
علیه ایران در دوران روحانی

دولت یازدهم که با شعار تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان 
روی کار آمد، حل و فصل مساله هسته ای را در اولویت سیاست 
خارجی خود قرار داد و دیپلمات های ایرانی گفت و گوهایی  فشرده 
را در پیش گرفتند، اما از همان آغاز دور جدید مذاکرات هســته ای 
وحتــی بعد اجرای توافق نامه برجــام تهدید ها وتحریم های ظالمانه 
علیه ایران ادامه یافت و اخیرا نیز مجلس سنا آمریکا با مصوبه جدید 
خود ضمن تحریم های گســترده، عهدشــکنی ها را عیان تر کردند.  

امروز تحریم ها، حتـــــی تحریم هایی که 
مربوط به موضوع هسته ای نبوده، برداشته 
شده و این مسئله نیز اعالم شده است.

خاک جمهوری اسالمی 
ایران را بمباران کنید

گزینه نظامی هنوز از روی 
میز برداشته نشده است 

در صورت نیاز از روش 
نظامی بهره میبریم

باراک اوباماجان کـــریجان بولتون

عهد شکنی بعد از برجام

تحـــــــریم!جدیــدتـرین 

تحریم جدید علیه ایران

ادامه تحریم سوئیفت

طرح برای نقض برجام

تمدیــد قانون آیســا

نقض فاحش برجامخرداد2596 

بند
بند

موافق98 رأی  مخالف2 رأی 

تصویـب قانون مقابله با 
اقدامـات بی ثبات کننده 
ایران توسـط سـنا - 2017

تحریم هایــی جدیــد علیــه ایــران بــه  بهانــه برنامــه 
موشــکی، انتقال تسلیحات، حمایت از گروه های 
بشــری حقــوق  ادعایــی  نقــض  و  مقاومــت 

قـرار گرفتـن نـام شرکـــت »مدیریـت 
ساخت نیروگاه های هسـته ای ایران« 
و 16 شـرکت کشـتیرانی در فهرســـت 
تحریمی اتحادیه اروپا در هشتم آذر 1392

افزوده شـدن شـماری از شـخصیت ها 
و شـرکت های ایرانـی از سـوی وزارت 
فهرسـت  بـه  آمریـــــــکا  داری  خزانـه 
تحریمی در بیست و یـــــکم آذر 1392
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تحریم 11 شخصیت 
حقیقی و حقــوقی  
توســــط آمریـــکا

غرامـــــت به بهانه 
حمالت تروریستی 
ایران در سراسـر دنیا  میلیارد دالرمیلیارد دالر

تحریم بـه بهــــــانه 
موشـک هـــــــای 
بالستیک سپاه ایران

الیحه مجلس آمریکا 
مبنی بــر نخریدن 
آب ســنگین ایران

تحریم ایران به بهانه 
حمــالت سایبری 
در ســـنای آمریکا

جلوگیری از فـروش 
پیـــــماهــای  هوا
مسافربـری بوئینگ 

برداشت از امــوال 
بلوکه شده ایران به 
بهانه حمالت ایران

تحریم شرکت های 
مرتبط با سپــاه به 
بهانه جنــگ طلبی

تحریم مـــالی ایران 
بـــه بهانـــه تامین  
مالـــی تروریســـم

تمدید دوره 10 ساله 
قانون تحریم ایران 
در مجلس  آمریکا

تحریم های پــسا بـــرجـــام

&


