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واکنش لندن به آزادی استنا ایمپرو
وزی��ر خارجه انگلیس ب��ا غیرقانون��ی خواندن توقیف 
نفتکش اس��تنا ایمپرو توس��ط ایران، تهدید کرد برای 
تامین آزادی کش��تیرانی با ش��رکای بین المللی خود 

تالش می کنند.
دومینی��ک راب با مته��م کردن ایران ب��ه تنش زایی 
عمدی در آب های جنوبی خود مدعی ش��د: »اس��تنا 
ایمپرو به صورت غیرقانونی توس��ط ایران توقیف شده 
بود. این بخش��ی از الگوی تالش ب��رای مختل کردن 

آزادی ناوبری است.
وی س��پس به بیان اظه��ارات تحریک آمیز پرداخته و 
اف��زود: ما به ش��رکای بین المللی خود تالش می کنیم 
ت��ا از امنی��ت کش��تیرانی محافظت ک��رده و قوانین 

بین المللی را تقویت کنیم.
منابع خارجی از جمله خبرگزاری های آسوشیتدپرس 
و رویترز پیش��تر ادعا کردند که طبق داده های کنترل 
مکان شناورها، نفتکش استنا ایمپرو متعلق به شرکت 
انگلیسی اس��تنابالک بندرعباس را ترک کرده و بندر 
پورت رشید در ابوظبی را به عنوان مقصد جدید خود 

تعیین کرده است.  صداوسیما 

 پیش از مذاکره با ایران تحریم ها
را لغو نمی کنیم

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور دور گفت 
که واش��نگتن پیش از مذاکره با تهران تحریم ها را لغو 

نخواهد کرد.
دیوید شنکر مدعی شد که جنبش انصاراهلل یمن یکی 
از بازوهای ای��ران در منطقه بوده و ایران فناوری های 

نوین را در اختیار این جنبش قرار داده است.
معاون وزیر خارجه آمریکا به حمالت دو هفته پیش به 
تاسیسات نفتی آرامکوی سعودی اشاره کرد و گفت که 
یک گروه متش��کل از کارشناسان آمریکایی، اروپایی و 
بین المللی در حال تحقیق درباره حمالت به تاسیسات 
نفتی آرامکو هستند. وی درباره تشکیل ائتالف دریایی 
در خلیج ف��ارس نیز گفت که در حال انجام مذاکراتی 
ب��ا همپیمانان خود برای مش��ارکت در نیروی دریایی 

بین المللی در منطقه خلیج فارس هستیم.  مهر 

شاهد تغییرات محسوس در مواضع اروپا 
علیه ایران هستیم

نماینده وی��ژه دولت آمریکا در امور ایران پنجش��نبه 
تأکید کرد تغییرات محسوس��ی در مواضع اروپا علیه 

ایران اتفاق افتاده است.
برایان هوک با اش��اره به همس��و ش��دن کش��ورهای 
اروپایی با آمریکا در متهم کردن ایران به نقش داشتن 
در حمالت اخیر به تأسیسات نفت سعودی مدعی شد 
موضع فعلی اروپا علیه ایران یک شکست دیپلماتیک 
برای تهران اس��ت. بعد از خروج آمری��کا از برجام در 
اردیبهش��ت ماه س��ال گذش��ته، کش��ورهای اروپایی 
علی رغم محکوم کردن لفظی آن عماًل با سیاست های 
واش��نگتن علیه ایران همراهی کرده اند. این کش��ورها 
همچنی��ن اقدامی برای عملی ک��ردن وعده های خود 
جهت جبران خروج آمریکا از برجام صورت نداده اند. 

سه کشور اروپایی روز1 مهرماه همنوایی با سیاست های 
آمری��کا را علنی ت��ر کرده و هماهنگ ب��ا دولت دونالد 
ترامپ از لزوم ایجاد تغییرات جدید در برجام س��خن 
گفتند. انگلیس، آلمان و فرانسه در این بیانیه از ایران 
خواستند وارد چارچوب مذاکرات طوالنی مدت بر سر 
برنامه هس��ته ای، مس��ائل منطقه ای و برنامه موشکی 

شود.  فارس

اخبار

به خرید نفت و گاز از ایران ادامه می دهیم
رئیس جمه��ور ترکیه می گوی��د علی رغم تحریم های دولت آمری��کا علیه تهران، 

آنکارا به خرید نفت و گازطبیعی از ایران ادامه خواهد داد.
رج��ب طیب اردوغان با تاکید برای اینکه قطع خری��د نفت و گاز از ایران برای 
ترکی��ه غیر ممکن اس��ت، اظهار داش��ت که آن��کارا عالقه ای به قط��ع روابط با 

جمهوری اسالمی ایران ندارد.
آمریکا از س��ال گذش��ته در تالش بوده تا صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند. این 

بخش��ی از کارزار فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران است که پس از خروج آمریکا از 
توافق هس��ته ای با ایران در 18 اردیبهشت 97 آغاز شده و آمریکایی ها هدف خود از آن 

را دست یابی به توافقی جدید با تهران عنوان کرده اند. 
ته��ران تاکید دارد که علی رغم اقدامات خصمانه واش��نگتن به ف��روش نفت خود ادامه 

می دهد. ایسنا 

یا راهکاری برای برجام پیدا می شود یا وضعیت بدتر می شود
نماینده روس��یه در سازمان های بین المللی در وین گفت احتمال دارد طی چند 

ماه آینده به راهکاری درخصوص توافق هسته ای ایران برسند.
میخائی��ل اولیانوف گفت یا یک راهکار مثبت برای توافق هس��ته ای ایران یافت 

 می شود، یا وخیم شدن اوضاع ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در این باره توضیح داد: احتمال دارد طی چند ماه پیش رو، به راهکار مثبتی 

بر سر برجام برسیم، احتمال هم دارد وضعیت بدتر شود.
پیش��تر هم سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روس��یه گفته بود آمریکا نباید فقط به 
فک��ر گرفتن امتیاز باش��د بلکه برای توافق با ایران باید امتی��از بدهد.  تروئیکای اروپایی 
چند روز پیش درباره ایران یک بیانیه مش��ترک منتش��ر کردند. در این بیانیه سه کشور 
اروپایی مدعی ش��دند که همچنان از توافق هس��ته ای سال 2015 حمایت می کنند و از 

ایران خواستند تا به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد.  فارس 

ایران تحریم های آمریکا علیه چین و روسیه را محکوم کرد
س��خنگوی وزارت خارج��ه تاکید کرد: زی��اده روی آمریکا در اس��تفاده از حربه 
تحریم و تروریسم اقتصادی از یک سو به عاملی ضد منافع مردم و شرکت های 
آمریکایی تبدیل شده و از سوی دیگر نگرانی از سلب آزادی تجارت بین المللی 

سایر کشورهای مستقل را افزایش داده است.
سید عباس موسوی در واکنش به تحریم چند شرکت چینی از سوی دولت آمریکا 

ضم��ن محکومیت این اقدام اظهار داش��ت: تحریم های اخی��ر رژیم آمریکا علیه برخی 
کشورها خالف قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همکاری همه 
کشورها با ایران را مورد تشویق و تاکید قرار داده است. سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: 
جمهوری اس��المی ایران بعنوان قربانی اصلی تروریس��م اقتصادی، این رفتار بی ثبات ساز 
از جمله تحریم چند شرکت چینی را بشدت محکوم کرده و نسبت به پیامدهای یکجانبه 

گرایی در قالب تروریسم اقتصادی آمریکا به جامعه جهانی هشدار می دهد.  ایرنا

عطوان:
 دیپلماسی ایران پیروز میدان 

سازمان ملل
آن گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی تأکید کردند، اروپایی ها 
در رده وابس��تگان به آمریکا قرار دارن��د؛ چرا که آنها در تمام 
جنگ های آمریکا مش��ارکت کرده و می کنند لذا ش��رط بندی 
روی آنها در واقع به معنای اعتماد بر متحدان آمریکا است که 

محکوم به شکست است.
عبدالب��اری عط��وان تحلیلگر مطرح جهان عرب در س��رمقاله 
روزنام��ه فرامنطق��ه ای رای الیوم نوش��ت: اگ��ر نگوییم همه 
تحوالت سیاسی به دلخواه ایران رقم می خورد، اما بیشتر آنها 

این گونه بوده اس��ت و دونالد ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا، 
که شمش��یرش را ب��رای تهران از رو بس��ته و تحریم های فلج 
کننده ای علیه آن اعمال کرده اس��ت، اکنون سرگرم رسوایی 
انتخاباتی اش اس��ت و در آس��تانه تحقیقات از س��وی مجلس 
نمایندگان آمریکا قرار گرفته اس��ت؛ اقدامی که ش��اید منجر 
به برکناری وی ش��ود یا ش��انس پیروزی وی برای انتخاب در 
دوره دوم را بسیار ضعیف کند، افزون بر این، چین نیز با اعالم 
س��رمایه گذاری 450  میلیارد دالری ب��رای حمایت از اقتصاد 

ایران وارد میدان می شود.
دیپلماسی ایران در سطح بین المللی پیروز میدان سازمان ملل 
و کریدورهای ویژه آن بود و بیش��تر رهبران کشورهای غربی 
برای دیدار با روحانی در صفی طوالنی قرار می گرفتند، امانوئل 
ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه بسیار تالش کرد تا به همراه 

همتای آمریکایی اش، که اش��تیاق بسیار زیادی برای دیدار با 
رئیس جمه��وری ایران دارد، به جمع روحانی نفوذ کند. ترامپ 
حت��ی از میانجیگران زیادی برای ترتیب دادن چنین دیداری 
و یا حتی دس��ت دادن س��ریع با روحانی در برابر دوربین های 
تلویزیونی درخواس��ت کم��ک کرد ولی نه تنه��ا چنین امری 
اتفاقی نیفتاد بلکه حتی نتایجی که این اقدامات برای ماکرون 
و اتحادیه اروپا به همراه داش��ت برخ��الف چیزی بود که آنها 
گمان می کردن��د. و همانگونه که رئیس جمهور روحانی گفت، 
عکس را باید در مرحله پایانی مذاکرات و بعد از دس��تیابی به 

توافق و نه در ابتدای مذاکرات گرفت.
عطوان به بیانات رهبر معظم انقالب اس��المی اش��اره کرد که 
فرمودند راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی بسته نیست، گفتند: اما به هیچ وجه نباید 

به کش��ورهایی که پرچم دشمنی با نظام اسالمی را در دست 
گرفته ان��د و در رأس آنه��ا آمریکا و این چند کش��ور اروپایی، 
اعتماد ش��ود زیرا آنها صریحاً با ملت ایران دش��منی می کنند. 
ایش��ان با اشاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق هسته ای و 
عمل نک��ردن به وعده ها و همچنین نحوه عملکرد اروپا بعد از 
خروج آمریکا از توافق هس��ته ای و اعمال ظالمانه تحریم های 
ثانوی��ه افزودن��د: اروپایی ها با وجود وعده ه��ای خود، عماًل به 
تحریم های آمریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و 
از این پس هم بعید اس��ت کاری برای جمهوری اسالمی انجام 

دهند، بنابراین باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد. 
چنین اظهاراتی به این معناس��ت که انتظار دونالد ترامپ برای 
دیدار با روحانی بر سر میز مذاکرات بسیار طول خواهد کشید.

 تسنیم 

گزارش

درحال��ی دوباره ش��اهد لفاظی های گس��تاخنه 
انگلی��س علیه ملت ایران هس��تیم ک��ه از نگاه 
ناظران سیاس��ی اتهام زنی آنها برای این اس��ت 
که می خواهند مجدد مسائل منطقه را برجسته 
و عربستان را علیه ایران تحریک کرده و فضایی 
را برای گرفتن پول های بیش��تر از عربستان و به 
عبارتی دوش��یدن این گاو ش��یرده ایجاد کنند؛ 
البته الزم اس��ت مس��ؤوالن سیاست خارجی ما 
نس��بت به این مواضع خصمان��ه و خباثت آمیز 

انگلیس، واکنش های جدی تری را نشان دهند.
به تازگ��ی وزیر خارجه انگلیس ای��ران را عامل 
حم��الت اخی��ر به تأسیس��ات نفتی عربس��تان 
سعودی متهم کرد و گفت لندن در حال رایزنی 
با شرکای خود اس��ت تا بهترین پاسخ را به این 

حمالت بدهد.
دومینیک راب گفت: این اقدامات، باید با تبعاتی 
روبرو ش��ود. به عنوان نمونه، حم��الت اخیر به 
تأسیس��ات نفتی آرامکو عربس��تان س��عودی را 
در نظر بگیرید... دولت انگلس��تان برای ارزیابی 
حقایق و مس��تندات وقت صرف کرد و ما اکنون 
اطمین��ان داریم که ایران مس��ئول بوده اس��ت. 
ش��واهد روش��ن اس��ت و هیچ توضیح جایگزین 
محتم��ل دیگری وجود ن��دارد. وی این حمالت 
را معادل حمله مسلحانه به عربستان سعودی و 
ناقض یکی از اص��ول بنیادین قوانین بین المللی 
در منش��ور س��ازمان ملل متح��د خواند و گفت 
لندن در حال رایزنی با ش��رکای خود است تا به 

»مؤثرترین شکل به این حادثه پاسخ دهد.
اظهارات خصمانه راب ی��ک روز بعد از آن بیان 
می ش��ود که نخست وزیر این کشور در نیویورک 
در حاش��یه مجمع عمومی سازمان ملل با حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. جانسون 
پی��ش از این دیدار، همصدا ب��ا آمریکا، برجام را 
توافقی بد خوانده و گفته بود باید برای رس��یدن 

به یک توافق تازه تالش کرد.

نفرت و انزجار ملت ایران نسبت به لندن 
بعضا بیش از واشنگتن است

سخنگوی اسبق وزارت خارجه با بیان اینکه کفه 
نفرت و انزجار ملت ایران نس��بت به لندن بعضا 

س��نگین تر از واشنگتن است، گفت: لندن تالش 
کند تا روابط سیاس��ی و دیپلماتیک موجود را با 
اتخاذ مواضع نابخردان��ه و خصمانه بیش از این 

تهدید نکند.
سید محمدعلی حس��ینی در خصوص ادعاهای 
بی اس��اس اخیر مقامات انگلیسی علیه ایران از 
جمله بوریس جانسون نخست وزیر و دومینیک 
راب وزیر خارجه این کشور عنوان کرد: انگلیس 
پ��س از آن که با بدعه��دی و انفعال محض در 
انجام تعهدات برجامی، ناتوانی و وابس��تگی بی 
چون و چرای خود را به سیاس��ت های واشنگتن 
ب��ه نمایش گذاش��ت، اکنون با اتخ��اذ مواضعی 
گس��تاخانه و وارد ک��ردن اتهامات بی اس��اس و 
تکراری به جمهوری اس��المی ای��ران، از رویکرد 

ریاکارانه خود نسبت به برجام پرده بر می دارد.
وی افزود: آقای جانس��ون، نخست وزیر انگلیس 
ب��ا تکرار لفاظی های رئیس جمهور رژیم آمریکا، 
برج��ام را یک توافق بد می خواند و گس��تاخانه 
ای��ران را ک��ه در نگاه اف��کار عموم��ی دنیا و به 
گواه��ی گزارش های متعدد آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی، تنها ط��رف پایبند و متعهد برجام 
بوده، مس��ئول وضعیت نابس��امان کنونی برجام 
معرفی می کند. او در حمایت از رژیم آمریکا که 
ط��رف یاغی برجام و متهم اصلی بحران پیچیده 
فعلی اس��ت، س��ناریوی فریبکارانه دیگری را به 
بهانه رسیدن به یک توافق بهتر کلید زده است.
حسینی خاطرنش��ان کرد: نخست وزیر انگلیس 
که این روزها با مناقش��ات سیاس��ی سختی در 
داخ��ل کش��ورش روبرو و در آنجا نی��ز متهم به 
فریبکاری اس��ت، در قبال تهاجم ارتش یمن به 
تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان نیز به دروغ 
پردازی روی آورده و بدون اس��تناد به مدرک و 
یا منبعی موثق و در اقدامی مضحک، جمهوری 
اس��المی ایران را عامل اصلی این تهاجم معرفی 

کرده است.
س��فیر پیش��ین ای��ران در ایتالیا عن��وان کرد: 
دولتمردان انگلیس ب��ه خوبی می دانند که کفه 
نفرت و انزجار ملت ایران نس��بت به لندن بعضا 
س��نگینتر از واشنگتن است. اظهارات اخیر آنان 
درب��اره برج��ام و آرامکو و پی��ش از آن، راهزنی 

دریایی و توقی��ف غیرقانونی نفتکش ایرانی این 
کفه را سنگین تر هم کرده است.

وی گف��ت: بنابراین بهتر اس��ت لن��دن عاجز و 
وامان��ده در اج��رای کمترین ها، ت��الش کند تا 
روابط سیاس��ی و دیپلماتیک موجود دو کش��ور 
را با اتخاذ مواضع نابخردانه و خصمانه خود علیه 

ملت ایران بیش از این مورد تهدید قرار ندهد.

وزارت خارجه موضع مقتدرانه ای در قبال 
مواضع انگلیس اتخاذ کند

تحلیلگر مس��ائل بین الملل با اشاره به ادعاهای 
بی اساس مقامات انگلیسی علیه ایران، بر اتخاذ 
موض��ع مقتدرانه ای از س��وی وزارت خارجه در 
مقاب��ل ای��ن خباثت ها تأکید ک��رد و گفت: چه 
خ��وب بود ک��ه روحانی با نخس��ت وزیر متزلزل 

انگلیس مالقات نمی کرد.
مهدی فضائلی در گفت وگو با فارس، در خصوص 
ادعاهای بی پایه و اساس مقامات انگلیسی علیه 
جمهوری اسالمی ایران در روزهای اخیر از جمله 
اظه��ارات دومینیک راب وزی��ر خارجه انگلیس 
در پارلم��ان این کش��ور و همچنین اتهامات بی 
اس��اس بوریس جانس��ون مبنی بر دخالت ایران 
در حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان، 
س��ابقه خباثت ه��ای انگلیس ب��رای ایرانی ها را 
س��ابقه ای طوالنی برشمرد که تازگی ندارد و هر 
از چندگاهی به مناس��بتی این خباثت ها مجدد 

ابراز و برجسته می شود.
فضائل��ی همچنین به همراهی ه��ای انگلیس با 
آمریکا اش��اره کرد و اف��زود: در وقایع اخیر نیز 
انگلیس در همراهی با آمری��کا، ادعاهایی واهی 
را علی��ه ای��ران مطرح ک��رد ک��ه علیرغم همه 
توانمندی ها و فناوری هایی که از آن برخوردارند، 
تا االن نتوانس��تند هیچ سندی مبنی بر دخالت 
ایران در ماج��رای آرامکو ارائه کنند و فقط ادعا 

می کنند.
این تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل به دالیل طرح 
ای��ن ادع��ا پرداخت و عنوان کرد: یکی تش��دید 
فشار و فضاسازی علیه جمهوری اسالمی و دیگر 
اینکه برای آنها خیلی سنگین است که بپذیرند 
یمنی ها با این امکانات کم و این همه محدودیت 

و بع��د از چندین س��ال بمباران و کش��تار آنها، 
توانسته اند چنین ضربه ای را به آنها وارد کنند.

وی با بی��ان اینکه این موضوع به لحاظ حیثیتی 
برای آنها سنگین است، اظهار داشت: با این همه 
امکانات و پولی که آمریکایی ها برای تأمین امنیت 
عربستان از آنها دریافت کرده و با توجه به اینکه 
این حمله نزدیک یک��ی از مهمترین پایگاه های 
آمری��کا در منطق��ه رخ داده، آنه��ا نمی خواهند 
بپذیرن��د که این ضربه س��نگین توس��ط یمن و 

مجاهدان یمنی به آنها وارد شده است.
این فعال رسانه ای در تش��ریح دلیل دیگر برای 
ط��رح این ادعا نیز عن��وان کرد: آنها با طرح این 
ادعاها و فضاس��ازی ها می خواهند مجدد مسائل 
منطق��ه را برجس��ته و عربس��تان را علیه ایران 
تحریک کرده و فضایی را برای گرفتن پول های 
بیشتر از عربستان و به عبارتی دوشیدن این گاو 

شیرده ایجاد کنند.
وی به مشکالت داخلی که نخست وزیر انگلیس 
در حال حاضر با آنها دس��ت به گریبان است نیز 
اش��اره ک��رد و ادامه داد: انگلس��تان که در حال 
حاض��ر ب��ا این هم��ه تنش و مش��کل در داخل 
روبرو اس��ت و ماه هاس��ت نتوانسته بین دولت و 
پارلم��ان توافق��ی را به وج��ود آورد و مردم این 
کش��ور نیز نسبت به ش��رایط اقتصادی انگلیس 
معترض هستند و از سویی بحث استقالل طلبی 

مجموعه های آن مثل اسکاتلند و ایرلند شمالی 
دوباره تقویت ش��ده و بحرانی را برای این کشور 
ایج��اد ک��رده، می خواهد ب��ا طرح ای��ن ادعاها، 
همراهی و هم پیمانی مجددی را با آمریکایی ها 

داشته باشد.
فضائل��ی با بیان اینکه بهتر اس��ت انگلیس��ی ها 
به مس��ائل داخلی خود بپردازند و مش��کالت و 
بحرانی ه��ای داخلی خ��ود را حل و فصل کنند، 
عن��وان کرد: فرافکنی های��ی در طرح این ادعاها 
صورت می گیرد و مش��خص است که جمهوری 
اس��المی ایران هی��چ اعتنای��ی به ای��ن ادعاها 
نمی کند. البته الزم اس��ت مس��ؤوالن سیاس��ت 
خارجی ما نس��بت ب��ه این مواض��ع خصمانه و 
خباث��ت آمیز انگلیس، واکنش های جدی تری را 

نشان دهند.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل بین المل��ل در عین حال 
خاطرنشان کرد: چه خوب بود که آقای روحانی 
ب��ا بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر متزلزلی که 
ش��رایط داخلی اش آنقدر نامناسب بود که حتی 
نتوانس��ت مدت قابل توجهی را در نیویورک به 
سر ببرد و مجبور شد بالفاصله به دلیل وضعیت 
نامناس��ب داخل انگلیس به این کشور بازگردد، 
مالقات��ی را انجام نم��ی داد، ول��ی االن جا دارد 
وزارت خارجه ما موض��ع مقتدرانه ای را در برابر 

انگلیس اتخاذ کند.

دهقانی:
  سیاست فاجعه بار هسته ای آمریکا 

متوقف شود
مع��اون وزیر خارجه ایران با تاکید بر توقف سیاس��ت غیر مس��ؤوالنه و 
فاجع��ه بار هس��ته ای آمریکا گفت: رژیم صهیونیس��تی بای��د مجبور به 

عضویت فوری و بدون پیش شرط در ان.پی.تی شود.
غالمحس��ین دهقانی معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه 
در س��خنرانی خود خلع سالح هسته ای و ایجاد یک جهان عاری از این 
س��الح ها را ضرورتی خواند ک��ه باید مدتها قبل تحق��ق می یافت و بر 

حمایت ایران از این آرمان تاکید کرد. 
به گفته دهقانی، دور جدید مسابقه تسلیحاتی هسته ای و مسابقه مدرن 
س��ازی سالح های هس��ته ای روندهای نگران کننده ای هستند که بقای 

نوع بشر را تهدید می کند.
وی افزود: خروج ایاالت متح��ده آمریکا از معاهده برجام، مثال دیگری 
از سیاس��ت های غیرمسئوالنه این کشور اس��ت که صلح و امنیت بین 
الملل��ی را تضعیف می کند و در عین حال، خروج آمریکا از پیمان منع 

موشک های هسته ای میان برد وخامت اوضاع را تشدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور فعلی ایاالت متحده به دنبال دستیابی 
به س��الح های هسته ای بیشتری اس��ت تا در نوک قله باشد، به برنامه 
گس��ترده مدرن سازی زرادخانه های هس��ته ای آمریکا و توسعه سالح 
های هس��ته ای کوچک با آستانه استفاده پایین تر اشاره کرد. این مقام 
کشورمان همچنین با اشاره به سند موسوم به بازبینی وضعیت هسته ای  
س��ال 2018 آمریکا که نقش سالح های هسته ای در استراتژی های آن 

افزایش یافته آن را هشداردهنده خواند.   مهر 

در پیامی خصوص مطرح شد:
 تهدید اتحادیه اروپا به خروج

 از توافق هسته ای
اتحادیه اروپا با ارس��ال پیامی خصوصی به تهران هش��دار داده در صورت 
ت��داوم روند کاهش تعه��دات ایران ذیل برجام، ای��ن اتحادیه چاره ای جز 
خروج از توافق مذکور همزمان با گام چهارم برجامی ایران نخواهد داشت.

روزنام��ه گاردین می گوی��د اتحادیه اروپا با ارس��ال پیامی خصوصی به 
تهران هش��دار داده اگر تهران تهدیدش به دورش��دن بیش��تر از برجام 
را اجرای��ی کند، این اتحادیه چاره ای ج��ز خروج از برجام در ماه نوامبر 

)همزمان با گام چهارم برجامی ایران( نخواهد داشت.
تهدی��د اتحادی��ه اروپا به خروج از برجام در حال��ی صورت می گیرد که 
شرکای اروپایی این توافق پس از خروج آمریکا به هیچ یک از وعده های 
خود برای بهره مند ساختن ایران از مزایای اقتصادی آن عمل نکرده اند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 18 اردیبهش��ت پارس��ال به صورت 
یکجانب��ه و بدون دلیل خاصی از برجام که م��ورد تأیید جامعه جهانی 
و ش��ورای امنیت سازمان ملل بود خارج ش��د و اعالم کرد کارزار فشار 
حداکث��ری علیه ایران را به راه خواهد انداخ��ت تا صادرات نفت تهران 
را به صفر برس��اند و آن را مجبور کند ب��ار دیگر به میز مذاکره بیاید تا 

»توافق بهتری« برای آمریکا رقم بخورد.
طرف های اروپایی برجام پس از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق ضمن 
ابراز »تأس��ف« از اقدام واشنگتن مدعی شدند بهره مندی ایران از مزایای 
اقتصادی برجام را تضمین می کنند. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان 
سرانجام با صدور بیانیه مشترکی در بهمن ماه پارسال رسما ثبت یک کانال 

مالی ویژه برای تجارت با ایران اعالم کردند.  باشگاه خبرنگاران 

وقتی انگلیس در وقاحت علیه ایران سنگ تمام می گذارد

تقالی لندن برای برجسته کردن مسائل منطقه و دوشیدن عربستان 
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