
واکنش وزارت خارجه به بازداشت 
یک استاد دانشگاه ایرانی 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، با اشاره به 
بازداشت یک استاد دانشگاه ایرانی در آمریکا تاکید 
کرد که واشنگتن به گروگانگیری آشکار علیه اتباع 

ایرانی روی آورده است.
س��عید خطیب زاده، در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر دستگیری یک 
تبعه ایرانی به نام کاوه لطف اهلل افراسیابی به اتهام 
''البیگری مخفیانه برای دول��ت ایران'' گفت: اقدام 
آمری��کا یک گروگانگیری آش��کار علیه اتباع ایرانی 

است.
وی ب��ا بیان اینکه متاس��فانه آمریکای��ی ها به این 
نوع اقدامات اعتی��اد پیدا کردهاند و به هر بهانهای 
اق��دام به گروگانگیری می کنن��د، گفت: امیدواریم 
دولت جدید آمری��کا از رویکرد گروگانگیری دولت 
ترامپ فاصله بگیرد. این دیپلمات ارش��د کشورمان 
با بیان اینکه آقای افراس��یابی اس��تاد شناختهشده 
دانش��گاه هس��تند که به اتهامات واهی بازداش��ت 
شدهاند، گفت: این چندمین باری است که آمریکا 
در کش��ورهای مختلف با ادعاهای بیاساس اقدام به 
ایجاد مش��کل برای اتباع ایرانی می کند و دست به 

گروگانگیری می زند. ایرنا 

اخبار

اولویت بایدن، پایان رویکرد فاجعه بار 
ترامپ در قبال ایران باشد

نش��ریه پاکس��تانی نیش��ن نوش��ت: جو بای��دن با 
چالشهای بسیاری در داخل و خارج آمریکا از جمله 
لزوم ترمیم در سیاس��ت خارجی مواجه اس��ت اما 
اولویت وی برای مشارکت در پایداری صلح جهانی، 
باید پایان دادن به رویکرد فاجعه بار ترامپ در قبال 

ایران و منطقه باشد.
روزنامه انگلیسی زبان نیشن امروز در سرمقاله خود 
ب��ا عنوان »ی��ک رئیس جمهور جدی��د آمریکا« به 
چالشهای بزرگ امنیتی در آستانه برگزاری مراسم 
تحلیف جو بایدن در واش��نگتن دی سی و استقرار 
بی��ش از ۲۵ هزار نیروی امنیتی، بیش��تر از تعداد 
نظامیان آمریکایی که در افغانس��تان و عراق حضور 

دارند، پرداخت.
در ای��ن س��رمقاله آمده اس��ت: رخداده��ای هفته 
گذش��ته در قلب پایتخ��ت آمریکا بیانگ��ر افزایش 
چش��مگیر اختالفات در جامعه این کش��ور اس��ت 
تا حدی ک��ه آمریکاییها مجبور ب��ه اتخاذ اقدامات 
جدی برای حفظ امنیت و آرامش شدهاند، اما این 
تحوالت طوری دیده می ش��ود ک��ه آنان به دنبال 

دفع هرگونه حمالت خارجی باشند.
روزنامه نیش��ن ب��ا تاکید بر اینکه ل��زوم درک این 
واقعی��ت ک��ه پای��ان مداخل��ه دودهه آمری��کا در 
خاورمیانه نزدیک ش��ده اس��ت، نوش��ت: جدای از 
هرگونه احتمال ش��ورش و خش��ونت در واشنگتن 
و دیگر ای��االت آمریکا، رئیس جمه��ور جدید این 
کش��ور با چالش��های متعددی در جبه��ه داخلی و 
خارجی روبرو است. به گفته این روزنامه پاکستانی، 
بای��دن مجبور به ترمیم سیاس��ت خارجی و اتخاذ 
تصمیمات اساسی برای حفظ صلح جهانی و جبران 
سیاس��تهای اش��تباه دولت قبلی اس��ت که یکی از 
آن ها رویک��رد فاجعه بار ترامپ در قبال جمهوری 
اس��المی ایران میباش��د. بنابراین توصیه میش��ود 
رئیس جمهور جدید آمریکا شرایط بهتری را برای 

رسیدن به توافق با ایران فراهم کند.
روزنامه »پاکس��تان آبزرور« نیز روز چهارش��نبه با 
انتشار مقاله خانم »هما بقایی« پژوهشگر ارشد این 
کشور و عضو موسسه مدیریت بازرگانی در کراچی، 
نوش��ت: رفتار ترامپ در طول چهار س��ال گذشته 
رویکرد ایران را جدیتر و جس��ورانهتر کرده اس��ت 
ام��ا واکنش جمهوری اس��المی هم��واره راهبردی 
ب��وده، بنابراین بایدن باید در جهت تغییر مناس��ب 
وضعیت حرکت کند. حسن روحانی رئیسجمهوری 
اس��المی ایران در جلسه هیات دولت گفت: آمریکا 
اگر به تعهداتش عمل کند، ما هم به تعهدات خود 
عم��ل میکنیم. ترامپ ُمرد و برجام زنده ماند. تمام 
تالش او از بین بردن توافق هستهای بود، هدفی که 
تندروهای س��عودی و اسراییلی به دنبال آن بودند 

اما برجام امروز زنده و سر حالتر از دیروز است.
رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه ساکنان 
امروز کاخ سفید باید به قانون، مقررات بینالمللی و 
قطعنامهها از جمله ۲۲۳۱ بازگردند؛ بیان کرد: اگر 
آنها ب��ه قانون برگردند و صادقانه بیایند و به قانون 
بازگردند، طبیعی اس��ت ما هم به تمام تعهداتمان 

عمل خواهیم کرد. ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

وزی��ر امور خارج��ه گفت: خیلی جالب اس��ت که خبرنگار 
فیگارو چ��ک نکرده آقای تخت روانچی در این مدت ایران 
بودن��د و در زمانی که به نیویورک برگش��ته یک هفته در 

قرنطینه بوده است.
محمدج��واد ظریف در مورد ادعای فیگارو مبنی بر  رایزنی 
روانچی با تیم بایدن در نیویورک گفت: خیلی جالب است 
ک��ه خبرنگار فیگارو چک نکرده آقای تخت روانچی در این 
مدت ایران بودند و در زمانی که به نیویورک برگش��ته یک 

هفته در قرنطینه بوده است.
وی ادام��ه داد: ما یک توافق مس��تحکم داری��م، نکاتی که 
در این توافق اس��ت و یا نیست با توافق انجام شده است و 

امکان ندارد که دوباره مذاکره کنیم.
وزیر امور خارجه بیان داشت: اروپاییها کامال اطالع دارند که 
در سهس��ال گذشته کشوری که با رعایت مصالح مردم خود 
و مصال��ح بینالمللی و با اصل تعهد به تعهدات بین المللی و 
عهدشناس��ی برجام را حفظ کرده، ایران بوده است اروپاییها 
حتی در اقدام بسیار کوچکی مانند اینستکس موفق نبودند و 
نتوانستند منابع مالی برای آن فراهم کند و دیروز سخنگوی 
دبیر کل ملل متحد اعالم کرد که پول ایران در کره جنوبی 
آماده اس��ت و حتی س��ازمان ملل متحد نتوانس��ته آنرا به 
نیویورک منتقل کند تا س��همیه ایران را تحویل بگیرد؛ این 
واقعیتی اس��ت که هرچقدر آمریکاییها و اروپاییها بخواهند 

خود را پشت ادعاها پنهان کنند، تأثیری ندارد.
ظریف بیان داش��ت: همانطور که که مق��ام معظم رهبری 
ه��م فرمودند ما عجلهای نداریم ولی ب��ه عهِد خود پایبند 
هس��تیم و اگر آنه��ا تحریمها را بردارند و اگ��ر اروپاییها به 
تعهدات خود عمل کنند، ما هم تعهدات خود را کامال اجرا 
خواهی��م کرد االن توپ در زمین آنهاس��ت و دولت جدید 
آمریکا قرار نیس��ت به کس��ی باج بدهد و قرار اس��ت صرفا 
تعه��دات خود را اجرا کند بداند که ما برای اجرای تعهدات 
دیگ��ران به آنها باج نخواهی��م داد و دنبال باجگیری هم از 
کسی نیس��تیم و تعهداتی دادند و خساراتی به ملت ایران 
وارد کردند و ما باید ببینیم که چقدر آمادگی دارند تا این 
تعه��دات را انجام دهند. وی گف��ت: آنکه منطقهی ما را به 
آتش کشیده، سالح ریخته و منطقه را به انبار باروت تبدیل 

کرده، آمریکا، فرانسه و اروپایی ها هستند.
وزی��ر امور خارجه بیان داش��ت: مردم ما ب��ا مقاومت خود 
فشار را شکست دادند و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
نیز آمریکا را در مجامع بینالمللی با پش��توانه حمایت مردم 
شکس��ت داد هفته قبل ۱۱0 کشور علیه آمریکا در صحن 
مجمع عمومی رأی داد و فقط ۱0 کشور به نفع آمریکا رأی 

دادند که این علیرغم تالشهای آمریکاییها بود.  
ظری��ف درب��اره مس��ائل منطقه��ای و موش��کی، گفت: از 
ابتدا مش��خص بوده و توافق کردیم ک��ه این موضوعات در 
برج��ام نب��وده و نخواهد ب��ود؛ برای همین نی��ز پذیرفتیم 

ک��ه محدودیتهای تس��لیحاتی تا پنج س��ال ادام��ه یابد و 
محدودیتهای موش��کی نیز تا هش��ت س��ال؛ اینمسئله در 
قطعنامه مطرح شد چراکه حاضر نبودیم درباره آن صحبت 

کنیم فلذا هزینه صحبت نکردن را پرداختیم.  
وی عنوان کرد: نکتهای که دولت جدید آمریکا و اروپا باید 
بدانند این اس��ت که مشکل منطقه ما از ایران نیست بلکه 
از آنهاست؛ این مسئله را به آنها گفتیم و آنها حاضر نشدند 
دربارهی آن صحبت کنند. مش��کل س��الح در منطقه ما از 
نظر محدودیت تسلیحاتی که خودش تولید میکند، نیست 
بلکه فروش س��الح به منطقه اس��ت که منطق��ه را به انبار 

باروت تبدیل کرده است.
ظریف اظهار داشت: اگر فرانسه یا آمریکا میخواهند درباره 
وضعیت تس��لیحات در منطق��ه صحبت کنن��د، باید ابتدا 
فروش ۲۵ درصد سالح دنیا را به این منطقه متوقف کنند 
و بع��د درباره این موضوع صحبت کنن��د. من بعید میدانم 
کس��انی که ۱00 میلیارد دالر فروش س��الح به منطقه ما 
دارند که روی مردم یمن و فلسطین خراب میشود  و از این 
فروش غیرانسانیش��ان دس��ت بردارند و بعد صحبت کنند. 
درباره این موضوعات یک بار بحث شده و به توافق محکمی 

هم به آن رسیدهایم؛ اینها باید از گذشته درس بگیرند.  
وی با اشاره به سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان اظهار 
داش��ت: اگر آنها میپذیرند حمله به کنگره برایشان سرمایه 
اس��ت، باید بپذیرند اقداماتی که علیه ای��ران انجام داده و 
آدمکش��یها و بچهکش��یهایی که در ایران انجام داده است، 
ک��ودکان و بیماران پروانهای ک��ه به خاطر ترامپ در ایران 
زجر کش��یدند، افرادی که به خاطر نرسیدن دارو در ایران 
زجر کشیدند، اینها هم س��رمایههایی هستند که میتوانند 

از آن اس��تفاده کنند.   سابقه آقای ترامپ و تصویری که از 
او ام��روز در آمریکا وجود دارد برای افراد جدید و متحدان 
آنها کافی باشد و آنها بدانند اگر این روش برای دیگران کار 

میکند برای مردم بزرگ ایران کار نمیکند.
وزیر ام��ور خارجه در ادامه در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
زمانبندی و نحوه بازگش��ت آمریکا به برج��ام عنوان کرد: 
اصال نیازی به مذاکره نیس��ت؛ آنچه اتفاق افتاده این است 
ک��ه دولت آمریکا قانون و تعهدات خود را شکس��ته و هیچ 
کس نمیتواند برای اینکه تعهدات خود را اجرا کند، دوباره 
مذاک��ره کند. اجرای تعهدات موضوع مذاکره نیس��ت؛ قبال 
اع��الم کردیم و در س��خنرانی مقام معظ��م رهبری در ۱9 
دی و صحبت امروز رئیس��جمهور نیز کامال مشخص است.   
رهبری فرمودند ما عجله نداریم و اگر آنها تعهدات خودشان 
را اجرا کردند یعنی تحریمها را برداشتند؛ مهم این است که 

تحریمها برداشته شود و ما بحثهای ریز حقوقی نداریم.
ظریف ادامه داد: امروز مش��خص اس��ت که ترامپ تعدادی 
از تحریمه��ا را برگردانده و تعدادی تحریم هم جدید اضافه 
کرده اس��ت. وظیفه بایدن این اس��ت که ای��ن تحریمها را 
ب��ردارد و اگر ای��ن تحریمها برداش��ته ش��د، همانطور که 
رهبری و رئیس��جمهور صریحا گفتند، م��ا هم به تعهدات 
خود برمیگردیم.   دوس��ت داریم سریعتر تحریمها برداشته 
ش��ود اما عجله ه��م نداریم؛ مردم ما تحم��ل کردند، امروز 
ه��م تحمل میکنن��د. امروز هم این ام��کان وجود دارد که 
اگر آمریکاییها تعهداتش��ان را اجرا کردند، با فاصله بس��یار 
کم��ی ایران ه��م تعهدات خود را اجرا کند. این مس��ئله از 
سوی باالترین مقام کشور و باالترین مقام اجرایی کشور به 

صراحت مطرح شده است.

وی خاطر نشان کرد: آنچه آمریکا باید انجام دهد این است 
به کل تعهداتی که از آنها خارج شده برگردد و معنای صریح 
این اس��ت که تحریمها باید رفع و برداشته شود تحریمها، 
اس��امی و نوع سرش��اخههایی که ترامپ اضافه کرده، همه 
آنها باید رفع ش��ود. این نیس��ت که برگردن��د و بگویند در 
ماده فالن برجام نوشته شده که قانون شماره فالن و قانون 
ش��ماره بهمان باید برگردانده شود ترامپ تالشهایی کرده 
ک��ه برجام را نابود کند و هدف ترامپ نابودی بوده اس��ت؛ 

همانطور که هدف او نابودی دموکراسی بوده است.
وزیرخارجه گفت: امروز مش��خص ش��د ک��ه او مردم را به 
سوی کنگره فرستاد و این مسئله باید حل شود و به سمت 
اجرایی شدن برود در اینصورت، ایران نیز همه اقداماتش را 
برمیگرداند. آنکه اینکار  چگونه و در چه زمانی انجام شود، 

یک کار تکنیکی است و حتما انجام میشود.
ظریف اظهار درباره دیدار خود با هیئت کرهای و مذاکرات 
صورت گرفته، بیان داشت: هیئت کره جنوبی پیشنهاداتی 
که برای ایران آورده بود پیش��نهادات مناسبی نبود و ما به 
آنه��ا گفتیم که پول بانک مرکزی صرف غذا و داروی مردم 
میش��ود و شما به دستور آمریکا غذا و داروی مردم ایران را 
نگه داش��تید. بدانید که این در آینده در مورد نحوه نگرش 
م��ردم ایران به کره تاثیر خواهد گذاش��ت و کس��ی که در 
نهای��ت بازنده این بازی خواهد بود، ک��ره جنوبی و صنایع 
ک��ره جنوبی خواهند ب��ود. چون مردم ما ای��ن رفتار را به 

دقت رصد میکند.
وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درب��اره انتقاداتی از تیم 
مذاکره کننده و اینکه ما در دوره بعد بهتر مذاکره میکنیم 
و آیا میش��د که بهتر از این مذاک��ره کرد؟، تصریح کرد: ما 
ایرانیها اصطالحی داریم که میگوییم امالی نوش��ته نشده 
غلط ن��دارد؛ توافق و نوش��تن یک متن یعنی هم ش��ما و 
هم طرف مقابل باید راضی باش��ید شما نمیتوانید به طرف 
مقابل بگویید م��ن این متن را میخواهم او هم نمیتواند به 
شما بگوید آقایانی که این صحبتها را میکنند به من نشان 
بدهند دو صفحه با یک نفر توافق نوشتند نه ۲00 یا ۱۵0 
صفح��ه آقایانی ک��ه میگویند ما این تواف��ق را نخواندهایم 
چیزی که دو صفحه اس��ت و خودشان هم نخواندند و امضا 
کردند را نش��ان دهند توافق یعنی اینکه و آنچه که ش��ما 
میخواهی��د و آنچه که ط��رف مقابل میخواه��د این یعنی 
توافق در غیر این صورت تسلیم میشود. وزیر خارجه ادامه 
داد: دوس��تان ما اگر بخواهن��د چنین توافقی انجام بدهند، 
خیلی باید زحمت بکش��ند و من نمیگوی��م نمیتوانند ولی 
خیلی باید زحمت بکشند؛ اگر روزی از این بهتر را نوشتند 
بنده در مقابل آنها تعظیم میکنم و دستش��ان را میبوسم و 
برای خدمتی که به مردم ایران کردند، تش��کر خواهم کرد 
امی��دوارم آنها ه��م اگر نمیخواهند ما را تحس��ین کنند از 

پشت به ما خنجر نزنند. تسنیم 

ظریف:

 تخت روانچی با آمریکا مذاکره ای نداشته است

ایران تهدیدی در خاورمیانه است
گزین��ه رئیس جمهور منتخب آمریکا ب��رای وزارت دفاع، با متهم کردن 
ته��ران به ثباتزدایی در منطقه غرب آس��یا، مدعی ش��د ایران نیروهای 
آمریکایی و متحدان آن در منطقه را تهدید میکند. لوید آس��تین ژنرال 
بازنشس��ته آمریکایی مدعی شد ایران تهدیدی برای متحدان آمریکا در 

منطقه غرب آسیا و نیروهای مستقر این کشور در منطقه است.
آستین طی اظهاراتی در جلسه بررسی صالحیت خود برای ریاست پنتاگون 

در کمیته خدمات مسلح مجلس سنا، ادعا کرد: ایران همچنان یک عنصر ثباتزدا 
در منطقه است... این ]کشور[ تهدیدی برای شرکای ما در منطقه و آن دسته از 
نیروهایی اس��ت که در منطقه مستقر کردهایم. وی در ادامه ادعاهای خود افزود: 
اگر ایران روزی به توانمندی اتمی برس��د، مقابله کردن با بیشتر مشکالتی که با 
آن در منطقه مواجه هستیم، به دلیل این مسئله دشوارتر خواهد شد. فارس 

تاکید جوزپ بورل بر تقویت همکاری با دولت بایدن 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا با ابراز امی��دواری برای پایان 
دادن رئیس��جمهور منتخب آمریکا به حکوم��ت توئیتری دولت کنونی 
این کش��ور، بر لزوم تقویت همکاری اروپا با واشنگتن درخصوص توافق 
هستهای ایران تاکید کرد. جوزپ بورل همچنین ابراز امیدواری کرد که 

دولت بایدن به نحوه حکومت توئیتری دونالد ترامپ رئیسجمهور کنونی 
آمریکا - که آخرین ساعات خود در کاخ سفید را طی میکند- پایان دهد.

شامگاه شنبه بود که سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس از اعالم ایران درباره آمادگی 
برای تولید اورانیوم فلزی بهعنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران عمیقاً ابراز نگرانی 
کردن��د و از تهران خواس��تند به تعهدات برجامی خود بازگ��ردد. آنها در بیانیهای 
مشترک مدعی شدند: ایران هیچ استفاده غیرنظامی موثقی از اورانیوم فلزی ندارد. 

تولید اورانیوم فلزی  به صورت بالقوه داللتهای نظامی جدی دارد. مهر  

تحریمهای ترامپ و پامپئو باعث مرگ هزاران ایرانی شد
نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در رشته پیامهایی به سلسله اقدامات 
دولت ترامپ پرداخت و نوشت که تحریمهای وی و وزیر خارجه دولتش 

در دوران همهگیری کرونا باعث مرگ هزاران ایرانی شد.
ایله��ان عمر در این پیام توییتری با خطاب قرار دادن پامپئو نوش��ت: 

این مرد یک هیوالس��ت. ما نباید ملیونها انسانی که به دلیل بیدادگری 
وی رنج کش��یدند را فراموش کنیم.. وی در ادامه این پیام نوش��ت: پامپئو 

برای اعمال تحریمهای خرد کننده علیه مردم ایران البیگری کرد و بس��یاری از 
آنها را از داروهای مورد نیازش��ان در دوران همهگیری محروم کرد و هزاران نفر 

کشته شدند.
وی اضاف��ه کرد: ایران در حال حاضر ۱۲ برابر بیش از میزان مجاز اورانیوم غنی 

شده دارد و رژیم ایران از همیشه قدرتمندتر است. تسنیم 
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جمهوری اس��المی ایران سهش��نبه ۳0 دی دونالد ترامپ 
و۱0 مق��ام ارش��د آمریکای��ی از جمله مای��ک پمپئو وزیر 
خارجه این کش��ور را به خاطر نقش و دخالت در اقدامات 
تروریس��تی و ضد حقوق بش��ری علیه جمهوری اسالمی و 

اتباع ایرانی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
دو روز پیش سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران از تحریم دونالد ترامپ و۱0 مقام 
ارش��د آمریکایی به ش��مول مایک پامپئو وزیر خارجه این 
کش��ور به واس��طه نقش و دخالت در اقدامات تروریستی و 
ضد حقوق بش��ری علیه جمهوری اس��المی ای��ران و اتباع 
ایرانی خبر داد. بر این اس��اس مقامات ارش��د آمریکا شامل 
دونالد ترامپ رئیس جمهور، مایک پامپئو وزیر امور خارجه 
، مارک اس��پر وزیر دفاع سابق، کریس��توفر میلرسرپرست 
وزارت دفاع ، استیو منوشین وزیر خزانه داری، جینا هاسپل 
رئیس آژانس مرکزی اطالعات )س��یا(، جان بولتون مشاور 
سابق امنیت ملی، برایان هوک رئیس سابق گروه اقدام علیه 
ایران و نماینده س��ابق ویژه وزارت ام��ور خارجه آمریکا در 
ام��ور ایران، الیوت آبرامز نماینده وی��ژه وزارت امور خارجه 
آمریکا در امور ایران، جرد کوش��نر مش��اور ارشد ترامپ و 
آندریا گاکی مسؤول اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا 
)اوف��ک( از روز سهش��نبه ۳0 دی ماه ۱۳99 در فهرس��ت 

تحریمهای جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتند.
تحریم این مقامات آمریکایی در راستای اجرای قانون مقابله 
با نقض حقوق بش��ر و اقدامات ماجراجویانه و تروریس��تی 
آمریکا در منطقه  مصوب ۲۲ مرداد ۱۳9۶ مجلس شورای 
اس��المی ب��ه دلیل ارت��کاب جنایات تروریس��تی، ترویج و 

حمایت از تروریسم و نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین 
حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر صورت گرفته است.

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
این خصوص تاکید کرد: این اش��خاص به دالیلی همچون 
صدور دس��تور و راهبری عملیات ترور س��ردار شهید حاج 
قاس��م سلیمانی و همراهان ایش��ان، سازماندهی و حمایت 
از اقدام��ات تروریس��تی علی��ه جمهوری اس��المی ایران، 
اق��دام به ایجاد، تامین مالی، ارائه تس��لیحات و آموزش به 
گروههای تروریستی، حمایت همه جانبه از سرکوبگریهای 
رژیم صهیونیس��تی علیه ملت فلس��طین  به ویژه اقدامات 
تروریستی این رژیم در ترور دانشمند شهید محسن فخری 
زاده ،اعمال تحریمهای ظالمانه، غیر قانونی و یکجانبه علیه 
جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران و اقدام عامدانه جهت 
تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانیان، از جمله، از طریق 
ممانعت از دسترسی آنان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات 
پزشکی، پشتیبانی از رژیمهای سرکوبگر منطقه و حمایت 
از جنایات علیه بش��ریت و جرایم جنگی رژیمهای مذکور 
در یمن، ارتباط فعاالنه و همه جانبه با گروهک تروریستی 
منافقی��ن و حمایت سیاس��ی، تبلیغات��ی و فرهنگی از این 
گروهک که اقدامات تروریستی متعددی علیه منافع دولت 
و ش��هروندان جمهوری اس��المی ایران مرتکب شده است، 

مورد تحریم قرار گرفتهاند.
خطی��ب زاده همچنی��ن گف��ت: جمهوری اس��المی ایران 
یادآوری میکند که طب��ق مبانی حقوقی بینالمللی، اعمال 
تحریمهای یکجانبه )اقدام��ات زورمدارانه یکجانبه(، نقض 
فاح��ش اصول بنیادین حقوق بینالملل مندرج در منش��ور 

ملل متح��د و برخالف حقوق بینالمل��ل، از جمله، حقوق 
بینالمل��ل بشردوس��تانه بوده و مانع از تحقق حقوق بش��ر 
میش��ود. بر این اس��اس جمهوری اسالمی ایران، حق خود 
در اتخاذ تدابیر الزم در مقابله با اعمال متخلفانه بینالمللی 
آمری��کا در همه زمینهها محفوظ میدارد. پس از آن وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بیانیهای به تشریح 
این اقدام و علل تحریم مقامات مذکور آمریکایی پرداخت.

چرا ترامپ تحریم شد؟
بر اس��اس این بیانیه س��ازماندهی و حمای��ت از فعالیتها و 
اقدامات تروریس��تی علیه جمهوری اس��المی ایران و اتباع 
ایرانی، نقش اساسی در ایجاد، تامین مالی، ارائه تسلیحات 
و آموزش به گروههای تروریس��تی، رژیم سرکوبگر منطقه 
و رژیم صهیونیس��تی و حمای��ت همه جانبه از آنها به ویژه 
اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری 
زاده، دستور و راهبری عملیات ترور شهید قاسم سلیمانی 
و همراهان آن، اعمال تحریمها علیه جمهوری اس��المی و 
ملت ای��ران و اقدام عامدانه جهت تحمیل ش��رایط خاص 
زندگی بر ایرانیان، از جمله از طریق ممانعت از دسترس��ی 
آنان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزش��کی به ویژه در 
شرایط ناشی از بیماری کوید-۱9 و نیز محروم کردن آنان 
از حقوق بنیادین خود و به خطر انداختن زندگی میلیونها 
ایرانی از جمله اقداماتی است که ترامپ علیه ایران صورت 
داده اس��ت. وزارت امور خارجه در این بیانیه همچنین به 
حمای��ت مالی و همه جانبه ترامپ از جنایات تروریس��تی 
رژیم صهیونیس��تی، اش��غالگری و اقدامات سرکوبگرانه آن 

رژیم علیه مردم فلسطین اشاره کرده است.
پشتیبانی از رژیمهای سرکوبگر منطقه و حمایت از جنایات 
علیه بش��ریت و جرایم جنگ��ی رژیمهای مذکور در یمن و 
نقش در کش��تار دهها هزار یمن��ی، آوارگی میلیونها نفر و 
شرایط وخیم زندگی به ویژه برای زنان و کودکان یمنی از 

دیگر اتهامات ترامپ است.
در همین خص��وص، دونالد ترامپ، به اس��تناد بند یک تا 
پن��ج ماده چهار و بند دو و س��ه ماده پن��ج قانون »مقابله 
با نقض حقوق بش��ر و اقدامات ماجراجویانه و تروریس��تی 
آمریکا در منطقه« مش��مول تحریمهای جمهوری اسالمی 

ایران، قرار میگیرد.
نقش اساس��ی در جنایات و فعالیتهای تروریس��تی آمریکا 
علی��ه جمه��وری اس��المی ای��ران و اتب��اع آن، ب��ه ویژه 
در اقدام تروریس��تی آمریکا علیه س��ردار ش��هید قاس��م 
س��لیمانی و همراهان��ش، حمایت از اقدامات تروریس��تی 
رژیم صهیونیس��تی و گروههای تروریس��تی نظیر گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن و داعش، تالش در جهت تش��دید 
تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران و ملت ایران، اجرای 
سیاست »فش��ار حداکثری«، توسل به ابزار نامشروع نظیر 
تهدید و ارعاب س��ایر دولتها، در جه��ت ایجاد اختالل در 
رواب��ط اقتصادی و تجاری ایران با س��ایر کش��ورها، نقش 
ج��دی در ممانعت از دسترس��ی ایرانیان به غ��ذا و دارو و 
خدمات و تجهیزات پزش��کی به ویژه در ش��رایط بیماری 
کرونا نی��ز از جمله اقدامات پامپئو علیه ملت ایران در این 
بیانیه عنوان ش��ده اس��ت. حس��ن روحانی رئیس جمهور 
خرداد ۱۳9۶ قانون مقابله با نقض حقوق بش��ر و اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب مجلس 
ش��ورای اس��المی را برای اجرا به وزارت امور خارجه، ابالغ 
کرد. براس��اس ماده ششم این قانون صدور روادید ورود به 
قلمرو جمهوری اس��المی ایران برای اش��خاص مندرج در 
فهرس��ت تحریم تهیه ش��ده وفق تبصرههای مواد چهار و 
پنج  این قانون ممنوع اس��ت. ماده هفت هم عنوان میکند: 
قوه قضاییه موظف اس��ت کلیه اموال و داراییهای اشخاص 
مندرج در فهرس��ت تحریم تهیه ش��ده وف��ق تبصرههای 
م��واد چهار و پنج این قان��ون را در قلمرو تحت صالحیت 

جمهوری اسالمی ایران توقیف نماید. فارس 

   چرا ایران ترامپ و ۱۰ مقام ارشد آمریکایی 

را تحریم کرد؟


