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رایزنی وزرای خارجه ژاپن و نروژ با ظریف
وزیران ام��ور خارجه ژاپن و ن��روژ در تماس های 
تلفنی جداگانه با همتای ایرانی خود ضمن حمایت از 
ت��داوم برجام، بر لزوم بهره من��دی ایران از منافع این 

توافق تاکید کردند.
در ای��ن تم��اس تلفن��ی وزیرخارجه کش��ورمان 
برضرورت ارائه تضمین از س��وی دیگر طرف های این 
تواف��ق برای دس��تیابی ایران به منافع��ش از برجام را 

مورد تاکید قرار داد.
گفتتی است، وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز با 

همتای ایرانی خود دیدار و گفت وگو کرد.
دو طرف در ای��ن دیدار ابعاد مختلف مناس��بات 
دوجانبه و تح��والت منطق��ه ای و بین المللی را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار دادند.  ایرنا

واکنش قاسمی به حمله به مسجد شیعیان 
درآفریقای جنوبی 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ای��ران حمله به 
مس��جد شیعیان در دوربان آفریقای جنوبی را محکوم 

کرد.
بهرام قاسمی با محکومیت حمله ناجوانمردانه به 
مس��جد امام حسین )ع( شهر دوربان آفریقای جنوبی 
ک��ه منجر به ش��هادت یکی از نمازگ��زاران و جراحت 
تع��دادی دیگر از جمله امام مس��جد و نی��ز به آتش 
کشیدن مسجد شد، با دولت، مردم و خانواده قربانیان 

این جنایت هولناک ابراز همدردی کرد.
وی ضمن تاکی��د بر ضرورت تحقیق فوری جهت 
شناسایی عوامل این جنایت و مجازات آنها، افزود: این 
اقدام در راستای ایجاد ناامنی و دامن زدن به درگیری 
و فتنه مذهبی صورت گرفته که ضرورت دارد با حفظ 
هوش��یاری، مبارزه جدی با افراطی گری و گروه های 
تکفیری و ریش��ه کنی تروریس��م در دستور کار همه 

کشورهای جهان قرار گیرد.  فارس

 تالش نتانیاهو برای ایجاد بحران
حول محور ایران

روزنام��ه گاردی��ن در گزارش��ی ب��ا اش��اره ب��ه 
افزایش تنش��ها در س��وریه در پی حمالت اخیر رژیم 
صهیونیستی به برخی تاسیسات نظامی سوریه، تاکید 
کرد که اس��تراتژی نتانیاهو نه درگیری مستقیم بلکه 

ایجاد بحران حول محور ایران است.
ای��ن روزنامه چ��اپ انگلیس با اش��اره ب��ه وقوع 
انقالب اس��المی  در ایران و قطع رابطه تهران و رژیم 
صهیونیس��تی و پایان ش��راکت راهب��ردی میان رژیم 
شاهنش��اهی ایران و این رژیم نوش��ت ک��ه دو طرف 
طی 40 س��ال گذش��ته در جنگی اعالم نشده حضور 
داش��ته اند. ایران از طرفی ب��ه گروه هایی که به مقابله 
علیه رژیم صهیونیس��تی می پرداختند، مثل حزب اهلل 
کمک و حمایت مالی رس��انده اس��ت. ای��ن رژیم نیز 
به برخ��ی اقدامات علیه ایران مثل اس��تفاده از ترور، 
خرابکاری و حمالت سایبری علیه تاسیسات هسته ای 

روی آورده است.  تسنیم

فرافکنی وزیر انگلیسی علیه ایران 
وزیر مش��اور دولت انگلیس در امور غرب آس��یا، 
ضمن دفاع ضمنی از خروج آمریکا از توافق هسته ای، 
ایران را موظف به رعایت تعهدات خود خواند و مدعی 
ش��د که ته��ران نمی تواند خود را متعه��د بداند اما به 
ش��روطی مثل موضوع موش��ک های بالستیک متعهد 

نباشد.
ب��رت با بیان ای��ن جمله که دالی��ل آمریکا برای 
خروج از توافق هسته ای مهم است، به نوعی از آمریکا 
در خروج از برج��ام حمایت کرد و بدون اینکه به این 

خروج معترض باشد،  بر تعهدات ایران تأکید کرد.
این وزیر انگلیس��ی بر خالف تأکید مقامات تهران 
مبن��ی بر اینکه درباره مس��ائل خارج از برجام و حتی 
درب��اره توافق برجام، مذاک��ره نمی کند، گفت، »اینکه 
برخ��ی ام��ور قابل مذاکره نیس��ت و بخش��ی ازتوافق 
هسته ای نیست بدین معنا نیست که نمی توان درباره 
آن بح��ث و صحبت کرد«. ب��رت اذعان کرد که لندن 
ب��ه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده به 
صورت فعال و از نظر سیاسی و نظامی در سوریه باقی 

بماند.  فارس

گستاخی مقام آمریکایی علیه ایران
مقام ارش��د وزارت خارجه آمریکا گفته که پس از 
خروج از برجام، اقدام بعدی واش��نگتن آن است که با 
متحدان اروپایی و دیگران درباره پاسخگو کردن ایران 
بابت »اقدامات بد« این کشور مذاکره و صحبت کند.

هیثر نوئرت ضمن دفاع از نقض عهد و بی توجهی 
این کش��ور به تعهدات بین المللی  مدعی ش��د: توافق 
هس��ته ای ایران، تنها به یک بخ��ش از رفتار بد ایران 
که عالقه اش به برنامه  هسته ای بود، می پرداخت البته 
شاید کسی بگوید که این بخش، بخش مهمی بود اما 
هم��ه دیگر فعالیت های بد ایران در سراس��ر جهان را 

فراموش کرده بود.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعاهای نخ نما 
شده علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد که نیروهای 
ایران��ی و حزب اهلل لبنان در س��وریه در حال حمله به 

»متحد ما اسرائیل« هستند. مهر

اخبار

از روحانی تضمین گرفتیم در برجام بماند 
مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا در انتق��اد ضمن��ی از رویکرد 
رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام گفت: این انگیزه برای تخریب، راه به جاهای 

خوب نمی برد.
فدریکا موگرینی تأکید کرد از رئیس جمهور ایران تضمین گرفته اس��ت که 

ته��ران علیرغم تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام 
و وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، همچنان در توافق می ماند.

این سیاستمدار اتحادیه اروپا توضیح داد: »ما برای حفظ این توافق مصمم هستیم« 
و تأکید کرد کرد تنها ایران قدرت خراب کردن یکجانبه برجام را دارد.

این دیپلمات ایتالیایی قصد دارد روز سه ش��نبه هفته جاری در »بروکسل« با وزرای 
خارجه آلمان، فرانس��ه و انگلیس- س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام- درباره آینده توافق 

هسته ای ایران بحث و گفت وگو کند. ایسنا

معادله 
دفاع مشاور ترامپ از تحریم های ضد ایرانی 
مش��اور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه  مفصل تلویزیونی درباره خروج از 
برج��ام گفت: رئیس جمهور ترامپ در کارزار انتخاباتی خود گفت که هدف او آن 
است که اولویت را منافع ملی آمریکا قرار دهد. به نظر من این موضوع، مشخصه 
اقدامات او در بیش از یک سالی است که در منصب بوده است. مشکالت بسیاری 

به او به ارث رسیده است شامل ایران، کره شمالی و اوضاع خاورمیانه )غرب آسیا(. 
در دولت اوباما به این مش��کالت یا واقعا پرداخته نش��د یا به صورتی نادرست به آنها 

پرداخته شد.
جان بولتون با دفاع تمام قد از تصمیم های ترامپ برای انتقال جنجالی و غیرقانونی 
سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس و همچنین خروج از برجام، تاکید کرد که این 
اقدامات نشان می دهد، وقتی او حرفی می زند، به آنها عمل می کند و این تحریم ها باید 

ادامه یابد.  باشگاه خبرنگاران

دیپلمات
آماده ایم برای مواضعمان در زمینه برجام بجنگیم

وزیر خارجه آلمان در گفت وگو با یک نشریه آلمانی در انتقاد از اقدام آمریکا در 
خروج یک جانبه از توافق هسته ای و در نظر نگرفتن منافع دیگر شرکا اعالم کرد 

که برلین آمادگی دارد در صورت لزوم عالوه بر مذاکره برای موضع خود بجنگد.
هایک��و ماس گفت آمریکا نش��ان داد که تمایل بس��یار کم��ی برای اجرای 

خواس��ت هم پیمانان خ��ود دارد. وی گفت: »تحوالتی ک��ه در آمریکا در جریان 
است، روابط فراآتالنتیک را تحت تاثیر قرار داده است. وی گفت که آلمان از تحوالتی 

که در حال رخ دادن بود، پیش از آن سه شنبه شب ناامید کننده، آگاه بود.
وی تاکی��د کرد که برلین در ش��رایطی که منافع آلمان در میان باش��د، سیاس��ت 
س��ختی را دربراب��ر آمریکا در پیش خواهد گرفت و افزود: م��ا آمادگی داریم که مذاکره 
کنیم، گفت وگو کنیم و این موضوع نه فقط به کاخ سفید بلکه به تمامی سطوح مربوط 

می شود.  تسنیم

دیدگاه

روزنامه اسپانیایی:
یکا را پیش گیرد ویکرد بی آمر وپا ر  ار

روزنامه ال پاییس نوش��ت: با توجه به سیاست خارجی  دونالد ترام��پ، اروپا باید رابطه دیگری با ایاالت متحده بازتـــــاب
برقرار کند و آمادگی دفاع از منافع خود را به تنهایی داشته باشد.

ال پاییس در گزارش��ی نوش��ت: چرخش یکجانبه گرایانه در سیاس��ت 
خارجی آمریکا که توس��ط رئیس جمهوری این کشور تحمیل شده، تهدیدی 
برای روابط با آن س��وی اقیانوس به ش��مار می رود که از زمان پایان جنگ 

جهانی دوم پایه اساسی امنیت، آزادی و رونق قاره اروپا را رقم زده است.
این روزنامه اشاره کرده که )اقدام ترامپ در( نقض توافق هسته ای با ایران 
رخن��ه در یک دوس��تی را رقم زده که پیش از ای��ن از طریق تصمیماتی مانند 
خروج واشنگتن از توافقنامه آب و هوایی پاریس، امتناع از تکمیل حوزه تجارت 
آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا و انتقال سفارت آمریکا به قدس متاثر شده بود. 
رسانه اسپانیایی همچنین ضمن اشاره به سخنان روز پنجشنبه آنگال مرکل 
صدراعظم آلمان در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه که »اروپا 
دیگر نمی تواند برای حفاظت از خود به ایاالت متحده اعتماد کند«، نوشت: این 
یک اظهارنظر ساده نیست. هر دو رهبر با ترامپ دیدار کرده بودند تا سعی کنند 
او را در خصوص اهمیت راهبردی یک ایران غیرهسته ای و یک خاورمیانه نسبتا 
پایدار برای اروپا متقاعد کنند. ال پائیس ادامه داده است: این تالش ها هیچ نتیجه 
ای نداش��ت. ترامپ خود را به عنوان یک شخصیت برونگرا، رادیکال و غیرآماده 
نشان داده که به هیچ چیز خارج از مرزهای آمریکا توجه ندارد، جز اینکه تاثیری 
بر تحوالت صحنه سیاست داخلی این کشور داشته باشد و در این راستا تصمیم 
گرفت با یک فرمان اجرایی از توافقی که بدون شک مهم ترین دستاورد دیپلماسی 

اتحادیه اروپا در مبحث امنیتی به شمار می رود، خارج شود.  ایرنا

قائم مقام وزیر خارجه سوریه مطرح کرد
حکیمانه عمل کردن ایران در تمام زمینه ها 

قائ��م مقام و معاون وزی��ر امور خارجه س��وریه گفت که  آمریکا با خروج از توافق هسته ای )برجام( از منافع کشور بازتـــــاب
و ملت خود گذشته و تنها برای رضایت رژیم صهیونیستی تالش می کند.

المقداد افزود: خروج آمریکا از توافق هس��ته ای با معیارهای تعریف شده 
جهانی متناقض اس��ت و این امر س��بب شد تا واش��نگتن دیگر مورد اعتماد 

کشورهای جهان نباشد. 
معاون وزیر خارجه سوریه گفت: خروج آمریکا از برجام زحمات 12 ساله 
کش��ورهای مذاکره کننده در این زمینه با ایران را خدش��ه دار کرده اس��ت. 
خروج آمریکا از برجام خیلی تعجب برانگیز نیس��ت، زیرا این واشنگتن نشان 

داد که در تعهدات دیگر جهانی نیز شانه خالی کرده است. 
المقداد تصریح کرد: معتقدیم که آمریکا این حق را نداشته از برجام که 
توافقی بین المللی اس��ت، خارج شود، زیرا کشورهای بزرگی از جمله روسیه 

و چین آن را پذیرفته اند. 
معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران 

سبب شده است آمریکا خود را از بقیه کشورهای تاثیرگذار جهان جدا کند. 
قائ��م مقام وزیر امور خارجه س��وریه درب��اره پایبندی ایران ب��ه قوانین و 
پیمان های بین المللی افزود: جمهوری اس��المی ایران س��الح هسته ای ندارد و 
هیچگاه به دنبال آن نبوده و همواره به پیمانهای بین المللی متعهد بوده است. 
المقداد افزود: آمریکا و متحدانش که ادعا می کنند س��الح اتمی مخرب 
کننده اس��ت، ابتدا سالح های هسته ای رژیم صهیونیستی را نابود کنند. این 
رژیم غاصب، س��الح هس��ته ای و تجهیزاتی که س��بب ویرانی می شود را در 

اختیار دارد.  ایرنا

راشاتودی بررسی کرد؛
وپا در راه است؟ یکا و ار جنگ تجاری آمر

راش��اتودی در گزارش��ی به بررس��ی پیامد های جهانی  رسـانه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران پرداخت.بـازي 
پایگاه اینترنتی شبکه راشا تودی در مطلبی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا هفته گذشته دستور خروج این کشور از توافق هسته ای ایران 
)برج��ام( را صادر کرد. پس از خروج ترامپ از این توافق بین المللی که مورد 
تایید سازمان ملل نیز بود، برخی از کارشناسان در گمانه زنی های خود اعالم 
کردند آمریکا با حربه تحریم های اقتصادی علیه ایران به دنبال تغییر حکومت 
در این کشور است. با این حال، عده ای نیز بر این باورند که ترامپ با پیشبرد 
این سیاس��ت، یک طرح پوسیده و شکست خورده را اجرا می کند که نتیجه 

آن ممکن است یک جنگ پرهزینه تجاری با اتحادیه اروپا باشد.
نزدیک به 18 ماه از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می گذرد و او هنوز 
موفق نشده است سیاست های صحیحی برای اجرا در خاورمیانه از جمله در 
قبال ایران اتخاذ کند و برعکس با تصمیمات اش��تباه خود حتی حامیانش را 
ناامید کرده است. با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر متوجه می شویم که مقامات 
سیاس��ی آمریکا همواره خطای��ی جبران ناپذیر مرتکب  ش��ده اند. نمونه آن 
جرج دبلیو بوش که بدون طرح از پیش��ن تعیین ش��ده به عراق حمله کرد و 
هزینه ه��ای هنگفتی را بر دوش مالیات دهن��دگان آمریکایی قرار داد. با این 
حال، به نظر می رسد خطایی  که ترامپ با خروج از برجام مرتکب شده است 
به مراتب پرهزینه تر از روس��ای جمهور پیشین این کشور است؛ خطایی که 

ممکن است اقتصاد آمریکا را طی چند دهه آینده هدف قرار دهد.
ترامپ پس از خروج از برجام اعالم کرد تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه 

ایران اعمال می کند. او در این مسیر به همراهی اتحادیه اروپا نیاز دارد. تسنیم

گروه دیپلماسی  ریتم دش��منی آمری��کا علیه پرونـــــده
ملت ای��ران در حالی بعد از خ��روج دونالد ترامپ 
از توافق نامه برجام تندتر ش��ده اس��ت که برخی 
محافل رسانه ای این کشور از برنامه ریزی و تدوین 
هدفن��د طرح تغییر نظام جمهوری اس��المی خبر 
می دهن��د، طرحی که 40س��ال اس��ت رژیم های 
مس��تکبر همچون آمریکا به دنبال آن هس��تند و 
هر بار با شکست مفتضحانه روبرو شدند، برخی ها 
که در خواب هستند بهتر است اکنون بیدار شوند؛ 
دور از انتظار نیست بگوییم حتی چیدمان مذاکرات 
هس��ته ای و برجام ایجاد زمینه سازی برای حذف 
انقالب اس��المی بود و در حال حاضرکاخ سفید و 
متحدان��ش وقیحان��ه تر به مقابله ب��ا ملت ایران و 

دستاوردهای انقالب خواهند پرداخت.  
در حالی  چهار دهه از انقالب اسالمی می گذرد 
که دش��منی آمریکا با ملت ای��ران همچنان ادامه 
دارد و هر بار با بهانه های مختلف شاهد گستاخی، 
اتهام زنی و تحریم های این رژیم استکبارعلیه ملت 
ایران هستیم. دو س��ال و نیم وقت کشور پای میز 
مذاک��ره با گروه موس��وم ب��ه 1+5 در قبال حقوق 
صلح آمی��ز فعالیت هس��ته ای صرف ش��د، توافق 
هس��ته ای امضا، برنامه جامع اقدام مش��ترک تهیه 
و تدوین و قرار ش��د هر دو طرف متعهد به اجرای 

تعهدات فی مابین باشند!
هر آنچه ما در اجرای تعهدات پیش دس��تی و 
با صداقت برخورد کردیم و آژانس بین المللی اتمی 
نی��ز در گزارش های فصلی خود بر راس��تی آزمایی 
ای��ران صحه و مه��ر تایید زد اما، آمری��کا هر بار به 
بهان��ه ای نه تنها زیر بار تعه��دات برجامی نمی رفت 
بلکه  موضوعات توان دفاعی موش��کی و حقوق بشر 
را پیش می کش��ید و در مدت دو سال و نیم بعد از 
برجام تحریم های شدیدی را علیه ملت ایران تحمیل 
کردن��د و چند روز پیش نیز رییس جمهور نابخرد و 
گستاخ آمریکا از توافق نامه برجام خارج شد و با کلی 
رفتارتوهین آمیز اعالم داشت تحریم های شدیدتری 

را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال خواهد کرد.
به تازگی نیز رسانه محافظه کار آمریکایی خبر 
داده کاخ سفید در حال بررسی طرحی با محتوای 

سیاست حمایت از تغییر نظام در ایران است.
واش��نگتن فری بیکن از توزی��ع یک گزارش 
سه صفحه ای بین اعضای شورای امنیت ملی کاخ 
س��فید خبر داد که محتوای آن، اس��تراتژی تغییر 

نظام در ایران است.

استراتژی مدنظر این طرح آن است که دولت 
ترامپ از طریق تمرکز بر ایجاد ش��کاف عمیق  بین 
مردم ایران با حاکمیت، فعاالنه در زمینه کمک به 

براندازی نظام فعالیت کند.
این طرح توس��ط توس��ط اندیش��کده »گروه 
مطالع��ات امنیت��ی« ک��ه پیونده��ای نزدیکی با 
مقام های ارشد ش��ورای امنیت ملی کاخ سفید از 
قبیل جان بولتون دارد، تهیه شده است.این طرح، 
به ط��ور صریح بر »تغییر نظ��ام«  در ایران تاکید 

می کند.
از دیگ��ر محوره��ای ای��ن طرح، کاس��تن از 
تاکید های پیشین درباره دخالت های نظامی آمریکا 
در منطقه اس��ت و به جای آن به منظور »عصبانی 
کردن« م��ردم ایران از حاکمی��ت، درنظر دارد بر 
ص��رف هزینه ه��ا و س��رمایه گذاری های جمهوری 

اسالمی ایران در مسائل منطقه تاکید کند.
»جیم هانس��ون« رئیس اندیشکده نزدیک به 
بولتون و بانی این طرح، به واش��نگتن فری بیکن 
گفته که دولت ترامپ اگرچه اشتیاقی برای مداخله 
نظام��ی آمریکا در ایران ن��دارد اما تالش هایش را 

روی تغییر نظام در ایران متمرکز کرده است.
این رس��انه آمریکایی نظر یک مقام ش��ورای 
امنیت ملی کاخ س��فید را درباره طرح تغییر نظام 

در ایران جویا شد.
این مق��ام که نامش فاش نش��ده گفت دولت 
آمری��کا به ط��ور مداوم و پایدار در ح��ال کار برای 
»تغییر رفتار رژیم ایران است«.درهمین رابطه یک 
منبع نزدیک به کاخ س��فید هم به واشنگتن فری 
بیکن خبر داده که مش��کل، توافق هسته ای ایران 
نیس��ت بلکه مشکل خود رژیم ایران است. به گفته 
این منبع، تیم جان بولتون س��ال ها است که وقت 
خود را صرف ایجاد طرح های مختلف برای مقابله با 
»این مشکل« کرده و ترامپ با علم به این موضوع، 

بولتون را به سمت مشاور امنیت ملی تعیین کرد.
از دیگر محورهای مدنظر طرح مورد بررس��ی 
کاخ س��فید، سوءاس��تفاده از موض��وع قومیت  ها و 
اقلیت های مذهبی در ایران به منظور ایجاد کارزار 
موثری جهت تکه تکه کردن و شکستن حاکمیت 

و دولت ایران است.
طب��ق ادعای ای��ن بانیان این ط��رح، با توجه 
ب��ه اینک��ه »بیش از یک س��وم جمعی��ت ایران را 
گروه های اقلیت تش��کیل می دهن��د«، آمریکا باید 
علن��ا و مخفیانه از جنبش ه��ای جدایی طلبی در 

ایران حمایت کند.

از جمله دیگر توصیه های این طرح، داش��تن 
گزینه نظامی علیه ایران در صورت اقدام این کشور 
در حمالت همه جانبه علیه رژیم صهیونیس��تی و 

نیروهای آمریکایی است.
از نظر نویسندگان این طرح، تا زمانی که آمریکا 
ش��اهد تغییر نظام در ایران نباشد، تهدیدهای این 

کشور در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت.
ن��گاه نماین��دگان ملت بر این اس��ت که باید 
اق��دام متناس��ب و متقابل با گس��تاخی آمریکا در 
قب��ال خروج از برجام صورت بگیرد تا حتی جرات 

نکرد فکر تغییر نظام ایران در سر بپروراند!

 تکالیف قانونی ایران
در مقابل خروج آمریکا از برجام

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجل��س اعتقاد دارد بند س��وم 
قان��ون اقدام متناس��ب و متقابل ای��ران در اجرای 
برجام باید به طور کامل در مقابل خروج آمریکا از 

برنامه جامع اقدام مشترک اجرایی شود.
محمدابراهی��م رضای��ی در گفت وگ��و با خانه 
ملت، در واکنش به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و لزوم اقدام 
متقابل کش��ورمان، گف��ت: خوش��خبتانه مجلس 
ش��ورای اس��المی "قانون اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام" را 
برای مواجه با چنین شرایطی تصویب کرده است.

نماین��ده م��ردم خمی��ن در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه ض��رورت دارد دولت 
طب��ق بند 3 قانون مذکور اقدام به رفتار متقابل با 
ایاالت محده کند، اظهار کرد: بر این اساس توقف 
هم��کاری داوطلبانه و س��امان بخش��ی امور برای 
توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری 
اسالمی ایران از جمله اقداماتی است که در قانون 
ذکر ش��ده و دول��ت برای تحقق آنه��ا باید اهتمام 

جدی بخرج دهد.
وی با بیان اینک��ه اروپایی همه در حال نقش 
بازی کردن هس��تند ت��ا کش��ورمان در چارچوب 
برج��ام باقی بماند و در این میان نتوانیم از مزایای 
توافقنام��ه بهره ببریم، ادامه داد: بر این اس��اس به 
نظر می رسد در آینده ای نزدیک به خروج کامل از 

برجام خواهیم رسید.
این نماین��ده مردم در مجل��س تصریح کرد: 
فرص��ت 2 هفت��ه ای در نظ��ر گرفته ش��ده برای 
اروپایی ه��ا در راس��تای عم��ل به وظایفش��ان در 

توافقنامه و اعالم موضع رس��می و عملی در مقابل 
ایاالت متحده آمریکا است.

رضایی با اش��اره به اینکه شورای عالی امنیت 
مل��ی باید عملکرد اروپایی ها  و آمریکا در برجام را 
دقیقا بررسی کند، اظهار کرد: بنابراین طبق قانون 
دولت موظف اس��ت قانون اقدام متناسب و متقابل 

در اجرای برجام را به طور دقیق اجرایی کند.
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین باید یادآور ش��د طبق 
بن��د 3 قانون مذکور، دولت باید ظرف مدت 4 ماه 
برنام��ه خود را برای ای��ن منظور جهت تصویب به 
ش��ورا ارائ��ه کند که این مهم باید در دس��تور کار 

دولت قرار بگیرد.

 آژانس بین المللی اتمی استقاللش
را حفظ کند

عض��و هی��ات رئیس��ه کمیس��یون قضایی و 
حقوق��ی مجل��س اعتقاد دارد س��ازمان ملل صرفا 
پیرو تصمیمات آمریکایی ها نیست از این رو ایران 
ب��ا تایید آژانس فعالیت های ش��فافی انجام داده و 
فصل ۷ منشور سازمان ملل شامل حال کشورمان 

نمی شود.
جلی��ل رحیمی جه��ان آب��ادی، در خصوص 
میزان نفوذ آمریکا در س��ازمان ملل متحد و امکان 
قرار گرفتن پرونده کشورمان تحت فصل ۷ منشور 
این سازمان، گفت: در نفوذ آمریکایی ها در سازمان 
ملل ش��کی نیس��ت زی��را یک چه��ارم بودجه این 
مجموع��ه را تامین می کنند و همچنین عضو دائم 
ش��ورای امنیت هم تلقی می ش��ود. همچنین باید 
یادآور ش��د ایاالت متحده جزء طراحان س��ازمان 
ملل محس��وب ش��ده و با همکاری برخی کشورها 

بعد از جنگ جهانی دوم آن را بنیان گذاشتند.
نماین��ده مردم تربت جام، تایب��اد و باخرز در 
مجلس ش��ورای اس��المی اظهار ک��رد: البته باید 
اذع��ان کرد س��ازمان ملل صرفا پی��رو تصمیمات 
آمریکایی ها نیس��ت زیرا این کش��ورهمه کاره دنیا 

محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: باید یادآور ش��د ش��ورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت های کشورمان 
را غیرشفاف تلقی کرد و پس از محکوم شدن پرونده 
کش��ورمان، این مهم به شورای امنیت سازمان ملل 
متحد ارجاع شد که سبب ایجاد اجماع جهانی علیه 

ایران و صدور قطعنامه تحریم ها شد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه 
شرایط جمهوری اسالمی ایران با گذشته متفاوت 
شده اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون ایران با تایید 
آژانس فعالیت های ش��فافی انجام داده و به برجام 
متعهد بوده اس��ت لذا پرونده کشورمان به چرخه 
گذش��ته بر نمی گردد و حکم��ی در این خصوص 

صادر نمی شود.
رحیمی جهان آبادی با اش��اره به اینکه فصل 
۷ منش��ور س��ازمان ملل ش��امل حال کش��ورمان 
نمی ش��ود زیرا به تعهداتمان در برجام متعهد بوده 
ای��م و آژانس نی��ز گزارش های متع��ددی در این 
راس��تا صادر کرده اس��ت، افزود: البته اگر شورای 
امنیت اقدامات کشورمان در منطقه را تهدید علیه 
صلح و امنی��ت بین المللی محس��وب کند،امکان 

دارد مجدد پرونده ایران به چرخه بیفتد.
عضو فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که پرونده 
کش��ورمان صرفا با نفوذ آمریکا به ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل نرف��ت زیرا در دنی��ا مقرراتی حاکم 
است و کش��ورها بر اساس آن تصمیمات مختلفی 
اتخاذ می کنند؛ بنابراین باید ش��فافیت س��ازی در 
سیاس��ت ها و محدودیت ه��ا در روابط با دیگران را 
بپذیری��م زیرا نمی توان درمنطقه هر رفتاری انجام 
شود و بعد بگوییم اگر پرونده کشورمان در شورای 

امنیت باز شد آن را محکوم می کنیم.
نماین��ده مردم تربت جام، تایب��اد و باخرز در 
مجلس اظهار کرد: بر این اس��اس می توان اذعان 
کرد وقتی کش��ورمان در تحوالت س��وریه حضور 
و نق��ش دارد، بای��د بپذیریم برخ��ی از تنگناها را 
برایم��ان بوجود خواهند آورد. زیرا سیس��تم های 
امنیتی و اطالعاتی برخی کشورها اسناد و مدارک 
علیه کش��ورمان جمع آوری می کنن��د  و با ایجاد 
فض��ای نگرانی در عرصه بین الملی مبنی بر اینکه 
اقداماتی در حوزه موشکی، منطقه ای و غیره انجام 

می شود اهدافشان را پیش می برند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به اینکه رفتار 
کنون��ی ایاالت متحده آمریکا بیانگر شکس��ت این 
کشور در ساختار دیپلماسی دنیا است، خاطرنشان 
کرد: ایران اس��المی هم اکنون در ش��رایط قدرت 
قرار دارد زیرا در گذش��ته عمده کشورهای دنیا به 
این اجماع نظر رسیده بودند که فعالیت های هسته 
ای مشکوک است اما اکنون آمریکا منزوی شده و 

صرفا در حال دست و پا زدن است.

رونمایی از وقاحت آمریکا برای مقابله با انقالب اسالمی 
دولت ترامپ دنبال سیاست تغییر نظام در ایران است

درخواست خوشرو از شورای امنیت 
ماجراجویی های خطرناک اسرائیل 

را محکوم کنید
س��فیر ایران در س��ازمان ملل متحد در  نامه ای به دبیر کل این سازمان از شورای راهبـــــرد
امنیت خواسته ماجراجویی های خطرناک رژیم صهیونیستی و 

تجاوزهای اخیر آن به خاک سوریه را محکوم کند.
غالمعلی خوش��رودر این نامه نوش��ته اس��ت: اقدام توام با 

بی پروایی اسرائیل در این مورد تنها به داعش و دیگر گروه های 
تروریس��تی در سوریه کمک می کند. بدون شک شواهد کافی 
دال بر حمایت اسرائیل از اینگروه های تروریستی وجود دارد و 
این حادثه به روش��نی سیاست مخرب آنها در حمایت از گروه 
های تروریستی با هدف ناامن سازی منطقه را نشان می دهد.

خبرگزاری اسپوتنیک که این نامه را گزارش داده می گوید 
دیپلم��ات ایران این نامه را در ارتباط ب��ا حادثه 21 بهمن ماه 
)10 فوریه( ارس��ال ک��رده؛ در آن تاریخ، بع��د از حمله رژیم 
صهیونیستی به خاک سوریه، پدافند هوایی ارتش سوریه یک 
فروند جنگنده اف 16 ارتش صهیونیس��ت ها را س��رنگون کرد. 

رژیم صهیونیس��تی مدعی شد که تجاوز هوایی فوریه به خاک 
سوریه، در نتیجه ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی بوده 

است. در حالی که مقام های ایرانی این ادعا را رد کرده اند.
خوش��رو در آن نام��ه، در توضی��ح درباره پهپ��اد ادعایی 
صهیونیس��ت ها گفت: برخ��الف ادعاهای س��اختگی آنها، این 
پهپ��اد نه نظامی بوده و نه مأموریتی ب��رای درگیری یا حمله 

احتمالی به هیچ مکانی داشته است.
س��فیر و نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل در این نامه 
افزود:»رژیم اسرائیل از آن حادثه به عنوان بهانه ای برای انجام 
حمالت نظامی اصطالحاً پیش��گیرانه، از جمله حمله تاریخ 9 

آوریل 2018 )19 اردیبهشت ماه( استفاده کرده است.
وی در بخ��ش دیگری از این نامه بر حق ایران برای دفاع 
از خ��ودش در براب��ر حمالت رژیم صهیونیس��تی تأکید کرده 
اس��ت.  در ای��ن نامه آمده اس��ت: ایران حق دف��اع از خود را 
ذیل مفاد منشور س��ازمان ملل برای خودش محفوظ دانسته 
و از ش��ورای امنی��ت می خواه��د ب��ا محکوم ک��ردن اقدامات 
تجاوزگرانه و درخواس��ت از رژیم اسرائیل برای متوقف کردن 
ماجراجویی ه��ای دائمی و خطرن��اک و رفتارهای تحریک آمیز 
خ��ود، که تهدید علیه صلح و امنیت منطقه اس��ت، به وظایف 

خود عمل کند. ایلنا


