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خبر
انتقاد تند خرازی از اروپا در گفتگو با لوموند:

اروپا باید از منافع خود دفاع کند

بخش سیاسی -رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی ایران ،تصمیم تهران را برخالف توافق
هسته ای ندانست و از اتحادیه اروپا به عنوان
طرف اصلی این توافق بین المللی خواست از
منافع خود در برابر آمریکا دفاع کند.
این مطلب را کمال خرازی در سفر اخیر به پاریس
و در گفت وگو با روزنامه فرانسوی لوموند عنوان
کرد.وی در پاسخ به سئوال خبرنگار لوموند درباره
خواسته های دقیق ایران از اروپایی ها گفت :اروپا
مکانیسمی به نام ‹اینستکس› ایجاد کرده تا روابط
تجاری خود با ایران ،با وجود تحریم های بانکی
آمریکایی را حفظ کند .این مکانیسم در فرانسه
ثبت شده اما اقدامی فراتر از آن انجام نشده است.
خرازی تصریح کرد :ساختار متناظر این راهکار
نیز ،در ایران آماده کار است و همه مسووالن آن
نیز در تهران منصوب شده اند .به نظر می رسد
که دو ماه باید برای آغاز اولین نقل و انتقاالت
مالی کافی باشد.
وزیر خارجه سابق ایران در پاسخ به این سئوال
خبرنگار لوموند مبنی بر اینکه ‹اروپایی ها خرید
نفت از ایران را متوقف کرده اند و اینستکس نیز
به شما اجازه می دهد فقط محصوالت و اقالم
بشردوستانه دریافت کنید .آیا این برای شما کافی
است؟› گفت :شرکت های اروپایی هنوز هم می
توانند از ایران نفت بخرند .برخی از این کشورها
هیچ منافعی در آمریکا ندارند ،از این رو ترسی از
تحریم ها ندارند .ایتالیا و یونان خریدهای نفتی
خود را متوقف کردند در حالیکه آمریکا به آنها
معافیت هایی را از تحریم ها قائل شده بود.
وی افزود :این نشان می دهد که این تصمیم
(نخریدن نفت) سیاسی است .پرداخت های
ترزیق شده در قالب اینستکس باید به عنوان
آغازی برای خریدهای ایران از اروپا باشد .خرازی
گفت :گفته شده که اینستکس در وهله نخست
برای این منظور خواهد بود که ایران بتواند اقالم
دارویی و اقالم غذایی خریداری کند .این سخن
برای ما رضایتبخش نیست .به این معنا که ما
فکر می کنیم این راهکار باید اجازه دهد همه
نوع نقل و انتقال صورت گیرد.وی تصریح کرد:
بنابراین برای چه اروپا نیز متقابال› هیچ فشاری
روی آمریکا اعمال نمی کند؟ اروپا باید از منافع
خود دفاع کند.
شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته در
سالروز خروج آمریکا از برجام در بیانیه ای خطاب
به کشورهای عضو برجام از کاهش تعهدات ایران
در برجام خبر داد و اعالم کرد :جمهوری اسالمی
ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع مردم
ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای
 26و  36برجام ،از امروز  18اردیبهشت 98برخی
اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می کند.
در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان که
طی نامه های جداگانه از سوی حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری و
رئیس شورای عالی امنیت ملی به سران کشورهای
عضو برجام اعالم شده ،به کشورهای باقیمانده در
برجام  60روز برای اجرای تعهدات خود به ویژه
در حوزه های بانکی و نفتی فرصت داده ،و تاکید
شده است :هر زمان که خواسته های ما تامین
شود ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات
متوقف شده را از سر خواهیم گرفت ،اما در غیر
این صورت ،جمهوری اسالمی ایران مرحله به
مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.
در همین پیوند ،وزیران خارجه اتحادیه اروپا،
روز گذشته(دوشنبه) اولین نشست خود را در
بروکسل پس از هشدار برجامی ایران برگزار
کردند«.فدریکا موگرینی» مسئول سیاست
خارجی اروپا در حاشیه این نشست تاکید کرد که
با تمامی ابزارها و اراده سیاسی از برجام حمایت
می کنیم .آمریکا روز  18اردیبهشت سال گذشته
از توافق هسته ای خارج شده و تمامی تحریم ها
علیه ایران را بازگرداند.
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نماینده دادستان در اولین دادگاه بانک سرمایه:

سید هادی رضوی  ۱۰۷میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده است

بخش سیاسی -نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی
و  ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه ،گفت :متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت
رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود  ۱۰۷میلیارد تومان را در سال
 ۹۱تا  ۹۴از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش ،سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس
و ملک کرده است.
به گزارش ایسنا ،قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از
متهمان پرونده بانک سرمایه گفت :در این جلسه به اتهامات  ۲۱نفر از ارکان اعتباری بانک
سرمایه و  ۸نفر از مدیران این بانک رسیدگی میشود.
مسعودی مقام افزود :در رابطه با بانک سرمایه چون بحث مشارکت در اخالل اقتصادی
مطرح است ،ابتدا کیفرخواستهای ارسالی را رسیدگی میکنیم .وی افزود :در رابطه با سه
نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه آقایان بخشایش و توسلی و کاظمی رأی صادر شده
است .رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر اعالم میشود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد :یکی از دریافت کنندگان تسهیالت از بانک سرمایه آقای
سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکتهای آیندهسازان و رهپویان
کوثر  ۶۰و ۲۰میلیارد تومان به نام شرکتهای فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیالت دریافت
کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با  ۳فقره ضمانتنامه  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از
شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را
با چالش جدی مواجه کرده است.
وی افزود :همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب
تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ  ۱۹میلیارد تومان
خریداری کرده است و در اسفندماه سال  ۹۴قصد داشته تا از طریق گراننمایی به مبلغ
 ۱۲۰میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی
به نام محسن پارسائیان کمک میخواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش از ۴
برابر ارزش واقعی ملک یعنی  ۱۲۵میلیارد تومان ارزیابی میکنند در حالیکه چند ماه پیش
از ارزیابی از قبال تسهیالت بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش
خدمتی محسن پارسائیان  ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد :متهم سید هادی رضوی  ۱۲۰میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده
و از طریق گراننمایی ملک مذکور به مبلغ  ۱۲۵میلیارد تومان از بانک سرمایه  ۵میلیارد
تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب
خود به شهرداری ارائه کرده است.
قهرمانی گفت :متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان  ۳فقره ضمانتنامه
به میزان  ۶۰میلیارد تومان ،رهپویان کوثر یک فقره ضمانتنامه به مبلغ  ۲۰میلیارد تومان،

شایگان تجارت آتیه  ۳فقره ضمانتنامه به مبلغ  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان و مجموعاً
با توجه به مراتب فوق  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیالت و
ضمانتنامه دریافت کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد :در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده
است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه  ۳۶تهران به مبلغ  ۷۱میلیارد تومان ارزیابی
شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶
میلیارد و  ۳۰میلیارد تومان ارزیابی کردهاند.
وی افزود :متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون
تودیع وثیقه در حدود  ۱۰۷میلیارد تومان را در سال  ۹۱تا  ۹۴از شبکه بانکی خارج و صرف
عیش و نوش ،سفرهای خارجی ،خودروهای لوکس و ملک کرده است.
قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت :متهم سید
محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق
تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ  ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه
است که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد :متهم احسان دالویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع
به مبلغ ۱۰۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲
میلیارد تومان است.
متهم رضوی ادامه داد :در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکتهایی ثبت
کردم و تسهیالت گرفتهام .باید بگویم که در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من
سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیالت بودم .پنهان کاری آن
کجاست؟ ظاهرا ً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است
ولی من که داماد نتانیاهو نیستم .من از دادگاه میخواهم فارغ از داماد فالنی پرونده من
بررسی شود.
متهم محمدهادی رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت :آقای مسعودیمقام ،بانک سرمایه
 ۳۱بدهکار کالن دارد که بدهیهایشان  ۳۰۰میلیارد ۴۰۰ ،میلیارد و  ۱۰۰۰میلیارد است،
بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این  ۳۱بدهکار توسط هیأت تحقیق و
تفحص مجلس اعالم شده است که اص ً
ال اسم من در آنجا نیست .مگر بدهی من چقدر بوده
است ،حدود  ۸۰میلیارد تومان.
این متهم خطاب به نماینده دادستان گفت :آقای قهرمانی شما میگوئید که بنده با مدیران
بانکی تبانی کردهام ،اگر من تبانی کرده بودم میتوانستیم تسهیالت بسیار بیشتری بگیریم
و گراننماییهای باالتری هم داشته باشم.
جلسه بعدی دادگاه ساعت  ۹صبح روز دوشنبه  ۳۰اردیبهشت  ۹۸ساعت برگزار خواهد شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

اگر موضوع هستهای به شورای امنیت برود دیگر برجامی در کار نخواهد بود

بخش سیاسی -بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی ،با بیان اینکه اگر اروپا
موضوع هستهای را به شورای امنیت ببرد ،برجام از بین خواهد رفت ،گفت :چنانچه اروپاییها
برای حفظ برجام کاری نکنند به غنیسازی اورانیوم پیش از توافق بازمیگردیم.
به گزارش ایسنا ،بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با شبکه
پرس تیوی درباره اظهارات حسن روحانی ،رئیس جمهور کشورمان مبنی بر کاهش تعهدات
برجامی ایران اظهار داشت :ما طی یک بازه زمانی  ۶۰روزه ،برخی از تعهدات خود در برجام
را به حالت تعلیق درمیآوریم و این فرصت را به
کشورهای اروپایی میدهیم تا به تعهدات خود
برگردند .در واقع ،از این طریق سعی داریم تا
عالوه بر رفع تحریمها ،به ثمرات برجام که تاکنون
محقق نشده است ،دست یابیم.
وی در خصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر رد
مهلت  ۶۰روزه ایران گفت :ایران حداقل یک سال
صبر کرد تا ببیند کشورهای اروپایی چه واکنشی
را در قبال خروج آمریکا از برجام در دستور کار
قرار میدهند .آنها در این مدت ،وعدههای زیادی
دادند اما در عمل و در خصوص مواردی همچون
سازوکار مالی  SPVو یا اینستکس عزم جدی از
طرف اروپاییها مشاهده نشد .آنچه که ما به دنبال
آن هستیم ،چیزی جز برداشته شدن تحریمها
نیست و متأسفانه در طی این مدت ،اقدامی
جدی از سوی غربیها در این زمینه انجام نگرفت.
کمالوندی افزود :از این رو ،فکر میکنیم که اکنون
زمان آن رسیده تا اروپاییها اقدامی انجام دهند
که نشان دهند خواهان تغییر این وضعیت هستند
و این پنجرهای است که در برابر اروپاییها قرار
گرفته و نباید آن را یک ضرباالجل تعبیر کرد .ما به طور داوطلبانه به تعهدات خود در
برجام پایبند بودهایم اما آنها به تعهدات خود عمل نکردهاند .درواقع ،ما برای مدت زمان ۶۰
روز اقداماتی را که کشورهایی اروپایی در این زمینه انجام خواهند داد ،مورد ارزیابی قرار
میدهیم و در آن زمان تصمیم خواهیم گرفت که آیا به پایبندی داوطلبانه خود به برخی از
تعهدات ادامه دهیم یا خیر.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه اقدامات اروپاییها برای حفظ برجام از قبیل راه
اندازی اینستکس را ناکافی و فاقد کارایی دانست و گفت :ما باید میان توانایی و تمایل
اروپاییها ،تمایز قائل شویم .فکر میکنم که آنها تمایل دارند کارهایی را انجام دهند اما
قادر به انجام آن نیستند .از این جهت ،زمان بیشتری به آنها دادهایم تا مشخص شود که آیا
میتوانند راهی را برای حل این مساله پیدا کنند یا خیر .در واقع ،بیش از یک سال است
که منتظریم اقدامی جدی را از سوی اروپاییها به منظور باز کردن راههایی پیش روی
تجارت ایران در زمینههایی همچون فروش نفت ،خرید و فروش کاال و روابط بانکی ببینیم.
سازوکارهای اینستکس و  SPVنشان دادند که اروپاییها با توجه به توانشان کارهایی را
انجام دادند و به همین دلیل نیز ما این مکانیسمها را پذیرفتیم تا ببینیم که آیا میتوانند
راهی را برای تجارت عادی میان ایران و دیگر کشورها باز کند یا خیر .وی تاکید کرد که اما
حداقل تا به امروز این دو سازوکار عملی نشدند و دیگر نمیتوان منتظر ماند .اگر اروپاییها
میخواهند کاری انجام دهند ،بهتر است قبل از دیرشدن دست به کار شوند.
بهروز کمالوندی خاطر نشان کرد :اگر اتحادیه اروپا ،این مساله را به شورای امنیت ببرد،
در واقع این معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمیکنم که دیگر این معاهده پا برجا بماند.
جمهوری اسالمی ایران قطعاً اقدامات جدی و محکمی را برای احقاق حق ملت خود انجام
خواهد داد و هر واکنشی محتمل است .این واکنش ممکن است خروج از برجام و یا هر چیز
دیگری باشد .بنابراین ،این مساله باید میان سران کشورهای عضو حل شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که چه زمانی طول خواهد کشید تا
ایران به میزان غنی سازی خود در زمان پیش از برجام برسد ،تصریح کرد :دکتر صالحی چند
روز پیش اعالم کرد که بیشتر از چهار روز طول نخواهد کشید تا بتوانیم میزان غنیسازی
اورانیوم خود را از  ۳.۶۷درصد تعیین شده در برجام به  ۲۰درصد یا هر میزان که مد نظر
داریم ،برسانیم .اگر بعد از این  ۶۰روز اروپاییها گامهایی را برای برداشته شدن تحریمها
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برندارند ،ما میزان غنی سازی را به باالتر از  ۳.۶درصد خواهیم رساند و درباره آینده رآکتور
آب سنگین خنداب نیز تصمیم خواهیم گرفت و ممکن است مدرنسازی را در دستور کار
قرار دهیم .همه اینها به اروپاییها بستگی دارد و باید منتظر بمانیم که نقش خود را در این
زمینه چگونه ایفا خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلیل اقدام آمریکا برای وضع تحریمهای جدید علیه فلزات
صنعتی ایران از قبیل آهن ،آلومینیوم و مس پس از اعالم تعلیق برخی از تعهدات برجامی
ایران گفت :ما باید حداقل در این مورد ،آمریکا را
از اروپا جدا کنیم .آمریکاییها تمامی تالش خود
را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران به کار بستهاند
و به همین دلیل است که شاهد چنین اقداماتی از
سوی آنها هستیم .اما این فشار بر مردم ایران وارد
میشود که اقدامی غیرانسانی است .در حقیقت،
فردی را در میان مردم عادی و یا نخبگان جهان
پیدا نخواهید کرد که سیاستهای آمریکایی را
سیاستهای منطقی بداند .ما میان رویکردهای
آمریکا با رویکردهای اروپا تفاوت قائلیم و معتقدیم
که خود اروپاییها نیز با سیاستهای آمریکا موافق
نیستند.
این مقام ایرانی ادامه داد :اروپاییها بارها مواضع
خودشان را نسبت به آمریکا پس از خروج این
کشور از برجام اعالم و عنوان کردهاند که این
اقدامات آمریکا ،سودی برای هیچکس ندارد و
این اقتصاد و سیاست جهانی هستند که متضرر
میشوند و بر تمامی کشورهای جهان تأثیر
میگذارد .شاهدیم که نه تنها کشورهای اروپایی،
بلکه دیگر کشورهای جهان نیز نگاه خودشان را
نسبت به آمریکا تغییر دادهاند و به اعتقاد من ،طولی نخواهد کشید که جبههای متحد علیه
آمریکا در جهان شکل خواهد گرفت.
کمالوندی با اشاره به سیاستهای عادالنه و همکاری نزدیکی که کشورهای چین و روسیه
با ایران در زمینههای مختلف در پیش گرفتهاند ،بیان کرد :چین و روسیه هر کدام به نوبه
خود به تعهداتشان پایبند بودند .درخصوص کشور چین باید بگویم که آنها تحت شدیدترین
فشارها از سوی آمریکا هستند که علیرغم تمامی این فشارها ،حداکثر تالش خود را برای
پایبندی به تعهدات خود درباره مسائل مربوط به پروژه هستهای به کار بستهاند .با این حال،
چینیها بخشی از سیستم بانکی بینالمللی هستند که کار را برای آنها برای تجارت با ایران
سخت میکند ،اما با وجود تالش چینیها ،راههای جایگزین دیگری همانند استفاده از ارز
جایگزین همانند یوان میتواند مفید واقع شود.
وی در خصوص برخی انتقادها از تأخیر یک ساله دولت در واکنش به اقدام ترامپ در خروج
از برجام گفت :اگرچه ممکن است برخی از منتقدان بگویند که این اقدامات اندکی دیر اتخاذ
شده اما حداقل این موضوع را ثابت کرد که ایران در این زمینه به اندازه کافی صبوری به
خرج داد تا اقدامی را که میتوانست شرایط را بدتر کند و یا این معاهده را از بین ببرد ،انجام
نداده باشد .مزیت اتخاذ چنین واکنشی در این بازه از زمان این است که ما توانستیم نظر همه
را در کشور در خصوص این اقدام جلب کنیم و کسی نیست که معتقد باشد چنین اقدامی
نمیبایست انجام میشد و این یعنی وحدت در کشور.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم موفقیت اروپا در
متقاعد کردن ایران در این بازه زمانی دو ماهه ،چه سرنوشتی در انتظار برجام خواهد بود،
اظهار داشت :ابتدا باید به آینده امیدوار بود و معتقدم که کشورهای اروپایی منطقیتر از
آمریکا هستند و اگرچه ممکن است از سوی آمریکا ،فشارهایی به آنها تحمیل شود اما آنها
با واقعیتها زندگی میکنند و میدانند که ما در منطقهای هستیم که بسیار بیثبات است.
وی افزود :همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم ما در گام بعدی برخی دیگر از تعهدات خود
را تعلیق میکنیم اما امیدواریم که اروپاییها به راهکارهایی برای بهتر کردن شرایط برای
ایران و همچنین برداشتن فشار تحریمها دست یابند تا از این طریق ،تعادلی میان تعهدات
و حقوق ایران ایجاد شود ،چرا که ایران عالوه بر تعهدات ،از حقوقی نیز برخوردار است که
میبایست محقق شوند.

خبرها

روانچی:

تحت فشار گفتوگو نمیکنیم

بخش سیاسی -نماینده ایران در سازمان ملل با بیان اینکه هیچکس
از درگیری در منطقه سود نمیبرد ،گفت :ایران پیشنهاد گفتوگو بر
پایه فشار و زور را نمیپذیرد.
به گزارش ایسنا ،مجید تخت روانچی نماینده کشورمان در سازمان
ملل در گفتوگو با شبکه سیانان در پاسخ به سوالی درباره ادعای
آمریکا مبنی بر اینکه «تحرکات تهدیدآمیز» از ایران در خلیج فارس
مشاهده کرده و یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام کرده است ،گفت:
این اطالعات کام ً
ال جعلی هستند .تمامی آنها اطالعاتی ساختگی بر
اساس یک دستور کار کوته بینانه است که توسط افرادی در منطقه
ما و واشنگتن دنبال میشود .آنها این اتهامات ساختگی را مطرح
میکنند تا داستانهای جعلی روایت کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به تنشها میان تهران
و واشنگتن آیا ممکن است ایران بهطور مستقیم یا نیروهای تحت
حمایتش منافع آمریکا را در منطقه ،ازجمله در عراق یا لبنان هدف
قرار دهد ،اظهار داشت :ما روابط خوبی با همسایگان خود داریم .ما
بهترین روابط را با همسایهمان عراق داریم و در امور داخلی آن دخالت
نمیکنیم .عراق یک کشور مستقل است و ما با دولت این کشور روابط
خوبی داریم.
این مقام کشورمان در پاسخ به سوالی درباره گزارش برخی رسانهها
مبنی بر اینکه پنتاگون قصد دارد  ۱۲۰هزار نیرو برای مقابله با ایران به
خاورمیانه اعزام کند ،تصریح کرد :از نظر ما اینها جنگ روانی است .ما
به هیچ وجه به دنبال ایجاد درگیری نیستیم چراکه هیچکس از وقوع
چنین درگیری در منطقه نفع نمیبرد به جز چند نفر که دربارهشان
صحبت کردم؛ افرادی در واشنگتن و برخی کشورهای منطقه.
روانچی در پاسخ به این سوال که مقصود رئیس جمهور آمریکا از این
حرف که در اظهاراتی خصمانه گفته بود «اگر ایران کاری انجام دهد،
آسیب بزرگی خواهد دید» چیست ،تصریح کرد :باید از خود او سوال
کنید .ایران از روابط خوبی با همسایگان خود برخوردار است .ما در
منطقه خودمان ،در خلیج فارس هستیم نه خلیج مکزیک .ما تنها از
منافع خود و ایمنی و امنیت خلیج فارس دفاع میکنیم.
نماینده کشورمان در سازمان ملل همچنین درباره تصمیم جدید ایران
برای کاهش تعهدات برجامیاش یک سال پس از خروج آمریکا از
این توافق تصریح کرد :برجام حاصل سالها مذاکره میان ایران و
چندین کشور است .پساز خروج آمریکا از این توافق دیگر طرفها از ما
خواستند تا برای پاسخ دادن عجله نکنیم .ما نیز همین کار را کردیم.
ما صبور بودیم .ما یک سال صبر کردیم اما دیدیم که نتیجهای حاصل
نشد .بنابراین ،تصمیم گرفتیم که برای  ۶۰روز دو مورد از تعهدات
خود را به حالت تعلیق درآوریم .تا ببینیم چه میشود.
تخت روانچی در پاسخ به این سوال که آیا ایران به دنبال دستیابی به
تسلیحات هستهای است ،قاطعانه گفت ،خیر و افزود :ما به دنبال سالح
هستهای نیستیم زیرا خالف دین و اعتقاد ماست .رهبری ایران فتوا داد
که این خالف دین است .همچنین تسلیحات هستهای هیچ جایی در
دکترین دفاعی ایران ندارد.
وی درباره اظهارات رئیس جمهور ترامپ که گفته بود ایران برای
مذاکره تنها باید یک تماس تلفنی بگیرد و اینکه آیا ایران پیش شرطی
برای مذاکره دارد ،خاطر نشان کرد :آمریکا هم اکنون در حال فشار
آوردن بر ایران است و چگونه انتظار دارد که پیشنهاد مذاکره را تحت
این فشارها بپذیریم .ایران گفتوگو بر پایه فشار و زور را نمیپذیرد.

موگرینی:

به پمپئو فهماندیم با اقدام نظامی
علیه ایران مخالفیم

بخش سیاسی -فدریکا موگرینی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا بیان
داشت :مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به طور واضح روز دوشنبه
از اتحادیه اروپا در بروکسل شنید که رفتار مسئوالنه در شرایط دشوار
از هرگونه تشدید اوضاع بر ایران از جمله حمله نظامی جلوگیری می
کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین و به نقل از اسپوتنیک ،موگرینی
در جمع خبرنگاران در پایان گفتگو با وزرای امورخارجه اتحادیه
اروپا گفت :ما همانطور که می دانید ،همیشه خواستار گفتگو و رفتار
دیپلماسی هستیم .این کار ما راهبرد اصلی در مسئله ایران است .ما
همواره طرفدار گفتگو هستیم .همیشه بهتر است گفتگو کرد نه اینکه
حرفی نزنیم ،به ویژه وقتی که تنش تشدید می شود».
فدریکا موگرینی تصریح کرد « :پمپئو به روشنی از ما ،من و سایر وزرا
شنید که ما در وضعیت حساسی به سر می بریم .وقتی که بهترین
روش و روش مسئوالنه باید خویشتن داری حداکثری و اجازه ندادن
به تشدید اوضاع از جمله حمله نظامی به ایران باشد».
ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام در خصوص توقف اجرای
برخی بندهای برجام از جمله در بخش منابع اورانیوم غنی شده و آب
سنگین خبر داد .ایران به کشورهای عضو برجام  60روز فرصت داد تا
منافع ملی این کشور را در این معاهده تضمین نمایند.

