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رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه بودجه در مجلس: اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند

گر توانی این گره را برگشای

خبر

 وزیر امور خارجه انگلیس در نشستی خبری، 
ادعاهای خود علیه روسیه، چین و ایران را تکرار 

کرد.
به گزارش فارس، لیز تراس وزیر امور خارجه 
انگلیس روز یکشنبه با تکرار لفاظی ها علیه ایران 
نیز گفت:   این آخرین فرصت برای ایران است که 
با عزم جدی پای میز مذاکره برای توافق درباره 
مفاد برجام بنشیند. این آخرین فرصت است و 
حیاتی است که آن ها این اقدام را انجام دهند. ما 

اجازه نمی دهیم ایران به بمب اتمی دست یابد
او در ادامه گفت: گفت وگوهــا در وین ادامه 
دارد و ما در پیام خود به ایران به طور شفاف اعالم 
کرده ایم که آن ها باید به میز مذاکره برگردند و با 

مفاد برجام موافقت کنند
تراس همچنین در پاسخ به ســوالی درباره 
ادعای اخیر وزیر امور خارجه آلمان گفت:هنوز 
زمان برای ایران وجود دارد تا با این توافق موافقت 

کند. هنوز فرصت باقی است و از ایران می خواهم 
به میز مذاکره برگردد.

آنالنا بائربوک وزیر خارجه جدید آلمان بامداد 
یکشــنبه در گفت وگوی کوتاهی با خبرنگاران 
پس از دیدار با وزرای خارجه کشــورهای گروه 
۷ مدعی شد:در روزهای گذشته نشان داده شد 
که هیچ پیشرفتی نداریم زیرا به دلیل پیشنهاد 
دولت ایران، مذاکرات به شش ماه قبل بازگردانده 
شده اســتادعای تراس در حالی مطرح شده که 
دور جدید مذاکرات در دولت جدید ایران )دولت 
سیزدهم( دوشــنبه هشــتم آذ ماه با برگزاری 
نشست افتتاحیه کمیســیون مشترک برجام 
آغاز شد و توافق شــد که کارگروه رفع تحریم ها 
روز سه شنبه برگزار شود و بعد از آن هم کارگروه 
هسته ای در سطح کارشناسان تشکیل جلسه 
داد و در نهایت چهارشــنبه شــب دهم آذر ماه 
هیأت ایرانی به ریاست علی باقری مذاکره کننده 

ارشد جمهوری اسالمی ایران دو سند شامل رفع 
تحریم ها و موضوعات هسته ای به طرف مقابل 
ارائه کرد.در پی درخواست طرف اروپایی برای 
مشــورت با پایتخت ها تنفسی در این مذاکرات 
ایجاد و دوبــاره روز )پنجشــنبه( ۱۸ آذر ماه با 
برگزاری نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک 
برجام این مذاکرات از سر گرفته شد که همچنان 

در وین در جریان است.
ادعاهای طرف های غربی درباره جدیت ایران 
در مذاکرات در حالی مطرح می شــود که علی 
باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس 
هیأت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات ایران و 
گروه ۱+۴ برای رفع تحریم ها روز جمعه در جمع 
خبرنگاران درباره جدیت ایران در مذاکرات گفت: 
این که ایران در وین  حضور دارد و در حال مذاکره 

است نشانگر جدیت ایران است.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران نیز روزشنبه تأکید کرد: 
در حوزه بی اثر کردن و لغو تحریم ها دو ماموریت 
مهم به دستگاه دیپلماسی سپرده شده است. ما 
موظفیم که مجاهدت کنیم و با رویکردی انقالبی 

و جهادی هم در مسیر بی اثر کردن تحریم ها به 
این شعار و سیاست دولت آقای دکتر رئیسی که 
توســعه پایدار اقتصادی بدون نگاه به مذاکرات 
وین را دنبال می کنند، به این سیاست و تحقق 

این سیاست کمک کنیم.
با این حال به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه نزد ســازمان های بین المللی 
در ویــن با انتشــار پیامی در حســاب کاربری 
خــود در توئیتر دربــاره روند مذاکــرات وین 
نوشت: گفت وگوهای وین در حال انجام است. 
تعدادی نشست در قالب های مختلف برای امروز 

برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از موضوعات باقی مانده 
همچنان در دستور کار قرار دارند اما اکنون پس 
از وقفه هفته گذشــته، مطابق با استانداردها و 
قواعد دیپلماســی چندجانبه به درستی به آنها 

رسیدگی می شود.
اولیانوف همچنین در واکنش به برخی گمانه 
زنی ها درباره نتیجه رایزنی های اخیر در وین در 
توئیتی نوشت: در کمال تعجب برخی تحلیلگران 
و روزنامه نگاران وضعیت گفت وگوهای وین را 

دراماتیک و تقریبا به بن بســت رسیده توصیف 
می کنند. اینطور نیست. پس از یک وقفه مذاکره 
کنندگان به دیپلماسی چانه زنی عادی بازگشتند 

و رایزنی های فشرده خود را ادامه دادند.
دور جدیــد مذاکرات ایــران و ۱+۴ با هدف 
احیای توافق هسته ای از روز پنج شنبه گذشته در 
وین، پایتخت اتریش آغاز شده است. جمهوری 
اســالمی ایران تاکید کرده است که با هدف لغو 
کلیه تحریم های غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا و 
رسیدن به توافقی خوب در این مذاکرات حاضر 

می شود.
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 آقایان به سراغ 
جمشید بسم اهلل ها نروند

 امتــداد نوشت:فرشــاد مومنی، اقتصــاددان 
می گوید: ما االن به عنوان بخشی از بدنه کارشناسی 
کشور، خیلی صریح و شــفاف می گوییم که تدابیر و 
تمهیداتی که در سند الیحه بودجه برای مدیریت نرخ 
ارز تدارک شده، فاقد وجاهت علمی و دارای پتانسیل 
باالی فاجعه سازی است. مگر نسبت دادن ندانم کاری  
و اســراف منابع ارزی به جمشید بسم اهلل در گذشته 
گره کور سیاست های ارزی نابخردانه را باز کرد؟خود 
دوستان با کارهایی که می کنند، اصال به زحمت عوامل 
خارجی راضی نیستند!  در این سرزمین، ما هر روز در 

حال شگفتی هستیم.
    

دیپلمات ارشد آمریکایی  خبر داد:
اتفاق نظر مقام های اروپایی بر سر 

امکان پذیر بودن توافق با ایران
یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا در حاشیه 
نشست وزرای خارجه گروه هفت گفت که مقام های 
اروپایی بر سر امکان پذیر بودن توافق با ایران، اتفاق نظر 
دارند.به گزارش ایلنا، وی افــزود که طرف اروپایی بر 
این باور است که هنوز امکان دستیابی به توافق با ایران 

وجود دارد، اما زمان رو به اتمام است.
در همین حال، »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی، در پیامی در توییتر نوشت: 
»تعجب آور است که برخی تحلیلگران و روزنامه نگاران، 
وضعیت حاکم در مذکرات وین را دراماتیک و به نوعی 
بن بست توصیف می کنند. در این مورد، چنین وضعیتی 
وجود ندارد. مذاکره کنندگان پس از یک وقفه، به روند 
عادی دیپلماتیک بازگشته و مذاکرات فشرده را ادامه 

دادند. فضا مثبت است«.
    

 هشدار تند سخنگوی دولت
 به کانادا

ایسنا نوشت: سخنگوی دولت گفت: مردم ایران 
منتظر اســترداد مجرمین مالی ایرانی ســاکن در 
 کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته هستند.
علی بهادری جهرمی،  در حســاب کاربری خود در 
توییتر نوشــت:  اقدامات نمایشــی دولت کانادا در 
سالروز جهانی  حقوق بشر پاسخگو نیست، مردم ایران 
منتظر استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا 
و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته هستند.هرچند 
انتهای نمایشنامه  بهشت اختالس گران جز این نیست.

    
وزیر احمدی نژاد پست گرفت

ایلنــا نوشــت:رئیس جمهــور در احکامــی 
»محمدمهــدی اســماعیلی« و »محمدحســین 
صفارهرندی« را به نمایندگی رئیس جمهور در شورای 
نظارت بر ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران منصوب کرد. ابراهیم رئیسی در اجرای بند)۱( 
ماده)۱( و ماده)۲( قانون نحــوه اجرای اصل)۱۷۵( 
قانون اساسی در بخش نظارت مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ 
مجمع تشخیص مصلحت نظام آقایان »محمدمهدی 
اسماعیلی« و »محمدحســین صفارهرندی« را به 
نمایندگی در شورای نظارت بر سازمان صدا  و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد.
    

توصیه اقتصادی فرمانده 
هوافضای سپاه به دولت

خبرآنالین نوشت:فرمانده نیروی هوافضای سپاه، 
بهترین راه مدیریت حال حاضر کشور را جلوگیری از 
اتالف منابع دانست و گفت: موثرترین کاری که دولت 
در برهه کنونی می تواند انجام دهد »راه اندازی نهضت 
مقابله با اتالف منابع« است که ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع 
را ظرف چند سال بازمی گرداند.سردار سرتیپ پاسدار 
امیرعلی حاجی زاده  در جمــع فرماندهان، مدیران، 
اساتید و دانشجویان دانشــگاه جامع امام حسین )ع( 
گفت:غربی ها به این نتیجه رسیده اند که در حوزه نظامی 
و امنیتی نمی توانند هیچ غلطی بکنند و روش های ضربه 
زدنشان نیز متفاوت با گذشته است. آنها به دنبال القای این 
تفکر هستند که حاکمیت دینی، نمی تواند پاسخگوی 
نیاز مردم باشد و کشور را اداره کند. لذا به دنبال تفرقه 
افکنی در جامعه و ناامید سازی و جذب نخبگان هستند تا 

طرح های خود را پیاده سازی کنند.
    

 باقری کنی با سعید جلیلی
 تفاوت ندارد

سایت مدارا نوشت: منصور حقیقت پور گفت: ما 
همان منطق دوران سعید جلیلی را در مذاکرات شاهد 
هستیم. آقای باقری با آقای جلیلی فرق زیادی ندارد. 
نایب رییس دوم کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نهم افزود: الزمه دستیابی به یک توافق 
منطقی و معقول این است که تیم مذاکره کننده در 
فضایی سیاسی بتواند موضوعات منطقی قابل دسترس 
را مطرح و پیگیری کند. به نظر می رسد که تیم جدید 
نیازمند زمان است تا اهداف و برنامه های خود را دنبال 

کرده و از دل مذاکرات خارج کند.

روی موج کوتاه

عبدالرضا داوری گفت: تیم اقتصادی رئیسی 
را شبیه شرکت سهامی اســت، گروه ها و افراد 
مختلف اصولگرا هر کدام توانسته اند در این دولت 

سهمی بگیرند
عبدالرضا داوری درباره عملکرد دولت ابراهیم 

رئیســی در گفت وگو با دیدارنیوز گفت: تا قبل 
از اینکه آقای رئیســی دولت را به دست بگیرد 
متوســط رشــد نقدینگی ۲.۸ درصد بود و از 
شهریورماه به این سو این رشــد به ۳.۷ رسیده 
است. یعنی در مقایسه با ۵ ماهه اول سال قبل، 
در نقدینگی حدود ۵۶ درصد رشد داشتیم. این 
نشــان می دهد دولت به انحا مختلــف از بانک 
مرکزی استقراض کرده است؛ بنابراین ادعا هایی 

که تاکنون درباره عدم استقراض از بانک مرکزی 
عنوان شده دقیق نیست. این استقراض انجام شده 

و اوراق قرضه هم به فراوانی منتشر کرده است.
وی درباره عملکرد بازار بورس هم گفت: در 
دوره های قبل وقتی قیمت ارز افزایش می یافت، 
به طور طبیعی شاخص های بورس به سمت باال 
می رفت. این روند امروز معکوس شده و هم زمان 
با افزایش دالر، بورس روندی نزولی دارد، که دلیل 

اصلی آن هم عرضه اوراق بدهی توسط دولت بوده 
است که گفته می شود تا ۹۰ هزار میلیارد تومان 
عرضه شده اســت و به زودی گزارش آن بیرون 

می آید و مشخص می شود.
این کارشناس سیاسی بابیان اینکه مجموعاً 
و با بررسی کارنامه ۴ ماهه گذشته دولت به نظر 
می رسد، رئیس جمهوری استراتژی اقتصادی 
مشخصی ندارد، تأکید کرد: در دولت های گذشته 

فارغ از اینکه با آن ها موافق بودیم یا مخالف، یک 
چهارچوب نظری اقتصادی وجود داشــت، اما 
دولت سیزدهم چارچوب اقتصادی ندارد و برای 
حل مشــکالت نقطه ای و روزانه عمل می کند. 
به همین دلیل من از لحاظ اقتصادی نمره قابل 

قبولی به دولت نمی دهم.
داوری تیم اقتصادی رئیسی را شبیه شرکت 
سهامی نامید و اضافه کرد: گروه ها و افراد مختلف 
اصولگرا هر کدام توانسته اند در این دولت سهمی 
بگیرند و به همین دلیل هم راه و مســیر هایی 
که وزارتخانه اقتصادی می روند هیچ تناســب و 

هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه ندارد.

عبدالرضا داوری:

 تیم اقتصادی دولت رئیسی شبیه یک شرکت سهامی است
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» اشــکال جدی که در قبل همه را رنج 
می داد، ایــن بود که اقتصــاد را به اراده 
بیگانگان گــره زده بودنــد و کاری که 
می شد با استفاده از ظرفیت های فراوان 
کشــور به ویژه نیروی انسانی متراکم و 
ذخایــر ارزشــمند انجــام داد، انجام 
نمی شد.«  شــاید بتوان این گزاره بیان 
شــده از زبان ابراهیم رئیسی در جلسه 
تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس را شــاه 
بیت سخنان او پیرامون آینده اقتصادی 
ایران در سال ۱۴۰۱ دانست و سرنوشت 
پیش روی مذاکرات هسته ای را ترسیم 
کــرد. چراکــه از یک ســو با اشــاره 
رئیس جمهور به فصل کردن گره های 
اقتصادی میان ایران و غرب و وصل شدن 
به ذخایر داخلی و از دیگر ســو با مرور 
ســطور بودجه  ۶۷ صفحه ای و کسب 
درآمدهــای دولتی از طریــق افزایش 
مالیات، می بایست چشــم انداز آینده 
سیاسی- اقتصادی پیش روی کشور را 
بدون برجام در نظر گرفت. آینده ای که 
خود را هنگام عبور ابراهیم رئیســی از 
مقابل صندلی های سبزرنگ بهارستان 

برای تقدیم برنامه اقتصادی سال۱۴۰۱، 
در افزایش نــرخ ارز هماننــد روزهای 
گذشته به تصویر کشید و با وجود تاکید 
وی بر کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی، 
در فزونی یافتن قیمت کاالهای اساسی 
نمایان کــرد. بدین ترتیــب اگر وجود 
برجام، گرهی بوده است که رئیسی از آن 
به عنوان »اشکال جدی« دولت روحانی 
یاد کرده اســت فقــدان آن در دولت 
سیزدهم می تواند به کالفی پیچیده در 
وضعیت معیشت مردم تبدیل شود. در آن 
هنگامه است که شاید نزدیکان رئیس 
جمهور خطاب به او دو مصرع از پروین 
اعتصامی، را بیان کنند:»گر توانی این 
گره را بربگشای/ آن گره را چون نیارستی 

گشود«.
بودجه مالیاتی، بدون برجام 

الیحه بودجــه ۱۴۰۱ درحالی روز 
گذشته تقدیم مجلس شد که بنا به گفته 
رئیسی با در نظر گرفتن تحریم ها و اتکا به 
ذخایر داخلی تنظیم شده است اما برخی 
اعداد و ارقام موجــود در آن عجیب به 
نظر می رســد. بارزترین آن، رشد بیش 
از ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت 
است که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی 

درآمد حاصل از مالیات یکی از مهم ترین 
منابع دولــت در دوران تحریم ها برای 
پر کردن خزانه خالی یا به گفته رئیسی 
»خزانه خالی و مقروض« است. این رشد 
مالیاتی در حالی در الیحه بودجه بدون 
برجام جای داده شده است که مذاکرات 
هسته ای بدون مشاهده کورسوی امیدی 
از طرفین در جریان است. به موجب این 
کنــدی در روند مذاکــره، قیمت دالر 
دیروز در بــازار آزاد به ۳۰ هــزار و ۷۵۰ 
تومان رســیده و به تبع  آن قیمت اقالم 
مورد نیاز مردم نیز در حال افزایش بوده 
است. با این وجود رئیسی علت افزایش 
نرخ ارز را در روز دانشــجو بی ارتباط به 

برجام دانست و آن را به اقدامات افراد در 
فضای مجازی ربط داد و در این خصوص 
گفت: »خبر دقیق داریم عده ای شبانه روز 
در تالشند هم زمان با مذاکرات، نرخ ارز را 
باال ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند 
تا خواسته های خود را به ملت تحمیل 
کنند. دســتگاه های اطالعاتی پیگیر 
معرفی افراد هستند .برخی از این افراد 
در داخل و برخی نیز در خارج از کشــور 
در محافل و فضای مجــازی و واقعی به 
دنبال باال بردن قیمت ارز هستند«. در 
همین راستا، فرشاد مومنی، اقتصاددان 
و استاد دانشــگاه در گفتگویی ضمن 
انتقاد از مواضع رئیسی پیرامون چرایی 
افزایش نرخ ارز عنوان کرد: »همانگونه که 
نسبت دادن کل ندانم کاری ها و اسراف ها 
در زمینه منابع اســتراتژیک و محدود 
ارزی به طرز عمل افرادی مثل جمشید 
بسم اهلل و امثالهم، گره کور سیاست های 
ارزی نابخردانه را باز نکرد، نسبت دادن 
این ناهنجاری های کنونی نیز به عوامل 
خارجی، گــره ای را نخواهد گشــود.« 
رئیس موسسه دین و اقتصاد همچنین 
پیرامون موارد ارزی که در بودجه آمده، 
اضافه کرده است: »خیلی صریح و شفاف 

می گوییم که تدابیر و تمهیداتی که در 
سند الیحه بودجه برای مدیریت نرخ ارز 
تدارک شده، فاقد وجاهت علمی و دارای 
پتانسیل باالی فاجعه سازی است.«الزم 
به ذکر است قیمت آزاد فروش هر دالر 
آمریکا در زمان برگزاری مراسم تحلیف 
ابراهیم رئیســی )۱۴ مرداد(، ۲۵ هزار 
و ۵۰۰ تومــان بود. این نــرخ تا پیش از 
برگزاری دور هفتم مذاکرات هسته ای 
ایران و گــروه ۱+۴ در وین به ۲۹ هزار و 
۵۰۰ تومان رســیده بود اما همزمان با 
بی نتیجه ماندن دور هشتم دیدارهای 
هســته ای در وین به بیــش از ۳۱ هزار 

تومان افزایش یافت.
پای شرکای خارجی قطع خواهد شد

زمســتان در وین همچنان پا برجا 
است و ســرما میان ایران و طرف های 
مذاکره کننده جاری اســت. به گونه ای 
که فضای به نســبت ملتهب مذاکرات 
تبدیل به تهدیداتی از سوی غرب شده 
است؛ چهار روز پیش روزنامه وال استریت 
ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی 
از آغاز رایزنی ها با شرکای ایران در منطقه 
به منظور قطع رابطه اقتصادی با ایران 
خبر داد و در این باره نوشت: »هفته آینده 
یک هیات بلندپایه از جمله آندره آ گاکی، 
مدیر دفتر کنترل سرمایه های خارجی 
وزارت دارایی به امــارات متحده عربی 
سفر خواهد کرد. امارات متحده عربی 
یکی از متحدان اصلی آمریکا است اما در 
عین حال دومین شریک تجاری ایران 
و مجرای مبادالت تجاری و مالی ایران 
با سایر کشورها است.« بنا به نوشته این 
روزنامه بنا است تا  مقام های آمریکایی 
با مدیران شــرکت های پتروشیمی و 
سایر شــرکت ها و بانک های خصوصی 
در امارات متحــده عربی که میلیاردها 
دالر تجارت با ایران دارند، دیدار کنند 
و به این شرکت ها در مورد معامالتی که 
با تحریم ها علیه ایران مطابقت ندارد، 
هشداری داده شود مبنی بر اینکه اگر 
معامالت با ایران ادامــه پیدا کند، این 
بانک ها و شرکت ها با مخاطرات شدیدی 
روبرو خواهند بود. امارات متحده عربی 
تنها هدف آمریکایی هــا نخواهد بود 
بلکه در صــورت به نتیجه نرســیدن 
مذاکرات سفرهایی برای تشدید تبعیت 
از تحریم ها توسط شرکت های مستقر 
در مالــزی، ترکیه و چین نیــز انجام 
خواهد شــد. این رویدادها در شرایطی 
در حال وقوع هســتند که پای برجام از 
برنامه اقتصادی ایران آنطور که به نظر 
می رسد، در سال ۱۴۰۱ بریده شده است 

و ابراهیم رئیسی و دولت در تالش هستند 
تا ایرانی بی نیاز از همــکاری با غرب، و  
متحد با همســایگانش ترسیم کنند؛ 
حتی با وجود پابرجا ماندن تحریم ها.  به 
همین دلیل وال استریت ژورنال نوشت: 
امریکا با تحریم های شدید علیه ایران به 
اقتصاد آن کشور ضربه زده و باعث افزایش 
نرخ بیکاری و کاهــش ارزش واحد پول 
ملی شده با این وجود، مقام های ایرانی 
معتقدند که اقتصاد آن کشور انعطاف پذیر 
اســت و حتی اگر مذاکرات بــا امریکا و 
قدرت های جهانی برای احیای برجام با 
شکست مواجه شود نیز زنده خواهد ماند.

 خزانه خالی و مقروض، 
اما بدون برجام

 فرجــام برجــام هنوز مشــخص 
نیست و دولت رئیســی در تالش برای 
نگارش بودجه ای بدون برجام و با وجود 
تحریم ها بوده اســت، در شرایطی که از 
نگاه کارشناسان اقتصادی و حتی برخی 
نمایندگان مجلس ایــن بودجه بدون 
ارتباط با فراسوی مرزها نمی تواند جامه 
عمل به خود بپوشــاند. حال باید منتظر 
ماند و دید رئیســی و نگاه حاکم بر کشور 
که همســو با او است چه تصمیمی برای 
آینده برجام خواهنــد گرفت چرا که بنا 
به گفتــه صریح رئیس جمهــور در روز 
 دانشجو »خزانه خالی و مقروض« است. 
گزاره ای که در دولت گذشته اگر پاس گلی 
به طرف مذاکره کننده تلقی می شد در این 
دولت حقیقتی آشکار محسوب می شود و 
بنا به گفته کارشناسان سیاسی، اصولگرایان 
با سکوت خود نســبت به روند مذاکرات 
خواهان دستیابی به نتیجه ای هر چند 
موقت هستند همانطور که مشرق نیوز، 
وبسایت نزدیک به جریان راست توافق 
متقابل موقت را »برد-برد« دانسته است. 

از یک سو با اشاره رئیس 
جمهور به فصل کردن 

گره های اقتصادی میان 
ایران و غرب و وصل شدن 
به ذخایر داخلی و از دیگر 
سو با مرور سطور بودجه  

67 صفحه ای و کسب 
درآمدهای دولتی از طریق 
افزایش مالیات، می بایست 
چشم انداز آینده سیاسی- 
اقتصادی پیش روی کشور 
را بدون برجام در نظر گرفت

مدیر کل پیشین خاورمیانه: 
اگر پرونده ایران به 

شورای امنیت برگردد و 
تحریم های بین المللی 

دوباره علیه ایران برقرار 
شود، همسایگان ما در کنار 
پنج قدرت بزرگ و در مقابل 

ایران قرار خواهند گرفت
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