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روی موج کوتاه

وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در پاسخ به ســوالی درباره ابراز تمایل 
بایدن برای بازگشــت به برجام گفت: 
ما در خصوص توافقی کــه قباًل درباره 
آن مذاکره کردیــم وارد مذاکره مجدد 

نخواهیم شد؛ تمام.
محمد جــواد ظریف در نشســت 
مجازی »گفت وگوهای مدیترانه ای« 
در این ارتباط افــزود: آمریکا از برجام 
خارج شــده است اما از ســازمان ملل 
خارج نشده است و باید به تعهدات خود 
در قبال شــورای امنیت پایبند باشد. 
قطعنامه 2231 شورای امنیت وجود 
دارد که آمریکا باید به آن پایبند باشد. 
دولت ترامپ این قطعنامه را نقض کرد. 
آمریکا تعهداتی در قبال قطعنامه 2231 
دارد که باید به آنها پایبند باشد. آمریکا 
در جایگاهی نیست که بخواهد در این 

زمینه شرط گذاری کند.
نپرداختن به مسئله موشکی 

امتیاز دادن به ایران نبود؛ بلکه...
وی در ارتباط با مسئله موشکی ایران 
که در برنامه هســته ای به آن اشاره ای 
نشده است، توضیح داد: مسئله برنامه 
موشکی ایران و امنیت منطقه موضوعی 
بود که طرفین مذاکره به عمد انتخاب 
کردند به آن نپردازند و دلیل آن این نبود 
که می خواستند به ایران امتیاز دهند، 
بلکه به خاطر آن بود که طرفین مقابل 
آمادگی نداشــتند اقدامات شــرورانه 

 خــود را در این حوزه متوقــف کنند.
دیپلمــات ایرانی گفت: یــک نگاهی 
به مسئله تســلیحات بیاندازید. سال 
گذشته، سالح هایی که غرب به منطقه 
خلیج فــارس عرضــه کــرد، بیش از 
سالح هایی است که به دیگر نقاط جهان 
عرضه کردند. بیش از یکصد میلیارد دالر 
سالح به این منطقه عرضه شد. آیا غرب 
آمادگی دارد این اقدامات شرورانه خود 

را کنار بگذارد؟
غرب اگر نمی تواند اقدامات شرورانه 

خود را کنار بگذارد، پس خفه شود
وی به سیاســت های دوگانه غرب 
اشــاره کرد و گفت: غرب از جنگ یمن 
حمایت کرده اســت. غــرب از الحاق 
سرزمین فلسطینان حمایت کرده است 
و گرچه رسماً از آن حمایت نکرده اما در 
حقیقت از آن حمایت کرده اند. غرب از 
تروریسم اسرائیل حمایت می کند. به 
چه دلیل اسرائیل علیه ایران اقدامات 
تروریســتی انجام می دهد مثل اقدام 
تروریســتی که هفته گذشــته علیه 
دانشمند ایرانی انجام داد و هیچ پیامدی 
برایش نداشته است و غرب آن را محکوم 

نکرده است؟
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران با 
طرح دوباره این سوال آیا غرب آمادگی 
دارد اقدامات شرورانه خود را در منطقه 
متوقف کند، تصریح کرد: از آنجایی که 
آمادگی چنین چیزی را نداشتند ما این 

موضوع )موشکی و امنیت منطقه( را کنار 
گذاشتیم. هر وقت آمادگی پیدا کردند به 
مسئله اقدامات شرورانه خود در منطقه 
رســیدگی کنند.....آن وقت می توانند 
درباره چیزهای دیگــر وارد گفت وگو 
شوند. اگر نمی توانند چنین چیزهایی را 

کنار بگذارند، پس خفه شوند.
 سه کشور اروپایی، 

ترور اخیر را محکوم نکردند
ظریف در سؤال بعدی در خصوص 
توافق عادی ســازی روابط میان رژیم 
صهیونیســتی با برخی کشــورهای 
خلیج فــارس گفــت: »ســؤال من 
از همســایگان ایران این اســت که آیا 
آمادگی دارند که جنایات اسرائیل علیه 
ما را محکوم کنند؟ ما با یکدیگر همسایه 
هستیم و کنار یکدیگر زندگی می کنیم. 
فکر نمی کنم که همسایگانمان تمایل 
داشته باشند به اسرائیل اجازه دهند که 
نبرد )علیه ایران( را به نزدیکی مرزهای 

آنها بیاورد.
وزیر امور خارجه ایــران در ادامه در 
خصوص ترور شهید محسن فخری زاده 
و اقدامات مجلس شــورای اسالمی در 
این خصوص گفت: برجام به ایران اجازه 
می دهد در صورت عدم پایبندی دیگر 
طرفین، بــه صورت جزئی یــا کلی به 
آن پایبند نباشد...کشورهای اروپایی 
نمی توانند ادعا کننــد که به این توافق 
پایبند بوده اند، پــس ما برای خود حق 

 کاهــش تعهداتمان را قائل هســتیم.
وی در خصــوص انفعال کشــورهای 
اروپایی در قبال ترور دانشمند دفاعی 
و هسته ای ایران گفت: قتل و ترور یکی 
از دانشمندان مورد احترام ما یک تجاوز 
بین المللی بود که باید محکوم بود و ما 
منتظریم که سه کشــور اتحادیه اروپا 
یعنی فرانســه، آلمان و انگلیس آن را 
محکوم کنند. برخی کشورها این اقدام را 
محکوم کردند اما سه کشور اتحادیه اروپا 
این اقدام کاماًل تروریســتی را محکوم 

نکردند.
آمریکا و اروپا به تعهدات عمل 

نکنند، قانون مجلس را اجرا می کنیم
ظریف در خصوص بازگشت ایران 
به تعهدات برجامی گفت: در صورتی که 

ایاالت متحده و آمریکا به تعهدات خود 
در قبال برجام بازگردند، ایران آمادگی 
دارد مجدداً بــه تعهداتش بازگردد. راه 
چاره کاماًل ســاده اســت، آنها به طور 
کامل به تعهداتشان در قبال برجام عمل 
کنند، روابط اقتصادی ایران با دیگر نقاط 
جهان را به حالت عــادی بازگردانند و 
شرط گذاری برای ایران را کنار بگذارند؛ 
در آن صورت ایران به تعهدات برجامی 

خود بازمی گردد.
وزیــر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران در خصوص تعهد دولت به اجرای 
مصوبات مجلس شورای اسالمی ایران 
گفت: در صورتیکه آنها )غرب و آمریکا( 
به تعهداتشــان بازنگردند و در صورت 
تبدیل طرح مجلس بــه قانون، ما آن را 
اجرا خواهیم کرد و گزینه ای جز اجرای 

قانون نداریم.
بازگشت آمریکا باید بدون 

پیش شرط باشد
ظریــف در خصوص چشــم انداز 
مذاکره دولــت بایدن با ایــران گفت: 
ایاالت متحده باید بدون پیش شرط به 
تعهداتش ذیل برجام همانطور که در 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل آمده است، عمل کند. این آمریکا 
بود که از برجام خارج شد بنابراین این 
کشور باید حسن نیت خود را نشان دهد. 
ما حسن نیت خود را نشان داده ایم بعد از 
آن ایران به پایبندی کامل به تعهداتش 
ذیل برجام بازمی گردد....آمریکا مسئول 
تمامی خساراتی است که به جمهوری 

اسالمی وارد شده است.
 اوضاع کرونا در ایران

 بسیار   بد   است
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران 
در خصوص وضعیت شــیوع کرونا در 
جمهوری  اســالمی ایران اظهار کرد: 
اوضاع در ایران بسیار بد است. موج سوم 
کرونا در پاییز ایران را هدف قرار داد زیرا 
با بروز ویروس های دیگری نیز همچون  
آنفوالنزا همراه شــد....ایران با جنگ 
اقتصادی مواجه است و ما با چیزی فراتر 

از محدودیت ها مواجه هستیم.
وی در خصوص اقدامات غیرانسانی 
ایاالت متحده در ممانعت از دسترسی 
ایران به امکانات پزشکی تصریح کرد: 
ایاالت متحده حتی به ما اجازه نمی دهد 
که از پول های خودمان در کشورهای 
دیگر بــرای پرداخت واکســن کرونا 
استفاده کنیم. اگر چیزی غیر از این را 

بیان می کننــد، دروغ می گویند....این 
اقدامات تالش های ما برای مبارزه با این 
ویروس را با مانع مواجه کرده است و این 
اقدامات جنایت علیه بشریت است که 
در روزهای پایانی دولت ترامپ در حال 

انجام است.
ظریف در خصوص اوضاع شــیوع 
کرونا در یمن نیز تصریح کرد: در یمن نه 
تنها در زمینه شیوع کرونا اوضاع بسیار 
وخیم اســت بلکه در دیگر زمینه های 
انسانی نیز اوضاع بسیار بد است. یمن 
با محاصره  دیگری روبرو است که مانع 
دسترسی آنها به فراورده های غذایی و 

دارو می شود.
در فرآیند تبادل زندانیان 

مشارکت می کنیم
وزیــر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران در بخش پایانی گفت وگوی خود 
در خصــوص تبادل زندانیــان ایران و 
کشــورهای دیگــر جهان گفــت: در 
حقیقت، ایران چندین پیشنهاد را در 
این زمینه روی میز گذاشــته است. هر 
زمان که احتمال تبادل وجود داشــته 
باشد، این کار انجام خواهد شد. ما در این 
فرایند مشارکت می  کنیم. این به نفع 
همه خواهد بود. ما زندانیان ایرانی داریم 
که به صورت غیرقانونی در اروپا زندانی 
هســتند. ما زندانیان ایرانی در آمریکا 
داریم که به صورت غیرقانونی بازداشت 
شــده اند. زندانیانی در آفریقا داریم که 
دادگاه حکم آزادی آنها را صادر کرده اما 
تحت فشار آمریکا همچنان در بازداشت 
به سر می برند. ایران آمادگی تبادل دارد. 
می توانیم فردا اقدام به این کار کنیم و 
حتی می توانیم امروز چنین اقدامی را 

انجام دهیم.

ظریف در نشست مجازی »گفت وگوهای مدیترانه ای«:

درباره برجام دوباره مذاکره نمی کنیم؛ تمام

خبر

برنا نوشت: نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم با اشاره به طرح اقدام راهبردی برای 
مقابله با تحریم ها گفت: اگر رییس جمهور بودم 
به این طرح عمل نمی کردم ولو اینکه دادگاهی 
شــوم و به خلع من بینجامد و بــه زندان بروم، 
شجاعت این را داشتم که این طرح را عملیاتی 

نکنم و مجازات آن را به جان می خریدم.
مصطفی هاشــمی طبا، در رابطه با طرح 
مجلــس »مبنی بــر افزایــش فعالیت های 
هســته ای ایران و خروج از پروتکل الحاقی«، 
گفت: اطالعــی از انگیزه سیاســی طراحان 

این طرح نــدارم، امــا طبق حــرف،  نطق و 
شعارهای نمایندگان می توان اینگونه گفت 
که نمایندگان و مجموعه اصولگرایان، به دنبال 
این هستند تا دولت را از برجام بیرون بیندازند 

و آن را به نام خود بزنند. 
او ادامه داد: راهی که دوســتان در مجلس 
انتخاب کردند، به قفل شــدن مسایل مملکت 
می انجامد و نهایتا اگــر قطعنامه های جدیدی 
علیه ایران صادر شود، مصوبات شورای امنیت 
به صورت فراگیر، جهانی می شود که در نهایت، 
ایران را به یک کشــور منزوی تبدیل می کند و 

باید هزینه های زیادی پرداخت کنیم؛ در حالی 
که چیز زیادی هم عاید کشور نمی شود.

کشور را گازانبری محاصره کردند
هاشــمی طبا گفت: باید بدانیم کــه در دنیا 
می خواهیم زندگی کنیم یا نه، اگر بنا داریم همانند 
کره شمالی باشیم که بحث دیگری است. رهبری 
همواره مطرح کردند که مــراوادت بین المللی 
کشور باید پابرجا باشد. کشور را گاز انبری محاصره 
کردند. اسراییل در آذربایجان، کردستان و خلیج 
فارس حضــور دارد، ایران حتی یــک میوه هم 
نمی تواند به امارات صادر کند و بــه نوعی با این 

 طرح، کشور را در گاز انبر مضاعف قرار می دهیم.
این فعال سیاسی با اشاره به به طرح مجلس بیان 
کرد: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها حتی 
به نفع خود اصولگرایان هم نیست، یک حرکت 
عبث و بیهوده ای است، اگر در انتخابات1۴۰۰ یک 
رییس جمهور مورد تایید مجلس انقالبی بر سر کار 
بیاید، می خواهد چکار کند آیا بنای جنگ دارد؟! 
قطعا این طور نیست جنگ به ضرر همه است. هر 
رییس جمهوری با هر دیدگاهی از جنگ اجتناب 

می کند زیرا همه در جنگ، آسیب پذیر هستند. 
وی توضیح داد: همیشه گفته ایم، قدرت کشور 

بازدارندگی است اینکه تصور کنیم ایران اگر بزند 
آنها اقدامی نخواهند کرد، تصور واهی است و مانند 
زمان فتحعلی شاه و ماجرای سید مجاهد می شود 
که کشور را مجبور کرد تا به روسیه حمله کند و 
نهایتا به قرارداد ترکمنچای انجامید، یک رییس 
جمهور نمی تواند اینگونه فکــر کند. با این طرح 

کشور در آینده باید امتیازات بسیاری بدهد.

انتقادات تند هاشمی طبا از مصوبه تازه بهارستان؛

رئیسجمهوربودم،طرحمجلسراعملیاتینمیکردموزندانمیرفتم
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اولین واکنش بایدن به ترور دانشمند هسته ای؛
ترورفخریزادهمذاکرهباایران

راپیچیدهکرد
رئیس جمهور منتخب آمریکا به سی ان ان گفت 
سخت است که بگوید ترور محسن فخری زاده، چه 
میزان تعامالت او با ایران را پیچیده خواهد کرد. این 
اولین اظهار نظر جو بایدن در واکنش به ترور شهید 
محسن فخری زاده، دانشمند هسته ای و دفاعی ایران 
است .وی با انتقاد از سیاست های  ترامپ، افزود: آنها 
)دولت ترامپ( توانمندی )ایران( برای داشتن مواد 
اتمی را افزایش دادند و آنها )ایران( در حال حرکت 
به سمت توانایی داشــتن میزان کافی مواد برای 
ساخت سالح اتمی هستند و البته مسئله موشکی 

هم که هست.
    

رئیس جدید کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا:

برایپیوستندوبارهبهبرجام
تالشمیکنیم

به گزارش ایسنا، دموکرات های آمریکا روز جمعه 
گرگوری میکس را به عنوان رئیس جدید کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب کردند. 
گرگوری میکس در اولین بیانیه خود پس از انتصاب 
به مقام جدیدش بر لزوم بازگشت به توافق هسته ای 
با ایران و سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد. وی در 
بیانیه اش نوشت: ما برای پیوستن دوباره به برجام و 

سازمان جهانی بهداشت کار خواهیم کرد.
    

نتانیاهو:
ایرانیهاهراتفاقیدرکشورشان

رخدهد،مارامتهممیکنند
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در جریان 
پرسش و پاسخ در یک ویدئو کنفرانس، در پاسخ به 
پرسشی درباره اتهامات به اسرائیل مبنی بر دست 
داشتن آن در ترور محســن فخری زاده، دانشمند 
هســته ای ایران، گفت: آنها)ایرانی ها( همیشه ما 
را سرزنش می کنند. درست یا غلط. هرچیزی که 
در ایران اتفاق می افتد ما را سرزنش می کنند. وی 
همچنین بازگشت به توافق هسته ای ایران را اشتباه 
خواند و افزود: تحت توافــق قبلی)برجام( به ایران 
اجازه داده شده تا ســانتریفیوژهای مدرن خود را 
توسعه دهد و توانایی غنی سازی خود را دو برابر کند 

که می تواند به آنها توان ساخت فوری بمب دهد.
    

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی: 
فخریزادهراشناسایی
وتعقیبمیکردیم

وزیر اطالعات اســرائیل اذعان کرد که تل آویو 
محسن فخری زاده را شناسایی و سپس تعقیب کرده 
و فهمیده اند وی در حال انجام چه کارهایی است. به 
گزارش شبکه المیادین، الی کوهن، وزیر اطالعات 
اسرائیل مدعی شد: به نظر من دانشمندان هسته ای 
ایران با آرامش نمی خوابند، آن ها می دانند که اتفاقات 
این هفته ممکن است برای هر یک از آنها رخ بدهد. 
کوهن ادعا کرد فخری زاده در پروژه ای فعالیت داشت 

که خاورمیانه و تمام جهان را به خطر می انداخت.
    

نامهایرانبهمدیرکلسازمانبهداشت
جهانیدرپیترورفخریزاده

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد دفتر 
ســازمان ملل در ژنو، با ارســال نامه ای  به تدروس 
آدهانوم، مدیر کل سازمان جهان بهداشت با اشاره 
به ترور شهید محسن فخری زاده، بر ضرورت واکنش 
قاطع جامعه بین المللی نسبت به این »نخبه کشی« 
رذیالنه تاکید کرد. اســماعیل بقایی هامانه ضمن 
تشــریح خدمات ارزنده این پژوهشگر برجسته در 
حوزه بهداشت و درمان، تاکید کرد سکوت و بی عملی 
در برابر این آدمکشی، باعث عادی شدن و تکرار چنین 
جنایاتی در اقصی نقاط جهــان خواهد گردید. وی 
نامه های دیگری با همین مضمون به کمیسر عالی 
حقوق بشر، رییس شورای حقوق بشر و کشورهای 

عضو جنبش عدم تعهد نیز ارسال کرده است. 
    

کنایه تند مهاجری به قالیباف؛
»#مجلس_دناپالس«دروغرا

حاللکردهاست؟
محمد مهاجری روزنامه نگار و فعال سیاســی 
اصولگرا در واکنش به صحبت های پنجشنبه شب 
محمدباقر قالیباف درباره هماهنگی مجلس و شورای 
امنیت ملی در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت: 
»با اطالع می گویم حرف دیشب }پنجشنبه شب{

آقای قالیباف درباره اینکه مصوبه ضدبرجامی مجلس 
یازدهم با تایید شــورای عالی امنیت ملی صورت 
گرفته کامال دروغ است. مصوبه چندماه پیش این 
بوده که هر اقدامی در این زمینه با هماهنگی وزارت 
خارجه باشد. دروغ همچنان حرام است مگر اینکه 

#مجلس_ دناپالس حاللش کرده باشد!«

آیا غرب آمادگی دارد 
اقدامات شرورانه خود را 

در منطقه متوقف کند؟ هر 
وقت آمادگی پیدا کردند به 

مسئله اقدامات شرورانه 
خود در منطقه رسیدگی 
کنند، آن وقت می توانند 

درباره چیزهای دیگر 
وارد گفت وگو شوند. اگر 

نمی توانند چنین چیزهایی 
را کنار بگذارند، پس خفه 

شوند

ظریف در خصوص 
چشم انداز مذاکره دولت 

بایدن با ایران گفت: 
ایاالت متحده باید بدون 

پیش شرط به تعهداتش ذیل 
برجام عمل کند. این آمریکا 

بود که از برجام خارج شد 
بنابراین این کشور باید 

حسن نیت خود را نشان 
دهد. ما حسن نیت خود را 

نشان داده ایم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برخی از اقدامات جفا در 
حق مردم است؛ دوستان سنگ اندازی می کنند و قوانینی را به 

تصویب می رسانند تا دولت نتواند تحریم ها را بردارد.
محمود واعظی در گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه در صحن 
مجلس شورای اسالمی نمایندگانی مطرح کرده اند که پس 
از پایان ریاست جمهوری روحانی و دولتمردانش را به زندان 
می اندازند و محاکمه می کنند، اظهار کــرد: اینگونه رفتارها 
در جامعه اثرات منفی اجتماعی و امنیتی خواهد داشــت و 
بسیار متاسفم که بی اخالقی به برخی از نمایندگان مجلس 
هم سرایت کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: 

انقالب اسالمی ایران برای حاکم شدن اخالق در جامعه آمد؛ اما 
در حال حاضر پس از گذشت ۴۰ سال در جایی ایستاده ایم که 
این اتفاقات رخ می دهد. وی تاکید کرد: البته نباید این دیدگاه 
را به کلیت مجلس نسبت داد بلکه باید محدود به همان تعداد یا 
چند نفری دانست که توئیت می کنند و رفتارهای غیراخالقی 
انجام می دهند. این افراد شأن شان انجام دادن چنین رفتارهایی 
نیست و نباید وارد چنین مسائلی شوند بلکه باید کار خودشان را 
انجام دهند. واعظی با تاکید بر اینکه کار مجلس کار قانون گذاری 
است، گفت: قانون گذار باید یک هماهنگی با دستگاه های مجریه 
داشته باشــد. آن چیزی که امروز اتفاق می افتد ما در گذشته 

سابقه اش را هم نداشته ایم. امیدوارم مجلس محترم به ویژه آن 
افرادی که این رویه ناپسند را انتخاب کرد ه اند به تذکرات مقام 
معظم رهبری که هم در جلســه ویدئو کنفراسی بیان کردند 
و هم در مواردی دیگر گوشــزد کردند بیشتر توجه کنند. وی 
درباره این که فضای بین المللی به سمت احیای برجام در حال 
پیش روی بود اما شاید با مصوبه اخیر مجلس پرونده هسته ای 

ایران دوباره به شورای امنیت و فصل هفتم بازگردد، تاثیر این 
تصمیم بر سیاست خارجی و بازار داخلی چیست، بیان کرد: در 
فضای مجازی بیان می شود که این مجلس از ابتدا آمده تا با دولت 
مخالفت کند. ما فکر می کردیم که همان مخالفت با دولت کافی 
است و دیگر کاری با اقداماتی که مربوط به گشایش برای ملت 
می شود و می تواند یک مقداری فشارها را بردارد، نداشته باشند. 
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: همین تفکری که اکثریت 
را در مجلس دارند هشت سال خودشان سرکار بودند نه تنها 
نتوانستند مشکل هسته ای را حل کنند، بلکه قطعنامه هایی 
را چه در شورای امنیت ســازمان ملل و چه در شورای حکام 
علیه کشور گرفتند. آنها می خواهند که این دولت نتواند برای 
مردم گشایشی به وجود بیاورد برای همین به طور دائم حمله 

می کنند تا در انتخابات 1۴۰۰ خودشان پیروز شوند.

واعظی: 

بندهاییتصویبکردهاندتادولتنتواندتحریمهارابردارد


