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 رویکرد ترامپ علیه ایران اشتباه 
بوده است

نویس��نده مجله آمریکن کانسروتیو، رییس جمهوری 
آمریکا را عام��ل افزایش بی اعتمادی در روابط تهران 
و واش��نگتن دانس��ت و تصریح ک��رد، رویکرد کنونی 
سیاس��ت خارج��ی کاخ س��فید علیه ایران به ش��کل 
مخربی اشتباه بوده است اما دونالد ترامپ قصد ندارد 

چنین اشتباه فاحشی را بپذیرد.
الریس��ون گفت: اگر ترامپ به ای��ن توصیه عمل کند 
اقدام خوبی را انجام داده اما نگرانی من از این اس��ت 
ک��ه او تا حاال پل های پش��ت س��ر را خ��راب کرده و 
فرصتی برای بازس��ازی آنها نداش��ته باش��د. راه حلی 
س��ازنده به نفع هر دو کشور اس��ت. متاسفانه فرصت 
کافی ب��رای جبران همه تصمی��م گیری های مخرب 
ترامپ در ۱۵ ماه گذش��ته از زمان روی کار آمدن وی 
و تا قبل از ش��روع کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 

آینده آمریکا وجود ندارد.
نویس��نده در مطلب خود با عنوان خروج از بن بس��ت 
ای��ران به رهبری جدید )در آمری��کا( نیاز دارد، افزود: 
تاکن��ون مطلقا ش��اهدی وجود ندارد که نش��ان دهد 
ترام��پ به ای��ن موضوع می اندیش��د که الزم اس��ت 

رویکرد خود را تغییر دهد.
تغییر رویه دولت کنون��ی آمریکا تصدیق این موضوع 
است که رویکرد سیاس��ت خارجی این دولت به طور 
اع��م و رویک��رد علیه ای��ران به طور اخص، به ش��کل 
مخربی اشتباه بوده اما ترامپ قصد ندارد چنین اشتباه 

فاحشی را بپذیرد.
الریس��ون افزود: حتی اگر ترامپ بخواهد رویکرد خود 
را تغییر دهد، شک دارم که بتواند تیم بهتری را بیابد 
ک��ه درک بهت��ری از واقعیت های سیاس��ی در ایران 

ومنطقه داشته باشد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

ابراز نگرانی ایران از اعمال محدودیت از سوی هند 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز نگرانی از ش��رایط امنیتی حاکم 
بر مناطق مختلف کش��میر و اعمال محدودیت برای مسلمانان منطقه، خواستار 
اتخ��اذ ترتیبات��ی از س��وی دولت هن��د برای بازگش��ت مردم ب��ه حالت عادی 

زندگیشان شد.
سید عباس موسوی با توجه به اخبار منتشر شده درباره شرایط امنیتی حاکم بر 

مناطق مختلف کش��میر و محدودیت مسلمانان منطقه برای اعمال دینی خود، ابراز 
نگرانی کرد و از مقامات هند خواست ترتیباتی اتخاذ کنند تا هر چه زودتر زندگی مردم 
به حالت عادی در آمده و بتوانند از تمامی حقوق طبیعی و شناخته شده خود بهره مند 
شوند. در پی تنش ایجاد شده بین هند و پاکسان در خصوص جامو و کشمیر، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران پیش از این نیز در اظهاراتی از هند و پاکستان خواست با اتخاذ 

روش های مسالمت آمیز  در جهت تامین منافع مردم منطقه گام  بردارند.  فارس 

انگلیس برخالف منافع ملی خود، از آمریکا پیروی می کند
به عقیده س��فیر روسیه در لندن، هدف انگلیس از توقیف نفت کش ایرانی تالش 
برای تحریک اوضاع با هدف اعمال برون مرزی قوانین داخلی اتحادیه اروپا بوده 

و مسکو همچنان استدالالت تهران در این باره را قوی تر از لندن می داند.
الکساندر یاکوونکو گفت: در رابطه با توقیف نفت کش ایرانی باید بگویم که مسلماً 

اوضاع پیچیده اس��ت. ما احساس می کنیم که انگلیسی ها تالش کرده اند تا اوضاع 
به س��متی تحریک کنند و از این مس��ئله به منظور اعمال فرام��رزی قوانین داخلی 

اتحادیه اروپا و تحمیل آن بر کشورهای ثالث استفاده کنند.
این دیپلمات بلندپایه افزود، مقامات مسکو همچنان بر این عقیده هستند که استدالالت 
تهران درباره این حادثه، بس��یار قوی تر از دالیل ارائه شده از سوی مقامات لندن است.
گفتنی اس��ت انگلیس همراهی زیادی با سیاس��ت های خصمانه آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ایران دارد.  صداوسیما 

برجام؛ موضوع مذاکرات ریابکوف و سفیر اتحادیه اروپا 
معاون وزیر خارجه روس��یه در دیدار با سرپرس��ت نمایندگ��ی اتحادیه اروپا در 
مس��کو، اوضاع کنونی پیرامون برجام و برخی ابعاد مسئله کنترل تسلیحات را با 

توجه به توقف اجرای پیمان نابودی موشک ها مورد بررسی قرار داد.
سرگئی ریابکوف و مارکوس اِدرردر این دیدار وضعیت پیرامون برخی ابعاد موضوع 

کنترل تس��لیحاتی با توجه به توقف اجرای پیمان نابودی موش��ک های برد کوتاه و 
متوسط به ابتکارعمل آمریکا و همچنین مسئله تالش بین المللی برای ادامه اجرای پایدار 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای ایران مورد بررسی قرار دادند.

ریابکوف در این نشس��ت تأکید کرده بود که ضروری اس��ت ت��ا تالش های جمعی همه 
ش��رکت کنندگان در برجام از جمله سه کشور اروپایی در جهت حفظ توافقات و تأمین 
ادام��ه تحقق کامل برج��ام و اجرای تعهدات همه طرفین با توجه ب��ه اصل تقابل که از 

ابتدای امر پایه و اساس توافق هسته ای بوده، فعال تر از گذشته شود.  تسنیم 

صالحی: آماده اجرای گام سوم هستیم

فرصت سوزی های اروپا در قبال اجرای تعهدات برجام
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اتمی  انرژی  س��ازمان  رئیس  مس��ئولین پرونـــــده موقع  ه��ر  گفت: 
تصمی��م الزم را درب��اره اجرای گام س��وم کاهش 
تعهدات برجام اتخاذ کنند، س��ازمان آمادگی دارد 

آن تصمیمات را در اسرع وقت عملیاتی کند.
پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام طرف های 
دیگ��ر این تواف��ق بین الملل��ی هم نتوانس��تند به 
تعه��دات خود در ای��ن رابطه عم��ل کنند و یک 
س��ال انتظار ایران برای اقدام��ات آن ها به ویژه از 
س��وی اروپا بی نتیجه ماند. به همین دلیل روز ۱۸ 
اردیبهش��ت این به صورت رسمی کاهش تعهدات 

خود را بر اساس برجام اعالم کرد.
مقام های جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده اند که 
کاهش تعهدات هسته ای ایران بر اساس مفاد برجام 
از جمله ماده های ۲۶ و ۳۶ صورت می گیرد و ایران 

هم چنان پایبند به این توافق هسته ای است.
حس��ن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان نیز در 
نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا 
)س��یکا( اعالم کرد اگر باقی امضاکنندگان برجام 
به تعهدات خ��ود عمل نکنند ایران به صورت یک 
طرفه نمی تواند تنها ط��رف متعهد به برجام باقی 
بمان��د. طرف های دیگ��ر برجام هر چن��د از زمان 
خروج آمریکا از این توافق بین المللی که قطعنامه 
۲۲۳۱ س��ازمان مل��ل آن را تضمین ک��رده را در 
حرف تعهد خ��ود به این تواف��ق را اعالم کرده اند 
اما در عمل نتوانس��ته اند خواس��ته های ایران را در 
مقاب��ل تحریم های آمری��کا تامین کنن��د. عباس 
عراقچ��ی معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه هم 
در مالقات اخیر با هلگا اش��میت معاون مس��ئول 

اتحادیه  سیاست خارجی 
اروپا در تهران گفته بود؛ 
مهل��ت ۶0روزه ب��ه هیچ 
نمی ش��ود  تمدید  عنوان 
و ایران اقدامات بعدی یا 
همان گام دوم را اجرایی 
می کند مگ��ر اینکه آن ها 
م��ا  کش��ور  خواس��ته ها 

تامین شود.
حاال گویا عزم تهران برای 
گام سوم کاهش تعهدات 
جدی ت��ر از قبل ش��ده 
اکبر  علی  چناچنه  است؛ 
س��ازمان  رئیس  صالحی 
ان��رژی اتمی در مراس��م 
آغ��از عملی��ات اح��داث 

مرکز تحقیقات ملی جداس��ازی و توس��عه کاربرد 
ایزوتوپ های پایدار در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه آیا درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته ای 
تصمیمی گرفته شده اس��ت، گفت:  هیات نظارت 
بر برجام در این خصوص تش��کیل جلس��ه داده و 

مشورت می کند و نظر رهبری هم اخذ می شود.
وی اظهار داشت: من هم اکنون در شرایطی نیستم 
که درباره گام سوم صحبت کنم و اظهارنظر من هم 
در ح��د حدس و گمان خواهد ب��ود اما ما به عنوان 
مجری دستورات سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم.

وی افزود: این س��ناریوها بررس��ی ش��ده است اما 
اینک��ه تا به حال دس��توری در این خصوص صادر 
ش��ده اس��ت یا خیر ترجیح می دهم صحبت نکنم 

و هر موقع مس��ئولین تصمی��م الزم را اتخاذ کنند 
س��ازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در اس��رع 

وقت عملیاتی کند.
رئیس س��ازمان انرژی در پاس��خ به سوال دیگری 
درباره تمدید معافیت های هسته ای ایران از سوی 
آمریکا و اینکه آیا بازه زمانی این تمدیدها مشکلی 
در همکاری هسته ای ایجاد نمی کند، اظهار داشت: 
همکاری های ما در چارچوب برجام با اروپا، روسیه 

و چین ادامه دارد.
صالحی ادامه داد: ساخت واحدهای ۲ و ۳ بوشهر به 
خوبی پیش م��ی رود و ما حتی از برنامه هم جلوتر 
هستیم ضمن اینکه نباید فراموش کرد بحث تامین 
مالی این پروژه هم بحث مهمی است اما، در مجموع 

از زمان بندی پیش بینی شده جلوتر هستیم.

انرژی  س��ازمان  رئی��س 
اتم��ی گف��ت: اگ��ر م��ا 
برج��ام را ب��ه ۳ بخ��ش 
فنی، اقتصادی و حقوقی 
تقس��یم کنیم در بخش 
فنی هیچ مشکلی نداریم 
و بخ��ش ه��ای مختلف 
آن اع��م از غنی س��ازی 
اس��تخراج  اکتش��اف، 
س��اخت نی��روگاه ه��ا و 
به  س��ایت های جدی��د 
خوبی پیش می رود و ما 
به ص��ورت طبیعی پیش  
و سرعت ما هم متناسب 
ب��ا امکان��ات و الزام��ات 

کشور است.
صالحی گفت: اگر هم در بعد حقوقی و سیاس��ی و 
اقتصادی طرف مقابل بدقولی می کند ما می توانیم 
در بخش فنی واکنش متناس��ب را بدهیم  و حوزه 
فن��ی برجام ای��ن قابلیت را دارد. م��ا فقط در یک 
مورد در پروژه ایتراعتراض داش��تیم که قرار ش��د 

اروپایی ها آن را به گونه دیگری جبران کنند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش با اش��اره به 
اظهارات آیت اهلل محمد یزدی از اعضای ش��ورای 
نگهبان گفت: س��وءتفاهمی پیش آمده و حضرت 
آی��ت اهلل ی��زدی که از اعض��ای ش��ورای نگهبان 
هس��تند درباره کنوانس��یونی که اخیرا در مجلس 
تصویب شده تحت عنوان کنوانسیون پسماندهای 
پرتوزا برداشت اش��تباهی رخ داده است به نحوی 

که گویا ما به کش��ورهای استکباری اجازه داده ایم 
س��وخت مصرفی خود را در ای��ران دفن کنند در 
حالی که درس��ت عکس این است و طبق مواد ۱۱ 
و ۱۲ این الیحه هیچ کش��وری نمی تواند کش��ور 

دیگر را وادار به دفن پسماندهای خود کند.
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی بیان ک��رد:  امیدوارم 
ش��ورای نگهبان مطالع��ه دقیق تری ب��ر روی این 
کنوانسیون داشته باش��د کما اینکه ما در ۲.۵ سال 
اخیر مشورت های گسترده ای با مرکز پژوهش های 
مجلس و کمیس��یون امنیت مل��ی و با بخش هاش 
حقوقی دولت داشته ایم تا این الیحه را منقح کنیم.

رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی در بخش دیگری از 
صحبت ه��ای خ��ود در خص��وص پروژه هایی که 
عملی��ات احداث آن آغاز ش��ده اس��ت، افزود:  این 
پروژه، پروژه س��نگینی اس��ت و ساختمان آن هم 
س��اختمان ویژه ای است و تجهیزاتی هم نیاز دارد 
که باید از خارج خریداری ش��ود. اگر همه چیز به 
خوبی پیش برود ش��اید تکمیل ای��ن مرکز ۲- ۳ 

سال طول بکشد.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی عنوان کرد: در نطنز، 
اراک، اصفه��ان، کارهای به خوبی پیش می رود و 
امروز صنعت هسته ای با ۱۵ هزار پرسنل با قدرت 
کار خود را پیش می برد و هیچ چیز متوقف نشده 
است و هر وقت هم به صالح دیده شده و مسئوالن 
گفته اند به فعالیت هایمان شتاب دهیم دیدید که 
انجام شده است. وی در بخشی از سخنانش اظهار 
داشت: ایزوتوپ های پایدار از روش های متنوعی 
به دست می آیند که یکی از این روش ها استفاده 

از سانتریفیوژهاست.

روزنامه روس:
  ایران از لحاظ تامین امنیت در خلیج فارس 

دارای برتری است
به عقیده کارشناس��ان، ایران کام��اًل توانایی تامین  رسـانه امنیت و کنترل آمدوش��د کش��تی های تجاری در بـازي 
منطق��ه خلی��ج فارس و تنگه هرمز را داش��ته و در ای��ن رابطه حتی از 
برتری های��ی نیز در مقایس��ه ب��ا ائتالف غرب��ی به س��رکردگی آمریکا 

برخوردار است.
روزنامه راسیس��کایا گازیتا در تحلیلی نوشته اس��ت: ایران درباره خطر 
مش��ارکت نیروهای اس��رائیلی در ائتالف ایجاد شده توسط آمریکا برای 
حفاظت از آمدوش��د دریایی در منطقه خلیج فارس هش��دار داده است. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرده است که در صورت ضرورت، 
هر کشتی خارجی از جمله آنهایی که از سوی نیروی دریایی کشورهای 

غربی مورد حفاظت قرار دارند، توقیف خواهند شد.
کارشناسان بر این عقیده هستند که ایران کاماًل توانایی کنترل آمدوشد 
کشتی های تجاری در منطقه را دارد و در این صورت حتی از برتری هایی 

نیز در مقایسه با سایر کشورها برخوردار است
»علیرضا تنگس��یری« فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی ایران، چند روز قبل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی »المیادین«، 
تاکید کرد که امنیت خلیج فارس  برای ایران اهمیت بسیار زیادی دارد 
و مقامات تهران بر این عقیده هستند که عبور و مرور دریایی در منطقه 

باید همچنان بین المللی باقی بماند.
وی با یادآوری اینکه جمهوری اس��المی چندین دهه اس��ت که امنیت 
تنگ��ه هرمز را ب��ه خوبی تامین کرده و حضور کش��ورهای فرامنطقه ای 
تنه��ا باعث وخامت اوضاع امنیتی در این تنگه ش��ده، افزود: »آمریکا و 
انگلیس درصدد اجرای س��ناریویی برای توجی��ه حضور خود در خلیج 
فارس هس��تند تا از نیاز کش��ورهای اروپایی و غرب آسیا به نفت ایران 
اس��تفاده کنند.« اظهارات این مقام نظامی ایرانی در پاس��خ به سخنان 
اخیر مقامات اسرائیلی اس��ت که اخیراً اعالم کرده اند که آمادگی دارند 
تا در ائتالف بین المللی برای حفاظت از آمد و ش��د کش��تی ها در خلیج 

فارس مشارکت کنند.
این روزنامه با اشاره به اینکه دولت آمریکا در ماه ژوئن و پس از چند حمله 
به کش��تی های تجاری خارجی در منطقه خلیج فارس، مسئله ایجاد یک 
ائتالف نظامی-دریایی برای تامین امنیت در منطقه را مطرح کرد، نوشت: 
روند ایجاد ائتالف بین المللی ویژه که به اصطالح قصد دارد به بازدارندگی 

در مقابل »تهدیدات از جانب ایران« بپردازد، آینده روشنی ندارد.
ت��الش آمریکا برای س��ازماندهی یک ائتالف حفاظت��ی در منطقه خلیج 
ف��ارس  با نگران��ی متحدان اروپایی این کش��ور درباره ام��کان رویارویی 
مستقیم با ایران مواجه شده است. برای مثال وزارت دفاع انگلیس با اعالم 
مش��ارکت در این ائتالف یادآور شده که در این راستا تا حد زیادی قصد 
دارد از منابع خود که از هم اکنون در منطقه دارد استفاده کند. در عین 
حال مقامات لندن اطمینان دارند که ناوگان دریایی انگلیس از گشت زنی 

به همراه نیروهای نیروی دریایی آمریکا خودداری نخواهد کرد.
فرانسه و آلمان نیز به نوبه خود آمادگی آن را ندارند تا نیروهای دریایی 
خ��ود را به منطق��ه خاورمیانه اع��زام کنند. صحبت تنها بر س��ر تبادل 
اطالعات در این باره است. واقعیت این است که برای کشورهای اروپایی 
که در س��ال ۲0۱۵ با ایران توافق هسته ای را امضا کرده اند، حفظ روابط 
با جمهوری اس��المی بس��یار اهمیت دارد. در عین حال استرالیا هنوز به 
درخواست آمریکا برای ملحق شدن به این ائتالف پاسخ نداده است. تنها 
ژاپن برای مشارکت در این زمینه عالقه مندی خود را نشان داده است.

کارشناسان بر این عقیده هستند که بسیاری از مسائل پیرامون حفاظت 
از کش��تی رانی در خلیج فارس به ش��کل این ائتالف و امکان مشارکت 

اسرائیل در آن بستگی خواهد داشت.  باشگاه خبرنگاران 

ظریف:
 آمریکا در جایگاهی نیست برای برنامه دفاعی ایران 

خط قرمز تعیین کند
وزیر خارجه ایران ضم��ن تأکید بر اینکه تهران به  ت یپلمـــا دنبال جنگ نیس��ت، گفت که آمریکا در جایگاهی د

نیست که برای برنامه دفاعی ایران خط قرمز تعیین کند.
محم��د جواد ظریف با اش��اره به نقش آمریکا و همپیمانان این کش��ور 
از جمله رژیم صهیونیس��تی و عربستان س��عودی در اشاعه بی ثباتی در 
منطقه توضیح داد: »زمان آن رس��یده اس��ت که دس��ت از ناامن کردن 
منطق��ه برداری��د و تهدید ایران را متوقف کنید و ای��ن به ثبات منطقه 
کم��ک می کند . من فکر می کنم که آمریکا منب��ع بی ثباتی در منطقه 
است. من فکر می کنم که متأس��فانه همپیمانان آمریکا، منبع بی ثباتی 
بوده ان��د. چه کس��ی مردم یمن را بمباران می کند؟ چه کس��ی در یمن 
در حال مبارزه اس��ت؟ آیا ایران دخیل اس��ت یا اینکه دوس��تان دخیل 
هس��تند؟ دو همپیمان آمری��کا با یکدیگر در نزاع هس��تند. اینها منبع 
بی ثبات��ی در منطقه هس��تند. بهترین کار این اس��ت ک��ه آمریکا مردم 
منطق��ه را به ح��ال خود رها کن��د و اجازه دهد که م��ردم این منطقه 

خودشان امنیت این منطقه را تأمین کنند«.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران به ائتالف دریایی آمریکا در تنگه هرمز 
اش��اره کرد و گفت: » ما طوالنی ترین س��احل را در خلیج فارس، دریای 
عمان و تنگه هرمز داریم و در طول تاریخ، آزادی کش��تی رانی و امنیت 
ای��ن منطقه را به همراه همس��ایگان خود حف��ظ کرده ایم و بار دیگر از 
همسایگان خود می خواهیم که برای تأمین امنیت کنار هم جمع شوند، 

برای خرید )تأمین( امنیت سراغ کشورهای خارجی نروند«.
ظریف همچنین در پاس��خ به سؤالی درباره پیوستن رژیم صهیونیستی 
به ائتالف دریایی آمریکا گفت: »اساساً اسرائیل منبع ناامنی و بی ثباتی، 
تهاجم و جنگ در این منطقه اس��ت. جای تأس��ف اس��ت که برخی از 
کش��ورهای این منطقه از اس��رائیل طلب تأمین امنی��ت این منطقه را 
می کنند، مردمی که حتی قادر به تأمین امنیت خودش��ان هم نیستند. 
)س��امانه( گنب��د آهنین آنها حتی قادر به تأمی��ن امنیت آنها در مقابل 
یک س��ازمانی هم نیس��ت که برای اس��تقالل خود مبارزه می کند، )در 
این شرایط( چطور می توانند امنیت این منطقه را تأمین کنند. من فکر 
می کنم، همس��ایگانمان نگاه اشتباهی به این قضیه دارند. اسرائیل منبع 
بی آبرویی و شرمساری این منطقه بوده است. اسرائیل بزرگترین تهدید 
برای جهان اسالم و صلح و امنیت جهان بوده است. قطعنامه های زیادی 
در س��ازمان ملل علیه اسرائیل صادر شده اس��ت و آمریکا با قدرت وتو 
خود، مانع تصویب آنها شده است و اگر آمریکا حق وتو نداشت، هزاران 

قطعنامه علیه اسرائیل صادر می شد«.
ظریف س��پس در خصوص لزوم همکاری کشورهای منطقه برای تأمین 
امنیت گف��ت: »نیازی به درگیری با یکدیگر نیس��ت، نیازی نداریم که 
ب��رای تأمین امنی��ت، قطر را خفه کنیم. نیازی نیس��ت که برای تأمین 
امنیت، با اس��رائیل همسو شوید. بهترین راه  تأمین امنیت این است که 

بایکدیگر باشیم و ما آماده آن هستیم.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد: من از زمانیکه وزیر خارجه 
ایران شدم، پیشنهاد تش��کیل مجمع گفت وگوهای منطقه ای را مطرح 
کردم و این پیشنهاد همچنان روی میز قرار دارد. من همچنین پیشنهاد 
پیم��ان عدم تعرض را در میان کش��ورهای منطقه مط��رح کردم و این 

پیشنهاد نیز همچنان روی میز قرار دارد.
ظریف در بخش��ی دیگر از مصاحب��ه خود به برجام و خ��روج یکجانبه 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این توافق هس��ته ای اش��اره کرد و 
گفت احس��اس می کند تا زمانیکه اعضای باقیمانده این توافق همچنان 
به تعهدات خود پایبند باش��ند، حتی بدون حضور آمریکا نیز این توافق، 

پیش  می رود.  منبع گزارش


