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معادله

روسیه نگران سرنوشت نیروگاه بوشهر

سفیر روس��یه در واشنگتن ابراز نگرانی کرده که هنوز مشخص نیست طرح
نیروگاه بوش��هر در فهرس��ت تحریمهای آمریکا علیه ایران قرار خواهد گرفت یا
خیر و طرف آمریکایی تاکنون به این سؤال مسکو پاسخی نداده است.
"آناتولی آنتونوف" یادآور شد :در آمریکا گفته میشود که یک دالر هم نباید
به خزانه ایران وارد شود تا برای اجرای سیاستهای این کشور صرف شود ،در آن
صورت سؤال من این است؛ چه بر سر نیروگاه بوشهر خواهد آمد؟ آیا این نیروگاه نیز
در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت؟ سرنوشت مهندسین و دانشمندانی که
در بوشهر کار میکنند چه خواهد شد؟.
سفیر روسیه افزود :ما تاکنون پاسخی از طرف واشنگتن درباره اینکه حجم تحریمها
علیه کش��ورهایی که به همکاری خود با ایران پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام
تسنیم
مشترک ادامه میدهند ،دریافت نکردهایم.

راهبرد

سیاست نظام صادرات نفت منطقه به شرط فروش نفت ایران

ترامپ از مذاکره با ایران استقبال میکند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بیانات
اخی��ر مقام معظم رهب��ری در تایید صحبتهای رییس جمه��ور دربارهی نفت،
گفت :این استراتژی نظام است که اگر جمهوری اسالمی نتواند نفتش را بفروشد
و یا صادر کند ،بقیه کشورها نیز نمیتوانند این کار را انجام دهند.
سید حسین نقوی حس��ینی اظهار کرد :امنیت صادرات نفت باید برای همه
کشورها باش��د به همین دلیل اگر جمهوری اسالمی نتواند نفت خود را بفروشد و یا
صادر کند ،نباید بقیه کشورها چنین کاری انجام دهند .این استراتژی جمهوری اسالمی
است که رئیس جمهور آن را مطرح کرد.
وی توضی��ح داد :ایران قس��مت اعظمی از خلیج فارس را در اختی��ار دارد و دارای
بزرگتری��ن مناب��ع نفتی خاورمیانه اس��ت .به همین دلیل کش��ورهای خ��ارج از منطقه
ایسنا
نمیتوانند طوری تصمیم بگیرند که ایران حق فروش نفت را نداشته باشد.

س��فیر آمریکا در اتریش در گفتوگو با یک از روزنامههای این کشور ضمن
حمای��ت کامل از مواضع کش��ورش درباره توافق هس��تهای با ای��ران و روابط با
کش��ورهای اروپایی در عین ح��ال گفت :رئیسجمهور این کش��ور از مذاکره با
ایران استقبال میکند.
"ت��روور تراین��ا" در مورد آینده رابطه اقتصادی اتریش ب��ا ایران در پی خروج
آمری��کا از توافق هس��تهای و تهدید ش��رکتهایی که با ته��ران وارد رابطه اقتصادی
میشوند و مسایلی در زمینه تنشهای رابطه فراآتالنتیک پاسخ داد.
وی در پاس��خ به این پرسش که اتریش رابطه خوبی با ایران دارد اما آمریکا هم موضع
سختی در برابر ایران گرفته است .ضمن اینکه رئیسجمهور ایران هم به تازگی در وین بوده
است آیا مجموع این مسایل شما را آزار نمیدهد ،گفت :توافق هستهای با این هدف به دست
آمد که ایران را از دستیابی به تسلیحات هستهای باز دارد .خبرگزاری صداوسیما
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دوره گردی هیات آمریکایی برای فشار علیه ملت ایران

آیا ترکیه وسوسه پیشنهاد امتیازات کالن خواهد شد؟
این روزها ش��اهد دورهگردی
پرونـــــده
هیات آمریکایی به کشورهای
منطقه هستیم ،تا در ذیل آن بتوانند این کشورها
را به کاهش مراودات تج��اری و اقتصادی با ایران
مجاب کنند؛ اخیرا نیز هیاتی آمریکایی متش��کل
از نمایندگان��ی از وزارت ام��ور خارج��ه و وزارت
خزانهداری این کش��ور به ترکیه سفر و با مقامات
این کش��ور درباره بازگرداندن تحریمها علیه ایران
گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود تاکید
کرد که ایران یک همسایه مهم برای آنکارا است و
این کش��ور به نظارت بر تحریمهای آمریکا در این
چارچوب ادامه میدهد.
مارشال بیلینگزلی دس��تیار وزیر امور خارجه
آمری��کا در امور تامین مالی تروریس��م طی س��فر
دو روزه خ��ود به آنکارا با مقامات��ی از وزارت امور
خارجه ،خزانهداری و بانک مرکزی ترکیه به عالوه
شرکتهای این کش��ور که با ایران دادوستد مالی
دارند دیدار کرد.
ی��ک مق��ام آمریکایی پ��س از ای��ن رایزنیها
گف��ت :آنچه ب��ا دولت ترکی��ه درب��ارهاش رایزنی
کردیم تاثیرات احتمالی بر ش��رکتهای ترکیهای
و اقتصاد این کش��ور بود تا آنها تمهیداتی متفاوت
اتخاذ کنند.
وزارت امور خارج��ه ترکیه پس از رایزنیهای
یک هی��ات آمریکایی و مقامات ترکی��ه در آنکارا
درب��ارهی تصمی��م واش��نگتن ب��رای بازگرداندن
تحریمها علیه تهران با انتشار بیانیهای تاکید کرد
که این کشور برای جلوگیری از تاثیرات منفی این
تحریمها تالش میکند.
ای��ران یک��ی از اصلیتری��ن تامینکنن��دگان
نیازه��ای ترکیه در حوزه نفت و گاز اس��ت و این
کش��ور در چهار ماهه ابتدایی سال  ۲۰۱۸بیش از
سه میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرد که
 ۵۵درصد از مجموع نیازهای نفتی آنکار محسوب
میشود.
البت��ه هند نی��ز مقصد قب��ل از ترکیه بود که
مقامات آمریکایی برای اعمال فش��ار و تحریمهای
بیش��تر راهی این سرزمس��ن ش��دند ت��ا بتوانند
مناس��بات تجاری تهران و دهلی ن��و را به حداقل
برس��انند؛ البته در حوزه نفت یکی از شرکت های
هندی تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت و مراودات
نفتی با ایران کاهش داد.
هند و ترکیه دو کش��وری هستند که مراودات
تجاری آنان با ایران قابل توجه اس��ت و به همین
دلیل آمریکاییها روی این دو کشور برای کاهش
روابط اقتصادیش��ان با تهران برنامه ریزی ویژهای

کردهاند.
ناظ��ران سیاس��ی ب��ر ای��ن باورند ب��ه دلیل
مناس��بات گس��ترده تهران و آن��کارا و نیاز هر دو
کشور به یکدیگر با وجود سنگ اندازیهای آمریکا
تداوم همکاریهای اقتصادی و سیاس��ی دو کشور
را شاهد خواهیم بود.
البت��ه اردوغان به ش��کلی محافظ��ه کارانه و
محتاطانه ،به این هم��کاری مذکور در باال ادامه
خواهد داد اما ،اینکه تسلیم خواستههای واشنگتن
شود کمی بعید به نظر میرسد چرا که آنکارا پیش
از این در زمان تحریم علیه ملت ایران به مناسبات
تجاری خود با تهران ادامه داده بود و تقریبا آزمون
خود را در برابر جمهور اسالمی پس داده است.
البته نباید تشویقها و ایجاد انگیزههای آمریکا
ب��ه دولت ترکیه غافل باش��یم و بای��د ببینیم آیا
واشنگتن برای اقناع ترکیه ،امتیاز کالنی می دهد
و
وزی��ر خزانهداری آمریکا هفته گذش��ته گفت
که واش��نگتن برای کش��ورهایی که نیازمند زمان
بیش��تری برای کاهش واردات نف��ت خود از ایران
هس��تند ،ممک��ن اس��ت معافیتهای��ی را در نظر
بگیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه
با اعالم خروج این کشور با توافق هستهای با ایران
گفته؛ قصد دارد تحریمه��ای تهران را بازگرداند.
در همین راس��تا دولت آمری��کا از متحدان خود و
خریداران بزرگ نفت ایران خواسته است تا واردات
نفت از این کشور را متوقف کند.
واقعیت این اس��ت که در دوره قبلی تحریمها
علی��ه ای��ران ،هم��کاری و همراهیه��ای ترکیه،
توانس��ت بخشی از فشار وارده را کاهش دهد و در
عین حال ،رونق اقتصادی ترکیه نیز دنبال شد ،اما
تیم دونالد ترامپ ،خواهان تکرار چنین ش��رایطی
نیست.
سفر هیات وزارت امور خارجه و وزارت خزانه
داری آمری��کا به هندوس��تان و ترکی��ه به منظور
اقناع مس��ئولین دهلی و آنکارا برای قطع همکاری
اقتصادی با تهران ،اهمیت ویژه ای دارد.
اگر چه هندوس��تان در شرایط کنونی به یک
ق��درت ج��دی و دارای یک اقتصاد ش��ایان توجه
و در ح��ال توس��عه تبدیل ش��ده ،ام��ا واکنش و
پاس��خ هندوستان به درخواس��ت آمریکا ،به اندازه
واکنش ترکیه ،دارای اهمیت اس��تراتژیک نیست.
به این دلیل که اساس��اً روابط ای��ران و ترکیه هم
در ب ُع��د معادالت سیاس��ی منطق��ه و هم از حیث
رواب��ط دوجانبه ته��ران – آن��کارا ،دارای اهمیت
ویژهای اس��ت و ای��ن رابطه ،نه تنها ب��ر مبادالت

تج��اری این دو قدرت منطق��های ،بلکه بر ثبات و
همکاریهای مرتبط ب��ا حوزههای دیگر نیز ،تاثیر
میگذارد.
واقعیت این است که در دوره قبلی تحریمهای
بینالمللی ،همکاری و همراهیهای ترکیه ،توانست
بخش��ی از فشار وارده بر ایران را کاهش دهد و در
عین حال ،این مساله ،در رونق اقتصادی ترکیه نیز
ب��ی تاثیر نبود و گونهای از بازی ب ُرد – ب ُرد ش��کل
گرف��ت که ظاهرا ً تیم دونالد ترامپ ،خواهان تکرار
چنین شرایطی نیست.
بعدازظهر دیروز ب��ه محض پایان یافتن دیدار
هیات آمریکای��ی با هیات ترکی��های ،وزارت امور
خارج��ه ترکی��ه در مورد این نشس��ت ،بیانیه داد.
بیانیه بس��یار کوتاه و موجز ب��ود و به همان اندازه
محافظهکاران��ه و محتاطانه .در این متن کوتاه ،به
تامی��ن منابع انرژی ترکیه از ایران و اهمیت روابط
اقتصادی و همس��ایگی این دو کشور اشاره شده و
اعالم شده که ترکیه ،موضوع تحریمها را از نزدیک
پیگیری میکند.
به عبارت��ی دیگر در این مت��ن مختصر ،قول
و تعهد آش��کار و قاطعانهای مبن��ی بر قطع رابطه
اقتصادی با ایران به آمریکا داده نش��ده و در همان
حال ،ادبیاتی به کار نرفته که نش��ان دهنده دفاع
تمام قد ترکیه از حف��ظ روابط اقتصادی تهران –
آنکارا باش��د.البته با در نظر گرفتن ش��رایط حاکم
ب��ر روابط ترکیه و آمریکا و نیز بس��یاری از مبانی
عملگرایان��ه رواب��ط بینالمل��ل ،نمیت��وان انتظار
ادبیاتی حماس��ی داش��ت اما شواهد ،دست کم در
ش��رایط کنونی ،نشان دهنده این است که ترکیه،
میخواه��د با احتیاط بس��یار در این مس��یر قدم
بردارد.
سخنان یک چهره مهم ترکیه در مورد ایران

غریبآبادی:

هیچ توافق پنهانی برای بازدیدها از دانشگاهها وجود ندارد
نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی با
د يپلمـــا ت
بی��ان اینکه هیچ تواف��ق پنهانی برای
انج��ام برخی بازدیدها از دانش��گاهها ی��ا اماکن دیگر وجود
ندارد ،گفت :ایران در بازدیدهای آژانس به هیچ وجه مجوز
مصاحبه با دانشمندان و اساتید را صادر نکرده است.
"کاظم غریبآبادی" طی مصاحبهای اعالم کرد :مبنای
همکاری جمهوری اسالمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،تعهدات پذیرفته ش��ده کشور بوده و آژانس هیچگونه
دسترسی فراتر از این تعهدات ،ندارد.
وی اظهار داشت :هر کش��ور عضو معاهده عدم اشاعه
( ،)NPTتعهداتی را تح��ت موافقتنامه جامع پادمان برای
اظه��ار م��واد و فعالیتهای هس��تهای خویش ب��ه آژانس
پذیرفته اس��ت (این موافقتنامه مصوب سال  ١٣٥٤مجلس
ش��ورای ملی است) .از این رو ،چنانچه در هر یک از اماکن
یک کشور عضو معاهده ،ماده هستهای نگهداری شود ،باید
به آژانس اظهار ش��ود و آژانس نیز برای صحت اظهاریهها،
فعالیتهای راستی آزمایی خویش را انجام خواهد داد.
نماینده دائم کشورمان در آژانس بینالمللی انرژی اتمی

ایران با اقتصاد مقاومتی
آماده مقابله با تحریم ها می شود
موسس��ه مطالعات سیاس��ی
دوردس�ــت
بین الملل��ی ایتالیا()Ispiدر
مقاله ای با اش��اره به نزدیک شدن تاریخ نخستین
مرحله از تحریم های جدید آمریکا نوش��ت :ایران
در حال آماده شدن برای مقابله با بازگشت تحریم
ها از طریق اقتصاد مقاومتی است.
موسس��ه مطالعات سیاس��ی بینالمللی ایتالیا
اف��زود :در پیتصمیم واش��نگتن مبنی بر خروج از
برجام ،روز16مردادماه نخس��تین مرحله از تحریم

افزود :از سوی دیگر ،تمامی کشورهایی که به نوعی پروتکل
الحاقی را پذیرفته و اجراء میکنند ،باید تمامی فعالیتهای
تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هستهای ،از جمله
فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی را به آژانس اظهار کنند.
وی ادامه داد :طبیعتا و در این راستا ،در برخی موارد از
آنجا که اس��اتید دانشگاهی نتایج تحقیقات خود را در قالب
مقاالت در ژورنالهای معتب��ر علمی جهانی ،کنفرانسها و
یا س��مینارها منتش��ر میکنند ،آژانس از این طریق نیز از
کشور مربوطه ،در صورتی که آن فعالیت باید اظهار میشد،
سؤاالتی را مطرح یا درخواست دسترسی میکند.
سفیر کشورمان تاکید کرد که دو دسته تعهدات کشورها
تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی برای تمامی
کشورها یکسان بوده و اینگونه نیست که برخی دسترسیها
صرفا از جمهوری اس�لامی ایران انجام ش��وند.غریب آبادی
تصری��ح کرد از آنجا که ایران پروت��کل الحاقی را به صورت
داوطلبان��ه اجراء میکند ،از این رو به الزامات آن نیز پایبند
اس��ت و برخ��ی دسترس��یها در این چارچوب و براس��اس
تصمیمات سطوح عالیه نظام انجام میشوند .ایرنا

های آمریکایی علیه ایران اعمال میشوند و تهران
نی��ز در حال آم��اده کردن خ��ود ب��رای مقابله با
محدودیت جدید اقتصادی و مالی است.
این موسس��ه افزود :به نظر میرس��د راهبرد
دول��ت ایران برای مقاوم��ت در برابر طوفانی که از
واش��نگتن در راه است ،بر پایه محافظت از اقتصاد
در برابر اث��رات تحریمها ،تا پایان ماموریت ترامپ
باش��د و به عبارتی بازگش��ت به اقتص��اد مقاومتی
ک��ه توس��ط رهبر عال��ی ایران در س��ال  2012و
در واکن��ش ب��ه تحریمهای غربی اجرا ش��ده بود،
میباش��د .بدین ترتی��ب ایران در ای��ن چارچوب
بای��د بر روی توان داخل��ی خود جهت مقاومت در
برابر فش��ارهای خارجی متمرکز ش��ود و به جای

رفع��ت حصارجیکلی اوغلو رئی��س «اتحادیه
اتاقه��ای بازرگان��ی و تاالره��ای ب��ورس ترکیه»
( )TOBBدر سیاس��ت و اقتصاد آن کش��ور ،آدم
مه��م و تاثیرگذاری اس��ت .او در جریان مذاکرات
صل��ح بین دولت ترکیه و پ.ک.ک ،به عنوان یکی
از روس��ای هی��ات  63نفره فرزان��گان صلح ایفای
نقش کرد و در س��فر این هیاتها به بس��یاری از
استانهای ترکیه ،هواپیماهای خصوصی و امکانات
خود را در اختیار فرزانگان مزبور گذاش��ت تا صلح
و ثبات برقرار ش��ود و مناطق کردنش��ین جنوب و
جنوب ش��رقی ترکیه نیز ،به بازار بزرگ و گسترده
اقتصاد در حال رش��د این کش��ور بپیون��دد .او در
این س��الها ،در ترکیه و در ح��زب حاکم ،نفوذ و
محبوبی��ت فراوانی پیدا کرده و حت��ی از احتمال
انتص��اب او به عنوان وزیر اقتصاد در کابینه جدید،
سخن میرفت.
تیم آمریکای��ی وزارت خارجه و وزارت خزانه
داری ،در دفت��ر کار ای��ن م��رد اقتص��ادی ،با او و
کارآفرین��ان و تجار بزرگ ترکی��ه نیز دیدار کرده
و از آن��ان خواس��ت تا به روابط اقتص��ادی خود با
ایران پایان دهند ،اما پاسخ و واکنش حصارجیکلی
اوغلو ،بس��یار هوش��مندانه و مهم و در عین حال
محل تامل و شایان تحلیل است.
به ط��ور خالصه میت��وان مهم تری��ن نکات
سخنان او در مورد اهمیت نقش ایران در منطقه و
روابط آنکارا  -تهران را چنین دسته بندی کرد.1 :
ال در همین اتاق گرد هم آمده و از امضا شدن
ما قب ً
تواتفق هستهای بین ایران و کشورهای غربی ابراز
خرس��ندی کرده بودیم و حاال از ای��ن که آمریکا
از این توافق خارج ش��ده ،بس��یار متاسف و متاثر
هستیم.
.2ای��ران یکی از کش��ورهای مه��م اقتصادی

منطقه و دروازه عبور کاالهای ما به سمت آسیای
میانه و یکی از مهمترین شرکای تجاری ماست.
.3الزم اس��ت آمری��کا ،ترکی��ه را از پرداخت
مالی��ات  25درصدی واردات ف��والد و آهن معاف
کند .ما شریک و متفق هستیم و این تصمیم شما
به صنعت فوالد ترکیه به شدت آسیب میزند.4.در
تحوالت دورههای پیشین و مسائلی که برای ایران
و و عراق روی داده ،ترکیه بیش از دیگران آس��یب
دید و حتماً باید ضررها و خس��ارات احتمالی آتی،
جبران شوند.
سخنان حصارجیکلی اوغلو را در کنار شرایط
حاکم بر روابط ترکیه و آمریکا بگذاریم و به خاطر
بیاوریم که مس��ائلی نظیر تقاضای ترکیه در مورد
اس��ترداد فتح اهلل گولن ،تحوی��ل هواپیماهای اف
 35به آنکارا ،درخواست دونالد ترامپ برای آزادی
کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه و نیز اختالفات
ترکیه و آمریکا در مورد کردهای ش��مال سوریه و
نیز مس��ائلی همچون منبج ،الباب و ش��رق فرات،
جملگی ،ش��رایطی را فراهم آوردهان��د که تابلوی
کالن نیازه��ای متقاب��ل آمرکیا و ترکی��ه را به ما
نشان میدهند.
از دیگ��ر س��و ،تحوالت چند س��ال گذش��ته
نش��ان داده که ترکیه برای تامین انرژی ،میتواند
جمه��وری آذربایجان و اقلیم کردس��تان عراق را
جایگزین ایران کند ،اما به دو پیششرط :نخست؛
پذیرفتن دش��واریهای اتخاذ این تصمیم سیاسی
و به ج��ان خری��دن پیامدهای نارضایت��ی ایران
از ترکی��ه در پروندهه��ای سیاس��ی منطقه .دوم؛
تامین زیرس��اختهای الزم برای انتقال گاز اقلیم
کردستان عراق به ترکیه.
بنابراین ،دس��ت کم در شرایط کنونی ،ترکیه
شانس چندانی برای یافتن یک جایگزین ایرانی در
حوزه انرژی ندارد و در همان حال ،اگر قرار باش��د
لگد محکمی زیر میز کوبیده ش��ود ،در حوزههای
اقتصادی دیگری همچون صادرات کاال به آس��یای
میانه ،صادرات ام.دی.اف ،پوش��اک و مواد غذایی
به ایران و نیز موج حرکت توریس��تهای ایرانی به
ترکیه ،آس��یبهایی به اقتصاد ترکیه وارد خواهد
شد.
بنابرای��ن در ش��رایط فعل��ی چنی��ن میتوان
پیشبینی کرد ک��ه اردوغان تالش خواهد کرد به
ش��کلی محافظه کارانه و محتاطان��ه ،به همکاری
سیاس��ی و اقتصادی با ایران ادامه دهد و تس��لیم
خواس��تههای آمریکا نش��ود اما در ه��ر حال ،باید
مراق��ب رفتارها و تش��ویقها و ایج��اد انگیزههای
آمریکا باش��یم و ببینیم آیا ممکن است برای اقناع
تسنیم
ترکیه ،امتیاز کالنی بدهد یا خیر.

فارنپالیسی:

براندازی در ایران ،آرزوی ناکاممانده تمام دولتهای آمریکا
یک نش��ریه آمریکایی بران��دازی نظام
ب�ازي رس�انه
حاکم ایران را آرزوی ناکاممانده تمامی
دولته��ای آمریکا پس از پیروزی انقالب اس�لامی خوانده
است.
فارنپالیس��ی مینویس��د :تغییر حکوم��ت در ایران ،از
زمان پیروزی انقالب اس�لامی در سال  1979آرزوی تقریباً
تمامی دولتهای آمریکا بوده که به مقادیر متفاوتی ،پنهان
نگاه داش��ته شده است .امروزه مقامهای دولت ترامپ مانند
جان بولتون که قبل از پیوس��تن به کاخ س��فید از براندازی
حمایت کردند ،در حال اعمال فش��ار حداکثری روی ایران
برای بر هم زدن ثبات آن هستند.
نش��ریه آمریکایی با اشاره به س��خنان «مایک پامپئو»،
وزیر خارج��ه آمریکا و توئیتهای اخی��ر او برای دعوت به
براندازی نوشته اس��ت« :با وجود این ،حکومت ایران به آن
اندازهای که به نظر میرسد ،شکننده نیست».
فارنپالیس��ی برخ��ی خیالبافیها در آمری��کا مبنی بر
اینک��ه نظام ایران در آس��تانه فروپاش��ی اس��ت را رد کرده
و تأکید کرده اس��ت« :دو عام��ل از دوامپذیری نظام فعلی

کاالهای وارداتی از تولیدات داخلی استفاده کرده
و از سیس��تم مبادله کاال به ج��ای پول بهره ببرد
و با مثلث تجاری از طریق کش��ورهای ثالث برای
جبران انزوای مالی استفاده کند.
این عمال یک بازگش��ت به سال  ،2012سال
قبل از آغاز مذاکرات هس��تهای اس��ت .در س��ال
 2012اقتص��اد ایران که با تحریمه��ای آمریکا و
س��ازمانملل و تحریم نفت��ی اتحادیه اروپابه تنگ
آم��ده بود ،حدود 2درصد از تولیدات ناخالص ملی
رااز دس��ت داد وصادرات نف��ت نیز به یک میلیون
بش��که در روز کاهش یافته بود .در اواس��ط س��ال
 2013ش��اخصهای اقتصادی به شدت بدتر شده
بودند و ریال  70درصد ارزش خود را از دست داد

حکایت میکنند .اول آنکه ،در چهار دهه گذش��ته حکومت
ای��ران توانش برای مان��دن در قدرت در براب��ر تحریمها را
نشان داده است».
این نش��ریه نوش��ت :صرفنظ��ر از ق��درت تحریمهای
ثانوی��های که صادرات نفت ،تج��ارت بینالمللی و مبادالت
مالی را هدف قرار میدهند بعید اس��ت این تدابیر به اندازه
قب��ل از حصول توافق هس��تهای موثر باش��ند ،زیرا جامعه
بینالمللی دیگر علیه ایران متحد نیست.
فارنپالیس��ی ،درباره دومی��ن عامل ،تعابیر نادرس��ت
مقامه��ای دول��ت ترام��پ از اعتراضات در ای��ران به برخی
سوءمدیریتها و مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار داده و
نوش��ته که ماهیت این اعتراضات را نمیتوان مخالفتهای
سازمانیافته با قابلیت براندازی دانست.
این نش��ریه نوش��ت :دوم ،با آنکه در ماههای گذش��ته
اعتراضاتی در ایران شکل گرفتهاند ...آنها را بایستی انعکاسی
از نارضایتیهای گس��ترده عمومی درباره اقتصاد ،فس��اد و
س��وءمدیریت منابع دانست نه مخالفتهای سازمانیافته با
باشگاه خبرنگاران
قابلیت براندازی.

و ش��اخص بیکاری به  14درصد رس��ید و قیمت
کاالهای ضروری نیز افزایش یافته بود.
اما امروز تفاوت های عمدهای نس��بت به سال
 2012وجود دارد .قبل از هرچیز آمریکا اکنون به
تنهای��ی ایران را تحریم میکن��د و اتحادیه اروپا با
اکراه خود را با درخواس��ت امریکا تطبیق داده در
حالی که س��عی میکند تمام کانالهای اقتصادی
و تج��اری ممکن با ایران را ب��از نگه دارد عالوه بر
این هیچ تحریمی از س��وی س��ازمانملل در حال
اجرا نیست.
با توجه به سلطه آمریکا در سیستم اقتصادی
و مالی بینالمللی ،واش��نگتن ت��وان دیکته کردن
قوانین و دلس��رد ک��ردن تجارت با ای��ران را دارد

ام��ا ظاهرا در ته��ران این آگاهی وج��ود دارد که
س��ایر کش��ورها ،بویژه اتحادیه اروپا سعی بر دور
زدن مونوپل آمری��کا را دارند .در حالی که به نظر
نمیرس��د که هند و چین و روس��یه قصد تطبیق
خود با درخواست امریکا را داشته باشند.
البته این آگاهی وجود دارد که ش��اخص های
اقتصادی در آینده بدتر میش��وند ،اما در مجموع
باید گفت که این ش��رایط در داخ��ل یک اقتصاد
کالن ک��ه مس��تحکم تر از س��ال ه��ای  2011و
 2012اس��ت ،اتفاق می افتد ،شاخص بیکاری به
 11درصد کاهش یافته و ایران  130میلیارد دالر
ذخی��ره ارزی دارد که  30میلیارد دالر بیش��تر از
ایرنا
سال  2012است.
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اخبار
ایران دوست ترکیه نیست

یک مقام وزارت خزان��هداری آمریکا که به آنکارا
س��فر کرده بامداد شنبه مدعی شد که ایران دوست یا
متحد ترکیه نیست.
"مارش��ال بیلینگس��لی" رایزنیهایش با مقامهای
ترکی��های را «مثب��ت» توصی��ف کرد و مدعی ش��د
می��ان دو ط��رف «هیچ خصومت��ی» وجود نداش��ته
است .بیلینگس��لی با نمایندگان برخی از شرکتهای
ترکیهای هم دیدار کرد.
وزارت خارج��ه ترکی��ه هم بعد از ای��ن رایزنیها
با صدور بیانیهای ایران را کش��ور همس��ایه و شریک
منطق��های مهم برای آنکارا توصیف و تصریح کرد این
کش��ور کماکان اوضاع پیرامون ای��ن تحریمها را رصد
خواهد کرد.
در بیانی��ه وزارت خارج��ه ترکی��ه آم��ده اس��ت:
«دس��تگاههای مرتبط در ترکیه ت�لاش میکنند این
کشور را از تاثیرات منفی این اقدامات (تحریمها) دور
ایسنا
نگه دارند».

رایزنی وزیر خارجه آمریکا
با همتای کویتی

طبق اع�لام وزارت خارجه آمری��کا ،وزیر خارجه
این کشور در تماسی تلفنی با همتای کویتی خود در
زمینه روابط دوجانبه ،ایران و مسائل منطقه گفتوگو
کرد.
در حال��ی ک��ه تح��رکات و اقدامات ض��د ایرانی
آمریکاییه��ا بع��د از خروج غیر قانونی این کش��ور از
برجام ادامه دارد ،وزیر خارجه دولت «دونالد ترامپ»
با وزی��ر خارجه کویت درباره ایران و مس��ائل منطقه
تماس تلفنی برقرار کرد.
وزارت خارجه آمریکا ،در بیانیهای از رایزنی تلفنی
و ضد ایرانی «مایک پامپئو» وزیر خارجه این کشور با
وزیر خارجه کویت خبر داد.
در ای��ن بیانیه تصریح ش��د :پامپئ��و وزیر خارجه
از وزیر خارجه کویت به دلیل مش��ارکت مس��تحکم و
دوستی بلندمدت این کشور با آمریکا تشکر کرد.
بنا بر اعالم وزارت خارجه آمریکا ،پامپئو با همتای
کویت��ی درباره «وضعیت منطقه ش��امل ایران و نحوه
تقوی��ت رواب��ط دوجانبه اقتص��ادی و تجاری صحبت
فارس
کردند».

پاسخ تهران به ادعاهای واشنگتن

مقامه��ای آمریکایی ایران را به تالش برای حمله
سایبری به زیرساختهای این کشور متهم کردهاند اما
تهران این ادعاها را رد کرده است.
مقامها مدعی ش��دهاند با آنکه ایرانیها سالحهای
س��ایبری خ��ود را در وضعی��ت حمل��ه ق��رار دادهاند
نشانهای مبنی بر قریبالوقوع بودن عملیات تهاجمی
وجود ندارد.
جمهوری اس�لامی ایران هم��واره اتهامات آمریکا
درباره تالش برای حمالت سایبری را رد و تأکید کرده
هدف واش��نگتن از طرح چنین اتهاماتی مش��روعیت
بخشیدن به حمالت سایبری خودشان است.
علیرضا میریوس��فی ،س��خنگوی هیئت ایران در
س��ازمان ملل در بیانیهای در این به انبیس��ی گفت:
ایران هیچ قصدی برای انجام جنگ سایبری با آمریکا
ندارد .به کالم ساده ،از نگاه ما ،بیشتر احتمال دارد که
آمریکا به دنبال ش��ک فرضی حمله به عنوان بهانهای
برای حمله سایبری به ایران باشد.
وی اضافه کرد :آمریکا متخاصمترین حملهکننده
سایبری در کل دنیا است و مکررا ً به اهداف شهری در
مهر
سراسر دنیا از جمله ایران حمله میکند.

تهران و آسهآن
تفاهمنامه همکاری امضاء میکنند

س��فیر آکرودیته سنگاپور در ایران گفت :تهران و
سازمان آسهآن قرار اس��ت یک تفاهمنامه همکاری با
یکدیگر امضاء کنند.
اون��گ کن��گ یانگ گف��ت :محمد ج��واد ظریف
وزیر امور خارجه ایران قرار اس��ت در نشست اتحادیه
کشورهای جنوب شرقی آس��یا که از سیام ژوییه در
س��نگاپور آغاز خواهد ش��د یک تفاهمنامه همکاری با
این سازمان امضاء کند.
سفیر س��نگاپور که پیش از این مدیرکل آسهآن
بوده اس��ت تاکید کرد :کش��ورهای عضو این سازمان
از هر کس��ی که بخواهد پیمان هم��کاری امضاء کند
استقبال خواهد کرد.
نشست آسهآن در حالی برگزار میشود که رییس
جمهور آمریکا دو ماه پیش خروج این کشور از توافق
هس��تهای با ایران را اعالم کرد و گفته که واش��نگتن
قصد دارد تحریمها علیه تهران را بازگرداند .در همین
راستا آمریکا از خریداران نفت ایران خواسته است تا از
ابتدای ماه نوامبر واردات نفت از ایران را متوقف کند.
س��ازمان آس��هآن دارای  ۱۰عضو است و سران
اس��ترالیا ،هند ،ژاپن ،نیوزلند ،روس��یه ،کره جنوبی و
آمریکا قرار اس��ت در سیزدهمین نشست این سازمان
که در ماه نوامبر برگزار میشود شرکت کنند .نخست
وزیر سنگاپور ماه گذشته اعالم کرد که رییس جمهور
آمری��کا دعوت وی برای ش��رکت در این نشس��ت را
بلومبرگ
پذیرفته است.

