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دیدار سفیر ایران با وزیر خارجه قزاقستان 
وزیر امور خارجه قزاقستان در دیدار با مجید صابر 
با اش��اره به شناخت مناس��ب از توانمندی های ایران 
در زمینه های مختلف، از آمادگی خود جهت س��فر به 
ایران در پاس��خ به دعوت رس��می ظریف در راستای 

توسعه همکاری ها خبر داد.
مجید صابر در این دیدار با اشاره به روابط متعادل 
و خوب دو کش��ور، عامل همسایگی ایران و قزاقستان 
را بستر مناس��بی برای بخش های اقتصادی دو کشور 
دانس��ت تا بتوانند از طریق مزیت نزدیکی جغرافیایی 
و همسایگی حداکثر بهره برداری را در جهت گسترش 
همکاری ها به عمل آورند، بر این اساس، سفیر کشورمان 
از طرف قزاقی درخواست کرد در اعطای روادید تجار و 

گردشگران، تسهیالت بیشتری فراهم آورد.
همچنین، س��فیر کش��ورمان با تش��ریح آخرین 
وضعیت روابط دو کشور بیان داشت که تجربه فعالیت 
دیپلماتی��ک وزیر امور خارجه قزاقس��تان در ایران در 
س��ال های گذش��ته بی تردید می تواند در گسترش و 

پیشبرد روابط دوجانبه تأثیر بسزایی داشته باشد.
بیبوت آتامکول��وف، وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
قزاقس��تان، نیز با بیان اینکه دو کشور طی 27 سال از 
زمان استقالل قزاقستان، سطح باالیی از روابط سازنده 
سیاس��ی را تجربه کرده اند، بر گسترش و پویایی هرچه 
بیش��تر همکاری های فی مابین در بخش های گوناگون 
اقتصادی، تج��اری، حمل ونقلی، کنس��ولی، پارلمانی، 
مبارزه با افراط گرایی و فرهنگی تأکید کرد.  فارس 

درخواست واشنگتن از ایران 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی 
توییتری و با اش��اره به دوران محکومیت یک شهروند 
آمریکایی در ایران، خواس��تار آزادی زندانیان آمریکایی 

شد که مدعی است "ناعادالنه" در بازداشت هستند.
مورگان اورتگاس نوش��ت: از اینکه چهارم ماه مه 
که هزارمین روز "بازداش��ت غیرقانونی" ژیو وانگ در 
ایران است در اندوهیم. از حکومت ایران می خواهیم تا 
هرچه سریع تر ژیو وانگ و تمامی افراد آمریکایی را که 
ناعادالنه بازداش��ت شده اند را فوراً آزاد کند. ژیو وانگ 
به جرم جاسوس��ی در ایران دس��تگیر و به ۱۰ س��ال 
حبس در زندان اوین محکوم شده است.  تسنیم 

اخبار

 بدبینی مردم نسبت به اروپایی ها
 افزایش پیدا کرده است

یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: هر چه 
زمان می گذرد بدبینی مردم ایران نسبت به اروپایی ها 

افزایش پیدا می کند.
حس��ین س��بحانی نیا در خصوص همراهی نسبی 
اروپ��ا ب��ا آمری��کا و به چالش کش��یده ش��دن ادعای 
حمایت از حقوق بشر آنها اظهار داشت: طبیعی است 
که حمایت های اروپا از سیاس��ت های تحریمی آمریکا 
علیه ایران موجب افزایش سقف بی اعتمادی ما نسبت 

به اروپا می شود.
وی با بی��ان اینکه اروپایی ها پس از خروج آمریکا 
از برجام مدعی شدند که می توانند این خأل را جبران 
ک��رده و منافع ایران در قالب برج��ام را تأمین کنند، 
گفت: تا به امروز که ش��اهد ناتوان��ی آنها در عملیاتی 
کردن ادعایش��ان هستیم و اقدام جدی در این ارتباط 

از سوی اروپایی ها نمی بینیم.
س��بحانی نیا ادام��ه داد: این ظ��ن در میان مردم 
ما تقویت می ش��ود که خروج آمری��کا از برجام هم با 
هماهنگی ب��ا اروپا صورت گرفته اس��ت. ما هنوز بعد 
از یکس��ال از خروج آمریکا از برجام، شاهد هیچ گونه 
پیشرفت عملیاتی در سازوکار مالی وعده داده شده از 

سوی اروپا چه SPV و چه اینستکس نبودیم.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه 
اروپایی ه��ا باید در قبال اقدامات آمریکا واکنش جدی 
از خود نش��ان دهند، تصریح کرد: قرار دادن نام سپاه 
در لیست گروه های تروریستی از سوی دولت آمریکا و 
لغ��و معافیت واردات نفت ایران از جمله اقدامات اخیر 
آمریکایی ها علیه ایران است که می تواند تداعی کننده 
قان��ون جنگل در نظام بین الملل باش��د. جالب اینجا 
است که دولت آمریکا این اقدامات غیر قانونی و موارد 
نق��ض قوانین بین المللی را انج��ام می دهد و از دیگر 
کشورها هم با اعمال فشار شدید بر آنها می خواهد که 

سیاست های یکجانبه گرایانه آنها را دنبال کنند.
وی بیان ک��رد: از طرف دیگر هیچ اق��دام جدی از 
سوی کش��ورهای اروپایی نس��بت به اقدامات یکجانبه 
گرایانه آمریکا ندیدیم و این خالف ش��عارهایی از قبیل 
حمایت از آزادی و حقوق بشر است که مطرح می کنند. 
س��بحانی نیا در پایان با اش��اره به اینک��ه هر چه زمان 
می گذرد بدبینی مردم ما نس��بت به اروپایی ها افزایش 
پی��دا می کند، خاطرنش��ان ک��رد: س��کوت مرگبار و 
همراهی مدعیان حقوق بش��ر با سیاست های تحریمی 
آمریکا علیه ایران نه تنها مناس��ب نیس��ت بلکه نشان 
دهنده ادعای پوشالی آنها در حمایت از حقوق مردم و 
آزادی هایی است که می توانند داشته باشند.  مهر 

از نگاه دیگران 

مبارزه با صهیونیسم به هر شکلی ادامه دارد
ی��ک عضو برجس��ته حرک��ت مقاومت اس��المی )حماس( گفت: مب��ارزه با 
صهیونیس��م چیزی نیس��ت که عده ای آن را بوجود آورده باشند و این مبارزه به 

هر شکلی ادامه خواهد داشت.
اسامه حمدان افزود: هدف اصلی طرح معامله قرن تسلط بیشتر آمریکایی ها 

بر منطقه اس��ت و از آنجا که هدف آنها پایان دادن به مس��اله فلس��طین اس��ت، 
سفارت آمریکا در قدس شکل گرفته است.

وی بیان کرد: صهیونیست ها تالش زیادی کرده اند تا فلسطین را تصاحب کنند و 
می خواهند این مساله را عادی جلوه دهند و برای اثبات وجود خود فعالیت های زیادی 

انجام داده اند، ما برای مقابله با این موضوع نیاز به جهاد فرهنگی داریم.
حمدان با اش��اره به تاثیر جه��اد فرهنگی در مقابله با صهیونیس��م، گفت: مقاومت 
فرهنگی ما در انتفاضه دوم پیشرفته  تر و در عرصه شبکه مجازی انجام شد.  فارس

راهبرد 
البی گر سعودی متن بیانیه های قانونگذار کنگره آمریکا 
یافته های یک رس��انه آمریکایی نش��ان می دهد مت��ن بیانیه های ضد ایرانی 
یک قانونگذار ارش��د آمریکایی را البی گر استخدام شده توسط عربستان سعودی 

تنظیم کرده است.
اس��نادی که به دست یک رسانه آمریکایی رسیده نشان می دهد بیانیه های 

تند یک قانونگذار ارشد در کنگره این کشور را یک البی گر سعودی تهیه و تنظیم 
کرده اس��ت. پایگاه اینترس��پت به عنوان مثال به یکی از سخنرانی های »اد رویس«، 

رئیس س��ابق کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نوامبر 2۰۱7 در حمایت 
از عربستان سعودی اشاره کرده است. 

رویس در آن سخنرانی می گوید: بخشی از مشکلی که در اینجا وجود دارد این است 
که رهبران ش��به نظامیان حوثی تربیت ش��ده قم در ایران هستند و این بخشی از تالش 

ایران برای ایجاد یک گروه نیابتی مانند حزب اهلل در یمن است. تسنیم 

دیدگاه
ایران برامنیت تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان تاکید دارد

س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: مادامی که منافع مردم ایران 
از این تنگه مهم و حیاتی تامین ش��ود، جمهوری اس��المی ایران بر امنیت تنگه 

هرمز به عنوان شاهراه تامین و ترانزیت انرژی جهان تاکید دارد.
سیدعباس موسوی با اشاره به اظهارات تهدید آمیز اخیر وزیرخارجه بحرین 

مبن��ی ب��ر اجازه ندادن به ایران برای بس��تن تنگه هرمز حتی ب��رای یک روز، بر 
امنیت تنگه هرمز به عنوان شاهراه تامین انرژی جهان تاکید کرد.

وی اظهارداشت: از روی خیرخواهی و حق همسایگی به مقامات این کشور ذره ای 
وابسته هم توصیه می کند حد و اندازه خود را در تهدید بزرگتر از خود بشناسند. !

وزیر خارجه بحرین در مصاحبه  با روزنامه الشرق االوسط، درباره تهدید به بستن تنگه 
هرمز مدعی شد: به ایران اجازه انجام این کار را نمی دهند.  باشگاه خبرنگاران 

سخنگو 

وز
ب نی
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وزیر خارج��ه ایران در گفت وگو با یک  ت يپلمـــا پایگاه تحلیل��ی آمریکایی در خصوص د
تالش عربس��تان و امارات برای ترغیب واشنگتن به تقابل با 
ای��ران هش��دار داد و گف��ت، در ص��ورت ن��زاع در منطقه 

هیچ کس مصون نخواهد بود.
محمد جواد ظریف تأکید کرد که واشنگتن تنها تمایل 
دارد خواسته هایش را مطرح کند و بقیه بدون آنکه انتظاری 
از این کش��ور داشته باشند، به درخواست های آمریکا پاسخ 

مثبت دهند.
وزیر خارجه ایران در مصاحبه با پایگاه خبری-تحلیلی 
آمریکای��ی لوبالگ ب��ه بحث تبادل زندانی��ان میان ایران و 
آمریکا اش��اره کرد و گفت: »ما سپتامبر گذشته، در واکنش 
به درخواس��ت )آمریکا( که از طریق سوئیس مطرح شد-و 
آنها به مشارکت در گفت وگوهای انساندوستانه تمایل نشان 
دادند، چنین احتمالی )تبادل زندانیان( را پیش��نهاد دادیم. 
پس از آنکه پاس��خ مثبت دادیم، هیچ گونه پاسخی دریافت 
نکردیم و من این پشنهاد تبادل زندانیان در سطح جهان از 
جمله آنهایی را مطرح کردم که در نتیجه درخواست آمریکا 

یا تحت فشارهای آمریکا در زندان هستند«.
وزی��ر خارجه ایران درباره پیش��نهاد تبادل زندانیان در 
س��طح جهان گفت: »من هیچ پاسخ رسمی دریافت نکردم. 
بیانیه ای از س��وی وزارت خارجه )آمریکا( منتشر شد مبنی 
ب��ر آنکه ایران می تواند آزادی یکجانب��ه )زندانیان( را انجام 
ده��د که این نمایانگر رویکرد آنها به مس��ائل اس��ت و آن 
رویکرد این اس��ت ک��ه آنها فقط می خواهند خواس��ته های 
خ��ود را مطرح کنند و از طرف مقابل انتظار دارند که بدون 
آمادگی برای مش��اهده اقدام متقابل، خواس��ته های آنها را 

بپذیرد. این امر، مشکل این دولت است«.
خبرن��گار لوب��الگ در س��ؤالی در خص��وص اقدام��ات 
تحریک آمیز ترامپ علیه ایران پرس��ید: »آیا فکر می کنید، 
دولت ترامپ عمداً سیاس��ت تحریک را با هدف وادار کردن 
ایران به رد برجام دنبال می کند یا اینکه تفسیر متفاوتی از 

اقدامات تنش زای کنونی آنها دارید؟«
ظری��ف در واکنش به این س��ؤال تصریح ک��رد: »قطعاً 

عنص��ری ک��ه در دولت ترام��پ وج��ود دارد، دنبال کردن 
سیاس��ت تحریک ایران به امید )وضع( انواع تحریم ها است. 
یک��ی از این اقدام��ات )تحریک آمیز( وادار ک��ردن ایران به 
ترک برجام اس��ت اما سناریوهای ش��وم دیگری نیز وجود 
دارد از جمله ایجاد یک حادثه به منظور آنکه بتوانند برنامه 

و طرح های خود را پیش ببرند«.
وی در بخش دیگری از مصاحبه به تالش های عربستان 
س��عودی، امارات عربی متحده و رژیم صهیونیس��تی برای 
ترغیب واش��نگتن به تقابل آش��کار با ایران اشاره کرد و در 
پاسخ به این س��ؤال که در صورت موفقیت این کشورها در 
تحقق چنی��ن هدفی، واکنش ایران به کش��ورهای نامبرده 
چ��ه خواهد بود؟، گفت: »م��ن نمی خواهم در خودنمایی ها 
یا تهدیدات یا این فرضیات وارد ش��وم، اما اگر خصومتی در 
این منطقه وجود داش��ته باشد، فکر نمی کنم، کسی بتواند 

از آن مصون بماند«.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به وعده های نامزدهای 
دموک��رات انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 2۰2۰ آمریکا در 
خص��وص پذیرفتن مجدد برجام و واکن��ش احتمالی ایران 
به اینگونه پیش��نهادات گفت: این یک موقعیت فرضی است 
که تا 2۰ ماه دیگر ممکن اس��ت عملی شود یا عملی نشود 
و به تحوالت حال و آن زمان بس��تگی دارد. مس��ئله مهم، 
این اس��ت که ما به آمریکا بعنوان ی��ک دولت دموکرات یا 
جمهوری خ��واه ن��گاه نمی کنی��م بلکه بعن��وان دولتی نگاه 
می کنیم که باید جدی باش��د و از خود حس��ن نیت نشان 
دهد. هرکس در واش��نگتن قبل از پذی��رش مجدد برجام، 
باید نشان دهد که این اقدام آنها  )پذیرش برجام( یک رویه 

جدی و نه یک توجیه سیاسی است«.
ظری��ف در پاس��خ به این س��ؤال گفت: »سیاس��ت ما، 
حفظ نزدیک ترین روابط با همس��ایگانمان است و تاکنون، 
نزدیک ترین ش��رکای ایران، همس��ایگانش از جمله عراق، 
ترکیه، پاکستان، افغانستان، روسیه، ارمنستان و آذربایجان 
بوده اس��ت. وی ادامه داد: »همس��ایگان ما در بخش آسیای 
مرکزی و همچنین چین نیز بس��یار حائز اهمیت هس��تند. 

فراموش کردم، به هند نیز اشاره کنم«.  صداوسیما 

ظريف: 
اگر نزاعی در منطقه رخ دهد هیچ طرفی مصون نخواهد بود

وزیر خارجه بحرین که رژیم متبوعش  سال هاس��ت علیه مردم مظلوم بحرین معادلـــــه
جنایت می کند و بیش از ۴ سال است با همدستی سعودی 
و س��ایر رژیم ه��ای مرتجع، در یمن کودک ُکش��ی می کند، 
اخیراً سخنانی سخیف و مضحک را علیه جمهوری اسالمی 

ایران به زبان رانده است.
خالد بن احمد آل خلیفه که رژیم متبوعش سال هاست 
علیه مردم مظلوم بحرین جنایت می کند و بیش از ۴ س��ال 
است با همدستی سعودی و سایر رژیم های مرتجع، در یمن 
کودک کشی می کند، اخیرا س��خنانی سخیف و مضحک را 
علیه جمهوری اس��المی ایران به زبان رانده و در مصاحبه با 
یک روزنامه س��عودی مدعی شده به ایران اجازه نمی دهیم 

تنگه هرمز را ببندد!
این س��خنان که خارج از حد و اندازه های وزیر خارجه 
رژیم آل خلیفه اس��ت، با واکنش مسئوالن کشورمان مواجه 

شد.
حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل و س��فیر سابق کشورمان در بحرین در رابطه 
با الف زنی وزیر خارجه رژیم آل خلیفه گفت: اتهامات شیخ 
خالد وزیر خارجه بحرین علیه تهران اظهاراتی بی اس��اس و 

بزرگتر از دهان وزیر خارجه رژیم سرکوبگر بحرین است.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه متاس��فانه مدتهاس��ت که 
ش��یخ خالد وزیر خارجه بحرین به س��خنگوی رسمی رژیم 
نامشروع اسراییل در منطقه تبدیل شده است، تصریح کرد: 
با مروری بر مواضع س��بک، تکراری و فاقد ادبیات شناخته 
ش��ده دیپلماتیک وزیر خارجه بحرین، عمق بحران در رژیم 
بحرین و همداس��تانی آل خلیفه با صهیونیست ها آشکارتر 

می شود.
اما این برای نخس��تین بار نیس��ت که »خالد بن احمد 
آل خلیفه« وزیر خارجه رژیم آل خلیفه، سخنان گنده تر از 
دهانش را ب��ه زبان می آورد؛ از این فرِد مجیزگوی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی به عنوان سردمدار هتاکی علیه کشور های 

اسالمی و شخصیت های جهان اسالم یاد می شود.
همی��ن چن��د روز پی��ش بود ک��ه وزیر خارج��ه رژیم 

آل خلیف��ه در پس��تی توئیتری به برخی از ش��خصیت های 
عراق��ی توهین کرد؛ امری که باعث ایجاد تنش دیپلماتیک 

میان بغداد و منامه شد.
این سخنگوی غیررسمی رژیم صهیونیستی پیش تر به 
بسیج مردمی عراق یا همان حشدالشعبی که دلیرمردانه در 
برابر تروریس��ت های حمایت شده توسط رژیم های سعودی 
و آل خلیفه در عراق، ایس��تادگی کردند، توهین کرده بود و 
همراستا با سردمداران رژیم آمریکا، نیرو های جان بر کف و 

حافظ امنیت مردم عراق را تروریست خوانده بود!
وزیر خارجه گس��تاخ رژیم جنایت��کار آل خلیفه پس از 
جس��ارت به بس��یج مردمی عراق، دای��ره توهین های خود 
را گس��ترش داد و در پس��تی توئیتری به سرلش��کر قاسم 
س��لیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که با تدابیر 
خود مردم منطقه را از ش��ر تروریس��ت های آمریکا ساخته 

داعش نجات داد، توهین کرد.
این توهین های بی شرمانه »خالد بن احمد آل خلیفه« 
وزیر خارجه رژیم آل خلیفه به سرلش��کر سلیمانی و بسیج 
مردمی عراق با واکنش شخصیت های سیاسی و نمایندگان 
پارلم��ان عراق مواج��ه ش��د؛ از جمله، »حن��ان فتالوی« 
سیاستمدار عراقی و نماینده پارلمان این کشور طی پستی 
توئیت��ری به وزی��ر خارجه رژی��م آل خلیف��ه حمایت های 
تسلیحاتی و لجستیکی و سیاسی این رژیم از تروریست های 
داعش و سایر تروریست ها در عراق و سوریه را یادآور شد.

وزیر خارجه رژیم سرسپرده آل خلیفه که سابقه توهین 
به س��ید مقاومت سید حسن نصراهلل دبیرکل شجاع و بصیر 
ح��زب اهلل لبن��ان را هم دارد، چندی پیش ب��رای دریوزگی 
س��ردمداران رژیم تروریستی آمریکا، در زیر پست توئیتری 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که سیاست های 
آمریکا در منطقه را شکس��ت خورده دانس��ته بود، پستی در 

حمایت از اربابان آمریکایی خود منتشر کرد.
الف زنی ها و اظهار سخنان گنده تر از دهان وزیر خارجه 
رژیم آل خلیفه در ش��رایطی است که سردمداران این رژیم 
سال هاست در حال ظلم و جنایت علیه مردم مظلوم بحرین 

و اکثریت شیعه این کشور هستند.  میزان 

تحلیل يک رسانه:
گستاخی های ناتمام وزير خارجه رژيم آل خلیفه

گروه ديپلماسی  درحال��ی رژی��م آمری��کا در پرونـــــده
اقدام��ی دیگر بخش��ی از معافیت ه��ای همکاری 
هس��ته ای با ایران را لغو کرده اس��ت ک��ه باید از 
نهاده��ای بین المللی از جمل��ه آژانس بین المللی 
اتمی و کش��ورهای باقی مانده در برجام پرس��ید، 
آیا می خواهند همچنان از سیاست های مغرضانه و 
مخرب این رژیم استکباری تمکین کنند؟ آیا قرار 
نیست این کشورها تصمیم و یا واکنشی قاطعانه در 
برابر همه قلدری های آمریکا داشته باشند؟ چرا که 
طبق مفاد توافق برجام ایران مجاز به همکاری های 
صلح آمیز هس��ته ای در توس��عه نیروگاه بوشهر و 
انتقال اورانیوم غنی ش��ده و آب سنگین به خارج 
از کش��ور اس��ت که عمال با این اقدام تمام قرارداد 

برنامه جامع اقدام مشترک زیر سوال می رود!
رژی��م آمریکا در اق��دام تازه ای علی��ه برجام، 
همکاران ایران در توس��عه نیروگاه بوشهر و انتقال 
اورانیوم غنی ش��ده و آب سنگین به خارج از کشور 

را به تحریم تهدید کرد.
بر اساس بیانیه ای که در سایت وزارت خارجه 
آمریکا ق��رار گرفت��ه، مایک پامپئ��و وزیر خارجه 
آمریکا مدعی شده اس��ت که این تصمیم با هدف 
محروم س��ازی ایران از هرگونه مس��یری به سوی 

تسلیحات هسته ای اتخاذ شده است.
توضی��ح  در  بیانی��ه  ای��ن  از  بخش��ی  در 
محدودیت ه��ای تازه علیه برنامه هس��ته ای ایران 
آمده است: از روز ۴ می کمک به گسترش نیروگاه 
هس��ته ای بوش��هر فراتر از واحد رآکتوری کنونی، 

می تواند تحریم پذیر باشد. عالوه بر این، فعالیت ها 
برای انتقال اورانیوم غنی ش��ده به خ��ارج از ایران 
در ازای اورانی��وم طبیعی هم می تواند تحریم پذیر 
باش��د. ای��ران بای��د تم��ام فعالیت های حس��اس 
اش��اعه ای، از جمله غنی سازی را متوقف کند، و ما 
از اقداماتی که از ادامه غنی س��ازی حمایت کند را 

نخواهیم پذیرفت.
پامپئ��و در این بیانی��ه می افزاید: ما همچنین 
دیگر اجازه ذخیره سازی آب سنگین تولیدی مازاد 
بر محدودیت های فعلی ایران را نمی دهیم؛ چنین 
آب س��نگینی دیگر نباید به هیچ نحو در دسترس 

ایران باشد.
قرار بود طبق توافق هسته ای تمام تحریم های 
ظالمانه علیه ایران رخ��ت بربندد و روند مبادالت 
تج��اری ایران با دنیا هموار ش��ود؛ اما از آن تاریخ 
تاکن��ون آنچه از برجام باقی مان��ده خروج آمریکا 
از این توافق، زیر س��وال رفت��ن تمام مفاد وقول و 
قرارهایی اس��ت که تنها ب��ر روی کاغذ قول و قرار 

است و بس!
آمریکا چند روز پیش بحث صادرات نفت ایران 
را نشانه گرفت و به دنبال به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران اس��ت، دیروز نیز بخشی از معافیت های 
همکاری هس��ته ای ایران را لغو کرد؛ گویا مقامات 
آمریکایی از قانون جن��گل تبعیت می کنند و پای 
تعهد و امضای هیچ توافق بین المللی نیستند، هیچ 
نهاد بین المللی و حتی کش��ورهای باقی مانده در 
برجام نیز تنها به یک ابراز نگرانی از اقدامات آمریکا 

بسنده کرده اند و توان واکنش قاطعانه ندارند!

آژانس بی��ن المللی اتمی بارها در گزارش��ات 
فصلی تعهدات ایران در قبال برجام تایید کرد اما، 
حاال این نهاد مهر س��کوت بر دهان خود زده است 
و گویا نمی توان��د در برابر هم��ه اقدامات ظالمانه 

آمریکا سخنی بیان کند.
آمری��کا با صدور این بیانیه، عمال کش��ورهای 
باقی مانده در توافق هس��ته ای را از اجرای مفادی 
از این توافق از جمله تس��هیل انتقال آب سنگین 
م��ازاد ایران به عمان، تبادل اورانیوم غنی ش��ده با 
کیک زرد و همچنین همکاری روس��یه در زمینه 

توسعه نیروگاه بوشهر منع کرده است.
در ادام��ه این بیانیه با اش��اره به اینکه وزارت 
خارج��ه آمری��کا اقدامات��ی را برای ت��داوم اعمال 

محدودی��ت بر توانای��ی ایران جه��ت بازگرداندن 
برنامه هسته ای خود به سطح پیش از برجام انجام 
داده، آمده است: سیاست ما حفظ نظارت بر برنامه 
صلح آمیز هس��ته ای ایران، کاهش خطرات اشاعه، 
محدودیت ای��ران در کوتاه کردن زمان رس��یدن 
به )س��الح اتمی( و ممانعت از بازسازی تاسیسات 

)اتمی( برای مصارف حساس اشاعه می باشد.
در حالی که آمریکا نه تنها هیچگاه به  صورت 
کامل به تعهدات خود ذیل برجام عمل نکرد بلکه 
به دستور ترامپ از آن نیز خارج شد، اما سخنگوی 
وزارت خارجه این کش��ور تهدی��د می کند که اگر 
ایران از اجرای تعهداتش سر باز زند یا آنها را نقض 
کند، واشنگتن می تواند این سیاست های اعالمی را 

مجددا تغییر دهد.
در این بیانیه با تکرار اتهامات بی اساس درباره 
ابعاد نظامی پیش��ین برنامه هس��ته ای ایران، ذکر 
ش��ده اس��ت: پامپئو باور دارد که ای��ران باید تمام 
ابع��اد نظامی پیش��ین برنامه هس��ته ای خود را به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهد و به صورت 

دائمی و قابل راستی آزمایی، از آنها دست بکشد.
در حال��ی که طب��ق متن توافق هس��ته ای به 
ایران اجازه غنی سازی اورانیوم در سطح بسیار کم 
)3.67 درصد( داده شده اما وزارت خارجه آمریکا 
با این بیانیه از تهران خواس��ته که هرگونه فعالیت 
غنی س��ازی را متوقف کرده و به دنبال بازفرآوری 

پلوتونیوم نیز نباشد.
کلس��ی داِونپورت مدیر بخش سیاس��ت های 
عدم اش��اعه در س��ازمان انجمن کنترل تسلیحات 
در واکن��ش به ای��ن تحریم های جدی��د گفت که 
اگ��ر ترامپ واقعا درباره یک سیاس��تی که اهداف 
اعالم ش��ده را حاص��ل کند، جدیت داش��ت باید 
توافق هس��ته ای ایران را حفظ می کرد و به دنبال 
پیشرفت آن عمل می کرد. به عقیده وی، ترامپ اما 
یک توافق موثر را ب��ه خطر انداخته و تهدید بروز 

یک بحران هسته ای را افزایش می دهد.
این در حالی است که نشریه بلومبرگ شامگاه 
جمع��ه به نقل از کریس��توفر فورد ،دس��تیار وزیر 
خارجه آمریکا گ��زارش داده بود که دولت ترامپ 
قص��د دارد معافیت های مربوط ب��ه همکاری های 
صلح آمیز هس��ته ای در مراکز اراک، بوشهر و فردو 

را تمدید کند. 

اقدام جديد آمريکا علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ايران 

آیا آژانس بین المللی اتمی می خواهد از واشنگتن تمکین کند؟
تبعیت دولت آمريکا از قانون جنگل 

راهبرد ايران از نگاه االخبار: 
 نه صفرشدن صادرات نفت، نه 

مذاکره، نه تقابل
با  ی��ک روزنام��ه لبنانی  رسـانه اش��اره ب��ه اینک��ه همه بـازي 
جناح های سیاس��ی ایران اکنون در عدم مذاکره با 
آمریکا متحد هس��تند، نوش��ت: »نه صفر ش��دن 
صادرات نفت، ن��ه مذاکره، نه جنگ، راهبرد پیش 
روی ایران در تعامل ب��ا تحریم های جدید آمریکا 

است.
روزنام��ه لبنانی االخبار در یادداش��تی به قلم 
خلیل کوثرانی با عنوان ایران پیش به سوی تجربه 
مقاومتی تازه: نه صفر شدن، نه مذاکره، نه جنگ«، 
راهبرد  پیش روی ای��ران در تعامل با تحریم های 

آمریکا را پیش بینی و تحلیل کرد.
در مقدمه این یادداش��ت آمده است: از امروز، 
ته��ران وارد مرحله دیگ��ری در رویارویی اراده با 
ایاالت متحده ش��ده اس��ت و بر این موضوع تاکید 
می کند که برنامه هایش ش��بیه سابق است: یعنی 
تحت فش��ار حاضر به پذیرش ش��روط واش��نگتن 
نمی ش��ود. نویس��نده افزود: ایران برنامه سیاسی و 
اقتصادی خود را برای مقابله با پایان معافیت های 
تحریم نفتی هش��ت کش��ور آماده کرده اس��ت و 
مطمئن است که اگر واشنگتن پایش را از خطوط 
قرمز فراتر گذارد، ایران تردیدی در متوسل شدن 

به گزینه نظامی نخواهد داشت.
االخبار نوشت: ایران امروز در پی پایان معافیت 
از تحریم های ایاالت متحده، همانند گذشته است. 
این را درباره سیاس��ت ای��ران می گوییم، حتی اگر 

بازار متفاوت باشد؛ چون هنوز اثرات بزرگ تحریم  
ایران یا در بازارهای بین المللی ظهور نکرده است.

کوثران��ی گفت: ته��ران تصمیم گرفته اس��ت 
که اقتصاد را با ش��رایط انطب��اق دهد، تا جایی که 
می توان��د تحریم ها را دور بزند و همچنان به تولید 
و عرضه نفت و گاز پایبند باش��د که این امر، هدف 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا را در به صفر 

رساندن صادرات ایران به شکست منجر می کند.
وی افزود: مس��ئله باال مربوط ب��ه بعد عملی 
رویاروی��ی ای��ران با تحریم ها می ش��ود اما س��قف 
موضع سیاس��ی ای��ران پایبندی ب��ه تصمیم خود 
مبنی بر خودداری از مذاکره با واش��نگتن در این 
مقطع اس��ت به گون��ه ای که همچن��ان آمریکا را 
به چالش می کش��د تا تالش ه��ای آن برای به زانو 

درآوردن ملت ایران را ناکام گذارد.

نویس��نده تاکید ک��رد: ای��ن دو تصمیم فوق 
الذکر، اس��تراتژی جمهوری اس��المی را در مرحله 
بع��دی ش��کل می دهد و س��قف تح��رکات آن را 
مش��خص خواهد کرد؛ این دو تصمیم، آتش جنگ 
مس��تقیم را از گزینه های تهران و واکنش های آن 
کنار می گذارد؛ البت��ه، تا زمانی که تنش ها آزادی 
حرکت نفت ایران در خشکی و دریا را مورد تعرض 
قرار ندهد تا تهران مجبور نشود تنگه هرمز را بسته 
یا عبور و مرور نفت کش ها در آنجا را مختل کند با 
وجود اینکه ایران آمادگی نیروهای دریایی خود را 

در این خصوص اعالم کرده است.
وی ادامه داد: البته هنوز کار به جایی نرسیده 
که ایرانی ها تحت فش��ار ش��دید باشند و صادرات 
نف��ت آن ها به صفر رس��یده باش��د یعن��ی  بحث 
درباره عدم همکاری اروپا ب��ه تعویق خواهد افتاد 

و سرنوش��ت باقی ماندن ای��ران دربرجام به عنوان 
برگه امتیازی است که هنوز تهران نیاز به استفاده 
از آن ن��دارد در ش��رایطی که می توان��د خود را با 
شرایط جدید منطبق کرده و با سیاست »آرامش« 

و »بردباری« تاثیر تحریم ها را کم کند.
نویس��نده گف��ت: مواض��ع ایران ک��ه مقامات 
مختلف در تهران در چند روز گذش��ته در واکنش 
به تحریم جدید نش��ان دادند، به این معنی نیست 
که مرحل��ه بعدی لغو معافیت ه��ا یک پیک نیک 
اس��ت، بلک��ه مکانیس��م های پیچی��ده ای را برای 
غلبه بر موانع می طلبد. االخبار نوش��ت: بر اساس 
برآوردهای ایران در نتیجه عوامل مذکور، سیاست 
مقاومت در برابر طوفان فشارهای تازه ای که دولت 
واشنگتن روی آن حساب کرده است، فعال خواهد 

شد. ايسنا  


