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اذعان نشریه انگلیسی به برتری قدرت 
نظامی ایران

نشریه اکس��پرس گزارش داد بر اساس شاخص قدرت 
نظام��ی »گلوب��ال فایر پ��اور« انگلی��س از نظر نیروی 
انس��انی، قدرت زمینی، دریایی و منابع نفتی، از ایران 
عقب تر است. اذعان نش��ریه انگلیسی به برتری قدرت 
نظامی ایرانبه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران 
جوان، نشریه اکسپرس نوشت: پایگاه اینترنتی ”گلوبال 
فایر پاور“ با بررس��ی و مقایس��ه قدرت نظامی ایران و 
انگلیس بر اس��اس ش��اخص خاص خود به این نتیجه 
رسید که انگلیس از نظر نیروی انسانی، قدرت زمینی، 
دریایی و منابع نفتی، از ایران عقب تر است. این نشریه 
در گزارش��ی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: به دنبال 
توقیف نفتکش »استنا ایمپرو« در تنگه هرمز، تنش ها 
بی��ن ایران و انگلیس به س��طح جدیدی افزایش یافته 
اس��ت. جرمی هانت، وزی��ر خارجه )وق��ت( و فیلیپ 
هامون��د، وزیر دارای��ی )وقت( انگلیس، ه��ر دو تایید 
کردند که دولت )وقت( ترزا می  در جستجوی راه حلی 
دیپلماتیک برای اجتناب از افزایش تنش ها بین ایران 
و انگلی��س خواهد بود. اما هر دوی آن ها پس از ترمیم 
کابینه که چهارش��نبه در پی انتصاب بوریس جانسون 
به سمت نخست وزیری صورت گرفت، از سمت هایشان 
کنار رفتند. جانسون هنوز فاش نکرده است که چگونه 

می خواهد این بحران را حل کند.
پایگاه اینترنتی”گلوبال فایر پاور“ قدرت نظامی ایران و 
انگلیس را در سال ۲۰۱۹ بررسی کرد و در میان ۱۳۷ 
کشوری که تاکنون قدرت نظامی شان را بررسی کرده 
اس��ت، این دو کش��ور را به ترتیب در رده های هشتم 
و چهارده��م قرار داد. این پایگاه اینترنتی با اس��تفاده 
از فرم��ول کاملی که خود تهیه کرده اس��ت، موس��وم 
به ”پاور ایندکس“ )ش��اخص ق��درت(، قدرت نظامی 

کشور ها را ارزیابی می کند.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

در حالی وزیر خارجه آمریکا از تمایلش برای سفر به تهران خبر 
داده اس��ت که بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند آمریکا 
به دنبال ش��کاف میان ملت و نظام جمهوری اسالمی است تا 
با نیرنگ و ترفند بگویند آمریکا به دنبال روابط دیپلماتیک با 
ایران است اما مقامات جمهوری اسالمی ایران حاضر نیستند 
ش��رایط را برای روابط دیپلماتیک فراه��م کنند! وزیر خارجه 
آمریکا در مصاحبه ای با یک ش��بکه خبری گفته تمایل دارد 
در صورتی که ضرورت داش��ته باشد به ایران سفر کند. مایک 
پامپئو ب��ا تلویزیون بلومبرگ صحبت می کرد، گفت: مطمئناً، 

اگر ضرورت داشته باشد، با کمال میل به آنجا می روم. 
دوست دارم فرصتی باشد و به ایران بروم. نه برای 
اینکه صحبت های تبلیغاتی بکنم، بلکه حقایق 
را به مردم ایران درباره اینکه رهبرانش��ان چه 
کار کرده ان��د و چط��ور این موض��وع به ایران 

لطمه زده، بگویم.
پامپئو در حالی از گفت وگو با مردم ایران سخن 

گفت��ه که دولت آمریکا توهین آمیزترین الفاظ و 
سیاست ها علیه ملت ایران را با پرده پوشی های 
کمتر نس��بت ب��ه دولت های قبل��ی در صدر 
سیاس��ت های خود قرار داده است.  ترامپ 
در یکی از نخس��تین تصمیم های خود بعد 
از ورود به کاخ س��فید با صدور یک فرمان، 
شهروندان ایران و چند کشور مسلمان دیگر 
را از ورود به خاک آمریکا منع کرده اس��ت. 
نام عربستان که ۱۵ نفر از شهروندانش جزو 
عوامل حادث��ه ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱ بودند 
در فهرس��ت این کش��ورها نبود. کاخ سفید 
همچنین در زمان وقوع زلزله کرمانش��اه، در 
حالی که ایرانی ها در سراس��ر دنیا س��رگرم 
جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان بودند با 

صدور چندین بیانیه به طور مکرر درباره احتمال نقض قوانین 
تحریم ها هنگام کمک رسانی به زلزله زدگان هشدار داد. پیشتر 
نی��ز وزیر خارجه آمریکا از عالقه من��دی اش برای مصاحبه با 
تلویزی��ون ایران س��خن گفته بود که ناظران سیاس��ی تاکید 
داش��تند؛ اگر وزیر امور خارجه آمریکا و یا حتی رئیس جمهور 
آمریکا هر کدام بخواهند به جریان آزاد اطالع  رسانی تن بدهند، 
نیاز نیس��ت بیاید و جلوی دوربین ما حرف بزند، از همان جا 
بگویند برای چه بدون هیچ دلیلی، به برجامی که پنج � شش 
کشور در آن گفت و گو کردند و حاصل دو سال مذاکره مستمر 
و فشرده دیپلمات های برجسته جهان بوده است، پشت پا زدند 
و از آن خارج شدند. درحالی مقامات آمریکایی از تمایل برای 
سفر به تهران سخن می گویند که دردشمنی در قبال ملت 
ایران 4۰سال است س��نگ تمام گذاشته اند، حتی بعد از 
توافق بین المللی هسته ای نیز پایبند به آن نبودند و به 
بهانه های مختلف حلقه فشار و تحریم بر جمهوری 
اس��المی ای��ران را تنگ تر می کردن��د؛ از برجام 
خارج ش��دند، تحریم های ش��دیدی را بر ملت 
ایران اعمال کردند، س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی را در فهرس��ت گروهک تروریستی 
ق��رار دادند، معافیت خرید نف��ت از ایران را 
لغو کردند و بس��یاری از تحریم های دیگر را 
اعمال کردند؛ حاال در کنار سیاست تحریم 
و فش��ار و لفاظی علیه ملت ایران از تمایل 
ب��رای حضور در تهران و گفت وگو س��خن 
می گویند، قطعا مل��ت فهیم و دانای ایران 
به سیاس��ت نیرنگ و فری��ب آمریکایی ها 
واقف اس��ت و ت��ا زمانی که دش��منی این 
رژیم استکباری با جمهوری اسالمی ایران 
تمام نش��ود پذیرای هیچ کدام از مقامات 

آمریکایی به تهران نخواهد بود.

وزیر کار سابق فنالند گفت که تحریم های ثانویه آمریکا علیه 
ایران مانع عملیاتی ش��دن س��ازوکار ویژه مالی اروپا یا همان 

اینستکس برای تجارت با ایران است.
تارا کرونبرگ با اذعان بر عدم اجرای تعهدات اینستکس توسط 
کش��ورهای اروپا گفت که تحریم ثانویه آمریکا مانع از اجرای 
تعهدات آن ها شده است و اضافه کرد که اتحادیه اروپا خواستار 

معافیت شده، اما آمریکا با اعطای آن موافقت نکرده است.
وی همچنی��ن گف��ت: ای��االت متح��ده تهدید ب��ه مجازات 
ش��رکت هایی کرده که از اینستکس اس��تفاده کنند. اتحادیه 
اروپ��ا راهی پی��دا کرد که بتواند حداقل از طریق اینس��تکس 
تجارت قانونی با ایران را در زمینه کاالهای غیرتحریمی مانند 
غذا و دارو گس��ترش دهد. واضح است که عملکرد اروپا برای 
تحقق بخش��یدن به تعهدات��ش کافی نبوده، اما یک ش��روع 
قطعی و جدی اس��ت. اگر ایاالت متحده تهدیدش را درمورد 
تحریم کردن ش��رکت هایی که از اینستکس استفاده می کنند 
عملی کند، اروپایی ه��ا در روابط خود با آمریکا با یک چالش 

جدی مواجه می شوند .
کرونبرگ در پاس��خ به سؤال تسنیم درباره تالش آمریکا برای 
بزرگ جلوه دادن اق��دام اخیر ایران مبنی بر کاهش برخی از 
تعهدات برجامی و عبور از میزان ۳.6۷ غنی س��ازی اورانیوم و 
اصرار آمریکا برای اینکه بگوید ایران در حال آماده سازی برای 
س��اخت بمب اتم اس��ت، با وجود اینکه فدریکا موگرینی در 
صحبت ه��ای اخیرش اعالم کرده بود اق��دام اخیر ایران مغایر 
با برجام نیس��ت، گفت: »توافق در مورد برنامه هسته ای ایران 
نش��ان می دهد که ایران خواس��تار باقی مان��دن به عنوان یک 
کش��ور غیرهس��ته ای اس��ت و همچنین این توافق صلح آمیز 
بودن برنامه  ایران را کنترل می کند؛ بنابراین، مهم اس��ت که 

طرف ه��ای باقی مانده، عالوه بر ایران به آن پایبند باش��ند. با 
توجه به تحریم های آمریکا، طرف های دیگر )اروپا، روس��یه و 
چین( قادر به انجام تعهدات اقتصادی خود نیستند و در نتیجه 
ب��ه این توافق رس��یده اند که اقدام ایران مبن��ی بر کم کردن 
تعهداتش اهمی��ت چندانی ندارد و باید راهی پیدا ش��ود که 
همه طرفهای توافق هسته ای را مجاب کند تا به تعهداتشان 

پایبند باشند«.
این سیاستمدار فنالندی همچنین در جواب به این سؤال که 
آیا هدف اصلی ترامپ نه فقط به قول خودش عدم دس��تیابی 
ایران به س��الح هس��ته ای بلکه محروم ک��ردن آن از فناوری 
هس��ته ای و دانش مربوط به آن اس��ت، گفت: هدف اصلی از 
پیمان منع گس��ترش سالح های هسته ای  این است که مانع 
دستیابی کش��ورهای غیر هسته ای به س��الح هسته ای باشد. 
توافق هس��ته ای این امر را با محدود کردن برنامه هس��ته ای 
ایران برای چندین س��ال و غیرهس��ته ای ماندن این کش��ور 
منطب��ق با قوانین "ان پی ت��ی" تضمین می کن��د. "ان پی تی" 
همچنین تضمین می کند که حق استفاده صلح آمیز از فناوری 
هسته ای برای همه اعضا از جمله ایران وجود دارد. این قوانین 
بین المللی باید توس��ط ایاالت متحده به عنوان امضاکننده آن 

مورد احترام قرار گیرد.
کرونبرگ همچنین در جواب به این سؤال که اتحادیه اروپا تا 
چه میزان در مورد استفاده از مکانیزم اینستکس با ایران جدی 
است و چه چیزی پشت پرده عقب نشینی اروپا از عملی کردن 
آن می ش��ود، با رد کردن هر نوع عقب نش��ینی از اقدام عملی 
درباره این مکانیزم مالی توس��ط اروپ��ا،  گفت که تحریم های 
ثانویه آمریکا مانع از اجرای این تعهدات توس��ط اتحادیه اروپا 

شده است.  فارس

گزارش

حمایت بریکس از پیشنهاد روسیه 
وزیر خارجه روس��یه با تأکید بر اینکه تش��دید وخامت اوض��اع در منطقه خلیج 
فارس نتیجه اقدامات ضدایرانی برخی کشورهاست، خواستار حمایت کشورهای 
"گروه بریکس" از دکترین پیش��نهادی مس��کو برای تامی��ن امنیت جمعی این 
منطقه شد. س��رگئی الوروف گفت: روسیه خواستار هرچه سریعتر عادی شدن 

اوضاع در منطقه خلیج فارس است و با این هدف چند سال قبل پیشنهاد تامین 
امنیت جمعی و همکاری همه کشورهای این منطقه در این راستا را مطرح کرد.

 هم��ه همتای��ان ما در گروه بریک��س متن این دکترین را در اختی��ار دارند و ما امیدوار 
هستیم که از پیشنهادات مطرح شده در آن حمایت کنند. 

وی تاکید کرد که تش��دید وخامت اوضاع در منطقه نتیجه اقدامات برخی از کش��ورها 
علیه جمهوری اسالمی ایران است. الوروف افزود: روند توسعه اوضاع به مرحله خطرناکی 

رسیده است.  فارس 

ایران و چین منتظر جو بایدن خواب آلود هستند
رئیس جمهور آمریکا جمعه مدعی شده ایران و چین منتظر باخت او در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمری��کا و روی کار آمدن جو بایدن، رقیب اصلی اش از 
حزب دموکرات هس��تند. دونالد ترامپ در توجیه عدم تمایل چین برای مذاکره 
با آمریکا گفت: من شخصاً فکر می کنم اگر چین دو درصد هم احتمال بدهد من 

در انتخابات شکس��ت می خورم بخواه��د توافقی امضا کند. به نظرم چین احتماالً 
می گوید بگذارید صبر کنیم شاید ترامپ ببازد و ما بتوانیم با یک احمق دیگر و یک 

کله شق دیگر که اجازه می داد این توافق ها شکل بگیرند وارد معامله شویم. رئیس جمهور 
آمری��کا در ادامه گفت: اگر من جای ایران باش��م احتم��االً می گویم اگر بتوانم صبر کنم 
می توان��م به جای ترامپ منتظر جو بایدن خواب آلود باش��م، چون ما می توانیم با جوی 
خواب آلود هر معامله ای که دلمان می خواهد بکنیم و او خبر ندارد چه اتفاقاتی در جریان 

است.  تسنیم

باید از تنش های ناخواسته در منطقه جلوگیری کنیم
وزیر امور خارجه آلمان با اش��اره به اینکه اروپا موافق سیاس��ت آمریکا در فش��ار 
حداکثری علیه ایران نیس��ت گفت که با وجود اینکه همه از صلح حرف می زنند 
اما اروپایی ها بیش��تر از همه برای حل مس��ئله با توس��ل به دیپلماس��ی تالش 
می کنند.هایک��و ماس گفت: اگر چه همه می گویند که خواهان جنگ نیس��تند، 

)اما( بیشتر اروپایی ها هستند که تالش می کنند تا در دیپلماسی را باز نگه دارند. 
اقدامات ما در منطقه باید رد و نشانی از اروپا داشته باشد.

وی در ادامه گفت: این اقدامات فقط در صورتی می توانند توام با موفقیت باشند که سه 
کش��ور اروپایی عملکردی یکپارچه داشته باشند. ما این موضوع را روشن کرده ایم که با 
آمریکا در زمینه سیاست فشار حداکثری موافق نیستیم. اقدامات ما در منطقه در قالب 
اقدامات اروپایی باید شناخته شود. اروپا منفعت زیادی در کمک به امنیت منطقه خلیج  

فارس دارد.   صداوسیما 

نیرنگ آمریکایی برای شکاف میان ملت و نظام 
وزیر سابق فنالند:پامپئو: مایلم به ایران بروم

تحریم های آمریکا مانع عملیاتی شدن 
اینستکس است


