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 تهران عامل حمله به نفتکش ایرانی
را می شناسد

تحلیلگر برجسته عرب نوشت: واکنش تهران به حادثه 
انفج��ار در نفتکش ایرانی نش��ان می دهد این کش��ور 
قصد ایجاد تنش با عربس��تان را ن��دارد و عامل حمله 

را می شناسد.
عب��د الباری عطوان نوش��ت: فکر نمی کن��م حمله به 
نفتک��ش ایرانی حامل یک میلیون بش��که نفت که به 
مقصد س��وریه در حرک��ت بود، تصادفی بوده باش��د. 
آنه��م زمانی که وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( از اعزام 
هزاران سرباز و سامانه موشکی دفاعی تاد به عربستان 
خبر داده است. روشن است در پی حمالت ویرانگر به 
تاسیس��ات نفتی بقیق و خریص، اکنون منطقه خلیج 
فارس و دریای س��رخ در آس��تانه مرحل��ه جدیدی از 

تنش قرار گرفته است.
وی در ادامه نوشت: حمله به نفتکش ایرانی "سابیتی" 
نزدیک سواحل جده عربس��تان، برای اولین بار اتفاق 
افت��اده، زیرا هیچ ی��ک از نفتکش هایی که در ماه های 
اخی��ر م��ورد چنی��ن حمالتی ق��رار گرفتن��د، ایرانی 

نبوده اند.
شرکت نفت ملی ایران مالک نفتکش سابیتی، شلیک 
موش��ک به این نفتکش از خاک عربس��تان را تکذیب 
ک��رده و همی��ن امر عامل این حمل��ه را در هاله ای از 
ابه��ام قرار می دهد. برخی پی��ش بینی می کنند بعید 
نیست زیردریایی های اسرائیلی به این حمله موشکی 
اقدام کرده باش��ند که موجب تغییر مسیر و بازگشت 

سابیتی به خلیج فارس شد.
روای��ت دیگری آمری��کا را نیز از جمل��ه متهمان این 
ماجرا می دان��د و این اقدام را واکنش��ی به تخریب ۶ 
نفتکش س��عودی، اماراتی و ن��روژی در دریای عمان 
و س��رنگونی پهپاد گلوبال هوک در ۲ ماه پیش، تلقی 
می کند. حمله به بقیق، قلب صنایع نفتی عربس��تان، 
ک��ه انصاراهلل یمن مس��ئولیت آن را برعه��ده گرفت، 
شکستی برای عربستان و آمریکا بود. در وهله نخست 
ای��ن اقدام توهین به عربس��تان و ابه��ت آن بود و در 
واقع این حمله نشان از شکنندگی اقدامات این کشور 
در زمین��ه دفاع از تاسیس��ات نفتی آن ب��ود. دوم زیر 
س��وال بردن سامانه موشکی و رادار های آمریکایی که 
این موش��ک ها توانس��تند با نفوذ به آن ها با دقت ۹۰ 

درصدی به اهداف مورد نظر اصابت کنند.
اینک��ه ای��ران هنوز در خصوص ای��ن حادثه هیچ یک 
از کش��ورهای منطقه را متهم نکرده، نش��ان می دهد 
قصد وارد ش��دن در هیچگونه تنشی با عربستان را در 
حال حاضر و پیش از ورود عمران خان، نخس��ت وزیر 
پاکستان به تهران ندارد. در این سفر که به درخواست 
عربستان انجام می شود، عمران خان پیشنهاد ریاض را 
برای مقامات ایران به همراه دارد. )جزئیات بیشتر( این 
اقدام همچنین نشانگر این است که تهران طرفی را که 
در این تجاوز دست داشته، می شناسد. تجارب ماه های 
پیش نشان می دهد به احتمال بسیار زیاد ایران به این 
حمله پاس��خ خواهد داد؛ زیرا سپاه پاسداران لحظه ای 
در سرنگون کردن پهپاد آمریکایی گلوبال هوک که ۲ 
م��اه پیش حریم هوایی ای��ران در تنگه هرمز را نقض 

کرده بود، تردید نکرد.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران

روسیه و ایران دارای روابط خوبی هستند 
رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که مسکو با توجه به روابط خوبی که با تهران 
دارد، حداکثر تالش خود را برای حل و فصل وخامت اوضاع بوجود آمده پیرامون 

ایران انجام خواهد داد.
والدیمیر پوتین گفت: در رابطه با روس��یه باید تاکید کنم که ما حداکثر تالش 

خود برای ایجاد شرایط ضروری برای پیشرفت مثبت اوضاع را انجام خواهیم داد. 
من معتقدم که روس��یه و ایران دارای روابط خوبی هس��تند و ما روابط خوبی هم با 

کشورهای دوست عرب داریم. پوتین خواستار انجام مذاکره با جمهوری اسالمی ایران با 
توجه به منافع ملی این کش��ور شد و افزود: کشور بزرگی مانند ایران هزاران سال است 
که به موجودیت خود ادامه داده و نمی تواند منافع خاص خود را نداش��ته باشد، منافعی 
که باید به آنها احترام گذاش��ت. باید با این کش��ور به مذاکره پرداخت. بدون گفت وگو 

نمی توان هیچ مشکلی را حل کرد.  تسنیم  

قادریم سید حسن نصراهلل و قاسم سلیمانی را ترور کنیم
طی روزها و هفته های اخیر تهدیدات مس��ؤوالن رژیم صهیونیس��تی علیه محور 
مقاومت افزایش یافته و به تازگی رئیس موس��اد به ترور س��ید حس��ن نصراهلل و 

قاسم سلیمانی تهدید کرده است.
یوس��ی کوهن ادعا کرد: س��لیمانی به خوبی می داند که ترورش محال نیست اما 

تاکنون اشتباهی مرتکب نشده که نام او را در لیست موساد قرار دهیم.
وی با این حال گفت: فعالیت س��لیمانی در هر مکانی واضح و ملموس اس��ت. او تیم 

عملیاتی را تأسیس کرده که چالش بزرگی برای اسرائیل محسوب می شود. اما می خواهیم 
برای همگان توضیح دهیم که ما هر کاری را که الزم باشد انجام می دهیم تا ایران قدرت 
نظامی هسته ای نداشته باشد چه با توافق و چه با هر وسیله دیگری. تمامی گزینه ها روی 
میز اس��ت. وی در جواب س��ؤالی درباره دلیل امتناع موس��اد از ترور سید حسن نصراهلل 

دالیل و توجیهاتی را ارائه کرد و گفت: این سؤال درست نیست.  فارس 

ایران از تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که جمهوری اس��المی ایران از تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند و 
اعتقادی به تهاجم و دخالت نظامی به این کشور ندارد، اظهار کرد که مناقشات 

را می توان از طریق نشست های سه یا چهار جانبه حل کرد.
س��ید حسین نقوی حسینی گفت: راهبرد اصولی جمهوری اسالمی ایران همواره 

حمایت از وحدت سرزمینی کشورها و عدم مداخله و تجاوز به سرزمین های کشورها 
اس��ت. اعتقاد ما بر این اس��ت که همه باید به تمامیت ارضی یکدیگر احترام گذاش��ته و 
اقدامی علیه س��رزمینی صورت نگی��رد. وی اضافه کرد: در این راس��تا حمایت و کمک 
مستش��اری جمهوری اس��المی ایران به برخی کش��ورهای منطقه با درخواس��ت همان 
دولت ها انجام می ش��ود. اعتقاد ما این اس��ت که کش��وری که مورد تجاوز آن هم بدون 

دلیل قانونی قرار می گیرد باید از تمامیت آن دفاع کرد.  ایسنا 

ظریف:
 راه حل نگرانی های ترکیه، 

حمله به سوریه نیست
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه راهکار رفع نگرانی های ترکیه،  
حمله به س��وریه نیس��ت؛ گفت امروز ب��ه گفت وگوهای درون 

سوریه، بازنویسی قانون اساسی و انتخابات نیاز است.
محمد جواد ظریف درباره راهکار پایان دادن به بحران سوریه 
توضیح داد: »امروز چی��زی که بدان نیاز داریم، گفت وگوهای 

درون س��وری، قانون اساسی بازنویسی ش��ده و انتخابات بعدی 
که امیدواریم در ۲۰۲1 برگزار ش��ود. زمانی که با وزیر خارجه 
ترکی��ه صحبت کردم، پیش از انتخابات قبلی بود، اکنون برای 
انتخابات بعدی آماده شویم. به نظرم تشکیل کمیته بازنویسی 
قانون اساس��ی س��وریه بس��یار مهم و گام اول اس��ت که باید 

متعاقب آن اقدامات جدی از جمله تنش کمتر، انجام شود«.
وی با بیان اینکه ایران خواسته ترکیه برای امنیت در مرزهای 
جنوب��ی اش را می پذیرد، اظهار داش��ت: »اما اعتقاد نداریم که 
ای��ن امنیت را می ت��وان از طریق تهاجم و یورش به س��وریه 
کس��ب کرد. ما گزینه های بهتری داریم. ما گزینه های بهتری 

به دوس��تان ترکیه ای خود پیشنهاد کردیم... مانند توافق آدانا. 
هم اکن��ون تواف��ق آدانا بین ترکیه و س��وریه وج��ود دارد. ما 
می توانیم کمک کنیم ُکردهای سوری و دولت سوریه و ترکیه 
به یک تفاهم برس��ند مبنی بر اینکه نیروهای مسلح سوریه به 
هم��راه ترکیه از مرزها محافظت کنند. این روش بهتری برای 
کس��ب امنیت اس��ت«. مجری تی.آر.تی. از وزیر خارجه ایران 
پرس��ید ایران به دنبال چه چیزی در سوریه است و ظریف نیز 
پاسخ داد: شش سال پیش که وزیر خارجه شدم، با آقای احمد 
داووداوغلو وزیر خارجه پیشین ترکیه در کنار رودخانه شرقی 
ق��دم زدم و به او یک طرح صلح چهاربندی پیش��نهاد کردم؛ 

آتش بس فوری، گفت وگوهای درون-س��وری، دولت فراگیر - 
که آن زمان خواستارش بودیم، و انتخابات.

ظریف ب��ا بیان اینکه ایران نظر ترکیه را درباره اینکه گروهک 
ُک��رد یگان ه��ای مدافع خل��ق )ی.پ.گ( ش��اخه ای گروهک 
تروریس��تی حزب کارگران کردس��تان )پ.ک.ک( است درک 
می کن��د، تصری��ح کرد: ام��ا ی.پ.گ نماینده تم��ام ُکردهای 
س��وریه نیس��ت. ُکردها و دولت س��وریه می توانند با ترکیه به 
تفاهم برس��ند تا امنیت مرزها تامین ش��ود. ب��اور ندارم که از 
طریق تهاجم به یک کشور دیگر، دوستان ترکیه ای ما بتوانند 

برای خودشان امنیت به ارمغان بیاورند  ایرنا

گزارش

ناظران سیاسی با تاکید بر اینکه اروپایی ها توان 
الزم ب��رای حفظ برج��ام را ندارند، و در واقع به 
عمد نمی خواهند تعه��دات برجام را اجرا کنند؛ 
معتقدند گام چهارم ایران چیزی خواهد بود که 
در ش��رایط موجود بیشترین بازدارندگی را برای 
کشور ایجاد کند اما، این موضوع که این گام چه 
چیزی اس��ت را باید صبر ک��رد و منتظر ماند تا 

درنهایت توسط مسئوالن اعالم شود.
در حال��ی به زودی گام چه��ارم کاهش تعهدات 
ته��ران در برنام��ه جام��ع اقدام مش��ترک اجرا 
می ش��ود که اروپایی ه��ا تاکنون ب��ه هیچ کدام 
ی��ک از تعهداتش��ان در قبال مل��ت ایران عمل 
نکرده ان��د؛ بلکه حتی ای��ران را تهدید کرده که 
اگ��ر گام چهارم را اجرایی کن��د از برجام خارج 

خواهند شد.
آنچ��ه نظر متوفق کارشناس��ان حوزه سیاس��ت 
خارجی ایس��ت اینکه اروپا قابل اعتماد نیس��ت 
و بای��د گام های کاهش تعه��دات ایران در قبال 

برجام اجرایی شود.

 اروپایی ها توان الزم برای حفظ برجام 
را ندارند

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه گام 
س��وم کاهش تعهدات برجامی ایران می بایست 
محکم تر برداش��ته ش��ود، گف��ت: اروپایی ها، نه 
ع��زم و اراده و ن��ه توان الزم ب��رای حفظ برجام 

را ندارند.
محمدمهدی برومندی در گفت وگو با خبرگزاری 
تس��نیم با تأکید بر ادامه رون��د کاهش تعهدات 
برجامی از س��وی ایران، گفت: زمانی که آمریکا 
از برجام خارج شد و از سوی دیگر اتحادیه اروپا 
نیز اقدامی عملی انجام نداده است، ایران نیز باید 
به روند کاه��ش تعهدات خود را ادامه دهد. وی 
با بیان اینکه اروپایی ها، نه عزم و اراده و نه توان 
الزم برای حفظ برج��ام را ندارد، افزود: با توجه 
به این ش��رایط، ایران گام سوم کاهش تعهدات 

برجامی را با قاطعیت کامل عملی می کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه 
ک��رد: گام س��وم کاهش تعه��دات برجامی ایران 
می بایس��ت محکم تر برداشته شود، ایران تاکنون 

هیچ اقدام عملی از س��وی اروپایی ها در راستای 
اجرای برجام مشاهده نکرده، بنابراین ما نیز معطل 
اروپایی ها نخواهیم ماند و مصمم به برداشتن گام 

سوم کاهش تعهدات برجامی هستیم.
برومندی ب��ا اعالم اینکه تصمیم��ات الزم برای 
برداشتن گام های بعدی در جهت کاهش تعهدات 
برجامی از س��وی ایران اتخاذ ش��ده است و گام 
س��وم نیز در زمان مقتضی عملیاتی خواهد شد، 
اظهار داش��ت: گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
جمهوری اس��المی باید محکم تر از دو گام دیگر 
برداشته شود، زیرا در غیر این صورت اروپایی ها و 
آمریکایی   ها نسبت به فشار حداکثری علیه ایران 

مصمم تر خواهند شد.

وی تصری��ح ک��رد: اروپایی ه��ا تاکن��ون خالف 
تعهدات شان عمل کرده اند و ما نیز باید اقدامات 
الزم را انج��ام دهیم، باید ش��رایط فروش نفت و 
رفع مس��ائل و مش��کالت بانکی و از سوی دیگر 
کاه��ش و بی اثر کردن تحریم ه��ا برای ایران در 

جهت حفظ منافع ملی، محقق شود.
نایب رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس در 
پایان با تأکید بر اینکه مس��ئولیت تمامی عواقب 
کاهش تعهدات برجامی ایران به  عهده اروپایی ها 
و کشورهایی است که آغازگر بدعهدی در اجرای 
مفاد برجام بودند، خاطرنش��ان ک��رد: اروپایی ها 
باید مطمئن باشند ایران در اخطاری که به آنها 
درباره کاهش تعهدات برجامی داده، جدی است 

و گام سوم را با جدیت اجرا خواهد کرد.

گام چهارم باید بیشترین بازدارندگی را 
برای کشور ایجاد کند

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: گام چهارم 
ایران در ش��رایط موجود بیش��ترین بازدارندگی 
را برای کش��ور ایجاد می کن��د؛ باید صبر کرد و 

منتظر ماند تا توسط مسئوالن اعالم شود.
حسن بهشتی پور درباره اقدامات اروپایی ها ذیل 
برجام، گفت: نظ��ام اقتصادی و بانکی آمریکا بر 
سر اروپایی ها س��ایه انداخته و عمال باعث شده 
است که ش��رکت ها به حرف دولت ها گوش فرا 
ندهند. همین موضوع س��بب ش��ده اس��ت که 

شرکت های اروپایی با ایران همکاری نکنند.
وی افزود: ش��رکت های اروپای��ی به دلیل ترس 
از جریمه ه��ای هنگفتی ک��ه وزارت خزانه داری 
آمریکا بارها علیه موسساتی که با ایران همکاری 
داش��ته اند وض��ع ک��رده،  از همکاری ب��ا ایران 
استنکاف کرده و همین موضوع سبب شده است 
که دولت های اروپایی قادر نباش��ند به تعهداتی 

که ذیل برجام داده اند،  عمل کنند.
کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل تصری��ح ک��رد: 
اختالف��ات موجود در موضوع هس��ته ای به یک 
دع��وای می��ان ای��ران و آمریکا تبدیل ش��ده و 
عم��ال در یکی دو س��ال اخیر مش��اهده کردیم 
که اروپایی ها نش��ان داده اند کاری از دستش��ان 

برنمی آید.
بهشتی پور با اشاره به سخنان بهروز کمالوندی، 
س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی که از آمادگی 
کشورمان برای برداش��تن گام چهارم خبر داده 
بود نیز گف��ت: باید دید که ایران در گام چهارم 
چه اقدامی را انجام خواهد داد و بعد بر اس��اس 
آن تحلی��ل کرد، ولی این نکته را باید بگویم که 
آنچه تاکنون ایران انج��ام داده،  باعث تحرکاتی 
از س��وی دولت های اروپایی ش��ده تا دس��ت به 
اقداماتی بزنند و در کن��ار آن ایران را تهدید به 

خروج از برجام کنند.
وی با تاکید بر این موضوع که باال بردن ظرفیت 
غنی سازی و تغییر نوع س��انتریفیوژها ابزارهای 
ای��ران برای گام چهارم هس��تند،  اضافه کرد: در 
گام س��وم ایران نوع جدید سانتریفیوژ را که در 
مرحله تحقیق و توس��عه بود در مدار تولید قرار 
داد و این موضوع آنق��در مهم بود که تروئیکای 
اروپای��ی تهدی��د به خ��روج از برج��ام کرده اند. 
هرچند هنوز مقام رس��می این موضوع را تایید 
نک��رده ولی در این مرحله ه��ر اقدام ایران تاثیر 
خ��ود را خواهد گذاش��ت و بازدارندگ��ی ایجاد 

خواهد کرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: گام 
چه��ارم ایران چیزی خواهد بود که در ش��رایط 
موجود بیشترین بازدارندگی را برای کشور ایجاد 
کند ولی ای��ن موضوع که ای��ن گام چه چیزی 
اس��ت را باید صبر کرد و منتظر ماند تا درنهایت 

توسط مسئوالن اعالم شود.

ناظران سیاسی مطرح کردند؛

اروپا به عمد تعهدات برجام را اجرا نمی کند 


