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شــهروند|  ســخنگوی دولت در نشست خبری 
از امــکان رفــع تمــام تحریم هــای ناقــض برجــام 
و احیــای کامــل ایــن توافــق در مدت زمــان کوتاه 
خبــر داد. هــر چنــد علــی ربیعــی در ایــن نشســت 
ج  اعالم کرد که حاضر به ســپردن هیــچ امتیاز خار
از چارچــوب برجــام نیســتیم. ربیعــی در ادامــه از 
کــه  گفــت؛ قهرمانانــی  قهرمانــان ســپاه و ارتــش 
مــورد احتــرام ملــت هســتند. »قهرمانــان ملی ما 
کار )ارتــش وســپاه(، از شــهید  از هــر دو نهــاد فــدا
صیــاد شــیرازی تا شــهید قاســم ســلیمانی، امروز 
مــورد احتــرام ملت قــرار دارند، نهــاد و آمــوزه ای از 
رشــادت و از خودگذشــتگی بــرای همــه ایرانیــان 
گی مهم  هســتند.« به گفته ســخنگوی دولت ویژ
این دو بزرگــوار به عنوان دو ســمبل ایثــار همانند 
خیــل عظیــم شــهدای مــا، برخاســتن از طبقــات 
محــروم جامعــه، بــودن در کنــار مردم، دلســوزی 
برای مردم، پیشگامی و در خط مقدم بودن برای 
کاری در همــه مراحــل زندگــی پربرکت شــان  فــدا

بوده است.
ربیعی با اشــاره بــه اینکــه متأســفانه در روزهای 
اخیر یــک  بار دیگــر شــاهد اوج گرفتن مــوارد ابتال و 
درگذشــت شــماری از عزیزان مــان بودیــم، گفت: 
»ویــروس جهش یافتــه در هیــچ مــرزی محــدود 
کشــورها تســری  نمی مانــد و به ســرعت بــه ســایر 
پیــدا می کنــد. مــا از این قاعــده مســتثنا نبودیم و  
اینک یک پیک جهانی را شــاهدیم. از کشورهای 
آمــار  بــا  توســعه یافته  کشــورهای  تــا  همســایه 
مــرگ بســیار بــاال و اساســا در جهان پیــک جدید 

مرگ آوری بیشتری داشته است.«
ربیعــی رعایت نکــردن پروتکل هــا را عامــل دیگر 
کــرد. بــه بــاور  کرونــا اعــالم  شــروع پیــک جدیــد 
خ  کــه نــر او تجربــه در ایــران نشــان داده زمانــی 
مرگ ومیــر پایین می آید مردم احســاس آســودگی 
پروتکل هــای  رعایــت  در  و  کــرده  پیــدا  خاطــر 

بهداشتی غفلت می کنند.
کــه هــر کــدام از فوتی های  ربیعــی معتقد اســت 
کرونا یک ســرمایه انســانی برای جامعه و خانواده 
دچــار  زیــادی  خانواده هــای  و  بودنــد  خــود 
مصیبت هــای بی ســوگ شــده اند. »همــه بــه یاد 
داشته باشــیم که تک تک ما در برابر زندگی هایی 
کــه بــه خاطــر ســهل انگاری در رعایــت قوانیــن از 
دســت می روند، مســئولیم.« به باور ربیعــی ما به 
یــک حــس مســئولیت پذیری اجتماعــی دائمی، 
فاصله گــذاری  اصلــی  عنصــر  ســه  بــا  آســان  امــا 
اجتماعی، استفاده از ماســک و شستن دست ها 

برای شکست کرونا نیاز داریم.

برجام؛ ابزار انتخاباتی
گفتــه ربیعــی، دولــت در راه احیــای برجــام  بــه 
و  تحریم هــا  رفــع  جــز  انتخاباتــی  انگیــزه  هیــچ 
مشــاهده اثر مثبت آن بر زندگی مردم که می تواند 
در  کثــری  حدا مشــارکت  بــرای  پیش درآمــدی 
انتخابــات و تحقق خواســت مقــام معظم رهبری 
باشــد، نــدارد. »گروهــی به بهــای مشــقت زندگی 
کالهــی سیاســی  کوشــیده اند از ایــن نمــد  مــردم 
کــرات احیای  نصیــب خــود کننــد و حــاال کــه مذا
برجام آغاز شــده اســت، قیاس به خــود می گیرند 
و تصــور می کننــد البــد دولــت هــم بایــد مثــل آنها 
کرات داشته  نیت سیاســی و انتخاباتی از این مذا
باشــد.« ســخنگوی دولــت ادامــه داد: »از نظــر 
دولــت، مســأله احیــای برجــام یــک مســأله ملــی 
اســت و نبایــد ابــزار انتخاباتــی قــرار بگیــرد. دولت 
برخــالف عــده ای، هیــچ وقــت از جیــب مــردم و 
منافــع ملــی بــرای منافــع جناحــی و انتخاباتــی 

هزینه نکرده و نخواهد کرد.«

درس های برجام
ربیعــی با اشــاره بــه اینکــه برجــام نــه تنهــا برای 
مــا بلکه بــرای تاریــخ ایــران و همــه جهانیــان هم 
عبرت آموزی زیادی دارد، گفت: »از همه اتفاقات 

کشــور می افتــد همــه بایــد عبــرت  کــه در  مهمــی 
اعتمادبه نفــس  تقویــت  باعــث  برجــام  بگیریــم. 
ملی و اعتقاد بــه توانایی داخلی در احقاق حقوق 
مردم و مشخص شــدن ایــن واقعیت شــد که هم 
می تــوان احقــاق حقــوق از جامعــه جهانــی کرد و 
هم حق خود را بــرای برخــورداری از فعالیت های 
هســته ای صلح آمیز داشــته باشــیم.« سخنگوی 
دولــت معتقــد اســت سرنوشــت برجــام به مــا یاد 
داد هر چنــد در امنیت زدایی ایران موفق شــدیم 
و افقــی از امکانــات تــازه به رویمان گشــوده شــد، 
اما به  خاطر اختالفــات داخلی نتوانســتیم چنان 
که شایســته بود از آن اســتفاده کنیــم. »برجام به 
تنهایی برای بهبود چشــمگیر اقتصــاد ملی کافی 
نبــود؛ چون بــا وجــود رفع کــردن یــک مانــع بزرگ 
خارجــی، نارســایی های دیگــر ازجملــه در نظــام 
گیــر و مهم تر از  مالــی و بانکــی و مقررات دســت و پا
کــه مانع از شــکل گیری  اینهــا اختالفات سیاســی 
اجماع ملی حول برنامه توسعه کشور بود، سد راه 
بهره مندی از شــرایط مطلوب شد.« ربیعی ادامه 
داد:»بیشــتر از قبل بــه این باور رســیدیم که برای 
گرفتن حق مردم نباید تســلیم فشــارها و طعنه ها 
شد و نباید به علت فشــارهای مختلف سیاسی از 
تــالش برای بازگردان حقوق ملت دســت کشــید. 

پس برجام درس های زیادی به ما یاد داد.«

کسن خرید وا
گفتــه ســخنگوی دولــت دفــاع و حفاظــت از  به 
جان شــهروندان یــک اصل بنیادین بــرای دولت 
کســن کرونــا نیــز دقیقــا مشــمول  بــوده و خریــد وا
گفتــه شــده  ایــن قاعــده اســت، بنابرایــن اینکــه 
کســن، دولت را تحت  شــرکت های تولیدکننده وا
فشــار گذاشــته اند، تا خرید خارجی صورت نگیرد 
کامال نادرســت اســت. »مجموعه دولت،  یک امر 
کرونــا و شــخص رئیس جمهــوری از  ســتاد ملــی 
کســن خارجــی آن  هــم بــه  طور  ابتــدا بــه خریــد وا
انبــوه معتقــد بودنــد. بــه علــت همیــن، مــا جــزو 
کســن  اولین کشــورهایی بودیــم که برای خرید وا
ارزی اش  منابــع  کردیــم،  ثبت نــام  کــس  کووا از 
هم تهیه شــد اما در مرحلــه انتقال پــول، به  علت 
محدودیت هــا و تحریم هــای بانکــی بــا مشــکل 
مواجه شــدیم و نوبت مان را از دست دادیم وگرنه 
کس  کســن از طریــق کووا امــروز 16میلیــون دوز وا
وارد کشــورمان شــده بود.« ربیعی یادآور شــد: »با 
رایرنی هــای فــراوان و تــالش وزارت خارجه مــان، 
کسن ها  این مشــکل باالخره رفع شــد و تحویل وا
کســن ها وارد  آغــاز شــده و بــه زودی همــه آن وا
می شــوند.« او بــا اشــاره بــه اینکــه آقــای روحانــی 
بــرای  ملــی  از همــه ظرفیت هــای  دســتور داده 

کســن اســتفاده شــود بــرای همیــن  واردکــردن وا
بــه طــور  ضمــن آنکــه بخشــی از وزارت خارجــه 
مشــخص در راســتای دیپلماســی ســالمت فعال 
شــده، اعالم شــد بخش خصوصــی هــم می تواند 
کســن وارد کنــد. »امــروز برخی در  بــا ارز نیمایی وا
بخــش خصوصــی موفــق شــده اند و خبــر دارم که 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.«

کسن مجوز واردات وا
به گفتــه ربیعی طبق اعــالم مدیرکل امــور دارو و 
مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو تا کنون سه 
کســن  شــرکت از بخش خصوصی مجوز واردات وا
کرونا را از ســازمان غذا و دارو دریافــت کردند و قرار 
کسن را وارد کنند. »بخشی از پول هایمان  شده وا
کسن اختصاص یافته و انتظار  در عراق به خرید وا
داریــم دولت عراق اهتمام بیشــتری بــرای انتقال 
بقیه پول ایران داشته باشد. امیدواریم که بهانه 
مجوز ُاَپک هم برداشته شــده باشد.« سخنگوی 
دولت با اشــاره بــه اینکه ایــن روزها ســفرای ما در 
کشــورهای روســیه، هند،ســوییس، چیــن و کــره  
کســن تماما فعالند، گفت: »مردم  جنوبی برای وا
عزیــز مــا بداننــد مــا بــا نابرابــری مضاعــف روبــه رو 
کســن  بوده ایم، یکــی نابرابری جهانی در توزیع وا
میان کشــورها و دیگــری نابرابری مضاعف ناشــی 
از تحریم هــا. بــا ایــن  حــال مطمئنــم تالش هــای 

صورت گرفته به زودی به ثمر می نشیند.«
خریــد  قــرارداد  دولــت  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
کســن اســپوتنیک وی نهایــی  60میلیــون دوز وا
شــده و از خــرداد وارد کشــور می شــود. همچنین 
کوبــا شــروع شــده و  کســن مشــترک بــا  تولیــد وا
بــه زودی فــاز ســوم آزمایــش انجــام می شــود. »از 
آنجا که دولــت معنــا و ماهیت تحریــم را به خوبی 
می دانــد و به مشــکالت و تبعات آن واقف اســت، 
کســن داخلی را هــم مــورد اهتمام جدی  تولید وا

قــرار داده و خبرهــای خوبی هــم در این  خصوص 
کســن را  منتشــر شــده ولی ما لحظــه ای واردات وا

معطل تولید داخلی نکردیم.«

اجماع در ستاد ملی کرونا
ســخنگوی دولــت در ادامــه بــه تشــریح فرآینــد 
کرونــا پرداخــت. به  تصمیم گیــری در ســتاد ملــی 
کمیته هــای  گفتــه او همــه موضوعــات ابتــدا در 
کثریــت در  ح و پــس از رأی ا تخصصــی ســتاد مطــر
کمیته هــا نیــز بررســی می شــود  جلســه مشــترک 
و پــس از تصویــب در ســتاد ملــی کرونــا بــه عنــوان 
ح اســت. تصمیم گیری در ســتاد  دســتور قابل طر
ملــی کرونــا اجماعی اســت و به صــورت رأی گیری 
نیست. »هیچ موضوعی به صورت غیرکارشناسی 
کرونــا  ملــی  ســتاد  دســتور  وارد  دفعــه  یــک  و 
گر مســأله ای هم در جلسه به صورت  نمی شــود. ا
آنی بیان شود، رئیس جمهوری آن را  به کمیته ها 
ارجــاع می دهد تــا بعد از کار کارشناســی در ســتاد 
ملی کرونا در مورد آن تصمیم گیری شود.« ربیعی 
کیــد می کنــم همــه دســتگاه های  ادامــه داد:»تأ
گــر بــر مســأله ای اصــرار  کرونــا ا عضــو ســتاد ملــی 
کارشناســی خــود را در  دارنــد بایــد تــوان اقناعــی 
گر هم  کنون ا کمیته هــای تخصصی باال ببرنــد و تا
ســتاد ملی کرونا تصمیمــی گرفته بــدون مجادله 
و بــا موافقت همــه دســتگاه ها و اعضــای عضو آن 

بوده است.«
پایــه موفقیــت در  گفــت: »بــاور داریــم  ربیعــی 
مقابلــه بــا کرونــا اعتمــاد متقابــل دولت بــه مردم 
در رعایــت و اجــرای پروتکل هــا و قوانیــن مصــوب 
از یــک طــرف و اعتمــاد مردم بــه دولت نســبت به 
سیاســتگذاری های عملــی و همه جانبــه از طرف 
نیــز وزارت بهداشــت  گذشــته  روز  اســت.  دیگــر 
اعالم کرد که 42 هزار و ۵00 نفر از بیماران کرونایی 

قرنطینه را شکستند.«

 غنی سازی 60درصدی در نطنز
کید بر این مســأله که این  ســخنگوی دولت با تأ
کــه از تصمیــم دولــت ایــاالت متحــد  مــا هســتیم 
کره بــا 4+1 به هدف بازگشــت به  آمریــکا بــرای مذا
برجــام و از ســرگیری تعهــدات آمریــکا اســتقبال 
می کنیم، گفــت: »آنچه مــا به عنوان عضــو برجام 
کــره در چارچوب  در حــال انجام آن هســتیم، مذا
کمیسیون مشــترک با گروه 4+1 است تا اطمینان 
کــه اراده آمریــکا بــرای بازگشــت بــه  کنیــم  پیــدا 
توافــق و لغــو همــه تحریم هــای ناقــض برجــام که 
الزمــه اجــرای قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت 
قابلیــت  از  و  بــوده  واقعــی  اســت،  متحــد  ملــل 
راستی آزمایی برخوردار است.« ربیعی ادامه داد: 

»آغــاز غنی ســازی 60درصــدی در نطنــز، نمایــش 
توانایی فنی ما در پاســخ به خرابکاری تروریســتی 
در ایــن تأسیســات و اثبــات ایــن واقعیت بــود که 
چنیــن اقدامــات شــرورانه ای نمی توانــد ســرعت 
پیشــرفت های علمی ایــران در صنعــت صلح آمیز 
هســته ای مــا را متوقف کنــد.« ربیعی افــزود: »دو 
نکتــه هم در ایــن زمینه مهم اســت اول اینکه آغاز 
غنی سازی 60درصدی می توانســت اتفاق نیفتد 
گر آمریکا به  جای سکوت و پرهیز از محکوم کردن  ا
شــرورترین  وســیله  بــه  تروریســتی  حملــه  ایــن 
متحــدش، بازگشــتی ســریع بــه برجــام و انجــام 

کامل تعهداتش می داشت.«

فضای مثبت گفت وگوی وین
ســخنگوی دولــت یــادآور شــد: »بــا اســتناد بــه 
گام پنجــم مطابــق بــا  بنــد 36 برجــام و در ادامــه 
انجــام  تعهــدات  کاهــش  سیاســتگذاری های 
می گیرد و مانند ســایر گام های پیشین در صورت 
التــزام دیگر طرف هــا به تعهدات شــان به ســرعت 
قابل بازگشــت به ســطح غنی ســازی توافق شــده 
مطابــق بــا برجــام اســت.« او بــا بیــان اینکــه مــا 
گفت وگوهــا را در ویــن مثبــت  همچنــان فضــای 
ارزیابــی می کنیــم، اظهــار کــرد: »مــا محتاطانه به 
تفاهــم درباره احیــای برجــام امیدواریم امــا هنوز 
کــه بــه نتیجــه نهایــی رایزنی هــا ابــراز  زود اســت 
خوشــبینی یــا بدبینــی کنیــم. مــا در ایــن مرحلــه 
دســتورات  اجراشــدن  از  کــه  هســتیم  مصمــم 
رهبــری در قالــب سیاســت قطعی یعنــی لغو همه 
تحریم هــای ناقــض برجــام، راســتی آزمایی آن و 
سپس اجرای کامل و سریع تعهدات خودمان در 

برجام اطمینان های الزم را به دست بیاوریم.«

خانه های بهداشت
ربیعی با اشــاره به اینکــه جنس ویــروس کرونا و 
ایــن بیمــاری آنچنــان پیچیده  اســت که بــه طور 
طبیعــی در مســیر مبــارزه بــا آن نظرهــای علمی و 
ح می شود، گفت: »با توجه  اجرایی متفاوتی مطر
به اینکــه کرونا یک مشــکل کالن و در ســطح ملی 
کنتــرل و مقابله  اســت، دولت یک ســتادی برای 
بــا کرونا تعریــف و تعییــن کرد تــا همــه تصمیمات 
نهایــی در آن ســتاد اتخــاذ بشــود.« ســخنگوی 
کــه 600  گرفتــه شــد  دولــت ادامــه داد: »تصمیــم 
میلیارد تومان برای خانه های بهداشــت سراســر 
کشــور تخصیص یابد. همچنین در قســط اول ۵0 
میلیون دالر برای تجهیز تخت های بیمارســتانی 

در نظر گرفته شد.«

برجام و سند همکاری با چین
به گفتــه ربیعی در مورد ســند ایران و چین ســه 
ج  گرفــت. »افــرادی خــار نــوع برداشــت صــورت 
کشــور ســروصدای بیهــوده ای راه انداختنــد و  از 
کــه بعدا همه  گذار کردند  گفتند جزایر ایرانــی را وا
این ادعاها پــوچ از آب درآمد اینها از هر نوع حضور 
ایران در آینده جهان نگران هستند و می خواهند 
کــرده و روی آن عملیــات روانی  یک چیــزی پیــدا 
کنند. یک دســته هــم صادقانــه نگــران بودند که 
ما بــه آنها توضیح دادیم. یک برداشــت ســوم هم 
بــود که حاال کــه با چیــن تفاهم کردیــم، دیگر چرا 
نیازی به برجــام داریم. تردیدی در اشــتباه بودن 
این تحلیل ها نیســت. این افراد را دعوت می کنم 
گر امکان  به پرســیدن این سوال از خودشــان که ا
امضــای ســند همــکاری ایــران و چیــن منهــای 
برجــام وجــود داشــت، چــرا ایــن اتفــاق قبــل از 
خ نــداد.« ســخنگوی دولت ادامه  انعقاد برجام ر
داد: »ما از ســال ۹2 این ســند را دنبال می کردیم، 
چــرا زمانی بــه مراحــل نهایی رســید کــه برجام در 
گر برجام  آســتانه احیای مجدد قرار گرفته است. ا
نبود هیچکــس حاضــر به همــکاری اقتصــادی با 
کشــوری که ذیل فصــل هفتم منشــور ملل متحد 
اســت، نبــود.« بــه بــاور او تحریم هــای غیرقانونی 
آمریــکا مانــع تعمیــق همکاری هــای اقتصــادی 
کشــورها بــا ماســت و امیدواریــم طــی هفته هــای 
آینده بــا احیای کامــل برجام، ایــن موانع برطرف 
گــر فکــر می کنند شــرکای تجاری  شــود. »عده ای ا
 FATF ما با وجود رفــع تحریم ها دیگر به مقــررات
بی اعتنــا خواهنــد بــود، اشــتباه می کننــد. امــروز 
1۹۸ کشور جهان این مقررات را استفاده می کنند 
را پیش شــرط روابــط  ایــن اســتاندارد  و رعایــت 
اقتصادی و مالی در نظر گرفتند، بنابراین حتی با 
کامل برجام، بدون تصویب لوایح مرتبط  احیای 
بــا FATF در تبــادالت مالــی خــود دچــار مشــکل 

خواهیم بود.«

کسن اسپوتنیک وی از خرداد وارد کشور می شود سخنگوی دولت: 60 میلیون دوز وا

 دولت از احیای برجام
 انگیزه انتخاباتی جز افزایش مشارکت ندارد

آقای روحانی دستور داده از 
همه ظرفیت های ملی برای 
کسن استفاده  واردکردن وا

شود برای همین ضمن آنکه 
بخشی از وزارت خارجه به طور 

مشخص در راستای دیپلماسی 
سالمت فعال شده، اعالم شد 
بخش خصوصی هم می تواند 
کسن وارد کند با ارز نیمایی وا


