
دی�دار معاونان وزارت خارج�ه ایران و 
روسیه در مسکو

معاون وزارت خارجه کش��ورمان ب��ا معاون وزارت 
خارج��ه روس��یه دی��دار و در رابطه با تروریس��م و 

مبارزه با آن بحث و تبادل نظر کرد.
وزارت خارجه روس��یه در بیانی��ه ای اعالم کرد که 
اول��گ س��رمولوتف، معاون وزیر خارجه روس��یه با 
غالمحس��ین دهقانی، معاون حقوق��ی و بین الملل 
وزارت خارج��ه ایران دی��دار و دو طرف در رابطه با 
هم��کاری دو جانب��ه در زمینه مبارزه با تروریس��م 

بحث و تبادل نظر کردند.
در بیانیه وزارت خارجه روس��یه آمده اس��ت که دو 
طرف با تمرکز بر تهدیدات تروریس��تی در منطقه 
و جه��ان در رابطه با همکاری دو کش��ور در مبارزه 
با تروریس��م گفت وگ��و کردند. همچنی��ن طرفین 
پیرام��ون همکاری ایران و روس��یه با نهادهای بین 
المللی و در راس آنها سازمان ملل در زمینه مبارزه 

با تروریسم تبادل نظر کردند.

مقابله نظامی با ایران بعید نیست
رئیس س��تاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره 
به اینکه این رژیم عملیات های گس��ترده آش��کار و 
مخفیان��ه ای را در س��طوح و زمینه های مختلف در 
دس��ت اجرا دارد گف��ت: احتمال مقابل��ه نظامی با 

ایران هم بعید نیست.
آویو کوخاوی، گفت: ایران صدها موش��ک دارد که 
می تواند با آنها اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. در 
س��وی دیگر اگر در آین��ده با لبنان و یا حماس هم 
وارد جنگ شویم جبهه های داخلی ما مورد حمالت 
موشکی گسترده قرار خواهد گرفت که البته بیشتر 

آنها نقطه زن نیستند اما تاثیرگذار خواهند بود.
وی ب��ا بیان اینکه ایران میزان اورانیوم غنی ش��ده 
خود را افزایش داد مدعی ش��د: س��پاه قدس ایران 
س��الح پیشرفته به عراق می فرستد و ما نمی توانیم 

این موضوع را بدون چاره جویی رها کنیم.
ای��ن مقام صهیونیس��ت همچنین گف��ت: احتمال 

مقابله نظامی با ایران بعید نیست.
رئیس س��تاد کل ارتش رژیم صهیونیس��تی گفت: 
خارج کردن ایران از س��وریه امری ضروری اس��ت 
و نباید به تهران اجازه داد که در آن کش��ور تمرکز 

نظامی داشته باشد.
وی مدعی شد که تهدیدات و تجاوزهای ایران علیه 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس و اسرائیل افزایش 
یافته اس��ت، ما به این تجاوزها پاسخ می دهیم و به 

پاسخ های خود ادامه خواهیم داد.
کوخاوی تاکید کرد: جنگ به طور گس��ترده ادامه 
دارد و عملی��ات مختلفی چه به ش��کل علنی و چه 
مخفیانه درحال انجام اس��ت که دش��من می داند 
انجام ش��ده اس��ت اما نمی داند چه کس��ی آن ها را 
انجام داده است و از طرف دیگر عملیات های کامال 
سری نیز وجود دارد که دشمن حتی از انجام شدن 

آنها خبر ندارد.

سفیر ایران در تاجیکستان:
هیچ محدودیتی برای گس�ترش  روابط 

ایران و تاجیکستان وجود ندارد
هی��چ محدودیتی برای گس��ترش  رواب��ط ایران و 

تاجیکستان وجود ندارد
س��فیر ایران در تاجیکستان روابط اقتصادی تهران 
و دوش��نبه را مکم��ل خواند و تصری��ح کرد: هیچ 
محدودیتی برای گس��ترش روابط دو کشور وجود 

ندارد.
در حاش��یه نمایش��گاه تخصصی کااله��ای ایرانی 
در ش��هر دوش��نبه پایتخت تاجیکس��تان، نشست 
مشترک تجار و بازرگانان ایرانی و تاجیک درسالن 

همایش های کاخ باربد برگزار شد.
در این نشست، جمشید جمعه خان زاده رییس اتاق 
بازرگانی تاجیکستان، فرصت برگزاری نمایشگاه را 
برای توسعه تجارت و فراهم شدن فضای گفتگوی 
فع��االن اقتصادی دو کش��ور بمنظور افزایش حجم 
هم��کاری های س��ودمند دو طرف بس��یار مهم و 

ارزشمند ارزیابی کرد. 
سپس محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان 
با قدردانی از مس��اعدت حکومت تاجیکس��تان در 
برگ��زاری این نمایش��گاه، ضمن مکم��ل خواندن 
روابط دو کشور بویژه در حوزه اقتصادی، گفت: در 
راس��تای تحقق اراده مقامات عالی دو کشور، هیچ 
محدودیتی برای گس��ترش  رواب��ط بین دو ایران و 

تاجیکستان وجود ندارد.
 س��فیر با بی��ان اینک��ه اش��تراکات بین ای��ران و 
تاجیکستان ایجاب می نماید برای تحقق این منظور 
بیش از گذشته تالش کنیم، تصریح کرد: جمهوری 
اس��المی ای��ران آمادگی دارد در هم��ه زمینه ها با 

جمهوری تاجیکستان همکاری نماید.

اخبار

پکن اثربخشی برجام را حفظ کرده است
وزیر امورخارجه چین تاکید کرد که کش��ورش اثربخش��ی برجام را حفظ کرده 

است و خواهان گفت وگوی همه طرف ها برای حل اختالفات است.
وانگ یی در پاس��خ به س��والی درباره نقش چین در خاورمیانه ای که این روزها 
دچار ناآرامی است، گفت: صلح در خاورمیانه در راستای منافع اساسی کشورهای 

منطقه و همچنین ثبات و توسعه جهانی است. باوجود بی ثباتی در خاورمیانه بعید 
است که جهان بتواند به راحتی صلح را حفظ کند. وی در ادامه تصریح کرد: چین همواره 
یک نیروی برقرار کننده صلح در خاورمیانه بوده است. ما اقتدار و اثربخشی برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( را حفظ کرده ایم و طرف های توافق را به حل اختالفات خود از 
طریق مذاکره و مشورت تشویق کرده ایم.برجام در سال 2015 میان ایران و گروه موسوم 
به 1+5 حاصل شد که هدف آن رفع تحریم های ایران در ازای محدودیت برنامه هسته ای 

کشورمان بود اما آمریکا سال گذشته توافق را نقض کرد.  ایسنا  

تسلیم رونوشت سفیر ایران در روسیه 
س��فیر جدید ایران در مسکو در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه رونوشت 

استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.
کاظ��م جاللی در دومین روز از حضور خود در مس��کو ب��ا ایگور مورگولوف 
معاون وزیر خارجه روس��یه دیدار و رونوش��ت استوارنامه خود را تسلیم وی 

کرد. در این دیدار 2 طرف ضمن مرور همکاری های ایران و روس��یه در حوزه 
های مختلف دوجانبه، منطق��ه ای و بین المللی، زمینه های جدید همکاری بین 2 
کش��ور را مورد گفت وگو و رایزنی قرار دادند. جاللی در این مالقات از همکاری های 
وزارت امور خارجه با س��فارت کش��ورمان در روس��یه و مس��اعدت برای تقویت و 
گس��ترش روابط تشکر کرد و مورگولوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز ضمن تاکید 
بر ضرورت تقویت و گسترش روابط، برای جاللی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی 

ایران در فدراسیون روسیه آرزوی موفقیت کرد. فارس 

ایران متحد استراتژیک افغانستان است
رئیس اجرایی افغانس��تان در دیدار سفیر ایران در کابل، جمهوری اسالمی را از 
متحدان اس��تراتژیک و دوستان نزدیک افغانستان خواند و از همکاری های این 
کشور با افغانستان در دوره های مختلف قدردانی کرد. عبد اهلل عبداهلل همچنین 
در این دیدار، جمهوری اسالمی ایران را از متحدان استراتژیک و دوستان نزدیک 

افغانس��تان خواند و از همکاری های این کشور با افغانستان در دوره های مختلف 
تش��کر و قدردانی کرد. در ادامه این دیدار، بهادر امینیان س��فیر جدید ایران در کابل، 
افغانس��تان را از دوستان نزدیک جمهوری اسالمی ایران خواند و تاکید کرد که توسعه 
و امنیت در افغانستان به معنای توسعه و امنیت در ایران است. وی همچنین افزود که 
روابط دو کش��ور بر ارزش ها و پیوندهای مشترک تاریخی-فرهنگی استوار است. سفیر 
جمهوری اس��المی ایران در کابل ابراز امیدواری کرد که در جریان مسوولیت و وظیفه  

خود برای توسعه و استحکام روابط میان دو کشور گام های موثر بردارد.  تسنیم

عدم تالش وزارت امور خارجه برای ایجاد 
بس��تر گفت وگوی سیاس��ی و اقتصادی 
با همس��ایگان برای کاه��ش تعرفه های 
گمرکی، خطر بزرگی اس��ت که اقتصاد 
ای��ران را تهدی��د می کن��د. در حالی که 
مسئوالن کشور دائما بر اهمیت گسترش 
مناس��بات اقتصادی تاکید می کنند اما 
همچنان وجود تعرفه های تجاری، مانعی 
س��خت در مس��یر صادرات کاال اس��ت، 
مسیری سنگالخی که وزارت امورخارجه 
هیچ مذاکره ای با کش��ورهای همس��ایه 

برای حذف یا هموارسازی آن انجام نمی دهد. خروج آمریکا 
از برجام و تشدید تحریم ها موجب شد فروش نفت ایران به 
حداقل خود رسیده و در روند تبادالت مالی کشور اختالل 
ایجاد شود. از همین رو بود که بودجه بدون نفت و گسترش 
صادرات به کش��ورهای همس��ایه در دستور کار دولت قرار 
گرفت تا چاره ای در مقابل فش��ار حداکثری ایاالت متحده 
باش��د. امروز با توجه اینکه 15 کش��ور در همسایگی ایران 
وجود دارند، اما این کش��ورها هنوز هدف صادرات کاالهای 
ایرانی قرار نگرفته اند. همچنین وجود راه های زمینی مناسب 
و به دور از کنترل آمریکا و متحدانش، که مدت هاس��ت در 
مس��یر ترانزیت هوای��ی و دریایی اختالل ایج��اد کرده اند، 

پتانسیل خوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این خصوص 
می گوید: کش��ورهای همس��ایه به عنوان بهترین بازار برای 
ص��ادرات بوده و ارزش آن بیش از یک هزار و 100 میلیارد 
دالر است. وی تاکید می کند که توسعه صادرات غیرنفتی 

مهم ترین پیشران  اقتصاد کشور محسوب می شود.
کش��ورهای همسایه ساالنه حدود یک هزار و 1۶0 میلیارد 

دالر واردات دارن��د که س��هم ایران از این 
ب��ازار تنها دو درصد، یعن��ی معادل 2۴ 
میلیارد دالر است. این در حالی است که 
ایران می توان��د کاالهایی به ارزش 100 
میلیارد دالر به همس��ایگان خود ارسال 
کن��د. یکی از بزرگتری��ن موانع صادرات 
کاال ب��ه کش��ورهای همس��ایه، وج��ود 
تعرفه ه��ای گمرکی باال اس��ت که بعضا 
موجب گران تمام ش��دن قیمت نهایی 
محصول در بازار هدف نسبت به کاالهای 
مشابه خود می شود. تجربه صادرات فوالد 
به عراق را می توان در همین راستا تحلیل کرد، به طوری که 
با افزایش تعرفه وارداتی فوالد ایران )افزایش دو برابری( در 
مقابل کاهش آن برای اردن، عمال فوالد ایران از بازار عراق 
حذف شد. اهمیت این موضوع آنجا مهم است که بازارهای 
کشورهایی همچون عراق و افغانستان برای کاالهای ایرانی 
بسیار مهم بوده و کشورمان عمال شریک اول اقتصادی کابل 
و بغداد محسوب می شود. باید به این نکته توجه داشت که 
اگر امروز نسبت به انعقاد قرارداد حذف ترجیحات متقابل 
اقدام��ی صورت نگیرد، ممکن اس��ت در آینده فرصت این 

بازارهای پرسود از کاالهای ایرانی گرفته شود.
وزارت امور خارجه در تغییر ساختار خود با احیای معاونت 
دیپلماسی اقتصادی تالش کرد تا شعار در خدمت قرار دادن 
سیاست برای اقتصاد کشور را عملیاتی کند؛ ولی باید گفت 
که این اقدام زمانی مطلوب اس��ت ک��ه بتواند نتیجه قابل 
مشاهده ای داشته باشد. مذاکرات اقتصادی و انعقاد چنین 
قراردادهایی برای ح��ذف تعرفه های گمرکی باید به عنوان 
یکی از کارویژه های اصلی دستگاه دیپلماسی و در راس آن 

معاونت اقتصادی باشد.  مهر   

معاونت اقتصادی؛ ابزار معیوب وزارتخارجه

ی��ک روزنامه کویتی از آغ��از مذاکرات 
س��ه جانبه ایران، کویت و عربستان در 
آینده نزدی��ک درباره توافقنامه دریایی 

خبر داد.
روزنام��ه کویتی »القبس« ب��ه نقل از 
مناب��ع نوش��ت که ب��ه دنب��ال امضای 
و  کوی��ت  بی��ن  دریای��ی  توافقنام��ه 
عربس��تان، مذاک��رات بی��ن کوی��ت و 
عربستان به عنوان یک طرف و ایران به 
عنوان طرف دوم در آینده نزدیک آغاز 

خواهد ش��د. این منابع گفتند که منطقه 
ک��م عمق دریایی در مج��اورت منطقه حایل بین کویت 
عربستان که روز سه شنبه )2۴ دسامبر( دو کشور درباره 
آن توافق کردند، در شش مایلی خشکی قرار گرفته و از 

بندر الزور آغاز و در منطقه خشکی به پایان می رسد.
ای��ن منابع گفتند که دو طرف کویتی و س��عودی توافق 
کردن��د که تولی��دات نفتی کویت در منطقه ش��مالی و 
تولیدات نفتی عربس��تان در منطقه جنوبی باش��د و در 
صورت کم و زیاد ش��دن س��هم ها تولیدات مساوی و در 

چارچوب عملیات مشترک دو کشور صورت گیرد.
بنابر این گزارش، تولیدات عربس��تان از میدان الوفره از 
طریق استخراج به وسیله لوله هایی که در بندر الزور قرار 
دارد، ادامه خواهد داش��ت و تولیدات شرکت شفرون در 
کویت نیز در چارچوب امتیازات توافق ش��ده پنج س��اله 
صورت خواه��د گرفت و پس از پایان پنج س��ال درباره 

تمدید یا عدم تمدید آن تجدیدنظر می شود.
این مناب��ع همچنین گفتند که مف��اد توافقنامه مذکور 
شامل امتیازاتی است که منافع کویت را محقق می سازد 

و تالش های��ی نی��ز برای ازس��رگیری 
تولیدات در سریع ترین زمان ممکن در 
جریان است اما با توجه به آماده سازی 
چاه ها و تعمی��رات آن ها به دلیل وقفه 
ازس��رگیری  تولی��دات،  در  طوالن��ی 

تولیدات نیاز به زمان دارد.
هیأت س��عودی عبدالعزیز بن س��لمان 
ب��ن عبدالعزیز آل س��عود وزیر انرژی 
عربستان سعودی طی سفری به کویت 
پروت��کل الحاقی مربوط ب��ه توافقنامه 
تقس��یم منطقه حایل نفتی و ازسرگیری 
تولی��د نف��ت در دو میدان الخفجی و الوف��ره را با طرف 

کویتی امضا کرد.
 تعطیلی میادین نفتی مش��ترک کویت و عربس��تان در 
منطقه حایل ب��ه خصوص دو می��دان الخفجی و الوفره 
به مش��کلی برای این دو کش��ور عضو اوپک تبدیل شده 
بود و مس��ئوالن دو کش��ور از ماه ها پیش در تالش برای 

حل آن بودند.
میدان الخفج��ی اکتبر 201۴ بنا به تصمیم عربس��تان 
سعودی که گفته می شود به دلیل پاره ای عوامل زیست 
محیطی بوده است و میدان الوفره نیز در ماه می 2015 

بسته شد. 
تولی��دات این دو میدان به طور متوس��ط روزانه 500 تا 
۶00 هزار بش��که در روز است که به صورت مساوی بین 
کویت و عربستان تقسیم می شود و میدان الوفره توسط 
ش��رکت آمریکایی »ش��فرون« در کویت و شرکت نفت 
خلیج کویت و میدان الخفجی نیز توس��ط شرکت نفتی 

آرامکو عربستان اداره می شود.  باشگاه خبرنگاران 

روزنامه کویتی خبر داد: 

مذاکرات کویت، عربستان و ایران درباره توافقنامه دریایی

گزارش

کش��ور  اندیش��ان  مصلح��ت 
بپذیرند که رفع تمام  مشکالت 
ریشه درونی دارد که با اتکا به 
فرامین مق��ام معظم رهبری و 
ات��کا به نیروی خ��الق و جوان 
و نخب��ه داخل��ی می توانیم از 
پس تم��ام مش��کالت پیروز و 
سربلند بیرون آئیم و نباید حل 

مشکالت کشور را  به اف.ای.تی.اف گره بزنیم.
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
گفت: به نظر می رسد هنوز تفکراتی در ساختار کشور وجود 
دارند که رفع مش��کالت اقتصادی کشور را که بیشتر ریشه 
سو مدیریتی دارد را به تفاهم با بیرون مشروط می کنند و با 
سیاست های خاص گفتاری سعی در موجه نشان دادن این 

قبیل از تفکرات و اصالحات دارند.
وی افزود: برخ��ی ادعا می کنند با پذی��رش اف.ای.تی.اف، 
آمریکایی ها نمی توانند ما را هدفمندتر تحریم کنند و مدعی 
هستند در مبادالت بانکی بین المللی برخی استاندارد هایی 
وجود دارد که این اس��تاندارد ها توسط اف.ای.تی.اف تعیین 
می ش��ود و حضور ما در اف.ای.ت��ی.اف هیچ مانعی را ایجاد 
نک��رده و بلک��ه مبادالت بانک��ی، روش��ن تر و روان تر انجام 
می شود و چون کش��ور ما به قوانین پولشویی با حساسیت 
خاصی نگاه می کند و به اصطالح از پیشگامان مبارزه با این 
تخلف مالی بین المللی اس��ت به مصلحت سیس��تم بانکی 
کشور است که عضو اف.ای.تی.اف شود تا از قرار گرفتن در 

لیست سیاه آن جلوگیری به عمل آید.
وی گفت: گویا هنوز وعده ها و در باغ س��بز برجام و زندگی 
رویایی برای مردم که با میوه برجام قرار بود به دست مردم 
برس��د اما چیزی جز هیچ و توهم نصیب کشور و ملت نشد 
را فرام��وش کرده ایم، اینکه روس��یه و چین جهت پذیرش 
اف.ای.تی.اف توسط ایران زمزمه هایی دارند الزم است بیان 
ش��ود که ما مصلحت کش��ور را بهتر از آنهایی میدانیم که 
مصالح خود را در درجه اول مورد اجرا قرار می دهند، اینکه 
روس��یه تبادالتی به رژیم صهیونیستی دارد و از طرفی هم 
همپیمان ایران و سوریه در مبارزه با تروریست است و سعی 
دارد که مس��ئله فلسطین و اشغالگری این رژیم جعلی مانع 
از تفاهمات و همکاری های هدفمند با ایران نش��ود مس��لما 

مورد تائید اتاق فکر کرملین است.
به ب��اور ضیایی نیری؛ لذا هم��کاری در زمینه های مختلف 
و ع��دم پذی��رش اف.ای.تی.اف هم موضوعی اس��ت داخلی 
که بدون ش��ک سیاس��تمداران و پرچم  داران امنیت کشور 
می توانند به درس��تی تصمیمات عدم پیوستن به این الیحه 
را اتخاذ کنند و اینکه ادعا می شود در صورت رعایت الزامات 
اف.ای.تی.اف توس��ط چین، روسیه و سایر کشور های عضو 

اف.ای.ت��ی.اف و عدم ورود ایران در هم��کاری با انها دچار 
مش��کل خواهیم ش��د باید اعالم کن��م در برجامی هم که 
همین دولت ها حضور داشتند اما با عهدی طرف های مقابل 

منافعی نصیب کشورمان نشد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: هم پیش 
از امضا همه همین تفکر غلط را داش��تند اما زمانی که هیچ 
نصیب کشور شد تنها محکومیت و چند بیانیه از طرف این 
دوستان بیان شد و اتفاقی برای احقاق حقوق کشورمان به 
صورت عملی رخ نداد، لذا پیشنهاد ما به برخی دوستان این 
چنین است که جای دخالت در اموری که امنیت ملی را نیز 
نش��انه گرفته وظایف کنترل قیمت ها در بازار را به درستی 
انجام دهند که با کوچکترین عامل بیهوده بیرونی یا درونی 
با مش��کل افزایش قیمت ارز در بازار مواجه نشویم، اجرا یا 
عدم اجرای دس��تورات اف.ای.تی.اف یکی از پر حاشیه ترین 
مس��ائل کشور است که پس از نظرات مثبت و منفی فراوان 
به خوان مجمع تش��خیص مصلحت نظام رسیده و این نهاد 
باید تکلیف دو مورد مهم از این دستورات را مشخص سازد؛ 
الیحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو و همچنین الیحه الحاق 
به کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریسم با نام سی.اف.

تی، کنوانس��یون هایی که برخالف ظاهر و ادعای ش��کلی، 
ابزاری اس��ت برای اعمال فشار بر کش��ورهای غیرهمسو با 
سیاس��ت های غرب و در راس آن ایاالت متحده، الزم  است 
تاکید کنم که موضوع کارگروه اقدام مالی یک معاهده چند 
جانبه متشکل از ۷ کشور صنعتی است که توسط واشنگتن 
و رژیم صهیونیستی به  صورت وسیله ای علیه هر کشوری که 
همراه با تفکرات  و سیاست های آنها نباشد محدودیت هایی 
وض��ع میکند که می تواند برای کش��وری همچون  ایران که 
با سیاس��ت های دش��منانه و غیر انس��انی و خارج از عرف 
بین المللی این کش��ورها قدم برمیدارد مشکالت عدیده ای 

را ایجاد کند.
وی بی��ان داش��ت: متاس��فانه برخ��ی اف��راد در کش��ور با 
سیاس��ی کردن آن و عدم ورود به ماهیت و محتوای باطنی 
آن بدون توجه به مصلحت کش��ور مواردی را ایراد می کنند 
که می تواند حرکت بر لبه پرتگاه باشد، امری که در شرایط 
کنونی جنگ اقتصادی بر علیه ایران و برخی سو مدیریت ها 
کامال متضاد با منافع ملی اس��ت، امری ساده لوحانه که به 
واس��طه آن بایس��تی هر ۴1 اقدام فعلی اف.ای.تی.اف برای 
کش��ورمان را بدون طی تش��ریفات قانونی و در نظر گرفتن 
ش��رایط زدن زیر برجام توس��ط آمریکایی ها و وقت کش��ی 
اروپایی ه��ا امضا کنیم آن هم در ش��رایطی ک��ه ژنرال های 
آمریکای��ی تن��درو در اتاق فک��ر تقابل با ایران پس��ت های 
خزانه داری واش��نگتن را عهده دار می شوند و پدیده ایی بنام 
جنگ مالی را در دنیا راه می اندازند و همزمان رسما معاون 

خزانه داری این کش��ور که یک ژنرال تندرو اس��ت برخالف 
قوانی��ن و مق��ررات همزمان رئیس اف.ای.تی.اف می ش��ود 
و هنگام��ی  که کارگروه متش��کل از نزدیک ۴0 کش��ور در 
مقابل دس��تورات اجرائی رئیس جمهور بی فکر و بی تعادل 
آمریکاست که برخالف مصوبات خودشان در شورای امنیت 
سازمان ملل و قواعد و بخشنامه های بین المللی تحریم های 
غیرقانون��ی را ب��ر علیه ایران اعالم می کن��د و حقارت را به 
حدی می رس��اند که اقالم انس��انی یعنی دارو و ..غذا را نیز 

تحریم می کند.
ضیای��ی نیری معتقد اس��ت؛ این  نهاد می خواهد ش��فافیت 
کام��ل در مورد خرید نیازهای کش��ورمان برای دارو و غیره 
را ایجاد تا واش��نگتن به راحتی بتواند بانکها و ش��رکت های 
طرف قرارداد با ایران را عالوه  بر ش��رکت های ایرانی تحریم 
کند، چرا باید منافع ملی خود را قربانی افکار رئیس جمهور 
آنارشیست آمریکا و اشخاص تندرو و جنگ طلب کنارش و 
رژیم منحوس صهیونیستی کنیم، این اقدام  و پذیرش یعنی 
نوعی خودکشی سیاسی و اقتصادی و امنیتی، نکته مهمی 
که باید به آن توجه داشت این است که وقتی ایاالت متحده 
در بخش��نامه طی اعالمیه رس��می  به صراحت در تفسیر و 
تعریف خود بیان می کند که هرگونه دور زدن تحریم یعنی 
یک نوع پول ش��ویی چرا برخ��ی هنوز بر باورهای غلط و غیر 
کارشناس��ی خود اصرار دارند، با تعریفی ساده تر اینکه هم 
زمان با ش��فافیت مورد درخواست این نهاد، می توانند ایران 
را به دلیل تامین نیازهای دارویی و حیاتی خود به پولشویی 
نی��ز متهم کنند و با همین بهانه واهی پرونده کش��ور را به 

شورای امنیت ببرند.
وی گفت: اکنون ثابت ش��ده که تصمیمات داخلی ریش��ه 
مش��کالت اس��ت و اگر حداقل نظارت را که باید با جدیت 
دنبال نمائیم بر تمامی امور مس��لط کنیم حداقل معیشت 
تأمین و کسب و کار و تولید رونق پیدا میکند، می توانیم با 
استفاده از ارز مصوب دولتی و استفاده از استارت اپ ها اقالم 
معیشتی و مهم را به راحتی در اختیار مردم قرار دهیم ، پس 
رای مجمع تش��خیص در جهت تقویت و تمکین به اف.ای.
تی.اف و رادیکال های خزانه داری غرب و تقویت بی قاعدگی 
در موازی��ن حقوق بین الملل نخواهد ب��ود، بی تردید از بین 
رفتن تحریم ها ابتدایی ترین حرکت برای بررس��ی چگونگی 
اجرای ه��ر نظم جدید، آن هم به  طور مس��اوی برای همه 
اعضای جامعه جهانی اس��ت اگر آمریکایی ها جنگ مالی را 
ابداع و این جنگ را در س��طوح کاال و تعرفه ای و همچنین 
نقل و انتقال مالی گس��ترش دادند و کشورهای گوناگون از 
  ً قبیل روس��یه، چین، ونزوئال، کره شمالی، س��وریه و اخیرا
ترکی��ه را تهدید می کنند ما نبایس��تی هم��وار کننده این 
مس��یر باش��یم، بدانیم حداقل یک س��وم کارشناسان مالی 
اتاق جنگ خزانه داری آمریکا کارش��ناس برجس��ته مالی و 

حقوقی هستند لذا در اتاق مقابله با این تروریسم در وزارت 
امور اقتصادی و خزانه داری کشور کارشناسان خبره داشته 
و مسیرهای ایمن برای نقل و انتقاالت مالی، نظیر روشهای 
تب��ادل تهاتری و BTC، روش های تهاتری چندجانبه را در 

دستور کار قرار دهیم.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت:  بدانیم 
پاشنه آش��یل یانکی ها جهان  روایی دالر است و هر قدر در 
س��ال های اخیر تحریم های تجاری و عملیات تخریب مالی 
و اقدامات فراقانونی بین المللی دولتمردان واشنگتن بیشتر 
ش��ده این نقطه ضعف بزرگ مالی آنها نیز نمایان تر ش��ده 
اس��ت که م��ا می توانیم با عملکردهای علم��ی از این نقطه 
ضعف استفاده کنیم، به جای اینکه اصرار به ورود به جهان 
ناشناخته و مرموز و خطرناک اف.ای.تی.اف کنیم، بپذیریم 
دیگ��ر دالر نمیتواند نقش و وظیفه وس��یله ذخیره دارائی و 
یا وس��یله نقل و انتقال معامالت تجاری جهان را صرف نظر 
از نوس��انات ارزش دالر به  عهده بگیرد ب��ه ان هم به دلیل 
بازی تحریم��ی، تضعیف این نقش ها را آش��کار و حتی در 
داخل امریکا سیاس��تگذاران شورای روابط خارجی را نگران 

کرده است.
وی گفت: آنها با این جنجال های روزمره تجاری، مالی، اقتصادی 
در واقع ضربه بزرگ به نقش جهان  روایی دالر و اقتصاد خودشان 
می زنند زیرا رانت عظیم اقتصاد امریکا که هر زمان هر قدر که 
هزینه داش��ت با چاپ اوراق آتی خزانه و فروش آن کسری را 
مال��ی خود را تأمین کند، ناظر به نیاز رش��د روزافزون تجارت 
بین المللی به  وسیله پرداخت بین المللی که عمدتا دالر می باشد 
بوده است و با تضعیف این نقش سهمگین ترین ضربه به تفکر 
شیطانی امریکا وارد می ش��ود و ترامپ به اصطالح تاجرپیشه 
نیز پیش  قدم همین  تضعیف است، زمانی که سایر کشورها با 
استفاده محدود یا عدم استفاده از دالر در معامالت خود چگونه 
برگشت این دالرها به داخل اقتصاد آمریکا و سقوط این ارز را 
رقم می زنند بدون ش��ک تورم و مصیبت اقتصادی جهنمی را 

برای اقتصاد ملی آمریکا فراهم خواهد آورد.
ضیایی نیری خاطرنشان کرد:  گذر زمان بستر تحوالت مهمی  
در دنی��ا خواهد بود و ش��رایط اقتصاد جهان در حال تغییرات 
اساس��ی و بزرگی است به طوری که جمهوری خلق چین در 
اسناد راهبردی خود  سال 2025 را اغاز رسمی  برتری اقتصادی 
خود بر غرب وحشی یعنی ایاالت متحده تعریف کرده  و مبادالت 
گاز پنجاه میلیارد دالری با روسیه را به مدت 30 سال با ارز ملی 
روسیه و غیر از دالر عملیاتی نموده که اینها همه نشان از افول 
قطعی امریکا و پایان س��لطه دالر بر اقتصاد جهانی است، لذا 
مصلحت اندیشان کشور بپذیرند که رفع تمام مشکالت ریشه 
درون��ی دارد که با اتکا به فرامین مقام معظم رهبری و اتکا به 
نیروی خالق و جوان و نخب��ه داخلی می توانیم از پس تمام 

مشکالت پیروز و سربلند بیرون آئیم.
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کارشناس سیاست خارجی: 

حل مشکالت کشور را به اف.ای.تی.اف گره نزنیم


