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 ابراز نگرانی کویت از افزایش تنش
 در منطقه

معاون وزیر خارجه کویت که به انگلیس س��فر کرده، 
با بیان اینکه تنش ها در منطقه موجب نگرانی اس��ت، 
ابراز امیدواری ک��رد که با تالش های بین المللی خطر 

درگیری از این منطقه دور شود.
خال��د الجاراهلل پس از این دی��دار گفت که تنش بین 
ای��ران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، موجب نگرانی 

کویت و انگلیس است.
وی از سفر اخیر موریس��ون به تهران با هدف کاهش 

تنش در این منطقه مهم جهان قدردانی کرد.
وی بر حمایت کویت از تالش های انگلیس در این باره 
تأکی��د و ابراز امیدواری کرد که تالش های بین المللی 
به دور کردن منطقه از هر گونه درگیری که تهدیدی 

برای صلح و امنیت جهانی است، کمک کند.
این مق��ام کویتی تصریح کرد که دیدار با موریس��ون 
فرصتی برای هماهنگی مشترک در مسائل بین المللی 
بود به خص��وص اینکه کویت عضو غیر دائم ش��ورای 

امنیت است.  باشگاه خبرنگاران 

تهدید ایران از سوی مقام اروپایی ایران 
ی��ک مقام دیپلماتیک اروپایی ایران را به آغاز س��از و 
کاری در برجام که به مکانیس��م ماشه شهرت یافته و 
ب��ه بازاعمال تحریم های بین الملل��ی علیه ایران منجر 

خواهد شد تهدید کرده است. 
این مقام اروپایی تصریح کرد: گفت وگوهایی در تمامی 
س��طوح با ایران در جریان است. او گفت در صورتی که 
هیچ چیز تغییر نکند، کشورهای اروپایی ممکن است به 
مکانیسم تعبیه شده در برجام برای حل و فصل اختالفات 
متوسل شوند که این اقدام در نهایت می تواند به بازاعمال 

تحریم ها علیه تهران منجر می شود. فارس 

اخبار

 ایران باید غنی سازی را 
به باالترین سطح افزایش دهد

س��ردبیر روزنامه ر أی الیوم با اش��اره به بدعهدی های 
اروپایی ه��ا و تهدیدات آمری��کا علیه تهران تأکید کرد 

ایرانی ها باید غنی سازی اورانیوم را افزایش دهند.
عبدالباری عطوان در تحلیلی نوش��ت جای ش��گفتی 
است که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و پایبندی 
آمریکا را به این توافق متوقف کرد، اما می گوید ایران 
باید به آن پایبن��د بماند و حتی تهران را تهدید کرد. 
این نهایت بی شرمی است ترامپ به این توافق پایبند 
نمان��د و از آن خارج ش��د و االن می گوی��د ایران باید 
ب��ه این توافق پایبن��د بماند و نبای��د اورانیوم را غنی 

سازی کند.
س��ردبیر رای الیوم اف��زود: ایرانی ها باید اورانیوم را غنی 
س��ازی کنند. آنان 20 هزار سانتریفوژ برای غنی سازی 
دارند و الزم اس��ت که به 30 و 40 هزار برس��انند. آنان 
اکنون 300 کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده دارند و باید به 
سه هزار کیلو برسانند تا ابزار بازدارندگی داشته باشند. 
چه کسی توافق هسته ای را نابود کرد؟ ترامپ. این رئیس 

جمهور فقط به کسی احترام می گذارد که از او بترسد.
ایرانی ها پهپاد جاسوس��ی آمریکا را س��رنگون کردند، 
زی��را می دانند ترام��پ کاری نمی توان��د بکند. ترامپ 
گف��ت در دقایق آخر، حمله به ای��ران را متوقف کرد. 
او یک دروغگو اس��ت. او نمی تواند حمله کند، زیرا اگر 

حمله کند ایرانی ها تالفی خواهند کرد.
عطوان در ادامه نوش��ت: ترامپ از قدرت و توان ایران 
می ترس��د. تصورش را بکنید 400 هزار موشک ظرف 
نیم ساعت به اسرائیل از جنوب لبنان، نوار غزه، ایران، 
س��وریه و عراق اصابت کند. ای اعراب ش��ما در حال 
عادی س��ازی روابطتان با رژیم صهیونیستی هستید و 
به نشست بحرین رفتید و کفش های اسرائیلی ها را هم 
می بوسید در صورتی که ایران پهپادی را سرنگون کرد 
که بیش از 220 میلیون دالر قیمت داش��ت و ترامپ 

جرأت نکرد کاری کند.
آمریکا در همه جنگهایش در خاورمیانه باخته اس��ت. 
در افغانستان باخت و االن با طالبان در دوحه در حال 
مذاکره اس��ت. آمریکا جنگ در ع��راق را نیز باخت و 
شکست خورده از این کشور خارج شد. االن می بینید 
مقامات ایرانی در روز روش��ن به عراق سفر می کنند و 
مقامات آمریکایی در تاریکی و محرمانه به این کش��ور 
می روند. آمریکا جنگ در س��وریه را نیز باخت. ترامپ 
گفت ما 90 میلیارد دالر در سوریه باختیم. االن بیشتر 

خاک سوریه به دولت دمشق بازگشته است.
ایران کشور بزرگی است. ایران تهدید کرده است اگر به 
این کشور تعرضی شود به منافع آمریکا و هم پیمانانش 
در منطقه حمله خواهد کرد. دیدید که پهپاد آمریکایی 
را سرنگون کردند. چرا آمریکا پاسخ ایران را نداد؟ زیرا از 
واکنش ایران می ترسد. اسرائیل به عنوان پایگاه آمریکا 
در منطقه است و هم پیمانان آمریکا در منطقه در معرض 
حمالت ایران قرار دارند. االن هم می گویند غنی س��ازی 
اورانیوم را افزایش خواهند داد. اس��رائیل بمب هسته ای 
تولی��د بکند، اما مس��لمانان و اعراب ح��ق بازدارندگی 

هسته ای نداشته باشند؟! باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

اولین معامله از طریق اینستکس به زودی انجام می شود
وزیر دارایی فرانسه از انجام اولین معامله از طریق کانال مالی اروپا برای تسهیل 

تجارت با ایران اینستکس در آینده ای نزدیک خبر داد.
برون��و لومر در خصوص روند عملیاتی ش��دن اینس��تکس ب��ه خبرنگاران گفت: 
ما می خواهیم اینس��تکس ظ��رف چند روز آینده اجرایی ش��ود و امیدواریم که 

اولی��ن تراکنش آن ظرف همین روزهای آینده به انجام برس��د. وی در عین حال 
خاطرنش��ان کرد: اولین تراکنش اینستکس یک تراکنش محدود خواهد بود، اما یک 
نقطه شروع محسوب می شود و ما انتظار داریم که اینستکس یک ابزار کارآمد باشد.

جمعه گذشته معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست کمیسیون 
مشترک برجام در وین اتریش با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر 
اعالم کرد که س��از و کار مالی موسوم به اینس��تکس برای تسهیل مبادالت تجاری بین 

اروپا و ایران عملیاتی شده است.  ایسنا 

حل اختالفات ایران و آمریکا از طریق گفت وگو
رئیس جمه��ور عراق در اظهاراتی تاکید کرد پ��س از جنگ با داعش در منطقه، 

تنش های میان ایران و آمریکا باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.
بره��م صالح، درباره تنش روزافزون آمریکا و ایران در خلیج فارس گفت: امیدوارم 
جنگی رخ ندهد. من در موسس��ه چتم هاوس و بسیاری از مصاحبه ها گفته ام این 

منطقه از جنگ زیادی رنج برده است و جنگی جدید نمی خواهیم. هنوز جنگ اخیر 
با داعش را به پایان نرسانده ایم. یعنی این منطقه به جنگ جدید نیاز ندارد. مشکلی در 
منطقه وجود دارد که باید با مذاکره و گفت وگو حل شود و جنگ آخرین گزینه است.

رئیس جمهور عراق افزود: ایران کشور مهمی در منطقه است و نمی توان اهمیت و نقش 
آن را نادیده گرفت. عراق در قلب منطقه اس��ت و ۱400 کیلومتر با ایران مرز مش��ترک 
دارد و ع��الوه ب��ر این روابطی قوی با مردم ایران داریم گفتنی اس��ت، ایران بیش��ترین 

حمایت را از ملت عراق داشته است..  صداوسیما

واکنش روسیه به رویکرد ضد ایرانی آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت عبور ایران از سقف ذخایر اورانیوم غنی شده 
باعث تأس��ف اس��ت، اما این اقدام نتیجه منطقی اقدامات آمریکا از جمله وضع 

تحریم علیه ایران، است.
ماریا زاخاروا در مورد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عبور ذخایر 

اورانیوم غنی شده ایران از سقف 300 کیلوگرمی مقرر در توافق هسته ای، با بیان 
این که مسکو امیدوار است ایران به تعهدات خود ذیل این توافق پایبند باشد، گفت: 

این ها تعهدات داوطلبانه ای است که ایران هنگام امضای این توافق در سال 20۱۵، آن ها 
را قابل قبول می دید. اما اکنون سطح ذخایر افزایش یافته و این مایه تأسف است، اما فکر 
می کنم این نتیجه منطقی تحوالت قبلی اس��ت. وی ادامه داد: همانطور که وزیر خارجه 
فدراسیون روسیه گفته؛ این رخداد حاصل تحریم های ایاالت متحده علیه ایران است که 

اجرای تعهدات طرف ایرانی ذیل برجام را غیرممکن کرد.  ایرنا 

یم
سن
ت

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای  ت یپلمـــا با یک روزنامه آمریکای��ی به اظهارات د
مقام ه��ای دولت ترام��پ مبنی بر احتمال ق��رار گرفتن در 

فهرست تحریم های آمریکا واکنش نشان داد.
محم��د جواد ظریف در مصاحبه ب��ا روزنامه نیویورک تایمز 
در پاس��خ به این س��وال که مقام های دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا از احتمال قرار دادن او در فهرس��ت 
تحریم ها سخن گفته اند، گفت: هر کس که من را می شناسد 
می داند که من یا خانواده ام ملکی در خارج از ایران نداریم. 
من ش��خصاً حتی حساب بانکی هم در خارج از ایران ندارم. 
ایران کل زندگی و تنها تعهد من اس��ت. بنابراین، من هیچ 

مشکل شخصی با تحریم های احتمالی ندارم.
چن��د روز پی��ش روزنامه وال اس��تریت ژورنال گ��زارش داد 
دولت ه��ای اروپایی در تالش��ند از دول��ت آمریکا اطالعات 
بیش��تری درب��ار تحریم ه��ا علیه ظری��ف ک��ه می تواند بر 

فعالیت ه��ای دیپلماتی��ک او اثرگذار باش��د، کس��ب کنند. 
مقام های دولت های خارجی به وال اس��تریت ژورنال گفته اند 
امیدوارن��د تحریم ه��ا علیه ظریف جزئی باش��د و توانایی او 

برای تعامل با غرب را محدود نکند. 
وزی��ر خارجه ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت: تنها 
تأثی��ر-و احتماالً تنها ه��دِف- قرار دادن من در فهرس��ت 
تحریم محدود کردن توانایی من برای برقراری ارتباط است 
و شک دارم که این کمکی به کسی بکند. مطمئناً این کار، 
احتمال تصمیم گیری از روی آگاهی در واشنگتن را محدود 

خواهد کرد. 
ظریف در پاس��خ به این سوال که آیا با توجه به اینکه برجام 
در خطر قرار گرفته بابت اعتماد به آمریکا و غرب احس��اس 
پشیمانی می کند گفت: معتقدم برجام بهترین توافق ممکن 
در خصوص توافق هسته ای بود و هست. هیچ کدام از طرف ها 
از همه مولفه های این توافق خرسند نبودند. صداوسیما 

ظریف:
ایران کل زندگی و تعهد من است

ی��ک  در  بوس��تون  دانش��گاه  اس��تاد  ه گا مصاحبه اختصاصی از اقدام ایران برای نظــــر
کاس��تن از تعهداتش در توافق هسته ای دفاع و تأکید کرد 
هی��چ منعی ب��رای از س��رگیری غنی س��ازی 20 درصدی 

اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد.
کاوه افراس��یابی اقدام تهران برای کاس��تن از تعهداتش در 
توافق هس��ته ای و عبور ذخایر اورانیوم 3.67 درصدی ایران 
از محدوده 300 کیلوگرم تعیین شده در برجام را »پاسخی 
متناس��ب« ب��ه بدعهدی طرف ه��ای مقابل در ای��ن توافق 

هسته ای توصیف کرد.
او گف��ت: تصمیم ه��ای ای��ران پاس��خ هایی متناس��ب ب��ه 
بدعهدی های ط��رف مقابل در زمینه برجام اس��ت و نباید 
به عنوان عوامل نگران کننده در زمینه اش��اعه تس��لیحاتی 
س��وءتعبیر شود. برنامه هسته ای ایران کاماًل صلح آمیز است 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترس��ی های منحصر به 

فردی به تأسیس��ات ای��ران دارد. اما اگر غ��رب به رویکرد 
غیرمنطقی خودش ادامه دهد باید مطمئن باش��د که توافق 
دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و دور جدیدی از تنش ها 

بر سر مسائل هسته ای اتفاق می افتد.
افراس��یابی درباره حق ایران برای غنی س��ازی اورانیوم 20 
درصدی گفت: هیچ منعی برای از سر گیری غنی سازی 20 
درصدی از س��وی ایران وجود ندارد. برای ایران ذیل برجام 
ی��ک محدودیت خودخواس��ته و داوطلبانه به صورت موقت 
اعمال ش��ده و حاال که توافق رو به زوال است ایران مختار 
است از حق خود که طبق ان پی تی به این کشور داده شده 

به صورت کامل بهره گیرد.
وی گفت: کش��وری که خودش هزاران کالهک هس��ته ای 
دارد و آش��کارا اهداف خلع تس��لیحاتی مندرج در ان پی تی 
را نقض می کند هیچ حقی برای موعظه س��ایر کش��ورها در 

زمینه منع اشاعه ندارد. تسنیم 

کاوه افراسیابی:
ایران منعی برای غنی سازی ۲۰ درصدی ندارد

گروه دیپلماسی  دو پرونـــــده پی��ش  روز  دو  درحال��ی 
میلیون بش��که نفت ایران در منطقه جبل الطارق 
از س��وی انگلیس توقیف ش��ده که این کش��ور در 
راس��تای  همراهی هرچه تمام تر با سیاس��ت های 
ض��د ایرانی آمریکا علیه ملت ایران این کش��تی را 
توقی��ف کرده تا ای��ن روباه پیر بتوان��د با برخی از 
رفتارها ای��ران را تحریک و جبه��ه جدیدی علیه 

تهران علم کند.
و این دقیقا نقض آشکار برجام است و حاال انتظار 
دارن��د تهران با این همه ب��ی تعهدی به تعهداتش 
پایبند باش��د! برای اثبات دش��منی عمیق لندن با 
ایران، توقیف 2 میلیون بش��که نفت کشورمان در 
منطق��ه جبل الطارق از س��وی انگلیس کافی بود 
ک��ه با دیگر بر خباثت بریتانی��ا در قبال جمهوری 

اسالمی ایران مهر تایید بزند.
جزییات مربوط ب��ه توقیف نفت کش گریس ۱ در 
منطقه جبل الطارق نش��ان می دهد این نفت کش 
متعلق به یک ش��رکت روسی است که نفت ایران 
را حمل می کرده اس��ت. خبرگزاری رویترز خبری 
منتش��ر ک��رد که بر اس��اس آن، نفتکش��ی به نام 
گریس۱ توسط نیروی دریایی انگلستان در منطقه 
جبل الطارق توقیف ش��ده اس��ت. ای��ن نفت کش 
قصد داش��ته 2 میلیون بش��که از نفت ایران را به 
پاالیش��گاه های سوریه برس��اند، اما هنوز جزئیاتی 
درب��اره این محموله منتش��ر نش��ده و وزارت امور 
خارجه ایران با احضار س��فیر انگلس��تان خواستار 

توضیح دولت این کشور شده است.
گریس ۱ که نفت ایران را حمل می کرده روز پنج 
ش��نبه از آب های س��رزمینی کش��ور جیبارتار که 
تحت نظر دولت انگلس��تان اس��ت، عبور می کرده 
اس��ت. نیروهای انگلیس با بازرس��ی این کشتی و 
مالحظ��ه بارنامه و مدارک آن، کش��تی را توقیف 
می کنند ک��ه به گفته کارشناس��ان و متخصصین 
این اقدام آن ها، یک اقدام سیاس��ی است و شامل 

قوانین بین المللی دریانوردی نمی شود.
اصوالً بازرس��ی از نفت کش ها و کشتی های تجاری 
در مح��دوده آب های س��رزمینی یک کش��ور یک 
موض��وع عادی اس��ت و صاح��ب آن آب ها زمانی 
می تواند کش��تی را توقیف کند که کش��تی دارای 
مشکالت زیس��ت محیطی، گواهینامه و … باشد 
ک��ه توقیف اخیر ش��امل ای��ن موارد نمی ش��ود و 
مش��خص اس��ت که دلیل توقیف آن یک موضوع 
سیاسی است. این نفت کش، نفت ایران را به سوی 
س��وریه می برده و نیروی دریایی انگلس��تان با این 

استدالل که سوریه مش��مول تحریم های اتحادیه 
اروپا اس��ت، دس��ت ب��ه توقیف ای��ن نفت کش در 

جبل الطارق زده است.
اما نکته مه��م درباره توقیف نفت کش این اس��ت 
ک��ه جبل الطارق که به اس��پانیایی به آن جیبراتار 
می گویند یک کش��ور خودمختار اس��ت که مورد 
منازعه انگلس��تان و اسپانیا است. جبل الطارق بین 
اس��پانیا و مراکش ق��رار دارد و یک آب��راه حیاتی 
اس��ت. دریان��وردان می دانند که مدیترانه س��ه راه 
خروجی دارد. قس��مت شمالی این دریا در جنوب 
اروپ��ا و کش��ورهای اس��پانیا و ایتالیا ق��رار دارد و 

قسمت جنوبی آن در شمال آفریقا.
یک راه خروج از دریای مدیترانه، از تنگه بس��فر و 
داردانل در کش��ور ترکی��ه می گذرد؛ یک راه آن از 
به مصر و کانال س��وئز و یک راه آن از جبل الطارق 
که به اقیانوس آتالنتیک شمالی می رسد. انگلیس 
ب��ا در اختیار گرفتن جبل الطارق درواقع حاکمیت 
ای��ن آب��راه را از آن خود کرده اس��ت و این دماغه 
استراتژیک را در اختیار دارد. به همین دلیل است 
که نفت کش روس��ی را بازرس��ی کرده و با کشف 
نفت ای��ران به مقصد س��وریه، آن را توقیف کرده 
اس��ت. با این وج��ود این اق��دام خصمانه انگلیس 

خالف قوانین بین المللی دریانوردی است.
با توجه به موضع رس��می وزارت امورخارجه ایران 
برای آزادی این نفت کش، به نظر می رس��د چارتر 
کننده این کشتی، ایران بوده است که طبق گفته 
کارشناسان پیشنهاد می شود برای آزاد سازی آن، 
باید از انگلس��تان ش��کایتی در مجامع بین المللی 
و س��ازمان ملل توسط کش��ورهای ایران، روسیه و 

سوریه مطرح شود.
فابی��ان پیکاردو یکی از مقامات دولت محلی جبل 
الط��ارق در بیانی��ه ای گفته بود ش��واهد کافی در 
دس��ت بود که نشان می داد مقصد نفتکش گریس 

-۱ پاالیشگاه بانیاس در سوریه بوده است.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
اعالم کرد: در پی توقی��ف غیرقانونی یک نفتکش 
ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی 
انگلستان، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به 

وزارت امور خارجه احضار شد.
به گفته وی مراتب اعتراض ش��دید ایران به سفیر 
بریتانیا اعالم شده است. موسوی گفت: ما به سفیر 
انگلیس اعالم کردیم این اقدام بدعتی عجیب است 
به خاطر اینکه تحریم های��ی که اعالم کرده اند، بر 
مبنای ش��ورای امنیت نیست و جمهوری اسالمی 

ایران این اقدام را نمی پذیرد.

در جریان این احضار رئیس اداره س��وم غرب اروپا 
با غیرقابل قبول دانس��تن این اقدام و اینکه حسب 
اطالعات موجود توقیف این نفتکش به درخواست 
آمریکا صورت گرفته اس��ت، خواس��تار رهاسازی 

سریع نفتکش مزبور شد.
وی با اش��اره ب��ه حرکت این نفتک��ش در آبراه های 
بین المللی، اق��دام نیروی دریایی انگلیس را معادل 
با راهزنی دریایی دانسته و گفت آن کشور حق ندارد 
تحریم های یکجانبه خود یا اتحادیه اروپا را به صورت 
فراسرزمینی علیه کشورهای دیگر اعمال نماید. این 
همان سیاست زورمدارانه آمریکا است که کشورهای 

اروپایی همواره نسبت به آن معترض بوده اند.
در ای��ن دیدار مدارک و مس��تندات مربوط به این 
نفتک��ش و محموله آنکه حکای��ت از حرکت کاماًل 
قانونی نفتکش دارد در اختیار س��فیر انگلیس قرار 
گرفته و تاکید ش��د که جمهوری اسالمی ایران از 
تمام��ی ظرفیت های سیاس��ی و قانونی خود برای 
رهاس��ازی این کش��تی و اس��تیفای حق��وق خود 

استفاده خواهد کرد.
س��فیر انگلیس با اظهار اینکه مراتب را س��ریعاً به 
لن��دن منتق��ل خواهد کرد تاکید ک��رد انگلیس از 
تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران تبعیت نمی کند.

آخری��ن خبره��ا حکای��ت از آن دارد ک��ه هم��ه 
تفنگ��داران نی��روی دریای��ی انگلی��س از نفتکش 
توقیف ش��ده ایرانی خارج ش��ده اند و اکنون فقط 
تع��دادی از مأموران پلیس و گم��رک در نفتکش 
حض��ور دارند. پی��رو توقیف نفت ک��ش گریس ۱ 
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که سفیر 
انگلی��س در تهران در دیدار ب��ا مقام های ایرانی از 

این اقدام دفاع کرده است.
در حالی که لندن مدعی ش��ده اس��ت که توقیف 
این نفتکش با اس��تناد به تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه سوریه انجام گرفته، دولت اسپانیا در بیانیه ای 
اعالم کرد، لندن این کار را به درخواست واشنگتن 
انجام داده اس��ت. گاردین ه��م این روایت را تایید 
کرده و نوش��ته اس��ت: وزارت خارجه انگلیس در 
چن��د روز گذش��ته با یک معضل روبرو ش��ده بود 
و می دانس��ت ک��ه اگر آنط��ور که ای��االت متحده 
درخواست کرده، این کشتی را توقیف کند، تهران 
را که ش��دیدا به دنبال صادرات نفت است، عمیقا 

خشمگین می کند.
این گزارش س��پس نوش��ته اس��ت ک��ه مقام های 
انگلیس��ی توقیف این کش��تی را وظیفه اخالقی و 
قانون��ی خود برای اجرای تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه سوریه توصیف کرده اند.

این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که تحریم های 
اتحادی��ه اروپ��ا صرفا ب��رای کش��ورهای عضو این 
بلوک الزم االجرا اس��ت و نفتکش ایرانی از آب های 
بین الملل��ی در حال گ��ذر بوده و ای��ران نیز عضو 
اتحادیه اروپا نیس��ت که بخواه��د تحریم های این 
اتحادی��ه را اجرا کند. با این حال، گاردین نوش��ته 
است: انگلستان تأکید دارد که با تالش ایران برای 
افزای��ش ص��ادرات نفت هیچ مخالفتی ن��دارد، اما 
تنها مادامی که این کش��ور با فروش محصوالتش 

تحریم های اتحادیه اروپا را نقض نکند.
ای��ن روزنامه احضار س��فیر انگلی��س در تهران را 
نشانه ای توصیف کرده از اینکه تهران معتقد است 
انگلس��تان واقعا ب��ه دنبال کمک به ته��ران برای 

کاهش تبعات تحریم های ثانویه آمریکا نیست.
البت��ه ای��ن توقی��ف خوش��حالی رژی��م غاص��ب 
صهیونیس��تی را به هم��راه داش��ت چنانچه یوال 
اش��تاینیتز وزی��ر ان��رژی رژیم صهیونیس��تی در 
مصاحب��ه ای از توقی��ف یک نفتک��ش حامل نفت 

ایران توسط ارتش انگلیس استقبال کرد.
وی در مصاحب��ه اش در مورد توقیف این کش��تی 
گفت��ه اس��ت: بریتانیایی ها با متوق��ف کردن این 
کش��تی اق��دام بس��یار خوبی انج��ام دادن��د. این 
افزوده ای بسیار بسیار شدید و بسیار بسیار مثبت، 

بر فشارها به ایران است.
پی��ش از این هم جان بولتون مش��اور امنیت ملی 
کاخ سفید هم از این اقدام انگلیس استقبال کرده 

و آن را خبری عالی توصیف کرده بود.

 عده ای در منطقه
 به دنبال جبهه جدیدی علیه ایران هستند

یک عضو کمیسیون انرژی از ورود این کمیسیون 
به ماجرای توقیف نفت ک��ش حامل نفت ایران در 

تنگه جبل الطارق خبر داد.
ک��وروش کرم پ��ور حقیق��ی در گفت وگو ب��ا ایلنا، 
درب��اره توقیف غیرقانونی یک نفتک��ش ایرانی در 

تنگه جبل الطارق توسط نیروی دریایی انگلستان 
گفت: نیروی دریایی بریتانیا اعالم کرده اس��ت که 
به دلیل اینکه این نفت کش به سوی روسیه عازم 
ب��وده و چون این کش��ور از س��ال 20۱۱ میالدی 
تحریم اس��ت آن را توقیف کرده ایم، به هیچ عنوان 

این بهانه ها پذیرفتنی نیست.
ای��ن عض��و کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: به دلیل خوی استکباری 
انگلستان و از سوی دیگر اینکه این کشور گوش به 
فرمان آمریکا و اس��رائیل است هرچه آن ها بگویند 

اجرا می کند.
وی درخص��وص احض��ار س��فیر بریتانیا از س��وی 
وزارت خارج��ه عنوان کرد: معتق��دم در چارچوب 
قوانین بین المللی جمهوری اس��المی باید برخورد 

قاطعانه داشته باشد.
کرم پور حقیقی تاکید ک��رد: عده ای قصد دارند با 
برخی از رفتارها ایران را تحریک و جبهه جدیدی 

علیه ما علم کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا می توانیم این 
گون��ه اقدامات را نوعی جدی��دی از تحریم ها علیه 
ای��ران قلم��داد کنیم،گف��ت: همه احتم��االت را 
می ش��ود پیش بینی کرد. دش��منان ما انگلیس و 
آمریکا هس��تند و باید به خاطرمان بماند پیشنهاد 

دوستی و برداری شان پیشنهاد واقعی نیست.
این عضو کمیس��یون انرژی گف��ت: باید در تأمین 
مناف��ع ملی حرکت خ��ود را به عن��وان یک ملت 

منطقی، بافرهنگ و اراده مند ادامه دهیم.
وی درب��اره اینکه آیا می توان گف��ت توقیف نفت از 
س��وی انگلس��تان با اطالع آمریکا بوده است، اظهار 
داشت: آمریکا و بریتانیا یکی هستند و در طول تاریخ 
هم بارها مش��اهده کردیم که دو کشور هر کاری هم 
انجام دهند دشمن قسم خورده ما هستند. نماینده 
دهمین مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد: پس از 
بازگش��ت از حوزه های انتخابیه قطعا این موضوع را 
در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

توقیف محموله نفت ایران از سوی انگلیس

خوش رقصی ملکه برای ترامپ

مشاور امنیت ملی کاخ سفید  رسـانه در مصاحبه ای ایران را به لغو جنگ 
معافیت ه��ای هس��ته ای تهدید ک��رده و بار دیگر 
مدعی ش��ده اس��ت که ای��ران حق ن��دارد برنامه 

غنی سازی بومی داشته باشد.
ج��ان بولتون گفت: این کش��ور ممکن اس��ت در 
معافیت های صادرشده برای همکاری های هسته ای 

با ایران تجدید نظر کند.
دولت آمریکا در جریان توافق هسته ای متعهد شده 
بود برای همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران 
معافی��ت از تحریم صادر کند، اما دو ماه پیش کاخ 
س��فید دو مورد از این هف��ت معافیت را لغو کرد. 
این دو معافیت، برای تسهیل صدور آب سنگین و 
اورانیوم با غنای پایین مازاد بر سقف های برجامی 
صادر شده بودند، اما آمریکا با لغو آن ها کشورهای 
دیگر را برای توقف تحویل این دو محصول، تحت 
فش��ار قرار داد. واش��نگتن امیدوار بود با این کار، 
ای��ران را به توق��ف تولید آب س��نگین و اورانیوم 
غنی شده وادار کند، اما جمهوری اسالمی ایران در 

واکنش به این اقدام آمریکا و عدم تحقق وعده های 
اتحادی��ه اروپا برای جبران آثار تحریم های آمریکا، 
اع��الم کرد دیگر به س��قف های برجامی مربوط به 

ذخایر اورانیوم و آب سنگین پایبند نخواهد بود.
بولتون که از سال ها پیش از اقدام نظامی علیه ایران 
حمایت کرده و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برای خروج از برجام را یکی از دس��تاوردهای 
خود می داند، در مورد اقدام ایران برای کاهش تعهد 
به برجام، به پایگاه دس��ت راس��تی بریتبارت گفته 
اس��ت: در اصل هفت معافیت تحریمی وجود دارد. 
در دور پیش��ین این معافیت ها به پنج مورد کاهش 
یافت. به واس��طه گام هایی که ای��ران دارد در جهت 
شکستن این محدودیت های برجامی برمی دارد، در 
حال حاضر داریم به شکلی بسیار جدی پنج معافیت 

دیگر را مورد بازنگری قرار می دهیم.
در حال��ی که آمریکا بیش از یک س��ال اس��ت که 
از برج��ام خارج ش��ده، ده ها فرد و نه��اد ایرانی را 

فهرس��ت تحریم شدگان افزوده و کشورهای جهان 
را ب��رای توق��ف واردات نفت از ایران تحت فش��ار 
ق��رار داده، بولت��ون و دیگر مقام های کاخ س��فید 
مدعی هس��تند که ایران بای��د همچنان به صورت 
یکجانبه به محدودیت ه��ای این توافق چندجانبه 
پایبن��د بماند. به نوش��ته بریتبارت، بولتون در این 
مصاحبه گفته اس��ت که واش��نگتن برای مقابله با 
برنامه هس��ته ای ایران، به جای توس��ل به نیروی 
نظامی، بیش��تر به دنبال اعمال فش��ار اقتصادی و 

دیپلماتیک به ایران است.
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در بخش دیگری 
از ای��ن مصاحبه به انتقاد از رویکرد دولت س��ابق 
آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران پرداخته و با 
قرائت بخش هایی از نامه باراک اوباما رئیس جمهور 
وق��ت آمری��کا به مقام معظ��م رهب��ری درباره به 
رسمیت شناختن حق غنی س��ازی اورانیوم، گفته 
اس��ت: منطق بنیادین دولت اوبام��ا درباره برجام 

و ای��ن معافیت های هس��ته ای این ب��ود که ایران 
مس��تحق یک برنامه صلح آمیز هسته ای است اما 
اعتقاد نداریم که ایران مس��تحق داش��تن هرگونه 

ظرفیت غنی سازی است.
وی که دولت متبوعش صراحت��ا قطعنامه 223۱ 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در ارتباط با برجام 
را نقض کرده و با برنامه اتمی رژیم صهیونیس��تی 
که پیمان منع گس��ترش تس��لیحات هسته ای را 
نی��ز امضا نکرده، همکاری نزدی��ک دارد، در ادامه 
مصاحبه ای��ران را به نقض پیمان منع گس��ترش 
متهم کرده و مدعی ش��ده اس��ت که ایران همواره 
به دنبال س��اخت بمب اتم بوده و هنوز نیز چنین 
هدف��ی دارد. از همین رو، بولتون از اینکه اوباما در 
نامه اش عنوان کرده اس��ت که ب��ا ایران باید مانند 
دیگ��ر اعضای پیمان منع گس��ترش رفتار ش��ده، 

انتقاد کرده است.
این مقام ارش��د کاخ س��فید در بخ��ش دیگری از 
این مصاحبه تصمیم ای��ران برای کاهش تعهدات 
هسته ای را که اردیبهش��ت ماه امسال بعد از یک 

سال صبر راهبردی اتخاذ شد، نشانه ای از احساس 
ش��دن ح��رارت تحریم ه��ای اقتص��ادی در ایران 

توصیف کرده است. 
او به موضع اروپا در قبال توافق هس��ته ای با ایران 
هم پرداخته و گفته است که با کاهش تعهد ایران 
به توافق هس��ته ای، موضع کنونی اتحادیه اروپا در 
حمایت از برجام غیرقابل تداوم می ش��ود و نهایتا 
کش��ورهای اروپایی باید اذعان کنند که ایران دارد 

از توافق می گریزد.
در ماه های��ی که از خروج رس��می آمریکا از توافق 
هس��ته ای با ای��ران می گذرد، کش��ورهای اروپایی 
صرفا به صدور بیانیه در حمایت از برجام بس��نده 
کرده اند و ساز و کار پیشنهادی آن ها برای تسهیل 
تجارت با ایران نیز به طور کامل عملیاتی نش��ده و 
فعال هم فقط کاالهای انسانی را تحت پوشش قرار 
می دهد. با این وجود، این کشورها از تصمیم ایران 
برای کاهش تعهد به برجام ابراز نگرانی کرده اند و 
گفته اند که ته��ران باید همچنان به طور کامل به 

این توافق پایبند بماند.  فارس 

بولتون ایران را به لغو معافیت های هسته ای تهدید کرد!


