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سالح مهم اســت، اما قدرت مان را 
وامدار مردم هســتیم

محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران روز 
گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی به سوال های مجتبی ذوالنوری، رئيس 
کميسيون امنیت ملی و سياست خارجی پاسخ 
درمورد  خارجه  وزیر  از  ذوالنوری  مجتبی  گفت. 
و  ایران  موشکی  توان  درباره  ظریف  اظهارات 

همچنين پولشویی در کشور سوال کرده بود. 
ذوالنوری  مجتبی  سوال  به  پاسخ  در  ظریف 
ج از  خاطرنشان کرد: »بنده افتخار می کنم در خار
کشور محکم ترین دفاع ها را از همه سياست های 
این  در  خودم  چه  داشتم.  اسالمی  جمهوری 
نداشته  چه  باشم،  داشته  نقش  سياست ها 
باشم، بارها اعالم کردم که همه ما در تحليل باید 
مجتهد باشيم، اما در عمل باید مقلد باشيم و من 
با دفاع از تمام سياست های جمهوری اسالمی 
به نقش خود عمل کردم، هيچ کس به اندازه من 
نکرده  دفاع  اسالمی  جمهوری  موشکی  توان  از 

است.«
او با اشاره به اینکه صحبت هایش را بزرگنمایی 
و تقطيع کرده اند، گفت: »عرض بنده در مورد توان 
موشکی ایران همان سخن امام راحل)ره( در  سال 
آنچه  بودند  معتقد  ایشان  است،  انقالب  اول 
انقالب و کشور ما را حفظ می کند، حضور و حمایت 
بر همين اساس در  مردم است، نه چيز دیگر. 
از  سخنرانی کوتاه خود در دانشگاه تهران پس 
تقدیر از توانمندی های نظامی کشور تأکيد کردم 
آن چيزی که کشور ما را حفظ می کند، سالح های 
نظامی که در مقابل توان تسليحاتی آمریکا چندان 
قوی نيست، نخواهد بود، بلکه فرهنگ و ایثار 
مردم است که انقالب را حفظ می کند. اگر اشتباه 

فکرمی کنم به من بفرمایید.«
وزیر امور خارجه با انتقاد از یک خبرگزاری که 
»من  کرد:  تأکيد  بود،  تقطيع کرده  را  او  سخنان 
ج و داخل از توان دفاعی و موشکی  همواره در خار
کشور دفاع کرده ام و مصداق این موارد را می توان 
هند،  کشورهای  اجالس های  در  سخنانم  در 

آستانه و دوحه بيان کرد.«
ذوالنوری  سوال  دوم  بخش  درباره  ظریف 
درخصوص ادعای پولشویی در کشور پاسخ داد: 
»در دنيا به علت اینکه کنوانسيون های مربوط 
به پولشویی را امضا نمی کنيم، دولت جمهوری 
اسالمی متهم به پولشویی است. اما من تأکيد 
کرده ام دولت و نظام جمهوری اسالمی از این اتهام 
مبرا هستند، اما در کشور منافعی هم وجود دارد 

که مانع امضای معاهدات می شود.«
وزیر امور خارجه با توضيح آنکه آنچه من در 
مورد پولشویی گفتم، با آنچه برخی ادعا می کنند، 
متفاوت است، گفت: »امروز دشمن کل ملت 
گرفته است، فاجعه ترور شهيد  را نشانه  ایران 
اوکراینی  هواپیمای  و  کرمان  فاجعه  سليمانی، 
که ۱۷۶ خانواده را داغدار کرد، باید ما را به یکدیگر 
نزدیک تر کند. در هند به من گفتند در ۴۳۰شهر 
هند برای شهيد سليمانی مراسم گرفته شده، 
این وحدت را در چنين شرایطی که استکبار عليه 

همه ملت ایران شمشير را از رو بسته است، باید 
حفظ کنيم، همه ما با عقاید مختلف زیر یک پرچم 

زندگی می کنيم.«
او در بخش دوم پاسخ های خود اظهار داشت: 
»من با اصل سخنان آقای ذوالنوری و اینکه طرف 
مقابل ما باید در برابر توان این مردم احساس 
ضعف کند، موافق هستم، اما تأکيد می کنم آنچه 
باعث احساس ضعف آمریکایی ها تا امروز شده، 
بوده  مردم  اتحاد  بلکه  نبوده،  ما  نظامی  توان 
است.« ظریف اضافه کرد: »از منابع موثق عرض 
می کنم یکی از مراکز تصميم گيری آمریکا ضمن 
ح  طراحی دقيق انهدام مرکز فردو این سوال را مطر
کرده است که پس از تخریب فردو چه می شود و 
آنان به این جواب رسيدند که پس از این اتفاق 
و  می شوند  منسجم تر  و  متحدتر  ایران  مردم 
وقوع آن زیان بيشتری برای آمریکا دارد، این تأیید 
سخنان رهبر معظم انقالب است که فرمودند 
شهيد سليمانی از سردار سليمانی برای انقالب 

موثرتر است.«
رئيس دستگاه دیپلماسی با تأکيد بر اینکه 
باید پیروزی خون بر شمشير را باور داشته باشيم، 
اظهار داشت: »من در صحبت های خود درباره 
توان موشکی ایران چيزی را نفی نکردم، بلکه در 
اثبات چيز دیگری صحبت کردم، این یک واقعيت 
هزینه  دالر  2تریليون  ساالنه  آمریکا  که  است 
نظامی می کند، درحالی که ایران ۱۶ ميليارد دالر برای 
توان دفاعی خود هزینه می کند. ما این را باید باور 
کنيم که همان گونه که امام راحل)ره( فرمودند، 
آمریکایی ها از مردم ما می ترسند، نه از سالح ما. 

توان دفاعی ما برای دنيا مشخص است.«
در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ظریف 
آنجا  در  »من  گفت:  ایران  در  پولشویی  مورد 
جمهوری  دولت  و  نظام  دانستن  مبرا  ضمن 
منابعی  کردم  تأکيد  پولشویی  اتهام  از  اسالمی 
به  این  اما  می دهند،  انجام  پولشویی  ایران  در 
از بانک  آمریکاست. زمانی که  علت تحریم های 
کونلون ۶ درصد برای یک ترنز اکشن کميسيون 

در نظر گرفته است، اما با ۱۵ تا 2۰ درصد این ترنز 
۱۴ درصد  برمی دارد،  هزینه  ایران  برای  اکشن 
اختالف کجا می رود. آمریکایی ها باید بدانند که با 
تحریم خود باعث شدند چنين پولشویی هایی 
دادن  قرار  خطاب  با  او  شود.«  تقویت  ایران  در 
آمریکا  نماینده سوال کننده گفت: »چرا جنایت 
را در تقویت پولشویی به پای ظریف می نویسيد. 
این یک واقعيت است که چنين مراوداتی که به 
دليل تحریم ناچار به انجام آن هستيم، پولشویی 
است، اما دامن نظام از این مسأله پاک است و این 

پولشویی ها گردن آمریکاست.«
او افزود: »سياست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران آنچنان موفق بود که جلسه ای که آمریکا 
به عنوان یک عضو دائم شورا برای محاکمه ایران 
تشکيل داده بود، تبدیل به جلسه محاکمه خود 
آنها شد. این کارها راحت به دست نمی آید و نياز به 
تالش، طراحی، برنامه ریزی، گفت وگو و حضور قوی 
بين المللی دارد. این کارها را دوستان خوب است 
که مالحظه کنند. اینها سند افتخار بنده نيست، 
سند افتخار جمهوری اسالمی ایران است. باز هم 

می گویم این را هم وامدار مردم هستيم.«
مهم  »سالح  داد:  ادامه  امورخارجه  وزیر 
است، اما قدرت مان را وامدار مردم هستيم. در 
دیپلماسی و سياست خارجی کار دیپلمات مهم 
است، اما آنچه در سياست خارجی حرف اول و 
آخر را می زند، باز هم مردم هستند. من همان طور 
که می گویم برای اینکه در دنيا قوی باشيم، نياز به 
مردم داریم، همين طور برای اینکه در دیپلماسی 
قوی باشيم، نياز به مردم داریم.«  او اضافه کرد: 
»این مردم ایران بودند که سياست آمریکا را در 
شورای امنیت خنثی کردند. ما کارگزار و خادم مردم 
بودیم. این را بپذیریم. آنجا آمدیم از چهار تا کلمه 
که باز هم با هزینه همين مردم یاد گرفتيم و با چهار 
تا تماسی که توانستيم برقرار کنيم، مانع از این 
شدیم که آمریکا عضو دائم شورای امنیت بتواند 
در این شورا جلسه ای عليه ما برگزار کند و جلسه، 

جلسه محاکمه آمریکا شد.«  

محمدجواد ظریف که 
برای پاسخ به سوال 

حجت االسالم مجتبی 
ذوالنوری نماینده قم در 
مجلس شورای اسالمی 

حضور یافته بود،  با اشاره 
به خروج زودهنگام خود 

در سوال قبلی از مجلس 
که در یکی از جلسات 

خ داد گفت:   »من  مجلس ر
به هیأت رئیسه مجلس 

اعالم کرده بودم که جلسه 
شورای عالی امنیت ملی با 

حضور سردار سلیمانی برای 
بررسی موضوعات مربوط 

به کشور عراق در ساعت ۳ 
برگزار می شود و من موظف 

به حضور در آن جلسه 
هستم و هیأت رئیسه به 

من این اطمینان را داده بود 
ع جلسه  که با توجه به شرو

علنی در ساعت ۲ پس از ۴۵ 
دقیقه، سوال و پاسخ آن 

به اتمام می رسد، اما زمانی 
که من با هماهنگی رئیس 

جلسه در ساعت 3 و 10 
دقیقه صحن مجلس را ترک 

کردم، همچنان توضیحات 
پایانی نماینده باقی مانده 

بود که اعالم کردم بخش 
پایانی را از رادیو می شنوم.« 

او افزود:   »هر چند  درجلسه 
شورای امنیت ملی با نیم 

ساعت تأخیر حضور یافتم، 
اما اگر برخی نمایندگان 
احساس کردند که ترک 

جلسه جسارت به جایگاه 
نمایندگان است، علیرغم 

اینکه چنین نیتی در کار 
نبوده از آنان عذرخواهی 

می کنم.«

گزارش مجلس از سقوط هواپیمای اوکراینی  
قطع بودن ارتباط اپراتور با شبکه کنترل 

تش اثبات نشده است آ
در  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  درباره  بررسی  
مجلس نشان می دهد که شایعات درباره احتمال 
جنگ الکترونيک منتفی است و پرونده این سقوط 
وارد فاز جدیدی می شود. مجتبی ذوالنور، رئيس 
کميسيون امنیت ملی و سياست خارجی مجلس 
لحظه  این  »تا  گفت:  این باره  در  اسالمی  شورای 
در  سایبری  هجوم  و  الکترونيک  جنگ  احتمال 
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی منتفی است.« 
ذوالنور در توضيح جلسه روز گذشته کميسيون 
امنیت ملی و سياست خارجی برای بررسی سانحه 
با  جلسه  »این  گفت:  اوکراینی  هواپیمای  سقوط 
حضور رئيس کميته ویژه بررسی ستاد کل نيروهای 
مسلح، نماینده سازمان هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، جانشين فرمانده کل ارتش، رئيس 
بين المللی  فرودگاه  مدیر  و  کشوری  هواپیمایی 
مسئوالن  از  کدام  هر  که  شد  برگزار  امام)ره( 
گزارش هایی از بررسی های انجام شده درباره این 
سانحه ارایه دادند.« او افزود: »یکی از مباحث مطرح 
جنگ  احتمال  درباره  ابهام  جلسه  این  در  شده 
الکترونيک و هجوم سایبری بود که تقریبا تا االن این 
موضوع منتفی است، مگر آنکه در آینده اطالعاتی در 
این راستا به دست  آید و اثبات شود که حمالت و 
این  فعال  اما  داشته،  وجود  سایبری  خرابکاری 
موضوع اثبات نشده است.« این درحالی است که 
پیش از این، علی عبداللهی، معاون هماهنگی ستاد 
کل نيروهای مسلح، این احتمال را مطرح کرد که 
ممکن است سرنگونی هواپیمای اوکراینی نتيجه 
اخالل آمریکا در شبکه راداری ایران باشد که باعث 
شد افراد مسئوِل پرتاب موشک، این هواپیما را با 
موشک کروز اشتباه بگيرند. ذوالنور همچنين در 
توضيح دليل تأخير در اعالم نتيجه بررسی علت 
سقوط تصریح کرد: »در نمونه های مشابهی که در 
دنيا رخ داده معموال اطالع رسانی در زمان طوالنی تری 
چندی  را  اوکراینی  هواپیمای  روسيه  مثال  است؛ 
پیش مورد هدف قرار داد و یک ماه طول کشيد که 
بگویند بر اثر اصابت موشک، هواپیما سقوط کرده 
تا  کشيد  طول  دو  سال  حدود  هم  بعد  و  است 
مشخص شود چه نوع موشکی باعث سقوط این 
هواپیما شده است، اما نيروهای مسلح ما با سرعت 
عمل خوب ظرف ۴۸ ساعت بررسی و اطالع رسانی 
کردند؛ حادثه مشابهی نداریم که بررسی ها با این 
داد:  ادامه  ذوالنور  باشد.«  شده  انجام  سرعت 
»گزارش هایی مبنی بر حرکت موشک کروز مطرح 
شد، اما اینکه این گزارش ها اعتبارسنجی و به عنوان 
اطالعات موثق به سامانه ها اعالم شود، که دقيقا 
مسير کروز کجاست و به سمت کدام هدف می رود و 
کدام سامانه مأموریت برخورد با آن را دارد، چنين 
اتفاقی نيفتاده بود. بر این اساس، هيچ اعتبارسنجی 
و دليلی این گزارش ها را اثبات نکرده است؛ مسأله 
حائز اهميت دیگر آن است که نمی شد در کشور 
حالت فوق العاده و جنگی با توجه به تبعاتی که در 
زندگی مردم دارد، اعالم کرد و این نکته در این جلسه 
روشن شد.« او یادآور شد: »یکی دیگر از مسائل این 
بود که آیا سامانه خطا داشته یعنی سيستم پدافند و 
شبکه کنترل آتش مشکل داشته است یا خير که 
این موضوع تاکنون اثبات نشده است. همچنين 
قطع بودن ارتباط اپراتور و سامانه با شبکه کنترل 

آتش تاکنون اثبات نشده است.«  

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج:    
 ایستادگی ملت ایران

آمریکا را عصبانی کرده است
»ایستادگی  گفتند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
ملت ایران آمریکا را عصبانی کرده و برای دنيا جذاب 
آیت اهلل العظمی خامنه ای صبح روز  است.« حضرت 
دوشنبه در دیدار مسئوالن حج، بهره گيری از فرصت 
به  اسالمی  جمهوری  نو  سخن  رساندن  برای  را  حج 
تأکيد  مورد  دینی،  مردم ساالری  الگوی  یعنی  دنيا، 
اسالمی  جمهوری  »ایستادگی  گفتند:  و  دادند  قرار 
ایران،  ملت  نرفتن  زور  بار  زیر  و  آمریکا  مقابل  ایران 
حقيقتی جذاب برای دنياست که باید از این جاذبه 
برای نشر حقایق اسالم و ملت ایران استفاده کرد.« 
دیدار،  این  در  خامنه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مختلف را برای 
و  دانستند  تقدیر  قابل  حج  فریضه  پرشکوه  اجرای 
با تأکيد بر اهميت مسأله حج به عنوان یک حرکت 
»البته  افزودند:  اجتماعی  و  اعتقادی  سياسی، 
مهم  کارکردهای  و  اهميت  از  کشورها  از  بسياری 
حج  که  آموختند  ما  به  بزرگوار  امام  ولی  غافلند  حج 
منافع  و  است  بين المللی  و  جدی  تحرک  نقطه  یک 
انتظار است.« آن برای امت اسالمی مورد  از   فراوانی 
تالش های  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
از  جلوگيری  برای  جهانی  قدرت های  گوناگون 
»امت  گفتند:  اسالمی  واحده  امت  شکل گيری 
واحد  یک  یعنی  آن،  واقعی  معنای  به  اسالمی 
منسجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز 
دعوت  مقابل  در  متأسفانه  و  است  نگرفته  شکل 
دلسوزان و خيرخواهان به اتحاد اسالمی، تهمت زنی 
 و تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج دارد.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکيد بر »حضور 
و  مسجدالحرام  جماعت  نمازهای  در  ایرانی  زائران 
مسجدالنبی«، »تالوت کالم اهلل مجيد توسط قاریان 
فعال  »حضور  و  مساجد«  این  در  ایرانی  برجسته 
برای  ایران  از  خارجی  زبان های  به  مسلط  نخبگان 
مبانی  »انعکاس  گفتند:  شبهات«  به  پاسخگویی 
سياسی نظام جمهوری اسالمی و تبیین سخن نو آن 
 برای دنيا یکی دیگر از کارهای مهم و الزم در حج است.«
رهبر معظم انقالب اسالمی منظور آمریکایی ها را از این 
حرف که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود، 
دست کشيدن جمهوری اسالمی از سخن نو آن برای 
دنيا یعنی »تلفيق آرای مردمی با افکار اسالمی و مبانی 
دینی در تشکيل و اداره جامعه« دانستند و افزودند: 
»الگوی مردم ساالری دینی برای دنيا ناشناخته است 
و در مقابل ميليون ها وسيله تبليغاتی که امروز در 
حال فعاليت عليه جمهوری اسالمی است، می توان از 
فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت 
دشمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران 
استفاده کرد.« ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح 
را  اسالمی  جمهوری  ایستادگی  ازجمله  آن  مصادیق 
برای دنيا جذاب خواندند و گفتند: »علت عصبانيت 
از تصویر  ناشی  ایران، جذابيت  از ملت  آمریکایی ها 
ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سِر 
گردنه است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه 

حقيقت اسالم و ملت ایران استفاده کرد.«
همچنين  خامنه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت  
از  پس  افراد  اساسی  و  بنيادین  تغيیر  و  خودسازی 
بازگشت از حج را مهم دانستند و با تأکيد بر تبليغات 
مسئوالن  این باره،  در  برنامه ریزی  و  کار  برای  دینی 
سازمان حج را به برخورد گرم، گيرا، مهربانانه و متواضعانه 
در مواجهه با زائران و مسائل آنان توصيه کردند. در این 
نماینده  نواب،  حجت االسالم والمسلمين  دیدار، 
ولی فقيه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی و 
اقدامات  از  زیارت  و  حج  سازمان  رئيس  رشيدیان، 
انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده گزارش 

دادند. 

 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی
به ماموستا مالقادر قادری و آیت اهلل 

سیدجعفر کریمی
همسر  درگذشِت  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
محترم آیت اهلل سيدجعفر کریمی را تسليت گفتند. 
در متن پیام تسليت رهبر معظم انقالب اسالمی 
آمده: »آیت اهلل آقای حاج سيدجعفر کریمی دام بقائه، 
درگذشت متعلقه  محترمه آن جناب را تسليت عرض 
می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان و صبر و 
اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان از خداوند متعال 

مسألت می نمایم.«
دیگری  تسليت  پیام  در  ایشان  همچنين 
او  به  را  قادری  مالقادر  ماموستا  فرزند  درگذشِت 
انقالب  معظم  رهبر  پیام  متن  در  گفتند.  تسليت 
آقای  ماموستا  مستطاب  »جناب  آمده:  اسالمی 
بر  وارده  مصيبت  توفيقاته،  دامت  قادری  مالقادر 
جنابعالی را صميمانه تسليت عرض می کنم و صبر و 
اجر الهی را برای شما و رحمت خدا بر جوان درگذشته را 

مسألت می نمایم.« 

امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  گذشته  روز 
خارجه ایران در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
گفت اگر پرونده برجام به شورای امنیت برود، 
ج می شود. ظریف  ایران از معاهده ان  پی تی خار
با اشاره به اینکه ایران گام دیگری برای کاهش 
تعهدات خود برنخواهد داشت، درباره تصميم 
سازوکار  فعال سازی  برای  اروپایی  تروییکای 
حل اختالف برجام گفت: »اگر اروپایی ها به رفتار 
به  را  ایران  پرونده  یا  ادامه دهند  خود  بالوجه 
ایران  خروج  موضوع  بفرستند،  امنیت  شورای 
ایران  خارجه  وزیر  می شود.«  ح  مطر ان  پی تی  از 
مجلس  علنی  جلسه  در  حضور  با  همچنين 
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای 
نمایندگان درباره پولشویی و سی اف تی با تأکيد 
بر اینکه دامن ایران از اتهام پولشویی مبراست، 
ایران به معاهده اف ای تی اف دفاع  از پیوستن 

کرد. 
یوسف موالیی، کارشناس حقوق بين الملل 
در گفت وگو با »شهروند« در پاسخ به این سوال 

خواهد  تبعاتی  چه  ان پی تی  از  ایران  خروج  که 
داشت، گفت: »به هر حال خروج از ان پی تی به این 
معنی است که ایران استانداردهای تعریف شده 
فعاليت  رصدکردن  و  نظارت  سيستم  برای 
به  برمی گردیم  ما  نمی پذیرد.  را  خود  هسته ای 
وضعيتی که در آن ایران بيشتر در مظان اتهام 
بوده، عملياتش شفاف نيست و احتمال اینکه 
منحرف  صلح آميز  هسته ای  فعاليت  از  ایران 
گفتيم  ما  دليل  همين  به  دارد.  وجود  شود، 
اجرا  داوطلبانه  صورت  به  را  الحاقی  پروتکل 
می کنيم، برجام را نوشتيم و به اجرا گذاشتيم که 
شفاف  ما  فعاليت های  بدهيم  اعتماد  دنيا  به 
را به  اینها  اگر  و در مسير صلح آميز است. حاال 
ج شویم،  هم بزنيم و در حقيقت از ان پی تی خار
این  در  هست،  ما  دوش  روی  که  فشارهایی 
حوزه بيشتر می شود، پرونده به شورای امنیت 
می رود و در آنجا احتمال دارد، دوباره برای اعمال 
فشار بيشتر عليه ایران قطع نامه های بيشتری 

تصویب شود.« 

موالیی در پاسخ به این سوال که ظریف در 
صحبت هایش از پذیرفتن اف ای تی اف دفاع کرده 
است، می گوید: »اینها دو مقوله جدا هستند. در 
حقيقت از جهتی هم هر دو تا در این مسير قرار 
چگونه  جهانی  استانداردهای  با  ما  که  دارند 
آیا این استانداردها را  می خواهيم برخورد کنيم. 
داریم،  ایراد  آنها  به  اینکه  باوجود  می پذیریم، 
باوجود اینکه می دانيم اینها در سيستمی طراحی 
شده اند که عادالنه و منصفانه  نيست. ولی برای 
اینکه بتوانيم زیست اجتماعی مان را در جامعه 
را  استانداردها  این  بدهيم،  ادامه  جهانی 
می پذیریم. آقای ظریف از یک طرف می خواهد در 
ما  که  بگوید  و  کند  اعتمادسازی  جهانی  سطح 
حاضر به پذیرش استانداردهای جهانی هستيم و 
در داخل نظم جهانی حرکت می کنيم و از یک طرف 
تهدید می کند که اگر به ما فشار بياورند و برجام در 
پس  نشود،  عملياتی  تحریم ها  تعليق  مسير 
ماندن در این سيستم برای ما فایده ای ندارد و از 

ج می شویم.«   سيستم ان پی تی  خار

یوسف موالیی در گفت وگو با »شهروند«:  

ظریف می خواهد به اروپا هشدار تهدیدآمیز بدهد

تریبون

وزیر خارجه در صحن علنی مجلس:  

آنا

در حقیقت اگر از ان پی تی 
ج شویم، فشارهایی که  خار

روی دوش ما هست، در 
این حوزه بیشتر می شود، 

پرونده به شورای امنیت 
می رود و در آنجا احتمال 

دارد، دوباره برای اعمال 
فشار بیشتر علیه ایران 

قطع نامه های بیشتری 
تصویب شود


