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هشدار سفارت ایران به اروپا
س��فارت ایران در بروکس��ل با انتقاد از عدم انجام 
تعهدات اروپا در برجام هش��دار داد که انجام تعهدات 
کامل ای��ران در برابر تعهدات خیلی کم اروپا توافق را 

به خطر انداخته است.
حس��اب توئیتری س��فارت ای��ران در بروکس��ل 
نوش��ت: اتحادیه اروپا قویا به ایران هشدار می دهد که 
تعهداتش در چارچوب برجام را انجام دهد، در حالیکه 
آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی 15 بار متعهد بودن 

ایران را تایید کرده است. 
س��فارت ایران در ادامه افزود: این درحالیست که 
خود اتحادیه اروپا به تعهداتش از جمله عادی س��ازی 
ش��رایط تجارت با ایران پایبند نبوده است. این حرف 
منصفان��ه، منطقی و بی طرفانه ای اس��ت که بگوییم، 
تعه��دات کام��ل در برابر کم نمی تواند ی��ک توافق را 

پایدار نگه دارد.  باشگاه خبرنگاران 

 ادعای نهاد آمریکایی
 درباره چرایی تصمیم برجامی 

مدیر آژانس اطالعات دفاعی آمریکا در یک مصاحبه 
با شبکه فاکس نیوز ضمن طرح ادعاهایی درباره چرایی 
تصمیم اخیر برجامی ایران مدعی شد که مواضع دولت 

دونالد ترامپ علیه ایران موفق بوده است.
رابرت پل اش��لی جونیور مدعی ش��د ک��ه ایران 
در ی��ک نقطه عطف ق��رار دارد و مواضع دولت دونالد 

ترامپ علیه این کشور موفق بوده است.
سپهُبد اش��لی جونیور در مصاحبه با فاکس نیوز 
ضمن اشاره به خروج دولت آمریکا از توافق بین المللی 
هس��ته ای ایران، ادع��ای بی س��ند آمریکایی ها درباره 
دس��ت داش��تن ایران در اقداماتی از قبی��ل حمله به 

نفتکش ها در منطقه را تکرار کرد.
او مدعی ش��د: به نظر من آنه��ا ایرانی ها در حال 
حاضر احتماال در یک نقطه عطف قرار دارند. وقتی شما 
به تحوالت پیرام��ون برجام و فقدان مزایای اقتصادی 
آن ب��رای آنها نگاه کنی��د و همچنین تحریم هایی که 
فشار زیادی بر حکومت ایران اعمال شده است، به نظر 
من این تش��دید اقدامات ایران که ش��اهدش بوده ایم 
نش��اندهنده آن اس��ت که آنها در ت��الش برای نوعی 

تغییر دادن وضع موجود هستند.  ایسنا 

تأکید روسیه بر نقش ایران در حل 
مشکالت در سوریه

دبیر ش��ورای امنیت روس��یه در آس��تانه سفر به 
فلسطین اش��غالی با اش��اره به اینکه مواضع تهران را 
به اطالع مقامات آمریکایی و اسرائیلی می رساند، تأکید 
کرد ایران س��هم مهمی در مبارزه با تروریس��م دارد و 
ثبات اوضاع در سوریه، بدون درنظر گرفتن منافع این 

کشور ممکن نیست.
نیکالی پاتروشییف نوشت: پاتروشییف در آستانه 
این سفر یادآور شد که طرف روسی قصد دارد در این 
دیدار، مواضع ایران درباره حل وفصل اوضاع سوریه را 
به اطالع همتایان آمریکایی و اس��رائیلی خود برساند. 
دبیر ش��ورای امنیت روس��یه همچنین یادآور شد که 
ایران به  دعوت رسمی مقامات دمشق در سوریه حضور 
دارد و سهم بسزایی در موفقیت های به  دست آمده در 
مبارزه با تروریس��م در این کش��ور دارد. این اظهارات 
دقیقاً در ش��رایطی به گوش رسیده که وخامت اوضاع 
در روابط واشنگتن و تهران تشدید شده و بسیاری آن 

را در آستانه جنگ ارزیابی می کنند.
الزم به یادآوری اس��ت که تماس ه��ا بین مقامات 
بلندپایه امنیتی روسیه و آمریکا پس از نشست سران دو 
کشور در ماه جوالی سال 2018 در هلسینکی )فنالند( 
فعال ش��د. جان بولتون در ماه ژوئن سال گذشته برای 
گفت وگو با مقامات بلندپایه روسیه به مسکو سفر کرد. 
پاتروش��ییف و بولت��ون بعد از آن در ماه آگوس��ت نیز 
در ژن��و دیدار کرده و پنج س��اعت با یکدیگر گفت وگو 
کردند. دبیر ش��ورای امنیت روسیه در پایان این دیدار، 
مذاکراتش را سازنده نامید و طرف آمریکایی هم مدعی 

اتهام خاصی علیه روسیه نشد.  تسنیم 

اخبار

در تهران و منطقه، هیچ کس خواهان جنگ نیست
وزی��ر خارجه آلمان ضمن تاکید بر لزوم تنش زدایی در منطقه غرب آس��یا گفت 
ک��ه راهبردی که آمریکا در پیش گرفته اس��ت، همچون گذش��ته اعمال فش��ار 

اقتصادی بر ایران است.
هایکو ماس در پاسخ به اینکه از دید وی تحوالت منطقه تا چه حد جدی است، 

گفت: ش��رایط بسیار جدی اس��ت. کشتی ها هدف قرار داده ش��ده اند. یک پهپاد 
س��رنگون ش��ده. تنش در منطقه باال گرفته با این حال هم��ه طرف ها می گویند که 

خواستار جنگ نیستند. من در تهران و در تمامی منطقه بودم. هیچکس خواهان جنگ 
نبود. ایاالت متحده هم همین نظر را دارد. در این زمینه باید کاری انجام داد و کاری که 
باید انجام دهیم این اس��ت که تنش را کاهش دهیم. مجری برنامه از وزیر امور خارجه 
آلمان پرس��ید که آیا توافق هسته ای با ایران مرده است؟ ماس در پاسخ گفت: خیر این 

توافق نمرده است.   مهر

دیدگاه 
باید هر کاری جهت فشار بر ایران انجام داد

وزیر مش��اور در امور خارجی دولت عربستان س��عودی در مصاحبه با یک رسانه 
فرانسوی ضمن تکرار اتهام زنی های بی سند آمریکا در ماجرای حمله به نفتکش ها 
گفت: هر کاری که بتواند فش��ار بر ایران برای تغییر سیاس��ت هایش را افزایش 

دهد، باید انجام شود.
عادل الجبیر ایران را مقصر تنش های اخیر در منطقه خلیج فارس خوانده و مدعی 

ش��د: همه در منطقه در تالش هس��تند که از جنگ در منطقه اجتناب ش��ود. جنگ 
برای همه خطرناک خواهد بود البته تش��دید تنش همیش��ه از سوی طرف ایرانی انجام 

می شود. ایران به نفتکش ها در خلیج )فارس( حمله کرد نه یک بار بلکه دو بار.
وی همچنی��ن ادعا ک��رد: ایران از طری��ق نیروهای نیابتی خود، حوثی ها موش��ک های 
بالس��تیک و پهپاد علیه خطوط انتقال نفت و فرودگاه های عربس��تان س��عودی فرستاد. 

ایران مشغول به انجام رفتار تهاجمی و اقدامات تهدیدآمیز بوده اند.  فارس 

درحاشیه 
همراهی وزیر خارجه انگلیس با اتهامات آمریکا علیه ایران

وزی��ر خارجه انگلیس که در اتهام زنی علی��ه ایران در حادثه اخیر دریای عمان، 
خط مشی آمریکا را دنبال کرده بود، بعد از ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا 

نیز گفته که لندن در تقابل با ایران، آمریکا را همراهی می کند.
جرمی هانت تصریح کرده است: ما در کنار آمریکا بعنوان قدرتمندترین همپیمان 

خود هس��تیم اما قطعاً هرگونه درخواس��ت برای حمایت نظامی علیه ایرانرا مورد 
ب��ه مورد بررس��ی می کنیم. وزیر خارجه انگلیس در ادام��ه لفاظی های خود، ایران را 

مسئول اقدامات ثبات زدا در منطقه غرب آسیا دانست و گفت: ما به شدت معتقدیم که 
راه حل این است که ایران فعالیت های ثبات زدای در سراسر خاورمیانه را متوقف کند.

این دیپلمات انگلیس��ی بار دیگر حادثه های به وقوع پیوس��ته برای نفتکش ها را به ایران 
نسبت داد و گفت: ما درباره اقدامات مخرب اخیر که برای نفتکش ها به وقوع پیوست و 

قطعاً کار ایران بوده است، بسیار نگرانیم.  تسنیم

معادله

با اختیار حاصل از اساسنامه و ماده 106 قانون تجارت و عنایت 
به اینکه در نوبت اول حد نصاب الزم براى رســمیت جلســه 
حاضر نگردید از کلیه شــرکاء محترم دعوت مى شود که در 
جلســه ى مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکاء این 
شرکت که  راس ســاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/4/15 
در محل مرکز اصلى شــرکت واقع در سمنان ، شهرك تعاون، 
خیابان هفتم ، پالك 81 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
1- انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل

2- رسیدگى به کلیه حسابهاى مربوط به قبل از سال 1398

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکاء (نوبت دوم) شرکت خدماتى انیس سمنان با مسئولیت 

محدود به شماره ثبت 2655

رئیس هیات مدیره

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
 تامین کاال 034/ت ك آج/98

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

ثبت کننده اتاق کنترل
PAPERLESS RECORDER FUJI
POWER SUPPLY: 24 VDC
36CHANNER in PUT TYPE INPUT: 4-20 MA , 1-5 VDC/RTD/TC
WITH MEMORY CARD

اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.
2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ -/222/250/000 ریال 
4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه 

سوابق کارى و همچنین مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر 

ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 

ضمنًا ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.
((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))

آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها
آدرس: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره روابط عمومى

فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897
تاییدیه فاکس: 3504 داخلى 06152622273

شماره مجوز:1398,1799

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت دوم 
شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز 

هیئت مدیره شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز

بدینوسیله باطالع اعضاى محترم شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز به شماره ثبت 6992 و به شناسه ملى 10200130119 مى رساند جلسه مجمع 
عمومى عادى ساالنه نوبت دوم شرکت تعاونى ، از ساعت 10 الى 12 روز جمعه مورخه 1398/4/21 در محل سالن آمفى تئاتر باشگاه فرهنگى ورزشى 
کارگران واقع در خیابان ششگالن جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد لذا از تمامى اعضاى محترم دعوت مى شود در این جلسه 
حضور بهم رسانند ، ضمنًا کاندیداهاى بازرس مى توانند 10 روز پس از انتشار آگهى به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند و همچنین سهامدارانى که 
تمایل دارند جهت شرکت در جلسه مجمع وکیل انتخاب نمایند از 7 روز مانده به تاریخ مجمع با حضور تواما موکل و وکیل در دفتر تعاونى ، فرم مخصوص 

را امضاء نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره 
2- استماع گزارش بازرس

3- اتخاذ تصمیم در خصوص بیالن مالى سال 1397
4- اتخاذ تصمیم در خصوص سود و زیان سال 1397 و نحوه تقسیم آن 

5- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادى هیئت مدیره براى سال 1398
6- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش پیشنهادى براى هیئت مدیره 

7-  اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه
8- تعیین روزنامه رسمى و على البدل 

تاریخ انتشار:1398/4/4

واشنگتن پست:
  استدالل ترامپ درباره عدم حمله 

وغ فاحش بود به ایران یک در
روزنامه آمریکایی واشنگتن پس��ت  رس�انه در گزارش��ی ب��ه جدیدترین دروغ ب�ازی 
دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمری��کا در خصوص علت 
صرفنظر از اقدام نظامی علیه ایران اش��اره کرد و نوشت، 
ترامپ یک دروغگوی قهار اس��ت اما برخی از دروغ های 
وی قابل توجه تر از باقی دروغ هایش است. دروغ هایی که 
او درباره تغییر عقیده درباره حمله به ایران بعد از ساقط 

شدن پهپاد آمریکا گفت، کاماًل آشکار و گویا بود.
ای��ن روزنامه آمریکایی س��پس درب��اره این دروغ 
فاحش ترامپ توضیح داد،پنتاگون اوایل روز پنجشنبه 
هفته گذش��ته، ب��رآورد خس��ارت جانبی را ب��ه همراه 

گزینه ه��ای اقدام نظامی علیه ایران، ارائه کرده اس��ت، 
بعالوه آنکه رقم تلفات 150 نفری، باالترین رقم برآورد 
ش��ده بوده اس��ت که در صورتیکه آمریکا در میانه روز، 
اهداف��ی را در ای��ران بمباران می کرد، احتمال کش��ته 

شدن این تعداد وجود داشت.
واشنگتن پست س��پس اینگونه در اس��تدالل اینکه 
ترامپ در این خصوص دروغ گفته است، نوشت، گزینه ای 
که در وهل��ه اول ترامپ با آن موافقت کرد، اقدام نظامی 
علیه ایران در هنگام شب بود تا میزان تلفات کاهش یابد 
اما در نهایت آنطور که نیویورک تایمز گزارش کرد، ترامپ 
10 دقیق��ه قبل از موعد حمله ب��ه ایران از تصمیم خود 
منصرف نش��د بلکه دو س��اعت قبل از آن از این تصمیم 

منصرف شد که حدود ساعت 19:00 بود.
این روزنامه آمریکایی سپس نوشت، این دروغ ها شاید 
کوچک به نظر برس��د اما در حقیقت بسیار فاحش است 

زیرا موضوع انگیزه بیان چنین دروغ هایی مطرح می شود.
ترامپ آنطور که واشنگتن پس��ت گزارش می دهد، 
تمای��ل دارد ب��ه جهان القا کند که اق��دام نظامی علیه 
ایران را به دالیل انساندوس��تانه متوقف کرده اس��ت و 
اینکه وی جنگ طلب نیس��ت اما شواهد نشان می دهد 
که مکالمه ب��ا افرادی همچون تاکر کارلس��ون مجری 
شبکه فاکس نیوز در خودداری وی از اقدام نظامی علیه 
ایران تأثیر گذاش��ته است. واشنگتن پست ادامه داد، به 
طور خالصه، ترامپ به واس��طه دریافت اطالعات جدید 
از تصمی��م خ��ود صرفنظر نکرد بلک��ه از انجام این کار 
دچار ترس ش��د و این بخشی از ویژگی ترامپ است که 
همچ��ون یک ببر غرش می کن��د اما همچون یک گربه 
ترسو عمل می کند. واشنگتن پست در بخشی از گزارش 
خ��ود تأکید کرد که ترامپ یک ببر توییتری اس��ت که 
نمی توان تهدیداتش را چندان جدی گرفت. فارس 

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

خارج��ه  وزارت  س��خنگوی  کش��ورمان گفت: م��ا خیلی سخن����گو
منتظر اروپا نماندیم و نخواهیم بود و با کشورهای 
دوست به صورت دوجانبه در حال رایزنی هستیم 
ک��ه برخی راهکارهای تج��اری، مالی و بانکی را با 

آنها تنظیم کردیم.
سید عباس موسوی در پاسخ به سوال سیاست 
روز درب��اره اینک��ه آیا ایران برجام را با دو کش��ور 
روس��یه و چین ادامه می دهد و اظهارات ریابکوف 
مبنی بر اینکه اگ��ر اروپا نتواند به تعهداتش عمل 
کند روس��یه به ایران کمک خواهد کرد، گفت: ما 
تاکنون به برجام متعهد هس��تیم و اقدامات ما در 
چارچوب برجام اس��ت، ولی حیات و ممات برجام 
به عنوان یک دس��تاورد و تواف��ق چندجانبه بین 
المللی بس��تگی ب��ه اجرای تعهدات توس��ط همه 

طرف های برجامی دارد.
س��خنگوی وزارت خارجه ادامه داد: با خروج 
غیرقانونی آمریکا کشورهای باقیمانده هم در کالم، 
دیدارها و بیانیه ها متعهد ش��ده بودند که نگذارند 
این دس��تاورد از بین برود، ول��ی جز اندک تقالی 
برخی دوستان ما بقیه  شرکای برجام تاکنون اراده 
الزم را برای حفظ برجام نداشته اند و ایران علیرغم 
میل خود مجبور ش��د در داخل مکانیس��م برجام 
به عکس العمل دس��ت بزند و برخ��ی تعهدات را 

کاهش دهد.
وی درباره اظهارات ریابکوف اعنوان کرد: این 
در قالب تعهداتی اس��ت که داشتند ولی ما خیلی 
منتظر اروپا نماندیم و نخواهیم بود و با کشورهای 
دوست به صورت دوجانبه در حال رایزنی هستیم 
ک��ه برخی راهکارهای تج��اری، مالی و بانکی را با 
آنها تنظیم کردیم ک��ه برخی اعالم و برخی اعالم 
نش��ده اس��ت و این تالش ها از س��وی دوستان و 

همسایگان ما از جمله روسیه ادامه دارد.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین به تشریح 
اقدامات اخیر دستگاه دیپلماسی در پی تجاوز پهپاد 
جاسوسی آمریکایی اش��اره و عنوان کرد: اقدامات 
دیپلماتیک و حقوقی را انجام دادیم از جمله نامه به 
شورای امنیت و سازمان ملل و امیدواریم با شواهد 
و مدارک ارائه ش��ده متجاوزان و آنهایی که دنبال 
تبلیغات منفی هستند بفهمند کار اشتباهی کردند 

و این پیگیری ها کماکان ادامه دارد.

اظهارات غیرسازنده مقام تازه کار انگلیسی
س��خنگوی وزارت خارج��ه درباره س��فر مقام 
انگلیس��ی و اظهارات مطرح ش��ده از سوی معاون 
وزیر خارجه انگلیس بعد از دیدار با مقامات ایرانی 
تصریح کرد: این ش��یوه انگلیس��ی ه��ا به ویژه در 

س��فر اخیر را تأیید نمی کنیم و غیرس��ازنده می 
دانیم، موریس��ون به عنوان معاون جدید بیش��تر 
برای آش��نایی با مواضع ایران به کش��ور سفر کرد 
و در ای��ن س��فر دیدارهایی را با مقام��ات ایران از 
جمله عراقچی داشت که دیدار بسیار صریحی بود 
و طرفین مواضع خود را بیان کردند و طرف ایرانی 
تمام موارد را به خاطر اینکه ایشان تازه کار است و 
تازه وارد این عرصه در رابطه با ایران شده است، به 
صراح��ت پرونده هایی که ایران به آنها درگیر بوده 

به ایشان گفت و مواضع ما را ابالغ کرد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره اظهارات 
ان��ور قرقاش وزیر مش��اور در ام��ور خارجه امارات 
مبنی ب��ر اینکه بحران به وجود آم��ده در منطقه 
خلیج فارس نیازمند اقدام مشترک برای آرام سازی 
و پیدا ک��ردن راهکار سیاس��ی از طریق گفت وگو 
و مذاکره اس��ت و در پاس��خ به این س��وال که آیا 
ایران خواس��تار مذاکره مس��تقیم یا غیر مستقیم 
است؟گفت: اگر منظورشان از مذاکره با کشورهای 
همسایه و حاشیه جنوبی خلیج فارس باشد، ایران 
م��دت هاس��ت اع��الم و پیگیری کرده ک��ه آماده 
مذاکره و گفت وگو با این کشورهاس��ت و این را در 
راستای منافع همه کشورهای منطقه و فرامنطقه 
ای می داند و ما در قالب مکانیس��م های مختلف 
پیشنهادهایی از جمله پیمان عدم تعرض و مجمع 
گفت وگ��وی منطق��ه ای را مطرح کردی��م و اینها 
راهکارهایی است که ایران پیش روی این کشورها 
قرار داده و االن آنها هستند که باید تصمیم بگیرند 
چ��ه بخواهند کنن��د. ایران با آغوش ب��از علیرغم 
اختالفاتی که با برخی همس��ایگان دارد و احساس 
می کند ناش��ی از س��وء تفاهمات و فشارهاس��ت، 

آماده است با این برادران گفت وگو کند.
موسوی بیان کرد: ولی این پرونده سیری دارد 
ک��ه در حال انجام اس��ت و امیدواریم در نهایت به 
نفع ایش��ان ختم و بیگناهی ایشان که بر ما محرز 

است، برای آنها ثابت شود.
موسوی همچنین درباره خبر منتشر شده مبنی 
بر حمالت سایبری آمریکا به سیستم های دفاعی و 
سامانه موشکی ایران عنوان کرد: من خبری دقیقی 
ندیدم ولی ش��نیدم برخی مناب��ع آمریکایی عنوان 
کردند که چنین کاری را انجام داده اند. البته توان 
پدافن��د دفاعی س��ایبری ما در براب��ر این حمالت 
زیاد اس��ت و بعید می دانم اثرگذاری خیلی خاصی 
داش��ته باش��ند؛ ولی صرف این اعتراف و اعالم این 
موضع اگر رسمی باشد نش��ان می دهد اینها دچار 
خبط بزرگی ش��دند و خالف حق��وق بین الملل و 
رویه ها و علیه یک دولت مستقل اقدام به عملیات 
س��ایبری کردند که در جای خود می تواند مبنای 

کار حقوقی ما قرار بگیرد.

اروپایی ها برجام را مجددا بخوانند
س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
درباره سفر مقامات اروپایی به تهران در هفته های 
گذش��ته و اینک��ه اروپایی ها در دیدارهایش��ان در 
ته��ران طلبکارانه صحبت می کنن��د و اینکه اگر 

ایران تعهدات��ش را اجرا نکند، اروپا حمایتش را از 
برج��ام ادامه نمی دهد، گفت: اینکه اروپایی ها می 
گویند و ابراز نگرانی کرده و یا از ایران درخواس��ت 
م��ی کنند با توجه به پیش��ینه عملکرد آنها خیلی 
قابل ش��نیدن نیس��تند و اگر حرفی زدند همانجا 
ج��واب قاطع خ��ود را خواهند گرف��ت. اینکه آنها 
می گوین��د اگر از برجام خارج و به کاهش تعهدات 
ادامه دهی��د، چنین یا چنان خواهد ش��د، خیلی 
مسموع نیست و در قالب برجام و تعهدات طرفین 

به برجام نمی گنجد. 
وی ب��ه اروپایی ها توصیه کرد برجام را مجددا 
بخوانند و اف��زود: برجام به طرفین اجازه می دهد 
اگر طرفی نقض عهد کند طرف مقابل اقداماتی را 
صورت دهد. برای ایران، اگر تعهدی از س��وی آنها 
اجرا نشده، کاهش تعهدات و خروج از برجام پیش 

بینی شده است.
موسوی تصریح کرد: آنها نمی توانند ادعا کنند 
ای��ران نقض عه��د کرده و تعه��دش را اجرا نکرده 
اس��ت. 15 گزارش آژانس نش��ان می دهد ایران به 
رغ��م بدعهدی ه��ا و بی تعهدی آنه��ا، کماکان به 
برجام پایبند بوده و در قالب آن عمل کرده اس��ت. 
اگر ایران ابتدا به س��اکن اق��دام به کاهش و نقض 
تعهدات می کرد ش��اید حرفشان مسموع بود، ولی 
اقدام��ی که ایران صورت داده و در قالب برجام نیز 
هست، عکس العملی بوده به کاهش تعهدات طرف 
مقاب��ل و بنابراین چنی��ن حرف هایی به هیچ وجه 
قابل قبول نیست و اصال نمی توانند چنین اقدامی 
را صورت دهند و صراحتا به آنها اعالم شده است.

موس��وی گف��ت: تا زمان��ی ک��ه گام عملی و 
ملموس برداش��ته نش��ود و خواس��ته های به حق 
و قانون��ی ایران در چارچوب برجام عملی نش��ود، 
اقدامات کاهش تعهدی خودمان را ادامه می دهیم 
و اگر ببینیم اتفاق ویژه ای صورت نگیرد، گام دوم 

را قاطع تر برخواهیم داشت.

کنفرانس منامه شرم آور است
این دیپلمات ارشد کشورمان درباره کنفرانس 
اقتص��ادی معامله ق��رن در منامه آن را ش��رم آور 
خواند و افزود: برگزاری کنفرانسی که باعث تشتت 
در جهان اس��الم و فراموشی آرمان فلسطین شود 
و یا اینکه قدس ش��ریف، فلسطین و حقوق مردم 
فلس��طین را بفروشد و ضایع کند شرم آور است و 
این کنفرانس و به حراج گذاری آرمان فلس��طین 
ره به جایی نخواهد برد و قطعا محکوم به شکست 

است و ما این اقدام آنها را محکوم می کنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه اگ��ر اروپا تراکنش های مالی را در 
ای��ن م��دت 60 روزه انجام دهد آی��ا احتمال دارد 
ایران گام دوم را بر ندارد و به ش��رایط قبل بر می 
گردد؟ گفت: ما صراحتا حق و حقوق خود را اعالم 
کردی��م و باید بین حقوق و تکالی��ف ما در برجام 
ی��ک توازنی برقرار ش��ود. من نمی دانم س��ازوکار 
اینس��تکس تا چه حد می تواند این توازن را برقرار 
کند، ولی اگر بخواهد یک چیز صوری باشد و یک 
مبلغ ناچیزی و ب��اری به هر جهت در آن بگذارند 

ما را راضی نخواهد کرد.
موسوی افزود: تناقض در رفتارهای آنها ریشه 
در بالتکلیفی و سردرگمی سیاسی آنها دارد. اینکه 
حرف های متفاوتی از مقامات آمریکایی شنیده می 
شود، نشانگر تشتت در تیم تصمیم گیری فعلی در 
آمریکاس��ت و هر کس برای خودش سازی می زند 
و گاهی شرط و شروط می گذارند و بر می دارند، ما 
به لفاظی ها، شرط و شروط ها اعتنایی نمی گذاریم 
و روی آن حس��اب نمی کنی��م، آنچه برای ما مهم 
اس��ت اقدام عملی است و تغییر رویکردی که الزم 
است و باید در قبال ایران داشته باشند و ما به این 

حرف ها خیلی اعتنا نمی کنیم.

آبه پیام کتبی نداشت، ولی شفاهی چرا
خبرنگاری از موس��وی پرسید آیا نخست وزیر 
ژاپن با بسته پیش��نهادی مدونی آمده بود که وی 
گفت: سفر آقای آبه را فارغ از حواشی آن یک سفر 
تاریخی و مه��م در روابط دوجانبه تلقی می کنیم، 
س��فری بود که بعد از 40 س��ال یک مقام ارش��د 
ژاپن��ی به ای��ران آمد و این یک نقط��ه عطفی در 

روابط تاریخی و دیرینه دو کشور بود.
موس��وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
درب��اره اظهارات ترامپ مبن��ی بر اینکه 10 دقیقه 
قب��ل از حمله به ایران دس��تور توقف آن را صادر 
ک��رده و این اظه��ارات چقدر با واقعی��ات میدانی 
تطاب��ق دارد؟ گفت: آنچه برای ما مهم اس��ت و بر 
آن تأکید داریم تجاوزی ب��ود که پهپاد آمریکایی 
به حریم ایران کرد و پاس��خ قاطع��ی نیز دریافت 
ک��رد. اگر آنها م��ی خواهند در حمای��ت از تجاوز 
خودش��ان یک اقدام نابخردانه ای دیگری کنند با 
بکنند به آن توجهی نمی کنیم، ولی آمادگی خود 
را همیشه حفظ کردیم و آنچه مقام معظم رهبری 
فرمودند که جنگ نمی شود به این معنا نیست که 

ما آمادگی دفاعی نداشته باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست سران 
روس��یه، ای��ران و آذربایجان در روس��یه نیز بیان 
کرد: این مکانیس��م جدیدی نیست و ایران در این 
سازوکارهای منطقه ای و فرامنطقه ای عضو است 
چه دوجانبه، س��ه جانبه، چهارجانبه و پنج جانبه 
ای که ش��اید اخبار آن را بشنوید، معتقد به کار با 
همسایگان، کار دس��ته جمعی و کار در منطقه به 
خصوص با کشورهایی که با آنها همسو هستیم، می 
باشیم. این فرصت متقابلی برای همه کشورهاست و 
نه ایران از این فرصت برای توسعه و رونق اقتصادی 
استفاده خواهد کرد دیگر کشورها نیز می توانند از 

این فرصت به نفع خود استفاده ببرند.
وی درباره ادعای آمریکایی ها در خصوص پهپاد 
ساقط شده تصریح کرد: برای ایران اسنادی که ارائه 
کرده متقن و قابل استناد است و برای ما ثابت شده 
اس��ت. تشکیکی که آنها می کنند، در اصل موضوع 
و تجاوز خللی ایجاد نم��ی کند. رادارهای نظامی و 
غیرنظامی ما ای��ن ورود غیرقانونی را ثبت کردند و 
فاصله ای که اینه��ا ادعا می کنند در مرز بوده این 
قدری هست که ثابت کند ایران با دقت و هوشیاری 
ای��ن کار را انج��ام داده و الزم ه��م ب��وده و در این 

چارچوب اقدام خود را انجام داده است.  
وی درب��اره میانجیگ��ری دیگر کش��ورها بین 
ایران و کش��ورهای حاشیه خلیج فارس هم گفت: 
ما هیچگونه میانجیگری را رد نکردیم و کشورهای 
زیادی تالش کردند چه در منطقه و اروپا و ش��رق 
دور کشورهایی بودند که از ما خواستند میانجیگری 
کنند و ما از آنجا ک��ه معتقد به تعامل و گفتگو با 
همس��ایگان هس��تیم حتی همس��ایگانی که گونه 
دیگری می اندیشند، پیشنهادات و میانجیگری ها 

برای کاهش تنش ها را رد نکردیم.

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

منتظر اروپایی ها نخواهیم بود

س
فار


