
نتانیاهو در حالی مدعی قدرت هوایی 
رژیم صهیونیس��تی ش��ده است که از 
زمان س��رنگونی هواپیمای f۱۶ این رژیم در سوریه، افسانه 

برتری هوایی این رژیم، باطل شده است.
بنیامین نتانیاهو که ب��ه بازدید پایگاه هوایی »نواتیم« واقع 
در جنوب س��رزمین های اش��غالی رفته بود، از هواپیماهای 
اف-35 دی��دن کرد. رژیم صهیونیس��تی ای��ن هواپیماهای 
جنگ��ی را در س��ال 20۱۶ تحوی��ل گرفته اس��ت. در این 
بازدید نتانیاهو گفت: »ایران ما را تهدید به نابودی می کند، 
اما باید به یاد داش��ته باش��د که ای��ن هواپیماها ]اف-35[ 
می توانن��د به ه��ر نقط��ه ای در خاورمیانه برون��د، از جمله 
ایران و البته س��وریه« ش��اید این نمای��ش تلویزیونی برای 
ساکنان صهیونیست سرزمین های اشغالی، نوعی دلگرمی و 
اطمینان خطر را ایجاد کند و یا در راس��تای بازیابی روحیه 
نیروی هوایی و ارتش این رژیم مؤثر باش��د که البته در این 
موضوع نی��ز اختالف نظر وجود دارد، ولی قطع��اً نتانیاهو و 
دیگر س��ردمداران این رژیم اط��الع دارند که این بلوف ها و 
قدرت نمایی پوش��الی، هرگز نخواهد توانس��ت امنیتی برای 

این رژیم به همراه داشته باشد.
رژیم صهیونیس��تی که شکس��ت قدرت نیروی زمینی خود 
و به وی��ژه یگان گوالنی و تانک های مرکاوا را در جنگ 33 

روزه و نب��رد 5۱ روزه غ��زه به عینه مش��اهده کرد، تأکید 
و قدرت نمای��ی خود را در نی��روی هوایی این رژیم متمرکز 
 f۱۶ کرده بود، لیکن سرنگونی یک فروند هواپیمای جنگی
این رژیم در بهمن س��ال ۱39۶ و در هنگام تجاوز به حریم 
هوایی س��وریه، باعث ش��د که این به اصطالح نقطه قوت و 
برت��ری این رژی��م نیز با چالش جدی مواجه ش��ود. پس از 
س��رنگونی این جنگنده، رژیم صهیونیستی جرئت تجاوز به 
آس��مان و فضای س��وریه را نداش��ته و معموالً در تجاوزات 
بع��دی با نقض حری��م هوایی لبنان و یا با سوءاس��تفاده از 
زم��ان و منطقه پ��رواز هواپیماهای مس��افربری که در واقع 
تهدید امنیت غیرنظامیان اس��ت، اقدامات تجاوزکارانه خود 
را انج��ام می دهد؛ بنابراین وقتی ای��ن رژیم جرئت ورود به 
فضای کشور سوریه را ندارد چگونه از تجاوز به حریم هوایی 

ایران سخن می گوید؟
در مقاب��ل این تهدید، باید به این نکته توجه کرد جمهوری 
اس��المی قباًل به صراحت اعالم کرده که اگ��ر غلطی از این 
رژیم سر بزند، تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. 
جمهوری اس��المی ایران نشان داده در دفاع از امنیت خود 
هیچ تعللی نخواهد کرد. سرنگون کردن پهپاد فوق پیشرفته 
آمریکایی توسط س��امانه پدافندی بومی ایرانی که شگفتی 

کارشناسان نظامی را به همراه داشت. فارس 

نمایش جدید نتانیاهو و رویایی که تعبیر نخواهد شد

گروه دیپلماسی 
در حال��ی رئی��س جمه��ور کش��ورمان 
براهمیت و لزوم حفظ برجام تاکید کرده که ناظران سیاس��ی 
بر این باورند؛ کدام برنامه جامع اقدام مشترک باید حفظ شود، 
برجامی که هیچ کدام از کشورهای اروپایی نیز به آن تعهدی 
ندارن��د! ودر نهایت با بی تعهدی ب��ر ادامه حضور ایران در این 
تواف��ق اصرار می کنند، آقای رئیس جمه��ور از کدام برجام با 
اهمیت سخن می گویید؟ برجامی که رژیم آمریکا از آن خارج 
و س��ه کش��ور اروپایی جز همراهی با سیاس��ت های این رژیم 
اس��تکباری هدف دیگری ندارد، آیا این برج��ام قابل اهمیت 

است و باید حفظ شود؟  
دیروز حس��ن روحانی در جلس��ه هیأت دول��ت بر لزوم حفظ 
برجام تاکید کرد و گفت: ممکن اس��ت برخی سلیقه دیگری 
در خصوص چگونگی اقدامات کشورمان داشته باشند که مثاًل 
چرا هیجانی و جهشی واکنش نشان نمی دهیم. در مقابل اینها، 
مبنای ما این است که فضا و زمان الزم را برای حفظ برجام تا 
جایی که ممکن است نگه داریم چرا که می دانیم برای منطقه 

و جهان حائز اهمیت است.
وی تصری��ح کرد: عجله ای نداریم که با ق��رارداد و توافقی که 
به معنای منطق و قدرت دیپلماس��ی ای��ران و توان مذاکراتی 
کش��ورمان در برابر قدرت های جهان اس��ت و توافقی که تمام 
قطعنامه های ش��ورای امنیت را از بین برده و اتهام را از ایران 
رفع ک��رده و ما را بر صندلی مدعی نش��انده و موجب انزوای 

آمریکا ش��ده اس��ت، برخورد 
هیجانی داشته باشیم.

رئی��س جمهور با بی��ان اینکه 
حت��ی برج��ام تضعیف ش��ده 
امروز از چنان قدرتی برخوردار 
اس��ت ک��ه سیاس��ت خارجی 

آمریکا را متزلزل کرده اس��ت، خاطر نشان کرد: امروز همه به 
آمری��کا و ترامپ ایراد می گیرند که چرا یک توافق مورد تأیید 
س��ازمان ملل را کنار گذاشته اس��ت. در حالی تهران گام دوم 
کاهش تعهدات برجام��ی خود را از دو روز پیش آغاز کرد که 
تقریبا 4س��ال به تمام تعهدات خ��ود عمل و بارها آژانس بین 
الملل��ی اتم��ی نیز بر این تعهدات مهر تایی��د زد اما در مقابل 
هی��چ کدام از طرف های اروپایی حاضر به اجرای هیچ کدام از 
تعهدات خود نبودند و با بهانه تراش��ی های مختلف فقط وقت 
تلف می کردند و بس. بارها منتقدان دلس��وز نظام به آن اشاره 
کردند، مبنی بر اینکه اروپایی ها تحت هیچ شرایطی آمریکا را 
ره��ا نمی کنند تا بخواهند برای برجام هزینه کنند و هنوز هم 

برخی در داخل به اروپایی های بدعهد خوش بینند.
ایران تا کنون دو گام اساسی را در زمینه کاهش تعهدات انجام 
داده ک��ه یکی عبور از س��قف 300 کیلوگرمی ذخایر اورانیوم 
با درصد غنای پایین و دیگری افزایش س��طح غنی س��ازی از 
3.۶7 درص��د به کمت��ر از 5 درصد بوده اس��ت. از نقطه نظر 
فنی و حقوقی، کاهش تعهدات ایران در برجام، بر اس��اس بند 

3۶ بوده و به اندازه ای نیس��ت که بتوان مسیر آن را خطرناک 
تلقی کرد. عبور نس��بی از مرز 300 کیلوگرم و افزایش سطح 
غنی سازی از 3.۶7 درصد، بیش از آنکه ماهیت یا مسیر برنامه 
هس��ته ای ایران را تغییر دهد، به مثابه هشداری به غرب برای 
نجات و حفظ توافق هسته ای است. نکته جالب اینکه با کاهش 
تعهدات برجامی، وزرای امور خارجه سه کشور آلمان، انگلیس 
و فرانس��ه و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و 
امور امنیتی بیانی��ه ای در خصوص کاهش تعهدات ایران ذیل 

برجام و آخرین وضعیت این توافق چندجانبه صادر کردند.
طرف ه��ای اروپایی برجام که با کوتاهی خود در تأمین حقوق 
مش��روع ایران ذیل برجام باعث ش��ده اند که ایران در راستای 
حف��ظ منافع ملی خ��ود اقدام به کاه��ش تعهداتش کند، در 
ابتدای بیانیه خود اظهار داشته اند: وزاری امور خارجه فرانسه، 
آلمان و انگلیس و همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا مراتب 
نگران��ی عمیق خود را از اینکه ای��ران فعالیت های در تضاد با 

تعهداتش ذیل برجام انجام می دهد، ابراز می دارند.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اکن��ون تأیید کرده اس��ت که ایران غنی س��ازی اورانیوم را در 

س��طحی باالتر از س��قف مجاز در برجام آغاز کرده اس��ت. ما 
از اینکه ایران ب��ه چندین مورد از تعهداتش ذیل برجام عمل 
نمی کند، عمیقاً نگرانیم. ایران اعالم کرده است که می خواهد 
در برجام بماند؛ بنابراین باید بدون تأخیر از اقدامات اخیر خود 

بازگردد و اجرای کامل برجام را از سر گیرد.
طرف ه��ای اروپایی برجام در حالی ب��ار دیگر توپ را به زمین 
ایران انداخته و از ایران بابت انجام اقدامات مجاز طبق بندهای 
2۶ و 3۶ برج��ام انتق��اد می کنند که پ��س از خروج آمریکا از 
برجام و بازگش��ت تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران، 
تنه��ا ب��ه دادن وعده و وعید اکتفا کرده و گام محسوس��ی در 
راستای تأمین منافع مش��روع ایران طبق برجام برنداشته اند. 
۱۸ اردیبهشت97، آمریکا بصورت یکجانبه از برجام خارج شد؛ 
پس از آن اروپایی ها به عنوان یکی از طرف های برجام، از ایران 
درخواس��ت کردند که علی رغم نقض برجام از س��وی آمریکا، 
تهران از توافق هس��ته ای خارج نش��ود. مقامات کشورمان نیز 
مش��روط به اقدام اروپا در تضمین منافع برجامی ایران، با این 
درخواس��ت موافقت کردند. حتی اروپا با وجود طراحی س��ازو 
کار ویژه مالی و مدعی اجرایی ش��دن آن، بر این تاکید کردند 
که  این س��ازو کار نمی تواند خواس��ته های ته��ران را محقق 
کند و البته این موضوع را بارها از س��وی مسئوالن کشورمان 
شنیدیم! بارها منتقدان دلسوز نظام به آن اشاره کردند، مبنی 
بر اینکه اروپایی ها تحت هیچ شرایطی آمریکا را رها نمی کنند 
تا بخواهند برای برجام هزینه کنند و هنوز هم برخی در داخل 

به اروپایی های بدعهد خوش بینند 
ام��ا هر چه زمان ب��ه جلوتر رف��ت و تحریم ه��ای یکجانبه و 
تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران تشدید شد، ناتوانی 
و اهم��ال اروپایی ها نی��ز در ارائه راهکاری ک��ه ضامن منافع 
برجامی ایران باش��د بیشتر مشهود شد.حاال باید اذعان داشت 
که توافق هس��ته ای نه تنها نقش مهم و اثر گذاری برای ملت 
ایران داش��ت بلکه به مثابه اهرمی بود تا فشارها بر جمهوری 
اس��المی ایران به قوت خود ادام��ه یابد و برخی نیز بدانند که 

نباید بیش از این سنگ برجام را به سینه بزنند!
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برجام موضوع نشست ریابکوف 
با اروپا

معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با سفرای فرانسه، 
آلمان و انگلیس، با تاکید بر لزوم اجرای کامل تعهدات 
در چارچوب برجام توس��ط همه شرکت کنندگان در 
این توافقنامه، اصلی تری��ن مانع در جهت تحقق موثر 
برجام را نقض سیس��تماتیک و اقدامات مخرب آمریکا 

نامید.
در بیانی��ه وزارت خارجه روس��یه آمده اس��ت : طرف 
روس��ی در این نشس��ت تاکید کرد که ضروری است 
تا تالش های جمعی همه ش��رکت کنندگان در برجام 
از جملهایران و س��ه کش��ور اروپای��ی در جهت حفظ 
توافق��ات و تامین ادامه تحقق کام��ل برجام و اجرای 
تعه��دات همه طرفی��ن با توجه به اص��ل تقابل که از 
ابتدای امر پایه و اس��اس توافق هسته ای بوده، فعال تر 

از گذشته شود.
بر اساس این اطالعات، معاون وزیر خارجه روسیه در 
این نشست یادآور شد که اصلی ترین چالش و مانع در 
جهت تحقق موثر برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
نقض سیس��تماتیک و اقدامات مخرب از سوی دولت 

ایاالت متحده است.   ایسنا

اتهام زنی آمریکا علیه ایران 
هیأت آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بار دیگر ادعای آمادگی برای مذاکره بدون 
پیش ش��رط با ایران را تکرار کرد و اقدامات تازه ایران 

برای کاهش تعهد به برجام را باج خواهی خواند.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: توس��عه برنامه 
هسته ای ایران، تالش��ی روشن برای اخاذی از جامعه 
بین الملل است. خطرپذیری و تاکتیک های باج خواهی، 

برای ایران کاهش تحریم به ارمغان نخواهد آورد.
این بیانیه س��پس ادعا کرده اس��ت: مسیری که رژیم 
در پیش گرفته اس��ت، تنها ب��ه تعمیق انزوا و افزایش 
خطراتی که با آن روبروس��ت، منتج می ش��ود. ایاالت 
متحده تصریح کرده که آماده مذاکره بدون پیش شرط 
با ایران اس��ت و احتمال عادی س��ازی کامل روابط را 

پیش می نهد.
هیأت آمریکایی در این بیانیه افزایش سطح غنی سازی 
ایران را مایه نگرانی ش��دید توصیف و ادعا کرده است 
که ایران هی��چ دلیل معتبری« برای ای��ن کار ندارد. 
واش��نگتن همچنی��ن از ایران خواس��ته ف��ورا برنامه 

هسته ای خود را به عقب بازگرداند.  صداوسیما 

شورای نظامیان در سودان 
مشروعیت سیاسی ندارد

سفیر پیشین ایران در لیبی کفت: شورای نظامیان در 
سودان مشروعیت سیاسی ندارد زیرا مردم را به گلوله 
بستند. مش��روعیت ملی هم ندارند زیرا همکاری های 
نزدیک��ی با امارات و عربس��تان داش��تند و به صورت 
مزدور برای این دو کش��ور عمل کردند. با این شرایط، 

حصول توافق پایدار در سودان، بعید است.
جعفر قنادباشی با اش��اره به توافق مخالفان و شورای 
نظامی سودان بر سر تشکیل دولت جدید، اظهار کرد: 
این توافق ش��کننده است زیرا شورای نظامیان مفادی 
را  به مخالفان تحمیل کرده اند. ش��ورای نظامیان نیز 
چندان رضایت��ی از این توافق ندارن��د و نمی خواهند 

غیرنظامیان در اداره کشور دخالت کنند.
کارشناس مسائل آفریقا اظهار داشت: دو طرف از این 
توافق ناراضی هستند زیرا روابط  شان از آذر ماه تاکنون 
به خشونت کشیده شده است و شورای نظامیان خون  

مردم بیگناه را در درگیری های اخیر ریخته اند.
قنادباش��ی خاطرنش��ان کرد: س��ودان ه��م اکنون در 
مرحله گذار به  سر می برد یعنی بعد از حکومت بسیار 
طوالنی عمرالبش��یر ب��ه دوران جدید قدم می گذارند؛ 
در این دوران ش��اهد رویارویی دو طرفی هس��تیم که 
یک��ی دارای مش��روعیت)مخالفان( و دیگ��ری غاصب 

مشروعیت )شورای نظامیان( است.
وی ادامه داد: ش��ورای نظامیان در سودان مشروعیت 
سیاس��ی ندارد، زیرا مردم را به گلوله بستند همچنین 
مشروعیت ملی نیز  ندارند زیرا همکاری های نزدیکی 
با امارات و عربس��تان داشتند و به صورت مزدور برای 
این دو کش��ور عمل کردند. با این شرایط، حصول یک 

توافق پایداردر سودان، بعید است.
سفیر پیش��ین ایران در لیبی گفت: یک تحلیل دیگر 
اینکه مخالف��ان، می خواهند به  ص��ورت قطره چکانی 
امتیاز بگیرند تا دس��تگیری های گسترده ایجاد نشود 

و خواستار اجرای سیاست گام به گام هستند.
قنادباش��ی خاطرنش��ان کرد: ولی برخی هم معتقدند 
سیاس��ت دریافت قطره ای امتی��ازات را باید با اقدامی 
انقالبی برچید و اگر اینطور نباشد، شورای نظامیان با 
فرس��تادن مردم به منازل و تسلط بر اوضاع، می توانند 
رون��د را به نفع خ��ود تغییر دهند. ش��ورای نظامیان 
مترص��د فرصتی برای قبضه کامل قدرت در س��ودان 

هستند.  میزان

اخبار گزارش

آمریکا با ترغیب گفت وگوها با ایران به کاهش تنش ها کمک کند
وزیر امور خارجه فرانسه در سخنرانی خود مقابل سنای این کشور گفت که 

آمریکا با وجود آنکه از برجام خارج شده، می تواند به ترغیب گفت وگو با ایران 
برای کاهش تنش های فزاینده کمک کند.

ژان ایو لودریان  اقدام ایران برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در پاسخ 
به خروج آمریکا از برجام و بی عملی اروپایی ها را واکنش بد به تصمیمی بد 

توصیف کرد. وی با تاکید بر اینکه پاریس به دنبال ایجاد فضایی برای گفت وگو 
در جهت کاهش تنش ها است، افزود که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با 

همتایان ایرانی و آمریکایی خود در این باره گفت وگو کرده است.
لودریان تاکید کرد: آمریکایی ها، باوجود آنکه دیگر امضاکننده برجام نیستند، 

می توانند ژست الزم برای دلجویی را از خود نشان دهند تا فضایی را برای گفت وگو در 
جهت پیشگیری از تنش غیرقابل کنترل ویا حتی یک تصادف باز کنند.  ایرنا

هیچ کانال ارتباطی پنهانی با ایران وجود ندارد
فرس��تاده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه ای گفت که هیچ کانال ارتباطی 
پنهان��ی با ای��ران وجود ندارد. برای��ان هوک گفت که ش��روط ۱2 گانه »مایک 
پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا اس��اس مذاکرات با ایران خواهد بود و هرگونه 
توافق نهایی با ایران باید شامل چالش های هسته ای و موشک های بالستیک این 

کش��ور باشد. وی مدعی ش��د که ایران از تروریسم حمایت می کند و واشنگتن به 
این کشور اجازه نخواهد داد که به سالح هسته ای دست پیدا کند.

هوک گفت که واشنگتن از سیاست های خود در قبال ایران راضی بوده و تهران را از 50 
میلیارد دالر درآمد ساالنه محروم کردیم.

مای��ک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس س��االنه مس��یحیان متحد برای 
اس��رائیل روز سه ش��نبه تصریح کرد ک��ه آمریکا به دنبال جنگ با ای��ران نبوده و دنبال 

مذاکره با این کشور است.  فارس

آمریکا با همکاری منافقین مشغول توطئه برای اخالل در ایران است
نماین��ده دائم ایران در س��ازمان ملل گف��ت: آمریکا با خارج ک��ردن منافقین از 
فهرس��ت گروه های تروریس��تی، به اعضای آن امان داده و جامعه اطالعاتی این 
کش��ور با همکاری تنگاتنگ آنها مشغول توطئه برای اخالل و تخریب در ایران 
اس��ت. مجید تخ��ت روانچی درباره ارتباط تروریس��م و جنایات س��ازمان یافته 

فراملی س��خنرانی می کرد، گفت: علیرغم داش��تن انگیزه ها و روش های متفاوت، 
اثرات فعالیت تروریست ها و جنایتکاران سازمان یافته شبیه هم است: اختالل مطلق 

و تخری��ب فراگی��ر. وی ادامه داد: ای��ران هم قربانی فعالیت تروریس��ت ها و جنایتکاران 
سازمان یافته فراملی بوده و هم پیشگام مبارزه با آنان است. به عنوان مثال، تاکنون ۱7 
هزار و ۱۶۱ نفر ش��هروند ایرانی، از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضائیه، 
معاون س��تادکل نیروهای مس��لح، 27 نماینده مجلس و چهار دانشمند هسته ای توسط 

تروریست ها به شهادت رسیده اند.  تسنیم

کارشناس مسائل غرب آسیا:
 ادعای آمریکا درباره تشکیل یک ائتالف 

نظامی جدید عملی نمی شود

کارش��ناس مسائل غرب آس��یا درباره ادعای آمریکا مبنی بر تش��کیل ائتالف نظامی برای 
آنچه حراست از آب های استراتژیک اطراف ایران و یمن عنوان کرده اند، گفت: این ادعا به 
واقعیت نمی پیوندد و از این حرف ها در این ده ساله اخیر، روزی 2-3 بار مطرح کرده اند و 
یک مورد هم عملی نکرده اند. سعد اهلل زارعی، با بیان اینکه یمنی ها از سوی ائتالف متجاوز 
سعودی مورد تهاجم واقع شدند و وقتی برای کشوری چنین اتفاقی می افتد، گام اولیه اش 
دفاع است، اظهارکرد: یمنی ها حدود چهار سال است که از نظر نظامی و سیاسی در حال 
دفاع از کشورش��ان هستند. وی با اش��اره به اینکه دفاع از کشور مراحلی دارد، افزود: یکی 
اینکه در داخل س��رزمین علیه کشور متجاوز مبارزه می شود و در واقع دشمن را در داخل 
سرزمین مهار می کنند. اما در مرحله دوم؛ برای حفاظت از سرزمین، تهاجم را به سرزمین 
خود دشمن می بریم، تا جنگ یکطرفه نباشد. همچنین در مرحله سوم؛ در حین مقاومت 

در برابر دشمن، سعی می کنیم ضرباتی را به داخل خاک کشور دشمن، وارد کنیم.
کارش��ناس مس��ائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: یمن مدل سوم دفاع از کشور خود در برابر 
تهاجم عربستان و امارات را انتخاب کرده است. یمنی ها هم در دخل خاک سرزمین خود با 
متجاوزان مبارزه می کنند و هم اهدافی را در عربستان و امارات مورد هدف قرار می دهند. 
استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: یمنی ها کماکان در حال دفاع از خود 
هس��تند مگر اینکه س��عودی اعالم کند که از یمن رفته و بمباران به این کشور را نیز قطع 
می کن��د. البته در این صورت؛ از همان روز، هم��ه اقدامات و حمالت انصاراهلل در جیزان و 

حمالتی که متوجه پایگاه مالک خالد و غیره شد، هم متوقف می شود.  میزان 

وزیر امور خارجه کش��ورمان در حاشیه 
جلس��ه امروز هیئت دول��ت و در جمع 
خبرنگاران درباره اینک��ه برخی منابع غربی گفته اند در برابر 
اقدامات ایران از مکانیزم ماشه استفاده کنند، خاطرنشان کرد: 
مکانیزم ماش��ه قابل عملیاتی شدن نیست. برجام سازوکاری 
دارد و آن سازوکار برای این است که مانع نقض برجام شود. 
حاال برجام نقض ش��ده و ایران آن سازوکار را عملیاتی کرده 
اس��ت و در پنج نامه ای که به خانم موگرینی نوشتم و قبل و 
بعد از خروج آمریکا از برجام، رس��ما سازوکار ماده 3۶ برجام 

عملیاتی شده است.
محمد جواد ظریف افزود: جلس��ه کمیسیون مشترک برجام 
در س��طح معاونین برگزار ش��ده و با فاصله کمی نیز جلسه 
کمیس��یون در سطح وزرا برگزار ش��ده که تعهداتی به ایران 
داده شد. در جلسه اول کمیسیون ۱۱ تعهد و در جلسه دوم 
این ۱۱ تعهد مورد تاکید قرار گرفته ولی یکی از آن ۱۱ تعهد 
اجرایی نش��ده است. اروپایی ها عالوه بر اینکه آن ۱۱ تعهد را 

اجرا نکردند، تعهدات خودشان را هم نقض کردند.
وی درخصوص جلسه ش��ورای حکام درباره برنامه هسته ای 
کش��ورمان نیز تصریح کرد: خیلی جالب اس��ت کشوری که 
برج��ام را نقض کرده برای یک اقدامی ک��ه در داخل برجام 
هس��ت و ربطی به پادمان و پروتکل الحاقلی ندارد و شورای 

ح��کام موضوعیتی در این زمینه ندارد ج��ز در حوزه برجام 
که آژانس باید گزارش دهد. خیلی جالب اس��ت کشوری که 
برجام را نقض و پاره کرده تقاضای جلس��ه برای رسیدگی به 
اقدامی که توس��ط ایران که از نظر آنها نقض برجام می باشد 

کرده است.
ظریف افزود: اعضای ش��ورای حکام نمی توانند درباره برجام 

تصمیم بگیرند. آژانس در این باره می تواند اظهار نظر کند.
وزی��ر امرو خارجه با اش��اره به حضور مش��اور مکرون رئیس 
جمهور فرانسه در ایران گفت: هنوز من با ایشان دیدار نکردم 

و تازه وارد شده اند بعد از ظهر ایشان را می بینم.
وی تصری��ح ک��رد: البته موضع ما کامال مش��خص اس��ت و 
جمهوری اس��المی ایران بر اس��اس برجام عمل کرده و این 
مش��کل خود اروپایی هاس��ت که آمادگی ندارند برای امنیت 
خودش��ان هزینه کنند. مشکل اصلی ش��ان آمریکاست که از 

برجام خارج شده و باید بیایند این مشکل را حل کند.
وی درب��اره توقی��ف نفتک��ش کش��ورمان توس��ط انگلیس 
خاطرنش��ان کرد: اقدامی که اخیرا انگلیس انجام داده نقض 
تعهدش��ان  اس��ت چون این کار از طرف آمریکا بوده  و برای 
اجرای تحریم نفتی ایران انجام داده است و ارتباطی به سوریه 
ندارد. صرفا کاری است که انگلیسی ها از طرف گروه بی انجام 

داده و خوِد این کار نقض اساسی برجام است. مهر

ظریف
مکانیزم ماشه قابل اجرا نیست
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  نوع  تضمین شرکت در مناقصه:

 ضمانتنامه بانکى ویا چک تضمینى معتبر بانکى در وجه شرکت مخابرات ایران با شناسه ملى  10103647290 و کد اقتصادى 4111-1153-9153
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کمیسیون مناقصات و معامالت  بازگشائى مى گردد.
 زمان و برآورد اولیه هزینه پروژه: 
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مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن را بصورت مکتوب به پیشنهاد دهنده اعالم خواهد کرد.
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