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واکنش نَُجباء

 

 به جدیدترین ادعای کاردار آمریکا
جنبش نَُجباء به اظهارات بی اساس کاردار سفارت 
امریکا در بغداد و ادعای دریافت پول از ایران به شدت 

واکنش نشان داد.
پس از ادعای جوی هود کاردار س��فارت آمریکا در 
عراق، مبنی بر اینکه مقاومت عراق از س��پاه پاسداران 
پول می گیرد و مانع بازگش��ت آوارگان به شهرهایشان 
می ش��ود، نَُجباء خاطرنشان کرد که آمریکا با طرح این 
مطالب خالف واقع درصدد است عالوه بر تحریک افکار 

عمومی، ملی گرایی این جنبش را زیر سؤال ببرد.
اخیرا جوی هود کاردار س��فارت آمریکا در بغداد، 
ط��ی گفتگ��و با یک��ی از ش��بکه های تلویزیونی عراق 
مدعی شد که س��پاه پاسداران ساالنه هزینه هنگفتی 
ب��رای تأمین مالی گروه های عراق��ی از جمله مقاومت 
اس��المی نَُجباء ص��رف می کن��د. وی همچنین بدون 
اشاره به حمایت دولت متبوع خود از تروریست ها ادعا 
کرد که حشد شعبی مانع بازگشت آوارگان به شهرها 
و منازلش��ان می ش��ود و ش��رایط بغرنجی را برای این 

شهروندان عراقی رقم زده است! تسنیم 

ادعای العبادی درباره موضع عراق در قبال  
تحریم های ایران

نخست وزیر پیشین عراق با اشاره به اینکه عراق به 
ع��دم تعامل با دالر در معامالت تجاری با ایران پایبند 
اس��ت مدعی ش��د: دولت کنونی عراق بیشتر از دولت 

من به تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند است.
حیدر العبادی، در پاس��خ به این سوال که برخی 
مدعی هستند ایران باعث دوری شما از نخست وزیری 
شده است؟ این ادعا چقدر صحت دارد گفت: "سیاست 

العبادی" خیلی ها را ناراحت کرد. ایسنا 

اخبار

باج گیری آمریکا از عراق
یک روزنام��ه عربی زبان چاپ لن��دن گزارش داد 
که آمریکا به عراق پیش��نهادی برای معافیت بغداد از 

تحریم های تحمیلی علیه ایران مطرح کرده است.
آمری��کا از نزدیک نتایج تحرکات عراق در اروپا را 
زیر نظر دارد که »برای یافتن شرکای مورد اعتماد در 
زمینه انرژی ص��ورت می گیرد. از جمله این تحرکات، 

سفر اخیر نخست وزیر عراق به آلمان و فرانسه بود. 
برخی از منابع ک��ه ارتباط نزدیکی به دفتر عادل 
عبدالمهدی نخست وزیر عراق دارند، اعالم کردند که 
واشنگتن به بغداد پیشنهادی برای تعامل با تحریمهای 

تحمیلی علیه ایران داده است.
ای��ن منابع تأکی��د کردند که که آمری��کا »از تالش 
عراق برای کاهش تکیه بر ایران در بخش انرژی حمایت 
می کن��د، ولی نمی خواه��د که آن )ع��راق( را در آغوش 
شرکت های اروپایی مانند "زیمنس" آلمان قرار دهد که 
رقیب شرکت های آمریکایی مانند جنرال الکتریک هستند. 
منابع مذکور به روزنامه العرب چاپ لندن گفتند که دولت 
آمریکا در تالش اس��ت که از ماهیت توافقاتی اطالع پیدا 
کند که عادل عبدالمهدی در جریان سفیر اخیر خود به 

اروپا از جمله فرانسه و آلمان، منعقد کرده است.
زمانی ک��ه عبدالمه��دی به بغداد ب��از می گردد، 
مایک پامپئ��و وزیر خارجه آمریکا با وی تماس تلفنی 
می گیرد. نخس��ت وزیر عراق در این تماس بر اهمیت 
افزایش همکاری بین دو کشور دوست، تعمیق روابط 
اقتصادی، تمایل عراق برای انتقال تکنولوژی و تجارب 
آمری��کا به ع��راق، ایجاد فرصت ه��ای کاری در داخل 

عراق و توسعه بخشهای مهم آن تأکید کرد.
عبدالمهدی همچنین به اهمیت افزایش تالش دو 
طرف برای تعیین تکلیف نهایی مذاکرات و امضای قرارداد 
با شرکت اکسون موبایل آمریکا برای توسعه بخش انرژی 
عراق اشاره کرد. وی در جریان تماس با پامپئو همچنین 
نتایج سفر خود به اروپا و پرونده های مهم مشترک المنافع 
را تشریح کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز با تأکید بر حمایت 
آمریکا از دولت و سیاس��ت خارجی عراق، از ایفای نقش 
جدید آمریکا و افزایش همکاری های اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی بین دو کشور استقبال کرد.
مناب��ع نزدیک ب��ه عبدالمه��دی در ادام��ه اعالم 
کردند که پامپئو به نخس��ت وزیر عراق گفته است که 
در صورتی بغ��داد از تحریم های تحمیل��ی علیه ایران 
مس��تثنی خواهد شد که »ش��رکت های آمریکایی ]در 
عراق[ تسهیالتی به دست آورند تا در بخش انرژی برق 
قراردادهایی را اجرایی کنند. به گفته این منابع، آمریکا 
بر این باور است که »چهار سال طول خواهد کشید که 
عراق مش��کل کمبود انرژی برق را تأمین کند و در این 
بخ��ش حدود 20 میلیارد دالر هزین��ه خواهد کرد، نه 
14 میلیارد دالر... لذا واشنگتن بین اینکه شرکت هایش 
تسهیالتی به دست آورند تا طرح های خود را اجرا کنند 

با پرونده تحریم های ایران ارتباطی نمی بیند.
العرب در ادامه گزارش داد که براس��اس پیشنهاد 
آمریکا به عراق، بغداد می تواند تا زمانی به خرید برق و 
گاز از ایران ادامه دهد که شرکت های آمریکایی بتوانند 
طرح های خود را در این کشور اجرایی کنند. ایسنا 

از نگاه دیگران 

مقامات ایران را مسئول هر حمله ای به منافع آمریکا می دانیم
وزی��ر امورخارجه آمریکا در ادامه سیاس��ت های جنگ افروزانه تیم ترامپ و 
پس از آنکه جان بولتون اس��تقرار ناو هواپیمابر این کش��ور در منطقه را پیامی 
به ایران توصیف کرد، گفت: س��ران ایران را برای هرگونه حمله به منافع آمریکا 

مسئول خواهیم دانست.
مای��ک پمپئو پیش از آغاز س��فرش به فنالند برای دیدار با س��رگئی الوروف، 

همتای روس خود در جمع خبرنگاران به سواالت پیرامون اقدام آمریکا برای استقرار ناو 
هواپیمابر و هواپیماهای بمب افکن در خاورمیانه که جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ 
س��فید آن را "پیامی آش��کار به تهران" توصیف کرده است، پاسخ داد. وی افزود: ما شاهد 
اقدامات تحریک کننده از س��وی ایرانی ها بوده ایم و ما ایرانی ها را برای هر گونه حمله به 
منافع آمریکا مسئول خواهیم دانست. ایرانی ها دقیقاً می دانند که منظور ما از تهدیداتی که 

آن ها در سراسر جهان متوجه منافع آمریکا کرده اند، چیست.  باشگاه خبرنگاران 

درحاشیه
تاکید بر توسعه مناسبات ایران و نیجر 
وزیر امور خارجه کش��ورمان بر اس��تفاده از ظرفیت های موجود در راستای 
گس��ترش مناسبات با نیجر و نقش بخش های خصوصی دو کشور در این زمینه 

تأکید کرد.
س��وولی آی��دی نایب رئیس مجلس نیج��ر به همراه اعضای گروه دوس��تی 

پارلمانی دو کشور در پارلمان نیجر، محمدجواد ظریف دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف در این دیدار با اش��اره به اهمیت روابط با کشورهای آفریقایی در سیاست 

خارجی ایران، به روابط خوب و دوس��تانه جمهوری اس��المی ایران با نیجر اشاره و تاکید 
کرد: زمینه های زیادی برای گسترش هر چه بیشتر روابط و همکاری بین دو کشور وجود 

دارد و الزم است که دولت و پارلمان های دو کشور در این زمینه تالش بیشتری کنند.
نایب رئیس مجلس نیجر نیز از اینکه گروه دوستی پارلمانی دو کشور توانسته است 

در زمینه مراودات دوجانبه گام هایی بردارد، ابراز خرسندی کرد.  صداوسیما 

دیپلمات
دنبال جنگ با ایران نیستیم

مش��اور امنیت ملی آمریکا در بیانیه ای که برخی کارشناسان کشورش آن را 
صرف��ا »برای ارعاب ایران« توصیف کردند، از اع��زام ناوگروهی رزمی به منطقه 

خبر داد اما تأکید کرد که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست.
 ج��ان بولتون در این بیانیه از اعزام ن��او هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه 

)اس��تقرار( فرماندهی مرکزی آمریکا )غرب آس��یا/خاورمیانه( خبر داد و ادعا کرد 
علت آن »مجموعه ای از نشانه ها و هشدارهای نگران کننده روزافزون« است.

بولت��ون گفت: ایاالت متحده برای جنگ با رژیم ای��ران تالش نمی کند اما برای هر 
حمله ای، چه از طرف نمایندگانش، چه از طرف س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی یا از 
طریق نیروهای متقارن باش��د، آماده است«. این بیانیه چندی پس از آن صادر شده که 
آمری��کا در تالش  خود برای کن��ار زدن دولت قانونی در ونزوئال ک��ه برخی از آن به نام 

کودتای نافرجام یاد کرده اند، ناکام مانده است.  فارس 

معادله

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

درحال��ی 18 اردیبهش��ت ماه  س��ال جاری، خ��روج آمریکا از پرونـــــده
برنامه جامع اقدام مش��ترک یک س��اله می شود که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور پرحاشیه این کشور قرار 
است در همین تاریخ خروجش از برجام، تحریم های 
جدیدت��ری را اعمال کن��د که از ن��گاه تحلیلگران 
سیاسی عدم انجام مقابله به مثل توسط ایران باعث 
تجری و افزایش فش��ارها علیه ایران خواهد ش��د و 
احتم��ال ایجاد این توهم در آمریکایی ها وجود دارد 
که آنان تصور کنند جاده فشار به جمهوری اسالمی 
ایران مسیری باز و بدون چالش خواهد بود؛ از این رو 
آنان معتقدند هرچه سریع تر اقدامات مقابله به مثل 

و تاثیر گذار باید انجام شود.
پای��گاه خبری آکس��یوس به نق��ل از دو مقام 
دولت آمریکا گ��زارش داد که دولت دونالد ترامپ 
در هفته ج��اری تحریم های جدی��دی علیه ایران 

اعمال خواهد کرد. 
به گزارش آکس��یوس، این دو مقام آمریکایی 
که نخواس��تند نامش��ان فاش ش��ود از بیان اینکه 
تحریم های چه بخشی را هدف گرفته است امتناع 
کردند اما گفته اند که تحریم های جدید مربوط به 

بخش انرژی نیست. 
این پایگاه خبری نوشت: دولت ترامپ احتماال 
روز چهارش��نبه مصادف با روز خروج از برجام این 

تحریم ها را اعالم خواهد کرد. 
این مقام��ات به آکس��یوس گفته ان��د: دولت 
ترامپ تالش می کند با تنوع در اعمال محدودیتها 

علیه اقتصاد ایران امکان هرگونه رش��د)اقتصادی( 
ایران را سد کند.

روزنام��ه وال اس��تریت ژورنال هفته گذش��ته 
گ��زارش داده بود که ترامپ قصد دارد تحریمهایی 

را علیه بخش پتروشیمی ایران وضع کند.
ترام��پ روز 18 اردیبهش��ت س��ال 1397 به 
صورت یکجانب��ه و غیرقانونی از توافق هس��ته ای 
ای��ران و 1+5 خارج ش��د و تمامی تحریمهایی که 
در چارچوب این توافق تعلیق ش��ده بودند را علیه 

ایران مجددا اعمال کرد. 
البته درپ��ی تحریم های جدی��د آمریکا علیه 
ایران و لغ��و معافیت های خریداران نفت، خبرنگار 
فارس مطلع شد که دولت جمهوری اسالمی ایران 
تصمیم گرفته است طی روزها ی آینده تصمیمات 
ویژه ای را در واکنش به تحریم های یکجانبه آمریکا 
عملیاتی کند. این اقدامات ویژه در چارچوب مفاد 
برجام با قاطعیت اجرا خواهد شد. مقامات اتحادیه 
اروپا نیز که در یک س��ال گذش��ته فق��ط به ارائه 
وعده های اجرا نشده اکتفا کرده اند، غیررسمی در 
جریان ای��ن تصمیم قرار گرفته اند. گفتنی اس��ت 
چهارشنبه هشتم می )18 اردیبهشت ماه( سالروز 

خروج آمریکا از برجام است.
دولت آمریکا بامداد ش��نبه 14 اردیبهشت )به 
وقت تهران( بر خالف مفاد توافق هس��ته ای، بخش 
ت��ازه ای از فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران را 
نیز مش��مول تحریم قرار داد. براساس بیانیه ای که 
در س��ایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت، مایک 
پامپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که این تصمیم 
با هدف محروم س��ازی ایران از هرگونه مس��یری به 

سوی تسلیحات هسته ای اتخاذ شده است.
توضی��ح  در  بیانی��ه  ای��ن  از  بخش��ی  در 
محدودیت ه��ای تازه علیه برنامه هس��ته ای ایران 
آم��ده اس��ت: »از روز 4 م��ی )ام��روز(، کمک به 
گس��ترش نیروگاه هسته ای بوش��هر فراتر از واحد 

رآکتوری کنونی، می تواند تحریم پذیر باشد. عالوه 
بر این، فعالیت ها برای انتقال اورانیوم غنی شده به 
خارج از ایران در ازای اورانیوم طبیعی هم می تواند 
تحریم پذیر باش��د. ای��ران باید تم��ام فعالیت های 
حس��اس اش��اعه ای، از جمله غنی سازی را متوقف 
کن��د، و م��ا از اقداماتی ک��ه از ادامه غنی س��ازی 

حمایت کند را نخواهیم پذیرفت.«
کاخ س��فید دوشنبه دوم اردیبهشت ماه نیز با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که دونالد ترامپ تصمیم 
گرفته اس��ت اس��تثنائات مربوط به کاهش خرید 
نف��ت از ایران را که در ماه می به پایان می رس��ند 
)معافیت های تحریمی( تمدید نکند و هدف آن به 

صفر رساندن صادرات نفت ایران اعالم شد.
ای��ن اقدام آمریکا در همان روز واکنش س��ید 
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
را درپ��ی داش��ت و وی در این ب��اره تصریح کرد: 
»ب��ا توجه ب��ه غیرقانونی بودن اص��ل تحریم های 
مورد نظر، جمهوری اس��المی ای��ران اصوال ارزش 
و اعتباری ب��رای معافیت های اعطایی بر تحریم ها 

قائل نبوده و نیست.
وی اف��زود: »با این حال، با توج��ه به تاثیرات 
منف��ی عملی این تحریم ها و احتم��ال افزایش این 
اثرات منفی با عدم تمدی��د معافیت ها، وزارت امور 
خارجه امروز به صورت مس��تمر با تمامی نهادهای 
ذیرب��ط داخلی در تم��اس بوده و نی��ز رایزنی های 
فش��رده ای با بس��یاری از ش��رکای خارجی اعم از 
اروپایی، بین المللی و همسایگان صورت داده است.

صبر استراتژیک تهران حدی دارد
دکت��ر س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارجی در گفت وگو با سیاست 
روز پیرام��ون تحریم های جدی��د آمریکا و واکنش 
احتمالی ته��ران به این تحریم ها بیان داش��ت: با 
نگاهی به روند تخاصم��ات روز افزون آمریکا علیه 

ملت ایران این دش��منی به نقطه اوج خود نزدیک 
ش��ده و انتظ��ار م��ی رود در روزهای آین��ده موج 

جدیدی از اقدامات ضد ایرانی آمریکا آغاز شود.
وی افزود: بر این اس��اس س��واالت مهمی در 
اذهان افکار عمومی ایجاد ش��ده که اقدامات ایران 
در مقابل ای��ن خصومت روز افزون چه خواهد بود 
و ح��اال که حد یقف��ی برای این دش��منی ها قائل 
نیس��تند آیا اقدامات ویژه ای صورت خواهد گرفت 
و یا همچنان صبر اس��تراتژیک جمهوری اسالمی 

ایران ادامه خواهد داشت؟
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: از دیدگاه 
کارشناسان مسئله مهمی مطرح است که ضرورت 
اق��دام بر علیه دش��منی آمری��کا و افزایش هزینه 
این کش��ور ضرورت دارد. از ن��گاه این تحلیلگران 
در ماه های اخیر میزان فش��ار آمریکا در حوزه های 
مختلف ب��ه ایران افزای��ش یافت��ه، همچنان آنان 
معتقدند ع��دم انجام مقابله به مثل توس��ط ایران 
باعث تجری و افزایش این فش��ارها خواهد ش��د و 
احتم��ال ایجاد ای��ن توه��م در آمریکایی ها وجود 
دارد که آنان تصور کنند جاده فش��ار به جمهوری 
اس��المی ایران مس��یری باز و بدون چالش خواهد 
بود؛ از این رو آنان معتقدند هرچه سریعتر اقدامات 

مقابله به مثل و تاثیر گذار باید انجام شود.
صدرالحس��ینی اظهارداش��ت: بر این اس��اس 
پیش��نهاد می گردد تش��کیل یک ق��رارگاه مقتدر 
با در اختیار داش��تن اختیارات کام��ل و وافی و با 
بهره مندی از همه توان دس��تگاه های مختلف و با 
حمای��ت کامل حاکمیت ض��رورت اجتناب ناپذیر 
دارد؛ دوم ب��ه نظر می رس��د واکاوی چهره واقعی 
اروپاییان که شامل س��ه کشور انگلیس و آلمان و 
فرانسه است و افشای بدعهدی و فریب کاری آنان 

باید در دستورکار رسانه ها قرار گیرد. 
به باور این کارشناس مسائل سیاست خارجی؛ 
کاه��ش تعه��دات برجامی و تاکید مج��دد بر این 

حض��ور در این توافقنام��ه نی��ز از اقدامات بعدی 
محس��وب می ش��ود؛ در این مورد الزم به توضیح 
است که افزایش تعداد س��انتیریفیوژها، به همراه 
افزایش غنی س��ازی از دیگر اقدامات کش��ور ایران 

به شمار می رود. 
این اس��تاد دانش��گاه گفت: البته جلوگیری از 
بازرس��ی های غیرمترقب��ه کور ک��ردن تعدادی از 
دوربین ه��ای بازرس��ان آژان��س بین المللی انرژی 
هس��ته ای از دیگر اقداماتی اس��ت ک��ه جمهوری 
اسالمی ایران می تواند در حوزه هسته ای دشمنان 
را در ج��ای خود متوقف نموده و متخاصمین را به 

عقب براند. 
وی تصری��ح ک��رد: اختالل در ح��وزه نفت و 
انرژی نیز از دیگر مواردی است که ایران می تواند 
ب��دون درگی��ری و ایجاد ناامن��ی در خلیج فارس 
ایجاد نماید؛ در همین راس��تا باید تاکید نمود که 
امنیت خلیج فارس و گذرگاه راهبردی تنگه هرمز 
از راهبردهای اصلی و حتمی کشور ایران محسوب 
می شود که البته الزم است این موضوع مورد توجه 
قرار گیرد؛ آمریکایی ها به دنبال ناامن س��ازی این 
 مطق��ه بود تا بتوانند حض��ور غیرقانونی خویش را 
مش��روع جل��وه داده و فروش اس��لحه خویش در 
منطقه گس��ترش داده و در قب��ال آن کارخانجات 
اسلحه س��ازی خ��ود را رونق بخش��یده و نیروهای 

نظامی خسته خویش را شادابی کاذب ببخشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موارد گوناگونی 
وجود دارد که کش��ور ایران می توان��د برای حفظ 
منافع مل��ی و ارتقای اقتدار منطقه ای و بین المللی 
خوی��ش از آن��ان بهره برده و هم��ه این کارت های 
اس��تفاده نشده در کشوی میز مسئوالن عالی رتبه 
کشور موجود است و آمریکا و همپیمانان منطقه ای 
آن باید به خوبی بدانند صبر راهبردی ایران قطعا و 
یقینا حدی خواهد داشت که آنان نباید با محاسبه 

غلط از این صبر سوء استفاده نمایند. 

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

 نباید بگذاریم آمریکا تصور کند جاده فشار به ایران باز است

س��فیر جدید تاجیکستان در  اس��توارنامه راهبـــــرد رونوش��ت  حالی 
خ��ود را تقدی��م ظریف کرد که وزی��ر خارجه این 
کش��ور همچن��ان در خص��وص رواب��ط ته��ران و 
دوشنبه بر اتهامات سابق به عنوان مشکل سیاسی 

میان دو کشور تأکید می کند.
براس��اس اعالن وزارت امور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران، نظام الدین زاهدی، س��فیر جدید 
جمه��وری تاجیکس��تان در تهران، روز گذش��ته 
استوارنامه خود را به محمدجواد ظریف، وزیر امور 

خارجه جمهوری اسالمی ایران تقدیم کرد.
نظام الدین زاهدی ماه آوریل سال جاری با دستور 
رئیس جمهوری تاجیکس��تان، امامعل��ی رحمان از 
وظیفه معاون اولی وزیر امور خارجه این کشور برکنار 
شده و به عنوان سفیر این کشور در جمهوری اسالمی 
ایران تعیین شد. ناظر خسرو، سفیر تاجیکستان در 
قاهره نیز به جای زاه��دوف به عنوان معاون اول وزیر 

امور خارجه این کشور تعیین شده است.
چن��دی پیش از این نی��ز، محمدتقی صابری، 
معاونت س��ابق اداری و مال��ی وزارت امور خارجه 
کشورمان به عنوان سفیر جدید جمهوری اسالمی 
ایران در دوش��نبه، رونوش��ت اس��توارنامه خود را 

تقدیم س��راج الدین مهرالدین، وزی��ر امور خارجه 
جمهوری تاجیکس��تان کرده بود. پیش از صابری، 
حجت اهلل فغانی س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 

تاجیکستان بود.
معرفی و انتصاب س��فرای جدید دو کشور در 
حال��ی صورت می گیرد که تهران و دوش��نبه چند 
سال پر فراز و نشیب، مملو از تنش ها را پشت سر 
گذاش��ته اند. وزن سیاسی سفرای جدید دو کشور 
که هر دو معاونین وزیر س��ابق بودند نیز نش��ان از 
اراده مقامات تهران و دوشنبه برای حل مشکالت 

سیاسی سابق دارد.
با این حال اگرچه دو کش��ور اراده مستحکمی 
برای بهبود روابط از خود نش��ان داده اند، اما طرف 
تاجیکی همچنان بر مس��ائل و مش��کالت س��ابق 

تأکید می  کند.
این انتصاب در حالی است که اول سال جاری 
سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان 
اظه��ار امی��دواری ک��رده ب��ود که س��وءتفاهم ها 

از جان��ب ای��ران برط��رف خواهد ش��د. وزیر امور 
خارج��ه تاجیکس��تان ضمن نشس��ت مطبوعاتی 
اخیرش در دوش��نبه، ایران را کش��وری دوس��ت 
خواند که اش��تراکات زیادی با تاجیکستان دارد و 
نخس��تین کشوری بود که استقالل تاجیکستان را 
به رسمیت شناخت. او همچنین افزوده است که تا 
وقوع حوادث س��پتامبر س��ال 2015 در مناسبات 

تاجیکستان و ایران هیچ مشکلی وجود نداشت.
س��راج الدین مهرالدین همچنی��ن توضیح داد 
که بعضی مش��کالت سیاس��ی درپ��ی آن حوادث 
به وجود آمدند که برخی گروه های سیاسی و پولی 
ایران تش��کیالت تروریستی حزب نهضت اسالمی 
را حمای��ت کردند. وی همچنی��ن تصریح می کند: 
ما در همه س��طوح با کش��ور دوس��ت )ایران( این 
مسئله را بررسی می کنیم، اما متأسفانه تا به حال 

حل نشده است.
او بار دیگر تأکید کرد که تاجیکستان و ایران 
فقط در مسائل سیاسی کمی مشکالت دارند که آن 

نیز به دلیل حمایت حزب ممنوعه در تاجیکس��تان 
نهضت اس��المی از سوی گروه های مالی و سیاسی 
مرتبط است. وزیر امور خارجه تاجیکستان در این 
زمین��ه افزوده اس��ت که در بخش ه��ای اقتصادی 
اجتماعی، مش��کلی وجود ن��دارد و در حال حاضر 
حتی بعض��ی ش��رکت های ایرانی در س��اختمان 
بزرگ ترین پروژه تاجیکس��تان، »راغون« مشغول 

به کار هستند.
او اظه��ار امی��دواری کرده بود ک��ه در بخش 
سیاس��ی نی��ز با از بی��ن بردن مش��کالت مذکور، 

مناسبت ها باز هم بهتر شوند.
این اظه��ارات وزیر امور خارجه تاجیکس��تان 
در حال��ی صورت می گیرد ک��ه تاکنون به جز چند 
اعتراف تلویزیونی ک��ه به عقیده ناظران بین المللی 
تحت فشار و شکنجه ساخته شده اند، هیچ اسنادی 
برای ادعاهای دولت تاجیکستان ارائه نشده است. 
نکته جال��ب توجه دیگر اته��ام حمایت جمهوری 
اس��المی ای��ران از به اصط��الح حزب تروریس��تی 

نهضت اسالمی، از سوی دولت تاجیکستان است.
الزم به ذکر اس��ت تا کن��ون به جز خود دولت 
تاجیکس��تان، هیچ کش��ور و س��ازمان بین المللی 
معتبری این حزب را به عنوان یک گروه تروریستی 

نش��ناخته اس��ت. همچنی��ن دولت تاجیکس��تان 
مش��کالت و مس��ائل سیاس��ی با ایران را به بهانه 
حمایت از حزب نهضت اس��المی در حالی مطرح 
می کند که چهره های کلیدی و رهبری این حزب، 
و همچنین حوزه فعالیت های آن ها چندین س��ال 

است که در اروپا قرار دارد.
با وجود ای��ن، باز هم مقامات تاجیک س��عی 
دارن��د از اروپایی ه��ا ک��ه حمایت های سیاس��ی و 
میزبان��ی ای��ن گروه ه��ای اپوزوس��یون تاجیک را 
به عه��ده گرفته چشم پوش��ی ک��رده و باز هم یک 
مسئله کاذب را به عنوان مشکل سیاسی دو کشور 

دوست و برادر، ایران و تاجیکستان مطرح کنند.
ب��ه هر ترتی��ب در حال حاض��ر اراده و عزمی 
جدی میان مقامات دو کش��ور برای حل مشکالت 
سیاس��ی س��ال های اخیر میان دو کشور مشاهده 
می ش��ود و انتظار م��ی رود با انتقال ای��ن اراده به 
سطوح میانی و بدنه اجرایی دو کشور، شاهد بهبود 

روابط دو کشور باشیم.
بدیهی است بهبود و توسعه روابط دو کشور نیازمند 
نش��ان دادن حسن نیت از س��وی طرفین برای کنار 
گذاشتن اختالفات سابق در پرتو ارتقاء گفت و گوهای 

سیاسی و اتکا بر اشتراکات است.  تسنیم

 عزم جدی تهران و دوشنبه
برای حل مشکالت سیاسی با فعالیت سفرای جدید

یک روزنامه لبنانی، پیروزی یک حزب  رسـانه راس��ت افراطی برای نخس��تین بار در بـازي 
انتخاب��ات پارلمانی اس��پانیا را ناش��ی از کمک ه��ای مالی 
عربس��تان دانست که توسط فرقه تروریس��تی منافقین در 

اختیار این حزب ضد مسلمان قرار گرفته است.
روزنام��ه البناء در یادداش��تی با عنوان عربس��تان تحت 
نظارت ترامپ به دش��منان اروپایی اعراب پول می دهد، ابعاد 
پنهانی پشتیبانی مادی و معنوی عربستان سعودی از گروهک 
تروریستی منافقین و احزاب راست افراطی در اروپا را برشمرد.
محمدصادق الحسینی، نویسنده این یادداشت در مقدمه 
آن با اشاره به راه یافتن نخستین بار یک حزب راست افراطی به 
پارلمان اسپانیا آورده است: در اتفاقی غیرمنتظره برای بسیاری 
از رسانه ها و ناظران سیاسی در اروپا، حزب راست افراطی، ضد 
عرب و ضد مس��لمان و ضد مهاجر ک��ه درصدد عضویت در 
پارلمان اروپاس��ت، پیروز شد و نام آن حزب »ُوکس« )صدای 
ملت( اس��ت؛ این حزب توانست 24 کرسی در پارلمان جدید 
اس��پانیا به دس��ت آورد یعنی 26.1 آرای رای دهندگان را در 

انتخابات 28 آوریل 2019 از آن خود کرد.
حزب مذکور در تاریخ هفدهم دسامبر 2013 توسط »آلیو 
ویدال کوآدراس« یکی از اعضای حزب محافظه کار »مردم« 
اسپانیا در آن زمان تاسیس شد، وی عضو پارلمان اروپا و قائم 
مقام وقت پارلمان بود. البناء نوشت: »آلیو ویدال کوآدراس« 
نماینده حزب راس��ت گرای ُوکس اس��پانیا در انتخابات سال 
2014 اروپ��ا که البته در این انتخاب��ات موفق به راهیابی به 
پارلمان اروپا نیز نشد، می گوید که از گروهک مجاهدین خلق 

)منافقین( کمک های مالی دریافت کرده است.
این حزب راس��ت گرای اس��پانیا 146 مرتبه کمک های 
مالی به ارزش 800 هزار یورو طی سه ماه مانده به انتخابات 
سال 2014 پارلمان اروپا از منافقین دریافت کرده است، این 
کمک ها از طریق 15 کشور مختلف از جمله آلمان، سوئیس، 

ایتالیا، آمریکا و کانادا در اختیار این حزب قرار گرفته است.
ای��ن سیاس��تمدار اس��پانیایی در س��ال های مختلف در 
نشست های ساالنه گروهک تروریستی منافقین که عمدتا در 
پاریس برگزار می شود حضور فعال داشته و در این نشست ها به 
عنوان یکی از سخنرانان کلیدی به ایراد سخنرانی نیز پرداخته 
است. تصاویر مختلفی از وی در کنار اعضای اصلی این گروهک 
تروریس��تی ثبت شده و به جا مانده است که همگی از ارتباط 

نزدیک وی با این گروهک تروریستی حکایت دارد.
این روزنامه افزود: »دانیل بنیامین«، از اعضای دولت قبلی 
آمریکا )هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه 
آمریکا( در بیست و سوم نوامبر 2016 با انتشار مقاله ای در مجله 
پولیتیکو تاکید کرد که منافقین از نفوذ زیادی بین سیاستمداران 
و نمایندگان آمریکا برخوردارند، افرادی نظیر جان بولتون مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور فعلی آمریکا، رودی جولیانی شهردار 
س��ابق نیویورک، لوئیس فریه رئیس دفتر اف.بی.آی آمریکا و 
فهرست بلندباالیی غیر از اینها که بیست هزار دالر پاداش برای 
هر مش��ارکت آنها در فعالیت های مختل��ف منافقین پرداخت 
می شد؛ او با اظهارات خود به وضوح به این مساله اشاره می کند 
که منافقین همه این قدرت مالی برای تامین مالی فعالیت های 

خود را در اختیار ندارد.  فارس    

البناء تشریح کرد؛
نقش منافقین در انتخابات اسپانیا

روزنامه آمریکای��ی لس آنجلس تایمز با  پیش بینی شکس��ت آمریکا در رسیدن دیـــــدگاه
به اهداف خود با وضع تحریم ها علیه ایران نوشت: تحریم های 
کاخ س��فید پیامدهایی هم برای خ��ود آمریکا دارد و آن هم 

به خطرافتادن روابطش با سایر کشورها است.
دونال��د ترام��پ می گوی��د پیام��د مواجهه او ب��ا ایران 
مش��خص است: او برنده هس��ت. ایران وارد یک رکود شده 
است. اقتصاد ایران در سال جاری 6 درصد کوچکتر می شود. 
ت��ورم به 40 درصد می رس��د و ارزش پول ملی این کش��ور 
پایی��ن می آید. تحریمهای جدید نفت��ی 10 میلیارد دالر از 

درآمد ایران را از بین می برد.
ول��ی ضربه خ��وردن اقتصاد ایران هرگ��ز هدف آمریکا 
نبوده اس��ت. هدف این تحریم ها فش��ار بر رژیم ایران برای 
قبول محدودیت های اعمال ش��ده از طرف آمریکا بر قدرت 
نظام��ی آن و در کل، فروپاش��ی رژیم و روی کار آمدن یک 
رژیم دست نش��انده بوده اس��ت.  به نظر می رسد هیچ کدام 
از ای��ن اهداف تحقق پی��دا نکرده اند.تعجب آور نیس��ت که 

تحریم های اقتصادی اغلب با شکست مواجه می شوند.
آمری��کا ی��ک تحریم تجاری ب��ر کوبا در زم��ان فیدل 
کاسترو در 1962 وضع کرد. پس از نیم قرن این رژیم هنوز 
سرپاس��ت. ایران از زمان پیروزی انقالب اسالمی در 1979 
تحت تحریم بوده اس��ت. چهل سال گذش��ته است و هیچ 
اتفاقی نیفتاده اس��ت. دیوید کوهن، یک مقام ارش��د سابق 
وزارت خزان��ه داری آمریکا ک��ه در زمان رئیس جمهور اوباما 
تحریم های ای��ران را هدایت می کرد می گوی��د: »تحریم ها 

هرگ��ز باع��ث تغییر رژیم نمی ش��وند«.در م��وارد معدودی 
تحریم ها باعث برگزاری مذاکرات شده اند نه تغییر رژیم.

در ایران، تحریم های چندجانبه رژیم تهران را به س��مت 
قرارداد برجام و کنار گذاشتن برنامه هسته ای کشاند. در کره 
شمالی هم تحریم ها باعث شد کیم جون اون برنامه هسته ای 
را متوقف کند و بر س��ر میز مذاکره بنشیند. ولی این چیزی 
نیست که ترامپ به ایران پیشنهاد می دهد. دولت ترامپ 12 
خواس��ته دارد: بیرون رفتن نیروهای ایرانی از سوریه، پایان 
دادن به حمایت از گروه های حامی ایران در س��ایر کشورها، 

توقف مخالفت با اسرائیل، اصالحات سیاسی در داخل و... .
از نظر واش��نگتن این اهداف ارزش��مند هستند ولی از 
نظر ایران بیش��تر شبیه به تس��لیم و سرسپردگی می مانند 
تا پیش��نهاد یک مذاکره. تاریخ نشان می دهد حذف درآمد 
نفت��ی ایران حمایت آن را از متحدانش در س��وریه، لبنان، 
عراق و... متوقف نمی کند. تحریم های کاخ سفید پیامدهایی 
هم برای خود آمریکا دارد و آن هم به خطر افتادن روابطش 

با سایر کشورها از جمله متحدان بزرگ واشنگتن است.
طب��ق تحریم های آمریکا، از اول ماه می هیچ کش��وری 
از ایران نفت نمی خرد که ش��امل چین، بزرگترین مش��تری 
نفت ایران و ش��ریک بزرگ تج��اری آمریکا، هند، بزرگترین 
دموکراس��ی جهان و ترکیه، یک متحد ناتو و هم مرز با ایران 
هم می ش��ود. اگر این کش��ورها از دس��تور ترامپ سرپیچی 
کنند، خزانه داری آمریکا آنها را از سیستم مالی آمریکا حذف 
می کند. مقامات واش��نگتن به این کش��ورها هشدار داده اند 

بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند.   ایسنا 

لس آنجلس تایمز:
سیاست تحریم ایران شکست می خورد


