
چن��د روز پیش دبیر کل حزب اهلل لبنان پرونـــــده گروه دیپلماسی
در سخنانی به مناسبت س��یزدهمین سالروز جنگ سی وسه 
روزه در سال 2006، چند پیام صریح از جمله برای دو کشور 
منطقه فرس��تاد. این پیام ها خیلی روش��ن بود پیام هایی که 
بیانگ��ر واقعیت منطق��ه و تبعات هرگونه ش��یطنت یا تصور 
جن��گ علیه ایران را به دنبال داش��ت، که بط��ور حتم آتش 
هرگونه فتنه افروزی در قبال جمهوری اس��امی ایران دامن 
کل منطق��ه را خواهد گرفت؛ از طرفی بر حمایت هرچه تمام 

تر مقاومت از ملت ایران تاکید کرد
وی ب��ر پایان دادن ماجراجویی های آمریکا و متحدانش و نیز 
ادامه حضور تهران در س��وریه تا رسیدن ثبات و امنیت کامل 

در این کشور تاکید کرد.
همچنین موضع مقام معظم رهبری در برابر نامه ترامپ و پیام های 
وی ب��رای مذاکره با ایران غرور آفرین و نش��انه اقتدار جمهوری 

اسامی ایران در برابر رژیم استکباری آمریکا عنوان کرد
نکت�ه اول؛ دبیر کل ح��زب اهلل لبنان به حمات جنگنده های 
اس��رائیلی به اهدافی در سوریه اش��اره کرد و گفت: اسرائیل 
می گوید که هدف از  حمله به س��وریه جلوگیری از رس��یدن 
ساح به لبنان است و من به آنها می گویم که ساح ها رسید 
و اس��رائیل در حال فریب مردم خود اس��ت. اسرائیل در حال 
ماجراجویی در س��وریه اس��ت. ب��ه نتانیاه��و می گویم که هر 
آنچه که می خواهید انجام دهید ایران هرگز از س��وریه خارج 

نخواهد شد.
 نکت�ه دوم؛ ایران هرگز آغازگر جنگ ب��ا آمریکا نخواهد بود. 
آمری��کا نی��ز می گوید که خواس��تار جنگ با ایران نیس��ت و 

آمریکا  است که  بعید 
آغازگر جنگ با ایران 
می داند  آمریکا  باشد. 
ایران  ب��ا  جن��گ  که 
بسیار پرهزینه خواهد 
دیگری  فرضی��ه  بود. 
نی��ز وج��ود دارد که 
شود  متش��نج  اوضاع 
است  موضوعی  این  و 
ک��ه امکان وق��وع آن 
دو  ام��ا  دارد  وج��ود 

طرف تاش دارند که تنش ها به جنگ منجر نشود.
نکته سوم؛ ایرانی ها از هر گامی که کرامت آنها را حفظ کند 
استقبال می کنند. ایرانی ها تسلیم محاصره و تحریم نخواهند 
ش��د و آنها این تهدید را به فرص��ت تبدیل خواهند کرد و از 
طریق آن تولید داخل را تقویت می کنند. ایرانی ها در راستای 
تقویت روابط خود با کش��ورهای همس��ایه گام بر می دارند و 
در حال تقویت توانایی های خود برای رس��یدن به پیش��رفت 
اقتصادی هس��تند. موضوع دیگر موضوع هس��ته ای است که 
ط��رف ایران��ی مهلت 60 روز تعیین کرد و پ��س از عبور این 

مهلت، افزایش غنی سازی را اعام کرد.
نکت�ه چهارم؛ انگلیس��ی ها بیشتر از فرانس��وی ها در راستای 
مقاصد آمریکا گام بر می دارند. انگلیس��ی ها می گویند که آن 
چیزی ک��ه روی داده به تحریم ها علیه س��وریه ارتباط دارد. 
اگر مسیر سیاسی شکست بخورد ایرانی ها درباره این موضوع 

سکوت نخواهند کرد.

نکته پنجم؛ مس��ئولیت ما در منطقه این اس��ت که هر آنچه 
که در ت��وان داریم برای جلوگیری از بروز جنگ آمریکا علیه 
ایران انج��ام دهیم چون این جنگ ویرانگ��ر و پیامدهای آن 
بزرگ خواهد بود. کینه س��عودی ها را باید به کناری گذاشت. 
جن��گ ویرانگ��ر خواهد بود و آغاز جن��گ ویرانگر به نفع چه 
کسی است؟ در لبنان برخی می گویند که باید از جنگ فاصله 
بگیریم اما می گویم اگر جنگی روی داد هیچ کسی نمی تواند 
خود را از آن دور کند. باید درباره خطرات این جنگ صحبت 
کنیم. به طور مثا اگر جنگی روی داد وضعیت امارات چگونه 
خواهد بود؟ بازارها چگونه خواهند بود؟ آیا بروز جنگ به نفع 
امارات اس��ت؟ و قطعا اماراتی ها و سعودی ها و تمامی کسانی 

که در این جنگ مشارکت می کنند در امان نخواهند بود.
هر کش��وری که در جنگ علیه ایران مش��ارکت داشته باشد 
به��ای آن را خواه��د پرداخ��ت. ای��ران طی تمام س��ال های 
گذشته پشتیبان تمام ملت ها و حکومت هایی بود که در برابر 
طوفان های آمریکایی قرار داشت. در صورت بروز جنگ آمریکا 
علیه ایران، کل منطقه ش��عله ور خواهد شد و ایران قادر است 
که با قدرت و شجاعت اسرائیل را بمباران کند. محور مقاومت 
نیز با قدرت در حال بررسی این موضوع است که آیا در صورت 

بروز این جنگ تماشاچی بمانیم؟ 
در صورت بروز هرگونه جنگی، اس��رائیل بی طرف نخواهد بود 
و زمان��ی که جنگی علیه ایران آغاز ش��ود یعنی این جنگ در 
کل منطقه آغاز شده است. تهدید به نابودی عربستان سعودی 
مان��ع از جنگ علیه ایران نبوده بلک��ه چیزی که مانع از ورود 
آمریکا به جنگ می شود این است که می داند تمامی نیروها و 

منافعش و اسرائیل نیز در دائره آتش ایران قرار دارند. 
نکته شش�م؛ موضع رهبر ای��ران در عدم پذیرش نامه ترامپ 
غرور آفرین بود. دولت کنونی آمریکا در تاش برای باز کردن 
کانال های ارتباطی با حزب اهلل لبنان اس��ت و میانجی گرانی را 

برای باز کردن این کانال ارتباطی به کار گرفته است.
برخ��ی تحلیلگ��ران آنچه درب��اره منطقه و ای��ران و مقاومت 

مطرح کرد  هش��دار جدی به آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. 
نصراهلل گفت که مقاومت از همیشه آماده تر است چه از حیث 
تجهیزات که موش��ک های نقطه زن دارد و چه از حیث نیروی 

انسانی که در میدان سوریه کسب تجربه کرده است. 
نکته مهم س��خنان نصراهلل، جدای از محت��وا، زمان بیان آن 
اس��ت. ایراد این سخنان صرفا به مناسبت سالروز پیروزی در 
جنگ سی وس��ه روزه نیس��ت بلکه این مناسبت بهانه ای شد 
که تا خیلی صریح و روش��ن به کش��ورهای منطقه بخصوص 
عربس��تان س��عودی و امارت اعام کند هم��ه باید بدانند که 
اگر جنگ��ی در بگیرد، برای کل منطق��ه ویرانگر خواهد بود. 
هر کش��وری که در این جنگ شریک باشد یا خاکش را برای 
تجاوز به ایران در اختیار دیگران قرار دهد، بهایش را پرداخت 
خواهد کرد. نصراهلل کش��وری را مس��تثنی نکرد چرا که نکته 
حس��اس این است که از نظر حزب اهلل، آغاز جنگ علیه ایران 
یعنی جنگ در کل منطقه؛ ب��رای همین ناصحانه اعام کرد 

که دوری از جنگ مسئولیت همه است. 
دو کش��وری که نصراهلل مشخصاً نام برد، امارات عربی متحده 
و عربستان سعودی هستند. دبیر کل حزب اهلل در شفاف ترین 
حالت به ابوظبی هش��دار داد به پاس��خ این سؤال فکر کنند 
ک��ه »اگر امارات هن��گام آغاز جنگ، ویران ش��ود، آیا این به 
س��ود حاکمان و مردم امارات اس��ت؟. از این روش��ن تر دیگر 
نمی ش��ود. نصراهلل به ریاض هم گفت، آیا جنگ علیه ایران به 
سود عربستان است، در حالی که می داند که توانایی مقابله با 
ایران را ندارد؟« و در تکمیل پیام صریحش گفت: هر کشوری 
که در جنگ علیه ایران شریک باشد یا از خاکش برای تجاوز 

به ایران استفاده شود، تاوان خواهد داد. 
پیام دیگر برای دولت رژیم صهیونیس��تی بود. نصراهلل حداقل 
دو ب��ار در بره��ه اخی��ر صراحتاً ب��ه تل آویو اع��ام کرده که 
حزب اهلل، موش��ک نقطه زن دارد. مجم��وع پیام های دبیر کل 
حزب اهلل، پیام اطمینان بخش به دوستان و متحدان و اعضای 
محور مقاومت و هشداری جدی به محور آمریکایی در منطقه 

است که در اوج تنش زایی آمریکا در منطقه بیان شد.
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سخنگوی وزارت امور خارجه: 
محدودیت های آمریکا تاثیری بر سفر 

ظریف ندارد
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان در واکنش به 
اظه��ارات وزی��ر خارجه آمری��کا درب��اره محدودیت 
»محمدجواد ظریف« در جریان س��فر ب��ه نیویورک، 
گف��ت: پمپئو اعت��راف کرد ک��ه نگ��ران تاثیرگذاری 
س��فرهای کاری وزیر ام��ور خارجه بر اف��کار عمومی 
آمریکا و جهان است. سیدعباس موسوی در خصوص 
اع��ام محدودیت ب��رای وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اسامی ایران در سفر کاری به نیویورک، گفت: همان 
ط��ور که وزیر ام��ور خارجه امریکا در مصاحبه ش��ان 
اعت��راف ک��رد ناراحتی آنها از تاثیر گذاری س��فرهای 
کاری ظریف و حضور رسانه ای ایشان و اثری است که 

بر افکار عمومی آمریکا و جهان می گذارد.
وی ادامه داد: قطعاً اعمال محدودیت حضور در برخی 
خیاب��ان های نیویورک تاثی��ری در برنامه های کاری 
ایشان ندارد. دکتر ظریف معموالً در مقر سازمان ملل 
متحد، نمایندگی دائم ایران و اقامتگاه سفیر جمهوری 
اس��امی ایران در رفت و آمد هستند و همه دیدارها، 
مصاحبه ها و س��خنرانی هایشان را در همین مکان ها 

انجام می دهند. ایرنا 

انتقاد اتریش از سیاست کاهش در 
برابر کاهش در ارتباط با برجام 

وزیر خارجه اتریش در آغاز نشس��ت وزرای اروپایی از 
سیاس��ت کاهش در برابر کاه��ش در ارتباط با توافق 
هس��ته ای انتقاد کرد. الکساندر شالنبرگ درباره ایران 
گفت که موضوع اینس��تکس و ادام��ه مذاکره مطرح 
اس��ت. وی گفت: به سیاس��ت کاهش در برابر کاهش 
از جان��ب ای��ران نیاز نیس��ت و این یعن��ی اینکه یک 
ط��رف از توافق هس��ته ای خارج ش��ود و طرف دیگر 
هم غنی س��ازی اورانی��وم را افزایش ده��د. جهان به 
چنینی سیاس��تی نیاز ندارد. جمهوری اسامی ایران 
اردیبهش��ت ماه امس��ال بعد از یک س��ال صبر برای 
جبران آثار ناش��ی از خروج یکجانب��ه آمریکا از توافق 
هسته ای، اعام کرد که به دلیل عدم تحقق وعده های 
کش��ورهای اروپایی، گام هایی را برای کاهش تعهد به 
توافق هس��ته ای برمی دارد. در گام نخست تعهد ایران 
به سقف ذخایر اورانیوم و آب سنگین تعلیق شد و در 
گام دوم نی��ز ایران غنای اورانی��وم تولیدی را از ۳.6۷ 

درصد به ۴.۵ درصد افزایش داد. فارس

قطع ارتباط مصر با کشور بزرگی
 مثل ایران دیگر مفهومی ندارد

یک نویس��نده و پژوهش��گر مصری با اشاره به برخی 
تغییرات مثبت در تعامل مصر با ایران نوشت که قطع 
ارتب��اط مصر با کش��وری در حجم و اندازه ایران دیگر 

مفهومی ندارد.
أحم��د القاعود به برخی از این موارد اش��اره می کند و 
می نویس��د که پیش از تحریم ه��ای نفتی آمریکا علیه 
ای��ران، زمزمه اینک��ه مصر به خرید نف��ت ایران روی 
می آورد ش��نیده ش��د، معاون وزیر خارجه آمریکا در 
جش��ن چهلمین سالروز پیروزی انقاب اسامی ایران 
در قاهره ش��رکت کرد، اخیرا نیز تحوالتی رخ داد که 
در واقع پیامی از سوی نظام مصر به همتای ایرانی اش 

بود.
وی اف��زود ک��ه از جمل��ه ای��ن تحوالت ای��ن بود که 
خبرگزاری رس��می مصر در خبر صدور احکام حبس 
برای باند جاسوسی واژه ایران را حذف کرد و به جای 
آن واژه جاسوس��ی برای یک کشور بیگانه را قرار داد 
که به دنب��ال آن روزنامه ها و س��ایت های مصری نیز 
خب��ر خروجی خود را به این س��بک تغییر دادند پس 
از آن اظه��ارات مهاب ممیش مدیر اداره کانال س��وئز 
بود که گفت مصر مانع عبور کشتی ایرانی حامل نفت 
برای س��وری، از کانال نش��ده اس��ت و تأکید کرد که 
تجارت نفت و س��اح هر دو مش��روع است و از عبور 
کش��تی های هیچ کشوری از س��وئز ممانعت نمی شود 
مگر آنکه کش��تی حامل پرچم کش��وری باشد که در 

حالت جنگ با مصر است.
نویسنده در ادامه تأکید می کند که این روابط عجیب 
و نامفهوم بین مصر و ایران بایستی فورا به نفع منافع 
منطق��ه تغییر یابد چرا که مصر کش��ور بزرگ و قوی 
در میان کش��ورهای عربی است و غیر ممکن است که 

منزوی یا تابع منافع سعودی و اماراتی باشد.
القاعود همچنین نوشت که اینکه مصر تا کنون در هیچ 
ماجراجوئی جز در لیبی، وارد نش��ده اس��ت امر بسیار 
خوبی اس��ت ام��ا تابعی��ت آن از دو قطب خلیج فارس 
)امارات و عربس��تان( و قرار گرفتن در جایگاه بحرین، 
امری مردود و اهانت آمیز است و در هر صورت پیروی 
نظ��ام حاک��م در مص��ر از مواضع عربس��تان و امارات 

پذیرفته نیست.
این پژوهش��گر مصری می افزاید که مصر بایس��تی در 
مواضع بین الملل��ی و رویکردهای بیه��وده منطقه ای 
خ��ود تجدیدنظر کند و بایس��تی از محاصره قطر نیز 

خارج شود. فارس 

اخبار

از نگاه دیگران

برجام هنوز نمرده است
وزیر خارجه انگلیس پیش از ورود به نشست اتحادیه اروپا در بروکسل با موضوع 
برجام، گفت که توافق هس��ته ای ایران هنوز به طور کام��ل ازبین نرفته اما اروپا 

خود را متعهد می داند که غرب آسیا را عاری از ساح هسته ای نگاه دارد.
جرمی هانت گفت: روزنه ای کوچک اما رو به بسته ش��دن برای بازگرداندن ایران 

ب��ه پایبن��دی کامل و نجات توافق هس��ته ای وجود دارد و برجام هنوز شکس��ت 
نخ��ورده اس��ت. وی توضیح داد آمری��کا را نزدیک ترین متحد خ��ود می دانند اما در 

موضوع ایران با آنها اختاف نظر دارند زیرا ایران هنوز یک س��ال از س��اخت بمب اتمی 
فاصله دارد. وزیر خارجه انگلیس در پاس��خ به این س��وال که آیا توافق هسته ای ایران را 
شکس��ت خورده می دانید، تصریح کرد: خب، )برجام( هنوز نمرده است و ما کاما متعهد 
هس��تیم که خاورمیانه )غرب آس��یا( را غیرهسته ای نگاه داریم. اگر ایران به ساح اتمی 

دست یابد، دیگر کشورهای منطقه نیز به دنبال ساح اتمی می روند. صداوسیما 

برخی معتقدند برجام به ۵ سالگی نمی رسد
نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی در وین و همچنین آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در آس��تانه چهارمین س��الگرد انعقاد برجام هش��دار داد: برخی ها 

می گویند که برجام تا پنجمین سالگردش باقی نخواهد ماند.
میخائیل اولیانوف افزود: البته هنوز خیلی زود است که بیش از حد بدبین باشیم. 

طرف های باقی مانده در برجام قویا به این توافق متعهد هستند.
اظهارات اولیانوف در حالی مطرح ش��ده که به دنبال تعلل های کشورهای باقی مانده 

در برجام به ویژه اروپایی ها در عمل به تعهدات وعده داده  شده آنها به ایران برای جبران 
خروج آمریکا از این توافق و تضمین مزایای اقتصادی آن برای ایران، گام های اول و دوم 
خود در زمینه کاهش تعهدات برجامی را برداش��ته و بر آمادگی برای برداشتن گام سوم 
تاکید کرده اس��ت. طبق مفاد برجام، ایران بای��د در ازای انجام برخی اقدامات در حوزه 

برنامه هسته ای، از مزایای اقتصادی از قبیل رفع تحریم ها برخوردار می شد. ایسنا 

 به آمریکا می گوییم که تنش با ایران، غیرسازنده است
وزیر خارجه س��وئد با بسیار مهم خواندن توافق هسته ای، گفت، اتحادیه اروپا به 
گفت وگ��و با آمریکا ادامه خواهد داد و به این کش��ور اع��ام می کند که افزایش 

تنش با ایران، به کسی کمکی نمی کند.
مارگوت والستروم گفت: برای اعام دوباره پایبندی ما به برجام بسیار مهم است 

و اینکه ما توافق هسته ای با ایران را توافق بسیار مهمی می دانیم. همچنین برای 
نش��ان دادن اینکه ما داریم هرآنچه در توان داریم را انجام می دهیم تا از س��از و کار 

اینس��تکس حمایت کنیم تا به سرمایه گذارانی که می خواهند با ایران تجارت کنند و در 
آن کش��ور س��رمایه گذاری کنند، کمک کنیم و تعهدات خود ذیل این توافق را پیگیری 
کنیم. وی افزود: قطعا این مهم است و ما به گفت وگو با آمریکایی ها هم ادامه می دهیم 
تا بگوییم که این وضعیت تا چه حد غیرس��ازنده اس��ت و اینکه تشدید تنش و درگیری 

میان ایاالت متحده و ایران به ما کمکی نمی کند. تسنیم 

وزرای خارج��ه اتحادی��ه اروپا به نقل از میـز مذاکـره خبرگزاری رویترز با اش��اره به نشست 
مقامات اروپایی نوش��ت در حالی که طرف های اروپایی تاش 
دارند سازوکار مالی موسوم به »اینستکس« را عملیاتی کنند، 
نگرانی هایی نیز در خصوص اقدامات آمریکا علیه این سازوکار 

مالی ایران و اروپا و جود دارد.
به نوش��ته رویت��رز، در حالی که مقامات ایران��ی بارها تأکید 
کردند که باید صادرات نفت و یا ارائه تسهیات اعتباری قابل 
توجه جهت بهره مندی از عواید اقتصادی برجام در س��ازوکار 
اروپایی اینس��تکس گنجانده ش��ود، مقام��ات اروپایی نگران 
اقدامات آمریکا از جمله تحریم این س��ازوکار مالی هس��تند. 
طرف ه��ای اروپایی برجام پارس��ال پس از خ��روج یک جانبه 
آمریکا از این توافق ضمن ابراز تأسف از اقدام واشنگتن مدعی 
ش��دند بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام را تضمین 
می کنند. وزرای خارجه انگلیس، فرانس��ه و آلمان سرانجام با 
صدور بیانیه مش��ترکی در بهمن ماه گذشته رسما ثبت یک 
کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران موس��وم به اینس��تکس 
را اعام کردند. بنابر ادعای آن ها، هدف بلندمدت اینستکس 
گش��ایش کانال های اقتصادی برای کشور های ثالثی است که 
تمایل به تجارت با ایران دارند. آنها طی هفته های گذشته نیز 
مدعی راه اندازی رسمی این سازوکار مالی شدند، اما بنابر گفته 
مقامات کش��ورمان، با گذش��ت چند ماه از ثبت این سازوکار 

مالی، هیچ اقدام موث��ر و عملی در زمینه روابط تجاری ایران 
و اروپا صورت نگرفته اس��ت. اکنون نیز نسبت به تحریم شدن 

اینستکس از سوی آمریکا ابراز نگرانی می کنند.
ی��ک دیپلمات اروپایی در مصاحبه ب��ا رویترز با ادعای تاش 
اروپا برای حفظ برجام گفت: در آس��تانه توافق هستیم. پیام 
روز دوشنبه )وزرای خارجه اتحادیه اروپا( اتحاد و همبستگی 
اتحادیه )برای حفظ برجام( را نشان خواهد داد، اما به صورت 
روش��ن از ایران نیز می خواهیم که به مس��یر اصلی )برگشت 
تعه��دات هس��ته ای( بازگ��ردد. در حال حاظ��ر هیچ چیزی 
قابل برگشت نیست، بنابراین فضای بیشتری برای دیپلماسی 
نداری��م. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ۱۸ اردیبهش��ت 
پارس��ال به صورت یکجانبه و بدون دلیل خاصی از برجام که 
مورد تأیید جامعه جهانی و ش��ورای امنیت سازمان ملل بود 
خارج ش��د و اعام کرد کارزار فش��ار حداکثری علیه ایران را 
به راه خواهد انداخت تا صادرات نفت تهران را به صفر برساند 
و آن را مجب��ور کند بار دیگر ب��ه میز مذاکره بیاید تا »توافق 
بهت��ری« برای آمری��کا رقم بخورد. یک س��ال پس از خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای با ایران و همچنین بدعهدی 
طرف های دیگر برجام به ویژه کش��ورهای اروپایی، س��رانجام 
حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان ۱۸ اردیبهشت امسال 
در پاس��خ به این گونه اقدامات، از توقف فروش مازاد اورانیوم 

غنی شده و آب سنگین خبر داد. باشگاه خبرنگاران 

نشست وزرای خارجه اروپا در سایه نگرانی از اقدامات آمریکا
رسـانه ی��ک پایگاه خبری لبنانی با اش��اره به  اینکه نباید انتظار داش��ت کش��ورهای بـازي 
اروپای��ی در قبال توافق هس��ته ای ایران، سیاس��تی مغایر با 
سیاس��ت آمریکا اتخ��اذ کنند، گ��زارش داد که ته��ران نیز 
توانس��ته است، قدرت آنان را به چالش بکشد و به الگویی در 
استقال بدل شود. دپس از اینکه جمهوری اسامی ایران بر 
اس��اس مفاد توافق هسته ای، میزان غنی سازی اورانیوم را به 
چهار و نیم درصد افزایش داد، امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه امانوئل بون مشاور خود را به تهران فرستاد. برخی بر 
ای��ن باور بودند که این اقدام ماکرون، گام جدید  فرانس��ه و 
کشورهای اروپایی حاضر در توافق هسته ای )برجام( است تا 
بخواهن��د برخی از متعهدات خود را که در برجام آمده، اجرا 
کنند تا از این طریق بتوانند مس��ئوالن جمهوری اسامی را 
از افزایش س��طح غنی س��ازی منصرف کنن��د. پایگاه خبری 
النش��ره گزارش داد، بسرعت مشخص ش��د که این مسئله، 
توهمی بیش نیس��ت و کش��ورهای اروپای��ی آن قدر جدی 
نیس��تند که بخواهن��د کانال مالی برای تج��ارت با تهران را 
راه اندازی کنند. مش��اور ماکرون هم به گونه ای رفتار کرد که 
گویا فرانس��ه عضو این توافق نیست و تعهداتی در قبال ایران 
ندارد. ظاهرا فرانس��ه پیش��نهاد داده که بین ایران و آمریکا 
میانجی گ��ری کند تا بار دیگر، با اج��رای یک نمایش دیگر، 
ایران را مجبور به عقب نش��ینی از اقدامات قانونی خود کند، 

ولی مس��ئوالن ایرانی نیز به خوبی از مانورها و تاکتیک های 
فریبکاران��ه اروپا در به تأخیر انداخت��ن اجرای تعهدات خود 
اط��اع دارند. کش��ورهای اروپایی به زعم خ��ود، قصد دارند 
کاری کنند که ایران به تنهایی به اجرای برجام پایبند باشد، 
ولی از منافع و عواید اقتصادی آن بهره مند نش��ود. نخس��ت؛ 
کش��ورهای اروپای��ی در تعامل ب��ا ایران نفاق دارن��د و دورو 
هستند. آنان نمی خواهند مانند آمریکا از برجام خارج شوند، 
ولی در عین حال قصد ندارند، تعهدات خود را هم اجرا کنند 
ت��ا پس از گذش��ت مدت زمان��ی، ایران به خاطر مش��کات 
اقتصادی خود بار دیگر به میز مذاکره بازگردد و به آمریکا  و 
کشورهای غربی امتیاز بدهد؛ از جمله در زمینه های موشکی، 
قطع حمایت از گروه های مقاومت و س��وریه، عدم حمایت از 
مل��ت مظلوم یم��ن و به صورت کلی، تن دادن به اس��تعمار 
آمریکایی-غربی و بازگش��ت ب��ه دوران رژیم پهل��وی. دوم؛ 
کش��ورهای غربی، از سیاس��ت های آمریکا مستقل نیستند، 
بلک��ه تاب��ع و دنباله رو آن هس��تند. اروپا، آن گون��ه که ادعا 
می کند، استقال و حاکمیت ندارد. در واقع اقتصاد غرب، بر 
اس��اس وابس��تگی به اقتصاد آمریکاس��ت. ب��ه همین دلیل، 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا از اروپا 
خواس��ت که بین رابطه با تهران و واشنگتن، یکی را انتخاب 
کنند. ترامپ با این اقدام، قصد دارد مانع از شکست محاصره 

و تحریم های تحمیلی علیه ایران شود. صدا وسیما 

نقش وابستگی اروپا به آمریکا، در عدم اجرای تعهدات برجامی

اجراى  و  خریــد   : مناقصه  موضوع   
حفارى و کابلکشى خاکى مسى و فیبرنورى 

کافوهاى لنگرود
موارد   98/10 مناقصــه   در آگهى تجدید 
ایمنى  صالحیــت  گواهینامه  داشــتن   ”
پیمانــکاران و گواهینامــه مهارت فنى“ 
اشتباها درج گردیده بود که نیازى به ارائه 

این موارد نمى باشد.

(( اصالحیه آگهى تجدید مناقصه دو مرحله اى شماره 98/10))

( مدیریت مخابرات منطقه گیالن )
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ارزیابی هشدارهای روشن نصرهللا به شیطنت های   ضد ایرانی از سوی آمریکا و متحدانش
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