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وطن امروز شماره 2714

اخبار

 ۶حکم قضایی با دستور
آیت اهلل رئیسی در زاهدان لغو شد

بنا به اعالم یک منبع آگاه در
راس��تای اقدام موثر دستگاه
قضایی با هدف برخورد بموقع
و قاطعانه با اندک متخلفان،
 ۶حک��م قضایی با دس��تور
رئیس قوهقضائیه در زاهدان لغو شد .به گزارش
مهر ،آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در سفر به
سیستانوبلوچس��تان اظهار داشت فضای این
استان به گونهای است که زحمات طاقتفرسای
قضات و پرس��نل سازمانهای وابسته را شاهد
هس��تیم ،با وجود ش��رایط س��خت ،خدمات
گستردهای ارائه میشود اما در اوج این ایثار و از
خود گذشتگی ،عدهای بسیار اندک هم هستند
که با تخلفاتشان ،عظمت و نورانیت کار خیل
عظیم خدمتگزاران دس��تگاه قضا ب��ه مردم را
مخدوش میکنند .رئیس قوهقضائیه همچنین
تصریح کرد :مبارزه پیش��گیرانه و جراحیهای
جدی در برخورد با کسانی که صالبت ،نورانیت
و عظم��ت کار قاطب��ه قوهقضائی��ه را تضییع
میکنند در دس��تور کار دستگاه قضا قرار دارد
تا احس��اس عدالت با اجرای دقیق ،قاطعانه و
بموقع قان��ون در برخورد ب��ا اندک متخلفان،
محقق شود .در همین زمینه یک منبع آگاه از
لغو  ۶حکم قضایی در زاهدان خبر داد و گفت:
این احکام جه��ت پیگیریهای قضایی و اجرا
ابالغ شده است تا تاکید ریاست دستگاه قضایی
مبنی بر مبارزه جدی با عدم سالمت در بیرون
قوهقضائیه و درون دستگاه قضایی محقق شود.

عصبانیت اروپا نشاندهنده
درستی اقدام ایران است

امامجمعه موقت تهران با اشاره
به بیانیه ش��ورای عالی امنیت
ملی درباره کاه��ش تعهدات
برجام گفت :ش��ورای امنیت و
جامعه جهانی و اروپاییها در
معرض آزمونی بزرگ هس��تند .به گزارش مهر،
حجتاالسالم والمس��لمین حاجعلیاکبری در
خطبههای نماز جمعه تهران که در دانشگاه تهران
برگزار شد ،درباره بیانیه شورای عالی امنیت ملی
در واکنش به بدعهدیهای طرف مقابل در برجام،
اظهار داشت :اقدام صورت گرفته ما کام ً
ال حقوقی
و قانونی و بر اساس بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام صورت
گرفت .این اقدام میتوانست سال گذشته پس از
خروج آمریکا از برجام صورت بگیرد که با تأخیر
و با حوصلهورزی فراوان انجام شد .وی گفت :گام
برداشتهشده یک گام انقالبی برای تقویت عزت و
اعتبار ایران اس�لامی بود ،امیدوارم از این دست
گامها باز هم برداشته شود .خوشبختانه در بیانیه
اخیر شاهد گامهای مشخص در زمانهای تعیین
شده هستیم .خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد:
م��ا از این اقدام انقالبی حمایت میکنیم و یقین
داری��م گش��ایشهایی را در پی خواهد داش��ت.
ش��ورای امنیت و جامعه جهانی و اروپاییها در
معرض آزمونی بزرگ هس��تند .حاجعلیاکبری
تصری��ح کرد :واکنشهای اروپاییها به این اقدام
انقالب��ی و با تأخیر ما از روی عصبانیت اس��ت و
این نش��اندهنده صحت اقدام اس��ت که معلوم
میشود در مسیر درستی قرار گرفتهایم؛ از ایران
عزیز ما یک صدا شنیده میشود .رئیس شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه اظهارات خود
در انتقاد از اروپا با بیان اینکه قاره سبز از مواجهه
با کدخدای دیوانه خسته است ،گفت :مردم اروپا
آمادگی هزینهای بیشتر از این را ندارند .هر کدام از
کشورهای اروپایی هم درگیریهای خود را دارند،
انگلیس درگیر مس��اله بریگزیت اس��ت ،فرانسه
با جلیقهزردها درگیر اس��ت ک��ه جریانی جدید
اس��ت و این غائله برای آنها تمامی ندارد .در آن
نمایش شاهد رونمایی از وحشیهای ادکلنزده
و کراواتزده بودیم که چشم مردم خود را کور و
دست مردم خود را قطع کردند .در جریان برجام
هم که گرفتار شدند .اگر بخواهند منافع خود را
حفظ کنند باید با ایران همکاری کنند و از طرف
دیگر با تهدیدات آمریکا مواجه هستند.

فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه
تهدیدات آمریکا آغاز بهکار کرد
فراکس��یون اقدام��ات پیشدس��تانه علیه
تهدیدات آمریکا در مجلس ش��ورای اسالمی
تشکیل شد و اعضای هیأترئیسه آن انتخاب
ش��دند .به گزارش تس��نیم ،سیدامیرحسین
قاضیزادههاش��می ،نماینده مردم مش��هد در
مجل��س ش��ورای اس�لامی به عن��وان رئیس
فراکس��یون اقدام��ات پیشدس��تانه علی��ه
تهدیدات آمریکا انتخاب شد .بر پایه این خبر،
سیدامیرحس��ین قاضیزادههاش��می نماینده
مردم مش��هد وکالت به عن��وان رئیس ،احمد
امیرآبادیفراهانی نماینده مردم قم نایبرئیس،
اکب��ر رنجب��رزاده نماین��ده م��ردم اس��دآباد
دبیر اول ،س��یدمحمدجواد ابطح��ی نماینده
مردم خمینیش��هر دبیر دوم و سیدحس��ین
نقویحس��ینی نماینده مردم ورامین ،پیشوا و
قرچک به عنوان س��خنگوی این فراکس��یون
انتخاب شدند.

شنبه  21اردیبهشت 1398

یک روز پس از اقدام ایران در توقف برخی تعهدات برجامی و ضرباالجل  60روزه به  4+1برای انجام تعهداتشان در برجام
اتحادیه اروپایی اعالم کرد نهتنها هیچ ضرباالجلی را نمیپذیرد بلکه ایران باید اجرای تعهداتش در برجام را ادامه دهد

گ�روه سیاس�ی :ی��ک روز پس از تصمی��م دولت
روحانی ب��رای کاهش تعهدات هس��تهای بر پایه
بندهای  26و  36برجام و همچنین اولتیماتوم 60
روزه به طرفهای باقیمانده در توافق هستهای برای
عمل به تعهداتش��ان در حوزههای نفتی و بانکی،
اتحادیه اروپایی در واکنشی توهینآمیز ،ضرباالجل
هستهای شورای عالی امنیت ملی ایران را رد کرد.
ب��ه گ��زارش «وطنامروز» ،چهارش��نبه هفته
گذشته تصمیم دولت روحانی برای کاهش تعهدات
هستهای جمهوری اس�لامی ایران اعالم شد .این
تصمیم یک س��ال پس از خ��روج آمریکا از برجام
و در ش��رایطی اتخاذ شد که  3کش��ور اروپایی به
تعهدات خود ذیل برجام عمل نکردند .طبق تصمیم
جدید ،ایران از  ۱۸اردیبهشت برخی اقدامات خود
در برجام را متوقف کرد و همچنین به کش��ورهای
باقیمان��ده در توافق  ۶۰روز ب��رای اجرای تعهدات
خود بویژه در حوزههای بانکی و مالی فرصت داد .به
باور بسیاری از کارشناسان ،تصمیم اخیر دولت برای
کاهش تعه��دات برجامی اگرچه یک رویکرد قابل
قبول اما تصمیمی دیرهنگام بود ،چرا که با توجه به
بیعملی اروپا در یک سال گذشته و اینکه  3کشور
انگلیس ،فرانس��ه و آلمان بهرغم وعدههای متعدد،
اقدامی موثر برای جبران تبع��ات خروج آمریکا از
برجام بویژه در حوزههای نفتی و بانکی انجام ندادند،
کاهش تعهدات هس��تهای ایران میتوانست ماهها
زودتر انجام شود و به همین خاطر هم بود که در پی
اعالم تصمیم جدید ایران ،بسیاری از کشورها نظیر
روسیه ،چین و حتی اسپانیا ،خروج آمریکا از برجام
و تحریمهای متعدد این کشور علیه ایران را دلیل
کاهش تعهدات برجامی ای��ران خواندند اما با این
حال واکنش اتحادیه اروپایی به تصمیم اخیر ایران
جالب توجه بود .این اتحادیه ضمن رد ضرباالجل
 60روزه از ایران خواست به تعهدات برجامی خود
ادامه ده��د .طبق این گزارش ،اتحادیه اروپایی روز
پنجشنبه با صدور بیانیهای هرگونه «اولتیماتوم» از
س��وی جمهوری اسالمی ایران درباره برنامه جامع
اقدام مش��ترک (برجام) را رد کرد .اتحادیه اروپایی
همچنین در واکنش به مهلت  ۶۰روزه ایران برای
اجرای تعه��دات بانکی و نفت��ی اروپا و همچنین
توقف برخی اقدام��ات ذیل برجام ،اعالم کرد هیچ
ضرباالجلی را از سوی تهران نمیپذیرد .در بیانیه
مشترک «فدریکا موگرینی» ،نماینده ویژه اتحادیه
اروپایی و وزرای خارجه  3کش��ور فرانسه ،آلمان و
بریتانیا که در خروجی وبگاه این سازمان قرار گرفته،
آمده است« :ما با نگرانی شدید ،بیانیه ایران درباره
تعهداتش ذیل برجام را مالحظه میکنیم .ما تماما
ب��ه حفظ و اج��رای کامل برجام پایبند هس��تیم،
(توافقی که) دستاوردی مهم در ساختار عدم اشاعه
هس��تهای جهانی و به نفع امنیت تمام ما است».
موگرینی و وزرای خارجه  3کش��ور با درخواس��ت
تحکمآمیز از ایران برای اجرای کامل تعهداتش ذیل
برجام و برنداشتن گامهای تنشزا ،تاکید کردند« :ما
هرگونه اولتیماتوم را رد میکنیم و پایبندی ایران
به تعهداتش ذیل برجام را بر اس��اس عملکرد آن و
معاهدهمنعگسترشتسلیحاتهستهای(انپیتی)
ارزیابی میکنیم .در این زمینه ،ما نقش مهم آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در نظارت و راستیآزمایی از
اجرای تعهدات هستهای ایران را یادآور میشویم .ما
همچنین امیدواریم ایران به پایبندی به فرمتها و
مکانیزمهای مستقر ذیل برجام ،شامل کمیسیون
گزارش م��ردم روزهدار ای��ران دی��روز به
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی ،پس از اقامه نماز جمعه به خیابانها آمدند
و در حمای��ت از رویکرد تقابل با آمری��کا و اروپا و
کاهش تعهدات برجامی ایران راهپیمایی کردند.
به گزارش «وطنامروز» ،م��ردم روزهدار دیروز
در ای��ن راهپیمایی از دولت خواس��تند در صورت
تداوم بدعهدی اروپا نسبت به تعهداتش در برجام
و بیتوجه��ی آنها به ضرباالج��ل  60روزه ،ایران
بالفاصله از برجام خارج ش��ود .این راهپیمایی که
دیروز در سراس��ر کش��ور برگزار شد؛ نشاندهنده
حمایت م��ردم ایران از رویکرد تقاب��ل با آمریکا و
اروپا در ماجرای برجام اس��ت و دست دولت را در
تداوم رویکرد تقابل و تکمیل مراحل خروج از برجام
بازتر میکند .دیروز در ته��ران ،نمازگزاران پس از
اقامه نماز جمعه از دانشگاه تهران تا میدان انقالب
به راهپیمایی پرداختند و حمایت قاطع خود را از
بیانیه ش��ورایعالی امنیت ملی و تعلیق تعهدات
برجام��ی اعالم کردند .مرگ بر آمریکا و انگلیس و
آلس��عود ،خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر
ماس��ت ،هیهات منا الذله ،انرژی هستهای به جان
ما بستهای ،میجنگیم میمیریم ذلت نمیپذیریم،
در عزم ملت ما تحریم اثر ندارد و خون ش��هیدان
بود حافظ عزت ملت ما ،از جمله شعارهایی بود که
در راهپیمایی دیروز تهران س��ر داده شد .بر اساس
گزارش فارس ،راهپیمایان تهران و سراس��ر کشور
همچنین در قطعنامه خود خواس��تار توقف کامل
اجرای یکطرفه تعهدات جمهوری اسالمی ایران
در توافقنامه نقضش��ده موسوم به برجام و خروج

ابد ًا و یک روز

اخبار

انتقاد ظریف از بیانیه برجامی اروپا

وزیر امور خارج��ه در توئیتی
از بیانیه برجامی اخیر اتحادیه
اروپایی انتقاد کرد .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران ج��وان،
محمدجواد ظریف در صفحه
توئیتر خود در این ارتباط نوش��ت« :بیانیه امروز
اتحادیه اروپایی نش��ان میدهد چ��را برجام در
چنی��ن موقعیتی قرار دارد :ای��االت متحده یک
س��ال به اروپا و بقیه دنی��ا زور گفت و اروپا فقط
ابراز تأسف کرد .به جای درخواست از ایران برای
پایبندی یکجانبه به یک توافق چندجانبه ،اروپا
باید به تعهدات خودش و از جمله عادیس��ازی
روابط اقتصادی [با ایران] عمل کند».

درخواست روسیه از کشورها
برای ادامه تجارت با ایران

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

در صورت لزوم ،تدابیر سختتر از خروج از برجام را اتخاذ خواهیم کرد

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :در صورت لزوم تدابیر به مراتب قاطعتری از خروج از برجام
اتخاذ خواهیم کرد .شبکه المنار روز گذشته در یک خبر فوری به نقل از شمخانی این جمله را نقل کرد.
■■تصمیم جدید ایران به صورت مرحلهای پیگیری خواهد شد
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تصمیم جدید ایران در کاهش تعهدات هستهای
ادامه مسیر دیپلماسی برای بازگرداندن طرفهای خاطی به ریل تعهدات برجامی آنهاست ،گفت این
مسیر به صورت مرحلهای و بدون وقفه پیگیری خواهد شد .کیوان خسروی در مصاحبه با ایران فرانت
پیج ( )The IFPدرباره تصمیم اخیر برجامی ایران گفت :هرچند قرار بود برجام تامینکننده اهدافی
باشد لیکن آمریکا با خروج از این توافق بینالمللی و اروپا با حرکت در حاشیه رفتار غیرقانونی آمریکا
و وقتکشی که بوی فریب میداد شرایطی را ایجاد کردند که ادامه آن به جز خسارت و زیان حاصلی
نداشت .سخنگوی شورای عالی امنیت ملی درباره اینکه آیا اقدام متقابل ایران احتمال تقابل یا درگیری
را افزایش میدهد یا به دیپلماسی فرصتی دوباره میدهد ،گفت :ایران با حسننیت وارد مذاکرات شد و
به مجموعه تعهدات خود با حسننیت عمل کرد .تصمیم جدید ایران که با بهرهگیری از ظرفیت بندهای
 26و  36برجام اتخاذ ش�ده اس�ت ادامه مسیر دیپلماس�ی برای بازگرداندن طرفهای خاطی به ریل
تعهدات برجامی آنهاست .این مسیر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ،به صورت مرحلهای و بدون
وقفه پیگیری خواهد شد .هر رخدادی غیر از تامین حقوق قانونی ایران ،تداوم مسیر گام به گام طراحی
شده را بهدنبال خواهد داشت و جمهوری اسالمی ایران بر اساس تصمیم اتخاذ شده تا مرحله خروج از
برجام و در صورت نیاز بیشتر از آن نیز پیش خواهد رفت.

مش��ترک برجام ادام��ه دهد» .ای��ن بیانیه ضمن
تاکید مجدد بر پایبندی محکم اتحادیه اروپایی به
تعهداتش ذیل توافق هس��تهای میافزاید« :در این
رابطه ،ما از بازگشت تحریمهای ایاالت متحده در
پی خروج این کشور از برجام ،متأسف(!) هستیم»!
■■فقط زبان غنیسازی را میفهمند!

واکنش گستاخانه اروپا به اقدام هستهای اخیر
ای��ران قبل از هر چیز نش��ان داد اقدام دولت در
محدودسازی  2تعهد هستهای برای وادار کردن
سایر طرفها به انجام تعهداتشان به اندازه کافی
موث��ر و محرک نب��وده و همچنانکه پیش از این
برخی رس��انهها و کارشناسان مطرح کرده بودند
بهتر بود دولت در نخس��تین گام برداشتن سطح
غنیس��ازی را در دس��تور کار خود قرار میداد.
در همین راس��تا «وطنامروز» چهارشنبه هفته
گذشته ذیل گزارش��ی با عنوان «غنیسازی 20
درصد را آغاز کنید» نوشته بود« :ایران میتواند
نخس��تین گام برای لغو تعهدات برجامی خود را
از موضوع غنیسازی آغاز کند .بر اساس برجام،
ایران که روزگاری  400کیلوگرم اورانیوم با غنای
 20درصد تهیه کرده ب��ود ،اکنون تنها میتواند

غنیسازی را در سطح  3/67درصد انجام دهد...
ای��ران بر اس��اس بنده��ای  26و  36میتواند با
ازسرگیری بخش مهمی از برنامه هستهای خود،
ی��ک تلنگر تکاندهنده به آمری��کا و اروپا زده و
همزم��ان ،هم امی��دوار به تحقق وف��اداری اروپا
به برجام ش��ود و هم اینکه ی��ک گام مهم برای
بازگش��ت به برنامه هستهای خود برداشته باشد.
کارشناسان بر همین اساس اعتقاد دارند در وهله
نخس��ت ،بهترین اقدام ایران ،ازسرگیری برنامه
غنیسازی خود تا سطوح مطلوب و قانونی مورد
نیاز است».
■■نتیجه مماشات یکساله با اروپا

از س��وی دیگر به نظر میرس��د واکنش اروپا
به اولتیماتوم ایران نتیجه مماشات بیش از اندازه
دس��تگاه دیپلماسی ایران با  3کشور اروپایی طی
یک سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام
اس��ت .سال گذشته در پی خروج آمریکا از توافق
هستهای ،قرار بود طرفهای باقیمانده در برجام
ظرف چند هفت��ه و درنهایت  2ماه ضمن جبران
خأل خروج آمریکا ،مطالبات ایران درباره تضمین
فروش نفت و همچنی��ن تداوم تبادالت تجاری و

راهپیمایی سراسری مردم روزهدار در حمایت از رویکرد تقابل با غرب

مردم :اروپا تعلل کرد؛ از برجام خارج شویم
کامل از این معاهده در صورت
تداوم بدقولی و عهدش��کنی
کشورهای اروپایی شدند.
مت��ن کام��ل قطعنام��ه
راهپیمای��ی سراس��ری 20
اردیبهش��تماه  1398مردم
شریف و متدین ایران اسالمی بدین شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

ون َو هَّ ُ
الل
لم َو أَنت ُُم األَعلَ َ
الس ِ
« َفال تَ ِهنوا َوتَدعوا إِلَى َّ
َم َع ُکم َولَن یَت َِر ُکم أَعمال َ ُکم» (سوره محمد /آیه )35
«پس هرگز سست نش��وید و (دشمنان را) به
صلح (ذلتب��ار) دعوت نکنید در حالی که ش��ما
برترید ،و خداوند با شماس��ت و چی��زی از (ثواب)
اعمالتان را کم نمیکند».
حمد و ثن��ا ذات اقدس احدیت ج��ل و عال را
به ش��کرانه نعمت با فضیلت والیت ،نظام مقدس
اس�لامی و آغاز گام دوم حیات و بالندگی انقالب
اس�لامی و ع��زت روزاف��زون ملت ای��ران در پرتو
هدایتهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اس�لامی
حضرت آیتاهلل العظمی امام خامنهای مدظله العالی
و با درود به ارواح طیبه ش��هدای بلندمرتبه طریق
حق و مقاومت و بنیانگذار نظام اسالمی حضرت امام
خمینی قدساهلل نفسه الزکیه ،ما شرکتکنندگان
در راهپیمای��ی گرچه انتظار داش��تیم همزمان با
خ��روج آمری��کا از توافقنامه هس��تهای ،ایران هم

مقتدرانه به تعبیر مقام معظم
رهبری مدظلهالعالی برجام را
آتش بزند ،اینک ضمن اعالم
حمایت از بیانیه اخیر شورای
عالی امنیت ملی در راس��تای
احقاق حقوق حقه ملت ایران
و ض��رورت توقف فوری تمام��ی تعهدات برجامی
بدون اکتفا به موادی از آن ،با بانگ رسای توحیدی
«اهللاکبر  -خامنهای رهبر -مرگ بر آمریکا» اعالم
مینماییم:
 - 1ضم��ن تجدید میثاق ب��ا آرمانهای بلند امام
راحل رحمتاهللعلیه و تجدید بیعت با مقام معظم
رهب��ری مدظله العالی ،تقوی��ت روحیه مقاومت و
انقالبیگری برای حفظ نظام اس�لامی را از اوجب
واجب��ات دانس��ته ،تأثیرناپذیری از وسوس��ههای
دش��منان خارجی و خودباختگان داخلی  -حفظ
وحدت و انس��جام ملی با تبعیت محض از منویات
مقتدای عظیمالشأن امت اسالمی را تنها راه غلبه
بر دشمن عنود در جنگ ترکیبی شیطان بزرگ و
اذنابش میدانیم.
 - 2با تقدیر و س��پاس از مجاهدتهای نیروهای
اطالعاتی و امنیتی و قوای نظامی و انتظامی کشور،
به س��ران آمریکا خاص��ه رئیسجمهور احمق آن
هش��دار میدهیم هر گونه تحرک و تهدید علیه
ایران همیش��ه س��رافراز ،با واکنش قاطع و مشت

بانک��ی را محقق کنند ،با این ح��ال  2ماه پس از
مذاک��رات ایران و اروپا نهتنها این خواس��ته ایران
محقق نش��د ،بلکه  3کش��ور اروپایی کلیات یک
بسته موهوم و غیرقابل اجرا را تحویل ایران دادند
که به تصریح حس��ن روحانی مأیوسکننده بود.
پس از آن  13آبان و همچنین پایان سال میالدی
 2018برای اجرای تعهدات برجامی اروپا به ایران
وعده داده ش��د و حتی عراقچی ،معاون وزیر امور
خارجه طی مصاحبهای تاکید کرد اجرای تعهدات
اروپا پس از  13آبان اساسا فایدهای نخواهد داشت،
با این حال  3کش��ور اروپای��ی پس از یک فرآیند
کند و کشدار ،بهمنماه سال گذشته از سامانهای
ب��ه ن��ام  INSTEXرونمایی کردند؛ س��امانهای
روی کاغذ و ب��دون ضمانت اجرایی که در نهایت
بهعنوان یک شرکت ذیحسابی مشترک و صرفا
برای مبادله نفت با کاالهای انساندوس��تانه چون
غذا و دارو معرفی ش��د .نکت��ه جالب توجه درباره
روند فرسایشی اروپاییها اما آنجا بود که  3کشور
اروپایی برای عملیاتی کردن همین سامانه موسوم
به  INSTEXنیز تاکنون ام��روز و فردا کردهاند
تا جایی که حتی ص��دای ظریف نیز درآمد .وزیر
امور خارجه  25فروردینماه گذشته در گفتوگو با
خبرنگاران گفته بود :من نمیدانم اروپاییها برای
یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند؟!
با توجه به این موارد به نظر میرس��د واکنش
صری��ح اتحادی��ه اروپایی به اقدام اخی��ر ایران در
کاهش تعهدات هس��تهای و نپذیرفتن اولتیماتوم
 60روزه نتیجه مماش��ات بیش از اندازه مسؤوالن
دستگاه دیپلماس��ی با خلف وعدههای مکرر اروپا
در یک س��ال گذش��ته اس��ت .همچنین پاسخ 3
کش��ور اروپایی ب��ه اولتیمات��وم  60روزه ایران از
این واقعیت نیز پرده برداش��ت که پس از گذشت
 60روز ضرباالج��ل ای��ران ،نبای��د منتظر اقدام
خاصی حداقل از ط��رف اروپاییها برای عمل به
تعهداتش��ان باش��یم! این موضوع زمانی اهمیت
بیشتری مییابد که به یاد بیاوریم اروپاییها پیش
از ای��ن در  2مقطع مذاکرات هس��تهای در دوره
اصالحات و همچنین مذاکرات یک س��اله پس از
خروج آمریکا از برجام ،سابقه روشنی در عمل به
وعدههای خود در قبال ایران ندارند.
آهنین جوانان این س��رزمین روبهرو و دش��من را
با شکست مفتضحانه س��نگینی به خاک مذلت
خواهیمکشاند.
 - 3با توجه به بیاثر شدن معاهده برجام و اثبات
چندب��اره بدعهدی طاغوتاعظم و غیرقابل اعتماد
بودن کش��ورهای اروپایی ،تقوی��ت بنیه اقتصادی
ِ
کشور با رونق تولید و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی،
توقف کامل اجرای یکطرف��ه تعهدات جمهوری
اس�لامی ایران در توافقنامه نقضش��ده موسوم به
برجام و خروج کامل از این معاهده در صورت تداوم
عهدشکنی کش��ورهای اروپایی را امری
بدقولی و
ِ
قطعی قلمداد و مصرانه خواهانیم.
 - 4م�لاک عمل ق��رار دادن منویات مقام معظم
رهب��ری مدظل��ه العالی  -بیاعتم��ادی مطلق به
بیگانگان  -تسلیم نشدن در برابر زیادهخواهیهای
استکباری مجامع بینالمللی از جمله سند ننگین
2030و افایتیاف ( - )FATFاقدام جهادی در
برابر آرایش جنگی دشمن و مقابله قاطع با پدیده
شوم تورم و گرانی و پرهیز از اشرافیگری را مطالبه
بحق و جدی ملت از مسؤوالن میدانیم.
 - 5شرکت در این راهپیمایی بهمنزله اعالم حضور
آگاهانه و مقتدرانه ملت در برابر تشدید توطئههای
رذیالنه و تهدیدات شیطانبزرگ آمریکا و مزدوران
منطق��های آن و حمای��ت از آغاز مقابل��ه نهادهای
مسؤول با عهدش��کنی و بدقولی کشورهای طرف
مذاکره هستهای بوده و برداشتن گامهای جدی و
اقدام قاطعانه بدون عقبنشینی از مواضع تا شکست
مفتضحانه آمریکا و اذنابش را خواهانیم.
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته

وزارت خارجه روس��یه با قابل درک دانستن
تصمی��م اخی��ر ایران درب��اره کاه��ش تعهدات
داوطلبانه برجام ،از سایر کشورها خواست بهرغم
تحریمهای آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند.
به گزارش مهر ،وزارت خارجه روسیه در واکنش
به تصمیم اخیر آمریکا درباره تحریم صنایع فلزی
ایران ،ای��ن اقدام را محکوم کرده و در عین حال
از سایر کش��ورها خواسته است به روابط تجاری
و خرید نف��ت از ایران حتی با وجود تحریمهای
آمریکا ادامه دهند .در بیانیه وزارت خارجه روسیه
همچنین از آمریکا خواسته شده است از اقداماتی
که امنیت و تعامالت منطقهای را تهدید میکند،
پرهیز کند.

تحریمهای جدید آمریکا
علیه بخش فلزات ایران

رئیس جمهور آمریکا طی دستوری اجرایی،
صادرات محصوالتی نظیر آهن ،فوالد ،آلومینیوم و
مس ایران را تحت تحریم قرار داد.
به گزارش فارس ،آمریکا ش��امگاه چهارشنبه
گذش��ته بخش فلزات ایران را تحت تحریمهای
جدید خود قرار داد« .دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا طی دستوری اجرایی تحریمهایی را علیه
بخش فلزات ایران از جمله آهن ،فوالد ،آلومینیوم
و مس اعمال کرد .ترامپ در این دس��تور اجرایی
اعالم کرد« :در راستای کاهش درآمدهای ایران
از جمله درآمدهای ناشی از صادرات محصوالتی
نظیر آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس که ممکن است
برای تامین مالی و حمایت از توس��عه سالحهای
کشتار جمعی ،گروهها و شبکههای تروریستی و
توسعه نظامی استفاده شود ،گامهایی اتخاذ شده
است» .این دستور اموال و منابع شخصیتهایی
که توسط وزارت خزانهداری و در رایزنی با وزارت
امور خارجه مشخص میشود را مسدود میکند
که شامل این موارد است:
 فعالی��ت در بخ��ش آهن ،ف��والد ،آلومینیوم ومس ایران یا ش��خصی ک��ه مالکیت یا کنترل یا
پیشبرد نهادی را بر عهده دارد که در بخش مس،
آلومینیوم ،استیل و آهن ایران فعال است.
 از تاریخ صدور این دس��تور اجرایی ،آگاهانه درمعامله بزرگی در فروش ،تامین یا انتقال کاالها
یا خدماتی فعال باشد که در ارتباط با بخشهای
آهن ،فوالد ،آلومینیوم یا مس ایران است.
 از تاریخ صدور این دستور ،معامله بزرگی برایخرید ،دستیابی ،فروش ،انتقال یا بازاریابی آهن،
محصوالتآهن،آلومینیوم،محصوالتآلومینیوم،
فوالد ،محصوالت فوالد ،مس یا محصوالت مس
ایران انجام داده باشد.

اظهارات ترامپ درباره
مذاکرات کری با ایران غلط است

سخنگوی وزیر پیش��ین خارجه آمریکا به
اظه��ارات اخیر دونالد ترام��پ درباره مذاکرات
جان کری با ایران واکنش نشان داد .به گزارش
ایس��نا ،س��خنگوی جان ک��ری در واکنش به
اظهارات اخی��ر دونالد ترامپ ،اع�لام کرد :هر
چیزی که رئیسجمهور ترام��پ امروز گفت،
صرفاً غلط است؛ ختم ماجرا .این سخنگو ادامه
داد :او درباره واقعیتها اش��تباه میکند ،درباره
قانون اش��تباه میکند و متأسفانه درباره نحوه
اس��تفاده از دیپلماس��ی برای امن نگه داشتن
آمریکا نیز در اش��تباه اس��ت .او گفت :ما امید
داش��تیم که رئیسجمهور ب��ه جای حمله به
پیش��ینیان خود با اهداف نمایشی ،روی حل
مسائل سیاست خارجی آمریکا متمرکز شود.
رئیسجمهوری آمریکا پیش از این مدعی شد
جان کری باید به دلیل نقض قانون «لوگان» و
ارتب��اط و گفتوگو با ایران مورد پیگرد قانونی
قرار گیرد .قان��ون «لوگان» جزو قوانین فدرال
ایاالت متحده اس��ت که بر اس��اس آن مذاکره
افراد غیرمجاز با دولتهایی که با آمریکا دچار
مناقش��ه هس��تند ،جرم تلقی میشود .ترامپ
در ادامه گفت« :میدانید دوس��ت دارم درباره
ای��ران چه اتفاقی بیفتد؟ دوس��ت دارم به من
زنگ بزنند .میدانید که جان کری با آنها زیاد
صحبت میکند .جان کری بهشان میگوید که
زنگ نزنند .این نقض قانون لوگان است و او باید
بابت این ،تعقیب قضایی شود».

