
ترسوهاهنوزازمذاکرهحرفمیزنند
صفحه 5

سرمقاله

جهانی  فاجعه  یک  مسئوالن 

8Vol.18  No.5054  June 25.2019 صفحه  قیمت: 1500 تومانسه شنبه 4 تیر 1398  20 شوال 1440  سال نوزدهم  شماره 5054 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

حجت االسالم رئیسی:

امروز متهمان حقوق بشر 
مدعیان آن هستند

2

روح افزا:

طرح زیست شبانه به محیط امن 
خانواده لطمه جّدی وارد می کند

8

وقاحت برخی در حمایت از حمله ی پهبادی به ایران؛

نقد کردن چک 
باج خواهی 

ترامپ
صفحه 6

صفحه 7 

مقابله روسیه 
با تحریم های 
آمریکا  علیه

ایران

صفحه 3

وپایی ها  منتظر ار
نخواهیم بود

همین صفحه

همزم��ان با تش��دید تحریم ه��ای اقتصادی و سیاس��ی علیه 
جمهوری اس��امی ایران، روسیه تأکید کرد که با تحریم های 

آمریکا علیه ایران مقابله می کند.
پ��س از آن ک��ه آمریکا از برجام خارج ش��د و عاوه بر اعمال 
تحریم ه��ای اقتصادی علیه ایران، تهدی��دات نظامی را نیز در 
دس��تور کار خود دارد، روس��یه که روابط نزدیکی با جمهوری 
اس��امی دارد و یکی از کشورهایی است که توافق هسته ای با 
ایران را امضا کرده،  موضع تندی نس��بت به رفتارهای آمریکا 

علیه ایران گرفته است.
ش��اید برخی در داخل و خارج کش��ور تص��ور نمی کردند که 
روسیه با به خاطر تهدیدات اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا 

علیه ایران واکنش نشان دهد و موضع گیری کند.
برخی همچنان روس��یه را غیر قابل اعتماد می دانند و توصیه 
می کنند ک��ه باید با آمریکا کنار آمد، اما تجربه برجام را از یاد 
برده ان��د که آمریکا چگونه از آن خارج ش��د و تعهدات خود را 

اجرا نکرد.
چنی��ن جریان هایی حت��ی اعتقاد دارند که س��رنگونی پهپاد 
پیش��رفته آمریکا در آس��مان ایران با موش��ک سوم خرداد به 
خاطر آن که ایاالت متحده به اقدام ایران واکنش نشان نداده 
و گفته اس��ت 10 دقیقه پیش از حمله به ایران دستور را لغو 
کرده اس��ت، آن را یک فرصت برای مذاک��ره می دانند چرا را 
که اعتقاد دارند ترامپ از س��ر لطف و انساندوس��تی دست به 

پاسخ نزده است.
مواضع چین و روس��یه که آمریکا نیز علیه این دو کش��ور در 
حال جنگ اقتصادی و سیاس��ی اس��ت، تاکن��ون ثابت کرده 

است که در بسیاری از دیدگاه اشتراکات نزدیکی با جمهوری 
اس��امی ایران دارند و همین اش��تراکات می تواند یک اتحاد 
محک��م و منس��جم مقابل آمریکا ش��کل دهد ک��ه نتیجه آن 

شکست برنامه ها و اهداف آمریکا خواهد بود.
پوتی��ن، الوروف و ریابک��وف ک��ه در چند روز گذش��ته بارها 
نسبت به مواضع آمریکا علیه ایران انتقاد کرده اند، اعتقاد دارند 
رفتارهای آمریکا علیه ایران اس��ت که باعث تش��دید تنش ها 

شده است.
در تازه ترین اظهار نظر مقامات روس��یه،  معاون وزارت خارجه 
این کشور با انتقاد از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران گفت که واشنگتن تاش می کند 

تا تنش ها با ایران را افزایش دهد.
»س��رگئی ریابکوف« در واکنش به تصمیم کاخ س��فید برای 
اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اس��امی ایران گفت 

که واشنگتن عامدانه به تنش ها با تهران دامن می زند.
ریابک��وف اف��زود: »تحریم ه��ای جدی��د آمریکا علی��ه ایران، 

غیرقانونی، مخّرب و خطرناک است«.
به نوشته خبرگزاری »اینترفکس« وی ضمن انتقاد از رویکرد 
آمری��کا در قبال ایران و افزایش فش��ارهای اقتصادی، تصریح 
ک��رد: »تحریم ه��ای جدید آمری��کا علیه ایران، تداوم مس��یر 

افزایش تنش ها است«.
معاون وزیر خارجه روس��یه همچنین افزود: »آمریکا به جای 
اینکه خواس��تار گفت وگو با ایران باش��د، تحریم های جدید بر 
آنها اعمال می کند. مس��کو و ش��رکایش با تحریم های آمریکا 

علیه ایران مقابله می کنند.«

»دونالد ترامپ« ش��امگاه شنبه طی پیامی در صفحه شخصی 
توئیتر خود گفت از روز دوش��نبه تحریم های بیش��تری علیه 
ایران اعم��ال می کند. »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز 
روز گذش��ته با تایید این خبر، گفت واشنگتن در تاش است 
تا از رش��د اقتصاد ایران جلوگیری ک��رده و راه های دور زدن 

تحریم ها را مسدود کند.
نشریه »وال اس��تریت ژورنال« نیز به نقل از یک مقام نزدیک 
به خزانه داری آمریکا گ��زارش داد که در بین محدودیت های 
جدیدی که قرار اس��ت آمریکا علیه ایران اعام کند، احتماال 
تحریم کانال ویژه مالی اروپا با ایران موس��وم به »اینستکس« 

نیز وجود داشته باشد.
روزنامه »واشنگتن پست« نیز چندی پیش در گزارشی با بیان 
اینک��ه از نظر اروپا، آمریکا مقصر تنش های کنونی در روابط با 
ایران است، به نقل از مقامات کاخ سفید نوشته بود که احتمال 
دارد هر نهاد اروپایی که برای دورزدن تحریم ها ایجاد ش��ود، 

تحت تحریم های واشنگتن قرار بگیرد.
ش��رکایی که ریابکوف از آنها نام می برد، شامل چین و برخی 
کش��ورهای آس��یای میانه و قفقاز می ش��ود که در س��ازمان 

شانگهای نیز عضویت دارند.
با وجود حمایت روس��یه و چین از جمهوری اسامی ایران در 
مقابل دشمنی های آمریکا، و با توجه به قدرت و توانمندی های 
جمهوری اس��امی ایران در زمینه های اقتصادی،  سیاس��ی و 
نظام��ی می توان پیش بین��ی کرد که تحریم ه��ای اقتصادی 

آمریکا علیه ایران شکست بزرگی را تجربه خواهد کرد.

ایران علیه  یکا  آمر یم های  تحر با  وسیه  ر مقابله  گزارش یک

شش سال 
آزمون وخطا و 

اینک»هیچ«

ظریف رئیس دس��تگاه دیپلماسی در روز جهانی مبارزه با 
م��واد مخدر عنوان کرد که اقدامات چش��مگیر جمهوری 
اس��امی ای��ران در عرصه مبارزه با م��واد مخدر و تحمل 
هزین��ه های متعدد مادی و معنوی، مؤید اراده راس��خ ما 
برای تحقق اهداف این روز برای دستیابی به جهانی عاری 
از مواد مخدر می باشد که از آن میان می توان به شهادت 
بیش از 3882 ش��هید و 12000 جانباز و صرف س��االنه 
ح��دود 300 میلیون دالر برای اج��رای پروژه های مقابله 
با عرضه و کاهش تقاضا اش��اره کرد. اشاره ظریف به نقش 
و جایگاه ای��ران  در مبارزه با مواد مخدر در حالی صورت 
می گیرد که آمارها نشان می دهد که افغانستان همچنان 
کان��ون اصلی تولید مواد مخدر اس��ت حال آنکه از س��ال 
2001 تاکن��ون نیروهای آمریکایی و ناتو در این کش��ور 
حضور دارند اما این حضور نه تنها به مبارزه با مواد مخدر 
منجر نش��ده بلکه افزایش آن را در پی داشته است. بزرگ 
ترین پایگاهه��اي نظامي آمریکا و ناتو در قندهار اس��ت. 
زماني که آنها به افغانستان با شعارهاي رنگارنگ از جمله 
نابودي مزارع کش��ت خش��خاش آمدند کمتر از 200 تن 
تریاک در س��ال در این کش��ور برداش��ت مي شد اما این 
رقم در س��ال 2017 به 9000 تن رسیده است. در همین 
حال  جمهوری اسامی ایران بعنوان کشوری که بیشترین 
میزان کشفیات مواد مخدر جهان را در کارنامه خود دارد، 
همواره از سوی نهادهای بین المللی و کشورهای موثر در 
عرصه بین المللی مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است. 
جمهوری اس��امی ایران به تنهایی نزدیک به 80 درصد 
مجموع کش��فیات جهانی مواد مخدر را به خود اختصاص 
داده که این رقم در سال گذشته میادی بالغ بر 800 تن 
است. نکته بسیار مهم آنکه  اروپا مقصد اول ترانزیت مواد 
مخدر از افغانس��تان است و چنانکه سردار محمد مسعود 
زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در واکنش به 
عدم مداخله غرب در مبارزه با مواد مخدر، گفت: اروپا اگر 
اقدامی در حمایت و پشتیبانی از نیروها و کشورهایی که 
در خط مقدم مبارزه هستند، نداشته باشد، حتماً باید مواد 
مخدر را در کشورش به صورت گرمی جمع کند که کاری 

بسیار سخت و غیر ممکن است.
ب��ا توجه ب��ه آنچه ذکر ش��د چند یک اصل مهم مس��لم 
می گ��ردد و آن اینکه افغانس��تان تحت حض��ور نیروهای 
آمریکای��ی تولی��د کننده اول م��واد مخدر اس��ت، ایران 
پیش��گام مبارزه با مواد مخدر و اروپا محور اصلی ترانزیت 
مواد مخدر اس��ت. بخش��ی از هزینه ای که اروپا پای مواد 
مخدر می پردازد هزینه ای اس��ت که برگرفته از سکوتش 
در برابر رفتارهای بحران ساز آمریکا در افغانستان صورت 
می ده��د و مقابله با آمریکا می توان��د گامی برای امنیت 
اروپا از جمله در حوزه مبارزه با مواد مخدر باش��د. جهان 
اذعان دارد که ایران محور مبارزه با مواد مخدر، تروریسم 
و پدیده مهاجرت اس��ت و اگر ای��ران و اقدامات صادقانه 
آن نبود اکنون اروپا گرفتار مواد مخدر، تروریس��م و سیل 
پناه جویان بود. اگر رخنه ای در این س��د ایجاد ش��ود چه 
فاجعه ای به بار می آید. ب��دون این فداکاری ها و هزینه ها 
این منطقه، ش��اهد ظهور و قدرت گیری خافت وحشیانه 
داعش در پهنه ای بسیار پهناور بود. دستاورد این اهتمام، 
امنیت جان انس��ان ها فارغ از ملیت، قومیت و مذهب در 
سراسر جهان است. اروپا باید مسئولیت خود را در حمایت 
از ای��ران در این عرصه صورت داده و ب��ه اقدامات لفظی 
چون حمایت م��ی کنیم ، تقدیر می کنیم ، همراهی می 
کنیم و امثالهم پای��ان داده و اقدام عملی در تقویت توان 
ای��ران در این عرص��ه صورت دهد و امکان��ات و ابزارهای 

پیشرفته در اختیار ایران قرار دهد. 
تحریم هایی که علیه جمهوری اس��امی از س��وی آمریکا 
و اروپا وضع ش��ده و م��ی توان از آن با عنوان تروریس��م 
اقتص��ادی ی��اد کرد با ه��ر عنوان و توجیه��ی که صورت 
گرفت��ه باش��د قطعا تاثیر منف��ی بر مبارزه ای��ران با مواد 
مخدر، تروریسم، و مس��ئله پناهندگان خواهد داشت که 
پیامدهای آن گریبان اروپا را خواهد گرفت. چنانکه حسن 
روحان��ی، رئیس جمه��وری در دومین کنفرانس رؤس��ای 
مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه 
در س��خنانی به غرب هشدار داد که هدف گرفتن ایران با 
تحریم ها و تضعیف و اخ��ال در اقتصاد ایران، پیامدهای 
فاجعه باری ب��رای اروپا به همراه خواهد داش��ت و باعث 
جاری ش��دن س��یل مواد مخدر، پناهندگان و گس��ترش 

عناصر تروریستی در این قاره خواهد شد. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
اروپ��ا برای رس��یدن به ثبات و امنی��ت از جمله در حوزه 
امنی��ت در برابر ترانزیت مواد مخدر، باید راه مس��ئولیت 
پذی��ری در پیش گیرد که پای��ان دادن به حضور نظامی 
ناتو آمریکا در افغانس��تان، مقابله جدی و عملی با آمریکا 
و انگلیس به عنوان محور تولید مواد مخدر در افغانستان، 
و از هم��ه مهمت��ر اقدام عمل��ی در حمای��ت از ایران به 
عنوان پیش��گام مب��ارزه با مواد  مخدر ص��ورت دهد. لغو 
تحریم ها و مقابله ب��ا تحریم های ضد ایرانی آمریکا گامی 
مقدماتی در تحقق این مهم اس��ت در غیر این صورت اگر 
اروپا بخواهد به سیاس��ت نادرست تحریم ادامه دهد باید 
پاس��خگوی عواقب تضعیف ایران در مبارزه با مواد مخدر 
باش��د که جمع آوری گرمی مواد مخ��در در خیابان های 
اروپا و بحران های ش��دید اجتماعی ناشی از رواج مصرف 
مواد مخدر در این کش��ورها حداقل پیامدهای این اشتباه 

محاسباتی و رفتار غیر منطقی خواهد بود. 
در این می��ان اعمال تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه، 
مانع اجرای همکاری ه��ای بین المللی به ویژه در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر شده و آمریکا و برخی کشورهای غربی 
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وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گف��ت: االن دلی��ل کافی برای 
اروپایی ه��ا وجود دارد که اقدام کنند و بپذیرند که در صورتی 
که تعهداتش��ان را اجرا نکنند حتماً باید با عواقب عدم اجرای 

تعهداتشان روبرو شوند.
محم��د جواد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه، در حاش��یه افتتاح 
نمایش��گاه خیریه عکاس��ی کارکنان وزارت امور خارجه تحت 
عن��وان »فوتو دیپلمات، نگاه جهان��ی - هنر ایرانی« در جمع 
خبرنگاران پیرامون اینس��تکس، اظهار داشت: اینستکس یک 
گام مقدمات��ی بوده که حتی اگر بصورت کامل اجرا می ش��د، 
تنها گوش��ه ای از اقدامات اتحادی��ه اروپا را که در برجام تعهد 

کردند می پوشاند.
وی افزود: تاخیر مجدد در اجرای اینس��تکس نش��ان می دهد 
ن��ه اروپایی ها توانش را دارند و نه اراده اش را که اقدامی انجام 
دهن��د؛ به همین خاطر آنچ��ه در چارچوب م��اده 3۶ برجام 
مطرح کردی��م را ادامه می دهیم. البته اروپایی ها هر وقت باور 
کنند که باید برای حفظ امنیت خود هزینه کنند و در اجرای 
تعهداتشان اقدام کنند، اعام کردیم اقدامات ما قابل بازگشت 

است.
ظریف ادام��ه داد: معتقدیم االن دلیل کاف��ی برای اروپایی ها 

وج��ود دارد ک��ه اق��دام کنن��د و بپذیرند ک��ه در صورتی که 
تعهداتش��ان را اجرا نکنن��د حتماً باید با عواق��ب عدم اجرای 

تعهداتشان روبرو شوند.
وی در خص��وص معامله ق��رن گفت: واضح اس��ت که قدس 
فروش��ی نیست و فلسطینی ها هم اعام کردند حاضر نیستند 
س��رزمین، عزت و میراث گذشتگانشان را به فروش برسانند؛ 
حاال اگر کسانی می خواهند آنجا بازی را برای خودشان سامان 
بدهند و خرید و فروش��ی صورت بگیرد مش��کل آنهاست که 
وق��ت خودش��ان را تل��ف می کنند و جز کین��ه و نفرت مردم 
منطقه برای فروش آرمان فلسطین چیزی حاصلشان نخواهد 

شد.
ظریف اقدام سپاه پاسداران در سرنگون کردن پهپاد جاسوسی 
آمریکا را اقدام��ی غرورآفرین خواند و تاکید کرد: این اقدام از 
نظر فناوری و رش��ادت و دفاع از تمامیت ارضی کشور اقدامی 

غرورآفرین بود.
وی خاطرنش��ان کرد: همواره گفته ایم تمامیت ارضی کش��ور 
موضوعی قابل مذاکره نیس��ت و خدش��ه به س��رزمین ایران 
توسط هر کسی با شدیدترین واکنش همه مردم ما مخصوصاً 

نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

وزیر امور خارجه درباره این ادعا که گفته ش��ده سامانه ای که 
توس��ط آن پهپاد آمریکایی س��رنگون ش��د، روسی بوده است 
گفت: خیر س��امانه صد در صد ایرانی بود. البته من متخصص 
این موضوع نیس��تم ولی س��امانه ای که از آن اس��تفاده شده 
س��امانه ایرانی است و قبًا هم نشان داده شده که این سامانه 
ایرانی اس��ت و این باعث افتخار مردم ایران است که توانستند 

به چنین حدی از فناوری دست یابند.
ظریف در خصوص پیگیری ایران در مجامع بین المللی مبنی 
بر تجاوز پهپاد جاسوس��ی آمریکا به آسمان ایران تصریح کرد: 
در پ��ی تجاوز آمریکا نام��ه ای را برای دبیرکل س��ازمان ملل 
ارس��ال و در نامه اعتراض کرده و خواس��تار اقدام بین المللی 
برای جلوگیری از این گونه اقدامات بسیار خطرناک آمریکا در 
ایجاد تنش در منطقه ما و تهدید حدود کش��ورهای منطقه و 

خدشه وارد کردن به تمامیت ارضی کشورها شدیم.
ظریف در پایان خاطرنش��ان کرد: امروز هم که شورای امنیت 
جلس��ه بسته دارد اگر امکانش باشد حضور می یابیم. در سطح 
دوجانبه هم این موضوع را با همه کشورها در میان می گذاریم 
و این اقدام غیرقانونی و استمرار اعتیاد آمریکا به قانون شکنی 

را برای دنیا روشن می کنیم. مهر

ظریف:
اروپایی ها باید با عواقب عدم اجرای تعهداتشان روبرو شوند

 :
سیاس�ت تحریم آمریکا علیه 

ایران به آخر خط رس�یده اس�ت
چیز زیادی نمانده که آمریکا هدف قرار دهد چون بیشتر 

اقتصاد ایران زیر بار تحریم های مالی قرار گرفته است.
بلومبرگ نوش��ت، دونال��د ترامپ ایران را ب��ا تحریم های 
اضافی در روز دوش��نبه تهدید می کن��د ولی چیز زیادی 
نمان��ده که آمری��کا هدف قرار دهد چون بیش��تر اقتصاد 
ایران زیر ب��ار تحریم های مالی قرار گرفته اس��ت.آمریکا 
قبًا بخش های قابل توجهی از اقتصاد ایران از جمله نفت، 
بانکداری و فوالد را تحریم کرده است و اهداف کمی باقی 
مانده مثل صادرات خاصی که تا حاال تحریم نش��ده اند یا 
برخی مقامات دولتی. ترامپ می تواند بانک مرکزی ایران 
را ه��م تحت تحریم های ثانویه ق��رار دهد ولی این کار به 

تجارت بشردوستانه آسیب می رساند.
ترامپ روز شنبه گفت آمریکا در روز دوشنبه تحریم های 
جدی��دی بر ایران اعمال می کن��د. این اظهارات چند روز 
پ��س از آن ایراد ش��د که ترامپ دس��تور حمله هوایی به 
ایران را در پاسخ به هدف قرار گرفتن پهپاد نیروی دریایی 
آمری��کا لغو کرد. مایکل پمپئو، وزی��ر امور خارجه آمریکا 
قبل از عزیمت به عربس��تان و امارات برای راه اندازی یک 
ائت��اف ضدایرانی گفت: »80 درصد اقتصاد ایران تحریم 
شده است. دور جدید تحریم ها اطمینان می دهد که ایران 
نه تنه��ا نمی تواند اقتصادش را رش��د ده��د بلکه دوری از 

تحریم ها برای آن سخت تر و سخت تر می شود«.
آمری��کا تقریباً هزار نهاد ایرانی ش��امل بانکها، اش��خاص، 
کش��تی ها، انرژی و هواپیمایی ایران را تحریم کرده است. 
در م��اه می دول��ت ترامپ خرید آهن، ف��والد، آلومینیوم 
و م��س ای��ران را هم ممن��وع ک��رد. آمری��کا همچنین 
معافیت هایی را که به هش��ت کش��ور برای خرید نفت از 
ای��ران داده بود لغو کرد. ترام��پ قصد دارد صادرات نفت 
ایران را صفر کند تا تهران مجبور ش��ود دست از حمایت 
نیروه��ای نظامی در خاورمیانه ب��ردارد و در مورد قرارداد 
برجام مذاکره کند. صادرات نفت خام ایران به 190 هزار 
بش��که در روز در نیم��ه اول ژوئن س��قوط کرد که کمتر 
از یک ده��م مقدار ص��ادرات آن در اوایل 2018 اس��ت. 
استثنای تحریم های نفتی ایران فقط برای خرید کاالهای 
بشردوستانه مثل غذا و دارو است که مشخص نیست چه 
تصمیمی برای آن گرفته ش��ود. ب��ا توجه به آنچه تا حاال  
انجام شده، ش��رکتها و مقاماتی که هنوز تحریم نشده اند 
بیش��تر نمادین هستند و تحریم آنها چندان مؤثر نخواهد 
بود. می ت��وان فروش کاالهای مختل��ف مصرفی به ایران 
را تحری��م کرد ولی این کار بیش��تر م��ردم ایران را هدف 
ق��رار می دهد تا دول��ت را در اوایل ماه ج��اری وزیر امور 
خارج��ه ایران گفت تحریم های جدی��دی که در 7 ژوئن 
اعام ش��ده نشان می دهد درخواست آمریکا برای مذاکره 
با ایران توخالی است. تهدید به تحریم های جدید این نظر 
را تقویت می کند. صادرات نف��ت ایران، اصلی ترین منبع 
درآمد این کش��ور به خاطر تحریم ها س��قوط کرده است. 
پیش بینی ها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران ۶ 
درصد در س��ال جاری کاهش یابد. تولید ناخالص داخلی 

ایران در 2018 هم 4 درصد پایین آمده بود.
 تسنیم

بلومبرگ:

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

پومپئو پس از درخواست 400 
میلیارد دالری آمریکا از شاه سعودی 

وارد عربستان شد

 10طرح دولت برای مسکن بررسی شد؛




