
محکومیت یورش مکرر صهیونیست ها 
به مسجداالقصی 

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران یورش مجدد 
و مکرر صهیونیســت ها به مسجداالقصی و تعرض 
به نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد و خواستار 
کمــک ملت ها، دولت هــا و مجامــع منطقه ای و 

بین المللی به مردم فلسطین شد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با 
محکومیت یورش مجدد و مکرر صهیونیســت ها به 
مسجداالقصی و تعرض وحشــیانه  نظامیان رژیم 
صهیونیستی به نمازگزاران و مدافعان اماکن مقدسه 
فلســطین، اعالم کرد: اشغالگری و اشغالگران رو به 
زوال هستند و مبارزه با غاصبان قدس و فلسطین، 
حق طبیعی، مشروع  و قانونی مردم فلسطین است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تشدید 
تجاوزات و اقدامات سبوعانه رژیم آپارتاید اسرائیل 
در اراضی اشغالی فلسطین، خواستار کمک ملت ها، 
دولت ها و مجامــع منطقه ای و بین المللی به مردم 
فلســطین برای دفاع از خود و مقابله با اشغالگران 
صهیونیست شد.خطیب زاده در پایان ضمن تاکید 
بر ضــرورت وحدت جهان اســالم بــرای دفاع از 
فلســطین و نجات مســجد االقصی، عادی سازی 
روابط با رژیم آپارتاید اسرائیل را  از عوامل تشویق 
و تشــدید کننده خشونت توسط صهیونیست ها در 

اراضی اشغالی فلسطین توصیف کرد.  میزان

 تسلیت  درگذشت 
قائم مقام دبیرکل سازمان بدر 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد در بیانیه 
ای درگذشت ابومریم االنصاری، قائم مقام دبیرکل 
ســازمان بدر عراق را به هادی العامری، رئیس این 

سازمان تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده است که آن فقید عمر خود را در 
راه جهاد و خدمت به مظلومان و محرومان سپری 
کرد.ســفارت جمهوری اســالمی ایــران برای آن 
مرحوم آرزوی مغفــرت و برای خانواده وی آرزوی 
صبر و شکیبایی کرد.بر اساس این گزارش، ابومریم 
االنصاری، قائم مقام دبیرکل سازمان بدر عراق اخیرا 
در پی حادثه رانندگی در میســان درگذشــت. دو 
تن از همراهان االنصاری نیز در این حادثه کشــته 
شدند.وی نفر دوم ســازمان بدر بوده است.تصدی 
وزارت امور شــهرداری های عــراق در دولت حیدر 
العبادی و نمایندگی پارلمان این کشــور از جمله 

سوابق وی است.  ایسنا

گاف تازه بایدن 
رئیس جمهور ایاالت متحده در جمع کارکنان یک 
کارخانــه در »اوهایو« بار دیگر گاف داد و گفت در 
دوران کاری خود، ۵۰ بار به ایران سفر کرده است.

»جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا که از زمان روی 
کار آمــدن در ژانویه ســال ۲۰۲۱، در مناســبات 
مختلف گاف های وی به ســوژه رســانه های دنیا و 
حتی رســانه های آمریکایی تبدیل شده است، طی 
هفته های اخیر به مراتب بیشــتر از قبل گاف داده 
گزارش  واشــنگتن تایمز  آمریکایی  اســت.روزنامه 
کرد که بایدن در جمع کارکنان کارخانه »یونایتد 
پرفورمنس متالز« در همیلتون در »اوهایو« باز هم 
گاف داد و گفــت که در دوران کاری خود، ۵۰ بار 
به ایران و عراق و افغانستان سفر کرده است.در این 
گزارش آمده اســت که بایدن اینبار تعداد دفعات 
سفرهای خود به کشــورهای غرب آسیا را افزود و 
پیش از این مدعی شــده بــود که ۳۰ یا ۴۰ بار به 
غرب آســیا سفر کرده اســت اما آنطور که روزنامه 
آمریکایــی واشــنگتن تایمز گزارش کرده اســت، 
بایدن به کارکنان کارخانه اوهایو گفت: »من بیش 
از ۵۰ بار داخل و خارج از افغانستان، ایران و عراق 
بودم « این روزنامــه آمریکایی ادامه داد که بایدن 
به دفعات زیادی به افغانســتان و عراق سفر کرده 
است و یکی از این سفرها برای دیدن پسرش »بیو« 
که هم اکنون فوت شــده است، بوده است و ظاهراً 
در جنگ عراق خدمت می کرده است اما تازه ترین 
اظهارات وی نشــان می دهد که او تعداد سفرهای 
خود به این کشورهای غرب آسیا که ایران را نیز به 

اشتباه در آن نام برده است، دو برابر کرده است«.
ســتاد انتخاباتی خود بایدن نیز اعالم کرده اســت 
که تعداد ســفرهای بایدن به عراق و افغانســتان 
۲۱ بار بوده اســت و رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا در این خصوص اغراق کرده اســت.پیش از 
رســیدن بایدن به ریاســت جمهوری گمانه زنی ها 
درباره زوال عقل او مکرراً از زبان جمهوری خواهان 
مطرح می شد. گاف های متعدد او پس از رسیدن به 
ریاســت جمهوری نگرانی مقامات و مردم آمریکا از 
توانایی اداره امور توسط رئیس جمهور کشورشان را 

دوچندان کرده است.  مهر

ابراز همدردی با دولت و مردم کوبا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع انفجار 
در هتلی در شهر هاوانا با خانواده قربانیان، دولت و 

مردم کوبا ابراز همدردی کرد.
سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به سانحه انفجار 
در هتلی در شــهر هاوانا، پایتخــت کوبا که منجر 
به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این 
کشور شــد، با خانواده قربانیان، دولت و مردم کوبا 
ابراز همدردی کرد.  سخنگوی وزارت امور خارجه 
برای قربانیان این سانحه آمرزش و برای مجروحان 
بهبودی و سالمت مسئلت کرد. روز جمعه انفجاری 
بزرگ هتل »ســارتوگا« در هاوانــا،  پایتخت کوبا 
را لرزانــد. منابع محلــی گفته اند کــه این انفجار 
خســارت های مالی زیادی به همراه داشته و چند 

نفر نیز کشته و مجروح شده اند.  فارس

اخبــــار گزارش

 مذاکرات وین به صورت حضــوری در حالی متوقف و در 
قالب نامه نگاری ها و تماس های غیرمســتقیم ادامه دارد و 
خبرها از ســفر آتی مورا به تهران حکایت دارد که مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد ریشــه گرایش 
غرب به مذاکرات، نیاز به نفــت و ایران و ناتوانی غرب در 

نادیده گرفتن این منبع انرژی جهانی است. 
در حالی که اروپایی ها و امریکایی ها با عدم اجرای تعهدات 
برجامی عمال زمینه ســاز تعلیق مذاکرات وین شده اند که 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تالش برای پایان 
دادن به بن بست جاری در مذاکرات احیای برجام خبر داد.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره وضعیت 
جاری مذاکرات وین درباره توافق هسته ای برجام اظهارنظر 
کرد و مدعی شــد که بن بســت کنونــی نمی تواند برای 

همیشه ادامه یابد.
طبق گزارش »فایننشــال تایمز«، این روزنامه انگلیســی 
مصاحبه ای با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا انجام داده و از او درباره موضوعاتی از قبیل مشکالت 
موجود در روند حصول توافق نهایی به منظور احیای برجام 
ســوال کرد.بورل در این مصاحبه تاکیــد کرد که اتحادیه 
اروپــا دارد آخرین تالش خود را بــرای نجات دادن توافق 
هســته ای ایران )برجام( و شکستن بن بست موجود بر سر 
درخواست تهران به منظور برداشتن سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی از فهرست ادعایی تروریسم انجام می دهد.
طبق گزارش این روزنامه غربی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا ادعا کرد کــه او در تالش به منظور حصول 
بــه یک »راه  میانه« برای پایان دادن به بن بســت موجود 
در مذاکرات به منظور احیای توافق هسته ای برجام است.

جوزپ بورل درباره ســفر  »انریکه مورا« معاون مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ارشد اتحادیه در 
مذاکرات وین ادعایی مطرح کرد. بورل مدعی شــد که او 
خواستار سفر مورا به تهران بود اما ایران »بسیار )به انجام 
این ســفر( بی میل بود«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا مدعی شد که تالش اتحادیه برای شکستن بن بست 
کنونی در مذاکرات، »آخرین گلوله« باقی مانده برای نجات 
توافق برجام اســت.به گزارش »فایننشــال تایمز«، »بورل 
در حال بررســی سناریویی اســت که به موجب آن سپاه 
پاسداران )از فهرست ادعایی تروریسم( برداشته می شود اما 
سایر بخش های سازمان )سپاه پاسداران در فهرست ادعایی 
تروریسم( باقی می ماند«.مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در مصاحبه با این روزنامه از وضعیت جاری مذاکرات 
گالیه کرده و مدعی شــده که امکان تداوم وضعیت کنونی 
تا »ابد« وجود ندارد.این مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: »به 
عنــوان هماهنگ کننده )مذاکرات ویــن( در زمانی معین 
این پیشــنهاد را به صورت رسمی روی میز ارائه می کنم. . 
. تنهــا نقطه تعادل ممکن همین نقطه خواهد بود«.جوزپ 
بورل ادامــه داد: »ما نمی توانیم تا ابــد به همین وضعیت 
ادامه دهیم بــرای اینکه در همین اثنی ایران به توســعه 

برنامه هســته ای خود ادامه می دهد«. وی افزود: »پرونده 
روی میز خود رئیس جمهور بایدن است، گفت و گوهای من 
با بلینکن )وزیر خارجه آمریکا( به حداکثر رســیده است.
این مقام ارشــد اتحادیه اروپا در بخشــی از مصاحبه خود 
از اشتیاق مقام های کشورهای اروپایی برای حصول توافق 
بر ســر احیای برجام خبر داد و و البتــه از تمایل آمریکا 
برای توافق در مذاکرات وین سخن گفت.مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا گفت: »مــا اروپایی ها از این توافق 
بسیار منتفع خواهیم بود، وضعیت اکنون تغییر کرده است. 
بــرای ما )در ابتدا( این طور بود کــه "خوب ما به آن نیاز 
نداریم" )اما( اکنون برای ما بســیار جالب اســت که یک 
تامین کننده )نفت و گاز طبیعی( دیگر داشــته باشــیم و 

آمریکایی ها )هم( به موفقیت دیپلماتیک نیاز دارند«.
اظهارات بورل در شــرایطی مطرح شده که پیشتر روزنامه 
آمریکایــی وال اســتریت ژورنال به نقــل از دیپلمات های 
غربی نوشــته مقامات اروپایی در حال آماده شــدن برای 
اعمال یک فشــار جدید به منظور نجات توافق هســته ای 
با ایران هستند و پیشــنهاد آن ها فرستادن »انریکه مورا« 
مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا به تهران در تالش برای 
خروج از »بن بست کنونی« در مذاکرات است. طبق گزارش 
ادعایی وال استریت ژورنال، توافق به  دلیل درخواست های 
ایران مبنی بر لغو نامگذاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به عنوان یک سازمان »تروریستی« با مشکل مواجه شده و 
بایدن شرایط لغو این نامگذاری را سهل یا حذف نمی کند.
در این میان »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا سه شــنبه هفته جاری بــرای ادامه گفتگو با 
مســئولین جمهوری اســالمی ایران به تهران سفر خواهد 
کرد.گرچه تداوم اتخاذ رویکردهای خصمانه از سوی آمریکا 
علیه کشــورمان با روح مذاکره برای دستیابی به توافق در 

تضاد است اما تاکنون روند مذاکرات ادامه داشته است.

ایاالت متحــده آمریکا که با خروج غیــر قانونی از برجام 
مسئول شکل گیری وضع موجود است از ابتدای دور جدید 
گفتگوها نیز به پیگیری سیاســت فشار برای امتیازگیری 
ادامه داده و همچنان مسئول اصلی طوالنی شدن مذاکرات 
است.مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره آمریکا نیز یکی دیگر 
از مصادیق تالش این کشــور بــرای امتیازگرفتن از طریق 
افزایش فشــار سیاســی اســت که البته تاثیری در تغییر 

مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت.
الزم به ذکر اســت اخیرا امیرعبداللهیــان در گفت وگوی 
تلفنی با گوترش سیاســت غلط فشار حداکثری آمریکا را 
مســبب وضعیت فعلی در مذاکرات وین دانست و با انتقاد 
از مصوبه کنگره، رســیدن به توافق در وین را الزمه اتخاذ 
تصمیم واقع بینانه و شجاعانه دولت آمریکا خواند.وزیر امور 
خارجه کشورمان درباره مذاکرات رفع تحریم ها نیز ضمن 
اشــاره به تداوم تبادل پیام بین ایــران و آمریکا از طریق 
اتحادیه اروپا )انریکه مورا هماهنــگ کننده گفت وگوها(، 
سیاســت غلط فشــار حداکثری آمریکا را مسبب وضعیت 
فعلی خواند  و با انتقاد از مصوبه غیر الزام آور اخیر کنگره، 
رسیدن به یک توافق پایدار، قوی و منصفانه را الزمه اتخاذ 
تصمیم واقع بینانه و شــجاعانه دولــت آمریکا در جبران 
رویکرد اشتباه گذشته برشمرد.  گفتنی است دومین طرح 
ضد ایرانی در مجلس سنای آمریکا برای گنجاندن مسائل 
فرابرجامی در هرگونه توافق هسته ای با ایران و جلوگیری 
از لغو تحریم های ســپاه، تصویب شــد. این دومین تماس 
امیرعبداللهیان و گوترش در سال جدید شمسی است. وزیر 
امور خارجه در گفت وگوی تلفنی ۱۴ فروردین ماه گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل گفت: در مذاکرات به توافق نزدیک 
هســتیم و پیشنهادات مان را در مورد موضوعات باقیمانده 
از طریــق مذاکره کننده اتحادیــه اروپا به طرف آمریکایی 

منتقل کرده ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست. 

در همیــن حال آنتونیــو گوترش دبیرکل ســازمان ملل 
متحد نیز در این گفت وگــوی تلفنی از تالش ها و مواضع 
ســازنده جمهوری اســالمی ایران در حمایت از آتش بس 
در یمن قدردانی و اســتقبال کرده و ابراز امیدواری کرد با 
رفع موانع، شــاهد انجام پروازها از فرودگاه صنعاء و ارتباط 
بین استانی در یمن و استمرار آتش بس باشیم.گوترش از 
تداوم گفت وگوها و حرکت به سمت بازگشت روابط طبیعی 

دیپلماتیک بین ایران و عربستان نیز استقبال کرد. 
نشــریه وال اســتریت ژورنال که یکی از رســانه های اصلی 
جریان ســاز در ضلع غربی مذاکرات وین است روز قبل با 
انتشار خبری مدعی شده که »انریکه مورا« معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد که ایران 
را برای امضای متن نهایی توافق وین، بدون خروج نام سپاه 

پاسداران از لیست گروه های تروریستی، متقاعد کند.
انتشــار این خبر که هنوز هیچ منبع مســتقلی آن را تایید 
نکرده ضمن آنکه تالشــی است برای غیر قابل تغییر نشان 
دادن موضع قلدرمآبانه آمریکا، بر این گزاره غلط تاکید دارد 
که برای دستیابی به توافق، ایران باید از مواضع اصولی خود 
عدول کند.جمهوری اســالمی ایران بارها به صورت رسمی 
اعالم کرده که با توجه به ســابقه بدعهــدی غرب و به ویژه 
آمریکا در اجرای کامل برجام، طرفین باید به دنبال دست یابی 
به توافقی قوی، عادالنه و پایدار باشند تا از این طریق ضمن 
کاهش نگرانی غرب نســبت به برنامه صلح آمیز هســته ای 
ایران، شرایط الزم برای اســتفاده کامل کشورمان از منافع 
اقتصادی برجام فراهم شود.بر این اساس نیز خطوط قرمزی 
برای تیم مذاکره کننده ایران تعیین شده و مجموعه تعامالت 
با طرف های دیگر مذاکرات در چارچوب خطوط قرمز انجام 
می شود.افزایش پیچیدگی ها در تحوالت بین المللی که محور 
اصلی آن بحران اوکراین است باید ایاالت متحده آمریکا را به 
این درک رسانده باشد که تاکید بر ادامه این روند دستیابی 

به توافق را سخت تر خواهد کرد.
 ایران با توجه به عبور از مرحله سخت فشارهای اقتصادی 
پس از خروج ترامپ از برجام، هرگز حاضر نخواهد شــد به 
توافقی بپیوندد که خالی از مزایای اقتصادی برجام باشــد. 
راه حل های جایگزینی نیز که آمریکا و متحدین این کشور 
برای افزایش فشار به ایران از آن یاد می کنند بیش از آنکه 
جنبه اجرایی داشــته باشد کارکرد تبلیغاتی دارد.در حالی 
که با وجود تحریم های ســخت گیرانه آمریکا، حضور ایران 
در بازارهای صادراتی به ویژه در بخش انرژی رو به توســعه 
است و شــرایط جهانی و موقعیت آمریکا نیز چشم اندازی 
را برای جلوگیری از این روند نشــان نمی دهد واشــنگتن 
نمی تواند امیدوار باشــد کــه هزینه عــدم اتخاذ تصمیم 
سیاســی خود را با وارد کردن فشار به ایران پرداخت کند.
اگر واشــنگتن اراده و شــجاعت الزم برای پرداخت هزینه 
سیاسی برخورد با مخالفین توافق در آمریکا را داشته باشد، 
دستیابی طرفین مذاکرات به توافقی قوی و پایدار همچنان 

قابل حصول است. 
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وزیـر دفـاع سـابق آمریـکا در کتابـی کـه قـرار اسـت 
بـه زودی منتشـر شـود مدعـی شـده ترامـپ قبـل از 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال ۲۰۲۰ قصـد داشـته 

یـک »افسـر ارشـد نظامـی ایـران« را تـرور کنـد.
»مـارک اسـپر«، وزیـر دفـاع دولـت سـابق آمریـکا در 
کتـاب جدیـدش که قرار اسـت به تازگی منتشـر شـود 
نوشـته »دونالـد ترامـپ«، رئیس جمهـور سـابق آمریـکا 
قصد داشـته برای پیشـبرد مقاصد سیاسـی و انتخاباتی 

خـود یک افسـر ارشـد نظامـی ایـران را تـرور کند.
در  اسـپر  مـارک  گاردیـن،  روزنامـه  گـزارش  طبـق 
وشـته  مقـدس«  »سـوگند  نـام  بـه  جدیـدش  کتـاب 
او برایـن«، مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید  »رابـرت 
بـا گفتـن ایـن خبـر بـه رئیـس سـتاد مشـترک ارتـش 
»افسـر  یـک  دارد  قصـد  رئیس جمهـور  کـه  آمریـکا 
نظامـی ارشـد ایرانـی« را تـرور کنـد تعجـب و تحیـر 
او را برانگیختـه اسـت. مـارک اسـپر بـه نـام ایـن افسـر 
نظامی اشـاره ای نکرده اسـت.مارک اسـپر بـا بیان اینکه 
»ایـن پیشـنهادی بسـیار بـد بـا تبعاتـی بسـیار عظیـم 
بود« نوشـته ژنـرال »مـارک میلی« )رئیس وقت سـتاد 
مشـترک ارتـش آمریـکا( گمـان می کـرد کـه او برایـن 
صرفـاً منافـع سیاسـی ترامـپ از ایـن حملـه را در نظـر 
گرفتـه اسـت.کتاب »سـوگند مقـدس« کـه خاطـرات 
مـارک اسـپر از حضـورش در دولـت ترامـپ اسـت قرار 
اسـت روز ۱۰ می )دوشـنبه همین هفته( منتشـر شود. 
روزنامـه گاردیـن ادعـا کرده به نسـخه ای از ایـن کتاب 

دسـت پیـدا کرده اسـت. 
طبـق گـزارش گاردیـن، مـارک اسـپر در سراسـر ایـن 
کتـاب تـالش می کنـد از خـودش چهـره فـردی عاقـل 
را بـه نمایـش بگـذارد که در برابـر ایده هـای غیرمعقول 
مقاومـت  سـلیمانی  سـردار  تـرور  ماننـد   ترامـپ 

می کرده است.
گاردیـن نوشـته ترامـپ تخاصـم بـا تهـران را بـه بخش 
در  مجـدد  پیـروزی  بـرای  برنامه هایـش  از  مهمـی 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا تبدیـل کـرده بود. 
او بـه مشـارکت آمریکا در توافق هسـته ای برجـام پایان 
داد و بارهـا بـا ادبیاتی نامتعـارف به ایران دربـاره تبعات 
درگیـری بـا آمریـکا هشـدار مـی داد.  یکـی از بحـث 
انگیزتریـن اقدامـات دونالـد ترامـپ صـدور دسـتور ترور 
سـردار سـلیمانی و شـماری از همـراه ایشـان طـی یک 
عملیات تروریسـتی در نزدیکی فـرودگاه بغداد در ژانویه 

۲۰۲۰ بود.مـارک اسـپر نوشـته »اوبراین« در جلسـه  ای 
کـه جـوالی ۲۰۲۰ برگـزار می شـد پیشـنهاد داده بـود 
بـرای متوقـف کـردن رونـد غنی سـازی اورانیوم توسـط 
ایـران علیـه ایـن کشـور اقدام نظامـی انجام شـود. طبق 
نوشـته اسـپر، مایـک پنس، معـاون ترامپ نظـر خودش 
او برایـن قایـم می کـرد کـه می گفـت:  را پشـت نظـر 

»رئیس جمهـور مشـتاق اسـت کاری انجـام دهـد.«
امـا حـدود یـک مـاه بعدتـر، روز ۲۰ آگوسـت اوبراین با 
مـارک میلـی تمـاس گرفتـه و بـه او می گویـد رئیـس 
جمهـور قصـد دارد بـه یک افسـر ارشـد نظامـی که در 
خـارج از ایـران فعالیت می کند حمله کند.اسـپر نوشـته 
اسـت: »میلـی و و مـن می دانسـتیم کـه آن فـرد چـه 
کسـی اسـت؛ از مشـکالتی کـه در منطقـه ایجـاد کرده 
بـود هـم خبـر داشـتیم. اما چـرا حـاال؟ مگر چـه اتفاق 
جدیـدی افتـاده بـود؟ تهدیـدی قریـب الوقـوع در کار 
بـود؟ تکلیـف گردهم آیـی اعضـای شـورای امنیـت ملی 
بـرای بحـث دربـاره موضـوع چـه می شـود؟«وزیر دفاع 
اسـبق آمریـکا در ادامـه خاطراتـش تصریـح می کنـد: 
حیـرت  اوبرایـن  تلفنـی  تمـاس  از  می گفـت  »میلـی 
زده شـده و احساسـش ایـن بـوده کـه اوبرایـن رئیـس 
جمهـور را بـه ایـن نقطـه رسـانده، چـون می خواسـته 
ترامـپ مجـدد  انتخـاب  بـه  کـه  بسـازد   خبـری 

کمک کند.«
طبـق روایـت ایـن کتـاب، میلـی بـه او برایـن گفته که 
ایـن موضـوع را با اسـپر و سـایرین مطرح خواهـد کرد.
مـارک اسـپر می نویسـد: »بـاورم نمی شـد. قبـاًل شـاهد 
صحنه هایی از این دسـت بودم که مشـاوران کاخ سـفید 
در مالقـات بـا رئیس جمهـور او را تحریـک می کردند و 
بعـد یکـی از آن "ایده های شاهکارشـان"را پیش رویش 
می گذاشـتند. امـا ایـن یکـی واقعـاً پیشـنهادی بـد بـا 
تبعـات عظیـم بـود. چطـور هیچ کـدام از آدم هـای کاخ 
سـفید ایـن را نمی فهمیدند؟«وزیـر دفـاع اسـبق آمریکا 
مدعـی شـده به مـارک میلی گفتـه اگر پیشـنهاد حمله 
به افسـر ایرانی از سـمت اوبراین مطرح شـده باشـد، او 
بدون دسـتور مکتـوب ترامپ هیچ کاری انجـام نخواهد 
داد. وی نوشـته اسـت: »امکان نداشـت چنین اقدامی را 
بـه صـورت یکجانبه انجام دهـم، آن هم چنیـن اقدامی 
کـه سرشـار از تبعـات حقوقـی، دیپلماتیک، سیاسـی و 
نظامـی بـود و جـدا از همـه اینهـا ممکـن بـود مـا را به 

سـمت جنـگ بـا ایران سـوق دهـد.«  فارس

وزیر دفاع سابق آمریکا عنوان کرد:

قصد ترامپ برای ترور یک »افسر ارشد ایرانی« با هدف انتخاباتی 
وزیر صمت در دیدار بــا نایب رئیس مجلس نمایندگان 
جمهوری اندونزی در امور صنعت و توســعه با اشاره به 
اینکه حجــم مبادالت تجاری یک میلیارد دالر اســت، 
بیان کرد: باید با تشــکیل کارگروهی، نقشه راه افزایش 
مبادالت تجاری و اقتصادی دو کشــور، برای استفاده از 

ظرفیت ها و سرمایه گذاری های مشترک، تدوین شود.
ســیدرضا فاطمی امیــن اظهار کرد: دو کشــور ایران و 
اندونــزی در منطقــه خــود معتبر و بزرگ هســتند و 
روابط فرهنگی و سیاســی عمیقی نیز با همدیگر دارند.  
امیدواریم بتوانیم روابط اقتصادی دو کشــور را همپای 
روابط فرهنگی و سیاسی، تعمیق بخشیم.وزیر صمت با 
اشاره به هدف گذاری برای افزایش مبادالت اقتصادی دو 
کشــور، توضیح داد: در سفر رئیس جمهوری اندونزی به 
ایران در ســال ۲۰۱۶، هدف گذاری افزایش مبادالت دو 
میلیارد دالر تعیین شــده بود؛ اما اکنون حجم مبادالت 
تجاری میان دو کشور به یک میلیارد دالر رسیده است 
و بایــد با تشــکیل کارگروهی، نقشــه راه برای افزایش 
مبادالت تجاری دو کشــور تدوین شــود.فاطمی امین با 
ابراز عالقه نسبت به افزایش سریع روابط اقتصادی میان 
دو کشــور، تصریح کرد: اقتصاد ایران و اندونزی مکمل 
همدیگر هستند به این صورت که هر دو کشور به برخی 
محصــوالت یکدیگر نیاز دارند.وی بــا تأکید بر ضرورت 
انجام ســرمایه گذاری های مشترک میان دو کشور بیان 
کرد: انجام ســرمایه گذاری های مشترک روابط میان دو 

کشور را عمیق تر و گسترده تر خواهد کرد.
وزیــر صمت بــه توانمندی هــای اندونزی در ســاخت 
لوکوموتیو اشــاره کرد و ادامه داد: اندونزی می تواند در 
این حوزه در کشورمان برای تأمین نیاز داخل و صادرات 

به کشورهای هم جوار، سرمایه گذاری انجام دهد.
فاطمی امیــن در ادامه، گفت: اندونــزی در حوزه تولید 
کائوچو، روغــن پالم و کاغذ، ظرفیت هــای خوبی دارد 
و می توانــد از بندر چابهار به عنوان هــاب منطقه برای 
پوشــش صادراتی استفاده کند.وی با اشــاره به این که 
ایران ظرفیت های ترانزیتی بسیار خوبی در حوزه کریدور 
شــمال به جنوب دارد، ادامه داد: روسیه نیز عالقه مند 
به توســعه این کریــدور از طرف ایران اســت، زیرا این 
مســیر ارزان و کم هزینه است.وزیر صمت با بیان این که 
فرصت های بسیار زیادی در کشور برای همکاری مشترک 
وجود دارد، تصریــح کرد: صنایع فوالد و لوازم خانگی ما 
پیشــرفت های خوبی داشته اســت، حوزه هایی از جمله 
صنایع تجهیزات پزشــکی، خودرو و زیســت فناوری نیز 
ظرفیت های مناسبی برای افزایش مراودات هستند. وزیر 

صمت همچینن در حاشــیه نشست دیدار با نایب رئیس 
مجلس نمایندگان اندونزی در امور صنعت و توســعه در 
جمع خبرنگاران، ارتباط میان کسب وکارهای دو کشور، 
کاهــش تعرفه ها در تجارت ترجیحی و تســهیل نقل و 
انتقاالت پولی و مالی را ســه راهــکار افزایش مراودات 

تجاری با اندونزی برشمرد.
رحمت گوبــل، نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری 
اندونزی در امور صنعت و توســعه نیز گفت: این ســفر 
برای پیگیری رایزنی هــای قبلی ما با طرف ایرانی برای 
افزایش مراودات تجاری اســت و پیرو تأکیدات رؤسای 
جمهوری دو کشــور، برای تعمیق روابط اقتصادی آماده 
هستیم.وی با اشاره به حضور رسانه ها و بخش خصوصی 
کشور اندونزی در این سفر، اظهار کرد: جلسات مختلفی 
نیز با بخش خصوصی و شرکت های فناور و دانش بنیان 

ایران داشتیم.
نایب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور 
صنعت و توسعه با اشاره به توانمندی ها و پیشرفت های 
ایــران در حوزه دانش بنیان، فنــاوری و نانو، اعالم کرد: 
البته این پیشرفت ها نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام 
امت اســالمی است و این که ایران در این شرایط سخت 

توانسته فناوری خود را ارتقا دهد، قابل تحسین است.
گوبل، ضمن اعالم عالقه مندی اندونزی برای اســتفاده 
از پیشــرفت ایران در حوزه نانو فنــاوری و دانش بنیان، 
افزود: با همکاری مشــترک در ایــن حوزه ها به ویژه در 
حوزه فناوری های ســالمت، می توانیم کارهای بســیار 
ارزشــمندی برای دو کشــور و همچنین امت اســالم 
انجام دهیم.در ادامه این نشســت، رؤســای کمیسیون 
های مجلس نماینــدگان جمهوری اندونزی نیز به بیان 
مهمترین نقطه نظــرات خود در خصوص افزایش حجم 

مراودات تجاری دو کشور پرداختند.
همچنیــن در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندســی 
ایــران به اندونــزی نیز مواردی مطــرح و توانمندیهای 
کشور معرفی و تشریح شــد.گفتنی است در این دیدار 
رونی پراســتیو، ســفیر جمهوری اندونــزی در ایران، 
جمعی از نمایندگان مجلس، دســتیاران و نمایندگانی 
همچنیــن  و  اندونــزی  و صنعــت  انــرژی  وزارت  از 
محمدمهــدی بــرادران، معاون صنایــع عمومی وزارت 
صمــت؛ رضاخواه، عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس؛ علیرضــا پیمان پــاک، رئیس کل 
ســازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از مدیران وزارت 
 امور خارجه، ســازمان توســعه تجارت ایران و ایمیدرو 

حضور داشتند.  ایسنا

در ادامه رویکردهای شرق گرایانه صورت می گیرد 

تدوین نقشه راه مراودات تجاری ایران و اندونزی

وقتی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نیاز غرب به نفت ایران اعتراف می کند 

راز رویکرد دوباره اروپا به مذاکرات


