقتصادی علیه ایران را افزایش دادند، ولی نتیجه ای نگرفتند. 
با توجه به مقاومت مردم و تدابیر ایران و همکاری با ش��رکا 
و همسایگان تا حدود زیادی توانستیم این کار آمریکا را بی 
اثر کنیم. وی اضافه کرد: این موضوع جدیدی اس��ت که به 
صورت غیرقانونی آنها می خواهند دس��تاورد برجام را از بین 
ببرند، فکر نمی کنم در این زمینه موفق شوند، چون کارشان 
مبنا ندارد و از برجام خارج و قطعنامه 2231 را نقض کردند 
و عضوی از برجام نیس��تند. موسوی با بیان اینکه با اعضای 
باقیمانده برجام در رایزنی و تماس نزدیک هس��تیم، اظهار 
داشت: مطمئنیم آمریکا در اقدام جدید موفق نخواهند بود، 
چون کارش��ان یک خالف بَّین است و دنیا بعید می دانم به 
زورگوی��ی مجدد آمریکا تن بده��د و قطعنامه 2231 را که 

آمریکا خود نقض کرد و می خواهد بقیه این قطعنامه را نقض 
کنند، چنین کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به 
س��والی درباره نشست آستانه و سفر ظریف به دمشق عنوان 
کرد: روند آس��تانه زنده است و ادامه دارد و وقفه ای که برای 
برگزاری اجالس های مختلف ایجاد ش��ده به خاطر ش��یوع 
کرونا در دنیا است و هر سه کشور عضو روند )ایران، روسیه 
و ترکیه( معتقدند روند آس��تانه تنها گزینه همه کشورها و 
کسانی است که به سرنوشت منطقه معتقد هستند و دنبال 
ثبات و امنیت در منطقه هستند، معتقدند این روند می تواند 

منطقه و سوریه را از این وضعیت نجات دهد.
وی اف��زود: در تله کنفرانس س��ه وزی��ر خارجه همه اطراف 
بر این موضوع تاکید داش��تند که روند آستانه پابرجاست و 
امیدواریم بعد از عادی ش��دن ش��رایط بهداشتی در جهان 
ش��اهد نشست س��ران این روند در تهران باشیم و اگر روند 
نامیمون کرونا ادامه یابد، ش��اید به س��مت برگزاری ویدیو 
کنفرانس سران برویم. اگر کنترل خوبی روی موضوع کرونا 
داشته باشیم و دیگر کشورها هم این موفقیت را کسب کرده 
و به این سمت حرکت کنند، شاید این کنفرانس را حضوری 

در تهران برگزار کنیم.
موسوی در پاسخ به سوالی درباره ویدیوی منتشر شده مبنی 
بر شکنجه اتباع افغانستانی توسط مرزبانی ایران عنوان کرد: 
در تماس نزدیک با مقامات افغانس��تان هستیم، هم مقامات 
مرزی و هم مقامات سیاسی و دیپلماتیک ما در حال تماس 
هس��تند و این موضوع توس��ط مرزبانی ما رد شده و صحت 
ندارد که اتفاقی توس��ط مرزبانان ما صورت گرفته باشد. در 
اینکه عده ای از ش��هروندان افغانس��تانی جان خود را در این 
حادثه از دست داده اند ما نیز ناراحت هستیم با خانواده آنها 

ابراز همدردی می کنیم.
موس��وی خاطرنشان کرد: اعالم کردیم نهایت همکاری را با 
مقامات افغانس��تان خواهیم داش��ت که مسائل روشن شود. 
معتقدم اطالعات اولیه اعالم ش��ده درست بوده و مرزبانی و 
مقامات ما و افغانستان گفتند موضوع در دست بررسی است 

و انشاءاهلل ابعاد این موضوع هم روشن خواهد شد.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره آزادی س��یروس عسکری 
دانش��مند ایرانی زندانی در آمریکا هم گفت: اقدامات خود را 

در ای��ن زمینه انجام دادیم هم در داخل و هم دفتر حفاظت 
منافع ایران در واش��نگتن پیگیری های الزم را انجام داده و 
ای��ن دفتر از نزدیک با مقامات قضای��ی آمریکایی در تماس 
بوده و است. قرار است یک تست مجدد کرونا از ایشان گرفته 
ش��ود و اگر پاسخ تست منفی باش��د، همه تدابیر الزم برای 
بازگشت ایش��ان به ایران فراهم است و انشاءاهلل به زودی به 

ایران باز می گردد.
وی افزود: درباره اتباع ایرانی و س��ایر کشورها سعی کردیم 
با حداکثر همکاری آن اتباع را به کشورهایشان برگردانیم و 
س��فارتخانه های ما فعال و خوب عمل کردند. برای ایرانیان 
متقاضی به ویژه دانش��جویان ایرانی در خارج از کشور برای 
بازگش��ت به کشور، تمهیدات الزم از س��وی وزارت خارجه 
و س��فارتخانه های ما در همکاری نزدیک ب��ا دولت های آن 
کشورها و با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت 
صورت گرفته اس��ت که هفتگی اتب��اع خارجی را می بریم و 
اتباع ایرانی را وارد کش��ور می کنیم. این اقدامات در جریان 
است. این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی درباره 
تالش آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی و اینکه اگر 
پرونده ایران به ش��ورای امنیت برود پاس��خ ایران چیست؟ 
اظهار داش��ت: امیدواریم کار به آنجاها نکش��د و احس��اس 
می کنیم شاید نکشد، ولی اگر به فرض محال رخ دهد، پاسخ 
جمهوری اس��المی ایران به این اق��دام و حرکت مقتضی و 

قاطع خواهد بود.
وی در عین حال گفت: اجازه دهید در اگر ننشینیم و ببینیم 
ش��رایط به چه سمتی می رود. اگر رخ داد شاهد خواهید بود 

که ایران چه پاسخی خواهد داد.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی در پاسخ به س��والی درباره 
پیشنهاد برخی تحلیلگران برای برقراری خط ارتباط نظامی 
بین ایران و آمریکا عنوان کرد: اصوال حضور آمریکایی ها و به 
ویژه حضور نظامی آنها را در منطقه خلیج فارس به رسمیت 
نمی شناس��یم و آن را غیرقانونی و مخ��ل ثبات و امنیت در 

منطقه می دانیم.
وی یادآور شد: در مقاطعی شاهد بودید که آمریکایی ها مانع 
گش��ت زنی آزاد و قانونی نیروهای گش��ت دریایی ایران در 
منطقه خلیج فارس ش��دند که یک جاهایی مجبور ش��دیم 

هشدارهای الزم را به آمریکایی ها بدهیم.
وی درب��اره حمایت مجلس در پیش��برد سیاس��ت خارجی 
انقالبی عنوان کرد: مجلس و به ویژه کمیس��یون سیاس��ت 
خارجی یکی از ارکان تاثیرگذار در سیاس��ت خارجی ایران 
اس��ت و حمایت های آنها از سیاس��ت خارجی نظام همواره 
پش��توانه م��ا بوده اس��ت و م��ا از رئیس مجل��س و اعضای 
کمیسیون سیاست خارجی سپاس��گزاریم و همینطور بقیه 
نماین��دگان مجلس که در مقاطع مختلف حمایت خود را از 

سیاست خارجی ایران اعالم کردند.
خبرنگاری با اش��اره به اقدامات تروریستی داعش در عراق از 
س��خنگوی وزارت خارجه پرسید که چقدر ایران با توجه به 
خأل موجود در عراق احس��اس خطر می کند؟ که وی گفت: 
ما از نزدیک تحوالت را دنبال می کنیم و نگران جان گرفتن 
مجدد تروریست های تکفیری به ویژه داعش در عراق هستیم. 
ممکن است این موضوع مرتبط باشد با درخواست مشروعی 
که دولت و ملت و به ویژه پارلمان عراق از نیروهای اشغالگر 
آمریکایی در عراق داشتند و شاید آنها بخواهند نشان دهند 
که اگر حضور در عراق نداش��ته باش��ند، عراق ناامن خواهد 
بود، این تحرکات را انج��ام می دهند. احتمال می دهیم این 
اقدامات در همین راس��تا و با پشتوانه حامیان اصلی داعش 

در عراق صورت بگیرد.
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مقام روس ادعای برجامی آمریکا را شوخی زشت خواند
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین از طرح ضد ایرانی 
آمریکا در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران به شدت انتقاد کرد.
میخائیل اولیانوف نوش��ت: وقتی اولین بار ش��نیدم ک��ه ایاالت متحده 

در نظ��ر دارد به منظ��ور از بین بردن توافق )هس��ته ای( ای��ران، خود را 
مش��ارکت کننده برجام اعالم کند، فکر کردم که این یک ش��وخی زشت بود. 

البته ثابت ش��د که اقدامی زش��ت اس��ت اما شوخی نیس��ت و حاال یک سیاست 
رسمی )آمریکا( است. برای بدبینی بودن هیچ حدی وجود ندارد.

این دیپلمات ارش��د روس پیش از این در رد مواضع اخیر ضد ایرانی واش��نگتن 
گفته بود: » مقامات آمریکایی مدعی هس��تند ک��ه آمریکا تحت قطعنامه 2231 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل از حقوقی برخوردار اس��ت اما هیچ کلمه ای درباره 

تعهدات آمریکا که به همراه حقوق آمده نمی گویند. تسنیم 

ارزش های انسانی در آمریکا هیچ مفهومی ندارد 
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با 
انتقاد ش��دید از رفتار ناشایست دولت آمریکا با دانشمند در بند ایرانی 
مبتال ش��ده ب��ه کرونا در زندان ه��ای آمریکا، تصریح ک��رد: در حالیکه 
جمهوری اس��المی بیش از 100 هزار نفر را از زندان آزاد کرده آمریکا 

حتی خدمات درمانی هم به زندانیان مبتال به کرونا ارائه نمی کند.
علیرضا سلیمی با اشاره به رفتار ناشایست آمریکایی ها با دانشمند ایرانی سیروس 

عس��گری که مبتال به کرونا شده است، اظهار کرد: متأسفانه آمریکایی ها به دالیل 
واهی این دانشمند ایرانی را در زندان حبس کرده اند و در این شرایط که وی مبتال 

به کرونا شده هم رفتار خالف ارزش های انسانی از خود نشان می دهند.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها فقط ژست بشردوستانه به خود می  گیرند، تصریح 
کرد: این رفتار ناشایس��ت با یک دانش��مند بیمار در بند، خود نشانگر خباثت و 

دورویی آمریکایی ها در موضوع حقوق بشر است. خانه ملت  

توسل آمریکا به قطعنامه ۲۲۳۱ توهین است
نماینده کش��ورمان در سازمان های بین المللی در ژنو راهکار آمریکا برای 
متوسل شدن به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد 
قرار داد. اسماعیل بقایی درباره تالش اخیر دولت آمریکا برای استفاده از 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در راستای اعمال فشار برای 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در دو پیام توییتری نوشت: این که آمریکا 
به قطعنامه 2231 شورای امنیت متوسل شده است، تمسخر و توهین به اصول 

حاکم بر روابط بین المللی است. بقایی در ادامه اظهار کرد: آمریکا باید به خاطر رفتار 
زورگویانه و الگوی تکراری سوء استفاده اش از شورای امنیت سازمان ملل و تحریک 
تصمیم های آن پاسخگو دانسته شده و مسئولیت بپذیرد و نباید آن را راضی و جسور 
کرد. اظهارات س��فیر کش��ورمان در ژنو در پی این مطرح می ش��ود که مدتی پیش 
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد پمپئو به دنبال ارائه طرحی حقوقی است که نشان 

دهد آمریکا هنوز عضوی از برجام است. ایسنا

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

باید توبه کند
موسوی در پاسخ به سیاست روز مبنی براینکه آیا آمریکا می تواند به برجام بازگردد؟ 


