
طبیعی است زمانی درباره مسائل 
منطق���ه ای و بین المللی صحبت 
می ش���ود، آخری���ن تح���والت ک���ه 
می تواند مربوط به بحث کشتی ها 
و تنش ها در خلیج فارس که ریشه 
آن مشخص است، صحبت شده 
باش���د، ول���ی اینک���ه ایش���ان ب���ه 
ص���رف میانجیگری ی���ا موضوع به 
خصوصی آمده باش���د، من تأیید 
نمی کنم. راجع به مجموعه ای از 
این مسائل با مقامات ایران بحث 

و گفت وگو شد.

 کارشناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه اروپا نتوانست خال 
خ��روج آمریکا از برجام را جبران کند، گفت: ریش��ه تنش های 
موجود در منطقه در تروریس��م اقتص��ادی آمریکا علیه ایران و 
همراهی اروپا اس��ت. نوذر ش��فیعی در خصوص تحوالت اخیر 
پی��ش آمده در خلیج فارس و موضوع نفتکش ها در قالب روابط 
میان ایران و اروپا، اظهار داش��ت: به اعتقاد من منشاء تحوالت 
اخیر که منجر به ایجاد ش��کاف میان ایران و اروپا ش��ده است، 
خ��روج غیرقانونی آمریکا از برجام اس��ت. وی گف��ت: در واقع 
اروپایی ها باید آب را از سر منشاء می بستند، آنها باید یا آمریکا 
را وادار به ماندن در برجام می کردند یا آنکه در راستای جبران 
خالء حضور آمریکا در برجام تالش های بیش��تری را انجام می 

دادند که متاس��فانه هیچکدام از این دو راه را نرفتند. ش��فیعی 
تصریح ک��رد: وقتی آمریکا با خروج غیرقانون��ی خود از برجام، 
فشار حداکثری و تحریم های شدید علیه ایران را پیش می گیرد، 
در مقاب��ل اروپا هم کاری انجام نمی دهد و ایران در فروش نفت 
خ��ود و دیگ��ر مراودات بانکی و مالی دچار مش��کل می ش��ود، 
طبیعی اس��ت که نتیجه تنش های موجود می شود، تنش هایی 
که ریشه آن در تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران است. 
این کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: در حادثه نفتکش ها و 
تنشی که میان ایران و انگلیس پیش آمد، ما شاهد هستیم که 
برخی از رسانه ها از خط دهی آمریکا به انگلیس ۴۸ ساعت پیش 
از توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق توسط انگلیسی ها خبر 

دادند. یعنی انگلیس دقیقاً در راستای سیاست ها و خواسته های 
آمریکا حرکت کرده اس��ت. وی افزود: آمریکا و اروپا، ایران را به 
گوش��ه رینگ بردند و با اعمال شدیدترین تحریم ها و سیاست  
فشارحداکثری، ما را در تنگنا قرار دادند. بنابراین ایران هم برای 
دفاع از حقوق خود دس��ت به اقدامات مقابله ای زد و پیامدهای 
این موضوع هم افزایش تنش های منطقه ای اس��ت که ش��اهد 
آن هستیم. شفیعی گفت: اگر اروپایی ها می خواهند در مسیری 
حرکت کنند که انگلیس در موضوع نفتکش ها با ایران رفتار کرد 
که احتماالً هم همین گزینه را انتخاب می کنند، در آن صورت 
ایران هم اقدامات خ��ود را انجام خواهد داد و گزینه های پیش 
روی خود را پیش خواهد برد. این کارشناس مسائل بین الملل 

با بیان اینکه در دنیای امروز شما نمی توانید یک کشور را تحقیر 
کنی��د چرا که نتیجه آن دفاع آن کش��ور از خود به هر قیمتی 
خواه��د بود، تصریح کرد: اروپا، آمریکا و تمام جهان باید بدانند 
اگر قرار است که امروز ایران هزینه ای را متحمل شود، متقاباًل 
ایران هم به همه آنها هزینه هایی را تحمیل خواهد کرد. وی در 
پایان خاطرنش��ان کرد: به نظر من راه حل مشکالت فعلی، لغو 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و در مرحله بعد بازگشت 
مجدد آمریکا به برجام اس��ت و اگر این دو گزینه اتفاق نیفتد، 
عملیاتی شدن س��ازوکار مالی اینستکس از سوی اروپایی ها بر 
اس��اس آن چیزی است که توافق کردیم، نه آن چیزی که آنها 

می خواهند.  مهر

س��خنگوی وزرات خارجه کش��ورمان در پاسخ به سیاست روز 
درباره س��فر یوس��ف بن علوی وزیر خارجه عم��ان و اینکه آیا 
طرح��ی برای کاهش تنش بین تهران و لندن با خودش آورده 
بود؟ گفت: همان چیزی ک��ه در خبرها بود در جریان مالقات 

ایشان در تهران گذشت.
سید عباس موس��وی افزود: طبیعی است زمانی درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی صحبت می ش��ود، آخرین تحوالت که 
می تواند مربوط به بحث کشتی ها و تنش ها در خلیج فارس که 
ریش��ه آن مشخص است، صحبت شده باشد، ولی اینکه ایشان 
ب��ه صرف میانجیگری یا موضوع به خصوصی آمده باش��د، من 
تأیید نمی کنم. راجع به مجموعه ای از این مس��ائل با مقامات 

ایران بحث و گفت وگو شد.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی درباره نشس��ت کمیسیون 
مش��ترک برجام در وین عنوان ک��رد: تالش های دیپلماتیک و 
روزن��ه های دیپلماتی��ک برای حفظ برجام ک��ه هم برای ما و 
ه��م طرف های باقیمان��ده در برجام مهم اس��ت، ادامه دارد و 
ای��ن تالش ه��ا چه در قالب های مالقات ه��ای دوجانبه و چه 

کمیسیون مشترک برجام انجام می شود.
موس��وی خاطرنش��ان کرد: نشس��ت دی��روز در وی��ن هم به 
درخواست ما بود و هم طرف اروپایی. طرف های اروپایی نسبت 
به رویکرد جدید ایران در کاهش تعهدات، کمی معترض بودند 
و ایران نیز نس��بت به بی عملی آنه��ا و برخی اقدامات دیگر از 
جمله دس��تگیری برخی ایرانیان به دس��تور آمریکا در اروپا و 
اس��ترداد آنها به آمریکا به شدت معترض بوده و این را خالف 

برجام تلقی کرده و به آنها اعتراض کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: اینها ایرانیانی بودند که به 
بهانه نقض تحریم های آمریکا بازداشت شدند که آن موقع این 
تحریم ها نبوده است. از سوی دیگر توقیف نفتکش حامل نفت 

ایران به عنوان نقض برجام در نشست کمیسیون مطرح شد.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاس��خ به سوالی درباره 
نشس��ت کمیسیون مش��ترک برجام نیز گفت: نشست وین رو 
به جلو و س��ازنده بود و گفتگوها بسیار صریح و قاطع بود، هم 
هیأت ایران موارد نقض برجام و بی عملی اروپا و اقدامات فشل 
آنها را به گوش آنها رس��اند و اعتراض خود را اعالم و هم اروپا 
نقط��ه نظرات خود را به صراحت اعالم ک��رد. قدری فضا برای 
ادامه کار ش��فاف تر اس��ت. اگر برخی توافقات به نتیجه برسد، 
منجر به نشست کمیس��یون در سطح وزرا خواهد شد که یک 

گام رو به جلو است.
موسوی ادامه داد: هر اتفاقی قرار است بیفتد امیدواریم زودتر و 
دقیق تر و عملی تر بیفتد و ما روی بیانیه های اروپا و اظهارات 
آنها حس��اب نمی کنی��م و همچنان منتظ��ر اقدامات عملی و 
نتای��ج ملموس از طرف اروپایی ها برای اجرای تعهداتش��ان در 

برجام هستیم.
 اروپایی ها در حرف زدن کم نمی آورند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در نشست وین عزمی از 
سوی اروپا برای اجرای تعهداتشان دیده شده؟ افزود: اروپایی ها 
در حرف زدن کم نمی آورند و تعهداتی را می پذیرند این دفعه 
)نشس��ت وین( احس��اس این بود قدری جدی تر اس��ت، ولی 
خیلی نمی ش��ود روی حرف حس��اب کنیم. بای��د اقدام عملی 
در این خصوص صورت بگیرد و مطالبات روشن ما به صراحت 
و ش��فافیت در نامه رئیس جمهور و وزیر خارجه و در نشس��ت 

کمیسیون مطرح شده است.
موس��وی اضافه کرد: آنها می دانند دقیقا چه کار باید بکنند اگر 

اقدام کنند اقدامی مثبت و گامی رو به جلو خواهد بود.
س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره دی��دار ظریف ب��ا رند پال 
سناتور جمهوریخواه آمریکایی گفت: راجع به دیدار بخصوصی 
اظهارنظ��ر نمی کنم. آقای ظریف هر وقت برای انجام ماموریت 
ه��ای بین المللی به نیویورک تش��ریف می برد در حاش��یه آن 
ماموریت اصلی، به درخواست طرف های آمریکایی که می تواند 
نمایندگان ملت و کنگره و رس��انه های آمریکایی باشند، ایشان 
مالق��ات و گفت و گو می کن��د و در آن مالقات ها عمدتا مواضع 
ایران را به صراحت و ش��فافیت برای آمریکایی ها  به ویژه افکار 

عمومی و افراد ذی نفوذ و تاثیرگذار تشریح می کند.

موس��وی تصریح کرد: هیچ مالقاتی با هیچ مقام دولتی در این 
سفرها صورت نمی گیرد و مالقات ها در چارچوب گفت وگوهای 

مردمی و نمایندگان افکار عمومی است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: علیرغم ادعای آمریکایی ها 
مبنی بر اینکه مهد دموکراس��ی هستند، شاهد بودید ظریف و 
اعضای هیات نمایندگی ما را محدود کردند و بیم دارند صدای 

ایران در آنجا بهتر ش��نیده شود و از 
آن ط��رف قوانینی دارن��د که اجازه 
نمی ده��د برخی مقام��ات آمریکایی 
ب��ا مقامات ایران دی��دار کنند و قبال 
هم ش��اهد بودید به دادگاهی کردن 
برخی مقامات آمریکایی تهدید کرده 

بودند.
نشس��ت  در  اینک��ه  درب��اره  وی 
کمیسیون برجام بحثی در خصوص 
نفتکش های توقیف شده بین هیأت 
ای��ران و انگلیس انجام ش��د؟ گفت: 
یک��ی از موضوعاتی که در نشس��ت 
دیروز کمیس��یون مش��ترک در وین 
توس��ط ایران طرح شد بحث توقیف 
نفتک��ش حامل نفت خ��ام ایران بود 
که تلق��ی ما به عن��وان نقض برجام 
در کمیس��یون مش��ترک مطرح شد 
و آنها اس��تدالالتی مط��رح کردند و 
ایران مواضع خ��ود را مبنی بر اینکه 
اق��دام انگلیس ی��ک دزدی دریایی 
اس��ت مطرح و اعالم ک��رد که برای 
ای��ران غیرقاب��ل قب��ول اس��ت یک 
کش��ور اروپایی که تحت تحریم آنها 
نیس��تیم، محموله نفت ای��ران را به 

دستور آمریکا توقیف کند.
موسوی درباره اظهارات بن علوی در خصوص همکاری 

ب��ا ایران برای تامی��ن امنیت خلیج ف��ارس و تنگه 
هرمز نیز خاطرنشان کرد: آنچه یوسف بن علوی 

گفت چیز تازه ای نیس��ت، ایران 1500 مایل 
س��احل در خلی��ج فارس دارد و بیش��تر 

آبراه اس��تراتژیک تنگ��ه هرمز نیز در 
مج��اورت ایران اس��ت و امنیت 

آنجا با ماست.
ی  س��خنگو
ت  ر ا ز و
ج��ه  ر خا

نام��ه  درب��اره 
مقام  به  ظریف 

رهبری  معظ��م 
س��ریال  درب��اره 

گان��دو گف��ت: من 
ای��ن خب��ر را تایید 

می کنم، ای��ن نامه از 

س��وی وزیر خارجه به مقام معظم رهبری نوش��ته شد. صدا و 
س��یما از س��ازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری است و اگر 
قرار بود گالیه ای باشد باید خدمت ایشان گفته می شد به جای 

اینکه به دیگران گفته شود.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره وضعیت ش��یخ زکزاکی رهبر 
نهضت اس��المی نیجریه خاطرنش��ان ک��رد: وزارت خارجه به 
جد پیگیر این موضوع اس��ت 
برجسته  و ش��یخ ش��خصیت 
مذهبی  و  فرهنگ��ی  علم��ی، 
احت��رام  و  جای��گاه  دارای  و 
خاص در کشور خودش و بین 
مس��لمانان و ش��یعیان جهان 
اس��ت. وضعیتی که ایش��ان و 
خان��واده اش در آن قرار دارند 
خ��وب نیس��ت وزارت خارجه 
هم��ه تالش ها را ب��رای تغییر 
این وضعی��ت ب��ه کار گرفته 
و اگ��ر وزارت خارج��ه اع��الم 
نمی کند که چه می کند چون 
دنب��ال کار تبلیغی و جنجالی 
نیست و نمی خواهد کارهایی 
که صورت م��ی دهد وضعیت 

ایشان را بغرنج تر کند.
س��خنگوی وزارت خارجه در 
پاس��خ به این س��وال که اگر 
آلمان ب��ه ائتالف دریایی اروپا 
بپیوندد پاسخ ایران چه خواهد 
ب��ود؟ گف��ت: به کش��ورهای 
فرامنطقه ای توصیه نمی کنیم 
به چنین ائتالف هایی بپیوندند، 
ائتالف هایی که مبنای درست 
القائات و  ن��دارد و براس��اس 
کش��ورهای  اس��ت.  توهمات 
منطقه بلدند ثب��ات و امنیت 
منطقه را تامین کنند و ایران 
خود را موظف به تامین امنیت 
در منطق��ه از جمل��ه خلی��ج 
ف��ارس و تنگ��ه اس��تراتژیک 
هرمز می دان��د و خیلی حاضر 
به زحمت دیگران نیستیم که 
برای تامی��ن امنیت منطقه به 

منطقه بیایند.

گزارش های رس�می   منتظر 
درباره کش�تی حامل گاز مایع 

هستیم
خبرنگاری درباره خبر منتشر 
ش��ده مبن��ی ب��ر توقیف یک 
فروند کشتی چینی حامل گاز 

مایع از ایران توسط س��نگاپور عنوان کرد: منتظر گزارش های 
رسمی از دوستان در سفارتمان در چین هستیم، چون محموله 
به مقصد چین بوده اس��ت، ببینیم اصل موضوع چیست و اگر 
این ادعا صحت داشته باشد جای تاسف دارد که کشورهایی به 
تروریسم اقتصادی آمریکا کمک کرده و به قلدری آمریکا علیه 
آنها گردن بنهند. برای ما غیر قابل قبول اس��ت. منتظر گزارش 

رسمی هستیم که بعد موضع گیری کنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره تغییر رویکرد امارات از جمله 
در یمن خاطرنشان کرد: علت تغییر رویکرد را هر چه باشد کار 
ن��دارم، ولی این را یک رویک��رد مثبت و گام خوب ارزیابی می 
کنم که می توان��د به ثبات و امنیت در منطقه و کاهش تنش 
ها که یکی از کانون های تنش ها در یمن اس��ت منجر شود و 
ای��ران این گام ها را با دقت رص��د می کند و تا جایی که بتواند 
کمک خواهد کرد این گام ها بیش��تر و عمیق تر برداشته شود. 

ایران در این مسیر قدم برخواهد داشت.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاس��خ به سوالی درباره 
فروش نفت ای��ران گفت: اروپایی ها ادعا می کنند اینس��تکس 
برای این راه اندازی ش��ده که منافع اقتصادی حاصل از برجام 
از جمل��ه تبادالت مالی را برای ایران تامین می کنند. همانطور 
ک��ه قبال گفتیم، اینس��تکس یک مقدمه اس��ت ب��رای اجرای 
تعهداتش��ان بعد از خروج آمریکا از برجام و اصل کار نیس��ت. 

هدف ما هم ایجاد اینستکس نیست.
موس��وی افزود: آنها ادع��ا کردند که می توانند این مکانیس��م 
را ایج��اد کنند که مب��ادالت تجاری بین ای��ران و آنها و بقیه 
کش��ورهای اروپایی انجام ش��ود. یکی از خواس��ته های ما این 
اس��ت که ایران بتوان��د منافع اقتصادی خ��ود را تامین کند و 
فروش نفت ما به همان مقداری برس��د که در اردیبهشت سال 

گذشته قبل از خروج آمریکا از برجام برسد.
موس��وی درباره اسداهلل اس��دی دیپلمات بازداش��تی ایران در 
بلژی��ک با بیان اینکه پرونده ق��دری پیچیدگی های فنی دارد،  
اظهار داشت: پیگیری های حقوقی و دیپلماتیک در حال انجام 
است و وکال به ش��دت در حال کار کردن روی پرونده هستند 
و امیدواریم این پرونده زودتر به نتیجه برس��د و ایش��ان از این 

وضعیت خارج شود.
 صداقتی در آمادگی پامپئو دیده نمی شود

موس��وی درباره آمادگی پامپئو برای سفر به ایران و مصاحبه با 
رس��انه های ایرانی، این اق��دام را اقدامی تدافعی در واکنش به 
اقدامات تهاجمی ظریف در س��فرها به نیویورک خواند و افزود: 
اقدامی منفعالنه اس��ت که صداقت و جدیتی در آن دیده نمی 
ش��ود و در چارچوب عملیات روانی اس��ت که ایش��ان و سایر 

مقامات آمریکایی گهگاهی به آن می پردازند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه بیان کرد: بارها خبرن��گاران ایرانی 
از ایش��ان دعوت کرده بودند که با آنها مصاحبه داش��ته باشد، 
ول��ی رد کردند و عجیب اس��ت که دوباره ای��ن بحث را مطرح 

می کنند. 
وی درباره سفر عراقچی به پاریس و پیامی که برای ماکرون برد، 
اظهار داشت: فرانسه در راستای اجرای تعهداتش در برجام یک 
اقداماتی را شروع کرده است، 2 بار دستیار دیپلماتیک ماکرون 
ب��ه ایران آمد و طرح هایی داش��ت که به نظ��ر ما چیز جدید و 
خیل��ی قابل توجهی نبود. ایران از آنجا که معتقد اس��ت نباید 
پنجره دیپلماسی بسته شود و گفت وگوها برای رفع اختالفات 
انجام ش��ود، طرح های آنها را بررس��ی کرد و ایران هم طرحی 
را جمع بندی و توس��ط عراقچی به عنوان فرستاده ویژه رئیس 
جمهوری برای ماکرون ارس��ال شد و آنها در حال بررسی این 

طرح هستند.
موسوی خاطرنش��ان کرد: آنها )فرانس��وی ها( معتقدند باید از 
تنش های در منطقه کاس��ته و تنش در منطقه متوقف شود و 
با برخی پیشنهادات می توان کارهایی انجام داد که وضعیت از 
اینکه هست بدتر نشود و حتی بهتر شود و ایران هم که دنبال 
تنش و درگیری نیست به این پیشنهادها و طرح ها نظر مثبت 
داش��ته و این سفر نشان داد که ایران آماده است هرگونه طرح 
عمل��ی و اجرایی را ه��م خودش ارائه دهد و ه��م اگر دیگران 

طرحی را دادند بشنود که همه از این وضعیت خارج شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره گام سوم ایران گفت: بارها گفته 
ایم یک تعهد چندجانبه را یکجانبه نمی ش��ود اجرا کرد. اروپا 
می داند 2 گامی که ایران در راستای کاهش تعهداتش فعال در 
چارچوب برجام برداش��ته جدی است و اگر همین منوال ادامه 
یابد، طبیعی است ایران گام سوم را که هنوز نمی دانیم چیست، 

ولی قطعا از 2 گام قبلی محکم تر است، خواهد برداشت.
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هشدار آمریکا به اروپا درباره
دخیل کردن صادرات نفت ایران در

اینستکس
یک رسانه آمریکایی از هشدار واشنگتن به اروپا 

درباره وارد کردن منابع صادرات نفت ایران به 
مبادالت مربوط به مکانیسم اینستکس خبر داد.

براس��اس گزارش واش��نگتن اگزمینر، هفته گذش��ته 
دولت روس��یه از تمای��ل خود برای پیوس��تن به این 
مکانیس��م به عنوان بخشی از تالش هایش برای حفط 

توافق هسته ای با ایران خبر داد.
آمریکا اعالم کرده اس��ت که فق��ط مبادله دارو و غذا 
با این کان��ال مالی نقض تحریم های ایران محس��وب 

نمی شود. 
این گزارش افزود: اما مواضع اخیر اروپایی ها در زمینه 
توس��عه دادن این مکانیس��م به ص��ادرات نفت ایران 
اس��تراتژی آمریکا برای فش��ار حداکثری ب��ر ایران را 
تضعیف خواهد کرد و ب��ه همین دلیل تحوالت هفته 
های اخیر حساسیت آمریکایی ها را برانگیخته است. 

یک مقام ارش��د دولتی آمریکا به واش��نگتن اگزمینر 
گفته اس��ت که وزارت خزانه داری ط��ی یک نامه به 
هیات اجرایی اینستکس، نارضایتی کامل واشنگتن از 

ایجاد چنین مکانیسمی را اعالم کرده است.
 فارس  

پیشنهاد سفرم به تهران از سوی 
ایران پذیرفته نشد

وزیر ام��ور خارجه آمریکا با اظهارات��ی مداخله جویانه 
مدعی ش��د که ایران پیش��نهاد وی ب��رای آمدنش به 
ایران و گفت وگوی مستقیم با مردم ایران را نپذیرفته 
اس��ت. مایک پمپئو پیش از ای��ن نیز در گفت گویی با 
ش��بکه بلومبرگ برای حضور یافتن در تلویزیون ایران 
تمایل نشان داده و گفت که آماده است به تهران بیاید 
و در تلویزیون ایران با خوش��حالی، اس��تدالل آمریکا 

برای تحریم ها را توضیح دهد.
وی همچنی��ن در ای��ن ب��اره گف��ت: م��ن از فرصت 
گفت وگ��وی مس��تقیم با م��ردم ایران درب��اره آن چه 
حکومتش��ان انجام داده و آس��یبی که ب��ه ایران وارد 

کرده، استقبال خواهم کرد.
درخواس��ت پمپئو در حالی دوباره تکرار شده که علی 
ربیعی، سخنگوی دولت با اشاره به سفرهای اخیر وزیر 
خارجه کشورمان گفت: سفر به ۶ کشور صورت گرفت 
و باید گفت خوش��بختاته گفت وگوی ظریف با رسانه 
ها، پمپئو را به آن وا داش��ت که ب��ا ما گفت وگو کند 
، ما هم می گوییم ایش��ان می تواند با خبرنگار ما خانم 

مرضیه هاشمی گفت وگو کند. ایسنا 

 
دیگران مسئول شرایط فعلی برجام 

هستند
رییس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: براساس 
حقی که خود برجام به ما داده است بعضی از تعهدات 
را کاهش دادیم بنابراین دیگران هس��تند که مسئول 

شرایط فعلی هستند.
س��ید کم��ال خرازی گف��ت: در مورد برج��ام بحث و 
گفت وگو ش��د و توضیح دادیم که ما همواره نسبت به 

قول های برجام پایبند بودیم. 
یکس��ال صبر کردیم اما  زمان��ی که دیدیم اروپایی ها 
در جه��ت تحقق تعهدات خود هیچ گامی برنمی دارند 
براساس حقی که خود برجام به ما داده است بعضی از 
تعهدات را کاهش دادیم بنابراین دیگران هس��تند که 
مسئول شرایط فعلی هستند. رییس شورای راهبردی 
روابط خارجی اظهارکرد: ما برای امنیت کش��ورمان از 
هی��چ چیز فروگذار نخواهیم ک��رد و در برابر تجاوزات 
بیگانگان خواهیم ایستاد و اساسا روحیه ایرانی روحیه 
تسلیم و تحقیر را نمی پذیرد و حاضر است که شرایط 
دش��وار را تحمل کند ولی هیچ گاه حاضر نیس��ت که 
دیگ��ران تحقیرش کنند. خرازی در خصوص س��قوط 
پهپاد آمریکایی و گرفتن کش��تی متخلف انگلیس��ی 
تاکی��د کرد: ما در تحقق حقوق خ��ود و حفظ امنیت 
و ثبات کشور و منطقه قاطع هستیم. وی در پاسخ به 
س��وال دیگری درخصوص مهلت سوم ایران در برجام  
و اینکه آیا اروپایی ها می توانند در این مدت باقی مانده 
در خصوص برجام گامی بردارند گفت: اروپایی ها باید 

در برابر رفتار تحقیرآمیز آمریکا بایستند.
رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی یادآور ش��د: 
آخرین س��خن ترام��پ را در مورد فرانس��ه دیدید که 
رییس جمهور این کش��ور را احمق نامید و این نشان 
می دهد که ترامپ چه موجود عجیبی است که حتی 
دوس��تان خود را تحقیر می کن��د، اینجا دیگر حیثیت 

اروپا مطرح است.
وی افزود: امیدواریم که با گفت و گوهایی که بین ایران 
و اروپا از جمله در کمیس��یون مشترکی که این روزها 
تشکیل ش��ده به راه حل هایی برس��ند که اروپایی ها 
عالوه بر تعهداتش��ان نسبت به برجام گام های موثری 
را در راس��تای توس��عه روابط اقتصادی و مالی ایران و 

اروپا بردارند.  ایرنا  

اخبار

از نگاه دیگران

گفتگو

تبادل نفت کش بین ایران و انگلیس معامله پایاپای نیست
وزیر امور خارجه انگلیس طرحی مبنی بر آزادی کش��تی  حامل سوخت ایران در 

ازای آزادی نفت کش انگلیسی توقیف شده توسط ایران را رد کرد.
دومینیک راب گفت: این یک تبادل نیس��ت. موضوع نوعی مبادله پایاپای نبوده 
بلکه قانون بین المللی و حمایت از قوانین س��امانه قانونی بین المللی است و این 

چیزی است که ما بر سر آن پافشاری خواهیم کرد.
نیروهای انگلیسی به تازگی یک نفتکش حامل نفت ایران را در جبل الطارق با ادعای 

اینکه مقصد آن س��وریه بوده اس��ت توقیف کردند و تاکنون نیز برای آزادی آن تالش��ی 
نکرده اند.پس از این رخ داد، روابط عمومی نیروی دریایی س��پاه پاسداران در اطالعیه ای 
اعالم کرد یک فروند نفتکش  انگلیسی هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن 
قوانی��ن و مقررات بین المللی دریایی توس��ط یگان ش��ناوری منطقه یکم نیروی دریایی 

سپاه توقیف شد.  ایسنا 

ایران قصد دارد مرحله بعدی کاهش تعهدات خود را آغاز کند
مذاکره کننده ارش��د روسیه در نشست کمیسیون برجام در وین گفت که ایران 

قصد دارد مرحله جدید کاهش تعهدات برجامی خود را آغاز کند.
س��رگئی ریابکوف درباره نشس��ت وزرای خارجه ایران و گروه 1+۴ نیز گفت که 
این نشس��ت قرار است به زودی انجام شود و زمان آن بستگی توافقات کاری در 

این زمینه دارد.
مذاکره کننده ارش��د روسیه در بخش دیگر از اظهارات خود افزود: شرکت کنندگان 

در نشس��ت وی��ن توافق کردن��د که تالش های الزم ب��رای بهره مندی ای��ران از مزایای 
اقتصادی)در چارچوب برجام( را به کار گیرند. 

وی با بیان اینکه درباره شرایط مربوط به توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل طارق 
نیز بحث و گفت وگو شد اضافه کرد، اما ایران و بریتانیا نتوانستند به یک درک مشترکی 

در این زمینه دست یابند.  باشگاه خبرنگاران

حمایت های ایران در دشوارترین شرایط را فراموش نمی کنیم
رهب��ر جری��ان حکمت ملی با تمجید از حمایت های جمهوری اس��المی ایران از 
عراق در سخت ترین شرایط، نقش اپوزیسیون را پیگیری، نقد و ارزیابی عملکرد 
دولت اعالم کرد. س��ید عمار حکیم افزود: جمهوری اس��المی ایران مانند دیگر 

کشورها، منافعی در عراق و منطقه دارد. 
کش��ورها نهادهای خیریه نیستند، ماییم که باید منافع خود با جمهوری اسالمی 

ایران و دیگر کشورها را در چارچوب منافع ملی عراق دنبال کنیم.وی به تحریم های 
خصمانه آمریکا علیه ایران اشاره کرد و اظهار داشت: جنگ اقتصادی نه تنها با جمهوری 
اس��المی ای��ران بلکه با چی��ن و دیگر کش��ورها راه افتاده، هر چند ای��ن جنگ با ایران 
س��خت تر و همه جانبه تر اس��ت، اما به نظر ما هیچ طرفی خواهان جنگی فراگیر نیست، 
چون ویرانی های آن به منطقه خاورمیانه محدود نمی ش��ود، بلکه به همه جهان کشیده 

می شود. صداو سیما 

شفیعی:
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