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استقبال روسیه از پیشنهاد ماکرون 
سناتور روس گفت، مقامات مسکو، برخالف واشنگتن، 
از ابتکارعمل رئیس جمهوری فرانسه درباره مذاکره با 
روس��ای جمهوری روسیه، ایران و آمریکا برای بررسی 
اوض��اع پیرامون برج��ام و کاهش وخام��ت اوضاع در 

منطقه استقبال می کنند.
الی��گ مارازوف اعالم کرد که مقامات مس��کو قطعاً از 
ابتکارعم��ل امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه 
درباره مذاکرات درباره اوض��اع کنونی پیرامون برنامه 
جام��ع اقدام مش��ترک )برج��ام( اس��تقبال می کنند، 
برخ��الف ط��رف آمریکایی ک��ه عالقه ای ب��ه چنین 
مذاکرات��ی ندارد. این س��ناتور روس گفت: ابتکارعمل 
مطرح شده از سوی رئیس جمهوری فرانسه به خودی 
خود اقدام درس��تی اس��ت، چرا که شکست توافقات 
هسته ای منجر به عواقب غیرکنترل شده ای، از جمله 
برای کشورهای اروپایی خواهد شد و در این رابطه این 
اقدام مطابق با برخوردهای روس��یه اس��ت که مواضع 
دول��ت آمریکا در قب��ال برجام و برخورد ب��ا ایران را 

نادرست می داند.  باشگاه خبرنگاران 

تق�ای س�ازمان صهیونیس�تی ب�رای 
توقیف دارایی های ایران 

یک س��ازمان صهیونیس��تی ب��ا تنظیم یک ش��کایت 
حقوق��ی قصد دارد در فعالیت س��از و کار موس��وم به 
اینس��تکس که کشورهای اروپایی مدعی هستند برای 
تس��هیل تجارت با ایران راه اندازی ش��ده اخالل ایجاد 
کند. روزنامه صهیونیستی اس��رائیل هیوم گزارش داد 
مرکز حقوقی ش��ورات هادین که مأموریتش را وکالت 
پرونده ه��ای مربوط به قربانیان تروریس��م اعالم کرده 
قص��د دارد با اقامه دعوا علیه اینس��تکس به نیابت از 
چند خانواده، دارایی های ایران در این کانال را توقیف 
کن��د. ش��اکیان، خانواده ه��ای اس��رائیلی و آمریکایی 
هس��تند که بر پایه های ادعاهای رژیم صهیونیستی و 
دولت آمریکا مدعی هس��تند بستگان آنها در حمالتی 
طراحی شده توسط س��ازمان ها و گروه های وابسته به 
ایران کش��ته شده اند. دادگاه های فدرال آمریکا قباًل با 
صدور احکامی علیه جمهوری اسالمی ایران خواستار 
پرداخ��ت صدها میلیون دالر غرامت به این خانواده ها 

از محل دارایی های ایران شده اند. صداوسیما 

اینستکس صندوق بدون پول است
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه اروپا 
نمی توان��د در زمان تعیین ش��ده دوم هم کاری انجام 
ده��د، گف��ت: دیدید اینس��تکس بس��یار ضعیف تر از 
چیزی بود ک��ه ادعا می کردند، در واقع صندوق بدون 

پول است.
میرقاس��م مؤمن��ی در خص��وص گام دوم ای��ران در 
واکن��ش به بدعهدی ه��ای طرف مقاب��ل به خصوص 
کش��ورهای اروپایی در عدم انجام تعهداتشان در قالب 
برج��ام، اظهار داش��ت: گام ه��ای اول و دوم ایران در 
واقع اس��تفاده از حقی اس��ت که ما در قالب سازوکار 
موج��ود در برجام برای واکنش به بدعهدی طرف های 
باقیمانده در برجام به خصوص اروپایی ها داریم که در 
م��واد ۲۶ و ۳۶ برجام پیش بینی ش��ده بود، بنابراین 
کاه��ش تعهدات ایران کام��اًل قانونی و از حقوق پیش 

بینی شده ما در برجام به حساب می آید.
وی گف��ت: اروپ��ا و آمری��کا می دانند که ب��ا توجه به 
تخلفات صورت گرفته آنه��ا در برجام، ایران این حق 
را دارد که بخواهد در قبال آنها واکنش نشان دهد اما 
آنها تالش می کنند این موضوع را سیاس��ی کرده و به 

ایران هشدار دهند که پایبند به تعهداتش باشد.
مؤمن��ی افزود: به نظر من در مدت زمان ۶۰ روزه دوم 
ای��ران هم، اروپایی ه��ا نمی توانن��د کاری انجام دهند 
چ��ون توان الزم را ندارند. یکی از خواس��ته های ایران 
اینستکس بود که دیدید بسیار ضعیف تر از چیزی بود 

که ادعا می کردند، در واقع صندوق بدون پول است.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل تصری��ح کرد: این 
سازوکار مالی اروپا زمانی که ما نتوانیم نفتی بفروشیم 
و محصوالت پتروشیمی ما فروش نرود و در کل منافع 
اقتص��ادی م��ا در قال��ب آن تأمین نش��ود یعنی هیچ 
فای��ده ای هم برای ما ندارد و به عنوان گامی عملیاتی 

از سوی اروپایی ها برای ایران به حساب نمی آید.
وی بی��ان کرد: ط��رف مقابل ت��الش می کند با خرید 
زمان ای��ران را متعهد به اجرای برجام کند تا دس��ت 
آمریکا برای اعمال فش��ار بیشتر بر ما باز باشد و ما هر 
روز شاهد کاهش توان خود باشیم. به اعتقاد من اروپا 
می خواهد م��دل لیبی را برای ایران اجرایی کند و در 
این ماجرا آمریکا و اروپا با یکدیگر همراه هستند و دو 

سر این موضوع تلقی می شوند.
وی ادامه داد: بنابراین در مدت زمان گام دوم به نظرم 
اروپ��ا قدمی که بر نمی دارد هیچ، حتی ما را هم متهم 
به نقض برجام خواهد کرد و با کارهای تبلیغاتی علیه 
ای��ران در واقع با آمریکا همراهی می کند و ش��اید به 
دنب��ال آماده کردن اف��کار عمومی جهان هس��تند تا 

بتوانند ماجرای لیبی را برای ایران تکرار کنند.
مؤمنی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: هر چند آنها تمام 
ت��الش خود را ب��ه کار خواهند گرفت تا توان و قدرت 

ایران را محدود کنند. مهر 

اخبار

از نگاه دیگران 

افرادی همچون جوبایدن نامزد انتخابات پرون�����ده در حال��ی برخ��ی ب��ه اظهارنظرهای��ی 
ریاس��ت جمهوری  آینده آمریکا و اظهارنظ��ر جایگزین آقای 
ج��وزف بورل جایگزین خانم موگرین��ی دلخوش کرده اند که 
ناظ��ران سیاس��ی تاکی��د دارند؛ که ب��ه اینان نیز پیش��نهاد 
می گردد جایگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مورد تجزیه 
تحلی��ل ق��رار داده تا متوجه ش��وند این پس��ت تش��ریفاتی 
نمی تواند در سرنوش��ت برجام و آینده آن نقش قابل توجهی 

داشته باشد.
س��یدرضا صدرالحسینی کارشناس مس��ائل سیاست خارجی 
گفت: با دقت در فرآیندهای مختلف پرونده هسته ای ایران که 
در هریک از این فرآیندها فرازو فرودهای متعددی مش��اهده 
می گردد؛ امروز در در ش��رایط کامال ف��رود توافق برجام بوده 
و در حقیق��ت این توافق نامه ب��ه نقاط پایانی خویش نزدیک 
می ش��ود. وی افزود: این موقعی��ت از حدود 14ماه پیش آغاز 
ش��ده که آمریکا به صورت غیر مس��تدل و غیر قانونی از این 
توافق نامه خارج گش��ته و تا امروز نیز تهدیدات و با اقدامات 
غی��ر منطقی خوی��ش از انجام تعهدات س��ه کش��ور اروپایی 
نیز جلوگیری نموده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بی تعهدی 
و شکس��تن عهد و ع��دم اقدام قانونی اروپایی��ان نیز در طول 
یکس��ال گذش��ته داس��تانی غم انگیز و غیر قابل توجیه دارد 
ک��ه در ای��ن مصاحبه نمی توان ب��ه همه ابع��اد آن پرداخت، 
تصریح کرد: اما به صورت اش��اره باید گفت پرتوقعی سیاسی 

و زیاده خواهی اروپاییان دست کمی از قلدری و گردن کشی 
آمریکایی ها در این ماجرا نداشته است. 

این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی اظهارداشت: سه 
کش��ور اروپایی نامبرده مزورانه برای حفظ ایران در برجام  و 
افزایش مناف��ع خویش در چارچوب این تواف��ق نامه از هیچ 
گونه عهدش��کنی بیان وع��ده های موه��وم و اظهارات دروغ 
کوتاهی نکرده اند در حقیقت همه این اقدامات غیر حقوقی و 
غیر دیپلماتیک اروپاییان در راس��تای انجام ماموریت آنان که 
توس��ط آمریکا دیکته شده بود قابل تحلیل است؛ در حقیقت 
این س��ه کشور اروپایی ماموریت یافته اند ایران را با وعده های 
غی��ر واقعی در برجام نگه بدارند تا آمری��کا بتواند با خروج از 

برج��ام به اقدامات غیر قانونی خوی��ش و افزایش تحریم ها بر 
علیه مل��ت ایران ادامه دهد. وی گف��ت: در حقیقت این یک 
سناریوی تنظیم ش��ده محافل صهیونیستی در آمریکا و اروپا 
بود که می توان به آن گفت نقش��ه ش��وم امریکایی اروپایی بر 
علیه انقالب اسالمی و ملت و نظام سیاسی نامید؛ البته ملت و 
نظام سیاسی ایران نیز از سه ماه قبل که صبر راهبردی آن به 
اتمام رس��ید اقدامات قانونی، حقوقی، فنی و مستدل خویش 
را آغ��از نموده که ب��ه صورت پلکانی تعهدات ف��را برجامی و 
برجام��ی خویش را کاهش دهد و در ح��ال حاضر در مرحله 
دوم کاهش تعهدات قرار گرفته اس��ت و ثانیه ش��مار کاهش 
تعهدات نیز به سرعت در حال گذران زمان است و با تاکیدات 

مقام��ات عالی و نظارت ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ور و 
س��ازمان انرژی هس��ته ای این تعهدات رو به کاهش گذاشته 
اس��ت و در هر مرحله اطالعات کامل این کاهش به س��مع و 
نظر ملت ایران و آژانس بین المللی هسته ای خواهد رسد. این 
استاد دانش��گاه اظهارداشت: حال چه قدر خنده دار است که 
در این شرایط مرگ توافق نامه برجام عده ای به سال ۲۰۲۰و 
انتخابات آینده  در آمریکا دلخوش نموده اند که ش��اید با روی 
کار آمدن نمایندگان ح��زب دموکرات بتوانند این توافق نامه 
به کما رفته را احیا نموده و با احتمال فلج مغزی آن به توافق 
نامه برجام متمس��ک گردند. این جریان فکری به امید اظهار 
نظ��ر جو بایدن ک��ه رقیب ترامپ در انتخابات آینده اس��ت و 
اظهارداش��ته اگر رئیس جمهور ش��وم، به برجام برمی گردیم 
دلخ��وش کرده اند. وی بیان داش��ت: اگر ای��ن گروه به فضای 
داخلی، نظر س��نجی ها و تحوالت سیاس��ی آمری��کا مقداری 
توجه کنند، متوجه خواهند ش��د که امیدواری آنان به توافق 
نام��ه برجام بعد از ۲۰۲۰چه قدر ب��ه واقعیت نزدیک خواهد 
ب��ود؟! البته بعض��ی از افراد دیگر نیز در روزهای گدش��ته به 
تغییرات به عمل آمده در اتحادیه اروپا و رفتن خانم موگرینی 
و آم��دن آقای جوزف بورل اهل اس��پانیا و از طرفداران توافق 
برج��ام و مخالف خروج آمریکا از این توافق نامه بوده اس��ت 
دلخوش کرده اند که به  اینان نیز پیش��نهاد می گردد جایگاه 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مورد تجزیه تحلیل قرار داده 
تا متوجه ش��وند این پست تش��ریفاتی نمی تواند در سرنوشت 

برجام و آینده آن نقش قابل توجهی داشته باشد. 
وی خاطرنشان کرد: توافق نامه برجام به نقاط پایانی خویش 
رس��یده و در حال حاضر هیچ یک از ای��ن طرفین این توافق 
نامه امکان بهره برداری از آن را نخواهند داش��ت؛ چرا که این 

توافق نامه از دیدگاه آمریکا برای عمل نکردن بود. 

گزارش

روابط حماس با ایران در بهترین حالت است
مسؤول روابط بین الملل جنبش حماس، با بیان اینکه هنوز روابط با دمشق قطع 

است، اعالم کرد روابط با ایران در بهترین حالت است.
موس��ی ابوم��رزوق گفت، تح��ول جدی��دی در روابط با س��وریه ایجاد نش��ده. 
صحبت هایی در اینجا و آنجا در رس��انه چه از طرف برخی س��خنگوهای جنبش 

یا در حکومت س��وریه یا افراد پیرامون این دو، مطرح ش��ده اما وضعیت همانطور 
اس��ت که بود. جنبش، حضوری در سوریه ندارد همچنان که تاکنون هیچ روابطی با 

آن برقرار نشده است. به گفته ابومرزوق، روابط حماس با ایران »روابطی مستحکم است 
و هی��چ وق��ت و در هیچ مقطعی قطع نش��ده اما کش و ق��وس دارد و اکنون در بهترین 
حالت خود قرار دارد«. از یک ماه پیش، اخبار و ش��ایعات در خصوص ازسرگیری روابط 
حماس با س��وریه که به دلیل بحران این کشور قطع شده، بار دیگر بر سر زبان ها افتاده 

است.  فارس

آمریکا از رفتار غلطش در قبال ایران دست بردارد
نگوی وزارت امورخارجه چین با اعالم اینکه اقدامات آمریکا دلیل اصلی وضعیت 
کنونی برجام اس��ت، تاکید کرد: اجرای کامل و موثر این توافق، تنها راه کاهش 

تنش ها و زیربنایی برای حل وفصل مسائل دیگر است.
گنگ ش��وآنگ در پاسخ به س��والی درباره توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران 

توس��ط نیروهای انگلیس در جبل الطارق گفت: ما بر این باوریم که در روابط بین 
کش��ورها تمامی آنها باید از حقوق بین الملل و قوانی��ن اولیه ای که روابط بین المللی 

را تعیی��ن می کنند، پیروی کنند. وی در پاس��خ به س��والی درباره عب��ور ایران از برخی 
محدودیت ه��ای تعیین ش��ده در برج��ام و ابراز نگرانی طرف های اروپای��ی توافق از این 
تصمیم ایران اظهار داش��ت: طرف های برجام، ش��امل کش��ورهای اروپایی در ارتباط با 
تنش های کنونی پیرامون اجرای این توافق تالش هایی را برای برقراری آرامش و تسهیل 

مذاکرات انجام داده اند. چین به شدت نگران این وضعیت است. فارس 

انگلیس نقش خود در همراهی با آمریکا ایفا کرده است
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتقاد دارد کشورهای 
اروپایی در موضوع برجام به نفع آمریکا تقس��یم کار کرده اند و انگلیس��ی ها که 
نزدیک ترین کش��ور به آمریکا و دنباله رو آن هس��تند، اق��دام به توقیف نفتکش 
حامل نفت ایران کرده اند. محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به موضوع توقیف 

نفتکش گریس یک از منظر حقوق بین الملل گفت: جالب است که سیاستمداران 
و دولتمردان اتحادیه اروپا ازجمله نخس��ت وزیر س��ابق سوئد اعالم کرده که ایران که 

عضو اتحادیه اروپا نیست که بخواهد تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه را رعایت کند. 
نماینده مردم فس��ا در مجلس تاکید کرد: کش��ورهای اروپایی در مقابل ایران تقسیم کار 
کرده اند؛برخی موضع گیری کالمی داشتند،برخی تهدید کردند، برخی ابراز تاسف کردند؛ 
انگلیسی ها که نزدیک ترین کشور به آمریکا و دنباله رو آن هستند، اقدام به این کار کردند 

و انگلیس هم نقش خود این گونه را ایفا کرده است. باشگاه خبرنگاران

دربارهبرجاممجدداًواردمذاکرهنمیشویم
وزیر خارجه ایران در گفت وگو با شبکه بی.بی.سی ضمن تأکید بر اینکه این آمریکا بود که 

میز مذاکره را ترک کرد، تأکید کرد که ایران وارد مذاکره مجدد نمی شود.
محم��د جواد ظریف گفت: همانط��ور که رئیس جمهور ترامپ گف��ت، 1۰ دقیقه تا جنگ 
فاصله داش��تیم زیرا به ترامپ گفته ش��ده بود که اگر اقدامی علیه ایران انجام دهند، ایران 
نی��ز اقدام��ی را در دفاع از خ��ود انجام م��ی داد. وی در خصوص اینکه ای��ران چه اقدامی 
را انج��ام می داد، گفت:  من نظامی نیس��تم، این مس��ئله برعهده ارتش اس��ت. ظریف در 
خصوص اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر اینکه اگر کش��ورهای همپیمان آمریکا همچون 
عربس��تان سعودی و امارات در جنگ علیه ایران مش��ارکت کنند، توسط ایران هدف قرار 
داده می ش��وند، گفت: هرکس��ی که در جنگ علیه ایران، آمریکا را پش��تیبانی می کند، )با 
پاسخ ایران روبرو خواهد شد(. آمریکا در حال حاضر در جنگ اقتصادی با ایران است. آنها 
)عربستان و امارات و ...( با حمایت های لجستیکی و شناسایی از آمریکا پشتیبانی می کنند 
و این به مفهوم آن است که آنها در جنگ علیه ایران مشارکت دارند. وی سپس با اشاره به 
این موارد ادامه داد: اگر جنگی در منطقه صورت بگیرد، فکر نمی کنم هیچ کس در منطقه 
از آن در امان بماند پس بیایید از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. رئیس دس��تگاه دیپلماسی 
ایران به بحث پیش��نهاد آمریکا برای مذاکره مجدد اش��اره کرد و در پاسخ به سؤال مجری 
بی.بی.س��ی مبنی بر اینکه به چه دلیل شما حاضر به مذاکره مجدد نیستید، گفت: به چه 
دلیل باید مجدداً وارد مذاکره ش��ویم؟ ظریف تصریح کرد: ما میز مذاکره را ترک نکردیم. 
این آمریکا بود که میز مذاکره را ترک کرد. آنها باید به میز مذاکره بازگردند. ما مجدداً وارد 
مذاکره نمی ش��ویم. وی در خصوص برجام ادامه داد: این توافق )برجام(، نتیجه 1۲ س��ال 
مذاکره بود. دو س��ال آن، شامل مذاکرات فشرده ای می شود که من برای آن صرف کردم. 
روزها و ماهها مذاکرات انجام شد. ما زمان زیادی را برای مذاکره با آمریکا در خصوص این 
توافق صرف کردیم. بحث بده و بستان است. جمهوری اسالمی ایران اردیبهشت ماه امسال 
بعد از یک س��ال صبر برای جبران آثار ناش��ی از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای، 
اعالم کرد که به دلیل عدم تحقق وعده های کش��ورهای اروپایی، گام هایی را برای کاهش 
تعهد به توافق هسته ای برمی دارد. در گام نخست تعهد ایران به سقف ذخایر اورانیوم و آب 
سنگین تعلیق شد و در گام دوم نیز ایران غنای اورانیوم تولیدی را از ۳.۶۷ درصد به 4.۵ 

درصد افزایش داد. صداوسیما 
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