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دزدی دریایی و پنهان کاری انگلیسی 
در حال��ی دولتمردان لندن همچنان به دنبال طراحی 
ب��ازی آمریکای اتهام زنی به ایران هس��تند که پس از 
ادعای توبیخ نفتکش انگلیس��ی توس��ط ایران، پایگاه 
خبری »دیلی اس��تار« گزارش داد مقام های انگلیس 
اعالم کردند نفتکش »پاس��یفیک ویاج��ر« تنها برای 
تطبیق دادن مجوز الکترونیکی تردد خود به عربستان 
س��عودی متوقف ش��ده و این نفتکش در ایمنی کامل 

به سر می برد.
مقام های انگلیس��ی به دنبال انتش��ار خبری مبنی بر 
توقف نفتکش  پاس��یفیک ویاجر این کشور در خلیج 
فارس اعالم کردند که این نفتکش با مش��کلی مواجه 
نش��ده است. به نوش��ته خبرگزاری »رویترز« و پایگاه 
انگلیس��ی »دیلی اس��تار«، مقام های انگلیس��ی اعالم 
کردن��د که نفتکش پاس��یفیک ویاجر این کش��ور در 
ایمنی کامل به س��ر می برد و امروز در مس��یر حرکت 
به سمت عربستان س��عودی برای تطبیق دادن مجوز 
الکترونیک��ی تردد خود توقف ک��رده بود. برخی منابع 
خبری گفته بودند که یک کشتی انگلیسی در آب های 
خلیج فارس متوقف و از کنترل خارج شده است. این 
گزارش ها به هم��راه نزدیک بودن زمان این حادثه به 
اقدام غیرقانونی انگلیس در توقیف یک کش��تی حامل 
نفت ایران در تنگه جبل الطارق، باعث ش��د که برخی 
منابع انگش��ت اتهام را در خصوص آنچه احتماال برای 
این کش��تی رخ داده به سوی ایران بچرخانند. چنین 
اتهاماتی به واکنش شورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اس��المی ایران و تکذیب موضوع منجر شد. یک مقام 
انگلیس��ی عضو »عملیات دریایی تجاری بریتانیا« که 
وظیفه هماهنگی کش��تیرانی کشتی های انگلیسی در 
خلی��ج فارس را برعه��ده دارد، هم از س��المت کامل 

نفتکش پاسیفیک ویاجر خبر داد.

گزارش

توهم ناتمام بولتون 
»جان بولتون« مش��اور امنیت ملی آمریکا در ادامه سیاس��ت ها و مواضع جنگ افروزانه 

خود،  بار دیگر خواس��تار فش��ار بر ایران برای دس��ت برداش��تن از فعالیت های 
هسته ای شد.

بولتن در توئیتی نوش��ت: آژانس بین المللی انرژی اتمی جلس��ه ای برای بررسی 
فعالیت های هس��ته ای ایران برگزار خواه��د کرد.بولتون بار دیگر با تکرار مواضع 
جن��گ طلبان��ه خود علیه ای��ران، افزود: ایران باید تحت فش��ار ق��رار گیرد تا از 

بلندپروازی های هس��ته ای اش دس��ت بردارد. دفتر نمایندگ��ی آمریکا در وین روز 
جمعه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که »جکی والکات« نماینده این کشور در سازمان های 
بین المللی خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حکام آژانس برای گفت وگو در خصوص 
تازه ترین گزارش آژانس در مورد برنامه هس��ته ای ایران ش��ده است. بولتون که با ادعای 
مقابله با ایران توانسته به کاخ سفید باز گردد با جوسازی ضد ایرانی به دنبال ماندن در 

مقام خود است که البته تاکنون دستاورد چندانی از این جوسازی ها نداشته است.

ایران غنی سازی اورانیوم را افزایش ندهد!!
وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در واکنش به هش��دار ایران مبنی بر افزایش غنی س��ازی 

اورانی��وم پس از ضرب االجل 60 روزه ب��ه طرف های باقیمانده در برجام،  از ایران 
خواست تا بیشتر از حد تعیین شده، اقدام به غنی سازی اورانیوم نکند.

»ی��ان آزلب��رون« وزیر امور خارجه لوکزامبورگ از ایران  خواس��ت که به توافق 
هس��ته ای )برجام( پایبند باشد و میزان غنی سازی اورانیوم را افزایش ندهد. این 
مق��ام اروپایی در این مورد به نش��ریه آلمانی »ولت آم زونت��اگ« گفت: »تاکنون 

طب��ق اعالم آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، ایران به توافق هس��ته ای پایبند بوده 
اس��ت. از جنبه ای دیگر، من فقط می توانم به ایران درباره اینکه یکش��نبه آتی بیشتر از 
میزان معین اورانیوم را غنی کند، هش��دار دهم.« آزلبورن افزود: »در صورتی که دولت 
ایران از روز یکش��نبه غنی س��ازی اورانیوم را بیشتر از ۳.6۷ درصد مجاز افزایش دهد در 
این صورت این امکان وجود دارد که مکانیس��م حل اختالفات پیش بینی شده در توافق 

اجرایی شود.«

آمریکا علیه ملت ایران 
یک وکیل ایرانی که سالهاست در آلمان زندگی می کند به دلیل خودداری واشنگتن از 

اعطای روادید به وی، نتوانست در مراسم خاکسپاری پسرش حاضر شود.
 واش��نگتن به پدر ایرانی تبار برای ش��رکت در مراسم خاکسپاری پسرش اجازه 
ورود به خاک آمریکا را نداد.  کنس��ولگری آمریکا »س��ید ش��هرام ایران بومی« 
وکی��ل آلمان��ی ایرانی تبار  را به تقل��ب متهم و اعالم کرد وی قصد داش��ت از 
مراس��م خاکس��پاری پس��رش به عنوان بهانه ای برای اقامت در آمریکا و ماندن 

در این کش��ور اس��تفاده کند و به همین دلیل با درخواس��ت روادید سه روزه وی 
مخالفت ش��ده است. ایران بومی  به مدت ۴0 سال است که در آلمان زندگی می کند و 
پس��ر ۲0 س��اله او که در یکی از دانشگاه های آمریکا در حال تحصیل بود، روز دهم ماه 
ژوئن )۲0 خرداد( در جریان تصادف رانندگی در واش��نگتن کش��ته شد. این وکیل، در 
ش��هر فرانکفورت دفتر دارد. ایران بومی می خواهد ش��کایت رسمی علیه این اقدام غیر 

انس��انی تهیه کند.
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آمریکا که در حوزه نظامی با  س��رنگونی پهپاد متجاوزش و پرونـــــده
در حوزه هس��ته ای با مصوبه ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی ایران، با ناکامی در برابر اراده ایرانیان مواجه 
ش��ده، برای پنهان س��ازی این وضعیت دست به 
دام��ان آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی ش��ده در 
حالی که بر اساس قوانین جهانی آژانس صالحیت 

برگزاری جلسه ای خواست آمریکاست ندارد. 
آمریکا و البته اروپایی ها تقالی بسیار داشته اند تا 
با ادعای لزوم پایبندی ایران به برجام، عدم اجرای 
تعهدات برجامی خود را توجیه نمایند و هم زمان 
نی��ز با بیان مس��ائل حاش��یه ای نظیر موش��کی و 
منطق��ه ای به باج خواهی از ایران بپردازند. آنها بر 
این تصور بودند که نیاز اقتصادی ایران موجب می 
شود تا طرح آنها عملی و در نهایت به زیاده خواهی 
آنها تن دهد. این تص��ور از زمان اوباما بوده چنان 
کری وزیر خارجه س��ابق آمریکا که برجام را امضا 
ک��رده به ترامپ توصیه کرده بود برجام را نردبانی 
بداند که از آن برای رس��یدن به س��ایر اهداف ضد 
ایرانی می تواند باال رود. ترامپ نیز بر اساس همان 
نگاه اوبامایی رفتار کرده و که نتیجه آن نیز خروج 
از برجام بود. اروپا نیز عمال اقدامی در جهت انجام 
تعهدات برجامی خود نداشته و با وعده های بسیار 
س��عی در خرید زمان داش��ته است. این رویکرد تا 
زمانی ادامه داش��ت که ایران دو ماه پیش مصوبه 
ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی ب��ر تعلیق گام به 
گام تعهدات هسته ای در ازای بدعهدی طرف های 
مقابل را اعالم و سطح ذخیره اورانیوم غنی سازی 

شده و اب سنگین را افزایش داد. 
غ��رب که توهم عدم مس��تمر بودن ای��ن رویکرد 
را داش��ت همچنان ب��ه وعده ه��ای توخالی نظیر 
اینس��تکس ادام��ه داد و هم زمان نیز جوس��ازی 
نظامی با ادعای س��ایه جنگ را در س��ر داشت که 
ادعای نقش ایران در انفجار نفت کش��ها در دریای 
عمان، متهم سازی ایران در باب انفجارهای فجیره 

و نیز ادع��ای آمادگی نظامی آمری��کا برای گزینه 
نظامی محور این رویکرد بود. گرفتار نیامدن ایران 
در ب��ازی مذاکره در لوای تهدید و در نهایت اقدام 
آن در سرنگون سازی پهپاد جاسوسی آمریکا تمام 
مع��ادالت را برهم زد و رس��وایی آمریکا و اروپا در 

برابر اراده ایرانیان را رقم زد. 
این روند زمانی تکمیل ش��د ک��ه ایران اعالم کرد 
گام دوم مصوب��ه ش��ورای عالی امنی��ت ملی را بر 
می دارد که افزایش س��طح غنی س��ازی به میزان 
م��ورد نیاز اس��ت. در این میان اروپ��ا و آمریکا که 
با شکس��تی س��نگین مواجه ش��ده اند با محوریت 

انگلیس جوس��ازی با طرح توبیخ نفت کش ایرانی 
در جب��ل الطارق را اجرا کردند ت��ا با ادعای نقض 
ادعای غرب مبنی بر مبارزه با تروریس��م جوسازی 
رفت��ن پرونده ایران به مجامع جهانی را به نمایش 
گذارند و همزمان آمریکا با درخواست غیر منطقی 
از آژانس برای برگزاری نشس��ت ویژه درباره ایران 
این حلقه ادعای��ی را تکمیل کرده اند. در حالی که 
ای��ران تاکی��د دارد تحوالت اخی��ر پیرامون برجام 
ارتباطی ب��ا پادمان های آژانس و همچنین وظایف 
ش��ورای حکام آژانس ن��دارد، آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی به درخواست آمریکا یک نشست ویژه 

درباره ایران برگزار می کند.
 س��خنگوی آژانس بین المللی ان��رژی اتمی اعالم 
کرد که ش��ورای حکام آژانس روز دهم ژوئیه )۱۹ 
تیرم��اه( در وین یک نشس��ت ویژه برای بررس��ی 

برنامه هسته ای ایران برگزار می کند. 
این نشست که به درخواست آمریکا برگزار خواهد 
ش��د در حالی اس��ت که ایران به تازگی اعالم کرد 
از حد تعیین شده در توافق هسته ای برای ذخیره 
اورانیوم غنی شده خود، یعنی ۳00 کیلوگرم عبور 
کرده اس��ت.آژانس بین المللی ان��رژی اتمی هفته 
گذش��ته تائی��د کرد که ای��ران از مح��دوده ۳00 
کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده ذیل توافق هس��ته ای 
فرات��ر رفته اس��ت. میخائی��ل اولیان��وف، نماینده 
روسیه در س��ازمان های بین المللی در وین در این 
باره گفت که نشس��ت شورای حکام جای مناسبی 
برای رسیدگی به این موضوع، یعنی عبور ایران از 

حد تعیین شده در برجام نیست.
نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه ای با اش��اره به 
یادداشت مطبوعاتی نمایندگی دائم ایاالت متحده 
آمریکا در سازمان های بین المللی مستقر در وین در 
خصوص درخواست یک نشست ویژه شورای حکام 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی برای بحث در مورد 
آخری��ن گزارش مدیر کل آژان��س در مورد اجرای 

برجام این درخواست را »طنزی تلخ« خواند.
در این بیانیه آمده اس��ت: در واق��ع این یک طنز 
تلخ اس��ت که همان رژیمی که در عمل، برجام را 
به واسطه خروج غیرقانونی و یک جانبه از این توافق 
نقض و به دیگران فش��ار وارد کرده است تا همین 
کار را انجام دهند و در نتیجه، اجرای آن توس��ط 
جامع��ه بین المللی را از طریق اعم��ال همان ابزار 
قهرآمی��ز با مانع مواجه کرده اس��ت، حال نگرانی 
خود را در مورد اجرای همان توافق بیان می کند.

ای��ن حقیق��ت که آمری��کا به عن��وان نقض کننده 
نخس��تین و اصلی برج��ام، چنین درخواس��تی را 
مط��رح کرده، حاکی از انزوای آن به علت مخالفت 

ب��ا چندجانبه گرای��ی و حاکمیت قان��ون در امور 
بین المللی است. نکته قابل توجه آنکه آمریکا خود 
متهم نقش برجام اس��ت و اص��ال صالحیت طرح 

چنین درخواستی را ندارد. 

رسوایی آژانس
در همین حال آژانس نیز با تن دادن به خواس��ت 
امری��کا در حالی که اصال صالحی��ت ارجیا چنین 
درخواس��تی را ندارد باردیگر ماهیت سیاسی خود 
را ب��ه جهانیان نش��ان داده و اثبات می کند که از 
استقالل در عمل برخوردار نیست. آژانس در تمام 
گزارش های خود بر پایبندی ایران به برجام اذعان 
ک��رده و حتی تصمیم اخیر ایران که در پاس��خ به 
وضعیتی است که آمریکا مسبب آن بوده، به دنبال 
آن اس��ت تا ت��وازن از بین رفته در ای��ن توافق را 
بازگردان��د و کاماًل در انطباق با مقررات این توافق، 
به وی��ژه بندهای ۲6 و ۳6 آن اس��ت. جالب توجه 
آنگه اخیرا آمریکا و بس��یاری از کشورهای اروپایی 
از افزایش توان بمب های هس��ته ای خود گفته اند 
که عمال نقض منع گس��ترش سالح های هسته ای 
اس��ت در حال��ی که آژان��س اقدام��ی در برابر آن 
صورت نداده است. شکایت آمریکا به آژانس بردن 
پرونده غیر قانونی نزد قاضی بی صالحیت است که 
هیچ دستاوری جز رسوایی بیشتر آمریکا و آژانس 

به همراه نخواهد داشت.
 نکت��ه قابل توجه آنکه اقدام آمریکا در حالی صورت 
م��ی گیرد که حت��ی اروپایی ها نیز ب��ر عدم کارآیی 
سیاست فش��ار تاکید دارند چنانکه یک سیاستمدار 
آلمانی ضمن درخواس��ت از ای��ران برای پایبندی به 
توافق هس��ته ای از سیاست های واش��نگتن در برابر 
ایران انتقاد کرد و گفت که گمان نمی کند که سیاست 

فشار حداکثری ایران را پای میز مذاکره بیاورد.
از ح��زب  آلمان��ی  آن��ن« سیاس��تمدار  »نیل��ز   
سوسیال دموکرات از ایران خواست که همچنان به 

تعهدات خود به توافق هسته ای پایبند باشد.

آمریکا برای حاشیه کردن گام دوم هسته ای ایران دست به دامان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شد 

قاضیبیصالحیت


