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ورزشی

وطن امروز شماره 2734

چگونه پرسپولیس به کابوس جدایی برانکو رسید

اخبار

استقالل :با استراماچونی مذاکرات
مثبتی انجام شده

باشگاه استقالل درباره روند انتخاب سرمربی
جدید خود اطالعیهای صادر کرد .طوالنی شدن
روند انتخاب س��رمربی جدید استقالل باعث شد
انتق��ادات زیادی ب��ه تیم مدیریتی این باش��گاه
ش��ود .به همین دلیل باش��گاه اس��تقالل درباره
آخرین اقدامات مدیران این باشگاه برای انتخاب
س��رمربی آینده استقالل اطالعیهای منتشر کرد
که در قس��متی از این اطالعیه آمده است :یکی
از گزینههای اصلی برای س��رمربیگری استقالل،
آندرا استراماچونی است که مذاکرات مثبتی با این
مربی انجام شده اما تا این لحظه به نتیجه نهایی
منجر نش��ده است .باشگاه استقالل برای انتخاب
س��رمربی خ��ود هرگز از خ��ط قرمزهایش عبور
نخواهد کرد .احترام ب��ه ارزشهای نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران و حفظ حرمت ،شأن و
اعتبار باشگاه بزرگ استقالل به عنوان باشگاهی
که دارای قدمت و افتخارات بسیار و دهها میلیون
هوادار است ،خط قرمزهای باشگاه بوده که برای
جذب سرمربی جدید باید مورد توجه قرار گرفته
که به هیچوجه قابل معامله نیست.

اخبار

بیپولی یا
بیمدیریتی؟

واکنش مدیرعامل پرسپولیس
به مذاکره با قطبی

مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس گفت :با هیچ
گزینه مربیگری داخلی و خارجی مذاکره نکردهایم
و تنها به فکر پرداخت مطالبات برانکو و همکاری با
او هستیم .به نقل از باشگاه پرسپولیس ،ایرج عرب
درباره شایعات مذاکره با مربیان داخلی و خارجی
گفت :حواش��ی موجود در ش��بکههای مجازی و
اخبار درباره مذاکره با مربیان داخلی و خارجی را
بشدت تکذیب میکنیم .وی افزود :به هیچ عنوان
این حواشی صحت ندارد و تنها فکر و ذکر ما تهیه
منابع مالی و پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ
است .ضمن اینکه یک سال دیگر با برانکو قرارداد
داریم و برنامههای هدفمندی را برای فصل جدید
ت��دارک دیدهایم .مدیرعامل پرس��پولیس درباره
مذاکره با افش��ین قطبی نیز تصری��ح کرد :اینها
شایعاتی است تا بین باش��گاه ،هواداران و برانکو
ایوانکوویچ فاصلهای ایجاد کند که ما آنها را بشدت
تکذیب میکنیم و اعالم میداریم هیچ مذاکرهای
در کار نیست جز همکاری با برانکو در فصل جدید
رقابتهای رسمی و رضایت خاطر هوادارانمان که
در هر شرایطی ما را تنها نگذاشتند.

شنبه  18خرداد 1398

گالیههایی که از  10ماهه گذش��ته آغاز ش��ده
بود احتماال برانکو را به نقطه جدایی از پرسپولیس
رس��انده است .س��فر او به امارات از مسیر تهران به
زاگرب با مالقاتی ویژه روبهرو ش��ده است؛ مذاکره
با مدیران باش��گاه االهلی ک��ه پیشتر هم برانکو را
دوس��ت داشتهاند .او در  ۴سال هر آنچه را در ایران
میتوانسته به دست آورده است؛ کلی عنوان و جام
و کلی جنگ با کیروش که به نظر میرسد در پایان
پیروزشان بوده است ،اگرچه برخالف آنچه انتظارش
را داش��ت ،نتوانست س��رمربی تیمملی ایران شود.
برانکو در این مدت چند باری با مس��ؤوالن ورزش
ایران مذاکره کرده بود اما سیاس��ت مزرعه سوخته
ک��یروش در نهایت ج��واب داد و اگ��ر خودش از
ای��ران به کلمبیا رفت ،جوی ایجاد ش��د که برانکو
هم روی نیمکت تیمملی ننشیند .بیشک نیمکت
تیممل��ی ایران جایگاه وسوس��هانگیزی بود برای او
پس از  3قهرمانی در لیگ؛ کاری با درآمد مناسب
و فشار کاری کمتر .جایی که آن حاشیهها و ترس
از ت��داوم دوقطبی دعواهای س��ال قبل امکانش را
از برانک��و گرفت .حذف از لی��گ قهرمانان و دوگانه
قهرمان��ی داخلی دیگر برانکو را به نقطهای رس��اند
ک��ه تصمیم به رفتن بگیرد .او در  10ماه گذش��ته
بهخاطر تحریمها ،تقریباً بیشتر مطالباتش را نگرفته

ملیپوش��ان فوتبال ایران پس از  8سال فعالیت
زیر نظ��ر کارلوس ک��یروش ،دوره جدید را با یک
س��رمربی بلژیکی آغاز کردند و در نخستین دیدار
تدارکاتی خود برابر سوریه به برتری پرگل رسیدند.
تیمملی فوتب��ال ایران که با م��ارک ویلموتس
دوره  3س��اله جدیدی را آغاز کرده اس��ت ،شامگاه
پنجشنبه در نخس��تین دیدار تدارکاتی خود با این
سرمربی به مصاف تیمملی سوریه رفت و موفق شد
ب��ا نتیجه  ۵بر صفر حریف خود را شکس��ت دهد.
علیرضا جهانبخ��ش ( ،)۳۰مهدی طارمی (۵۷ ،۳۷
و  )۷۷و الهی��ار صیادمن��ش ( )۸۹ب��رای ایران گل
زدن��د .در این دیدار که با حضور نزدیک به  ۲۰هزار

گروه سیاس�ی :در شرایطی که طی یکسال گذشته و پس از
خروج آمریکا از برجام شاهد تکیه دستگاه دیپلماسی دولت بر
اروپ��ا برای مقابله با تحریمها آن هم با ادعاهای عجیبی چون
ایجاد شکاف میان آمریکا و اروپا بودهایم ،روز پنجشنبه گذشته
رئیسجمهور فرانسه برای چندمین بار بر همسو بودن اهداف
 2کش��ور فرانس��ه و آمریکا در قبال ایران تأکید و اذعان کرد
اختالفات میان آمریکا و کش��ورهای اروپایی در قبال ایران به
مسائل راهبردی مربوط نمیشود.
به گزارش «وطنام��روز»« ،امانوئل مکرون» رئیسجمهور
فرانس��ه پنجش��نبه در کنفرانس خبری مش��ترک با «دونالد
ترامپ» رئیسجمه��ور آمریکا در پاریس گفت« :فکر میکنم
م��ا قطعاً اهداف یکس��انی در قبال ایران داری��م .چه کارهایی
مدنظرمان اس��ت که انجام دهی��م؟ اول میخواهیم مطمئن
شویم آنها به سالح هستهای دست پیدا نمیکنند ،منظورم این
است تا سال  ۲۰۲۵ابزاری در اختیار داریم و میخواهیم از آن
فراتر برویم و به اطمینان کامل در درازمدت دست پیدا کنیم».
مکرون اضافه کرد« :دوم ،ما میخواهیم فعالیت آنها در زمینه
موشکهای بالستیک را کاهش دهیم .سوم ،میخواهیم فعالیت
منطقهای آنها را مهار کنیم» .رئیسجمهور فرانسه برقراری صلح
در منطقه را چهارمین هدف مشترک واشنگتن و پاریس خواند
و گفت« :بنابراین ما باید با یکدیگر این  4هدف را محقق کنیم».
مکرون در ادامه اذعان کرد اختالفات میان آمریکا و کشورهای
اروپایی در قبال ایران به مسائل راهبردی مربوط نمیشود و 2
ط��رف از لحاظ روشهای محقق ک��ردن اهداف خود در قبال
ایران اختالف دارند .رئیسجمهور فرانسه در این خصوص گفت:
«مساله کلیدی این است و همه مباحثات دیگر ،مسائل تکنیکی
است .برای رسیدن به این هدف الزم است مذاکراتی آغاز شود
و فکر میکنم این همان چیزی است که رئیسجمهور ترامپ
آن را مطرح کرده .الزم است مذاکرات جدیدی را آغاز کنیم تا
به این اهداف دست پیدا کنیم».
اظهارات مک��رون و تاکید دوباره بر همراهی کش��ورهای
اروپایی با آمریکا در تقابل با ایران در حالی است که فرانسه در
کنار آلمان و انگلیس قرار بود طی یکسال و یک ماه گذشته
تبعات خروج آمریکا از برجام را برای ایران جبران کنند و اساسا
با همین ادعا نیز از ایران خواسته بودند همچنان در برجام بماند.
بر این اس��اس قرار بود در ازای تداوم حضور ایران در برجام و
تعطیلی صنعت هس��تهای ،کش��ورهای اروپایی نیز مطالبات
ایران در این تواف��ق را محقق کنند؛ مطالباتی چون تضمین
فروش نفت ایران و همچنین برقراری مبادالت تجاری ،مالی و
بانکی .ماحصل یک سال مذاکرات دولت با اروپا اما یک شرکت
ذیحسابی مشترک آن هم روی کاغذ (موسوم به اینستکس)
بود که به گفته خود اروپاییها این سامانه برای ارسال کاالهای

و این مس��اله مشکالت را برای قرمزها بیشتر کرده
است .خلفوعده مدیران جدید تیم و هر بار مکاتبات
رس��می و بیجواب این مرب��ی در کنار قراردادهای
جدیدی که ب��ا قیمتهای چندبرابری پیش��نهاد
میشدند ،برانکو را در شرایطی قرار داده بود که در
س��ومین دوراهی ماندن و رفتن ،به اختیار رفتن را
تجربه کند ،برخالف  2بار قبلی که کارفرمایانش در
فدراسیون قراردادهایش را تمدید نکرده بودند؛ یکبار
پس از قهرمانی بوسان قرارداد پیشنهادی به او اص ً
ال
جذاب نبود و رفت و جایش را ش��اهرخی گرفت و
بار بعد هم که رس��ماً ب��رای ناکامی در جامجهانی
 ۲۰۰۶کنار گذاش��ته شد و از او شکایت هم کردند!
اینبار اما برانکو در اوج اس��ت ،برخالف سال ۲۰۰۶
که میگفتند ویچها فوتبال ایران را نابود کردهاند ،او
نماد یک ویچ موفق اس��ت که ادعا دارد موفقترین
مربی تاری��خ ایران بوده و هیچ مربی دیگری غیر از
ویچها در ایران نمیتواند نتیجه بگیرد.
برانکو احتماالً پیش��نهادی  2/7میلیون دالری
دارد .االهل��ی برای او تجربهای مثل همان س��الی
اس��ت که پرس��پولیس را انتخاب کرد؛ قرار اس��ت
مثل یک ناجی باش��د در این باشگاه .برای قرمزها
ام��ا او بع��د از رفتن مث��ل یک حس��رت میماند؛
حس��رتی که ناش��ی از بیکفایتی مدیریتی است

والیبال ایران به برزیل باخت
اما یک امتیاز گرفت

تیمملی والیبال ایران در بازی نخست هفته
دوم لیگ ملتهای والیب��ال  2019به مصاف
برزیل رفت و در س��ت پنجم بازی را باخت اما
یک امتیاز گرفت.
دی��روز  ۱۷خردادم��اه هفت��ه دوم لی��گ
ملتهای والیب��ال  ۲۰۱۹به میزبانی ژاپن و با
بازی  2تیم ایران و برزیل آغاز شد که ایران در
این مسابقه به کسب تنها یک امتیاز اکتفا کرد و
با نتیجه  ۳بر  ۲و با امتیازات ،۲۵-۱۶ ،۲۳-۲۵
 ۳۳-۳۱ ،۲۱-۲۵و  15-10باخت.
ترکیب تیم ایران را در ش��روع این دیدار با
لباسهای سوم (سرمهای رنگ) سعید معروف،
میالد عبادیپور ،س��یدمحمد موسوی ،پوریا
فیاضی ،امیر غفور و علی شفیعی و محمدرضا
حضرتپور (لیبرو) تشکیل میدادند .برزیل نیز
ب��ا لباس زرد و با ترکیب س��انتوس ،کرلینگ،
دسوزا ،س��وزا ،س��ات کمپ ،لوکارلی و هوس
(لیبرو) بازی را شروع کرد.

ک��ه با ق��رارداد  ۶۰میلیاردی با اسپانس��ر و درآمد
 3میلیون دالری اضافه نتوانستهاند مهمترین عامل
قهرمانیشان را حفظ کنند .حاال آنها سراغ راههای
پوپولیس��تی چون گلریزان رفتهاند؛ راههایی از سر
عجز .شیوههایی منسوخ شده که در  10ماه گذشته
باید برای نگهداری دردانه تیمشان به کار میبستند.
این ترکیب هیأتمدیره و مدیران پیشین شفافانه
مش��خص نکردهاند چقدر هزینه کردهاند و چطور

شروع خوب ویلموتس با پیروزی  5گله مقابل سوریه

جذاب ،زیبا ،هجومی

تماشاگر در ورزش��گاه آزادی
برگزار ش��د ،علیرضا بیرانوند،
احس��ان حاجصفی ،مرتضی
پورعلیگنجی ،مجید حسینی
( ۵۵حسین کنعانیزادگان)،
میالد محمدی ،امید ابراهیمی
( ۶۸سعید عزتاللهی) ،کریم انصاریفرد ( ۸۰الهیار
صیادمنش) ،علیرضا جهانبخش ( ۶۱مهدی ترابی)،
وحید امیری ( ۶۵مسعود شجاعی) ،رامین رضاییان

( ۷۶وری��ا غف��وری) و مهدی
طارم��ی برای تیممل��ی ایران
به می��دان رفتند .ش��اگردان
م��ارک ویلموت��س در هر دو
نیمه تیم برتر میدان بودند و
موقعیتهای زیادی داشتند تا
دروازه سوریه را باز کنند .در نیمه اول تیمملی  2بار
دروازه سوریه را باز کرد و هرچند موقعیتهای خوبی
داشت اما در نیمه دوم نمایش بهتری داشت .هرچند

پوله��ای برانکو را بموقع نپرداختهاند تا او امروز در
نقطه رفتن باش��د .او اگر برود ه��م پیروز این بازی
اس��ت چون با تمام وجود ب��رای موفقیت کار کرده
و آن را ب��ه دس��ت آورده .او میرود و ب��ازار ایران را
برای خود داغ نگه میدارد و همیشه یک آلترناتیو
جدی برای این بازار اس��ت ولی اگر این مربی برود،
گروه بازنده بازی مدیریتی است که مدام وعده نگه
داشتنش را داده است.
ترکیب تیمملی همان ترکیبی بود که کیروش در
اکثر دیدارها به میدان میفرستاد و در واقع این تیم
را باید محصول تفکرات کیروش دانست اما تغییری
که نسبت به قبل داشت روند هجومی و میل به گلزنی
باالی بازیکنان بود .تیمملی از نظر هجومی بس��یار
بهتر و روانتر نسبت به قبل کار کرد و بویژه در نیمه
دوم توانست نمایش زیباتری داشته باشد .با این حال
س��وریه هم حریفی نبود که بتواند تیمملی ایران را
تحت فشار قرار دهد .شاید دیدار برابر کرهجنوبی که
روز سهشنبه هفته آینده در ورزشگاه جامجهانی شهر
سئول برگزار خواهد شد تیم تحت هدایت ویلموتس
را مح��ک جدیتری بویژه در بخ��ش دفاعی بزند.

اظهارات مکرون در دیدار با ترامپ علیه برنامههای موشکی و منطقهای ایران نشان داد اروپا ارادهای برای انجام تعهداتش در برجام ندارد

سکته برجام در نرماندی

واکنش وزارت امور خارجه
به اظهارات مکرون

س��خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات
اخیر مکرون گفت :طرح موضوعات فرابرجامی کمکی به
حفظ برجام نمیکند.
به گزارش فارس ،س��یدعباس موسوی در واکنش به
اظه��ارات امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانس��ه در دیدار
با دونالد ترامپ همت��ای آمریکایی خود گفت :طرفهای
اروپایی تاکنون به رغم برخی سخنان و بیانیههای سیاسی،
در عمل به تعهدات خود ذیل برجام و تعهدات بعد از خروج
غیرقانونی آمریکا از برجام ناتوان بوده و نتوانستهاند زمینه
انتفاع کامل کشورمان طبق این توافق چندجانبه را فراهم
کنن��د .وی افزود :در این ش��رایط ،آنها با طرح موضوعات
فرابرجامی ،نهتنها کمکی به حفظ برجام نمیکنند ،بلکه
زمینه بیاعتمادی بیشتر بین طرفهای باقیمانده برجام
را فراه��م و آمریکا را به هدف خود در خروج غیرقانونی از
برجام که چیزی جز فروپاشی آن نبود ،نزدیکتر میکنند.
سیدعباس موسوی ادعاهای تکراری ،بدون پشتوانه و
متناق��ض رئیسجمهور آمریکا در این دیدار را فاقد ارزش
خواند و شایسته واکنش تازه ندانست.
بشردوستانه چون غذا و دارو کاربرد دارد! از این جهت اظهارات
اخیر مکرون را باید نش��انه بیاعتباری مطلق برجام برای این
کشور و سایر کشورهای اروپایی تلقی کرد ،هر چند پیش از این
نیز در موارد متعددی فرانسه همصدایی خود با آمریکا و شخص
ترامپ در تقابل با جمهوری اسالمی را اعالم کرده بود؛ از جمله
مکرون در نطق خود در مجمع عمومی س��ازمان ملل در سال
 2017به صراحت همراهی خود با سیاست دولت جدید آمریکا
در قبال ایران را اعالمکرده بود .او اردیبهشتماه سال گذشته
نیز چند روز قبل از خروج آمریکا از برجام در جریان س��فرش
به آمریکا و دیدار با ترامپ اعالم کرد کش��ورش معتقد اس��ت
باید محدودیتهای بیش��تری هم در حوزه هستهای و هم در
حوزههای موشکی و منطقهای علیه ایران اعمال شود .مکرون
همچنین گفته ب��ود در کنار برجام باید یک توافق جدید نیز
شکل بگیرد؛ توافقی که بر اساس اظهارات رئیسجمهور فرانسه
باید دارای  3محور جدید باشد« :مادامالعمر شدن تحریمهای

هس��تهای ایران ـ من��درج در برجام ـ مح��دود کردن برنامه
دفاع موش��کی ایران و عقبنشینی جمهوری اسالمی ایران از
سیاستهای منطقهای خود».
اظهارات روز پنجشنبه مکرون از یک جهت دیگر نیز قابل
تامل است .رفتار فرانسه بهعنوان محور تروئیکای اروپا که از
قضا به عنوان کشور میزبان شرکت موسوم بهاینستکس نیز
شناخته میشود ،نشان داد هشدار منتقدان درباره تقسیم کار
میان آمریکا و اروپا علیه توانمندیهای ایران کامال درس��ت
بوده اس��ت .بر این اس��اس برنامه اروپاییها از اردیبهشتماه
سال گذشته بر این مبنا بود که از طرفی با نگه داشتن ایران
در برجام ،صنعت هستهای را کماکان تعطیل نگه دارند و از
سوی دیگر با اهرم خروج آمریکا از برجام ،هیچیک از تعهدات
برجامی خود در موضوعات مالی و نفتی را اجرا نکنند .عالوه
بر این در موارد متعددی هم تالش کردند با افزایش فشارها
بر ایران در موضوعات منطقهای و موشکی ،کشورمان را وادار

به امتیازدهی کنند .از جمله اتحادیه اروپایی بهمنماه سال
گذشته و  4روز پس از رونمایی اینستکس با صدور بیانیهای
نس��بت به حضور منطقهای و برنامه دفاع موشکی ایران ابراز
نگرانی کرد و ایران را حامی تروریس��م و ناقض حقوقبش��ر
دانست!
موض��وع مهم دیگ��ر پیرامون لفاظیه��ای اخیر مکرون،
شکس��ت چندباره گ��زاره «اختالف میان آمری��کا و اروپا» یا
«اروپای خوب» و «آمریکای بد» اس��ت .چنانکه در اظهارات
اخیر رئیسجمهور فرانس��ه آمده ،اختالفات آمریکا و اروپا در
قبال ایران مطلقا به موضوعات راهبردی مربوط نمیشود و با
اغماض مربوط به چگونگی دشمنی با جمهوری اسالمی است.
این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که طی یکسال
گذشته مقامات ارشد دولت و دستگاه سیاست خارجی بارها
گزاره اخت�لاف مبنایی میان اروپا و آمریکا را پیش کش��یده
بودند .از جمله حس��ن روحانی مهرماه سال گذشته در آیین
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شگفتی و ثبت یک رکورد تاریخی
در تنیس روالن گاروس

آماندا آنیس��یمووا  ۱۷ساله با پیروزی برابر
س��یمونا هالپ ب��ه نیمهنهایی تنی��س روالن
گاروس صع��ود کرد و یک رک��ورد تاریخی به
نام خود ثب��ت کرد .به نق��ل از آ.اس 2 ،دیدار
باقیمانده یکچهارم نهایی تنیس روالن گاروس
در بخش بانوان که به دلیل بارندگی لغو ش��ده
بود ،پنجشنبه بعدازظهر برگزار شد و یک رکورد
جدید به ثبت رسید.
آماندا آنیسیمووا برابر سیمونا هالپ ،بانوی
شماره  3جهان قرار گرفت و  ۲بر صفر پیروز
ش��د .تنیسور آمریکایی در ست نخست  ۶بر
 ۲حریف رومانیاییاش را شکست داد و ست
دوم را ب��ا نتیجه  ۶بر  ۴به نفع خود به پایان
رساند.
آنیسیمووا در حالی به نیمهنهایی صعود کرد
که تنها  ۱۷سال دارد .این یک رکورد در تاریخ
گرند اسلم محسوب میشود .او نخستین بانوی
متولد قرن  ۲۱است که به این مرحله از گرند
اسلم صعود میکند .تنیسور آمریکایی که پدر
و مادرش روسی هستند در سال  ۲۰۰۰متولد
شده است .آنیسیمووا برای این تاریخسازی تنها
به یک ساعت و  ۱۰دقیقه زمان نیاز داشت.

آغاز رس��می س��ال تحصیلی دانش��گاهها و مراکز پژوهشی و
فناوری کشور گفته بود« :یک نخستوزیر کشور مهم اروپایی
به من گفت اگر  5س��ال پیش به من میگفتند روزی پیش
میآید که در دعوا بین ایران و آمریکا ،اتحادیه اروپایی به طرف
ایران میآید ،میگفتم از محاالت تاریخ است ،چراکه ما متحد
آمریکا هس��تیم و امنیت و اقتصاد ما ب��ا آمریکا گره خورده و
امکان ندارد اگر روزی ایران و آمریکا رودرروی هم قرار بگیرند
پش��ت س��ر ایران برویم» .وی ادامه داد« :این مسألهای که به
ذهن غیرممکن میآمد ،امروز ممکن ش��ده و اتحادیه اروپایی
در برابر آمریکا ایستاده است ...حادثه بزرگی از لحاظ سیاسی
در دنیا اتفاق افتاده است» .همچنین محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه در نخستین همایش مشترك سفیران و روسای
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران با فعاالن بخش خصوصی،
به همین موضوع اشاره كرد و گفت« :شكافی بین آمریكا و اروپا
وجود دارد و ما میتوانیم در این حوزه فعال باشیم».
به نظر میرس��د این مواضع اروپاییها در کنار بیانیه یک
ماه پیش سران این اتحادیه که گستاخانه ضرباالجل 60روزه
جمه��وری اس�لامی را رد و بر ادامه انجام تعه��دات برجام از
سوی ایران تاکید کرده بودند ،نشان داد همانطور که منتقدان
سیاست خارجی روحانی و ظریف از قبل پیشبینی میکردند،
سیاس��ت وقت دادن به اروپا کامال بیفایده بوده و صرفا کشور
را معط��ل میکند .ضمن اینکه هزینه این رویکرد را نیز مردم
متاثر از اوضاع اقتصادی کنونی خواهند پرداخت .از این رو باید
ضرباالجل  60روزه به اروپا را در روز بیس��تونهم تمامشده
تلقی کرد .همچنین با توجه به آش��کار ش��دن ماهیت اروپا و
بخصوص اینکه اروپا در مدت باقیمانده از ضرباالجل  60روزه
هیچ اقدامی برای عمل ب��ه تعهداتش در برجام نخواهد کرد،
ضروری است دولت گام دوم فرآیند قانونی عدم اجرای تعهدات
برجامی ایران را بردارد.
■■آنچه در خشت خام میدید...

گفتنی است رهبر حکیم انقالب  14خرداد  97طی بیاناتی
در مراسم بیستونهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی
.
رحمهاهللعلیه با اشاره به مواضع دولتهای اروپایی درباره برجام
فرموده بودند« :از برخی حرفهای بعضی از دولتهای اروپایی
اینجور برمیآید که اینها توقع دارند ملت ایران ،هم تحریمها را
تحمل کند و با تحریمها دستوپنجه نرم کند و هم از فعالیت
هستهای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشد و این
محدودیتهایی را که بر او تحمیل کردهاند ادامه بدهد .من به
این دولتها میگویم بدانند که این خواب آشفته ،تعبیر نخواهد
ش��د؛ ملت ایران و دولت ایران ،این را تحمل نخواهند کرد که
هم تحریم باشند ،هم در محدودیت هستهای و حبس هستهای
قرار داشته باشند؛ این نخواهد شد».

