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کلی گویی و کنایه
به جای نقد و مناظره

••فرهیختگان – این روزنامه با انتشار عکسی از
روحانیوباتیتر«بتنرویرویایمسکن»نوشت«:در
هشتسالاخیرقیمتهرمترمربعواحدمسکونی
 15برابر ،قیمت هر مترمربع زمین هفت برابر و
اجاره بها برای هر مترمربع نیز پنج برابر شده است.
همچنینبررسیمیانگینتاریخیساختمسکندر
کشور نشانمیدهداینرقمساالنهدرحدود459
هزار واحد بوده که با این حساب دولت روحانی در
هشت سال گذشته حدود یک میلیون و  316هزار
واحدمسکونیکمترازاینمیانگینساختهاست».
••جمهوری اســامــی  -ایــن روزنــامــه نوشت:
مغالطهای که حداقل چهار سال است به راه افتاده،
تخریب دولــت کنونی با این شگرد است که تمام
مشکالت کشور که در این چهار سال پیش آمده
نتیجه ضعف و ناکارآمدی رئیسجمهور و اعضای
دولتاوست.
••ایران – غالمحسین کرباسچی سخنگوی حزب
کارگزاران در مصاحبه با این روزنامه گفت« :نحوه
طراحی مناظره و نگاه صدا و سیما طوری است که
عزیزان صدا و سیما همان طور که به برنامههای
کشو»و«خندوانه»نگاهمیکنند،نگاهشانبه
«کود 
مناظرههمهمیناست».
••جوان – این روزنامه در خصوص نظرسنجی ها
پس از اولین مناظره نوشت« :برخی نظرسنجیها
نشاندادهاستکهدغدغههردوجناحبعدازمناظره
اول،تکانیبهخودداده،هرچندمیزانآنزیادنبوده
است .در واقع آن چسبندگی میزان مشارکت در
اعداد 40تا 45درصدشلشدهومشارکتتوانسته
استازجایخودحرکتکند».
••کیهان-اینروزنامهدرگزارشیتحلیلیباتیتر«با
گرانیهای دستوری بین مردم و صندوق رأی دیوار
نکشید!» نوشت« :به رغم وعدههای دولت ،مردم
در هفتههای اخیر با موج تازه و سنگینی از گرانی
مواجه شدهاند .گرانیهایی مشکوک و قابل تأمل
کهگویابهدنبالدیوارکشیدنمیانمردموصندوق
رایهستند».

انعکاس
••رویداد 24نوشت:مرتضیطالیی،نایبرئیس
سابقشورایشهرتهراندرنامهایبهوزیرکشور،با
اعالم این که «پس از تایید صالحیت اولیه در هیئت
نظارتتهران»دراقدامیکهآنرافراقانونیوعجیب
خوانده،نامبرخینامزدهایتاییدصالحیتشدهدر
لیستنهاییازسویهیئتنظارتمرکزیانتخابات
شــوراهــای شهر و روســتــا حــذف شــده؛ خواستار
رسیدگیبهاینموضوعازسویوزیرشدهاست.
••نواندیش مدعی شد :آیتا ...موحدی کرمانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن هشدار
به نامزدهایی که در روند مناظره رویه «اهانت» را در
پیش گرفتند ،خاطرنشان کرد :بترسید که گرفتار
ردصالحیتخودتوسطشوراینگهبانشویدکهدر
اینصورتمبتالبهرسواییوخواریدردنیاوعذاب
الهیدرآخرتخواهیدشد.
••خبرآنالین نوشت :فائزه هاشمی گفت :این
طور که من در اخبار دیدم ،مهرعلیزاده نامهای به
بهزاد نبوی و جبهه اصالحطلبان ارسال نکرده و به
بیانی ،اقدام او یک کا ِر رسانهای است .به نظر من
مهرعلیزاده کاندیدا میشود ،نه برای این که رئیس
جمهورباشد،یعنیاکثرکاندیداهااینگونههستند،
کاندیدامیشوندتابعدابتواننددردولتهایبعدی
مطرحباشندو ُپستیبهآنهادادهشود.
••جماراننوشت :هفتهنامهصبحصادقبااشارهبه
تذکر رهبر معظم انقالب به شورای نگهبان نوشت:
تذکری شرعی و دینی و ناظر بر اعاده حیثیت فرد
یا افرادی از ثبتنامکنندگان در انتخابات بود ،نه
حکم حکومتی که از فحوای آن ضرورت اعاده احراز
صالحیت افراد برداشت شود؛ چرا که تجربه نشان
داده اگر رهبر معظم انقالب بنا بر حکم حکومتی
داشته باشند ،در اولین زمان و بهطور رسمی از این
اختیارخوداستفادهمیکنند،نهاینکهدرپایانیک
سخنرانیمناسبتیبهچنینموضوعیبپردازند!
••عصرایران نوشت :پلیس در اعــام مهم ترین
حوادث ۲۴ساعتگذشتهازشناساییودستگیری
فردی خبر داد که اقدام به تشویش اذهان عمومی و
انتشار مطالب تنشزا در ارتباط با انتخابات ریاست
جمهوری در فضای مجازی میکرد .سرهنگ اکبر
نصرتیرئیسپلیسفتایاستانآذربایجانغربیدر
تشریحاینخبرافزود:فردیکهمطالبتنشزاییدر
خصوصانتخاباتدرفضایمجازیانتشاردادهبود،
شناساییوبهدستقانونسپردهشد.

توکلی -دومینمناظرهانتخاباتی 1400پساز
فاصله دو روزه ،روز گذشته برگزار شد .مناظره ای
سردمثلدربیهایبدونگلومیتوانگفتهم
متنمناظرهدوموهمحواشیآنبهنسبتمناظره
اول آب رفته بود .مناظره ای که همچون مناظره
اول هیجانی و بحث برانگیز شروع نشد و بیش از
هر چیز ساختار مناظره و نحوه برگزاری آن مورد
انتقاد کاندیداها قرار گرفت؛ جلیلی مناظرات را
به «تست هوش» تشبیه و همتی از مناظرات به
«مسابقه هفته» تعبیر کرد .رضایی و قاضی زاده
هاشمی نیز از شیوه مناظره انتقاد کردند .عالوه
بر کاندیداها ،کاربران فضای مجازی نیز به شیوه
برگزاری مناظرات انتقاد کردند .در واقع اگرچه
بسیاری از هموطنان اعم از نخبگان سیاسی و
اقتصادیومردمدرنقاطمختلفکشوردرانتظار
دیدن این برنامه و ارزیابی برنامههای فرهنگی،
سیاست داخلی واجتماعی نامزدها بودند اما در
پایاناینمناظرهچنانکهدررسانههاوشبکههای
اجتماعی شاهد آن هستیم ،مطالب بیان شده
نتوانست آنگونه که باید ،انتظارات مخاطبان را
برآورده سازد .عواملی که در موثر نبودن مناظره
برگزارشدهدرزمینهجذبمخاطبانوپاسخگویی
به سواالت شهروندان باید مورد توجه قرار بگیرد
در دو حــوزه شکل و محتوا قابل بررسی است.
مهم ترین ایــراد شکلی این مناظره که امید می
رود در مناظره سوم تکرار نشود این بود که هیچ
ابزار و امکانی برای جلوگیری از ورود نامزدها به
حواشیغیرمرتبطبابحثاصلیپیشبینینشده
بود و همین موضوع باعث شد که زمان زیادی از
نشست ،صرف اظهارات غیر مرتبط به موضوع
مناظره و پاسخگویی به شبهات شود .بماند که
بخشعمدهایاززمان نیزصرفقرعهکشیهای
متعدد شد .عالوه بر این ،اختصاص وقتهای سه
دقیقهای به نامزدها برای پاسخگویی به سواالتی
که تبیین ابعاد مختلف آن به زمان بسیار بیشتری
نیاز دارد ،عمال امکان پاسخگویی مناسب را از
آن ها سلب کرد و آن ها را به مسیر بیان شعارهای
کلی و نمودارهایی که مخاطبان عمومی امکان
ارتباط با آن را ندارند ،هدایت کرد .موضوع دیگر،
طرح سواالت متنوع و غیر یکسان از نامزدها بود.
با فرض انتخاب درست سوال و تسلط هر یک از
نامزدها به سوال اختصاصی خود ،مخاطب باید
چگونه متوجه برنامههای متفاوت آن ها برای یک
موضوع مهم بشود و همزمان بتواند برنامهها را
با هم مقایسه کند؟! از سویی گرچه وعدههایی
داده شد اما جز در معدود مــوارد ،اشاره روشنی
به ساز و کارهای اجرای وعدهها و برنامهها نشد
و نامزدها نتوانستند به ابهامات در این خصوص
پاسخ دهند .به نظر می رسد در صورتی که قرار
باشد مناظرههای بعدی نیز به همین منوال پیش
برود،طبیعتااصلیترینفرصتبرایارتباطموثر
نامزدها با مردم در شرایطی که امکان برگزاری
تجمعات انتخاباتی نیست از بین خواهد رفت و
شرایطحاکمبرفضایانتخاباتدچارتحولکمی
وکیفیمحسوسینخواهدشد.
▪ واکنشهایمجازیبهدومینمناظره

* یامین پـــور ،مــشــاور رئــیــس مجلس :بــا این
میانمایگی،ریاکاریوفقدانبالغت،اینمناظره
حتی اگر مشارکت را کاهش دهد تعجب نمی
کنم .می گویند حــدود یک سوم مــردم مناظره
قبل را دیدهاند .امیدوارم امروز کمتر از این مقدار
دیــده باشند .زمانی نگرانی عرفی شدن سپهر
قدسی سیاست بودیم ،حاال باید نگران ابتذال آن
باشیم* .پناهی ،روزنامه نگار :مناظره دوم هیچ
کس را راضی نکرد .مردم عادی ترجیح میدادند
نامزدها به هم فحش بدهند ،همان پوپولیسم
معروف .نخبگان هم توقع داشتند برنامه محور
و عملیاتی حرف بزنند .اگر اراده هم بود ،این دو
باهم جمع نشدنیاند .دموکراسی در جامعه
شبکهای و شبکههای اجتماعی کارآمد است؟ *
غالمی ،کارشناس مسائل اقتصادی :جماعت
باالی زنان ،جوانان ،معلمان ،اقوام و ...آنها را در
کانون توجهات نامزدها قرار داده است .به همین
دلیل ،هیچ کس برنامهای بــرای رفــاه ،مسکن
و ...غساالن ،چوپانان و ...نــدارد * .جهانپور،
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت :اظهار فضل نمایشی برای چهار تا رأیی
کهقطعاحاصلنخواهدشدووعدهووعیدپوشالی
ناشی از نداشتن شناخت ،دردی را دوا نخواهد
کرد .کرونا و واکسن که هیچ ،این بزرگواران اگر
میتوانند همین دو سه هفته ستاد انتخاباتی
خودشون رو اداره کنند ،واردات واکسن تقلبی و

▪ همتی:گشتارشادرابایدمتوقفکنیم

*آقــای رئیسی گفتند ارز  ۴۲۰۰تومانی باعث
فاصله طبقاتی بـــوده ،شما در شـــورای عالی
هماهنگی اقتصادی بودید ،چــرا جلوی آن را
نگرفتید؟مگرآقایرئیسی ۴۰سالدرقوهقضاییه
بودند و باید پاسخ گوی همه این ۴۰سال باشند؟
من دو سال در بانک مرکزی بودم .بانک مرکزی
چهتقصیریدارد؟
*کاسبان تحریم پول هنگفتی برای تخریب بنده
صرفمیکنند.
*آقــای جلیلی چرا اف ای تی اف را دو سال در
مجمعزندانیکردید؟
*مندرمقابلجریانیقراردارمکهبهجایتوسعه
ایــران به دنبال آن اند که کاخ سفید را حسینیه
کنند.
*چهکسانیبهسفارتعربستانحملهمیکنندو
ارزشپولملتراپایینمیآورند؟
*مــن جــزو فرماندهان خنثیسازی تحریمها
هستم.گشتارشادرابایدمتوقفکنیم.شمابرای
جوانهاچهتفریحیمدنظردارید؟ازدواجکهنمی
توانندبکننددراینوضعاقتصادی.چراهمهجوان
هامیخواهندازکشوربروند؟
*این پنج نفر یک تفکر دارند .به من تذکر داده اند
بابتحرفمبرایپیامکحجاب،چرااسترسوارد
میکنیم؟گشتارشادرابایدمتوقفکنیم.
*نوجوانان ما به سراغ کیپاپ (موسیقی کرهای)
رفتهاند ،ما رپ خودمان را ممنوع کردهایم .ما
چه حقی داریم برای زندگیکردن مردم تصمیم
بگیریم؟ مــن دربـــاره  ۶۰درصــد جوانانی که
میگویند رای نمیدهم صحبت میکنم۴۰ .
سالاستکهدراینمملکتخدمتکردهام.شما
چگونه آقای رئیسی ما را در حد کارمند خودتان
میدانید؟
▪مهرعلیزاده:صداوسیماعشقیشدهاست

*آقای رئیسی گفتند دفعه قبل بداخالقی هایی
صورتگرفتهاست.میدانمکدامبداخالقیهارا
میگویند.منفکرنمیکنمآذریزبانهابهایشان
توهین کرده باشند .این که در خصوص مدرک
آقایرئیسیمطلبیگفتمحقبود.آقایرئیسیاز
نظرکالسیکششکالسدرسخواندند .ایشان
معادلسازیکردند.علماقتصادمثلشیمیعلم
خاصخودشرامیخواهد.
*صدا وسیما فیلم انتخاباتی من را سانسور کرد.
امروزصداوسیماملینیست،عشقیشدهاست.
*آقایرئیسیقاضیهستند.آقایقاضیچراپی
در پی فیلترینگ داریم؟ چرا پیامک حجاب برای
دخترخانمهامیرود؟
*وقتیبهدخترانوجوانانبابتحجابوآببازی
در پارک پیامک میدهیم ،منجر به فرار نخبگان
میشود.
*مردم!اگررایشمااثرنداشتچرامهوخورشید
و فلک را به خط کردند که یک نفر خاص را رئیس
جمهور کنند؟ از رای شما نگران اند .گویی اینها
قاضی هستند و مردم متهم .گویی مردم رعیت
هستندواینهاامیر.
▪زاکانیخطاببههمتی:شماروکشیهستید

*نمایندگان دولت فعلی که در مناظره هستند،
حاضر به مناظره با عدد و رقم نیستند /این دولت
امیدیباقینگذاشتهاست.بیشازسهدههاست
عده ای در اقتصاد کشور خیمه زده انــد /آقای
همتی شما بانک مرکزی را نتوانستید اداره کنید
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گزارش

آژانسدوبارهدرمسیر
بازیهایسیاسی؟
غریب آبــادی در واکنش به اظهارات و گزارش
گروسی :از دستورکار سیاسی فاصله بگیرید

دومینمناظرهانتخاباتریاستجمهوری بهکلیگوییوکنایهنامزدهابهیکدیگر
گذشت ،همزمانهمتی،رضایی،جلیلیوقاضیزادههاشمی
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تبدیل به عنوان سازوکار بازار آزاد یاد می کنند .به
نظرحقیر،اتفاقااینحالت،وحشتناکترینقیمت
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حاالآمدهایدمملکتراادارهکنید؟
*دولتیکهجنابآقایروحانیایجادکرد،باعث
شد ماهی یک میلیون فقط هزینه پوشک بچهها
شود.
*آقای رضایی باید درباره منابعی که دربرنامه ها
ذکر کردند ،تجدید نظر کنند چون اعداد و رقم ها
عجیباست.
*بیش از سه دهه است عدهای بر اقتصاد مملکت
خیمه زدهاند و تمام سرمایهها و امکانات کشور را
به سمت و سویی سوق دادند که از ِقبل تبعیض
خودشانکاخنشیناندومردمکوخنشین.
*آقای همتی ما پوششی نیستیم ،شما روکشی
هستید.اگربناباشدماکاندیدایپوششیباشیم
شماکاندیدایروکشیهستیدکهآمدهایدهشت
سالکارهایکشورراروکشبکشید.
*بحث از نشاط میکنند؛ جیب پدرها را خالی
کردند صورتها را با سیلی سرخ نگه داشتند،
حرفازنشاطمیزنند.بدترینپیامکبرایمردم،
پیامکاقساطبانکیاست.
* 26جاسوسدرایندولتکهامنیتیتریندولت
همهست ،گرفتهاند.
▪جلیلی در انتقاد از مناظرات :تست هوش
کهنیست!

*آیاایننوعمناظرهوپاسخگوییمیتواندمردمرا
مجاب کند؟ موضوعاتی که امروز مطرح میشود
کمکی به مردم نمیکند .درباره این که ما برای
روستاها چه برنامه ای داریم ،کسی سوالی نکرده
است.ازدوستانمیخواهمکهمناظرهبعدیاین
گونهنباشد.نمیخواهیمکهتستهوشبگیریم.
*کار نمایشی با کار واقعی تفاوت دارد .ما امروز
نیازمندکارواقعیوبابرنامههستیم.
*یکیازموضوعاتیکهمانعاصالحامورمیشود،
فرهنگ غلط سیاسی است که در جامعه است.
اگر شما آمدید مرتب به جای این که نتیجه کار
را اعالم کنید ،فرایند کار را گــزارش کنید؛ این
فرهنگ غلطی است .چند شغلی بودن مسئوالن
درکشورکهیکفرهنگوارزششودکارهادنبال
نمیشود.
*وقتیدلمیسوزانیمکهچراپیامکحجابمی
رود،هزارانخانمهمبودندکهدرهمینایامدچار
مشکالت اقتصادی بودند و شما وظیفه داشتید
برای این ها کار کنید .کار نمایشی با کار واقعی
یعنی این ،در هشت سال گذشته بارها از حقوق
خانمهاصحبتشدامانتیجهآنتقریباهیچ.
*اینلولوسازیهاوحرفهایموهومدربارهکاخ
سفیدوحسینیهچیست؟دولتروحانیمعطلسه
چهارکشورباقیماندهاست.
*من از روز اول در مجمع تشخیص گفتم تکلیف
 FATFرامشخصکنید؛آقایاندولتیآمدندگفتند
فعالاعالمنکنید.ماهنوزبایدمعطلFATFباشیم؟
یککشوررانبایدمعطلکرد.شمامسئلهرادرست
متوجهنمیشوید.
*قصدمازپیشنهادمناظره،بازیهایژورنالیستی
نیست.
▪رضایی :برای سالطین فوالد منابع داریم اما
برایفقرانداریم

*بادولتهایخوابآلودهخداحافظیمیکنیم.
*مشکالت شما با شعار حل نمیشود و ریشه
اقتصادیداردوباحرفدرمانیبهنتیجهنمیرسد
به قــول دانشجوی تهران ما از گرسنگی امید
میخوریم.درستمیگویدزیراامیددیدنیاست.
*نــمـیدانــم چــرا مــرا بــه زاگــرســی ب ــودن متهم
میکنند .مفتخرم که زاگــرســی هستم و همه
میدانندکهمنازهمهاقواماستفادهکردم.افتخار
میکنم از قوم لر هستم ،اما من در تمام دوران
زندگیازهمهاقوامایرانیاستفادهکردهامودولت
ماازهمهایرانیهاتشکیلمیشود.
*قول میدهم سال  ١۴٠٠سال گشایش آینده
ایراناست.امسالبهنامحضرتولیعصرمنتسب
شد.
*مطمئنباشیدآنآخرینریالیراکهازجیبشما
بهجیبدیگرانرفتهبازخواهیمگرداند.
*چطور برای سالطین فوالد و مافیای مفت خور
منابع داریم ،اما برای فقرا منابع نداریم؟ در سال
گذشته١٣٧میلیارددالرازمنابعدولتیبهجامعه
رفت اما به دلیل رانت ،پولها به افرادی رسید که
صاحب حق نبودند و  ۴٠درصد از این رقم قابل
بازتوزیعاست.
*اشتباه محسن رضایی در گفتن یاشاسین
آذربایجان در نیمه اول مناظره و عذرخواهی او از
مردمبهخاطرایناشتباهدرنیمهدوممناظره:من

فهمیدم در این میان با اشتباه لفظی من شوخی
شدهاست.شوخیهایمردمسرمایهبندههست
و امیدوارم روزی برسد که مردم از دولتمردان
نترسند .بابت اشتباه لفظیام عذرخواهی
میکنم،یاشاسینآذربایجان.
*نهادهای وابسته به رهبری امــروز در خدمت
دولت هستند .این نهادها هم نیاز به اصالحات
دارندکهمنایدههارابهرهبرانقالبخواهمداد.
▪قاضی زاده هاشمی :نرخ بیکاری جوانان
خیلیباالست

*امروز متاسفانه جوانان بهترین سال های عمر
خود را در بدترین شرایط مانند کنکور ،سربازی،
تحصیل طوالنی مدت ،اخذ مدرک بدون کارایی
و مهارت الزم و مهاجرت سپری می کنند .نرخ
بیکاری جوانان از عمده کشور هاباالتر است و
مسکنخوابوخیالشانشدهاست.
*مباحثی دربــاره ســواد و علم روحانیت در این
جلسهبازتکرارشد.دانشمندانبزرگیدراقتصاد
و علوم انسانی داریم .ساحت علم را نباید محصور
کنیم.
*در دولـــت س ــام بـــرای ح ــذف کــنــکــور ،رفع
مسئله سربازی با گفت وگو با نیروهای مسلح،
مشاغل متناسب با جامعه و ایجاد صندوق اعتبار
خانواده برنامه داریم .کنکور را حذف و سربازی
را حلوفصل و آن را به سربازی حرفهای تبدیل
خواهیمکرد.
*چراصداوسیماازکشورهاییکهکرونارامدیریت
کردند،چیزینمیگوید؟
*بخشمحرومجامعهنیازبهصدقهندارندبلکهباید
ابزاردردستشانباشد.
*کارکرد وزارت خارجه باید تغییر پیدا کند .وزیر
خارجهبایدتاجرموفقبینالمللیباشد.
*زمان انتخابات بازار حمایت از بانوان و کولبران
داغ میشود .کل کابینهام را زنان میگذارم که
دستی باالتر از من نباشد .برای جلب توجه کردن
نبایدهرحرفیزد.
▪رئیسی:گشتارشادخواهیمداشتامابرای
مسئوالن

*درجلسهقبلبرخیبداخالقیهاشدکهبهمثابه
قانوناجازهدفاعبهمندادهشد؛مننمیخواهماز
اینزمان(پنجدقیقهای)دفاعاستفادهکنم،مردم
خودشان دفاع خواهند کرد .امیدوارم آن چه در
اینمناظراتهستبراساساخالقوقانونباشد.
آذری زبان های عزیز از استان های آذربایجان و
اردبیلبسیاربندهراموردعنایتقراردادندکهمن
ازلطفشانتشکرمیکنم.
*برخی نکات را دقیق مطرح نمیکنند و بحث
را به حاشیه میبرند .الزم است ذکر کنم مدرکم
معادلنیست.
*برایهرمسئولیتیکهداشتهام،پاسخگوهستم.
هرکسیکهمسئولیتیداشته،بایدپاسخگوباشد
و رئیس بانک مرکزی نیز باید در قبال عملکردش
مسئولوپاسخگوباشد.
* ۴۲۰۰تومانی قبل از ریاست من در قوهقضاییه
تصویبشداماچرادرستنظارتنکردیدواجرای
نهمنادرستبود؟
آ 
* 40درصدظرفیتتولیدیکشورخالیاست.از
مامسکنازشماازدواج.اگربهجوانهامیگوییم
ازدواج ،مسئله اشتغال و مسکن را جدی بگیریم.
دراقتصادما ۷۰درصدظرفیتخالیداریم.
*دانشجویسالاولوزارتخارجهمیداندوسط
مذاکراتنبایدبگویدخزانهدولتخالیاستیاآب
خوردنبستهبهمذاکرهاست.
*دیپلماسی اقتصادی بحث مهمی اســت .اگر
دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم ،می توان
صادراترابهبودبخشید.
*آقایانی که این عزیزان کارمندانها هستند،
 ۲۰۰شکایت علیه دانشجو و مردم کردند اما من
قاضی یک شکایت نکردم .در انتخابات قبلی در
همین سالن به من اهانتهای بسیاری شد ،من
حتی یک شکایت نکردم .گشت ارشاد خواهیم
داشتنهبرایمردمبلکهبرایمدیران.

«مــواضــع گــروســی حاکی از رویــکــرد یــک طرفه
دبیرخانهآژانسدربرابرتعامالتشباایرانونادیده
گرفتن سطح همکاری و تعامل دو طرف است.
گزارش آژانس معتبر هم نیست ،چرا که مبتنی بر
منابع قابل اتکا نیست و متقاعد کننده نیز نیست،
چرا که تمامی ابعاد همکاری و پیشرفت های به
دست آمــده را منعکس نمیکند .آژانــس باید از
هرگونه دستورکار سیاسی فاصله بگیرد» .این
اظهارات بخشی از واکنش «کاظم غریب آبادی»
سفیرایراننزدسازمانهایبینالمللیمستقردر
وین به گزارش ارائه شده از سوی مدیر کل آژانس
بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس
است« .رافائل گروسی» در نخستین روز نشست
شورای حکام ادعا کرد؛ فقدان پیشرفت در روشن
کردن پرسشهای آژانــس دربــاره صحت و کامل
بودن اظهارنامههای پادمانی ایــران ،توانمندی
آژانسبرایارائهاطمینانازصلحآمیزبودنماهیت
برنامههستهایایرانراتحتتاثیرقرارمیدهد.او
همچنین ادعاهایی را درباره «فعالیت های هسته
ایاعالمنشدهدرمکانهاییدرایران»مطرحکرد.
بیانیه گروسی اما غیر واقعی و در جهت اهداف
آمریکاست.همزمانبانشستشورایحکامآژانس
در وین «آنتونی بلینکن» ،وزیر امور خارجه آمریکا
هم بدون در نظر گرفتن نقض عهد کشورش در
برجامدریکجلسهاستماعدرکمیتهامورخارجی
مجلسنمایندگانآمریکامدعیشد،هنوزمشخص
نیستایرانازآمادگییاتمایلالزمبرایبازگشت
به برجام برخوردار باشد« .محمدجواد ظریف» در
واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در توئیتر
نوشت« :هنوز مشخص نیست آیا رئیسجمهور
آمریکاوبلینکنآمادهاندسیاست«فشارحداکثری»
ترامپوپمپئوراکناربگذارندواستفادهازتروریسم
اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای چانهزنی را
متوقف کنند یا خیر .ایران به برجام پایبند است.
کافی است بند  36را مطالعه کنید ».بر اساس
بندهای 26و 36برجام ،در صورت پایبند نبودن
طرف مقابل به تعهداتش ،ایران حق دارد اجرای
تعهداتخودرابهشکلکلییاجزئیمتوقفکند.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
در  8می  2019یعنی یک سال پس از خروج یک
جانبه آمریکا از برجام اعالم کرد ،ایران تعهدات
برجامی خود را بر اساس بندهای  26و  36این
توافقگامبهگامکاهشخواهددادتامیانتعهدات
و حقوقش توازنی برقرار شود .ایران همچنین در
اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحری م ها و
صیانتازحقوقملتایران»مصوبمجلسشورای
اسالمی،تعهداتداوطلبانهبرجامازجملهاجرای
پروتکل الحاقی را متوقف کرد .با این حال ،ایران
در چارچوب توافق با آژانس اعالم کرد چنان چه
تحریم های آمریکا ظرف سه ماه به طور کامل لغو
شود ،اطالعات مربوط به فعالیت هسته ای ضبط
شــده توسط دوربین هــای نظارتی را در اختیار
آژانسقرارخواهدداد؛درغیراینصورتاطالعات
برایهمیشهپاکخواهدشد.موعداینتفاهمماه
گذشته به پایان رسید .اما با توجه به رایزنیهای
صورت گرفته و کمک به پیشبرد روند مذاکرات
برجام در وین ،جمهوری اسالمی موافقت کرد تا
ضبطدادههایدوربینهاتا ۲۴ژوئن(سومتیرماه)
تمدید شود .نماینده ایران در وین به کشورهای
طرف مذاکره توصیه کــرده ،از این فرصت که بر
اساسحسننیتایرانفراهمشدهاست،درجهت
لغوکاملتحریمهابهگونهایعملیوقابلراستی
آزماییاستفادهکنند.گزارشجدید«گروسی»اما
برخالف این مسیر ودر جهت
افــزایــش فــشــارهــا بر
ایـــران هــمــزمــان با
مذاکرات برجام در
ویناست.

