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روی موج کوتاه

وزیر امور خارجه گفت: ۶ســال 
عدم اجرای برجام از سوی غرب را در 
نامه ای که شاید آخرین و مهمترین 
نامه مــن به دبیرکل ســازمان ملل 

متحد باشد، مستند کردم. 
به گزارش اداره کل اطالع رسانی 
و امــور ســخنگویی وزارت امــور 
خارجــه، محمد جــواد ظریف در 
حســاب کاربری خــود در توییتر 
نوشــت: در تاریــخ ۲۰ جــوالی - 
مصادف با ششمین سالگرد قطعنامه 
۲۲۳۱ - ۶ سال )عدم( اجرای برجام 
از سوی غرب را در نامه ای که شاید 

آخرین و مهمترین نامه من به دبیر 
کل سازمان ملل متحد باشد، مستند 

کردم.
ظریف افزود: ایــن نامه امروز به 
صورت آنالین منتشر شد و به زودی 

به چاپ می رسد.
وزیر امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران در ششمین سالگرد 
تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد در نامه ای 
به دبیر کل این سازمان، جمع بندی 
از مجموع بدعهدی های طرف های 
غربی را به عنوان سند در دبیرخانه 

سازمان ملل متحد ثبت کرد.
محمد جواد ظریــف در این نامه 
به »آنتونیو گوترش« افزود: ۶ سال 
پیش در همین روز شــورای امنیت 
به اتفاق آرا قطعنامه )۲۰۱۵( ۲۲۳۱ 
را تصویب کــرد به رغــم مخالفت 
های جدی و مشــروع ما نسبت به 
بد رفتاری تاریخی شــورای امنیت 
در قبال ایــران - به ویــژه در طور 
هشــت ســال تجاوز صدام حسین 
و همچنین در جریــان یک بحران 
هســته ای غیر ضــروری - ایران با 
شــرکت در مذاکرات، حسن نیت 

خود را برای رسیدن به یک راه حل 
 دیپلماتیک برای مســاله هسته ای 

نشان داد.
وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ 
پس از  ۱۳ ســال مذاکرات پیچیده 
ایران و پنج عضو دائمی این شــورا 
به عالوه آلمان برنامــه جامع اقدام 
مشترک را منعقد کردند که توسط 
قطعنامــه ۲۲۳۱ تاییــد و بــه آن 

قطعنامه ضمیمه شد.
ظریف تاکید کرد: شورای امنیت 
در قطعنامه ۲۲۳۱ خود تایید کرده 
است که انعقاد برجام نشان دهنده 
یک تغییر بنیادین در بررســی این 
موضوع توسط شورای امنیت است، 
هدف غایی ادعایــی تمام قطعنامه 
های لغو شده شــورای امنیت ملل 
متحد در مورد مســاله هســته ای  
ایــران دســتیابی به یــک راه حل 

دیپلماتیک، است.
وزیر امــور خارجه ادامــه داد: 
قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ملل متحد همچنین تاکید می کند 
که برجام موجب تقویت و تســهیل 
توسعه همکاری و تعامالت اقتصادی 
و تجاری با ایران می شــود و این که 
کشورهای عضو باید توجه مقتضی 
به لغو تحریم ها داشته باشند. شرکت 
کنندگان برجام تاکید کردند که لغو 
تحریم ها از جمله منفعت اقتصادی 

ناشی از آن، بخشی اساسی از برجام 
است.

ظریف افزود: با  این حال آمریکا با 
کمک و تشویق همدستان اروپایی 
خود، هرگز این ها و بسیاری از  مفاد 
قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را با حسن 
نیت اجرا نکرد، مشارکت کنندگان 
غربی برجام همچنان به اســتفاده 
از فشار اقتصادی برای دستیابی به 
اهداف سیاسی نامشــروعی که در 
طی مذکرات طوالنی و خسته کننده 
برجام نتوانســته بودند به آن دست 

یابند ادامه می دهند،
وی خاطر نشــان کــرد: ایران 
مواضع خود را در جلســه شــورای 
امنیــت در ۲۰ ژوئیــه ۲۰۱۵ و 
بالفاصله پــس از تصویب قطعنامه 
به وضوح بیان کرد با این حال تمام 
تعهدات خود ذیل برجام را با حسن 
نیت انجام داد که توســط گزارش 
های متعــدد آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی - حتــی ۱۵ ماه پس از 
خروج غیر قانونی آمریــکا - تایید 

شده است.
وزیر امــور خارجــه تاکید کرد: 
آمریکا و سه کشــور اروپایی، بارها 
ســوء نیت خود را برای وادار کردن 
ایران به مذاکره مجدد درباره آن مفاد 
از طریق فشار اقتصادی و باج خواهی 
اعالم کرده اند، چنین مقاصدی - که 

به خودی خود نقض فاحش بندهای 
۲۸ و ۲۹ برجام اســت - به صورت 
خصوصــی  و حتی عمومــی،  پس 
از روز اجرایی شــدن برجــام بیان 
شده اند و توســط رییس جمهوری 
پیشین آمریکا ترامپ  - و متاسفانه 
سه  کشور اروپایی  - از سال ۲۰۱۷ 

تکرار شده اند.
ظریف تصریح کرد: دولت بایدن 
دوباره با کمک و هم دســتی ســه 
کشــور اروپایی از زمان آغاز به کار 
خــود در ژانویه ۲۰۲۱ تروریســم 
اقتصادی ترامپ علیــه ایرانیان را 
به عنــوان اهرم فشــار خیالی برای 
دســتیابی به همان اهــداف، داده 

است.

در آخرین نامه به دبیرکل سازمان ملل صورت گرفت؛

مستندنگاری ظریف از بدعهدی های غرب در اجرای برجام 

خبر

خبر

معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور گفت: هر گونه تفسیر 
یا برداشت مبنی بر تاخیر عامدانه رییس  جمهوری در جلسه با 

رهبر معظم انقالب، قرین به صحت نیست. 
به گزارش ایلنا، در پی طرح برخی شــایعات و ابهامات در 
خصوص دیدار اخیر هیئت دولت با مقام معظم رهبری، معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری ضمن تکذیب 

موارد مطروحه، توضیحاتی در این باره ارائه داد.
علیرضا معزی با بیان اینکــه دیدارهای اخیر رهبر انقالب 
همه با رعایت مالحظات و دســتورالعمل های کرونایی انجام 
می شود، دیدار اخیر معظم له با اعضای هیئت دولت را غیرقابل 

مقایسه با دیدارهای مشابه پیش از کرونا یا دیدارهای پایانی 
دولت های دیگر با ایشان دانســت و خاطرنشان کرد: طبیعی 
است که در زمان شیوع کرونا، همه جلسات رسمی چه از لحاظ 
سقف زمانی و چه از لحاظ فواصل فیزیکی تابع قواعد مشخصی 
است و نمی توان انتظار داشت این دیدارها آنچنان که در گذشته 
مرسوم بوده انجام شود. وی با اشاره این شایعه که مقام معظم 
رهبری بر خالف دولت های پیشین به اعضای این دولت در پایان 
دوره مسئولیت قرآن اهدا نکرده اند، اذعان داشت: این شایعه نیز 
درست نیست، باز به همان دلیل دستورالعمل های کرونایی، 
قرآن اهدایی رهبر انقالب از سوی شخص ایشان به وزرا داده 

نشــد بلکه در انتهای جلسه از سوی دســت اندرکاران دفتر 
ایشان به تک، تک وزرا تحویل داده شد. معاون ارتباطات دفتر 
رئیس جمهوری موضوع عدم ثبت عکس یادگاری با حضور رهبر 
انقالب و اعضای دولت نیز توضیح داد: با توجه به شیوع کرونا 
و ضرورت رعایت فواصل فیزیکی مشخص در جلسات رسمی، 

روشن است که امکان ثبت عکس یادگاری وجود نداشت.
معــزی همچنین با رد آنچــه در خصوص زمــان حضور 
رئیس جمهوری در جلســه بیان شده، خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اینکه زمان جلســه به دفتر رئیس جمهوری ساعت 
۱۱ ظهر اعالم شده بود، رئیس جمهور ۱۵ دقیقه پیش از موعد 

هم به محل جلســه رفت اما وقوع برخی ناهماهنگی ها سبب 
شده بود که جلسه پیش از زمان رســمی اعالم شده به دفتر 
رئیس جمهوری آغاز شود لذا هر گونه تفسیر یا برداشت مبنی 
بر تاخیر عامدانه رئیس جمهوری در جلسه با رهبر انقالب قرین 

به صحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسالمی پس از بازگشت 
به تهران از سفر سوریه، از اجرای توافقنامه ایران و 

این کشور تا سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش تسنیم،  محمدباقر قالیباف و هیات 
پارلمانی جمهوری اسالمی ایران پس از سفری 
چهار روزه به سوریه که به منظور پیگیری اهداف 
اقتصادی، تجاری و دیدار با مقامات ارشد این کشور 

انجام شده بود، صبح دیروز به کشور بازگشتند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در سفر خود با 
بشار اسد رئیس جمهور، حسین عرنوس نخست 
وزیر، حمود صباغ رئیس مجلس، فیصل مقداد 
وزیر خارجه و محمد ثامن الخلیل وزیر اقتصاد و 
تجارت داخلی کشور سوریه دیدار  و گفت و گو کرد.
گفتنی است در  این ســفر، وحید جالل زاده 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی، روح اهلل متفکر آزاد عضو هیات رئیســه 
و کمیســیون آموزش، مهدی شــریفیان عضو 
کمیســیون اجتماعــی، روح اهلل نجابت عضو 
گروه دوســتی پارلمانی ایران و سوریه و حسین 
امیرعبدالهیان مدیر کل امور بین الملل مجلس 

شورای اسالمی قالیباف را همراهی کردند.
رئیس مجلس گفت: جمع بندی مباحث انجام 
شده در سوریه بر این شد تا توافق بین دو کشور تا 

سه ماه آینده اجرایی شود.
همچنین قالیباف در پایان سفر خود به کشور 
سوریه و در جمع خبرنگاران گفت: امروز مهمترین 
موضوع مهمترین مسائل سوریه مسائل اقتصادی 
است و بدون شک آن مسئله یک فرصت اقتصادی 
خوبی برای جمهوری اســالمی ایران به شــمار 
می رود تا همانطور که در حمایت از ســوریه در 

دوران جنگ ســوریه جنگ ضد تروریســتی به 
ســوریه کمک کرد امروز از این فرصت اقتصادی 

حداکثر استفاده را ببرد.
وی  اظهار داشت: عالوه بر شرکت های دولتی و 
مهتر از آن شرکت های خصوصی هستند که پیش 
از این نیز در سوریه حضور داشتند و در فرصت های 
اقتصادی که برای بخش خصوصی در سوریه وجود 

دارد مورد توجه قرار می گیرد.
رئیس مجلس افزود: در این ســفر الزم بود تا 
بســترهای الزم را با توافق نامه همه جانبه ای که 
قباًل بین دولت جمهوری اســالمی ایران و دولت 
جمهوری عربی سوریه امضا شده بود مجدد مورد 

بحث قرار گیرد و به تصویب نهایی برسد.
قالیباف خاطر نشــان کــرد: در این ســفر 
مالقات های مهمی با جناب آقای بشــار اســد 
رئیس جمهور سوریه و نخست وزیر، رئیس مجلس 
و وزیر امرو خارجه  این کشور و همچنین وزیر امور 

خارجه شان مالقات هایی انجام شد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: عالوه بر این مالقات 
مفصلی را با بازرگانان ایرانی و ســوری داشتیم و 
جمع بندی بحث ها در این سفر بر این شد تا تا سه 
ماه آینده توافقنامه و جمع بندی بحث ها به این 
دیدارها بر این شد تا تا سه ماه آینده توافقنامه ای که 
از یک سال و اندی قبل بین ایران و سوریه تنظیم 
شده اجرایی شود و نهایتاً پارلمان دو کشور باید آن 

راتصویب کنند.
قالیباف خاطرنشان کرد: این مذاکرات بسیار 
مفصل و مفید بود و هماهنگی های خوبی هم در 

این مذاکرات انجام شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
وظیفه ما در این ســفر عمدتا حل مشــکالت 
شــرکت های بخش خصوصــی بود چــرا که 
فرصت هایی که در ســوریه بــرای فعالیت های 
اقتصادی وجود دارد هم در بخش گردشــگری 

و هم در حــوزه صنعت و معــادن و همچنین در 
بخش کشــاورزی فرصت های خوبی وجود دارد 
و امیدواریم همچنان که ما در کشــور مســائل 
اقتصادی برای ما در اولویت است از این فرصت به 
بهترین وجه بتوانیم استفاده کنیم و منافع آن برای 

هر دو کشور ایران و سوریه باشد.
وی افزود: بنا شد این توافقات در مراسم تحلیف 
هم که نخست وزیر سوریه به تهران سفر خواهد 
کرد پیش بینی  شد تا در این سفر هم برای وزاری 
مربوطه و مجموعه مجلس مســائل را پیگیری 
کنند. قالیباف خاطرنشــان کرد: در این ســفر 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
و تعدادی دیگــری از نمایندگان مجلس حضور 
داشــتند که آنها نیز دیدارهایی با وزرای اقتصاد 
خارجی و داخلی ســوریه داشــتند و به صورت 
میدانی تر و عملیاتی تر صحبت هایی را داشتند و 
قبل از مراسم تحلیف در تهران مذاکرات در این 

باره انجام خواهد شد.
رئیس مجلس اظهار داشت: مطمئن هستم 
که این ســفر برکات خوبی برای بخش تجارت و 
بازرگانی و صنعت کشــور مخصوصا برای بخش 

خصوصی خواهند داشت.

توضیحات معزی درخصوص حواشی یک دیدار؛

تاخیر عامدانه روحانی در جلسه با رهبری صحت ندارد 

 قالیباف خبر داد

اجرای توافقنامه ایران و سوریه تا سه ماه آینده
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تکرار مواضع خصمانه شورای 
همکاری خلیج فارس علیه ایران

دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس با تکرار 
مواضع خصمانــه علیه ایران، خواســتار گنجاندن 
مســائل منطقه و موشــکی در مذاکرات وین برای 
احیای برجام شد. »نایف الحجرف« همچنین با اشاره 
به سیاست های منطقه ای جمهوری اسالمی، بار دیگر 
ایران را به »دخالت در امور کشورهای منطقه و حمایت 
از تروریسم« متهم کرد و گفت: از ایران می خواهیم در 
راستای پیشبرد امنیت و ثبات در منطقه، حمایت 
از شــبه نظامیان در یمن، ســوریه، عراق و لبنان را 

متوقف کند.
    

قالیباف: طرح صیانت درباره 
اینستا و واتساپ باید اصلاح شود

رئیس مجلس شورای اسالمی بر ضرورت اصالح 
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در بخش 
پلتفرم های پرکاربرد مثل اینستا و واتساپ تأکید 
کرد. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشــت: »هیچ طرحی در 
حال حاضر تصویب نشــده و مجلس صرفا به آغاز 
بررســی طرح رای داده است.  طرح در کمیسیونی 
از منتخبین کمیســیون ها بصورت علنی و شفاف 
بررسی خواهد شد.  عمدۀ ادعاها درباره طرح خالف 
واقع است.  مسدودســازی اینستا و واتساپ برنامۀ 
مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم های 

پرکاربرد باید اصالح شود.«
    

روسیه:
برجام مانند فرزندمان است و 
درقبال آن مسئولیت داریم 

حساب توییتر نمایندگی روسیه در سازمان ملل 
به نقل از این مقام روسیه نوشته است: »برجام، فرزند 
ما است و در قبال آن مسئولیت داریم. به همین دلیل 
است که فعاالنه در حال انجام مذاکراتی در وین به منظور 
بازگرداندن ایران به پایبندی برجام هستیم.« »دیمیتری 
پولیانسکی«، در ادامه گفته است: »فرآیند مذاکرات در 
وهله اول به دنبال مشخص کردن این است که آمریکا را 

چگونه می توان به توافق هسته ای بازگرداند.«
    

 اعالم زمان بازگشت آمریکا 
به مذاکرات وین 

معاون ســخنگوی کاخ ســفید اعــالم کرد که 
واشنگتن پس از پایان دوره انتقال ریاست جمهوری 
در ایران آماده ازسرگیری مذاکرات وین خواهد بود. 
به گزارش ایســنا، کارین جین  پیره، گفت: ما بارها و 
بارها نشــان داده ایم که آماده ایم در جهت بازگشت 
به پایبندی دوجانبــه به برجام حرکــت کنیم، اما 
درخصوص زمان برگزاری آن گمانه زنی نخواهیم کرد.

    
نماینده اهواز:

آمار دقیقی از بازداشتی های 
خوزستان وجود ندارد  

نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی گفته 
است که آمار دقیقی از کودکان و نوجوانانی که در 
اعتراضات خوزستان بازداشت شده اند، وجود ندارد. 
کریم حسینی درباره اخباری که حاکی از بازداشت 
کودکان و نوجوانان و تقاضــای وثیقه برای آزادی 
آن هاست به خبرگزاری ایلنا گفت: »کلیه افراد در 
همه سنین که اکنون در بازداشت هستند، در صورت 

عدم ارتکاب به جرم باید آزاد شوند.«
    

درخواست چند سناتور تندرو از بایدن:
مانع ورود رئیسی به مجمع عمومی 

سازمان ملل شوید 
چند سناتور آمریکایی طی نامه ای به »جو بایدن« 
 رئیس جمهوری این کشور خواستار ممانعت از ورود 
»ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری منتخب ایران 
به ایاالت متحده برای شــرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل شــدند. به گزارش ایلنا، »تام کاتن« 
سناتور تندروی جمهوری خواه ایالت آرکانزاس، »تد 
کروز« سناتور ایالت تگزاس و »مارکو روبیو« از ایالت 

فلوریدا از جمله این سناتورها هستند.
    

 فرمانده انتظامی تایباد خبر داد
قتل چوپان ایرانی توسط افغان ها 

فرمانده انتظامی تایباد از قتل یک چوپان ایرانی به 
دست افغانستانی های متجاوز مرزی در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ امیر احمدی اظهار کرد: در ساعت 
۸ پنجشنبه شب دو برادر هنگام چرای احشام در عقبه 
مرز روستای فررنه، تعدادی افغانستانی های متجاوز را 
مشاهده می کنند که یکی از آن ها فرار می کند و دیگری 
مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. به گفته وی، چوپانی 
که مورد ضرب و شتم افغانستانی ها قرارگرفته بود به 
دلیل شدت جراحات فوت کرده است. احمدی بیان 
کرد: در این راستا ۳ نفر از افغانستانی ها دستگیر و به 

مراجع قضایی تحویل شدند.

محمد جواد ظریف در 
حساب کاربری خود در 
توییتر نوشت: در تاریخ 

۲۰ جوالی - مصادف با 
ششمین سالگرد قطعنامه 

۲۲۳۱ - ۶ سال )عدم( 
اجرای برجام از سوی غرب 

را در نامه ای که شاید 
آخرین و مهمترین نامه من 

به دبیر کل سازمان ملل 
متحد باشد، مستند کردم

نماینده مجلس یازدهــم با بیان اینکه ســهم خواهی از 
رئیس جمهور کار درستی نیست، درباره حضور نمایندگان در 
دولت آتی خاطر نشان کرد که نمایندگان با توجه به رسالتی که 
دارند،  مسئولیتشان از دولت و ریاست جمهوری کمتر نیست؛ 
اگر این وظیفه اصلی خود را انجام دهند بیشــتر می توانند به 

مردم خدمت کنند. 
محمدرضا صباغیان در گفت وگــو با خبرنگار ایلنا، درباره 
وجود فشار برای تحمیل افرادی به کابینه دولت رئیسی، اظهار 

داشت: طبیعی است که رئیس جمهور باید مبتنی با نگاه، آرا و 
وعده هایی که داده است، وزرا و مسئوالن دولتش را انتخاب کند.

وی افزود: اینکه تحمیل می شود دو وجه دارد، یکی اینکه 
آقای رئیس جمهور نظرات نمایندگان، مســئوالن و مردم را 
می خواهد که خیلی خوب است، حالت مشورتی دارد و جزو 
وعده های ایشان نیز بوده اســت. اما از سویی یک عده مطالبه 
و ســهم خواهی می کنند، که درســت نیســت. هر چند که 
سهم خواهی و مطالبه همیشه برای عده ای وجود داشته است 

اما کسانی سعی می کنند در انتخابات از کاندیدایی حمایت 
کنند و بعد پیشنهادها و نقطه نظراتی را که دارند به افراد تحمیل 
و آنها نیز نمی توانند به آن بی توجه باشند. سهم خواهی و اجبار 

رئیس جمهور به دادن بعضی مسئولیت ها درست نیست.

نماینده مهریز درباره حضور نمایندگان در دولت آتی گفت: 
نمایندگان با توجه به رسالتی که دارند،  مسئولیتشان از دولت 
و ریاست جمهوری کمتر نیست؛ اگر این وظیفه اصلی خود را 

انجام دهد بیشتر می توانند به مردم خدمت کنند.
وی همچنین درباره اولویت های دولت سیزدهم خاطرنشان 
کرد: اولویت اول باید نظارت باشد؛ اگر در اقتصاد و بخش های 
دیگر هم مشکل داریم به دلیل نبود نظارت است. دولت باید 
نظارت را قوی کند. البته مجلس در جای خود و دولت هم در 
جای خودش باید نظارت داشته باشند. دولت و دستگاه ها به ویژه 
رئیس جمهور باید بُعد نظارتی، برخورد با مفاسد و تخلفات و 
همچنین قانون گریزی را تقویت و به نحو احسن این کار را انجام 

دهند اما اولویت بر نظارت در حوزه اقتصادی است.

صباغیان در گفت وگو با ایلنا:

سهم  خواهی از رئیسی کار درستی نیست


