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پاسخ منفی به 
پیشنهاد مذاکره ترامپ؛

تیـر ی که 
دوباره  به 

سنگ خورد

سياست 2

تیرماه پارسال ترامپ در ســالنی پر از خبرنگار و دوربین 
گفت: »به شــما می گویم که ایرانی ها باالخره یک روزی 
با من تماس می گیرنــد و می گویند بیایید توافق کنیم و 
ما هم توافق خواهیم کرد!« از آن زمان 10 ماه می گذرد! 
ترامپ انواع فشارها را در این 10 ماه امتحان کرده است، 
اما هنوز موفق به مذاکره با ایران نشده است.  چهارشنبه 
گذشته دوباره رویای مذاکره با ایران را بافته است. ترامپ 
این بار حتی سعی کرد با ادبیاتی مالیم و و بیانی دوستانه 
دل ایران را به دســت بیاورد؛ حتی گفت: »دنبال آسیب 
زدن به ایران نیستم. چشم به راه روزی هستم که به ایران 
کمک کنــم! می خواهم آنها قوی و فوق العاده باشــند و 
اقتصاد فوق العاده ای داشته باشند.« او تمایلش به مذاکره 
با ایران را در لفافه و پیچیده مطرح نمی کند بلکه خیلی 
صریح و شــفاف به خبرنگاران گفت: »می دانید دوست 
دارم درباره ایران چه اتفاقی بیافتد؟ دوست دارم به من...

برداشت تحلیلگران از اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران

مقدمه چینی برای نشستن پای میز مذاکره
جهان 5

امام جمعه موقت تهران گفت: 
ما از اقدام مناسب و انقالبی ایران 
در کاهــش تعهــدات برجامی 
حمایت و تشکر می کنیم و یقین 
داریم گشــایش های فراوان در 

پی دارد.
 ، یســنا ا رش  گــزا بــه 

حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه های سیاسی عبادی 
این هفته نماز جمعه تهران گفت: مساله روز ما اقدامی است که شورای عالی 
امنیت ملی تصمیم گرفت و رئیس جمهور محترم آن را نوشت. اقدامی که در 
مقابله با اقدامات آمریکا و کم کاری و ضعف اقدامات دولت های اروپایی به طور 

حقوقی و قانونی و مبتنی بر برجام طبق بند ۲۶ و ۳۶ انجام شد.
وی گفت: البته این اقدام می توانست سال گذشته بعد از خروج آمریکا از 
برجام انجام شود اما با تأخیر و با حوصله ورزی فراوان صورت گرفت. اگرچه یک 
اقدام حداقلی است اما گام مهم و انقالبی است برای تأمین منافع ملی ایران. 
انشاءاهلل با همین ادبیات و صالبت گام های بعدی بدون تأخیر و با زمان بندی 
برداشته شود و خوشبختانه گام های ایران دارای زمان بندی مشخص و شیوه 

اقدام دقیق است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: ما از این اقدام مناسب و انقالبی حمایت 
و تشکر می کنیم و یقین داریم گشــایش های فراوان را در پی دارد. اکنون 
جامعه جهانی و اروپا در معرض یک امتحان بزرگ هســتند. واکنش های 
اخیر آنها به این اقدام ایران، آن هم به یک اقدام قانونی و حقوقی که با تأخیر 
هم انجام شد نامتعارف و عصبی بود که از ســوی دولت های اروپایی شاهد 
بودیم. این عصبانیت های اولیه نشان دهنده صحت اقدام ایران است و باید 

این راه ادامه یابد.
علی اکبری گفت: از ایران یک صدا شنیده می شود و امروز در سراسر کشور 
بعد از نماز جمعه ملت از این تصمیم یک پارچه دفاع می کنند و علیه دشمنان 
شعار می دهند. واقعیت میدان و شــرایط عمومی نشان می دهد که دشمن 
آرایش جنگی در برابر ایران اسالمی در عرصه های مختلف گرفته است اما نه 
در حوزه نظامی چون عرضه ای در این بخش ندارند. البته همان طور که رهبری 
گفتند حواس نیروهای مسلح و مردم جمع است. وی ادامه داد: عمده مساله 
یک جنگ روانی -  شناختی با هدف رخنه در مردم ایران است. آنها می خواهند 
القا کنند ایران در محاصره سختی گرفتار شده و وضعیت مردم بحرانی است و 
شرایط در ایران شبیه شرایط مسلمانان در شعب ابی طالب است اما این یک 
مغالطه تاریخی است. اگر بنا بر قیاس باشــد، باید گفت ما در شرایط جنگ 
احزاب هستیم، شرایطی دشــوار اما امیدبخش. دشمن آخرین نفس های 

دشمنی خود را می کشد و جبهه ما آماده فتوحات بزرگ است. 

خطیــب نماز جمعــه حرم 
رضوی گفت: مــاه رمضان، ماه 
آرایــش جنگی اســت چرا که 
جنگ دشــمن اقتصادی است. 
ماه رمضان فقط این نیست که 
مردم روزه بگیرند؛ جامعه، جامعه 

روزه دار است.
به گزارش »ایلنا«، حجت  االسالم سید احمد علم الهدی در خطبه دوم نماز 
جمعه این هفته افزود: مقام رهبری فرمودند دشمن به ما اعالم جنگ کرده 
و ما باید در برابر دشــمن آرایش جنگی داشته باشیم. چرا که جنگ دشمن 

اقتصادی است. 
وی ادامه داد: اجتماع ما روزه دار است، لذا کسی که علنی روزه می خورد 
در حقیقت این وحدت اجتماعی را درروزه می شکند. وقتی قرار شد ما روزه 
بگیریم، تظاهر بر خالف تکلیف الهی یا با عذر شــرعی و یا اینکه فرد اساسا 

روزه خوار است، تظاهر خالف تکلیف عمل ناهنجاری است.
وی ادامه داد: ماه رمضان ماه آرایش جنگی اســت. در آرایش جنگی باید 
مدیران و مسئولین جلو باشــند. ما فرهنگ و ادبیاتمان در جنگ با دشمن، 
همان فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس اســت. ما ۸ سال جنگیدیم و دشمن را 
به جهنم فرستادیم و خودمان مقتدر و پابرجا هســتیم. در این دوران دفاع 
مقدس جوان ها به جبهه می رفتند چرا کــه می دیدند فرماندهان در صف 

نخست حضور دارند.
وی افزود: در شب عملیات و خط مقدم جبهه خود فرماندهان بودند و زودتر 
زیر آتش دشمن می رفتند. جوانان می دیدند که فرمانده از آنها بیشتر ایثار 
می کند. امروز اگر بنا است جامعه بخواهد مقابل جنگ اقتصادی بایستد، باید 

مدیران و مسئولین از مردم جلوتر در آرایش جنگی شرکت کنند.
وی ادامه داد: اگر شما فرمانده این آرایش جنگی نیستید بروید کنار و آن 
کسی که الیق است بیاید. شــما که می دانستید مملکت ضد آمریکا است و 
چهل سال با استکبار می جنگد، چرا مسئولیت قبول کردید. حاال که پذیرفتید 
باید به عنوان فرمانده جلو باشید. شب عملیات که باران آتش می بارید در صف 
اول فرمانده بود. با همان ادبیات رهبری فرمودند آرایش جنگی داشته باشید.

خطیب نماز جمعه مشهد مقدس گفت: یک برجامی را شما تصویب کردید؛ 
از همان اول رهبری فرمودند به آمریکا و غربی ها اطمینانی نیست و به عهد خود 
وفا نمی کنند. این را عده ای قبول نداشتند و برخالف اعالم خطر رهبری، ایشان 
راه را باز گذاشتند که تجربه کنند. حاال تجربه کردید و خسارت به مملکت و 
ضربه های سنگین بر فناوری هسته ای ما وارد شد. حاال این تجربه آنطوری که 
رهبری فرمودند جواب داد که باید با آمریکا جنگید اروپا خائن است. حاال که 

جواب داده در آرایش جنگی محکم بایستید.

یــک نمانیده مــردم تهران 
تاکید کرد: بدیهی است که اقدام 
ایران، اروپایی هــا را مقداری از 
این خواب غفلــت و بی تفاوتی 
خارج خواهد کرد ولی امیدواریم 
کشــورهایی که تاکنون از خود 
مایه ای نداشــته اند اقدام عملی 

صورت دهند اما خیلی امید ندارم چرا که مشخص شد اینها برای حفظ منافع 
خودشان به برجام آمدند.

علی نوبخت حقیقی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در بیان ارزیابی 
خود از اینکه اروپایی ها چقدر این مهلت دو ماهه ایران را جدی می گیرند؟، 
گفت: آنها اصال خودشان نیستند که ما بخواهیم روی جدیت آنها حساب باز 
کنیم. اروپایی ها نشان دادند که کالبد بی جان هستند و از خود اراده ای ندارند.

وی تاکید کرد: این ننگی که االن بر پیشانی این به ظاهر متمدنان و مدعیان 
نشسته نشان داد که کل این ادعاهایشان بی ارزش است. جمهوری اسالمی 
اگر هیچ کاری نکرده باشد، نقاب عدم انسانیت و صداقت و پایبندی به اصول 

بین المللی را از چهره این ها دریده و افشا کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: من به 
آزادی خواهان جهان تســلیت می گویم و عزای عمومــی اعالم می کنم تا 
ببینند که یک کشور در روز روشن علیه مقررات بین الملل که مسئوالن قبلی 

خودشان پای آن توافق را امضا کرده بودند، قلدرانه مخالفت کرده اند.
وی با اشاره به رویکردهای اروپا در حفظ تعهدات خود در برجام گفت: اروپا 
که ســابقه مبارزات اقتصادی و تمدنی دارد و الگوی بسیاری از فرهنگ ها و 
تمدن ها بوده حال به این روز مذلت بار نشسته واقعا باید به آزادی خواهان جهان 
تسلیت گفت. در مقابل باید به مردم و مسئوالن ایران تبریک گفت که اینگونه 
در برابر این ها پایمردی کردند و پایبندی به تعهدات بین المللی را از خود نشان 

دادند که با اخالق انسانی و اسالمی ما منطبق است.
نوبخت حقیقی در پاسخ به این سوال که چقدر می توانیم به کمک اروپایی ها 
در دستیابی به امتیازات مصرح در برجام امیدوار باشیم، گفت: من این مسئله را 
نسبی می بینم. بدیهی است که اقدام ایران، اروپایی ها را مقداری از این خواب 

غفلت و بی تفاوتی خارج خواهد کرد اما این هم نسبی خواهد بود.
وی ادامه داد: من فکر می کنم تغییرات فاحشی اتفاق نیفتد جز اینکه 
آنها که منتظر بهانه بودند، بیشــتر ســعی می کنند از آن قسمتی از این  
تصمیم سوءاستفاده کنند که بگویند پس ایران هم می خواهد از برجام 
خارج شود و به تعهداتش عمل نمی کند. به نظر من مخالفان برجام غوغای 
تبلیغاتی  شان بیشتر در آن قسمت به راه خواهند انداخت تا اینکه بگویند 

ما دستمان را باال می بریم.

کری گفتــه اســت از زمان 
خروج آمریــکا از برجام با هیچ 

مقام ایرانی دیدار نکرده است
جان کری، وزیر امور خارجه 
دولت باراک اوبامــا اتهام دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
مبنی بر نقض قانون در تماس با 

مقام های جمهوری اسالمی را رد کرده است.
دونالد ترامپ پیشتر گفت جان کری در تماس با مقام های ایرانی، قانون 

لوگان را نقض کرده است.
قانون لوگان که آقای ترامپ به آن اشاره می کند، شهروندان آمریکایی را که 
مسئولیتی ندارند، از مذاکره با دولت های خارجی بدون کسب اجازه از دولت 
منع می کند. ترامپ روز گذشته، پنجشنبه، ۹ مه گفت: »دوست دارم ایرانی ها 
به من زنگ بزنند. جان کری زیاد با آنها حرف می زند و به آنها می گوید زنگ نزنند 

و مطابق قانون باید برای این کار تحت تعقیب قرار بگیرد.
سخنگوی کری به سی ان ان گفته است »هر آنچه ترامپ گفته اشتباه بوده 
است. این سخنگو گفته است »او )ترامپ( در باره واقعیات اشتباه می کند، در 
باره قانون اشتباه فکر می کند و متاسفانه در باره این که چطور با دیپلماسی 

آمریکا را امن نگه دارد هم اشتباه فکر می کند.
جان کری سال پیش گفته بود که از زمان ترک وزارت امور خارجه، “سه 
یا چهار بار محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را در نشســت های 
بین المللی دیده و از زمان خروج آمریکا از برجام با هیچ مقام ایرانی دیدار نکرده 
است. کری پیشتر گفته بود »ایرانی ها آماده مذاکره هستند تا این مسایل را 

حل کنند، اما دولت دونالد ترامپ خط دیگری را دنبال می کند.
توافق هسته ای با ایران در دوران حضور کری در وزارت امور خارجه آمریکا و 
در مذاکرات طوالنی و فشرده به دست آمد. مجید تخت روانچی، سفیر ایران در 
سازمان ملل متحد هم در این باره شبکه خبری ام اس ان بی سی گفته است او از 
این که آقای کری به دولت ایران گفته باشد با کاخ سفید تماس نگیرد، »اطالعی 

ندارد و این موضوع جدیدی برای ما است.
ترامپ تا کنون بارها کری را به برقراری »تماس های غیر قانونی« با مقام های 
ایران متهم کرده است. مقام های جمهوری اسالمی از زمان به قدرت رسیدن 

دونالد ترامپ گفته اند تماسی با طرف آمریکایی برقرار نکرده اند.
نقض قانون لوگان، یک جرم جنایی محسوب می شود. دو نفر در سال  های 
1۸0۲ و 1۸۵۲ رسما متهم شدند اما هیچ کدام به خاطر آن مجرم شناخته 
نشدند. این قانون در سال 1۷۹۹ تصویب شده و هر فردی که از سوی دولت 
آمریکا مامور نشده، حق مذاکره با دولت های خارجی را که دولت آمریکا با آن 

تخاصم دارد را ندارد.

خبر

حاج علی اکبری:

از اقدام انقالبی ایران در قبال 
برجام حمایت می کنیم

علم الهدی: 

 ماه رمضان
 ماه آرایش جنگی است

نوبخت حقیقی:

باید منتظر غوغای تبلیغاتی 
مخالفان برجام باشیم

جان کری در پاسخ به اتهام ترامپ:

با مقامات ایران 
دیدار نکرده ام

خبرخبرخبر

رئیس جمهور در سالروز خروج آمریکا از برجام که یکی 
از بزرگترین دستاوردهای دیپلماسی جامعه بین الملل 
بود، بعد از رصد یک دوره از تحوالت پرتنش میان تهران و 
واشنگتن و همچنین بدعهدی اروپایی  ها در اجرای مفاد 
برجام و راه اندازی اینستکس برای سه کشور اروپایی در 
کنار چین و روسیه در مقام شرکا یک پیام هشدارآمیز 

فرستاد تا روی دیگر برجام را نمایان کند...


