از از امام باقر(ع) نقل شده است :بارها مى فرمود :مردم از ناحیه ما كه خاندان رحمت  ،شجره نبوت  ،كان حكمت  ،جایگاه فرشتگان و محل نزول وحى هستیم ،
( ارشاد مفید ،ص )۲۵۰
مورد كینه و عقوبت قرار نمى گیرند.
حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی:

نیازی به واردات گندم و شکر نداریم
وزیر جهاد کشاورزی گفت :از آنجا که کشور در تولید گندم و شکر به
خوداتکایی رسیده ،ذخایر محصوالت اساسی مثل برنج و گوشت در شرایط
مطلوبی قرار دارد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تأمین کاالهای اساسی
با قیمت مناسب اولویت دولت و وزارت جهاد کشاورزی است ،افزود:
در گروه کاالهای اساسی مصرفی مانند روغن و برنج و در گروه کاالها و
نهادهای تولید در بخش دام و طیور مانند کنجاله سویا و ذرت که غیر مستقیم
در تولید کاالهای اساسی نقش دارند ،ارزان ترین ارز دولتی برای واردات
است که اختصاص یافته است.
وی گفت :شرایط در بخش ذخایر راهبردی برنج خیلی خوب است و ۳۰۰
هزار تن برنج در انبار شرکت های مباشر خریده و ذخیره شده و معادل همین
میزان نیز در راه واردات است.

بازتاب گسترده سخنان روحانی در رسانههای جهان
سخنانشبسهشنبهیرئیسجمهور
در مورد سیاست خارجی و مسائل
داخلی کشور بازتاب گستردهای در
رسانههای خارجی داشته و در رأس
اخباررسانههایآمریکاجایگرفت.
ساعاتی پس از سخنرانی مهم شب
گذشته حجت االسالم دكتر روحانی
رئیسجمهور،درخصوصتحوالت
چند ماه اخیر در عرصه بین الملل و
مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی
کشور ،رسانههای جهان ضمن
بازتاب گسترده این سخنان به تحلیل
و گمانه زنی در خصوص آینده روابط
تهران-واشنگتن پرداختند.
این در حالی بود که پاسخ منفی رئیس
جمهور ایران به پیشنهاد «دونالد
ترامپ» برای مذاکره مستقیم در
خصوص موارد اختالف دو کشور،
در رأس اخبار رسانههای آمریکائی
جایگرفت.
* * برخی از رسانههای جهان

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه  ۷۰درصد برنج مورد نیاز بازار از تولیدات
داخل و  ۳۰درصد از واردات تأمین میشود ،گفت :با توجه به نزدیک شدن
زمان برداشت محصول برنج در استانهای گیالن و مازندران با توافق سازمان
برنامه و بودجه برنامه خرید توافقی برنج اجرا میشود.
وی تأکید کرد :از آنجا که کشور در تولید گندم و شکر به خوداتکایی رسیده
است امسال شرایط ذخایر این دو کاالی اساسی بسیار مطلوب است و نیازی
به واردات نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود :میزان ذخایر گندم در کشور  ۱۰میلیون تن است و
عالوه بر این میزان خرید تضمینی گندم نیز از مرز  ۸میلیون تن گذشته است.
حجتی درباره شرایط تولید گوشت مرغ گفت :با تخصیص ارز ارزان دولتی
برای واردات خوراک دام و طیور مانند ذرت و کنجاله سویا شرایط ذخایر
نهادههای تولید خوب است و مرغداران و دامداران کمبودی برای تأمین
نیازهای تولید ندارند.
وی میزان ذخایر گوشت مرغ را بیش از ۵۰هزار تن اعالم کرد و افزود :در صورت کمبود و
یا افزایش بیش از انتظار قیمت در بازار گوشت مرغ منجمد توزیع خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود :با توجه به اینکه برای واردات این نهادهها ارز دولتی
اختصاصمییابدبرایجلوگیریازسودجوییازافرادتعهداتالزمرابرایتوزیع
کاالهای وارداتی کنجاله سویا و ذرت در شبکه تولید کنندگان اخذ کردیم.
حجتی با بیان اینکه قیمت برخی نهادها مانند سویا و ذرت در بازارهای
جهانی افزایش یافته است گفت :از آنجا که قیمت ارزی که برای واردات
نهادهها اختصاص یافته اندکی افزایش داشته است و عالوه بر این شاهد
افزایش هزینه های تولید نیز هستیم بنابراین افزایش قیمت گوشت مرغ در
بازار از  ۸هزار و  ۵۰۰تومان تا  ۹هزار و  ۵۰۰تومان منطقی است.
وی گفت :با توجه به شرایط مناسب ذخایر روغن خوراکی هیچ نگرانی برای
تأمین نیاز بازار نداریم و دانه روغنی به اندازه کافی وارد شده است.
وزیر جهاد کشاورزی علت کم شدن روغن خوراکی را در هفته های اخیر
کمبود ظروف برای عرضه به بازار دانست و افزود :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت موضوع تأمین ظروف مورد نیاز کارخانههای روغن را پیگیری کرده
است و ظروف تأمین و در اختیار کارخانجات قرار خواهد گرفت.
حجتی با بیان اینکه دولت تاکید دارد روغن با قیمتی قابل قبول به مصرف
کنندگان عرضه شود ،درباره شرایط تولید و بازار لبنیات نیز افزود :میزان تولید
شیر در دامداری ها بیش از تقاضای بازار داخلی است بنابراین برنامهریزی
های الزم برای افزایش صادرات انجام شده است.
حجتی ابراز امیدواری کرد :با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان محصوالت لبنی با قیمتهای مصوب در اختیار مردم قرار گیرد .و در
بخش تولیدات شیر و مواد لبنی در شرایط خیلی خوبی قرار داریم.

* سی ان ان:

کسی که مدعی مذاکره با ایران است،
از تمام توافقات بین المللی خارج
شده است
شبکه سی ان ان با اشاره به ابراز آمادگی
جمهوری اسالمی ایران برای مذاکره
جدی و کارآمد در هر زمان ممکن
با آمریکا ،به نقل از روحانی نوشت:
کسی که مدعی آمادگی برای مذاکره
با ایران است ،از تمام توافقات بین
المللی از جمله برجام ،پیمان پاریس
وشماریازپیمانهایتجاریبادیگر
کشورها خارج شده است.
بر این اساس روحانی از آمریکا
خواست اگر واقعا قصد مذاکره دارد،
تمامی تحریمهای ضدایرانی خود
را متوقف کند .به گفته روحانی اقدام
آمریکا مانند کسی است که چاقویی
در دست داشته و می گوید که آماده
مذاکره است ،اگر واقعا آماده است
بایدچاقوراکناربگذاردوسپسپشت
میزمذاکرهبنشیند.

* شبکه ان بی سی نیوز:

ایران خواهان عذرخواهی آمریکا به
خاطرتحریمهایگذشتهشد
شبکه ان بی سی نیوز نیز با پوشش
سخنان رئیس جمهور ایران،
بخشهایی از سخنرانی وی را به
صورت فیلم در پایگاه اینترنتی خود
منتشر کرد .این شبکه به نقل از
روحانی نوشت :آمریکا باید به خاطر
چندین دهه تحریم ایران ،از مردم این
کشورعذرخواهیکند.
بر این اساس اگر آمریکا از اقدامات

پیشین خود عذرخواهی کرده و به
تحریمها پایان دهد ،ایران آمادگی
مذاکره با این کشور را دارد.

* نشریه هیل:

روحانی مذاکره با آمریکا را مشروط به
برداشتنتحریمهاکرد
سایت نشریه هیل جزو رسانههای
مهم آمریکایی بود که گفت وگوی
تلویزیونی روحانی را پوشش داد و
نوشت :رئیس جمهور ایران مذاکره
با آمریکا را مشروط به برداشتن
تحریمها کرد.
اینرسانهنزدیککنگرهآمریکادرادامه
گزارشخودبهنقلازروحانینوشت:
من پیش شرطی ندارم ،اگر دولت
آمریکا امروز آماده است ،ما حاضریم
درباره نحوه پرداخت غرامتهایی که
باید به خاطر دخالتهایش در ایران
پرداختکند،مذاکرهکنیم.

* خبرگزاری آلمان:

ایران با وجود تحریمها ،به برجام
پایبند می ماند
از سوی دیگر خبرگزاری آلمان
بخشهای دیگری از سخنان «حسن
روحانی»رابازتابداد.اینخبرگزاری
پایبندیایرانبهتوافقجامعهستهایرا
بهعنوانتیتربازتاباینسخنانبرگزید
و نوشت :ما با وجود تحریمهای
آمریکا ،به جهان نشان می دهیم که
بر سر حرف خود هستیم و به تعهدات
بینالمللیمانپایبندمیمانیم.
بر این اساس روحانی با استقبال از
مواضعاروپاییهادرقبالسیاستهای
یکجانبه آمریکا تاکید کرد ایران منتظر
اقدامات شفاف و قاطع اروپا است.
رئیس جمهور ایران همچنین از
همکاری و قول مساعد روسیه و چین
برای خرید نفت این کشور با وجود
تهدید کشورهای جهان به معامله با
تهران خبر داد.

* خبرگزاری فرانسه:
آمریکا اگر صداقت دارد ،به برجام
بازگردد
همچنین خبرگزاری فرانسه سخنان
شب گذشته روحانی را در پاسخ به
اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه

ایراندانستونوشت:ایرانآمریکارابه
بازگشتبهتوافقهستهایفراخواند.
بر این اساس روحانی طی سخنانی
تاکید کرد آمریکا تنها با این اقدام می
تواند نشان دهد که واقعا در ادعاهای
خود صادق بوده و قابل اعتماد است.
روحانی خروج آمریکا از توافق هسته
ای و اعمال تحریمها از یک سو و
ادعای آمادگی برای مذاکره با ایران را
«بیمعنی»خواند.

* راشا تودی:
مذاکره با آمریکا با وجود تحریمها،
معنا ندارد
درهمینحالشبکهراشاتودیروسیه
سخنان «حسن روحانی» را نخستین
واکنش ایران به امضای تحریمهای
جدیدآمریکاعلیهایرانازسویترامپ
دانست و نوشت :روحانی در سخنان
خود تاکید کرد ایران در حالی که از
سوی آمریکا تحریم می شود ،با این
کشورمذاکرهنخواهدکرد.
به گفته وی آمریکا با این اقدامات
درصدد به راه انداختن جنگی روانی
علیه مردم ایران است .بر این اساس
پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران برای
آمریکا مصرف داخلی دارد و هدف
دیگر آن نیز ایجاد ناآرامی در داخل
ایران است.
* واشنگتن تایمز:

روحانی گفت وگو با آمریکا را رد کرد
روزنامه واشنگتن تایمز گزارشی
با این عنوان منتشر کرد :رئیس
جمهوری ایران گفت وگو با آمریکا
را رد کرد و تحریمهای ترامپ را
اقدامی سیاسی خواند.
به نوشته این نشریه آمریکایی ،رئیس
جمهوری ایران در یک گفت وگوی
تلویزیونی از تصمیم ترامپ برای
بازگرداندن تحریمهایی که تحت توافق
هستهای 2015برداشتهشدهبود،انتقاد
کرد و رئیس جمهوری آمریکا را به بازی
با سیاست در خانه و تالش برای ایجاد
آشوب در ایران متهم کرد.

* الجزیره:

ایران نمی تواند در حین تحریم با
آمریکاگفتوگوکند

شبکه الجزیره در تارنمای خود به نقل
از روحانی نوشت :ایران نمی تواند در
حالیکهتحتتحریماست با آمریکا
گفتوگوکند.
برایناساسرئیسجمهورایراناظهار
داشت ،تصمیم ترامپ برای خروج از
توافقهستهایثابتمیکندکهآمریکا
قابلاعتمادنیست.
روحانی اعالم کرد ایران تا زمانی که
در سایه تحریمهای اقتصادی قرار
دارد نمی تواند وارد گفت وگو با دولت
«غیرقابلاعتماد»ترامپشود.

* تاس:

روحانی واشنگتن را از پیامدهای
ازسرگیریتحریمهابرحذرداشت
خبرگزاری تاس با اشاره به سخنان
تلویزیونی رئیس جمهوری ایران
نوشت :حسن روحانی واشنگتن
را از پیامدهای بازگرداندن
تحریمها علیه جمهوری اسالمی
ایران برحذر داشت.
این رسانه روس با اعالم این که آمریکا
از تحریم ایران پشیمان خواهد شد
نوشت :رئیس جمهور ایران در همین
حال بر پایبندی ایران به تعهدات خود
در چارچوب توافقات بین المللی
تأکیدکرد.

* رویترز:

پاسخ ایران به پیشنهاد ترامپ منفی بود

خبرگزاری رویترز سخنان روحانی را
به منزله پاسخ منفی ایران به پیشنهاد
مذاکره رئیس جمهور آمریکا قلمداد
کرد .این خبرگزاری به نقل از روحانی
نوشت :آمریکا تحریمهای را بازمی
گرداند و از برجام خارج می شود و
از دیگر سو خواهان مذاکره با ما می
شود،اینسخنانتنهابرایبهرهبرداری
داخلیدرانتخاباتآمریکااست.
بر این اساس روحانی همچون
دیگر مقامات ایران تاکید کرد که
درخواست ترامپ بی ارزش بوده و
با اقدامات وی در اعمال تحریمهای
جدید در تناقض است.

ایرانآمریکاراپشیمانمیکند
خبرگزاری رسمی چین نیز به پوشش
مستقیم سخنان روحانی پرداخت و
مهمترین فرازهای آن را در صدر اخبار
خود جای داد.
بر این اساس روحانی از عزم ایران در
پایبندی بر تعهداتش در قبال برجام و
همزمان مقابله با اقدامات تهدید آمیز
آمریکا خبر داد .وی تاکید کرد ایران
آمریکارابهخاطربازگرداندنتحریمها
پشیمانخواهدکرد.

هر چه متحدتر باشیم تحریم زودتر شکسته می شود

رئیسجمهور تصریح کرد :هر چه
متحدتر کار کنیم ،آمریکا را زودتر
پشیمان میکنیم و ما میتوانیم تحریم را
از بین ببریم.
رئیسجمهور در یک گفت و گوی زنده
تلویزیونی با مردم ایران اسالمی ،ضمن
تشریح برنامههای دولت در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی،
مواضعکشورمانرادربارهتازهترینمسایل
منطقه ای و بین المللی تبیین کرد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن
روحانیدرابتدایاینگفتوگویتلویزیونی
که دوشنبه شب برگزار شد ،با تبریک روز
خبرنگار به همه خبرنگاران رسانههای
همگانی ،به پرسشی درباره مواضع آمریکا
درقبالایرانوازجملهپیشنهادمذاکره،پاسخ
دادواظهارداشت:مقاماتآمریکائیسخنان
متناقضیمیگویند.
ً
رئیسجمهور با بیان اینکه مردم ما کامال
در طول سالهای گذشته تجربه بسیار
خوبی ،هم از مقامات آمریکائی و هم
از دولتمردان ایران دارند ،گفت :کسانی
که امروز دولت را در ایران در اختیار

دارند از ابتدا شعارشان تعامل ،مذاکره،
گفتگو و میز مذاکره بوده و بر همین مبنا
هم پیش رفتهاند و حتی با آمریکائیها و
بقیه مذاکره کردهاند .ما در طول دو سال
به صورت مداوم مذاکراتی داشتیم که به
نتیجهای رسید که کم و بیش آمریکائیها
اجرا میکردند و بقیه متعهد بودند و ایران
ً
هم کامال متعهد بود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه مذاکره یک
مبانیای دارد ،تصریح کرد :کسی که ادعا
میکند و میگوید من تمایل به مذاکره
دارم ،باید این مبانی مذاکره را رعایت
کند .اولین آنها صداقت است که دو طرف
باید باور داشته باشند و همچنین به نتیجه
رسیدن مذاکره است .کسی که امروز
ادعای مذاکره میکند ،بدون مذاکره
از همه تعهدات بینالمللی از معاهده
پاریس گرفته تا تعهدات تجاریاش
با دیگر کشورها خارج شده است و
مخاطب این حرفها دولت ایران نیست
تا دولت ایران بخواهد جواب بدهد .آنها
به ما در این مذاکره خطاب نمیکنند به
دلیل اینکه آنها از نتیجه مذاکره و از پشت

میز مذاکره خارج شدند.
رئیسجمهور با بیان اینکه همزمان با
تحریم مذاکره چه معنائی میخواهد
داشته باشد ،اظهارداشت :اگر کسی در
ن است ،از
برابر فردی که رقیب یا دشم 
چاقو استفاده میکند و چاقو را به بازوی
طرففرومیبردومیگویدمامیخواهیم
با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم پاسخ آن
این است که ابتدا چاقویش را در بیاورد
و کنار بگذارد و سر میز مذاکره و منطق
مذاکره بیاید.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :به نظر من
مخاطب آنها این است که بخواهند در
جنگ روانی ،مردم ایران را دچار تردید
بکنند و از آن برای انتخابات کنگره در
ماههای آینده استفاده کنند .بنابراین
حرفهای ترامپ برای بهرهبرداری
داخلی برای انتخابات کنگره یا برای
جنگ روانی با مردم ایران است واال
حتی در دولت جدید هم با آمریکا
مذاکره کردیم  .در حاشیه مجمع عمومی
سازمان ملل ،نشست  5+1و بعد هم در
اروپا با وزیر خارجه ما مذاکره کردند؛آن
زمانی که آقای تیلرسون وزیر خارجه
آمریکا بود.
وی اظهارداشت :کسی که از مذاکره خارج
شده و به مذاکره پشت کرده ،ترامپ و دولت
او است و تحریمها و اقداماتی هم که انجام
میدهد ،علیه ملت ایران و منافع ملی ایران
است.بنابرایناگرآمریکاصداقتداشتهباشد،

ایرانهموارهازمذاکرهاستقبالکردهاست.
رئیسجمهور با بیان اینکه صداقت
در درخواست مذاکره با اعمال تحریم
معنی ندارد ،گفت :تحریم علیه کودکان،
بیماران ،بزرگساالن و در مجموع علیه
مردم ایران ،با درخواست مذاکره با هدف
رسیدنبهنتیجه،متناقضاستوصادقانه
نیست و مصداق این ضرب المثل ایرانی
است که"آیا باید قسم حضرت عباس(ع)
را باور کنیم یا دم خروس را" .درخواست
مذاکره کسی که تحریم میکند و مردم
ایران را تحت فشار میگذارد و هر روز
افرادی را به دیگر کشورها میفرستد
تا آنها را تشویق کنند که با ایران تعامل
نداشته باشند نه تنها صادقانه نیست بلکه
می توان گفت این اقدامات ترامپ حتی
علیه همه شرکتهای خارجی است که
با ایران در حال فعالیت هستند .بنابراین
این دو با هم سازگار نیست.
دکتر روحانی تصریح کرد :من پیش
شرطی ندارم اگر دولت آمریکا امروز
آماده است ،ما آماده ایم درباره نحوه
پرداخت غرامتهائی که باید به ملت
ایران از سال  32تا به حال به خاطر
مداخالتش در زندگی مردم در کشور
ایران بدهد ،مذاکره کنیم .ما آمادهایم
که بدانیم به چه صورت و در چند قسط
و چگونه میخواهد این غرامتها را
پرداخت کند .آمریکا بدهکار ملت ایران
است و بخاطر مداخالت متعددش در
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

ایران به فناوری جدید بررسی
اطالعات آبخوانها در اعماق
زمین دست یافت
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از
دستیابی ایران به تکنولوژی جدید بررسی اطالعات آبخوانها در
اعماق زمین خبر داد و گفت :این تکنولوژی و دستگاههای مربوطه
اکنون در فاز مطالعه قرار دارند.
شاهین پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور به تسنیم گفت :مطالعات ،بررسی و امکانسنجی
ظرفیتهای آب ژرف در کشور آغاز شده و محور مطالعات اکنون در
سیستان و بلوچستان است.
ً
ً
وی افزود :این کار صرفا مطالعاتی است و فعال نمیشود گفت
چهمیزان آب در عمق بیش از  1000متر وجود دارد و چقدر قابل
برداشت است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
تصریح کرد :در حین حفاری و گمانهزنی وقتی به عمق هزار متری
میرسند ،ممکن است به یک الیه آبدار و یا به یک الیه سفت برسند،
این موضوع طبیعی است که الیههای مختلفی در اعماق وجود دارد،
پس رسیدن به یک الیه آبدار نمیتواند بهمعنای اتمام مطالعات
دستیابی به آبهای ژرف باشد.
پاکروح از دستیابی ایران به تکنولوژی جدید بررسی اطالعات
آبخوانها در اعماق زمین خبر داد و گفت :این تکنولوژی و
دستگاههای مربوطه اکنون در فاز مطالعه قرار دارند و اطالعاتی
با استفاده از این دستگاهها از اعماق زمین استحصال شده و این
دادههای جدید نیز در دست بررسی است.

در منطقه «الزنج» اتفاق افتاد؛

تخریب مساجد شیعیان
در بحرین
بلدوزرهای رژیم آل خلیفه مساجد شیعیان در منطقه «الزنج» بحرین
را تخریب کردند.
به گزارش صوت المنامه ،اقدامات آل خلیفه علیه مقدسات شیعیان
بحرین همچنان ادامه دارد.

* شینهوا:

دکتر روحانی در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم ایران اسالمی:

کشور ایران هم بدهکار عذرخواهی و
هم بدهکار غرامت است .بدهکاریاش
را پرداخت کند ما همواره اهل مذاکره در
تاریخ بودیم و هستیم.
مجریپرسید:آمریکائیهاازبرجامخارج
شدند .شبی که آقای ترامپ فرمان خروج
از برجام را امضاء کرد ،جنابعالی با مردم
صحبتکردیدوبهاروپائیهامهلتیدادید
کهدرآنمهلتتعهداتیکهآمریکائیهادر
ً
برجام داشتند و تبعا با خروج نمیتوانستند
انجام دهند را جبران کنند و بگویند که
به چه صورت میخواهند جبران کنند.
با گذشت این چند ماه به جز بیانیههای
سیاسی که اروپائیها دادند ،آیا تعهدات
قابل قبولی از طرف اروپائیها میبینید و
فکر میکنید که منافع برجام االن به گونه
ای است که ما همچنان در آن باقی بمانیم
و موضع ما در این زمینه چیست؟
رئیسجمهور در پاسخ به این سوال
خاطرنشان کرد :آمریکائیها ابتدا بدنبال
این بودند که دیگر اعضای گروه  5+1را با
خودشان همراه کنند و به همین دلیل هم
ترامپدر 22دیماهپارسالازشرکایخود
خواست که آنها هم بیایند و مذاکره مجدد
راجع به برجام را با شرایطی که مطرح کرده
بود شروع کنند که در این امر موفق نشد و
کسی به آن پاسخ مثبت نداد و ناچار شد
بگوید تنهائی از برجام خارج میشوم و در
اردیبهشتماهازبرجامخارجشد.
دکتر روحانی اظهار داشت :هدف آمریکا

سياست و اقتصاد
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این بود زمانی که از برجام خارج میشود
ایران هم بالفاصله از برجام خارج شود
تا بتواند پرونده را به شورای امنیت ببرد؛
ما در برجام یک دستاوردی داریم و آن
قطعنامه  2231است که این قطعنامه
ً
اوال تحریمهای قبلی را ملغی میکند،
ً
ثانیا همه کشورها را دعوت میکند
که از برجام پشتیبانی بکنند و آنچه در
برجام توافق شده است در شورای امنیت
سازمان ملل ،به عنوان یک سند و پیمان
بینالمللی مستحکم شده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه ترامپ
میخواست همه این دستاوردها را از ما
بگیرد ،گفت :آمریکا نمیخواست به
تنهائی برای تحریم روبروی ایران بیاید
بلکه میخواست همه دنیا را وادار به
تحریم ایران کند  .هم اکنون نیز دنیا را
به تحریم ایران دعوت میکند اما در این
کار ناموفق بوده است و اروپائیها هم با
آن مخالفت کردهاند .همین امروز و در
اولین قدم تحریم آمریکا ،اروپائیها در
برابر آمریکا ایستادگی کردند و آن قانون
ممانعت از تحریم یا انسداد را اعالم
کردند و گفتند هرشرکتی که با ایران کار
میکند اگر بخواهد حرف آمریکا را در
تحریم قبول بکند و ایران را تحریم کند،
اروپا آن را تحریم میکند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه اروپا امروز
روبروی آمریکا ایستاده در حالی که
همیشه متحد آمریکا بوده است ،افزود:

بر اساس این گزارش ،رژیم آل خلیفه همچون سال های گذشته بر
روی سیاست تخریب مساجد شیعیان اصرار می ورزد.
در همین ارتباط ،بلدوزرهای رژیم آل خلیفه با ورود به منطقه «الزنج»
اقدام به تخریب مساجد شیعیان کردند.
این درحالی است که ساکنان این منطقه برای بازسازی این مسجد
تخریب شده دست به کار شده اند.
ما امروز در سراسر جهان تنها نیستیم یعنی
همه کشورهای جهان به جز چند کشور
معدود حامی و طرفدار ایران هستند و ایران
را به عنوان ،متعهدی که قابل اعتماد است
و به عنوان کشوری که در هر تعهدی قابل
اعتماداست،میشناسند.
رئیسجمهور گفت :مهلتی که دادیم بر
این مبنا بوده که دیگران یعنی 5کشور دیگر
بتوانند این تحریم یعنی فشار آمریکا را
جبران کنند و با آن برجام حفظ شود.
دکتر روحانی در پاسخ به این سوال که
آیا رفتارشان به نظر شما قابل قبول بوده
است؟،خاطرنشانکرد:ازنظرسیاسی،به
نظر من سنگ تمام گذاشتند .یعنی موضع
گیری کردند ،حرف زدند ،مقررات وضع
کردند و به صراحت کار آمریکا را غیرقابل
قبول دانستند و نه تنها آنها بلکه بقیه جهان
هم به همین صورت است؛ اما در مقام
عمل و اینکه آنها برنامهریزی بکنند که
چگونه میخواهند این را جبران کنند یک
قدمهائی را برداشتند و در این زمینه در سفر
به اروپا با اروپائیها و همچنین با چین و
روسیه از نزدیک مذاکره کردیم و همه اینها
قولشان بر این است که ما به تحریم اعتنا
نخواهیمکرد.
رئیسجمهور اظهار داشت :مشکل آنها
شرکتهائی است که ممکن است بر اثر
فشار آمریکا تحت تأثیر این تحریم قرار
بگیرند.بنابراینماهنوزمنتظراقداماتعملی
اروپاهستیم.دراینراستابناستجلسهای
در اواخر ماه اوت بین ایران و  5کشور دیگر
ً
و مخصوصا اتحادیه اروپا در اروپا و بعد در
حاشیهاجالسمجمععمومیسازمانملل
در سطح وزرا برگزار شود.
دکتر روحانی تأکید کرد :اساس تحریم

برمیگردد به  3ماه آینده که آمریکا
میخواهد در نفت و بانک وارد عمل
شود؛ تحریمهای امروز غیر از بانک
و نفت است و قولی که اروپا ،چین و
روسیه به ما دادند این است که بتوانند
ایستادگی کنند ،هم برای فروش نفت
و هم برای اینکه روابط بانکی ما با دنیا
حفظ شود.
رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که آیا
ً
واقعا در ادامه برجام ،چین و روسیه بهاندازه
اروپائیهابهتعهداتشانعملمیکنندیانه
و اینکه آیا براساس مصالح و منافع ملی با
اینها کار میکنیم ،اظهارداشت :برای ما
در روابط خارجی منافع ملی مهم است.
رابطهای که با روسیه یا با چین داریم ،با
اروپا قابل مقایسه نیست با چین رابطه
بیشتر و بهتری داریم .یعنی امروز چین
است که در زمینه هستهای رآ کتور اراک
را بر مبنای تعهد برجامی خودش دنبال
میکند و به عنوان بزرگترین شریک
تجاری ما است.
دکتر روحانی اضافه کرد :در مذاکراتی
که در حاشیه اجالس سازمان شانگهای
با مقامات چینی داشتم آنها متعهد
بودند به اینکه به روابط خودشان با
ایران ادامه دهند و روابط را حفظ کنند.
ممکن است تفاوتهائی از نظر اجرای
تعهدات ،بکند ،اما در عین حال هم
چین و هم روسیه به صراحت میگویند
که ایستادگی کرده و به تعهداتشان عمل
و قراردادها را اجرا میکنند و شما دیدید
در قرارداد توتال وقتی توتال اعالم کرد که
خارج میشود ،شرکت چینی اعالم کرد
که ادامه میدهم .
ادامه در etedaldaily.ir

