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تالش براي حفظ برجام از مسکو تا بروکسل
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 ۴۸ساعت تا سرنوشت برجام

واکنش تهران
به بیانیه کنگره آمریکا
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هفته سرنوشتساز براي برجام
ﮐﻮروش اﺣﻤﺪي  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
 با توجه به پنج سررســید براي دولــت ترامپ در
ارتباط بــا برجام کــه از جمعه آغاز ميشــود ،هفته
آینده ،هفته سرنوشتســازي براي برجام خواهد بود.
گمانهزني در مورد تأثیر اعتراضات در ایران بر تصمیم
دولت آمریکا نیز بر اهمیت موضوع افزوده اســت۱۳ .
ژانویه یکي از این سررسیدهاســت .تا این تاریخ ترامپ
بایــد یکبار دیگــر در مورد پایبندي ایــران به برجام و
همســوبودن آن با منافع ملي آمریــکا اظهارنظر کند.
ســؤال مهم در این رابطه این اســت که آیا اینبار نیز
اعالم عــدم پایبندي ایران ،دریچه  ۶۰روزه براي اعمال
مجدد تحریمها با استفاده از شرایط آسانتر و سریعتر
منــدرج در قانــون  INARAرا خواهد گشــود یا خیر.
با توجــه به ابهام در قانــون ،در این مــورد در کنگره
اختالفنظر وجود دارد .برخــي این دریچه  ۶۰روزه را
تنها مختص بــار اول اعالم عدم پایبنــدي ميدانند و
برخي بر امکان اســتفاده از آن در هربــار تأکید دارند.
قرار است تکلیف این موضوع بعد از اعالم نظر عضوي
که در ســنا و مجلس نمایندگان مسئول تفسیر قوانین
است ،مشخص شــود .بااینحال ،با توجه به دشواري
کســب  ۵۰رأي براي اعاده تحریمها بهخاطر مخالفت
همــه دموکراتهــا و بعضــي از جمهوريخواهان
میانهرو ،اســتفاده از این دریچه  ۶۰روزه در هر صورت
اهمیت چنداني ندارد .چهار سررسید دیگر مربوط به
چهار قانون کنگــره )ITRSHRA, IFCPA, NDAA,
 (ISAاست که اجراي آنها بعد از برجام براي دورههاي
 ۱۲۰یا  ۱۸۰روزه تعلیق شدند .در این سررسیدها ترامپ
بایــد مجددا این تعلیقها را تمدیــد کند .واقعیت این
است که خودداري ترامپ از تمدید تعلیقها مهمترین
خطر براي برجام اســت .اهمیــت مضاعف موضوع
اینبــار در این اســت که وي  ۱۳اکتبر گذشــته ضمن
خــودداري از تأیید پایبندي ایران بــه برجام ،گفته بود
در صورتــي که کنگره اقدام بــه »رفع نواقص« برجام
نکنــد ،او خود ،آمریکا را از برجــام خارج خواهد کرد.
با توجه به اینکه تالش کنگره در سه ماه گذشته براي
»رفع نواقص« برجام به جایي نرسیده ،اکنون سؤال این
اســت که آیا ترامپ از این فرصت بــراي خودداري از
تمدید تعلیقها اســتفاده خواهد کرد یا خیر .اهمیت
دیگر این سررســید در تالقي تقریبــي آن با اعتراضات
اخیــر در ایران اســت .با توجه به تبلیغــات ترامپ و
ایــن ادعا که منافــع برجام به مردم ایران نميرســد،
براي مدتي به نظر رســید که ترامپ مایل است از این
موضــوع بهعنوان بهانهاي براي عدم تمدید تعلیقها
اســتفاده کند .براي همین منظور در نشســت شوراي
امنیت ،اکثر اعضــا ،بهویژه اعضاي اروپایي ،بر حمایت
از برجــام و تمایز بیــن آن و اعتراضــات تأکید کردند.
خــودداري اروپا از صدور بیانیه مشــترک با آمریکا در
رابطــه با اعتراضــات نیز موضع ترامــپ را ضعیفتر
کرد .بهعالوه ،صحبت از اعمال تحریمهایي در ارتباط
با دیگــر ادعاهاي آمریــکا علیه ایــران فرصتي براي
استفاده تبلیغاتي ترامپ فراهم ميآورد .وزیر خارجه،
تیلرســون ،در مصاحبه اخیرش از اینکه »تحریمهاي
بیشتري در راه هستند« سخن گفت و وزیر خزانهداري
آمریکا نیز چهارم ژانویه مطالب مشابهي مطرح کرد.
ادامه فعالیتها در کنگره و همکاري بین ســنا و کاخ
سفید در مورد اقدامي از سوی کنگره نیز عامل مهمي
است که ميتواند موجب تردید ترامپ براي خروج از
برجام در این مقطع باشــد .تالشها در ارتباط با طرح
کورکر -کاتن بــراي تصویب قانون جدیــدي در مورد
برجام ادامــه دارد و تاکنون چنــد پیشنویس در این
زمینه تهیه شــده اســت ،هرچند که هنوز متن نهایي
مورد بحث نیســت .یکي از گزینهها در کنگره اصالح
اینارا براي خالصکردن ترامپ از ادوار سهماهه است.
تیلرســون هفتم ژانویه از »تغییر اینارا در هفته آینده یا
اندکي بعد« صحبت کرد .او گفت» :اگر عالئمي وجود
داشــته باشــد که کنگره بهزودي اقــدام خواهد کرد،
ممکن است ترامپ تعلیقها را تمدید کند« .نکته مهم
دیگري که تیلرســون گفت این بــود که راهکار دولت
این اســت که اول اینارا را اصالح کند و بعد با متحدان
اروپایي براي رفع نواقص برجام مذاکره کند .ســناتور
کورکر چند روز قبل گفت امیدوار است که پیشرفتها
به اندازه کافي بوده و ترامپ متقاعد به تمدید تعلیق
تحریمها شــده باشــد .عالوهبر اصالح قانــون اینارا،
تعیینتکلیف آنچه که »رفع نواقص« برجام نیز خوانده
ميشــود ،مهم اســت .در طرح اولیه کورکر – کاتن از
ایجاد یک ســازوکار اتوماتیک براي اعاده تحریمها در
صورت کاهش »زمان گریز هســتهاي« به زیر یک سال
ســخن رفته بود .هدف طرح این است که در صورت
کاهش زمان گریز بهخاطر کیفیت بهتر سانتریفیوژهاي
جدیــد ،تحریمها بهطور اتوماتیک اعاده شــوند ،حتي
اگر ایران کامال به برجام پایبند باشــد .این ایده با توجه
بــه مخالفت دموکراتهــا و اروپایيها با آن ،به علت
آنکه در حکم تغییر برجام اســت ،به جایي نرســیده،
اما مطابق یک طرح جدید در نظر اســت که اگر ایران
حتي بعد از خاتمه برجام در سال  ۲۰۲۵محدودیتها
را کنــار بگذارد ،آمریــکا بتواند تحریمهــا را احیا کند.
مطابق این طرح ،اعاده تحریمها تنها در صورتي که ۵۱
ســناتور با آن مخالفت کنند ،مسکوت خواهد ماند .از
آنجا که کسب چنین اکثریتي براي مخالفت با بازگشت
تحریمها تقریبا غیرممکن اســت ،ميتوان آن را نوعي
مکانیسم ماشه معکوس نام نهاد .بااینحال آنچه در
هفته آینده ميتواند تعیینکننده باشد ،منافع سیاست
داخلي ترامپ و نیاز همیشگي او به حفظ پایگاه رأیش
اســت .با توجه به این عامل ،مشکل ميتوان در مورد
تصمیم نهایي ترامپ پیشبیني کرد.
politics@sharghdaily.ir

شــرق :رایزنیهای برجامی بار دیگر آغاز شد؛ از مسکو
تا بروکســل؛ در مســکو با همتای روس و در بروکسل با
همتایان اروپایی .این رایزنیها همزمان شده با فرارسیدن
موعــد تصمیم دونالــد ترامپ درباره برجام» .اســتیون
گلدستاین« ،مدیر کل دیپلماســی و امور عمومی وزارت
امور خارجــه آمریکا ،اعالم کــرده دولت ترامپ جمعه
ســاعت  ۲۴به وقت نیویورک و  ۸صبح شــنبه به وقت
تهران تصمیم خــود را درباره توافق هســتهای با ایران
)برجام( اعالم خواهد کرد .اگرچه ممکن است اعالم این
تصمیم تا هفته آینده نیز به تأخیر بیفتد ،اما شرکای دیگر
برجام نگران این تصمیمگیری هستند .نشانههای زیادی
دال بر این است که این نوبت ،ترامپ کار خود را با برجام
و ایران یکســره میکند و از این توافق خارج میشود ،اما
دیگر شرکا میکوشــند همچنان آمریکا را از این تصمیم
بازدارنــد .روز گذشــته محمدجــواد ظریــف ،وزیر امور
خارجه ایران ،راهی مسکو شــد تا با همتای روس خود
درباره برجام مذاکره کند .ظریف امروز برای مذاکره درباره
برجام با همتایان اروپاییاش راهی بلژیک میشود .سفر
دوم به دعوت فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ،انجام میشود .در این سفر عباس عراقچی
تنها عضو باقیمانده از تیم مذاکرهکننده هستهای در کنار
ظریف حضور دارد.
هفته تصمیمگیری
این مذاکــرات در حالــی رقم میخورد کــه ترامپ
اواسط مهرماه بهجای اعالم پایبندی ایران به برجام ،این
توافــق و تصمیمگیری آن را به کنگــره واگذار کرد .او با
طرح ادعاهایی درباره ایران مدعی شد باید نواقص برجام
رفع شــود و از کنگره خواســت با افــزودن بندهایی این
نواقص را رفع کند .این در حالی است که این توافق بین
ایران و شش کشــور دیگر و اتحادیه اروپا منعقد شده و
همه طرفین تأکید کردهاند که آمریکا بهعنوان یک شریک
نمیتواند در برجام تغییری ایجاد کند .ایران نیز بهعنوان
کشــوری که این توافــق درباره برنامه هســتهایاش به
دست آمده میگوید هیچ تغییری را در برجام نمیپذیرد
و تأکید میکند که آمریکا باید به تعهداتش طبق برجام
عمــل کند .براســاس برجــام آمریکا بایــد در یک دوره
ســهماهه و یک دوره شــشماهه ،تحریمهای هستهای
ایران را تمدید تعلیق و پایبنــدی ایران به برجام را تأیید
کند .این در حالی است که نهاد اصلی تأییدکننده پایبندی
ایران به برجام ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که
تاکنــون  ۹بار پایبندی ایران به برجــام را تأیید کرده و در
گزارش عملکرد سال  ۲۰۱۷نیز این را تأیید کرده است؛ اما

ایاالت متحده بعد از تغییر دولت سعی در منهدمکردن
تمام دستاوردهای دولت پیشین داشته ،ازهمینرو برجام
به ســیبل ترامپ تبدیل شــد .کنگره آمریکا درحالیکه
سه ماه از روزی که ترامپ برجام را به آنها محول کرده،
گذشــته هنوز تصمیمی درباره این توافق نگرفته است.
در ایــن مدت افراد زیــادی تالش کردند بــا آنها رایزنی
کننــد .فدریکا موگرینــی و بوریس جانســون ،لودریان و
یوکیا آمانو مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ،وزیر
خارجه انگلیس ،وزیر خارجه فرانسه و مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی جزء کسانی بودند که اعالم شده
به واشــنگتن رفتند و با آنها درباره برجام مذاکره کردند.
گروهی دیپلمات اروپایی نیز اواخر سال میالدی برای این
مذاکرات به واشنگتن رفتند .محور همه این مذاکرات این
بود که ادامه برجام به نفع همه است .آنها معتقدند که
برجام درباره کنترل برنامه هســتهای ایران موفق بوده و
یک مکانیسم موفق را نباید از بین برد؛ اما ترامپ معتقد
است مســائل دیگری که با تهران وجود دارد مثل نقش
منطقــهای ایران نیز باید در این توافق گنجانده شــود .او
معتقد اســت اوباما به ایران امتیاز داده و پول کالنی به
ایران بازگردانده شــده ،درصورتیکه چیزی عاید آمریکا
نشــده است .بهدنبال برجام تجارت ایران با اروپا تسهیل
شده و قرارداد با دو شرکت هواپیمایی بویینگ و ایرباس
جــزء امتیازهای این توافق برای تهــران و طرف اروپایی
بوده اســت .البته ایرباس هم برای بســتن این قرارداد از
وزارت خزانــهداری آمریکا مجــوز گرفته بود .حاال برای
برجام یک بار دیگر ساعت صفر شده تا دونالد ترامپ در
مورد آن تصمیم بگیرد .او در کمتر از یک ســالی که روی

وزیر مشاور اروپایی فرانسه:

ﺳﻔﺮ ﻣﮑﺮون ﺑﻪ اﯾﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دارد
ایرنــا» :ناتالی لــوازو« ،وزیر مشــاور دولت فرانســه
در امــور اروپایــی ،گفت که ســفر امانوئــل مکرون،
رئیسجمهوری فرانســه ،به ایران در دستور کار قرار
دارد .لــوازو ،در گفتوگو با »رادیو کالســیک« گفت
سفر رئیسجمهوری فرانســه به ایران در دستور کار
بوده و وزیر خارجه فرانســه ،برای آمادهسازی آن به
تهران سفر خواهند کرد .او درباره زمان این سفر گفت:
»هنگامی که »ژان ایو لودریان« ،وزیر خارجه فرانسه،
به ایران برود ،زمان تدارکدیدن سفر رئیسجمهوری
نیز فرا خواهد رسید .باید با همه گفتوگو کرد ،حتی
زمانی که دارای نقطهنظرات گوناگونی هســتیم« .او

دربــاره وقایع اخیر در ایران گفــت» :معتقدم که باید
بســیار محتاط بود .آنچه رئیسجمهــور انجام داد،
بهویژه در تماس با رئیسجمهــور ایران ،خواندن به
خویشــتنداری ،یادآوری حق اعتراضکــردن و لزوم
حفظ نظم با احترام به آزادیهاست« .از سال  ۱۹۷۶تا
با امروز یعنی سه سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی
در ایران ،مکرون نخســتین رئیسجمهوری فرانسوی
خواهد بود که به ایران ســفر میکند .فرانسه یکی از
کشورهای گروه  ۵+۱در مذاکرات هستهای با ایران بود
و پاریس همواره بر پایبندبودن اروپا به توافق هستهای
وین تأکید کرده است.
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درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
شرق :روز سهشنبه ۱۹ ،دي ،همزمان با اولین سالگرد
درگذشــت مرحــوم آیــتاﷲ هاشميرفســنجاني،
مصاحبــهاي بــا »منوچهــر محمــدي« ،تهیهکننده
ســینماي ایران که فیلم تبلیغاتي ســال  ۸۴مرحوم
هاشــمي را ســاخته بود ،با تیتر »خاطره هاشــمي از
بهشــتي زاییده ذهن من اســت« ،منتشر شــد .او در
قســمتي از این مصاحبه ،در جواب سؤال خبرنگار که
پرســید» :در بخشهایي از فیلم ،خاطرههایي از زبان
آقاي هاشمي گفته ميشــود .خاطرهاي که از شهید
بهشتي نقل ميکنند هم بخشي از ساختار فیلم بود؟«،
اینگونه پاسخ ميدهد» :خاطره شهید بهشتي زاییده
ذهن من اســت .فکر کردم فضاي اتهامي را که آقاي
هاشمي با آن درگیر بودند چطور بیان کنم و این بخش
به خاطرم رسید« .متأسفانه این قسمت از مصاحبه با
سوءاســتفاده برخي افراد و سایتهاي خبري مواجه
شد .تا جایي که برخي حتي به جعل تیتر پرداخته و به
جاي »زاییده ذهن من« ،از »زاییده تخیل من« استفاده
کردند! در پي این اتفاق ،آقــاي منوچهر محمدي در
توضیحي به »شــرق« گفتند» :اینکه از یک مصاحبه
طوالني ،چند کلمــه از آن برگرفته شــود و بهخاطر
تسویهحســاب سیاســي آن قســمت از مصاحبه را
بزرگنمایي کنند ،از اخالقهاي نادرستي است که جا
دارد بهخاطر آن گریســت ،اما با توجه به شأن و مقام
مرحوم آیتاﷲ هاشميرفسنجاني ،احساس ميکنم
باید در مورد این قســمت از مصاحبه توضیحي ارائه
کنم :واقعیت این است که متن فیلم تبلیغاتي آیتاﷲ
هاشميرفســنجاني را من نوشــتم .طبیعي است که
وقتي متني نوشته ميشود ادبیات و کالم زاییده ذهن

نویســنده آن است .نکته مهم که البته من باید در آن
مصاحبه به آن اشــاره ميکردم ایــن بود که در طول
فرایند فیلمبرداري و ســاخت ایــن فیلم ،در مواقعي
و گاهي به میزان یک یا دو ســاعت با شخص مرحوم
هاشميرفسنجاني صحبت ميکردیم که طبعا ایشان
هم گاهي از گذشــتهها حرف ميزدند و گاهي حتي
درددل ميکردنــد ،از جمله اینکه این خاطره را البته
نه با این ادبیــات ،بلکه با ادبیات خودشــان براي ما
تعریف کردند که آن زمان هم درباره شــهید بهشتي
حرفهایي زده ميشــد .بنده هم بهعنوان نویســنده
متن آن فیلم ،مفهوم آن خاطره را به این شکل روایت
کــردم ،اما اصل خاطره درســت و از طرف شــخص
مرحوم هاشمي نقل شده اســت« .همچنین الزم به
یادآوري است که مرحوم آیتاﷲ هاشميرفسنجاني
در پیامي که در سال  ۹۰براي کنگره بزرگداشت شهید
بهشتي نوشته بودند ،این خاطره را مجددا نقل کردند.
در این پیام اینگونه آمده است» :جاي خالي آن همراه
و همدل ســالهاي طوالني مبارزه و همکار سالهاي
پس از پیروزي ،همیشــه خالي اســت و این خأل این
روزها کــه بياخالقيهاي سیاســي بعضيها براي
مطامع زودگذر دنیوي به اوج رســیده ،کامال احساس
ميشــود .هرچند تمــام لحظههاي پیــش و پس از
پیروزي انقالب ،سرشــار از خاطرات تلخ و شــیرین با
ایشان است ،اما خاطرهاي را به یاد ميآورم که روزي
به ایشان گفتم :ســید با اینهمه توهین و تهمت چه
ميکني؟ هنــوز آن لبخند معنادار و نگاه نافذش را با
تمام وجود حس ميکنم که با دســت بر دوشم زد و
گفت :آسیاب به نوبت«.

کار آمده از توافق پاریس و یونسکو خارج شده ،رابطهاش
با سازمان ملل را به حداقل رسانده و درباره کره شمالی
نیز ســخنان تحریککنندهای گفته است .حاال مشخص
نیست او با برجام چه میکند؟
خود ترامپ هم نمیداند
ظریف در مسکو میگوید» :بعید میدانم خود آقای
ترامپ هم هنوز اطالع داشته باشد که در ارتباط با برجام
چه کار کند« .یکی از سیاستهایی که آقای ترامپ دنبال
کرده این است که قابل پیشبینی نباشد و ایشان در حدی
این سیاســت را به نهایت خود رســانده که دیگر آمریکا
حتی برای هیچیک از شرکایش نیز قابل اعتماد نیست.
ظریف در پاســخ به این ســؤال که آیا این احتمال
وجود دارد که با توجه به دعوت خانم موگرینی از شما
برای سفر به بروکسل ،آنها از تصمیم ترامپ در ارتباط
با برجام آگاهی داشته باشند ،با خنده گفت :من بعید
میدانم خود آقای ترامپ هم اطالع داشــته باشد که
میخواهد چه کند .حتمــا اروپاییها هم هنوز اطالع
ندارند کــه آمریکاییها چه تصمیمی خواهند گرفت.
ظریف در دیدارش با الوروف نیز با تشکر از حمایتهای
دولت فدراسیون روسیه از اجرای برجام و نقش سرگی
الوروف در بهنتیجهرســیدن برجام ،گفــت :برجام از
معدود دســتاوردهای جامعه بینالملل در سالهای
گذشته است و همانطور که شما گفتید آژانس بارها
تعهد ایران به برجام را تأیید کرده است ،ولی متأسفانه
یکی از اعضــای برجام نهتنها تاکنون تعهدات خود را
براســاس برجام کامل اجرا نکرده ،بلکه سیاستهای
مخربی را در پیش گرفته است .ازاینرو ما و شما و سایر

اعضای برجام نیاز داریم از نزدیک هماهنگی کنیم که
این دستاورد با جدیت پیگیری شود.
 ۲۱سفر به روسیه
ظریف همچنین با بیان اینکه امروز حســاب کردم از
زمان پذیرش مسئولیت وزارت خارجه این بیستویکمین
بار است که به مسکو سفر کردهام ،اضافه کرد :رابطه ما
با روســیه رابطه راهبردی است .روسیه یکی از اعضای
مهم  ۵+۱اســت و در گفتوگوهای مربــوط به برجام
نقش مهمی داشــت و از دو سال گذشــته نیز در روند
اجرای برجام نقشــی اساسی داشــته است .به گزارش
ایســنا ،ظریف به نقش روسیه در شــورای امنیت در دو
سال گذشته و برخورداری منافع جمهوری اسالمی ایران
از حمایت روسیه در این شورا اشاره کرد و افزود :قبل از
جلســه با وزیران امور خارجه سه عضو اتحادیه اروپا به
همراه خانم موگرینی ،در مسکو با سرگی الوروف درباره
برجام بهویژه سیاستهای مخرب آمریکا درباره برجام
گفتوگو خواهیم کرد .او با بیان اینکه جامعه بینالملل
به صراحت نشــان داده است که از سیاستهای آمریکا
دربــاره برجام حمایــت نمیکند و حتــی آن را مخرب
میداند ،به جلسه روز جمعه شورای امنیت که به اصرار
آمریکا برگزار شــده بود ،اشاره کرد و گفت :آن جلسه به
نظر ما بیمورد تشکیل شد و اصل تشکیل جلسه کاری
غلط و خطرناک برای شــورا بود و با توجه به فشارهای
آمریکا این جلسه تشکیل شد؛ ولی خود آمریکاییها در
آن جلســه منزوی شدند و تقریبا همه کشورهایی که در
آن جلســه صحبت کردند ،بر برجــام و ضرورت اجرای
آن تأکید کردند و این نشــاندهنده اجماع دراینباره در
جامعه جهانی اســت و به نظر ما باید این اجماع تبدیل
به اقدام شــود .ظریف با تأکید بر اینکه آمریکاییها باید
متوجــه این اجماع جهانی شــوند و سیاســت خود را
اصالح کنند ،تأکید کــرد :اگر جامعه جهانی تمایل دارد
برجام ادامه پیدا کند ،باید در برابر هر اقدام خالف برجام
ایــاالت متحده آمریکا ایســتادگی کند .رئیس دســتگاه
دیپلماســی کشــورمان با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران انتخابهای گوناگونــی دارد ،ادامه داد :قطعا در
همه این انتخابها منافع مردم ایران حفظ خواهد شد و
به نظر ما این منافع تقویت میشود .مدیرکل دیپلماسی
و امور عمومی وزارت امــور خارجه آمریکا گفته اواخر
هفته جاری ،وزیر امور خارجه در کاخ ســفید با ترامپ،
ماتیس و ســایر مقامات گفتوگو خواهد کرد ،بحثها
دراینباره همچنان ادامه دارد و ما روز جمعه دراینباره
تصمیمگیری خواهیم کرد.
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 شرق :بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت خارجه ،به
تصویب قطعنامه توســط کنگره ایاالتمتحده آمریکا
درباره ناآرامیهای اخیر در ایران واکنش نشان داد .او
گفت» :مصوبه مداخلهجویانه کنگره آمریکا موضوعی
مردود ،امری کامال مذموم و غیرقابلپذیرش اســت«.
به گزارش »ایســنا« ،قاســمی گفت» :اقداماتی مانند
تصویب این قطعنامه و اظهارات و تحرکات خصمانه
دولت آن کشــور علیه ملت رشید ایران که از ماهیت
زیادهخواهــی و خوی ســلطهطلبی حاکمان آمریکا
ناشی میشود ،همواره و همیشه برای مردم خردمند
ایران شناختهشده و بیشک سیاستی شکستخورده
اســت« .او افزود» :اینگونه قطعنامههــای تکراری،
نمایشــی و سیاســی مؤید ماهیت رژیــم مداخلهگر
آمریکاســت که در دهههای گذشته ،ملت بزرگ ایران
بارها شــاهد آن بوده اســت .دولت آمریکا از ســویی
درحرکتی مزورانه و با سردادن شعارهای سراپا دروغ
مدعی حمایت از مردم ایرانزمین میشود و از سویی
دیگــر ،با اعمــال تحریمهای ظالمانــه ،ممنوعکردن
ورود شــهروندان ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای
بدخواهانه ،ملت متمدن ایران را شماتت میکند .اما
بــار دیگر مقامات ایاالتمتحده آمریــکا باید بیاموزند
که ملت همیشه ســرفراز ایران این نوع سیاستها و
اســتانداردهای دوگانه و خصمانه علیه کشور خود را
از ســوی آن کشور بهدقت زیر نظر داشته و در صورت
لزوم و در زمان مقتضی پاســخ مناســبی به اینگونه
بیتدبیریهــا خواهد داد« .بهگــزارش »رویترز« ،این
قطعنامــه ،روز جمعــه از ســوی دو جمهوریخواه
ارشــد مجلــس ،یعنــی »اد رویس« ،رئیــس کمیته
روابــط خارجــی و »کوین مککارتــی« ،رهبر اکثریت
جمهوریخواهــان ،به مجلس پیشــنهاد شــد .روز
سهشــنبه  ۲۳۲عضــو جمهوریخــواه و  ۱۸۲عضو
دموکــرات مجلس نمایندگان بــه قطعنامه حمایت
از اعتراضهــا در ایران رأی مثبت دادنــد .وزیر امور
خارجه کشــورمان نیز درباره ایــن بیانیه گفت :مردم
ما نشــان دادند که از یک طــرف بر حقوق خود مصر
هستند و دولت و حاکمیت ایران نیز بر رعایت حقوق
مردم تأکید دارد .مردم در ایران حق نقد و حق انتخاب
دارند و اینها مســئلهای است که هیچیک از متحدان
آمریکا در منطقه برای مردم خود تضمین نکردهاند و
نه دولت آمریکا و نه مجلس نمایندگان آمریکا تاکنون
از این واقعیت اظهار نگرانی نکردند .حنای این ادعاها
برای هیچکس ،به ویژه ملت ایران ،رنگی ندارد.

