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ازبرجامحمایتمیکنیم
نام��زد مطرح محافظ��ه کاران ب��رای عهده داری 
ریاس��ت کمیس��یون اروپایی آینده، ضمن حمایت از 
برجام انتقاد ش��دیدی به تکروی های آمریکا در قبال 
ای��ن معاه��ده و خ��روج یکجانبه واش��نگتن از توافق 

هسته ای وارد کرد.
نوشت؛  روزنامه "هانوفرش��ه آلگماینه سایتونگ" 
"منفرد وبر"، رئیس فراکس��یون ح��زب مردم پارلمان 
اروپ��ا و نامزد مطرح محافظ��ه کاران اروپا برای عهده 
داری ریاس��ت کمیس��یون اروپایی آینده در سخنانی 
خواستار نقش میانجی گری این اتحادیه در مناقشت 
اتمی با ایران ش��ده و گف��ت: اروپا باید قدرت خود در 
پیش��برد دیپلماتیک این مسئله را در پیش گیرد تا به 

این ترتیب این مناقشات تشدید نشود.
"منفرد وبر" تاکید کرد که اگر چه شرایط تشدید 
می ش��ود اما ما باید کانال مذاکرات با تهران را باز نگه 
داری��م. وی درباره وقوع ی��ک رویارویی نظامی جدید 
در منطق��ه هش��دار داده و تاکید کرد ک��ه باید تحت 
هر ش��رایطی از وقوع ی��ک درگیری نظامی جلوگیری 
ش��ود. وی افزود: هدف اصلی تالش های دیپلماتیک 
ما باید این باش��د که از تجهیز تسلیحاتی اتمی ایران 
جلوگی��ری ش��ود. نظام جمه��وری اس��المی نباید به 
تس��لیحات اتمی دس��ت یابد. ما کام��ال حامی منافع 

امنیتی اسرائیل هستیم. تسنیم

رژیمصهیونیستیتهدیدکنندهواقعی
صلحوامنیتجهاناست

وزارت ام��ور خارجه به مناس��بت »۱۴ می« روز 
نکبت، س��الگرد تاسیس رژیم اش��غالگر صهیونیستی، 

بیانیه ای صادر کرد. 
در این بیانیه آمده است:س��رزمین فلس��طین در 
۱۴ می ۱۹۴۸ میالدی ش��اهد یک��ی از دردناک ترین 
ح��وادث تاریخ اس��الم و جه��ان بود ک��ه از آن زمان 
تاکنون، مردمان این سرزمین، روی آرامش و آسایش 
را ب��ه خ��ود ندیده اند. ۷۱ س��ال پی��ش در این روز، 
گروهی با دس��تاویز قرار دادن ایده ها و افکار انحرافی 
و نژادپرستانه، مردمان بومی سرزمین فلسطین اعم از 
زن و م��رد، پیر و جوان و ک��ودکان معصوم را به قتل 
رس��اندند و یا مجبور به ترک خانه و کاش��انه خویش 
کردند. این رویداد در تاریخ ملت مقاوم فلس��طین به 
عنوان ی��وم النکبه یعنی روز فاجع��ه و آوارگی صدها 

هزار فلسطینی شناخته شده است.
در ی��وم النکبه موجودیتی نامش��روع به نام رژیم 
صهیونیس��تی با حمایت آمریکا، با اش��غال س��رزمین 
فلس��طین متولد شد و با جنگ و جنایت و اشغالگری، 
ت��داوم یاف��ت و امروز به عامل اساس��ی ایج��اد تمام 
بحران های منطق��ه ای و تهدیدکنن��ده واقعی صلح و 

امنیت بین المللی تبدیل شده است.
جمهوری اس��المی ایران ضمن اعالم همبستگی 
کامل خود با آرمان مردم فلسطین، بار دیگر مسئولیت 
مهم جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در 
پایان دادن به اشغال سازمان یافته سرزمین فلسطین 
و قدس شریف و کمک به مردم این سرزمین در تعیین 
سرنوش��ت خود و تشکیل دولت مستقل فلسطینی به 

پایتختی بیت المقدس را مورد تاکید قرار می دهد.
همچنین، انتظار می رود مجامع جهانی با گذشت 
بیش از هفت دهه از اشغال سرزمین تاریخی فلسطین 
برای پایان اش��غالگری و جنایت ها و تجاوزات پی در 
پی رژیم صهیونیس��تی گام اساس��ی بردارد و شرایط 
الزم را برای بازگش��ت آوارگان فلسطینی به سرزمین 
آبا و اجدادی خویش و برگزاری همه پرسی با شرکت 
همه س��اکنان اصلی این س��رزمین اعم از مس��لمان، 
مس��یحی و یهودی به منظور تعیین نوع نظام سیاسی 

خود فراهم کند.

اروپاخودراازقیومیتآمریکارهاکند
ی��ک روزنامه آلمانی در مطلبی از اروپا خواس��ت 
هرچه س��ریع تر در مناقش��ات اتمی با ای��ران در کنار 
ته��ران قرار گرفت��ه و خود را از قیومی��ت آمریکا رها 

کند.
روزنام��ه "تاگس ش��او" آلم��ان در مطلبی به قلم 
"ناتالی آمیری"، به مس��ئله مناقش��ات اتم��ی ایران با 
آمریکا پرداخته و نوش��ت: در مناقشات اتمی با ایران 

خیلی چیزها در معرض خطر نابودی قرار دارد.
نویس��نده در این مطلب به اروپاییان توصیه کرد 
که در این مناقش��ات س��ریعا خود را در کنار ایران و 
علیه افراط گرایان در واش��نگتن ق��رار دهند چرا که 
هر اقدامی غیر از این به تش��دید بیش��تر اوضاع منجر 

می شود.
نویس��نده لغو توافق هسته ای را درست ندانسته و 
آن را به منزله پایان دیپلماس��ی ارزیابی کرده و تاکید 
ک��رد که اگر همه چیز ب��ه روال عادی پیش می رفت 
و ایران وعده مناس��بات تجاری با غرب را دریافت می 
کرد بنابراین ما می توانس��تیم درباره موضوعات دیگر 
مانند سیستم های موشکی ایران و اقدامات منطقه ای 

هم با این کشور مذاکره کنیم.
نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی 
جمه��وری اس��المی ایران دیگر چیزی برای از دس��ت 
دادن ندارد همچنین تصریح کرد که اروپا هم در مقابل 

چیزهای زیادی را از دست داده است.  تسنیم

اخبار

کمپینفشارحداکثریآمریکاعلیهایراننتیجهایدربرندارد
س��خنگوی کاخ کرملین در س��خنانی تاکید کرد که کمپین فشار حداکثری 

آمریکا علیه ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
پس��کوف گفت: رئیس جمهور پوتین بارها عدم درک خود از سیاست اعمال 
حداکثر فشار را اعالم و با دلیل ثابت کرده که همواره با اجرای چنین سیاستی، 

تنه��ا یکی از طرفین به گوش��ه رانده می ش��ود. چنین سیاس��تی هرگز به نتیجه 
نخواهد رسید، بلکه برعکس، روند حل و فصل مشکالت به بن بست رسیده و کمکی 

به دستیابی به توافق نخواهد کرد.
در همین حال پس��کوف در کنفرانس خبری اعالم کرد که هیچ پیش��نهاد رس��می 
از آمریکا مبنی بر درخواس��ت دیدار رئیس جمهور این کش��ور با رئیس جمهور روسیه در 
حاش��یه نشست G۲۰ در ژاپن دریافت نکرده اس��ت. وی افزود جدیدترین برنامه دیدار 

سران دو کشور که به ابتکار واشنگتن مطرح شده بود، لغو شده است.  میزان

دوردست
برخیباخرابکاریهایمشکوکبهتنشدرمنطقهدامنزدنمیزنند

وزیر امور خارجه ایران گفت که این نگرانی وجود دارد که برخی با اقدامات و 
خرابکاری های مشکوک به دنبال دامن زدن به تنش در منطقه هستند.

محمدجواد ظریف که در دهلی نو به س��ر می برد، پس از دیدار و گفت وگو با 
سوشما سواراج وزیر خارجه هند درباره نتایج این نشست گفت: مذاکرات خوبی 

بود و درباره تحوالت در بحث برجام و اقدامات جمهوری اسالمی توضیحات کافی 
داده شد و مواضع ایران تبیین شد. 

وی اف��زود: درب��اره خطراتی که افراد تندرو در داخ��ل حکومت آمریکا و همین طور 
افرادی در منطقه تالش دارند آن را تحمیل کنند و در این زمینه نگرانی هایی وجود دارد 
که با اقدامات و خرابکاری های مش��کوکی که در منطقه ما در حال اتفاق افتادن اس��ت 
البت��ه ما قباًل هم پیش بینی کرده بودیم از این گونه اقدامات را صورت خواهند داد برای 

اینکه به تنش دامن بزنند نیز بحث و تبادل نظر شد.  تسنیم

دیپلمات
تکذیبادعایرویترز

س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: نقطه نظرات و مطالبات بحق ایران در 
نامه ۱۸ اردیبهش��ت رئیس جمهور به سران کش��ورهای باقی مانده در برجام به 

وضوح و با صراحت بیان شده است.
سیدعباس موس��وی در پاسخ به پرسش��ی درخصوص ادعای رویترز مبنی 

ب��ر گره زدن ماندن در برجام از س��وی ایران با فروش یک و نیم میلیون بش��که 
نفت در روز، ضمن رد این خبر س��ازی اظهار داش��ت: نقطه نظ��رات و مطالبات بحق 

ایران در نامه ۱۸ اردیبهش��ت رئیس جمهور کشورمان به سران کشورهای باقی مانده در 
برجام به وضوح و با صراحت بیان شده است. وی خاطرنشان کرد: پرداختن به این گونه 
خبرس��ازی ها و گمانه زنی های ناقص و غیردقیق در فضای رس��انه ای و عمومی نه تنها 
س��ازنده نیس��ت بلکه می تواند به تخریب فضای مورد نیاز برای یک دیپلماسی جدی در 

شرایط کنونی منجر شود.  وزارت خارجه

سخنگو

–

س��خنگوی س��ازمان ان��رژی  گ���و اتمی گف��ت اگر اتحادیه اروپا گفت و
موضوع هس��ته ای ایران را به شورای امنیت ببرد، 
برجام از بین خواهد رفت و هر واکنش��ی از سوی 
تهران محتمل است؛ از جمله خروج از این توافق.

به��روز کمالون��دی در گفت وگویی اف��زود: اگر 
اتحادیه اروپا، موضوع هس��ته ای ایران را به ش��ورای 
امنیت ببرد، در واقع این معاهده از بین خواهد رفت 

و فکر نمی کنم که دیگر این معاهده پا برجا بماند.

دیگرنمیتوانیممنتظربمانیم
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی درخصوص 
اظهارات حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران مبنی 
بر کاهش تعهدات ایران در برجام گفت: ما در طی 
یک بازه زمانی 6۰ روزه، برخی از تعهدات خود در 
برجام را به حالت تعلی��ق درآوردیم و این فرصت 
را به کش��ورهای اروپایی دادیم تا به تعهدات خود 
برگردن��د. در واقع، از این طریق س��عی کردیم تا 
عالوه بر رفع تحریم ها، به ثمرات برجام که تاکنون 

محقق نشده بود، دست یابیم. 
وی درخص��وص اقدام اتحادی��ه اروپا مبنی بر 
رد مهل��ت 6۰ روزه ایران عنوان کرد: ایران حداقل 
یک سال صبر کرد تا ببیند که کشورهای اروپایی 
چ��ه واکنش��ی را در قبال خروج آمری��کا از برجام 

در دس��تور کار ق��رار می دهند. آن ه��ا در این 
مدت، وعده ه��ای زیادی دادند اما در عمل و 
درخصوص مواردی همچون س��ازوکار مالی 
اس.پ��ی.وی و یا اینس��تکس ع��زم جدی از 

طرف اروپایی ها مشاهده نشد. آنچه که 
ما به دنبال آن هس��تیم، چیزی 
جز برداش��ته ش��دن تحریم ها 
نیس��ت و متاس��فانه در ط��ی 
این م��دت، اقدامی جدی از 
سوی غربی ها در این زمینه 

صورت نپذیرفت. 

کمالوندی ادام��ه داد: از این رو، فکر می کنیم 
که اکنون زمان آن رس��یده ت��ا اروپایی ها اقدامی 
انجام داده تا نش��ان دهند ک��ه خواهان تغییر این 
وضعیت هس��تند و این پنجره ای است که در برابر 
اروپایی ها قرار گرفته و نباید آن را یک ضرب االجل 
تعبی��ر کرد. ما به ط��ور داوطلبانه به تعهدات خود 
در برج��ام پایبند بودیم، ام��ا آنها به تعهدات خود 
عمل نکردند. در واقع، ما برای مدت زمان 6۰ روز 
اقداماتی را که کش��ورهایی اروپایی در این زمینه 
انجام خواهن��د داد، مورد ارزیابی قرار خواهیم داد 
و در آن زم��ان تصمیم خواهیم گرف��ت که آیا به 
پایبندی داوطلبانه خود به برخی از تعهدات ادامه 

دهیم یا خیر.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اقدامات اروپایی ها 
برای حفظ برجام از قبیل راه اندازی اینس��تکس و یا 
اس.پی.وی را ناکافی و فاق��د کارایی خواند و افزود: 
م��ا باید بین توانایی و تمایل اروپایی ها، تمایز 
قائل ش��ویم. فکر می کنم ک��ه آن ها تمایل 
دارند تا کارهای��ی را انجام دهند، اما قادر 
به انجام آن نیس��تند. از این جهت، زمان 
بیش��تری به آن ها دادیم تا مشخص شود 
که آیا می توانند راهی را برای حل این 

مسئله پیدا کنند یا خیر.

اروپاییهاقبلازدیرشدن
دستبهکارشوند

اگر  کرد:  تصریح  وی 

اروپایی ها می خواهند کاری انجام دهند، بهتر است 
قبل از دیر ش��دن، دست به کار شوند. اگر اتحادیه 
اروپا، این مسئله را به شورای امنیت ببرد، در واقع 
این معاه��ده از بین خواهد رف��ت و فکر نمی کنم 
که دیگ��ر این معاه��ده پا برجا بمان��د. جمهوری 
اس��المی ایران، قطعا اقدامات جدی و محکمی را 
ب��رای احقاق حق ملت خود انجام خواهد داد و هر 
واکنشی محتمل اس��ت. این واکنش ممکن است 
خروج از برجام و یا هر چیز دیگری باشد، بنابراین، 
این مس��ئله باید بین سران کش��ورهای عضو حل 

شود. 
کمالوندی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی 
طول خواهد کش��ید که ایران به میزان غنی سازی 
خود در زم��ان قبل از برجام برس��د؟ گفت: دکتر 
صالح��ی چن��د روز پیش اعالم کرد که بیش��تر از 
چهار روز طول نخواهد کش��ید ت��ا بتوانیم میزان 
غنی س��ازی اورانیوم خود را از 3.6۷ درصد تعیین 
شده در برجام به ۲۰ درصد یا هر میزان که مد نظر 
داریم، برس��انیم. اگر بعد از این 6۰ روز، اروپایی ها 
گام هایی را برای برداشته شدن تحریم ها برندارند، 
ما میزان غنی س��ازی را به باالت��ر از 3.6۷ درصد 
خواهیم رس��اند و درباره آینده رآکتور آب سنگین 
خنداب نیز تصمیم خواهیم گرفت و ممکن اس��ت 
مدرن س��ازی را در دستور کار قرار دهیم.وی ادامه 
داد: هم��ه این ها به اروپایی ها بس��تگی دارد و باید 
منتظ��ر بمانی��م که نق��ش خود را در ای��ن زمینه 

چگونه ایفا خواهند کرد.

طولینخواهدکشیدکهجبههایمتحد
علیهآمریکادرجهانشکلخواهدگرفت

معاون رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی در ادامه 
و در توضی��ح چرایی اقدام آمری��کا مبنی بر وضع 
تحریم ه��ای جدید بر فلزات ای��ران از قبیل آهن، 
آلومینی��وم و م��س پس از اعالم تعلی��ق برخی از 
تعهدات برجام توسط ایران گفت: ما باید حداقل در 
این مورد، آمریکا را از اروپا جدا کنیم. آمریکایی ها 
تمام��ی تالش خود را برای اعمال فش��ار بیش��تر 
ب��ر ایران به کار بس��ته اند و به همین دلیل اس��ت 
که ش��اهد چنین اقداماتی از سوی آن ها هستیم. 
ام��ا این فش��ار بر مردم ای��ران وارد می ش��ود که 
اقدامی غیرانسانی محس��وب می شود در حقیقت، 
ف��ردی را در بین مردم ع��ادی و یا نخبگان جهان 
پی��دا نخواهید کرد که سیاس��ت های آمریکایی را 
سیاس��ت های منطقی بداند. ما بی��ن رویکردهای 
آمریکا با رویکردهای اروپا تفاوت قائلیم و معتقدیم 
که خود اروپایی ها نیز با سیاست های آمریکا موافق 

نیستند. 
وی ادامه داد: اروپایی ها بارها مواضع خودشان 
را نس��بت به آمری��کا پس از خروج این کش��ور از 
معاه��ده برجام اع��الم و عنوان کرده ان��د که این 
اقدامات آمریکا، س��ودی ب��رای هیچ کس ندارد و 
این اقتصاد و سیاس��ت جهانی هستند که متضرر 
می ش��وند و ب��ر تمامی کش��ورهای جه��ان تاثیر 
می گذارد. ش��اهدیم که نه تنها کشورهای اروپایی، 
بلکه دیگر کش��ورهای جهان نیز نگاه خودشان را 
نس��بت به آمریکا تغییر داده اند و ب��ه اعتقاد من، 
طول��ی نخواهد کش��ید که جبه��ه ای متحد علیه 

آمریکا در جهان شکل خواهد گرفت.
کمالوندی با اش��اره به هم��کاری نزدیکی که 
کش��ورهای چین و روس��یه با ایران در زمینه های 
مختل��ف در پی��ش گرفتند، عنوان ک��رد: چین و 
روسیه هر کدام به نوبه خود به تعهداتشان پایبند 
بودند. درخصوص کشور چین باید بگویم که آن ها 

تحت شدیدترین فشارها از سوی آمریکا بودند که 
علی رغم تمامی این فش��ارها، حداکثر تالش خود 
را ب��رای پایبندی به تعهدات خود درباره مس��ائل 
مرب��وط به پروژه هس��ته ای به کار بس��تند. با این 
حال، چینی ها بخشی از سیستم بانکی بین المللی 
هستند که کار را برای آن ها برای تجارت با ایران 
سخت می کند، اما با وجود تالش چینی ها، راه های 
جایگزین دیگری همانند اس��تفاده از ارز جایگزین 

همانند یوان می تواند مفید واقع شود. 

کشورهایاروپاییمنطقیترازآمریکا
هستند

وی درخص��وص برخی انتقاده��ا از تاخیر یک 
ساله دولت در واکنش به اقدام ترامپ در خروج از 
معاهده برجام گفت: اگرچه ممکن اس��ت برخی از 
منتقدان بگویند که این اقدامات اندکی دیر اتخاذ 
شده، اما حداقل این موضوع را ثابت کرد که ایران 
در ای��ن زمینه به اندازه کافی صبوری به خرج داد 
تا اقدامی را که می توانس��ت شرایط را بدتر کند و 
یا این معاهده را از بین می برد، انجام نداده باش��د. 
مزی��ت اتخاذ چنین واکنش��ی در این بازه از زمان 
این اس��ت که ما توانس��تیم نظر همه را در کشور 
درخصوص این اقدام جلب کنیم و کس��ی نیس��ت 
که معتقد باش��د چنین اقدامی نمی بایست صورت 

می گرفت و این یعنی وحدت در کشور.
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی در پاسخ به 
این س��ؤال ک��ه در صورت عدم موفقی��ت اروپا در 
متقاع��د کردن ایران در این ب��ازه زمانی دو ماهه، 
چه سرنوشتی در انتظار معاهده برجام خواهد بود؟ 
توضیح داد: ابتدا باید به آینده امیدوار بود و معتقدم 
که کش��ورهای اروپایی منطقی تر از آمریکا هستند 
و اگرچه ممکن است از سوی آمریکا، فشارهایی به 
آن ها تحمیل ش��ود، اما آن ها با واقعیت ها زندگی 
می کنند و می دانند که ما در منطقه ای هستیم که 

بسیار بی ثبات است. پرس تی وی

کمالوندی:

اروپا ایران را به شورای امنیت ببرد 
برجام از بین خواهد رفت


