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 ضرورت هماهنگی کشورهای پیشرو
در مقابله با سیاست های آمریکا

فرس��تاده ویژه رئیس جمهوری ایران در دیدار با 
وزیر خارجه ونزوئال بر ضرورت هماهنگی کش��ورهای 

پیشرو در مقابله با سیاست های آمریکا تأکید کرد.
مرتضی سرمدی در این دیدار با اشاره به مناسبات 
عالی دو کش��ور و رایزنی طرفین در خصوص مسائل و 
موضوعات دوجانب��ه، منطق��ه ای و بین المللی، ضمن 
تقبیح سیاس��ت های یکجانبه گرایان��ه دولت آمریکا، 
پش��ت کردن این کش��ور ب��ه تعه��دات و پیمان های 
مختلف بین المللی از جمله خروج از برجام را نشانه ای 
از سیاس��ت های س��لطه جویانه این کشور و تهدیدی 
ب��رای صل��ح و امنی��ت بین الملل��ی خواند و ب��ر لزوم 
هماهنگی کشورهای پیشرو در مقابله با سیاست های 
آمریکا و همراه کردن س��ایر کش��ورها در این مس��یر 

تأکید کرد.
در ای��ن دی��دار، وزیر ام��ور خارج��ه ونزوئال نیز 
ضمن حمایت کامل این کش��ور از دیدگاه ها و مواضع 
جمهوری اس��المی ایران در مبارزه با تمامیت خواهی 
و س��لطه طلبی آمریکا، اظهار داش��ت: ونزوئال به طور 
عین��ی سیاس��ت های ظالمانه آمری��کا را تجربه کرده 

است.  باشگاه خبرنگاران

رایزنی روسای ستاد مشترک ارتش آمریکا 
و رژیم صهیونیستی 
رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا در دیدار با 
همت��ای صهیونیس��تی خود عالوه  بر مس��ائل منطقه 

درباره ایران رایزنی کرد.
دفتر س��تاد مش��ترک ارت��ش آمریکا با انتش��ار 
اطالعی��ه ای روی وب س��ایت خود اع��الم کرد که دو 
ط��رف در این دی��دار درباره مس��ائل مختلف منطقه 

خاورمیانه و ایران گفت وگو کردند.  ایسنا

اخبار

 تجربه برجام، کره شمالی را
به آمریکا بدبین کرده است

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در کره جنوبی با 
بیان اینکه »خروج یک طرفه آمریکا از برجام« نش��ان 
از عدم تعهد این کش��ور به معاهدات بین المللی است، 
گفت: این تجرب��ه باعث بدبینی مقامات مذاکره کننده 
کره شمالی به سرانجام مذاکره با واشنگتن شده است.

حس��ن طاهریان افزود: مقامات کره ش��مالی می 
دانند »آمریکا در بحث برجام به یک قرارداد جهانی و 
بین المللی پشت پا زد« و همین موضوع باعث نگرانی 

و تردید آنها شده است.
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در ک��ره جنوبی 
افزود: رهبر کره ش��مالی باید با عبرت از تجربه ایران 
در توافق هس��ته ای ب��ا آمریکا، به واقعیت ها پی ببرد 
زیرا »تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی آمریکا این 

توافق را قبول داشته باشد«.
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در کره جنوبی، 
طرح درخواس��ت های جدید ترامپ از کره ش��مالی و 
احتمال »عدم همراهی کنگره آمریکا با مذاکرات کره 
ش��مالی« و این کش��ور را از جمله چالش های پیش 
روی مقامات کره ش��مالی در مذاکره با آمریکا عنوان 

کرد.
وی گفت: خواس��ت کره ش��مالی مبنی بر »خلع 
سالح هس��ته ای ش��به جزیره به صورت مرحله ای« 

بیانگر »بی اعتمادی پیونگ یانگ به آمریکا« است.
س��فیر جمهوری اسالمی در کره ش��مالی یادآور 
ش��د: اتخاذ این سیاست توسط کره شمالی به معنای 
درخواس��ت تضمین از آمریکا اس��ت چون بدون شک 
کره ش��مالی در مذاکرات پی��ش رو، عالوه بر »تجربه 
مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا«، »تجربه های لیبی 

و عراق« را نیز مد نظر قرار دارد.
طاهریان در بخش دیگری از س��خنانش به دالیل 
ش��کل گیری مذاکرات آمریکا و کره شمالی پرداخت 
و گف��ت: مهمترین علت این مذاک��رات، اصرار رئیس 
جمه��وری آمریکا بر معرفی مدل جدیدی از مذاکرات 
اس��ت چون ترامپ با انتقاد از اوباما، مدل مذاکرات او 
را قب��ول نداش��ت و به دنبال آن اس��ت پس از خروج 
یکطرفه از برجام، »یک مدل جدیدی از مذاکرات را به 

عنوان الگوی مذاکرات در جهان معرفی کند«.
وی »افزایش برد موشکی کره شمالی« و »تهدید 
خاک اصلی آمریکا« را از دیگر دالیل شکل گیری این 
مذاکرات عنوان کرد و گفت: ترامپ با این مذاکره فقط 
ب��ه دنبال »تامین امنیت آمریکا« اس��ت وگرنه تهدید 
کش��ورهای متحد آمریکا از جمله کره جنوبی و ژاپن 

توسط کره شمالی، اصال برای وی مهم نیست.
س��فیر ایران در ک��ره جنوبی به برخ��ی از دالیل 
منطق��ه ای انج��ام این مذاک��رات هم اش��اره کرد و 
گفت: »تغیی��ر دولت کره جنوب��ی« و تصمیم رییس 
جمه��وری جدید این کش��ور برای برق��راری صلح و 
تالش کش��ورهایی مانند ژاپن، چین و حتی روس��یه 
در برقراری صلح شبه جزیره از جمله دالیل منطقه ای 

این مذاکرات است.  ایرنا

گزارش

غریب آبادی به زودی با آمانو دیدار می کند
نماینده جدید ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و نزد دیگر سازمان های 

بین المللی در محل کار خود در وین مستقر شد.
کاظم غریب آبادی در حالی ماموریت خود را در وین آغاز می کند که توافق 
بین المللی برجام تحت تاثیر خروج یک جانبه آمریکا از این توافق با خطر از بین 

رفتن رو به رو است.
غریب آبادی قرار اس��ت در روزهای آتی با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی دیدار کند.
بنا بر این گزارش، رضا نجفی دیپلمات برجسته کشورمان که از سال ۱۳۹۲ با آغاز 
به کار دولت یازدهم و پس از ماموریت علی اصغر س��لطانیه به عنوان نماینده دائم ایران 
در دفتر س��ازمان ملل متحد در وین و نماینده ای��ران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 

مشغول به کار شد با آمدن غریب آبادی به کشور بازگشت.  ایسنا

گفتمان
ایران درباره برجام تحت بررسی است 
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین المللی می گوید درخواست ایران 
برای برگزاری نشستی در سطح وزرا در خصوص توافق هسته ای برجام در حال 

بررسی است.
میخائیل اولیانوف گفت: طبق متن برجام، در شرایطی که چنین درخواستی 

مطرح می شود، هماهنگ کننده ها-که در اینجا اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده 
را ب��ه عه��ده می گیرد- بایس��تی اطمینان حاص��ل کنند که چنین نشس��تی برگزار 

می شود.
این مقام روس��یه اضافه کرد: با وجود این، پیدا کردن زمانی که برای وزرای خارجه 
هر پنج کشور مناسب باشد، کار دشواری است و به همین دلیل این موضوع هنوز تحت 

بررسی است. مشخص نیست این نشست کی برگزار می شود، اما باید برگزار شود.
گفتنی است؛ همچنان نمی توان روی اروپا حساب باز کرد.  ایلنا

دیپلمات 
اهمیت اولین سفر اروپایی روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت سفر رییس جمهور 
به دو کشور سوئیس و اتریش در هفته پیش  رو، تصریح کرد: این سفر در مقطع 
کنونی می تواند بر روابط ایران با این دو کشور اروپایی و همچنین اتحادیه اروپا 

تاثیرمثبتی داشته باشد
بهرام قاسمی ادامه داد: با توجه به استمرار استراتژی ضد ایرانی دولت ترامپ 

علیه ایران و خروج این کش��ور از این توافق بین المللی ، اکنون در ش��رایطی هستیم 
که دیگر اعضای برجام و اتحادیه اروپا  باید در عمل تعهد خود به برجام و تامین منافع 

ایران از این توافق بین المللی را اثبات کنند.
وی با بیان اینکه رییس جمهور در روزهای دوشنبه و سه شنبه به وین سفر می کند، 
تصریح کرد: این سفر سفری از پیش تعیین شده بود و دستور کارهای مهمی برای انجام 

رایزنی ها در جریان این سفر تعیین شده است.  مهر

سخنگو

 تردید وزیر دفاع آمریکا
 درباره قابلیت های نظامی این کشور 

برای مقابله با ایران
وزیر دف��اع آمریکا براس��اس ارزیابی های  صورت گرفته توس��ط پنتاگ��ون، درباره معادلـــــه
قابلیت ه��ای نیروهای مس��لح ای��االت متحده ب��رای هرگونه 

درگیری با ایران شک و تردید دارد.
به نظر می رس��د که جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، یکی 
دیگر از دولتمردان آمریکایی باشد که به تازگی به سیاست های 

ترامپ به مخالفت برخاسته است.
ح��دود یک ماه پیش بود که وزیر دفاع آمریکا در جلس��ه 
اس��تماع یکی از کمیته های فرعی س��نای این کش��ور درباره 
آمادگ��ی نیروهای مس��لح آمریکا ب��رای جنگ با ای��ران ابراز 

ش��ک و تردید کرد. متیس در آن جلس��ه گفت: »ما به خاطر 
اظه��ارات و تهدیدهای جنگ طلبانه ای��ران گزینه نظامی خود 
]در مقاب��ل تهران[ را حفظ کرده ایم ... و این طرح ها همچنان 

مؤثر هستند.«
به نوشته فارن پالیس��ی، هرچند متیس به دنبال مقابله با 
»نفوذ بدخیم« ایران اس��ت، اما از وقوع جنگ با تهران نگران 
اس��ت، نگرانی که ریش��ه در ارزیاب��ی وزارت دف��اع آمریکا از 

وضعیت نظامی ایران و آمریکا دارد.
براس��اس گزارش اندیش��کده رند مورخ دس��امبر ۲0۱7، 
آمری��کا برای ی��ک درگیری بزرگ با ای��ران نیازمند اعزام ۲۱ 
اس��کادران جنگنده نیروهای هوایی، پنج اسکادران بمب افکن 
س��نگین، 6 اسکادران جنگنده وابس��ته به تفنگداران دریایی، 
۱8 زیردریایی تهاجم��ی، چهار ناو هواپیمابر، یک واحد کامل 
اطالعاتی، نظارتی و شناس��ایی، 6 گردان تفنگنداران دریایی، 
س��ه تیپ رزمی نیروی زمینی، و تعدادی از نیروهای عملیات 

ویژه - به همراه گروهی از پهپادها، ماهواره ها، و کش��تی های 
مختلف از جمله کش��تی های مین روب، کشتی های پشتیبانی، 

هواپیماهای سوخت رسان، و گردان های پدافند هوایی است.
از س��وی دیگر، برای جنگ با ایران، نیروی هوایی آمریکا 
باید حدود نیمی از اسکادران های جنگنده ها خود )از مجموع 
55 اس��کادران( را اع��زام کند. نیروی هوای��ی آمریکا می تواند 
چنین کاری کند، اما کاری دش��وار و بعید اس��ت. یک افس��ر 
ارش��د بازنشس��ته نیروی هوایی آمریکا می گوید: »ما از س��ال 
۱۹۹۳ تاکنون در هوا و مشغول درگیری بوده ایم و فرسودگی 
و فش��ار نیروی هوایی قابل توجه بوده اس��ت. س��رعت و فشار 
خرد کننده بوده اس��ت.« این س��خنان در حالی بیان می شود 
که طبق گزارش اندیشکده رند، حدود ۳0 درصد جنگنده های 
نیروه��ای هوایی آمریکا »ت��وان عملیاتی ندارن��د.« همچنین 
نیروه��ای هوایی آمریکا با کمبود حدود ۲000 خلبان باتجربه 
مواجه اس��ت و قابلیت های نیروهای تعمیر و نگهداری نیروی 

هوایی به ش��دت تضعیف شده اس��ت. نکته آنجاست که آنچه 
درب��اره نیروی هوایی مص��داق دارد، درب��اره دیگر بخش های 

نیروهای مسلح آمریکا نیز مصداق دارد.
در س��ال ۲0۱6 بود که دانیل آلین، معاون فرمانده نیروی 
زمین��ی آمری��کا اذعان کرد ک��ه تنها یک س��وم نیروی تحت 
فرمانده��ی آن ها »از نظر آمادگی در س��طح قاب��ل قبولی قرار 
دارند« و در ماه ژانویه س��ال جاری نیز، گروهی از افسران مؤثر 
نیروی دریایی آمریکا در اندیکشده اینترپرایز از نگرانی و هراس 
خود درباره »]همزمانی و ترکیب[ مأموریت های مداوم و منابع 
کاهن��ده«  س��خن گفتند، وضعیت��ی که نی��روی دریایی را در 
وضعیتی »بسیار کوچک، بسیار قدیمی، و بسیار خسته« برای 
انج��ام نیازهای مأموریتی اش قرار داده اس��ت. در همین حین، 
ژنرال جان پاکس��تون، در س��ال ۲0۱6 گ��زارش داد که نیمی 
از واحده��ای تفنگنداران دریایی آمریکا »به درجات مختلف از 

کمبود نیرو، تجهیزات و آموزش برخوردارند.«  فارس

گروه دیپلماسی  ب��ا وجود حذف یکب��اره خبر پرونـــــده
تصوی��ب بس��ته حمایت��ی اتحادیه اروپ��ا از ایران 
در خروجی س��ایت این اتحادیه، جدا از س��واالت 
متداول مبن��ی بر چرایی حذف ای��ن خبر پس از 
انتش��ار، این پرسش مطرح می شود اگر ظرف چند 
روز آینده که موعد ضرب االجل برای اروپا نسبت 
ب��ه ارائه تضمین ه��ای الزم برجامی فرا می رس��د 
آیا تمام خواس��ته های ایران در بس��ته پیشنهادی 

حمایتی 
دیروز خبری مبنی بر تصویب بس��ته حمایتی 
اتحادی��ه اروپ��ا از ای��ران بر روی خروجی س��ایت 
اتحادی��ه اروپا قرار گرف��ت و بالفاصله این خبر از 
سوی محافل رس��انه ای بویژه رس��انه های داخلی 
کش��ورمان منتش��ر ش��د، در متن خبر آمده بود، 
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا از تصویب 
یک بسته حمایتی از ایران در راستای ادامه اجرای 

برنامه جامع اقدام مشترک خبر داده است.
در ادام��ه این خبر مطرح ش��ده ب��ود فدریکا 
موگرینی در حاشیه نشست دو روزه سران اتحادیه 
اروپ��ا در بروکس��ل گفت این اتحادی��ه با ۲8 رای 
مثبت، بسته حمایتی از ایران را در راستای برجام 
تصوی��ب کرد و طی دو روز آینده مفاد این بس��ته 
حمایتی تس��لیم مقامات ایران می شود. وی گفته 
بود؛ بلغارس��تان تنها مخالف جلس��ه ب��ود که در 

نهایت رای مثبت داد.
تقریبا کمتر از چند س��اعت از انتشار این خبر 
نگذش��ته بود که س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کش��ورمان ضم��ن ع��دم تایی��د این خب��ر اظهار 
داشت: تاکنون بسته پیش��نهادی اتحادیه اروپا به 
طرف ایرانی ارائه نش��ده و کشورهای اتحادیه اروپا 
در ح��ال آخری��ن رایزنی ها برای ارائه پیش��هادات 
خود هس��تند که قطعاً پس از دریافت این بس��ته 
پیش��نهادی موضوع اعالم و بررس��ِی مفاد آن آغاز 

خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری 
اسالمی ایران پس از بررسی دقیق این پیشنهادات 
و بر اس��اس منافع ملی و مصالح کشور درخصوص 
آن و نی��ز حضور یا ع��دم حضور خ��ود در برجام 

تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد.مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا از تصویب یک بسته حمایتی 
از ایران در راستای ادامه اجرای برنامه جامع اقدام 

مشترک خبر داد.
نکته قابل تامل اینکه سایت اتحادیه اروپا خبر 
مربوط به تصویب بسته حمایتی اقتصادی اروپا از 
ایران را از روی خروجی خود حذف کرد.حاال اینکه 
چرا ای��ن خبر پس از قرار گرفتن بر روی س��ایت 
اتحادیه اروپا و اعالم رس��می مبنی بر ارائه بس��ته 
حمایت��ی از ایران ظرف دو روز آینده خود بس��ی 
جای تامل اس��ت و این پرس��ش را در ذهن ایجاد 
می کن��د آیا این بس��ته حمایتی آم��اده ارائه بوده 
اما به دلیل فش��ارآمریکا، غرب ب��از هم مجبور به 
عقب نشینی شد و همچنان تکلیف برجام و حساب 

باز کردن روی اروپا در هاله ای از ابهام است؟!
ح��اال ف��رض مح��ال در نظ��ر می گیریم که 
اروپایی ها در جدال با آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
حتی شده برای حفظ اعتبا و حیثیتشان این بسته 
پیش��نهادی را ت��ا موعد ضرب االجل��ی که تهران 
برایش��ان تعیین ک��رده و تقریبا چن��د روز آینده 
این موعد زمانی به پایان می رس��د آماده کنند آیا 
درمفاد این بس��ته حمایتی، موض��وع حل  تبادل 
پول��ی و مالی با بانک های اروپایی و ش��رکت هایی 
که در ایران یا ش��روع به سرمایه گذاری کرده اند و 

یا قرار اس��ت در آینده با تهران وارد مذاکره شوند، 
در نظر گرفته ش��ده است؟ تضمین های الزم برای 
متعه��د ماندن اروپ��ا  روی ق��ول و قرارهایش در 
این بس��ته حمایتی مد نظر قرار گرفته، همچنین 
بحث فروش نفت ایران و بازگش��ت پول حاصل از 
این فروش چط��ور؟ چرا که اخیرا آمریکا به دنبال 
حذف صادرات نفت ایران است و رایزنی هایی نیز 
با کشورهای خریداران نفتی انجام داده است. ذکر 
این نکته نیز ضرورت دارد که این بس��ته حمایتی 
نتیجه رایزنی های وزیر خارجه کش��ورمان و هیات 
همراه��ش در مذاکرات ب��ا اروپایی ها خواهد بود و 
حتما تیم دیپلماس��ی کش��ورمان از آنچه در این 

بسته تدوین و تبیین خواهد شد با خبر است.
بع��د از خ��روج آمری��کا از برج��ام، خیلی از 
ش��رکت های اروپای��ی از ترس تحری��م آمریکا به 
صراحت بیان داش��تند نمی توانند قراردادشان را با 
ای��ران ادامه دهند، این در حال��ی بود که مقامات 
اروپایی تنها در قالب حرف و سخن بر ادامه برجام 
و حفظ آن تاکید می کردند اما، واقعیت آن چیزی 
بود که مدیران شرکت های بزرگ اروپایی از جمله 
توتال به آن اذعان و از لغو قراردادشان سخن گفته 
بودند؛ نکته ای که چند روز پیش حتی وزیر دارایی 
فرانسه نیز به آن اشاره کرده و بیان داشت: بیشتر 
شرکت های فرانس��وی با اعمال تحریم های آمریکا 

نخواهند توانس��ت در ایران باقی بمانند. در همین 
حال نمایندگان ملت نیز اذعان دارند که روی اروپا 
نمی توان حس��اب کردو اراده جدی از س��وی آنها 
برای حفظ این قرارداد بین المللی دیده نمی شود 

ایران به اروپا بدبین است
عضو فراکسیون امید مجلس گفت : مسئولین 
و م��ردم ایران به کش��ورهای اروپای��ی نیز بدبین 
هس��تند زیرا اراده جدی از سوی آن ها برای حفظ 

برجام دیده نمی شود.
همایون هاش��می در خصوص نقش اروپایی  ها 
برای حفظ برجام، اظهار داش��ت: مردم ایران حق 
دارند در قبال اقدامات اروپایی ها ناراحت باش��ند، 
زیرا این کش��ورها ب��ه عهد و پیمان خ��ود وفادار 
نبوده اند و پایبندی جدی هم ندارند و همین رفتار 

محل انتقاد و نگرانی مردم ایران است.
نماینده مردم میاندوآب، ش��اهین دژ و تکاب 
در مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد: مسئولین و 
مردم ایران به کشورهای اروپایی نیز بدبین هستند 
زی��را اراده جدی از س��وی آن ها برای حفظ برجام 
دیده نمی ش��ود.وی افزود: از اروپایی ها می خواهیم 
که وفای به عهد کنند و این امر هم باید به گونه ای 
باشد که در رفتار و عمل آن ها پایبندی به تعهدات 

جلوه گر باشد.
عض��و کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای 
اس��المی ب��ا بی��ان اینکه اقتص��اد ای��ران حتی با 
مش��کالتی ک��ه اکنون ب��ا آن مواجه ش��ده بهبود 
خواهد یاف��ت و اروپایی ها باید پ��س از بداخالقی 
آمریکایی ها در قبال برجام، ایران را همراهی کنند 
و می��زان اراده اروپایی ها ب��رای حفظ برجام باید 
صد درصدی باش��د، گفت: مواض��ع ایران به لحاظ 
حق��وق بین المللی در قبال برجام صحیح اس��ت و 
مجموعه نهادهای ذیربط کش��ور، در زمینه اجرای 

برجام هیچ بدعهدی نکرده اند.
عضو فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی 
بی��ان کرد: همگرایی روس��یه و اروپ��ا برای حفظ 
برجام نشانه خوبی است، روسیه از نظر استراتژیک 
با ایران منافع مشترک دارد و آن ها نیز برای حفظ 

برجام باید گام های محکمی را بردارند.

اصرار ایران برای خروج از برجام، موضع 
دشمنان ایران را تقویت می کند

نماین��ده مردم تبری��ز در مجلس گفت: اصرار 
ایران برای خروج از برجام،موضع دش��منان ایران 
در عرصه بین الملل را تقویت می کند و الزم اس��ت 

که حساب شده عمل کنیم.
محمدحسین فرهنگی در خصوص ادامه حضور 
اروپایی ها در برجام، اظهار داشت: همه کشورها به 
دنبال منافع خود هستند حتی اگر روسیه یا اروپا 
کاری را پیگی��ری می کنند ب��ر مبنای منافع خود 
عمل می کنند و در موضوع برجام منافع اروپایی ها، 
روس��یه و چین اقتضا می کند که برجام بماند زیرا 
ب��ه نفع صلح بین المللی اس��ت و هم ب��ه نفع این 

کشورها است تا تنش ها به حداقل برسد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه در دیپلماسی خارجی 
و روابطی که با این کش��ورها برقرار می کنیم باید 
مس��یری طراحی شود که سیاست های یک جانبه 
گرایان��ه و غیرمنطق��ی آمریکایی ه��ا به شکس��ت 
بی انجامد، بیان کرد: در غیر اینصورت ایران آسیب 
می بیند و ممکن اس��ت برخی کشورها نیز آنگونه 
ک��ه ما پی��ش بینی می کنی��م، با ای��ران همراهی 

نکنند.
وی افزود: با توجه به مجموع ش��رایط می توان 
گف��ت، زمینه برای انس��جام در براب��ر تصمیمات 

نابخردانه آمریکا وجود دارد.
فرهنگ��ی با بیان اینکه در این ش��رایط اتفاق 
خاص��ی برای ایران رخ نم��ی دهد زیرا طبق پیش 
بینی های��ی که در برجام ش��ده، مس��یر توس��عه 
فعالیت های هسته ای ایران فراهم است، ادامه داد: 
از آنجای��ی که به دنبال توس��عه فعالیت های صلح 
آمیز هستیم، هم اکنون نیز کارهایی که الزم بوده 

را شروع کرده و ادامه خواهیم داد.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادنت مجلس 
شورای اس��المی گفت: اصرار ایران برای خروج از 
برجام ممکن است مواضع مخالفان ایران در عرصه 
بین المللی را تقویت کند و مواضع آن ها را در دنیا 
دارای مطلوبیت کند به همین جهت الزم است که 

در این زمینه بسیار حساب شده عمل کنیم.

تردید اروپا برای ارسال بسته جلوگیری از مرگ برجام
نقل قول موگرینی برای ارائه بسته حمایتی ظرف امروز و فردا به ایران از سایت اتحادیه اروپا نیز حذف شد 

به دنبال درخواست آمریکا از  واردکنندگان نفت ایران برای راهبـــــرد
توقف معامالت نفتی با کشورمان، خریداران اصلی 
ب��ا توجه ب��ه موقعیت سیاس��ی و اقتص��ادی خود 
واکنش های مختلفی به این مساله نشان داده اند.

پس از اع��الم دونالد ترامپ مبن��ی بر خروج 
آمری��کا از برج��ام، موضوع بازگش��ت تحریم های 
یکجانبه این کش��ور در دستور کار کاخ سفید قرار 
گرفت. در همین رابطه چند روز قبل واش��نگتن از 
خریداران نفت ایران خواس��ت که تا چهارم نوامبر 
)۱۳ آبان( س��ال جاری واردات نفتی از کشورمان 

را به صفر برسانند.
ب��ر اس��اس تحریم های آمری��کا، 6 م��اه بعد 
از خ��روج این کش��ور از برجام، یعن��ی در نوامبر 
س��ال ۲0۱8، وزارت دارایی آمری��کا باید عملکرد 
کش��ورهای خریدار نفت ایران را بررسی کند و در 
صورتی که ب��ه قانون تحریم عمل نکرده باش��ند، 
بانک های��ی که برای خرید نفت ب��ه بانک مرکزی 
ایران پول پرداخته  باشند )مثال بانک های چینی، 

کره ای یا هندی( مشمول تحریم می شوند.
در حال حاضر، ایران روزانه حدود ۲ میلیون و 
۲00 هزار بشکه نفت خام صادر می کند که تقریبا 
یک میلیون بش��که بیشتر از زمان تحریم پیش از 
اجرای برجام اس��ت. ایاالت متحده با ادعای مقابله 
با کش��وری که در منطق��ه خاورمیانه ماجراجویی 

می کند، تالش دارد نظام جمهوری اسالمی ایران 
را تحت فشار قرار دهد.

در این می��ان خریداران عمده نفت خام ایران 
به این مس��اله واکنش نش��ان دادند. در این رابطه 
نیوی��ورک تایم��ز به نقل از گ��زارش وزارت انرژی 
آمریکا نوش��ت کره جنوب��ی ۱4 درصد از صادرات 
نفت ایران را در س��ال گذش��ته به خود اختصاص 
داده اس��ت. چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران 
با ۲4 درصد اس��ت، به دنبال آن هند با ۱8 درصد 
است. ترکیه در ۹ درصد و در ایتالیا 7 درصد بود.

ای��ران چهار درص��د از کل عرضه جهانی نفت 
را در اختی��ار دارد ک��ه چین به عن��وان بزرگترین 
مصرف کننده نفت خام ایران، پس از اجرای برجام 
روزانه حدود نهصد هزار بش��که نفت از کشورمان 
وارد می کرد. اما به دنبال نگرانی هایی که آمریکا 
در خص��وص آین��ده برجام و بازگش��ت تحریم ها 
ایج��اد کردند این رقم در س��ال جاری میالدی به 

حدود 600 هزار بشکه در روز رسید.
در حال حاضر عربستان، آنگوال، عراق و عمان 
چهار کشوری هستند که باالترین سهم در صادرات 
نف��ت به چی��ن را دارند و ایران با ق��رار گرفتن در 
جایگاه پنجم، 7.۳ درصد نفت این کشور را تامین 

می کند. پس از ایران، کش��ورهای برزیل، کویت، 
ونزوئ��ال، ام��ارات  متحده عرب��ی، انگلیس، کنگو، 

کلمبیا، آمریکا و مالزی قرار دارند.
گفتنی اس��ت، واردات نفت خام از عربس��تان 
س��عودی، به عنوان عرض��ه کننده اصلی نفت خام 
کره جنوبی، در مقایس��ه با سال قبل، ۲۳.6 درصد 
کاهش داش��ته است. از س��وی دیگر، واردات نفت 
خام از ای��االت متحده در ماه م��ه، افزایش تقریبا 
س��ه برابری را نشان می دهد. همچنین سهم نفت 
روسیه هم در ماه مه 78 درصد بیشتر شده است.

در ح��ال حاض��ر حاضر ایران پ��س از عراق و 
عربستان سومین تامین کننده نفت هند است. این 
کش��ور برخالف دیگر خریداران عمده نفت ایران، 
وارادت خود را در ماه مه سال جاری نسبت به ماه 
گذش��ته )آوریل( افزایش داد و به 705 هزار بشکه 

در روز رساند.
ام��ا  پ��س از فش��ار آمریکا مبنی ب��ر به صفر 
رس��اندن خرید نف��ت از ایران، مقام��ات دهلی نو 
به پاالیش��گاه های نفت دس��تور دادن��د تا به فکر 

جایگزینی برای نفت کشورمان باشند.
س��فر نیکی هلی، نماینده ای��االت متحده در 
سازمان ملل، به هند و دیدار با ناندرا مودی نخست 

وزیر این کشور که روز پنجشنبه صورت گرفت، در 
راس��تای افزایش فشار بر دهلی نو برای تجدیدنظر 
در م��راودات نفتی با ایران بود. در این دیدار نیکی 
هلی تاکید کرد از هند خواسته است بین همکاری 

اقتصادی با ایران یا آمریکا تصمیم بگیرد.
در همین خصوص وزیر نفت هند اعالم کرده 
اس��ت آنها گزینه های متعددی ب��رای تامین نیاز 
خ��ود و حفظ امنیت دسترس��ی به نفت پیش��رو 
دارند. برخ��ی از اخبار نیز حاکی از آن اس��ت که 
دهل��ی نو درصدد عقد قراردادهایی با برونئی برای 
تامی��ن نفت خود پ��س از قطع م��روادات نفتی با 

ایران است.
مش��کل دیگری که هند در خص��وص روابط 
نفتی با ایران دارد، بحث پرداخت وجه آن اس��ت. 
در ح��ال حاضر این کار از طریق برخی بانک های 
اروپایی و همچنی��ن انتقال به صورت روپیه انجام 
می ش��ود اما در صورتی که کشورهای اروپایی به 
آمری��کا بپیوندند و تحریم های مال��ی علیه ایران 
اعمال ش��ود، انتقال پ��ول خرید نفت ب��ه مراتب 

دشوارتر خواهد شد.
بیش از نیمی از نیازهای نفتی ترکیه توس��ط 
ایران تامین می شود. در سال ۲0۱7 ایران با 7.4 

میلیون تن صادرات نفت خام به ترکیه، سهم خود 
را از ۲۳.۳ درص��د به 50.۹ درص��د در میان پنج 
کشور صادر کننده نفت خام به ترکیه افزایش داد. 
ترکیه پس از ایران، از کویت، عربس��تان سعودی، 

عراق و روسیه نفت وارد می کند.
لذا با توجه ب��ه اهمیت صادرات نفت ایران به 
این کشور، مقامات آنکارا با درخواست آمریکا برای 
توق��ف خرید نفت از تهران مخالفت کردند. وزرای 
خارجه و اقتصاد این کشور اعالم کرده اند که تنها 

به تحریم های سازمان ملل پایبند هستند.
مس��اله قاب��ل توج��ه در مخالف��ت ترکی��ه با 
درخواس��ت ایاالت متح��ده به اخت��الف نظرهای 
آنها در خصوص ش��یوه مواجه ب��ا گروه یگان های 
مدافع خلق در س��وریه و خرید سامانه اس 400 از 
روس��یه برمی گردد که هر دو در بحث امنیت ملی 
ترکی��ه جایگاه ویژه ای دارد. براین اس��اس به نظر 
می رسد مخالفت صریح این کشور با توقف واردات 
 نفت از ایران در ادامه اختالفات با آمریکا باش��د که 
می توان��د وجه المصالحه توافقش��ان ق��رار گیرد.
اتحادیه اروپا در دوره پس از رسیدن به توافق هسته 
ای با ایران، از سیاست های آمریکا برای تحریم نفتی 
ایران پش��تیبانی کردند. اما با توجه به موضع گیری 
های اخیر دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر 
نمی رسد آنها مایل باشند یکبار دیگر چنین حمایتی 

را از واشنگتن انجام دهند.  تسنیم  

آینده فروش نفت ایران به خریداران اصلی چیست؟


