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وزیر امور خارجه در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید پیش از آنکــه وزیر امور خارجه این 
کشور شعار تبلیغاتی اش را بیش از این به دستمایه خنده جهان بدل کند، 

مسیرش را تغییر دهد.
به گزارش ایرنــا، محمد جواد ظریف تصریح کــرد: »جهان می گوید 
هیچ یک از تحریم های شورای امنیت بازنگشته است اما آقای »ما دروغ 
گفتیم، ما تقلب کردیم، ما ســرقت کردیم« کل جهان را که از زندگی در 

دنیای موازی او امتناع می کند، به تنبیه تهدید می کند.«
ظریف در توئیت دیگری با اشــاره به توئیت پامپئو که از تحریم های 
سازمان ملل با عنوان تحریم های »ما« یاد کرده و از همه کشورها خواسته 
این تحریم ها را اجرا کنند، نوشت: مسئله ای که درباره مبتالیان به جنون 
دروغگویی - کسانی که نمی توانند از دروغگویی بیمارگونه دست بردارند 

- وجود دارد این است که آن ها عمال در تور فریب خود گم می شوند.
 به گزارش ایرنا در حالی که اغلب کشــورهای جهان معتقدند آمریکا 
به دلیل خروج از برجام نمی تواند از مکانیسم های پیش بینی شده درآن 
برای حل و فصل اختالفات استفاده کند، دولت آمریکا از برنامه خود برای 
بازگرداندن تحریم های ایران از ۳۰ شــهریورماه خبر داده و کشورها را 

تهدید کرده تا با این سیاست خصمانه آمریکا همراهی کنند.

ظریف:

ترامپ مسیرش را تغییر دهد

خبر

رئیس جمهوری با بیان اینکه فشار حداکثری  آمریکا در بخش سیاسی و 
حقوقی به انزوای حداکثری آمریکا تبدیل شده است، گفت: اگر آمریکا بخواهد 

قلدری کند با پاسخ قاطع تهران مواجه می شود.
حسن روحانی عصر دیروز در جلسه هیات دولت گفت: امروز سی ام شهریور 
سال ۱۳۹۹ به عنوان یک روز به یادماندنی در تاریخ دیپلماسی ما خواهد بود. 
آمریکا به عنوان یک کشور زورگو در سطح جهان تالش سرسختانه ای برای 
تحمیل مجدد تحریم های شورای امنیت علیه ملت ایران آغاز کرد و مخصوصا 
روندی که در ماه های اخیر و در یک ماه گذشته دنبال می کرد، امروز به نقطه 

شکست حتمی خود رسید.  
وی با بیان اینکه آمریکایی ها در دو ســال و نیم اخیــر تالش کردند یک 
ائتالف جامعه جهانی به اصطالح خود علیه ایران به وجود آورند، اظهار داشت: 
آمریکایی ها از روزی که از توافق هسته ای خارج شدند، فکر می کردند در زمان 
کوتاهی اتحادیه اروپا را به سمت خود بکشانند و فکر می کردند با تحریکات خود، 
ایران اقداماتی را انجام دهد که آنها بهانه الزم را برای بازگشت قطعنامه های 

شورای امنیت پیدا کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه خوشــبختانه آمریکا در تمــام مراحل در این 
مدت با شکست و پاسخ منفی جامعه جهانی حتی متحدان سنتی خود مواجه 
شده است، تصریح کرد: آمریکا نتوانســت ائتالفی علیه ما ایجاد کند و در یک 
ماه گذشته هم تالشی که انجام داد تا لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران را 
جلویش بایســتد و نگذارد در یک ماه آینده تحریم های تسلیحاتی لغو شود،  

دچار شکست شد.
روحانی با بیان اینکه فشــار حداکثری آمریکا علیــه ملت ایران در بخش 
سیاســی و حقوقی تبدیل به انزوای حداکثری آمریکا تبدیل شــده است، 
خاطرنشان کرد: امروز در جهان دیپلماسی همه شــاهد هستند در یک ماه 
گذشته آمریکا سه بار پیاپی دچار شکست در شورای امنیت شده است. یعنی 
همان جایی که آمریکایی ها فکر می کردند شورای امنیت نقطه قوت آنهاست.

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: به دالیل مختلف و تاریخی و دالیل اینکه 
حق وتو دارند به دالیل این که دوستان سنتی داشتند، همیشه فکرمی کردند 
حداقل در شورای امنیت سازمان ملل شکست نمی خوردند. البته در مجمع 

عمومی زیاد شکست خوردند.
وی گفت: شاهد این بودیم که در شــورای امنیت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو این 
شــورای در برابر آمریکا ایســتادند و از برجام حمایت کردند و نظر آمریکا را 
نپذیرفتند. البته کاری آمریکا از یک ماه پیش در زمینه به اصالح اســتفاده از 
ماشه شروع کرده بود یک حرف نامعقولی بود که برای هیچ کس در دنیا قابل 

پذیرش نبود.
 بیاعتناییشورایامنیتبهنامهآمریکاارزشمندبود

رئیس جمهوری افزود: کسی که به طور رسمی از جمعی خارج شده و گفته 

من در این جمع نیســتم دومرتبه بگوید من می خواهم از حقوق عضویت در 
این جمع استفاده کنم. کسی که عضویت در آن جمع را به عنوان یک حادثه 
تاریخی بسیار بد علیه دولت قبلی ســخن گفته حاال می خواهد برگردد و از 
حقوق آن استفاده کند.  این مثل آدمی  اســت که از تابعیت یک کشور خارج 
شده و می خواهد در یک روز برگردد و از حقوق تابعیت آن کشور استفاده کند. 
بنابراین کامال روشن بود که آمریکا در این زمینه دچار شکست حتمی می شود.
وی ادامه داد: اما شیوه ای که شورای امنیت اتخاذ کرد یک شیوه ارزشمندی 
بود یعنی شیوه بی اعتنایی به تقاضا و نامه آمریکا بود و این که شورای امنیت 
هیچ جلسه ای برای درخواست آمریکا تشکیل نداد این بهترین شیوه ای بود که 

این سازمان در برابر آمریکا برخورد کرد.
روحانی گفت: ما همواره گفتیم که در برابر ملت ایران یک راه بیشتر وجود 
ندارد و آن احترام به حقوق ملت ایران اســت و آن این که با زبان تکریم با ملت 
ایران سخن گفتن است و هر کس بخواهد با قلدری با مردم ایران مواجه شود 

پایان آن راه قطعا شکست خواهد بود و پاسخی نخواهد گرفت.
آمریکابخواهدقلدریکندباپاسخقاطعایرانمواجهمیشود

رئیس جمهوری تاکید کرد: به عنوان رئیس جمهوری ایران اعالم می کنم 
که اگر آمریکا بخواهد از قلدری خود استفاده کند و حرف نادرستی که می گوید 
من توانستم قطعنامه ها را برگردانم که هیچ کس این حرف را قبول ندارد در 
مقام عمل بخواهد اقدامی انجام دهد حتما با پاسخ قاطع ما مواجه می شود و 
کامال روشن است که ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته و در این 

مقطع هم در برابر قلدری آمریکا ایستادگی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی آمریکا یک درخواست غیرحقوقی و ناصحیحی 
را مطرح کرده و اکثریت قاطع قریب به اتفاق شورای امنیت این درخواست را رد 
کرده و ایستادگی کرده، از این به بعد حرف زدن آمریکا جز یاغی گری، معنای 
دیگری نخواهد داشت و کسی زیربار این حرف نخواهد رفت و عواقب اینگونه 

حرف ها و موضع گیری ها به خود آمریکا برمی گردد.

 ازاعضایشورایامنیتقدردانیمیکنم
روحانی افزود: من در اینجا الزم می دانم از اعضاء شورای امنیت که در برابر 
درخواست غیرقانونی و غیرمنطقی آمریکا در این یک ماه در ماه اوت و سپتامبر 
ایستادگی کردند، از »اندونزی« رئیس شورای امنیت قبلی و »نماینده نیجر« 
رئیس شورای امنیت فعلی یعنی نماینده نیجر به خاطر ایستادگی آنها در برابر 

حرکت های غیرقانونی آمریکا قدردانی کنم.
رئیس جمهوری اظهار داشــت: همچنین از روسیه و چین که با استحکام 
و باقدرت در برابر بی منطقی آمریکا، هــم در مقاطع قبلی و هم در این مقطع 
ایستادگی کردند هم به عنوان کشورهای دوست قدردانی کنم و همچنین از 
سایر اعضای شورای امنیت، کشورهای اروپایی و سایر کشورها و همه ۱۳-۱۲ 
کشــوری که از ایران حمایت کردند و در برابر آمریکا ایستادگی کردند، باید 

قدردانی کنم. 
وی یادآور شد:  یک بار دیگر به ۱+۴ اعالم می کنم، در صورتی که ۵ کشوری 
که امروز در توافق هسته ای باقی ماندند به همه توافق و اصولی که در این توافق 
متعهد شدیم، عمل کنند ما هم به طور کامل به تعهد خود من برمی گردیم. اینکه 
ما تعهدات برجامی را کاهش دادیم و کنار گذاشتیم به خاطر این بود که یک سال 

صبر کردیم و ۱+۴ در زمینه اقتصادی پاسخ مثبتی به ما نداد.
5کشوربهتعهداتبرجامیخودبرگردندماهمبرمیگردیم

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: گرچه از لحاظ حقوقی و سیاسی همواره 
مواضع خوبی اتخاذ کردند اما چون در زمینه اقتصادی نتوانستند یا نخواستند به 
طور کامل عمل کنند ما هم از تعهدات برجامی خودمان کنار رفتیم اما هر زمانی 
که ۵ کشور آمادگی داشته باشند و به همه تعهدات برجامی خودشان برگردند ما 

هم دومرتبه به تعهدات برجامی خودمان برمی گردیم.
روحانی افزود: جمهوری اســالمی ایران همواره بــه تعهدات بین المللی 
خودش عمل کرده است اما هیچ زمانی حاضر نبوده در یک توافقی که توازن آن 

به هم می خورد بار آن توافق  یک جانبه بر عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه همه موفقیت هایی که تا امروز و در این دو سال و نیم داشتیم 
مرهون ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران است، گفت: آنها فکر می کردند با 
فشار بر مردم، مردم در برابر زورگویی هایی آنها تسلیم می شوند.موفقیت هایی 

که ما به دست آوردیم به رغم فشار بر زندگی مردم بود.
رئیس دولت تدبیر و امید یادآورشد: با ایستادگی و مقاومت مردم  و در سایه 
هدایت های مقام معظم رهبری امروز دیپلمات های ما توانســتند در صحنه 
بین المللی این موفقیت ارزشمند را کســب کنند. تا زمانی که این هدایت و 
حمایت مردمی هست می توانیم به خوبی برابر سخنان غیر منطقی آمریکا و 

اقدامات غیر منطقی این کشور ایستادگی کنیم.
روحانی در پایان گفــت: بی تردید پیروزی نهایی از آن ملتی اســت که با 

استواری برای حقوق خودش ایستادگی کرده و ایستادگی خواهد کرد.

خبر

روحانیدرجلسههیأتدولت:

آمریکا درصورت اجرای تحریم ها با پاسخ قاطع ما مواجه می شود

همصدایی گوترش، اروپا، چین و روسیه در 
اعتراض به بیانیه شنبه شب پمپئو؛

صدای مخالفت ها، 
ناله ماشه     را خفه کرد

سياست 2

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا شــنبه شب، ۱۹ سپتامبر و تنها 
چند ساعت مانده به آغاز روز بیستم سپتامبر با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد همانطور که در ۲۰ اوت آمریکا رســما دبیر شــورای امنیت را از 
تصمیم خود برای فعال کردن مکانیسم ماشــه برابر قطعنامه ۲۲۳۱ 
این شورا مطلع کرده بود، اکنون این مهلت ۳۰ روزه به پایان رسیده و 
بنابراین »رســما تحریم های ایران« که به موجب این قطع نامه تعلیق 

شده بود دوباره فعال خواهد شد.
پمپئو در ادامه این بیانیه آورده اســت: »ایاالت متحده انتظار دارد 
که همه اعضای سازمان ملل متحد به طور کامل به تعهدات خود برای 
اجرای این تحریم ها پایبند بمانند... اگر هر کدام از کشــورهای عضو 
ســازمان ملل متحد از الزام به این موارد سرباز زند و تحریم ها را اعمال 
نکند، آمریکا آماده است که با استفاده از اختیارات و امکانات داخلی خود 
علیه این کشورها اقدام و آنها را با پیامدهای آن مواجه کند تا اطمینان 
یابیم ایران نتواند از مزایای اقداماتی بهره جوید که سازمان ملل متحد 

منع  کرده است.«
وزیر خارجه آمریــکا همچنین در پایان این بیانیه گفته اســت در 
روزهای آینده »آمریکا دور جدیدی از اقدامات تکمیلی را اعالم خواهد 
کرد که متضمن کارآیی تحریم های سازمان ملل متحد شود و ناقضان 

آن را به پاسخگویی و قبول مسئولیت وادارد.«
گوترش:سازمانمللاقدامیانجامنخواهدداد

پس از این بیانیه تهدیدآمیز، موج مخالفت ها از طرف های مختلف 
برخاســت. یکی از مهمترین واکنش ها مربوط بــه آنتونیو گوترش، 

دبیرکل سازمان ملل بود...

پیروزیسیاسیایرانبازارهارامطمئننکرد

وضعیت عجیب بازارها در 20 سپتامبر
چرتکه 3

جهان 5

نگاهیبهآیندهمنازعاتبینالمللیدرروزجهانیصلح

تمامیتخواهی؛آنچهبهجنگدامنمیزند


