
تمدید معافیت عراق برای خرید برق از ایران
 آمریکا معافی��ت تحریمی عراق برای خرید برق از 
ای��ران و پرداخت پول آن به ای��ران را به مدت 30 
روز دیگر تمدید کرد. براس��اس این گزارش، طبق 
این قانون معافیت، عراق می تواند تراکنشهای مالی 
مرب��وط به خرید برق از ایران را نیز طی این س��ی 
روز انج��ام ده��د. یک مق��ام وزارت خارجه آمریکا 
گفته است که در پایان این دوره تمدید مجدد این 
معافیتها با توجه به تشکیل کابینه عراق و آنچه که 
تش��کیل یک دولت معتبر در بغداد خوانده اس��ت 

مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. 
وی گفت��ه، وزیر خارجه این مج��وز معافیتی کوتاه 
مدت را به خاطر فرصت دادن به تشکیل یک دولت 

معتبر در عراق تمدید کرده است. ایرنا 

ابراز نگرانی  رژیم صهیونیستی از پرتاب 
موفقیت آمیز ماهواره ایرانی 

رئیس آژانس فضایی رژیم صهیونیستی ضمن ابراز 
نگران��ی درباره پرتاب موفقیت آمی��ز ماهواره ایرانی 
ن��ور، در مورد تبع��ات خطرناک آن ب��رای امنیت 

اسرائیل هشدار داد.
وی ضم��ن ابراز نگران��ی درب��اره پیامدهای پرتاب 
ماه��وار نور و قرار گرفت��ن آن در مدار زمین، اعالم 
کرد: این بدین معناست که ایران قادر به دسترسی 
به هر نقطه ای از کره زمین اس��ت. از س��وی دیگر، 
منابع امنیتی رژیم صهیونیس��تی عنوان کردند که 
بحث کردن درباره تهدیدات و پیامدهای خطرناک 
پرتاب ماهواره ایرانی زود است، اما از نزدیک  مسیر 

ماهواره نور را زیر نظر دارند. صداوسیما 

اخبار گزارش

اخیرا یکی از مقامات آلمانی درخواس��ت توافق هس��ته ای 
جدید با ایران را مطرح کرده اس��ت که ناظران سیاس��ی بر 
این باورند؛ بطور حتم با این توافق و دس��تاورد تقریبا هیچ، 
مل��ت ایران زیر بار هیچ توافقی نمی رود و البته برجام جز 
ضرر و بدعهدی و تداوم فشار و تحریم برای ملت ایران هیچ 

امتیازی نداشته است.
به کشورهای اروپایی تأکید می کنیم به جای مطرح کردن 
پیش��نهاد مبنی بر ایجاد توافق هس��ته ای، بر روی اجرای 
تعهدات خود در قبال ایران متعهد باش��ند و از ادامه دنباله 

روی های کورکورانه از آمریکا دست بردارند. 
رئی��س کمیته رواب��ط خارج��ی پارلمان آلمان خواس��تار 
یک توافق هس��ته ای جدید و گس��ترده تر با ایران ش��د که 
موضوعات منطقه ای را نیز ش��امل ش��ود؛ نوب��رت روتگن 
ضمن مطرح کردن درخواس��ت یک توافق هسته ای جدید 
با ایران گفت: هدف توافق هس��ته ای )برجام(، جلوگیری از 

)دستیابی به( توانمندی تسلیحات هسته ای ایران بود. 
بع��د از خ��روج یکجانبه ای��االت متح��ده آمری��کا از این 
توافق، ایران هم اکنون بار دیگر تهدیدات )به از س��رگیری 

فعالیت های هس��ته ای( را آغاز کرده است بنابراین ضروری 
اس��ت که توافق جدیدی را آغاز کنیم که گسترده   تر باشد 
و همچنی��ن موضوع��ات مربوط به ثبات منطق��ه ای را نیز 

دربربگیرد.
علیرغ��م مخالفت های جامعه بین المل��ل و پایبندی کامل 
ایران به مف��اد برجام، دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 
ب��دون توجه به درخواس��ت های آژان��س بین المللی انرژی 
اتم��ی و جامع��ه جهانی و حت��ی برخی مقام ه��ای داخلی 
آمریکا، به صورت یکجانبه در اردیبهش��ت ماه س��ال 97 از 
توافق هس��ته ای با ایران خارج ش��د و فشارهای حداکثری 
به جمهوری اس��المی ایران را با هدف وادار کردن ایران به 
موافقت با یک توافق هس��ته ای جدید مورد نظر واشنگتن 

تشدید کرد.
سیاس��ت های فشار حداکثری دولت ترامپ به ایران نه تنها 
نتیجه بخش نبود و ایران تس��لیم نش��د بلکه یکسال بعد از 
خ��روج یکجانبه آمریکا از برج��ام، ایران به دنبال بدعهدی 
کش��ورهای اروپایی عضو برجام، شروع به کاهش تعهداتش 

ذیل برجام کرد.
اتحادی��ه اروپا بالفاصله پس از اعالم خروج آمریکا از برجام 
در بیانی��ه ای تاکید کرد که تا زمانی که ایران به تعهداتش 
در ای��ن توافق پایبند بمان��د، اتحادیه اروپا ه��م به برجام 
متعه��د خواهد ماند.  اروپایی ها به ایران وعده می دادند که 
آنها هم به تعهدات خود پایبند خواهند بود اما مشکل اینجا 
ب��ود که با تحریم های نفت��ی و بانکی که آمریکا علیه ایران 
وض��ع کرد، درعمل تجارت با اروپا غیرممکن ش��ده بود اما 
مذاکرات ایران با ط��رف اروپایی برجام به ایجاد یک کانال 
مالی به نام اینس��تکس منجر و خب��ر آن در11 بهمن 97 

منتشر شده بود.
س��ازوکار اینس��تکس اینگونه ب��ود که ایران نف��ت خود را 
ب��ه کش��ورهای اروپایی می دهد و در مقاب��ل از آن ها اقالم 

م��ورد نیاز خود را دریافت می کند. همچنین قرار ش��د که 
دو شعبه از اینس��تکس در ایران و اروپا به عنوان یک نهاد 
واسط برای تسویه حس��اب شرکت های بدهکار و بستانکار 
در دو ط��رف ایجاد ش��ود. در همان مقط��ع حمید بعیدی 
نژاد س��فیر کش��ورمان در لندن در صفحه توییتر خود در 
رابطه با اینس��تکس اظهار کرد: 3 کش��ور اروپایی فرانسه، 
آلم��ان وانگلس��تان پیش��نهاد کرده اند که ب��رای عملیاتی 
ش��دن سریع کانال مالی که برای تس��هیل تجارت بین دو 
کش��ور در تمامی زمینه ها تاس��یس شده است، فاز اول آن 
به پرداخت های مرتبط با اقالم کاالهای اساس��ی و پزشکی 

اختصاص یابد.
اینس��تکس کف خواس��ته های ایران بود و ای��ران خواهان 
ف��روش نفت خ��ود از طریق ای��ن کانال مالی ب��ود ولی به 
هرحال این سازوکار مالی را برای مرحله اول اجرای برجام 
بدون آمری��کا پذیرفت اما تاخیر ط��رف اروپایی برجام در 
راه اندازی این کانال مالی، صدای اعتراض ایران را درآورد. 
ایران به طرف اروپایی هش��دار داد که آنها باید به تعهدات 
خود پایبند باشد همانطور که آژانس انرژی اتمی پایبندی 
ای��ران را به تعه��دات برجامی تایید کرده بود. پاس��خ اروپا 
هم��واره این ب��ود ک��ه در حال ت��الش ب��رای راه  اندازی 

اینستکس است.
با این حال کاس��ه صبر ایران باالخره لبریز ش��د. ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی ایران در روز 18 اردیبهش��ت 98 یعنی 
س��الروز خروج امریکا از برج��ام، بیانیه مهمی صادر کرد و 
ب��ه طرف اروپایی برجام ش��صت روز فرصت داد تا تعهدات 
خود را عملیاتی کنند. این بیانیه تصریح کرد که  جمهوری 
اس��المی ایران در راس��تای صیانت از امنیت و منافع ملی 
م��ردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ 
و 3۶ برجام، از امروز 18 اردیبهشت 98برخی اقدامات خود 

در توافق برجام را متوقف می کند.
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توافق جدید پیشکش
درخواست مقام آلمانی برای یک توافق هسته ای جدید با ایران

آمریکا نمی تواند به مکانیسم ماشه متوسل شود
دیپلمات فرانسوی که سفیر سابق این کشور در آمریکا و نماینده پاریس 
در س��ازمان ملل بوده، اعالم کرده اس��ت که واشنگتن به دلیل خروج از 

برجام نمی تواند به مکانیسم ماشه متوسل شود.
ژرار آرو در ابتدا نوشت: از منظر حقوقی )قانونی(، یک توافق کلیتی است 

که شامل توازن بین حقوق و تعهدات است. ایاالت متحده با پشت کردن 
به تعهداتش )در برجام(، از حقوقش دس��ت کش��یده است. ریچارد گلدبرگ 

در ج��واب به این توئیت آرو نوش��ت: از منظر حقوقی )قانونی( قطعنامه ش��ورای 
امنیت اس��ت و از منظر حقوقی به هیچ توافق سیاس��ی از قبی��ل برجام متکی و 
وابسته نیست. رویه های قطعنامه تحت فرمان شورای امنیت است و نه کمیسیون 
مشترک )برجام(. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در کلیت خودش برای همه 

الزام اور است اما برجام فقط برای تعداد معدودی تعهد می آورد. فارس 

شکست خوردید، به رؤیاپردازی خاتمه دهید
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا بعد از شکست تحقیرآمیز کارزار 
فش��ار حداکثری به دنبال بازگشت به برجام است، از واشنگتن خواست 

به رؤیاپردازی پایان دهد.
محمد جواد ظریف در صفحه توئیتر خود نوش��ت: دو سال پیش، مایک 

پامپئو )وزیر خارجه آمریکا( و رئیسش اعالم کردند که مشارکت آمریکا در 
برجام را متوقف می کنند، با این امید که ]کارزار[ فشار حداکثری آنها ایران را 

به زانو درخواهد آورد. وی در ادامه ضمن اشاره به شکست کارزار موسوم به فشار 
حداکثری و تحریم های آمریکا علیه ایران، توضیح داد: بعد از شکست تحقیرآمیز 
این سیاس��ت، او )پامپئو( می خواهد دوباره به مشارکت در برجام بازگردد. رئیس 
دس��تگاه دیپلماس��ی ایران در پایان تاکید کرد: به رؤیاپردازی خاتمه دهید، ملت 

ایران همیشه خود برای سرنوشتش تصمیم می گیرد. باشگاه خبرنگاران 

انتقاد روسیه از موضع آمریکا درقبال پرتاب ماهواره نور
نماین��ده روس��یه در وین موضع آمریکا در برابر پرت��اب ماهواره نور از 

سوی ایران را استاندارد دوگانه و ریاکاری خواند.
میخائی��ل اولیانوف درباره ادعاهای آمری��کا راجع به پرتاب ماهواره نور از 
سوی ایران در صفحه توییترش نوشت: آمریکا ادعا می کند که پرتاب اخیر 

ماهواره نظامی توسط ایران، نقض قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان 
ملل به ش��مار می رود. این تعبیری اشتباه است. اولیانوف در ادامه نوشت: اما 

جنبه متفاوت و عجیبی وجود دارد و آن تالش آمریکا برای اس��تناد به قطعنامه ای 
اس��ت که به هر طریقی خودش موجب نقض آن می ش��ود. استانداردهای دوگانه و 
ریاکاری. ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسالمی ایران صبح 
چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه از ماهواره بر ۲ مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران با 

موفقیت پرتاب و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت. تسنیم 
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