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 واکنش آلمان به اظهارات 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران

به نوشته خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان با صدور بیانیه ای در واکنش به اظهارات سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران درباره کاهش یا توقف اجرای 
تعه��دات برجامی، گفت: م��ا از ای��ران می خواهیم که 

تعهداتش ذیل برجام را به صورت کامل اجرا کند.
یکی از سخنگویان ترزا می نخست وزیر مستعفی 
انگلی��س به خبرن��گاران گفت: ما درب��اره قصد ایران 
مبن��ی بر کاهش پایبن��دی به برجام ب��ه وضوح ابراز 
نگرانی کرده ایم. در صورتی که ایران اجرای تعهداتش 
را متوقف کند، ما همه گزینه هایی که در اختیار داریم 

را در نظر خواهیم گرفت.
بهروز کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی اتمی 
ام��روز در نشس��تی خب��ری در محل تاسیس��ات آب 
س��نگین اراک )خنداب( گفته بود که با شتاب گرفتن 
رون��د تولید اورانی��وم غنی ش��ده ۳.۶۷ درصد، ذخایر 
اورانیوم غنی ش��ده کش��ور نهایتا تا ششم تیر از سقف 

۳۰۰ کیلو عبور خواهد کرد.  فارس 

 درخواست تل آویو
 برای تحریم های بیشتر علیه ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با درخواست اعمال 
تحریم های هرچه بیش��تر بر ایران، ادعا کرد که اجازه 

نمی دهد ایران تسلیحات اتمی بسازد.
بنیامی��ن نتانیاهو گفت: امروز ایران تهدید کرد که 
اورانیوم را بیش��تر از محدودیت های توافق هس��ته ای 
غنی س��ازی خواهد کرد.وی افزود: در زمانی که )ایران( 
به تهدیداتش جامعه عمل پوشانده و توافق هسته ای را 
نقض می کند، جامعه بین المللی باید فورا تحریم هایی را 

که قبال )لغو کرده بود(، مجددا اعمال کند.  فارس

اخبار

 ژاپنی ها باید تلخی های روابط ایران
 و آمریکا را درک می کردند

یک کارشناس مسائل آسیا با بیان این که ژاپنی ها 
باید تلخی های روابط ایران و آمریکا را در گذشته درک 
می کردند و به این صراحت وارد موضوع نمی ش��دند،  
گفت: ش��اید در پی سفر ش��ینزوآبه به ایران، ژاپنی ها 
تش��ویق ش��وند تا در رواب��ط ایران و آمری��کا و حتی 

کشورهای حوزه خلیج فارس فعال تر عمل کنند.
نوذر شفیعی در ارزیابی خود از سفر نخست وزیر 
ژاپن به تهران گف��ت: روابط ایران و ژاپن بیش تر یک 
روابط اقتصادی اس��ت تا سیاس��ی، در حالی که روابط 
آمریکا و ژاپن یک رابطه همه جانبه اقتصادی، سیاسی 

و نظامی است.
وی با بیان این که  س��فر ش��ینزوآبه می توانست 
ی��ک فرصت  و یا یک تهدید را برای ما به وجود آورد 
اظه��ار کرد: با توجه به این ک��ه ژاپنی ها اعالم کردند 
برداشت مثبت از سفر دارند، حداقل ممکن این است 
که روابط  دو کش��ور در حد موج��ود باقی می ماند و 
ش��اید ژاپن تش��ویق ش��ود در روابط ایران و آمریکا و 
حتی کشورهای حوزه خلیج فارس فعال تر عمل کند.

وی در ادامه گفت: در این مساله چند نکته مطرح 
اس��ت، اوال وقتی مذاکره ای در این حد بخواهد اتفاق 
افت��د حتما قبل از آن پیش مذاک��ره ای وجود خواهد 
داش��ت که در آن س��اختار مذاکره تعریف می شود و 
می گوین��د که مذاک��ره درباره چ��ه موضوعی، در چه 
زمان��ی و در چ��ه محلی انجام می ش��ود، بنابراین غیر 
ممکن  اس��ت پیش از سفر شینزو آبه ساختار مذاکره 

تعیین نشده باشد.
ش��فیعی همچنین گفت:  قاعدتا در جریان س��فر 
شینزوآبه براساس " آن چه پیش مذاکره " می خوانیم، 
نبای��د امر غی��ر منتظره ای اتفاق می افت��اد، به عبارت 
دیگر مقامات ژاپنی با عل��م به دیدگاه رهبری باز هم 
خواستند پا در میانی کنند، اما نکته دیگر این است که 
متاثر از آگاهی ایران و شخص رهبری، ژاپن هم موضع 
خ��ودش را تعدی��ل کرد یعنی ب��دون تردید ژاپنی ها 
مامور بودند تا از طرف آمریکا در روابط ایران و آمریکا 
میانجی گری کنند ولی وقتی با پاس��خ س��رد ایرانی ها 
مواجه ش��دند، سعی کردند بگویند آن چه مطرح شده 
یک اقدام از نوع مس��اعی جمیله اس��ت یعنی خود ما 
عالقه مند به این کار بودیم و برداش��ت مان از اظهارات 
آمریکایی ها اس��ت؛  بنابرای��ن، این گونه وانمود کردند 
ک��ه حامل پیام مکت��وب خاصی نیس��تند و یا این که 
آمریکایی ه��ا ما را به این کار ف��را نخوانده بودند بلکه 

این یک ابتکارعمل ژاپنی است.
این کارشناس مسائل آس��یا افزود: ایران و آمریکا 
4۰ سال است با یکدیگر مشکل دارند و موضوع شان هم 
سیاسی و امنیتی است، بنابراین شاید انتخاب عالی ترین 
س��طح رهبران برای ورود به مساله کار حساب شده ای 
نباشد و آن ها باید تلخی های روابط ایران و آمریکا را در 
گذش��ته درک می کردند و به این صراحت وارد موضوع 
نمی ش��دند مگر ای��ن که به گونه ای دیگر توافق ش��ده 
بود. گفتنی اس��ت که آمریکا نمی خواهد ایران نقشی 

تاثیرگذار در منطقه داشته باشد.  ایسنا

از نگاه دیگران 

هشدار کرملین به اتهامات بی اساس درباره حادثه دریای عمان
س��خنگوی کرملین در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر دست 
داش��تن ایران در حادثه دریای عمان گفت که هنوز هیچ مدرک معتبری درباره 

عامالن این حادثه ارائه نشده است.
دیمیتری پسکوف با اشاره به بهانه هایی که مقامات آمریکایی پیش از حمله 

به عراق برای توجیه اقدام نظامی خود علیه این کش��ور استفاده کردند، گفت: ما 
ماجرای پودر س��فید را فراموش نکرده ایم. ما آن را به خاطر داریم و به همین دلیل 

در ارزیابی های خود دقت و خویشتنداری می کنیم. وی به طور خاص به اظهارات کالین 
پاول وزیر امورخارجه وقت آمریکا در فوریه ۲۰۰۳ در نشس��ت ش��ورای امنیت سازمان 
ملل اشاره داشت که در آن یک شیشه کوچک عطر با مقداری پودر سفید داخل آن به 
همراه داش��ت و مدعی ش��د که این نش��ان دهنده وجود یک ماده شیمیایی است که به 

ادعای واشنگتن صدام در حال ذخیره آن بوده است.  باشگاه خبرنگاران 

معادله 
قطعًا هیچ تمایلی برای جنگ با ایران نداریم

رئی��س مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور اس��ت که ایاالت متحده قطعاً 
هیچ تمایل و اشتیاقی برای جنگ با ایران ندارد.

نانسی پلوس��ی در ادامه افزود: ما مطلقاً اش��تیاقی نداریم به دنبال جنگ با 
ایران یا انجام اقدام تحریک آمیز باشیم، آن هم در شرایطی که ممکن است منجر 

به پاسخ یا اقدامات اشتباهی شود. وی در پاسخ به این سؤال که "انگیزه تحریک 
ایران چیست؟"، گفت: واقعاً انگیزه آنها برای تحریک ایران چیست؟ چرا رئیس جمهور 

آمریکا به توافق هسته ای ایران پشت کرد؟ این اقدام چه منطقی می توانست داشته باشد، 
غیر از آنکه این توافق توسط دولت اوباما حاصل شده بود؟!

پلوس��ی اظهار داش��ت: کارشناس��ان امنیت ملی زیادی داریم که س��فیر، ژنرال یا 
دریاساالر هستند و همه آنها از این توافق حمایت کرده اند.گفتنی است؛ سیاست دشمنی 

آمریکا با ملت ایران بر مبنای حذف تهران از معادالت بین الملل است.  فارس

دیدگاه
حمایت دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از توافق هسته ای ایران

دومین دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بر حمایت این بلوک سیاسی و اقتصادی 
از توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی تأکید کرده است.

هلگا اشمید بار دیگر حمایت خود را از توافق هسته ای امضاشده بین تهران 
و قدرت های جهانی از طریق اس��تفاده از سیستم جدید پرداخت برای مبادالت 

تجاری با هدف دور زدن تحریم های آمریکا اعالم کرده است.
وی طی روزهای گذش��ته از ایران دیدن کرده اس��ت. وی کمک زیادی به انجام 

مذاکرات مربوط به توافق هس��ته ای ایران در سال ۲۰15 میالدی داشته است. سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد: اشمید در تهران بر تعهد اتحادیه اروپا به پایبندی 
به توافق هسته ای تأکید کرده است، توافقی که هدف اصلی و اولیه آن اطمینان حاصل 
کردن نس��بت به این مس��ئله اس��ت که ایران به مواد و تجهیزات الزم برای تولید سالح 

هسته ای دست نخواهد یافت.  تسنیم 

درحاشیه 

مع��اون دبیر ش��ورای امنیت روس��یه  تأکید کرد، برج��ام نباید به موضوعی نظ�����رگاه
برای چانه زنی در مسائل مربوط به ایران تبدیل شود.

الکس��اندر ونه دیکتوف اعالم کرد، برنام��ه جامع اقدام 
مشترک )برجام( هیچ جایگزینی ندارد و نباید به موضوعی 

برای چانه زنی در مسائل مربوط به ایران تبدیل شود.
این مقام امنیتی روس گفت: ما بر این عقیده هس��تیم 
ک��ه برنامه جامع اق��دام مش��ترک )برجام( درب��اره برنامه 
هس��ته ای ایران هیچ جایگزینی ن��دارد و نباید به موضوعی 
برای چانه زنی در مس��ائل پیرامون جمهوری اسالمی ایران 
تبدیل ش��ود. روس��یه به طور کامل به تعه��دات خویش در 
چارچ��وب این توافقنامه پایبند اس��ت و توقع دارد تا دیگر 
طرف های شرکت کننده در آن نیز تعهدات خویش را به طور 

کامل اجرا کنند.
معاون دبیر ش��ورای امنیت روسیه تأکید کرد: ضروری 
اس��ت با تالش های صورت گرفته در جهت کش��اندن آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به مس��ئله تحقیق��ات درباره برنامه 
هسته ای �� نظامی ایران مقابله کرد. برجام این امکان را برای 
آژانس به وجود آورده ت��ا همه تردیدها درباره ماهیت برنامه 
هس��ته ای ایران از بین برود و گزارشات مرتب این سازمان، 
این مسئله را به خوبی تأیید می کنند. ابراز تردیدهای تکراری 
در این باره و تالش برای کشاندن پای آژانس به این مسئله، 

به اعتبار این سازمان لطمه وارد می کند.
ونه دیکت��وف در پاس��خ به س��ؤال دیگری یادآور ش��د 
که نتیجه نشس��ت س��ه جانبه آتی اواخر ماه ژوئن "نیکالی 
پاتروش��ییف" دبیر شورای امنیت روس��یه با "جان بولتون" 
مش��اور رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیتی ملی و "میر 

بن �� ش��ابات" رئیس ش��ورای امنیت ملی اسرائیل در شهر 
ق��دس باید به اقدام��ات عملی مش��ترکی در جهت تثبیت 
اوض��اع در س��وریه و به ط��ور کل��ی در منطق��ه خاورمیانه 
بینجامد، ولی در این راستا باید منافع همه نقش آفرینان، از 

جمله ایران مورد توجه قرار بگیرد.
وی توضیح داد: درباره همکاری های روسیه و آمریکا در 
عرصه اقدامات در سوریه باید بگویم که در طول مدت زمان 
زی��ادی گفتگوها در این رابطه هیچ پیش��رفت قابل توجهی 
نداش��ته است، ولی الزم است تا به ش��رکای آمریکایی این 
امکان را داد تا اراده سیاس��ی کافی در این راس��تا را نشان 
دهند. و اکنون ما خود را آماده برگزاری نشس��ت سه جانبه 
مقامات شورای امنیت روس��یه، آمریکا و اسرائیل می کنیم 
ک��ه قرار اس��ت به زودی در ش��هر ق��دس برگزار ش��ود. ما 
امیدواری��م که نتیجه رایزنی ه��ای صورت گرفته به گام های 
عملی مش��خصی در جه��ت ثبات اوضاع در س��وریه و کل 

خاورمیانه بینجامد.
این مق��ام روس افزود: این مس��ئله تنها در صورت در 
نظ��ر گرفتن منافع همه نقش آفرین��ان در منطقه، از جمله 
جمهوری اس��المی ایران ممکن خواهد بود. هر گونه تالش 
برای استفاده از اعمال فشار و تهدید، از قبل شکست خورده 
خواهد بود. اگر کس��ی تص��ور می کند ک��ه می تواند روابط 
مس��کو با ش��رکای منطقه ای خود را به جهت گیری خاصی 
هدایت کند، سخت در اش��تباه است. الکساندر ونه دیکتوف 
ابراز عقیده کرد که پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( مربوط 
به دوران جنگ سرد است و به طور منطقی تاریخ اعتبار آن 
همزمان با از بین رفتن پیمان ورشو در سال  1991  دیگر 

باطل شده است. تسنیم

یک مقام امنیتی روسی 
منافع ایران در سوریه در نظر گرفته شود

ش��بکه المیادین با تاکید بر عدم دست  رس�انه داشتن ایران در حوادث دریای عمان و ب�ازي 
بن��در فجیره نوش��ت: پمپئو ایران و ه��م پیمانانش را متهم 
می کن��د ام��ا او فراموش کرده اس��ت که ای��ران هیچ یک از 
عملیات علیه کشتی ها و نفتکش ها در خلیج فارس که تعداد 

آنها تقریباً به ۲۰۰ عملیات می رسد را انجام نداده است.
شبکه المیادین در یادداشتی به قلم قاسم عزالدین تحت 
عنوان" دالیل حادثه دریای عمان چیست" نوشت: حمله به 
دو نفتکش در دریای عمان نشان می دهد که حضور گسترده 
پایگاه های نظامی و ناوه��ای جنگی نمی تواند امنیت خلیج 
فارس را حفظ کند بلکه چه بس��ا تهدیداتی را ایجاد می کند 
که نتایج آن ممکن اس��ت برای صلح جهانی خطرناک باشد. 
ممکن اس��ت هدف از حوادثی ک��ه نفتکش ها در معرض آن 

قرار گرفتند به راه انداختن جنگ علیه ایران باشد.
در این یادداش��ت آمده است: اطالعات و داده ها در رابطه 
با حادثه دو نفتکش در دریای عمان بس��یار ناچیز اس��ت این 
درحالی اس��ت که حادثه دریای عمان در ساعات اولیه رعب و 
وحشت بسیاری راه انداخته بود. اطالعات ناچیز و اندک پس از 
وحشت پراکنی ما را یاد حادثه بندر فجیر در 1۲ می می اندازد 
که پیش��گویی های زیادی را به همراه داشت اما پس از انجام 
تحقیقات و بررسی ها به هیچ نتیجه ای دست نیافتند جز اینکه 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی آمریکا در سفرش به ابوظبی 

اعالم کرد که مطمئن است ایران مسئول حمله است.
نویسنده می گوید: مس��اله قابل توجه در رابطه با بندر 
فجیره این اس��ت که ائتالف سعودی-انگلیس��ی-آمریکایی 
درخواست ایران برای انجام تحقیقات بین المللی به منظور 
کش��ف حقایق مربوط به این حادثه را نپذیرفت. در رابطه با 

حادثه دریای عمان نیز نه ائتالف س��عودی و نه کشورهای 
غربی هیچ اش��اره ای ب��ه انجام تحقیقات به منظور کش��ف 
حقای��ق نکرده اند. مایک پمپئو، وزی��ر خارجه آمریکا ایران 
و ه��م پیمانانش را به هدف ق��رار دادن فرودگاه ابها و غیره 
متهم می کند ام��ا او فراموش می کند که ایران هیچ یک از 
عملیات ه��ا علیه کش��تی ها و نفتکش ها در خلیج فارس که 
تع��داد آنها تقریباً به ۲۰۰ عملیات می رس��د را انجام نداده 

است و بیشتر تحرکات آمریکا علیه ایران بوده است.
در یادداشت این شبکه لبنانی آمده است: ایران در وقت 
کنون��ی هیچ منفعتی در حمله ب��ه نفتکش های در آب های 
خلیج فارس ندارد و با توجه به تنش میان تهران و واشنگتن 
منفعت کنونی ایران در این است که هیچ تنشی ایجاد نکند 
تا تأیید کش��ورهای دوست و بی طرف را به دست بیاورد و 
به رویارویی مبادرت نکند. بر اساس این قاعده و قانونی که 
ایران در راستای مقابله با جنگ طلبان در نظر گرفته است 
از تهدید منافع قطر که نفت کش فرانت التر از این کش��ور 
ماده اتانول حمل کرده و به س��وی تایوان حرکت کرده بود 

نیز جلوگیری می شود،
نویس��نده می گوید: از س��وی دیگر حادثه دریای عمان 
زمانی رخ می دهد ک��ه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
به دلیل فروش تقریباً 4۰۰ میلیارد دالر اسلحه به عربستان 
به بهانه "وضعیت فوق العاده" در تنگنای کنگره این کش��ور 
قرار گرفته بود و بی ش��ک ایج��اد تنش در دریای عمان به 
این روش بهان��ه ترامپ علیه کنگ��ره را تقویت می کند. به 
این ترتیب منافع ش��رکت های فروش سالح محقق می شود 
و همچنی��ن ایدئول��وژی بولت��ون و پمپئ��و و جنگ طلبان 
سعودی-اسرائیلی -اماراتی نیز محقق می شود.  ایسنا 

المیادین:
حضور آمریکا نمی تواند امنیت خلیج فارس را تامین کند

اکنون ای��ران در حال اجرای  ۳8 بن��د از 4۲ بند از قوانین پرون�����ده
اف.ای.تی.اف اس��ت که هنوز بحث بر س��ر آن در 
ای��ران پای��ان نیافته و آمریکا و اروپ��ا نیز اصرار بر 

تصویب و اجرای آن دارند.
در داخل کش��ور نیز عالوه ب��ر اصرار دولت بر 
تصویب و اجرای کنوانس��یون های باق��ی مانده از 
اف.ای.ت��ی.اف برخی دیگر نیز اصرارو اعتقاد دارند 
که باید ایران به س��ازمان اف.ای.تی.اف بپیوندد و 
همه کنوانسیون های آن را نیز اجرا کند، چراکه در 
صورت عدم پیوس��تن کامل به این سازمان، باعث 

خود تحریمی خواهیم شد.
چنی��ن اعتق��ادی اس��ت ک��ه باعث میش��ود 
حساس��یت ها نیز نس��بت به اف.ای.تی.اف بیشتر 
شود، چراکه کنوانسیون های سی.اف.تی و پالرمو دو 

کنوانسیونی هستند که بیشترین مسئله را دارند.
در این دو کنوانسیون صراحتاً ایران با نام حامی 
تروریسم و تروریست پرور شناخته می شود. اف.ای.

تی ی��ک »برنامه اقدام« ویژه ایران تدوین کرده که 
در آن 4۲ ش��رط وج��ود دارد و همانگونه که گفته 

شد، ایران در حال اجرای ۳8 شرط آن است.
ظاه��را ماجرا ومحتوای اف.ای.تی.اف خوب به 
نظر می رس��د، مبارزه با پولش��ویی و جلوگیری از 
تأمین مالی تروریسم در دنیا، اما این ظاهرا قضیه 
اس��ت چراکه چنین قوانینی برای کش��ورهایی که 
این سازمان را بنا کرده اند قرار نیست اجرا شود و 
تنها برای کشورهایی همچون ایران اجرایی است.

توج��ه کنید ک��ه آیا آمریکا ک��ه حامی اصلی 
تروریس��ت های داعش و از موسسین آن است، از 

سوی اف.ای.تی بازخواست میشود؟

آیا اص��اًل رژیم آمری��کا در فهرس��ت حامیان 
کروه های تروریستی قرار میگیرد؟

یا فرانسه که به گروه تروریستی منافقین پناه 
داده و از آنها حمایت می کند در فهرس��ت حامیان 

گروه های تروریستی قرار می گیرد؟
قاعدت��اً و طبیعت��اً براس��اس قوانین��ی که در 
کنوانسیون های پالرمو و سی.اف.تی وجود دارد، این 
کشورها باید در فهرست گروه های تروریستی سازمان 
اف.ای.تی قرار بگیرند اما از آنجا که موسس��ین این 
سازمان کشورهای عضور گروه جی ۷ هستند، نمی 
توان توقع و انتظار داش��ت ک��ه رژیم هایی همچون 

آمریکا، فرانسه در این فهرست قرار گیرند.
اکنون عربستان سعودی که یکی از بزرگتیرن 
حامیان گروه های تروریستی تکفیری وهابی است 
و در یمن نیز مش��غول نسل کشی و قتل عام مردم 
این کش��ور است، در فهرست گروه های تروریستی 

قرار گرفته است؟
اگ��ر اف.ای.ت��ی.اف بدون تبعی��ض و اغماض 
اجرا شود، نخستین رژیم هایی که باید در فهرست 
حامیان و موسسین گروه های تروریستی و قاچاق 
سالح و پولش��ویی قرار بگیرند، کشورهای غربی و 

در رأس آنها آمریکا است.
ام��ا می بینیم که س��ازمان اف.ای.تی.اف برای 
جمه��وری اس��المی ایران ب��ا تدوین یک بس��ته 

اختصاصی به ن��ام برنامه اقدام، خواهان اجرای هر 
4۲ بند این بس��ته اس��ت و تهدید می کند که اگر 
ایران به همه قوانین آن پایبند نباشد عواقب بعدی 

را باید تحمل کند.
عواقب��ی که اجرا نک��ردن اف.ای.تی.اف درپی 
دارد، به گفته مس��ئولین این س��ازمان و موافقین 
داخلی پیوس��تن به قان��ون، تحریم های اقتصادی 
و مخت��ل ش��دن م��راودات بانکی، کاهش س��طح 
مبادالت اقتصادی و قطع ارتباطات مالی به واسطه 
نبود س��وئیفت و یا هر راهکاری که بخواهد نقل و 

انتقاالت ارزی داشته باشد.
اما پیوس��تن به اف.ای.ت��ی.اف و تن دادن به 
اجرای 4۲ ش��رط این سازمان، گام نخست است و 
پ��س از آن ایران بای��د در انتظار تأیید اعضای این 
نهاد باشد که آیا توانسته واحدهای این سازمان را 

پاس کند یا نه؟!
برای اینکه ایران تأیید اف.ای.تی.اف را بگیرد 
نیازمند آن اس��ت تا مراکز مالی و اقتصادی ایران 
اطالعات��ی که آنه��ا از این مراک��ز می خواهند در 
اختیارشان قرار دهند، به این معنا که هرگونه نقل 
و انتقال ارزی، حس��اب های بانکی و مالی، اسناد و 
مدارکی که آنها از سیس��تم مال��ی، بانکی و ارزی 

ایران می خواهند باید در اختیارشان قرار بگیرد.
جمهوری اس��المی ایران هم اکن��ون با وجود 

برجام نیز در تحریم اقتصادی اس��ت و آمریکا پس 
از خورج از توافق هس��ته ای و حتی پیش از آن نیز 
هیچ یک از تعهدات خ��ود را در لغو تحریم ها اجرا 
نکرد و اکنون س��عی دارد ف��روش نفت ایران را به 

صفر برساند.
کش��ورهایی که با آمریکا همپیمان هستند، با 
تبعیت از او مناس��بات اقتص��ادی و بانکی خود را با 
ایران کاهش داده اند، آمریکا سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران را در فهرس��ت گروه های تروریستی 
قرار داده اس��ت، حزب اهلل لبنان، گروه های مقاومت 
فلسطینی و انصاراهلل یمن نیز چنین وضعیتی دارند، 
هم اکن��ون نیز ایران متهم به حمایت از تروریس��م 
اس��ت و اگر با اس��تدالل هایی که برای پیوستن به 
اف.ای.تی.اف می ش��ود، چنین اتفاقی بیفتد، ایران 
عمال خود را در اختی��ار اف.ای.تی قرار داده و همه 
اطالعات مالی خ��ود را نیز به آنها داده تا در زمینه 

مالی، بانکی و اقتصادی دست به هر کاری بزنند.
خودتحریمی واقعی یعنی پیوس��تن به برنامه 
اقدام س��ازمان اف.ای.تی که مختص ایران تدوین 
شده اس��ت. عالوه بر تحریم های اولیه علیه ایران، 
تحریم های ثانویه نیز وج��ود دارد که فروش نفت 
را برای ایران دشوار کرده است، تحریم های ثانویه 
ق��رار دادن ه��ر فرد و س��ازمان و موسس��ه ای در 
فهرس��ت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که 

با ایران تبادل اقتصادی و مالی دارد.
»تحریم ه��ای ثانویه« اس��ت که بیان س��اده 
آن، ق��رار دادن هر فرد، موسس��ه و نه��ادی که با 
ایران تعامل تجاری دارد، در لیس��ت تحریم وزارت 

خزانه داری آمریکاست.
آیا با پیوس��تن ایران به اف.ای.تی.اف و اجرای 

کامل خواس��ته ها و ش��روط این نه��اد آمریکایی، 
تحریم های ثانویه لغو می شود؟

اص��رار آمری��کا و اروپ��ا به پیوس��تن ایران به 
اف.ای.تی.اف، برای دستیابی به

»نقش��ه ارزی« کش��ور است که ش��امل همه 
مس��یرهای آش��کار و پنهان ورود و خ��روج ارز به 

کشور است.
ح��ال با وج��ود همه ایرادات و اش��کاالتی که 
اف.ای.ت��ی.اف دارد، چ��را علی ربیعی س��خنگوی 
دولت تأکی��د می کند تصویب لئوایح باقی مانده از 

اف.ای.تی.اف حیاتی است؟
مدتی بود که دولت درباره اف.ای.تی.اف سخن 
نمی گفت و اظهار نظری نمی کرد اما با وجود همه 
ناکامی هایی که برجام دارد، که همگان خس��ارت 
محض بودن آن را می بینند، اصرار به پیوس��تن به 
اف.ای.تی.اف و زیر بار خواس��ته آمریکا رفتن هیچ 
منطقی ن��دارد. اگر آمریکا و اروپ��ا برجام را نابود 
نکرده بودند، می ش��د درباره پیوس��تن به اف.ای.

تی.اف کمی مثبت نگریست، اما تجربه برجام باید 
باعث شود تا هر گونه قانونی که آمریکایی ها اصرار 
بر پیوس��تن ایران به آن را دارند، با دیده ش��ک و 

تردید نگریست و نسبت به آن نگران بود.
س��خنگوی دولت با س��خنان خ��ود به نوعی 
تهدید می کن��د و می گوید؛ »اع��الم می کنیم که 
اگ��ر نتوانیم در قال��ب ای��ن چارچوب)اف.ای.تی.

اف( حرک��ت کنیم، زمین��ه ای ب��رای قطع کامل 
همکاری های بانکی فراهم می شود. نباید خودمان 

خودمان را تحریم کنیم.«
پیوستن به اف.ای.تی مخاطراتی دارد که در نپوستن 

به آن نیست. اف.ای.تی.اف خود تحریمی است.

پیوستن به اف.ای.تی.اف خود تحریمی است

اصرار بر تکرار برجام

موضوع مناقصه: خرید آســفالت جهت معابر سطح منطقه دو شهردارى 
کاشان مطابق شــرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه 

و قرارداد منضم
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه: 500/000/000 (پانصد میلیون ریال) به 
صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه 

شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/4/12 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/4/15 و بازگشایى پاکتها در 

مورخ 98/04/16 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
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شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان
ول
ت ا
نوب

بولتون:
یکا   ایران از توانمندی های آمر

هراسی ندارد
مشاور امنیت ملی آمریکا ضمن  تأکید بر ابراز تمایل واشنگتن راهب�����رد
برای مذاکره با ایران گفت که ایرانی ها در حقیقت از 

توانمندی های آمریکا هیچ هراسی ندارند.

جان بولتون در خصوص تنش های میان آمریکا 
و ایران تصریح کرد: »وضعیت بسیار پرمخاطره ای 
وج��ود دارد«. وی در توجیه اقدامات تحریک آمیز 
آمریکا در منطقه غرب آسیا گفت: »راهبرد امنیت 
مل��ی، ایران را بعن��وان یکی از چه��ار تهدید اول 
معرفی کرده است و ما باید اطمینان حاصل کنیم 
قابلی��ت ممانعت آنها از این ن��وع فعالیت ها را که 
مردم و تأسیس��ات آمریکا و ب��ازار جهانی نفت را 

تهدید می کند، دارا هستیم«.
علیرغم آنکه واشنگتن در حال پیشبرد اقدامات 
تحریک آمیز در منطقه است، بولتون، درباره اقدامات 
تحریک آمی��ز ایران هش��دار داد و گف��ت: اگر ایران 
درباره ع��زم رئیس جمهور در ای��ن خصوص تردید 

کند، اشتباه بزرگی مرتکب شده است.
وی ضمن دفاع از سیاس��ت های دولت ترامپ 
در قبال ای��ران تأکید کرد، ایرانی ها »طوری رفتار 

می کنن��د گوی��ی دوران دول��ت اوباما اس��ت و در 
حقیقت هراسی از توانمندی های آمریکا ندارند.

بولتون در خصوص تأثیر خروج ترامپ از برجام 
گفت: آنها در نتیجه اق��دام رئیس جمهور در پایان 
دادن ب��ه توافق هس��ته ای و وضع مجدد تحریم ها، 
در مشکالت عمیق اقتصادی به سر می برند. وی در 
خص��وص تمایل دولت آمریکا برای مذاکره با ایران 
اینگونه گفت که ترامپ از مبارزات انتخاباتی س��ال 

۲۰1۶ ب��رای مذاکره با ایران اع��الم آمادگی کرده 
اس��ت و با این فرض که آنها تسلیحات هسته ای را 
کنار بگذارند و فعالیت های بدخواهانه ای که در آن 
تعام��ل دارند را کنار بگذارن��د، دولت ترامپ آماده 
است تا بر روی یک توافق با ایران کار کند. اتهامات 
بولتون علیه ایران در حالی مطرح ش��ده اس��ت که 
ایران بارها تأکید کرده اس��ت که به هیچ عنوان به 

دنبال تسلیحات هسته ای نیست.  فارس


