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امتناع نتانیاهو از ارائه اطالعات درباره ایران به بنت
یک روزنامه  صهیونیستی تاکید کرد که نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 
اطالعات حســاس در رابطه با مسائل مهم از جمله پرونده ایران را به نخست وزیر 
جدید این رژیم نداده اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از العربی الجدید، روزنامه 
صهیونیســتی یدیعوت آحارنوت امروز)جهارشــنبه(در گزارشی نوشت: بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر پیشین رژیم صهیونیستی بطور عامدانه تنها به مدت نیم 
ساعت با نفتالی بنت، نخست وزیر جدید این رژیم جلسه ای برگزار کرد تا اطالعات 
حساس در خصوص مسائل و پرونده های مهم را به وی ندهد. این روزنامه نوشت: 
غیرمعقول است که یک جلسه نیم ساعته برای انتقال تمام مسائلی که بنت باید در 

خصوص پرونده ایران و راهبرد نتانیاهو در این زمینه بداند، کافی باشد.
در این گزارش آمده است که نتانیاهو اطالعات در خصوص دیدارش با والدیمیر 

پوتین، رئیس جمهور روسیه را نیز به نفتالی بنت نداده است.
این روزنامه همچنین آورده اســت که بنیامین نتانیاهــو درمورد روابطش با 
عربستان و محمد بن سلمان و امارات و محمد بن زاید نیز اطالعاتی به نخست وزیر 
جدید رژیم صهیونیستی نداده است. در بخش دیگر این گزارش همچنین تاکید 
شده است که نتانیاهو درخصوص روابط رژیم صهیونیستی و اردن و تماس هایش 
با جنبش حماس در خصوص آتش بس نیز مطلبی در اختیار بنت قرار نداده است.

ویژه

پاسخ ایران به مداخله G7 و ناتو
ســخنگوی وزارت امور خارجه، برابر انگاشــتن طرف متضرر و طرف خرابکار 
از سوی جی ۷ را نشــانگر یک رویکرد معیوب و سیاسی ارزیابی کرد و خواستار 

پایبندی کشورهای عضو ناتو و جی۷ به قوانین بین المللی شد.
به گزارش روز ســه شــنبه خبرنگار سیاســی ایرنا، ســعید خطیب زاده طی 
پیامی که در صفحه شــخصی خود در توئیتر منتشــر کرد، نوشت: ناتو و جی۷ با 
آن ســابقه فاجعه بارشــان در منطقه ما، از هیچ جایگاه برتری برخوردار نیستند 
کــه از آنجا دیگران را موعظه کنند، خصوصا در قبال ایران که لنگر صلح و امنیت 
در منطقه اســت. وی با بیان اینکه برابر انگاشــتن طرف متضرر و طرف خرابکار، 
تنها نشــانگر یک رویکرد معیوب و سیاسی اســت، تصریح کرد: به جای خطابه 
خواندن برای دیگران، به قوانین بین المللی پایبند باشــید. به گزارش ایرنا، سران 
جــی ۷ در بیانیه ای از مذاکرات وین حمایت کردند. در این بیانیه آمده اســت: ما 
متعهد هســتیم که اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز سالح هسته ای توسعه 
نمی دهد. ما از گفت وگوهای اساسی میان مشارکت کنندگان در برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( و به صورت جداگانه با ایاالت متحده به منظور بازگرداندن ایران و 
آمریکا به تعهدات برجامی شان استقبال می کنیم. در ادامه این بیانیه هدف این گروه 
حمایت احیای منافع مرتبط با بخش عدم اشاعه هسته ای برجام و اطمینان حاصل 
کردن از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اعالم شد. این گروه از ایران خواست: 
از تمامی اقداماتی که از میزان شفافیت می کاهد دست بکشد و از آن ها بازگردد و 
از همکاری کامل و به موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی اطمینان حاصل کند. 
برجام احیا و به طور کامل اجرا شده می تواند مسیر رسیدگی بیشتر به نگرانی های 
امنیتی و منطقه ای را هموار سازد. سران گروه ۷ در انتهای بیانیه خود ضمن ایراد 
اتهاماتی در خصوص جنگ های نیابتی در منطقه از ایران خواســته اند که نقشی 

سازنده در  توسعه صلح و ثبات منطقه ای داشته باشد.

پیشنهاد اردوغان درباره همکاری با ایران و روسیه 
در قره باغ

رئیس جمهوری ترکیه گفت که برای بازســازی منطقه قره باغ خواســتار 
همکاری شــش جانبه ای با حضور ایران و ســایر بازیگران مربوطه اســت. به 
گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس، رجــب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه در نشســت خبری مشــترک با الهام علی اف همتای خود از جمهوری 
آذربایجان گفت: ما پیشــنهاد داده ایم که در یک قالب شش جانبه ای با حضور 
روسیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ایران برای بازسازی قره باغ همکاری 
کنیم. ما خواهان توســعه این منطقه بر اســاس این چارچوب هستیم. وی در 

ادامه تاکید کرد که ترکیه و آذربایجان منعهد به توسعه قره باغ هستند.

پولیتیک

رویداد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
پاسخ به سواالتی درباره روند مذاکرات احیای 
توافــق هســته ای در وین، گفت کــه احیای 
توافق هســته ای به بعد از مشــخص شــدن 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران موکول 

می شود.
بــه گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 
آژانس  مدیــرکل  رافائل گروســی  رویتــرز، 
بین المللــی انرژی اتمــی در اظهاراتی که روز 
چهارشنبه منتشر شــده، گفت که باید برای 
احیای توافق هســته ای تا شکل گیری دولت 

جدید ایران صبر کرد. 
گروسی در گفت و گویی با روزنامه ایتالیایی 
La Republica در پاســخ به این سوال که 
مذاکرات در چه مرحلــه ای قرار دارند، گفت: 
همه می دانند که در ایــن مقطع، الزم خواهد 
بود که تا تشــکیل دولت جدید در ایران صبر 

کنیم. 
این درحالیســت که یوکیا آمانو مدیر کل 
فقید آژانس همواره تاکید داشت آژانس عضو 
برجام نیســت و صرفا وظیفه راســتی آزمایی 
اجرای تعهدات هســته ای ایران را دارد. با این 
حال رافائل گروسی مدیر کل فعلی آژانس در 
اظهاراتی عجیب به سمت آمریکا غش کرده و 
می گویــد که مذاکرات وین که طی هفته های 
گذشــته در جریان بوده با موضوعات بســیار 

پیچیده و فنی روبرو بوده است.
کرد:  مطــرح  آژانــس همچنین  مدیرکل 
مذاکراتی که چند هفته اســت ادامه دارند، به 
مسائلی بسیار پیچیده و حساسی پرداخته اند 
اما آنچه الزم اســت، اراده سیاسی طرف های 

مذاکره کننده است.
بیانیه مشترک آمریکا و اروپا

آمریــکا و اتحادیه اروپا روز سه شــنبه در 
بیانیه ی مشترک خود آورده اند: ما قصد داریم 
تا برای مقابله با اشــاعه ســالح های کشــتار 

جمعی همــکاری کنیم. ما بر حمایت خود بر 
تالش های مــداوم دیپلماتیک و مذاکرات در 
وین که هدف شــان تســهیل بازگشت آمریکا 
بــه برنامه جامــع اقدام مشــترک )برجام( و 
همچنین اجــرای کامل و موثر اجریای توافق 

توسط ایران و آمریکا است، تاکید می کنیم.
اتحادیــه اروپــا و آمریکا در ادامــه بیانیه 
مشــترک خود نوشــته اند: مــا نگرانی جدی 
درخصــوص اقداماتــی که ایــران در مغایرت 
بــا برجام اتخــاذ کرده داریم. ایــاالت متحده 
و اتحادیــه اروپا می دانند کــه در کنار اجرای 

کامل و موثر تعهدات برجامی توسط ایران، رفع 
تحریم ها نیز بخش ضروری در برجام است.

در انتهای بیانیه آمده است: برجام همچنان 
برای اطمینان حاصل کردن از صلح آمیز بودن 
ماهیت برنامه هسته ای ایران و حفظ معماری 

عدم اشاعه هسته ای جهانی حیاتی است.
صبر مسکو تا اعالم نتیجه انتخابات

میخائیــل اولیانــوف نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی در وین در گفت و گو 
با این خبرگزاری روز سه شنبه درباره مذاکرات 
احیای توافق هســته ای در وین گفت: امکان 

رســیدن به توافق در زمینــه احیای بپرجام 
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ایران که 
18 ژوئن خواهد بود، وجود ندارد، اما مذاکرات 

ادامه خواهند یافت. 
اولیانوف ادامه داد: تا جایی که می دانیم، این 
جریان نباید تاثیر چشــم گیــری روی روند 

مذاکرات بعدی داشته باشد. 
نماینده روســیه در وین در پاســخ به این 
ســوال که آیا موافق اســت مذاکرات در وین 
از پیشرفت باز مانده اســت، توضیح داد: من 
بر این باورم که این ارزیابی نادرســت اســت و 

با واقعیــت هماهنگی ندارد، چون این روند در 
حال پیش رفتن است، اگرچه پیشرفتی به آن 

سرعت که ما می خواهیم، حاصل نمی شود. 
او اظهار کرد که روســیه روز دوشنبه سند 
دیگــری هم برای مذاکرات معرفی کرده اما از 
نشان دادن محتوای آن خودداری کرده است. 
اولیانوف در آخر تاکید کرد: روند مذاکرات 
ادامه دارد. توجــه اصلی باید به برنامه اجرای 
توافق هســته ای معطوف باشــد. سوال اصلی 
فعال این اســت. ما باید به توافق برسیم که چه 
کســی، چه کاری و در چه بازه ی زمانی باید 
انجام بدهد تا نتیجه نهایی بشود احیای کامل 

برجام)توافق هسته ای(.
امکان موفقیت مذاکرات وین

دبیرکل ســرویس  معــاون  مــورا  انریکه 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رئیس جلســات 
کمیسیون مشــترک برجام روز سه شنبه در 
جمع خبرنگاران گفت که نسبت به مذاکرات 
بین المللی که به محدودیتهای دوباره اعمال 
شده بر برنامه هسته ای ایران منتهی می شود، 
خوش بین اســت اما ممکن اســت به زمان 
بیشتری برای حصول نتیجه مطلوب نیاز باشد. 
مــورا بیرون هتلــی کــه مقامات ایرانی با 
نمایندگان دیگر اعضای کمیســیون مشترک 
برجام دیدار داشــتند، به خبرنــگاران گفت 
که  »می توان از موانع رد شد. به همین دلیل 
است که اینجا هستیم، برای این که درباره این 
رویکردهای مختلــف مذاکره کنیم و من فکر 

می کنم موفق خواهیم شد«.
مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک 
برجام درباره احیای توافق هسته ای در وین و 
با حضور آمریکا در مقر مذاکرات از ماه گذشته 

برگزار شده است. 
آمریکا و ایران مذاکرات مستقیمی نداشته اند 
و نمایندگان دولت آمریکا با نمایندگان ســایر 

اعضای برجام در این زمینه رایزنی می کنند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد

تعویقاحیایبرجامتابعدازانتخاباتایران

فارن پالیسی بررسی کرد

حمایت قوانین و معاهدات بین المللی از ناوگان ایران در اقیانوس اطلس
به گــزارش دیپلماســی ایرانی ، »پولیتیکو« 
هفته گذشــته از حرکت دو کشــتی ایرانی در 
مســیر اقیانوس اطلس خبر داد. مقامات امنیت 
ملی ایــاالت متحده ابراز نگرانــی کردند که این 
کشــتی ها بــا محموله هایــی کــه تحریم های 
آمریکا علیــه ونزوئال را نقــض می کنند، به این 
کشــور خواهند رسید. ســناتور مارکو روبیو از 
دولت جو بایدن خواســته اســت تا مســیر این 
کشــتی ها را سد کند، اما هر اقدام ایاالت متحده 
علیه این کشــتی ها غیرقانونی خواهد بود و یک 
اصل اساســی نظم بین المللــی یعنی مصونیت 
حاکمیتــی را تضعیــف می کند. هزینــه اقدام 
مســتقیم آمریکا بسیار سنگین خواهد بود و این 
کشور را در در معرض اتهام درهم شکستن نظم 
مبتنی بر قوانین قــرار می دهد و به طور بالقوه، 
خطر مواجهه کشــتی های نیروی دریایی آن با 

مشکل مشابه را در پی خواهد داشت.
به نوشته فارن پالیســی ، ونزوئال و ایران در 
یک دهه گذشته در مواجهه با تحریم های ایاالت 
متحــده به یکدیگر نزدیک شــده انــد. تجارت 
نفــت برای این دو از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت و ایاالت متحده و متحدانش در سال های 

اخیــر چندین کشــتی بــاری بــا پرچم های 
گوناگون مشــکوک به حمل نفت ایران در نقض 
تحریم های آمریــکا و اتحادیه اروپا علیه ونزوئال 
را مورد بازرســی قــرار داده انــد. اما این مرتبه 
شــرایط متفاوت اســت. کشــتی ها متعلق به 
نیروی دریایی ایران هســتند و طبق قوانین بین 
المللی، ایــران می تواند به هــر گونه اقدام ایاالت 

متحده علیه آنها اعتراض کند.
قانــون دریا به کشــتی های جنگی و ســایر 
کشــتی های دولتی مصونیــت حاکمیتی اعطا 
می کنــد. در زمان صلــح ، مصونیت عمال یک 
بند قدرتمند در برابر هر گونه اقدام یک کشــور 
خارجی است. کنوانســیون سازمان ملل متحد 
در مورد قانــون دریا کشــتی های جنگی را به 
عنوان شــناورهای »متعلق به نیروهای مسلح« 
تعریف می کند و هر دو کشــتی ایرانی، به وضوح 
تحت کنوانسیون سازمان ملل به عنوان کشتی 
جنگی تعریف می شــوند. کنوانســیون سازمان 
ملــل که به اعتقاد ایاالت متحده منعکس کننده 
حقوق بین الملل مرسوم است، صریحا می گوید: 
»کشــتی های جنگی در دریــای آزاد از حوزه 
قضایی هر کشوری غیر از کشوری که پرچم آن 

روی کشتی است، خارج هستند.« 
این حق در مناطــق اقتصادی انحصاری نیز 

اعمال می شود. 
این مصونیــت از حوزه قضایی کشــورهای 
ثالــث حتــی در دریاهــای متعلــق بــه دیگر 
کشــورها نیز همچنان یک پوشــش محافظتی 
قدرتمند قلمداد می شــود. کشــتی های جنگی 
از حق عبور از دریاهای ســرزمین های خارجی 
برخوردار هســتند. دولت کشور مربوطه ممکن 
اســت قوانینی را برای ایمنی ناوبری وضع کند، 
اما اساســا هیچ قدرتی برای اجرای این مقررات 
در رابطه با کشــتی های جنگی خارجی ندارد و 
تنها در شــرایطی مجاز به دفاع از خود خواهد 
بود که کشــتی جنگی دولت کشــور ساحلی را 

تهدید کند.
اگرچــه یک ناو جنگی برای ورود به آب های 
داخلی به مجوز دولت ســاحلی احتیاج دارد، اما 
شــرایط در رابطه با قانــون مصونیت حاکمیتی 
در آب های داخلی مانند بنــادر چندان تفاوتی 
بــا آب های آزاد ندارد. نمونه ایــن اتفاق در رای 
دادگاه بیــن المللی حقــوق دریا در پرونده یک 
ناوگان دریایی آرژانتین که در اواخر سال 2012 

از بندر غنا می گذشــت، قابل مشــاهده است. 
دولت غنا ســعی کرد به عنوان بخشی از اجرای 
حکم دادگاه ایاالت متحــده در مورد بدهی های 
پرداخت نشده دولت آرژانتین، کشتی را در بندر 
خود نگه دارد، اما نهایتا رای دادگاه بین المللی 
حقوق دریا این بود: »یک کشتی جنگی نمایانگر 
اســتقالل حاکمیتی کشــور پرچم آن است و 
مطابق با قوانین عمومی بین المللی، یک کشتی 
جنگــی از جمله در آب های داخلی، از مصونیت 

برخوردار است.«
حتی اگر مقامات آمریکایی اطمینان داشــته 
باشند که کشــتی های ایرانی حامل اسلحه های 
متعــارف هســتند و تحریم ها علیــه ونزوئال را 
نقض می کنند هم شــرایط تغییــری نمی کند. 
از آنجا که حقوق بین الملل مرســوم مبتنی بر 
آن است که کشــتی های جنگی در زمان صلح 
هرگــز در حــوزه قضایی یک کشــور خارجی 
اقدامی علیه  نمی تواند  آمریــکا  نمی گیرند،  قرار 
کشــتی های ایران انجام دهد. بــه عبارت دیگر، 
تا زمانی که کشــتی های ایرانی به اســتفاده از 
زور تهدید نکنند، مصونیت حاکمیتی از آنها در 
همه جا- در دریاهای آزاد، یک منطقه اقتصادی 

منطقه ای، یــک دریای ســرزمینی یا آب های 
داخلی- محافظت می کند. 

ایاالت متحده می تواند ایــن قانون را نادیده 
بگیــرد، اما این کار هزینه قابــل توجهی خواهد 
داشت. اگر کار به دادگاه بین المللی بکشد، ایاالت 
متحده متحمل شکست تحقیرآمیزی را متحمل 
خواهد شــد و این اتفاق احتماال به ایران جسارت 
بیشــتری خواهد داد. حتی اگر ایاالت متحده در 
اقدام علیه کشتی های ایرانی موفق عمل کند و با 
عواقب قانونی مواجه نشود، چین می تواند از این 
اتفاق علیه کشــتی های نیــروی دریایی ایاالت 
متحده که اســلحه به تایوان می رسانند استفاده 
کند که یعنی کشتی های نیروی دریایی آمریکا 
بــه خطر می افتند. هر گونه اقــدام آمریکا علیه 
کشــتی های ایران در صورت موفقیــت یا عدم 
موفقیــت، تالش ها بــرای تامیــن منافع ایاالت 
متحده را پیچیده می سازد و موقعیت این کشور 
را به عنوان قهرمــان نظم مبتنی بر قوانین بین 
المللی متزلزل می کند. تنهــا راه ایاالت متحده 
برای جلوگیری از رســیدن شــناورهای نیروی 
دریایی ایران به ونزوئال و پیشــبرد منافع آمریکا، 

دیپلماسی است.

العرب نوشت: منابع سیاسی عمانی سفر 
وزیر خارجه عربســتان، فیصل بن فرحان به 
عمان را به انتقال جلسات مذاکره بین ریاض 
و تهران از بغداد به مسقط ارتباط می دهند، 
امــا تاکیــد می کنند که ســفرهای هیئتها 
فرصتی به مسقط و ریاض می دهد تا روابط 

سازنده تازه ای ایجاد شود.
در ادامه این مطلب آمده است: به گفته این 
منابع، پادشــاهی عمان به موازات تحرکات 
خــود در پرونــده یمن، تالشــهایی را برای 
نزدیک کردن دیدگاههای ایران و عربستان به 
یکدیگر آغاز کرده و مســقط میزبان مرحله 
دوم مذاکرات بین این دو کشــور خواهد بود، 

مذاکراتی که مرحله اول و مقدماتی آن در بغداد برگزار شــد و هر دو طرف برای 
اعتمادسازی تالش کردند.

در واقــع پادشــاهی عمان برای بازگشــت گرمی به روابط خود با عربســتان 
برای ایجاد روزنه جدیدی تالش می کند، همانطور که پیش از این موفق شد زمینه 
را برای مذاکرات هســته ای بین ایران و دولتهــای 5+1 فراهم کند. عالوه بر این، 
عمان با فرســتادن هیئت امنیتی به صنعاء، در صدد ایجاد راه حلی برای پرونده 

یمن است.
یک منبع سیاســی عمانــی در گفتگو با العرب اظهار خــوش بینی کرد که 
تالشــهای کشــورش در مورد پرونده یمن به نتیجه برسد، هر چند که این مهم 

ممکن است زمان بر باشد.
این در حالی است که خبرگزاری عمان از سفر وزیر خارجه سعودی، فیصل به 
فرحان به عمان خبر داده که هدف از این سفر، ارسال پیام شفاهی پادشاه سعودی 

به پادشاه عمان در خصوص روابط بین دو کشور و تقویت آن بوده است.
پادشــاهی عمان در شرایط فعلی خود از اهمیت رابطه با عربستان اگاه است، 
از این رو تمایل دارد با حمایت کشــورهای منطقه از بحران اقتصادی خود خارج 
شود، عمان می خواهد سالها دوری در روابط با عربستان را به شکلی جبران کند.

به گفته یک مسئول آگاه سعودی، مهمترین مساله ای که می تواند باعث ایجاد 
روزنه ای در روابط بین عربستان و عمان شود، عامل ایران است، بویژه آنکه مسقط 
بخوبی از شرایط تهران آگاه است و می تواند با چانه زنی بین این دو، شرایط را به 

بهترین نتیجه برساند، بدون اینکه عربستان سعودی مجبور به دادن امتیاز شود.
به نظر می رســد لحظه نشان دادن حســن نیتها رسیده است و اگر عربستان 

بتواند از آن استفاده کند، می تواند گشایشی 
در روابــط خود ایجاد کنــد، اما اگر بر همان 
موضع سابق خود باشد، به در جا زدن ادامه 

خواهد داد.
ســعودی ها به مذاکــره با ایــران بعنوان 
ضرورتــی بــرای حل بحــران یمــن نگاه 
می کننــد، چرا کــه معتقدنــد حوثی ها در 
جریان گفتگوهای جاری روی مســائل ویژه 
یمن تاکیــدی ندارند و در یــک چارچوب 
گســترده تری ایفــای نقــش می کنند که 
و ایران قصد  توسط ایران مدیریت می شــود 
دارد دستاوردهایی را در جبهه های مختلف 
با سعودیها یا دولتهای منطقه و همچنین در 

خصوص پرونده هسته ای و مذاکرات جاری در وین داشته باشد.
به اعتقاد تحلیلگران، عربستان قانع شده است که مذاکره با ایران، نزدیکترین 
راه برای حل بحرانها بین دو کشــور است و به این شکل امکان حل بحران یمن و 

سوق دادن حوثی ها به سمت صلح، فراهم می شود.
بغداد دو ماه پیش میزبان نشســتی بین سعودیها و ایرانی ها بود تا دیدگاههای 
دو طرف را به یکدیگر نزدیک کند. این مذاکرات، کامال سّری باقی ماند، اما منابع 
آگاه موضوعات مورد بحث در این نشســت را آینده درگیری در ســوریه، تشکیل 
دولت لبنان و توقف جنگ یمن دانستند. با این حال، تفاهم سعودی و ایران نیازمند 

جلسات بیشتری است که شاید چند ماه هم به طول بینجامد.
تنش بین ریاض و تهران به دلیل جنگ یمن افزایش یافت، یعنی در نقطه ای 

که حوثی ها حمالتی را به داخل عربستان انجام دادند.
ســران پیمان ناتو در بیانیه پایانی خود در روز دوشنبه، ایران را به توقف تمام 
فعالیتهای موشــکی اش دعوت کردند، در حالی کــه وزارت خارجه ایران، بعید 
دانســت که دور فعلی مذاکرات وین، دور پایانی باشــد یا منجر به احیای توافق 

هسته ای شود.
در این باره، خبرگزاری ایرانی ایرنا از ســخنگوی وزارت خارجه این کشور، سعید 
خطیب زاده نقل کرد: »هنوز جزئیات فنی، قانونی و اجرایی و ... باقی مانده و این 

جزئیات از مسائل اصلی کم اهمیت تر نیست«.
وی تاکید کرده است: »ایاالت متحده باید ضمانتهای الزم را برای تکرار نشدن 
اقداماتی که در دوره ترامپ اتفاق افتاده، بدهد. مسیر مذاکرات به بن بست نرسیده 

و گفتگوها در سایه جدیت تمام طرفها پیش می رود«.

وزیر امور خارجه انگلیس که در پارلمان این 
کشــور ســخنرانی می کرد، ادعاهایی را درباره 

مسئله هسته ای ایران مطرح کرد.
به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه اینترنتی 
پارلمــان انگلیس، دومینیک راب که روز ســه 
شنبه در جلسه ای در پارلمان سخنرانی می کرد، 
درباره برنامه هســته ای ایران مدعی شــد: ایران 
به طور سیســتماتیک در حال عدم پایبندی به 
برجام است و ما که با شرکای اروپایی و با آمریکا، 
چین و روسیه در این زمینه همکاری می کنیم، 
انتظار و درخواســت بازگشت به پایبندی کامل 
را داریــم.  راب در بخش دیگری از ســخنانش 
و در پاســخ به یک نماینده پارلمــان ادامه داد: 

تمامی طرف ها موافقت که ایران باید به پایبندی کامل به توافق بازگردد و پیش رفت هایی 
هم در مذاکرات وین انجام شده است اما نتیجه ای موفقیت آمیز هنوز از تضمینی بودن 
فاصلــه ی زیادی دارد. نمی توان این مذاکرات را ادامــه داد تا بی نتیجه بمانند؛ ما باید 
شــاهد بازگشت به پایبندی کامل باشیم. اشــاره  ای که به لزوم توافقی  »طوالنی تر و 

مستحکم تر«  شد درست است، همان طور که 
عنوان شده است، این کار برای اطمینان یافتن از 
نه فقط این است که تضمینی دائمی درباره مسئله 
هسته ای داشــته باشیم، بلکه برای این است که 
فعالیت ثبات زدایی را که ایران از آن ها پشتیبانی 

می کند، پرداخته شود. 
به گزارش ایســنا، اظهارات وزیر امور خارجه 
انگلیس درباره برنامه هســته ای ایران در پی این 
مطرح می شــود که ایران دو ســال پیش در پی 
خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال 2018 
و بدعهــدی کشــورهای اروپایــی در عمل به 
تعهداتشان در زمینه عادی سازی روابط تجاری 
با ایــران و کاهش تاثیر تحریم های آمریکا، اعالم 
کرد که در چند گام تعیین شــده، اجرای تعهدات داوطلبانه هســته ای اش را کاهش 

می دهد. 
ایران اعالم کرده اســت که به محض بازگشت تمام اعضای اصلی توافق هسته ای به 
پایبندی کامل به تعهداتشان در توافق، اقدامات جبرانی اش را به حالت اول باز می گرداند.

انتقال مذاکرات تهران و ریاض از بغداد به  مسقط

ادعای وزیر خارجه انگلیس درباره فعالیت های هسته ای ایران


