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 همیشه آماده بودیم
به کشورهای همسایه برویم

وزی��ر امور خارج��ه گفت: همیش��ه آم��اده بودیم به 
کش��ورهای همسایه برویم و دس��ت ایران همیشه به 

سمت کشورهای منطقه دراز بوده است.
محمدج��واد ظری��ف در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که 
اظهاراتی به نقل از ش��ما در گفت وگو با المسیره یمن 
منتشر ش��ده درباره آمادگی برای س��فر به عربستان 
برای حل اختالفات و اینکه آیا اتفاق جدیدی رخ داده 
که چنین اظهارات��ی را بیان می کنید؟ عنوان کرد: نه 
اتفاق خاصی نیفتاده اس��ت. ما همیش��ه آماده بودیم 
به کش��ورهای همس��ایه برویم و کماکان این آمادگی 

را داریم.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی خاطرنش��ان کرد: دست 
جمهوری اسالمی همیشه به سمت کشورهای منطقه 
دراز بوده و اگر زمینه فراهم و در کش��ورهای همسایه 
ما آمادگی باشد که همکاری کنند، حتما این آمادگی 

را خواهیم داشت.
وزیر خارجه عنوان کرد: بس��یار خوشحال شدم توجه 
به صادرات و توجه به روش های نوین و علمی صادرات 
در اینجا مشهود بود و امیدوارم دوستان هر چه بیشتر 

در این زمینه موفق شوند.  فارس 

دیدار سفیر ایران با بوگدانف 
سفیر ایران در مسکو ضمن دیدار با معاون وزیر خارجه 
روسیه درباره سفر اردوغان به سوچی، تحوالت سوریه 

و همچنین ابتکار صلح هرمز به رایزنی پرداخت.
مهدی س��نایی با میخائی��ل بوگدانف دیدار و در مورد 

تحوالت خلیج فارس و خاورمیانه گفت وگو کرد. 
در ای��ن مالق��ات طرفین ع��الوه بر بررس��ی آخرین 
تح��والت کش��ورهای منطق��ه، در خص��وص ابت��کار 
جمهوری اسالمی ایران برای تامین امنیت در منطقه 
با نام صلح هرمز و طرح روسیه برای امنیت جمعی در 

منطقه خلیج فارس بحث و تبادل نظر کردند. 
در این دیدار دو طرف همچنین در آستانه سفر رجب 
طی��ب اردوغان رئی��س جمهور ترکیه به س��وچی به 
منظور دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 
ابع��اد مختلف تحوالت س��وریه را مورد بررس��ی قرار 

دادند.  تسنیم 

اعتراض ها در لبنان به فساد دولتی است
کارشناس مس��ائل خاورمیانه گفت: رهبران ناآرامی ها 

در لبنان توانایی تغییر دولت را ندارند.
جعفر قناد باش��ی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، باش��اره ب��ه ناآرامی ه��ای اخی��ر در لبنان و 
دالیل بروز آن از س��وی مردم این کشور، اظهار کرد: 
رویدادهایی که لبنان در روزهای اخیر ش��اهد آن بود؛ 
حاصل  واکنش مردم  این کشور به کاستی ها در حوزه 
اقتصادی و بخش��ی از فسادی می ش��ود که در دولت 

لبنان وجود دارد.
کارشناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان کرد:مشکالت 
اقتص��ادی و فس��اد موج��ود در بدنه اجرای��ی وجود 
دس��تگاه های اداری لبنان، حاص��ل ناکارآمدی دولت 
های گذشته و حاکم این کشور بوده و به اصطالح یک 

شبه ایجاد نشده است. باشگاه خبرنگاران  

اخبار

ابراز نگرانی از گسترش درگیری میان واشنگتن و تهران
کاندیدای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا درباره سیاست های دونالد ترامپ در 

قبال ایران ابراز نگرانی کرد.
جو بایدن، معاون پیش��ین دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور فعلی آمریکا در انتقاد 
از سیاس��ت های ترامپ در قبال ایران گفت: او یک س��ال دیگ��ر در پیش دارد. 

می توان��د به راحتی م��ا را درگیر جنگی تصادفی در ایران کن��د. او بدون این که 
درکی از عملکردش داش��ته باشد، می تواند ما را وارد یک درگیری کند. این]مقطع[ 

زمانی حساس میان اکنون و نوامبر بعدی است. انتقاد برخی از سیاست مداران آمریکایی 
از جمله بایدن به ترامپ در پی سیاست های یک جانبه و قهری دولت وی در قبال ایران 
مطرح می ش��ود. دولت ترامپ در همان ابتدا با مطرح کردن این ادعا که توافق هسته ای 
توافقی جامع نبوده و نقص دارد و ایران به دنبال دس��تیابی به سالح هسته ای می باشد، 

به طور یک جانبه از توافق هسته ای خارج شد.  ایسنا 

تحریم های علیه ایران، صدای قانونگذار ارمنستانی را درآورد
به گفته یک نماینده پارلمان ارمنس��تان، هیأت اعزامی این کش��ور در نشس��ت 
اخیر مجمع پارلمانی ناتو از تحریم های چهل س��اله کشورهای غربی علیه ایران 

انتقاد کرده است.
ویکت��ور ینگیباری��ان اعالم کرد که هیأت اعزامی این کش��ور به نشس��ت مجمع 

پارلمانی ناتو تالش کرد که از دیگر حاضران در این نشست درباره اثرات تحریم های 
غرب علیه ایران سؤال و تحقیق کند. وی گفت: تجربه چهل ساله نشان داده است که 

متأسفانه این تحریم ها منجر به روابط دوستانه بین ایران و غرب نشده است. البته ما ]در 
نشس��ت مجمع پارلمانی ناتو[ تأکید کردیم که این فقط ایران نیست که از تحریم ها رنج 
می برد و دیگر کشورهای منطقه از قبیل ارمنستان هم از تحریم ها رنج می برند. اظهارات 
این عضو پارلمان ارمنستان در نشستی خبری با حضور آندرانیک کوچاریان رئیس هیات 

اعزامی ارمنستان به نشست مجمع پارلمانی ناتو ارمنستان مطرح شد.  فارس

ایران و اسد برندگان تصمیم ترامپ در شمال سوریه بودند
ی��ک مقام پیش��ین وزارت امورخارجه آمریکا به انتق��اد از تصمیم رئیس جمهور 
کش��ورش برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال س��وریه پرداخت و گفت که 

برندگان این اقدام، ایران و اسد بوده اند.
ویلیام برنز در پاس��خ به سوالی درباره تصمیم رئیس جمهور کشورش برای خروج 

نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، به انتقاد از این تصمیم او پرداخت. وی تصریح 
کرد: از نظر من یک روش هوشمندانه و یک روش احمقانه برای مواجهه با این وضعیت 

بس��یار پیچیده با اهرم های متوس��طی که در شمال شرق س��وریه برخوردار بودیم، وجود 
داشته است و ما روش غیر عقالنی را برگزیدیم. برنز گفت: رئیس جمهور اهرم خود را کنار 
گذاشت و سپس در یک مذاکره آتش بس شتابزده کردها را زیر اتوبوس انداختیم و هرآنچه 
اردوغان می خواس��ت، به او دادیم. این مقام پیش��ین آمریکای��ی همچنین تاکید کرد که 

برندگان این تصمیم نه تنها ترک ها و روس ها، بلکه ایران و اسد بوده اند.  صداوسیما

گزارش

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید؛ آنچه آقای ظریف 
عنوان کرد خیلی صریح و ش��فاف بود.ایشان گفتند اوباما باید 
تعه��د می داد که تحریم ها را بردارد و این کار را کرد و نامه ای 

را آن زمان امضا کرد و فرستاد و این کار انجام شد
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان س��ه ش��نبه هفته 
گذشته با فعاالن فضای مجازی نشست داشت، در این نشست 
او درباره انتس��اب این سخن به خود که امضای کری تضمین 
است، واکنش نش��ان داد و گفت؛ من چه زمانی گفتم امضای 
جان کری سند است؟ یک نقل قول از من بیاورید که من این 
را گفته باشم. ظریف افزود: به من اتهام و افترا نزنید. من گفتم 
شما از بنده امضا خواس��تید، من امضا آوردم. دستوری که به 
من داده شده بود که اوباما امضا کند که من امضا گرفتم. من 

هیچ زمانی نگفتم امضای جان کری سند است.
این در حالی اس��ت که فؤاد ایزدی کارش��ناس و منتقد برجام 
۲۳ روز پیش از تصویب توافق هس��ته ای در مجلس ش��ورای 
اس��المی، در جلس��ه ش��ورای روابط خارجی پیرامون برجام، 
از ظریف پرس��ید: پ��س از ۱۸ ماه باقیمانده از دوره ریاس��ت 
جمهوری اوباما هیچ یک از نامزدهایی که کاندیدای ریاس��ت 
جمهوری امریکا شوند و رأی بیاورند به توافق هسته ای پایبند 
نخواهن��د ماند همچنان که کری این موضوع را تأیید کرد که 

توافق را پس از اوباما نقض خواهند کرد.
ظریف با خنده پاس��خ می دهد؛نمی تواند این کار را بکند آقای 
دکتر ایزدی، من به شما اطمینان می دهم. ترامپ تحریم ها را 

برگرداند چه کسی در دنیا آنها را اجرا خواهد کرد؟!
عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون 
وزی��ر خارجه، در ۳۰ آذر م��اه ۱۳۹۴ گفته بود؛ آنچه برای ما 
مهم اس��ت این اس��ت که برجام در مرحله اج��را با هیچگونه 
خدش��ه و صدمه ای مواجه نشود، آقای کری این تضمین را به 
عن��وان وزیر خارجه آمریکا به صورت کتبی با امضای رس��می 
داده اس��ت. از جمله آقای عراقچی می توان اس��تنباط قاطع و 
قطعی کرد که او گفته اس��ت امضای ج��ان کری برای برجام 

تضمین است
اگر بتوان گفت که تفاوتی میان وزیر خارجه و معاونش وجود 
ندارد، س��خن آقای عراقچی که گفته ب��ود امضای جان کری 
تضمین اس��ت، نظر همه اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای، 

وزیر خارجه و دیگر دست اندرکاران برجام تلقی می شود.
البت��ه امضای اوباما و ج��ان کاری از لحاظ جایگاه و مس��ائل 
حقوقی و بین المللی بس��یار تفاوت دارد ک��ه اگر اوباما توافق 
هس��ته ای را امضا کرده باش��د که از امضای ج��ان کری باید 

معتبرتر باشد، آیا جز این است؟
حاال س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به س��وال سیاست 
روز مبن��ی بر اینکه محمدج��واد ظریف اخیرا در جمع فعاالن 
فض��ای مجازی درباره امضای ج��ان کری برای تضمین برجام 
و عدم خ��روج آمریکا از برجام عنوان کرد که چنین اظهاراتی 
را بیان نکرده و از او خواس��ته شده که امضای اوباما را بگیرد، 
از موس��وی پرس��ید آیا امضای اوباما پای برجام وجود دارد و 
اطمین��ان ظریف به عدم خروج آمری��کا از برجام چه مفهومی 
دارد؟ که وی پاس��خ داد: آنچه آقای ظریف عنوان کرد خیلی 

صریح و ش��فاف بود.ایش��ان گفتند اوباما باید تعهد می داد که 
تحریم ه��ا را ب��ردارد و ای��ن کار را کرد و نام��ه ای را آن زمان 
امضا کرد و فرستاد و این کار انجام شد. این حرفی که نسبت 
داده ش��ده مربوط به موض��وع دیگری بوده ک��ه از زبان وزیر 
خارجه بیان نش��ده اس��ت و تیتری که روزنامه شرق زده بود 

مشخص بود.
وی افزود: متاسفانه امر ناصحیحی را عنوان می کنیم و رها هم 

نمی کنیم و احتماال اغراض دیگری در میان است.
س��خنگوی وزارت خارجه ادام��ه داد: آنچه آقای ظریف عنوان 
ک��رد ک��ه آمریکایی ها نمی توانن��د از برجام خارج ش��وند و یا 
اینک��ه ای��ن کار را نخواهند کرد، اطمینانی بود که ایش��ان به 
حقوق بین الملل داش��ت و همچنین اطمینانی که به خودمان 
و تعهداتمان داشته ایم. اینکه طرف مقابل علیرغم همه قول و 
قرارها و قطعنامه ش��ورای امنیتی که خودش به آن رای داده، 
زیر تعهدش می زند، خیلی نمی شود روی آن حساب کرد، این 
معنای اطمینان و اعتماد کردن نیس��ت. وقتی توافقی حاصل 
می شود دو طرف باید براس��اس تعهدات اخالقی و حقوقی به 

آن پایبند باشند.
وی گف��ت: فک��ر نمی کنم ظریف منظورش ای��ن بوده که آنها 
نمی توانند. توانس��تن و یا انجام ندادن دو مقوله متفاوت است.

مثل این اس��ت که گفته شود این میکروفون نمی تواند بیفتد، 
ولی دستی می آید و میکروفون را می اندازد.

موس��وی به تحرکات دیپلماتیک گذش��ته و پیش رو پرداخت 
و با بی��ان اینکه پویش صلح امید )ابتکار صلح هرمز( توس��ط 
ریاست جمهوری به سران کشورهای ذیربط ارسال شد، گفت: 
امیدواریم این کش��ورها به این پوی��ش بپیوندند تا منطقه ای 

باثبات، امن و عاری از خشونت را شاهد باشیم.
موس��وی درباره حمله به نفتکش ایرانی در دریای س��رخ هم 
عنوان کرد: بررس��ی های همه جانبه درباره این اقدام خصمانه 
که پش��توانه دولتی هم داش��ته در حال انجام است و انشاءاهلل 
گزارش آن را به ملت ایران تقدیم می کنیم و اعالم کردیم که 
مس��ببان این حادثه را مجازات خواهیم کرد. گزارش��ی به هم 
سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص این حادثه و جزییات 
آن داده ایم و ثبت ش��ده و پیگیری های قانونی و حقوی آن در 

حال انجام است.
موسوی به تحوالت شمال و شرق سوریه که با تهاجم نیروهای 
نظام��ی ترکیه به آن منطقه صورت گرف��ت پرداخت و گفت: 
جمهوری اس��المی ایران با این اقدام مخالفت و اعالم کرده که 
نگرانی های امنیتی ترکیه که به جا هم هس��ت ولی بایستی به 
تمامیت ارضی و حاکمیت ملی س��وریه احترام گذاشته شود و 

مالحظات انسانی در آن منطقه نیز باید رعایت شود.
وی ب��ا اش��اره به طرح ه��ا و توافق��ات متعدد در ای��ن زمینه، 
خاطرنش��ان کرد: فکر می کنیم رجوع به این توافقات، راه حل 

این مسائل خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه به رفت و آمدها از کشورهای مختلف 
در روزهای گذش��ته اش��اره کرد و افزود: رئیس جمهور و وزیر 
خارجه جمهوری اس��المی ایران برای شرکت در اجالس عدم 
تعهد به باکو سفر می کنند، روز چهارشنبه و پنجشنبه اجالس 
وزرا و جمعه و شنبه نیز نشست سران در جمهوری آذربایجان 

برگزار می شود.
وی افزود: فرستاده دولت چین هم احتماال فردا به تهران سفر 

می کند و درباره مسائل منطقه با ایشان رایزنی خواهد شد.

گام چهارم طراحی شده
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره گام چهارم 
و رونمایی از نس��ل های جدید سانتریفیوژها اعالم کرد که گام 
چهارم طراحی ش��ده است. مواردی در حال جمع بندی است. 
امیدواریم کار به گام چهارم نکش��د و  تعهدات اروپایی ها اجرا 
ش��ود و در روزهای باقیمانده شاهد قدم و تحرک دیپلماتیک 
ویژه ای از سوی طرف های باقیمانده برجام از جمله اروپایی ها 
باش��یم؛ در غیر این ص��ورت ایران گام چه��ارم را با قاطعیت 

برخواهد داشت.
وی در پاسخ به س��ؤالی درباره تهاجم نظامی ترکیه به سوریه 
و حضور ارتش س��وریه به مناطق هم م��رز با ترکیه گفت که 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی س��وریه باید توسط کشورهای 
منطقه محترم شمرده شود و افزود: اگر دغدغه و نگرانی وجود 
دارد چ��ه ب��ه جا و چه نا ب��ه جا باید از طریق مکانیس��م های 
مس��المت آمی��ز حل و فص��ل اختالفات پیگیری ش��ود که ما 
توافق آدانا را در این زمینه داریم و راه روشنی برای دو کشور 
س��وریه و ترکیه اس��ت که به این توافق برگردند و مش��کالت 
را از ای��ن طریق پیگیری کنند. موس��وی افزود: ایران آمادگی 
خود را اعالم کرده به دو کش��ور )ترکیه و س��وریه( کمک کند 
تا دیدگاه هایش��ان به هم نزدیک ش��ود و در این راستا شاهد 
تماس های تلفنی ظریف با همتایان س��وری، روس��ی، ترک و 
عراقی بودیم و این تالش ها ادامه خواهد یافت و امیدواریم هر 

چه سریعتر به راه حل با ثبات در این زمینه دست یابیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره خبر منتشر شده مبنی بر طرح 
مش��ترک ژاپن و فرانسه و اعطای ۱۸ میلیارد دالر به ایران در 
ازای اج��رای برجام از س��وی ایران گفت: ای��ن همان طرحی 
ب��ود که فرانس��وی ها به دنب��ال آن بودند که ت��ا یک جاهایی 
پیش بردند ولی چون بای��د از کس دیگری اجازه می گرفتند، 
این طرح تاکنون بی نتیجه بوده اس��ت. ای��ن جمع زدن ارقام 
را متوجه نمی ش��وم. طرح مش��ابهی هم قبال توسط ژاپن ارائه 
ش��ده بود که آنها هم در این مسیر کمک کننده باشند. اطالع 

جدیدی ندارم و هر چه بوده مربوط به گذشته است.
موس��وی در پاسخ به س��والی دیگر درباره تصمیم ترکیه برای 
استقرار پایگاه های نظامی در نزدیک مرز با سوریه تصریح کرد: 
ترک ها می توانند در منطقه سرزمینی و مرزها و محدوده خود 
هر پایگاه��ی ایجاد کنند و هر کاری بکنن��د، ولی اگر منظور 
ش��ما حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه و حضور پایگاه های 
نظامی ترکیه در خاک س��وریه اس��ت، این غی��ر قابل قبول و 
تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کش��ور عضو سازمان 
ملل )س��وریه( اس��ت و طبعا با مخالفت ایران و سایر کشورها 
مواجه خواهد ش��د. س��خنگوی وزارت خارج��ه درباره دعوت 
از هیأت��ی از رژیم صهیونیس��تی برای حض��ور در »کنفرانس 
امنیتی منامه« گفت: بسیار جای تاسف دارد که کشور مدعی 
اس��المیت و عربیت بعد از 7۰ سال شاهد بودن جنایات، نسل 
کش��ی، اشغال و کودک کشی علیه یک کشور مسلمان و عرب 
دس��ت به عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی بزند و به 
وی��ژه دعوت از این رژیم به چنین مجامعی؛ ایران این اقدام را 

محکوم می کند و این حضور ناخوشایندی است.

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى تامین کاال 069/ت ك آج/98

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

 تعداد 60 قلم قطعات خودروى نیسان پیکاپ
اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.

2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/419/700/000  ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، 
توانایى مالى ، ارائه سوابق کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك 
درخواستى حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه 
دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار 

است.
((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))

آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها
آدرس: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره روابط عمومى

فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897
تاییدیه فاکس: 3504 داخلى 06152622273

شماره مجوز:1398.4511

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

منظور ظریف این نبوده که آمریکایی ها نمی توانند از برجام خارج شوند 
اینکه طرف مقابل زیر تعهدش می زند، خیلی نمی شود روی آن حساب کرد، این معنای اطمینان و اعتماد کردن نیست

وزیر امورخارجه اخیرا مدعی ش��ده اس��ت که امضای رئیس جمهور آمریکا را 
برای برجام اخذ کرده که بررس��ی گفتار مقام های عالی کشور، این ادعا را زیر 
س��وال می برد. محمدجواد ظریف در بخشی از سخنانش به ماموریت خودش 
برای اخذ امضاء از رئیس جمهور آمریکا ذیل برجام اشاره کرد و گفت: به من 
دستور دادند اول باید اوباما امضا کند که تحریم ها برداشته شود و بعد از آن، 
تعهدات متقابل اجرایی ش��ود. ماموریت من ای��ن بود که این امضا را بگیرم و 
من هم گرفتم! اما در این میان، فرمایش��ات مقام معظم رهبری و برخی دیگر 
از مقامات کشور درخصوص اخذ تضمین های الزم در برجام، بخصوص امضای 

رئیس جمهور آمریکا ادعای ظریف را زیر سوال می برد.
مهم ترین س��ند در عدم اخذ امضا باراک اوباما رئیس جمهور س��ابق آمریکا را 

می توان فرمایشات رهبر معظم انقالب دانست. 
آیت اهلل خامنه ای در جریان بازدید از دانش��گاه فرهنگیان در ۱۹ اردیبهشت 
۱۳۹7 فرمودند: به مس��ئولین بارها گفتیم قبل از هر قرارداد، از طرف مقابل 
تضمین های واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتماد نکنید؛ یکی از ش��روط بنده 
در پذیرش برجام، تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور وقت آمریکا نس��بت 
به برداش��ته ش��دن تحریم ها بود. البته مس��ئوالن محترم ت��الش کردند، اما 
نتوانس��تند و نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به 
همه تعهدات، رئیس جمهور آمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید 
می کند. همچنین علی مطهری نائب رئیس س��ابق مجلس ش��ورای اسالمی و 
نماین��ده مردم تهران نیز در ۲۵ اردیبهش��ت ۱۳۹7 در صحن علنی مجلس، 
گف��ت: این موضوع بس��یار خوبی بود که از رئیس جمه��ور آمریکا در جریان 
مذاکرات هس��ته ای امضا گرفته می شد، ولی زور تیم مذاکره کننده برای این 
کار نرس��ید. در همین رابطه علی اکبر والیتی عضو هیئت نظارت بر برجام در 
۲۱ تیر س��ال ۱۳۹۵ گفته ب��ود: رهبر معظم انقالب فرمودند ک��ه اوباما باید 
تعهدات آمریکایی ها را بنویس��د و امضا کند ولی این کار اتفاق نیفتاد. والیتی 
همچنین گفته بود، جان کری در س��فری به یکی از کش��ورهای اروپایی و در 
جمع ش��ماری از فعاالن اقتصادی، اطمینان خاطر داده بود که آنها می توانند 

با ایران معامله کنند، اما یکی از مس��ئوالن اقتصادی پس از آن جلس��ه طی 
مصاحبه ای گفته بود که آمریکایی ها باید این مطلب را بنویس��ند، زیرا به قول 

شفاهی کری نمی توان اعتماد کرد.
محمدجواد ظریف در حالی از اخذ امضای اوباما برای برداشته شدن تحریم ها 
می گوی��د که وی پیش تر در مصاحبه ای با ش��بکه PBS آمریکا در ش��هریور 
۱۳۹۳ گفت��ه ب��ود: اگر اوبام��ا به ما ق��ول می دهد که کاری بکن��د، ما آن را 

می پذیریم و به قولش احترام می گذاریم.
ظریف در جمع فعاالن فضای مجازی اخذ تضمین های الزم در برجام بخصوص 
امضای باراک اوباما را به عنوان دس��توری از سوی مقامات باالی کشور مطرح 
می کند و درحالی که این ماموریت به اذعان عمده مقامات کش��ور به درس��تی 
انجام نش��د، اما وزیر امور خارجه می گوید: دس��توری که به من دادند این بود 
ک��ه امضا بگیرید و من هم گرفتم! دس��تور به من این نب��وده که دختر اوباما 
را گ��روگان بگی��رم تا اج��را بکند! ، این در حالی اس��ت که بای��د این نکته را 
یادآوری کرد که هیچکس از محمدجواد ظریف چنین درخواس��تی نداشت و 
تنها ماموریت تیم مذاکره کننده اخذ امضای باراک اوباما بوده است که شواهد 
از عدم تحقق آن حکایت می کند. به دنبال تخریب و تضعیف ش��ما در جایگاه 
وزیرخارجه کشورمان نیستیم؛ زحمات دستگاه دیپلماسی را نیز در چند سال 
سکان داری شما نادیده نمی گیریم، اما آنچه مبین است اینکه اعتماد بیش از 
اندازه به آمریکا، به امضای جان کری و اوباما سبب شد تا توافقی امضا شود که 
بعد از خروج آمریکا از برجام و بی تعهدی اروپا در قبال اجرای تعهدات، حاال که 
جمهوری اسالمی ایران تصمیمی قاطعانه در برابر بی تعهدی سه کشور اروپایی 
اتخاذ و گام به گام تعهدات خود را کاهش می دهد حاال کار به جایی رس��یده 
که اتحادیه اروپا ایران را تهدید کرده اگرگام چهارم کاهش تعهدات هس��ته ای 
را اجرا کند از توافق هس��ته ای خارج می ش��ود! منتقدین دلسوز برجام بارها و 
بارها بر این تاکید داشتند که نباید فریب لبخندهای آمریکا و اروپا را بخوریم؛ 
دیپلماسی لبخند در برابر این کشورها جواب نمی دهد، این روزها را می دیدند 

که در این توافق انگار نه راه پس داریم و نه راه پیش  مهر

ماجرای دستوری که اجرا نشد


