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نخستوزیرژاپن۱۰تیربهایرانمیآید
نخس��ت وزیر ژاپن قص��د دارد ۱۰ تیرماه به تهران 

سفر کند.
مناب��ع دولت ژاپن روز پنجش��نبه اع��ام کردند 
ش��ینزو آبه در حال بررس��ی س��فر به ته��ران در روز 
اول ج��والی )۱۰ تیر( برای دیدار با حس��ن روحانی 

رئیس جمهور ایران است.
در صورتی که این سفر صورت بگیرد، اولین دیدار 
یک نخس��ت وزیر در حال خدمت در ژاپن پس از 4۰ 
سال محس��وب می شود. تاکیدو فوکودا سال ۱978 با 

سمت نخست وزیری ژاپن به ایران سفر کرد.
ب��ه گفته این منابع س��فر به ای��ران، در قالب تور 

شینزو آبه به اروپا و خارمیانه در ماه جوالی است.
براساس این گزارش،  آبه در دیدار با روحانی تداوم 
حمایت ژاپن از توافق هس��ته ای ایران را که آمریکا به 
ص��ورت یک جانبه در ماه می  از آن خارج ش��د، اعام 
خواه��د کرد. آب��ه قصد دارد پس از س��فر به بلژیک و 
فرانسه به منطقه خاورمیانه سفر کند. نخست وزیر ژاپن 
در بروکس��ل توافق آزاد تجاری می��ان ژاپن و اتحادیه 
اروپ��ا را امضا می کن��د. وی همچنین عاوه بر ایران به 

عربستان و مصر نیز سفر خواهد کرد.  تسنیم

۱۷ملوانزندانیدرسومالی
بهتهرانبازگشتند

۱7 مل��وان ی��ک لنج صی��ادی که مهرماه س��ال 
گذش��ته به اتهام ورود غیرمجاز به آب های س��ومالی 

بازداشت شده بودند، وارد تهران شدند.
ب��ه دنبال تاش ه��ا و اقدامات چند ماه گذش��ته 
وزارت امور خارجه کش��ورمان و سفارت ایران در کنیا 
۱7 ملوان یک لنج صیادی که مهرماه سال گذشته به 
اتهام ورود غیرمجاز به آب های سومالی بازداشت و در 
یک دادگاه محلی هر یک به تحمل دو س��ال حبس و 
پرداخت جریمه مالی محکوم ش��ده بودند، آزاد و پس 
از انتق��ال ب��ه نایروبی و تحویل به س��فارت جمهوری 
اس��امی ایران از طریق مرز هوایی به کشور بازگشته 

وارد فرودگاه امام خمینی)ره( شدند. 
آرش نیازی متولد ۱363 بندر کنارک درباره نحوه 
زندانی  شدنش گفت: ما در آب های بین المللی بودیم که 
موتور لنج ما خراب شد و برای تعمیر موتور به نزدیکی 
لن��ج دیگری که در نزدیکی ما بود، رفتیم که در همان 
موق��ع یک لنج و دو قایق دو موتوره که ناخدا و ملوانان 
آنها س��ومالیایی بودند، شروع به تیراندازی به سمت ما 
کردند و ناخدای ما س��کان را در دس��ت گرفت و ما که 
صدای تیراندازی را شنیدیم در قسمت موتور لنج پناه 
گرفتی��م و بعد حدود ۱5 دقیقه آنها لنج را متوقف و ما 
را دستگیر کردند و به زندان منتقل شدیم و جسد ناخدا 
که شهید شد به سردخانه منتقل کردند. )جسد ناخدای 

این لنج پیش از این به ایران منتقل شده بود.(
وی ب��ا بیان اینکه ملوانانی که دس��تگیر ش��دند 
اهل کنارک و چابهار هس��تند، اف��زود: نزدیک 9 ماه 
در زندان بوساس��و س��ومالی بودیم و برای چهار بار به 
دادگاه رفتی��م و بعد از پیگیری ه��ا و تاش های آقای 
فرجوند سفیر ایران در کنیا و سفارت ایران در نهایت 
آزاد و از آنجا به نایروبی رفتیم و از نایروبی هم با پرواز 

به دبی و از دبی هم به تهران آمدیم.  فارس

پیروزینیروهایمدافعیمننزدیکاست
مش��اور ام��ور بین الملل رهبر جمهوری اس��امی 
گف��ت: امروز نیروهای مدافع یم��ن فعال تر از روز اول 
هستند و پیروزی قریب الوقوع آنها اتفاق خواهد افتاد.

علی اکبر والیتی درخصوص آخرین تحوالت عراق 
گفت: خوش��حالیم از اینکه انتخابات عراق به خوبی و 
بدون مشکل انجام شد. مردم عراق توانستند نمایندگان 
خود را در یک امنیت و آزادی کامل انتخاب کنند. وی 
اظهار داش��ت: به زودی منتخبین مردم عراق مجلس 
جدید را تش��کیل می دهند و پس از آن دولت جدید، 
نخس��ت وزیر و رئیس مجلس تعیین می شوند. از اینکه 
کار انتخابات عراق به خوبی انجام ش��ده خوشحالیم و 
برای موفقیت برادران و خواهران عراقی دعا می کنیم.

وی با بیان اینکه وضعیت رزمندگان یمنی بس��یار 
پیروزمندانه است اما کار مبارزه آنها بسیار سخت است، 
اظهار داش��ت: با همه سختی ها هر روز شاهد پیشرفت 
بیش��تر آنها هستیم و شکس��تن حصر بندر حدیبیه از 

پیروزی چشمگیر رزمندگان یمنی بوده است.
والیتی ادامه داد: نقش حوثی ها و ارتش مقاوم یمن 
تاثیرگذار بوده و بعد از س��ه سال بمباران شبانه روزی 
توسط عربس��تان و امارات امروز نیروهای مدافع یمن 
فعال ت��ر از روز اول هس��تند و پی��روزی قریب الوق��وع 
آنه��ا اتفاق خواهد افت��اد. وی اضافه کرد: صعودی ها و 
اماراتی ها ب��ا دادن تلفات زیاد ناچار به عقب نش��ینی 
هستند و اگر بمانند خسارت های زیادی خواهند دید.

وی درخصوص خروج آمریکا از شورای حقوق بشر 
نیز گفت: برای آمریکا حقوق بش��ر یک ابزار سیاس��ی 
اس��ت و اگر به نفع حکومتگران آمریکا باش��د در آن 

حضور دارد و اگر نباشد حضور نخواهد داشت.
مش��اور ام��ور بین الملل رهبر جمهوری اس��امی 
تاکید کرد: آمریکایی ها از حقوق بش��ر به عنوان ابزار و 
تحت فشار گذاشتن کشورهای دیگر استفاده می کنند. 
وی افزود: حقوق بش��ر در قاموس حکومتگران آمریکا 

نیست و معنای واقعی خود را ندارد.  مهر

اخبار

وزیرخارجهآمریکاوبازهمخیالپردازیدربارهایران
وزی��ر خارجه آمریکا که به خیال پردازی علیه ایران عادت دارد بامداد جمعه 

یکبار دیگر با بیان ادعاهای اثبات نشده ادعاهای قبلی علیه ایران را تکرار کرد.
پامپئ��و که روز چهارش��نبه هم با انتش��ار نم��وداری مبهم و غیرمس��تند 
مدع��ی گس��ترش اعتراضات در ایران از زمان روی کار آم��دن »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا در ایران شده بود بامداد جمعه طی پیامی در توئیتر ادعا کرد 
از زمان »تظاهرات های ژانویه« )دی ماه 96( 5۰۰۰ نفر در ایران دستگیر شده اند. 

وزی��ر خارجه آمریکا این بار هم اش��اره ای به اینکه منبع این آمار ادعایی چیس��ت، 
نکرد. اش��اره وزیر خارج��ه آمریکا به موضوع »حقوق بش��ر« در حالی صورت گرفته که 
دول��ت ترام��پ در روزهای اخیر به دلیل ج��دا کردن والدین مهاجر از فرزندانش��ان در 
مرزهای آمریکا به شدت مورد سرزنش مجامع بین المللی و گروه های حقوق بشری قرار 

گرفته است.  تسنیم

بازی رسانه
نامایرانرادرلیستسیاهاف.ای.تی.افحفظکنیم

قانونگذاران آمریکایی در نامه ای به وزیر خزانه داری این کشور خواسته اند از نفوذ 
آمریکا برای حفظ ایران در لیست سیاه گروه موسوم به اف.ای.تی.اف استفاده کند.
چند نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به وزیر خزانه داری این کشور با بیان 
ادعاهای قبلی خواس��ته اند واشنگتن از نفوذ خود استفاده کرده و نام ایران را در 

فهرست سیاه »کارگروه ویژه اقدام مالی«، مشهور به اف.ای.تی.اف حفظ کند. 
»اد روی��س«، رئی��س کمیته امور خارجی مجل��س نمایندگان آمری��کا و »رابرت 

پورتمن«، رئیس کمیته فرعی تحقیقات در مجلس س��نای آمریکا در این نامه با اش��اره به 
نشست »کارگروه ویژه اقدام مالی« در هفته آینده نوشته اند: ما از شما می خواهیم در نشست 
هفته آتی اف.ای.تی.اف به منظور محافظت از نظام مالی دنیا در برابر اقدامات ایران در زمینه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نفوذ ایاالت متحده برای حفظ نام ایران در فهرست سیاه 

اف.ای.تی.اف و بازگرداندن اقدامات تقابلی علیه این کشور استفاده کنید.  تسنیم

دوردست
پایبندیبهبرجامهمزمانباتحریمها،موردقبولنخواهدبود

رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی تاکید کرد: امکان پایبن��دی به تعهدات برجام 
همزم��ان با تداوم تحریم ها، به هیچ عنوان مورد قبول جمهوری اس��امی ایران 

نخواهد بود.
علی اکبر صالحی در ادامه س��فر خود به نروژ با خانم هلگا اش��مید دبیرکل 

بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی در این دیدار افزود: برای حفظ برجام نیازمند برآورده 

ش��دن انتظ��ارات و نیازها و رفع عملی و دائم��ی تحریم های ظالمانه هس��تیم و امکان 
پایبندی به تعهدات برجام همزمان با تداوم تحریم ها به هیچ عنوان مورد قبول جمهوری 

اسامی ایران نخواهد بود.
هلگا اش��مید نیز تاکید کرد: اروپا مصمم تر از همیشه در صدد حفظ برجام خواهد 
بود و با ایجاد مکانیزم های ویژه جهت رسیدن به این هدف تاش خواهد کرد.  مهر

گفتمان

آگهي تحديد حدود نظر به اينكه آگهي هاي نوبتي عمومي مربوط به 
اعياني ششدانگ پالك ثبتي126/4352 به شرح زير در تاريخهاي 
يافته است. 1-پالك  انتشار  و  چاپ  و 97/3/1 صحيحاً   97/2/1
خانم كبري نجف فرزند چراغعلي  ثبتي4352 فرعي از 126 اصلي 
فرزند  نجف  فاطمه  خانم  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت 
از  مشاع  دانگ)  چهاردهم   و  مميز  (يك   1/4 به  نسبت  چراغعلي 
اله 0/4 (چهاردهم  ششدانگ و خانم اكرم حق وردي فرزند لطف 
لطف  فرزند  وردي  حق  الملوك  اكرم  و  ششدانگ  از  مشاع  دانگ) 
زهرا  و  از ششدانگ  دانگ مشاع   ( (چهاردهم  به 0/4  نسبت  اله 
به 0/4 (چهاردهم) دانگ مشاع  اله نسبت  حق وردي فرزند لطف 
به  نسبت  اله  لطف  فرزند  وردي  حق  محبوبه  خانم  و  ششدانگ  از 
سند  منافع  حفظ  با  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  (چهاردهم)    0/4
تهران  دفترخانه1507   90/11/8 مورخ  عمري1247  صلح 
بناي  با  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  اعياني  نجف  فاطمه  خانم  براي 
ثبتي4352  پالك  مترمربع  مساحت348/70  به  آن  در  احداثي 
به  نظارت  محترم  هيات  راي  موجب  به  كه  اصلي   126 از  فرعي 
برابر  و   96/10/17 مورخ   139618701133001021 شماره 
از حيث  اظهارنامه  رضايتنامه 50799 مورخ 96/11/2 مندرجات 
ميزان مالكيت و محل وقوع ملك به شرح فوق اصالح گرديده واقع 
در باغ فيض تهران بخش11 لذا حسب تقاضاي وكيل مالكين تحديد 
 9 ساعت  از   97/4/23 مورخ  شنبه  روز  در  موصوف  پالك  حدود 
اطالع  به  بدينوسيله  مراتب  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  محل  در  صبح 
تا در روز ساعت  كليه مجاورين و اصحاب حقوق ارتفاقي مي رسد 
تحديد  حضور  عدم  صورت  در  رسانند  بهم  حضور  محل  در  مقرر 
شد  خواهد  انجام  او  قانوني  مقام  قائم  يا  مالك  معرفي  با  حدود 
به  نسبت  ارتفاقي  حقوق  مدعيان  يا  و  مجاورين  از  هريك  چنانچه 
مورد تحديد اعتراضي دارند ميتوانند ظرف مدت 30 روز از تاريخ 
تحديد حدود اعتراض خود را به اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند 
معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي اخذ و به 
مقام  قائم  يا  و  متقاضي   اينصورت  غير  نمايد در  ارائه  ثبت  اداره 
قانوني او ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تق ديم 
آن  در  كه  نمايد  تسليم  ثبت  اداره  به  و  دريافت  را  دادخواست 
صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. تاريخ انتشار :97/4/2.
ناصري  - كن  امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس  الف                        12432/م   
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ثبت دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي اخذ و به 
مقام  قائم  يا  و  متقاضي   اينصورت  غير  نمايد در  ارائه  ثبت  اداره 
قانوني او ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تق ديم 
آن  در  كه  نمايد  تسليم  ثبت  اداره  به  و  دريافت  را  دادخواست 
صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. تاريخ انتشار :97/4/2.
ناصري  - كن  امالك  و  اسناد  ثبت  رئيس  الف                        12432/م   

ضرب االجل ای��ران برای اروپا  ت يپلمـــا رو به پایان است و با مشاهده د
رفت��اری که اروپا در زمان داده ش��ده به او از خود 
نش��ان داده، احتمال زی��اد ای��ران از برجام خارج 

خواهد شد.
توافق هس��ته ای، هم ضری��ب اعتماد آمریکا و 
هم اروپا را نشان داد،  به واقع بی اعتمادی به آمریکا 
برای آنهایی ثابت ش��د که هم��واره اصرار و تأکید 
داش��ته و شاید هنوز هم داشته باشند که می توان 

به آمریکا مذاکره کرد و نتیجه گرفت.
نامه برخی از فعاالن جریان سیاسی اصاح طلب 
مؤید آن اس��ت که هستند افراد و جریان هایی که 
دل به آمریکا سپرده اند و حل مشکات را در گروه 

توافق با ایاالت متحده می پندارند.
غیرقابل اعتماد ب��ودن آمریکا نکته ای بود که 
هم��واره رهب��ر معظم انقاب اس��امی آن را بیان 
می کردند و در راستای س��خنان ایشان؛  جریان ها 
و اش��خاصی هم بوده و هستند که براساس همین 
سیاس��ت رهبری چنین اعتقادی داشته بو دارند، 
مواضع آنها در طول مذاکرات هس��ته ای و س��پس 
رس��یدن به توافق هس��ته ای اثبات کننده حقانیت 

آنها در این ماجرا است.
اکنون دولت و تیم هسته ای نیز به این نتیجه 
رسیده اند که دیگر نمی توان یکطرفه برجام را اجرا 
کرد، تاکنون بیش از 2 س��ال اس��ت که جمهوری 
اسامی یک تنه پای توافق هسته ای ایستاده بدون 

این که از مزایای آن بهره مند شود.
وعده ه��ای اروپ��ا نی��ز در اندازه ح��رف باقی 

مان��ده، آن زمان که آمریکا از برجام خارج نش��ده 
ب��ود،  اروپایی ها کج دار مری��ز تعهدات خود را اجرا 
می کردن��د اکنون که ایاالت متح��ده از آن بیرون 
رفته اس��ت،  ش��رکت هایی که با ای��ران همکاری 
می کردن��د یکی یکی کش��ور را ت��رک می کنند و 
تعهدات خود را نیمه کاره رها می سازند بدون این 
ک��ه بابت این کار ض��رر و زیانی به ایران بپرزدارند 

یا جریمه شوند.
مذاکرات و گفت وگوهای ایران و اروپا همچنان 
ادامه دارد،  تاش های تا دقیقه 9۰ دنبال می شود 
تا ش��اید اروپا بتواند تضمین ه��ای الزم را به ایران 

بدهد، تاکنون که چنین اتفاقی نیفتاده است.
ب��ه نظر می رس��د به همی��ن خاطر اس��ت که 

سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و از اعضای 
اشرد تیم هس��ته ای که به اروپا رفته است در 

گفت وگو با یورو نیوز چنین گفته است:
معاون وزیر خارجه ایران با اش��اره 

به اینکه برجام در بخش مراقبت های 
ویژه قرار دارد، هش��دار داد که ایران 

ممکن است طی هفته های آینده از توافق هسته ای 
خارج شود.

 عراقچ��ی اف��زود: 
هس��ته ای  تواف��ق 

اکن��ون در بخش 

مراقبت های ویژه قرار دارد و اگر توافقی با طرفهای 
اروپایی حاصل نش��ود تهران ممکن اس��ت از این 

توافق خارج شود؛ این امکان وجود دارد. 
معاون وزیر خارجه در این مصاحبه البته باید 
با قاطعیت و صراحت بیشتری پاسخ می داد، چراکه 
استفاده از کلمه ممکن است برای خروج از برجام 
درپی ندادن تضمین های الزم از سوی اروپا موضع 
قاطعی نیس��ت. آیا قرار است اگر اروپا هم برجام را 

اجرا نکند، ایران همچنان به آن پایبند بماند؟!
وی گفت: من نمی توانم بگویم که چش��م انداز 
روش��ن و ش��فافی وجود دارد، تا یک بسته خوب 
داش��ته باش��یم ام��ا امیدواری��م که این بس��ته 
پیشنهادی خوب باشد تا برای باقی ماندن 

ایران در برجام کافی باشد.
عراقچ��ی اضاف��ه کرد؛ ای��ران مایل 
اس��ت توافق را حفظ کند ام��ا تعادل و 
ت��وازن بعد از خروج آمریکا از برجام باید 
حفظ ش��ود. بعد از تصمیم آمریکا درباره 
برج��ام، توافق، توازنش را از دس��ت داده 

است، اگر کشورهای اروپایی و دیگر طرفین توافق 
هس��ته ای میخواهند ایران در این توافق بماند آنها 
باید غیبت واشنگتن و اعمال دوباره تحریم ها علیه 

ایران را جبران کنند. 
عراقچ��ی اضافه ک��رد که برج��ام و تحریم ها 

هیچ گاه نمی توانند در کنار هم بنشینند.
مع��اون وزیر خارجه ایران گف��ت: اغلب مردم 
ایران ام��روز به اروپا هم اطمینان��ی ندارند و اروپا 
برای کس��ب اطمینان این م��ردم باید تاش کند. 
ایرانی ه��ا می گوین��د خروج آمری��کا  از برجام تنها 
بازی پلیس بد و پلیس خوب اس��ت. نقش پلیس 

خوب  را اروپا بازی می کند.
وی گفت: آنچه که برای ما اهمیت دارد اجرای 
کامل و تمام عیار برجام است. برای ما اهمیتی ندارد 
چگونه اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریم های 
آمری��کا را دوربزند. آنچه ک��ه برای ما اهمیت دارد 
حضور و ماندگاری ش��رکت های اروپایی در ایران 
اس��ت. آنچ��ه که ب��رای م��ا اهمی��ت دارد فروش 
نفت خام است. ما می خواهیم که پول ها به راحتی 
به حساب ما واریز شود. باید یک ارتباط بین بانکی 
بین ما و اروپا باشد. این موضوع با اروپایی هاست، 
تا راه اصلی را پی��دا کنند. عراقچی البته گفت که 
ایران حاضر اس��ت برای یافتن راه حل و بسته های 

اروپا برای حفظ برجام به اروپا کمک کند.
اکنون زمان آزمون اروپا است، زمان ضرب االجل 
ایران به اتحادیه اروپا رو به پایان است، اگر اروپایی ها 
می خواهند استقال خومد را از آمریکا نشان دهند 

اکنون زمان مناسبی برای آن است.

عراقچی در مصاحبه با يورو نیوز:

برجام به آی.سی.یو رفت
ايران ممکن است طی هفته های آينده از توافق هسته ای خارج شود

دستیار وزير خارجه آمريکا:
روسیه، چین و ايران رقبای 

ايدئولوژيک غرب هستند
یک مقام ارش��د وزارت خارج��ه آمریکا؛  روس��یه، چی��ن و ایران را چالش��ی برای ديـــــدگاه
جبه��ه غرب توصیف ک��رد و گفت: پس از پایان جنگ س��رد 

کسی تصور نمی کرد چنین چالش هایی ایجاد شوند.
»آرون وس میچل« دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در امور 
اروپایی و اورآس��یایی گفت »لزوم مقابله با ایران« عاملی است 

که آمریکا و اتحادیه اروپا در آن اتفاق نظر دارند.
وی که در نشس��تی به میزبانی اندیشکده »کارنگی اروپا« 
در بروکس��ل صحبت می کرد، در تش��ریح وضعیت جهان پس 
از پایان جنگ س��رد، گفت: اکنون اتح��اد غربی با چالش های 
تازه ای روبروس��ت که تع��داد اندکی از ما تص��ور می کرد تنها 

اندکی پس از پایان جنگ سرد ظهور کنند.
میچل در تشریح این »چالش ها«، گفت: روسیه ای احیاشده 
و از بعد نظامی س��تیزه جو، چینی که در سرتاسر آسیای میانه، 
قفقاز و مرکز و ش��رق اروپا در حال اعمال نفوذ اس��ت و ایرانی 
که نفوذ راهبردی خود را از خلیج فارس تا مرزهای اس��رائیل و 
سواحل مدیترانه گس��ترش داده است. افراط گرایی اسامی که 
قادر است خود را تا قلب اروپا برساند و مهاجرت، در ابعادی که 

نظیرش را از زمان پایان جنگ دوم جهانی شاهد نبوده ایم.
وی با بیان اینکه غ��رب اکنون با »چالش های راهبردی« 
مواجه اس��ت، س��وال »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا را 
تکرار ک��رد که در اجاس پیمان آتانتیک ش��مالی )ناتو( در 
ورش��و گفته بود: سوال این اس��ت که آیا اراده ای برای نجات 
تمدن ما در برابر کس��انی که ب��رای تضعیف این تمدن تاش 

می کنند، وجود دارد یا نه.

عصرنبردعقاید
او در ادامه با بیان اینکه در عصر »نبرد شدید میان عقاید«، 
آمری��کا از »آزادی« به عن��وان »مهمترین ارمغان تمدن غربی 
برای جهان« دفاع می کند، گفت: چین، روسیه و ایران، هریک 
به طریقی رقبای ایدئولوژیک غرب هس��تند. چین و روس��یه 
مدلی منس��جم ارائه می کنند: ثبات مبتن��ی بر اقتدارگرایی و 
قدرت خشن و بهره بردن از برخی ابعاد رقابت بازار در ترکیب 

با سیاسی کردن اقتصاد.
وی ب��ا متهم ک��ردن ایران ب��ه »اقتدارگرای��ی« و اجرای 

نس��خه ای »سرکوبگر« از اس��ام سیاسی، گفت این مدل ها به 
دنبال محدود ک��ردن آزادی های فردی و ایجاد اقتدار مرکزی 
هس��تند و با هرآنچه این اقتدار مرکزی را تضعیف کند، مقابله 

می کنند.
میچل افزود: تمام این موارد، آنتی تز س��نت های سیاسی 
غرب هس��تند، که در وهله اول براساس این ایده شکل گرفته 

که شخص باید از آزار اقتدار دولتی مصون بماند.
او در ادام��ه م��وارد متعدد اش��تراک نظر می��ان آمریکا و 
اتحادی��ه اروپ��ا از جمله مواضع سیاس��ی مش��ترک، مبادالت 
گسترده اقتصادی، همکاری های علمی و همچنین رزمایش ها 
و همکاری های مشترک نظامی را برشمرد و گفت با این وجود 
طرفین همواره در موضوعاتی اختاف نظر داش��ته اند، اما این 
اختاف نظرها همواره نهایتا با گفت وگو برطرف ش��ده و ما بار 
دیگر متحد ش��ده ایم... تاریخ ما را چنان به هم پیوند داده، که 
این پیوند ها حتی با ش��دیدترین اخت��اف نظرهای مربوط به 

سیاستگذاری فرونمی پاشد.
میچل در تش��ریح اختاف نظرهای طرفی��ن درباره برخی 
سیاستگذاری ها، گفت: به عنوان نمونه، مسئله ایران را در نظر 
بگی��رد. رئیس جمهور اخیرا تصمیم ب��ه خروج از برجام گرفت. 
با ای��ن کار، ما پیامی کاما روش��ن به ای��ران دادیم، مبنی بر 
اینکه ما آماده ایم که با تمام ابعاد نفوذ مخرب ایران در سرتاسر 
خاورمیانه مقابله کنیم. همانطور که وزیر خارجه ]مایک[ پامپئو 

اخیرا گفت، دیگر توسعه طلبی بدون هزینه نخواهد بود. 
وی افزود: بس��یاری از اروپایی ها با این تصمیم ما مخالفت 
کردند. ماه ها گفت وگوی فش��رده ب��ا متحدان نزدیک ما، به ما 
نش��ان داد که ما و آن ها درباره ابعاد مسئله ایران و لزوم اینکه 
باید با هم گام هایی برای پرداختن موثر به این مسئله برداریم، 

اتفاق نظر کامل داریم.
ای��ن مقام ارش��د آمریکایی ادامه داد: ای��ن روزها داریم با 
متحدان خ��ود در اروپا و خاورمیان��ه کار می کنیم تا دقیقا به 

همین هدف برسیم. ما با هم در این کار موفق می شویم.

رقابتفشردهژئوپلتیک
دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپایی و اورآسیایی 
س��پس به مواخذه کشورهای اروپایی عضو ناتو پرداخت که به 
گفته او به تعهد تخصیص دست کم 2 درصد از بودجه خود به 
امور دفاعی عمل نکرده اند. وی گفت دولت آمریکا نمی تواند به 
مالیات دهندگان آمریکایی بگوی��د باید برای »دفاع از اروپایی 
هزینه کنند که خود برای دفاع از خود هزینه نمی کند.« میچل 
با این وجود گفت با توجه به گفت وگوهایی که میان آمریکا و 

اروپا صورت گرفته، این اختاف نظر هم قابل حل است.

پروژه های انتقال گاز »نورد استریم« و »ترک استریم« هم 
از دیگ��ر مواردی بود که به گفته میچل، آمریکا در مورد آن ها 
ب��ا اروپا اختاف نظر دارد، چراکه اروپ��ا را در معرض »ارعاب 
روس��یه« قرار می دهد. وی به اختاف نظ��ر درباره تعرفه های 
فوالد نیز اش��اره کرد و مدعی ش��د که واشنگتن امیدوار است 
روزی کش��ورهای غربی بتوانند به وضعیت ع��اری از تعرفه و 
یارانه تولید برس��ند، تا با هم به صورت جمعی با »تولید بیش 

از حد فوالد توسط چین« مقابله کنند.
وی گف��ت: »ع��دم مقابله با نب��وغ نظامی ای��ران، نفوذ و 
حمایت این کش��ور از گروه های تروریس��تی«، عدم تخصیص 
بودجه کافی به ناتو، اتکا به پروژه هایی مانند »نورد اس��تریم« 
و رفع نک��ردن »عدم موازنه اقتصادی« میان آمریکا و اتحادیه 

اروپا، می تواند در آینده غرب را در موضع ضعف قرار دهد.
میچل با بیان اینکه جهان اکنون دوره ای از »رقابت فش��رده 
ژئوپلتی��ک« را تجربه می کند که هنگام پایان جنگ س��رد قابل 
پیش بینی نبود، گفت غرب باید در این دوران قدرتمند باش��د و 
خود را برای »رقابت بلندمدتی که پیش روی ماست« آماده کند.

اتفاقنظرعلیهایران
میچ��ل پس از س��خنرانی، به س��واالت حاض��ران در این 
نشس��ت، از جمله س��والی درباره ایران و اینک��ه آیا آمریکا به 

دنبال بازمذاکره بخشی یا کل برجام است، پاسخ داد.
وی گفت: در مسئله ایران، فکر می کنم آنچه ما در جریان 
ماه ها گفت وگو با مقامات اروپایی شاهد بوده ایم، این است که 
اتفاق نظری گس��ترده در تحلیل مسئله ایران وجود دارد. وی 
اف��زود: من از این هم ی��ک گام فراتر می روم و می گویم که به 
عنوان نمونه در سفر ]امانوئل[ ماکرون ]رئیس جمهور فرانسه[ 
به واش��نگتن، ایده هایی که او برای درپیش گرفتن رویکردی 
جامع ارائه ک��رد، به آنچه که ایاالت متحده به عنوان گام های 

بعدی به فکر کرده، بسیار مشابه بود.
ای��ن مقام ارش��د وزارت خارج��ه آمریکا ادام��ه داد: فکر 
می کنم آنچه که ما می خواهیم به آن برسیم... یک بازدارندگی 
و چارچوب منع اشاعه جدید است تا به کلیت مسئله بپردازیم. 
چارچوبی که هم به موش��ک های ایران و هم نفوذ این کش��ور 
بپ��ردازد و هم انگیزه های آزادی طلبانه مردم ایران را تش��ویق 
کند و دفاع و بازدارندگی به مراتب روش��ن تری برای متحدانی 

که در خاورمیانه داریم، فراهم کند.
وی ادام��ه داد: نگاه متحدان اروپایی م��ا به برجام هرچه 
که باشد، نزدیک ترین متحدان ما در خاورمیانه معتقد نبودند 
که برجام امنیت ما را افزایش می دهد. اس��رائیلی ها، اردنی ها، 
س��عودی ها و دولت های خلیج ]فارس[. بنابراین، ما راهکاری 

جامع تر برای این مس��ئله می خواهی��م و معتقدیم که اگر این 
مسئله را نادیده بگیریم، فقط داریم خودمان را گول می زنیم.

میچ��ل افزود: فکر می کنم فاصله م��ا و متحدان اروپایی ما 
در این مورد، فاصله ای اس��ت که رفع می ش��ود. من نس��بت به 
این موضوع خوش بین هس��تم و فکر می کن��م خروج داوطلبانه 
ش��رکت های اروپایی و دور شدن آن ها از تجارت با ایران تصمیم 
درس��تی اس��ت، اما فکر می کنم که این ]روند[ به س��مت یک 
رویکرد دیپلماتیک نزدیک تر میان ایاالت متحده و اروپا می رود.

چالشایدئولوژیکغرب
دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپایی و اورآسیایی 
در بخش دیگری از این نشس��ت به س��والی درب��اره اینکه آیا 
دولت کنونی آمری��کا از »حاکمیت قانون« حمایت می کند یا 
نه، پاسخ داد. وی گفت: »قطعا... دموکراسی، هویت ماست؛ به 
عنوان یک کشور، به عنوان یک تمدن و به عنوان یک ائتاف. 

ما در مورد این ارزش ها کاما به صراحت صحبت کرده ایم.«
میچل افزود: فکر می کنم اکنون با چالش��ی روبرو هستیم 
که اساسا ایدئولوژیک است، آن هم به نحوی که در دهه 8۰ و 
9۰ به هیچ وجه تصور بروزش را با چین و روس��یه، نداشتیم... 
یکی از اهدافی که س��ند راهبرد امنیت ملی تش��ریح می کند، 

رقابت برای نفوذ مثبت است.
وی ادامه داد: مناطق بسیار زیادی در جهان وجود دارند که 
اکنون غرب و ایاالت متحده دارند در آنجا نفوذ راهبردی خود را 
از دست می دهند. ما حتی در مرکز و شرق اروپا هم داریم نفوذ 
راهبردی خود را از دست می دهیم. چه در داخل و چه در خارج 
از ناتو و اتحادیه اروپا. وی گفت: فکر می کنم س��وال این اس��ت 
که چطور باید به نحوی موثر برای رس��یدن به نفوذ رقابت کرد. 
فکر می کنم از این منظر سیاست های گذشته ایاالت متحده در 

ارتباط با مجارستان و لهستان موفق نبوده اند.
ب��ه گفته میچل، در نمونه مجارس��تان، ای��االت متحده و 
غ��رب علنا به مدت چند س��ال این کش��ور را در تریبون های 
عمومی مورد انتقاد قرار داده و رایزنی های خود با این کشور را 
محدود کرده اند، در حالی که دولت کنونی این کشور )که اروپا 
با آن دچار اختاف اس��ت( از طریق صندوق های رأی انتخاب 
ش��ده اس��ت. او گفت با چنین رفتاری، غرب نفوذ خود را در 
مجارس��تان از دس��ت می دهد و در مقابل نفوذ چین و روسیه 
در این کش��ور افزایش می یابد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در 
امور اروپایی و اورآسیایی گفت: غرب باید به جای انتقاد علنی 
از مجارس��تان، به رایزنی و دیپلماسی پشت درهای بسته روی 
آورد و در عین ابراز انتقادات خود در نشس��ت های خصوصی، 

نفوذ خود در این کشور را حفظ کند.  فارس


