
سه نکته مهم در بیانات رهبر معظم 
انقالب از نظر حطیط:

کارشناس برجس��ته استراتژیک مس��ائل نظامی و 
تحلیلگر سیاس��ی لبنانی در بازتاب س��خنان مقام 
معظم رهب��ری به تواناییهای ایران ب��رای مقابله با 

هرگونه تهدید از جانب دشمنان اشاره کرد.
امین حطیط  به آن بخش از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب اش��اره کرد که مربوط به توانایی موشکهای 
ایران در س��رنگون کردن هواپیماهای آمریکایی در 
منطق��ه و نیز حمله موش��کی تالفیجویانه ایران به 
پایگاه آمریکایی »عین االس��د« در عراق بود؛ مبنی 
بر اینکه بازوی موش��کی ایران بلن��د و قدرتمند و 
دقیق اس��ت که قواعد و محاس��بات آمریکا و سایر 
دش��منان را تحتالش��عاع قرار میده��د و این یعنی 

ضعیف کردن ایران محال است.
این تحلیلگر لبنانی درباره تفس��یر کلی استراتژیک 
موضع رهبر معظم انق��الب تأکید کرد، ایران همه 
امکانات الزم برای دفاع از خود و پاس��خ به دشمن 
و ضرب��ه زدن ب��ه آن را دارد. امی��ن حطیط افزود: 
همچنی��ن طبق مواضع ام��ام خامنهای، ایران حق 
برخ��ورداری از یک فضای حیاتی اس��تراتژیک در 
منطق��ه برای حمایت از اهداف خود را دارد و هرگز 
از آن عقبنشینی نخواهد کرد و هیچگونه تهدید یا 
اته��ام و یا ائتالفهای کارتونی، این کش��ور را تحت 

تأثیر قرار نمیدهد. تسنیم  

مرز آذربایجان-ایران حقیقتا مرز 
دوستی است

رئیس جمه��ور آذربایجان در س��خنرانی س��االنه 
2020 و پس از وقوع درگیری های منطقه قره باغ 
گفت: جمهوری آذربایجان مرزهای خود با ایران را 

بازیافته است. 
الهام علی اف تصریح کرد: وقتی من به منطقه خدا 
آفرین رفتم گفتم که این مرز، مرز دوس��تی است؛ 
حقیقتا هم اینگونه است. او همچنین جنگ قره باغ 
و آزادس��ازی مناطق اشغالی خاک کشور خود پس 
از 27 سال را مهمترین رویداد جمهوری آذربایجان 

عنوان کرد. صداوسیما 

نَُجباء از اخراج آمریکا و انتقام شهید 
سلیمانی دست نمی کشد

مؤسسه اسرائیلی مئیر آمیت در ارزیابی جدید خود 
از تحوالت یک س��ال اخیر منطقه، جنبش نَُجباء را 
جزو ش��اخص ترین گروه های مقاومت برشمرد که 
همچنان ب��ر اخراج آمری��کا و خونخواهی ش��هید 

سلیمانی اصرار دارد.
به گزارش روابط عمومی نجبا، اندیشکده صهیونیستی 
"آگاهی های اطالعاتی و ضد ترور" موسوم به »مئیر 
آمیت« )وابسته به مرکز میراث اطالعاتی اسرائیل( 
با انتشار گزارش��ی جدید، جنبش مقاومت اسالمی 
نَُجباء را یکی از اصلی ترین گروه های شیعی معرفی 
کرد که در دوران پس از شهادت سپهبد سلیمانی، 
همچنان تحقق اهداف او را پیگیری می کند. در این 
گزارش ضمن اشاره به سپری شدن یک سال از ترور 
سردار س��لیمانی، آمده اس��ت: با وجود چالش های 
فزاین��ده ط��ی این م��دت، ایران همچن��ان مصمم 
اس��ت که با اصرار ب��ر خروج آمری��کا از خاورمیانه، 
قدرت منطقه ای خود را تحکیم بخش��د. اندیشکده 
اس��رائیلی، جنبش مقاومت اس��المی نَُجباء را یکی 
از ش��اخص ترین س��ازمان های نیابتی ایران خوانده 
که در این راس��تا به ش��دت فعالیت می کند و دایره 
نفوذ خود را در س��وریه و عراق گسترش داده است. 
در این گزارش ادعا ش��ده اس��ت که جنبش نَُجباء 
با هماهنگی سپاه پاس��داران و حزب اهلل لبنان، یک 
مقر جدید در حومه "حلب" س��وریه تأسیس کرده 
و از آنجا ضمن تعامل با س��تاد مرکزی، بر تحوالت 

میدانی در "ادلب" نیز نظارت دارد.
این مؤسسه اطالعاتی در ادامه، سفر دبیرکل نَُجباء 
در فوری��ه 2020 به تهران را م��ورد توجه قرار داد 
و نوش��ت: »اکرم الکعبی« در همایشی تحت عنوان 
"بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت" سخنرانی کرد 
و گفت ک��ه نیروهای تحت امرش ت��ا اخراج کامل 
نظامیان آمریکایی از عراق، به مبارزه ادامه خواهند 
داد.  ب��ر پای��ه این گزارش، دبی��رکل نَُجباء تصریح 
کرد: »ما مصمم هستیم تا انتقام فرماندهان شهید 
مقاوم��ت را بگیریم و خ��ود را ب��رای جنگ آماده 
کرده ایم. شمارش معکوس برای ساعت صفر انتقام، 

آغاز شده است.«
اندیش��کده صهیونیس��تی در پای��ان، به س��فر اخیر 
دبیرکل نَُجباء به تهران در اکتبر 2020 نیز اشاره کرد 
و خاطرنشان س��اخت: الکعبی با مقامات ایران دیدار 
داش��ت و محور اصلی رایزنی های خود را بر مس��أله 

"اخراج آمریکا از عراق" متمرکز کرد. ایسنا 

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

قط��ری ها به دنبال اینک��ه پلی بین ای��ران و جهان عرب 
باشند، نیستند و برای مقامات این کشور خیلی مهم نیست 
که آیا رابطه ایران با کش��ورهای عربی رابطه دوس��تانه ای 
اس��ت یا خیر، اما حرمت همس��ایه خ��ود یعنی جمهوری 
اسالمی ایران را خواهند داشت و از سرگیری روابط ریاض 

و قطر تاثیری بر روابط تهران و دوحه نخواهد گذاشت.
پس از 3 س��ال محاصره قطر از س��وی چهار کش��ور عربی 
یعنی عربس��تان س��عودی، امارات متحده عرب��ی، مصر و 
بحری��ن، 16 دی ماه تمیم بن حم��د آل ثانی امیر قطر در 
نشست همکاری خلیج فارس وارد حضور یافت و محمد بن 

سلمان ولیعهد عربستان به استقبال او رفت.
البته خبر آش��تی قطر و عربس��تان موضوعی بود که از ماه 
قبل نیز مطرح بود به نظر می رس��د دو کشور عزمی جدی 
برای عادی س��ازی روابط با یکدیگر دارند. در همین راستا 
ولیعهد عربس��تان با اش��اره به برگزاری نشس��ت ش��ورای 

همکاری خلیج فارس گفته بود که در اجالس العال، آرمان 
ها برای اتحاد و همبستگی عملی خواهد شد.

اگ��ر کمی به عق��ب برگردیم می توانیم بگوییم سیاس��ت 
محاصره و تحریم عربس��تان علیه قطر زمانی آغاز ش��د که 
ترامپ وارد کاخ سفید و اولین سفرش را به عربستان انجام 
داد. پس از این س��فر بود که ریاض تصمیم به این سیاست 
ها در قبال دوحه گرفت و در این راستا دو کشور بحرین و 

امارات متحده عربی نیز سعودی ها را همراهی کردند.
در میان دولت و ملت جمهوری اس��المی ایران در شرایط 
گوناگون در کنار دولت و ملت قطر بود و بعد از قطع روابط 
س��ران س��عودی با دولتمردان دوحه، تهران تالش کرد تا 

حامی بزرگی برای قطر به شمار رود.
 در همان زمان با  قطع رویکرد دیپلماتیک س��عودی ها و 
اماراتی ها با قطر، جمهوری اس��المی ایران محاصره دولت 
و مل��ت قطر را اقدامی نادرس��ت و ناعادالنه دانس��تند و بر 
توس��عه مناس��بات تهران و دوحه تاکید داش��تند. مقامات 
قطری نیز همواره ایران را کش��وری قدرتمند در منطقه بر 
می ش��مرند و معتقدند اختالفات و مسائل بین المللی باید 
تنها از طریق گفت و گو حل وفصل ش��ود. در میان برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر این است که قطر می تواند پلی برای 
ازتباط ایران با کش��ورهای جهان عرب باشد که کارشناس 
مس��ائل سیاس��ت خارجی در گفت وگو با خبرنگار ما این 
گمان��ه زنی را رد کرد و گفت قط��ر هدفی برای اینکه بین 

ایران و کشورهای جهان عرب پل باشد ندارد.

تنش میان ریاض و دوحه دور از انتظار نیست 
محمد صادق کوش��کی در پاس��خ به سوال سیاست روز در 
خصوص از س��رگیری روابط عربستان و قطر و تاثیر آن بر 
آین��ده روابط تهران و دوحه و نیز اینکه قطر می تواند پلی 
بی��ن ارتباط ایران با جهان عرب باش��د گفت: قطری ها به 
دنبال اینکه پلی بین ایران و جهان عرب باش��ند، نیس��تند 
و برای مقامات این کش��ور خیلی مهم نیست که آیا رابطه 
ایران با کش��ورهای عربی رابطه دوس��تانه ای است یا خیر، 
برای همی��ن نمی توان در این خصوص  محاس��به ای  بر 

روی قطری ها داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه  آین��ده روابط قطر و عربس��تان خیلی 
دوس��تانه هم نخواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون سعودی 
ه��ا، قطر را به عنوان یک رقیب جدی خود بر می ش��مرند 
و تمای��ل ندارن��د از قطر عقب بیفتن��د.  در صورتی که در 

بسیاری از عرصه ها دوه توانسته از ریاض پیشی بگیرد 

کوش��کی تنش در آینده میان دوح��ه و ریاض را محتمل 
برش��مرد و بیان کرد: س��عودی ها خود را بزرگتر قطر می 
دانن��د و نم��ی توانند تحم��ل کنند قطر عل��ی رغم کمی 
جمعیت و مس��احت کم  در قبال کشورشان بخواهد از آنها 
سبقت بگیرد که در شرایط کنونی قطر با هوشمندی خاص 
خودش توانس��ته از ریاض س��بقت بگیرد بنابراین همیشه 
مورد حسادت سران سعودی قرار داشته است که در آینده 
حسادت سران سعودی و اماراتی موجب تنش میان این دو 
کشور با قطر خواهد داشت.  این کارشناس مسائل سیاست 
خارج��ی با تاکید بر اینک��ه  قطر روابط خود را با جمهوری 
اسالمی ایران در یک حد متوسط نگه داشتند، خاطر نشان 
ک��رد: آنها نه روابط خود را با ته��ران صمیمی می کنند و 
نه رابطه ش��ان با تهران خصمانه است، قطر خیلی با اهداف 
نظام جمهوری اس��المی ایران سازگار نیست اما می دانند 
که مانند سران سعودی نباید با تهران وارد دشمنی شوند و 
به هرحال حرمت همسایه شمالی خود را دارند و تهران نیز 

رفتار منصفانه ای را با قطری ها داشته است.

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

قطری ها نمی خواهند پلی بین 
ایران و جهان عرب باشند

 امارات از خصومت بی دلیل با ایران دست بردارد
عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن به امارات توصیه کرد خود را 

از بار جنگ علیه یمن و خصومت بیدلیل با ایران خالص کند.
محمد البخیتی در توییتر خود نوشت: دنبالهروی سابق قطر از عربستان 
سعودی و دخالت این کشور در تجاوز به یمن، مانع از سعی ریاض برای 

کودتا علیه نظام قطر به محض مطمئن شدن از موضع آمریکا نشد و اگر 
مداخله ترکیه نبود موضوع به دخالت نظامی مستقیم میکشید.

وی افزود: امارات باید خود را از بار تجاوز به یمن و دش��منی بی دلیل با ایران و 
اخوان المس��لمین خالص کند و علیرغم زخمها، دست ما برای صلح همچنان به 

سمت امارات دراز است.
اماراتی همچون س��ران س��عودی رویکرد خصمانه ای را علیه جمهوری اسالمی 

ایران دارند و همچنان بر این دشمنی اصرار دارند. فارس 

روابط افغانستان و ایران تحت الشعاع تحریم های آمریکا
رئی��س جمهور افغانس��تان تاکید کرد که دولت افغانس��تان باید روابط 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با ایران داشته باشد.
اش��رف غنی در بخشی از این مصاحبه درباره تاثیر تحریم های آمریکا 
بر روابط تهران- کابل اظهار داش��ت: دولت افغانستان باید روابط کوتاه 

مدت، میان مدت و بلند مدت با ایران داشته باشد اما وضع تحریم های 
آمریکا علیه ایران، روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

اشرف غنی همچنین گفت: دو میلیون شهروند افغان در ایران زندگی می کنند 
و روابط میان تهران و کابل می بایست بر مبنای منافع متقابل باشد.

وی در ادام��ه اب��راز امیدواری کرد که ازس��رگیری گفت وگوه��ا میان تهران و 
واشنگتن اتفاق بیفتد و نتایج مثبتی برای افغانستان در پی داشته باشد.

 میزان 

ایران کشته شدن ۱۱ کارگر معدن در پاکستان را محکوم کرد
س��خنگوی وزارت امور خارجه قتل عام یازده تن از کارگران معدن در 
ایالت بلوچس��تان پاکستان توس��ط گروه تروریستی داعش را محکوم 

کرد.
س��عید خطیب زاده افزود: این اقدام جنایتکارانه، یکبار دیگر ضرورت 

همکاری تمام کش��ورهای منطقه برای مب��ارزه با گروههای تکفیری و 
تروریستی را مورد تاکید قرار میدهد.

خطیب زاده در ادامه اظهار کرد: ضروری است کشورهای جهان اسالم با همکاری 
یکدیگر تمام مساعی خود را برای از بین بردن بسترهای فکری و تامین مالی این 
گروههای افراطی و تکفیری متمرکز کرده و از تداوم حمایت این گروهها توسط 
کش��ورهای خاص، با هدف امحاء خشونت بر علیه انسانهای بی گناه از مذاهب و 

ادیان مختلف، ممانعت به عمل آورند. تسنیم 
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زمان��ی که مذاکرهکنندگان جمهوری اس��المی در س��ال 
201۵ برای حل بحران س��اخته شده خارجی علیه برنامه 
هس��تهای ایران به یک توافق دست یافتند، لغو تحریم ها 
و بهرهمندی مردم ایران از مزایای اقتصادی، ش��رط اصلی 
آن توافق بود؛ توافقی که با خروج یکجانبه دولت ترامپ در 

سال 201۸ دچار افت و خیزهای زیادی شد.
حض��رت آیتاهلل خامنهای  رهبر معظم انقالب اس��المی در 
بیانات روز گذش��ته خود در س��الروز قی��ام 1۹ دی 13۵6 
مردم قم با تاکید بر اینکه غرب موظف اس��ت تحریم علیه 
ای��ران را فورا متوقف کن��د، تصریح کردند: اگ��ر تحریمها 
برداش��ته شد بازگش��ت آمریکا به برجام معنا میدهد البته 
مسئله خسارتها که جزو مطالبات ما است در مراحل بعدی 
دنبال خواهد ش��د، اما بدون رفع تحریمها بازگشت آمریکا 

به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد.
در مقدمه توافق بینالمللی هستهای ایران موسوم به برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( آمده است برجام منجر به لغو 
جامع همه تحریمهای ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد 
و همچنی��ن تحریمهای چندجانب��ه و ملی مرتبط با برنامه 
هس��تهای ایران می ش��ود و اقداماتی را برای دسترسی به 

تجارت، فناوری، تامین مالی و انرژی را شامل می شود.
نگاهی به گزارش��های دبیرکل س��ازمان ملل متحد درباره 
اجرای قطعنامه 2231 و مواضع وی در مناسبتهای مختلف، 
ای��ن نکته به طور مکرر به چش��م میخورد ک��ه، »برجام را 
شاهدی بر اثربخشی چندجانبه گرایی، دیپلماسی، گفتوگو 

و موفقیت در منع گسترش سالحهای هسته ای« است.
آنتونیو گوترش در این گزارش��ها که جدیدترین آن در 2۹ 
آذرماه منتش��ر شد، با ابراز تاسف از خروج آمریکا از برجام 
ب��ر اینکه نیز تاکید دارد که من ب��ه طور مداوم بر این باور 
بودهام که این برنامه بهترین ش��یوه برای اطمینان از یک 
راه حل جامع، بلند مدت و مناس��ب برای مساله هستهای 
ای��ران و همچنی��ن کمک ب��ه صلح و امنی��ت منطقهای و 

بین المللی است.
ام��ا حداقل گزارش��های دبیرکل س��ازمان ملل متحد پس 
از خ��روج آمریکا از برجام که در هجدهم اردیبهش��ت ماه 
13۹7 توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری یک دورهای 
و اس��تیضاح شده ایاالت متحده انجام شد، این نکته نیز به 
طور مداوم تکرار شده است که » من به تعهد مداوم شرکت 
کنندگان در حف��ظ و اهمیت کارایی این برنامه برای همه 
از جمل��ه ارائه مزایای اقتصادی ملم��وس برای مردم ایران 

اش��اره میکنم. من همه کشورها را به حمایت از این برنامه 
تشویق کردهام.« گوترش همچنین خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام، اعمال دوباره تحریمهای ملی که طبق برجام لغو 
یا از آنها چشم پوشی شده بود را هم مغایر با اهداف تعیین 

شده در برجام و قطعنامه 2231 )201۵( دانست.
وی در پنج��م تیرماه 13۹۸ تقریبا یکس��ال پس از خروج 
آمریکا از برجام در نشست شورای امنیت با تاکید بر اینکه 
همه دولتهای عضو این س��ازمان از اجرای برجام پشتیبانی 
کنن��د، گفت: لغو تحریمها و عادی س��ازی تجارت و روابط 

اقتصادی با ایران، بخش مهمی از برجام است.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، خاطرنش��ان کرد: همانگونه که تا 
کنون آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرده جمهوری 
اس��المی ایران با وجود چالش های قاب��ل توجه پیش رو، 
همچن��ان تعهدات هس��ته ای خود را ادامه داده اس��ت و 

مشوق آن هستم که تداوم یابد.
گوت��رش اظهار کرد: از ژانوی��ه 2016 تاکنون، آژانس بین 
الملل��ی انرژی اتم��ی، 1۵ بار گ��زارش داده که جمهوری 
اسالمی ایران به تعهدات مربوط به مسایل هسته ای تحت 

برجام پایبند بوده است.
وی همچنین به بیانیه کمیس��یون مشترک هم اشاره کرد 
و گفت: از بیانیه رییس کمیته مش��ترک پس از جلس��ه 6 
م��ارس 201۹ اس��تقبال می کنم که اذع��ان کرد در کنار 
اجرای تعهدات جمهوری اس��المی ایران تحت این برنامه، 
لغ��و تحریم ها و عادی س��ازی تج��ارت و روابط اقتصادی 

بخش مهمی از برجام است.
دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد افزود: م��ن همچنین درک 
عمی��ق خ��ود را از ض��رورت و نیاز به نتای��ج ملموس بیان 
ش��ده در بیانیه اعض��ای برجام در زمین��ه روابط تجاری و 
اقتصادی به اشتراک می گذارم. گوترش ادامه داد: من آنها 
را برای حفاظت از آزادی فعاالن اقتصادیش��ان در پیگیری 
تجارت مشروع با جمهوری اسالمی ایران در تطابق کامل با 
قطعنامه 2231 و دیگر ابتکاراتشان در حمایت از تجارت و 
روابط اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران تشویق می کنم. 

آنها باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شوند.
وی تصریح کرد: رساندن منافع اقتصادی ملموس به مردم 
ایران به منظور تداوم برجام، از س��وی همه طرف ها مساله 
اساس��ی است.  تاکید بر ضرورت بهرهمندی ایران از منافع 
اقتص��ادی ملموس ن��ه فقط در اظهارات دبیرکل س��ازمان 
ملل متحد بلکه در س��خنرانی مقامات کش��ورهای مختلف 
به ویژه اعضای ش��ورای امنیت به استثنای آمریکای ناقض 
برجام، همواره وجود داش��ت. اما در عمل، دولت ترامپ بر 
بازگرداندن تحریمها، افزودن تحریمها و چند الیهای کردن 
تحریمه��ا اصرار کرد و طرفهای اروپایی هم نتوانس��تند در 
سه سال گذشته، اقدام ملموس نه در عمل به تعهداتشان و 

نه در رساندن مزایای اقتصادی ایران انجام دهند.
ب��رای درک بهتر از آنچه که تحریم و تروریس��م اقتصادی 
آمری��کا علیه مردم ایران ب��ه بار آورد، ش��اید این گزارش 

دبی��رکل س��ازمان ملل متحد قابل توجه باش��د که در 1۵ 
ش��هریور 13۹۸ یعنی 2 سال پیش که هنوز آثار اقتصادی 
تحریمها ش��دت نیافته بود، برای نخس��تین بار به بررسی 
آث��ار تحریم بر مردم ایران پرداخت و تایید کرد تحریمهای 
یکجانب��ه آمری��کا بر م��ردم ای��ران و همچنی��ن خدمات 

بشردوستانه آثار منفی داشته است.
وی در ای��ن گ��زارش آورد: اث��رات تحریمه��ای گس��ترده 
اقتص��ادی ب��ر وضعیت حقوق بش��ر اع��م از بهرهمندی از 
حق��وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بای��د مورد ارزیابی 
ق��رار گیرد چرا ک��ه آمریکا از پنجم نوامب��ر 201۸ تحریم 
هایی را علیه 700 ش��خص حقیق��ی، نهادها، هواپیمایی و 

کشتیرانی اعمال کرده است.
ای��ن گزارش می افزاید در 22 آوریل 201۹ ، دولت ایاالت 
متحده با پایان یافتن تاریخ انقضای معافیتهای خرید نفت 
از ای��ران، آن را تمدید نکرد و گفت خریداران نفت ایران را 

مجازات می کند.
در گزارش دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد به نقل از مقامات 
آمریکا تصری��ح می کند به گفته مقام��ات ایاالت متحده، 
تحریمه��ا از دسترس��ی دول��ت جمهوری اس��المی ایران 
ب��ه بی��ش از 10 میلیارد دالر درآمد نفتی از ماه مه س��ال 
201۸ تا کنون ممانعت کرده است که به ویژه در وضعیت 
پناهندگان به میزبانی جمهوری اسالمی ایران تأثیر گذاشته 

است که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است.
دبیرکل س��ازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران 
که صن��دوق بین المللی پ��ول تخمین زده اس��ت، افزود: 
تحریم ها علیه جمهوری اس��المی ای��ران می تواند به نرخ 
تورم ۵0 درصدی منجر ش��ود که باالترین س��طح از سال 

1۹۸0 است.
گوت��رش ادامه داد: پی��ش بینی می ش��ود تولید ناخالص 
داخل��ی این کش��ور در س��ال 201۹ به 6 درصد برس��د. 
محدودیتهای بانکهای ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز 
شرکتها و بانکهای خارجی نشان میدهد که اثرات ملموسی 

بر اقتصاد مردم ایران ظاهر شده است.
وی اضافه کرد: چندین موسس��ه مالی که در س��ال 2016 
پس از ش��روع به کار برنامه جامع اقدام مش��ترک)برجام(، 
فعالی��ت خود را با جمهوری اس��المی ایران از س��ر گرفته 
بودن��د، یا تجارت با جمهوری اس��المی ای��ران را به حالت 
تعلی��ق درآوردهاند یا داد و س��تدهای مرب��وط به تجارت 

بشردوستانه را محدود کردهاند.

مزایای اقتصادی ایران در برجام 
آنچه که در توافق هس��تهای درباره مزایای اقتصادی ایران 
و همچنین لزوم برداش��ته ش��دن تحریمها آمده، چیست؟ 
برجام ابتدا تکالیفی را برای س��ه کش��ور اروپایی و اتحادیه 

اروپا وضع کرده که بخشی از آن به این شرح است:
اتحادی��ه اروپای��ی همه مفاد مق��ررات اتحادی��ه اروپایی و 
اصالح��ات متعاق��ب آن، که کلیه تحریمه��ای اقتصادی و 
مال��ی مرتبط با هس��تهای را اجرائی می س��ازد، از جمله 

فهرس��ت افراد مشخص ش��ده مربوطه را همزمان با اجرای 
اقدامات توافق ش��ده مرتبط به هس��تهای توسط ایران، به 
نحو مشخص شده در پیوست ۵ که از سوی آژانس راستی 

آزمایی شده باشد، لغو خواهد. 
بخش��ی از وظایفی که دولت آمریکا برای رسیدن ایران به 
منافع اقتصادی، پذیرفته است، عبارتند از: آمریکا  منطبق 
با این برجام اجرای تحریم های مش��خص شده در پیوست 
2 را ب��ا اثربخش��ی همزمان با اجرای اقدامات توافق ش��ده 
مرتبط با هس��تهای توس��ط ایران به نحو مشخص شده در 
پیوس��ت ۵ که توس��ط آژانس راس��تی آزمایی شده باشد، 
متوقف س��اخته و ب��ه این توق��ف ادامه خواه��د داد. این 
تحریمها ش��امل حوزه های زیر، به نحوی که در پیوس��ت 

2 تشریح شده می باشد:
 الف- معامالت مالی و بانکی با بانک ها و موسس��ات مالی 
ایرانی مش��خص شده در پیوست 2 ،از جمله بانک مرکزی 
ای��ران و اف��راد و نهادهای مش��خصی که به عن��وان دولت 
ایران توس��ط اداره کنترل دارایی های خارجی در فهرست 
افراد ویژه مش��خص ش��ده و بلوک ش��ده تعیین شده اند، 
به نحوی که در الحاقیه 3 پیوس��ت 2 آمده اس��ت )شامل 
افتتاح و نگهداری حس��اب های واسطه نزد موسسات مالی 
غیرآمریکایی، س��رمایه گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح 

اعتبارات اسنادی(؛
ب- معام��الت ب��ه ری��ال ای��ران؛ج- ارائه اس��کناس دالر 
آمریکایی به دولت ایران؛د- محدودیتهای تجارت دوجانبه 
بر درآمدهای ایران در خارج از کش��ور شامل محدودیت ها 

بر نقل و انتقال درآمدها؛
ه�- خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معامالت راجع به دیون 
حاکمیتی ایران ش��امل اوراق قرضه دولتی؛و- خدمات پیام 
رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به 
نحو مندرج در الحاقیه شماره 3 پیوست 2؛ز- خدمات بیمه 
ای، خدمات تایید بیمه )توش��یح( یا بیمه اتکائی؛ح- تالش 
ها برای کاهش فروش نفت ایران؛ ط- سرمایه گذاری شامل 
مشارکت در س��رمایه گذاری های مشترک، کاال، خدمات، 
اطالع��ات، فناوری و دانش فن��ی و کمک برای بخش های 
نفت، گاز و پتروشیمی؛ی- خرید، تحصیل، فروش، حمل و 
نقل یا بازاریابی نفت، محصوالت پتروش��یمی یا گاز طبیعی 
از ای��ران؛ک- صادرات، فروش ی��ا عرضه فراورده های نفتی 
پاالیش شده و فراورده های پتروشیمی به ایران؛ل- معامالت 
با بخش انرژی ایران؛م- معامالت با بخش��های کشتیرانی و 
کشتی س��ازی و عامالن بنادر ایران؛ن- تجارت طال و سایر 
فل��زات گرانبها؛و موارد دیگر؛ در م��اده 22 برجام هم آمده 
اس��ت: آمریکا، به نحو مشخص شده در پیوست 2و منطبق 
با پیوست ۵ ،اجازه فروش هواپیماهای تجاری مسافربری و 
قطع��ات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اش��خاص 
غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اش��خاص آمریکایی 
هس��تند، به نحو منطبق با این برجام با ایران تعامل کند؛ و 
مج��وز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را 

صادر خواهد کرد. ایرنا 

 منافع ملموس 

اقتصادی ایران، 
شرط معنای برجام


