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تأکید سفیر ایران بر گسترش همکاری 
پارلمانی با پاکستان

س��فیر ایران در پاکستان در دیدار با رهبر جماعت 
اس��امی بزرگتری��ن حزب مذهبی این کش��ور بر لزوم 
گس��ترش تعامات و همکاری ه��ای پارلمانی بین دو 

کشور تأکید کرد.
مهدی هنردوس��ت در دیدار با سراج الحق خواهان 
همدل��ی و ل��زوم حل مش��کات امت اس��امی با رفع 
اختاف��ات کرد. وی گفت: تهران از هرگونه پیش��نهاد 
سازنده در جهت تقویت انسجام در جهان اسام استقبال 
و هرگونه تنش به ویژه میان کشورهای اسامی را گامی 
جهت تحقق سناریوهای غربی - صهیونیستی می داند.

ای��ن دیدار مهم ب��ا آغاز ماه مب��ارک رمضان که 
جماعت اسامی فعال تر می شود، انجام شد.  مهر

 تأکید کویت بر ضرورت پیوستن
رژیم صهیونیستی به ان.پی.تی

کویت با اش��اره به قدمت تأسیس��ات اتمی رژیم 
صهیونیستی، آن را خطری برای امنیت منطقه خواند 

و تاکید کرد که تل آویو باید به ان پی تی بپیوندد.
نماینده هیأت کویت در س��ازمان ملل در نشست 
سومین کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری در معاهده 
منع گس��ترش ساح های هس��ته ای ان.پی.تی بر حق 
همه کش��ورها برای توس��عه تحقیقات و مطالعات، در 
اختیار داش��تن و نیز اس��تفاده از فن��آوری صلح آمیز 

هسته ای تأکید کرد.
من��ی بهبهائی دبی��ر اول هیأت دائ��م کویت در 
س��ازمان ملل در این نشس��ت گفت که کویت تأکید 
می کند ک��ه اس��تفاده از این حق بایس��تی مطابق با 
تمامی تعهدات قانونی کش��ورها و معاهدات امضا شده 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.  ایرنا

اخبار

 ایران در دور زدن تحریم ها 
سابقه ای طوالنی دارد

نماین��ده وی��ژه آمریکا در ام��ور ای��ران در ادامه 
گزافه گویی های خود، به تکرار ادعاهای واهی واشنگتن 
علیه کشورمان پرداخت و تاکید کرد که فشار بر ایران 
تا زمانی که این کشور رفتار خود را تغییر ندهد، ادامه 

خواهد داشت.
برایان هوک در پاس��خ به س��والی درباره اعزام یک 
ن��او هواپیمابر آمریکایی به منطقه و اینکه آیا این اقدام، 
بخش��ی از کارزار فش��ار حداکثری علی��ه فعالیت های 
هس��ته ای ایران اس��ت، مدع��ی اقدام��ات تحریک آمیز 
ایران در خلیج فارس ش��د و گفت: کاخ سفید با انتشار 
بیانیه ای توضیح داد که به دلیل هشدارها و نشانه هایی 
که دریافت کرده ایم ایاالت متحده هر اقدامی را که الزم 
باشد، انجام خواهد داد و هر حمله به منافع یا هم پیمانان 
آمریکا با واکنش��ی س��ریع و قاطع رو به رو خواهد شد. 
ما انتظار این را داش��تیم و می دانستیم که رویه معمول 
جمهوری اس��امی این اس��ت که وقتی خودشان را از 
لحاظ دیپلماتیک و اقتصادی دچار انزوای بیشتر ببینند، 

سعی می کنند جهان را به وحشت بیندازند.
رئیس گ��روه اق��دام ای��ران در وزارت امورخارجه 
آمریکا در پاسخ به سوالی درباره معافیت هایی که برای 
راکتورهای اراک، بوش��هر، ُفردو و تهران تعیین ش��ده 
است، با تکرار ادعاهای واهی غرب و آمریکا درباره برنامه 
هسته ای گذشته کشورمان گفت: ما چند روز پیش به 
یک��ی، دو فعالیت مرتبط با منع گس��ترش - به دلیل 
ارتباط شان با غنی سازی ایران - پایان دادیم. نخستین 
الزام از شروط ۱۲گانه ای که وزیر پمپئو یک سال پیش 
در چارچوب سیاس��ت تازه ما در قبال ایران اعام کرد، 
این بود که ایران باید همه ابعاد نظامی گذش��ته برنامه 
هسته ای اش را آش��کار کند. ما همچنین می خواستیم 
معیاری را که در چندین قطعنامه شورای امنیت مبنی 
بر منع کامل غنی س��ازی لحاظ شده بود، دوباره برقرار 
کنی��م. بنابراین ما به معافیت هایی ک��ه اجازه آن گونه 
فعالیت ها را می دادند، خاتمه دادیم اما معافیت هایی که 
حفظ ش��دند، در واقع بخشی از برجام هستند و برنامه 
هس��ته ای ایران را محدود می کنند. ما همواره گفته ایم 
که آن توافق بسیار بدی است و منافع منع گسترش آن 
اندک و موقتی هستند، زیرا این توافق تاریخ انقضا دارد 

و پایبندی به آن اصًا دشوار نیست.
هوک در پاسخ به سوالی درباره ادعای خرید مخفیانه 
تجهیزاتی برای نیروگاه اراک از س��وی ایران و اینکه آیا 
محدودیت های جدید، این خرید را نیز شامل خواهد شد، 
گفت: من در این مورد شما را به همکارم در وزارت امور 
خارجه ارجاع می دهم و فقط این را می گویم که ما بسیار 
توانمندانه کار می کنیم. ما همکاری بسیار تنگاتنگی با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی داش��ته ایم و می خواهیم 
این س��ازمان مقرراتش را با شدت هرچه بیشتر اعمال 
کند تا به این ترتیب، ایران هیچ کاری در زمینه پژوهش 
و توس��عه و یا هر بخش دیگری که تهدیدی برای منع 
گس��ترش و در جهت تولید یک جنگ افزار هسته ای به 
ش��مار می آید، انجام ندهد. ما می خواهیم که آژانس در 

اجرای مقرراتش بسیار قاطع باشد.  ایسنا

از نگاه دیگران 

واکنش نتانیاهو به تصمیم های هسته ای جدید ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تصمیم های جدید ایران درخصوص برجام 
که در واکنش به بدعهدی های طرف غربی در پایبندی به تعهداتشان اتخاذ شده 

واکنش نشان داد.
بنیامی��ن نتانیاه��و که رژیم تحت امرش تنها دارنده س��اح های هس��ته ای 

در منطقه غرب آس��یا است گفت اس��رائیل اجازه نخواهد داد ایران به ساح های 
هسته ای مجهز شود.

رژیم غاصب صهیونیس��تی در کنار آمریکا به دنبال تسلیم کردن ملت ایران در برابر 
اس��تکبار جهانی است و می خواهند جمهوری اس��امی ایران را به هر طریقی که شده 
پای میز مذاکره بکش��انند و در همین راس��تا از هیچ اقدام ضد ایرانی دریغ نمی کنند. و 
تاش برای به صفر رس��اندن صادرات نفت و برخی تحریم های هس��ته ای از جمله این 

اقدامات به شمار می رود. ایسنا 

درحاشیه 
چیزی بدتر از خروج ایران از برجام وجود ندارد

وزیر دفاع فرانس��ه در واکنش به تصمیمات ایران در زمینه توافق هس��ته ای 
گف��ت که »چیزی بدتر از خروج ایران از برجام وجود ندارد و اروپایی ها خواهان 

زنده نگهداشتن آن هستند«.
فلورن��س پارلی از احتمال اعمال تحریم ایران توس��ط اروپا در صورت نقض 

برجام خبر داد. وی گفت: این موضوع )اعمال تحریم ایران( شاید یکی از مسائلی 
باش��د که مورد بررس��ی قرار گیرند. امروز، ایران تحت تحریم های اروپا نیس��ت برای 

اینکه ایران تاکنون همیشه به تعهداتش احترام گذاشته است. اگر به این تعهدات احترام 
گذاشته نشود، طیبیعی است که این موضوع مورد سوال واقع خواهد شد.

اظهارنظر این مقام ارش��د فرانس��وی در حالی مطرح ش��ده ک��ه علیرغم وعده های 
کشورهای اروپایی در رابطه با همکاری با ایران به منظور تحقق مزایای اقتصادی حاصل 

از تعهد به برجام، این وعده ها در عمل به جایی نرسیده است.  فارس 

معادله 
خروج آمریکا از برجام اوضاع را متشنج کرده است

وزیر خارجه روسیه در دیدار با وزیر خارجه ایران در مسکو تأکید کرد خروج 
آمریکا از توافق هسته ای ایران اوضاع را متشنج کرده است.

سرگئی الوروف گفت: اوضاع پیرامون برجام به دلیل خروج آمریکا از این توافق 
متشنج تر شده است. این توافقی بود که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده 

بود. وی افزود: ما ارزش باالیی برای پایبندی ایران به برجام و تصمیمات شورای امنیت 
ملی سازمان ملل قائلیم که این مسئله در بیانیه ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

دیمیتری پس��کوف سخنگوی دفتر ریاس��ت جمهوری روسیه اعام کرد که تصمیم 
ای��ران درباره توق��ف اجرای برخی مفاد برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( ناش��ی از 
اقدامات نس��نجیده و نادرس��ت آمریکاس��ت. وی گفت: والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روس��یه بارها نسبت به عواقب اقدامات نسنجیده آمریکا در برخورد با ایران و تصمیمات 

نادرست اتخاذشده از سوی واشنگتن هشدار داده بود.  صداوسیما 

نظرگاه 

وزی��ر خارجه ای��ران گفت ک��ه روابط  ت یپلمـــا روسیه و چین با ایران در برخی موارد د
آنچه نبود که ما توقع داش��تیم و افزود: سایر اعضای برجام 
به هیچ یک از تعهداتش��ان عمل نکردند، بیانیه های خوبی 

صادر شد ولی اقدامی صورت نگرفت.
محمدجواد ظریف در دیدار با س��رگئی الوروف همتای 
روس خود و در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از میهمان 
نوازی گ��رم طرف روس و اب��راز خرس��ندی از اینکه برای 
بیس��تمین بار الوروف را در مس��کو می بیند، گفت:در ابتدا 
مایلم مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را برای حادثه آتش 

گرفتن هواپیما خدمت شما اعام کنم.
وی افزود: یک س��ال قبل در چنین روزی آمریکا رسما 
از برجام خارج شد و قطعنامه ۲۲3۱ را نقض کرد و نه تنها 
خودش این کار را کرد، بلکه مانع ش��د دیگران هم قطعنامه 
را رعایت کنند. ما براساس درخواستی که از دوستان روس 

و سایر شرکا در ۱+4 شنیدیم، صبر کردیم. 
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: الزم است یک نکته 
را تأکید کنم، ۱+4 از دید ما یک مجموعه است ولذا ما یک 
نامه مش��ابه به سران هر پنج کش��ور از طرف رئیس جمهور 
ایران نوش��تیم، ولی این به معنای این نیست که نگاه ما به 

کشورهای عضو ۱+4 یکسان است.
ظریف با بیان اینکه ما روس��یه و چین و به ویژه روسیه 
را به عنوان یک ش��ریک درازمدت می بینیم که روابط آن با 
ما در قالب روابط دوجانبه و بین المللی کاما متفاوت است، 
عنوان ک��رد: به همین دلیل من نامه آقای روحانی به آقای 
پوتین را ش��خصا آوردم که اینجا تقدیم کنم. ما یک س��ال 
صبر کردیم، دوس��تان ما در روسیه و چین روابط خوبی را 
ب��ا ما حفظ کردند، گرچ��ه در برخی م��وارد آنچه نبود که 

توقع داش��تیم، ولی روسیه روابط بسیار خوبی با ما داشته و 
همکاری ها گسترش یافته است.

ظریف یادآور ش��د: ولی س��ایر اعضای برجام )فرانس��ه، 
آلم��ان، انگلیس و اتحادیه اروپا( به هیچ یک از تعهداتش��ان 
عمل نکردند. بیانیه های خوبی صادر شد، ولی اقدامی صورت 
نگرف��ت. وی با بیان اینکه روز چهارم می آمریکا تحریم های 
جدیدی را وارد کرد ک��ه امکان اجرای برخی مفاد برجام را 
کاما منتفی می کرد، اظهارد اشت: اقدامی که امروز صورت 

دادیم در چارچوب برجام است و خارج از برجام نیست.
وزرای ام��ور خارجه ایران و روس��یه در مس��کو درباره 
مناسبات دوجانبه، برجام و تحوالت منطقه ای و بین المللی 

به گفت وگو پرداختند.
دو طرف در این دیدار ابعاد مختلف مناس��بات دوجانبه 
را بررس��ی کردند. برجام، مسائل منطقه و بین المللی نیز از 

دیگر موضوعات مورد گفت وگوی دو وزیر خارجه بود.
ظریف با بیان اینکه ما روس��یه و چین و به ویژه روسیه 
را به عنوان یک ش��ریک درازمدت می بینیم که روابط آن با 
ما در قالب روابط دوجانبه و بین المللی کاما متفاوت است، 
عنوان ک��رد: به همین دلیل من نامه آقای روحانی به آقای 

پوتین را شخصا آوردم که اینجا تقدیم کنم.
وزی��ر خارجه ای��ران در این دی��دار همچنین گفت که 
روابط روس��یه و چین با ایران در برخی موارد آنچه نبود که 
ما توقع داش��تیم و افزود: سایر اعضای برجام به هیچ یک از 
تعهداتش��ان عمل نکردند، بیانیه های خوبی صادر شد، ولی 

اقدامی صورت نگرفت
وزیر خارجه روسیه نیز در دیدار با وزیر خارجه ایران در 
مس��کو تأکید کرد که خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران 

اوضاع را متشنج کرده است.  میزان 

ظریف:
تنها چین و روسیه به تعهداتشان عمل کردند

کارشناس مسائل بین الملل گفت: امروز  دیگر دس��تاورد دیگری در قالب برجام دیـــــدگاه
نداریم و ماندن یا نماندن ما در آن تفاوت چندانی ندارد.

محس��ن جلیلوند در پاس��خ به این س��وال که آیا ایران 
نبای��د در واکنش به خروج آمری��کا از برجام و عدم اقدامی 
جدی از س��وی اروپ��ا در در قالب برج��ام، از تعهدات خود 
بکاهد؟ اظهار داش��ت: از زاویه دید آمریکایی ها، امروز ایران 
در وضعی��ت »آچمز« قرار دارد. یعنی اگ��ر در برجام بماند 
چیزی کاسب نمی شود و مرتب همان دستاوردهای کوچک 

برجام را هم از دست می دهد.
وی گفت: با خروج ایران از برجام، 3 قطعنامه ش��ورای 
امنیت که تحت فصل هفت منشور ملل متحد هستند و پس 
از برجام تعلیق و نه لغو ش��ده اند، براس��اس مکانیسم ماشه 
خ��ود به خود علیه ایران فعال می ش��وند. از طرف دیگر اگر 
چنین اتفاقی بیفتاد، روس��یه و چین هم نمی توانند به طور 

رسمی از برخورد با ایران در آن وضعیت جلوگیری کنند.
جلیلون��د با بیان اینکه به اعتق��اد من جنگ هیچ وقت 
محصول محاس��به نیس��ت بلکه نتیجه س��و محاسبه است، 
تصریح کرد: آمری��کا روندهایی را علیه ایران دنبال می کند 
ک��ه باید دی��د در نهایت امر چه نتیج��ه ای را در بر خواهد 
داشت. آمریکایی ها یک بار زمین بازی با ما را تحریم ها علیه 
س��پاه، بار دیگر معافیت های هس��ته ای، نفت یا پتروشیمی 
و مواردی از این دس��ت قرار می دهن��د، بنابراین آنها مرتب 
زمین بازی با ایران را تغییر می دهند و ما باید در این میان 
بدانیم که کدام زمین بازی برای ما می تواند مناسب باشد.

کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل بیان کرد: ما دس��تاورد 
دیگ��ری در قالب برجام نداری��م و ماندن یا نماندن ما در آن 
تفاوت چندانی ندارد. آمریکایی ها به قدرت خودش��ان خیلی 

متکی هس��تند و از نظر آنها ایران وضعیت مناس��بی ندارد و 
می خواهند ایران را به جایی بکش��انند ک��ه مجبور به انجام 
واکنش��ی ش��ود که باید انجام دهد ولی تمایلی به انجام آن 
ندارد. یعنی در آن حالت ممکن است که شما کاری را از سر 
اجبار انجام دهید ولی بگویید ای کاش آن را انجام نمی دادم.

جلیلوند درخصوص کاهش تعهدات ایران در قالب برجام 
به عنوان واکنشی به بدعهدی های طرف های مقابل، ادامه داد: 
اگر ایران از یکس��ری از تعهدات خود بکاهد شاید بتوان گفت 
قابلیت مذاکره و چانه زنی داش��ته باشد، اما موضوع اینجاست 
که االن چیزی در دس��ت ما نیست که بتوانیم بر سر آن وارد 
چانه زنی با طرف مقابل شویم. آمریکا که از برجام خارج شده 
اس��ت، اروپا هم که کار خاصی را انج��ام نداده، از طرف دیگر 
روس��یه و چین هم اقدامی انجام نمی دهند، در این ش��رایط 

دیگر کسی نمی ماند که ایران بخواهد در برجام بماند یا نه.
وی تصری��ح ک��رد: به نظر م��ن ایران بای��د زمین بازی 
ب��ا آمریکا را به جاهایی بکش��اند که بتوان��د امتیازی بگیرد. 
سوریه، عراق، لبنان و یمن. به عبارت دیگر تا زمانی که ما در 
زمین تعیین شده از سمت آمریکا بازی می کنیم ابتکار عمل 
دست آنها است و ما صرفاً واکنش نشان می دهیم. یعنی در 

این وضعیت ما فقط در حال ضربه خوردن هستیم.
جلیلون��د در پایان با بیان اینکه آمریکا در این یکس��ال 
هم به نقطه قوت ما که س��پاه باشد ضربه زد و هم به نقطه 
ضعف ما که اقتصاد کشور بود، خاطرنشان کرد: راهکار این 
اس��ت که باید در وضعیتی که آمریکا ب��ا همه توان مادی، 
سیاس��ی و تبلیغاتی خودش علیه ما وارد کار ش��ده است، 
زمی��ن بازی را عوض کرد و به جایی کش��اند که توان الزم 
را در آن زمین ها داریم و آن وقت اس��ت که آمریکا ناچار به 

بازی در زمین مد نظر ما می شود.  مهر

جلیلوند:
توافق هسته ای دیگر دستاوردی ندارد

همزم��ان ب��ا س��یر صعودی پرونـــــده گروه دیپلماسی  
اقدام��ات آمری��کا علیه مل��ت ایران، وزی��ر خارجه 
دورگ��رده آمریکایی بعد از لغو ناگهانی س��فرش به 
آلمان شامگاه سه شنبه در سفری سرزده وارد بغداد 
شد و با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و برهم صالح، 
رئیس جمهور این کش��ور دیدار کرد که باور ناظران 
سیاس��ی برنامه ریزی این سفر در راستای تکمیل 
پازل فشار هرچه تمام تر بر جمهوری اسامی ایران 
و تسلیم کردن تهران و کشاندن مقامات ایرانی پای 

میز مذاکره است. 
پامپئو در مسیر سفر به بغداد درباره انگیزه های 
این سفر به خبرنگاران گفت: می خواهم با سران این 
کش��ور صحبت کنم تا به آنها اطمینان خاطر بدهم 
آماده ایم همچنان به آنها اطمینان بدهیم که عراق 

کشوری مستقل و با حاکمیت ملی باقی می ماند.
وزی��ر خارجه آمریکا س��واالت خبرن��گاران را 
درباره دالیل تغییر ناگهانی برنامه سفرش بی پاسخ 
گذاشت. او علی رغم این، ادعاهای ثابت نشده درباره 
اینکه ایران قصد حمله ب��ه منافع آمریکا در عراق 
دارد را تکرار کرد و گفت که وقوع چنین اتفاقی بر 
عراق هم اثرخواهد گذاشت.وی گفت: مطمئناً اگر 
منافع آمریکا در عراق تهدید ش��ود روی عراق هم 

اثر خواهد گذاشت.
وی در توضیح بیشتر درباره ادعاهای مطرح شده 
درخصوص قصد ایران برای تهدید منافع آمریکا در 
عراق گفت: تاش هایی در جریان بودند تا نیروهای 
آمریکایی که مبارزه علیه داعش را ادامه می دهند از 
عراق بیرون رانده شوند. این از اهمیتی باورنکردنی 

برای دولت عراق برخوردار است.
وزی��ر خارج��ه آمریکا گف��ت دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا را از س��فرهایش در ش��امگاه 
سه شنبه مطلع کرده و ترامپ از او خواسته چندین 

پیام ]به مسئوالن در عراق[ برساند.
وی گف��ت: پیام ه��ای اصل��ی اینها هس��تند: 
م��ا می خواهی��م اطمینان حاصل کنی��م عراق در 
وضعیتی اس��ت که رابطه ای که ما با آنها تش��کیل 

داده ایم و رابطه ای که متحدان ما در منطقه با آنها 
تشکیل داده اند مستحکم باقی می ماند.

خبرگزاری رویترز هم س��خنان پامپئو درباره 
انگیزه اش از این سفر را بعد از دیدار او با مقام های 

عراقی پوشش داده است. 
طبق نوش��ته این رسانه، پامپئو بعد از دیدار با 
نخست وزیر عراق گفت: با آنها درباره اهمیت اینکه 
آنها بتوانند از آمریکایی ها در کشورش��ان محافظت 
کنند صحبت کردیم. دولت آمریکا اخیراً اعام کرده 
در راستای سیاست موسوم به فشار حداکثری علیه 
ایران قصد ندارد معافیت های کشورها از تحریم های 

اعمال شده بر خرید نفت ایران را تمدید کند. 
در این راس��تا، رئیس جمهوری عراق در دیدار 
وزیر خارجه آمریکا با وی تأکید کرده اس��ت عراق 
باید از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اس��امی 
ایران همچنان معاف باش��د. برهم صالح خطاب به 

مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است عراق 
بای��د از تحریم ها علیه ایران مس��تثنی باش��د و از 

تنش با ایران هم باید خودداری شود.
یک منب��ع آگاه از دیدار بره��م صالح و مایک 
پامپئو به السومریه گفت در این دیدار تأکید شد که 
عراق باید از تحریم ها علیه ایران مس��تثنی و معاف 

باشد و همچنین از تنش با این کشور پرهیز شود.
درحالی آمریکا فش��ارهای گسترده ای را علیه 
ملت ایران پیش گرفته است که این تصمیم دولت 
ترامپ با واکنش های منفی گسترده در سراسر دنیا 
مواجه ش��ده است. جمهوری اس��امی ایران قصد 
دارد در واکن��ش به تحریم های آمریکا از حقوقش 
در برجام اس��تفاده کرده و برخی از تعهداتش ذیل 

این توافق را کاهش دهد.
بعد از عراق وزیر خارج��ه آمریکا بافاصله به 
لندن رفت، وزیر خارجه آمریکا در حالی از بریتانیا 

دی��دن کرد که جمهوری اس��امی ای��ران اجرای 
برخی مفاد توافقنامه هسته ای با قدرت های جهانی 

را متوقف کرده است.
پای��گاه اینترنتی روزنامه گاردین در پی بیانیه 
شورای عالی امنیت ملی ایران خطاب به کشورهای 
عضو برجام نوش��ت که یک س��ال پ��س از آن که 
دونالد ترامپ آمریکا را از توافق هس��ته ای ۲۰۱۵ 

خارج کرد، ایران "اقدام متقابل" انجام می دهد.
"اقدام متقابل" دیروز ایران به طور رس��می به 
س��فیران کش��ورهایی که در توافق هسته ای باقی 
مانده اند از جمله فرانس��ه، انگلیس، آلمان، چین و 
روس��یه اطاع داده ش��د. محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران، جزئیات فنی و قانونی را به طور 
جداگان��ه در نامه ای به فدریکا موگرینی، مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا توضیح خواهد داد.

ایران بر این مصر است که اظهارات و اقدامات 

اخیر آن ب��ه معنای خروج کام��ل از برجام نبوده 
و فرصتی ش��صت روزه به اتحادی��ه اروپا می دهد 
ت��ا تعهدات خود را پی��ش از آن که ایران اقدامات 

دیگری انجام دهد، عملی کند.
واش��نگتن می توان��د از ای��ن اقدام ب��ه عنوان 
مدرکی اس��تفاده کن��د که نش��ان می دهد توافق 
هس��ته ای که آمریکا آن را در ماه مه سال ۲۰۱۸ 
نادی��ده گرف��ت، از بین رفته اس��ت و دیگر ارزش 

دستیابی ندارد.
فرانس��ه اولین کش��وری بود که واکنش نشان 
داد و هشدار داد که اگر ایران از توافق کناره گیری 
کند، اروپا چاره ای جز اعمال تحریم های اقتصادی 

علیه ایران نخواهد داشت.
بازرس��ان آمریکایی هن��وز معتقدند که ایران 
همچنان در حال پایبندی به توافق هسته ای است 
که هنوز از سوی اروپا و دموکرات هایی که خواهان 
برکن��اری دونال��د ترامپ از قدرت در س��ال آینده 

هستند حمایت می شود.
ام��ا در ای��ن میان، مای��ک پمپئ��و، وزیر امور 
خارج��ه آمریکا از این اقدام ایران به عنوان اهرمی 
برای عقب کش��یدن اروپا از حمای��ت آن از توافق 
هس��ته ای استفاده خواهد کرد که این توافق نشان 

ویژه دیپلماسی اروپایی تلقی می شد.
دیپلمات ه��ای اروپای��ی نیز ب��ا کنترل کردن 
سیاست خارجی متناقض آمریکا مواجه هستند اما 
به طور گسترده ای ترس شان از این است که جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا نوعی استراتژی 
از طریق ایجاد وضعی افراطی برای تغییر حکومت 
در ایران را به کار بس��ته اس��ت و این اس��تراتژی 

نتیجه معکوس خواهد داشت.
شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه 
با صدور بیانیه ای خطاب به کشورهای عضو برجام، 
تاکید کرد: جمهوری اس��امی ایران در راس��تای 
صیان��ت از امنیت و منافع ملی م��ردم ایران و در 
اعم��ال حقوق خود من��درج در بندهای ۲۶ و 3۶ 
برجام، از امروز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات 

خود در توافق برجام را متوقف می کند.

وزیر خارجه آمریکا در سفری سرزده به بغداد با مقامات عراقی دیدار کرد

تحرکات سیاسی واشنگتن برای تسلیم کردن تهران 
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روزنامه آلمانی:
 ترامپ تنها بازنده بازی خطرناک ضدایرانی خود است

یک روزنامه آلمانی در مطلبی به بررسی عواقب تشدید  رسـانه مواض��ع ضدایران��ی اخی��ر ترامپ پرداخت��ه و این گونه جنگ 
سیاست ها را به ویژه برای آمریکا خطرناک دانست.

روزنام��ه "تاگس اش��پیگل" آلمان در مطلبی به مس��ئله ش��اخ و ش��انه 
کش��یدن های اخیر ترامپ برای ایران پرداخته نوشت: ایران بعضی بخش های 
توافق هس��ته ای را لغو می کند و آمریکا هم در منطقه خلیج فارس تحرکاتی 
نظام��ی را انجام می ده��د. در این تحوالت خطرات زی��ادی به خصوص برای 

آمریکا نهفته است.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوش��ت: این یک مس��ئله نگران کننده است 
و عواق��ب فرامنطقه ای دارد. آیا خاورمیان��ه به زودی با جنگ جدیدی روبه رو 
خواهد ش��د؟ حدود یک سال است که نشانه هایی از وقوع یک طوفان وجود 
دارد و حداقل ش��رایط از ۸ آوریل س��ال ۲۰۱۸ که ترامپ به صورت یکجانبه 
توافق اتمی با ایران را لغو کرد این گونه است. توافق هسته ای که از بزرگترین 
موفقیت های س��لف ترامپ، اوباما محسوب می ش��د از بدترین توافقات همه 
زمان ها برای ترامپ اس��ت. حاال ایرانی ها هم اعام کرده اند که بخش هایی از 

این توافق را لغو می کنند.  باشگاه خبرنگاران

دیلی بیست:
یکایی ها درباره ایران اغراق  آمر

یک پایگاه خبری به نقل از تنی  رسـانه چند از مقامات آمریکایی نوشت بـازي 
که واشنگتن با هدف پیگیری اهداف خود در منطقه 
در ارائه اطاع��ات درباره تهدید خطاب کردن تهران 

اغراق کرده است.
دیلی بیست نوشت که جان بولتون مشاور امنیت 
مل��ی آمری��کا و دیگر افراد نزدیک ب��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کش��ور در حال اغراق و بزرگنمایی 
اطاعات درب��اره تهدید ب��ودن ایران هس��تند. آنها 
اعام کردند، تهران خ��ود را برای حمله به نیروهای 
آمریکایی آماده می کند. اما برخی مقامات آمریکایی 
ب��ه این پایگاه خبری گفته اند ک��ه این افراد در حال 

بزرگنمایی تهدید هستند.
در ای��ن گ��زارش به قلم بتس��ی وودروف و آدام 
راونس��لی آمده اس��ت، روز یکشنبه ش��ورای امنیت 
مل��ی آمریکا اعام ک��رد که آمریکا یک ن��او گروه و 

نی��روی بمب افک��ن را در واکنش ب��ه مجموعه ای از 
نشانه ها و هش��دارهای نگران کننده از سوی ایران به 
منطقه خلیج ف��ارس اعزام می کند. ای��ن اقدامی بود 
ک��ه نگرانی ها درباره احتمال تقاب��ل نظامی با تهران 
را افزای��ش داد. همچنین منابع دولتی که نامش��ان 
فاش نش��د اع��ام کردند که ایران در پی آن اس��ت 
ک��ه به وس��یله نیروهای خود در س��واحل یمن و یا 
در ع��راق با آمریکا درگیر ش��ود. بولت��ون هم به این 

موضوع پرداخت.
با این حال چند منبع آگاه به دیلی بیس��ت گفته 
اند که دولت ترامپ از موضوع منحرف شده و تهدید را 
بزرگتر از آنچه هس��ت، نشان می دهد. یکی از مقامات 
آمریکایی گفت: »این گونه نیست که دولت اطاعات را 
تحریف کند تا بخواهد متناسب با آن، جوسازی کند.«

اما یکی دیگر از منابع آگاه هم این موضوع را که 
واکنش دولت ترامپ اغراق شده بوده است را تائید اما 

وجود تهدید را رد نکرد.
او ک��ه یکی از مقامات دولت آمریکاس��ت افزود: 
»من ش��رایط کنونی را اینط��ور ارزیابی می کنم که 

عملیات هایی در دو طرف در حال ش��کل گیری است 
تا شرایط را از امکان درگیری آتی منحرف کنند. این 
خط��ر وجود دارد که دس��ت کم گرفتن خطر )جنگ 
نیابتی(، به اشتباه محاسباتی و به هم ریختن اوضاع 
منجر ش��ود. ما پیام��ی به این مضمون به دس��تگاه 
اطاعاتی می فرس��تیم حتی اگر تهدید به آن قریب 

الوقوعی که نشان داده شده هم نباشد.«
این مق��ام آمریکایی همچنین گفت که اقدامات 
دولت این کش��ور در این راس��تا ص��ورت می گیرد تا 
واش��نگتن به دولت ایران بگوید که آنها را مس��ئول 

اقدامات جایگزینی شان می داند.
س��ومین مقام آگاه آمریکایی هم واکنش دولت 
آمریکا را اینطور توصیف کرد: » این )اقدام( به معنای 
ارسال پیامی روشن و بر طرف کردن هر گونه ابهامی 
از یک ش��رایط بحرانی است. ما در حال نشان دادن 

توانایی هستیم که می توانیم به منطقه بیاوریم.«
نویسندگان گزارش افزودند که دیلی بیست خود به 
اطاعات امنیتی دسترسی نداشته است چرا که تمامی 

آنها اطاعات طبقه بندی شده هستند.  تسنیم


