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تقویت یورو در دستور کاراتحادیه اروپا 
منابع خبری پنجش��نبه گ��زارش داده اند اتحادیه 
اروپا در راس��تای مقابله با تحریم های آمریکا به دنبال 
یافتن راه هایی برای گس��ترش استفاده از ارز یورو در 

مبادالت خارجی است.
اتحادیه اروپا همزمان با ادعای تالش برای کمک 
به ش��رکت ها جهت دور زدن تحریم های آمریکا جهت 
نجات دادن توافق هسته ای برجام به دنبال پیدا کردن 
راه هایی جدید برای گس��ترده تر استفاده از ارز یورو و 

مقابله با سلطه دالر بر بازارهای مالی است. 
ش��رکت های اروپایی بعد از خروج آمریکا از توافق 
هس��ته ای مراوداتش��ان با ایران را از بی��م تحریم های 
آمری��کا معل��ق کرده ان��د. اتحادی��ه اروپ��ا علی رغ��م 
حمایت های سیاسی از برجام تا کنون گام عملی برای 
ایستادگی در برابر تحریم های آمریکا برنداشته است. 
خبرگزاری رویترز نوشته از آنجا که دالر ارز مسلط 
در مبادالت مالی دنیا اس��ت، مقام ها و تاجران اروپایی 
می دانند ک��ه تهدیدهای آمریکا را، حت��ی اگر مبنای 
حقوقی درستی نداشته باشد،  نمی توان نادیده گرفت.

دولت آمریکا تهدید کرده شرکت هایی که با ایران 
تجارت می کنند باید قید دسترس��ی ب��ه بازار آمریکا 
را بزنن��د. بانک ها، ش��رکت های بیمه و س��ایر عامالن 
مال��ی که به ه��ر نحو از ش��رکت های ناقض تحریم ها 
حمایت کنند، مش��مول جریمه می شوند. سلطه دالر 
بر بازارهای مالی اثربخش��ی مضاعفی به این تحریم ها 

بخشیده است.  ایسنا 

 ادعای همزمان امارات و عربستان 
علیه ایران

وزیر مش��اور در امور خارج��ی امارات با طرح این 
ادعای واهی که ایران مس��بب وضعیت کنونی منطقه 
اس��ت، گفت: هم��گان در حال حاضر ب��ه آرام کردن 

اوضاع و برخورد عقالنی با مسائل توجه دارند.
انور قرقاش مدعی ش��د: وضعیت کنونی منطقه تا 
حد زیادی ناش��ی از رفتار ایران است ومنطقه در دوره 

حساس و بسیار دشواری به سر می برد.
قرقاش گفت: روشن است که همگان در این زمان 
به آرامش و برخورد پخته و عقالنی با مسائل اهتمام و 
توج��ه دارند. وی درباره تحقیقات درخصوص وضعیت 
روی داده برای چهار کش��تی در بن��در فجیره امارات 
گفت: ما درحال تحقیق هس��تیم. با فرانس��ه و آمریکا 
همکاری می کنیم. دیگر دوستان نیز کمک می کنند. 
بنابرای��ن در طول چند روز آینده باید بفهمیم که چه 

روی داده و چه چیزی روشن می شود.  ایرنا 

اخبار

آمریکا به فکر رفع مشکالت داخلی خود 
باشد نه دیگران

یک عضو س��ابق پارلمان اقلیم کردستان عراق در 
مطلبی به انتقاد ش��دید از سیاست های جنگ افروزانه 

و تنش آمیز آمریکا در منطقه پرداخته است.
آری محمد هرس��ین در نوشتاری با عنوان آمریکا 
بار دیگر دموکراس��ی را بهانه جنگ افروزی خود قرار 
داده اس��ت، تاکید کرده اس��ت که تنها دلیل دشمنی 
آمریکا با ایران این اس��ت که جمهوری اسالمی ایران 

دنباله رو سیاست های آمریکا در منطقه نیست.
وی ب��ا اش��اره به وضعیت کرده��ا در دوران رژیم 
پهلوی و حمایت های آمریکا از این رژیم گفته اس��ت 
که واشنگتن با حمایت از رژیم های شاه و صدام علیه 
کردها بوده اس��ت و مش��اهده نشده اس��ت که در آن 
دوران حتی کلمه ای در حمایت از کردها و علیه ظلم 
و ستم این دو رژیم از زبان سران آمریکا جاری شود.

آری هرس��ین در ادامه نوش��تار خود به انتقاد از 
شماری از نویسندگان کرد نیز پرداخته و گفته است: 
در مرحله نمایش��ی آماده س��ازی نظام��ی آمریکا در 
منطقه، برخی از س��اده اندیشان کرد بر این باورند که 
آمری��کا با جنگ علیه ایران، دولت کردس��تان را به ما 

هدیه خواهد کرد.
عضو س��ابق پارلمان اقلیم کردستان تاکید کرده 
اس��ت که س��ردمداران آمریکا همه بش��ریت را در راه 
دس��تیابی به یک بشکه نفت قربانی می کنند و لعنت 
بر آن دولتی که از س��وی آمریکا ی��ا هر قدرتی به ما 
کردها هدیه ش��ود، زیرا استقالل به این معنی نخواهد 

بود که دیگران صاحب اختیار تو باشند.
آری هرسین در ادامه نوشتار خود گفته است که 
جمهوری اس��المی ایران در پی اس��تقالل این کشور 
است و س��ران آمریکا نمی توانند خود را وکیل مدافع 

مردم ایران معرفی کنند.
این شخصیت سیاس��ی اقلیم کردستان عراق در 
بخش پایانی این نوشتار به مشکالت روزافزون جامعه 
آمریکا اش��اره و اعالم کرده اس��ت که در حال حاضر 
افزون بر 30 میلیون نفر در آمریکا بی خانمان هستند، 
نزدی��ک به 30 میلیون نفر دیگ��ر از بیمه های درمانی 
و خدمات اولیه بی نصیب هس��تند، بنابراین بهتر است 
آمری��کا به فکر رفع مش��کالت داخلی خود باش��د نه 

کشورهای دیگر.  فارس

از نگاه دیگران 

ایران و آمریکا خویشتن داری کنند
س��خنگوی دبیرکل سازمان ملل از ش��رایط حاکم میان ایران و آمریکا ابراز 

نگرانی کرد.
اس��تفان دوجاریک، در واکنش به افزایش تنش ها می��ان ایران و آمریکا به 
جمعی از خبرنگاران گفت: ما نگران ش��کنندگی این مس��ئله هس��تیم. از تمام 

طرفین درخواست می کنیم که نهایت خویشتن داری را به خرج دهند و از افزایش 
تنش ها خودداری کنند. وی افزود: این وضعیت بسیار شکننده است و ما نگران برخی 

سخنانی هستیم که شنیده ایم.
دوجاریک با اشاره به اینکه گوترش، دبیر کل سازمان ملل به دقت تحوالت را زیر نظر 
دارد، گفت: ما شرایط را زیر نظر داریم. پیام ما، خویشتن داری در سخن و عمل است. این 
یکی از همان موقعیت هایی  است که می تواند برداشت اشتباهی از سخنان و یا اعمال یکی 

از طرفین صورت گیرد و در نتیجه به اقداماتی فاجعه بار منجر شود.  صداوسیما 

دیدگاه 
اروپا رویکردی متفاوت از آمریکا در قبال برجام دارد

صدر اعظم آلمان موضع واحد اروپا در قبال برجام را ارزشمند ارزیابی کرده 
و تاکید کرد که فرانسه، آلمان و انگلیس رویکردی متفاوت از آمریکا را در قبال 

برجام دنبال می کنند.
آن��گال مرکل، به مس��ئله برج��ام پرداخته و گفت: اروپا به نظر می رس��د در 

موضوع ایران حقیقتا ضعیف اس��ت چرا که یورو مانند دالر یک ارز اصلی نبوده و 
از این رو مقابله با تحریم های آمریکا برای ما دشوار است.

وی افزود: از طرف دیگر با این حال اروپا در این مسیر همچنان در حال تکامل است. 
آلمان، فرانسه و انگلیس در مسئله توافق هسته ای با ایران مسیری متفاوت از آمریکا را 
دنبال می کنند. وی گفت: اینکه اروپا در این مسئله مهم دیگر مانند دوران جنگ عراق 
دچار جدایی نیست به خودی خود ارزشمند است. گفتنی است؛ هنوز کشورهای اروپایی 

تعهدات برچامی خود را اجرا نکردند.  فارس 

درحاشیه 
واکنش ایران به بمباران منازل مسکونی در صنعا 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جنایت جدید ائتالف سعودی در بمباران 

منازل مسکونی در شهر صنعا پایتخت یمن را به شدت محکوم کرد.
س��ید عباس موس��وی جنایت جدید ائتالف س��عودی در بمب��اران منازل 
مس��کونی در شهر صنعا پایتخت یمن را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها 

نفر از کودکان و زنان ش��د، به شدت محکوم و ضمن ابراز همدردی با بازماندگان 
قربانیان این حمله هوایی در ماه مبارک رمضان افزود: از مجامع بین المللی و حقوق 

بش��ری می خواهیم که به مس��ئولیت خود عمل کنند و از ه��ر طریق ممکن مانع تکرار 
این جنایات شوند.

وی افزود: کشورهای حامی نیروهای متجاوز به یمن با در اختیار قراردادن بمب ها به 
ائتالف، در این جنایات شریک بوده و باید پاسخگو باشند.روز پنجشنبه در پی بمباران منازل 

مسکونی الرقاص در مرکز صنعا 77 نفر کشته و زخمی شدند.  باشگاه خبرنگاران 

سخنگو

رنا
ای

ش��مار زیادی از نماینده ه��ای کنگره  آمری��کا ب��ه دول��ت دونال��د ترام��پ، راهب�����رد
رئیس جمهور آمری��کا درباره تحریف واقعیت ها درباره ایران 

و احتمال درگیری نظامی هشدار داده اند. 
آدام اسمیت، آدام ش��یف و الیوت انگل، روسای کمیته 
نیروهای مسلح، اطالعاتی و امور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا در نامه ای خطاب به مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا 

درباره سیاسی سازی اطالعات درباره ایران هشدار داده اند. 
قانونگ��ذاران آمریکایی در ای��ن نامه در خصوص برخی 
تالش ها برای سیاس��ی کردن ارزیابی های جامعه اطالعاتی 
درب��اره ایران هش��دار داده و نوش��ته اند: ملت م��ا، چنانکه 
در بی اعتنای��ی کاخ س��فید به تحلیل جامع��ه اطالعاتی در 
خصوص عراق و اس��تفاده گزینش��ی از اطالعات مربوط به 
عراق برای توجیه جنگ با این کش��ور ش��اهد بود، کاماًل به 
مخاطرات گزینش اطالع��ات و نادیده گرفتن آن در عرصه 

سیاسی خارجی و تصمیم گیری های امنیتی آگاه است.
چهار سناتور دیگر هم به دونالد ترامپ نامه نوشته  و از 

او بابت بزرگنمایی تهدید ایران انتقاد کرده اند. 
این قانونگذاران مجلس س��نا در نام��ه ای که به رویت 
فارن پالیس��ی رس��یده نگرانی کنگ��ره آمری��کا از احتمال 

درگیری نظامی با ایران را گوشزد کرده اند. 
نگارن��دگان نام��ه راهبرد دولت آمریکا درب��اره ایران را 
ناهمخ��وان و مض��ر توصیف کرده و نوش��ته اند ارزیابی های 
فعلی از تهدید ایران با الگوی بزرگنمایی تهدیدها و تحریف 

اطالعات انطباق بیشتری دارد.
تی��م کی��ن، س��ناتور آمریکای��ی ه��م یک��ی دیگر از 

قانونگذارانی اس��ت که پنجشنبه به دولت ترامپ درباره هر 
گونه درگیری نظامی با ایران هش��دار داد.  او گفت: س��طح 
تهدید درباره خطراِت مربوط به ایرانی ها چقدر اس��ت و چه 
مقدار از افزایش این تهدیدها مس��تقیماً ناش��ی از کارهایی 

است که خود دولت برای تحریک ایران انجام داده؟
او اضافه کرد: تصور ما این است که احمقانه خواهد بود 
که وارد جنگ با ایران ش��ویم. این خصومت به دلیل خروج 

رئیس جمهور از یک توافق دیپلماتیک ایجاد شده.
اقدام��ات و اظه��ارات نماین��دگان کنگ��ره آمریکا در 
حال��ی ص��ورت گرفته که دو رس��انه آمریکایی پنجش��نبه 
در گزارش های��ی جداگانه بر تالش »دونال��د ترامپ« برای 
دورگزینی از درگیری نظامی با ایران تأکید کرده  و نوشته اند 
او از تالش های خودسرانه برخی از مشاورانش برای کشاندن 

او به جنگ با ایران، ناخرسند است. 
س��ی. ان. ان به نقل از منابع آگاه نوش��ته ترامپ معتقد 
اس��ت مداخله نظامی گس��ترده در ایران ب��رای او از لحاظ 
سیاس��ی ویرانگر خواهد بود.  واشنگتن پس��ت هم به نقل از 
چندین مقام آمریکایی نوش��ته ترام��پ رویکرد دیپلماتیک 

برای حل و فصل تنش ها را ترجیح می دهد.
از س��ویی دیگر پایگاه ان. بی .س��ی. نیوز در گزارش��ی با 
همین محور نوشت وزارت خارجه آمریکا به تمامی کارکنان 
غیرضروری س��فارت خود در عراق دس��تور داد س��اختمان 
س��فارت در بغداد و کنس��ولگری آمری��کا در اربیل را ترک 
کنن��د. چندی قبل تر جان بولتون، گف��ت آمریکا اطالعاتی 
دریافت کرده که نشان می دهد ایران یا نیروهای نیابتی این 

کشور قصد حمله به منافع آمریکا را دارند. مهر 

قانونگذاران آمریکایی به دولت ترامپ هشدار دادند:
مراقب تحریف واقعیت ها درباره ایران باش

بع��د از ی��ک س��ال سیاس��ت صب��ر  اس��تراتژیک، ای��ران تصمیم به کاهش معادل�����ه
گام  ب��ه گام تعه��دات برجامی خ��ود گرفت، ام��ا هم زمان 
کاه��ش همکاری های بین المللی" خ��ود در حوزه مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر، مقابله با تروریس��م و حمایت و میزبانی 
از پناهجوی��ان مختلف را نیز اعالم ک��رد که با واکنش های 
زیادی رو به رو ش��د. اقدامی که ب��ه مراتب از واکنش های 
هس��ته ای ایران ب��ه تحریم های آمریکا و س��کوت اروپا، در 

صورت ایستادگی ایران روی آن، اثرگذارتر خواهد بود.
حس��ن روحان��ی رئیس جمه��وری کش��ورمان روز ۱۸ 
اردیبهش��ت در تشریح تصمیم جدید ایران مبنی بر کاهش 
تعهدات هس��ته ایضمن اعالم دو اقدام هس��ته ای در مرحله 
اول، در رابط��ه ب��ا دامنه برخی تبعات تش��دید تحریم ها و 
فشار حداکثری که می تواند آثار انسانی و امنیتی منطقه ای 
و فرامنطقه ای داشته باش��د به کشورهای ۱+۴ به ویژه سه 

کشور اروپایی هشدار داد.
با تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا بعد از خروج این 
کش��ور از برجام و افزایش قیمت دالر و بر اس��اس آمارهای 
منتش��ر ش��ده بی��ش از 700 ه��زار مهاجران افغانس��تانی 
)غیرقانونی( از مس��یرهای مختلف غیرقانونی ایران را ترک 
و راه��ی ترکیه و کش��ورهای اروپایی ش��دند. ای��ن موج از 
مهاجرت افغان ها از ایران در چهل س��ال گذشته کم سابقه 
بوده اس��ت اما افزایش قیمت دالر موجب شد تا آنها مقصد 
یا مقاصد دیگری را با وجود مش��کالت بس��یار برای کسب 

درآمد انتخاب کنند.
س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه 

کش��ورمان نیز چهارشنبه هفته گذش��ته در گفت وگویی در 
تشریح مواضع ایران در رابطه با کاهش توان مالی ایران برای 
تأمین هزینه های مدیریت پناهجویان، مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر و تروریس��م، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از س��ه 
میلیون ش��هروند افغانستانی در ایران زندگی می کنند که بر 
اساس برخی از برآوردها بیش از دو میلیون فرصت شغلی را 
در اختیار دارند که بر اساس برآوردها ساالنه 3 تا ۴ میلیارد 
یورو از کشور خارج می شود. افغان ها با توجه به نبود امنیت 
و بیکاری ش��دید در کشورش��ان راهی ایران می ش��وند تا با 

کسب درآمد خانواده هایشان را در افغانستان اداره کنند.
بدون ش��ک ایران یک��ی از مهم تری��ن لنگرهای تأمین 
امنیت در منطقه از دیرباز بوده و هس��ت و این مساله مهم 
بر دوس��ت و دشمن پوشیده نیست و این خدمات در حوزه 
مبارزه با تروریس��م، مواد مخدر و پناهجویان بس��یار روشن 
اس��ت به ش��کلی که در گزارش های بین المللی مختلف از 

نقش و خدمات ویژه ایران قدردانی شده است.
ایران هم مرز با بزرگ ترین تولید کننده تریاک در جهان 
است. افغانس��تان امروز بیشتر از ۸0 درصد از تریاک دنیا را 
تولید می کند و با توجه به اینکه ایران در مسیر ترانزیت این 

مواد قرار گرفته مشکالت زیادی را شاهد است.
هش��دار مقامات ایران به پناهجویان مختلف، از این نظر 
که آنها را برای آینده ای سخت آماده می کند مثبت است. اما 
این که در صورت تصمیم تهران برای خارج کردن پناهجویان، 
آنه��ا چه مقص��دی را انتخ��اب می کنند، به افغانس��تان باز 
می گردن��د یا یکی از پایتخت های اروپایی و آمریکا را انتخاب 

خواهند کرد، به خودشان بستگی دارد.  ایسنا 

کدام ایران را از فشار حداکثری خارج می کند؟
کاهش تعهدات هسته ای یا کاهش همکاری های بین المللی

گروه دیپلماسی   در حالی از یکش��نبه گذشته پرون�����ده
وزی��ر خارجه کش��ورمان در س��فری منطقه ای به 
ترکمنس��تان، هند، ژاپن و س��پس چین سفر کرد 
که به باور ناظران سیاس��ی این س��فرها و رایزنی ها 
خیلی زودتر باید اتفاق می افتاد و مناسبات تجاری 
گسترده تری با کشورهای همسایه برقرار می شد نه 
اینک��ه بعد از خروج آمریکا و تش��دید تحریم ها در 
دقیق��ه نود تازه متوجه ش��ویم که ن��ه روی برجام 
می توان حس��اب باز کرد و نه روی اروپایی هایی که 
بدون اجازه آمریکا حتی نمی توانند آب هم بخورند.

دس��تاورد تقریب��ا هی��چ برجام نه مش��کالت 
اقتص��ادی کش��ور را حل ک��رد و ن��ه تحریم های 
ظالمان��ه آمریکا و متحدان��ش را از بین برد، بلکه 
گس��تاخی آنها در قبال ملت ای��ران را روز به روز 
تش��دید کرد، از خروج آمری��کا از برجام گرفته، تا 
تروریس��تی اعالم کردن س��پاه پاسداران و نیز لغو 
معافیت ه��ای نفت��ی و بعد از آن نی��ز تحریم های 

متعدد علیه فوالد و سایر فلزات کشور.
ت��ا پیش از این برخی در داخل هنوز هم امید 
واهی به برجام و اروپا داشتند البته با وجود تشدید 
تحریم ها برخی هنوز گم��ان می کنند که بهترین 

مسیر مذاکره است اما، زهی خیال باطل.
ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند ک��ه اگر تیم 
دیپلماسی کشورمان به جای تمرکز هرچه بیشتر 
بر روی توافق هسته ای و کشورهای اروپایی، روی 
کش��ورهای منطقه تمرکز می کرد بطور حتم شاید 
مسیرهای اقتصادی بیشتر به روی ایران باز می شد 
اگرچه هنوز هم دیر نش��ده اس��ت و باید توجه به 
کش��ورهای منطقه اولویت دیپلماس��ی کشورمان 
قرار گیرد. وزیر خارجه کشورمان یکشنبه گذشته 
در صدر یک هیات بلند پایه عازم عش��ق آباد شد 
تا با مقامات عالی ترکمنس��تان درباره مس��ائل دو 
جانب��ه و تحوالت منطقه ای و بی��ن المللی دیدار 

و گفت وگو کند.
وی در این سفر دور روزه در دیدارهای خود از 
جمله با قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهوری 
کشور میزبان، راه های گسترش روابط دو جانبه از 
جمله در زمینه های سیاسی، تجاری، حمل و نقل، 
انرژی، گمرک��ی و همچنین مه��م ترین تحوالت 
منطق��ه ای و جهانی را مورد گف��ت و گو و تبادل 

نظر قرار داد.
ظری��ف صب��ح دوش��نبه در دیدار ب��ا رئیس 

جمهوری ترکمنس��تان، در خصوص ابعاد مختلف 
رواب��ط دو جانبه و مهمترین مس��ائل منطقه ای و 
بین المللی در چارچوب رایزنی ها و مشورت های 

دوجانبه مذاکره و گفت وگو کرد.
وی همچنی��ن در دی��دار ب��ا رش��ید مردوف 
همتای ترکمستانی خود گفت که مشترکات ایران 
و ترکمنستان بیش از همسایگی است و جمهوری 
اس��المی ایران برای گسترش بیش از پیش روابط 

دو کشور دوست و همسایه آمادگی کامل دارد.
دو وزیر خارجه بعد از این دیدار رسمی، ریاست 
یک نشست مش��ترک هیات های رسمی دو کشور 
را ک��ه با حضور نمایندگان وزارتخانه های نفت، راه 
و شهرس��ازی و نیرو از ایران و بخش های مرتبط 
ترکمنستانی در محل وزات خارجه ترکمنستان در 

عشق آباد برگزار شد، به عهده گرفتند.
وزیر خارجه ایران در پایان این س��فر دو روزه 
دس��تاورهای آنرا مثبت ارزیاب��ی و تاکید کرد که 
همکاری های ایران و ترکمنس��تان در زمینه های 
انرژی، ترانزیت، حمل و نقل و مبارزه با مواد مخدر 

گسترش می یابد.
ظری��ف ابراز امیدواری کرد ک��ه هم مردم دو 
کش��ور و هم مردم منطقه از نتایج مثبت توس��عه 
همکاری های تهران و عشق آباد در حوزه تجاری و 
فرهنگی، همکاری در ح��وزه مبارزه با مواد مخدر 

بهره مند شوند.
در ادامه این سفر منطقه ای ظریف به هند سفر 
کرد با مقامت هندی به دیدار و گفت گو نشس��ت، 
چنانچ��ه وی  وزی��ر امور خارجه با انتش��ار پیامی 
در خصوص س��فر منطقه ای اخیر خود نوشت: در 
ترکمنس��تان و هند مذاکرات بسیار خوبی داشتم. 
منفع��ت واقعی امنیت ملی آنهایی که خود در این 
منطقه ش��کننده زندگی می کنند در ترویج صلح، 
ثبات، همکاری و پیوند اس��ت. ای��ران کماکان در 
دس��ترس ترین، موثرترین، پایدارترین و امن ترین 

شریک است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان چهارشنبه 
نیز پس  از س��فر به ترکمنستان و هندوستان، در 

پاسخ به دعوت تارو کونو همتای ژاپنی وارد توکیو 
شد و ضمن دیدار با وزیر خارجه ژاپن با شینزو آبه 
نخست وزیر این کشور نیز مالقات و گفت وگو کرد.

ظری��ف در پایان دیدارش ب��ا همتای ژاپنی به 
تش��ریح گفت وگوهای انجام شده پرداخت و افزود: 
در مورد ش��رایط کنونی منطقه، اقدامات آمریکا و 
نحوه حفاظت از برجام، اگر جامعه بین المللی عالقه 
مند باشد از برجام حمایت کند، گفت وگو شد. وی 
افزود: روش های کاهش تن��ش در منطقه و توقف 
اقدامات جنگ طلبانه آمریکا را برای ایشان توضیح 
دادم و اینک��ه ایران به دنب��ال درگیری در منطقه 
نیس��ت، ولی همواره از منافع خ��ود با قدرت دفاع 

کرده و اکنون نیز همین کار را انجام خواهد داد.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی اضافه کرد: در این 
دیدار همچنین در خصوص ضرورت اینکه اگر قرار 
اس��ت جامعه بین المللی برج��ام را حفظ کند، در 
زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف 
برجام بوده است، باید تعهد و اقدام کنند و جز این 
راه روش��ی برای حفظ برجام وج��ود ندارد، گفت 

وگو کردم.
ظری��ف همچنین پیش از ترک ژاپن به مقصد 
چی��ن درباره رایزنی های��ش در توکیو گفت: حتما 

الزم اس��ت در ش��رایطی که آمریکا با تالش برای 
ایجاد تنش و درگیری و نقض برجام اقدام می کند 
کش��ورهای مهم را در جریان آخرین تحوالت قرار 

داده و مشورت هایمان را با آنها ادامه دهیم.
رئی��س دس��تگاه دیپلماس��ی عن��وان ک��رد: 
بحث ه��ای خوبی هم با نخس��ت وزی��ر و هم وزیر 
خارجه داشتم و امیدوارم نتایج این بحث ها به نفع 

مردم دو کشور باشد.
ظریف همچنین با سه رسانه ژاپنی ان.اچ.کی، 
کیودو و تی .بی .اس در خص��وص آخرین تحوالت 
برج��ام عنوان کرد که تی��م ب )بنیامین نتانیاهو، 
جان بولتون، محمد بن زاید و محمد بن س��لمان( 
با اقدام��ات جنگ طلبانه، دس��ت به خودکش��ی 

)سیاسی( خواهد زد.
وی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: آی��ا جهان 
متمدن قلدری رژیم آمریکا علیه کسانی که قانون 
را رعای��ت کرده و قطعنامه ش��ورای امنیت را اجرا 

می کنند، می پذیرد؟!

نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی است
در ادام��ه س��فر ظریف، در ب��دو ورود به پکن 
در تش��ریح هدفش از این س��فر عنوان کرد: چین 

یکی از مهمترین ش��رکای جمهوری اسالمی است 
هم ش��ریک سیاسی ما و هم شریک بسیار نزدیک 

اقتصادی ما و هم از اعضای باقیمانده در برجام.
وی افزود: مهم اس��ت در ای��ن مرحله جدید 
مشورت های نزدیکی با طرف چینی داشته باشیم 
به خصوص درباره تحوالت اخیر و تصمیم جمهوری 
اسالمی ایران در مورد حقوقش در برجام طبق بند 
36 و همین طور درباره روابط دوجانبه و مس��ائل 
بس��یار خطرناکی که در منطقه ما امروز در جریان 

است، گفت وگو کنیم.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ادامه داد: فرصت 
بس��یار خوبی بود که بعد از س��فر ژاپن توقفی هم 
در چین داش��ته باش��م و بتوانم با دوستان چینی 

گفت وگو کنم.
ظریف درباره اینکه ش��ما ب��رای نجات برجام 
به س��ه کشور س��فر کردید و نتایج مذاکراتش در 
ترکمنس��تان، هن��د و ژاپن نیز بیان کرد: بیش��تر 
مذاک��رات ما برای اعالم ش��رایط و مش��ورت بوده 
است.نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی است.
اگر جامعه بین المللی احس��اس می کند که برجام 
یک دس��تاورد مهم اس��ت باید همانند ایران اقدام 

عملی برای حفظ برجام انجام دهد.
وی با بیان اینکه جامع��ه بین المللی تاکنون 
بیش��تر اظهارنظ��ر و صدور بیانیه داش��ته تا اینکه 
اقدام عملی داشته باشد، اظهار داشت: اقدام عملی 
کامال مشخص است باید وضعیت روابط اقتصادی 
ایران عادی سازی شود، این اقدامی است که برجام 
صریحا به آن اشاره دارد و قطعنامه 223۱ شورای 
امنیت به همین موضوع اشاره دارد ولذا الزم است 
که اگر جامعه بین المللی و س��ایر کشورهای عضو 
برجام  دوس��تان ما در برجام مثل چین و روس��یه 
تمایل دارند این دس��تاورد حفظ ش��ود با اقدامات 
عملی باعث ش��وند م��ردم ایران بتوانن��د از منافع 

برجام بهره مند شوند.
پیش��تر در پی س��فر حس��ن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران به عشق آباد و در ادامه رایزنی های 
مقامات دو کش��ور و در راستای اجرای موافقتنامه 
انتقال محکومان فیمابین جمهوری اسالمی ایران 
و ترکمنس��تان بود که در هشتم فروردین ۱397 
تعداد 2۸3 زندانی ایرانی و تعدادی زندانی ترکمنی 
در م��رز لطف آباد و با حضور نمایندگان قضایی دو 
کش��ور و همچنین نماینده س��فارت کشورمان در 

عشق آباد مبادله شده بودند.

دیپلماسی منطقه ای ظریف با سفر به ترکمنستان، هند، ژاپن و چین فعال شد

رایزنی های دیرهنگام اما بجا

یو اس ای تودی:
یکا    تحرکات نظامی آمر

وی ایران است وانی ر برای عملیات ر
رس�انه یک رس��انه آمریکایی نوشته  درب��اره نقش مش��اور امنیت ب�ازي 
مل��ی کاخ س��فید در سیاس��ت های رئیس جمهور 

آمریکا علیه ایران غلو شده است.
روزنامه یو.اس. ای . تودی با اشاره به تحلیل هایی 
که جان بولتون را خطرناک ترین فرد در دنیا معرفی 
می کنند نوش��ته این ایده در سراسر دنیا جا افتاده 
که او در حال هدایت ترامپ به سمت یک درگیری 

نظامی خطرناک با ایران است. 
ام��ا کارشناس��ان امنیتی ه��م در داخل کاخ 
س��فید و ه��م در از بیرون آن گفته ان��د که درباره 
نق��ش بولتون و نف��وذ او روی ترامپ، به خصوص 

در مس��ئله ای مانند جنگ علیه ایران مبالغه شده 
است. 

م��ارک دابوویتز، مدیر عامل الب��ی ضدایرانی 
بنی��اد دفاع از دموکراس��ی ها گفت��ه در یک رقص 
ژئوپولتیک که با هدف ارس��ال پیامی سرس��ختانه 
به ایران طراحی ش��ده، جان بولتون صرفاً در حال 

ایفای نقش خودش است.  
وی گفت: اگر شما یک ستیزه جوی تمام عیار 
می خواهید بولتون از بس��یاری جهات، اصل همان 
چیزی اس��ت که دنبالش می گردی��د. این کار )به 
خدمت گرفت��ن بولتون( از منظ��ر عملیات روانی 

مفید است.  
دابوویتز تصریح کرد کاخ سفید تعمداً تصمیم 
برای ارس��ال بمب افکن های بی 52 و س��ایر نیروی 
نظام��ی خود به منطقه را در ب��وق و کرنا کرده، به 
صورت کاماًل هدفمند گفته که این کار را در واکنش 

ب��ه تهدیدهای ای��ران انجام می ده��د و عمداً جان 
بولتون را برای اعالم این پیام ها انتخاب کرده است.

او که یکی از مشاوران غیررسمی ترامپ درباره 
ایران اس��ت در ادامه گفت: »من فکر می کنم این 
سیاست یک کارزار کاماًل هماهنگ است که دارای 
یک وجه روابط عمومی، ی��ک وجهه موضع گیری 

نظامی و یک وجه اقتصادی-مالی است.
دابوویتز گفت که بولتون و مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا پلیس های بدی هس��تند که باعث 
عصبانیت ایران و سایر کش��ورها از مقاصد ترامپ 

می شوند. 
او سپس با اش��اره به سیاست ترامپ در قبال 
کره شمالی که از تهدید به حمله اتمی آغاز شد و 
در حال حاضر به تمجیدهای غلو آمیز از رهبر کره 

شمالی کشیده است.
ترامپ در توئیتی س��ال گذشته کره شمالی را 

تهدید کرد آزمایش های موش��کی و هسته ای این 
کش��ور را با »آتش و خش��می« که در دنیا نمونه 
ندارد پاس��خ خواهد داد.« او چند ماه بعد از رهبر 
کره شمالی تمجید کرد و حتی گفت که او و رهبر 

کره شمالی عاشق یکدیگر شده اند.
دابوویتز گفت: ترامپ می تواند از تهدید به راه 
انداختن آتش و خش��م به ارسال نامه های عاشقانه 
برس��د، پس او تا حدی نرمش دیپلماتیک دارد. او 
یک دقیقه می تواند اندازه بولتون س��تیزه جو باشد 
و بعدش فریاد بزند: "هی، ش��ما که آنجا هس��تید؛ 

می خواهید صحبت کنیم؟"
به نظر می رسد مالقات روز پنجشنبه ترامپ با 
رئیس جمهور سوئیس که کشورش به میانجی گری 
میان ایران و آمریکا ش��هره است، در همین راستا 

بود. 
ترام��پ بعد از ناوگ��روه ضربتی ی��و.اس.اس. 

آبراه��ام لینکلن و ی��گان بمب افکن های آمریکا به 
خلیج فارس گفته که دوس��ت دارد مقام های ایران 
به او زنگ بزنند و با او بر سر توافق هسته ای جدید 

مذاکره کنند. 
دو رسانه آمریکایی پنجشنبه در گزارش هایی 
جداگانه بر تالش »دونالد ترامپ« برای دورگزینی 
از درگیری نظامی با ایران تأکید کرده  و نوشته اند 
او از تالش ه��ای خودس��رانه برخی از مش��اورانش 
برای کشاندن او به جنگ با ایران، ناخرسند است. 
س��ی. ان. ان به نقل از منابع آگاه نوشته ترامپ 
معتقد اس��ت مداخل��ه نظامی گس��ترده در ایران 
ب��رای او از لح��اظ سیاس��ی ویرانگ��ر خواهد بود. 
واشنگتن پست هم به نقل از چندین مقام آمریکایی 
نوشته ترامپ رویکرد دیپلماتیک برای حل و فصل 
تنش ها را ترجیح می دهد و خواس��تار گفت وگوی 

مستقیم با سران ایران است.  فارس 


