
بررسی پرونده هواپیمای اوکراینی 
دردادسرای نظامی

س��فیر ای��ران در کیی��ف ب��ا بی��ان اینک��ه پرونده 
هواپیم��ای اوکراینی در دادس��رای نظامی در حال 
رسیدگی اس��ت، عنوان کرد: حل و فصل منصفانه 
این پرونده و تامین حقوق جانباختگان و خانوادهها 
ن��ه با مصاحب��ه و بیانیههای تند سیاس��ی، بلکه از 
مسیر مذاکره و پایبندی همه به مقررات بینالمللی 

محقق میشود.
منوچه��ر مرادی اف��زود: همچنین درخواس��تهای 
اوکرای��ن در دوم مذاک��رات در ته��ران - ب��ا اینکه 
در چارچوب تعه��دات بینالمللی ایران نبود - طی 

روزهای اخیر اجابت شده است.
س��فیر ایران در کیی��ف با ذکر این نکت��ه که روند 
رس��یدگی به پرونده در دادسرای نظامی تهران در 
حال رس��یدگی است، خاطرنش��ان کرد: مسؤوالن 
مربوط��ه وعده دادهاند نتای��ج تحقیقات بزودی به 
دادگاه ارس��ال و متهمان به دس��ت عدالت سپرده 

خواهند شد.
م��رادی یادآور ش��د: حل و فص��ل منصفانه پرونده 
PS752 و تامین حقوق جانباختگان بیگناه سانحه 
و خانوادههای داغدار آنان نه با مصاحبه و بیانیههای 
تند سیاس��ی، بلکه از مسیر مذاکره و پایبندی همه 

به مقررات بینالمللی محقق خواهد شد. فارس 

 بلومبرگ در تحلیلی نوشت
تالش رژیم صهیونیستی برای ممانعت 

از بازگشت بایدن به برجام
ش��بکه بلومبرگ در گزارش��ی به تالش های رژیم 
صهیونیس��تی برای بی اثر گذاشتن وعده انتخاباتی 
ج��و بای��دن برای بازگش��ت ب��ه توافق هس��ته ای 

پرداخت.
رژیم صهیونیستی از حاال در حال طرح ریزی برای 
این اس��ت که چگونه یکی از وع��ده های انتخاباتی 
جو بایدن رئیس جمه��ور منتخب آمریکا در زمینه 
سیاست خارجی را از مسیر اجرایی شدن خارج کند. 
کارزا چش��مگیری که بنیامین نتانیاهو نخس��توزیر 
رژیم صهیونیس��تی علی��ه توافق هس��ته ای دولت 
باراک اوباما رئیس��جمهور پیشین آمریکا با ایران به 
راه انداخت��ه بود،  در ممانعت از انجام ش��دن توافق 
هسته ای شکس��ت خورد. یک مقام ارشد اسرائیلی 
با تاکید بر این که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده 
اس��ت، گفت که مقامات اکنون در فکر این هستند 
که آیا جنگی علنی از آن دست یا تعامالتی در پشت 
پرده موثرترین استراتژی درباره بایدن خواهد بود یا 
نه.این مقام که می خواست نامش فاش نشود، افزود 
که رژیم صهیونیستی با فرستادن گروهی از سفرا به 
واشنگتن کار را شروع خواهد کرد. این رژیم به طور 
علنی اعالم کرده است که نمی خواهد آمریکا بدون 
توافق��ی جدید،  تحریم ها علی��ه ایران را لغو کند و 
موضع س��خت تری باید در قبال برنامه هس��ته ای 
ایران،  موشک های بالستیک و نیروهای نیابتی اش 

در منطقه اتخاذ شود. 
این استراتژی برخالف خواسته ی تیم بایدن برای 
بازگشت به توافق هسته ای و پس از آن مذاکره بر 
سر گس��ترده تر کردن مفاد این توافق است. شرط 
ای��ن اقدام،  بازگش��ت ایران به پایبن��دی به توافق 
هس��ته ای اس��ت که پس از خ��روج دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از توافق هس��ته ای در س��ال 

2۰۱۸، از تعهدات آن تخطی کرد. 
زوه��ر پالتی، رئیس هیئت سیاس��ی نظامی وزارت 
جنگ رژیم صهیونیس��تی ماه پیش در کنفرانس��ی 
گف��ت: به نظ��رم می رس��د  که بای��د درس هایی 
بگیریم، اولین چیز این است که پنج دقیقه پیش از 

آغاز مذاکرات دست از تحریم ها برنداریم. 
ای��ران می گوید که از بازگش��ت آمری��کا به توافق 
هس��ته ای اس��تقبال می کن��د اما دوب��اره مذاکره 
نخواهد کرد. همچنین خواس��تار 7۰ میلیارد دالر 
خس��ارت بابت فق��دان عایدی ف��روش نفت در اثر 

تحریم های آمریکا شده است. 
رژیم صهیونیس��تی عالوه بر ای��ن،  کارت پر خطر 
تری در آس��تین دارد و آن پتانس��یل بی اثر کردن 
تالش ه��ای دیپلماتی��ک از طری��ق عملیات های 
پنهان��ی علیه ایران اس��ت. تهران ای��ن رژیم را به 
خاطر ترور  یک دانش��مند برجس��ته هسته ای در 
ماه نوامبر مقصر می داند و وزیر امور خارجه آن در 
ماه جاری دولت نتانیاهو را متهم کرد که در تالش 
برای منحرف کردن تالش های بایدن برای احیای 

توافق، سعی دارد آمریکا را به جنگی بکشاند. 
نتانیاهو ب��ه وضوح موضعش را درب��اره ممانعت از 
مش��ارکت از س��ر گرفته ش��ده آمریکا اعالم کرده 
اس��ت. او آش��کارا س��فیرش در آلمان را به خاطر 
حمایت از تالش برلین برای گسترش توافق توبیخ 

کرد.  ایسنا 

اخبار گزارش

درس��ت اس��ت که دونالد ترامپ رییس جمه��ور آمریکا با 
خارج ش��دن از برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام 
تحریم های ضد ایرانی و تحمیل آن به ملت ایران را بیشتر 
ک��رد اما عملک��رد دولت ها قبلی و نظام حاکم این کش��ور 
رویکرد دشمنی ترامپ با ملت ایران را تحت تاثیر بیشتری 
قرار داده است و بطورحتم بر سر کار قرار گرفتن جو بایدن 
سیاست دولت این کشور با ملت ایران بر مبنای دشمنی و 

نیرنگ و البته تداوم تحریم های ضد ایرانی خواهد بود.
برخی تصور می کنند ب��ا آمدن جو بایدن، آمریکا به برجام 
ب��از می گ��ردد، تحریم های ض��د ایرانی لغو می ش��ود و 
سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تغییر رفتار می کند، 
چنین تصوری برداش��ت اش��تباهی اس��ت، چرا که یکی از 
اصول سیاس��ت خارجی امری��کا بر مدار دش��منی با ملت 
ایران بنا ش��ده است و آمریکا بر مبنای این دشمنی ضمن 

ایجاد هزینه س��ازی برای منطقه، از سران سعودی و برخی 
مرتجعان عربی می دوشد.

در دوران اوبام��ا و س��ایر رؤس��ای جمهور پیش��ین آمریکا 
تحریم های ضد ایرانی برقرار بود و هیچگاه آمریکا صداقتی 
در برابر تهران به کار نبست که بتوان ذیل آن روی مقامات 

آمریکایی حساب باز کرد.
حاال چند روز دیگر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا 
قرار است برای چهار سال آینده، عهده دار کاخ سفید شود. 
او که در کمپین های انتخاباتی از بازگش��ت به برجام سخن 
گفت��ه بود، بعد از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز 
در ای��ن زمین��ه اظهارنظر کرد. جو بایدن ش��هریور ماه در 
یک مراس��م مجازی ب��ه میزبانی مرکز جی اس��تریت طی 
اظهارات��ی در این باره عنوان کرد ک��ه در صورتی ایران به 
پایبن��دی کامل به برج��ام برگردد، او آمری��کا را به توافق 

مذکور بازخواهد گرداند. ب��ا این حال، بایدن گفت که این 
اقدام نیازمند کمک از سوی سایر طرف های برجام از جمله 
روس��یه و چین خواهد بود. رئی��س جمهور منتخب آمریکا  
۱2 آذر ماه س��ال جاری نیز در مصاحبه با نیویورک  تایمز 
با بیان اینکه هنوز بر س��ر موضع خود درباره بازگش��ت به 
برجام ایس��تاده، گفت؛ قصد دارد وارد »مذاکرات تکمیلی« 
در خصوص طوالنی کردن محدودیت های ایران ذیل برجام 
ش��ود و افزود: »ما از طریق مش��ورت با متحدان و شرکای 
خ��ود، وارد مذاکرات و توافقات تکمیلی برای طوالنی کردن 
محدودیت های هس��ته ای ایران خواهیم شد و همچنین به 

برنامه موشکی ایران نیز خواهیم پرداخت.
بایدن در پاس��خ به این سؤال که آیا موضعش درباره برجام 
هنوز همان موضع مطرح  ش��ده در یادداش��ت اش در وبگاه 
س��ی.ان.ان است یا نه؟ گفت: »کار، دشوار خواهد بود، ولی 
بله! بایدن سپس تصریح کرد که هر زمان نیاز باشد، آمریکا 
گزینه بازگش��ت تحریم ها را در اختیار دارد و ایران نیز این 

موضوع را می داند.
او، قب��ل از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در 
یادداشتی در سی ان ان نوشته بود چنانچه ایران به پایبندی 
به تعهداتش برگردد، آمریکا نیز به توافق هسته ای بازخواهد 

گشت.
از دیگر سو، جیک سالیوان گزینه مشاور امنیت ملی دولت 
بایدن نیز آذرماه در س��خنرانی خود در دانشگاه مینه سوتا 
گفت: اگر ایران موافقت کند که به تعهداتی که نقض کرده 
اس��ت بازگردد و آماده پیشبرد مذاکرات با حسن نیت برای 
توافق های بعدی باش��د، آقای بایدن هم آماده است همان 

کار را انجام دهد.
در همی��ن خصوص نیز چهارم دی ماه س��ال جاری ۱5۰ 
قانونگذار دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای 
نامه ای از بازگش��ت بایدن به توافق هسته ای ایران، آن هم 

بدون هیچ شرط جدیدی، حمایت کردند.
در این مدت مواضعی از س��وی وزیر امور خارجه و دستگاه 
دیپلماس��ی جمهوری اس��المی ایران در خصوص بازگشت 

احتمالی بایدن به برجام مطرح شده است. 
مسئوالن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی بارها اعالم 
کرده اند که ا یران هیچ ش��رطی را برای بازگشت آمریکا به 
برجام نمی پذیرد و ای��االت متحده باید طابق النعل بالنعل 

به تعهداتش ذیل قطعنامه 22۳۱ عمل کند.
محمدج��واد ظری��ف ۱7 آبان م��اه در گفت وگو با ش��بکه 
ونزوئالیی تله س��وردرباره احتمال بازگشت آمریکا به برجام 
گف��ت: آمریکا تصمیم گرف��ت از توافق خارج ش��ود و اگر 
می خواه��د برگردد، بای��د یک صندلی در می��ز مذاکره به 

دس��ت بیاورد. چیزی که مهم اس��ت این اس��ت که آمریکا 
حق ترک این توافق را نداش��ت زیرا ای��ن توافقی دوجانبه 
بین ایران و آمریکا نبود، بلکه بخش��ی از قطعنامه ش��ورای 
امنیت اس��ت. بنابراین اگر آمریکا می خواست از الزامات آن 
قطعنامه خالص ش��ود، باید سازمان ملل را ترک می کرد و 

نه فقط این توافق را. 
وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا تاکید کرد: صرف بازگشت 
آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمی کند. به خاطر 
اینکه برجام در ش��رایطی مذاکره ش��د که ن��وع دیگری از 
تحریم ها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریم ها در داخل 
برجام تشریح شد. امروز برای اینکه آن شرایط فراهم بشود، 
صرفاً بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست، بلکه باید 

تحریم ها را بردارد.
علی اکبر والیتی، مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل نیز 
در گفت وگویی اعالم کرد: ما هیچ اصرار و عجله ای نداریم 
که آمریکا برگردد؛ اّما اگر می خواهد برگردد ش��رایطی دارد 
که مهم ترینش این اس��ت که تحریم ه��ا را بردارد و معلوم 
بشود که دولت جدید به تعهدات برجام پایبند است؛ یعنی 
اعالم کند و رئیس جمهور آمریکا هم متعهد شود. در نوبت 
اّول مقرر بود که آقای اوباما رئیس جمهور وقت تعهد بدهد 
و ش��رط رهبر معّظم انقالب ه��م این بود که رئیس جمهور 
آمریکا مکتوب بنویس��د که بعداً نتوان��د کتمان کند. البته 
گفتند قول شفاهی ما کافی است و رهبر معّظم انقالب هم 
به این راضی نبودند و متأسفانه قول شفاهی شد و بعد هم 

به قول شفاهی شان عمل نکردند.
وی ادام��ه داد: ل��ذا اگر آمریکا بخواهد ب��ه برجام برگردد، 
باید تحریم ه��ا را پایان دهد و البته م��ا اصراری نداریم به 
این برگش��ت، می خواهد برگ��ردد، می خواهد برنگردد. اگر 
می خواهند برگردند باید شرایط مورد نظر که شرایط کاماًل 
معقولی اس��ت را انج��ام بدهند و کوتاهی های گذش��ته را 
جب��ران کنند. کوتاهی های گذش��ته هم این بود که نه تنها 
تحریم ها را برنداشتند، بلکه تحریم ها را اضافه کردند و این 
خالف تعهدی است که انجام دادند. لذا به طرف های مقابل 
حق بدهند که به تعهد آمریکایی ها ش��ک کنند و بعد هم 
کارهایی که رئیس جمهور یا دولت در آمریکا انجام می دهد 
یا در هر کشور دیگری، دولت بعدی ملزم است که تعهدات 
قبلی را انج��ام بدهد. فرض را بر این می گیریم که آمریکا 
ب��ه برجام باز می گردد؛ بطور حتم این بازگش��ت حتی اگر 
بدون ش��رط و شروط باشد که فرضی محال است نمایشی 
اس��ت،ذیل آنکه این امر سبب می ش��ود تا آمریکا فرصت 
اس��تفاده از مکانیس��م ماش��ه را پیدا کند؛ از این رو تهران 

نباید بگذارد چنین اتفاقی بیفتد.

ادامه دشمنی آمریکا در دوران بایدن

 مردی برای همه دشمنی ها 
با ایران

حامی دیپلماسی برای بازگشت آمریکا به اجرای برجام هستیم
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از غنیسازی 
2۰ درص��دی اورانیوم توس��ط ای��ران، اما گفت که از دیپلماس��ی برای 
تسهیل بازگشت آمریکا و ایران به اجرای کامل توافق هستهای حمایت 

میکند.
جوزپ بورل با صدور بیانیهای گفت: برجام یک مؤلفه اصلی در س��اختار 

عدم اش��اعه هستهای جهان است و دستاورد دیپلماسی چند جانبهای است 
که به صورت متفقالقول توسط شورای امنیت در قطعنامه 22۳۱ مورد تایید قرار 
گرفت. وی در این بیانیه مدعی شد: ما عمیقاَ از گامهای نگرانکنندهای که ایران 
طی دو س��ال قبل برداشته ابراز تأسف میکنیم و یادآور میشویم که اتحادیه اروپا 
مکرراَ از ایران خواسته تا تمام اقدامات متناقض با تعهدات برجامی خودش را به 

عقب برگرداند.  فارس 

اتحادیه اروپا به حفظ برجام ایمان قوی دارد
نماین��ده اتحادیه اروپا در عراق با بیان اینکه دولت جدید آمریکا تمایل 
بیشتری به گفت وگو دارد خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا ایمان قوی 

به حفظ برجام و اجرای آن دارد.
مارتین هوت گفت: اتحادیه اروپا به ابقای دیپلماسی و مشخصا محافظت 

از توافق هسته ای ایران) برجام( و اجرای آن ایمان قوی دارد.
وی  تاکید کرد که دولت جدید آمریکا که قرار اس��ت روی کار بیاید رغبت 

بیش��تری به گف��ت وگو دارد و می تواند یک فرصت ک��م نظیر در این خصوص 
ایجاد کند بنابراین هرگونه پیش��رفت می تواند شرایط جدیدی را ایجاد کند که 
طرف های برجام از طریق آن می توانند پرونده هسته ای را تثبیت کنند و دیگر 

مسائل و اختالفات با ایران را نیز حل کنند.
 صداوسیما 

اتهامات آمریکا علیه ایران و کوبا هیچ توجیهی ندارد
مقام پارلمانی روسیه تأکید کرد: هر اتفاقی که در ایاالت متحده بیفتد، 
سیاست اعمال فشار بر کشورهای نامطلوب واشنگتن تغییری نخواهد 
کرد و تروریسم دولتی آمریکا برای متهم کردن دیگران مدتهاست که 

نیازی به دلیل و بهانه هم ندارد.
کنستانتین کاس��اچوف اعالم کرد که هیچ توجیه واقعی برای اتهامات 

واشنگتن علیه کوبا و ایران درباره حمایت از تروریسم وجود ندارد و ایاالت 
متحده بار دیگر، فقط ش��یوه سیاس��ت اعمال تحریمها علیه کشورهای نامطلوب 

خود را مورد تأیید قرار داده است.
این س��ناتور گفت: اگر در بحبوحه انتخابات جنجالی در ایاالت متحده و حوادث 
و ناآرامیهای بعد از آن، یک مسئله تغییر نکرده و پایدار مانده باشد، آن ادعاهای 

مداوم علیه کوبا و ایران است. تسنیم 
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وزی��ر امور خارجه کش��ورمان تاکید کرد: صرف بازگش��ت 
آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمیکند. بهخاطر 
اینکه برجام در ش��رایطی مذاکره ش��د که ن��وع دیگری از 
تحریمها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریمها در داخل 
برجام تش��ریح ش��د. امروز برای اینکه آن ش��رایط فراهم 
بش��ود، صرفاً بازگش��ت به برجام برای آمریکا کافی نیست، 

بلکه باید تحریمها را بردارد.
رهب��ر انقالب در س��خنرانی تلویزیون��ی ۱۹ دی دربارهی 
گمانهزنیه��ا و مباح��ث جاری در فضای سیاس��ی کش��ور 
پیرامون رفتار جمهوری اس��المی در قبال برجام و وظایف 
آمری��کا در این خصوص، گفتند »م��ا هیچ اصراری نداریم، 
هی��چ عجلهای نداری��م که آمریکا به برج��ام برگردد؛ اصاًل 
مس��ئلهی ما این نیس��ت ک��ه آمریکا به برج��ام برگردد یا 
برنگردد. آنچه مطالبه��ی منطقی ما و مطالبهی عقالنی ما 
اس��ت، رفع تحریمها است؛ این حّق غصبشدهی ملّت ایران 
اس��ت.« این جمالت مواضعی بود که رهب��ر انقالب آن را 
به عنوان س��خن پایانی و قطعی جمهوری اس��المی اعالم 

کردند.
پای��گاه اطالعرس��انی KHAMENEI.IR ذی��ل پرونده 
»ح��رف قطع��ی« موضع جمه��وری اس��المی در زمینهی 
تحریمه��ا و برجام را در گفتوگ��و با آقای دکتر محمدجواد 

ظریف، وزیر امور خارجه بررسی میکند.

یک�ی از موضوعاتی ک�ه رهبر انقالب در س�خنرانی 
تلویزیونیش�ان در سالروز قیام ۱۹ دی مطرح کردند، 
بحث توقف تحریمها علیه مل�ت ایران بود. بهعنوان 
س�ؤال اّول، چ�را غربیها و مش�خصا دول�ت آمریکا 
موظفاند همهی تحریمها علیه ملت ایران را بردارند؟ 
و چرا برچیدهش�دن تحریمها بر بازگشت آمریکا به 

برجام اولویت دارد؟
 آمریکاییها بعد از اینکه از برجام خارج شدند، هم تحریمهای 
گذشته را برگرداندند و هم اینکه با عناوین جدید تحریمها 
را دش��وارتر کردند. لذا صرف بازگشت آمریکا به برجام در 

ش��رایط کنونی کفای��ت نمیکند. بهخاط��ر اینکه برجام در 
شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از تحریمها علیه ایران 
مطرح بود و رفع آن تحریمها در داخل برجام تش��ریح شد؛ 
یعن��ی هدف برجام هم این بود ک��ه آن تحریمها را بردارد. 
امروز برای اینکه آن ش��رایط فراهم بش��ود، صرفاً بازگشت 
ب��ه برجام برای آمریکا کافی نیس��ت، بلکه باید تحریمها را 
بردارد یعنی نه اینکه بگوید مثاًل من عین کلمات برجام را 
اجرا میکنم.  ترامپ در این چهار سال تالش کرد که برجام 
را از محت��وا تهی بکند و تحریمهای��ی را تحمیل بکند که 
اگ��ر آمریکا به برجام برگردد هم آن تحریمها کماکان باقی 
بمان��د. مثاًل بانک مرکزی و وزارت نفت ما را از تحریمهای 
تحت عنوان هس��تهای خارج کردند و با عنوان تروریس��م 
تحریم کردند. اص��اًل عناوین و نحوهی انتصاب تحریمها را 

هم عوض کردند.
رهبر انقالب همین فرمایش��ات در س��خنرانی اخیرشان را 
به م��ا نیز فرموده بودن��د و ما هم بر اس��اس آگاهیای که 
از دیدگاه ایشان داش��تیم از مدتها قبل اعالم کردیم آنچه 
ک��ه باید آمری��کا انجام بدهد، انجام وظیفههایی اس��ت که 
چهار س��ال از آن تخّطی ک��رده و اّول از همه باید آن کار 
را انجام بدهد. هرچن��د اوباما هم خیلی با تعهد به وظایف 
خودش عمل نکرد؛ اّما در چهار سال گذشته، هدف ترامپ 
نابودک��ردن برجام بود. آمری��کا اّول باید تعهداتش را انجام 
بدهد، بعد موضوع بازگش��ت آمریکا به برجام یک مسئلهی 
ثانوی است. موضوع اصلی این است که روابط اقتصادی ما 
با کشورها عادی بش��ود. اگر به برجام و قطعنامهی 22۳۱ 
نگاه کنید، تعهدی که آنجا وجود داشته درواقع عادیسازی 
رواب��ط اقتصادی ایران با دنیا ب��وده که بهدلیل تحریمهای 
آمری��کا و اتحادیه��ی اروپ��ا و بهدلیل تبعیت بس��یاری از 
آمری��کا، بدون هیچ منطِق قانونیای غیرعادی ش��ده بود و 
در این چهار س��ال هم با فش��ارهایی ک��ه ترامپ آورد این 
وضعیت ادامه پیدا کرد. لذا خواست رهبر انقالب، مسئولین 
کشور و مذاکرهکنندگان همین است که مهمترین اولویت، 
برداشتهشدن تحریمهاست. بعد از آن بحث ورود آمریکا به 

برجام مورد توجه قرار میگیرد.

 همانط�ور ک�ه میدانی�د آمری�کا و اروپا ب�رای رفع 
تحریمها باید یکس�ری گامهای عمل�ی بردارند. این 
اقدامات چیس�ت؟ چه خسارتهایی از ناحیهی خروج 
آمری�کا از برج�ام به ما وارد ش�ده و این خس�ارتها 

چگونه قابل جبران هست؟
گامهای عملی این اس��ت که بای��د روابط اقتصادی ایران با 

جهان عادی بش��ود؛ یعنی حل و فصل تم��ام اقداماتی که 
آمریکا کرده و باعثشده رابطهی اقتصادی با ایران را محدود 

بکند. ما با آمریکا کاری نداریم.
اّما اگر بخواهیم وارد جزئیات بش��ویم، باید محدودیتهایی 
که برای ف��روش نفت ایران ایجاد کردن��د را بردارند. نفت 
ایران مش��تری دارد، ولی آمریکاییها با روشهای زورمندانه 
و فش��ار مانع ش��دند که مش��تریها نفت ایران را خریداری 
کنند. خ��ب این هم باید متوقف بش��ود. باید روابط بانکی 
ما به حالت اّولیه برگردد. باید قراردادهایی که ما داش��تیم 
با شرکتهای مختلف اجرایی بش��ود. باید طرفهای مختلف 
کارگزاریهای بانکی ما به حالت اّول برگردند. مشکالتی که 

برای حملونقل و بیمهی ما بوده باید برگردانند.
بهعب��ارت دیگر، آنچه که در ضمیمهی دوم برجام هس��ت 
تأکی��د بر آثار اقدامات دارد. نه فقط اینکه آقای بایدن یک 
متنی را امضاء بکند. امضاء ضروری است، اّما این فقط شرط 
الزم است. شرط کافی این است که ما آثار اقدامات آمریکا 
را ببینی��م. هم در برجام، ه��م در بحث تعهدات اتحادیهی 
اروپ��ا و هم در بحث تعهدات آمریکا مطرح و تأکید ش��ده 
است. حرفی که ما در چهار سال گذشته به اروپاییها زدیم 
این است که درست است شما یکسری امضاء کردید و یک 
رشته تحریمها را برداشتید، اّما مردم ایران اثری نمیبینند. 
اآلن مردم ای��ران میبینند که ش��رکتهای اروپایی ایران را 

ترک کردند. اینها اثراتی است که ما باید ببینیم.
در م��ورد خس��ارت نیز رهبر انقالب هم در فرمایشاتش��ان 
به ما، هم در س��خنرانی عمومیش��ان فرمودند که موضوع 
خسارت از موضوعاتی است که باید در مراحل بعدی مورد 
بحث قرار بگیرد. واقعاً هم باید مش��خص باش��د که برجام 
مثل یک در گردان نیس��ت که ش��ما از ی��ک طرف وارد و 
از طرف دیگر خارج بش��وید. باالخره روابط بینالملل قاعده 
دارد. اقدامات آمریکا باعث خس��ارت بر مردم ایران شده و 
حتماً در مراحل بعدی موضوعاتی که مورد نظر ما هس��ت 
برخی سوءاس��تفادههایی اس��ت که ش��اید انجام بدهند و 
همینطور جلوگیری از تکرار اقدامی اس��ت که آمریکا کرد. 
ما نباید فراموش کنیم که پنجاه ش��رکت چینی هم توسط 
آقای ترامپ در چهار س��ال گذشته تحریم شدند و شرکای 

ما ضربه و ضرر دیدند. این ضررها هم باید جبران بشود.

در بین صحبتهای رهب�ر انقالب یک گزارهای وجود 
دارد که مسئلهی ما بازگشت آمریکا به برجام نیست، 
بلک�ه رف�ع تحریمهای ظالمانه اس�ت. آیا بازگش�ت 

آمریکا به برجام برای ما فوایدی هم دارد؟

 بع��د از قطعنامهی 22۳۱، حضور آمریکا در برجام تنها در 
صورتی مفید اس��ت که مزایای اقتصادی برای ایران داشته 
باشد. هدف جمهوری اسالمی از حضور آمریکا در برجام با 
22۳۱ محقق شده؛ یعنی قطعنامهها لغو شدند. اآلن آمریکا 
میتواند این امتیاز را با واردش��دن به برجام دوباره به دست 
بیاورد و این امتیازی نیست که به ما میدهد، بلکه امتیازی 
است که برای خودش به دست میآورد که بر اجرای برجام 

میتواند نظارت بکند.
لذا بازگش��ت آمریکا به برج��ام بدون برداش��تن تحریمها 
نهتنه��ا منفعتی ب��رای ما ندارد، بلک��ه منفعت صرف برای 

آمریکاست.

مس�ئلهی دیگری که در بیانات رهبر انقالب و س�ایر 
مس�ئولین هس�ت، موضوع تعهدات متقابل اس�ت. 
تحلی�ل ش�ما از قانون مجل�س و اقدام اخی�ِر دولت 
چیس�ت؟ وزارت خارج�ه و دولت در قبال برگش�ت 

تعهدات در حوزهی برجام چه برنامهای دارند؟
م��ا یک رون��دی را بعد از خ��روج آمریکا از برجام ش��روع 
کردی��م و دو دور این رون��د را نهایی کردیم. در آذرماه ۹7 
ب��ه اروپاییها نامه نوش��تیم و گفتیم ما ت��ا حاال دو دوره به 
ش��ما فرصت دادیم، )از اردیبهش��ت ۹7 ت��ا آذر ۹7، بیش 
از ش��ش ماه( اگر اآلن راهی پیدا نکنید ما شروع به اجرای 
حقمان در مادهی ۳۶ میکنیم. ش��ش ماه دیگر هم فرصت 
پیدا کردند تا نزدیک به اردیبهش��ت ۹۸ که از آن زمان ما 
ش��روع کردیم و اقدامات خودمان را در پنج مرحله اجرایی 
کردی��م. این پن��ج مرحله را هم ب��ا هماهنگی هیئت عالی 
نظارت بر برجام که بر اس��اس دس��تور رهبر انقالب بعد از 
پذیرش برجام عملیاتی ش��ده بود طراحی و اجرایی کردیم 
و در مرحله��ی پنجم اعالم کردیم که به جز نظارت آژانس 

ما هیچ محدودیت دیگری از برجام را قبول نداریم.
آنها نهتنها به عهدش��ان وفا نکردند، بلکه تخلف هم کردند. 
البته ما همواره اعالم کردیم که میتوانیم در صورت اجرای 
تعه��دات طرف مقابل با توجه به اینکه کش��ور قانونمداری 
هستیم و به عهدمان وفا میکنیم، به تعهداتمان برمیگردیم. 
لذا این اقدام از اردیبهش��ت ۹۸ شروع شد و در پنج مرحله 
پیش رف��ت. مرحلهی آخرش در اواخر س��ال ۹۸ بود و ما 
رس��ماً به اعضای برجام اعالم کردیم ک��ه دیگر ما تعهدی 
نسبت به محدودیتهای هستهایمان نداریم؛ یعنی ما همان 
زمان هم میتوانس��تیم غنیسازی 2۰ درصد را اجرا بکنیم و 
امکانش را هم داشتیم، کمااینکه با فاصلهی بسیار اندکی از 

مصوبهی مجلس این کار انجام شد.  فارس

  ظریف:

بازگشت آمریکا به برجام، 
بدون برداشتن تحریمها فقط 

به نفع آمریکاست


