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رایزنی وزرای خارجه ایران و اندونزی 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ای��ران در جاکارتا ب��ا خانم رتنو مرس��ودی وزیر امور 

خارجه جمهوری اندونزی دیدار و گفت وگو کرد.
وزرای امور خارجه ایران و اندونزی در این دیدار با ابراز 
خرسندی از سطح روابط ، گفت وگوها و رفت و آمدهای 
سیاسی و پارلمانی و نیز همکاری های اقتصادی بین دو 
کش��ور، بر گسترش و تعمیق روابط با توجه به ظرفیت 

های موجود در دو طرف تاکید کردند.
همچنین در این دیدار رویکرد اصولی جمهوری اسالمی 
ایران در قبال برجام در شرایط کنونی از سوی وزیر امور 
خارجه کش��ورمان تشریح و بر ضرورت پایبندی طرف 
مقابل به تعهدات خود و بهره مندی ملت ایران از منافع 

اقتصادی برجام تاکید شد.  صداوسیما 

 نشست هماهنگی وزرای دفاع 
آمریکا و فرانسه 

علیرغم عدم حضور مستقیم فرانسه در ائتالف دریایی 
آمری��کا در خلیج ف��ارس، وزرای دفاع این دو کش��ور 
قرار اس��ت روز شنبه برای هماهنگیهای بیشتر در این 

زمینه دیدار و رایزنی کنند.
ی��ک مقام ارش��د وزارت دف��اع آمریکا گف��ت: مارک 
اس��پر«وزیر دفاع این کش��ور به همراه فلورنس پارلی 
همتای فرانس��وی خود روز ش��نبه درب��اره چگونگی 
هماهنگی بین پاریس و واش��نگتن در زمینه آنچه که 
تضمین امنیت کش��تیرانی در تنگه هرمز خوانده شده 

رایزنی خواهند کرد. 
وی اف��زود: ما متوجه ش��ده ایم که فرانس��ه نیز برای 
مشارکت در آزادی کشتیرانی و استفاده از ظرفیتهای 
این کش��ور ب��رای امنیت کش��تیرانی در خلیج فارس 

تمایل دارد. تسنیم

اخبار

امکان افزایش سرمایه گذاری روسیه در استخراج نفت ایران
وزیر انرژی روس��یه اعالم کرد که در راستای برخی طرح های مشترک دوجانبه، 
این کش��ور امکان افزایش س��رمایه  گذاری ها در عرصه استخراج نفت در ایران را 

بررسی می کند.
الکساندر نوواک، یادآور شد که در وهله نخست صحبت بر سر طرح های مشترک 

در عرصه اس��تخراج نفت در ایران اس��ت. پیش از این رضا اردکانیان وزیر انرژی 
ایران در پایان س��فر خود به مس��کو در اوایل ماه س��پتامبر، اعالم کرد که روس��یه 

آمادگ��ی دارد تا مبلغ 10 میلیارد دالر در عرصه نفت و گاز ایران س��رمایه گذاری کند. 
الزم به یادآوری اس��ت که اجالس اقتصادی ش��رق از تاریخ 3 الی 6 س��پتامبر در شهر 

والدی وستوک روسیه برگزار شد. 
این در حالی اس��ت که س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران اعالم 

کرده: ما در حال حرکت به صفر کردن صادران نفت ایران هستیم.  تسنیم

به نظر می رسد به نقطه مذاکره با ایران نزدیک شده ایم
وزیر دفاع آمریکا مدعی ش��ده که به نظر می رس��د ایران ب��ه تدریج به نقطه ای 

رسیده است که می توانیم با این کشور مذاکره کنیم.
مارک اس��پر مدعی ش��د: به نظر میرس��د ایران به تدریج در حال رس��یدن به 

نقطه ای است که میتوانیم با یکدیگر مذاکره کنیم.
وی  که در اندیش��کده رویال یونایتد لندن س��خنرانی میکرد، در ادامه همچنین 

ادعا کرد که تحریمهای آمریکا علیه ایران، در آوردن تهران به پای میز مذاکره نقش 
مهمی دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد، یک روز بعد از اظهارات دونالد ترامپ درباره 
مذاکره با ایران مارک اس��پر گفت: به نظر میرس��د ایران تا جایگاهی که بتواند مذاکره 
کند فاصله کمی دارد. اس��پر سپس ابراز امیدواری کرده که ایران روش مذاکره در پیش 
بگیرد.گفتنی اس��ت؛ آمریکا بیش��ترین تحریم ها را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال 

کرده است.  باشگاه خبرنگاران 

واکنش کوبا در قبال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
وزی��ر خارجه کوب��ا تحریم های جدید آمریکا علیه ش��بکه انتق��ال نفت ایران را 
محک��وم ک��رد و آن را نقض دیگری از قوانین بین الملل��ی خواند که صلح را در 

منطقه تهدید می کند.
برونو رودریگز نوشت: تحریم های ایاالت متحده علیه نهادهای دریانوردی ایران، 

نقض دیگری از قوانین بین المللی اس��ت. اقدامات تحریمی آمریکا که مانع جابه 
جایی نفت ایران می ش��ود بر ملت برادر ایران و سوریه تاثیر می گذارد و صلح در آن 

منطقه حساس را تهدید می کند.
آمریکا دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا شرکت های کشتیرانی 
و نفتی و تعدادی نفتکش را به فهرس��ت تحریم های آمریکا علیه ایران اضافه کرد. دولت 
آمریکا اعالم کرد یک شبکه انتقال نفت ایران، شامل 16 شرکت، 10 فرد و 11 نفت کش 

را به فهرست تحریم ها علیه ایران اضافه کرده است.  فارس 

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در قبال بی تعهدی اروپا اجرایی  شد:

طلبکاری اروپا از تهران! 

گزارش
پ��س از اعالم رس��می مقامات جمه��وری اس��المی ایران در 
اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته ای در ذیل برجام لحن 
اروپایی ها کمی بیش از گذش��ته تغیی��ر کرد و توام با تندی و 
اتهام زنی در قبال نقض برنامه جامع اقدام مش��ترک از تهران 
خواسته اند که از هرگونه کاهش تعهدات دست بکشد؛ این در 
خواس��ت طلبکارانه درحالی مطرح می ش��ود که انگار نه انگار 
ناقص تعهدات برجام خودش��ان بوده اند حت��ی پس از خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای جرات نداشتند حتی یک گام مثبت 

در این توافق بردارند! 
حاال به جای تالش برای حفظ این توافق و نگه داشتن تهران 
در برج��ام، ادبیات تهدید و طلبکاری به کار بردند دقیقا همان 
رفتار و سیاس��تی که آمریکا به دنبال آن اس��ت و اروپا خیلی 

خوب این نقش را بازی می کند.
پس از کش و ق��وس فراوان بین ایران و اروپا در گفت وگوهای 
فرانس��ه محور که تا به حال به نتیجه ای نرس��یده است، تهران 
اجرای گام س��وم در کاهش تعهدات هس��ته ای ذیل برجام را 
اعالم کرد و مجدد فرصت دو ماهه ای را به اروپا داد تا تعهدات 
خ��ود را جب��ران کند، وگرن��ه گام دیگری در راس��تای توازن 

تعهدات برداشته خواهد شد. 
رئیس جمهورکش��ورمان نیز، در نشست هیئت دولت گفت که 
گام س��وم در ظاهر تکان دهند نیس��ت، اما در باطن گام بسیار 
مهم و بزرگی است. چهارشنبه شب و پس از دیدار سران سه قوا 
حسن روحانی دستور داد تا همه محدودیت ها درباره تحقیق و 
توس��عه برداشته شود و سازمان انرژی اتمی تحقیق و توسعه را 

گسترش داده و بر روی انواع سانتریفیوژهای جدید کار کند.
با برداش��تن گام س��وم، ایران به طور قاب��ل مالحظه ای از مرز 
تعهدات برجامی عبور کرده اس��ت. به عبارتی ایران با سه گام، 
س��ه سقف برجامی را دیگر به رسمیت نمی شناسد. سقف اول 
مربوط به ذخایر اس��ت ک��ه ذخایر اورانیوم غنی ش��ده و آب 
سنگین را شامل می شود. ایران با برداشتن گام اول، این سقف 
را رد کرد. س��قف دوم مربوط به درصد غنی سازی است که در 

گام دوم رد شد. 
حاال وزیرخارجه کش��ورمان در نامه ای به مس��ئول سیاس��ت 

خارج��ی اتحادیه اروپا ضمن اعالم توقف تمامی تعهدات ایران 
در برج��ام در حوزه تحقیق و توس��عه، عن��وان کرد که تهران 

جزییات فنی آن را متعاقبا به اطالع آژانس می رساند.
جدر خصوص جزئیات این نامه سیدعباس موسوی سخنگوی 
وزارت خارجه افزود: در پایان نامه وزیر امور خارجه کشورمان 
تاکید شده اس��ت که جمهوری اسالمی ایران به منظور نشان 
دادن حس��ن نیت خود، آمادگ��ی دارد به گفتگو با طرف های 
باقی مانده در برجام در تمامی س��طوح ادامه داده و در صورت 

عمل طرف های مقابل به کلیه تعهدات خود در برجام، مجددا 
به اجرای کامل برجام برگشت کند.

اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام در حالی از سوی تهران 
صورت گرف��ت که لح��ن و ادبیات کش��ورهای اروپایی کمی 
متفاوت تر از گذشته شد و بگونه ای دیگر واکنش نشان دادند 
چنانچه فرانسه اگنس وان درمول سخنگوی وزارت امور خارجه 
فرانس��ه روز پنج ش��نبه به خبرنگاران گفت دولت متبوعش از 
ای��ران می خواهد که به تعهدات هس��ته ای خ��ود ذیل برجام 

پایبند باشد و از اقدامات نقض کننده این تعهدات بپرهیزد.
این دیپلمات فرانس��وی یک روز پس از اعالم گام س��وم ایران 
در کاهش تعهدات هس��ته ای خود ذیل برجام، در یک نشست 
خب��ری آنالین اعالم کرد: ای��ران باید از هرگونه اقدامی که در 
راستای تعهداتش ]ذیل برجام[ نباشد و موجب ایجاد وقفه در 
تالش ها برای تنش زدایی ش��ود، بپرهیزد. پاریس تصمیم اخیر 
ایران را با همکاری ش��رکای خود و آژان��س بین المللی انرژی 

اتمی بررسی خواهد کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه در حالی ای��ران را به دلیل 
انج��ام اقدامات مجاز طبق بنده��ای 26 و 36 برجام به نقض 
این توافق چندجانبه متهم می کند که پس از خروج آمریکا از 
برجام و بازگش��ت تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران، 
طرف های اروپایی برجام از جمله فرانس��ه تنها به دادن وعده 
و وعید اکتفا کرده و گام محسوس��ی در راستای تأمین منافع 

مشروع ایران طبق برجام برنداشته اند.
اخیراً فرانسه طرحی را مبنی گشایش خط اعتبار 15 میلیارد 
دالری برای ایران در ازای بازگش��ت ایران به تعهدات پیشین 
خود ارائه داد، اما در نهایت معلوم ش��د که فرانس��وی ها حتی 
اج��رای این طرح را منوط به موافقت آمریکا با اعطای معافیت 
به مش��تریان نف��ت ایران می دانن��د و در عم��ل نمی توانند یا 

نمی خواهند کاری را بدون اجازه آمریکا پیش ببرند.
س��خنگوی اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی درباره عبور تهران از 
س��قف برجامی ذخیره اورانیوم غنی شده، از ایران خواست تا از 
هرگونه کاهش تعهد جدید دست بکشد. این درخواست اتحادیه 
اروپا در حالی مطرح می ش��ود که طرف های اروپایی برجام پس 
از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق مدعی ش��دند بهره مندی 
ای��ران از مزایای اقتص��ادی برجام را تضمی��ن می کنند. وزرای 
خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان سرانجام با صدور بیانیه مشترکی 
در بهمن ماه گذش��ته رس��ما ثبت یک کانال مال��ی ویژه برای 
تجارت با ایران را اعالم کردند. بنابر ادعای آن ها هدف بلندمدت 
اینس��تکس  گشایش کانال های اقتصادی برای کشور های ثالثی 
اس��ت که تمایل به تجارت با ایران را دارند و سه کشور اروپایی 

همچنان تالش می کنند که به چنین هدفی دست یابند.
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