درحاشیه

اعتماد اروپا به ایران بسیار نابجاست

معاون وزیر خزانهداری آمریکا در یادداشتی از آنچه به گفته وی اعتماد اروپا
به وعدههای ایران خوانده شده انتقاد کرده است.
س��یگال مندلکر نوشته است؛ سه کش��ور اروپایی مدعی شدهاند که فعالیت
این س��از و کار ،منطبق با باالترین معیارهای ضد پولش��ویی و قوانین تحریمی
اتحادی��ه اروپا و س��ازمان ملل متحد خواه��د بود .او مدعی ش��ده چنین چیزی
امکانپذیر نیست.
وی نوش��ته اس��ت :به عنوان معاون وزی��ر خزانهداری در امور تروریس��م در وزارت
خزانهداری آمریکا میتوانم بگویم چنانچه س��از و کار مورد نظر با بانک مرکزی ایران یا
دیگر عناصر حکومت ایران معاملهای داش��ته باشد ،چنین چیزی امکانپذیر نیست .وی
ادعا کرده اتحادیه اروپا برای ایجاد این کانال با دشواریهایی مواجه بوده است .او نوشت:
فارس
ایجاد ابزاری با هدف ایجاد منابع جدید برای اروپا کاری دشوار بوده است.

درحاشیه

دیدگاه

اصرار به پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف توهین است

روسیه از مقابله با ایران حمایت کند

نظریه پرداز آمریکایی معتقد اس��ت اینستکس و اف.ای.تی.اف جایگزینهای
غیر قابل قبول هس��تند و در واقع این دو پیش��نهاد توهین به حاکمیت و مردم
ایران است.
اس��تفان لندمن گفت :اخیرا س��ه کش��ور اروپایی انگلیس ،فرانسه و آلمان
مکانیزمی جدید برای تسهیل تجارت با ایران اعالم کردند کانالی با اهداف خاص
که نام آن ابزار حمایت از تبادالت تجاری است.
وی افزود :تعهد بروکس��ل به ایج��اد کانال مالی با اهداف خاص برای ش��رکتهای
اروپای��ی جهت دور زدن س��وئیفت در روابط با ای��ران و دور زدن تحریمهای مالی ایاالت
متحده آمریکا نتوانست حمایت کشورهای اروپایی را به دست آورد و این ابتکار عمل عمال
از بین رفت .لندمن در ادامه تأکید کرد :از زمانی که ترامپ از برجام خارج شده تاکنون
اتحادیه اروپا نتوانسته است به تعهدات خود عمل نماید .باشگاه خبرنگاران

مش��اور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد ،اگر رئیس جمهوری
روس��یه واقعا نگران ثبات اوضاع در خاورمیانه بوده و قصد مقابله با تروریس��م و
مس��ابقه تسلیحات هستهای در منطقه را دارد ،باید از سازمان اتحاد علیه ایران
هستهای حمایت کند.
جان بولتون اعالم کرد؛ کاخ س��فید تالش دولت روسیه برای ترساندن مارک
اول��ز رئیسس��ازمان غیردولتی اتحاد علیه ایران هس��تهای آمری��کا را غیرقابل قبول
ارزیابی میکند و حتی از طرف روسی انتظار دارد تا از این اقدام حمایت کند.
بولتون نوشت :اگر رئیس جمهور والدیمیر پوتین واقعا نگران ثبات اوضاع در منطقه
خاورمیانه است و قصد مقابله جدی با تروریسم و ممانعت از مسابقه تسلیحات هستهای در
منطقه را دارد ،او نه تنها نباید از این اقدام انتقاد کند ،بلکه الزم است تا از سازمان اتحاد
علیه ایران هستهای حمایت هم کند و در مقابل اقدامات ایران بایستد .تسنیم
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وزیرخارجه آمریکا مدعی شد :تالش میکنیم تحریمها به مردم ایران صدمه نزند

عجز مایک پمپئو در برابر اتحاد میان مردم و حاکمیت

پرونـــــده

گروه دیپلماسی

رویترز

تالش میکنی��م تحریمها به
مردم ایران صدمه نزند ،این جملهای اس��ت که به
تازگی مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در ادعایی
واهی مطرح کرده اس��ت و به باور ناظران سیاسی
آمریکا در واقع در تالش��ی ض��د ایرانی به دنبال از
بین بردن اتحاد مردم و حاکمیت اس��ت که البته
راهپیمایی  22بهمن سال جاری و حضور پرشکوه
مل��ت در ای��ن راهپیمایی ب��ر همه ای��ن تقالها و
نیرنگها مهر باطل زد و نکتهای که به آقای مایک
پمپئو پیش��نهاد میکنیم ک��ه با حواس جمع تر و
چشمانی بازتر به این اتحاد و همراهی توجه کند.
در ادام��ه رویکرد خصمانه واش��نگتن درقبال
کش��ورمان وزیر امورخارجه آمری��کا در یک ویدئو
مدعی شد که واشنگتن تالش میکند تحریمهایش
علیه ایران به مردم عادی صدمه نزند.
مای��ک پمپئ��و در ای��ن ویدئو ک��ه در صفحه
توئیتر فارس��ی وزارت امورخارجه آمریکا منتش��ر
شده اس��ت ،ادعا میکند که واشنگتن تالش دارد
مقامات جمهوری اس�لامی و س��ازمانهای ناقض
حقوق بش��ر در ای��ران را به گون��های تحریم کند
ک��ه به مردم عادی صدمهای نرس��د .وی در ادامه
ب��ا ادعای اینکه مقامات ایرانی از حقوق مردم خود
دفاع نمیکنند ،مدعی ش��د که آمری��کا با تحریم
بیش از  ۱۴۰فرد و نهاد ایرانی س��هم خود را برای

محافظت از حقوق ایرانیها ادا کرده است.
وزی��ر امورخارج��ه آمریکا در ادام��ه ادعاهای
مضحک خود گفت که آمریکا میخواهد تحریمها
به گونهای اعمال ش��ود که به م��ردم عادی ایران
صدمهای نرس��د ،بلک��ه صرفاً مقام��ات جمهوری
اسالمی را مجازات کند.
مقام��ات آمریکای��ی در حالی مدع��ی دفاع از
حق��وق م��ردم ایران هس��تند که تأثیر مس��تقیم
تحریمه��ای اقتص��ادی آمریکا روی م��ردم عادی
کش��ورمان است و اگرچه واش��نگتن ادعا میکند

ک��ه دارو و کااله��ای بشردوس��تانه را ه��دف این
تحریمه��ای خ��ود قرار ن��داده اما ب��ه دلیل ترس
بانکها و ش��رکتهای خارجی از زمان بازگش��ت
تحریمه��ای آمریکا علیه ته��ران ،تأمین این اقالم
در ایران با مشکالت مواجه است.
بطور کلی بعد از خروج آمریکا از برجام ،دونالد
ترامپ رئیس جمهور این کشور تقالی مذبوحانهای
را برای فش��ار حداکثری در قالب تحریم علیه ملت
ایران به کار بس��ت تا به قول خودش با این ش��یوه
جمهوری اس�لامی ایران را پای میز مذاکره بر س��ر

وزیر خارجه کشورمان:

در ادامه سناریوی اثر بخشی راهبرد فشار بر ایران:

درباره اف.ای.تی.اف هر تصمیمی اتخاذ شود ،تبعیت میکنیم
محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارجه
د يپلمـــا ت
کش��ورمان در حاش��یه همای��ش
چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ،ظرفیتها و راهبردها
در دانش��کده مطالعات جهان دانش��گاه ته��ران و در جمع
خبرن��گاران درب��اره نظ��ر وزارت امور خارج��ه و دولت در
خصوص مهلت چهار ماه��ه اف.ای.تی.اف (گروه ویژه اقدام
مال��ی) به ای��ران عنوان کرد :دوس��تان براس��اس واقعیات
تصمیم بگیرند ،ما براس��اس واقعی��ات تصمیم میگیریم ،تا
حاال میگفتند اتفاقی نمیافتد ،حاال شرایط را میبینند.
ظری��ف عنوان کرد :دوس��تان واقعی��ات را نگاه کنند و
براس��اس واقعیات تصمیم بگیرند و هر تصمیمی بگیرند ما
تبعیت میکنیم ،ولی بدانند که چه آثاری دارد.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که اف.ای.ت��ی.اف تهدید
کرده که آخرین مهلتی اس��ت که به ایران داده ش��ده ،نیز
بی��ان کرد :تهدید یا هر چیز دیگر .دو س��ال فرصتی که از
اول تواف��ق کرده بودیم ،پایان یافته اس��ت .آنها یک چیزی
گفتند ،ما خیلی به حرف آنها کاری نداریم و ما به ارتباطات
کشور خودمان کار داریم.
همچنی��ن ظریف در این همایش ظرفیتها و راهبردها
در دانش��کده مطالعات جهان دانش��گاه تهران طی سخنانی
درباره اس��تقالل گفت :بعد خارجی استقالل بسیار پررنگ
اس��ت .استقالل به این معناس��ت که ما برای ادامه حیات و
اینکه بتوانیم حیات داشته باشیم ،متکی به دیگران نباشیم.
داش��تن اس��تقالل در عرصه سیاس��ت خارجی به این معنا
نیست که از دنیا منفک باشیم.
وی با اش��اره ب��ه اظه��ارات مقامات آمریکای��ی درباره
حمایت از عربس��تان عنوان کرد :لیندس��ی گراهام یکی از
س��ناتورهای آمریکایی دیروز باز عن��وان کرد اگر یک هفته
از عربستان حمایت نکنیم ،فارسی صحبت میکنند .بعضی
دوستان میگویند ترامپ و دار و دستهاش صادقترین افراد
هس��تند و هر آنچه در دل مس��ئوالن آمریکایی است را به

س��والی که مطرح اس��ت این
نظــــ�رگاه
اس��ت که مهمتری��ن اهداف
سفر ولیعهد سعودی چه بوده و ارتباط آن با ایران
چیست؟
محمد بن س��لمان ولیعهد س��عودی طی یک
سفر دورهای که رس��انههای این کشور آن را بسیار
مهم ارزیابی کردند به چند کشور آسیایی سفر کرد.
ولیعهد سعودی ابتدا به پاکستان سفر کرد ،سپس به
هند رفت و از آنجا نیز عازم چین شد .بن سلمان قرار
بود به چند کشور دیگر از جمله مالزی و اندونزی نیز
سفر کند که به ددالیل نامعلوم لغو شد.
س��فرهای دورهای مانند این معموال از س��وی
رهب��ران جهان مرس��وم اس��ت و دارای اهداف و
راهبردهای��ی در راس��تای ایج��اد ائت�لاف ،اتحاد،
تحکیم روابط و همچنین ارس��ال پیامهایی به رقبا
یا کش��ورهای متخاصم است .س��وال مطرح شده
این است که مهمترین اهداف سفر بن سلمان چه
بوده و ارتباط آن با ایران چیست؟
محمد بن س��لمان اولین مقصد س��فر خود را
اس�لام آباد انتخاب کرد .کش��وری بسیار مهم در
جنوب آسیا که به واسطه داشتن مرزهای طوالنی
با ای��ران برای ما و ریاض به عنوان رقیب ایران در
منطقه دارای اهمیت استراتژیک است.

زب��ان میآورند .همه مس��ئوالن آمریکایی این اعتقاد را کم
و بیش داش��تند که دولت عربستان نمیتواند بدون حمایت
آنها حیات داشته باشد.
ظریف اضافه کرد :استقالل معنایش این است که هیچ
ک��س نتواند این حرف را درباره ایران بزند .ما نه تنها بدون
حمایت آمریکا  40س��ال است زندگی کردیم ،بلکه علیرغم
فش��ار آمریکا  40س��ال زندگی کردیم ،ای��ن به معنی جدا
ش��دن و دعوا کردن با دنیا نیس��ت و جدا ش��دن از دنیا و
درگیری با دنیا نیست ،بلکه به معنای این است که ما قبول
کردیم و خواستیم و خودمان انتخاب کردیم.
وی اف��زود :این بدان معنا نیس��ت که مضیقه اقتصادی
همراه آن اس��ت .همراه آن هس��ت ،ولی اینکه یک کشوری
موضوع تحریم فصل هفتم ش��ورای امنیت میش��ود ،یعنی
این اس��ت که آن کسی که خواس��ته این کار را بکند ،ما را
به تهدید امنیتی تبدیل کرده اس��ت .الزمه استقالل ما این
نبوده که به ش��ورای امنیت برویم و درگیری با کس��ی پیدا
کنی��م ،ولی الزمه اس��تقالل ما این بوده ک��ه بتوانیم امروز
ادع��ا کنیم که ما میتوانیم ب��دون آمریکا و غرب و حتی با
فشار آمریکا و غرب سرپای خود بایستیم .سختی و دشواری
حتما خواهد داش��ت ،ولی اینکه نتوان��د راجع به جمهوری
اس�لامی این حرف را بزند که اگر ی��ک هفته از ایران دفاع
نکنیم و  40سال پشت ایران نباشیم ،ایران مثال  -با احترام
به دوستان روسی ما  -روسی صحبت کند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ادامه داد :پیش از این همه
اتفاقات عالم در غرب رخ میداد و هر اتفاقی که در هر جای
دنی��ا رخ میداد ،غرب تصمیم گی��ر اصلی بود .آن دنیا دیگر
وجود ندارد ،امروز در دنیای پساغربی زندگی میکنیم .امروز
نه غرب انحصار تحوالت را دارد نه انحصار تصمیمگیری برای
تح��والت را .در چنی��ن جهانی نگرش به غرب و ش��رق مبنا
ندارد و باید نگرش همه جانبه داشته باشید .شرقیها نگاه به
فارس
غرب و غربیها هم نگاه به شرق میکنند.

ایران و سفر آسیایی ولیعهد سعودی

برخی تحلیلگران حامی س��عودیها معتقدند
که سفر بن سلمان به پاکستان با هدف دور کردن
این کشور از ایران انجام شده است و محدود کردن
مرزهای ایران به ویژه در شرایط تحریمهای آمریکا
انجام شده است .اما ما میدانیم که اقتصاد پاکستان
با مشکالت بسیار زیادی مواجه است و عمران خان
نخس��ت وزیر این کشور طبق وعده های انتخاباتی
خود تالش میکند بخش��ی از چالشهایی که اسالم
آباد با آن مواجه اس��ت را از طریق دریافت وامهای
کالن ،س��رمایه گذاری از کش��ورهای خارجی رتق
و فتق کند؛ بنابراین نیاز مبرمی به پول عربس��تان
دارد .در سفر دو روزه ولیعهد عربستان به پاکستان،
دو کشور قرارداد سرمایهگذاری  20میلیارد دالری
در حوزههای پتروشیمی ،انرژی ،معدن ،پاالیشگاه،
انرژیه��ای تجدیدپذیر ،بخش خدمات و ورزش را
امضا کردند.
عم��ران خ��ان از معدود رهب��ران دنیا بود که
در اجالس داووس صحرا در ریاض ش��رکت کرد و
طبق گزارشهای رس��انهای ،مبلغ هنگفتی معادل
 6میلیارد دالر نیز در همین س��فر از عربستان به
ص��ورت وام و ش��اید هدیه دریافت ک��رد .اهمیت

مسائل منطقه و موشکی بکشاند که البته تمامی این
فشارها با تحریم های اقتصادی ،بر هم زدن مبادالت
پولی وبانکی کشورهای دنیا با ایران توام شده است.
تحریمهای اقتصادی که بطور حتم بیتاثیر بر
معیشت مردم نخواهد بود ،حاال وزیر خارجه آمریکا
مدعی است که این تحریمها بر روی زندگی مردم
اثرگذار نخواهد بود! ادعایی که کامال مغرضانه که
ب��رای اختالف افکنی و ایج��اد فاصله بین مردم و
حاکمیت مطرح شده است .به باور ناظران سیاسی
هدف آمریکا اساسا از این تحریمها ایجاد نارضایتی
در بین مردم است و هدف نهاییاش تغییر حکومت
جمهوری اسالمی ایران است.
چند وقت پیش نیز پمپئو گفته بود؛ تحریمها
علی��ه ایران ضد کاالهای حقوق بش��ری نیس��ت،
ادعای��ی ک��ه ناظ��ران سیاس��ی از آن ب��ه عنوان
اظه��ارات ضد و نقیض آمریکا یاد میکنند چرا که
مقامات این رژیم استکباری از یک طرف میگوید
اجازه تعامالت بشردوستانه را میدهد اما ،به دلیل
تحری��م بانکی ،ش��رکتهای داروی��ی نمیتوانند
پولشان را در تعامل با ایران بگیرند!
چند وق��ت پیش نی��ز رییس ات��اق بازرگانی
مش��ترک ایران و انگلیس این صحبتهای پمپئو
را کامال غلط و چرت تعبیر کرده بود.
از طرف دیگر آنها نس��بت به راه اندازی کانال
مال��ی ایران و اروپا نیز واکنش های تندی نش��ان

دادهاند چنانچه بعد از انتش��ار گزارشهایی مبنی
بر راهاندازی رس��می کانال مالی ویژه اتحادیه اروپا
با ایران برای دورزدن تحریمهای آمریکا ،س��فارت
واشنگتن در برلین بار دیگر همه آنهایی را که به
مبادالت تجاری ب��ا ایران ادامه میدهند به اعمال
تحریمها تهدید کرد.
از طرفی وزارت خارج��ه آمریکا طی بیانیهای
اع�لام کرد؛ به دقت گزارشها را درباره کانال ویژه
مال��ی دنبال میکنیم تا جزئیات بیش��تری درباره
س��از و کار آن به دس��ت بیاوری��م .همانطور که
رئیسجمهور روش��ن کرده ،سازمانهایی که وارد
فعالیتهای قابل تحریم با ایران ش��وند خودش��ان
را در معرض پیامدهای جدی از جمله دسترس��ی
ب��ه نظام مال��ی آمریکا و ت��وان تجارت ب��ا ایاالت
متحده یا ش��رکتهای آمریکا میکنند .همچنین
در ای��ن بیانیه افزوده ش��ده اس��ت :انتظار نداریم
این کانالهای ویژه به هیچ نحوی بر کارزار فش��ار
حداکثری ما علیه ایران اثرگذار باشند.
درهر صورت به آقای پمپئو پیشنهاد میکنیم
کمی با چش��مان باز تر ب��ه اتحاد میان ملت ایران
و حاکمی��ت ن��گاه کن��د ،اتح��ادی که م��ردم در
راهپیمایی با ش��کوه  22بهمن امسال در حمایت
از انقالب اسالمی سنگ تمام گذاشتند اما با وجود
همه ش��واهد و قرائن ام��ا ،آمریکایی ها همچنان
خودشان را ندیدن و نشنیدن زدهاند.

دودستگی در دولت ترامپ صورت گرفته است
ی��ک رس��انه آمریکای��ی گ��زارش داده
ب�ازي رس�انه
تبلیغات ض��د ایرانی بعضی از مقامهای
دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا در فضای مجازی
حیرت دیپلماتهای این کشور را به همراه داشته است.
س��یانان نوشته اس��ت :نوامبر گذش��ته ،هنگامی که
دونالد ترامپ با توئیت پوستری مشابه بازی تاج و تخت" به
ایران هش��دار داد که تحریمها در راهند ،دهان خیلیها در
وزارت خارجه آمریکا باز ماند.
این توئیت -طبق گزارش س��یانان -پیشنهاد عدهای
از گماشتگان سیاسی ترامپ در وزارت خارجه آمریکا بوده،
ام��ا همزمان عده دیگ��ر از دیپلماتهای کهن��هکار در این
وزارتخانه را هراسان و ناخرسند کرده است.
در این گزارش آمده اس��ت :همزمان با ش��دت گرفتن
لفاظیه��ا علی��ه ته��ران ،در وزارت خارجه آمری��کا میان
گماش��تگانی ک��ه میخواهند به فش��ارها ادام��ه بدهند و
دیپلماته��ای کهن��هکاری که ای��ن راهب��رد را بیفایده و
زیانمن��د میدانند ،دودس��تگی وج��ود دارد .اس��تفاده از
ابزارهای دیجیتال برای انتش��ار پیامهای ایرانهراس��انه ،به
یکی از وجوه مهم سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران
تبدیل ش��ده است .دو دو هفته گذش��ته ،یکی از مقامهای
بلندپایه وزارت خارجه آمریکا با انتشار یک فایل جی.ای.ف،
محم��د جواد ظریف ،وزیر خارجه ای��ران را دروغگو خطاب
ک��رد؛ جان بولت��ون ،مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید یک
ویدئ��وی ضدایرانی در انتقاد از چهلمین س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی منتشر کرد و وزارت خارجه آمریکا ویدئویی
از سفارت سابق ایران در واشنگتن به نمایش گذاشت.
اق��دام ترامپ در توئیت پوس��تر تحریمها در راهند که
ب��ا اقتب��اس از مجموعه تلویزیونی بازی ت��اج و تخت انجام
گرفت ،واکنشهای گستردهای به همراه داشت و تا مدتها
نقل محافل رس��انهای و کارشناس��ی بود .این پوستر آنقدر
برای ترامپ جذابیت داش��ت که در نخستین جلسه کابینه

س��فر عمران خان به ریاض از این جهت بود که به
دنبال قتل فجیع جمال خاش��قچی در کنسولگری
عربستان در استانبول ،بسیاری از مقامات سیاسی
و چهرههای مه��م جهانی کنفرانس داووس صحرا
را تحریم کرده بودند.
اگرچه س��عودیها وانمود کردند که س��فر بن
س��لمان در جهت مقابله با ایران ب��ود ،اما به نظر
میرس��د مهمترین ه��دف او بازگردان��دن وجهه
تخریب ش��ده خود نزد افکار عموم��ی جهان بعد
از رس��وایی قتل جمال خاشقچی میباشد .انتخاب
اس�لام آباد به عن��وان اولین مقصد این س��فر نیز
قدردان��ی از حضور عمران خ��ان در ریاض در اوج
بحران خاشقچی و فشارها علیه بن سلمان بود.
بعد از پایان س��فر بن س��لمان به اسالم آباد،
ژن��رال آصف غفور س��خنگوی ارت��ش تاکید کرد
س��طح همکاری ها با ایران بس��یار عالی است و از
گسترش روابط با تهران در تمام سطوح خبر داد.
وی ب��ا اش��اره به حمل��ه تروریس��تی اخیر به
اتوبوس سپاه پاسداران در زاهدان گفت :طرفهای
ثالث��ی هس��تند که به دنب��ال بر ه��م زدن روابط
پاکس��تان و ایران هس��تند این در حالی است که

در سال جدید میالدی هم روی میز جلو او قرار داشت.
س��یانان در گزارش خود به جزئیاتی از نحوه انتخاب
این پوس��تر اشاره کرده اس��ت .طبق این گزارش ،استدالل
عدهای از مقامها در وزارت خارجه آمریکا این بوده که ارائه
یک ش��مای پرهیجان از تحریمهایی که قرار اس��ت اعمال
شوند ،توجه مردم را به خود جلب خواهد کرد .دیپلماتهای
کهن��هکار با این اس��تدالل مخالفت ک��رده و میگفتند این
روش جدیت سیاس��ت مورد نظر را زیر س��وال خواهد بود.
یک دیپلمات باس��ابقه گفت :این پوستر ،احمقانهتر از تمام
چیزهای دیگر به نظر میرسید.
اما گماشتگان سیاسی ترامپ در وزارت خارجه ،پوستر
مذکور را به کاخ س��فید فرستادند .باور آنها این بود که اگر
وزارت خارجه از آن اس��تفاده نکند ،ش��خص رئیسجمهور
مایل به استفاده از آن خواهد بود.
یکی از این گماش��تگان سیاس��ی ،درباره دلیل انتخاب
این پوستر گفت :اگر کسی به حرفمان گوش نکند ،فایدهای
ندارد .ما نیاز به چیزی داریم که به برخی تلنگر بزند و آنها
را از خوشخیالی بیرون بی��اورد .اگر نتوانیم توجه مردم را
جلب کنیم ،موفق نشدهایم سیاستمان را انتقال دهیم.
از طرف دیگر ،دیپلماتهای باس��ابقه میگویند رویکرد
دول��ت ترام��پ که بر اس��اس وارد کردن ش��وک در فضای
مجازی عمل میکند در واقع کمکی به سیاستهای دولت
در قب��ال ایران نمیکند .به باور آنها ،این روش ،جدیت این
سیاست را تضعیف میکند .یک مقام وزارت خارجه آمریکا
گفت :من متوجه نمیش��وم این سیاست چه فایدهای دارد.
نگرانی من این اس��ت که در نهایت باعث غافل ماندنمان از
سیاستی ش��ود که گفتهایم در پیش میگیریم؛ ما گفتهایم
میخواهیم فش��ارها را روی رژیم ایران افزایش دهیم تا به
توافقی جامع برسیم.
وی اضافه کرد :این ایدهها ظاهرا ً بیشتر برای مخاطبان
صداوسیما
داخلی هستند.

به خوبی از حادثه تروریس��تی در استان سیستان
و بلوچستان با خبر هستیم و برای تحقیق در این
زمینه با تهران همکاری میکنیم .ولیعهد سعودی
بعد از س��فر به پاکس��تان به دهلی نو و پکن رفت.
دو کش��وری که از شرکای س��نتی ایران محسوب
میش��وند و در بحبوحه تحریمهای آمریکا همواره
روابط خود را با ایران حفظ کردهاند.
چین و هند از اقتصادهای بزگ جهان هستن که
نیاز مبرمی به انرژی دارند و بیشتر نیازهای سوختی
و ان��رژی خود را از خارج تامین میکنند .یک مقام
هندی اخیرا درباره فش��ارهای آمری��کا برای قطع
واردات نفت از ایران گفته ،میخواهیم این موضوع
را مطرح کنیم که هند برای نیازهای مصرفی خود
و  83درص��د از نفت��ی که از مناب��ع خارجی تامین
میکند به شدت به نفع ایران وابسته است.
مقام��ات هن��دی میگوین��د که این کش��ور
واردات نف��ت ایران را کامال متوق��ف نخواهد کرد
و چنی��ن اقدامی غیرممک��ن خواهد ب��ود .با این
اوصاف دهلی ن��و همواره به دنب��ال متنوع کردن
منابع تامین انرژی خود بوده اس��ت و عربس��تان و
عراق از جمله این کش��ورها هس��تند .اما در عین
حال باید گفت که ایران در رقابت با س��ایر تامین
کنندگان ،نفت ارزانتری نس��بت به رقیبانش برای

هند فراهم ک��رده و مدت اعتبار طوالنیتری برای
پرداخ��ت پول خرید نفت و همچنین هزینه حمل
رای��گان محمولههای نفتی را عرضه کرده اس��ت.
نزدیکی جغرافیایی ای��ران به هند ویژگی منحصر
ب��ه فردی به ایران برای کاهش هزینههای حمل و
نقل صادرات نفت به این کشور فراهم کرده است.
این مسائل باعث شده اس��ت پاالیشگاههای نفتی
هند خرید نفت از ایران را در هر شرایطی به دیگر
کشورهای خاورمیانه ترجیح بدهند.
پکن آخری��ن مقصد س��فر آس��یایی ولیعهد
س��عودی بود .جاییک��ه محمد بن س��لمان ضمن
دیدار و گفتوگو با شی جین پینگ رئیس جمهور
این کشور و عقد قراردادهای تجاری به ارزش 10
میلی��ارد دالر از تمایل ب��ه تدریس زبان چینی در
دانش��گاههای عربستان س��عودی خبر داد .شاید
چین به دلیل ماهیت سیاست خارجی خود که در
وابستگی شدید با رشد اقتصادی این کشور است،
به دنبال برقراری تعادل میان روابط خود با تهران
و ریاض باش��د اما پکن همواره ای��ران را به عنوان
یک��ی از متحدان منطق��های خ��ود در خاورمیانه
قلمداد کرده است و بعید است به خاطر عربستانِ
تحت حاکمیت بن سلمان بخواهد آسیبی به روابط
استراتژیک خود با ایران بزند .تسنیم
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اخبار
حمایت ایران از پیشنهاد مادورو

روبن داری��و مولینا معاون وزیر خارجه ونزوئال که
در رأس هیأتی در ته��ران حضور دارد ،با محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار
و گفتوگو کرد.
در ای��ن دیدار مع��اون وزیر ام��ور خارجه ونزوئال
ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی ونزوئال
از اقدام��ات ایران در خصوص کمک به بهبود وضعیت
سیاسی در این کشور قدردانی کرد.
ظریف نیز ضمن رد هرگون��ه دخالت خارجی در
ام��ور داخلی ونزوئال و اعالم حمای��ت از دولت و ملت
ونزوئ�لا ،از پیش��نهاد رئیس جمهور این کش��ور برای
گفتوگوه��ای سیاس��ی بین دول��ت و مخالفان برای
حل و فصل اختالف��ات فیمابین حمایت کرد .طرفین
همچنین اقدام��ات دخالت آمیز دولت آمریکا در امور
داخلی ونزوئال و س��ایر کش��ورهای آمریکای التین و
تهدی��د به کارگیری زور علی��ه ونزوئال را نقض حقوق
بینالمل��ل و منش��ور ملل متح��د دانس��ته و چنین
مهر
اقداماتی را محکوم به شکست خواندند.

گزارش الجزیره از تایید پایبندی ایران
به تعهدات برجام

الجزی��ره ب��ا توج��ه به وضعی��ت پایبندی س��ایر
کش��ورهای امض��ا کنن��ده تواف��ق هس��تهای ایران و
کارش��کنی ناموفق آمریکا در تالش برای از بین بردن
توافق ،به چهاردهمین گزارش آژانس بینالمللی انرژی
اتمی مبنی برپایبندی ایران به برجام پرداخت.
بر اساس گزارش ناظر هستهای سازمان ملل ،ایران
محدودیته��ای موجود درباره فعالیتهای هس��تهای
خود را ک��ه در توافق هس��تهای  ۲۰۱۵با قدرتهای
جهانی حاصل ش��د را علیرغم فشار فزاینده به جهت
اعمال دوباره تحریمهای آمریکا ،رعایت کرده است .به
بازرسان آژانس که مسئول کنترل آن محدودیتهای
هستهای بودند ،اجازه دسترسی به تمام تاسیساتی از
کشور داده ش��د که باید برای تأیید پایبندی ایران به
ایسنا
توافق هستهای مورد بازدید قرار بگیرند.

از نگاه دیگران
چرا اهداف آمریکا
در اجالس ورشو محقق نشد؟

نایب رئیس فراکسیون مس��تقلین والیی مجلس
گفت :آمریکاییها در نتجیه اجالس ورشو به اجماعی
نرسیدند و بیانیهای از طرف تمام کشورها صادر نشد.
غالمعل��ی جعف��رزاده ایمنآبادی اف��زود :علرغم
اینک��ه پمپئو در دعوتنامه خود ذک��ر کرده بود که به
دنبال ائتالفی علیه ایران هس��تیم ،بس��یاری از وزاری
خارج��های که در این اجالس حض��ور نیافته بودند ،با
ای��ران تماس گرفتند و اعالم کردند که به خاطر ایران
به این اجالس نخواهیم رفت.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد :بسیاری از وزاری
خارج��های هم که در این اجالس حض��ور یافتند ،در
تماس با ایران اعالم کردند که ما به این جهت حضور
مییابیم تا علیه ایران بیانیهای صادر نکنند.
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی
ب��ا بیان اینک��ه منافقین با هزینه آمری��کا در اجالس
ورش��و حضور یافتند ،گفت :در نتجیه اجالس ورش��و
به اجماعی نرسیدند و بیانیهای از طرف تمام کشورها
صادر نش��د و فقط رئی��س آمریکایی و رئیس اجالس
بیانی��های را صادر کردند و به اه��داف از پیش تعیین
شده خود نرسیدند.
وی افزود :دولت لهس��تان نیز در ارتباطاتی که با
ایران داش��ته گفته بود ،ما هدف ض��د ایرانی را دنبال
نمیکنی��م و ب��ه دنبال رابطه خوب با ایران هس��تیم.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی گفت :اف.ای.
تی.اف به ای��ران مهلت داده که علی الظاهر تا تیر ماه
 98است و پس از آن هم تصمیم به تمدید ندارند.
جعف��رزاده ایمن آب��ادی اظهار داش��ت :موافقین
اعط��ای مهلت به ایران در اجالس اف.ای.تی.اف گفته
بودند ای��ران  2قانون را تصویب ک��رده و باید فرصت
داد اما مخالفین گفتهاند ایران  3س��ال است که وقت
کشی کرده و نباید مهلتی داد ،اما در نهایت این مهلت
به ایران داده ش��ده و ما باید ب��ا محوریت منافع ملی،
در خص��وص  2الیح��ه پالرمو و س��ی.اف.تی تصمیم
بگیریم.
نایب رئیس فراکسیون مس��تقلین والیی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه گامهایی را برداشتیم
ت��ا هدف ترامپ که فش��ار بر ملت ای��ران بوده خنثی
ش��ود ،بیان کرد :ایران با حداکث��ر توان در برابر زیاده
خواهیهای آمریکا مقاومت کرده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با
بی��ان اینکه هدف بعدی آمریکا پس از فش��ار به ایران
توه��م براندازی بود که هی��چ گاه تحقق پیدا نکرده و
تحقق پیدا نخواهد کرد ،گفت :تالش آمریکا برای وارد
آوردن حداکثر فش��ار بر مردم ایران ب��ود که با اتخاذ
تدابیر دولت و مجلس؛ آمریکا با شکست مواجه خواهد
خانه ملت
شد.

