اصرار آمریکا بر تحریم

خزانهداری آمریکا اعالم کرد نام  ۵فرد و  ۷شرکت را به دلیل همکاری با برنامه
هس��تهای ایران در فهرس��ت تحریم قرار داده است .در بیانیه خزانهداری آمریکا
ادعا شده است که افراد و شرکتهایی که امشب تحریم شدهاند ،در زمینه خرید
و تأمین «قطعات حس��اس» برای برنامه هس��تهای ایران فعالیت میکردهاند .بر
این اس��اس ،واش��نگتن پنج فرد ایرانی و هفت شرکت را که دو مورد آنها ایرانی
هس��تند ،در فهرست تحریم قرار داده است .چهار شرکت دیگر چینی هستند و یک
شرکت باقیمانده نیز در بلژیک مستقر است« .استیو منوشین» وزیر خزانهداری آمریکا
ب��ا بیان اینکه ایران نباید برای افزایش توان غنیس��ازی ت�لاش کند ،در بیانیهای گفته
اس��ت« :دولت ایاالت متحده عمیقا از غنیس��ازی توس��ط رژیم ایران و دیگر رفتارهای
تحریکآمیز آن نگران اس��ت و به هدف قرار دادن تمام کس��انی که از برنامه هس��تهای
ایران حمایت میکنند ،ادامه میدهد ».فارس

انتظارات برجامی آلمان!

وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری مش��ترک با همتای روس��یهای خود گفت
اعض��ای باقیمانده برجام انتظ��ار دارند ایران به تعهدات خ��ودش در این توافق
پایبند باش��د« .هایکو ماس» ،وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه گفت برلین
و سایر کشورهای طرف برجام از تهران انتظار دارند به تمامی تعهدات خود ذیل
ای��ن تواف��ق پایبند بماند .وزیر خارجه آلمان که در کنفرانس خبری مش��ترک با
«سرگئی الوروف» ،وزیر امور خارجه روسیه حضور داشت ،اعالنیههای اخیر ایران در
خصوص کاستن از تعهدات خود ذیل برجام را «غیرقابل قبول» توصیف کرد .ماس گفت:
«ما که در این توافق ماندهایم انتظار داریم ایران به تعهداتش پایبند بماند .ما در تالشیم
به تعهداتمان پایبند بمانیم و انتظار داریم ایران هم پایبند باشد ».وی که چندی پیش در
سفر به تهران اعالم کرده بود اروپا توان چندانی برای حفظ برجام ندارد اضافه کرد« :آنچه
در روزها و هفتههای گذشته از تهران شنیدهایم ،غیرقابل قبول است ».ایسنا

فقط ایران مسئول حفظ برجام نیست

وزیر خارجه روس��یه بعد از دی��دار با همتای آلمانی خود گفت کش��ورهای اروپایی
میتوانس��تند موضع قاطعتر و روشنتری علیه رفتارهای آمریکا در خصوص برجام
بگیرند« .سرگئی الوروف» ،وزیر امور خارجه روسیه در دیدار خود با «هایکو ماس»،
وزیر امور خارجه آلمان از تمامی طرفهای توافق هستهای برجام خواست برای حفظ
این توافق تالش کنند .به نوشته ایتارتاس ،الوروف بعد از دیدار با همتای آلمانی خود
گفت« :ما در حال همکاری با ایران هستیم ،یعنی همان کاری که آلمان ،فرانسه ،انگلیس
و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام میدهند .ما خواستار خویشتنداری و همافزایی
تالشها جهت نگاه داشتن این توافق هستهای هستیم ».او تأکید کرد« :اقدامات ایاالت متحده
که با نقض قطعنامه شورای امنیت از این توافق خارج شده و حاال جلوی عمل سایر طرفها
به تعهداتشان را میگیرد آشکارا در تضاد با هنجارهای جامعه متمدن هستند .شریکان اروپایی
میتوانستند درباره این مسئله موضع روشنتر و قاطعتری بگیرند ».مهر

دیپلمـاسی
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اخبار

توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق بار دیگر غرب را رسوا کرد

غرب مدعی مبارزه با تروریس��م و اقدام ب��رای امنیت جهان
بار دیگر نتوانس��ت این ظاهر س��ازی را حفظ کند چنانکه از
یک س��و به تقدیر از دزدی دریای��ی انگلیس در جبل الطارق
پرداخت و از سوی دیگر به دلسوزی برای قاچاقچیان سوخت
پرداخت .غرب پرونده سیاهی در باب حقوق بشر و ناامن سازی
جهان دارد که نمود آن را در مش��ارکت آنهاد در کشتار ملت
فلس��طین و یمن و نیز تروریسم در منطقه می توان مشاهده
کرد .از رفتاری غیر انس��انی و بحران س��از آنها همان بس که
این کشورها  18سال است در افغانستان حضور نظامی دارند
و وضعیت بحرانی این کش��ور هر روز بدتر میش��ود .اما روند
رس��وایی های غرب را گویی پایانی نیس��ت که نمود آن را در
اقدامات اخیر آنه��ا در دزدی دریایی انگلیس علیه نفت کش
ایرانی و نیز دلس��وزی آنها برای کشتی توقیف کشتی حامل
سوخت قاچاق توسط نیروهای ایرانی می توان مشاهده کرد.
وزارت خارج��ه انگلیس با صدور بیانیهای به خبر توقیف یک
نفتکش حامل س��وخت قاچاق در خلیج فارس واکنش نشان
داد و اعالم کرد که در تالش اس��ت تا اطالعات بیش��تری در
این رابطه به دس��ت آورد .این بیانیه میافزاید« :همچنان به
مسئوالن ایرانی توصیه میکنیم که از میزان تنش در منطقه
بکاهند ».واکنش لندن ،به بیانیهای است که ساعتی پیش از
سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارتباط با توقیف یک
کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق منتشر شد.
در این میان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین
مس��تقر است ،اعالم کرد از گزارشهای منتشر شده مبنی بر
توقیف یک نفتکش در خلیج فارس ،مطلع است .ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است ،اعالم کرده
که از گزارشهای منتشر شده در رابطه با توقیف یک کشتی
در خلیج فارس مطلع اس��ت .این ن��اوگان البته از اظهار نظر
بیشتر در این رابطه خودداری کرده است.

دلسوزی برای قاچاقچیان ،تقدیر از دزدان دریایی
از س��وی دیگر «بن��ی گانتز» رقی��ب انتخاباتی
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به
توقیف یک کش��تی حامل سوخت قاچاق
در خلی��ج فارس ،گفت ای��ن اقدام ایران
باید اروپ��ا را «بیدار کند« ».بنی گانتز»
رهب��ر حزب ائتالفی «آبی و س��فید» و
رئیس سابق س��تاد مشترک ارتش رژیم
صهیونیستی روز پنجشنبه از توقیف یک
کشتی حامل س��وخت قاچاق توسط ایران
انتق��اد ک��رد و این اقدام را «س��تیزهجویی»
خوان��د .وی اف��زود« :اکنون زمان آن اس��ت که
جهان ،به خصوص اروپا ،بیدار ش��ود .زمانهایی هس��ت
که چیزهایی را باید با اعمال قدرت متوقف کرد .االن یکی از
آن زمانهاس��ت .ایرانیها باید بدانند که اسرائیل میتواند از
خود دفاع کند و این کار را میکند .بقیه جهان هم باید پیغام
مش��ابهی بفرس��تد ».اما در واکنش به چنی��ن واکنشهایی،
وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران گف��ت ایران هر
روز ب��ا قاچاقچیان س��وخت مقابل��ه میکن��د و توقیف اخیر
یک کش��تی در خلیج فارس نی��ز در همین چارچوب صورت
گرفته است«.محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری
اس�لامی ایران گفت ب��ر خالف آنچه رس��انهها ادعا کردهاند،
ایران تانکر نفتکشی توقیف نکرده است ،بلکه آنچه که توقیف
شده ،کشتی قاچاقچیان سوخت است.
«جولی��ان بورگر» خبرنگار روزنام��ه «گاردین» که در آمریکا
حضور دارد ،نوش��ته اس��ت ک��ه ظریف در جم��ع گروهی از
خبرن��گاران در نیویورک ،در مورد ادع��ای توقیف یک تانکر
نفتکش ،گفته اس��ت« :نه ،این یک تانکر نیست .یک کشتی
کوچک است که یک میلیون لیتر ،نه یک میلیون بشکه ،نفت
حمل میکرده اس��ت .ما هر روز ای��ن کار را انجام میدهیم.

اینه��ا اف��رادی هس��تند که نفت م��ا را قاچاق
میکنن��د ».غربی ها در حال��ی به حمایت
از قاچاقچیان س��وخت پرداخت��ه اند که
همواره ادعای مقابله با تروریسم و قاچاق
را مط��رح و حتی با ای��ن ادعا به نظامی
گری پرداخته اند.

تقدیر از دزدان دریایی
ام��ا دو رویی غ��رب زمانی آش��کارتر می
ش��ود که آنها در برابر دزدی دریایی انگلیس
موضعی متفاوت گرفت��ه چنانکه آمریکایی ها به
تقدیر از انگلیس پرداختند .در همین حال نخستوزیر
مستعفی انگلیس در دیدار با رئیس دولت محلی جبل طارق
از توقیف کش��تی حامل نفت ایران تقدیر ک��رد« .ترزا می»،
نخس��توزیر مس��تعفی انگلیس از رئیس دولت محلی جبل
طارق بابت توقیف یک کش��تی حامل نفت خام ایران تش��کر
کرد .به نوشته رویترز ،ترزا می مدعی شده توقیف این کشتی
در راس��تای اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده
است.در همین حال در جوسازی دروغین،
وزیر دف��اع انگلیس با بیان این ادعا ک��ه لندن نگران امنیت
تنگه هرمز اس��ت ،گفت باید از ایران خواس��ت که به س��مت
کاهش تنش حرکت کند«.پنی موردانت» وزیر دفاع انگلیس
در توجیه افزایش حضور نظامی این کش��ور در خلیج فارس،
مدعی شد که لندن دغدغه تأمین امنیت این منطقه را دارد.
«پنی موردانت» وزیر دفاع انگلیس که در نشستی به میزبانی
«انجمن نیروی هوای��ی و فضایی» در لندن صحبت میکرد،
با اش��اره به تنشهای اخیر در خلیج فارس ،گفت« :ضروری
است که پیامی بسیار روشن به ایران بفرستیم که میخواهیم
آنها عقب بنشینند و از تنش بکاهند».

سفر ماکرون به ایران برای چیست؟

رایزنی و دیپلماسی فعال کارگشا و راهگشا است اما زمانی که طرف مقابل نیز زبان
رایزنی و دیپلماسی را بفهمد و به آن پایبند باشد.
از زمانی که آمریکا در  18اردیبهشت ماه سال  97برجام را زیر پا گذاشت و از آن
رسماً خارج شد ،دولت توان خود را برای ماندگاری توافق هسته ای گذاشته و بر سر
آن با اروپا در حال مذاکره است .مذاکره برای رسیدن به برجامی که از همان ابتدا،
منتقدین پیش بینی دقیق بر اساس تحلیل های کارشناسی از طرف مقابل داشتند
و تکرار می کردند که توافق دستاوردی نخواهد داشت و این روند دو سال به درازا
کشید .پس از مذاکرات هسته ای که به توافق رسید ،ایران یکجانبه تعهدات
برجامی خود را اجرا کرد و س��ال گذشته بود که آمریکا از برجام
خارج شد و رسماً یک قرارداد بین المللی را نادیده گرفت .با
توجه به رفتار غیر قانونی آمریکا علیه برجام و اعمال تحریم
هایی که هیچ وجهه قانونی ندارد ،روند دیپلماسی و مذاکره
برای ادامه برجام نیز تحت تأثیر قرار گرفته است .دیپلماسی
و مذاکره تنها گفت و گو نیس��ت بلکه با عمل پیش می رود،
وگر نه می توان س��اعت ها ،روزها و ماه ها پشت میز نشست و
با هم گفت وگو کرد و قهوه نوش��ید! تاکنون در جریان
توافق هس��ته ای ایران و  5+1از زمان خروج
آمریکا از برجام حرف زیاد زده شده و وعده
های توخالی هم زیاد داده ش��ده اس��ت،
ادامه چنین رون��دی دیگر موضوعیت
ندارد و باید طرف مقابل برای نش��ان
دادن حسن نیت خود اقدامی در خور
توجه و شأن جمهوری اسالمی ایران
انجام دهد که اینگونه اقدامات نیز
نه تنها ص��ورت نمی گیرد بلکه
نفتکش ایران را هم توقیف می
کنند .حتما از خود می پرسید

چرا رفتار اروپایی ها برای ایران سم است و حتی نوش دارو پس از مرگ سهراب هم
نیست؟ دلیل آن روشن است ،اروپا که خود برجام را از زمان امضا و آغاز آن اجرا نکرده
و تنها اصرار و تأکید بر ماندن ایران در توافق هسته ای دارد ،همچنان به دیپلماسی
م��ی پردازد به همین خاطر در چند مرحله عالوه بر نشس��ت های وزرای خارجه
کشورهای تروئیکای اروپا ،نمایندگانی به ایران فرستاده و پیشنهادها ومذاکراتی هم
با مقامات کشورمان داشته است .ایران از گفت وگو استقبال میکند چرا که دولت
اعتقاد دارد برجام را باید حفظ کرد و به نظر می رسد که دولت و دستگاه دیپلماسی
حتی با وجود بدعهدی اروپا ،به مذاکرات ادامه بدهند .جالبی ماجرا در این است که
مسئولین دولتی و رئیس دستگاه دیپلماسی که اکنون در آمریکا است ،گفته اگر به
چهار سال قبل باز گردد باز هم برجام را امضا میکند و این یعنی تجزیه و تحلیل یک
دیپلمات ارشد کارکشته که خود را در این رشته سرآمد میداند.
بر اساس ادامه روند دیپلماسی خبرهایی از سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه
به ایران منتشر شده که اگر چنین سفری انجام شود دارای پیام های مهمی است.
به این راهبرد همیشه باید توجه داشت که دیپلماسی زمانی به موفقیت می رسد
که هر دو طرف حسن نیت داشته و گام های عملی بردارند .ماکرون در حالی به
ایران خواهد آمد که مشکالت داخلی فرانسه با تظاهرات جلیقه زردها که اکنون سیاه
پوستان نیز به آنها افزوده شده اند ،شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی ندارد .فرانسه
خود یکی از کشورهایی است که توافق هسته ای با ایران را نقض کرده و تعهدات
خود را اجرا نکرده استنوع برخورد و رفتار آمریکا با جمهوری اسالمی ایران نیز روشن
است ،ادامه سیاست هایی که اروپا در پیش گرفته به زیان ایران خواهد بود چرا که
آنها خود را خواهان و سینه چاک مذاکره و دیپلماسی نشان می دهند ،اما در عمل
هیچ گامی برای آن بر نمی دارند .سیاست اروپا در افکار عمومی ،این مسئله را القاء
میکند که مانع اصلی ایران است و آنها نهایت رفتار دیپلماتیک خود را به کار برده
اند اما جمهوری اس�لامی ایران نمی پذیرد .رفت و آمدهای دیپلماتیک مقامات و
مسئولین اروپایی را نباید به فال نیک گرفت ،اینگونه رایزنی ها تا زمانی که طرف
اروپایی حسن نیت نداشته باشد و اقدام عملی و عینی در شعارها و سخنان برجامی
آنها دیده نشود ،آمد و رفت آنها برای ایران هزینه زا است .اتاق خبر 24
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حکم قاتل «کالهی»

الزم ب��ه ذکر اس��ت «فابیان پیکاردو» رئی��س منطقه «جبل
طارق» برای گفتوگو درباره کشتی توقیفشده «گریس »۱
وارد لندن ش��ده و با چند مقام انگلیسی از جمله «ترزا می»
نخس��توزیر و «جرم��ی هانت» وزیر خارج��ه انگلیس دیدار
ک��رد .نیروی ویژه ارتش انگلی��س دو هفته پیش با یورش به
این کش��تی که حامل نفت ایران و در ح��ال گذر از آبهای
بینالمللی نزدیک به جبل ط��ارق بوده ،آن را توقیف کردند.
جمهوری اسالمی ایران این اقدام را «راهزنی دریایی» خوانده
و آزادی فوری این کشتی را خواستار شده است .هانت ساعتی
پیش از پس از دیداری که با پیکاردو داشت ،در توییتر نوشته
است« :دیدار مهمی با فابیان پیکاردو داشتم تا درباره کاهش
تنش حول مسئله گریس  ۱گفتوگو کنیم .هر دوی ما اتفاق
نظر داشتیم که تحریمهای اتحادیه اروپا باید رعایت شود ،اما
در عین حال برای حل مس��ائل در ص��ورت طی روند قانونی
جبل طارق و دریافت تضمینهای معتبر ،آمادگی داریم».
در ای��ن میان رئی��س منطقه «جبل طارق» مدعی ش��د که
ب��ا هدف کاهش تنش ،با مقامهای ایران��ی دیدار کرده و این
مالقات «س��ازنده و مثبت» بوده اس��ت« .فابی��ان پیکاردو»
رئیس منطقه «جبل طارق» که برای رایزنی در مورد کشتی
توقیفش��ده «گریس  »۱به لندن س��فر کرده ،روز پنجشنبه
مدعی شد با مقامهای ایرانی دیدار و گفتوگو کرده است .در
همین حال دیوان عالی منطقه «جبلطارق» توقیف نفتکش
«گریس »1-را تمدید کرد .ایران این تحریمها را به رسمیت
نمیشناس��د و شورای امنیت سازمان ملل نیز آنها را تصویب
نکرده اس��ت .جوس��ازیها علیه ایران در حالی صورت گرفته
اس��ت که در ناکامی دیگر برای غرب کشتیهای جنگی هند
که در حال اس��کورت نفتکشهای این کشور در خلیج فارس
هس��تند برای مدت زمان طوالنیت��ری در خلیج فارس باقی
میمانند اما به ائتالف ضد ایرانی آمریکا نمیپیوندند.
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دادگاه��ی در آمس��تردام فردی را که گفته میش��ود
عامل ترتی��ب دادن قتل «محمدرضا کالهی» بوده ،به
حبس ابد محکوم کرد .دادگاهی در آمس��تردام ،مردی
 ۳۸س��اله را به جرم ترتیب دادن قتل یک تبعه ایرانی
مقی��م هلند به حبس ابد محکوم کرده اس��ت .قاتل از
مجرمین س��ابقهدار و از اعضای باندهای خالفکار هلند
است و مقتول هم فردی به نام «علی معتمد» که اواخر
س��ال  ۲۰۱۵میالدی به ضرب گلوله کشته شد .گفته
میش��ود معتمد ،هم��ان «محمدرض��ا کالهی» عامل
انفجار هفتم تیر در ساختمان حزب جمهوری اسالمی
بوده است.

دیدار در عمان

«محمد عبدالس�لام» ،سخنگو جنبش انصاراهلل یمن و
«عبدالملک العجری» ،عضو دفتر سیاسی این جنبش
با «محمد رضا نوری شاهرودی» ،سفیر ایران در عمان
دیدار و گفتوگو کردند .العجری در صفحه فیس��بوک
خود با اعالم این دیدار نوشت ،دو طرف در این دیدار در
مورد حوادث سیاسی و انسانی یمن و تنش ایجادشده
در منطقه به دلیل اقدامات آمریکا رایزنی کردند.

ادعای گاردین

روزنامه «گاردین» مدعی شده است که ظریف پیشنهاد
کرده اس��ت که آمریکا در ازای بازرسیهای ارتقاء یافته
و دائمی از برنامه هستهای ایران ،به صورت دائمی تمام
تحریمهای ایران را رفع کند .روزنامه «گاردین» مدعی
شد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری
اس�لامی ایران امروز در جمع گروهی از خبرنگاران در
نیویورک ،گفته است که ایران حاضر است در ازای رفع
دائم��ی تحریمهای ایاالت متحده ،بازرس��یهای ارتقاء
یافته و دائمی از برنامه هستهای خود را بپذیرد.
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