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اخبار
سعیدخطیبزاده:

مقامات رژیم شکست خورده ترامپ
همچنان بر عقدهگشاییشان ادامه
میدهند

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت
آمریکا در قرار دادن نام کوبا در فهرست
کشورهای حامی تروریسم را به شدیدترین وجه
محکوم و بر همبستگی جمهوری اسالمی ایران
با آرمان های دولت و ملت کوبا در مقاومت در
برابر نماد استکبار جهانی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده تصریح
کرد :این ادعا که کوبا در زمینه تروریسم با
ونزوئال همکاری داشته است همانند دیگر
ادعاهای بی اساس آمریکایی ها ،برگرفته
از عادت مشمئزکننده آنها در ایراد اتهامات
دروغین به مخالفین خود می باشد.
خطیب زاده افزود :مقامات رژیم شکست
خورده ترامپ که طی چهارسال گذشته
سرمست از استثناگرایی کشورشان به منبعی
از تنش در جهان تبدیل شده و عملکردی جز
تخریب دستاوردهای بین المللی و ایجاد تنفر
برای آمریکا نداشته اند و حتی از شکستشان
در انتخابات اخیر آمریکا درس نگرفته و ماهیت
یاغی گری و آشوبگری خود را در قضیه اخیر
کنگره کشورشان تکرار نمودند ،همچنان در
روزهای پایانی عمر خود بر عقده گشایی و
اقدامات یکجانبه ادامه می دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار
داشت :الزم است به رژیم تروریستی آمریکا
یادآوری شود که کوبا به عنوان عضو فعال
سازمان ملل متحد و پیشرو در مقابله با
امپریالیسم و استکبار جهانی ،در راستای حق
حاکمیت ملی خود کامال آزاد و مخیر است با
کشورهای همسایه خود در منطقه آمریکای
التین و یا دیگر نقاط جهان ارتباط برقرار کرده
و به ارتقای سطوح همکاری خود بپردازد و هیچ
کشوری به ویژه رژیم آمریکا حق مداخله در
امور داخلی کوبا یا امر و نهی کردن در زمینه
برقرای روابط این کشور آزاد با یک کشور آزاد
دیگر را ندارد.
خطیب زاده در پایان تاکید کرد :ما این اقدام
رژیم تروریستی آمریکا و مقامات سیاسی آن
ت و عاملیت
را به دلیل برخورد دوگانه در آمری 
عملیات تروریستی در ترور شهید سلیمانی و
نیز حمایت و هدایت عملیاتهای داعش و
دیگر گروههای تروریستی مردود دانسته و بر
عزم و اراده خود جهت حمایت و تحکیم روابط
با کوبا تاکید می کنیم .

سفیر ایران در کییف:

پرونده هواپیمای اوکراینی با
مصاحبه و بیانیههای تند سیاسی
حل نمیشود

سفیر کشورمان در اوکراین تاکید کرد:حل
و فصل منصفانه پرونده  PS752هواپیمای
اوکراینی و تامین حقوق جانباختگان بیگناه
سانحه و خانواده های داغدار آنان نه با مصاحبه
و بیانیه های تند سیاسی بلکه از مسیر مذاکره
و پایبندی همه به مقررات بینالمللی محقق
خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،منوچهر مرادی سفیر ایران
در کی یف در توئیتی نوشت :جمهوری اسالمی
ایران پیش از فرجه تعیین شده  -و قابل تمدید
 در کنوانسیون شیکاگو پیش نویس گزارشنهایی فنی سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی
را بهاوکراین و دیگر کشورهای ذیربط ارسال
کرده و در انتظار اعالم نظر آنها است.
همچنین درخواست های اوکراین در دوم
مذاکرات در تهران  -با این که در چارچوب
تعهدات بین المللی ایران نبود -طی روزهای
اخیر اجابت شده است .روند رسیدگی به
پرونده در دادسرای نظامی تهران در حال
رسیدگی است و مسئولین مربوطه وعده
دادهاند نتایج تحقیقات به زودی به دادگاه
ارسال و متهمین به دست عدالت سپرده
خواهند شد.
حل و فصل منصفانه پرونده  PS752و تامین
حقوق جانباختگان بیگناه سانحه و خانوادههای
داغدار آنان نه با مصاحبه و بیانیههای تند
سیاسی بلکه از مسیر مذاکره و پای بندی همه
به مقررات بین المللی محقق خواهد شد.

چهارشنبه  24 /دی  / 1399شماره 4734

اخبار

وزیر امور خارجه:

بازگشتآمریکابهبرجامبدونبرداشتنتحریمهافقطبهنفعآمریکاست
به گزارش ایرنا «محمد جواد ظریف» درباره
پرونده «حرف قطعی» موضع جمهوری اسالمی
ه تحریمها و برجام با دفتر حفظ و نشر
در زمین 
آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای گفت
وگو کرد.
رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی  ۱۹دی
درباره گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای
سیاسی کشور پیرامون رفتار جمهوری اسالمی
در قبال برجام و وظایف آمریکا در این خصوص،
گفتند «ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای
نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛ اصال ً مساله
ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا
ه منطقی ما و مطالبه
برنگردد .آنچه مطالب 
عقالنی ما است ،رفع تحریمها است؛ این حق ّ
ب شد ه ملّت ایران است ».این جمالت
غص 
مواضعی بود که رهبر انقالب آن را به عنوان
«سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم
کردند.
یکی از موضوعاتی که رهبر انقالب در
سخنرانی تلویزیونیشان در سالروز قیام  ۱۹دی
مطرح کردند ،بحث توقف تحریمها علیه ملت
ه عنوان سؤال اول ،چرا غربیها و
ایران بود .ب 
ه تحریمها
مشخصا دولت آمریکا موظفاند هم 
علیه ملت ایران را بردارند؟ و چرا برچیدهشدن
تحریمها بر بازگشت آمریکا به برجام اولویت
دارد؟
ظریف :آمریکاییها بعد از اینکه از برجام
خارج شدند هم تحریمهای گذشته را برگرداندند
و هم اینکه با عناوین جدید تحریمها را دشوارتر
کردند .لذا صرف بازگشت آمریکا به برجام در
ه خاطر اینکه
شرایط کنونی کفایت نمیکند .ب 
برجام در شرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از
تحریمها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریمها
در داخل برجام تشریح شد؛ یعنی هدف برجام
هم این بود که آن تحریمها را بردارد.
امروز برای اینکه آن شرایط فراهم شود ،صرفا ً
بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست ،بلکه
مثال ً
باید تحریمها را بردارد یعنی نه اینکه بگوید 
من عین کلمات برجام را اجرا میکنم .ترامپ در
این چهار سال تالش کرد که برجام را از محتوا
تهی بکند و تحریمهایی را تحمیل بکند که اگر
آمریکا به برجام برگردد هم آن تحریمها کماکان
باقی بماند .مثال ً بانک مرکزی و وزارت نفت را از
تحریمهای تحت عنوان هستهای خارج کردند و
با عنوان تروریسم تحریم کردند .اصال ً عناوین و
نحو ه انتصاب تحریمها را هم عوض کردند.
رهبر انقالب همین فرمایشات در سخنرانی
اخیرشان را به ما نیز فرموده بودند و ما هم بر
ی که از دیدگاه ایشان داشتیم از
اساس آگاه 
مدتها قبل اعالم کردیم آنچه که باید آمریکا
انجام بدهد ،انجام وظیفههایی است که چهار
سال از آن تخطّی کرده و او ّل از همه باید آن کار
را انجام بدهد .هرچند اوباما هم خیلی با تعهد
به وظایف خود عمل نکرد؛ ام ّا در چهار سال
گذشته ،هدف ترامپ نابود کردن برجام بود.
آمریکا او ّل باید تعهداتش را انجام بدهد ،بعد
ه
موضوع بازگشت آمریکا به برجام یک مسئل 
ثانوی است.
موضوع اصلی این است که روابط اقتصادی ما
ه
با کشورها عادی شود .اگر به برجام و قطعنام 
 ۲۲۳۱نگاه کنید ،تعهدی که آنجا وجود داشته
در واقع عادیسازی روابط اقتصادی ایران با دنیا
ه
بوده که بهدلیل تحریمهای آمریکا و اتحادی 
اروپا و بهدلیل تبعیت بسیاری از آمریکا،
ی غیرعادی شده بود و
بدون هیچ منطق قانون 
در این چهار سال هم با فشارهایی که 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.
همانطور که میدانید آمریکا و اروپا برای
رفع تحریمها باید یکسری گامهای عملی
بردارند .این اقدامات چیست؟ چه خسارتهایی
ه خروج آمریکا از برجام به ما وارد شده و
از ناحی 
این خسارتها چگونه قابل جبران است؟
ی این است که باید
ظریف :گامهای عمل 
روابط اقتصادی ایران با جهان عادی شود؛ یعنی
حل و فصل تمام اقداماتی که آمریکا کرده و
ه اقتصادی با ایران را محدود
باعثشده رابط 
بکند .ما با آمریکا کاری نداریم .ام ّا اگر بخواهیم
وارد جزئیات بشویم ،باید محدودیتهایی که
برای فروش نفت ایران ایجاد کردند را بردارند.
نفت ایران مشتری دارد ،ولی آمریکاییها با
روشهای زورمندانه و فشار مانع شدند که
مشتریها نفت ایران را خریداری کنند .این هم
باید متوقف شود .باید روابط بانکی ما به حالت
او ّلیه برگردد و قراردادهایی که با شرکتهای
مختلف داشتیم ،اجرایی شود .طرفهای مختلف
کارگزاریهای بانکی ما به حالت او ّل برگردند و
ه ما بوده باید
مشکالتی که برای حملونقل و بیم 
برگردانند.
ه دوم
بهعبارت دیگر ،آنچه که در ضمیم 
برجام است تأکید بر آثار اقدامات دارد .نه فقط
اینکه آقای بایدن یک متنی را امضاء کند .امضا
ضروری است ،ام ّا این فقط شرط الزم است.

نماینده اتحادیه اروپا:

ما اعتقاد قوی به حفظ برجام داریم

وزیر امور خارجه با بیان این که بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریمها فقط بهنفع آمریکاست ،گفت:حضور آمریکا در برجام تنها در صورتی
مفید است که مزایای اقتصادی برای ایران داشته باشد.

آمریکاییهابعد
از اینکه از برجام
خارج شدند
همتحریمهای
گذشته را
برگرداندند و هم
اینکه با عناوین
مها
جدیدتحری 
را دشوارتر
کردند .لذا صرف
بازگشتآمریکا
به برجام در
شرایطکنونی
کفایتنمیکند
شرط کافی این است که ما آثار اقدامات آمریکا
را ببینیم .هم در برجام ،هم در بحث تعهدات
ه اروپا و هم در بحث تعهدات آمریکا
اتحادی 
مطرح و تأکید شده است .حرفی که ما در
چهار سال گذشته به اروپاییها زدیم این است
که درست است شما یکسری امضا کردید و
یک رشته تحریمها را برداشتید ،ام ّا مردم ایران
اثری نمیبینند .االن مردم ایران میبینند که
شرکتهای اروپایی ایران را ترک کردند .اینها
اثراتی است که ما باید ببینیم.
در مورد خسارت نیز رهبر انقالب هم در
فرمایشاتشان به ما ،هم در سخنرانی عمومیشان
فرمودند که موضوع خسارت از موضوعاتی
است که باید در مراحل بعدی مورد بحث قرار
بگیرد .واقعا ً هم باید مشخص باشد که برجام
مثل یک در گردان نیست که شما از یک طرف
وارد و از طرف دیگر خارج بشوید .باالخره روابط
بینالملل قاعده دارد .اقدامات آمریکا باعث
خسارت بر مردم ایران شده و حتما ً در مراحل
بعدی موضوعاتی که مورد نظر ما هست برخی
سوءاستفادههایی است که شاید انجام بدهند و
همینطور جلوگیری از تکرار اقدامی است که
آمریکا کرد .ما نباید فراموش کنیم که پنجاه
شرکت چینی هم توسط آقای ترامپ در چهار
سال گذشته تحریم شدند و شرکای ما ضربه و
ضرر دیدند .این ضررها هم باید جبران بشود.
در بین صحبتهای رهبر انقالب یک

ه ما بازگشت آمریکا
گزارهای وجود دارد که مسال 
به برجام نیست ،بلکه رفع تحریمهای ظالمانه
است .آیا بازگشت آمریکا به برجام برای ما
فوایدی هم دارد؟
ه  ،۲۲۳۱حضور
ظریف :بعد از قطعنام 
آمریکا در برجام تنها در صورتی مفید است
که مزایای اقتصادی برای ایران داشته باشد.
هدف جمهوری اسالمی از حضور آمریکا در
برجام با  ۲۲۳۱محقق شده؛ یعنی قطعنامهها
لغو شدند .االن آمریکا میتواند این امتیاز را با
وارد شدن 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 بازگشت
آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریمها نهتنها
منفعتی برای ما ندارد ،بلکه منفعت صرف برای
آمریکاست.
ه دیگری که در بیانات رهبر انقالب و
مسئل 
سایر مسئوالن هست ،موضوع تعهدات متقابل
است .تحلیل شما از قانون مجلس و اقدام اخیر
دولت چیست؟ وزارت خارجه و دولت در قبال
برگشت تعهدات در حوزه برجام چه برنامهای
دارند؟
ظریف :ما روندی را بعد از خروج آمریکا از
برجام شروع کردیم و دو دور این روند را نهایی
کردیم .در آذرماه  ۹۷به اروپاییها نامه نوشتیم
و گفتیم ما تا حاال دو دوره به شما فرصت دادیم،
(از اردیبهشت  ۹۷تا آذر  ،۹۷بیش از شش ماه)
اگر االن راهی پیدا نکنید ما شروع به اجرای
حقمان در مادهی  ۳۶میکنیم 6 .ماه دیگر
هم فرصت پیدا کردند تا نزدیک به اردیبهشت
 ۹۸که از آن زمان ما شروع کردیم و اقدامات
خودمان را در پنج مرحله اجرایی کردیم .این
پنج مرحله را هم با هماهنگی هیات عالی نظارت
بر برجام که بر اساس دستور رهبر انقالب بعد
از پذیرش برجام عملیاتی شده بود طراحی و
ه پنجم اعالم کردیم که
اجرایی کردیم و در مرحل 

به جز نظارت آژانس هیچ محدودیت دیگری از
برجام را قبول نداریم.
آنها نهتنها به عهدشان وفا نکردند ،بلکه
تخلف هم کردند .البته ما همواره اعالم کردیم که
میتوانیم در صورت اجرای تعهدات طرف مقابل
با توجه به اینکه کشور قانونمداری هستیم و به
عهدمان وفا میکنیم ،به تعهداتمان برمیگردیم.
لذا این اقدام از اردیبهشت  ۹۸شروع شد و در
ه آخر در اواخر سال
پنج مرحله پیش رفت .مرحل 
 ۹۸بود و ما رسما ً به اعضای برجام اعالم کردیم
که دیگر ما تعهدی نسبت به محدودیتهای
هستهایمان نداریم؛ یعنی ما همان زمان هم
میتوانستیم غنیسازی  ۲۰درصد را اجرا کنیم و
ه بسیار
امکانش را هم داشتیم ،کما اینکه با فاصل 
ه مجلس این کار انجام شد.
اندکی از مصوب 
ه مجلس نظرات
ام ّا دولت در مورد مصوب 
متفاوتی داشت و ما آن نظرات را ابراز کردیم،
ه مجلس تبدیل به قانون شد،
ولی وقتی مصوب 
همه تابع قانونیم .اصلی که ما را هدایت میکند
ه مجلس
قانون است .همان زمانی که مصوب 
تصویب شد ،من در یک اجالس بینالمللی که
بهصورت وبیناری شرکت میکردم ،اعالم کردم
که اگر مراحل قانونی این مصوبه طی شود ما اجرا
میکنیم .وقتی هم مراحل قانونی طی شد ،ما
اجرا را شروع کردیم .در اجالس وزرای  ،۴ +۱من
بهصراحت گفتم شما ادعا میکنید که کشورهای
دموکراتیکی هستید ،چطور از ایران میخواهید
ت
که مهمترین اصل دموکراسی که رعایت نظرا ِ
نمایندگان مردم است را عمل نکنیم؟

رهبر انقالب هم در جلسهای فرمودند که
ه مجلس باید اجرا بشود .آقای دکتر
مصوب 
روحانی و آقای دکتر صالحی هم گزارش دادند
که به آژانس اعالمشده و اجرا میشود .اگر
خاطرم باشد جلسه روز شنبه بود و دوشنبه
ساعت یازده صبح این اقدام انجام شد.
دولت آییننامهای را تصویب کرد و بر اساس
آن آییننامه کار سازمان انرژی اتمی شروع شد.
بحمدللّه توفیقاتی که سازمان انرژی اتمی در
پنج سال گذشته در چارچوب برجام کامال ًمبتنی
بر تعهداتمان و بعد از شروع اجرای ماد ه ۳۶
ه مصوبات
داشته ،این امکان را به ما داد که هم 
مجلس را در ظرفهای زمانی که دولت و مجلس
توافق و تعیین میکنند ،اجرا کنیم و به همین
ترتیب هم تا حاال پیش رفتیم .تولید غنیسازی
 ۲۰درصد شروع شده و ما موارد را اعالم کردیم.
ه موارد هم بر اساس چهارچوبهایی که
بقی 
تعیینشده و بر اساس منافع ملی پیش خواهد
رفت .زمانبندی آن را هم دولت در آئیننامه
اجراییاش مشخص کرده که انشاءاللّه عملی
خواهد شد.
نکتهای که در صحبتهای رهبر انقالب
مطرح بود «تعهد در مقابل تعهد» است .در
مورد تعهدات طرفین صحبت شد ،ولی نقشه
راه ما در قبال تعهد احتمالی چه خواهد بود؟
ظریف :همانطور که عرض کردم
ی رهبر انقالب یکی
فرمایشات عمومی و خصوص 
است .لذا به ما قبال ً هم دستور داده بودند و
ما هم بر اساس ارشادات ایشان سیاست بیانیه
در برابر بیانیه ،امضا در برابر امضاء ،اجرا در
برابر اجرا را انجام دادیم .اگر آنها میخواهند به
برجام برگردند و تعهداتشان را انجام دادند ،ما
هم تعهداتمان را انجام میدهیم .اگر آقای بایدن
دستور اجرایی امضا بکند ،ما هم امضا میکنیم.
هر وقت اجرا کردند ما هم اجرا میکنیم .این

مراحلی است که کامال ً مشخص تدوینشده
و فقط هم دستوری نیست .این آمریکاست
که خارجشده و باید تعهداتش را انجام بدهد.
همانطور هم که رهبر انقالب فرمودند بازگشت
به برجام اصل نیست ،اجرای تعهدات اصل
است.
یک نکتهای را هم عرض بکنم؛ در چهار سال
گذشته بار دیگر ثابت شد که فشار بر ایران کار
نمیکند .آمریکاییها واقعا ًفکر میکردند فشاری
که در دورههای گذشته بر ایران وارد شده ،کافی
نبوده و عنوان آن را فشار حداکثری گذاشتند.
خیال میکردند اگر فشار حداکثری بیاورند تأثیر
میگذارد .اگر خاطرتان باشد در اردیبهشت
 ۹۷که از برجام خارج شدند ،پیشبینی آقای
بولتون ،مشاور امنیت ملی وقت آقای ترامپ این
بود که ایران نمیتواند چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب را برگزار کند.
خب دیدند که مردم ما با صالبت نهتنها چهلم
که چهلویکمین و چهلودومین سالگرد پیروزی
را هم برگزار کردند و در آینده انشاءالله برگزار
میکنند .شهید بزرگوار ما سردار سلیمانی را با
ه شب در یک اتومبیل
بزدالنهترین روش در نیم 
ه پهپاد زدند که نشاندهنده
غیرجنگی بهوسیل 
بزدلی بود و شرم ابدی برای ترامپ شد؛ ولی بعد
از این خسارت عظیم ،کماکان مقاومت سربلند
ایستاده و ادامه میدهد.
س جمهوری آمریکا سعی
تاکنون هفت رئی 
کردند بر ایران فشار بیاورند ،ولی شکست
ه دنیا میگوید سیاست فشار
خوردند .امروز هم 
حداکثری نهتنها شکست خورد ،بلکه شکست
فجیعی خورد.
اگر طرفهای برجام ،بخواهند شرایط
جدیدی برای برداشتن تحریمها مطرح کنند،
موضع ما چه خواهد بود؟
چ وجه حق ندارند چنین کاری
ه هی 
ظریف :ب 
بکنند .اوال موضوع برجام موضوع هستهای
ایران بود و موشکی ربطی به این نداشت و اگر
ه شورای امنیت هم اشارهای به موشکی
قطعنام 
کرده بود ،به موشک دارای کالهک هستهای
اشاره کرده بود .وقتی ایران سالح هستهای
نداشته باشد ،موشک دارای کالهک هستهای
هم دیگر معنی نمیدهد .لذا اصال ً موضوعیت
ندارد ،ضمن اینکه خط قرمز ما هم است .ثانیا ً
طرفهای برجام که ساالنه باالی صد میلیارد
دالر سالح به منطقه میفروختند ،در موقعیتی
نبودند که به ایران بگویند شما ابزار دفاعیات
را از دست بده .وقتی آنها این بحث را مطرح
میکردند ما عالوه بر اینکه میگفتیم موشک
ربطی به برجام ندارد ،میگفتیم آیا شما حاضرید
فروش تسلیحاتتان به منطقه را متوقف کنید؟
ه نظامیشان
آیا کشورهای منطقه حاضرند هزین 
ه نظامی ایران برسانند؟
را به هزین 
اروپاییها و آمریکاییها باید بدانند ما
موضوعی را که یک بار مذاکره و توافق کردیم،
دوباره مذاکره نخواهیم کرد .قاعد ه مذاکره این
نیست .آنها باید سیاست زیادهخواهی را
کنار بگذارند .اگر با دیگران میتوانند مذاکره
کنند ،بروند از نو مذاکره کنند .آمریکاییها یک
اصطالحی دارند که میگویند آنچه مال من
است که مال من است ،ولی آنچه مال تو است
قابل مذاکره است .اگر این قاعده را با دیگران
بهکار میبرند باید این نکته را متوجه باشند که
چنین قاعدهای را با ایران بهعنوان قدیمیترین
ملت جهان هیچگاه نمیتوانند انجام بدهند.

نماینده دفتر «اتحادیه اروپا» در عراق تاکید
کرد که این اتحادیه اعتقاد قوی به زنده ماندن
دیپلماسی و حفظ برجام دارد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری
«المعلومه» عراق« ،مارتین هوت» نماینده
دفتر اتحادیه اروپا در عراق امروز (سه شنبه)
در سخنانی درباره برجام گفت :اتحادیه اروپا
قویا ًبه زنده نگه داشتن دیپلماسی و بویژه حفظ
توافق هسته ای (برجام) و نجات آن اعتقاد
دارد.
وی تاکید کرد :انتقال قدرت به دولت جدید
آمریکا که از مشخصه تمایل بیشتر به گفتوگو
برخوردار است ،می تواند زمینه را برای یک
فرصت منحصر به فرد در این خصوص فراهم
کند .بنابراین هرگونه پیشرفت ،احتماال ًمنجر به
یک فرایند دیپلماتیک جدید می شود که طرف
های توافق هسته ای از طریق آن می توانند
برای تثبیت پرونده هسته ای تالش کنند.
ایران  ۲سال پس از خروج یکجانبه آمریکا
از برجام و تعلل طرفهای اروپایی در عمل
به تعهداتشان در این توافق ،گامهایی را تحت
نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد.
براین اساس ،ایران  ۱۵دیماه  ،۱۳۹۸با
صدور بیانیهای آخرین گام کاهش تعهدات
برجامی خود را اعالم کرد که طبق آن ،تهران
دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل
ظرفیت غنیسازی ،درصد غنیسازی ،میزان
مواد غنیشده و تحقیق و توسعه) نخواهد
داشت و از این پس ،برنامه هستهای ایران فقط
بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت
و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز
طبق روال ادامه مییابد.
در همین حال مجلس شورای اسالمی
 ۱۱آذر به کلیات طرح «اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران»
رای داد که یکی از بندهای نهگانه آن دولت
جمهوری اسالمی را مکلف میکند برای لغو
تحریمها «غنیسازی  ۲۰درصدی را عملیاتی
کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از
سانتریفیوژهای نسل  ۶و  ۸را در دستور کار
قرار دهد»
مجلس دو ماه به دولت فرصت داده بود که
در صورت ادامه تحریمهای آمریکا همکاری با
آژانس را محدود کرده و غنیسازی  ۲۰درصدی
را آغاز کند.
جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده
است در صورت بازگشت آمریکا به برجام و
اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرفهای
این توافق بینالمللی ،گامهای برداشته شده در
مسیر کاهش تعهدات برجامی از سوی تهران
به سرعت برگشت پذیر خواهد بود.

میشل عون:

دولتی در کار نیست ،حریری
دروغ می گوید
رئیس جمهوری لبنان در دیدار با نخست
وزیر دولت پیشبرد امور ،سعد حریری را
دروغگو توصیف کرد.
به گزارش ایسنا ،شبکه تلویزیونی الجدید
لبنان فیلم ویدئویی از دیدار میان میشل عون،
رئیس جمهوری این کشور و حسان دیاب،
نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان منتشر
کرد که در آن عون ،سعد حریری ،نخست وزیر
مکلف به تشکیل کابینه جدید را به دروغگویی
متهم می کند.
این ویدئو از دیدار عون با حسان دیاب اندکی
قبل از شروع جلسه شورای عالی دفاع لبنان در
کاخ بعبدا ضبط شده است.
در این ویدئو دیاب از عون میپرسد« :جناب
رئیس جمهور تشکیل دولت چه شد؟» و عون
جواب میدهد« :تشکیل دولتی در کار نیست،
یک برگه به من داده  ...دروغ میگه ...اظهارات
دروغین مطرح میکنه ،االن چند وقته که
خبری نیست ...ببین شانس لبنانیها رو...
االن رفته ترکیه نمیدونم چه تاثیری میخواد
بگیره» حریری نیز در واکنش به این اظهارات
رئیس جمهوری لبنان به کتاب مقدس استناد
کرد و در توییتی به نقل از کتاب مقدس-
سفر حکمت نوشت :حکمت در نفسی که
دنبال مکر است و در جسمی که مرتکب گناه
میشود ،وارد نمی شود.
حریری روز جمعه بدون اطالع قبلی به ترکیه
رفت و با رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری
این کشور در استانبول دیدار کرد .در این دیدار
دو ساعته و پشت درهای بسته ،دو طرف در
خصوص توسعه همکاریهای عمیق مشترک
و روابط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و تجاری
گفتوگو کردند.

