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ایران شریک کلیدی روسیه است
رئیس مؤسس��ه شرق شناس��ی مس��کو در دیدار 
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کش��ورمان با 
اش��اره به نقش مهم ایران در ثبات سوریه، جمهوری 

اسالمی را شریک کلیدی روسیه خواند.
سید کمال خرازی در این دیدار با اشاره به منافع 
و مشکالت مش��ترک و کشور در رابطه با غرب عنوان 
کرد: یکی از مش��کالت مش��ترک تحریم های غرب و 
آمریکا اس��ت و مردم ایران حاضر نیس��تند تحت این 

فشارها به استقاللشان خدشه ای وارد شود .
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در موضوع 
س��وریه نیز با اش��اره به حضور قانونی ایران و روس��یه 
در س��وریه، همکاری در چارچوب روند آستانه را برای 
تامین صلح و ثبات و حاکمیت سوریه مهم ارزیابی کرد.  
ناومکین رئیس مؤسسه شرق شناسی نیز ضمن تاکید 
بر نقش مهم ایران در ثبات س��وریه، ایران را ش��ریک 
کلیدی روس��یه خوان��د و تحریم های آمری��کا بر علیه 

کشورمان را محکوم کرد.  باشگاه خبرنگاران 

 سفرقریب الوقوع عراقچی به ترکیه 
برای رایزنی های سیاسی

وزارت امورخارج��ه ترکیه اعالم ک��رد که عباس 
عراقچی برای انجام رایزنی های سیاس��ی میان تهران 

و آنکارا عازم ترکیه خواهد شد.
در این اطالعیه آمده اس��ت: رایزنی های سیاس��ی 
می��ان ترکی��ه و ایران ق��رار اس��ت روز ۳۰ آوریل )۱۰ 
اردیبهشت ماه( در آنکارا به ریاست سدات اونال، معاون 
وزیر امورخارجه ترکی��ه و عباس عراقچی، معاون وزیر 
امورخارجه ایران در آنکارا برگزار شود. همچنین در این 
اطالعیه آمده اس��ت که در جریان این رایزنی ها، روابط 

دوجانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت.  مهر 

اخبار

واکنش کویت به مواضع ایران در زمینه بستن تنگه هرمز
درحالیک��ه مقامات ایران��ی تاکید کرده اند فعال تصمیمی برای بس��تن تنگه 

هرمز ندارند، وزیر خارجه کویت درباره این موضوع ابراز نگرانی کرد.
خالد جاراهلل گفت: کویت در زمینه بس��ته ش��دن تنگه هرمز و تهدیدها در 

این زمینه با نگرانی نگاه می کند. 
در حالیک��ه مقامات ایران��ی تاکید کرده اند فعال تصمیمی برای بس��تن تنگه 

هرم��ز ندارند این مق��ام کویتی در این زمینه اظهار نظر کرده و می گوید؛ ما تهدیدها 
برای بستن تنگه هرمز را با نگرانی دنبال می کنیم و امیدواریم که همواره این منطقه از 
تنشها به دور باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیرا گفت: ما از گذشته تنگه 
هرم��ز و خلیج فارس را باز نگه داش��ته ایم و در آینده نی��ز چنین می کنیم اما گر آمریکا 
می خواهد وارد تنگه هرمز ش��ود، باید با کسانی که از این تنگه حفاظت می کنند، یعنی 

سپاه پاسداران صحبت کند.  صداوسیما 

درحاشیه
اجرای برجام باید با قدرت ادامه یابد

مع��اون وزیر خارجه روس��یه ادامه اجرای توافق هس��ته ای ای��ران را یکی از 
ملزومات اجرای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای  خواند و تأکید کرد که 

اجرای برجام باید با قدرت ادامه یابد.
 س��رگئی ریابکوف با تأکید بر اینکه برجام ی��ک توافق منحصربه فرد بود که 

تأیید شورای امنیت سازمان ملل را نیز به دست آورده، گفت که اجرای این توافق 
باید با قدرت ادامه پیدا کند و به عنوان یک الگوی مثبت حل مس��ائل پیچیده تحت 

حمایت پیمان ان.پی.تی مطرح شود.
وی در ادامه تصریح کرد، یکی دیگر از مهمترین وظایفی که بر اس��اس این پیمان، 
انجام آن ضروری اس��ت و در این برهه از زمان نیاز فوری به پیدا ش��دن راه حلی مناسب 
پیدا کرده، تصمیم گیری درباره ایجاد منطقه ای عاری از تس��لیحات کش��تار جمعی در 

منطقه غرب آسیا است.  فارس 

دیدگاه
عمران خان خواستار تقویت روابط با ایران شد

نخس��ت وزیر پاکس��تان ب��ا تاکید بر اینکه تهران و اس��الم آب��اد از روابطی 
مستحکم برخوردارند، خواستار تقویت این روابط شد.

عم��ران خان، که برای ش��رکت در اجالس یک کمربند- یک جاده در پکن، 
پایتخت چین به سر می برد، اظهار داشت: اسالم آباد و تهران روابط مستحکمی با 
یکدیگر دارند و ما خواهان این هستیم که همکاری خود با ایران را تقویت کنیم.

وی افزود: هر حادثه ای در افغانس��تان بر مناطق مرزی پاکس��تان نیز تأثیرگذار 
اس��ت. پاکس��تان به دنبال یک منطقه آرام است و برای این هدف الزم است که با ایران 
همکاری داش��ته باشیم. وی همچنین گفت که پاکس��تان و ایران بیشترین آسیب را به 
دلیل نبود امنیت در افغانس��تان دیده اند از این رو، یکی از اهداف مشترک آنها همکاری 

نزدیک برای برقراری ثبات در افغانستان است.
عمران خان نخست وزیر پاکستان به تازگی به ایران سفر کرده است.  ایسنا 

معادله

بعد از اقدام دوش�نبه هفته گذش�ته کاخ سفید 
در خص�وص عدم تمدید معافیت های ۸ کش�ور 
از خرید نفت ایران دو کش�ور عربستان سعودی 
و ام�ارات متحده عرب�ی خب�ر از افزایش تولید 
نف�ت ب�ه منظ�ور جایگزین�ی س�همیه تولیدی 
ایران در بازارهای جهان�ی داده اند؛ اما همزمان 
با این س�خنان در آن س�و نیز مسئولین ایرانی، 
به خص�وص وزیر نفت این مواضع را مبالغه آمیز 
و آن تالش هایی در راس�تای جنگ روانی برخی 
از کشورهای عربی علیه جمهوری اسالمی ایران 
می دانند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

با توج��ه ب��ه اقداماتی که کش��ورهای عربی، 
به خصوص عربس��تان س��عودی در دور پیش��ین 
تحریم ه��ا آمری��کا علیه جمهوری اس��المی ایران 
انج��ام داده اس��ت ب��ه نظر می رس��د ک��ه مواضع 
ابوظب��ی و ریاض در رابطه ب��ا تالش برای افزایش 
تولید به منظور جایگزینی س��هم تولید نفت ایران 
در بازارهای جهانی نمی تواند مواضعی در راستای 
جن��گ روان��ی  در نظ��ر گرف��ت و آن را موضعی 
صرف��ا مبالغه آمیز قلمداد کرد. ب��ه هر حال حتی 
اگر ای��ن ظرفیت چیزی بیش��تر از ظرفیت تولید 
این کشورها باش��د، باز امارات متحده و عربستان 
س��عودی به دلیل تنش و تعارض با نگاه تهران  در 
خاورمیان��ه حاضرند با پذیرفتن برخی از هزینه ها 
و تبعات س��وء آن )افزایش تولید بیش از ظرفیت( 
حاضر هس��تند فش��ارهای اقتصادی و معیشتی را 
بر جمهوری اسالمی ایران افزایش دهند. این یک 
واقعیت غیر قابل انکار اس��ت، اما در نهایت به نظر 

نمی رس��د که از یک سو مس��ئله به صفر رساندن 
فروش نفت ایران در سایه این تالش ها محقق شود 

و از آن سو مشکالت به قدری افزایش پیدا کند که 
باعث چالش های جدی در تهران متناس��ب با آن 

چه که این کشورها در نظر دارند، شود.
اما در س�ایه این مس�ئله اقتضائات اقتصادی و 
نقش�ه امنیت�ی خاورمیانه دچار چ�ه تحوالتی 

خواهد شد؟
 نکت��ه مهمی که در این خص��وص باید عنوان 
کرد به ای��ن واقعیت باز می گردد که در راس��تای 
پروسه عادی س��ازی مناس��بات برخی کشورهای 
عربی با اسرائیل اکنون مسئله نفوذ منطقه ای ایران 
در خاورمیانه به چالش اول این کش��ورها بدل شده 
است. به عبارت دیگر به واسطه بزرگ نمایی قدرت 
و تهدید ایران در غرب آس��یا در حال حاضر مسئله 
فلس��طین به حاشیه رفته اس��ت و نگرانی از آینده 
نفوذ ایران در منطقه به تهدید و نگرانی این کشورها 
بدل ش��ده اس��ت. لذا به نظر می رسد که در پشت 
تمام این برنامه های کشورهای عربی برای افزایش 
تولید، اسرائیل قرار داشته باشد تا بتواند با استفاده 
از ظرفی��ت بازیگرانی نظیر عربس��تان س��عودی و 
امارات متحده عربی دایره فشارهای اقتصادی برای 

عدم فروش نفت ایران را افزایش دهد. 
منظور شما از تنش، برخورد نظامی است؟

ب��ه هر حال بعد از اقدام ایاالت متحده آمریکا 
در قرار دادن س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
لیست گروه های تروریستی و مقابله به مثل تهران 
در تروریستی اعالم کردن نیروهای ستنکام باعث 
شده اس��ت که بس��ترها برای یک تقابل تهران – 
واش��نگتن از س��طح جنگ نرم به برخورد سخت 

در منطقه ش��کل گیرد. اگر چه مجلس نمایندگان 
ای��االت متحده آمریکا با اکثریت دموکرات مخالف 
هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هس��تند، اما باید 
این را در نظر داش��ت که در سایه بازیگری کسانی 
هم چون جان بولتون و مایک پمپئو احتمال دارد 
شرایط به س��مت یک تنش مقطعی پیش رود، به 
خصوص اگر از جانب ایران اقداماتی علیه نیروهای 

نظامی آمریکایی در غرب آسیا شکل گیرد.
اگر چنین شود یقیناً آمریکا از آن نهایت بهره 
ب��رداری را خواهد کرد و به س��مت انجام اقدامات 
تنبیهی پیش خواهد رفت، چنانی که ما در س��ال 
های جنگ شاهد زدن سکوهای نفتی ایران از جانب 
امری��کا بوده ایم. البته بع��د از آن با اجماع جهانی، 
فضا و بس��تر را برای افزایش و گس��ترش اقدامات 
نظامی محدود علیه ایران بیش��تر خواهد کرد. هر 
چند که ام��کان دارد در ادامه عنان کار از دس��ت 
واشنگتن خارج شود. به ویژه آن که اگر در آن سو 
مناس��بات و اقدامات تهران ه��م دایره این تنش ها 

افزایش دهد، کل منطقه درگیر خواهد شد. 
اما این داس��تان یک روی دیگ��ر هم دارد و آن 
برنامه بلند مدت دونالد ترام��پ برای انجام مذاکره 
اس��ت. من معتقدم که تمام این فش��ارها برای این 
اس��ت که تهران دست به یک تغییر رفتار به منظور 
نزدیک شدن به مذاکره با آمریکا بزند. یعنی در طول 
مدتی که دونالد ترامپ از برجام خارج شده واشنگتن 
سعی داش��ته است با بزرگ نمایی تهدید جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه و جهان، پرونده تهران را در 
مناس��بات بین المللی به شدت پررنگ جلوه دهد تا 

بتواند جامعه جهانی را با خود همراه کند.
اخیرا اخباری دال بر س�فر احتمالی محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه به کره ش�مالی شنیده 
ش�ده اس�ت. در این وضعیت این سفر می تواند 
برای تهران، واش�نگتن و جهان حاوی چه نکات 

و نشانه هایی باشد؟
ب��ا توجه ب��ه اینکه دونال��د ترام��پ برجام را 
فرصتی برای هس��ته ای ش��دن ای��ران تلقی کرده 
اس��ت و ب��ا خ��روج از آن و اعمال مج��دد تحریم 
ها ب��ه زعم خود ای��ن فرصت را از ته��ران گرفته 
اس��ت، یقیناً این س��فر احتمالی وزیر امور خارجه 
از جانب کاخ سفید می تواند تالشی برای پیگیری 
مجدد هس��ته ای ش��دن تهران تلقی ش��ود. از آن 
س��و همزمان با شکس��ت مذاکرات کی��م جونگ 
اون و دونال��د ترامپ این س��فر احتمالی می تواند 
در راستای همس��ویی بیشتر پیونگ یانگ و تهران 
قلمداد ش��ود، به خصوص آن که قبل از داس��تان 
مذاک��رات کره ش��مال و آمریکا برخ��ی از اخبار و 
تحلیل ه��ا از فاصل��ه گرفتن کره ش��مالی و ایران 
س��خن گفته بودند. اما از جانب تهران این س��فر 
می تواند اقدامی مانند دیگر مناس��بات دیپلماتیک 
ایران با کش��ورهای جهان تلقی ش��ود. به هر حال 
جمهوری اس��المی ایران با یک دولت مستقل حق 
دارد با همه کشورهای جهان مراودات و مناسبات 
خود را پی بگیرد و جای هیچ گونه س��وال و اما و 
اگری هم نداش��ته باشد. اما به نظر می رسد در این 
برهه حس��اس اهداف خاصی ه��م از جانب تهران 

پشت این سفر وجود داشته باشد.

آیاریاضوابوظبیدرخصوصسهمتولیدیخودمبالغهکردهاند؟!
به نظر نمی رسد به صفر رساندن فروش نفت ایران در سایه این تالش ها محقق شود

همزمان با اقدام  گ���و گفت و
متحــده  ایاالت 
تمدید  عدم  خصوص  در  آمریکا 
معافیت های ۸ کشور از خرید نفت 
ایران کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس با محوریت عربستان سعودی 
از  صراحتا  عربی  متحده  امارات  و 
تولید  سقف  افزایش  برای  تالش 
سهم  خالء  کردن  پر  منظور  به  نفت 
بازارهای  در  ایران  نفت  فروش 
سوی  آن  در  اما  دادند.  خبر  جهانی 
این  اعتقاد دارد که  تهران  داستان 
یک شانتاژ  عربی  مواضع کشورهای 
جنگ  انجام  راستای  در  تالشی  و 
و  ابوظبی  آن  پیرو  و  است  روانی 
تولیدی  ظرفیت  با  رابطه  در  ریاض 
دیپلماسی  می کنند.  مبالغه  خود 
مسئله،  این  بررسی  برای  ایرانی 
هرمیداس  داوود  با  را  گفت وگویی 
الملل  بین  کارشناس مسائل  باوند، 
از  ادامه  در  که  است  داده  صورت 

نظر می گذرانید:

نمای نزدیک


