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 مذاکره آمریکا و کانادا
درباره تحریم های ایران

وزارت خارجه آمری��کا از گفت وگوی تلفنی وزیر 
خارج��ه ایاالت متحده با همت��ای کانادایی اش درباره 
تن��ش دیپلماتی��ک بین ری��اض و ات��اوا و همچنین 

تحریم های ایران خبر داده است.
هدر نوئرت گفت: مایک پامپئو وزیر خارجه ایاالت 
متحده در گفت وگوی تلفنی با کریس��تیا فریلند وزیر 
خارجه کانادا درباره تنش دیپلماتیک اخیر بین ریاض 
و اتاوا و تحریم های آمریکا علیه ایران رایزنی کرده اند. 
روابط کانادا و عربس��تان سعودی هفته گذشته زمانی 
متشنج شد که وزارت خارجه کانادا از ریاض خواست 
تا فعاالن حقوق بش��ر را سریعا آزاد کند. عربستان نیز 
این درخواس��ت کانادا را دخال��ت در امور داخلی اش 

ارزیابی کرده است.
وی افزود: مایک پامپئو وزیر خارجه ایاالت متحده 
با کریس��تیا فریلند وزیر خارجه کانادا گفت وگو کرده 
اس��ت. آنها درباره مناقش��ه دیپلماتیک بین عربستان 
سعودی و کانادا بر س��ر درخواست کانادا برای آزادی 

فعاالن حقوق بشر رایزنی کرده اند.  صداوسیما 

 در تحریم های ایران فقط دالر
به ما مربوط است

س��خنگوی دفتر نخس��ت وزیری عراق ب��ار دیگر 
درباره چارچوب پایبندی بغداد به تحریم های تحمیلی 
علیه ایران توضیح داد و از گزینه یافتن جایگزین برای 

دالر در مبادالت تجاری با تهران سخن گفت.
"س��عد الحدیثی" درباره تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اس��امی ایران اظهار داش��ت: نخس��ت وزیر 
عراق اعام کرد که اعمال تحریم ها علیه ایران و سایر 
کش��ورها، فایده ن��دارد و تصمیم درس��تی برای حل 

مشکات میان کشورها به شمار نمی رود. 
وی س��پس ب��ه درد و رن��ج عراقی ه��ا در زم��ان 
تحریم ها در دوران رژیم س��ابق ب��ه دلیل تمایل یک 
دولت مش��خص برای وارد آوردن خسارت یا تضعیف 
رژی��م ص��دام در آن زمان، اس��تناد ک��رد و گفت: با 
تحریم ه��ا تنها ملت ها متضرر می ش��وند نه نظام های 

حاکم بر کشورها.
حیدر العبادی، سه شنبه پیش اعام کرده بود که 
عراق با تحریم های تحمیلی آمریکا علیه ایران همراهی 
نمی کند و با آن مخالف است، اما به دلیل منافع ملت 

خود، به آن پایبند خواهد ماند.  ایسنا

 جامعه بین الملل باید
در برابر قلدری ترامپ ایستادگی کند

ی��ک روزنام��ه معتبر هن��دی با اش��اره به خروج 
یکجانب��ه آمری��کا از برجام و اعمال مج��دد تحریمها 
علیه ایران نوش��ت جامعه بین الملل باید با روش��های 

قلدرمآبانه واشنگتن در قبال ایران مقابله کند.
روزنامه 'تایمز آو ایندیا' در مطلبی نوشت: خروج 
'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا از برجام تاسف 
آور اس��ت چرا که تهران به خوب��ی این توافقنامه بین 

المللی را اجرا می کرد.
این روزنامه با اش��اره به تائید بازرس��ان آژانس بر 
پایبندی ای��ران به برجام اضافه ک��رد خروج یکجانبه 
آمری��کا از برجام هیچ توجیحی ن��دارد، خروج آمریکا 
از برجام باعث بی اعتم��ادی جامعه جهانی به آمریکا 

شده است.
ای��ن روزنام��ه مخالفت رئیس جمه��وری ایران با 
پیشنهاد آمریکا برای مذاکره جدید را اقدامی مناسب 
دانست و نوشت: آمریکا در تحریم های یکجانبه علیه 

ایران منزوی شده است.
در مطلب تایمز او ایندیا آمده اس��ت اتحادیه اروپا 
و متحدی��ن آمریکا مانند انگلیس، فرانس��ه و آلمان از 
چند ماه پیش سعی کرده اند که ترامپ را در خصوص 

مزیت های توافقنامه هسته ای متقاعد کنند.
در بخ��ش دیگ��ری از این مطلب با اب��راز نگرانی 
از تاثی��ر تحریم ه��ای آمریکا بر فعالیت ش��رکت های 
مختلف در ایران نوش��ت آمریکا از شرکت های بزرگ 
بین المللی خواس��ته اس��ت که بین تجارت با ایران و 

آمریکا یکی را انتخاب کنند.  ایرنا
 

 رایزنی غرب آبادی
با رئیس شورای حکام آژانس

س��فیر و نماین��ده دائم جمهوری اس��امی ایران 
نزد دفتر س��ازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی 
مس��تقر در وین، با درمانجاه جوماال، سفیر و نماینده 
دائ��م اندونزی در وین و رئیس ش��ورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف ضمن مرور تاریخچه روابط 
حس��نه میان دو کش��ور در ابعاد مختلف، درخصوص 
آخری��ن تحوالت برج��ام و روابط ای��ران و آژانس نیز 

تبادل نظر کردند.
کاظم غریب آبادی  گفت: علیرغم کارش��کنی های 
دول��ت ترام��پ از ابت��دا تاکنون و خروج ی��ک جانبه و 
غیرقانونی آن از برجام و با وجود درخواست های مختلف 
داخلی ب��رای کاهش همکاری ها ب��ا آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، اما جمهوری اس��امی ایران تصمیم گرفت 
ب��ه همکاری ه��ای مش��ترک و رویکرده��ای مبتنی بر 

چندجانبه گرایی یک فرصت دیگر بدهد.  ایسنا

اخبار

در کنار ملت ایران هستیم
انتقادها از موضع اخیر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در خصوص پایبندی 

دولت وی به تحریم های خصمانه آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد. 
در مهمترین واکنش ها،  مفتی اهل س��نت ع��راق بر حمایت خود از ایران و 

مخالفت با این موضع تاکید کرد.
شیخ مهدی الصمیدعی تاکید کرد ما هرگز راضی نخواهیم شد که عراق حتی 

در حد یک اظهارنظر و دیدگاه آزار و اذیتی به ملت های منطقه برساند.
وی اظهار داشت: آنها حتی در حد زهیر بن عامر نیستند، که وی از کافرانی بود که 

با تحریم و محاصره مسلمانان در صدر اسام از سوی قریش مخالفت کرد.
شیخ الصمیدعی اعام کرد از این غرور و حماقت این طرف ها)رژیم های عربی همسو 
با آمریکا( و شادی شان برای ذبح اسام در ایران حیرت زده  است.مفتی اهل سنت عراق 

بر لزوم یاری ایران و حرام بودن حمایت از تحریم های آمریکا تاکید کرد.   تسنیم

دیدگاه
چند شرکت کوچک اروپایی به تجارت با ایران ادامه می دهند

مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید با تمسخر تاش کش��ورهای اروپایی برای 
حفظ روابط تجاری با ایران، گفت معتقد اس��ت که نهایتا شرکت های کوچک و 

معدودی از اروپا به کار با ایران ادامه خواهند داد.
"ج��ان بولتون" گفت: در نظر داریم که فش��ارهای بی س��ابقه ای روی ایران 

اعمال کنیم و ماه می بعد از اینکه رئیس جمهور اعام کرد که از توافق هس��ته ای 
ایران خارج می شویم و این تحریم ها به صورت مرحله ای ابتدا ششم آگوست و مرحله 

بعدی ۹۰ روز دیگر باز خواهد گشت، شرکت های بین المللی از همان زمان شروع به در 
نظر گرفتن این تحریم ها کردند.

 آنها متوجه شدند که چه چیزی در حال بازگشت است، آنها نمی خواهند با انتخاب 
ی��ک گزینه از بین تعامل و تج��ارت با ایران یا تجارت با آمریکا روبرو ش��وند. برای آنها 

انتخاب یک گزینه از بین این دو، انتخابی راحت و ساده خواهد بود.  فارس

درحاشیه 
انگلیس با تحریم های آمریکا علیه ایران همراهی کند

سفیر آمریکا از دولت انگلیس خواست به جای همراهی با اتحادیه اروپا، از آن 
فاصله گرفته و در تحریم ایران کنار ایاالت متحده قرار بگیرد.

"وودی جانس��ون"، می گوید انگلی��س باید در خصوص ای��ران، کنار دونالد 
ترامپ و نه اتحادیه اروپا بایس��تد. وی با توصیف دولت لندن به »نزدیک ترین« 

هم پیمان واش��نگتن، از آن خواس��ت تا موضعش را در خصوص توافق هسته ای با 
ایران معکوس کند ]تغییر دهد[.

وی در یادداش��تی که در نشریه تلگراف منتشر کرده است، آورده است که انگلیس 
بای��د همس��ایگان اروپایی خود را که همچن��ان از توافق برای تجارت ب��ا ایران حمایت 
می کنند، ترک کرده و برای اعمال تحریم های س��خت و دش��وار علی��ه ایران، با آمریکا 
همراه ش��ود. جانسون همچنین در یادداش��ت خود گفت: باید تجارت با ایران را متوقف 

کنند.  باشگاه خبرنگاران
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استاد دانش��گاه تهران معتقد  است؛ بطور کلی مبحث خاص پرونـــــده
امنیت��ی و جغرافیایی در س��واحل دری��ای خزر از 
س��وی مراجع قانونی که در این زمینه حکومت ها 
تصمیم گیر آن هس��تند ص��ورت می گیرد و طبق 
اصل قانون اساسی جمهوری اسامی ایران هرگونه 
تغیی��ر در خطوط مرزی ممنوع اس��ت و در موارد 
جزئ��ی  فقط از طری��ق مصوبات مجلس ش��ورای 
اس��امی آن ه��م با اکثری��ت چهار پنج��م  قانون 
گ��ذاری صورت خواهد پذیرفت، از این رو با قیام و 
قعود افراد حقیقی و ش��رکت های دولتی حاکمیت 

جمهوری اسامی زیر سوال نخواهد رفت.
دیروز ایران و چهار کشور حاشیه دریای خزر 
دور هم جمع ش��دند و رژیم حقوق��ی جدیدی را 
امضا کردند تا به کش��مکش های 21 سال گذشته 
پایان دهند و باالخره کنوانسیون رژیم حقوقی این 
دریا بدون مباحث تحدید حدود بس��تر و زیر بستر 
و تعیی��ن خطوط مرزی در آکتائوی قزاقس��تان به 

امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید.
حس��ن روحانی، والدیمیر پوتین،  نورس��لطان 
نظربای��ف، الهام علی اف و قربانقلی بردی  محمداف 
روسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری 
آذربایجان و ترکمنستان در پنجمین اجاس سران 
خزر در بندر آکتائو قزاقس��تان کنوانس��یون رژیم 
حقوق��ی دریای خ��زر را امضا و ش��ش موافقتنامه 
و پروت��کل دیگر مربوط به ای��ن بزرگترین دریاچه 

جهان با حضور آنها امضا شد. 
موافقتنامه  حمل و نقل بین کشورهای ساحلی 
خ��زر، موافقتنامه بی��ن دولت های س��احلی خزر 
درباره همکاری های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه 
پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه 
با جرائم س��ازمان یافته در دری��ای خزر، پروتکل 
مبارزه با تروریس��م و همچنین پروتکل همکاری و 
تعامل نهادهای مرزبانی کش��ورهای ساحل دریای 

خزر شش موافقتنامه ای است که در اجاس سران 
در آکتائو با حضور وزرای مربوطه امضا شد.

حسن روحانی نیز قبل از ترک تهران در جمع 
خبرن��گاران اجاس قزاقس��تان را ی��ک از اجاس 
بس��یار مهم درباره خزر دانست و خاطرنشان کرد: 
دلیل آن اصول مادری اس��ت که در رابطه با رژیم 
حقوقی دریای خزر بحث و بررس��ی می ش��ود و در 
این کنوانس��یون نکات بس��یار مهمی وجود دارد. 
رئیس جمهور ادامه داد: در این کنوانسیون تصریح 
می شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با 
اتفاق نظر 5 کش��ور عملی و اجرایی اس��ت که این 
نکته بسیار مهم و اساسی است و کامًا رژیم حقوقی 

این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می کند.
این امض��ا در حالی ص��ورت گرفت که پیش 
از ای��ن مباحثی مانند میزان س��هم هر کش��ور در 
هر کدام از این پنج کش��ور س��احلی نقل محافل 
رسانه ای و سیاسی شده و گمانه  زنی های مختلفی 
صورت گرفته بود به بی��ان دیگر »تحدید حدود« 
و »تعیی��ن خطوط مبدا« و اینکه »باالخره س��هم 
ایران از دریای خزر چند درصد است؟« سبب شده 
تا کارشناس��ان اظهار نظره��ای متفاوتی را در این 
خصوص مطرح کنند چنانچه برخی معتقد بودند؛ 
ش��رایط فعلی پس از س��ه دهه برای انعقاد پیمان 
درباره دریای خزر مس��اعد نیس��ت، ما در تحریم 
هس��تیم و پیش  نویس موجود باعث حضور پایدار 
ناتو در خزر خواهد ش��د؛ س��هم ایران هم از خزر 

بسیار کمتر از اعداد مطرح شده قبلی است.
حت��ی ناظ��ران سیاس��ی بح��ث نظامی گری 
مبارزه با تروریس��م و چیدم��ان نیرو های دریایی 
خ��زر را دارای اهمیت دانس��تند، در پیش  نویس 
کنوانس��یون پیش رو برخی موارد از جمله برحذر 
ب��ودن رزمایش های نظامی در مج��اورت مرز آبی 
یا اطاع رس��انی درباره سازه ها و مناطق امنیتی به 

دیگر کشور ها مشخص شده است. 
انتقاد دیگری نیز به امضای این کنفوانس��یون 
از سوی ناظران سیاسی آورده شد، چناچنه براین 
باورن��د بعد از امض��ای کنوانس��یون رژیم حقوقی 
دری��ای خ��زر در نوب��ت بع��دی باید ب��ه تصویب 
پارلمان های 5 کش��ور برسد و فرآیند حقوقی خود 
را در این کشورها طی کند. طبیعی است که اجرای 
آن منوط به تصویب در مجالس همه کش��ورهای 

س��احلی اس��ت. در هیچک��دام از موافقتنامه های 
دری��ای خزر )امنیتی، نظام��ی، حقوقی و...( بندی 
مرب��وط به خ��روج پیش بینی نش��ده اس��ت.  در 
چارچوب تعبیه ش��ده، داور ی��ا َحَکمی برای رفع 
اختاف تعیین نشده و حل اختافات به مذاکرات 
و رایزنی ه��ای 5 کش��ور موکول ش��ده اس��ت. به 
عبارتی بنا بر اجماع اس��ت و در آن هر کش��وری 

حق وتو دارد.
ذیل مباحث مطرح ش��ده در باال س��خنگوی 
وزارت خارجه کش��ورمان در خصوص برخی اظهار 
نظرهای غیر کارشناس��ی و فضاسازی ها از نشست 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: 
برخی گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ 
وجه صحیح نیس��ت، چرا که اساس��اً کنوانسیونی 
که به امضاء س��ران 5 کشور س��احلی خزر رسید 
چارچوب ه��ای کلی همکاری ها و اصول اساس��ی 
مرب��وط ب��ه رژیم حقوق��ی دریای خ��زر را تعیین 
می کن��د و با توجه ب��ه خاص بودن ای��ن دریاچه 
بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های 

موجود تدوین و اجرا خواهد شد.
به��رام قاس��می گمان��ه زنی ه��ا در خصوص 
پرداختن این کنوانس��یون به تحدید حدود و سهم 
کش��ورها از دریای خزر و تقس��یم آن  را رد کرد و 
افزود: از دستاوردهای این کنوانسیون این بود که 
هیچ کش��ور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر 
نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و 5 کش��ور 

هم اج��ازه نخواهند داد تا دیگر کش��ورها از دریا، 
خاک و آس��مان خ��ود برای تهاجم ب��ه هر یک از 
کش��ورهای ساحلی خزر استفاده کنند. قاسمی در 
پایان تاکید کرد: امضاء این کنوانسیون که سندی 
راهب��ردی برای هم��کاری های کش��ورهای خزر 
اس��ت، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری 
ه��ای منطقه ای در جهت صلح، ثب��ات، امنیت و 

پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
در همین زمینه وزیر امور خارجه ایران گفت: 
کشورهای حاشیه خزر در کنوانسیون در خصوص 
ممنوعی��ت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و 

غیر ساحلی در این دریا اتفاق نظر دارند.
محم��د جواد ظری��ف در این اج��اس گفت: 
امض��ای کنوانس��یون رژی��م حقوقی گام بس��یار 
مهم و حائز اهمیتی اس��ت که برداش��ته می شود 
و ب��ه مذاکرات 21س��اله دراین  خص��وص خاتمه 
می بخش��د. امضای ای��ن کنوانس��یون پایان همه 
مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه 
عط��ف و آغازین ب��رای اجرای تفاهم��ات، نظارت 
ب��ر اجرا و همچنین ش��روع مذاکرات برای امضای 

موافقتنامه های جدید و ضروری به شمار می رود.
ظریف گفت: نظر به اینکه در این کنوانسیون 
تحدید حدود بس��تر و زیربستر و همچنین تعیین 
خط��وط مبدأ و ش��یوه های آن انجام نش��ده و به 
موافقتنامه ه��ای جداگانه در آینده موکول ش��ده 
است، امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک 

این امور را نیز نهایی کنند.
دکتر مس��عود اخوان فرد، اس��تاد حقوق بین 
الملل دانش��گاه ته��ران در گفت وگو با سیاس��ت 
روز درب��اره تأمین منافع جمهوری اس��امی ایران 
در امضای کنوانس��یون رژی��م  حقوقی دریای خزر 
گف��ت: دریای خزر ب��ه لحاظ اینک��ه از بزرگترین 
دریاچه های جهان است شرایط ویژه ای دارد، قبل 
از فروپاشی ش��وروی رژیم حقوقی خاصی بین دو 
طرف حاکم بود اما، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و همسایگی 5کشور با این دریا  موضوع به 

لحاظ  تعیین حداقل ها متفاوت شد. 
وی اف��زود: چنانچ��ه مذاک��رات زی��ادی در 
دوره های مختلف میان کش��ورهای همس��ایه این 
دریا ص��ورت گرفت البته همچن��ان این مذاکرات 
ادامه دارد و باید میزان درصد س��هم هر کشور بر 
اس��اس مباحث ژئوپولیتیکی و امنیتی و نیز سایر 
فاکتورهای جغرافیایی اعم از سیاس��ی، حقوقی و 

دفاعی مورد توجه قرار گیرد.
اس��تاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران  بیان 
داش��ت: مهمترین فاکتور کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر این است که هر کشوری اجازه ورود به 
خطوط ساحلی کشورهای عضو این معاهده را ندارد 

و باید از مراجع ذیربط مجوز الزم را اخذ کند. 
این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: 
اگ��ر قرار اس��ت فعالیت ه��ای خاص تج��اری و یا 
اکتش��افی در محدوده س��واحل هر کشور صورت 
گی��رد باید بر مبنای اجازه و مجوز کش��ور مذکور 
باش��د اما، در مناطق مشترک بر اساس تفاهم نامه 
حاصله فی مابین 5 کش��ور راهکارهای مختلفی در 

این زمینه پیشنهاد و تدوین شده است.
اخوان فرد گفت: بط��ور کلی در مبحث خاص 
دفاعی- امنیتی و جغرافیایی در س��واحل هر کشور 
مراجع قانونی ذی صاح که دراین زمینه حکومت ها 
تصمیم می گیرند و طبق قانون اساس��ی جمهوری 
اسامی ایران هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع 
است و صرفا در موارد جزئی فقط از طریق مصوبات 
مجلس شورای اسامی  آن هم با اکثریت باال)چهار 

پنجم( قانون گذاری صورت خواهد پذیرفت. 
وی در پای��ان گف��ت: موضوع خ��اص امنیت 
دریای خزر با قیام و قعود افراد حقیقی و شرکت ها 

زیر سوال نخواهد رفت.

اخوان فرد در گفت وگو با سیاست روز:

موضوعامنیتدریایخزرباقیاموقعودافرادحقیقیزیرسوالنمیرود
پس از 21 سال رایزنی؛ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد

در  انگلیس��ی  نش��ریه  ی��ک  رسـانه گزارش��ی نوش��ت که شوک بـازي 
نفت��ی حاصل از تحریم نفت ای��ران خطری قریب 

الوقوع را برای اقتصاد جهانی ایجاد می کند.
روزنامه انگلیس��ی تلگراف در گزارشی با اشاره 
به تحریم های آمری��کا علیه ایران و تاثیرات آن بر 
اقتصادی جهانی نوش��ت: تحریم های آمریکا بازار 
به خوبی متوازن ش��ده نفت را با بی نظمی بزرگی 
تهدید می کند و ظرفیت ذخایر نفتی را به سطحی 
خطرناک می رس��اند که اگر اشتباهی پیش بیاید، 

خطر اقتصادی بزرگی در پی خواهد داشت.
این گزارش افزود: تحلیل گران هش��دار دادند 
که حرکت واش��نگتن ص��ادرات نفت ای��ران را تا 
نوامبر نصف خواهد کرد. این اقدام موجب می شود 
ذخایر احتیاطی جهان برای نخستین بار در دوران 

نفتی معاصر، به رقم صفر نزدیک شود.
تلگراف ادامه داد: این حاش��یه امنیتی بسیار 
کوچکتر از حاشیه امنیتی در دو شوک نفتی سال 

1۹7۹ و 2۰۰8 است و خطری قریب الوقوع را برای 
اقتص��اد جهانی ایجاد می کند. »وس��تبک انرژی« 
هش��دار داد هر گونه شوک و بحران ژئوپلتیک در 
این شرایط می تواند قیمت را تا اواسط سال آینده 

به 15۰ دالر یا بیشتر برساند.
این گزارش نوش��ت: برخورد با ایران در زمانی 
بسیار مهم برای بازارهای جهانی نفت اتفاق افتاده 
اس��ت. چهار س��ال اش��باع بازار از نفت خام پایان 
یافته است و تولید ونزوئا به سرعت رو به کاهش 
است. آس��یب به خط لوله مانع از رشد تولید نفت 
ش��یل آمریکا از »پرمیان بیس��ین« در تگزاس تا 
اواخر س��ال 2۰1۹ ش��ده اس��ت. هزینه کردن در 
اکتش��اف و س��رمایه گذاری در جریان افت قیمت 
نفت )از 2۰14 تا 2۰17( متوقف ش��د. در س��ال 

آین��ده که تولید نفت در میادی��ن متداول به 1.5 
میلیون بشکه در روز کاهش می یابد، آثار تأخیری 
آن به حداکثر خود می رس��د. ش��رکت های نفتی 
بزرگ جهان جایگزینی ب��رای میادین رو به اتمام 
در نظر نگرفته اند. گلدمن س��اکس گفت: جهان به 
زودی با »بازار نفت بس��یار مخاط��ره آمیز« روبرو 
خواهد ش��د که ذخایر احتیاطی باقیمانده اوپک را 

تمام می کند.
تلگ��راف افزود: هلیم��ا کراف��ت از "بازارهای 
س��رمایه آر بی سی" گفت: اگر ایران تافی جویی 
کند، آتش��ی ب��زرگ در منطقه به پا خواهد ش��د. 
احتم��ال این اتفاق بس��یار زیاد اس��ت، زیرا دولت 
ترام��پ برای تغییر حکوم��ت در ایران از طریق به 

زانو درآوردن اقتصاد این کشور تاش می کند. 

تلگراف ادام��ه داد: پیش از این نیز 27 حمله 
موش��کی از س��وی حوثی های مورد حمایت ایران 
به عربس��تان س��عودی صورت گرفته اس��ت. این 
حمات عبور نفتکش های عربس��تان س��عودی از 
باب المن��دب را به خطر می ان��دازد. اروپا متعهد 
شده اس��ت در برابر تحریم های یک جانبه آمریکا 
مقاومت و از شرکت های خود برای تجارت با ایران 
حمایت کند. اما در واقعی��ت اتحادیه اروپا قدرتی 
ندارد و این واشنگتن اس��ت که بر نظام بانکداری 

جهان که بر دالر مبتنی است، سلطه دارد.
روزنام��ه انگلیس��ی نوش��ت: دونال��د ترام��پ 
تحریم های ای��ران را گزنده ترین تحریم ها خوانده 
و تهدید کرده اس��ت هر کس با ایران تجارت کند، 

اجازه تجارت با آمریکا را نخواهد داشت. 

این گ��زارش اف��زود: ش��ورای تج��ارت چین 
کارشناسانی را برای کمک به شرکت ها برای رهایی 
از خط��ر تحریم های آمریکا برای تجارت با ایران به 
خدمت گرفته اس��ت. یک��ی از مقامات چین گفت 

کسی جرأت از دست دادن بازار آمریکا را ندارد.
تلگ��راف ادامه داد: در حال حاضر، بازار جهانی 
نفت از مناب��ع کافی برخوردار اس��ت. قیمت نفت 
آمریکا کمتر از 7۰ دالر اس��ت که رشد ضعیف تر 
در چی��ن و اروپا و اثر اطمینانی جنگ های تجاری 
آن را در این قیمت نگه داش��ته اند. اما ش��اید این 
آسودگی درست نباشد. ذخایر اوپک که در شوک ها 
مانع از ضربه ای شدید می شوند، در حال از دست 
رفته اند. عربستان سعودی به حرف می تواند تولید 
خود را تا 2 میلیون بش��که در روز افزایش دهد. اما 
بس��یاری این ادعا را باور نم��ی کنند و می گویند 
عربس��تان نمی تواند بیش از ای��ن نفت تولید کند.

گفتن��ی اس��ت؛ آمریکا ب��ه دنبال حذف ای��ران از 
معادالت منطقه ای و بین المللی است.  تسنیم

روزنامه انگلیسی:

 شوک نفتی تحریم  ایران، اقتصاد جهانی را با خطر مواجه می کند

به بررسی طرح تش��کیل ناتوی عربی دوردســـت ش��بکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی 
برای مقابله با ایران و دالیل شکست احتمالی آن پرداخت.

پایگاه اینترنتی ش��بکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی 
با اش��اره به ط��رح پیش��نهادی آمریکا برای تش��کیل یک 
اتحاد منطقه ای برای مقابله با ایران نوش��ت: دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، هفته گذش��ته با هدف آوردن ایران به 
پای میز مذاکره برای امضای توافقی "بهتر" از آنچه همتای 
قبلی او باراک اوباما به آن دست یافت، دور اول تحریم های 

اقتصادی را علیه این کشور به اجرا گذاشت.
اما این تمام داس��تان نیست. ترامپ می داند که تحریم 
اقتص��ادی به تنهای��ی -به ویژه ب��ا توجه به فق��دان اجماع 
بین الملل��ی- نتایج م��ورد انتظار را به هم��راه نخواهد آورد 
و ای��ران را مجبور به پذیرش ش��روط آمری��کا نخواهد کرد. 
چراکه مطالعات نشان می دهند تحریم ها اگر با ابزار دیگری 
همراه نباش��ند تنها 35 درصد شانس موفقیت دارند. از این 
رو، دولت ترامپ به دنبال تشکیل یک اتحاد منطقه ای علیه 
ایران اس��ت که در ادبی��ات غیررس��می از آن تحت عنوان 

"ناتوی عربی" یاد می ش��ود. این ط��رِح امنیتی با نام اصلی 
"اتح��اد راهب��ردی خاورمیانه"  قرار اس��ت 6 کش��ور عضو 
شورای همکاری خلیج فارس را به همراه مصر و اردن برای 

مقابله با ایران ِگرد یکدیگر بیاورد.
اما فارغ از انگیزه های مالی ترامپ از ارائه این پیش��نهاد 
به کش��ورهای عرب که ممکن اس��ت در ماه اکتبر نشستی 
هم درباره آن در واشنگتن برگزار شود، تاریخ نشان می دهد 
ایجاد چنین نظام هایی برای تامین امنیت متحدان به ندرت 

موفقیت آمیز بوده اند.
مسکو به دنبال شکست این اتحادهای امنیتی منطقه ای 
ب��ه نفوذ خود در منطقه ادامه داد و روابط نزدیکی را با مصر و 
سوریه برقرار کرد و حتی یکی از اعضای کلیدی پیمان بغداد 
یعنی عراق پس از انقاب 1۹58 به نزدیکترین متحد منطقه ای 
مسکو تبدیل ش��د. دلیل اصلی شکست طراح این اتحادهای 
امنیتی این بود که در آن زمان نمی دانس��ت که اسرائیل برای 
بیش��تر اعراب تهدید بزرگتری نسبت به شوروی است و امروز 
نیز دالی��ل دیگری وجود دارد ک��ه پیش بینی موفقیت طرح 

ناتوی عربی را دشوار می کند. باشگاه خبرنگاران

چرا طرح ناتوی عربی ترامپ محکوم به شکست است؟
ی��ک دلی��ل امنیت��ی ب��رای همکاری نظـــــرگاه تا پیش از این، تهران، پکن و مس��کو 
داشتند: »تقابل هر سه کشور با تروریسم تکفیری« و اکنون 
یک دلیل دیگر برای گسترش همکاری ها می تواند به وجود 

آید: »جنگ اقتصادی واشنگتن«.
آمریکا، رژیمی که به تحریم معتاد اس��ت. این جمله را 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی بر زبان 
آورد. وزیر امور خارجه ایران می گوید: ان شاءاهلل ما می توانیم 
به آمریکایی ها نشان دهیم که مجبورند اعتیادشان را ترک 
کنند. ما این باور را داریم که دنیا به این نتیجه رس��یده که 
باید آمریکا اعتیادش را به تحریم ها برطرف کند. این اعتیاد 
به تحریم روز 15 مرداد بار دیگر خود را نشان داد تا آمریکا 
با حذف بند مربوط به تعلیق تحریم ها، بار دیگر بخش هایی 

از تحریم های ضدایرانی خود را اجرایی کند.
ام��ا طی روزه��ای اخیر این تنها ای��ران نبود که هدف 
تحریم های واش��نگتن قرار گرفت. روس ها هم هدف تحریم 
بودند، هرچند در س��طحی بس��یار پایین ت��ر از تحریم های 
ای��ران. تحریم جدید روس��یه ب��ه بهانه قدیمی اس��کریپال 

وضع ش��دند؛ جاس��وس دوجانبه ای که روس ها متهم اند او 
را ب��ا گاز اعصاب مس��موم کرده اند. بر اس��اس آنچه »هیثر 
نوئرت«، س��خنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده اعام 
کرده اس��ت، تحریم های جدید، ذی��ل قانون مصوب 1۹۹1 
کنترل تس��لیحات بیولوژیک و ش��یمیایی از تاریخ 22 اوت 
)31 مرداد( اعمال خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا اعمال 
دس��ته اول تحریم ها علیه روس��یه را به کنگره اطاع داده 
و اگر مس��کو گام های مدنظر واش��نگتن را ب��ر ندارد، آنگاه 

تحریم های بیشتری نیز از پی خواهند آمد.
در واکن��ش به تحریم ها و تهدیده��ای فوق، دیمیتری 
مدودوف، نخس��ت وزیر روسیه به واش��نگتن هشدار داد که 
آنچه مدنظر دارد، می تواند به منزله »آغاز جنگ اقتصادی« 
تلقی ش��ود. وی هشدار داد که واکنش روسیه به این جنگ 
اقتصادی می تواند اقتصادی، سیاس��ی و یا حتی با استفاده 
از دیگ��ر ابزارها صورت پذیرد. وی نیز گفت: »روس��یه این 
واقعیت را که مجبور اس��ت به جای اینکه در اندیشه ارتقاء 
روابط دوجانبه و خارج کردن آن از بن بس��ت باشد، در حال 

تدارک اقدامات متقابل است، پنهان نمی کند.«  فارس

ایران، چین، روسیه و تهدیدی مشترک به نام جنگ اقتصادی


