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شماره 9680

از مرکز تجارت جهانی در ایران چه می دانید؟

مرکز تجارت جهانی در ایــران حــدود ســال  ۶۹توسط
محمدرضا سبزعلیپور رئیس فعلی مرکز تجارت جهانی
ایران آغاز و پیگیری شد .البته پیش از انقالب اسالمی
هم مرکز تجارت جهانی در تپه های عباس آباد تهران در
مجموعه ای تحت نام شهستان پهلوی درحال ساخت
بوده است .پس از پیروی انقالب ،ساختمان های مرکز
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تجارت جهانیWTCدر حوالی میدان آرژانتین کنونی
نیمه کــاره رهــا شدند .حتی درحــال حاضر نیز اثــرات
آن ساختمانها و سازه های بتنی نیمه کاره آنها قابل
مشاهده است.
در نهایت بحث فعال سازی این سازمان در ایران از همان
سالها پیگیری شد و سرانجام مرکز تجارت جهانی در

فرزانه غالمی دور تازه مذاکرات احیای برجام
از هشتم آذرماه آغاز میشود و این در شرایطی است
که تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران برای تنفس
تازه عالوه بر رفع تحریمها به خانه تکانی ساختاری
هم نیاز مبرم دارد.

◾

ایــران تأسیس شد و فعالیتهای ستادی و مطالعاتی
خ ــودش را در کــشــور آغ ــاز ک ــرد .در ســال  ۱۳۷۵نیز با
پرداخت مبلغی معادل یک میلیون و 50هزار دالر آمریکا
بهعنوان حق عضویت اولیه ،رسما ًبه عضویت اتحادیه
تجارت جهانی  WTCAدر نیویورک درآمــده و از همان
سال بهعنوان یکی از مراکز رسمی جهان شناخته شده

در ماههای ابتدایی عمر دولت و با تداوم تنگناهای
اقتصادی و معیشتی مردم ،گزینه برجام ،رفع
تحریم و گشایش اقتصادی بار دیگر روی میز قرار
گرفته است .در همین حال به عقیده بسیاری از
کارشناسان اقتصادی ،بهبود روابط بین الملل و

است .در ضمن مرکز تجارت جهانی ایران نیز همچون
سایر مراکز تجارت جهانی فعال دنیا ،همه ساله مبلغ
حق عضویت ساالنه ای را از طرق مختلف تأمین و جهت
جلوگیری از لغو عضویت ایران نزد اتحادیه مراکز تجارت
جهانی  WTCAبه حساب این سازمان بین المللی واریز
میکند.

تغییرات عمیق و وسیع در فضای داخلی اقتصاد
در جهت جان بخشیدن به اقتصاد کشور دو مقوله
جدانشدنی و هم تراز هستند و دولت اگر بنا باشد
به وعدههای انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند،
باید عملیات چابک سازی درون و برون اقتصاد

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتوگوی تفصیلی با قدس مطرح کرد

◾ واژه «تــحــریــم» و اداره
کشور با وجــود محدودیتهای
نــاجــوانــمــردانــه اقــتــصــادی علیه
ایــران بــرای دولـتهــای ما مقوله
غریبی نیست ،اما امروز با توجه
به تشدید مشکالت اقتصادی
در نقطه ای ایــســتــاده ایــم کــه توقعات عمومی از
دولــت بــرای بهبود اوضــاع بسیار زیــاد اســت .نظر
شما چیست؟

بازآفرینیاقتصادی
توأمان در داخل و خارج کشور

کشور ما بیش از چهار دهه گذشته را به انحای
مختلف با تحریم گذرانده ،اما حــدود  15سالی
است که این تحریمها شدیدتر و ناعادالنه تر و
به جنگ اقتصادی تبدیل شده است .دولتهای
نهم ،دهم ،یازدهم ،دوازدهم و حاال سیزدهم به
اشکال مختلف با این تحریمها درگیر بودند و هر
یک برداشت خود را داشتند .آقای احمدی نژاد،
تحریم را «کاغذپاره» خواند ،آقای روحانی همه
چیز و حتی آب باران را به تحریم متصل کرد و قول
داد تحریمها را بردارد که در مقطعی هم با اجرای
برجام ،بخش سنگینی از تحریمها تعلیق شد
و نه لغو؛ که این هم خودش یک اشتباه فاحش
بــود و البته دولــت ایشان حتی با وجــود برجام
هم نتوانست بهره برداری خوبی از فضای بدون
تحریم برای بهبود اقتصاد داشته باشد .حاال از
دولــت آقــای رئیسی توقعات زیــادی بــرای بهبود
اقتصادی میرود؛ چون ایشان هم مانند دیگران
در تبلیغات انتخاباتی این بهبود را وعده داد .پس
دولت ایشان ،مسئول است که اجرای وعدهها را
پیگیری کند ،همانگونه که دیگر رؤسای جمهور
هم وعده بهبود دادند و مسئول بودند.

◾

◾دولت آقای رئیسی در گام اول ،تعامل در روابط
بین الملل و حسن نیت ب ــرای افــزایــش ثــبــات در
منطقه را به خوبی نشان داده است .تحلیل شما از
این روند در ماههای ابتدایی عمر دولت چیست؟

واق ــع ــی ــت ایـ ــن اسـ ــت ک ــه ه ــر ک ــش ــوری حتی
ابرقدرتهای اقتصاد جهان برای رشد ،توسعه
اقتصادی و جــذب سرمایه گــذاری باید به طور
مسالمت آمــیــز و ب ــدون تنش بــا جــهــان ارتــبــاط
داشته باشد و ایران هم در جهان تافته جدا بافته
نیست .گاهی یک اقتصاد بزرگ جهان به مواد
اولیه موجود در کشوری بسیار کوچک نیاز دارد.
پــول و سرمایه هم زمانی وارد کشورها میشود
که امنیت و ثبات باشد .غیر قابل انکار است که
بخشی از مشکالت اقتصادی ایران و کُندیهای
موجود به تحریمها به خصوص تحریمهای بانکی
مرتبط است ،هر چند تحریم کنندگان اروپایی
و آمریکا خودشان هم با آتشی که برافروختند،
سوختند و شرکتهایشان را از بازار جذاب و غنی
ایران به عنوان کشوری پهناور و مؤثر در منطقه
محروم کردند .نباید انکار کرد تحریمهای بانکی،
تحریمهای مربوط به فــروش نفت ،رفــت و آمد
توریسم ،حمل و نقل ،بیمه و ...منجر به کاهش
درآمــد و وارد آمــدن فشارهای سنگین به ایــران
شده و اجازه نمیدهد به صورت قانونی و شفاف
در تجارت جهانی اهدافمان را دنبال کنیم ،پس
ناگزیریم پول را از طریق صرافی ها ،چمدانی و یا
دیگر شیوههای پیچیده و هزینه بر منتقل کنیم
که با این شیوه نمیشود کار کالن و میلیارد دالری
انجام داد.
ایــن شــرایــط دســت و پــای فــعــاالن اقــتــصــادی ما
را بسته اســت و نیاز داری ــم سایه سنگین این
تحریمها هر چه سریعتر از سر اقتصاد ایــران
برداشته شود .طبعا ًدولت آقای رئیسی باید یکی
از اولویتهایش تعامل با کشورهای مختلف
باشد که خدا را شکر به نظر میرسد با توجه به
اظهارات وزیر امور خارجه ،این تعامل در منطقه
با عربستان با پیشرفتهای خوبی همراه بوده
اســت .به ایــن ترتیب میتوانیم ثبات بیشتری
در منطقه ببینیم و امــیــد مـ ـیرود همپیمانان
عربستان هم با ایــران همپیمان شوند .بخشی
دیگر از تعامل ،برقراری ارتباط با غرب است که
با شروع دور جدید مذاکرات با اروپا ،ان شاءهللا
آمریکا هــم بــه عــنــوان نقطه اخــتــاف ،ســر عقل
میآید.

◾

◾شــمــا ب ــرای بــهــبــود شــرایــط اقــتــصــادی ای ــران،
وزن بــازســازی روابــط بین الملل و رفــع تحریمها را
سنگین تر میدانید یا پوست اندازیهای ساختاری
و مدیریتی در داخل اقتصاد را ؟

به باور من دو ب ُعد بازآفرینی اقتصادی در داخل
و خارج کشور را نمیشود از هم جدا کرد؛ چون
همه مشکل ما تحریم نیست .اگر بگوییم همه
مشکالت ما به تحریم بر میگردد باید پرسید چرا
آقــای روحانی نتوانست با وجــود برجام ،کارایی
مثبت داشته باشد؟ مگر اعضای دولت ایشان با
جان کری قدم نمیزدند؟ مگر به قول خودشان با

گزيده

نیاز بزرگ ما این است که مسئوالن باید کارآمد باشند و دلسوز و متخصص و منافع ملی را بر جیب و منافع خودشان
ارجح بدانند .آقای رئیسی هم اگر تیم و برنامه اش را روی بهبود وضعیت اقتصادی و بزرگ شدن سفره مردم معطوف
نکند ولو با رفع تحریم ،مشکالت ما حل نمیشود.
ما برای تقویت دیپلماســی اقتصادی به وزارت صمتی قُرص و محکم نیاز داریم اما در این سه ماه عملکرد ویژه ای از
آن ندیده ایم و تازه دادگاههای مربوط به دزدیهای مدیران و معاونان دولت قبلی در حال تشــکیل اســت! متأسفانه
سفارتخانههای ما همیشه از نظر اقتصادی بی سواد هستند و باید دیپلمات دلسوز در سفارتخانهها مستقر کنیم.

«کدخدای جهان» دور یک میز ننشسته بودند و
قهقهه میزدند و عکسهایشان به سراسر جهان
مخابره میشد؟ آن زمان ترس دنیا از تنش میان
آمریکا و ایران ریخته بود و هیچ شرکتی به خاطر
همکاری با ایران ،تنبیه و تهدید نمیشد.
هــمــان مــدیــران  110شــرکــت فــرانــســوی بــه ایــران
آمدند اما هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ایــران و
سفره مردم رخ نــداد .آقای روحانی تور خرید از
خــارج گذاشت و به سفرهای مختلف رفــت به
جــای اینکه تــور رشــد اقتصادی ،جــذب سرمایه
خــارجــی ،ص ــادرات و ...بــرقــرار کند؛ چــون بــرای
جیب خودشان و گرفتن کمیسیون میرفتند.
مثال ًمیگفتند :میخواهیم هواپیمای ایرباس
 A380بخریم ...مرد حسابی! ما اینجا هنوز باند
مناسب بــرای هواپیمای کوچک را هم نداریم،
ایرباس  A380به چه دردمــان مـیخــورد؟! البته
همه اینها رؤیا بود و سنگ بزرگ نشانه نزدن...
دولــت آقــای روحانی به جای اینکه شرکتهای
نفتی خودمان را فعال کند ،توتال را آورد ،یا پژو و
رنو را به صنعت خودرو آورد  ...این کارها مصداق
پول ریختن به جیب آ نها بود و نه خلق منافع
برای ایران؛ چون دیدیم به محض خروج ترامپ
از برجام این شرکتها هم از ایران رفتند! پس کار
دولــت ،غلط و خیانتی بود که دولتمردان بدون
وجود تحریم در حق مردم و مملکت روا داشتند؛
چون کشور را عقب انداختند.
پس نیاز بــزرگ ما ایــن اســت که مسئوالن باید
کــارآمــد باشند و دلــســوز و متخصص و منافع
مــلــی را ب ــر جــیــب و مــنــافــع خ ــودش ــان ارج ــح
بدانند .آقــای رئیسی هم اگــر تیم و برنامه اش
را روی بهبود وضعیت اقتصادی و بــزرگ شدن
سفره مــردم معطوف نکند ولــو بــا رفــع تحریم،
مــشــکــات مــا حــل نــم ـیشــود .مشکل مــا ســوء
مدیریت ،باند بازی و خیانت مدیرانی است که
به محض روی کــار آمــدن به جــای اینکه به فکر
م ــردم باشند بــه دنــبــال ساختن کــاهــی بــرای
خــودشــان از ایــن نمد هستند آن هــم بــدون
هیچ تخصصی! ای ـنهــا حتی اگــر تحریم
نباشند بــدتــر ممکلت را نــابــود میکنند.
چطور ماهاتیر محمد ،مالزی را به عنوان
یــک کشور مسلمان کــه منابع خ ــدادادی
خ ــاص ــی نـ ـ ــدارد ب ــه م ــب ــادالت اقــتــصــادی
چند صد میلیارد دالری میرساند؟ او بعد از
اینکه اقتصاد را شکوفا کرد کنار کشید و کار
را به جوانها سپرد اما وقتی هم حزبی هایش
آمــدنــد و دزدیه ــا شــروع شــد بــاز هــم بــا وجــود
کهولت آمد و مالزی را سر و سامان داد .نمونه
دیگر اقتصاد موفق کشور سنگاپور اســت که
امروز ریاست جمهوری آن را یک خانم (حلیمه

یــعــقــوب) بــر عــهــده دارد و گــذرنــامــه ایــن کشور
معتبرترین گذرنامه جهان است.
ایــن نمونهها نشان میدهد که اوال ًافــراد مهم
هستند و ثانیا ً مــا هــم میتوانیم موفق شویم
مــشــروط بــه اینکه درســت مدیریت کنیم و در
کنار تنش زدای ــی بــا جــهــان ،اف ــراد برنامه دار و
توانمند بر اقتصاد حاکم شوند ،نه اینکه یک
تیم کشور را نابود کند و تیم بعدی و نفر بعدی
هشت ســال آوار ب ــرداری کند ،امــا خــودش هم
باردیگر اقتصاد را ویــران کند تا نفر بعدی برای
آواربـ ــرداری بیاید .پس مشکل ما فقط تحریم
نیست ،بلکه خیانت مدیران است؛ مدیرانی که
اغلب تحصیلکرده آمریکا بودند و ساعت و کت و
شلوار بِرَند میپوشیدند اما کاری از پیش نبردند
و امروز باید پرسید چرا مملکت ما میتواند جیب
اینها را پر کند و جیب خودش را نه؟!

◾

◾در همین  100روز ابــتــدایــی ،انتخاب اعضای
کابینه آقای رئیسی ،تیم اقتصادی و مدیران میانی
دولت ایشان را تا چه حد به خانه تکانی جدی در
اقتصاد ایران نزدیک میدانید؟

تیم دولــت آقــای رئیسی ،مملکت را در شرایط
کسری بودجه شدید تحویل گرفته اســت ،اما
الحمدلله اختالف عقیده ای بین قوا نیست .اگر
اراده و همت رئیس جمهور بر ساخت مملکت
و اصــاح امــور بــاشــد ،بــا همین کابینه ای کــه از

سوی صاحبنظران ،ضعیف توصیف شده هم
قــادر خواهد بــود کارها را به درستی جلو ببرد،
چون مهم رهبر ارکستر و سکاندار کشتی یعنی
رئیس جمهور است.
اگر هم ایشان اراده و همت قوی نداشته باشد با
قویترین تیم هم نمیشود کاری را پیش برد .بنده
در این سه ماه از ایشان دفاع کردم ،اما متأسفانه
نیروهای منتخبشان اغلب بحث برانگیز و سؤال
برانگیز شــده انــد و امــیــدواریــم دولــت بــا همین
فرمان جلو نرود .اقتصاد را با احساس نمیشود
سرپا نگه داشت و مردم که شاهد موج تازه تورم
هستند ،منتظر اجرا هستند و نه حرف .واقعیت
این است که بسیاری از این گرانیها به دالر و ارز
ربطی ندارد.
رئیس جمهور باید بر دولــت تحت مدیریتش،
نــاظــر بــاشــد .متأسفانه در جلسات ایــشــان با
اقتصاددانان ما اقتصاددان واقعی و بی طرف
نمیبینیم .افراد حاضر در این جلسات یا اعضای
کابینه یا معاونانش هستند .برخی افــراد هم
از دیــگــر نهادها حــضــور دارن ــد کــه اقــتــصــاددان
نیستند و چنین صحنه هایی ما را یاد اشتباهات
دولتهای قبل میاندازد.
اگر این دوستان به اصطالح اقتصاددان حرفی
ب ــرای گفتن داشــتــنــد ،در هــمــان دو دول ــت قبل
مـیگــفــتــنــد ام ــا دی ــدی ــم ک ــه مــشــورتهــایــشــان
دول ـتهــای گذشته را بــه تــه دره ســوق داد! اگر
جلسات آقای رئیسی با اقتصاددانان ،نمایشی
نیست و بــرای اخذ نظر تخصصی و بی طرفانه
است باید دیگر شاهد افرادی که همه یا در دولت
فعلی هستند یــا در دول ـتهــا و مجالس قبل
سمتهایی داشته اند ،نباشیم.
ای ـنهــا همه تــریــبــون داشــتــه انــد و در رأس کار
بوده اند ،پس چرا آن زمان کاری از پیش نبردند؟!
امیدوارم در ادامه راه آقای رئیسی اجازه ندهد در
بر همین پاشنه بچرخد و با برنامه ریزی صحیح و
با اراده به سمت رفع ریشه ای مشکالت حرکت
کند .رئیس جمهور باید از تک تک مدیرانش
مطالبه کند و کار اجرایی بخواهد .انتظار میرود
پس از گذشت سه ماه همچنان شاهد پست و
مقام دادن نباشیم و دولــت به کار اجرایی قوی
وارد شود.

◾

◾برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و بازتعریف
آن در جهت تقویت حــضــور ای ــران در بــازارهــای
جهانی و منطقه ای و پیشبرد اهداف تجاری ،دولت
باید چه تدابیری بیندیشد؟

در جــهــان ،هــر چــنــد ســیــاســت حــائــز اهمیت
است اما بــرای داشتن یک کشور قوی اول باید
اقتصادی قوی و خلل ناپذیر و دارای تاب آوری

نیمنگاه

کشور را همزمان پیش ببرد .محمد رضا سبز علیپور
تحلیلگر اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی
ایران در آستانه شروع دور جدید مذاکرات برجامی،
از ضرورت خانه تکانی وسیع اقتصادی در فضای
داخلی و فرامرزی اقتصاد میگوید.

بــاال داش ــت .پشت هــر سیاست قدرتمندی به
یک اقتصاد قدرتمند ،گرم است .اگر فالن کشور
در جهان شاخ و شانه میکشد به خاطر قدرت
اقتصادی اســت .دیپلماسی اقتصادی ما یک
فرمانده قـ َـ َد ر میخواهد کــه هنوز ایــن فرمانده
خــوب را انتخاب نکرده ایــم .همیشه اف ــرادی را
دور خــودمــان جمع ک ــرده ایــم کــه عقبه خاص
اقتصادی نداشته اند .بسیاری از اینها دههها
ســرک ــار بـ ــوده ،ام ــا عــمــلــکــرد اقــتــصــادی مثبتی
نداشتهاند .ما برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
به وزارت صمتی قـ ُـرص و محکم نیاز داریــم اما
در این سه ماه عملکرد ویــژه ای از آن ندیده ایم
و تــازه دادگــاههــای مربوط به دزدیه ــای مدیران
و معاونان دولــت قبلی در حــال تشکیل است!
متأسفانه سفارتخانههای مــا همیشه از نظر
اقــتــصــادی بــی س ــواد هستند و بــایــد دیپلمات
دلسوز در سفارتخانهها مستقر کنیم .واقعیت
این است اگر امروز یک سرمایه گذار خارجی و یا
توریست به سفارت ایران در کشورهای مختلف
مراجعه کند ،یک بروشور برای معرفی درست و
دقیق ظرفیتهای ایران وجود ندارد .حتی اجازه
نمیدهند بخش خصوصی بروشور چاپ کند و
در اختیار سفارتخانهها قــرار دهــد .در حالی که
در سفارتخانههای دیگر کشورها وجــود چنین
بروشورهایی امــری معمول اســت .دیپلماسی
اقتصادی یک تیم قوی اقتصادی در بدنه دولت
مـیخــواهــد تــا ســیــاس ـتگــذاری ،بستر س ــازی و
برنامهریزی درست را پیش ببرد .گام بعدی این
است که سراغ پیاده نظام اقتصاد یعنی بخش
خصوصی برویم .خدا را گواه میگیرم که امروز
در ایران افــرادی در بخش خصوصی هستند که
هــر کدامشان بــه تنهایی یــک دولــت هستند و
میتوانند دولت آقای رئیسی و کشور را از بحران
نجات دهند .هر کدام از اینها در همین لحظه
 10تا  20هزار نیروی کار دارند و پول در اختیارشان
است .نباید به بخش خصوصی بدبین بود و به
دلیل اختالف با یک بانک ،بخش خصوصی را به
دردسر و محدودیت انداخت .باید نقد را چسبید
و نسیه را ول کرد.
الزم است بنگاههایی که مشکالت کمتری دارند
را کمک کنیم تا چابک شوند نه اینکه انــرژی و
وقــت را صــرف بنگا ههایی کنیم که سا لهاست
تعطیل شــد هانــد .کارخانهای که مانند ساعت،
دقیق کار میکند ،در دنیا بی نظیر است و حدود
 20هزار نیرو دارد ،اما در حال ورشکستگی است
را باید دریابیم .دیپلماسی اقتصادی درســت و
توانا اینجا معنا میدهد .همین امروز افــرادی را
در بخش خصوصی داریــم که میتوانند با دنیا
مذاکره کنند و تحریمها را تحت تأثیر قرار دهند.
دنیا به حرف اینها بیشتر از حرف دولتها گوش
میدهد اما همین افــراد وقتی به یک وزارتخانه
میروند کارمند وزارتخانه به آنهــا بیاحترامی
میکند .امثال ماهاتیر محمد با بخش خصوصی
واقعی برنامه مشترک ایجاد کردند اما دولتهای
ما بخش خصوصی واقعی را به بازی اقتصاد راه
نمیدهد .دولتهای ما متأسفانه وقتی هم قرار
است با بخش خصوصی جلسه بگذارند فقط
از اتــاق بازرگانی نظر میخواهند .یادمان نرود
وقتی کسی خیلی پولدار میشود و کسب و کار
و مجموعه اش بیش از حد بزرگ میشود ،هیچ
هدیه گران قیمتی برایش جذاب نیست و تنها
«احترام» او را اقناع میکند .آقای رئیسی باید
بخش خصوصی واقعی را دعوت کند و با آنها
گــپ خــودمــانــی بــزنــد چــون تأثیر ایــن جلسات،
فوقالعاده و طالیی خواهد بود .هر یک از بزرگان
بخش خصوصی مــا مـیتــوانــد بخش بــزرگــی از
گرههای مملکت را باز کند و به تنهایی معادل 10
وزارتخانه است.
متأسفانه دول ـتهــای گذشته س ــراغ ایــن افــراد
نرفته اند؛ چون احتمال میدادند نتوانند از اینها
کمیسیون بگیرند ،ولــی از پیمانکاران خارجی
میتوانند بگیرند و جیب خــودشــان را پر کنند!
ناظران خارجی بارها به ایران آمده و کار پیمانکاران
ایرانی را دیــده انــد که در شرایط تحریم بهترین
ساختمانها ،بــرجهــا ،راهه ــا و ...را ساخته انــد.
بهترین مقامات اروپایی اذعــان کرده اند شما در
اوج تحریم اینها را ساخته اید اگر تحریم نبود چه
میکردید؟! اروپاییها برای همکاری در باغ سبز به
پیمانکاران ما نشان میدهند .حتی قطر به شدت
به دنبال پیمانکاران ماست .ما به قدری در حوزه
خدمات فنی و مهندسی مقتدر و قوی هستیم که
توجیهی برای کمک گرفتن از چین یا هر کشوری
برای ساخت یک میلیون مسکن وجود ندارد.
وقتی میگویم ما به دلسوزی و کارآمدی در کنار
رفع تحریمها نیاز داریم و باید مدیران ما منافع
ملی را به منافع شخصی ارجــح بدانند ،یعنی
اینکه قدر پیمانکاران داخلی را بدانیم.

دولت در
مقابل بخش
خصوصی ایران
هیچ است

محمد حسین ادیب
پژوهشگر اقتصادی
در گفتوگو با تسنیم
گفت:مردم ما ماهی
 850هزار میلیارد
تومان خرید میکنند
و دولت ماهی
 60هزار میلیارد
تومان هزینه میکند.
دولت در مقابل بخش
خصوصی ایران
هیچ است .منتها
اشکال عده ای در
تحلیل این است که
با تحلیل بودجه
دولت میخواهند
به تحلیل اقتصاد
ایران برسند که
اشتباه است دولت در
مقابل خرید بخش
خصوصی هیچ
است.
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ضمن بیان این ادعا
که بروکسل به مسائل
مرتبط با خروج آمریکا
از برجام اذعان دارد،
خواستار آن شده
ایران آنچه «اقدامات
ناسازگار با برجام»
خوانده شده را به عقب
برگرداند.
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