در حاشیه

پامپئو دروغ میگوید

مای��ک پمپئو وزیر خارجه آمریکا سهش��نبه ادعا کرد که س��پاه پاس��داران
جمهوری اسالمی ایران کنترل  20درصد از اقتصاد عراق را در دست دارد.
عادل عبدالمهدی نخس��توزیر عراق در واکنش به این ادعای پامپئو تأکید
کرد که سپاه پاسداران در عراق فعالیتی ندارد .پایگاه خبری «المعلومه» عراق به
نقل از عبدالمهدی گزارش داد که پامپئو درباره فعالیت س��پاه پاسداران در عراق
دروغ گفته اس��ت .وی تصریح کرد :آنچه وزیر خارجه آمریکا درباره فعالیت سپاه در
عراق گفته ،نادرست است.
ادعای پامپئو در حالی مطرح میش��ود که وی  21فروردینماه جاری اعتراف کرد
دولت این کش��ور سپاه پاسداران را به خاطر رژیم صهیونیستی در فهرست سازمانهای
«تروریستی» آمریکا قرار داده است .وزیر خارجه آمریکا  19فروردین  ،1398سپاه را به
فهرست سازمانهای اصطالحاً «تروریستی» کشورش اضافه کرد.

سخنگو

دیدگاه

تالش برای نزدیک کردن تهران و ریاض

سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت که این کشور از هر اقدامی که منجر به
نزدیک کردن دیدگاههای تهران و ریاض شود ،حمایت میکند.
احمد الصحاف در رابطه با موضع عراق نس��بت به میانجیگری میان تهران
و ریاض گفت :عراق نقش��ی متعادل و عاقالنه برای نزدیک کردن دیدگاههای دو
کشور همسایه ایفا خواهد کرد.وی افزود :عراق با هیچ طرفی نخواهد بود اما ما به
دنبال تقویت روابط دو جانبه خود با تمامی کشورها و به خصوص کشورهای همسایه
اس��ت .وی گفت که این کش��ور از هر اقدامی که باعث نزدیک شدن دیدگاههای ایران و
عربس��تان میش��ود حمایت میکند زیرا این اقدام به طور مستقیم تأثیر مثبتی بر ثبات
عراق و منطقه خواهد داشت.
براس��اس این گزارش ،عادل عبدالمهدی نخس��توزیر عراق دی��روز در رأس هیأتی
وارد عربستان شد.

دیپلمـاسی

پنجشنبه  29فروردین  1398شماره 5001

نگاهی بر آنچه سران کاخ سفید آن را تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران مینامند

فرامرز اصغری

آمریکا در حالی ادعا دارد که
پرونـــــده
تحریمهای ض��د ایرانی برای
آوردن ایران پای میز مذاکره اس��ت که رفتارهای
عملی آنها نش��انگر اس��تمرار توهم  40س��اله آنها
مبنی بر س��رنگونی نظام و تغییر ماهیت جمهوری
اسالمی ایران است.
ترام��پ در حالی به ریاس��ت جمهوری آمریکا
رسید که ادعا داشت برجام نمیتواند اهداف آمریکا
در قبال ای��ران را محقق س��ازد و در نهایت نیز از
برجام خارج ش��د .وی بر این ادعا بود که به دنبال
توافقی بهتر با ایران اس��ت و آم��اده مذاکره حتی
با مقامات ارش��د جمهوری اسالمی است .وی ادعا
داش��ت که حتی حاضر اس��ت به تهران سفر کند.
ای��ن ادعاهای به ظاه��ر مذاکراتی در حالی صورت
میگی��رد که همزمان جان بولتون مش��اور امنیت
ملی آمریکا بر حمایت از براندازان نظام تاکید کرد
و در نهای��ت نیز پومپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا
مواضع��ی تاملبرانگیز را مطرح ک��رد که در آن بر
اصل تغییر ماهیت نظام تاکید داشت.
س��خنی که واکنش تهران را درپی داش��ت و
سیدعباس موسوی س��خنگوی جدید وزارت امور
خارج��ه جمهوری اس�لامی ای��ران در واکنش به
س��خنان مایک پومپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا
در م��ورد تالش این کش��ور ب��رای «تغییر ماهیت
جمهوری اس�لامی ایران» گفت :خوش��بختانه هر
چه زم��ان میگذرد س��ران رژیم کنون��ی آمریکا
منویات خود را بهتر و بیش��تر از پیش��ینیان شان
ب��روز میدهن��د و از تغییر رفتار ب��ه تغییر نظام و
هم اکنون به تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران
اذع��ان میکنند؛ اما آنکه بای��د تغییر ماهیت دهد
رژیم آمریکا اس��ت نه ایران؛ مخالفتهای فزاینده
جامع��ه بینالمللی نس��بت به رفتاره��ا و اقدامات
خالف قوانین بینالمللی ،تغییر ماهیت رژیم آمریکا
را تبدیل به یک مطالبه جهانی کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود :رژیمی که
با توسل به تروریسم اقتصادی و قلدری ،تجارت آزاد

تکرار رویای  40ساله آمریکا

جهانی را به گروگان گرفته و دولتها را تهدید میکند
که براساس خواستهها و سیاستهای نامشروع این
کشور عمل کنند ،میلیاردها دالر سالح مرگبار برای
قتل عام غیرنظامی��ان به خاورمیانه و منطقه خلیج
فارس ص��ادر میکن��د ،از اجرای عدال��ت در مورد
جنایت��کاران جنگی و قاتلین خبرن��گاران ممانعت
کرده و آنها را تحت چتر حمایتی خود قرار میدهد،
به محیطزیست و حقوق بش��ر و ارزشهای جامعه
بینالمللی و حقوق بینالمل��ل احترام نمیگذارد و
به ص��ورت روزانه در حال تهدید نظم ،صلح و ثبات
بینالمللی است ،باید تغییر ماهیت دهد.
پومپئو از چه میگوید؟
مروری ب��ر آنچه از زبان پومپئو مطرح ش��ده
نکات قاب��ل توجهی را در خود دارد که بند به بند
آن قابل بررسی و ارزیابی است.
پومپئ��و که در دانش��گاه «ایان��د ام» تگزاس
صحبت میکرد ،در بخشی از سخنرانیاش ،درباره
ای��ران گف��ت« :در ح��ال اعمال فش��ار حداکثری
هس��تیم تا اصل ماهیت جمهوری اسالمی ایران را
تغییر دهیم .تا اطمینان حاصل کنیم که این رژیم
صرفا مانند یک کش��ور ع��ادی رفتار میکند و در
سرتاسر جهان تروریسم را گسترش نمیدهد».
این سخنان نشانگر استمرار تفکر سرنگونی
و تغییر نظام اس��ت که واهی ب��ود ادعای آمادگی
آمری��کا برای مذاکره را نش��ان میدهد .س��خنان
وی نش��ان میدهد که آمری��کا با انقالب و ماهیت
اس��تقالل خواهانه ملت ایران مشکل دارد و ادعای
در کنار مردم ایران بودنش��ان واهی است بر همین
اساس تغییر رفتار از منظر آمریکایی یعنی تبدیل
ش��دن به کشوری وابس��ته و تحت سلطه همچون
عربس��تان و ...است .کش��ور عادی از منظر آمریکا
یعنی کش��وری بدون جایگاه و موقعیت منطقهای

چرا اروپا در مقابل ترامپ سکوت کرد؟

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت
ب�ازي رس�انه
با توجه به پایبندی اتحادیه اروپا به برجام،
انتظار میرفت که مقامات این کشورها به اقدام اخیر واشنگتن
علیه سپاه واکنش نشان دهند اما سکوت پیشه کردند.
روزنامه «واشنگتنپست» در گزارشی به اقدام تحریکآمیز
اخیر واش��نگتن در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در لیست سازمانهای تروریستی خارجی اشاره کرد و نوشت
علیرغم آنکه این اقدام واکنشهای زیادی به همراه داش��ته
است اما کشورهای اروپایی سکوت پیشه کردند.
این گزارش توضیح داد که اکثر واکنشها به این اقدام
آمریکا در واقع به روش��ن شدن داستان اهمیت ژئوپولتیکی
ایران در دوران ناآرامی منطقه کمک کرد.
واشنگتنپست در بخش بعدی گزارش به سکوت اروپا
در مقابل این اقدام واشنگتن علیه سپاه اشاره کرد و نوشت،
انتظ��ار میرفت با توجه به پایبندی کش��ورهای اروپایی به
برجام ،مقامات این قاره درخصوص این اقدام واش��نگتن در
تروریست خواندن س��پاه به صورت محتاطانهای نارضایتی
خ��ود را ابراز میکردند که تا این لحظه چنین واکنشهایی
از سوی آنها مشاهده نشده است.
نویسنده این گزارش سپس در تأیید این گفته خود ،به
گفتوگوی اخیر رؤس��ای جمهور ایران و فرانسه اشاره کرد
و نوش��ت« ،حس��ن روحانی» رئیسجمهور ایران برای ابراز
نارضایتی خود درخصوص این مسئله ،با «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه تماس برقرار کرد و این اقدام آمریکا را
«بسیار تحریکآمیز ،خطرناک و اقدامی بیسابقه در روابط
بینالملل» توصیف کرد.
با این حال ،گزارشها نشان میدهد که ماکرون واکنش
چندان زیادی به اظهارات روحانی از خود نشان نداد و تنها
خواس��تار آزادی «نسرین ستوده» ش��د .طبق این گزارش،
ماهورا کیهانی

وزی��ر امور خارج��ه ایران در
د يپلمـــا ت
سفر به ترکیه با مقامات ارشد
این کش��ور دیدار و طرفین بر لزوم همگرایی برای
حل بحرانهای منطقه تاکید کردند.
روابط میان جمهوری اس�لامی ایران و ترکیه
از قدیمیترین روابط در نظام جهانی است چنانکه
زمانی که آمریکا از عبداهلل گل رئیسجمهور ترکیه
خواست که روابط با ایران را قطع کند ،گفت قدمت
روابط ایران و ترکیه بیش از  400سال است که از
تاریخ تاسیس آمریکا بیشتر است .هر چند که میان
دو کش��ور در مسائل مختلف اختالف سلیقه وجود
دارد اما یک اصل همواره مطرح اس��ت و آن اینکه
دو کش��ور برای ادامه حیات نیازمند تعامل و روابط
نزدیک هستند و بر این اساس نیز همواره به دنبال
مولفههای برای تحکیم و تقویت روابط بودهاند.
در همی��ن چارچوب دیروز ظریف س��فری به
ترکیه داشت .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان که در آنکارا به سر میبرد دیروز با رجب

و جهانی .کشوری که فقط زیر سلطه آمریکا باشد
جهانی��ان اذعان دارند که ایران رفتاری عادی دارد
و آن مبارزه با تروریسم و تالش برای امنیت جهان
اس��ت و این امریکاس��ت رفتار غیرعادی دارد که
حمایت از تروریس��م است .تروریسم ادعای آمریکا
همان گروهه��ای مقاومت منطقه هس��تند که به
اذعان جهانیان اگ��ر این نیروها نبودند داعش کل
منطق��ه را گرفته بود .با بازنش��ر رفتارهای آمریکا
در جه��ان ماهیت تروریس��تی و تروریس��مپروری
آن آش��کار گردد .واژه اطمینان حاصل کنیم واژه
قابل توجهی اس��ت چون آمری��کا هرگز اطمینان
پی��دا نمیکند مگر آنکه حاکمیتی صد درصدی بر
کش��وری داشته باشد .آمریکا در حالی از اطمینان
میگوید که خ��ود غیرقابل اعتمادترین س��اختار
سیاس��ی جهان اس��ت که خ��روج آن از تعهدات
جهانی نمودی از آن است.
وی س��پس مدعی ش��د« :در حال��ی که اینجا
ایستادهایم ،ایران درگیر یک کارزار ترور در سرتاسر
اروپاست و دیپلماتهای ما در تالش برای مقابله با
آنها هستند تا این کار را متوقف کنند».
این ادعا برگرفته از ادعای برخی کش��ورها
مانند هلند و دانمارک اس��ت که ادعای واهی علیه
ایران مطرح کردهاند در حالی که هیچ سندی ارائه
نکردهاند.تهدی��دات امنیتی اروپا ناش��ی از اقدامات
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه
وآمریکاس��ت که اقدام به نش��ر تروریسم کردهاند.
القاعده و داعش رس��ما س��اخته دس��ت آنهاست
.ادعای نقش منفی ایران در اروپا ،اقدامی ریاکارانه
ب��رای توجیه تحریمهای ایران ،فش��ار براروپا برای
مش��ارکت در تحریمه��ای غیرقانون��ی آمری��کا و
ترس��اندن ش��رکتها برای همکاری با ایران است.
جهانی��ان اذعان دارن��د که نقش مثب��ت ایران در
منطقه امنیت را به اروپا داده و اگر ایران نبوده االن

از طرف دیگر« ،فدریکا موگرینی» رئیس سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپا که به عنوان فردی دیده میش��ود که رابطه
س��ازندهای با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران،
دارد نیز تاکنون سکوت پیش��ه کرده است .با اینحال طبق
گزارش روزنامه واشنگتنپست ،رویکرد بریتانیا ظاهرا ً ادامه
تعامل محتاطانه با تهران بوده است.
یک��ی از س��خنگویان وزارت خارج��ه انگلی��س ب��ه
واشنگتنپس��ت گفت«:ما تا زمانیک��ه ایران به اجرای کامل
برجام ادامه دهد ،همچنان به برنامه جامع اقدام مش��ترک
(برجام) متعه��د میمانیم .این توافق ب��رای امنیت ملی ما
و همچنی��ن منطقه حائز اهمیت اس��ت و برای تالشهای
بینالمللی به منظور متوقف کردن اش��اعه هس��تهای مهم
اس��ت اما روش��ن اس��ت که این تعهد ما را از رسیدگی به
فعالیتهای ثباتزدای ایرانمنع نمیکند».
ای��ن گزارش در پایان در تحلیل س��کوت اروپا در قبال
این اقدام آمریکا نوش��ت که احتماالً س��کوت کش��ورهای
اروپایی در قبال این اقدام واشنگتن نمایانگر رضایت ضمنی
آنها از این اقدام اس��ت و یا احتمال میرود که آنها در حال
مش��ورت برای ارائه یک واکنش هماهنگ هستند و یا شاید
به این پی بردهاند که بازی هوش��مندانه این است که درب
گفتوگو با هر دو کشور آمریکا و ایران را باز نگه دارند و به
این نتیجه رسیدهاند.
«دونالد ترام��پ» رئیسجمهور آمری��کا 19 ،فروردین
ماه در یک اقدام بیس��ابقه ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران را بعنوان یک س��ازمان تروریس��تی معرفی کرد؛ این
اولینباری اس��ت که نهاد رس��می یک کش��ور در فهرست
سازمانهای تروریستی خارجی قرار میگیرد .کنگره آمریکا
به مدت یک هفته برای مخالفت با این تصمیم ترامپ زمان
داشت که دو روز پیش با به پایان رسیدن این مهلت ،آمریکا
به طور رس��می نام س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی را در
فهرست سازمانهای تروریستی خارجی گنجانید.

داعش سراس��ر اروپا را گرفته بود .در این میان این
نکته مهم مطرح است که اروپا باید قدردان اقدامات
ایران باشد نه آنکه با آمریکا همراهی کند.
پومپئو در بخش دیگری از صحبتهایش بار دیگر
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را «تروریست» خطاب
کرد و گفت واش��نگتن به زودی تحریمهای تازهای
علیه ایران اعالم میکند .وی همچنین شرکتهای
خارجی همکار با ایران را نیز به تحریم تهدید کرد.
نکت��ه مهم آنکه ادعا علیه س��پاه ادعا علیه
ملت ایران و نظام اسالمی است .چنانکه بسیاری از
ناظران سیاسی تاکید دارند ،آمریکا با تحریم سپاه
به دنبال حمایت از تروریس��م اس��ت .حمایتهای
جهانی��ان از س��پاه واه��ی بودن ادع��ای پومپئو و
شکس��ت طرح آمریکا را نش��ان میدهد .فشار بر
ش��رکتها علی��ه ایران بع��د دیگری از تروریس��م
اقتصادی اس��ت که ماهیت ضد بش��ری آمریکا را
نش��ان میدهد چنانک��ه آمریکا مانع امدارس��انی
خارجی به س��یلزدگان ایران شد  .نکته مهم این
اس��ت که تحریم ایران به ضرر شرکتهای اروپایی
و محروم ش��دن آنها از ب��ازار و ظرفیتهای ایران
اس��ت که در اصل تحریم اروپاست .اروپا برای حل
مش��کالت اقتصادی خود و نشان دادن استقاللش
باید جلوی آمریکا قرار گیرد.
او به وضعیت یمن هم اش��اره ک��رد و مدعی
شد که ایران انقالبیون یمن از اجرای توافق سوئد
بازداشته است.
ای��ن ادعای وی در حالی مطرح ش��ده که
همه از جمله رسانههای غربی تاکید دارند سعودی
مانع اجرای این توافق اس��ت .آمریکا خود شریک
کش��تار مردم یمن است چنانکه همچنان نیازهای
تسلیحاتی و سوختی سعودی را میدهد حال آنکه
طرح  4مادهای ایران به عنوان راهکار پایان بحران
قابل بازنشر است .نکته مهم آنکه ساختار سیاسی

دیداری که فراتر از دلجویی بود

یک رس��انه چاپ لندن نزدیک به قطر
جنگ رس�انه
نوش��ت ،س��فر وزیر خارجه ای��ران به
دمشق نشان داد به رغم فشارهای آمریکا برای خروج ایران
از س��وریه ،ایرانیها گامهایی پرش��تاب ب��رای تقویت نفوذ
خود در سوریه برداشتهاند.
وب��گاه خبری روزنام��ه «العربی الجدی��د» چاپ لندن
در یادداش��تی به قلم «أمین العاصی» به تحلیل ابعاد س��فر
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دمشق پرداخت.
به عقیده نویس��نده ،س��فر ظریف به س��وریه در سایه
تحوالت سیاس��ی پرونده این کشور صورت گرفته است که
مهم ترین آن تش��کیل قریب الوقوع کمیته قانون اساس��ی
برای تعیین کمیته تدوین قانون اساس��ی جدید در سوریه
است که اساس راهحل سیاسی در سوریه خواهد بود و ایران
در این زمینه تالش میکند منافع خود را از دست ندهد.
در این یادداش��ت آمده اس��ت :س��فر ظریف به دمشق
همچنین در آس��تانه دور جدید مذاکرات "آس��تانه" انجام
ش��ده اس��ت؛ بخصوص ک��ه احتم��ال م��یرود در این دور
مذاکرات که قرار است روزهای بیستوپنجم و بیستوششم
آوریل جاری برگزار ش��ود ،روس��یه و ترکیه بر س��ر اسامی
اعضای کمیته قانون اساس��ی به توافق رس��یده باش��ند که
ش��امل نمایندگان��ی از مخالفان ،حکوم��ت و جامعه مدنی
س��وریه اس��ت و در اواخر ماه آوریل جاری یا اوایل ماه مه،
این کمیته در شهر ژنو سوریه معرفی شود.
العاصی نوش��ت :با این وجود ش��اید خیلیها به کمیته
قانون اساسی سوریه هیچ اهمیتی نمیدهند چون معتقدند
که نظام سوریه در مورد مسائل مهمی چون سرنوشت استان
ادلب ،گش��ایش جاده بینالمللی در شمال غرب سوریه که
حلب را به س��احل و مرکز سوریه وصل میکند و همچنین
در مورد پرونده بازداش��تیها که بحث داغ مذاکرات س��ابق

ظریف با مقامات ارشد ترکیه دیدار و رایزنی کرد

همگرایی برای نجات منطقه

آنکارا :اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه ،بسیار خطرناک است
ن رئیسجمهور ترکیه دیدار و گفتوگو
طیب اردوغا 
کرد .طرفین بر اصل توس��عه مناسابت و نیز مقابله
ب��ا تحریمها تاکید کردن��د .از محورهای این دیدار
نیز بررس��ی تحوالت س��وریه و نیز هماهنگی برای
نشستهای آتی میان ایران ،ترکیه و روسیه موسوم
به نشست آستانه بود.
در همین حال وزیر خارجه ترکیه در نشس��ت
خبری مش��ترک ب��ا همت��ای ایرانی خ��ود که به
آنکارا س��فر کرده ،در مخالفت ب��ا اقدام آمریکا در
«تروریستی» خواندن سپاه پاسداران ،این اقدام را
«تصمیمی بسیار خطرناک» خواند.
مولود چ��اووش اوغلو وزی��ر خارجه ترکیه در
کنفرانس خبری مشترک با ظریف مخالفت ترکیه
با مواضع آمریکا علی��ه ایران در زمینه تحریمها و
تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقالب اسالمی

با ایران باید به توافق رسید

س��خنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه گفت :از دیدگاه ما به جای تحریم باید
با ایران به توافق رس��ید .ترکیه از همان آغاز از برجام حمایت کرد و ما خواهان
تداوم برجام هستیم.
ابراهیم کالین که برای شرکت در سی و هفتمین کنفرانس مشترک ساالنه
ش��ورای همکاری ترکیه  -آمریکا و ش��ورای آمریکایی  -ترک در واشنگتن به سر
میبرد ،طی سخنانی در این کنفرانس تأکید کرد :نباید از ترکیه انتظار داشته باشید
که از ایران روی برگرداند .ترکیه از بدو امر حمایت خود از توافق هستهای را اعالم کرد
و اکنون نیز بر همین دیدگاه میباشد.
وی با اش��اره به اینکه ایران یکی از مهمترین تأمینکنندگان نفت ترکیه میباش��د،
اظهار داشت :ایران همسایه ترکیه بوده و دو کشور در بسیاری از زمینهها از جمله روند
صلح آستانه برای حل بحران سوریه هماهنگ عمل میکنند.

را تکرار کرده اس��ت .وی ب��ر روابط خوب ترکیه و
ای��ران به عنوان دو کش��ور همس��ایه تاکید کرد و
گفت« :ما خواهان توس��عه روابط دو کشور به ویژه
در زمینه پیوندهای تجاری و اقتصادی هستیم».
وزی��ر خارجه ترکیه که پیش��تر بارها مخالفت
آن��کارا با مواض��ع ضد ایرانی دول��ت آمریکا را اعالم
کرده بود ،در نشس��ت خبری ب��از هم موضع ترکیه
را تک��رار ک��رد .او با تاکید بر مخالف��ت که ترکیه با
تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت« :با ترامپ در این
زمینه صحبت شده است .در دیدارهای انجام شده،
درباره نگرانیهای ترکیه از تحریمهای ایران و تاثیر
آن بر حجم تبادالت تجاری ایران و بر کل منطقه نیز
صحبت شده است .مهم این است که برای توقف این
تحریمها ،تالش جدی صورت بگیرد».
مولود چاووش اوغلو به اقدام اخیر آمریکا علیه

و امنیت��ی یمن س��اختاری انقالبی بوده و در عین
حال توان تصمیمگیری مستقل و نیز به کارگیری
ادوات و تس��لیحات پیش��رفته را دارد و نیازی به
خطده��ی از ای��ران ن��دارد چنانکه همی��ن اخیرا
موشک جدید بدر.اف ،را رونمایی کرد.
«مای��ک پومپئو» وزیر خارجه آمریکا در ش��هر
داالس ب��ا گروهی از ایرانیه��ای مقیم آمریکا دیدار
کرده تا به گفته خود او از اوضاع داخلی ایران اطالع
پیدا کند.پومپئو که پس از این دیدار در جمع گروهی
از خبرنگاران صحبت میکرد ،گفت خانوادههای این
اف��راد در ایران هس��تند و برخی از آنه��ا اخیرا به
ایران س��فر کردهاند ،به همین دلیل او میخواس��ته
دیدگاههای آنها در مورد سیاس��ت آمریکا در قبال
ایران و میزان اثرگذاری فشار به ایران را بداند.
ای��ن ادعای پومپئو با ه��دف تخریب روابط
ایرانیان خارج از کش��ور و جمهوری اس�لامی است
حال آنکه اکثر ایرانیان خارج از کشور بر حمایت از
ایران و نظام تاکید دارند .پومپئو ادعای همفکری با
ایرانیان را س��ر میدهد در حالی که از بیان ماهیت
آنها خ��ودداری میکن��د .آمریکا معم��وال دیدار با
منافقی��ن را دیدار با ایرانیان مینامد .ادعای پومپئو
در حالی اس��ت که آمریکا اخیرا مانع از کمکهای
نقدی ایرانیان خارج از کش��ور به سیلزدگان شده
اس��ت .آمریکا با این رفتار نمیتواند ادعای حمایت
از ایرانیان خارج از کشور را داشته باشد .پومپئو در
حالی ادعای س��فر ایرانیان به ایران را سر میدهد و
رواب��ط با ایرانیهای مقیم امری��کا که دولت آمریکا
ممنوعیت س��فر به ایران را وضع کرده و اصال اجازه
دیدار ایرانیهای ساکن آمریکا با خانوادههایشان در
ای��ران را نمیدهد .پومپئ��و در حالی ادعای دیدار و
دوستی با ایرانیان خارج از کشور را سر میدهد که
همزمان اقدام ب��ه تحریم خانوادههای آنها در ایران
کرده اس��ت که ج��ای تامل دارد .مس��یر منافقین،
اپوزیسیون خارجنشین و سلطنتطلب معلومالحال
با ایرانیان وطن پرستی که در خارج زندگی میکنند
جداست و احتمال پومپئو آن جریان معلومالحال را
ایرانیانی مینامد .نکته بس��یار مه��م آنکه حمایت
ایرانیان خارج از کش��ور از س��پاه به عنوان نش��انه
شکست سیاست آمریکا برجستهسازی شود.

آس��تانه بوده اس��ت ،حاضر به امتیازدهی و پذیرش راهحل
صرفا سیاسی نمیشود.
به نوشته العاصی ،این نخستین سفر وزیر خارجه ایران به
دمشق از زمان اعالم استعفای خود در  25فوریه گذشته بود
و دقیقا مصادف با تاریخی اس��ت که بشار اسد ،رئیسجمهور
سوریه برای نخستین بار پس از آغاز جنگ در سوریه به ایران
س��فر کرد؛ الزم به ذکر است استعفای ماه گذشته ظریف در
اعتراض به عدم هماهنگی دولت ایران با وزارت خارجه خود
برای س��فر اسد صورت گرفت که ظریف پس از آن استعفای
خود را پس گرفت .نویسنده بر این باور است که وزیر خارجه
ایران به دعوت رس��می بشار اسد به دمشق سفر کرده تا این
گمانهزنی تقویت ش��ود که بخش��ی از سفر ظریف به منظور
دلجویی رئیسجمهور سوریه از وی بوده است.
العربی الجدید افزود :خبرگزاری فارس در ایران نوشت
که ظریف با مقامات دمشق درباره روابط دوجانبه و مسائل
مهم مش��ترک بین دو طرف و پیگی��ری توافقهای صورت
گرفته میان روسای جمهور دو کشور گفتوگو کرده است؛
اما به ماهیت این توافقات اش��ارهای نکرد .خبرگزاری فارس
همچنی��ن گفت که ظریف پس از دمش��ق هم در ترکیه با
مقامات این کش��ور درب��اره مهمترین مس��ائل منطقهای و
بینالمللی و تقویت روابط دوجانبه رایزنی میکند.
العاصی گف��ت :پرون��ده کمیته قانون اساس��ی یکی از
اولویتهای مهم این دیدار بوده اس��ت؛ چراکه براس��اس آن
تهران با نظام س��وریه به اصالح قانون اساس��ی که در سال
 2012وضع شده خواهند پرداخت نه اینکه این قانون کامال
از بین برود و این امر ممکن است اجازه دهد بشار اسد دوباره
در هر انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود ،بخصوص
که تهران بر این باور اس��ت که اس��د ضامن منافع سیاسی،
نظام��ی ،اقتصادی و فرهنگی اس��ت که در طول س��الهای
بحران برای تحکیم آنها کار کرده است ،به طوری که ایرانیان
تبدیل به یک بازیگر غیرقابل جایگزین در سوریه شدهاند.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم اشاره کرد و در
این باره تصریح کرد ،اقدام آمریکا در تروریس��تی
خواندن سپاه «تصمیمی بسیار خطرناک» است.
یک خبرنگار در این نشست از وزیر خارجه ترکیه
درباره برنامههای آنکارا به منظور مقابله با تحریمهای
آمریکا و تقویت روابط دو کشور سوال کرد.
چاووش اوغلو در پاسخ به این سوال گفت« :از
سوال شما خیلی متشکرم .من در صحبتهایمان
گفتم که ما مخالف تحریمهای آمریکا هس��تیم و
این اولین بار نبود که بر این موضوع تاکید کردیم
و این موضوع را بارها و بارها تکرار کردهایم».
وزی��ر خارج��ه ترکیه تصریح ک��رد :امروز هم
تاکی��د کردهایم برای رس��یدن به حج��م تجارت
 30میلی��ارد دالری تجاری (بین دو کش��ور) باید
ب��ه همکاری ادامه دهیم .همانطور که برادر عزیزم
جن��اب ظریف ه��م فرمودن��د ،امروز رواب��ط ما با
مکانیس��مهای موجود مثل اینستکس و همچنین
مکانیسمهای جدید هم صحبت کردیم که چه کار
میتوانیم بکنیم و چطور میتوانیم موانع موجود بر
سر راه تجارت را از بین ببریم.
وی اع�لام کرد ک��ه رایزنیهای این کش��ور با

ایران درخصوص س��وریه و مذاکرات آس��تانه ادامه
دارد و آن��کارا در حال همکاری با ایران و روس��یه
برای حصول به یک آتشبس در سوریه است.
ظریف با اش��اره به روابط خوب دو کشور گفت:
امیدوارم هر روز ش��اهد روابط بهتر باش��یم .وی در
پاس��خ به س��ؤالی درباره اینکه آی��ا حامل پیامی از
سوریه برای مقامات ترکیه هستید؟ گفت :در سفر
به دمش��ق گفتوگوی طوالنی با بشار اسد داشتم.
گزارشی از گفتوگویم را خدمت آقای اردوغان ارائه
خواهم داد .حتما به عنوان ایران دوست داریم تمام
کشورهای دوست ما در منطقه رابطه خوب و رو به
جلو و آینده نگر با هم داشته باشند
وی گفت که بهترین راه برای حفظ امنیت همه
کش��ورهای منطقه ،استقرار ارتش سوریه در مرزها
با ترکی��ه و اطمینان از عدم تعرض هرگونه حرکت
تروریستی علیه دولت و مردم ترکیه از سمت سوریه
است .وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه
آیا حام��ل پیامی از س��وریه برای مقام��ات ترکیه
هستید؟ گفت :در سفر به دمشق گفتوگوی طوالنی
با آقای بش��ار اسد داشتم .گزارشی از گفتوگویم را
خدمت آقای اردوغان ارائه خواهم داد.

5

اخبار
واکنش به احکام دادگاه بحرین

سخنگوی وزارت خارجه ایران احکام صادره دادگاه
بحرین علیه  139تن از شهروندان این کشور را محکوم
و اتهامات مطرح شده را بیپایه و اساس خواند.
س��یدعباس موسوی با اش��اره به این احکام ،ایراد
اتهاماتی در حکم مذکور علیه کش��ورمان را محکوم و
آنها را طبق معمول ادعاها و اتهاماتی بیپایه و اس��اس
خواند .وی اف��زود :دولت بحرین نمیتواند با فرافکنی،
طرح اتهام��ات واهی و صدور اح��کام ظالمانه و متهم
کردن دیگر کش��ورها ،بر نقض فاحش حقوق بش��ر و
سرکوب معترضان در این کشور سرپوش گذارد.
وی گفت :مقامات بحرینی به جای سناریوسازیهای
امنیتی ،تالش کنند امنی��ت خود را نه از طریق تکیه
بر ائتالفهای شکس��ت خورده و پرداخت بهای گزاف
ب��ه دیگران برای خرید امنیت ،بلکه با اعتمادس��ازی و
اصالح رابطه خود با مردم و پاس��خ به مطالبات مشروع
آن��ان تامی��ن کرده و به ص��دور اح��کام ظالمانه علیه
معترضان پایان دهند.

هدایای الحشدالشعبی و مسیحیان عراق

محمول��ه جدی��د هدای��ا و کمکه��ای جدی��د
الحشدالشعبی و نیز مس��یحیان عراق روز چهارشنبه
راهی مناطق سیلزده ایران شد.
با هماهنگی سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در بصره محموله جدید کمکها و هدایای سازمان بسیج
مردمی عراق (الحشدالشعبی) و نیز مسیحیان این کشور
به سیلزدگان ایران راهی کشورمان شد .یک منبع مطلع
در این سرکنسولگری گفت که این کمکها شامل 17
دستگاه آمبوالنس و ماشینآالت مهندسی صبح دیروز
از طریق گذرگاه شلمچه راهی ایران شده است.
وی گفت :همچنین همراه با این محموله سه تریلی
حام��ل مواد غذایی اهدایی از مس��یحیان عراق و دفتر
تقریب مذاهب این کشور نیز به ایران ارسال شد.

تبادل گردشگر با چین

س��فیر ایران در چین با اش��اره ب��ه ظرفیتهای
گردش��گری دو کش��ور تاکید کرد با توجه به توس��عه
رواب��ط تهران و پکن در بخشه��ای مختلف ،افزایش
تبادل گردشگر میان ایران و چین نیز ضروری است.
محمد کشاورززاده با اشاره به اینکه دو کشور دارای
ویژگیهای مشترکی هستند ،افزود :روابط دوستانه دو
کش��ور در حوزههای مختلف ایجاب میکند در زمینه
گردش��گری نیز این روابط تقویت و توس��عه یابد .وی
گفت :چی��ن به دلیل رش��د اقتصادی ب��اال ،در زمینه
گردش��گری دارای امکانات زیادی است و ساالنه عالوه
بر جذب تعداد زیادی گردشگر خارجی ،شمار زیادی از
مردم چین نیز به کشورهای خارجی سفر میکنند.
وی با اش��اره به اینکه کش��ورهای زیادی به عنوان
مقصدهای گردش��گری چین در حال برنامهریزی برای
جذب توریس��تهای چینی هس��تند ،افزود :ایران نیز
میتواند یکی از مقصدهای مهم گردشگری چین باشد.

از نگاه دیگران
وحشت صهیونیستها
از تهران ،بغداد و دمشق

روزنامه صهیونیس��تی معاریو در مطلبی فاش کرد
که ارتش رژیم اش��غالگر از راهان��دازی خطآهن ایران،
عراق و سوریه و آنچه انتقال کاال و تجهیزات از ایران به
خاک سوریه و لبنان خوانده ،ابراز نگرانی کرده است.
معاریو اف��زود :نگرانی جدیدی داخل اس��رائیل به
دلیل اقدام سهگانه ایران ،عراق و سوریه برای راهاندازی
خط مش��ترک راهآهن میان این سه کشور ،ایجاد شده
اس��ت .این روزنامه در ادامه به نقل از نیروهای معارض
سوری افزود :نگرانی نه تنها به انتقال تجهیزات از ایران
به س��وریه و لبنان محدود نمیش��ود ،بلک��ه راهاندازی
خطآهن میان تهران ،بغداد و دمش��ق که ممکن است
تا چین نیز امتداد پیدا کن��د ،میتواند برای ایران یک
موقعیت مرکزی در سوریه و عراق ایجاد کند.
روزنام��ه بغ��داد الیوم به نق��ل از معاریو نوش��ت،
طالبالحسینی مدیرکل شرکت راهآهن عراق در حاشیه
نشست کمیته مشترک عراق و سوریه در دمشق اعالم
کرد که طبق دستورات عبداهلل العیبی وزیر حملونقل
لونق��ل و اهمی��ت ربط خطوط
ع��راق در زمین��ه حم 
راهآهن میان دو کشور در محورهای (عکاشات ،التنفس
ی هایی میان عراق ،ایران و سوریه
و خنیفیس) هماهنگ 
برای برگزاری نشستی سه جانبه به منظور ایجاد ارتباط
در خطوط راهآهن سه کشور انجام شده است.
علی حم��ود وزیر حملونقل س��وریه نی��ز اواخر
دیماه  97با بیان اینکه ایجاد اتصال ریلی میان سوریه
و ایران و عراق ،یکی از اولویتهای کش��ورش اس��ت،
گف��ت که این اقدام یکی از سیاس��تهای راهبردی ما
برای تقویت مناس��بات با تهران و بغداد اس��ت .این در
حالی اس��ت که کمیس��یون مش��ترک عراق و سوریه
دوشنبه گذش��ته برای تقویت روابط میان دو کشور و
توسعه همکاریهای مشترک ،طرح ارتباط شبکه ریلی
با یکدیگر و با جمهوری اسالمی ایران را بررسی کرد.

