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حضور وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس یازدهم با حاشیههایی همراه بود

روسیه در واکنش به نامه ظریف:

ظریف زیر تیغ دوباره دلواپسان

به گزارش «انتخاب» ،محمدجواد ظریف در جلسه علنی
مجلس حضور یافت تا در رابطه با مسائل سیاست خارجی و
دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان گزارش دهد ،پس از پایان
بخش اول صحبت های وی و در قسمت دوم سخنرانی او در
آغاز چندین تن از نمایندگان از صندلی خود برخاسته و با فریاد
درخواست اخطار ،مانع سخنرانی وزیر امور خارجه شدند .در
همین حین رئیس مجلس به نمایندگان تذکر داد که پس از پایان
صحبت وزیر خارجه مهلت اخطار به نمایندگان داده می شود
اما همچنان نمایندگان فریاد «دروغگو» و «آقای ظریف بسه -
دوست نداریم دروغ بشنویم» سر میدادند.
وزیر امور خارجه با تبیین شرایط تحوالت بینالملل اظهار
کرد :امروز دنیا شاهد یک تحول عمده در صد سال و یا ۷۰
سال گذشته است که بعد از پایان جنگ جهانی دوم بیسابقه
است .این تغییرات در روابط بینالملل بنیادین است به طوری که
ماهیت بسیاری از مفاهیم و روابط در روابط بینالملل در حال
تغییر است.
ظریف یادآور شد :این تحوالت از پایان امپراتوری شرق شروع
شد ،البته غربیها فکر میکردند که این پایان یعنی پیروزی جبهه
غرب ولی به زودی فهمیدند که شرایط جدیدی در روابط بین
الملل حاکم شده و اشتباه برداشتی که در ابتدای دهه  ۹۰میالدی
کردند هنوز هم غرب تاوان آن اشتباه برداشتی آن را می پردازد.
وی خاطرنشان کرد :آنچه که مهم است ،شرایط سیال گذار
بینالمللی است که پایانی هم برای آن متصور نیست ،مهمترین
نکته در این شرایط فهم دقیق و عدم اشتباه است هر کس که در
شرایط گذار در تاریخ اشتباه کرده دچار مشکالت اساسی شده و
برخی حکومتها به پایان رسیدهاند.
ظریف افزود :متاسفانه ایران هم در تاریخ معاصر در مقاطع
گذار به دالیل مختلفی با وجود اهمیت ژئوپلتیک و استراتژیک
خود نتوانسته تا قبل از انقالب نقش بسزایی در این شرایط ایفا
کند و فرصتها از دست رفته است ،شاید به دلیل اینکه در
گذشته جهتگیریهای جهانی شناخته نشده ،کنشگری فعال
نداشتیم و شاید انسجام داخلی نداشتیم .مهمتر از همه شاید
نخبگان جامعه ما در شرایط گذار تدبیر و شجاعت کافی نداشتند
که در شرایط گذار بتوانند شرایط کشور را به شکل مدیریت کنند
که این شرایط گذار به نفع کشور تمام شود.
وزیر امور خارجه با تبیین شرایط گذار حاکم بر مناسبات بین
المللی اظهار کرد :امروز شرایط گذار ،مشخصه مهم دارد مشخصه
اول «شدن مداوم» یا «سیالیت» همه جانبه و ائتالفهای
کوتاهمدت فرصتطلبانه و تحول در مفاهیم است .تحول دوم
جابهجایی مراکز و کانونهای قدرت در روابط بینالمللی حرکت
از جهانی است که همه چیزش در غرب اتفاق میافتاد از اتفاقات
مهم تا تصمیم گیریهای مهم غرب محور بود به جهانی که امروز
اینچنیننیست.
ظریف اضافه کرد :همه مفاهیم بینالمللی و روابط سیاسی
دچار تحول بنیادین شده است .نه اینکه مفاهیم قبلی نابود شده
است امام مفاهیم جدیدی جایگزین شده که فرصت ویژه ای را
برای کشورهایی نظیر جمهوری اسالمی ایجاد کرده است و امام
راحل اولین فردی بود که این تحول را تشخیص داد ،اگر نامه امام
به گورباچف را مالحظه کنید میبینید در آن زمان حضرت امام
این تحول را تشخیص دادند و به دنبال ایشان خلف صالح ایشان
رهبر معظم انقالب همین روش را ادامه دادند.
وزیر امور خارجه ادامه داد :آنچه تحول پیدا کرده است امنیت
و قدرت دچار تحول شده است و امروز مفاهیم جدیدی میتوانند
امنیت ساز باشند و امنیت را ایجاد کنند .دوم این که جهان فقط
غرب نیست و حتی در درون غرب جنگ داخلی بین قدرت و نظام
لیبرال جهانی شکل گرفته است.
وی گفت :برآمدن چین و کشورهای تازه ظهور و همین نگرانی
آمریکا از ابتدای دهه  ۹۰بوده و همه سیاستهایی که آمریکا
دنبال کرده است به خاطر این بوده که فکر میکرده در این شرایط
انتقالی اگر سریع نجنبد امکاناتش را از دست میدهد.
ظریف افزود :برای این که آمریکا بتواند شرایط قدیم را نگه دارد
یعنی امروز آمریکا به عنوان یک قدرت ارتجاعی و قدرتی که تالش
میکند شرایط گذشته را که به نفعش بوده نگه دارد و از روی
آمدن مفاهیم جدید قدرت جلوگیری کند این است که تمام دنیا
را امنیتی کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد :شما اگر مالحظه کنید
آمریکا را کرونا را هم امنیتی کرده است یعنی با چین برخوردی
میکند که انگار ویروس کرونا یک تحول امنیتی است .گرچه
بعضی تئوریهایی در مورد امنیتی بودن کرونا از هر دو طرف
است اما آمریکا به دلیل دیگری دارد این را امنیتسازی میکند
برای این که بتواند خودش را حفظ کند.
وزیر امورخارجه ادامه داد :در کنار آن آمریکا تالش می کند
در این شرایط انتقالی جمهوری اسالمی را به عنوان قدرتی که
میتواند در شرایط جدید با شناخت صحیح برآید ،امنیتی کند.
در این شرایط فضا برای کنشگری ایران به وجود آمده که ما باید
این را بپذیریم که اگر در شرایطی هم می شد گفت که امر محتوم
در دنیا وجود دارد گرچه براساس تفکر اسالمی ما معتقدیم به
محتوم بودن و جبر نیستیم اما امروز تفکر محتومی برپایه همه
مبانی روابط بینالمللی غلط است.
وی خاطرنشان کرد :امر محتومی در جهان وجود ندارد .همه
چیز در حال شدن است و انسان و کشورها به عنوان قدرتهای
کنشگر می توانند تاثیرگذار باشند .هر گونه محتوم انگاری به
معنای تسلیم در برابر قدرتها است .محتوم انگاری خطر جدی
است که جوامع را تهدید می کند و ما باید بپذیریم که ما کنشگر
هستیم و تاثیرگذاریم و میتوانیم آینده خودمان را خودمان شکل
دهیم .امروز شرایطی شده که نه تنها کشورها بلکه یک فرد
انسانی هم میتواند در تحوالت بین المللی تاثیرگذار باشد.
ظریف افزود :در این شرایط که جمهوری اسالمی با یک قدرت
واقعی و آن قدرت معنایی که امام راحل آن را به خوبی درک
کردند و به خوبی از آن هم استفاده کردند و رهبر معظم انقالب
هم در سیاستهای داهیانه شان همین را پیگیری میکنند،
جمهوری اسالمی یک قدرت در حال برآمدن است و برای همین
است که آمریکا یک جنگ تمام عیار به عنوان نماینده نظام قبلی
و به عنوان کسی که میخواهد آن روابط کنشگری نظام قبلی را
حفظ کند ،بر جمهوری اسالمی حاکم کرده است.
وزیر امور خارجه اظهار کرد :در این جنگ تمام عیار آمریکا
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میخواهد چند کار انجام دهد که مهمترین آن یک مفهومسازی
است و آن این است که از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کند.
وقتی از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کرد موضوع ایران میشود
موضوع مکانها و حوزههایی که آمریکا در آنها اقتدار دارد مثل
شورای امنیت یا این که به حوزه های امنیتی اقتصاد بکشاند و
بتواند از ضربههای امنیتی در اقتصاد جهانی استفاده کند.
وی یادآورشد :یکی از کارهای مهمی که آمریکا در دوران اوباما
انجام داد با علم به این که دارد قدرتش را از دست میدهد
ضربهای اقتصادی جهانی را امنیتی سازی کرد .مثل بحثهای
مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و اقداماتی از
این قبیل که توانست دنیا را در حوزههایی گرفتار کند و از آن
حوزهها برای پیگیریهای امنیتی خود استفاده کند.
مهمترین هدف آمریکا مشروعیتزدایی از نظام است
ظریف اظهار کرد :یکی از اقداماتی که آمریکا انجام میدهد،
فشار بر دوستان ایران و هدف قرار دادن منافع ایران در منطقه
است که این حوزه هم نیازمند به توجه ویژه ما هست .مهمترین
هدفی که آمریکا دنبال میکند جدا کردن مردم از حاکمیت و
ناکارآمد نشان دادن نظام و مشروعیت زدایی از نظام است .اگر
کتاب دوستان نگاهی به کتاب جان بولتون بکنند میبینند که در
پشت همه سیاستهایی که آمریکا به نام فشار حداکثری دنبال
میکند این اهداف نهفته است.
وزیر امور خارجه با تاکید بر لزوم انسجام درونی گفت:
سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست به همین
دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام
معظم رهبری است و سیاستهای کلی نظام در حوزه سیاست
خارجی را مقام معظم رهبری تعیین می کنند .این یعنی اجتناب
از دوگانه سازی و دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی.
رییس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد :بحث دوم تمرکز بر
منطقه و همسایگان است ایران باید در منطقه به عنوان تولید
کننده امنیت و ثبات و توسعه برای همسایگان شناخته شود .ما
باید سیاست همسایگی را دنبال کنیم و همسایگان ما احساس
کنند بهترین روابط را با ایران دارند به همین دلیل ما در  ۷سال
گذشته بیشترین ارتباط را با همسایگان داشتیم.
وی با بیان اینکه امروز بهترین روابط را با ترکیه ،روسیه،
افغانستان ،آذربایجان ،عراق ،پاکستان و بعضی از همسایگان
جنوبی مان که خواهان روابط خوب با ایران بودند ،داریم ،اظهار
داشت :تعداد سفرهای بنده به این کشورها چندین برابر سفر به
بقیه کشورهاست .بیش از  ۲۰سفربه روسیه و  ۲۰سفر به ترکیه،
سفرهای متعدد به پاکستان و افغانستان و عراق همه اینها نشان
دهنده تمرکز بر همسایگی هست.
ظریف با اشاره به نقش مثبت ایران در منطقه و روند آستانه
اظهار کرد :تنها کاری که در دنیا سبب ایجاد آرامش در سوریه
شد ،روند مثبت مذاکرات آستانه بود .همچنین در دریای خزر
توفیقات بزرگ جمهوری اسالمی ایران در قالب همسایگی با
حفظ حقوق مردم ایران در دریای خزر است.
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه همکاری سه جانبه ،چند
جانبه که وزارت خارجه دنبال کرده است دلیل این سیاست است،
گفت :این سبب شده که قدرت استراتژی آمریکا در منطقه را با
سیاست همسایگی پاسخ دهیم .اما نکته دیگر که در سیاست
خارجی ما باید مورد توجه باشد ،توجه به جابهجایی قدرت جهانی
است .به همین دلیل ضمن حفظ سیاست همه جانبه برای اینکه
ل آقای ترامپ کاله سر آنها
مقابل  ۶قدرت جهانی بشینیم و به قو 
بگذاریم ،شرایطی ایجاد کنیم که آقای بولتون نگران یک مالقات
ما با آقای ترامپ باشد ،در عین حال همین اقتدار را داشتیم که با
چین برای ایجاد قرارداد  ۲۵ساله مذاکره میکنیم.
مقاومتهای داخلی در حوزه تهاتر باید از بین برود
وزیر امور خارجه با تشریح اقدامات دستگاه دیپلماسی در حوزه
اقتصادی گفت :یکی از موضوعات در این زمینه تهاتر و حذف
دالر را از بازی اقتصادی کشور بود و بسیاری از کشورها هم در
این زمینه با ما همراهی دارند .امیدواریم مراجع داخلی و مجلس
بتوانند کمک کنند ،برای اینکه مقاومتهایی که در حوزه تهاتر در

داخل کشور وجود دارد ،از بین برود.
ظریف ایجاد توافقهای منطقهای را از دیگر اقدامات دستگاه
دیپلماسی عنوان کرد و گفت :پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا هم نشان دهنده توجه ما به انتقال منطقهای قدرت است
و هم نشاندهنده توجه ما به حوزه پیرامونی و توجه ما به اقتصاد
و روابط اقتصادی با همسایگان است.
وزیر امور خارجه در ادامه به رفع موانع صادراتی کاال و خدمات
مثل ضمانت نامهها اشاره کرد و گفت :یکی از مشکالت در
توسعه صادرات مشکل ضمانتنامه های ما بود .یعنی هم
صادرکنندگان مواد و هم صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از
این مشکل رنج می بردند که تالش کردیم این مشکل را حل کنیم.
وی افزود :موضوع دیگر شناسایی فرصتهای خارجی است،
اگر سایت وزارت خارجه را مالحظه کنید میبینید همه فرصتهای
خارجی را به بخش داخلی ارائه می دهیم .اقدام بعدی که االن در
حال انجام آن هستیم ،ارائه توانمندیهای داخلی به خارج است
که نرم افزار و امکانات آن تهیه شده است و نیاز به یک هماهنگی
با بخش خصوصی دارد که بتوانیم ظرفیت های داخلی را هم به
خارج معرفی کنیم.
بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم از مفاد مهم توافق
 ۲۵ساله است
ظریف ادامه داد :یکی دیگر از حوزههایی که در آن بسیار فعال
بودیم بحث کرویدورهای ارتباطی بود .یکی از مفاد مهم توافق ۲۵
ساله ما و چین بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم است .یکی از
اتفاقات ناگواری که افتاده بود این بود که ایران از همه کریدورهای
ارتباطی منطقه خارج میشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت :یکی از اهدافی که با همسایگان
دنبال میکنیم کریدور شمال -جنوب ،کریدور شرق-غرب ،راه
آهن شلمچ ه-بصره است و همه به خاطر این است که ایران را
بعنوان هاب ارتباطی منطقه حفظ کنیم و این فرصت ویژه را از
دست ندهیم.
وی افزود :عالوه بر اینها گفتوگوهایی با قوه قضائیه برای ایجاد
شرایط ویژه برای بخش خصوصی داشتیم.
ظریف توجه به ظرفیتهای استانی را از دیگر اقدامات وزارت
امور خارجه عنوان کرد و گفت :ما در وزارت امور خارجه در بخش
اقتصادی یک اداره برای توجه به ظرفیتهای استانی داریم که در
خدمت دوستان هستیم که ظرفیتهای استانی را به دنیا معرفی
کنیم تا بتوانیم از این شرایط بهترین استفاده را داشته باشیم.
حزبی و جناحی شدن به معنی پایان عضویت در وزارت امور
خارجه است
وزیر امور خارجه یادآورشد :شرایط دنیا،شرایط در حال تحول
است و جمهوری اسالمی توان این را دارد که در این شرایط در
حال تحول نقش بسیار مهمی ایجاد کند .ایفای این نقش نیازمند
انسجام داخلی است.
وی خاطرنشان کرد :ما در خدمت شما هستیم چرا که ما
دیدگاه جناحی و حزبی نداریم چرا که در وزارت امورخارجه حزبی
و جناحی شدن به معنی پایان عضویت در وزارت امورخارجه
است.
وی با تاکید بر اینکه ما آمادهایم با همه ظرفیتهای ملی برای
پیشبرد اهداف انقالب تالش کنیم ،گفت :همانطور که ما این
امکان را داشتیم که بهترین روابط را با برادر شهیدم مرحوم قاسم
سلیمانی داشته باشیم و من هر هفته با ایشان جلسه هماهنگی
داشتم این امکان را هم داریم که با همه شما برای پیشبرد اهداف
انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی همکاری کنیم.
باید قدرت جمهوری اسالمی را در منطقه و جهان نهادینه کنیم
وزیر امور خارجه در بخش دوم سخنان خود که بعد از اظهارات
انتقاد آمیز تعدادی از نمایندگان مطرح شد ،گفت :ما آمدیم
اینجا باهم آینده بهتری برای کشور بسازیم .رهبر معظم انقالب
فرمودند اگر شما هم خوانده بودید و گزارش مالقاتهای ظریف و
برخوردهای او را با آن طرف دیده بودید ،شما هم مثل او را شجاع،
انقالبی و صادق میدانستید بنابراین آنچه اتفاق افتاد آن نبود که
شما گفتید من هیچ گاه مسائل داخلی را به خارج نبردم.

حل مشکالت پیرامون برجام بدون
مراجعه به اقدامات اضطراری باشد
وی افزود :آنچه که من گفتم رهبری شنیدند ،اگر دروغ گفتم
شنیدند ایشان گفتند صادق است ،اگر راست گفتم شنیدند
ایشان گفتند شجاع است.
ظریف ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران باید در برابر
سیاستهای آمریکا بایستد و در همه موارد جمهوری اسالمی
در برابر سیاست های آمریکا ایستاده است .شما دو هفته قبل
دیدید که بنده در شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه در
برابر سیاستهای آمریکا ایستادم کسان دیگری هم که در وزارت
امورخارجه بودند همین گونه ایستادند .شما هم بایستید همه با
هم می ایستیم .اما باید کاری کنیم که آمریکا نتواند از اقدامات
ما برای اهداف خودش استفاده کند .ما باید کاری کنیم که بتوانیم
قدرت جمهوری اسالمی ایران را در منطقه و در جهان نهادینه
کنیم.
دوگانهسازی کاری از پیش نمیبرد
رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه دوگانهسازی کاری
از پیش نمیبرد ،تصریح کرد :باید سیاست خارجی در خدمت
مقاومت باشد و باید قدرت منطقهای جمهوری اسالمی در
خدمت پیشبرد اهداف مردم ایران باشد.
ظریف گفت :ما باید از تمام امکانات برای کمک به معیشت
مردم و برای کمک به قدرت ملی ایران استفاده کنیم .هرچه شما
میخواهید بفرمایید ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته جلسه
داشتیم و هماهنگ میکردیم .در مسائل منطقهای هرچه ما
کردیم با هماهنگی یکدیگر بود .آنهایی که شهید سلیمانی را می
شناسند ،آنهایی که با شهید سلیمانی دمخور بودند آنهایی که با
سیدحسن نصرالله دمخورند و آنهایی که با مقاومت عراق ،لبنان
و فلسطین دمخورند آنها میدانند که روابط ما چگونه بود نه شما.
این اظهارات ظریف با واکنش تعدادی از نمایندگان مواجه
شدکه گفتند به ما میگوید ما نمیفهمیم و توهین کرد که ظریف
گفت :بنده عرض کردم که آنها میدانند ،بیجا میکنم بگویم
شما نمی فهمید ،شما نماینده ملت هستید،ملت ما ملت فهیمی
است و شما هم به عنوان نمایندگان ملت فهمیدید و من در برابر
نمایندگان ملت با کمال خضوع حضور پیدا می کنم.
توهینها را به جان میخرم
ظریف اضافه کرد :حرفها و توهینها را به جان می خرم .به
من ذلیل گفتید در صورتی که رهبر معظم انقالب به من شجاع
گفته بود ،به من دروغگو گفتید در صورتی که رهبر معظم انقالب
به من صادق گفته بود ،اما من وظیفه دارم از شما به عنوان
نمایندگان مردم بزرگ ایران بشنوم و به گوش جان بشنوم و از
شما تشکر کنم از انتقادهای شما تشکر می کنم حتی از تندیهای
شما هم تشکر می کنم.
وی تاکید کرد :اما بدانید همه ما در یک کشتی نشستهایم ،همه
ما باهم هستیم .آمریکا لیبرال ،اصالح طلب ،اصولگرا ،انقالبی و
غیرانقالبی نمیشناسد .رژیم صهیونیستی اصالح طلب ،اصولگرا
نمیشناسد ،رژیم صهیونیستی با کل ایران مخالف است با
تمامیت ارضی ایران مخالف است با تمامیت و جغرافیای ایران
مخالف است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :همه باهم در این کشتی
هستیم .اقتصاد را همه باید باهم پیش ببریم .بخش خصوصی
قسمت عمده اقتصاد ما است و ما در همه حرکتهای اقتصادی
بخش خصوصی را به عنوان موتور محرکه اقتصاد میشناسیم.
ما در همه حرکتهای اقتصادی معتقدیم که باید به بخش
خصوصی کمک کنیم به همین دلیل است که در هر سفری که
رفتم بخش اقتصادی همراه من بودند.
وی یادآور شد :اگر االن هم سفر نمیروم به خاطر این است که
کشورها آمادگی پذیرش ندارند ،شاید در دوران کرونا بیشترین
سفر وزیر خارجه را من داشتم .من به سوریه ،ترکیه و روسیه
رفتم ،من به عراق خواهم رفت .همکاران من به افغانستان رفتند،
روابط بین دولت افغانستان را اصالح کردند .صلح افغانستان را
پیگیری کردند ما در همسایگی بیشترین تالش را داریم انجام
میدهیم و انشاالله موفق می شویم.
ظریف تاکید کرد :اگر ترکمنستان مرزهای خود را بسته به
طوری که حتی هموطنان خودشان را به خاطر کرونا اجازه ورود
نمی دهند ،آن را دیگر ما نمیتوانیم تغییر دهیم.
برجام سند افتخار ایران است
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد :همکاران من هر روز
با کشورهای همسایه صحبت می کنند ،مرزهای ترکیه را باز
کردند ،بسیاری از مرزهای عراق را باز کردند ،مرزهای ارمنستان،
آذربایجان ،افغانستان و پاکستان را باز کردند ،روابط با عمان،
امارات متحده عربی ،کویت و قطر را برقرار کردند این کارها هیچ
کدام با دعا انجام نشده است ضمن این که توکل ما هم به خدا
است ضمن این که ما همواره معتقد بودیم که یک قدرت در دنیا
است و نباید آمریکا را قدرقدرت دانست.
وزیرامور خارجه تاکید کرد :دوستان عزیز آمریکا را قدرقدرت
ندانیم .برجام تحمیلی بر آمریکا بود .انشاالله تاریخ نشان خواهد
داد .انشاءالله آینده نشان خواهد داد .برجام سند افتخار ایران
است و همواره خواهد بود و انشاءالله در تاریخ این کشور ثبت
خواهد شد.
ظریف :به زودی همه نامههایم را منتشر خواهم کرد
همچنین محمدجواد ظریف با انتشار توئیتی درباره سابقه به
جریان انداختن مکانیزم حل اختالفات در برجام تاکید کرد که به
زودی همه نامههایش را منتشر خواهد کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در توئیت خود آورده است :جنجال
تبلیغاتی را باور نکنید .با توجه به نقض برجام توسط ایاالت
متحده و سه کشور اروپایی ،ایران دستکم در شش نوبت
مکانیزم حل اختالف را به جریان انداخته است:
 در  ۱۶دسامبر  ۲۰۱۶به دلیل نقض برجام توسط ایاالت متحده در دهم می  ۲۰۱۸به دلیل نقض برجام توسط ایاالت متحده در هفدهم ژوئن  ۲۰۱۸به دلیل نقض برجام توسط ایاالتمتحده
 در ششم نوامبر  ۲۰۱۸به دلیل نقض برجام توسط ایاالتمتحده و سه کشور اروپایی
 در هشتم می  ۲۰۱۹به دلیل نقض برجام توسط ایاالت متحدهو سه کشور اروپایی
 در دوم جوالی  ۲۰۲۰به دلیل نقض برجام توسط سه کشوراروپایی
به زودی همه نامههایم را منتشر خواهم کرد!

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای
خواستار حل مشکالت پیرامون برجام بدون
مراجعه به اقدامات اضطراری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از تاس ،وزارت خارجه
روسیه روز شنبه در بیانیهای از طرفین برجام
خواست تا بدون توسل به اقدامات اضطراری،
به دنبال راهحلی برای بحران کنونی بگردند.
در این بیانیه آمده است :موضع اصولی
روسیه این است که هرگونه سوالی که حین
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایجاد
میشود ،باید در کمیسیون مشترک حل شود.
با این حال بهتر است این کار را بدون توسل به
اقدامات اضطراری و قرارندادن فرایند حصول
راهحل در تنگنای زمانی ،انجام شود.
م تمام
در این بیانیه آمده است که علیرغ 
مشکالت ،طرفین باید از اهدافی واال که در
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱گرامی داشته شده،
کمک بگیرند و به گفتوگو مشغول شوند.
به گزارش ایسنا ،متعاقب اقدام غیرمسئوالنه
و غیرقانونی سه دولت اروپایی (آلمان ،انگلیس
و فرانسه) در ارائه پیشنویس قطعنامه
در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی
اتمی و همچنین تداوم عدم پایبندی نسبت
به تعهدات بین المللی مندرج در برجام و
مصوبات کمیسیون مشترک ،روز گذشته وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران طی نامه
ای به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام ،یک
بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی
را طبق بند  ۳۶برجام به کمیسیون مشترک
جهت حل و فصل ارجاع داد.
در نامه وزیر امور خارجه تاکید شده است
که هرگونه مداخله در همکاری های پادمانی
جاری بین ایران و آژانس مغایر با مفاد برجام
بوده و می تواند بر مبانی همکاری های پادمانی
موجود تاثیرات منفی داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز در
واکنش به نامه ظریف به جوزپ بورل مدعی
شد :انگلیس به برجام پایبند میماند اما این
توافق با عدم پایبندی سیستماتیک ایران در
خطر قرار گرفته است.
وی در ادامه ادعا کرد :اگر ایران میخواهد از
برجام منفعت ببرد ،باید با فرایند حل اختالف
ارائه شده توسط سه کشور اروپا تعاملی سازنده
داشته باشد و تعهدات خود ذیل این توافق را
اجرا کند.

واکنش وزیر خارجه
رژیم صهیونیستی به حادثه نطنز
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درپی
حادثه رخ داده در تاسیسات نطنز ادعاهایی را
درباره برنامه هستهای ایران مطرح کرد.
بهگزارشایسنابهنقلازروزنامهصهیونیستی
اورشلیم پست ،گابی اشکنازی وزیر امور خارجه
رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در پاسخ به
سوالی درباره حادثه رخداده در نطنز بدون
تایید هرگونه دخالت اسرائیل در این حادثه ،به
شکل سربسته مدعی شد که این رژیم اقداماتی
را انجام میدهد تا آنچه “تهدید ایران” عنوان
کرد را متوقف کند.
اشکنازی اظهار کرد :ما سیاستی بلند مدت
را در دورههای مختلف داشتهایم تا به ایران
اجازه ندهیم از توان هستهای برخوردار شود.
ی یک
حکومت ایران با آن قابلیتهای هستها 
تهدید برای موجودیت اسرائیل است و اسرائیل
اجازه نخواهد داد که ایران در مرز شمالی ما
مستقر شود .او افزود که بنابراین «ما اقداماتی
انجام میدهیم که بهتر است ناگفته بمانند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی عالوه بر
این با پشتیبانی از سیاست ضدایرانی آمریکا
مطرح کرد که این رژیم از تالشهای آمریکا
برای اطمینان حاصل کردن از این که تحریم
تسلیحاتی علیه ایران تمدید خواهد شد
حمایت خواهد کرد و نمیتواند وضعیتی را
بپذیرد که ایران بتواند سامانههای تسلیحاتی
پیشرفته خریداری کند.
اشکنازی افزود :مشکل فقط دستیابی به
سالح هستهای نیست .مشکل این است که
آنها گروههایی را در سراسر خاورمیانه مسلح
میکنند .به حزبالله در لبنان نگاه کنید .دلیل
تالشهای دیپلماتیک گسترده ما در سراسر
دنیا همین است .پیش از این بنی گانتس،
وزیر امنیت رژیم صهیونیستی و رئیس پیشین
ستاد ارتش این رژیم با اشاره به اتفاقات اخیر
در ایران از جمله حادثه نطنز گفت :آنگونه
نیست که تمام اتفاقات رخ داده در ایران به
اسرائیل مربوط باشد.

