
همکاری هند و فرانسه برای فعالیت های هسته ای

هند و فرانسه ایجاد توافقی برای همکاری هسته ای میان این دو کشور را 
بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از الیومینت، هند و فرانسه در روز شنبه پیش برد توافقی 
مقدماتی برای ساختن یک تاسیسات انرژی هسته ای را که قادر به تولید ۱۰ گیگاوات 

انرژی برای تامین سومین اقتصاد بزرگ آسیا است را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی این توافق با حضور سوشما سواراج، نخست وزیر هند و ژان ایو لودریان، وزیر 

امور خارجه فرانسه در نیو دهلی انجام گرفت.
مبنی بر اعالن سفارت فرانسه در پایتخت هند، لودریان در نیودهلی به خبرنگاران 
گفت که در طی این مذاکرات، دو طرف موافقت کردند تا در آفریقا پروژه هایی به 
ویژه در زمینه توسعه سازگاری با محیط را در چارچوب اتحاد بین المللی انرژی 

خورشیدی انجام دهند.
به گفته لودریان این شش رآکتور که فرانسه برنامه دارد تا آن ها را در جایتاپور 
واقع در استان ماهاراشترا، گنجایشی معادل تقریبا ۱۰ گیگاوات خواهد داشت که این 
میزان کمک قابل توجهی به برآورده شدن هدف هند برای تولید ۴۰ درصد نیروی 
برق خود از سوخت های غیر فسیلی تا سال ۲۰۳۰ است که این امر در راستای 

تعهدات این کشور در کنفرانس آب و هوای پاریس است.
وی افزود: پروژه جایتاپور همچنین با در بر داشتن انتقال محصوالت، تکنولوژی، 

تحقیقات مشترک و آموزش منجر به سازندگی در هند خواهد شد.

در آستانه عملیات ترکیه در شرق فرات

گفتگوی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره تحوالت اخیر 
سوریه

در آستانه عملیات ترکیه در شرق فرات سوریه، رؤسای جمهور ترکیه و 
آمریکا درباره آخرین تحوالت سوریه گفتگوی تلفنی کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی آخرین تحوالت سوریه 

و روابط دوجانبه و موضوع مبارزه با تروریسم را بررسی کردند.
اردوغان در این گفتگو نگرانی خود را از حضور یگان های مدافع خلق کرد در 

نزدیکی مرزهای ترکیه و فعالیت افراد مسلح کرد ابراز داشت.
دو طرف با تضمین هماهنگی بیشتر میان دو کشور در سوریه توافق کردند.

این گفتگوی تلفنی درحالی صورت گرفته که ارتش ترکیه قصد دارد عملیات 
نظامی جدیدی را در سوریه آغاز کند. این عملیات درمنطقه شرق فرات که تحت 

کنترل کردهاست، انجام خواهد شد.
اردوغان اخیرا اعالم کرد که این عملیات ظرف چند روز آینده آغاز می شود.

مایکل کوهن:

ترامپ می دانست پرداخت حق السکوت اشتباه است
وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا گفته است که دونالد ترامپ می دانسته 
پرداخت حق السکوت به دو زنی که ادعا کرده بودند با او رابطه داشته اند، 

اقدامی اشتباه بود.
به گزارش ایسنا، مایکل کوهن، وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری 
ای بی سی گفت که ترامپ نگران علنی شدن ادعاهای این دو زن در آن زمان و تاثیر 

آن بر نتیجه انتخابات بود.
مایکل کوهن اخیراً به سه سال زندان محکوم شد. مهم ترین اتهام های کوهن به 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ مربوط می شود. گفته شده که او در جریان 
مبارزات انتخاباتی به دو زنی که مدعی داشتن رابطه جنسی با دونالد ترامپ شده 

بودند، به نمایندگی از ترامپ پول پرداخت کرده تا این دو زن سکوت کنند.
ترامپ روز گذشته با انتشار توییتی گفت که او هرگز از کوهن نخواسته قانون را 
نقض کند. او نوشت: من هرگز از کوهن نخواستم که قانون را نقض کند. او وکیل 
بود و باید قانون را بلد باشد. به این می گویند توصیه وکیل و اگر وکیل اشتباه کند، 

مسئولیت سنگینی دارد. به همین دلیل است که پول می گیرند.
با این حال حکم سه سال زندان نشان می دهد تخلفاتی که در ستاد تبلیغاتی 
دونالد ترامپ در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ رخ داده، تا چه اندازه جدی است. او که 

٥٢ سال دارد تا کمتر از دو ماه دیگر باید خود را به زندان معرفی کند.
مایکل کوهن تعهد کرده که همچنان با بازرس ویژه رابرت مولر همکاری کند که 

درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا تحقیق می کند.
او به اتهام دروغ گفتن به کنگره، نقض قوانین مالی انتخاباتی و فرار از مالیات اعتراف 

کرده و دو میلیون دالر هم جریمه مالی شده است.
او اولین فرد از حلقه افراد نزدیک به دونالد ترامپ است که در نتیجه تحقیقات 

بازرس مولر به زندان افتاده است.

فالح الفیاض:

نامزد تصدی پست وزارت کشور عراق می مانم
نامزد تصدی پست  تازگی  به  عراق که  الشعبی"  "حشد  رئیس سابق 
وزارت کشور شده و با مخالفت سرسختانه مقتدی صدر مواجه است، 
نامزد تصدی  در سخنانی تاکید کرد، مادامی که نخست وزیر بخواهد 

این پست می ماند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سومریه نیوز، فالح الفیاض، رئیس سابق 
حشد الشعبی عراق در پاسخ به مخالفت  برخی جریان های سیاسی عراقی به 
ویژه مقتدی صدر با نامزد شدنش برای تصدی پست ریاست وزارت کشور اظهار 
کرد: موضوع نامزد شدن من برای پست وزارت کشور عراق در مقابل دولت 
است و من هر تصمیمی که توسط نخست وزیر اتخاذ شود را می پذیرم و دولت 

می تواند هر تصمیمی بگیرد.
وی افزود: من تصمیمم درباره نامزد شدن برای تصدی این پست را تغییر نخواهم 
داد و به آن پایبندم و نخست وزیر نیز می تواند هر تصمیمی را که مناسب می داند 
درباره نامزد شدن من اتخاذ کند. موضوع کاندیدا شدن من به نخست وزیر سپرده 
شده و اوست که در این باره تصمیم می گیرد و وی نیز نباید در مقابل فشارهای 

طرف های مختلف در زمینه انتخاب وزرای باقی مانده کوتاه بیاید.
قرار است که پارلمان عراق در جلسه سه شنبه هفته جاری اسامی وزرای باقی مانده 

از جمله وزارت دفاع و کشور را اعالم کند.

کالهک  هیچ  ایران  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
هسته ای در اختیار ندارد که برایش موشک داشته باشد.
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
به  پاسخ  در  دوحه  بین المللی  نشست  حاشیه  در  کشورمان 
پرسش خبرنگاری درباره اتهام واهی آمریکا به ایران نسبت به 
نقص قطعنامه ۲۲۳۱  با اشاره به این که »موشک های ایران 
در  دیگران  به  نسبت  ما  کرد:  عنوان  دارند«،  دفاعی  اهداف 
منطقه مان از موشک های کمتری استفاده می کنیم؛ به همین 
خاطر نیز از ابتدا اعالم کرده ایم که موشک های مان قابل مذاکره 

نیستند.
وی با اشاره به نقض برجام توسط دولت ترامپ افزود: آمریکا 
با خروج از برجام، به طور کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
را نقض کرده است؛ پس حق ندارد از این قطعنامه صحبت کند. 
آمریکا تالش کرده برجام را از میان ببرد اما این توافق همچنان 

پابرجا است.
وی همچنین افزود:  این قطعنامه )۲۲۳۱( ایران را از آزمایش 
موشک بازنمی دارد. قطعنامه تنها از موشک هایی یاد می کند 
که توانایی حمل کالهک های هسته ای را داشته باشند. برجام 
و قطعنامه ۲۲۳۱ تایید می کنند که ایران به دنبال سالح های 
در  هسته ای  کالهک  هیچ گونه  ما  بنابراین  نیست؛  هسته ای 
اختیار نداریم که بخواهیم برایشان موشک بسازیم. این بدین 
معناست که موشک هایی که ما در حال آزمایش شان هستیم، 

هیچ دخلی به قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ندارند.
تفکر  این که »طرز  به  اشاره  با  امور خارجه کشورمان  وزیر 
آمریکایی ها قدیمی است«، اظهار کرد: به نظر من برجام یک 
توافق تاریخی دیپلماتیک است که جامعه بین  المللی به آن باور 
دارد. جامعه بین المللی می خواهد این توافق حفظ شود. آمریکا 
تمام تالشش را کرده که این توافق را سست و نابود کند، اما 
ظاهرا باقی جهان آمادگی پذیرش این خواسته آمریکا را ندارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان پیش تر نیز در 
واکنش به ادعای مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر 
اینکه ایران یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده که 
قابلیت حمل چندین کالهک موشکی منفجره را دارد، گفت: 
آقای پمپئو هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت قائل 
نیست و برخالف تعهدات بین المللی از برجام خارج شدند اما 
دیگران را به خاطر اجرای برجام مجازات می کنند لذا از وی 

توقع بیشتری نیست.
وی با تاکید بر اینکه در برجام آزمایش موشک برای ایران 

ممنوع نشده است، گفت: در قطعنامه ۲۲۳۱ هم صرفاً در مورد 
موشک هایی با قابلیت حمل کالهک هسته ای است اما ممنوع 
نشده بلکه از ایران خواسته شده از این نوع موشک ها استفاده 

نشود.
ظریف یادآور شد: ایران به دنبال استفاده از سالح هسته ای 
نیست، این موشک های ایرانی هم برای حمل سالح هسته ای 
تولید نشده اند، در واقع موشک های تولیدی ما برای کالهک 

متعارف طراحی شده اند.
به  نیاز  زن  نقطه  موشک  طراحی  برای  اینکه  بیان  با  وی 
کالهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات وزیر خارجه 
آمریکا در مورد آزمایش موشک های ایرانی همانند گذشته از 
پایه غلط است، آنها بهتر است قطعنامه  ۲۲۳۱ را مطالعه کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در پیامی توئیتری 
ایران  اینکه آزمایش موشکی  ادعای آمریکا و غرب درباره  به 

نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است واکنش نشان داد.

امنیت  شورای  گرفتن  به سخره  نوشت:  خود  پیام  در  وی 
سازمان ملل، شکست در تحقق تعهدات و پاسخگو بودن آمریکا 
برای عدم پایبندی را تحت الشعاع قرار نمی دهد؛ خصوصا وقتی 
که خود آمریکا می پذیرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل از توانایی های بازدارنده ایران جلوگیری نمی کند. 
به جای تضعیف قطعنامه ۲۲۳۱، بهتر است که همگی در جهت 

پایبندی به آن حرکت کنند.
برایان هوک در اواخر شهریور ماه نسبت به فریب آمیز بودن 
متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرده 

بود.
وی در ادعاهای خود گفته بود که طبق این قطعنامه ایران 
نباید به فعالیت های مرتبط با موشک های بالیستیک که توانایی 

حمل سالح های هسته ای داشته باشد، بپردازد.
عالوه براین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در 
واکنش به ادعای مایک پمپئو اظهار داشت: برنامه موشکی ایران 

ماهیت دفاعی دارد و بر اساس نیازهای کشور طراحی می شود.
 وی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه 

موشکی و یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.
به درخواست  بنا  ملل  امنیت سازمان  این حال، شورای  با 
بررسی  به  خود  سه شنبه  روز  نشست  در  فرانسه  و  انگلیس 
آزمایش موشکی ادعایی توسط ایران پرداخت که بدون نتیجه 
کردن  محکوم  خواستار  جلسه  این  در  آمریکا  یافت.  پایان 

آزمایش های موشکی ایران شده بود.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز در بیانیه ای در این 
نشست، آمریکا را به ایجاد سردرگمی در مورد عبارت بندی 
قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرد و گفت که فعالیت های موشکی اش 

مشروع و قانونی است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: این 
آمریکا است که صد در صد ناقض همین قطعنامه به شمار 

می آید چون به طور غیرقانونی از آن خارج شده است.
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سفیر استرالیا در اتریش: جایگزینی برای برجام وجود ندارد
سفیر استرالیا در اتریش اعالم کرد که جایگزینی برای برجام وجود ندارد. به گزارش ایسنا، برندون همر، سفیر استرالیا در اتریش در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به این که هیچ جایگزینی برای برجام به منظور کنترل برنامه هسته ای ایران 

وجود ندارد، نوشت: همانطور که نخست وزیر اسکات موریسون اعالم کرد، استرالیا مواضع خود نسبت به برجام را حفظ خواهد کرد. روزنامه گاردین که سخنرانی اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا در روز شنبه را منتشر کرد، نوشته بودکه  
موریسون در رابطه با برجام ادعا کرده است: ما نه تنها نسبت به آن چه که در این توافق موجود است نگرانیم، بلکه نسبت به آن چیزهایی که در این توافق نیستند نیز ابراز نگرانی می کنیم.

اخبار در حاشیه نشست بین المللی دوحه

ظریف: موشک های ما دخلی به قطعنامه 2231 ندارند

دور تازه اعتراض جلیقه زردها

 فرانسه در آستانه جنگ داخلی!
دولت فرانسه از مردم خواسته است تا به خیابان ها نیایند و به اعتراض ها 
نپیوندند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای آرام تر کردن فضا، 
وعده داده حداقل دستمزدها افزایش خواهد یافت. رئیس جمهوری فرانسه 
همچنین گفته است که طرح افزایش مالیات بازنشستگان کم درآمد لغو 

خواهد شد.
مقام های فرانسه در حال آماده شدن برای دور تازه اعتراض های ضد دولتی جنبش 

جلیقه زردها هستند.
هزاران پلیس به کوچه و خیابان های پاریس اعزام شده اند تا جلوی خرابکاری و 
غارت احتمالی را بگیرند. در هفته های گذشته شماری از معترضان دست به خرابکاری 

و شکستن شیشه ماشین ها و مغازه ها زدند.
دولت فرانسه از مردم خواسته است تا به خیابان ها نیایند و به اعتراض ها نپیوندند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای آرام تر کردن فضا، وعده داده حداقل 
دستمزدها افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفته است که طرح افزایش مالیات بازنشستگان 
کم درآمد لغو خواهد شد.

شماری از معترضان این وعده های رئیس جمهوری فرانسه را قدم مثبت رو به جلو 
خوانده اما شمار دیگر آن را رد کرده اند.

برخی ناظران گفته اند خشونت بخش افراطی معترضان می تواند به خواسته اصلی 
معترضان لطمه بزند.

هفته پیش آقای مکرون در اولین سخنرانی خود پس از خشونت های اخیر در 
فرانسه گفت بسیاری از مردم از شرایط زندگیشان ناراضی هستند و حس می کنند 

کسی صدایشان را نمی شنود.
شنبه هفته پیش ده ها هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و صدها نفر بازداشت 

شدند. پلیس در مقطعی برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.
اعتراض ها در پاریس با شکایت از افزایش بهای سوخت شروع شد اما به تدریج به 

خشمی عمومی نسبت به هزینه های زندگی تبدیل شد.

مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به تازگی بر سر تصویب 
قانونی جدید برای وارد کردن بانک های ایرانی به اتهام 
جلسات  پولشویی،  و  تروریسم  مالی  تامین  بی اساس 

رأی گیری و بررسی تشکیل داده اند.
بانک های  کنگره آمریکا در مجمع جدید خود تحریم کردن 

ایرانی را مورد بررسی قرار داده است.
یه گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن فری بیکن، با استناد بر 
برخی منابع آگاه سناتورهای تندرو کنگره آمریکا در مراحل 
تحریم کردن،  در  آشکار  اقدامی  برای  برنامه ریزی  ابتدایی 
منزوی کردن و وارد لیست سیاه کردن آن دسته از بانک های 
ایرانی هستند که ادعا شده است در تامین بودجه تروریسم و 

پولشویی دست دارند.
مجلس  که  گفته اند  بیکن  فری  واشنگتن  به  منابع  برخی 
و  کروز  تد  سناتور  ریاست  با  شده  برگزار  جدید  قانون گذاری 
متحدانش در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، در پی قطع 
ارتباط دسته ای از بانک های ایرانی با سیستم مالی جهانی است 
که ادعا می شود در آن چه اقدامات تروریستی جهانی ایران خوانده 

شده است، نقش دارند.
این قانونگذاری که فری بیکن ناظر آن بوده است، همچنین 
ایرانی را به عنوان یک تهدید در زمینه تروریسم و  بانک های 
پول شویی تلقی خواهد کرد که دامنه تحریم های آمریکایی را 
افزایش داده و فراتر از اقدامات دولت ترامپ در این زمینه می رود؛ 
این نشان می دهد که افراد تندرو در کپیتول هیل در رابطه با مسئله 
ایران، از تالش دولت برای کند کردن روند تحریم ها در راستای 
دعوت به آرامش متحدان اروپایی که با تهران تعامل دارند، بیزار 

شده اند.
این تصویب قانون جدید همچنین روش های جایگزین مالی به 
کار گرفته شده توسط ایران و متحدان اروپایی برای دور زدن 
تحریم های جدید آمریکا را به عنوان به کارگیری ارز نشانه گذاری 

شده در نظر می گیرد.
قانون جدید سنا بالفاصله به دنبال اخباری به میان آمد که نشان 
می دادند ایران در بازار مبادالت ارز جهانی به منظور نجات دادن ارز 

در حال سقوط  خود، ریال، مداخله می کرده است.
به گفته یک منبع آگاه، این قانون همچنین به دنبال آن است 
که از طریق وارد کردن بخش مالی ایران به لیست سیاه، با این 

اقدام یادشده مبارزه کند.

دولت ترامپ در اقدامی که به ایران اجازه داد تا ارتباط خود را با 
سیستم بانکی بین المللی سوییفت حفظ کند، افراد تندرو در مورد 
مسئله ایران را به خشم آورد. همچنین دولت برخی از کشورها را 
از معافیت  تحریم های نفتی ایران برخوردار کرد که منبع مشاجره 

دیگری با این افراد بوجود آورد.
عنوان  به  اقدامات  این  گرفتن  نظر  در  با  متحدانش  و  کروز 
تسلیمی غیر قابل قبول در برابر ایران که با لفظ اغراق آمیز دولت 
ترامپ، »اعمال فشار حداکثری« بر ایران، مغایرت دارد، در حال 
کار کردن بر روی تصویب قانونی هستند که » فلج کردن اقتصاد 

ایران« را به دنبال داشته باشد.
یک نسخه همسو با قانون کروز در مجلس نمایندگان توسط 
مایک گاالگر معرفی شده و حمایت نمایندگان جمهوری خواه 
داگ لمبورن، جیم بنک، الیس استفانیک، جکی والورسکی، استیو 

کینگ و دان بیکن را به دنبال داشته است.
کروز در این باره گفت که این قانون از اقدام دولت ترامپ فراتر 
رفته و پیش بینی می کند که این طرح قانونی در جلسه بعدی 

کنگره تصویب شود.
وی همچنین در اظهارات بی اساس خود مدعی شد: توافق 
هسته ای انجام شده توسط اوباما، صدها میلیارد دالر در اختیار 
مقامات ایرانی گذاشته و ارتباط آن ها را با سیستم مالی جهانی 
دوباره برقرار کرد که از آن برای پول شویی بیشتر و تامین مالی 

تروریسم بیشتر استفاد کردند.
اعمال  مستلزم  خسارت  آن  جبران  گفت:  کروزهمچنین 
بیش ترین فشار بر حکومت ایران است؛ رئییس جمهور ترامپ کار 
بسیار درستی انجام داد که با خروج از توافق هسته ای این پروسه 

را آغاز کرد.
وی در این باره افزود: قطع ارتباط ایران از سیستم مالی جهانی 
به گونه ای موثر، که همان اقدام این قانون می باشد، قدم الزمی 

است که باید پس از این برداریم.
گاالگر با اظهارات بدخواهانه خود، تصمیم دولت ترامپ برای 
خروج از توافق هسته ای را قدم اول تالش ایاالت متحده  آمریکا 

برای »فلج ساختن« اقتصاد ایران خواند.
این عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اظهار اینکه خروج از برجام 
تنها اولین قدم در راستای افزایش فشار بر حکومت ایران بود، 
مدعی شد: ما اکنون فرصت مهمی برای اعمال بیش ترین فشار 
اقتصادی و کاهش سطح توان حکومت ایران برای »صادر کردن 

خشونت در منطقه« داریم.
وی افزود: این قانون دقیقا همین کار را از طریق قطع ارتباط 

موثر ایران از سیستم مالی بین المللی انجام می دهد.
گاالگر همچنین با طرح ادعای این که ایران می بایست بهای 
گزافی برای آن چه »رفتار متجاوزانه و کارشکنانه« می خواند، 
بپردازد گفت: ایاالت متحده آمریکا هیچ گاه دستیابی این کشور 

به سالح های هسته ای را تحمل نخواهد کرد.
برخی منابع از میان افراد ارشد کنگره که با این موضوع آشنایی 
دارند به فری بیکن گفتند: این اقدام قانونی همچنین به سمت 
وزارت خزانه داری آمریکا نیز تیری روانه می کند که مطابق نظر 
منتقدان اخیرا در زمینه سیاست خارجی رویکرد منعطف تری در 

رابطه با تحریم های ایران در پیش گرفته است.
گفته می شود که برخی مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا 
با روش سرسختانه ترامپ در مقابل ایران مخالف بوده و دنبال 
آن هستند تا جای گریزی در تحریم های ایاالت متحده آمریکا 

باقی بماند.
پشت  فرایند  باره  در  نبود  مجاز  که  کنگره  مقامات  از  یکی 

پرده این قانون گذاری اظهارات خود را ضبط کند گفت: وزارت 
خزانه داری دست از مخالفت با اروپا برداشت و ایران را به سیستم 

مالی جهانی متصل نگه داشت.
این منبع آگاه همچنین افزود: ایران با آزمایش موشکی و تهدید 
به بستن تنگه هرمز پاسخ داد؛ فکر می کردند چه اتفاقی می افتد؟ 
اکنون با این قانون  که مورد حمایت مجریان سیاست خارجی در 
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بوده که قدم به قدم موجب 
قطع ارتباط بانک های ایرانی می شود که این امر با وجود گسترش 

اقدامات ایران در مجلس کنگره بعدی شتاب می گیرند.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که حسن روحانی رئیس 
جمهوری کشورمان به تازگی گفت که ایران با افتخار تحریم ها را 

دور می زند و این تحریم ها تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.
همچنین محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در واکنش 
به این اقدامات خصمانه آمریکایی ها تاکید کرد که رئیس جمهور 
آمریکا همانند پیشینیانش خواهد فهمید که علی رغم تالش های 
واشنگتن، ایران نه تنها بدون قربانی کردن تمامیتش دوام خواهد 

آورد، بلکه پیشرفت نیز خواهد کرد.

تندروهای کنگره آمریکا در پی به انزوا راندن اقتصاد ایران


