دیپلمات

غرب آسیا

آمریکا دست از فشار حداکثری بر ایران بردارد

در حاشیه

تاکید بر ضرورت بهبود روابط میان ایران و کشورهای خلیجفارس

وزیر امور ایاالت و مناطق مرزی پاکستان تاکید کرد :این کشور خواهان بهبود
روابط میان ایران و کشورهای خلیجفارس و ایفای نقش موثر در این خصوص است.
ش��هریار خانآفریدی تاکید کرد :رویارویی در منطقه و یا بروز جنگ جدید
به نفع هیچکس نیس��ت بلکه این وضعیت درد و آالم ملتها به ویژه پناهندگان
را تش��دید میکند .وی خطاب به جامعه جهانی گفت که نباید حتی ذرهای روی
صلح و ثبات منطقهای مصالحه کرد بنابراین کش��ورهای مسئولیتپذیر در منطقه و
جهان باید جلوی تشدید اوضاع را بگیرند.
آفریدی تاکید کرد :صلح باید حرف اول و آخر در منطقه باشد و به خاطر تمام جهان و
نسلهای آینده نباید نسبت به این موضوع حیاتی بیتوجهی کرد .وی با اشاره به سفر اخیر
نخستوزیر پاکستان به ایران ،افزود :ما به طور روشن این پیام را مخابره کردیم که اسالمآباد
برای کمک به بهبود روابط تهران و کشورهای خلیجفارس آماده ایفای نقش موثر است.

وزیر امور خارجه چین با تاکید بر اینکه واش��نگتن نباید از فش��ار حداکثری
برای حل مسائل با ایران استفاده کند ،از کشورها خواست تا جعبه پاندورا را در
خاورمیانه باز نکنند.
وانگ یی پس از دیدار با همتای س��وری خود در پکن در جمع خبرنگاران از
افزایش تنشها در منطقه خلیج(فارس) ابراز نگرانی و تاکید کرد که واشنگتن نباید
از فشار حداکثری برای حل مسائل با ایران استفاده کند .وی از ایران خواست تا از توافق
هستهای که در سال  ۲۰۱۵میان تهران و قدرتهای جهانی حاصل شد ،کنار نرود.
وی گفت :بهطور قطع چین نسبت به شرایط کنونی در منطقه خلیج(فارس) و افزایش
تنشها میان ایران و آمریکا نگران اس��ت و از تمام طرفها میخواهد تا از اختالفات خود
بکاهند و به سمت درگیری حرکت نکنند .بهویژه طرف آمریکایی باید دست از روش فشار
حداکثری خود بردارد .هیچ رفتار یکجانبهای جایی در حقوق بینالملل ندارد.

آرام کردن تنش در منطقه به دیپلماسی نیاز دارد

رئی��س مجلس نمایندگان ایاالت متحده ،به توافق پنتاگون برای اعزام نیروی
بیش��تر به خاورمیانه ،واکنش نشان داد و با انتشار بیانیهای در اینباره اظهار کرد:
آمریکاییها نباید در مورد حکومت ایران هیچگونه توهمی داشته باشند و باید به
پاسخگو ساختن ایران در مورد رفتارهای خطرناکش در منطقه ،متعهد باشند.
نانس��ی پلوسی افزود :آرام کردن تنش در منطقه به دیپلماسی و مذاکره نیاز
دارد و آمریکا باید به مذاکره با همپیمانان خود ادامه دهد تا راهحل مناس��بی را پیدا
کن��د و با اقدامات خود ای��ن منطقه را به جای ناامنی تبدیل نکند .افزایش تنش در این
منطقه نگرانکننده اس��ت .وی در ادامه این بیانیه گفت :ما باید قوی ،باهوش و آگاهانه
اقدام کنیم .نباید در تصمیمگیری عجول و بیپروا باشیم.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود :اگر دولت به دنبال ارسال نیروی بیشتر به خاورمیانه
است و یا هر تصمیمی در این زمینه دارد ،باید هر چه سریعتر به کنگره اطالع دهد.
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با ارایه راهکارهایی برای مقابله با یکجانبهگرایی

شمخانی :آمریکا هویت و حاکمیت ملی کشورها را هدف گرفته است
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تر يبــــو ن
اع�لام ک��رد :سیاس��تهای
تروریس��تی نوین آمریکا هوی��ت و حاکمیت ملی
کشورها را هدف گرفته است.
دریابان علی شمخانی دیروز طی سخنرانی در
دهمی��ن اجالس بینالمللی نماین��دگان عالی امور
امنیتی کشورها در شهر اوفا با بیان این مطلب افزود:
امروزه ماهیت ،شکل و شیوه تهدیدات امنیتی تغییر
کرده اس��ت و متاسفانه شاهد رشد سریع تهدیدات
نوین و ترکیبی (هیبریدی) در جهان هستیم.
وی امنیت و توسعه پایدار را دو مفهوم به هم
پیوسته عنوان کرد و افزود :تهدیدات نوین امنیتی
مرزه��ای زمینی ،هوایی و دریایی را پش��ت س��ر
گذاش��ته و امروز یک وی��روس نرمافزاری میتواند
کار سالح هستهای را انجام دهد.
ش��مخانی با اش��اره به اقدامات آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی در اس��تفاده از ویروس استاکسنت
برای آس��یب زدن به تاسیس��ات هس��تهای ایران
گفت :س��کوت و یا واکن��ش ضعیف جهانی به این
تهاجم س��ایبری موجب ش��د تا امروزه آمریکا این
جسارت را پیدا کند تا حمله سایبری به تاسیسات
برق کشور ونزوئال را انجام دهد.
وی افزود :با کمال تاسف امروز ابزارهای جدید
جنگ در کنار س�لاحهای متعارف و نامتعارف در
اختیار جنگطلبان قرار گرفته است
دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی ،آمریکای
ترام��پ را جنگطلبترین کش��ور در طول دوران
موجودیتش توصیف کرد و خاطرنش��ان س��اخت:
آمریکا امنیت نظ��ام بینالملل را با یکجانبهگرایی
و تحریمهای فرامرزی ،بیثبات کرده و نظام پولی

نمای نزدیک

«ترامپیسم» پدیدهای است که امنیت و سلیقه شخصی را نشان میدهد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :با پدیدهای جهانی به اسم ترامپیسم
مواجهیم که سلیقهای و شخصی است.
دریابان علی شمخانی در بدو ورود به روسیه درباره اهمیت این سفر و
اجالس «تضمین امنیت ملی و توسعه اقتصادی پایدار در مقابله با تهدیدات
هیبریدی» گفت :این اجالس ،اجالس مهمی است و تبادل نظرهای خوبی راجع
به جریانی که امروز نه جهانگرا و نه چندجانبهگرا و حتی نه یکجانبهگرا است
صورت خواهد گرفت.

و بانکی و ش��بکههای مالی بینالمللی را به عنوان
س�لاحی برای تهاجم به کشورهای مستقل تحت
سیطره خود گرفته است؛ وزارت خزانهداری دولت
آمریکا را به وزارت جنگ تبدیل کرده است.
ش��مخانی گفت :برای این رفتار آمریکا ،هیچ
عنوان��ی به غیر از تروریس��م اقتص��ادی ،نمیتوان
گذاش��ت .وی افزود :امروز آمریکا ،نه تنها سیاست
س��رنگونی و بیثباتس��ازی کش��ورهایی ک��ه با
سیاست آمریکا همسو نیس��تند را دنبال میکند،
بلکه ب��ا درپیش گرفتن رویه تروریس��م اقتصادی
میخواهد ب��ا تحریمهای ثانوی��ه ،اراده خود را بر
تمامی کشورهای جهان حاکم کند.
ش��مخانی گفت :الزم است کشورهای مستقل
جهان با ایجاد س��ازوکارهای چندجانبه در مقابل
ای��ن هیوالی وحش��ی ایس��تادگی کنن��د و آن را
متوقف و س��لطه آمریکا بر نظ��ام مالی جهانی در
یک دوره میان مدت را بشکنند.
شمخانی با اشاره به نقض سیستماتیک حقوق

وی با اشاره به اقدامات رئیسجمهور آمریکا ،تصریح کرد :ترامپیسم خود
پدیدهای است که بیشتر امنیت و سلیقه شخصی را نشان میدهد.
براساس این گزارش ،دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح
دیروز برای شرکت و سخنرانی در دهمین اجالس بینالمللی نمایندگان عالی
امور امنیتی کشورهای جهان وارد شهر اوفا مرکز باشقیرستان روسیه شد.
دریابان شمخانی قرار است در این اجالس  ۲روزه سخنرانی کرده و در
حاشیه این اجالس با برخی همتایان خود دیدار و گفتوگوکند.

بینالملل و خروج آمری��کا از معاهدات بینالمللی
اف��زود :آمریکا در حالی بخش��ی از ارتش رس��می
جمهوری اسالمی ایران که دارای کارنامهای شفاف
و درخشان در مبارزه با تروریسم است را به عنوان
گروه تروریس��تی شناس��ایی میکن��د که ارتش و
سرویسهای اطالعاتی این کشور بزرگترین حامی
گروههای تروریستی در دهههای اخیر بوده اند.
ش��مخانی خروج آمریکا از برج��ام و بیعملی
اروپا در برابر آن را زمینهس��از خارج شدن گفتوگو
و دیپلماس��ی در رف��ع چالشه��ای امنیت��ی در
جهان عنوان کرد و اظهار داش��ت :ایران پس از
یکسال فرصت دادن به دیپلماسی برای اجرای
تعهدات ،بخشی از تعهدات خود را در
چارچوب برجام و برای حفظ آن
و ایجاد موازنه در این توافقنامه
بینالمللی کنار بگذارد.
وی افزود :خرسندیم
که این رفتار و منطق

خردمندانه جمهوری اس�لامی ایران از سوی اکثر
کشورها قابل درک و حمایت بوده است.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی اظهار داش��ت:
اگ��ر تهدیدات نظامی ،تمامیت ارضی کش��ورها را
نشانه میرود ،تهدیدات نوین امنیتی که طیفی از
ابزارهای اطالعاتی ،عملیات روانی ،سایبری ،جنگ
الکترونیک ،ریزپرنده ها ،تهدیدات محیطزیس��تی
را دربر میگیرد ،هویت و حاکمیت ملی کش��ورها
راهدف گرفته است.
وی گفت :اینجانب ضمن استقبال
از حرک��ت خوب��ی که دولت روس��یه
درپ��ی اجالس س��ال گذش��ته برای
ایجاد یک درک مشترک از تهدیدات
س��ایبری و دس��تیابی به
یک سازوکار همکاری
مش��ترک در مقابله با
ای��ن تهدید پیگیری
ک��رد ،اعالم میکنم

که اگر طیف وس��یعی از کشورها تصمیم مشترک
بگیرند که دربرابر باجخواهی و زورگویی غیرقانونی
آمریکا بایس��تند ،میتوانیم آمریکا را وادار به عقب
نشینی و پذیرش رفتار معقول و مسئوالنه در نظام
بینالملل کنیم.
ش��مخانی خاطرنشان س��اخت :عالقمندم از
این فرصت اس��تفاده کرده و چند پیشنهاد را برای
مقابله با تهدیدات ترکیبی که امنیت ملی ،ثبات و
توسعه کشورهایمان از سوی امریکا را مورد هدف
قرار داده است تقدیم میکنم:
 -۱تالش مش��ترک برای آزادس��ازی اقتصاد
جهان��ی از انحصار دالر و ایجاد اس��تقالل در نظام
پولی و بانکی جهانی خارج از سیطره آمریکا.
 -۲ایس��تادگی در براب��ر دخال��ت ،زورگوی��ی،
باجخواهی اقتصادی آمریکا به منظور استقرار صلح
و امنیت بینالملل.
 -۳به رسمیت نشاختن و مقابله با تحریمهای
فراسرزمینی دولت آمریکا علیه کشورها با برگزاری
نشستی بینالمللی با حضور تمامی کشورهایی که
با تحریمه��ای یکجانبه آمری��کا مخالفند و ایجاد
سازوکار دائمی برای مقابله با آن.
 -۴کم��ک مش��ترک ب��ه کش��ورهایی که در
مع��رض تهاج��م تهدی��دات نوی��ن امنیت��ی قرار
میگیرن��د .به خص��وص در ش��رایط فعلی کمک
ب��ه دولت قانونی آقای م��ادورو در ونزوئال در برابر
مداخالت براندازانهی دولت آمریکا.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در پایان گفت:
امیدوارم این اجالس بتواند به گام موثری در درک
بیشتر برای همکاری عملی در جهت برقراری صلح
و امنیت در جهان منتج شود.

اخبار
ایران درگذشت «محمد مرسی» را
تسلیت گفت

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران با صدور پیامی درگذش��ت رئیسجمهور س��ابق
مصر را تسلیت گفت.
سیدعباس موسوی خبر درگذشت محمد مرسی
رئیسجمهور س��ابق و برآمده از نخس��تین انتخابات
ب��زرگ مردمی بعد از پی��روزی نهضت مردمی مصر را
موجب تاثر و تاس��ف خواند و اظهار داشت :جمهوری
اسالمی ایران ضمن احترام به دیدگاههای ملت بزرگ
و رش��ید مصر ،درگذش��ت مرحوم محمد مرسی را به
مردم ،خانواده و بازماندگان و دوس��تداران وی تسلیت
میگوی��د و برای آن مرحوم ،غفران و رحمت واس��عه
الهی و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای ملت
بزرگ مصر موفقیت روز افزون آرزومند است.

گفتوگوی پمپئو
و معاون نخستوزیر ایتالیا درباره ایران

وزی��ر امور خارجه آمریکا و معاون نخس��توزیر و
وزیر کشور ایتالیا درباره ایران گفتوگو کردند.
وزارت امورخارج��ه آمریکا با انتش��ار اطالعیهای
که روی وبس��ایت این وزارتخانه قرار گرفته اس��ت،
اع�لام کرد ک��ه مایک پمپئو و متئو س��الوینی معاون
نخس��توزیر و وزی��ر کش��ور ایتالیا روز دوش��نبه در
واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند.
در این اطالعیه آمده اس��ت ک��ه دو طرف در این
دی��دار درب��اره موضوع��ات مختلف دوجانب��ه و آنچه
واش��نگتن "تهدیدات امنیتی منطقه از سوی ایران و
روس��یه" میخواند ،رایزنی و درباره مس��ائل اقتصادی
آمریکا با چین تبادل نظر کردند.

دیدگاه

یادداشت

سپهر شرقگرایی
و مالحظات پیشروی آن برای ایران
احمد وخشیته
دانشجوی دکتری علوم سیاسی

رئیسجمهور ایران در حاشیه نشست شانگهای در دیدار
ب��ا همتای روس خود تاکید کرد که وضعیت خاورمیانه روابط
نزدیکتر ایران و روسیه را ایجاب میکند؛ موضوعی که نشان
میدهد دولت حسن روحانی در بنبست روابط خود با ایاالت
متحده و آسمان تیرهی اتحادیه اروپا ،امید به سوی شرق و دو
قطب قدرتمند آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی
روس��یه و چین دارد .این رویکرد در حالی اس��ت که سیاست
خارجی دولت دکتر روحانی طی سالهای ابتدایی که همزمان
با دولت اوباما بود ،نگاه مثبتی به ایاالت متحده داشت و پیش
بردن مذاکرات هستهای خود را به گفتوگو با آمریکا پیوند زده
بود .اما با روی کارآمدن ترامپ تمرکز سیاست خارجی دولت
بر اتحادیه اروپا معطوف ش��د و در نهایت س��خن از اینسکس
ب��ه میان آمد .در آن دوران ام��ا آیتاهلل خامنهای نگاه به اروپا
را بیفای��ده خواندن��د و آثاری آن را معطلی و منت کش��یدن
دانستند و بر سیاست شرقگرایی تاکید کردند.
نهایتا روز جمعه روحانی نیز بر نگاه ش��رقگرایانه دولت
خویش در اجالس ش��انگهای تاکید دارد؛ اگرچه وی دو سال
پیش از حضور در این نشس��ت خودداری کرده بود؛ اجالسی
که طی آن س��ال نیز روسای جمهور روس��یه و چین حضور
داشتند ،اما رئیسجمهور ایران به دلیل دلخوری عدم پذیرش
تهران به عنوان عضو دائمی ش��انگهای در آن شرکت نکرد و
سفیر ایران در انگلیس گفت:
گفتو گــ�و
آمریکا نمیتوان��د ایران را به
زور وادار ب��ه ورود به هی��چ مذاکرهای کند و آنچه
آمریکا انجام میدهد تروریسم اقتصادی است.
حمید بعیدینژاد گفت :آمریکا نمیتواند ایران
را ب��ه زور وادار ب��ه ورود به هی��چ مذاکرهای کند
و آنچ��ه آمریکا انجام میدهد تروریس��م اقتصادی
اس��ت .آنچه از آمریکا میخواهیم این اس��ت
که یک کش��ور نرمال و عادی باش��د و در
رواب��ط اقتص��ادی خارجی ای��ران مداخله
نکند ،کش��ورها را به علت رواب��ط با ایران
تهدید نکند.
س��فیر ای��ران در انگلس��تان
در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی
س��ی ان ان آمری��کا و در پاس��خ
به کریس��تین امانپور مجری این
ش��بکه درباره تهدید ایران مبنی
ب��ر جلوگی��ری از ص��دور نفت

وزیر خارجه خود را فرس��تاد .اکنون دول��ت ایران نیز نگاه به
غرب را به بنبس��ت و بیفایده میداند و بر این باور است که
مس��کو ،پکن و ته��ران در یک موضوع اش��تراک دارند و آن
تقابل آمریکا و وضع تحریمها بر آنهاس��ت؛ از این رو بر روابط
نزدیکتر خود با مسکو و پکن تکیه داده است.
بدون شک نقش فعال در سازمانهای منطقهای و نگاه به
ش��رق میتواند از کاهش فشارها و افزایش بازیگری ایران در
نظام بینالملل کمک کند .بدون شک روسیه و چین دو کشور
قدرتمند فرامنطقهای هس��تند که یکی بال سیاسی  -نظامی
گستردهتری دارد و دیگری بال اقتصادی .موضوعی که سبب
ش��ده حتی دیگر بازیگران منطقه خاورمیانه نظیر عربس��تان
س��عودی ،امارات متحده عربی و بحرین که از شرکای ایاالت
متحده به ش��مار میآیند نیز نگاهی به ش��رقگرایی داش��ته
باشند و مناسبات خود را با مسکو افزایش دهند و قراردادهای
گسترده نظامی و اقتصادی امضا کنند.
در س��ایه نگاه به شرق کنونی دولت حسن روحانی اما به
نظر مالحظاتی نیز قابل تامل باشد:
مسکو نگاهی ایجابی به غرب دارد :با الحاق کریمه پس
از سال  ،۲۰۱۴روس��یه با تحریمهای غرب علیه خود روبهرو
شد و رویکرد نگاه به شرق را در سیاست خارجی خود پررنگ
کرد .اما باید توجه داشت که چرخش کرملین به شرق ایجابی
بود و درپی آن به دنبال ایجاد تعادل با اتحادیه اروپا و ایاالت
متحده آمریکا بوده اس��ت .این رویک��رد در موضعگیریهای
مقامات روس��یه نیز به وضوح دیده میش��ود .به عنوان مثال
عموما اگر کرملین از یکسو از ایاالت متحده انتقاد میکند ،از
سوی دیگر بر ضرورت گفتوگوها و افزایش همکاریها تاکید
دارد .این رویکرد س��بب شده است که قدرت بازیگری باالیی
در سیاس��تهای فرامنطقهای خود در شرق و خاورمیانه نیز

داشته باشد .از همین رو برخی کارشناسان بر این باور هستند
که اگر نگاه منطقهگرایی از روی ناگزیری و به صورت سلبی با
دیگر قطبهای نظام بینالملل تعریف شود ،قدرت مانور یک
بازیگر تکقطبی که با ادبار دیگر قطبها روبهرو ش��ده است،
پایین خواه��د آمد؛ چراکه قدرته��ای فرامنطقهای در کنار
رقابتهای خود ،همواره براس��اس توازن قوا و توازن تهدید به
دنبال همکاری و همگرایی با یکدیگر رفتار میکنند.
جای��گاه موازنه قدرت در رابطه مس��کو ب��ا قدرتهای
خاورمیانه :س��طح تحریمها و اجماع علیه ایران بیش از روسیه
اس��ت و این در حالی اس��ت که ت��راز تجاری مس��کو با دیگر
کشورهای اروپایی و حتی ایاالت متحده بسیار قابل مالحظهتر
نس��بت به مسکو  -تهران اس��ت .ایران و روسیه اگرچه به یک
همکاری تاکتیکی در پروژه س��وریه دست یافتهاند که ظرفیت
تبدیل به همکاری استراتژیک در سپهر روابط دو کشور را دارد،
اما باید به این موضوع نیز توجه داش��ت که روس��یه در فرآیند
صلح س��وریه به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب ،تالش کرده
اس��ت تا توازن قدرت را می��ان تمامی بازیگران منطقه اجرایی
سازد .گس��ترش روابط روسیه و س��عودی به خوبی موید این
موضوع اس��ت .به عنوان مثال وزیر انرژی روسیه هفته گذشته
در دیدار با همتای س��عودی خود از پیش��نهاد کشورش برای
فروش سوپرجت س��وخو و جنگنده  21-MCپرده برداشت؛
و یا مس��کو که دو سال پیش در جریان سفر پادشاه عربستان
روسیه قرار داد اس ۴۰۰را امضا کرده بود ،اکنون این سامانه را
به ترکیه و هند نیز فروخته است .برآیند این رفتارها بیانگر نگاه
کرملین به تمامی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای است.
مسکو رویکرد همکاری دارد و نه میانجیگری :به نظر
میرسد که کرملین به دنبال میانجیگری در موضوع ایران و
آمریکا نیس��ت ،سیاستی که درخصوص اختالفات میان چین

و آمریکا نیز اتخاذ کرده اس��ت؛ از همینرو بود که دیمیتری
پس��کوف ،سخنگوی کرملین تاکید کرد جنگ تجاری آمریکا
و چین جنگ تجاری ما نیس��ت .این موضوع نش��ان میدهد
که روس��یه همکاری با شرکای خویش را براساس منافع ملی
کشورش دنبال میکند .رویکردی که از اینسو میتواند برای
ایران یک فرصت باش��د .بدون ش��ک روسیه توجه بسزایی به
بازار ایران و کریدور ش��مال  -جنوب دارد و از اینرو ترجیح
میدهد با یک ایران به دور از تحریم روبهرو باش��د تا دوستی
با تهران اختاللی در روابط با دیگر بازیگران برای آنها نداشته
باش��د .از همینرو تهران میتواند با اتخاذ رویکردی سازنده،
حمایت روس��یه و چین را در ش��ورای امنیت سازمان ملل به
دنبال خود داشته باشد.
جای��گاه برجام در نگاه کرملین :روس��یه حفظ برجام
را بس��یار مهم میخوان��د و آن را ضرورتی برای ثبات منطقه
میداند .از همین رو است که از یک سو همواره خروج آمریکا
از برج��ام را محکوم میکند ،اما از س��وی دیگ��ر بر ضرورت
پایبندی هم��ه طرفها به اجرای تمامی تعهدات تاکید دارد؛
تاکیدی که بر روی ایران نیز معطوف اس��ت .چراکه ضرورت
حف��ظ برجام و پایبندی به تعه��دات تهران حتی در دکترین
سیاست خارجی روسیه در بند مربوط به ایران نیز اشاره شده
است .همین مالحظه سبب شد تا پوتین در نشست شانگهای
و سیکا نیز بر اهمیت این موضوع تاکید داشته باشد که بر هم
خوردن برجام از یکس��و باعث بیثباتی أوضاع در خاورمیانه
میشود و از سوی دیگر آسیب رسیدن به رژیم عدم گسترش
هس��تهای .از اینرو برخی کارشناسان بر این باور هستند که
کاهش ایران نس��بت به تعدات خود در قبال برجام ،حتی زیر
سایه ش��رقگرایی نیز ش��اید نتواند در میان مدت با حمایت
دیپلماسی ایرانی
پکن و مسکو روبهرو شود.

سفیر ایران در لندن:

آمریکا نمیتواند ایران را مجبور به هیچ مذاکرهای کند

از خلیجف��ارس گف��ت :مقامات عال��ی ایران تاکید
کردهاند که اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند
اجازه نخواهند داد س��ایرین هم نفتش��ان را
صادر کنند ،اما اطالق این موضع به وضعیت
فعلی یک سوءاس��تفاده از اظهارات مقامات
ایرانی است.
وی افزود :روشن است که ما
هنوز به آن مرحله نرس��یدهایم
و ص��ادرات نفت ایران ادامه
دارد .البت��ه اگ��ر زمانی
برس��د که م��ا نتوانیم
نفتم��ان را از طریق
منطق��ه ص��ادر کنیم

شرایط جدیدی رخ خواهد داد و ایران شهامت آن
را دارد که خیلی روش��ن اعالم کند که به دیگران
اج��ازه نمیدهد که آنها ه��م از منطقه نفت صادر
کنند اما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم.
بعیدینژاد در پاس��خ به پرسش دیگری مبنی
بر اینکه آمریکا ادعا کرده است که براساس ارزیابی
آنها ایران عامل آس��یب رساندن به نفتکشهاست
گفت :این ارزیابی باید مبتنی بر ش��واهد و مدارک
باش��د .م��ا میخواهی��م که ش��واهد و م��دارک و
مس��تندات خ��ود را ارائه کنند ،اگ��ر فیلمی دارند
تم��ام فیلم را ارائه کنند نه یک فیلم مغش��وش و
منقطع و دستکاری شده .این هنر نیست که فقط
ارزیابی داش��ته باش��یم خب هرکس میتواند یک

روزنامه سیاست روز تلفنی آگهی میپذیرد

ارزیابی داشته باشد.
وی افزود :افکار عمومی هم ارزیابی خودش��ان
را از ای��ن حادثه دارند دیگر کش��ورها هم ارزیابی
خودش��ان را دارن��د .اما وقت��ی از ارزیابی صحبت
میکنیم ک��ه میخواهد مبنای اق��دام بینالمللی
باش��د ،این ارزیابی فقط زمانی قابل اتکا است که
متکی به شواهد و واقعیتها باشد.
بعیدین��ژاد با بیان اینکه به این تعبیر تاکنون
هیچ مس��تندی ارائه نشده اس��ت گفت :سوال ما
و کش��ورها و تحلیلگران و نخب��گان بینالمللی از
آمریکا این اس��ت که اگر فیلم��ی دارد فیلم کامل
حادثه را منتش��ر کن��د ،نه فیلمی ک��ه منقطع و
دستکاری شده و وضوح ندارد.

وی افزود :اگر کس��ی ادعا میکن��د اطالعاتی
درب��اره این حادثه دارد بای��د حتماً آن را در اختیار
ایران قرار دهد .این منطقه بخش��ی از ایران اس��ت،
امنی��ت آن از مناف��ع حیاتی ایران اس��ت و تأمین
امنیت آن هم برعهده ماس��ت .کش��تیهای زیادی
روزانه از این منطقه عبور میکنند و ما بیش��ترین
سواحل را در خلیجفارس داریم .اینجا منطقه ماست
و به امنیت آن بیش از همه حساس هستیم.
س��فیر ایران در انگلستان در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه عوامل حمله به نفتکشها در دریای
عمان چه کس��انی اند؟ گفت :عوامل حادثه دریای
عمان میتوانند کسانی باشند که از جنگ و تنش
نفع میبرند ،س��ناریوی کسانی است که میلیاردها
دالر روی ب��ه دام انداختن آمری��کا در یک جنگ
دیگر در منطقه س��رمایهگذاری کردهاند و با شدت
ال مصممند نگذارند
آن را پیش میبرند .آنه��ا کام ً
پروژه ایجاد جنگ شکست بخورد و ترامپ تصمیم
صداوسیما
دیگری غیر از جنگ بگیرد.
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لزوم تشکیل حلقه بینالمللی
برای مقابله با تحریمها

کارش��ناس مسائل بینالملل گفت :ما میتوانیم با
کشورهایی همچون چین و روس��یه حلقه بینالمللی
تش��کیل دهیم تا از آس��یبهای احتمالی تحریمهای
ظالمانه آمریکا جلوگیری کنیم.
محمد ش��وری درخصوص لزوم و اهمیت توس��عه
رواب��ط تجاری ب��ا روس��یه در برهه فعلی ک��ه اروپا به
تعهدات��ش عمل نک��رده و از طرف��ی پیامهای مثبت و
قویتری از س��وی مسکو منتقل میشود ،اظهار داشت:
چین و روس��یه به عنوان دو کشوری که از قدرت باالی
سیاسی و اقتصادی در جهان برخوردارند و از اعضای دائم
شورای امنیت به حساب میآیند ،پس از خروج آمریکا از
برجام و بدعهدیهای مکرر اروپا نسبت به تعهداتش ،به
نوعی در تالش هستند که برجام را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر مواضع روسیه و
چین جدیتر از گذشته شده و تمام تالش خود را برای
جلوگیری از هرگونه آس��یبی به برجام به کار بستهاند،
گفت :برای روس��یه حفظ برجام به عنوان ابزار کنترل
منطقه تلقی میشود و به همین دلیل از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت .طبیعتاً در این شرایط ایران هم باید
تمرکز دیپلماسی خودش را بر کشورهایی که همسویی
بیشتری با ما دارند از جمله روسیه و چین بیشتر کند،
چراکه غربیها هیچ اقدام عملیاتی در راس��تای اجرای
تعهدات برجامی خود انجام ندادهاند.
این کارش��ناس مس��ائل بینالملل تصریح کرد :ما
میتوانی��م با کش��ورهایی چون روس��یه و چین و دیگر
کش��ورهایی که درصدد حفظ برجام هستند و برای آن
ت�لاش میکنند حلق��ه بینالمللی تش��کیل دهیم تا از
آسیبهای احتمالی تحریمهای ظالمانه آمریکا جلوگیری
کنیم و با قدرت و توان بیش��تری به اجرای سیاستهای
منطق��های خ��ود بپردازیم .وی با اش��اره ب��ه برگزاری
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه و تالش دو
طرف برای افزایش سطح تعامالت تجاری فی مابین ،بیان
کرد :متاسفانه تجربه نشان داده که این قبیل نشستها و
اقدامات تاکنون کارساز نبوده و باید عزم جدی تری برای
پیشبرد اهداف اقتصادی و گسترش همکاریهای تجاری
میان تهران و مسکو داشته باشیم.
ش��وری ادامه داد :ش��اید مهمتری��ن مانعی که در
مس��یر افزایش همکاریهای تجاری میان ما و روسیه
وج��ود دارد ،مکمل هم نبودن اقتصاد دو طرف اس��ت،
در واق��ع نیازهای اقتصادی ما از س��وی مس��کو تامین
نمیشود و بالعکس .هر چند که بروکراسیهای موجود
ه��م میتواند به عنوان یکی از جدی ترین موانع تحقق
گسترش روابط اقتصادی ایران و روسیه به حساب آید.
این کارشناس مسائل بینالملل در پایان خاطرنشان
کرد :امیداوریم که دو طرف با برخورداری از عزم و اراده
جدی و برنامهای منسجم با دیدی بلندمدت،
تمام ت�لاش خود را ب��رای افزایش حجم
رواب��ط تجاری با یکدیگر داش��ته
باش��ند و بتوانند پتانس��یل
بالقوه موجود را هر چه بهتر
و سریعتر بالفعل کنند.
مهر

