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اروپا در قبال ایران بدنبال جایگزینی برای سوئیفت باشد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس بر لزوم پیش بینی
سیستم مستقل از سوئیفت توسط اروپا برای مبادالت مالی با ایران تاکید کرد و
گفت :پیمانهای چندجانبه میتواند نیاز به سوئیفت را برطرف کند.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به درخواست گروهی از سناتورهای جمهوریخواه
برای قطع دسترس��ی ایران به نظام مالی سوئیفت ،گفت :سوئیفت سیستمی برای
تجارت بین المللی است و زمینه انتقال اطالعات کشورها را فراهم میکند.
وی ادام��ه داد :بنابراین طبق تحریمها در سوئیفت خرید کاالهایی مانند آلیاژ برای
استفاده در صنایع و غیره برای ایران ممنوع اعالم شده است.
کریمی قدوسی با اشاره به اینکه سیستم سوئیفت توسط آمریکاییها اداره میشود،
افزود :باید یادآور ش��د ارز غال��ب برای تبادالت مالی دالر است ل��ذا آمریکاییها سلطه
خانه ملت
زیادی بر این سیستم دارند.

معادله

درحاشیه

انتقاد آمریکا از بسته حمایتی اروپا از ایران

یک��ی از مقام��ات وزارت خارج��ه آمری��کا در واکن��ش به بس��ته اقتصادی
۱۸میلی��ون یوروی��ی اتحادیه اروپا در حمایت از اقتص��اد ایران گفت که تصمیم
اروپا برای تقویت روابط با ایران پیام اش��تباهی را در زمان نادرست برای تهران
ارسال میکند.
برای��ان هوک ،افزود :این تصمیم باعث توس��عه روابط اقتصادی بخش میانی
ایران و اروپا ،و مانع از آن میشود که ایران در سیاستهایش تغییرات ایجاد کند.
بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی نی��ز در کنفرانسی مطبوعاتی در
لیتوانی مدعی ش��د تصمیم اتحادیه اروپا برای تخصیص بودجه  18میلیون یورویی برای
اجرای پروژههای توسعهای در ایران نوعی سم برای مردم ایران است .وی با تکرار ادعاهای
ضدایرانی خود گفت که این بودجه برای توسعه برنامه موشکی ،تقویت سپاه پاسداران ،و
پیشبرد برنامههای جمهوری اسالمی در سوریه مصرف خواهد شد .فارس

منتظر تضمین فروش نفت از سوی اروپا هستیم

وزی��ر ام��ور خارجه ایران گفت :م��ا همچنان منتظریم که اق��دام اروپا برای
فروش نفت ایران و حفظ کانالهای بانکی انجام شود.
محمدجواد ظریف در حاشیه همایش عبور از بحران و توسعه ایران با نگاهی
به رویکرد آیتاهلل هاشمی رفسنجانیدر جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در
زمینه بسته حمایتی  ۱۸میلیون یورویی اتحادیه اروپا که به ایران پیشنهاد ش��ده
است ،اظهار کرد :این بستهای است که به دو طرف کمک میکند تا با یکدیگر ارتباط
داش��ته باش��ند و ربطی هم به برجام و این فضاسازیها ندارد .اینکه میگویند این بسته
مابهازای برجام است حرفی بیربط است.
وی افزود :اتحادیه اروپا قرار بود چنین اقدامی انجام دهد ،از جمله حفظ فروش نفت
ایران و حفظ کانالهای بانکی که همچنان منتظریم آنها را نیز عملی کند .گفتنی است
اروپا به تعهداتش پایبند نیست .ایسنا

دیپلمـاسی

یکشنبه  4شهریور  1397شماره 4823

18میلیون یورو ارزانی خودتان

تعلیق شده است که قرارداد با توتال ،قرارداد خرید
هواپیما و ق��رارداد با پژو مهمتری��ن آنها هستند.
همچنین شرکتهای مختلف اروپایی در چند ماه
اخیر از ایران خارج شده و همکاری با کشورمان را
متوقف کردهاند که نمونه اخیر آن توقف پرواز سه
شرکت هواپیمایی بزرگ اروپایی به ایران است.
اروپ��ا به ایران وعده داده بود هر ش��رکتی که
ب��ه خاطر تحریم آمریکا ،ای��ران را ترک کند مورد
تحریم قرار خواهد داد اما ،این وعده تاکنون عملی
نش��ده و دست ایران از ش��راکت ب��ا اروپاییها در
گردو باقی مانده است.
رئی��س کمیسی��ون امنی��ت مل��ی و سیاست
خارج��ی مجل��س نسبت به خبر منتشر ش��ده در
زمین��ه کم��ک  ۱۸میلیون یوروی��ی اتحادیه اروپا
ب��ه ای��ران واکنش نش��ان داد و گفت :ای��ن اقدام
اروپاییها سیگنال ضعیفی در حوزه عملی است و
انتظار این است که اروپاییها قویتر عمل کنند».
به گزارش خانه مل��ت ،حشمتاهلل فالحتپیشه با
اش��اره به کمک  ۱۸میلیون یورویی اتحادیه اروپا
به ایران اظهار ک��رد :اتحادیه اروپا رقم ناچیزی را
برای کم��ک به ایران درنظر گرفت��ه زیرا جرایم و
اقداماتی که آمریکاییها علیه ایران شکل دادهاند،
بسیار بیشتر است.
او ب��ا بیان اینکه ایران چن��د انتظار از اتحادیه
اروپا دارد ،افزود :در قال��ب قانون انسداد ،اتحادیه
اروپا باید جرایم و تشویقهایی را برای شرکتهای
اروپایی در نظر بگیرد تا تفاوتی میان ش��رکتهای
اروپایی که با ایران همکاری میکنند و شرکتهایی
ک��ه همکاری خود را با ایران قطع میکنند ،وجود
داشته باشد .فالحتپیشه با اشاره به اینکه آمریکا
بهدنبال آن است که ش��رکتهای اروپایی با ایران
همکاری نکنن��د ،ادامه داد :کم��ک مالی اتحادیه
اروپا به ایران ،روش��ی برای مقابله با سیاستهای
دول��ت آمریکا علیه ای��ران است ،البت��ه باید رقم
سیاستهای تشویقی اتحادیه اروپا بهگونهای باشد
که امکان تشویق شرکتها را میسر کند.
نماین��ده م��ردم اسالمآباد غ��رب و داالهو در
مجلس شورای اسالمی گفت :انتظار دوم ایران این

تسنیم

در حال��ی ای��ران منتظ��ر
پرونـــــده
اقدام��ات عملی اروپ��ا برای
جب��ران خس��ارات وارده از بازگش��ت تحریمهای
آمریک��ا پس از خروج از برج��ام استف اروپا بسته
حمایت��ی به ارزش 18میلی��ون یورویی را تصویب
میکند که ربطی به بسته اقتصادی برجام ندارد و
ب��رای اجرای پروژههای توسع��های تخصیص داده
ش��ده اس��ت ،ای��ن بست��ه ی��ادآور پیشنهادهای
اروپاییه��ا به ای��ران در دوران مذاکرات هستهای
دولت اصالح��ات اس��ت ،پیشنهادهایی که حسن
روحانی آنها را مضحک و توهینآمیز خوانده بود.
ب��ه بیان دیگر اروپا به ج��ای اقدامات عملی و
قاطعانه به حاشیه پرداخته که هیچ سودی را عاید
ملت ایران نمیکند.
در شرایطی که ایران در انتظار اقدامات عملی
اروپ��ا ب��رای جب��ران خس��ارات وارده از بازگشت
تحریمه��ای آمریکا پس از خ��روج از برجام است،
کمیسی��ون اروپا خبر داده ی��ک بسته حمایتی از
ای��ران به ارزش  ۱۸میلیون یورو متمرکز بر بخش
خصوصی را تصویب کرده است.
فدریک��ا موگرینی مسئ��ول سیاست خارجی
اتحادیه اروپ��ا در این باره گفت :ب��ا این اقدامات،
اتحادی��ه اروپ��ا حمای��ت خ��ود از م��ردم ایران و
[حمای��ت از] توسع��ه پایدار و صلحآمی��ز آنها را
نش��ان میدهد .این اق��دام مشوّقی برای مشارکت
بیشت��ر همه طرفی��ن ،در ایران بهوی��ژه در بخش
خصوصی است.
پیرامون برخی حاشیههای بودجه 18میلیون
یوروی��ی ،بهرام قاسمی اعالم کرد :این بودجه ۱۸
اروپ��ا مربوط به همکاریهای ایران با نهاد اتحادیه
اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی پیشنهادی
اروپا ندارد که ق��رار است در چارچوب برجام ارائه
ش��ود .توافق هستهای منعقد ش��ده میان ایران و
 5+1در تیرم��اه س��ال  ،94پ��س از دو سال و نیم
اجرای تعه��دات یکطرفه تنها از س��وی تهران با
خروج آمریکا سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.
در این ش��رایط ،طرفه��ای اروپای��ی برجام
مدعی ادامه اجرای تعهدات خود شدهاند اما ،نکته
مه��م ناکافی بودن تالشه��ای اتحادیه اروپا برای
حفظ توافق هست��های است که مقامات کشورمان
نیز بارها به آن اذعان کردهاند.
از زمان خروج آمریکا از برجام ،تعداد زیادی از
قراردادهای میان ایران و شرکتهای اروپایی لغو یا

است که اروپاییه��ا همانطور که در صحبتهای
اولیه خود ب��ر تشکیل صندوقی ی��ورو پایه تاکید
کردن��د ،اکنون نیز این موض��وع را پیگیری کنند.
براس��اس ای��ن طراح��ی ،ایرانیه��ا بای��د بتوانند
مبادالت دالری خود را در قالب یورو انجام دهند؛
ولی متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است .نکته
دیگر آن اس��ت که اروپاییه��ا در زمینه صادرات
نف��ت ،مبادالت گاز و ان��رژی هنوز کار محکمی را
صورت ندادهاند ،اقدامی که اروپاییها تحت عنوان
«کمک  ۱۸میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران»
انج��ام دادهاند ،سیگنال ضعیف��ی در حوزه عملی
است .البته این اق��دام اتحادیه اروپا یکی از اولین
اقدامات عملی آنها است که مثبت ارزیابی میشود
ول��ی بهطور کلی سینگال ضعیف��ی است و انتظار
این است که اروپاییها قویتر عمل کنند.
حاال در این ش��رایط ،به ناگ��اه اروپاییها خبر
از تصوی��ب بست��ه حمایتی  ۱۸میلی��ون یورویی
میدهند که ی��ادآور پیشنهادات اقتصادی آنها در
جری��ان مذاک��رات هستهای اوای��ل دهه  ۸۰است
ک��ه حسن روحانی آنها را تحقیرآمیز خواند و علی
الریجانی از آن به عنوان آبنبات یاد کرد.
حسن روحانی در صفحات  ۵۹۷ ،۵۹۶و ۵۹۸
کتاب امنی��ت ملی و دیپلماس��ی هستهای درباره

روزنامه المصری الیوم:

نوآم چامسکی:

مصر و ایران هیچ خصومتی ندارند
یک روزنامه مصری در مطلبی نوشت:
ب�ازي رس�انه
مص��ر و ای��ران هیچگون��ه خصوم��ت
سیاس��ی و ایدئولوژیکی که توجیه کنن��ده قطع رابطه بین
آنها باش��د ندارند و در نهایت به نفع مصر اس��ت که قدرت
منطق��های ای��ران و برقراری رابطه برابر با این کش��ور را به
هیچ وجه نادیده نگیرد.
روزنام��ه مصری المص��ری الیوم  ،در مقال��های به قلم
یحیی نورالدین با عنوان خصومت با قطر نوشت :درخواست
ب��رای قطع روابط با ایران در دوره مبارک و نامگذاری قاتل
س��ادات در پایتخت تهران صورت گرفت ،اما این اس��تدالل
بع��د از انقالب  25ژانویه (درمص��ر) از بین رفته و در دوره
اخوان و تبدیل ش��دن دوس��تان قاتل س��ادات به ستارگان
عرصه سیاسی ،این مساله اهمیت خود را از دست داد.
ای��ن روزنامهنگار ادام��ه داد :در آن زمان نیز ما مطالب
جدیدی را در رابطه با دالیل قطع روابط با ایران ش��نیدیم
که هرگز تا قبل از آن نشنیده بودیم ،مانند گسترش تشیع،
رافضیها و حس��ینیهها و توهین ب��ه صحابه! اگر اختالفات
عقیدتی تعیین کننده ماهیت روابط بین کشورها با یکدیگر
اس��ت ،پس چگونه مصر با هند و چین کنفوسیوس روابط
نزدیکی برقرار میکند؟ و چگونه ترکیه س��نی روابطی قوی
با ایران برقرار میکند؟ و چگونه حدود دو میلیون گردشگر

عب��داهلل حسیندوس��ت،
نظـــ�ر گا ه
کارش��ناس مسایل بینالملل
در یادداش��تی با عنوان "س��خنی کوتاه با مقامات
محلی کردس��تان عراق" نوش��ت :انتظار این است
که مقامات عراق و کردس��تان جبران مافات کرده
و از فعالیت گروهکهای تروریس��تی در خاک این
کشور جلوگیری کنند.
در این یادداش��ت آمده است :یکی از مقامات
ارش��د اقلیم کردستان روز چهارش��نبه  13تیرماه
در نشست خبری با اصحاب رسانه در اربیل اظهار
داش��ت" :با هر گون��ه اقدام اپوزیسی��ون ایران در
استفاده ازخاک کردستان عراق برای حمله به این
کش��ور مخالفیم"  .سخن این مقام کردستان عراق
هر چند گفتمان جدیدی نیست و مکرر ش��نیده
ش��ده است و ش��یرینی و حالوت خود را دارد ،اما
اش��اره به نکاتی چند در این زمینه خالی از فایده
نخواه��د بود .معنی کلم��ه اپوزیسیون در فرهنگ
لغت سیاسی اینگونه معنا شده است« :اپوزیسیون
اح��زاب و یا گروههای سیاس��ی سازمان یافته ای
اس��ت که مخال��ف حکومت مستقر ب��وده و تحت
حمای��ت قانون از آن انتقاد م��ی کند و در صورت

ایران در مقایسه با عربستان شبیه نروژ است

ایرانی به ترکیه سفر میکنند؟ اگر ملتی شایستگی نزدیکی
و تقریب بین ش��یعه و س��نی با یکدیگر را داشته باشد ،آن
ملت ،ملت مصر است.
در ادام��ه این مقاله آمده اس��ت :هیچ ک��س به اندازه
س��نیهای مصر ،اهل بیت پیامبر (ص) را دوس��ت ندارد و
مساجد آنها گواهی بر این مدعاست .همه میدانند که شیخ
محمود ش��لتوت ،شیخ اسبق مسجد جامع االزهر به عنوان
اولین کس��ی که لقب ام��ام اکبر را به خ��ود اختصاص داد
پی��روی از مذهب تش��یع را مجاز اعالم ک��رد .بنابراین چه
کسی شایس��ته تر از مصریها برای از بین بردن اختالفات
بین امت اسالمی و متحد کردن آنهاست .عالوه بر این مصر
به خوبی به روح تس��امح و پذیرش دیگران واقف است و از
دورانهای قدیم ،مس��لمانان و مسیحیان با صلح و صفا در
خاک این کش��ور در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و همین
امر باعث ش��ده اس��ت این کش��ور وضعیتی منحصر به فرد
و ترکیب جمعیتی خاصی داش��ته باش��د که باعث میشود
توانایی آن برای ایجاد اتحاد بیشتر از دیگران باشد.
روزنامه المصری الیوم درپایان تاکید کرد  :مصر و ایران
هیچگونه خصومت سیاسی و ایدئولوژیکی که توجیه کننده
قطع رابطه بین آنها باش��د ،ندارن��د و در نهایت به نفع مصر
تسنیم
است که قدرت منطقهای ایران را نادبده نگیرد.

نظریهپ��رداز معروف آمریکایی و استاد
ديـــــدگاه
دانشگ��اه امآیت��ی در مصاحبهای که
وبس��ایت تروث اوت آن را منتش��ر کرده ،با انتقاد از روابط
آمری��کا با حکومتهای س��رکوبگر خاورمیان��ه ،ایران را در
مقایسه با عربستان به نروژ تشبیه کرد.
نوآم چامسکی :در ابتدای این مصاحبه در پاسخ به این
سوال که آیا این امید وجود دارد که [با توجه به رفتار دولت
فعل��ی آمریکا] دموکراتها در انتخابات  ۲۰۲۰موضع کمتر
خصمانهای نس��بت به ایران اتخاذ کنند ،گفت« :پیشبینی
این مس��اله واقعا دش��وار اس��ت .نفرت از ایران آنچنان در
فرهنگ مدرن آمریکا ریش��ه دوانده که به این آس��انی قابل
ریشهکنی نیست».
چامس��کی ادامه داد« :به عنوان مث��ال ،به مقاله امروز
روزنام��ه نیویورکتایم��ز ن��گاه کنی��د .موض��وع آن درباره
بازگردانده شدن تحریمهای هستهای ایران است و میگوید
ترام��پ فکر میکند ک��ه بازگرداندن تحریمه��ا علیه ایران
باعث کاهش تولید س�لاح در این کشور ،کاهش سرکوب و
توقف مداخله این کشور در خاورمیانه خواهد شد».
وی س��پس تصریح ک��رد« :اما آیا اص�لا چنین چیزی
صح��ت دارد و ترامپ چنین فکری میکن��د؟ واقعیت این
اس��ت که حت��ی رگهای از حقیقت نی��ز در هیچ یک از این

شاید مقامات ایران را خوب باور نکردهاید؟!
کسب آرای اکثری��ت در انتخابات ،قدرت سیاسی
در اداره کش��ور را ب��ه عه��ده می گی��رد ».سوال
مشخ��ص از مشارالی��ه این است ک��ه گروهکهای
تروریستی که در خاک عراق و در اقلیم کردستان
مامن��ی امن برای خود ساخت��ه و در امنیت کامل
ج��ا خوش کرده اند و به درازای چهار دهه با اعالم
مشی مسلحان��ه ،دستان ناپاکش��ان را تا مرفق به
خ��ون مردم ایران زمین آغشت��ه کرده اند ،چگونه
«اپوزیسی��ون» ای��ران خوان��ده میش��وند؟ کدام
«حمایت قانون» (حسب تعریف فوق)؟
آی��ا اینها قانون اساسی ای��ران را پذیرفتهاند؟
اینها همانهایی هستند ک��ه در آمریکا برای رضا
پهل��وی فرش قرم��ز پهن کردند .اینه��ا نه تنها به
قان��ون اساسی ای��ران ،بلک��ه به مرامنام��ه حزبی
خ��ود نیز پایبند نیستند؛ چ��را که خطای دیدار با
پهل��وی را به دروغ انکار کردن��د .اینها همانهایی
هستن��د ک��ه میگویند ،ه��دف وسیل��ه را توجیه
میکن��د ،یعنی برای رسیدن به ه��دف از هر ابزار
مش��روع و نامشروعی می توان استفاده کرد .کدام

مذاکرات هستهای ای��ران با کشورهای اروپایی در
دولت اصالحات ،درنهایت به شکست این مذاکرات
اش��اره کرده و تاکی��د میکند :بع��د از نزدیک به
دو س��ال مذاک��رات ای��ران و سه کش��ور اروپایی،
آنه��ا قصد به نتیجه رسی��دن و حل کردن پرونده
هستهای ایران را نداشتند و یک بسته پیشنهادی
تحقیرآمیز به ایران دادند.
روحانی در صفحه  ۳۷۶کتاب خود مینویسد:
در ح��وزه اقتصادی ه��م کار به ای��ن دلیل پیش
نمیرفت که ما میگفتیم تحریمها باید ش��کسته
ش��ود اما آنها میگفتند اینها مراحل��ی دارد و در
کوتاهمدت نمیت��وان به نتیجه رسی��د .ما دیدیم
ک��ه گویی میخواهن��د بحث را چند س��ال ادامه
دهند .در ضم��ن اروپاییها میگفتند بر فرض که
این تحریمها را برداریم ،ش��ما باید مشکلتان را با
آمریکا نیز حل کنید.
ب��رای اینک��ه در ش��رایط تحری��م آمریک��ا،
شرکتهای ما با شما کار نمیکنند .پیشنهادهای
اقتص��ادی آنها هم در ح��د دادن وام و خرید گاز
از ایران یا ادام��ه مذاکرات در خصوص موافقتنامه
تجارت و همکاری بود.
آق��ای روحان��ی پ��س از تشری��ح جزئی��ات
پیشنهاده��ای اروپاییه��ا به ای��ران ،در دهه ۸۰

مینویس��د :درمجموع پیشنه��اد مذکور در زمینه
تقاضاه��ا از ای��ران بسی��ار طوالن��ی ام��ا در مورد
پیشنهادهای ارائهش��ده به ای��ران بهطور مضحکی
کوتاه و نارسا میباش��د .فقدان هرگونه تالش برای
ایجاد ظاهری متوازن ،ای��ن پیشنهاد را به دستور
استعماری کاپیتوالسیون شبیه میسازد .پیشنهاد
یادش��ده توهینی به تمام ملت ایران است که سه
کش��ور اروپای��ی باید ب��ه خاط��ر آن از ملت ایران
پوزش بطلبند.
در م��رداد ماه س��ال  ،۸۴سه کش��ور اروپایی
پیشنهاداتی ب��ه ایران میدهند که در قبال تعلیق
فعالیته��ای هست��های ای��ران ،وعده داده ش��ده
بود چ��ون قرار است چرخه سوخ��ت هستهای در
ایران جمع ش��ود باالخ��ره ده ها دانشمند ،کارگر
و تکنسین بیکار می ش��وند .سه کش��ور اروپایی
متعهد می ش��وند که برای آن ها داخل ایران ،کار
پیدا کنند.
عل��ی الریجان��ی در انتق��ادات ب��ه مذاکرات
ساله��ای بین  ۸۲تا  ۸۴با کشوره��ای اروپایی و
مسئول وقتش یعنی حس��ن روحانی ،اصطالح ُد ّر
غلت��ان و آب نبات را بهکار ب��رد .الریجانی که بعد
از حسن روحانی به دبیری ش��ورای عالی امنیت و
مذاکرات با طرفهای خارجی رسید ،تاکید داشت
که ما ُد ّر غلتان نمیدهیم تا آبنبات بگیریم.
الریجانی چن��ان بر این نظر استوار بود که در
 ۶آذر  ،۸۶در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان
دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به سوالی درباره
انتقادات��ش از روحانی گفته ب��ود :در آن زمان که
آق��ای روحانی مسئول مذاک��رات مسائل هستهای
ای��ران بودن��د ،از راههایی استف��اده میکردند که
راههای صحیحی برای مذاکره نبود و من مکررا به
آنها درخصوص عواق��ب اینگونه مذاکرات هشدار
داد ه ب��ودم که هنوز هم معتق��دم در آن زمان ُد ّر
غلتان را دادیم و آبنبات گرفتیم.
ب��ه نظر میرس��د اروپاییها باز ه��م به دنبال
پیشنهادات مضحک و تحقیرآمیز به ایران هستند؛
در حال��ی ک��ه با پی��روی ش��رکتهای اروپایی از
تحریمهای آمریکا ۳۵ ،میلیارد دالر قرارداد خرید
هواپیما ۵ ،میلی��ارد دالر قرارداد توتال ،میلیاردها
دالر قرارداد با پژو و رنو و دهها میلیارد دالر فروش
ساالنه نفت ایران در معرض خطر قرار گرفته ،اروپا
بسته  ۱۸میلی��ون یورویی ارائه کرده که پول یک
مشرق
روز درآمد ارزی ایران هم نیست.

«اکثریت»؟ جم��ع قلیلی که حتی در زادگاه خود
پایگاه اجتماعی ندارند ،چه برسد به سراسر کشور
ایران.
بنابراین واژه «اپوزیس��یون» عب��ارت دقیقی
نیس��ت و با ماهیت واقعی ای��ن گروهکها تفاوت
و تع��ارض بس��یار دارد .مق��ام کردس��تان عراق با
اپوزیس��یون نامیدن چنین گروهکهای پریش��ان
و س��ردرگمی ،آنان را بس��یار بیش از اندازه بزرگ
کرده است .این گروهکها به لطف مقامات مهربان
کردس��تان عراق و با استناد به گزارش رسانهای به
ن��ام باس��نیوز در اربیل« :فقط در ش��ش ماه اخیر
در س��ال  2018جمعا  14درگی��ری در مرزهای
ایران رقم زده ان��د که طی آن  36نیروی مرزبانی
ایران کش��ته ش��ده اس��ت ».آیا همچنان باید این
تروریس��تهای ایرانی کش را ک��ه توهم براندازی
دارند ،اپوزیسیون نامید؟
س��خنگوی کردس��تان ع��راق در مصاحبه با
رس��انهها در 27خرداد ماه س��ال جاری اظهاراتی
مش��ابه همان مقام کردس��تان عراق را داش��ته و

ادعاها وجود ندارد».
اس��تاد دانش��گاه امآیتی در ادامه مصاحبه تاکید کرد:
«مرتجعتری��ن کش��ورها در خاورمیان��ه متح��دان آمریکا
هستند ،یعنی همانهایی که ما از آنها حمایت میکنیم .ولی
میدانید ،ایران در مقایس��ه با عربستان سعودی شبیه نروژ
اس��ت .تا آنجا که به خش��ونت در منطقه خاورمیانه مربوط
میش��ود هم اقدامات عربستان س��عودی و امارات در یمن
ک��ه م��ا از آنها حمای��ت میکنیم از هر چی��ز دیگری بدتر
هستند».
در بخش دیگری از این مصاحبه ،چامس��کی در پاسخ
به این س��وال که "ش��ما دلیل نفرت و کینهت��وزی آمریکا
علی��ه ایران را چه میدانید؟" گفت« :دلیل این نفرت خیلی
س��اده است .پس از انقالب  ،)۱۳۵۷( ۱۹۷۹ایران به سمت
اس��تقالل حرکت ک��رد و بدتر از آن اینکه آنه��ا (ایرانیها)
دیکتات��ور دستنش��اندهای که حافظ مناف��ع آمریکا بود را
س��رنگون کردن��د .آمریکاییها این را فرام��وش نمیکنند.
درست به همین خاطر بود که آنها بالفاصله پس از پیروزی
انقالب از تجاوز عراق به ایران حمایت کردند.
وی اضافه کرد« :عراق از تسلیحات ش��یمیایی استفاده
میک��رد و صدها ه��زار نفر را کشت ام��ا همچنان از جانب
فارس
آمریکا از اول تا آخر جنگ حمایت میشد».

تصری��ح کرد« :اجازه اق��دام خصمانه علیه ایران از
خاک کردس��تان عراق را نمیدهی��م ».وی اضافه
کرد که آن مقام ارش��د کردستانی اهمیت خاصی
برای روابط با ایران قائل اس��ت .اما تنها  6روز پس
از اظهارات س��خنگو و در دوم تیرماه ،تروریس��ت
طی تالش��ی برای ورود پنهان به ایران از مرزهای
ش��ناخته ش��ده بینالمللی ایران و عراق ،در پست
مرزبانی پیرانشهر دو مرزبان شریف کشورمان را به
شهادت رسانده و خانوادههای آنها را داغدار کردند.
بازهم قصه تلخ و غم انگیز و سناریو تکراری ادامه
داش��ته و مقرهای اینها همچن��ان در خاک عراق
و در اقلیم کردستان مس��تقر بوده و تروریست ها
ب��ا فراغ بال جنایت میکنن��د و بعد به پناهگاه باز
گشته و خود را برای جنایتی دیگر و داغدار کردن
خان��واده ای دیگ��ر و یتیم ک��ردن فرزندانی دیگر
مهی��ا میکنند .آی��ا باز هم باید این تروریس��تها
را اپوزیس��یون بنامیم؟ اپوزیس��یون نامیدن اینها
همانقدر غیرواقعی و ش��وخی است که حمله اخیر
در  1مرداد ماه به اس��تانداری اربیل توس��ط س��ه
نوج��وان را اقدامی توس��ط اپوزیس��یون حکومت
کردستان عراق بنامیم.

این مقام ارش��د کردستان ع��راق حتما مطلع
است که یکی از این گروهکهای تروریستی طی 1
تا  4اسفند ماه سال گذش��ته کنگره ساالنه خود را
در ش��هر اربیل برگزار کرد .در این نشست ،برنامه
ریزی داخلی برای انجام فعالیت تروریستی بیشتری
صورت گرفت .در پی آن در  23فروردین ماه سال
ج��اری ( 12آوریل) این گروه��ک تروریستی و به
تعبیر مقام ارش��د کردست��ان« ،اپوزیسیون» دوره
آم��وزش خود را در منطقه سیدک��ان برگزار کرد.
ماحصل ای��ن رویکرد صمیمان��ه کردستان عراق،
افزایش ترور و تهاجم ناشیانه به امنیت مردم ایران
بوده است.
مقام��ات ع��راق و کردستان خ��وب میدانند
که جمهوری اسالم��ی ایران ،همیشه با آغوش باز
فریادرس مردم عراق ب��وده و عزیزان زیادی را در
دفاع از مردم عراق (ش��امل کردست��ان) از دست
داده و به خاطر آنه��ا خانوادههای بسیاری داغدار
و فرزندان زیادی یتیم ش��ده اند .انتظار این است
که مقامات ع��راق و کردستان جبران مافات کرده
و از فعالی��ت گروهکهای تروریستی در خاک این
کشور جلوگیری کنند .ایسنا
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اخبار
ذوق زدگی شرکتهای هوایی ترکیه

دو ش��رکت ترکیش و پگاسوس اعالم کردهاند که
با توجه به انصراف ش��رکتهای اروپایی از فعالیت در
ایران ،آنها منتظرن��د که میزان جذب مسافران ایرانی
به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند.
پس از آن که ش��رکتهای هوایی انگلیس ،هلند
و فرانس��ه اع�لام کردند ک��ه به زودی ای��ران را ترک
میکنند ،دو ش��رکت هواپیمایی ترکیش و پگاسوس
ک��ه هر دو به ترکیه تعلق دارند ،از ش��نیدن این خبر
ذوق زده شدهاند.
مسئوالن این دو ش��رکت هواپیمایی اعالم کردند
ک��ه انتظار دارند می��زان استفاده مساف��ران ایرانی از
پروازهای آنها ،دستکم در حد بیست درصد افزایش
پیدا کن��د .آنها اعالم کردند ش��مار قاب��ل توجهی از
ایرانیان مقیم پاریس و لس آنجلس آمریکا در آیندهای
بسی��ار نزدی��ک ،از پروازه��ای دارای قیمت و کیفیت
مناس��ب پگاسوس و ترکیش استف��اده خواهند کرد و
پیشبینی میش��ود که مسافران ایرانی بیشتری راهی
باشگاه خبرنگاران
فرودگاههای استانبول شوند.

تاکید پوتین بر نقش ایران
در حل بحران سوریه

رئی��س جمهوری روسی��ه در نشستی ب��ا وزرای
خارجه و دفاع ترکیه تاکید کرد که در سایه تالشهای
مشترک مسکو ،آنکارا و تهران ،پیشرفت جدی در حل
و فصل اوضاع در سوریه بوجود آمده است.
والدیمیر پوتین تاکید کرد :روابط روسیه و ترکیه
جنبه عمیقتری یافته و این دو کش��ور به همراه سایر
کش��ورهای طرفهای عالقه مند ،بخصوص ایران ،به
پیشرفت جدی در زمینه حل و فصل بحران در سوریه
دست یافتهاند.
وی اف��زود :روابط ما با ترکی��ه بسیار عمیق تر از
گذشته ش��ده و تماسهای مرتبط با رئیس جمهوری
صداوسیما
ترکیه انجام میشود.

از نگاه دیگران
دیپلماسی غیررسمی میتواند
تامین کننده منافع ملی باشد

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت :میتوان در
کنار دیپلماس��ی رس��می ،از نوع غیر رس��می آن هم
جه��ت نیل ب��ه منافع ملی بهره برد ک��ه در این میان
نهادهای مردمی ،رس��انه ها و نهادهای فرهنگی نقش
پر رنگی دارند.
نوذر ش��فیعی ،در خصوص لزوم توجه بیش��تر به
دیپلماس��ی غیر رسمی در سیاست خارجی کشورمان
در راستای تامین حداکثر منافع ملی در سراسر جهان،
اظهارداش��ت :در واق��ع متولی روابط ای��ران در حوزه
تعامالت رس��می و غیر رس��می با جهان ،وزارت امور
خارجه اس��ت که باید مس��ئولیت این حرکت حساب
ش��ده را بر اساس فرمولهای خاصی که وجود دارد به
عنوان دستگاه دیپلماسی کشور اجرایی کند.
وی گفت :در دیپلماس��ی عمومی نقش نهادهای
مردم��ی ،رس��انهها ،س��فارت خانه ه��ا و رایزنی های
فرهنگی میتواند پر رنگ باش��د و ای��ن به اعتبار آن
اس��ت که دیگر امروز همه تعامالت دنیا در چارچوب
حوزه دیپلماسی قرار ندارد و بخش بسیار مهمی برای
تعامالت غی��ر رسمی در حوزه روابط منطقهای و بین
المللی وجود دارد ک��ه میتوان با استفاده از الگوهای
متعارف بی��ن المللی در زمینه های مختلف بازرگانی،
فرهنگی ،رسانه ای ،دینی و مذهبی ش��اکلهای ایجاد
ک��رد که در کنار دیپلماسی رسمی ،از دیپلماسی غیر
رسمی و مردمی هم جهت نیل به منافع ملی بهره برد
که قطعا تاثیر گذاری خاص خود را دارد.
کارشناس مسائل بین الملل افزود :به همین دلیل
در ح��وزه تعامالت عمومی و غی��ر رسمی می توان از
ظرفیته��ای نهادهای فرهنگ��ی و رسانهای کشور در
داخل و خارج از کشور استفاده کرد و این مساله را به
عنوان حرکت رو به رش��د مردم��ی تلقی کرد ،اما باید
ب��ه واقع ب��رای این موضوع برنامه ریزی داش��ت و در
جهت مناسبی آن را تنظیم کرد که متعاقب انجام آن
اقدامات ،حداکثر بهره به نفع کشور حاصل شود.
ش��فیعی در پایان خاطرنشان کرد :مساله دیگری
ک��ه وجود دارد موض��وع همکاری سف��ارت خانههای
ایران در حوزههای مختلفی از جمله دینی و فرهنگی
است که با توجه به این ،نمایندگیهای ایران در خارج
از کش��ور میتوانن��د از ظرفیتهای باالی��ی که دارند
در جهت پیشبرد دیپلماس��ی عمومی کشور استفاده
کنند.
وی افزود :برگ��زاری مراسمهای دینی و مذهبی،
سالگردهای پیروزی انقالب اسالمی ،مراسمات ملی و
امثال آنها میتواند همگ��ی در چارچوب سیاستهای
دیپلماسی غی��ر رسمی برای مردم و اف��راد تاثیرگذار
کشوره��ای دیگ��ر اجرای��ی ش��ود و از آن در راستای
تقوی��ت ،توسعه و تعمی��ق روابط و تعام�لات ایران با
کشورهای مختلف جهان بهره برد و چه بسا کارآمدتر
و تاثیرگذار تر از دیپلماسی رسمی هم باشد .مهر

