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شمخانی در دیدار با مشاور مکرون:

کاهش مرحله به مرحله تعهدات هستهای غیرقابل بازگشت است

«امانوئــل بــون» بــا «علی شــمخانی»
دبیرشورای عالی امنیت ملی و «محمدجواد
ظریف» وزیر امورخارجه کشورمان دیدار کرد.
بــه گــزارش دبیرخانــه شــورای عالی
امنیت ملی ،امانوئل بون مشــاور دیپلماتیک
رئیسجمهوری فرانســه که بــرای دیدار با
مقامات جمهوری اســامی ایــران در تهران
بســر میبرد امروز -چهارشــنبه  -با «علی
شــمخانی» نماینــده رهبر معظــم انقالب
اســامی و دبیر شــورای عالــی امنیت ملی
دیــدار و درخصــوص ســازوکارهای اجرای
تعهدات کشورهای اروپایی در برجام و مسائل
منطقهای و دوجانبه با وی گفتوگو کرد.
شمخانی در این دیدار با انتقاد از بیعملی
کشــورهای اروپایی برای اجرای تعهداتشان
در برجام و فقــدان اراده کافی برای مقابله با
اقدامات تخریبی آمریــکا در این توافق نامه
چنــد جانبه اظهارداشــت :با توجــه به عدم
اســتفاده اروپــا از فرصت یک ســاله اجرای
تعهدات یک طرفه از ســوی ایــران ،تصمیم
قاطع کشــور ما اجرای تعهدات ،متناســب با
اقــدام متقابل طرفهای دیگر اســت و زمان
انجام اقدامــات یک طرفه به پایان رســیده
است.

وی اجرای برنامه کاهش مرحله به مرحله
تعهدات هســتهای را راهبرد غیر قابل تغییر
ایران برشــمرد و اظهار داشت :این مسیر در
چارچــوب بندهــای  ۲۶و  ۳۶برجام تا زمان
تحقق کامل حقوق ایران ادامه مییابد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی سیاســت

فشــار حداکثری امریکا را راهبردی شکست
خورده دانســت و تصریح کرد :ایران در عمل
اثبات کرده که در ابعاد اقتصادی ،سیاســی و
دفاعی توانمندی و ظرفیت مدیریت و مقابله
با تنشها و چالشهــای مختلف را دارد و با
کشوری با این مشخصات نمیتوان با زبان زور

اظهارات سخیف جانسون علیه ایران
وزیر امورخارجه پیشــین انگلیس از ایران خواست تا
دســت از اقداماتش پیرامون برجام که به ادعای او خالف
این توافق است ،بردارد .به گزارش ایسنا ،بوریس جانسون
وزیر امورخارجه پیشــین انگلیس امروز (چهارشنبه) در
گفتوگو با پایگاه خبری جوئیش نیوز در پاسخ به سوالی
درباره کاهش اجرای تعهدات ایران در برجام در اظهاراتی
ســخیف اقدامات اخیر جمهوری اســامی را در این باره
دیوانگی خواند و مدعی شــد که ایــن کار ،خالف توافق
هستهای است .جانســون در ادامه اظهارات ادعایی خود
گفت :توافق هســتهای مانع از دســتیابی ایران به سالح
هستهای شده اســت اما بریتانیا پیش از بررسی وضع هر
گونه تحریم علیه ایران ،منتظر گزارش آژانس بینالمللی

سخن گفت.
شمخانی افزود :آمریکا امروز استقالل اروپا
را نیز به گروگان گرفته و کشورهای اتحادیه
اروپا باید برای دفاع از هویت و استقالل خود
در برابر یک جانبهگرایی آمریکا بایستند.
حامــل هیچ گونه پیامی از ســوی آمریکا

برای تهران نیستم
مشاور دیپلماتیک رئیسجمهوری فرانسه
نیز در این دیدار گفت :من به عنوان میانجی
به ایران نیامدهام و حامل هیچ گونه پیامی از
سوی آمریکا برای تهران نیستم.
امانوئل بــون با تاکید بر آگاهی فرانســه
از قدرت تابآوری ایران در برابر فشــارهای
مختلف که طی  ۴۰ســال گذشته و عبور از
تحریمهای مختلف به اثبات رســیده اســت،
افزود :با وجــود میل ،اراده و اقدامات آمریکا،
قــدرت ،نفــوذ و جایگاه ایران در  ۲۰ســال
گذشــته در نعادالت منطقهای و بینالمللی
رشد قابل توجهی داشته است.
وی خاطرنشــان کرد :امانوئــل مکرون به
دنبال دســتیابی به ابتکارات مشــترک برای
ایجــاد آتش بس در جنــگ اقتصادی امریکا
علیه ایران بوده و معتقد است که این اقدام به
کاهش تنشهای رو به تزاید در منطقه منجر
خواهد شد.
مشاور رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد :با
توجه به نقش و اثرگذاری غیر قابل انکار ایران
در منطقه ،پاریس عالقمند به تداوم گفتوگو
و همــکاری با ایران برای مدیریت بحرانهای
جاری در سوریه ،یمن ،عراق و لبنان است.

ادعاهای تکراری هوک علیه ایران

انرژی اتمی درباره عبور ایران از تعهداتش ذیل این توافق
میماند .وی که یکی از گزینههای احتمالی برای نخست
وزیری بریتانیا اســت ،افزود :مــن نمیخواهم مردم فکر
کننــد که در مواجهه با ایران به نرمی برخورد میکنم .ما
با وضعیتی بســیار دشوار مواجهیم و من کام ً
ال آمادهام تا
اگر ایران توافق را نقض کرد ،مســیر خود را بروم .توصیه
جدی من به ایرانیها این اســت که دست از این دیوانگی
بردارند و اقدام دیگری نکنند که خالف متن توافق اســت
و به دنبال سالح هستهای نروند.
وزیر امورخارجه انگلیــس همچنین گفت :من قویاً بر
این باورم که مردم نباید دولت بریتانیا را برای سختگیری
در اعمال تحریم علیه ایران مقصر بدانند.

نمانده ویــژه آمریــکا در امور ایران بــا مطرح کردن
ادعاهایــی علیه ایران مواضعش را درباره تاثیر تحریمهای
آمریکا بر ایران تکرار کرد.
به گزارش ایسنا ،برایان هوک ،نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران در گفتوگو با شبکه العربیه ،گفت« :تحریمهای
نفتی ۵۰ ،میلیارد دالر سود ساالنه را از دسترس حکومت
ایران خارج میکند .ما همچنین بخش پتروشیمی ،فلزات
صنعتی و فلزات با ارزششان را تحریم کردهایم».
وی افزود« :اعمال فشــار ادامه خواهد یافت .این برای
حکومت ایران قابل تحمل نیست».
هوک با اشــاره به اعمال فشار آمریکا علیه ایران گفت:
«رئیسجمهور [دونالد ترامپ] با [اعمال] فشار ما مشکلی

ندارد و میداند که حکومت ایران تحت فشار زیادی بوده
و بیشتر آسیبپذیر میشود» .نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران همچنیــن گفت که آمریکا تمایــل دارد به توافقی
جدید و بهتر از توافق سال  [۲۰۱۵توافق هستهای ایران]
دســت یابد اما در همین حال ،دولت [آمریکا] «بســیار
خرسند» است که مانع دسترسی ایران به میلیاردها دالر
سود شده است .وی درباره توافق جدیدی که آن را مطرح
کرد ،ادعا کرد« :ما فکر میکنیــم توافق نهایی باید تمام
طیف تهدیدهای علیه صلح و امنیت از ســوی ایران را در
بر بگیرد ،نه تنها در خاورمیانه ،بلکه در بیشــتر قارههای
جهان که مستقیماً یا از طریق حزباهلل حمالت تروریستی
انجام دادهاند».

تاکید ظریف بر قانونی بودن اقدامات ایران مطابق با برجام
وزیر امورخارجه کشورمان نشست شورای
حکام آژانس را طعنهآمیز دانست و تاکید کرد
کــه اقدامات اخیر ایران کام ً
ال مطابق با برجام
است.
«محمد جواد ظریف» در آستانه برگزاری
نشســت ویژه شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمیبه درخواســت آمریــکا در پیامی
توئیتری بــه انتقاد از برگزاری این نشســت
پرداخت.
ظریف نوشت که برگزاری نشست شورای

حــکام آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی به
درخواســت آمریکا به این دالیــل طعنهآمیز
است:
الف) آمریکا از برجام بیزار اســت ،از توافق
خارج شــد و آن را نقض کرد و کسانی که آن
را حفظ میکنند نیز مجازات میکند؛
ب) آمریکا هیچ قصدی برای رفع مســائل
پیرامون برجام ندارد؛
ج) ایــران همان طور که آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در تمــام  ۱۵گزارش خود تأیید

هشدار تخت روانچی درباره اجرای گام سوم ایران
نماینده کشورمان در ســازمان ملل با تاکید بر
اینکــه ایران در برجام باقی مانده اســت ،گفت که
اروپاییها باید برای حفظ این توافق تالش بیشتری
انجــام دهند در غیر اینصورت تهــران به اقدامات
خــود ادامه خواهــد داد .به گزارش ایســنا ،مجید
تخت روانچی نماینده کشــورمان در سازمان ملل
در گفتوگو با شــبکه بیبیســی تصریح کرد که
اروپاییها باید خســارات اقتصادی ایران در نتیجه
تحریمهای آمریکا را جبــران کنند ،چراکه در غیر
اینصورت تهــران به اقدامات خود بــرای عبور از
محدودههای تعیین شــده در توافق هستهای ادامه
خواهــد داد .روانچــی در ادامه تاکید کــرد :ایران
کماکان در برجام باقی مانده است.
ما توافق را نقض نکردهایــم زیرا در متن برجام
تدابیری اندیشیده شده است که اجازه عقبنشینی
طرفها از تعهداتشــان را در صورت نقض توافق
از ســوی طرف دیگر میدهد .وی خاطرنشان کرد:
مــا تاکنــون در توافق بودهایــم و از دیگر طرفها
میخواهیــم که در برجــام باقی بماننــد ،اما اگر
اروپاییها به وعدههای اصلیشان مبنی بر تضمین
برخــورداری ایران از منافــع اقتصادی برجام عمل

نکنند ،ایران وارد گام سوم کاهش تعهدات برجامی
خود میشود .این دیپلمات کشورمان تصریح کرد:
اما ظاهرا ً عالوه بر آمریکا ،اروپاییها نیز تا به امروز
کار خود را انجام نداده و به تمام تعهداتشــان در
توافق عمل نکردهاند .روانچی در ادامه این گفتوگو
تاکید کرد که گزارشات مبنی بر اینکه ایران در گام
سوم غنیسازی اورانیوم را به  ۲۰درصد میرساند،
صحیــح نیســت .وی افزود :ما اعــام کردهایم که
بیشــتر از  ۳.۶۷درصد غنیســازی خواهیم کرد.
اینکه در گام ســوم چه اقدامــی انجام خواهیم داد
را هنوز نگفتهایم اما اگر به آن نقطه برســیم آن را
بهطور قطع از قبل اعالم میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر یک
فرمانده سپاه پاســداران مبنی بر اینکه اگر آمریکا
اشــتباهی مرتکب شود پایگاههای نظامی و ناوهای
آمریکایی در معرض موشکهای ایران خواهد بود،
اظهار داشت که این ،یک تهدید نیست بلکه پیامی
مبنی بر این اســت که اگر ایــران هدف حمله قرار
گیرد دست روی دســت نمیگذارد .نماینده ایران
در سازمان ملل همچنین در پاسخ به سوالی درباره
توقیف نفتکش حامل نفت ایران توســط نیروهای

انگلیســی در جبلالطــارق ،این ادعــا که مقصد
نفتکش ســوریه بوده اســت را قویاً رد کرد و گفت
کــه این اقدام انگلیس مصداق بارز دزدی دریایی و
خالف قوانین بینالمللی اســت .وی ادامه داد :بهتر
است که دولت بریتانیا هرچه زودتر این نفتکش را
آزاد کند ،چراکه در غیــر اینصورت پیامدهایی به
همراه خواهد داشت.
روانچی به بیبیســی گفت که از نظر او ،دونالد
ترامــپ رئیس جمهوری آمریــکا خواهان جنگ با
ایران نیســت اما مشــاور امنیت ملیاش خواستار
جنگ اســت .وی یادآور شــد که مذاکره با آمریکا
تنها در صــورت رفع تحریمهای دولت ترامپ علیه
ایران امکانپذیر خواهــد بود .روانچی که در جریان
مذاکرات هســتهای نقشــی کلیدی در تیم مذاکره
کننده ایران داشــت ،همچنین این نظریه را که در
صورت به صفر رسیدن صادرات نفت تهران اقتصاد
این کشــور نابود خواهد شد ،یک ارزیابی بیاساس
و مضحک توصیف کرد و با اشــاره به دوران جنگ
تحمیلی عراق و ایران گفت :ما در گذشته شرایطی
سختتر از چیزی که اکنون با آن مواجه هستیم را
مدیریت کردهایم.

حمله کلینتون به ترامپ درباره ایران
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶در توییتی تصریح
کرد که با خروج دولت ترامپ از توافق هســتهای ،ایــران میتواند هرکاری که
خواســت انجام دهد .به گزارش ایسنا« ،هیالری کلینتون» در توییتی نوشت :از
زمانــی که دولت دونالد ترامپ تهدید کرد که از توافق هســتهای با ایران خارج
میشود و تحریمهای بیشتری اعمال میکند ،مشخص بود که ما اهرم فشارمان
را از دســت خواهیــم داد و ایران میتواند هر کاری کــه میخواهد انجام دهد.
مطابق با آنچه که انتظار میرفت ،ایران پایش را فراتر از محدودیت غنیســازی
توافق هستهای گذاشته است .وزیرخارجه سابق آمریکا در توییت دیگری گفت:
با خروج از توافق هســتهای ،دولت آمریکا ائتالف بینالمللی که در مهار کردن

ایــران متحد بود را از بین برد و حال ایران بار دیگر در حال افزایش تواناییهای
هستهای خود است .کلینتون همچنین افزود :همانطور که پس از انعقاد برجام
گفتم ،این توافق بینقض نبود اما وظیفه اساســیاش در مسدود کردن تمامی
راههای ایران برای دســتیابی به «سالح هستهای» بود را محقق میکرد .وی در
ادامه با انتقاد از سیاســتهای خصمانه ترامپ نوشت :دیپلماسی ،کمالگرایی
نیســت .دیپلماسی ،ایجاد تعادل در خطرات است .تا بدین جای کار ،این دولت
آگاهانه راه خطرناکی را در پیش گرفته که به آینده خطرناکتری منتهی میشود
اما دیپلماسی تنها راهی است که این دولت میتواند با آن از چاهی که خودش
حفره کرده ،خارج شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

آمریکا تالشهای بیهوده سیاسی میکند
«بهروز کمالوندی» روز چهارشــنبه در نشست
هم اندیشــی با نمایندگان شــورای عالی استانها
اظهار داشت :در بُعد تبلیغی میگویند ایران دنبال
سالح هستهای است ،گزارشهای آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نشــان میدهد کــه این موضوع دروغ
است .ما اثبات میکنیم که به دنبال سالح هستهای
نیستیم.
وی تاکید کرد :کشــوری با ظرفیت اســتراتژیک
و امنیتی مانند ایران بــا تاریخ تمدن باال ،نیازی به
سالح هستهای ندارد و جمهوری اسالمی ایران هیچ
گاه دنبال سالح هستهای نبوده و نیست .سخنگوی
ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ترامپ میگوید
ایران نباید سالح هستهای داشته باشد ،خاطرنشان
کــرد :رئیس ســازمان انرژی اتمی اعــام کرد اگر
ترامپ میگوید ایران نباید ســاح هستهای داشته
باشــد ما هم که قصد و غرضی نداریم ،چنانچه وی
راســت میگوید تحریمها را علیه این کشور بردارد.
بنابراین با توجه به شــرایط کنونی طرف غربی باید
از این فرصت اســتفاده کند .کمالوندی به برگزاری

نشست امروز شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به درخواســت آمریکا اشــاره کرد و گفت :هر
یک از  ۳۵عضو این شورا میتوانند تقاضای برگزاری
جلســه اضطراری کنند و صرفاً تقاضــای برگزاری
جلســه نمیتواند موضوع مهمی را نشــان دهد .وی
بــا بیان اینکــه آمریکا به تنهایی تقاضای تشــکیل
جلسه شورای حکام را کرده است ،افزود :در شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی شــاخصهایی
وجــود دارد .آمریکا قصد اثبــات چه چیزی را دارد،
میخواهــد بگویــد ایران کدام مــاده را نقض کرده
است .سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد:
اگر اساس ادعا و تقاضای آمریکا برجام است که خود
دارای پروتکلهایــی بوده که براســاس آن میتوان
موضوع را بررســی کرد اما باید توجه داشت که آنها
از این مطالب اســتفاده سیاسی میکنند .کمالوندی
تاکید کرد :آنچه جمهوری اسالمی ایران میخواهد
براساس حقوق برجام اســت و استمرار بر پایبندی
حقــوق خود دارد .وی خاطرنشــان کــرد :ظرفیت
جمهوری اســامی ایران به نحوی است که قطعاً از
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پس مشــکالت برمی آید ،این گونه مسایل بحرانی
نیست که ماهیت جمهوری اسالمی ایران را به خطر
بیندازد اما گاهی میتواند صدماتی داشــته باشــد
که با برنامه ریزی مناســب باید آنهــا را به حداقل
رساند .ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ادامه داد:
آمریکاییها مباحثی مانند حقوق بشــر ،تروریسم و
موضوع هســتهای را مطرح کردند تا به وســیله آنها
به جمهوری اسالمی ایران فشــار بیاورند و با ایجاد
مشــکالت برای ما به اهداف خود برسند .کمالوندی
همچنین گفت :آنها قصد داشــتند با مباحث حقوق
بشر ،تروریسم و مســایل هستهای ،ایران را خطری
برای جهان معرفی کنند اما حقوق بشر و تروریسم،
ظرفیت تهدید آنچنانی را برای آنها نداشــت و در
ایــن میان موضوع هســتهای باقی مانــد که از آن
طریق تالش دارند دنیا را بترســانند .وی افزود آنها
با این ادعا که جمهوری اســامی ایران دنبال سالح
هستهای است ،میخواهند اجماعی را ایجاد کنند و
ایران را تحت فشــار قرار دهند اما برای رفع مسایل
موجود بین مسئوالن ایرانی اتفاق نظر وجود دارد.

کرده بهطور کامل به برجام پایبند بوده است؛
د) اقدامــات ایران طبق بند  ۳۶این توافق
قانونی هستند.
به گزارش ایســنا ،جمهوری اسالمی ایران
در پــی تعلل یک ســاله اتحادیــه اروپا برای
اجــرای تعهداتش در قبــال برجام ،صبح روز
یکشنبه اعالم کرد که دومین گام خود برای
کاهش اجرای تعهدات برجامیاش را آغاز کرد
و غنیسازی باالتر از  ۳.۶۷درصد را در دستور
کار قرار داده است.

گزارش آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم ایران
آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد که خلوص غنیسازی اورانیوم ایران
در حــال حاضر به حــد  ۴.۵درصد و میزان ذخایر اورانیــوم ایران به ۲۱۳.۵
کیلوگرم رسیده است.
به گزارش ایســنا ،به نقــل از رویترز ،چنــد تــن از دیپلماتهای مطلع
گفتهاند که دیدبان هســتهای ســازمان ملل [آژانس بینالمللی انرژی اتمی]
که بررسیهای مربوط به توافق [هستهای] را انجام میدهد روز چهارشنبه در
نشستی غیر علنی به کشورهای عضو گفته است که ایران در حال غنیسازی
اورانیوم تا خلوص .۵ ۴درصد است که این باالتر از میزان .۶۷ ۳درصد تعیین
شده در توافق هستهای با قدرتهای بزرگ جهان است.
آژانــس بینالمللی انرژی اتمی همچنین روز چهارشــنبه اعالم کردن که
ذخیــره اورانیــوم ایران در حال حاضــر .۵ ۲۱۳کیلوگرم اورانیوم اســت که
ایــن باالتر از حد تعیین شــده .۸ ۲۰۲کیلوگرم اورانیوم در توافق هســتهای
و همچنیــن بیشــتر از  ۲۰۵کیلوگرم اورانیوم تأیید شــده در یکم ماه ژوئیه
میباشد .بنابراین گزارش بازرســان آژانس روز سهشنبه خلوص غنیسازی و
میزان ذخایر اورانیوم ایران را بررسی کردهاند.
پولیتیک

آمریکا دنبال تشکیل ائتالف در تنگه هرمز

رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا گفت که کشــورش در حال بررسی
طرحی اســت که به ادعای او «آزادی دریانــوردی آبهای بینالمللی اطراف
ایــران و یمن» را بــا ایجاد یک ائتالف نظامی تامین کند .به گزارش ایســنا،
«جــوزف دانفورد» پس از دیدار با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و مارک
اسپیر سرپرست وزارت دفاع آمریکا این مطلب را به خبرنگاران گفت .دانفورد
مدعی شــد :ما در حال تبادل نظر با برخی کشــورها هســتیم تا ببینیم اگر
بتوانیــم یک ائتالف برای اطمینان از آزادی کشــتیرانی در تنگههای هرمز و
باب المندب تشکیل دهیم.
دانفورد در حالی صحبت از تأمین امنیت دریانوردی در منطقه میکند که
کشــورش با حضور نظامی در آبهای خلیج فارس به عامل اصلی بیثباتی و
تنش در منطقه بدل شــده است؛ مسألهای که مسئوالن مختلف کشورمان از
جمله محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه بارها بر آن تاکید کردهاند.
به گزارش رویترز ،در این طرح که گفته میشــود در روزهای اخیر نهایی
شــده ،آمریکا هدایت و فرماندهی کشتیرانی را فراهم میکند و متحدان این
کشور در نزدیکی ناوگان این کشــور کشتیهای تجاری را با پرچمهای خود
همراهی و اســکورت میکنند .ژنرال دانفــورد در این باره گفت در هفتههای
آینده احتماالً مشخص میشود که چه کشورهایی اراده سیاسی برای حمایت
از این ابتکار دارند؛ ســپس ما با نیروهای نظامی برای شناســایی تواناییهای
ویژه که از این طرح پشتیبانی میکند ،کار خواهیم کرد.
آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ بارها تالش کرده با همراهی متحدان
سرسپرده منطقهای خود ائتالفهای نظامی علیه ایران راه بیندازد که با عدم
همراهی کشورهای مستقل منطقه ،این تالشها تاکنون بینتیجه مانده است.
رویداد

اسکورت نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز

روزنامه انگلیسی تایمز دیروز خبر داد که یک ناوچه انگلیسی یک نفتکش
را کــه برای خروج از خلیج فارس به دلیل نگرانی از توقیف شــدن مردد بود،
هنگام عبــور از تنگه هرمز به ســمت دریای عمان همراهی کرد.به نوشــته
تایمز ،دیروز ناوچه نظامی مونتروز نفتکش پاســیفیک وویجر را در تنگه هرمز
همراهــی کرد .خدمه این نفتکش به دلیل اقدام غیرقانونی انگلیس در توقیف
یک نفتکش حامل نفت ایران درســواحل جبل الطارق از توقیف شدن کشتی
شــان در تنگه هرمز نگران بودند .تایمز در ادامه این گزارش افزود :پاسیفیک
وویجر که با پرچم جزیره من (از جزایر تحت قیمومیت انگلیس) تردد میکند،
دیروز ( ۱۸تیر) از تنگه هرمز عبور کرد و وارد دریای عمان شد( .ریاست دولت
نیمه خودمختار جزیره من بر عهده ملکه انگلیس است ولی به صورت رسمی
جز این کشــور به شمار نمیآید ).این نفتکش پیشتر با توقف چند ساعته در
نزدیکی آبهای ایران در خلیج فارس خبرساز شده بود.

