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یادداشت

آغاز توقف برخی تعهدات برجامی بر
اساس دستور شورای عالی امنیت ملی
توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور
شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است.
به گزارش ایســنا ،یک مقام مطلع در سازمان
انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای مربوط
به توقف برخی تعهدات کشــور در برجام که در
بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده
آغاز شده است.
وی خاطرنشــان کرد :توقف برنامههای مربوط
به رعایت ســقف تولیــد اورانیوم غنی شــده و
همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در
تاسیســات اراک که در دوره  ۶۰روزه مربوط به
گام اول بر انجام آن تاکید شده ،برنامههایی است
که با جدیت دنبال میشود.
این مقام مســئول که نخواســت نام وی اعالم
شــود ،افزود :طی روزهای جــاری برای آگاهی
افکار عمومی از اقدامات انجام شده ،برنامههایی
برای بازدیــد نمایندگان رســانههای گروهی از
تاسیسات فعال در نطنز و اراک پیشبینی شده
که به زودی اعالم خواهد شد.

سال پنجم شماره 1153

حمله به نفتکشها و خطوط انتقال نفت در خاک سعودیها ،سطح مناقشات در منطقه خلیج فارس را وارد فاز جدیدی کرده است

توطئه برای نفت

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی
مجلس:
بیانیه برجامی ایران از قدرت باالیی
برخوردار است

ایرنا| نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
همه گروه ها و جناح های سیاســی و قوای سه
گانه پشــت تصمیم برجامی دولت هستند و این
بیانیه از قوت و قدرت باالیی برخوردار است.
«محمدجــواد جمالــی نوبندگانی» روز ســه
شــنبه در گفت وگو با ایرنا درباره ضرب االجل
 60روزه برجامی ایران بــه اتحادیه اروپا ،افزود:
طرف اروپایی برجام جمهوری اســامی ایران را
در جریان اجرای برجام بالتکلیف نگه داشته بود.
وی تصریــح کــرد :بدبینی نســبت به اجرای
تعهدات اتحادیه اروپا در برجام وجود دارد و این
ســوال مطرح است که اروپایی ها که به تعهدات
خــود در برجام عمل نمی کنند آیا به این خاطر
اســت که می خواهند ما را در حالت معلق نگه
دارند.
نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ادامه داد :بیانیه برجامی ایران و
ضرب األجــل  ٦٠روزه می تواند ما را از این بی
تکلیفی خارج کند.
جمالــی نوبندگانی تصریح کــرد :به نظر من
خویشــتنداری بیش از حد جمهوری اســامی
ایران موجب سوء تفاهم برای آمریکا و کشورهای
اروپایی شده بود.
وی خاطرنشان کرد :همه گروه ها و جناح های
سیاسی و قوای سه گانه جمهوری اسالمی پشت
بیانیه اخیر شــورای عالــی امنیت ملی مبنی بر
کاهــش تعهدات ایران د ربرجام هســتند و این
بیانیه از قوت و قدرت برخوردار است.
وی ادامــه داد :درحال حاضر روابط بین الملل
زبان قدرت را بهتر از زبان منطق می فهمد.
به گزارش ایرنا ،شــورای عالی امنیت ملی 18
اردیبهشت  98در سالروز خروج آمریکا از برجام
در بیانیه ای خطاب به کشورهای عضو برجام از
کاهش تعهدات ایران در توافق برجام خبر داد و
اعالم کرد :جمهوری اســامی ایران در راستای
صیانــت از امنیت و منافع ملی مردم ایران ،و در
اعمــال حقوق خود مندرج در بندهای  26و 36
برجــام از امروز برخی اقدامات خــود در توافق
برجام را متوقف می کند.
در بیانیه شورای عالی امنیت ملی که طی نامه
های جداگانه از سوی حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی رییس جمهوری و رییس شورای
عالی امنیت ملی به سران کشورهای عضو برجام
اعالم شــد به کشــورهای باقیمانــده در برجام
 60روز بــرای اجرای تعهدات خــود به ویژه در
حــوزه های بانکی و نفتــی فرصت داده و تاکید
شده اســت :هر زمان که خواسته های ما تامین
شــود؛ ما نیز به همــان میزان اجــرای مجدد
تعهدات متوقف شــده را از سر خواهیم گرفت،
اما در غیر این صورت ،جمهوری اســامی ایران
مرحلــه به مرحلــه تعهدات دیگــری را متوقف
خواهد کرد.

دیپلماسی
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همدلی| گروه سیاسی ـ حمله خرابکارانه به نفتکشهای امارات و همچنین خط
لوله انتقال نفت عربستان سعودی تنشهای خطیر در منطقه خاورمیانه و بهویژه خلیج
فارس را وارد فاز پیچیدهتری کرد.
ی یمن برعهده گرفتند ،این گونه
حمله به خط لوله عربســتان را شبه نظامیان حوث 
حمالت برای نخستین بار نیست که انجام شده و پیشتر نیز اهدافی در خاک عربستان
سعودی با موشکها و پهبادهای این گروه مورد حمله قرار گرفته بود.
هرچند که آمریکا و همدستان منطقهای آنها یعنی رژیم سعودی ،بحرین و امارات
دائم تکرار میکنند که این تجهیزات توسط جمهوری اسالمی در اختیار این گروه مخالف
یمنی قرار میگیرد اما دستگاه رسمی سیاســت خارجی بارها این ادعا را بی اساس و
کمکها به یمن را در حوزه بشر دوستانه خواندهاند.
اما پس از باال رفتن ســطح مناقشات و درگیریهای لفظی بین مقامهای جمهوری
اسالمی و ایاالت متحده و اعزام دو ناو گروه هواپیمابر به همراه چند فروند بمب افکن بی
 52به منطقه و پایگاه «سنتکام» ارتش آمریکا که جمهوری اسالمی آن را در سیاستی
مقابله به مثل ،تروریستی نامید ،شکل این اقدامها میتواند تغییر پیدا کند.
شکی نیست که آرزوی رژیم اسرائیل مرتبط کردن این حمالت به جمهوری اسالمی
است تا دستاویز و بهانه بیشتری برای فشار به ایران ایجاد کرده و به همان نسبت احتمال
حمله نظامی به ایران را قوت بخشد .اما نکته شگفتانگیز آنجاست که شماری در داخل
کشور نیز این آب آلوده را به آسیاب اسرائیل میریزند!
با اینکه دولت آمریکا یک لشکرکشی حقیقی به خلیج فارس کرده و دلیل اصلی آنرا
مقابله با اقدامهای جمهوری اســامی نامیده اما ،رئیس جمهور و مقامات رسمی این
کشور دائم در حال تکرار این گزاره هستند که نهتنها قصد جنگ نداشته بلکه در صدد
گفتوگوی مستقیم با جمهوری اسالمی ایران هستند.
از سوی دیگر وضعیت داخلی آمریکا و مخالفان بولتون و مخالفان جنگ در این کشور
کامال فعال شــده و با راهاندازی کمپینهایی به مخالفت شدید با تندرویهای مقامات
دولت ترامپ برخاستهاند .با این همه البی صهیونیستها را نباید دستکم گرفت یعنی
همان جریانی که پس از انعقاد برجام و در نخستین نشست سازمان ملل ،نتانیاهو را با

یک نقاشی به آنجا فرستاد تا برجام را توافقی بد ارزیابی کنند و مخالفان او در سراسر
جهان به عملکرد او خندیدند اما همین جریان در نهایت توانست باعث خروج آمریکا از
توافق  5+1و بی اثر کردن آن شود.
با اینکه سیاست رسمی جمهوری اسالمی در چنین شرایطی ،نه گفتوگو ــ نه جنگ
و مقاومت است ،با این همه نباید از رصد توطئهی بدخواهان غافل شد و از سویی باید
این خردگرایی را در داخل جا انداخت که برخی ،خواســته و نخواسته کشور را در دام
نقشههای احتمالی که برایش کشیدهاند ،نیندازند.
++جنگ دوباره نفتکشها
ســعودیها دیروز چهارشنبه ۲۵ ،اردیبهشت ،اعالم کردند که حمله به دو نفتکش و
یک خط لوله اصلی این کشور نه تنها امنیت عربستان ،بلکه امنیت نفتی جهان را هدف
گرفته است.
حمالت پهپادی که حوثیهای یمنی که سعودیها ادعا میکنند همپیمان با ایران
هســتند ،آن را برعهده گرفتند روز سهشنبه باعث مسدود شدن یکی از خطوط اصلی
نفتی عربستان شد.
حمالت پهپادی روز سهشــنبه دو ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق به غرب عربستان را
هدف قرار داد؛ خط لولهای که قادر به انتقال  ۵میلیون بشکه نفت خام در روز است و
یک مسیر جایگزین و استراتژیک برای صادرات عربستان ،در صورت بسته شدن تنگه
هرمز ،ب ه شمار میروند.
حوثیهای یمن مسئولیت این حمله پهپادی را برعهده گرفته و اعالم کردند که این
اقدام «پاسخی به جنایات عربستان سعودی و همپیمانانش در جریان چهار سال جنگ
در یمن است که در جریان آن هزاران کودک و غیر نظامی ،کشته و زخمی شدهاند.
این اقدام دو روز پس از آن صورت گرفت که خرابکاری در چهار کشــتی در نزدیکی
ســواحل امارات متحده عربی باعث تخریب دو نفتکش ســعودی شد و به تنشها در
منطقه افزود.
خبرگزاری فرانسه اعالم کرده که مقامهای عربستان پس از جلسهای با شرکت ملک
ســلمان ،پادشاه سعودی ،در شهر جده گفتند که کابینه این کشور تأکید میکند که

«اقدامات تروریستی و خرابکاریها نه تنها پادشاهی سعودی بلکه امنیت نفتی جهان و
اقتصاد جهانی را هدف گرفته است».
ن که «عملیات تروریستی
همچنین رویترز نیز گزارش داده که کابینه سعودی با ذکر ای 
علیه نفتکشهای این کشور نگرانیهای جدید امنیتی به وجود میآورد» گفت که وقوع
این حادثه نشاندهنده ضعف امنیتی منطقهای و بینالمللی است.
مقامات سعودی همچنین اعالم کردند« :این مسئولیت مشترک جامعه جهانی است
تــا امنیت دریایی و امنیت نفتکشها را حفظ و با هرگونه خطر علیه بازارهای انرژی و
اقتصاد جهانی مقابله کند».
سعودیها همچنین خواستار مقابله با «گروههای تروریستی» شد که این خرابکاریها
را عملی کردهاند ،بهویژه حوثیهایی که مورد حمایت ایرانقرار دارند.
خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان ،روز یکشنبه گفت که دو نفتکش سعودی المرزوقه
و امجد خسارات چشمگیری دیدهاند اما این حادثه خسارت جانی یا نشت نفتی به دنبال
نداشته است.
چ یک هنوز جزئیات دقیقی از این حادثه ارائه نکردهاند،
عربستان سعودی و امارات هی 
اما تحقیقاتی در این زمینه با مشارکت آمریکا ،فرانسه و نروژ در جریان است.
برخی منابع ،جمهوری اســامی ایران را در این زمینه متهــم کردهاند ،اتهامی که
مقامهای ایرانی همواره آن را تکذیب کردهاند.
عربســتان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان هماکنون حدود ۱۰
میلیون بشکه نفت در روز تولید میکند که  ۷میلیون بشکه از آن صادر میشود.
در حال حاضر بیشتر صادرات عربستان از طریق پایانههای این کشور در خلیج فارس
و عبور نفتکشهای این کشور از تنگه هرمز انجام میشود.
همزمان با درخواست کابینه ســعودی برای برخورد شدیدتر با حوثیها ،به گزارش
رویترز ،روز چهارشنبه خبر رسید که نیروهای دولت رسمی یمن که از حمایت ائتالف
عربستان برخوردارند در استان ضالع یمن  ۹۷تن از نیروهای حوثی را کشته و  ۱۲۰نفر
از آنان را نیز به اسارت گرفتند.
منابع :خبرگزاری فرانسه ـ رویترز /ترجمه :مریم اسعدیتهرانی

گوشه

خبر
کواکبیان:

جنگ روانی آمریکایی ها به نتیجه نمی رسد

مصطفــی کواکبیان دیروز چهارشــنبه در حاشــیه
برگزاری شورای اداری شهرستان پردیس در گفت و گو
با خبرنگار ایرنا گفت :شنیده ها حاکی از آن است که بین
پمپئو و جان بولتون در خصوص جنگ با ایران اختالف
عقیده وجود دارد.
وی افــزود :آنها به خوبی می دانند که شــروع جنگ
با آنها اســت و به هیچ عنوان کنترلی بر پایان محدوده،
دامنه و منطقه جنگ نخواهند داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشــاره به منویات مقام معظم رهبری در ادامه اظهار
داشت :همه مسئولین باید هوشــیار باشند و در جهت
جلب رضایت حداکثری مردم گام بردارند.
کواکبیان گفت :برای تقویت انسجام داخلی باید تالش
کنیم و حفظ وحدت داخلی را در اولویت قرار بدهیم .وی
عنوان کرد :امروز زمانی نیست که برای همدیگر خط و
نشان بکشیم و به دنبال انتقام گیری باشیم.
نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش رسانه های در
حفظ آرامش فضای سیاسی کشور خاطر نشان کرد :در
پی خرابکاری بندر فجیره برخی از روزنامه ها تیترهایی

زدند که نشان از خوشحالی ما از خرابی بندر فجیره است
که نظر با وزارت امور خارجه کشور ما مغایر بود.
کواکبیان تاکید کرد :باید توجه داشــته باشــیم که
سیاســتهای وزارت امور خارجــه را وارونه منعکس
نکنیــم .نماینده مــردم تهران در ادامه به مســایل و
مشــکالت در شهرستان پردیس اشــاره کرد و گفت:
شهرستان پردیس شــرایط ویژه و مشکالت ویژه تری
دارد برخی موارد که در ســطح کشوری و برخی ملی
است که نمایندگان حوزه انتخابیه در حال پی گیری و
مرتفع کردن آنها هستند.
وی خاطر نشــان کرد :در این جلسه مشکالت زیادی
از جمله ؛ بهداشت و درمان ،تعیین بخش مرکزی  ،ارتقا
جایگاه و رتبه شهرســتان  ،شهر شدن بخش جاجرود،
ارزش افزوده  ،تعلل بانکها در ارائه تسهیالت اشتغالزایی،
تعیین تکلیف اسناد ثبتی در شهر بومهن ،مشکل محیط
زیست ،از سوی مسئولین و روسای ادارت مطرح شد.
وی گفت :روز  29اردیبهشت جلسه ای در استانداری
با حضور استاندار ،مســولین اجرایی و نمایندگان حوزه
انتخابیه برگزار خواهد شــد و در این نشســت در وقت
تعیین شده مشکالت شهرســتان پردیس ،شمیرانات و
سایر شهرهای حوزه انتخابیه طرح و بررسی خواهد شد.
کواکبیــان تاکیــد کــرد :پــی گیــر ردیــف
بودجــه تخصیصــی شهرســتان پردیــس هســتیم
تــا حقــی از ایــن شهرســتان تضییــع نشــود.
گفتنی اســت در این جلسه شــورای اداری نمایندگان
حوزه انتخابیه؛ فاطمه ذوالقدر ،علیرضا بادامچی ،ســید
فرید موســوی  ،علی نوبخت حقیقی ،نماینده دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشــتی و فرماندار و سایر روسای
ادارت حضور داشتند .
شهرستان پردیس با  250هزار نفر جمعیت در شرق
پایتخت قرار دارد.

ابراز نگرانی افرادی در سراسر جهان درباره سیاستهای ترامپ طی روزهای اخیر

آنچه آمریکاییها درباره ایران نوشتند

ایسنا| این فقط ما ایرانیها نیستیم که سیاستهای احمقانه
دونالد ترامپ و جان بولتون را با حساسیت دنبال میکنیم .طی
روزهای اخیر افرادی در سراسر جهان درباره این سیاستها ابراز
نگرانی کردهاند .در چند روز گذشته کمپین «صلح برای ایران»
سر و صدای زیادی کرده است و عالوه بر شهروندان آمریکایی،
افرادی در سراسر دنیا به این کمپین پیوستهاند.
کمپین صلح برای ایران میگوید« :این روزها ،صدای غمانگیز
جنگ بلندتر از همیشــه است .اما بیایید ما صدایمان را باالتر
ببریم و بگوییم :نه به جنگ با ایران! اگر شــما هم با این شعار
موافق هســتید به کمپین ما بپیوندید تا جهــان صدای ما را
بشنود ».تمام کسانی که به این کمپین پیوستهاند با هشتگ «نه
به جنگ با ایران» انتقادات خود را منتشر کردهاند.
مایک آرچر نوشته است« :آمریکاییها بر این باورند که انفجار
نفتکشهای اماراتی توســط ایرانیان انجام شده است .احتماالً
میخواهند مثل ماجرای خلیج تانکین از این توجیه استفاده
کنند و جنگ را شروع کنند».
استیسی شولز اما قضیه را طور دیگری تحلیل و توییت کرده
است« :این اتفاق زمانی رخ میدهد که اسرائیل کنترل سیاست
خارجی آمریکا را بر عهده گرفته باشــد .آمریکا برای اسرائیل
مبارزه میکند».
ویلبانچ که روزنامهنگار اســت هم ماجرا را این طور تحلیل
میکند« :هرکس کــه حادثه خلیج تانکین و افزایش دخالت
آمریکاییها در ویتنام در سال  ۱۹۶۴را به خاطرداشته باشد،
باید درباره آنچه در خلیجفارس در حال وقوع اســت از جمله
ادعای اثباتنشــده درباره حمله به کشتیها توسط متحدان
ترامپ (عربستان سعودی  /امارات) احساس خطر کند».
رپ روخانا که یک شــهروند آمریکایی است ،معتقد است:
«باراک اوباما سرمایه سیاسی را برای جلوگیری از جنگ با ایران
خرج کرد و برنامهای برای تعامل مثبت سیاست خارجی ایاالت
متحده در سراسر جهان ارائه داد اما ترامپ و بولتون جلوی این
پیشرفتها را گرفتند و تنشها را تشدید کردند».

ملیسا در توییت متفاوتی درباره خلق و خوی ایرانیها نوشته
است« :ایرانیان مردم فوقالعادهای هستند .گرم ،میهماننواز و
دوستداشتنی .اجازه ندهید قصابهای آمریکایی به جان آنها
بیفتند« ».پیس اکشن» که یک تشکل آمریکایی حامی صلح
در خاورمیانه است نیز این طور واکنش نشان داده است« :یک
اقدام انتخاباتی! اعزام یک گروه ناو هواپیمابر برای مقابله با هر
گونه تهدید از جانب ایران یک اقدام انتخاباتی خودخواهانه است،
بدون توجه به اینکه هزینه آن خون آمریکاییهاست .شرم!»
کاربری به نام پیت نیز با انتشــار تصویر «زرشکپلو با مرغ»
در صفحهاش نوشته است« :ما همسایگان ایرانیمان را دوست
داریم و آنها را بخش مهمی از جامعه آمریکا میدانیم».
کاربری با نام دریانورد مســلمان در خاطرهای تعریف کرده
است« :ماه رمضان سال گذشته یکی از نیروهای نظامی آمریکا
شب را در خانه من گذراند و در حالی که حساب کاربری یکی
از نظامیان آمریکایی را نشان میداد ،گفت :فاصلهای که میتواند
با پلی از بین رود با جنگافروزی زیاد میشود».
ریچارد هابرشام توییت کرده است« :درگیری نظامی با ایران
یک اشتباه اســتراتژیک ،مرگبار و فاجعهبار است .کنگره باید
جلوی ترامپ را بگیرد».

