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گفت وگوی آمریکا با مقام های سعودی و قطر 
وزیر خارجه آمریکا طی نشس��ت های جداگانه با وزیر 
دفاع قطر و وزیر مش��اور دولت عربس��تان سعودی در 
امور خارجه در واشنگتن، بر ضرورت ایجاد وحدت در 
شورای از هم گسیخته خلیج فارس برای آنچه مقابله با 

ایران خواند، تأکید کرد.
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
بیانیه ای، از دیدار مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور 
و خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر در واش��نگتن 
خبر داد. این س��خنگو تصریح ک��رد، پامپئو و العطیه 
درب��اره اهمیت اتحاد ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
جهت آنچ��ه رویارویی با اقدامات بی ثبات کننده نظام 

ایران علیه منطقه خواند، گفت وگو کردند.
اورتاگوس افزود، وزیران خارجه آمریکا و قطر همچنین 
درباره روابط دوجانبه میان دو کشور و برخی از مسائل 
منطق��ه ای، از جمله اوضاع در عراق، س��وریه و لبنان، 
بحث و گفت وگو کردند. سخنگوی وزرات خارجه آمریکا 
در ادام��ه افزود، مایک پامپئو همچنین با عادل الجبیر 
وزیر مش��اور دولت سعودی در امور خارجه دیدار کرده 
و درباره مس��ائل نگران کنن��ده دو جانبه و منطقه ای از 
جمله ض��رورت مداوم مقابله با به اصطالح فعالیت های 

بی ثبات کننده ایران گفت وگو کرد.  ایرنا

خبر

ایران قادر است ضرباتی جدی به ما وارد کند
یک فرمانده ارش��د ارتش رژیم صهیونیس��تی در یک 
نشست غیرعلنی اذعان کرده است که ایران قادر است 

حمالتی جدی علیه این رژیم ترتیب دهد.
ژن��رال آهرون خلیوا فرمانده اداره عملیات ارتش رژیم 
صهیونیستی در نشستی که پشت درهای بسته انجام 
شده، هش��دار داده است که ایران قادر است حمالتی 
جدی علیه این رژیم انجام داده و خس��ارات زیادی به 

تل آویو تحمیل کند.
فایل صوتی اظهارات خلیوا که در نشست اداره بودجه 
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی مطرح شده از شبکه 
کان ۱۱ رژیم صهیونیستی پخش شده است. بر اساس 
این فای��ل صوتی، خلیوا در این نشس��ت به تش��ریح 
تهدیدات پیش روی رژیم صهیونیس��تی در سال های 

آتی پرداخته است.
در بخشی از این فایل، خلیوا می گوید: ما اکنون جبهه 
ت��ازه ای این بار در عراق، پیش روی خود داریم. ما در 
س��ال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و سال های پیش از آن در 
ع��راق بوده ایم. ما همچنین نی��روی قدس ایران را در 

بلندی های جوالن داریم.
وی می افزای��د: این هراس افکنی نیس��ت. این واقعیت 
است. همینطور در "ضاحیه" در لبنان، اتفاق هایی در 
ارتب��اط با تهدیدات وج��ود دارد که دائما هم در حال 

تغییر و تحول است و باید آن را مدیریت کنید.
این فرمانده ارش��د نظامی ارتش رژیم صهیونیس��تی 
س��پس با بیان اینکه اکنون اس��رائیل در شمال، شرق 
و جنوب با چندین جبهه متخاصم روبه روست، عنوان 
می کند که این جبهه ها به ش��کل فزاینده ای در حال 
هماهنگ ش��دن با یکدیگر اس��ت. وی سپس به چند 
نمون��ه حمل��ه راکتی اش��اره می کند که ب��ا فاصله ای 
ان��دک از هری��ک از ای��ن جبهه ه��ا علیه ش��هرهای 

صهیونیست نشین انجام شده است.
او در ادامه می گوید: تمام نش��انه ها حاکی از آن است 
که به دالیل متعدد، از مسئله قدرت های بزرگ یعنی 
ایاالت متحده و روس��یه گرفته تا مس��ئله تسلیحات 
غیرقانون��ی، س��ال ۲۰۲۰ از منظ��ر امنیتی به صورت 

بالقوه برای منافع اسرائیل منفی است.
خلیوا س��پس ب��ه حمل��ه تالفی جویانه ۲۳ ش��هریور 
یمنی ه��ا ب��ه تأسیس��ات نفتی عربس��تان س��عودی 
پرداخت��ه و این حمله را به ایران نس��بت داده اس��ت. 
وی سپس می گوید: روز ۱۴ سپتامبر، نیروهای ایرانی 
به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی حمله کردند. 
ای��ن حمله چنان پیچی��ده بود که تمام س��امانه های 
امنیتی س��عودی و آمریکایی را در طول مسیرش دور 
زد و قیمت نفت را باال برد. هرکسی که تصور می کند 
ک��ه ایرانی ها نمی توانند مش��ابه آن را علی��ه ما انجام 

دهند، فردی حرفه ای نیست.
در حمله ش��هریور ماه به تأسیس��ات شرکت سعودی 
آرامک��و در دو منطقه بقی��ق و خریص، چندین مخزن 
نفتی ه��دف حمالتی دقیق قرار گرفت. با وجود فاصله 
زیاد این دو تأسیسات از مرز یمن، هیچ یک از سامانه های 
دفاعی آمریکا و عربستان سعودی پرواز پهپادهای یمنی 
را شناسایی نکرده و به مقابله با آن ها نپرداخته بود. در 
پی این رخداد، آمریکا اعالم کرد س��امانه های پدافندی 

بیشتری به عربستان ارسال می کند.
در هفته ه��ای بعد از این حمله، بس��یاری از مقام های 
سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی هشدار داده اند که 
ممکن است حمله مشابهی علیه این رژیم هم صورت 
گیرد. همزمان »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی برای مقابله با توان موش��ک های کروز 
ایرانی، طرح ایجاد س��پر یکپارچه موش��کی را مطرح 
کرده که انجام آن س��ال ها زمان می برد و به بودجه ای 

چند میلیارد دالری نیاز دارد.  فارس

از نگاه دیگران 

برجام نتیجه داده بود، اما ترامپ از آن خارج شد
نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمری��کا، گام چهارم برجامی 

ایران را نتیجه اقدامات ترامپ در خروج از این توافق هسته ای خواند.
الیزاب��ت وارن در صفحه توییت��ری خود ضمن انتقاد از اق��دام ترامپ در خارج 
کردن آمریکا از برجام نوشت: تصمیم ایران برای ازسرگیری غنی سازی در فوردو 

بس��یار نگران کننده است. قبل از آنکه ترامپ آن )برجام( را پاره کند، توافق ایران 
کارآمد بود. ما باید به منظور محدود کردن برنامه هس��ته ای ایران و تقلیل بحران، به 

دیپلماسی جدی با همپیمانان خود بازگردیم.
اظهارات این نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا پس از آن مطرح شد که علی اکبر 
صالحی، معاون رئیس جمهور اس��المی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد که 
ایران در فردو و با حضور بازرسان آژانس غنی سازی تا سقف ۵ درصد را آغاز خواهد کرد. 
اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی ذیل سازوکار بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته ای 

وین صورت می گیرند.  ایسنا 

توافق ریاض هیچ کمکی به حل مشکالت یمن نمی کند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به توافق ناقص نیروهای وابسته به 
اش��غالگران و دولت مس��تعفی یمن، گفت: امضای این اسناد هیچ کمکی به حل 

مشکالت یمن نخواهد کرد.
س��ید عباس موسوی اظهار داشت: امضای چنین اس��نادی هیچ کمکی به حل 

مش��کالت یم��ن نخواهد ک��رد و این امر در جهت تثبیت اش��غالگری عربس��تان 
سعودی و متحدانش در جنوب یمن به صورت مستقیم و یا از طریق نیروهای نیابتی 

آنان خواهد بود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه با اش��اره به موضع جمهوری اس��المی ایران در خصوص 
تش��کیل دولت متح��د و فراگیر یمن بر اس��اس گفت وگوهای یمن��ی - یمنی بر حفظ 
وحدت و تمامیت ارضی این کشور تاکید و اظهار داشت: مردم هوشیار یمن که همیشه 
با اشغالگران مبارزه کرده اند به دشمنان و بدخواهان آنان اجازه نخواهند داد جنوب این 

کشور تحت کنترل و اشغال نیروهای خارجی در آید.  فارس

شکست برجام عواقب خطرناکی برای امنیت جهانی دارد
سفیر ایران در انگلیس ش��امگاه سه شنبه در مصاحبه ای هشدار داد که شکست 
برنامه جامع اقدام مش��ترک عواقب خطرناکی برای امنیت جهانی و منطقه ای به 

همراه خواهد داشت.
حمید بعیدی نژاد گفت: تصمیم ایران به کاهش اجرای برخی از تعهدات خود در 

برج��ام با هدف دادن فرصت کافی به دیگ��ر اعضا برای اجرای تعهدات خود گرفته 
شده است. سفیر ایران در انگلیس اضافه کرد: وضعیت فعلی قابل دوام نیست و شکست 
برجام به اعتراف همگان عواقب خطرناکی بر امنیت جهانی و منطقه ای خواهد داشت.

همچنین س��فیر جمهوری اس��المی ایران در لندن در صفحه توئیترش با اشاره به اعالم 
گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از س��وی حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان 
مبنی بر آغاز گازدهی به ماش��ین های س��انتریفیوژ در تأسیس��ات غنی س��ازی ش��هید 
علیمحم��دی فردو، نوش��ت: ایران در گام چه��ارم کاهش تعهداتش برجام��ی، اقدام به 

گازدهی به سانتریفیوژها در فردو خواهد کرد.  تسنیم

نتایج ۱۶ ماه بررس��ی یک اندیش��کده انگلیسی 
نشان می دهد ایران در برابر آمریکا و متحدانش، 
از برت��ری نظامی موثری در منطقه غرب آس��یا 

بهره مند است.
طب��ق نتایج تحقیق یک اندیش��کده نظامی، در 
حال حاضر ایران برتری نظامی موثری بر آمریکا 

و متحدانش در متطقه دارد.
ب��ه نوش��ته روزنامه گاردی��ن، نتای��ج تحقیقات 
موسسه بین المللی مطالعات راهبری در انگلیس 
که بر اس��اس بررس��ی دقیق راهبردها و دکترین 
ایران در لبنان، عراق، سوریه و یمن حاصل شده  
است، نش��ان می دهند تهران به دلیل بهره مندی 
از نیروهایی نظیر ش��به نظامیان شیعه یا قابلیت 
اس��تفاده از طرف ثال��ث در این مناطق به برتری 
موثری دست یافته است. نتایج این پروژه ۱۶ ماهه 
با نام »ش��بکه های اثرگذاری ایران نشان می دهد 
ک��ه این ش��بکه ها برای ای��ران مهم ت��ر از برنامه 
موش��کی بالستیک، برنامه هس��ته ای یا نیروهای 

نظامی متعارف این کشور  تلقی می شوند.
به گفته این اندیشکده، به طور کلی، سود  آمریکا 

و متحدان��ش در تع��ادل در ارتش های متعارف 
منطقه غرب آسیا اس��ت اما اکنون تعادل قوای 
موثر در این منطقه به نفع ایران اس��ت. علی رغم 
تحریم  های آمریکا، راهبرد اتخاذ ش��ده از سوی 
ایران، با مقاومت بین المللی اندکی مواجه است.

نتای��ج این تحقیق حاکی از این اس��ت، ش��بکه 
طراحی شده از سوی تهران به عنوان روش اصلی 
مقابله با دش��منان منطقه ای و فشار بین المللی 
مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد. این سیاس��ت 
»هم��واره به ایران نفع می رس��اند، بدون این که 
هزینه یا خطر مواجه مس��تقیم با دشمنانش را 

در پی داشته باشد.
در این گزارش آمده اس��ت: ایران در جنگ هایی 
ک��ه بین مردم اس��ت به نب��رد پرداخته و پیروز 
می شود نه جنگ بین کشورها. ایران از درگیری 
متقارن کشور-کش��ور اجتناب کرده و در عوض، 

نبرد نامتقارن از طریق ش��رکای غیر وابس��ته به 
دولت ه��ا را دنب��ال می کند«. با ای��ن حال طی 
۴۰ س��ال اخی��ر، نیروهای نظام��ی متعارف نیز 

نتوانسته اند حاکمیت ایران را برهم زنند.
طب��ق نتایج تحقیقات این اندیش��کده، ایران در 
کشورهای مختلف، تاکتیک های متفاوتی را اعمال 
می کند. در سوریه، نیروهای قدس به فرماندهی 
»قاس��م سلیمانی ارتش متعارف سوریه را جهت 
مبارزه با شورش��یان چن��د ملیتی تحت حمایت 
آمریکا تقویت کرده اند. در عراق، ش��به نظامیان 
تح��ت حمایت ایران نیروهای آمریکایی را هدف 
ق��رار می دهند. ایران در لبنان، از گروه حزب اهلل 
حمای��ت می کند و آن را ۲۵ هزار نیروی نظامی 
ذخیره، موش��ک های ضدتان��ک و راکت، تجهیز 
کرده اس��ت. در حال حاضر حزب اهلل بزرگ ترین 
حزب در پارلمان لبنان را ش��امل می شود و قادر 

اس��ت مانع از تصمیم گیری ها و تهدیدات رژیم 
صهیونیستی شود.

این موسس��ه انگلیس��ی در گزارش خود نوشت، 
مقابله با ایران تنها از طریق پاسخ های منطقه ای 
میسر نیس��ت بلکه درک قابلیت های حاکمیتی 
آن به ص��ورت یک مس��ئله کلی نیز م��ورد نیاز 
است؛ مسئله ای که پایه و اساس راهبرد امنیتی 
منطقه ای تهران است. همچنین هشدار می دهد 
نباید به صورت ساده انگارانه این طرف های ثالث 
را جنگجویان نیابتی قلمداد کرد زیرا ایران توقع 
بازگشت س��رمایه از س��وی آن ها را ندارد بلکه 

آن ها را تأمین مالی می کند.
همچنین این موسسه مدعی شد، ایران به اندازه 
کاف��ی در برابر م��وج اعتراضات ض��د ایرانی در 
منطقه مقاومت دارد اما با مشکالتی نیز دست و 
پنج��ه نرم می کند زیرا »قدرت اثرگذاری آن، به 

گروه هایی متکی است که یا تمایلی به حکومت 
کردن به طور مستقیم ندارند )مانند حزب اهلل( یا 
فاقد توانایی یا امکانات کافی برای حکومت داری 

هستند )نظیر متحدان عراقی(.
درحال��ی بارها به اقتدار ای��ران در منطقه اذعان 
ش��ده ک��ه ،فرماندهی مرک��زی ارت��ش آمریکا 
سنتکام در پیامی در صفحه رسمی توئیتر خود 
نوش��ت: گزارش های مبنی بر س��اقط شدن یک 
پهپاد آمریکایی نادرس��ت است. اگر یک سامانه 
هوایی ناش��ناس در حوزه اس��تحفاظی سنتکام 
ساقط شده، مربوط به منابع وزارت دفاع آمریکا 
نبوده است. این اطالعیه سنتکام در حالی است 
که ساعاتی پیش ارتش جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرد که س��امانه پدافند هوایی ارتش یک 
پهپاد ناشناس را در ماهشهر ساقط کرده است.

به تازگی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: 
یک فروند پهپاد متجاوز ازسوی سامانه های بومی 
نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی 
ماهشهر تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه پدافند 

هوایی کشور منهدم شد.  تسنیم 

گزارش

درحالی تهران از اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هس��ته ای 
خب��ر داد که کش��ورهای اروپایی از جمله فرانس��ه و آلمان با 
ادبیات��ی گس��تاخانه و قلدرمآبان��ه از ایران خواس��ته اند که به 
تعهدات برجام پایبند باش��د و بدون آنک��ه خود تاکنون حتی 

یک گام در جهت اجرای تعهداتشان بردارند! 
در راس��تای اجرای گام چهارم، پیش مخ��زن ۲۸۰۰ کیلویی 
 UF۶ ح��اوی حدود ۲ هزار کیلوگرم گاز هگزافلوراید اورانیوم
تحت نظارت بازرس��ان آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی پس از 
انتقال از نطنز به فردو، در س��الن خوراک دهی مجتمع شهید 

علیمحمدی فردو قرار گرفت.
پیشتر کاظم غریب   آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس 
از تحوی��ل نام��ه ایران به این س��ازمان درب��اره گازدهی فردو 
خبر داد. علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی نیز در 
اظهاراتی با اش��اره به ارس��ال این نامه، خاطرنش��ان کرد: روز 
چهارش��نبه با حضور بازرسان آژانس، غنی سازی اورانیوم تا ۵ 
درصد و همچنین غنی سازی ایزوتوپ های پایدار در تاسیسات 

هسته ای شهید علیمحمدی )فردو( آغاز می شود.
در بند پنج برجام آمده اس��ت: ایران بر اساس برنامه بلندمدت 
خود، برای ۱۵ سال، فعالیت های مرتبط با غنی  سازی اورانیوم، 
از جمله تحقیق و توس��عه تحت نظارت پادمانی خود را صرفا 
در تاسیس��ات غنی س��ازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی  
سازی اورانیوم خود را تا سقف ۳.۶۷ درصد نگه خواهد داشت، 
و در فردو، از هرگونه غنی  س��ازی اورانیوم و تحقیق و توسعه 
غنی  س��ازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت  پذیر 

خودداری خواهد ورزید.
بند شش��م برجام نیز عنوان می کند: ایران تاسیس��ات فردو را 
به یک مرکز هس��ته ای، فیزیک و فناوری تبدیل خواهد کرد. 
هم��کاری بین المللی از جمله به ش��کل س��رمایه  گذاری  های 
مش��ترک علمی در حوزه  ه��ای تحقیقاتی م��ورد توافق ایجاد 
خواهد ش��د. ۱۰۴۴ ماش��ین IR-۱ در قالب ش��ش آبشار در 
یک بال در تاسیس��ات فردو باق��ی خواهد ماند. دو عدد از این 
آبش��ارها به همراه زیرس��اخت های مربوطه ب��دون اورانیوم به 
چرخ��ش ادامه خواهد داد و  از جمله از طریق اصالح مقتضی 
زیرس��اخت  ها، برای تولید ایزوتوپ  ه��ای پایدار منتقل خواهد 
شد. چهار آبشار دیگر به همراه تمامی زیرساخت  های مربوطه 
به صورت س��اکن باقی خواهند ماند. تمامی س��انتریفیوژهای 
دیگ��ر و زیرس��اخت  های مرتبط با غنی  س��ازی جمع  آوری و 
تحت نظارت مس��تمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست 

یک انبار خواهد شد.
ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران در یکمین 
سالگرد خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه در بیانیه 
ای از کاه��ش تعهدات برجامی خبر داد و فرصتی ۶۰ روزه به 
ط��رف های باقیمان��ده در برجام داد تا تعهداتش��ان در زمینه 
بانکی و نفتی را عملیاتی کنند که این فرصت دو بار دیگر هم 
تمدید ش��د و ایران در سه گام کاهش تعهدات برجامی برخی 
محدودیت ها در زمینه فعالیت هسته ای که با برجام پذیرفته 
بود از جمله در زمینه میزان و س��قف غنی سازی و میزان آب 
س��نگین و همچنین در زمینه تحقیق و توسعه، متوقف کرد؛ 
ولی بعد از ۱۸۰ روز عمال ش��اهد هیچ اقدامی از ناحیه طرف 
های باقیمانده نبودیم و بر همین اس��اس و همانگونه که ایران 
پی��ش از این اعالم کرده بود ازدی��روز وارد گام چهارم کاهش 

تعهدات برجامی می شود.
دولت آمریکا به ریاس��ت دونال��د ترامپ بعد از خروج از برجام 
در راس��تای سیاستی موسوم به فش��ار حداکثری به اقداماتی 
تحریک آمیز مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی، اعزم یک ناوگروه، 
چن��د بمب افکن بی -۵۲ و چند جنگن��ده اف-۲۲ به منطقه و 
تحریم وزیر خارجه ایران روی آورده اس��ت. جمهوری اسالمی 
ای��ران در واکنش به این اقدام یک س��ال صبر راهبردی را در 
دس��تور کار ق��رار داد و به طرف های توافق هس��ته ای به ویژه 
کش��ورهای اروپایی که وعده جبران خروج آمریکا را می دادند 

مهلت داد به تعهدات خود ذیل توافق هسته ای عمل کنند. 
با گذش��ت یک س��ال و محقق نش��دن وعده های اروپا، شورای 
عال��ی امنیت ملی ایران در بیانیه ای روز ۱۸ اردیبهش��ت ماه به 
طرف ه��ای توافق هش��دار داد در صورتی که ظ��رف ۶۰ روز به 
تعهدات خود در زمینه های نفتی و بانکی عمل نکنند ایران طبق 

مفاد برجام، از تعهدات خود ذیل این توافق خواهد کاست. 

جمهوری اس��المی ایران تا کنون در س��ه گام گام از تعهدات 
خود کاس��ته اس��ت. تهران ش��هریورماه اجرای سومین گام از 

کاهش تعهدات خود را اعالم کرد. 
اولی��ن گام ای��ران در کاهش تعه��دات، عبور از س��قف ۳۰۰ 
کیلوگرمی ذخایر اورانیوم غنی ش��ده ۳.۶۷ درصد، عدم فروش 
آب سنگین و مازاد اورانیوم غنی شده  بود که در تاریخ هجدهم 
اردیبهش��ت اعالم شد. گام دوم روز شانزدهم تیر و با بیانیه ای 
دولت مبنی بر افزایش س��طح غنی سازی از ۳.۶۷ درصد اجرا 
شد. گام س��وم ایران برای کاهش و توقف برخی تعهدات ذیل 
برجام که از ۱۶ شهریور شروع شد، بیشتر مربوط به برداشتن 
محدودیت ها روی فعالیت های تحقیق و توسعه از جمله توسعه 
و راه اندازی نسل جدید سانتریفیوژها در تاسیسات غنی سازی 

اورانیوم بود.
یوش��یهیده س��وگا وزیر کابینه دولت ژاپن در واکنش به آغاز 
گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران اعالم کرد: توکیو، با 
وجود تصمیم اخیر ایران برای از سر گرفتن غنی سازی اورانیوم 
هر اقدام دیپلماتیکی را برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران 
انج��ام می دهد. وی افزود: ژاپن با آنکه که متحد آمریکاس��ت، 
رواب��ط خوب با ایران را حفظ ک��رده و بنابراین، بیش از پیش 
به دنبال گفتمان��ی میان دو طرف و پیش برد صلح و ثبات در 

منطقه خاورمیانه خواهد بود.

ایران پروتکل الحاقی توافقات پادمانی آژانس را نقض 
نکرده است

س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه روس��یه در واکنش به گام 
چهارم برجامی ایران در کاه��ش تعهداتش ذیل برجام تأکید 
ک��رد که  مس��کو همچنان به تالش های خ��ود برای اطمینان 
حاصل کردن از پایبندی تمامی اعضای توافق هس��ته ای ایران 
و ۱+۴ )انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعالوه آلمان( به برجام 

ادامه می دهد.
الوروف س��پس در خص��وص این اقدام ایران ضم��ن انتقاد از 
سیاس��ت های آمریکا گف��ت: تمامی گام هایی ک��ه ایران برای 
کاه��ش تعهداتش ذیل برجام برداش��ته اس��ت، در تناقض با 
ان.پی.تی و پروتکل الحاقی توافقات پادمانی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی نبوده است.
با اینحال، این دیپلمات روس از تهران خواست تا به تعهداتش 
همچنان پایبند باشد و تصریح کرد:  روسیه از ایران می خواهد 
که به برجام پایبند باش��د ام��ا در عین حال دالیل ایران برای 

کاهش تعهداتش ذیل برجام را درک می کند.
وی سپس آمریکا را مقصر اقدامات اخیر ایران در زمینه برجام 
دانس��ت و گفت: آمریکا در مس��یر تمامی تالش ها برای غلبه 
ب��ر بحران به وجود آمده در خصوص تواف��ق ایران مانع ایجاد 
می کن��د. الوروف ضمن حمایت از انگی��زه ایران برای کاهش 
تعهدات��ش ذیل برجام گفت: روس��یه عمیقاً از اوضاع به وجود 

آمده برای توافق هسته ای نگران است. ایران در مقابل پایبندی 
به برجام، هیچ چیز دریافت نکرده است.

معاون وزارت خارجه روس��یه با بیان اینکه تحریم های آمریکا 
علیه ایران تا کنون هیچ نتیجه ای در پی نداش��ته، تاکید کرد 

این سیاست واشنگتن محکوم به شکست است.
س��رگئی ریابکوف نیز پیش از س��فر به فلسطین اشغالی برای 
دیدار ب��ا مقامات رژیم صهیونیس��تی، توضیح داد تحریم های 
آمری��کا بر ایران و دیگر کش��ورهای جه��ان غیرقانونی بوده و 

ابزاری برای دیکته کردن خواسته های واشنگتن به آنهاست.
وی اظهار داش��ت: تصمیم دولت آمریکا برای تداوم سیاس��ت 
فش��ار حداکثری علیه ایران، نش��ان می دهد نه تنها تحریم ها 
تضعیف نش��ده بلکه واش��نگتن هیچ جایگزینی برای خروج از 

برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ندارد.
معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: ما قویاً معتقدیم که هر 
تحریم یکجانبه ای که به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده 
ش��ود، غیرقانونی اس��ت، در تناقض با قوانین و استانداردهای 
بین المللی ب��وده و در خدمت اعمال خواس��ت و دیکته کردن 
سیاس��ت های س��لطه طلبانه بر دیگران است که شامل ایران و 
دیگر مناطق جهان می ش��ود. ریابک��وف همچنین تاکید کرد 
علی رغ��م اینکه آمریکایی ها فهمیده ان��د چنین تحریم هایی تا 
کنون هیچ نتیجه ای در پی نداشته، باز هم به این سیاست که 

محکوم به شکست است، ادامه می دهند.
البته س��ه کشور اروپایی کمی گس��تاخانه در برابر اجرای گام 
چه��ارم ای��ران واکنش نش��ان دادند چناچن��ه رئیس جمهور 
فرانس��ه، در واکن��ش به گام ه��ای ایران در کاه��ش تعهدات 
هس��ته ای، تهران را به خروج از برج��ام متهم کرد و گفت، در 

هفته های آتی ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت.
امانوئل ماکرون به تبعات فروپاش��ی برج��ام پرداخت و گفت، 
اولویت نخس��ت باید تالش برای کاهش تنش باشد. وی گفت 
مقام ه��ای چینی هم ب��ا او هم نظر بوده اند ک��ه باید از میزان 

تنش ها کاست.
رئیس جمهور فرانس��ه افزود: ما شاید با تصمیم ایاالت متحده 
برای خروج از برجام مخالف باشیم، اما تصمیم به از سرگیری 
غنی سازی اشتباه است. با وجود تغییر سیاست ایاالت متحده 
در قبال برجام اروپایی ها توانس��تند ب��رای پانزده ماه برجام را 
حفظ کنند. ماکرون که در س��خنرانی نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد گفته بود، فشار بر ایران به افزایش تنش 
در منطق��ه منجر می ش��ود، اکن��ون از تصمیم برای فش��ار بر 
ایران س��خن گفت و افزود: حاال هفته های آینده صرف اعمال 
فش��ار بیشتر به ایران خواهد ش��د، تا ایران به چارچوب برجام 
بازگردانده ش��ود و تحریم های مش��خصی کاهش یابد تا بتوان 

موازنه بهتری را احیا کرد.
ماک��رون افزود: »به طور کلی، آغاز این رویکرد خروج از توافق 
با ما نبوده اس��ت. ما همچنان یک طرف این توافق هس��تیم و 

ای��االت متحده و ایران بودند ک��ه تصمیم گرفتند از آن خارج 
ش��وند. م��ا باید توافق هس��ته ای را بر اس��اس بازه های زمانی 
کوتاه م��دت و بلندمدت و همچنین در ارتباط با موش��ک های 
بالس��تیک و ثبات منطقه ای بازسازی کنیم. دو سال است که 

ما از این امر حمایت می کنیم.
فرانس��ه پیش��تر نیز در واکنش ب��ه گام های قبل��ی ایران در 
کاهش تعهدات هس��ته ای، خواس��تار بازگشت ایران به اجرای 
این تعهدات ش��ده بود. دولت برلین در واکنش به گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی ایران، گفت تهران باید هرچه سریعتر 

این اقدام غیرقابل قبول را اصالح کند.
هایک��و ماس وزی��ر ام��ور خارجه آلم��ان نی��ز در واکنش به 
راه ان��دازی زنجیره ۳۰ تایی س��انتریفیوژهای IR۶ ، گفته بود 
ایران، سانتریفیوژهای بس��یار پیشرفته ای ساخته که با توافق 
هسته ای منطبق نیست و می تواند آینده توافق هسته ای را به 

خطر بیاندازد. 

همه طرف ها به برجام پایبند باشند
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با درخواست از همه 
طرف ها برای پایبندی به توافق هسته ای، به گام چهارم اقدامات 

تقابلی ایران در چارچوب این توافق واکنش نشان داد.
اس��تفان دوجاریک س��خنگوی گوترش در پاس��خ به س��ؤالی 
در مورد آغاز غنی س��ازی در تأسیس��ات »فردو«، گفت: دبیر 
کل باره��ا تأکید کرده اس��ت که این توافق، برای منع اش��اعه 
هس��ته ای و دیپلماس��ی دس��تاوردی بزرگ بوده و به صلح و 

امنیت منطقه ای کمک کرده است.
وی اف��زود: دبیر کل از تمام طرف های این توافق می خواهد که 
به طور کامل به آن پایبند باشند. دبیر کل در عین حال از تمام 
کش��ورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد که از این توافق 
حمایت کنند. همچنین، س��خنگوی آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی در واکنش به آغاز گام چهارم کاهش تعهد ایران به برجام، 
گفت بازرسان این نهاد در ایران هستند و اطالعات مربوطه را به 
وین گزارش می دهند. س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
واکنش به اعالم ایران برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات 
برجامی خود گفت که اعالم ایران برای افزایش غنی سازی گامی 
بزرگ در مس��یری اشتباه اس��ت. وی همچنین مدعی شد که 

ایران از طریق غنی سازی اورانیوم، به اخاذی می پردازد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اضافه کرد که واشنگتن 
به طور کامل از تالش های آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
ای��ران حمایت کرده و منتظر گ��زارش این نهاد بین المللی در 

خصوص تحوالت درباره برنامه هسته ای ایران می ماند.

برجام را پاره کنید
چند نماینده مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با صدور 
بیانیه ای از رئیس جمهور این کشور خواسته اند توافق هسته ای 

با ایران را پاره کند.
لی��ز چنی، قانونگ��ذار مجلس نماین��دگان آمری��کا، تد کروز، 
نماینده جمهوری خواه مجلس سنا و لیندسی گراهام با صدور 
بیانیه ای از »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا خواس��ته اند 

توافق هسته ای با ایران را به طور کامل لغو کند. 
ای��ن س��ه نماینده جمهوری خ��واه در بیانیه خود با اش��اره به 
گزارش ها درباره تصمیم ایران برای برداشتن چهارمین گام در 
جهت کاستن از تعهدات خود ذیل برجام گفته اند: گزارش های 
خب��ری امروز آنچه که ما از ابتدا می دانس��تیم تأیید می کنند: 
ای��ران از معافیت ه��ای مرب��وط ب��ه همکاری ه��ای صلح آمیز 
هس��ته ای در توافق فاجعه بار دوران اوباما که ترامپ به صدور 
آنها ادامه داده برای خرید زمان و تقویت تأسیس��ات هسته ای 
خود و بازگش��ت به فعالیت های غیرقانونی در همان تأسیسات 

استفاده کرده است.
این س��ه نماینده کنگ��ره آمریکا قباًل هم بارها خواس��تار لغو 
معافیت های مربوط به این همکاری ها ش��ده اند. لیز چنی چند 
روز پیش طرحی برای دوشنبه گفته قصد دارد طرحی را برای 
لغو این معافیت ها و ابطال کامل توافق هسته ای معرفی کند.

ای��ران در واکنش به خروج آمری��کا از برجام و تحریم های این 
کش��ور در بیانیه ای روز ۱۸ اردیبهشت ماه به طرف های توافق 
هش��دار داد در صورتی که ظ��رف ۶۰ روز به تعهدات خود در 
زمینه های نفت��ی و بانکی عمل نکنند ایران طبق مفاد برجام، 

از تعهدات خود ذیل این توافق خواهد کاست.

قلدری اروپا برای اجرای گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای ایران

درخواست مفت

اندیشکده انگلیسی
ایران برتری نظامی مؤثری بر آمریکا و متحدانش در منطقه دارد


