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اتحادي�ه اروپ�ا در ح�ال 
س�ناريوهاي  بررس�ي 
موج�ود ب�راي حفاظت از 
برجام در ص�ورت خروج 
امري�كا از اي�ن تواف�ق و 
بازگش�ت تحريم ه�اي ثانويه اس�ت. دنيس 
چايبي، ريي�س كارگروه ايران در س�رويس 
اقدام خارج�ي اتحاديه اروپا با اش�اره به اين 
موض�وع در س�خنراني خ�ود در كنفران�س 

يوروماني، اع�ام كرد كه در ص�ورت خروج 
امري�كا از تواف�ق هس�ته اي، اتحادي�ه اروپا 
مي تواند مقررات�ي جديد را ب�راي محافظت 
از ش�ركت هاي اروپايي در براب�ر پيامدهاي 
تحريم ه�اي فرامرزي امري�كا وضع كند. وي 
در اين باره گف�ت: در صورت خ�روج امريكا 
از برج�ام يك�ي از گزينه ه�اي بروكس�ل، 
بازگرداندن »مقررات مس�دودكننده« است 
ك�ه در س�ال 1996 در جري�ان تحريم ه�اي 

اقتصادي واش�نگتن عليه اروپا ب�ه تصويب 
رسيد. اينكه بتوانيم با وجود اين ابزار قانوني 
چني�ن كاري را انجام دهيم پيچيده نيس�ت 
و نياز ب�ه بح�ث و رايزني داخل�ي زيادي هم 
ندارد. اتحاديه اروپ�ا مي تواند اين مقررات را 
احيا كند يا باز گرداند اما در صورتي مي تواند 
اين كار را انجام دهد كه مشخص شود امريكا 
در حال ب�از گرداندن تحريم ه�اي فرامرزي 

است و اين تحريم ها اعمال خواهد شد. 

گزينه قانوني اروپا مقابل ترامپ روي ميز قرار گرفت 
فرانس�ه و بريتاني�ا تاكنون 
گفت وگوه�اي  اي�ده  ب�ه 
غيربرجامي با رييس جمهور 
امريكا ب�راي اقن�اع وي در 
راس�تاي باق�ي مان�دن در 
اين توافق چراغ سبزنش�ان داده ان�د. درهمين 
راستا، كيم داروك، سفير انگلس�تان در امريكا 
بر هم�كاري ميان لندن ب�ا دونالد ترام�پ، براي 
مقابله با برنامه موشكي و فعاليت هاي منطقه اي 

ايران تاكيد ك�رد. وي در گفت وگو با فاكس نيوز 
در اين باره گفت: اولين نكت�ه اي كه بايد بگويم 
اين است كه ما با دولت امريكا و رييس جمهور، 
درباره اينكه اقدامات اي�ران در منطقه - خواه 
در سوريه باشد يا لبنان، عراق و يمن- غيرقابل 
قبول است، موافقيم. الزم اس�ت ما با يكديگر 
براي مقابله با نفوذ و فعاليت هاي ايران در منطقه 
همكاري كنيم. ما همچنين درباره نگراني هاي 
مربوط به توسعه برنامه موشك هاي بالستيك 

ايران با دول�ت امريكا هم نظر هس�تيم و با آنها 
درب�اره روش ه�اي پرداخت�ن به اي�ن موضوع 
گفت وگ�و مي كنيم. برج�ام، توافق�ي بي نقص 
نيس�ت، اما توافق خوبي است و به حفظ امنيت 
ملي اروپا كمك مي كند. همزم�ان اين را درك 
مي كنيم كه ترامپ نگراني هاي�ي درباره برجام 
دارد. بنابراين، در جست وجوي راه هايي هستيم 
تا ضمن مرتفع ك�ردن آن نگراني ه�ا، توافق را 

حفظ كنيم.

 ساز ناكوك انگليسي 

گزارش روز

اي��ران و اروپ��ا؛ گاه دور و گاه نزدي��ك. ته��ران بر حجم 
فش��ارهاي خود بر اتحاديه اروپا اف��زوده و اروپايي ها نيز 
تالش مي كنن��د بر مي��زان حمايت هاي عمل��ي خود از 
برجام بيفزايند. دو سال پس از اجراي برنامه جامع اقدام 
مش��ترك، اروپا به محور اصلي در جبهه 1+5 بدل ش��ده 
است. چشم انتظار تهران به بروكسل دوخته شده و اميد 
واشنگتن براي اصالح يا اضافه كردن الحاقيه اي به برجام 
نيز به اروپا اس��ت. در پرونده توافق هسته اي ايران با 5+1، 
هش��دار، تهديد، تعيين ضرب االجل زمان��ي و تمركز بر 
نكته هاي غيرهسته اي به عادت تبديل شده اند. در سايه 
تهديدهاي روزمره دونالد ترام��پ، رييس جمهور اياالت 
متحده، ايران و اروپا عزم خود را براي عب��ور از بازي هاي 
وي با برجام كه هر 120 روز يك بار تكرار مي ش��ود، جزم 
كرده اند. ايران به تمام تعهدهاي خود به گواه گزارش هاي 
متعدد آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي عم��ل كرده  و 
مي گويد ما نخستين ناقض برجام نخواهيم بود. اروپا نيز 
حمايت هاي لفظي از برجام را نشان داده و به نظر مي رسد 
كه در حال تالش براي ايمن كردن فضاي تجارت با تهران 
در صورت خروج امريكا اس��ت. در اين ميان واشنگتن با 
مطرح كردن اتهام هاي غيرهسته اي عليه تهران دو هدف 
را دنبال مي كند؛ حفظ فضاي منفي براي سرمايه گذاري 
در ايران و اقناع اروپا براي پيوستن به واشنگتن در مسير 
اصالح يا اضافه ك��ردن الحاقيه به برج��ام. دونالد ترامپ 
تا نيمه ماه مه س��ال جاري ميالدي به اروپ��ا فرصت داده 
تا خواس��ته هاي ترامپ در برجام را عملي كند و همزمان 
ايران نيز از اين س��وي ميدان بر فش��ارها بر اتحاديه اروپا 
افزوده اس��ت. درحالي كه ترامپ در يك س��ال و يك ماه 
اخير نتوانسته با وجود تمام غر و لندها برجام را پاره كند، 
به نظر مي رسد كه ايران و اروپا از خير سرمايه گذاري براي 
اقناع ترامپ گذش��ته اند و درحال برنامه ريزي براي باقي 
ماندن در برجام بدون امريكا هستند. در اين سناريو، نقش 

اروپا بيش از پي��ش هم در اجراي تعهدات خ��ود و هم در 
تضمين عدم متضرر شدن كمپاني ها و نهادهاي اروپايي 
در صورت ادامه رابطه تجاري با ايران در س��ايه بازگشت 
تحريم هاي ثانويه امريكا، حياتي تر از قبل مي ش��ود.  در 
چنين ش��رايطي روز پنجش��نبه پاريس ميزبان دومين 
اجالس نهاد س��رمايه گذاري يوروماني با محوريت ايران 
بود. از ايران هيات بلندپايه اقتصادي شامل مسعود نيلي 
مشاور اقتصادي رييس جمهور، عبدالناصر همتي رييس 
كل بيمه مركزي ايران، محمد خزايي مع��اون وزير امور 
اقتصادي و دارايي، اميرحسين زماني نيا معاون وزير نفت 
و جمع ديگري از مسووالن اقتصادي حضور داشتند. تنها 
مقام سياسي هيات ايراني نيز سيدعباس عراقچي، معاون 
سياسي وزير خارجه بود كه سخنران پاياني اين اجالس 
يك روزه بود. كنفرانس يوروماني امسال براي دومين بار با 
محوريت ايران برگزار شد. اصلي ترين هدف اين كنفرانس 
آشنايي سرمايه گذارها، موسس��ه هاي مالي و بانك هاي 
خصوصي با فرصت هاي اقتصادي و تجاري حاضر در ايران 
است. درحالي كه سيستم بانكي ايران به دليل سال هاي 
متمادي تحريم از استانداردهاي بين المللي فاصله قابل 
توجهي گرفته يكي از اصلي ترين محورهاي اين كنفرانس 
نيز بيان پيشرفت هاي ايران در حوزه بانكي از سوي هيات 
ايراني و بررس��ي نحوه كمك هاي خارجي ب��راي بهبود 
اس��تانداردهاي بانكي ايران از س��وي هيات هاي اروپايي 

است. 
برجام، توافقي اقتصادي نيست

حضور س��يدعباس عراقچ��ي در پاري��س فرصتي براي 
تشويق و تهديد همزمان اروپا بود. در حالي كه خبرهايي 
از گوش��ه و كنار درباره كشمكش هاي جدي ميان وزارت 
خارجه ايران به عن��وان تيم مذاكره كنن��ده در مذاكرات 
و اتحادي��ه اروپا به عن��وان اصلي ترين ضام��ن برجام به 
گوش مي رسد، معاون سياس��ي وزير خارجه ايران هم در 
گفت وگوهاي خبري در حاشيه ديدارها و هم در سخنراني 
اصلي خود در كنفرانس به زبان هش��دار دادن به اعضاي 

برجام روي آورد. سياست دونالد ترامپ روي ميز قرار دادن 
پرونده هاي فعاليت هاي منطق��ه اي ايران و آزمايش هاي 
موشكي در كنار برجام است و اين دقيقا همان سياستي 
است كه ايران از ابتداي آغاز مذاكرات هسته اي با 1+5 در 
دوره نخست رياست جمهوري حسن روحاني در سال 92 
به آن »نه« گفته اس��ت. توافق اوليه و جامع ايران با 5+1، 
جداسازي مساله هس��ته اي از س��اير موضوعات بوده اما 
اكنون مردي در راس قدرت در كاخ س��فيد نشسته است 
كه خواهان ايجاد اتصال ميان برجام با ديگر اختالف هاي 
غيربرجامي با ته��ران اس��ت. س��يدعباس عراقچي در 
س��خنراني خود در كنفرانس يوروماني به صراحت اعالم 
كرد كه امكان اص��الح يا اضافه ك��ردن الحاقيه به برجام 
ممكن نيست و البته تاكيد كرد كساني كه به دنبال ايجاد 
ارتباط ميان فعاليت هاي ايران در منطقه و آزمايش هاي 
موش��كي اين كش��ور با برجام هستند در اش��تباه به سر 
مي برند. به گ��زارش »اعتماد«، عراقچي محور س��خنان 
خود را بر رفع ابهام ها و س��وءتعبيرها از برجام اختصاص 
داد و گفت: برخي فكر مي كنن��د برجام توافقي تجاري يا 
اقتصادي ميان ايران و ساير اعضا است و اين در حالي است 
كه اين طور نيست. هرچند كه همه شما تمام امروز را به 
بحث و تبادل نظر درباره ابعاد اقتصادي برجام گذرانده ايد 
و اين يك حقيقت اس��ت كه ايران بايد از برداشته شدن 
تحريم ها و منافع اقتصادي برجام بهره مند شود اما برجام 
يك توافق اقتصادي نيست بلكه توافقي براي پايان دادن 
به يكي از حس��اس ترين پرونده ها در حوزه منع اش��اعه 
است. اين يك موفقيت بزرگ براي جامعه جهاني بود كه 
بتواند يك پرونده پيچيده در حوزه هس��ته اي را با توسل 
به مذاكره حل كند. برجام در منطقه ما و ش��ايد در سطح 
بين المللي در چندسال اخير تنها پرونده اي بود كه با توسل 
به ابزار صلح آميز مذاكره حل ش��د. اين مساله حداقل در 
منطقه ما بسيار نادر است چرا كه منطقه ما مجموعه اي 
از فعاليت هاي تروريستي، جنگ هاي داخلي و بي ثباتي را 
در خود جا داده اما در چنين ش��رايطي ما توانستيم يكي 

از پيچيده ترين و س��خت ترين پرونده ها را با مذاكره حل 
كنيم. اتحاديه اروپا در حصول اين موفقيت نقش پيش��وا 
و هدايتگر را برعهده داش��ت. همانطور كه همه ش��ما به 
ياد مي آوريد كاترين اشتون و پس از او فدريكا موگريني، 
مذاكرات را هدايت مي كردند و هنوز هم فدريكا موگريني 
هماهنگ كننده كميسيون مش��ترك ميان ايران و 5+1 

است. 
برجام، بخشي از متن قطعنامه شوراي امنيت

معاون سياسي وزير خارجه در ادامه افزود: برجام، توافقي 
ميان ايران و اياالت متحده نيست. بلكه توافقي ميان ايران و 
6 كشور ديگر و اتحاديه اروپا است. برجام به جامعه جهاني 
اختصاص دارد چرا كه توسط يك قطعنامه شوراي امنيت 
مورد تاييد قرار گرفته و البته ش��ايد بهتر باشد بگويم كه 
برجام نه فقط توسط قطعنامه شوراي امنيت تاييد شده 
بلكه بخشي از اين قطعنامه است. امريكا معموال فراموش 
مي كند كه توافق هس��ته اي مي��ان تهران- واش��نگتن 
نيست بلكه بخش��ي از قطعنامه 2231 و بخش��ي از زبان 
اين قطعنامه اس��ت. اگر ترامپ تالش كند هر دستاوردي 
از س��لف خود )باراك اوباما( را تخريب كند به محض آنكه 
به س��مت تخريب برجام گام بردارد بايد قطعنامه مصوب 
شوراي امنيت سازمان ملل را پاره كند و اين در حالي است 

كه امريكا عضو دايم شوراي امنيت است. 
تعهد اي�ران ب�راي عدم توليد س�اح هس�ته اي 

دايمي است
يك��ي از درخواس��ت هاي ترام��پ از اروپا تمدي��د تاريخ 
انقضاهاي موجود در برجام اس��ت و اين مساله به يكي از 
محورهاي سخنان عراقچي در پاريس بدل شد. وي در اين 
باره در سخنراني خود افزود: هيچ پايان و تاريخ انقضايي بر 
برخي از تعهدات ايران در برج��ام وجود ندارد. تعهد ايران 
در برجام براي عدم حركت كردن به س��مت تسليحات 
هسته اي دايمي اس��ت و اين تعهد در متن توافق چندبار 
تكرار شده اس��ت. برخي محدوديت هاي زماني مشخص 
براي تعدادي از تعهدهاي ايران وجود دارد و دليل اعمال 

سارا معصومي

هشدار سيدعباس عراقچي در پاريس:

 هم برجام در خطر است
هم فرصت گفت وگو 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره  د96/14/م2 

1- موضوع مناقصه : انجام عمليات قرائت کنتور وتوزيع برگ تشخيص با اقطار مختلف )سبک وسنگين ( به صورت رديف ، غير رديف و خاص به تعداد تقريبی  1683780  اشتراک در دوره های مشخص 
براساس برنامه زمان بندی در محدوده شرکت آب و فاضالب  منطقه دو شهر تهران  

 2 -  نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب  منطقه دو شهرتهران. 
3-  برآورداوليه مناقصه ومدت اجراي كار :  29.383.043.763 ريال -  12 ماه از تاريخ 1/1/ 97 لغايت پايان سال97  . 

4-  محل تامين اعتبار : درآمدهاي غير عمراني .        
5- شرايط اختصاصي شركت درمناقصه : -  داشتن حداقل 3 سال سابقه اجرايي و  انجام حداقل 2 مورد انجام كارهاي مرتبط با موضوع مناقصه ) قرائت کنتور و يا نيروی انسانی  ( و ارائه حداقل 2رضايت 

نامه کتبی از سوي كارفرمايان و يا دستگاه نظارت جهت کار معرفی شده   .
ارائه مجوز های الزم : ا- گواهی نامه صالحيت ايمنی   2- گواهی نامه تعيين صالحيت کار 

6-  مهلت ومحل دريافت اسناد مناقصه : حداكثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه  مورخ 96/11/29
تهران -  خيابان كريم خان زند-  خيابان شهيد عضدي )آبان ( شمالي -  امور بازرگاني و قراردادهاي  شركت آب و فاضالب  منطقه دوشهر تهران  .                

 7- مدارك مورد نياز :  ال��ف -  معرفي نامه معتب��ر  ب -  فيش بانكي بمبلغ 400/000ري��ال  به انضمام  9%  مالي��ات ارزش افزوده )36/000ريال( جمع��ًا به مبلغ 000/ 436 ريال  به حس��اب   جاری
1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا IR  740590013900402466134001  بانک سينا شعبه فاطمی بنام شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.

8-  مبلغ تضمين شركت درمناقصه : بميزان 1.469.152.188ريال مي باشد كه شركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريز نقدي به حس��اب جاری 1- 2466134-4-139 ، به 
شماره شبا IR 740590013900402466134001   بانک سينا شعبه فاطمی  و يا ضمانتنامه بانكي بنام  شركت آب و فاضالب منطقه دو شهرتهران  تهيه و ضميمه پيشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسليم 
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شركت آب و فاضاب منطقه دو شهرتهران

شركت آب و فاضاب 
منطقه دو شهرتهران

اين محدوديت ه��اي زماني هم تنها براي اعتمادس��ازي 
اس��ت اما اين بدان معنا نيس��ت ك��ه پس از پاي��ان اين 
محدوديت هاي زماني، ايران مي تواند به سراغ تسليحات 
هسته اي برود. زماني كه اين محدوديت هاي زماني پايان 
يابند، ايران به يك عضو عادي ان پي تي )معاهده منع تكثير 
تسليحات هسته اي( تبديل مي شود و به تعهدهاي خود 
در قالب يك عضو ادامه مي دهد. تنها فرق اين اس��ت كه 
امروز ما با برخي محدوديت ها روبه رو هس��تيم اما پس از 
10 سال خبري از اين محدوديت ها نيست اما باز هم ايران 
يك عضو ان پي تي خواهد بود و بازهم متعهد اس��ت كه 
به فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي ادامه دهد و به سراغ 
تسليحات هسته اي نرود. اين دكترين براساس آموزه هاي 
ديني ما و فتوايي است كه مقام معظم رهبري درباره منع 
توليد، ذخيره و استفاده از تسليحات هس��ته اي داده اند. 
ما اين موضع را به صراحت در برج��ام قيد كرده ايم و يك 
تعهد دايمي از سوي ايران اس��ت. ايران در حال حاضر در 
حال اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است و اين پروتكل 
نظارت هاي جدي بر فعاليت هاي هس��ته اي كشورهايي 
كه عضو آن هستند، اعمال مي كند. در روز انتقال )تقريبا 
ش��ش س��ال از امروز( زماني كه س��اير اعضا در برجام به 
تعهدات خود به طور كامل عمل كنند، پروتكل الحاقي در 
مجلس ايران تصويب مي شود و ايران به عضو دايمي اين 
پروتكل تبديل مي شود. در چنين شرايطي هيچ خروجي 

از پروتكل الحاقي ممكن نخواهد بود. 
هشدار درباره همراهي با امريكا 

مذاكره كننده ارش��د ايران در پرونده هسته اي در ادامه با 
توسل به ادبياتي هش��دار گونه تاكيد كرد كه برجام هيچ 
ارتباطي به س��اير موضوعات ندارد و اف��زود: زماني كه ما 
مذاكرات برجام را آغاز كرديم همه )ايران، روسيه، چين، 
امريكا و تروئيكاي اروپاي��ي( تصميم گرفتيم كه برجام را 
به هيچ مساله ديگري گره نزنيم و تنها بر برنامه هسته اي 
ايران متمركز ش��ويم. اين تصميمي عاقالنه و مورد تاييد 
همه ما بود كه مساله هس��ته اي را از مسائل منطقه اي و 
آزمايش هاي موش��كي ايران مجزا كنيم. اگ��ر اين كار را 
نكرده بوديم هنوز هم پاي ميز مذاكره نشسته بوديم. امروز 
نيز اشتباه بزرگي اس��ت اگر هركسي تالش كند برجام را 
به ساير موضوعات متصل كند. با اين كار شما فقط برجام 
را تخريب مي كنيد و هيچ مشكل ديگري را حل نخواهيد 
كرد. اگر برخي فكر مي كنند مي توانند با پيوستن به امريكا 
براي اضافه كردن ساير موضوعات غيربرجامي به برجام، 
توافق هسته اي را نجات دهند، سياس��ت اشتباهي را در 
پيش گرفته اند. آنها با اين سياس��ت هم برجام را از دست 
مي دهند و هم قادر ب��ه حل هيچ موض��وع غيربرجامي 

ديگري نخواهند بود.
 ترامپ، ناقض متن صريح برجام 

 »ايران به همه تعهدات خ��ود در برجام پايبند بوده اما در 
طرف ديگر داس��تان همين وضعيت مصداق ندارد«، اين 
جمله در جريان س��خنراني روز پنجش��نبه سيدعباس 
عراقچي چندب��ار از زبان وي به گوش رس��يد. وي در اين 
باره گفت: براي اروپا، برجام يك موفقيت كامل بود. چرا؟ 
به اين دليل ك��ه ايران به همه تعهدات خ��ود عمل كرده 
است. اما اين مساله براي ما مصداق ندارد چرا كه ما به همه 
تعهدات خود عمل كرده ايم اما از همه منافع برداشته شدن 
تحريم ها منتفع نشده ايم. ما اراده خود براي اجراي برجام 
را نش��ان داده ايم اما طرف امريكايي چنين كاري نكرده 
اس��ت. ايران اثبات كرده كه مي تواند شريكي براي صلح 
باشد و هرگاه مشكلي وجود داشته باشد ما با حسن نيت 
به سمت حل و فصل آن مي رويم و تالش مي كنيم در اين 
مباحث سازنده رفتار كنيم. برهمين اساس پس از حصول 
توافق نيز به تعهدات خود پايبند باقي مي مانيم. اما طرف 
مقابل اينگونه نيست. امريكا براساس برجام تعهد داده كه 
اين توافق را با حسن نيت و درفضاي سازنده اجرا كند و اين 
تعهدي است كه در متن برجام وجود دارد. براساس بند 28 
و 29 برجام، هر اظهارنظر علني ترامپ كه برجام را بدترين 

توافق مي خواند و از تغيير يا پاره كردن آن سخن مي گويد 
همه نقض متن برجام و نه روح اين توافق اس��ت. امريكا 
تعهد داده كه از انجام هر حركتي كه مانع از عادي سازي 

رابطه تجاري ايران با سايرين شود خودداري كند. 
ابتدا تجربه موفق برجام، س�پس گفت وگوهاي 

غيربرجامي 
س��يدعباس عراقچي در ادامه با اش��اره به درخواست ها 
براي مذاكره با ايران در س��اير موضوعات گفت: اكنون از 
ايران مي خواهند كه وارد بحث درباره س��اير موضوعات 
)غيربرجامي( با آنها شود و پاسخ ما كامال مشخص است: 
برجام را به تجربه اي موفق بدل كنيد سپس ما با شما درباره 
س��اير موضوعات گفت وگو مي كنيم. چط��ور مي توانيم 
با ش��ما درباره هرموضوع غيرهس��ته اي ديگ��ري اعم از 
منطقه اي يا غيره حرف بزنيم زماني كه توافقي ميان ما و 
شما اس��ت كه صحيح پيش نمي رود و شما به تعهدهاي 
خود عمل نمي كنيد. اميدوارم ك��ه در ماه هاي آتي، همه 
ما به اين نتيجه برس��يم كه برجام بايد ب��ه خاطر منافع 
منطقه اي، بين المللي، رژيم منع اشاعه و امنيت منطقه 
حفظ ش��ود. تنها راه براي نجات برجام، كارآمدسازي آن 
براي ايران است به گونه اي كه ايران بتواند از منافع برجام 
منتفع شود در غيراين صورت دليلي وجود ندارد كه ايران 
در برجام باقي بماند. اگر كشورهاي اروپايي مايل به حفظ 
برجام هس��تند بايد ش��رايطي را فراهم كنند كه ايران از 

منافع آن بهره مند شود. 
ما يا اسراييل؟ ما يا امريكا؟ ما يا عربستان سعودي؟ 

بخش پاياني سخنان سيدعباس عراقچي به سياست هاي 
منطقه اي ايران اختصاص داش��ت. وي با اشاره به اينكه ما 
به حفظ ثبات و صلح در منطقه پايبند هستيم، خاطرنشان 
كرد: منطقه ما منطقه بسيار سختي است و مملو از تنش ها، 
تضادها، جنگ هاي داخلي و متاس��فانه پديده ناميمون 
تروريس��م اس��ت. متاس��فيم كه عده اي ايران را به ايفاي 
نقش بي ثبات كننده در منطقه متهم مي كنند. من از اين 
اتهام تعجب مي كنم. رسانه ها مي توانند هر حرفي بزنند 
اما انتظار شنيدن اين جمالت را از مقام هاي رسمي و آگاه 
نداريم. اگر منطقه ما به اندازه كافي امن و باثبات نيس��ت، 
مقصر كيست؟ چه كس��ي به عراق و افغانس��تان و ليبي 
در منطقه ما حمله كرد؟ ايران ب��ود يا اياالت متحده؟ چه 
كسي به يمن حمله كرد؟ ايران يا عربستان سعودي؟ چه 
كسي به لبنان حمله كرد؟ ايران يا اسراييل؟ هر مشكلي و 
جنگي كه در منطقه وجود دارد از جانب كشورهايي غير 
از ايران بوده اس��ت. ايران تالش كرده براي كمك به حل 
مشكالت منطقه، نقش سازنده اي را بازي كند. چه كسي 
از تروريس��م حمايت مي كند، داعش، القاع��ده، النصره و 
گروه هاي تكفيري را ايجاد كرده و به آنها پول و تسليحات 
مي دهد؟ كدام كشور با آنها در سوريه و عراق جنگيد؟ اگر 
ايران نبود شما شاهد فعاليت هاي داعش در دمشق، بغداد، 
اربيل و ش��ايد هم بي��روت بوديد. ايران به عن��وان نيروي 
ثبات ساز براي كمك به مهار تروريس��م وارد صحنه شد. 
ايران در تاريخ معاصر خود به هيچ كش��وري حمله نكرده 
است اما مورد حمله قرار گرفت. ما هشت سال جنگي را كه 
صدام حسين به ما تحميل كرد، تحمل كرديم. چه كسي 
به صدام حس��ين كمك كرد؟ ما جت هاي س��وپراتاندارد 
فرانسه، تانك هاي چيفتن بريتانيايي، سالح هاي شيميايي 
آلماني، هواپيماهاي آواكس امريكايي و دالرهاي سعودي 
را كه به صدام كمك كرد تا به ايران تجاوز كند به ياد داريم. 
برنامه موشك بالستيك ما فقط براي حفاظت از ما است تا 
هيچگاه دوباره يك جاه طلب در منطقه ما جرات حمله به 
ايران را نكند و شما خوب مي دانيد كه منطقه ما مملو از اين 
چهره هاي جاه طلب است )خنده حاضران( . موشك هاي 
ما فقط براي بازدارندگي و اهداف دفاعي هستند و همين 
گونه نيز باقي مي مانند. ايران بازيگر اصلي در منطقه است 
و ما از توانايي، نفوذ و قدرت خ��ود در منطقه براي تقويت 
صلح و ثبات استفاده مي كنيم و آماده كار با اروپايي ها در 

اين مسير هستيم. 

  چه كس��ي به عراق و افغانس��تان و ليبي در 
منطقه ما حمله ك��رد؟ اي��ران بود ي��ا اياالت 
متحده؟ چه كسي به يمن حمله كرد؟ ايران يا 
عربستان سعودي؟ چه كس��ي به لبنان حمله 

كرد؟ ايران يا اسراييل؟
  ما جت هاي سوپراتاندارد فرانسه، تانك هاي 
چيفتن بريتانيايي، سالح هاي شيميايي آلماني، 
هواپيماه��اي آواك��س امريكاي��ي و دالرهاي 
س��عودي را كه به صدام كمك كرد ت��ا به ايران 

تجاوز كند به ياد داريم.

برش


