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  معادله ايران- اروپا در برجام بدتر از معادله ايران- امريكاست
دكتر عبداهلل گنجي مديرمس��ئول روزنامه جوان در 
توئيتر درباره معادل��ه ايران و اروپ��ا در برجام و نقش 
امريكا، نوش��ت: معادله ايران- اروپ��ا در برجام بدتر از 
معادله ايران- امريكاست.  امريكا از برجام خارج شد و به ما نگفت شما چه 
كنيد.  اروپايي ها در برجام ماندند، اجرا نمي كنند و به ما هم مي گويند حق 
نداريد تعهدات خود را كاهش دهيد. تهديد به همراهي با امريكا مي كنند 

اما اجراي برجام و ايستادن مقابل امريكا را معجزه مي دانند. 
........................................................................................................................

   وضعيت سفارت ايران در لندن غيرعادي است
»حميد بعيدي نژاد« سفير ايران در لندن در آخرين توئيت درباره حضور 
همسر نازنين زاغري تبعه ايراني - انگليسي كه به داليل جرائم امنيتي در 
ايران زنداني است، در جلوي در سفارت ايران در لندن نوشت: راتكليف و 
همراهان در روز چهارم جلوي در سفارت تجمع كرده و پياده رو مسدود 
است. خبرنگاران بي . بي. سي فارسي، من وتو و ايران اينترنشنال از افرادي 
كه از سفارت وارد و خارج مي شوند فيلم گرفته و پخش مي كنند. تردد از 
در اصلي تقريباً غيرممكن شده و مالقات ها به س��فارت لغو شده اند. وي 
همچنين گفت كه به  رغم هشدارهاي متعدد به پليس و وزارت امور خارجه 
انگليس، اين قضيه ادامه دارد و كماكان پياده رو جلوي سفارت مسدود است 
و امكان تردد ديپلمات ها وجود ندارد. حريم سفارت بايد مصون از هرگونه 
مانع باشد. حضور معترضان و دوربين هاي رسانه در جلوی تنها در ورودي 
سفارت با فقط چند متر عرض، امنيت رفت و آمد پياده ديپلمات ها هنگام 
ورود به ساختمان را به خطر مي اندازد. اعتراض مدني حق شهروندي است، 

ولي بايد در خارج از حريم سفارت تحت نظارت پليس انجام گيرد.
پس از آنكه عنوان شد يكي از معترضان »ريچارد راتكليف« همسر زاغري 
است و مصاحبه اي هم بي . بي. سي فارسي مقابل سفارت ايران در لندن با او 
ترتيب داد و راتكليف مدعي شد در اعتصاب غذا به سر مي برد، بعيدي نژاد 
در توئيت ديگري نوشت: »امشب بي . بي .سي فارسي مصاحبه اي با ريچارد 
راتكليف پخش كرد كه در گوشه اي تنها و بي آزار در اعتصاب غذا بود. اين 
يك صحنه ساختگي بود كه فقط در زمان مصاحبه طراحي شد. اين دو روز 
جلوي سفارت مرتب بلوكه بود ولي حداقل اعتراف كرد گذرنامه دخترش 

آزاد است و خودش هم درخواست ويزاي ايران نكرده است.«
........................................................................................................................

   دست و پا زدن بيهوده محمدرضا خاتمي
محمد ايماني فعال رسانه اي، در كانال خود درباره دادگاه محمدرضا 
خاتمي و ادعاي تكراري و بدون س��ند تقلب در انتخابات ۸۸ نوشت: 
امثال محمدرضا خاتمي اگر مي توانس��تند دروغ خ��ود براي توجيه 
آشوب افكني سال ۸۸ را ثابت كنند، تاجزاده تندرو در ويدئوي منتشره 
در جمع دوس��تانش نمي گفت» من كه خود رئيس س��تاد انتخابات 
بوده ام و تجربه دارم، مي دانم تقلب آن هم در حد ۱۱ميليون امكانپذير 

نيست و ما انتخابات )۱۳۸۸( را باختيم.« 
محمدرضا خاتمي اگر كوچك ترين س��ندي داشت، برادرش سيدمحمد 
خاتمي چندين بار در مالقات ها و محافل خصوصي نمي گفت: »تقلب نشده 
و من چنين باوري ندارم« او نه يك بار بلكه چند بار اين واقعيت را عنوان 
كرده است. وي كه از تحريك كنندگان فتنه ۸۸ بوده، همچنين براي تبرئه 
خود مي گويد: »وقتي فضا يك خرده باز شد، هركسي ادعايي مي كند… 
هركس��ي مي آيد يك حرف هاي��ي مي زند و م��ن بايد تاوان به حس��ين 
شريعتمداري بدهم كه بله شما گفتيد عليه خدا هم مي توان تظاهرات كرد، 
اصغرزاده گفته به من چه؟ يا گفتيد امام خميني به موزه تاريخ سپرده شود، 
گنجي گفت. من با گنجي اختالف نظر داشتم يا اينكه در عاشورا عليه امام 
حسين شعار دادند، خب غلط كردند، چرا به حساب من مي گذاريد؟ شايد 

ما نقصمان اين بود كه روشن تر مطالب خود را نگفتيم.« 
البته اين حرف ها اسباب توجيه خيانت سران فتنه نمي شود اما همين ها 
را نيز بر زبان آورده اند كه ادعاي تقلب دروغ بوده است. امثال محمد رضا 
خاتمي هم دست و پاي بيخود مي زنند كه مثالً از تك و تا نيفتند، وگرنه، 
خيانت و جنايتي كه با تبديل جشن ملي انتخابات به آشوب دشمن شاد 
كن مرتكب شده اند، بساط بي حرمتي به امام حسين)ع( كه برپا كرده اند 
و سپس دشمن را به محاصره و تحريم اقتصادي ملت ايران فراخوانده اند، 

همه مؤاخذه دارد و بايد تاوان همه آن را بپردازند. 
........................................................................................................................

   آدم فروشي در اردوگاه اصالح طلبان
يك فعال فضاي مجازي به نام رزنانس در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره دادگاه محمدرضا خاتمي و اظهارات وكيلش نوشت: آدم فروش تر 
از اصالح طلب ها تو عمرم نديدم. خبر دارم امروز)ديروز( بعد اظهارات 
نماينده دادس��تان، وكيل محمدرضا خاتمي دس��تپاچه گفت: اصاًل 
به ما چه! مجرم اونه كه مصاحبه موكل منو منتش��ر مي كنه! احس��ان 
بداغي)خبرنگار اصالحات( وقتي اين جمله رو شنيد گفت خاك تو سر 

ما كه واسه اين بي مايه ها اين همه درگيريم.

كمالوندي:
 تعليق تعهدات برجامي در حال اجراست 

س�خنگوي س�ازمان انرژي اتمي گف�ت: اقدامات اي�ران به طور 
متوالي در حال انجام است و شرايط برگشت به عقب وجود ندارد. 
 به گزارش خانه ملت، بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
گفت: مهلت دو ماهه ايران به طرف هاي باقي مانده در برجام قابل تمديد 
نيست و بر اساس برنامه زمانبندي شده گام دوم برداشته شد و در ادامه 
نيز زمانبندي ها به شكل دقيق دنبال مي شود. وي افزود: بر اساس قانون 
اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي برجام، 
اقدام ما وابسته به نحوه اجراي تعهدات ساير اعضاي برجام است و اين 

نمي شود ما تعهدات خود را انجام دهيم و آنها در عمل كاري نكنند. 
كمالوندي تأكيد كرد: پيام ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها اين 
است كه نمي خواهند به تعهدات پايبند باشند يا توانايي آن را ندارند كه 
در اين صورت حجت براي ما تمام شده اس��ت. بر همين اساس ما طبق 
فرمايش��ات رهبري و قانون مجلس عم��ل خواهيم ك��رد. معاونت امور 
بين الملل و حقوقي مجلس خاطر نشان كرد: اقدامات ما به طور متوالي و 
وابسته به هم در حال انجام است و شرايط برگشت به عقب وجود ندارد و 
اگر تعليق تعهدات ايران بخواهد از بين برود بايد ۱+4وظيفه خود را انجام 
داده باشد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: ما در حال ايجاد توازن بين 
تعهدات و حقوق خود هستيم و اگر آنها حقوق ما كه رفع تحريم هاي مصرح 
در برجام است به رسميت بشناسند، ما نيز تعهدات خود را اجرا مي كنيم 

اگر نه براي ايجاد توازن ما نيز از تعهدات خود كم مي كنيم.
........................................................................................................................

فالحت  پيشه:
 اعضاي كميسيون امنيت ملي 

از دستاوردهاي جديد هسته اي بازديد مي كنند 
 رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
گفت: اعضاي اين كميس�يون در راس�تاي گزارش ه�اي نظارتي 
خ�ود از دس�تاوردهاي جدي�د هس�ته اي بازدي�د مي كنن�د. 
به گزارش مهر، حش��مت اهلل فالحت پيش��ه با اش��اره به برنامه هاي آتي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي بازديد از مراكز هسته اي، 
اظهار داشت: قرار است اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
پس از برگزاري انتخابات هيئت رئيسه اين كميس��يون، از دستاوردهاي 
جديد هسته اي كه اخيراً رونمايي شده است، بازديد به عمل آورند. رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان كرد: سازمان انرژي 
اتمي هم يكسري برنامه هاي بازديد را براي اعضاي كميسيون امنيت ملي در 

نظر گرفته است كه اين موارد هم در دستور كار ما قرار خواهد گرفت.

3 هدف امريكا از اتهام زنی به ايران در حمله به نفتكش ها
سناريوي حمله به نفتكش ها و دروغ ايران هراسي، به نفع چه كسي است؟

سه چهار عكس كه مي تواند هر جايي و متعلق به 
هر كسي باشد و يك فيلم مبهم كه مي توان آن را 
به هر كشور و به هر نيروي نظامي نسبت داد، همه 
آن چيزي است كه دولت امريكا براي نسبت دادن 
انفجار نفتكش ها در درياي عمان به ايران منتشر 
كرده است؛ مدارك و اسنادي كه حتي مورد توجه 
همه همپيمانان و دوستان اياالت متحده هم واقع 
نش�د و ژاپني ها و برخي اروپايي ه�ا هم ادعاهاي 
امريكا را مورد تأييد قرار ندادند اما آنچه از تبعات 
حادثه به نظر مي رس�د، اين اس�ت كه س�ناريوي 
پيش بيني ش�ده، گام ب�ه گام پيش م�ي رود و آن 
دولتي كه در اي�ن ميان براي بهره ب�رداري در راه 
اهدافش، از حادثه حمله به نفتكش ها سود مي برد، 
اياالت متحده امريكاست. هنگام حمله به عراق و 
افغانس�تان هم امريكا دروغ هاي بسياري گفت تا 
توجيه تجاوز نظامي اش باش�د، حاال گرچه قصد و 
امكان حمله نظامي ندارد، اما براي فشار بر ايران به 
دنبال افزايش نيرو در منطقه است و نمايش چهره 
ايران به عنوان كشور مخل امنيت صادرات نفت از 
خليج فارس، توجيهی براي افزايش نيروهاي ايران 
در منطقه اس�ت. در اين ميان، امريكا تسليحات 
نظامي بيشتري هم با گوشزد كردن آنچه خطر ايران 
مي نامد، به برخي كشورهاي عربي خواهد فروخت. 

   اولين دروغ امريكا
پنج شنبه هفته گذشته )۲۳خرداد( دو تانكر نفتكش 
در درياي عمان در نزديكي آب هاي ساحلي ايران در 
بندر جاسك، به طرز مشكوكي دچار حريق و حادثه 
شدند. يكي از اين كشتي ها »آلتر فرانت« نام داشت و 
در مالكيت نروژ با پرچم جزاير مارش��ال از قطر عازم 
تايوان بود. كشتي ديگر نيز با نام »كوكوكا كاريجس« 
در مالكيت ژاپن با پرچم پاناما از يكي از بنادر عربستان 
عازم سنگاپور بود. اين اتفاق همزمان با حضور شينزو 
آبه در تهران روي داد و همزماني اتفاق با اين س��فر، 
زماني مورد توجه بيشتر قرار گرفت كه وزارت تجارت 
ژاپن اعالم كرد بار يكي از نفتكش  ه��ا متعلق به اين 
كشور است، لذا در نخس��تين واكنش صورت گرفته 
از سوي ايران، سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت 
امور خارجه بر مشكوك بودن حادثه براي نفتكش ها 
به سبب تقارن با حضور نخس��ت وزير ژاپن در تهران 
تأكيد كرد و همچنين سخنان وزير خارجه امريكا در 
مورد دست داشتن ايران در حمالت به نفتكش ها را 

اتهام زني بي اساس دانست.
در همان نخستين دقايق وقوع اين اتفاق، يك شناور 
ناجي ايراني، 44ملوان اين دو نفتكش را نجات داده و 
به بندر جاس��ك منتقل كرد. امريكايي ها نيز مدعي 
شدند يك ناو جنگي اين كشور به نام »يو اس اس بين 
بريج« ابتدا به كنار نفتكش هاي آسيب ديده رسيده و 
خدمه آنها را نجات داده است؛ خبري كه البته دروغ بود 
و خدمه نفتكش توسط نيروهاي ايراني نجات يافتند. 

   شروع اتهام زني امريكايي ها به ايران
از همان نخستين ساعات مخابره حمله مشكوك به دو 
نفتكش در درياي عمان، محافل سياسي و رسانه اي 
امريكا ش��روع به اتهام زني به ايران كردند و تهران را 
عامل حمله به اين دو نفتكش دانس��تند. ابتدا شبكه 
»سي بي اس« به نقل از يك مقام پنتاگون، اعالم كرد: 
ايران در پش��ت پرده حمله ب��ه دو نفتكش در درياي 
عمان است، چند ساعت بعد، مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا در مقابل دوربين هاي تلويزيوني حاضر شد و 
بدون هيچ گونه سند و مدركي ادعا كرد: ارزيابي امريكا 
اين است كه حمله به دو نفتكش در درياي عمان كار 

ايران است!
   رد ادعاي امريكايي ها توسط ژاپن

اما در ش��رايطي كه رس��انه ها و مقامات سياسي و 
نظامي امريكا مش��غول اتهام زني به ايران بودند و 
با انتش��ار ويدئو هايي مخدوش مدعي بودند ايران 
با مين هاي دريايي و موش��ك اژدر، عامل حمله به 

نفتكش ها در درياي عمان اس��ت، »ياتاكا كاتادا« 
مالك نفتكش ژاپني در روز جمعه ۲4خرداد، طي 
يك نشس��ت خبري اعالم كرد كه برخالف روايت 
امريكا، انفج��ار مين عامل صدمه ب��ه اين نفتكش 
نبوده و طبق اطالعاتي كه به او رسيده حمله توسط 
يك »ش��يء پرنده« صورت گرفته است. او ادعا ها 
درباره هدف قرار گرفتن كشتي ها توسط اژدر را هم 

رد كرد و گفت: با توجه به اينكه محل اصابت كاماًل 
باالي آب است، حمله با اژدر نيز قابل قبول نيست. 

    كاسبی ترامپ از انفجار نفتكش ها
دونالد ترامپ رئي��س رژيم امريكا نيز در نخس��تين 
واكنش به اتفاقات رخ داده در درياي عمان اعالم كرد 
»تنگه هرمز بسته نخواهد شد و به ايران در اين ارتباط 
هشدار داده شده اس��ت«، اين در حالي بود كه ايران 

فعاًل قصدي براي بستن تنگه هرمز ندارد و البته اگر 
بخواهد آن را ببندد، نيازي به اجراي اين سناريوهاي 
مش��كوك ندارد. با حمله به نفتكش ها چه كساني به 
دنبال افزايش حضور خود در خلي��ج فارس و درياي 
عمان هس��تند، ايراني ه��ا يا امريكايي ه��ا؟! پاتريك 
ش��اناهان، سرپرست مس��تعفي وزارت جنگ امريكا 
شامگاه دوش��نبه ۲۷خرداد، چهار روز پس از حادثه 

مشكوك براي نفتكش ها در درياي عمان، اعالم كرد، 
ترامپ دستور داده تا هزار نيروي جديد به غرب آسيا 
اعزام شوند. در واقع پس از رسانه اي شدن اين دستور 
ترامپ، اين پرس��ش در اذهان ايجاد ش��د كه اگر به 
ايران در مورد بس��تن تنگه هرمز هش��دار داده شده، 
دس��تپاچگي و تعجيل امريكايي ها براي فرس��تادن 
نيرو هاي اضافي ب��ه خليج فارس و غرب آس��يا براي 
چيست؟ آيا از ابتدا سناريوي حمله به نفتكش ها براي 

توجيه چنين دستوري اجرا نشده است؟
   شواهدي دال بر نقش امريكا 

در حمله به نفتكش ها در درياي عمان
از سويي ديگر اين بحث هم در بين تحليلگران مطرح 
شده كه احتماالً در پشت پرده حمله به نفتكش ها در 
درياي عمان، امريكا قرار دارد و واش��نگتن با اين كار 
قصد داش��ته هم در قالب عملي��ات »فالس فلگ« يا 
»پرچم دروغين« اي��ران را در مظان اتهام قرار دهد و 
هم در چارچوب نظامي گري لجام گسيخته، بهانه اي 
براي افزودن بر تعداد نيرو هاي تروريست خود در غرب 

آسيا بيافريند. 
امريكايي ها طي يك هفته اخير در تالش بودند ايران 
را متهم به حمله پنهان به نفتكش ها در درياي عمان 
با هدف فراهم ساختن زمينه اختالل ترانزيت نفت از 

تنگه هرمز كنند. 
امريكايي ها از اين اتهام زني سه هدف عمده را دنبال 
مي كردند؛ نخست آنكه بهانه گسترش حضور نظامي 
خود در منطقه غرب آس��يا را ايجاد كنند، دوم آنكه 
ايران را متهم به اثرگذاري منف��ي در ترانزيت انرژي 
جهاني كنند و اين اتهام را به مقوله هايي نظير برجام و 
فعاليت صلح آميز هسته اي ايران تسري دهند و سوم 
آنكه با ملتهب نگه داش��تن اوض��اع منطقه، گاو هاي 
شيرده سعودي و اماراتي خود را براي خريد تسليحات 

امريكايي بيشتر ترغيب كنند. 
    سابقه امريكايي ها و صهيونيست ها 

در انجام عمليات خرابكارانه 
اسماعيل كوثري، جانشين قرارگاه ثاراهلل سپاه در 
گفت وگو با ميزان، با اش��اره به س��ابقه امريكايي ها 
و صهيونيس��ت ها در انجام عملي��ات خرابكارانه و 
منتس��ب كردن آن عملي��ات به اي��ران، گفت: در 
ماجراي اخي��ِر رخ داده ب��راي نفتكش ها در درياي 
عمان به وضوح شاهد بوديم كه اتهام زني بي اساس 
و بدون س��ند امريكايي ها ب��ه ايران، م��ورد قبول 
ملت هاي منطقه و حتي برخ��ي دول متحد امريكا 
هم قرار نگرفت، لذا امريكايي ها و صهيونيست ها بايد 
بفهمند با توجه به سوابق شان در تدارك خرابكاري، 
حربه اتهام زني آنها به ايران، نخ نما شده و مورد قبول 

افكار عمومي جهان قرار نمي گيرد. 
   ايران اراده كند

تنگه هرمز را »آشكارا«  مي بندد 
اما سخنان روز دوشنبه ۲۷خرداد، سرلشكر باقري 
رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح كشورمان، نقشه  
امريكايي ها در زمينه اتهام زني به ايران در ماجراي 
نفتكش ها را خنثي كرد. سرلشكر باقري در بخشي 
از سخنانش در مراسم تجليل از برترين هاي آموزش 
نيرو هاي مسلح در دانش��گاه تربيت پاسداري امام 
حس��ين)ع(، گفت: امريكا و اذنابش فرافكني هايي 
مرتبط با حوادث اخير در خليج فارس )انفجار در 
بندر الفجيره امارات و انفجار دو كشتي نفتكش در 
درياي عمان( را مبناي اتهام به ايران قرار داده اند 
اما آنها بايد با اين واقعيت آشنا شوند كه جمهوري 
اسالمي ايران چنانچه اراده اي مبني بر جلوگيري 
از صدور نفت از خليج فارس داشته باشد، به دليل 
قدرتمندي كشور و نيرو هاي مسلح، آن اراده را به 
طور كامل محق��ق و به طور علني و آش��كار اعالم 
خواهد كرد و همچون امريكاي تروريست، فريبكار 
و ناامن كننده جهان و اذناب منطقه اي و بين المللي 

آن، فريب كاري و پنهان كاري نخواهد كرد.

روحان�ی دي�روز در جلس�ه هيئ�ت دول�ت خب�ر داد كه 
از طري�ق يك�ی از رهب�ران جه�ان مطل�ع ش�ده اس�ت 
ترام�پ از رفتارش با اي�ران )خ�روج از برجام و تش�ديد 
تحريم ها(پش�يمان ش�ده و اي�ن تقصي�ر را گ�ردن 
بولت�ون انداخت�ه و گفت�ه هم�ه اش كار بولت�ون اس�ت.

به گزارش فارس، روحاني روز گذشته در جلسه هيئت دولت با 
اشاره به اينكه امريكا به دنبال انزواي ايران و ايران هراسي مجدد 
است و مي كوشد در برابر زيرپا گذاشتن معاهدات و تخلفاتش، 
هزينه اي پرداخت نكند، گفت: »به رغ��م اين تالش ها، امريكا 
امروز در حال پرداخت هزينه بسيار بااليي در برابر اين تخلفاتش 
است و به استثناي دو سه كشور كوچك كه كار امريكا را تأييد 
مي كنند، مقام يا كشوري نيست كه صبر، متانت و اخالق ايران 

را منكر شود.« 
رئيس جمهور تصريح كرد: »همه معتقدند ايران صبر راهبردي 
و منطق و اس��تدالل داش��ته و اقداماتش منطبق ب��ا مقررات 
بين المللي بوده و اقدامات اخير براي كاستن از تعهداتش، طبق 
برجام و بندهاي ۲6 و ۳6 آن است. ايران تعهدات خود را كاماًل 
انجام داده است. آژانس بر عملكرد ما نظارت مي كند و ما طبق 
مقررات پادمان و البته داوطلبانه، حتي طبق مقررات پروتكل 
الحاقي عمل مي كنيم. به عبارتي روح برجام از طرف ما به طور 
كامل حراست و حفاظت شده اما اساس برجام و روح برجام از 

طرف ديگر متعهدان، مورد صدمه جدي قرار گرفته است.« 
رئيس جمهور تأكي��د كرد: »هي��چ كس نمي توان��د به ايران 
اعتراض كند يا ما را مورد س��رزنش قرار دهد. ما طبق قانون و 
در چارچوب مقررات عمل مي كنيم، البته اگر اهداف ما تأمين 

نشود بعد از 60 روز كه از ۱۸ ارديبهش��ت محاسبه مي شود، 
اقدامات جديدي را كه قباًل اعالم كرده ايم انجام مي دهيم. در 
عين حال چنانچه آنها در اين دوره به تعهدات خود عمل كنند، 
همه اقداماتي كه در 60 روز اول يا احتماالً 60 روز دوم انجام 
گرفته، به نقطه اول برمي گردد و مشكلي ايجاد نمي شود، اين 

منطق صريح ايران است.«
روحاني با بيان اينكه اقدامات امروز امريكايي ها عليه ملت 
ايران صرفاً تحريم نيست، گفت: »كس��ي نگويد كه امريكا 
ما را تحريم كرده است، چراكه اين تحريم نيست بلكه يك 
جنايت عليه بشريت است. اگر آنها برخي صنايع حساس ما 
را تحريم مي كردند، مي شد اس��م آن را تحريم گذاشت اما 
وقتي زندگي مردم، مواد غذاي��ي و نيازمندي هاي مردم را 
مورد تحريم قرار مي دهند، نام آن جنايت عليه بش��ريت و 

تروريسم اقتصادي است«. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: »امروز هيچ ك��س ترديد ندارد كه 
برنامه امريكا كه در ارديبهش��ت پارسال با تحريم ها آغاز شد و 
فكر مي كرد به اين طريق، اساس نظام را متزلزل مي كند و مردم 

را از نظام برمي گرداند، صد درصد شكست خورده است.« 
 روحاني با بيان اينكه خود امريكايي ها در جلسات خصوصي به 
اين موضوع اعتراف مي كنند، گفت: »بر اساس برخي گزارش ها 
كه به طور رسمي به دست ما رسيده، امريكايي ها در جلسات 
مهم با رهبران دنيا گفته اند كه ما شكست خورديم و مسيري 
كه انتخاب كرديم نادرست بوده اس��ت و حتي رئيس جمهور 
امريكا در يكي از جلسات مهم سياسي به يكي از رهبران دنيا 
گفته كه همه اين كارها را اين آقا )اش��اره مي كند به بولتون( 

كرده و او فكر مي كرد كه ما اگر به ايران فشار بياوريم، مي توانيم 
اين كش��ور را به زانو درآوريم و حاال خ��ودش هم فهميده كه 

اشتباه كرده است.« 
رئيس جمهور گفت: »يكجانبه گرايي امريكا هماني اس��ت كه 
براي افكار عمومي دنيا، قدرت ه��ا و دولت ها هراس و نگراني 
ايجاد كرده اس��ت، چون به طور مداوم مق��ررات بين المللي و 

تعهدات دوجانبه و چندجانبه را زير پا مي گذارد.« 
 روحاني با اش��اره به زير پا گذاش��تن تعه��دات بين المللي و 
چندجانبه همچون شرايط اقليمي، پاسيفيك و نفتا و مقررات 
چندجانبه و بين المللي از س��وي امريكا، افزود: »اين اقدامات 
امريكاس��ت كه نگراني ايجاد كرده و دنيا اي��ن نگراني را تحت 
كلمه يكجانبه گرايي تبيين و بي��ان مي كند.  امريكايي ها بايد 
بدانند كه اين مسير آنها به نتيجه نخواهد رسيد و موفقيتی به 

دست نخواهند آورد.«
روحاني در ادامه با بيان اينكه در مذاكراتي كه با رهبران چين 
و روسيه در س��فر اخير داشتيم، مطالب بس��يار مهمي مطرح 
شد، اظهار داشت: »در اين ديدارها در خصوص مسائل مهمي 
رايزني و گفت و گو كرديم و نظرات ما با چين و روسيه در مسائل 
منطقه اي و جهاني بسيار نزديك است. همچنين در مالقات هاي 
اخير با آقايان شي جين پينگ و والديمير پوتين لحن حمايت 
آنها از ايران جدي تر از گذش��ته بود، البته در گذشته نيز آنها 
حمايت خود را از ايران بيان مي كردند اما در مالقات هاي اخير 

لحن روشن تر و جدي تري از آنها ديدم.« 
 رئيس جمهور ب��ا بيان اينكه چين و روس��يه دو كش��وري 
هس��تند كه امروز با ما روابط راهبردي دارند و ما براي اين 

روابط اهميت زيادي قائل هس��تيم، گفت: »روابط نزديك 
ما با آسيا، ژاپن و چين باعث ش��ده كه عده اي در همان روز 
كه نخس��ت وزير ژاپن ميهمان ما در تهران بود به دو كشتي 
نفتكش حمله كنند. همه ديدند كه جمهوري اسالمي ايران 
در اين حادثه همه توان خود را به كار برد تا ملوانان و خدمه 
كشتي را نجات دهد و س��ازمان بنادر و كش��تيراني و ساير 
نيروهاي ما در منطقه هم��ه تالش خود را انج��ام و خدمه 
كش��تي را نجات دادند و بعد از پذيرايي با پرواز مناسب آنها 
از كشور خارج ش��دند. به جاي اينكه از اقدام انسان دوستانه 
ما تجليل و از ايران و ميهم��ان ايران عذرخواهي كنند، يك 
بازي سياسي و تبليغاتي را در دنيا آغاز كردند كه البته كسي 
جز امريكا، انگليس و اذنابشان يعني يكي دو كشور كوچك 

منطقه، كسي اين حرف ها و بازي را باور نكرد.« 
رئيس جمهور خاطرنش��ان ك��رد: »اينكه از يك طرف فش��ار 
اقتصادي بر ما وارد كنند و از يك طرف دعوت به مذاكره كنند، 
نزد هيچ سياستمدار و انس��ان عاقلي معقول به نظر نمي آيد. 
دعوت به مذاكره با اعمال فشار به معناي تسليم است. نشستن 
پاي ميز مذاكره با كس��ي كه اعمال فشار بر ملت ايران را ادامه 
مي دهد، جز تس��ليم معناي ديگ��ري ندارد. اگ��ر آنها مذاكره 
مي خواهند و صداقت دارند بايد زمينه مذاكره را فراهم كنند و 
آن داشتن صداقت، برداشتن همه تحريم هاي ظالمانه، احترام 
به ملت ايران و قبول نظامي است كه با رأي مردم به وجود آمده 
است. اينكه با فشار به دنبال مذاكره باشند و تصور كنند از اين 
طريق مي توانند افكار عمومي مردم ايران و جهان را تحت تاثير 

قرار دهند، مسيري نادرست و اشتباه است.«

روحاني: ترامپ گفته درباره ایران اشتباه کرده است و تقصیر بولتون بود
گزارش  2

   گزارش  یک

وزير دفاع در حاش��يه جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرن��گاران گفت: 
اين اتهامي كه عليه نيروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ايران در رابطه با 
موضوعات نفتكش ها در درياي عمان بيان شده كاماًل كذب است و من با 

قاطعيت اين موضوع را رد مي كنم. 
امير حاتمي افزود: ايران كش��وري مقتدر، قانونمدار و مس��ئول اس��ت و 
اگر بخواهد كاري را انجام دهد، مس��ئوليت آن را مي پذيرد. اين اتهامي 
ناجوانمردانه به نيروهاي مسلح ايران اس��ت كه نقش بسياري در تأمين 
امنيت منطقه و آبراه هاي بين المللي انجام داده و اين اتهام را در راستاي 

ادامه تخريب هاي عليه ايران مي دانيم. 
امير حاتمي درباره اطالعات در مورد منش��أ حادثه نفتكش هاي درياي 
عمان، گفت: اطالعات ما هماني اس��ت كه منابع خبري، آنها را منتش��ر 
كرده اند، اما نكات بسيار مهمي در اين اطالعات منتشر شده وجود دارد. 

وي ادامه داد: اماراتي ها اطالعات بندر فجيره را در اختيار داش��تند ابتدا 
سعي كردند اصاًل آن را بيان نكنند و بخشي از اطالعات را خيلي مديريت 

شده منتشر كردند. 
وزير دفاع با اشاره به مشكوك بودن رفتار اماراتي ها در انتشار اطالعات و 
مديريت آن براي استفاده سياسي گفت: نكته خيلي مهم  در اين باره اين 
است كه تغيير در راهبرد امريكا و غرب در مورد آبراه هاي بين المللي اين 
بوده كه امنيت آبراه ها را هميشه به عنوان يك هدف باال دنبال مي كردند، 
اما امروز اين مضمون را از رئيس جمهور امريكا مي ش��نويم كه مي گويد 
امنيت خليج فارس به من چه ربطي دارد، اين يعني تغيير راهبرد اساسي 
اتفاق افتاده اس��ت و به نظر مي آيد از اين موضوع هم به دنبال اس��تفاده 
سياس��ي هس��تند. وي افزود: براي اينكه از اين موضوع براي تحت فشار 
قرار دادن كش��ورهايي كه در آبراه ها داراي منافع هستند استفاده كنند، 
عمداً كشورهايي در اين آبراه ها هس��تند كه در رقابت با امريكا هستند از 

جمله كشورهاي چين، ژاپن، كره و اروپايي ها كه نفت خود را از اين آبراه ها 
منتقل مي كنند. 

امير حاتمي گفت: عالوه بر اين چند موضع، فشارهاي ناجوانمردانه كه عليه 
مردم و جمهوري اسالمي ايجاد مي كنند مي خواهند زمينه ايران هراسي 
را براي جمهوري اس��المي ايران رقم بزنند، اين تغيير در راهبرد به نظرم 

موضوع مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود. 
وي افزود: نكته ديگري كه ي��ك تغيير در رفتار امريكايي ها از ۱0س��ال 
گذشته بود تغيير رويكرد از دخالت مستقيم نظامي به استفاده از گروه هاي 

نيابتي مثل داعش در سوريه و عراق بود. 
وزير دفاع گفت: اين نوع كاري كه در خليج ف��ارس، درياي عمان و بندر 
فجيره اتفاق مي افتد به لحاظ جنس و مديريت بس��يار شبيه همين نوع 

رفتارها براي ناامن كردن آبراه ها در جهت منافع خودشان است. 
وي تأكيد كرد: شرايط بسيار پيچيده اي است كه بايد همه آن را با دقت 
دنبال كنند و م��ا قطعاً اين اته��ام را با قاطعيت رد مي كني��م و نيروهاي 

جمهوري اسالمي جز براي صلح كاري انجام نمي دهند. 
وي با اشاره به اقدام س��ريع و به موقع ايران براي نجات نفتكش ها گفت: 
نيروهاي مسلح و ساير نهاد هاي وابسته به جمهوري اسالمي مثل سازمان 
بنادر جزو اولين واحدهايي بودند كه براي امداد و نجات به درياي عمان و 
نفتكش اول رسيدند. وي با اشاره به اينكه ايران هميشه نقش كمك كننده 
را داشته و خواهد داش��ت، افزود: اين اتهامات خيلي ناجوانمردانه است 
چراكه ما امنيت آبراه ها را امنيت خودمان مي دانيم، امنيت بس��ياري از 

واردات و صادرات ما وابسته به امنيت اين آبراه هاست. 
وي با اشاره به فيلم هاي منتش��ر شده از كش��تي هايي كه به نفتكش ها 
نزديك شده اند، گفت: فيلم منتشر شده، تاريخ و مكانش قابل تشخيص 

و صحت نيست.

وزير دفاع:

هدف از اتهام زني ها در حمله به نفتكش ها فشار بر ایران است

نمای  نزدیک


