
ایران نیازمان به گاز را درک می کند
سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به اینکه میزان 
صادرات گاز ایران به این کشور افزایش یافته است 
 تاکیــد کرد که طــرف ایرانی نیاز عــراق به گاز را 

درک می کند.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت 
وگو با خبرگزاری رســمی این کشــور )واع( گفت: 
وزارت برق عــراق تماس هایی در خصوص افزایش 
صــادارت گاز ایران به این کشــور به منظور فعال 
کردن نیــروگاه های تولید انرژی بــا طرف ایرانی 
دارد و اکنون میزان صادرات افزایش یافته اســت 
و به روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب رســیده اســت.

وی گفت که عــراق رایزنی هایی با طرف ایرانی در 
راستای افزایش تدریجی صادرات گاز دارد و طرف 
ایرانی نیــاز عراق را درک می کند.احمد موســی 
گفت: ما اکنون به ۵۰ تا ۵۵ متر مکعب گاز ایرانی 
نیاز داریم و امیدواریم که از طریق تماس و رایزنی 
با ایران به این میزان برسیم.علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت اخیرا در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: کل دریافتی از صادرات گاز به عراق 
و ترکیه در سال ۹۹ مجموعا ۱میلیارد دالر بود که 
با کار جهادی وزارت نفت دولت ســیزدهم نه تنها 
درآمد صادرات گاز به عراق به روز وصول می شــود، 
بلکه فقط در یک فقــره بدهی قدیمی ۱.۶میلیارد 

دالری هم وصول شد.  ایسنا

 ونزوئال: ایران مقصدی امن 
برای سفر است

ونزوئــا درحالی ایــران را در فهرصت مقاصد امن 
برای سفر قرار داده است که این دو کشور به تازگی 
قراردادی ۲۰ ساله امضا کرده اند. همچنین گروهی 
از آژانس داران ایرانی به ونزوئا سفر کرده اند تا این 
کشور را به عنوان مقصد جدید سفر برای ایرانی ها 

شناسایی کنند.
اضافه شــدن ایران به فهرست مقاصد امن ونزوئا 
پیش از ســفر نیــکاس مــادورو، رییس جمهور 
این کشــور به تهران صورت گرفته اســت.ونزوئا 
پیش تر با هدف گسترش مســیرهای هوایی خود 
کشورهای دیگری همچون پاناما، روسیه، جمهوری 
دومینیکن، مکزیک، ترکیه، کوبا، بولیوی، اســپانیا 
و پرتغال را در فهرســت مقاصد امن سفر قرار داده 
بود و مجــوز پروازهای تجاری، مســافری و باری 
برای آن ها صادر کرده است.مقامات ایران و ونزوئا 
همزمان با امضای قرارداد ۲۰ ســاله بین دو کشور، 
همچنین توافق کردند پرواز مستقیم بین تهران و 
کاراکاس از ۲۸ خردادمــاه )هجدهم ژوئن( برقرار 
 شود. هرچند پروازهای باری بین ایران و ونزوئا از 
ســال ۲۰۱۹ برقرار شده است، اما وزیر حمل ونقل 
هوایی ونزوئا گفته پروازهای جدید، مســافربری 
و بــرای ایجاد روابط بیشــتر دو کشــور در حوزه 

گردشگری و فرهنگی است.  ایسنا

 بررسی آخرین تحوالت 
روابط ایران و آذربایجان

سفیر ایران در آذربایجان با دستیار رئیس جمهور 
این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

ســیدعباس موسوی سفیر کشــورمان در باکو در 
توئیتی بــا بیان این مطلب نوشــت که با حکمت 
حاجی اف دســتیار رئیس جمهــور آذربایجان در 
امور سیاســت خارجی دیدار و در خصوص آخرین 
تحوالت روابط دو جانبه و برنامه های پیش رو برای 
توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و همسایه 

رایزنی و تبادل نظر کرد.  میزان

 اعطای جایزه سفیر جهانی ۲۰۲۲ 
به سفیر ایران در پاکستان

جایزه ســفیر جهانی ۲۰۲۲ از سوی سازمان مردم 
نهاد " دیپلماتیک اینســایت"به ســفیر جمهوری 

اسامی ایران در پاکستان اعطا شد.
ســید محمد علی حســینی سفیر کشــورمان در 
اسام آباد در صفحه اینســتاگرام خود با اعام این 
مطلب نوشــت: " کمک به ارتقای روابط دو جانبه 
و چند جانبه کشورها، نیازمند کار سخت و تاش و 
همکاری عوامل متعدد و متنوع اســت. من امروز به 
نمایندگی از همه کسانی که در این سال های اخیر 
برای بهبود روابط همسایگی ما تاش کردند، اینجا 
هســتم تا نتیجه زحمات همگی آن ها دیده شود. 
جایزه معتبر ســفیر جهانی از ســوی سازمان مردم 
نهاد " دیپلماتیک اینسایت" توسط سناتور" طلحه 
محمود" وزیر امور ایاالت مرزی پاکســتان و خانم 
"فرحت آصف" مدیر اجرایی ســازمان دیپلماتیک 
اینسایت به ســفیر ایران در پاکستان اعطا شد. در 
این مراســم از چند سفیر دیگر نیز تجلیل به عمل 
آمد". الزم به ذکر اســت وزیر ارتباطات و خدمات 
پســتی فدرال پاکســتان اعام کرد که کشــورش 
متعهد است تا تمام اقدامات ممکن را برای رساندن 
حجم تجــارت دوجانبه به ســطح ۵ میلیارد دالر 
انجام دهد. اســد محمود، وزیر ارتباطات و خدمات 
پستی فدرال پاکستان طی اظهاراتی با تأکید بر لزوم 
تقویت روابط تهران و اسام آباد از روابط چند بعدی 
برخوردارند که نیاز به تقویت بیشــتر دارد.وی این 
اظهارات را در دیدار با ســید محمد علی حسینی، 
ســفیر جمهوری اســامی ایران که در ساختمان 
وزارت ارتباطات پاکستان برگزار شد، بیان کرد.این 
وزیر گفت: پاکســتان برای روابط دوستانه و برادرانه 
خود با کشور همسایه ایران که همیشه در آزمون ها 
سربلند بوده، بســیار ارزش قائل است.وی افزود: ما 
در همه مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از 
 اعتماد کامل، درک متقابــل و همگرایی دیدگاه ها 

برخوردار هستیم. ایرنا

اخبــــار

 تجار روس زندگی در شرایط تحریم را
 از ایرانیان می آموزند

روزنامه فایننشال تایمز انگلیس با بررسی تاثیر تحریم های غرب بر زندگی مردم 
روســیه نوشت: تجار روس برای آموختن نحوه زندگی در شرایط تحریم به ایران 

سفر می کنند.
 روزنامه فایننشــال تایمز انگلیس به تازگی در گزارشــی به بررسی تاثیر تحریم 
های غرب بر زندگی مردم روســیه پرداخت و نوشــت تجار روس برای آموختن 

نحوه زندگی در شرایط تحریم به ایران سفر می کنند.
در این گزارش به نقل از یکی از راهنمایان تورهای گردشگری ایران آمده است: 
گردشگران روس که قبا بیشتر برای آشنایی با هنر، فرهنگ و غذاهای ایرانی به 
این کشــور سفر می کردند اکنون برای این که بدانند چطور ایرانیان توانسته اند 
با وجود تحریم های بیشمار به زندگی خود ادامه دهند به ایران سفر می کنند.

بــه گفته این راهنما، پس از تحریم هایی که در پی عملیات نظامی روســیه در 
اوکراین علیه مســکو اعمال شد، تعداد گردشــگران روس که به ایران سفر می 
کنند، به خصوص تجار این کشــور، چند برابر شــده اســت. آنها که قبا بیشتر 
برای فروش محصوالتشــان به ایران می آمدند حاال برای خرید به این کشور می 
آیند.۴۰ ســال اســت که ایرانیان زندگی با تحریم های پرنوسان غرب را تجربه 

کرده اند که به خصوص پس از خروج آمریکا از توافق هســته ای ســال ۲۰۱۵ 
ایران موســوم به برجام در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدت بیشتری 

یافته و دسترسی تهران به سیستم مالی جهانی را سخت کرده است.
این روزنامه انگلیســی بار دیگر به نقل از راهنمای گردشگری ایرانی، می نویسد: 
روس ها از نظر دسترسی به بازار جهانی و خرید لوازم و قطعات یدکی آمریکایی 
یا اروپایی در شرایط تحریم بسیار عقب تر از ایرانیان هستند. به نوشته فایننشال 
تایمز، توانایی تجار ایرانی برای دور زدن تحریم ها و ادامه روند صادرات و واردات 
این کشور در شرایط تحریم باعث شده است تا محدودیت ها و مشکات ناشی از 
این تحریم ها کاهش یابد. با این حال به نتیجه رســیدن مذاکرات احیای برجام 

نیز می تواند موجب رفع تحریم های بیشتر شود.  مهر

گزارش

دبیرکل ســازمان ملل در حالی که تاکنون در قبال اثرات 
تحریم هــا علیه ملت ایران و تروریســم دولتــی آمریکا و 
صهیونیســت ها در ترور دانشمندان و جنایاتی که منافقین 
و غــرب گرایان علیــه ملت ایران صورت داده اند ســکوت 
کرده خوفروشــی به سبک گروســی مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی را در پیــش گرفته و با تکیه بر ادعاها 
درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارشی نسبت 

به اجرای قوانین حقوق بشری در ایران انتقاد کرد.
پرونده سازی و اعمال فشار با ابزارهای حاشیه ای رویکردی 
اســت که غرب همواره در عرصه جهانی اجرا کرده اســت 
چنانکه با ناکام ماندن طرح اعمال فشــار در مذاکرات وین 
برای تسلیم ســازی ایران، این رویه در ابعاد جدیدی اغاز 
شــد. ایجاد فضای غبارآلود در عرصه داخلی ایران با موج 
ســواری بر مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم در برخی 
شــهرها با هوچی گری های رسانه های فارسی زبان بیگانه و 
عقبه غرب گرای داخلی آنها بخشــی از این طراحی بود در 
حالی که همزمان رویکرد جهانی علیه تهران را نیز تشدید 
کردند. از یک سو گروسی مدیر کل آژانس در خودفروشی 
آشــکار بــا نادیده گرفتــن همکاری های گســترده ایران 
گزارشــی مغرضانه صادر کرد تا زمینه ساز صدور قطعنامه 
در شــورای حکام علیه ایران باشــد. گروسی پیش از این 
گزارش سفری به تل آویو داشــت و با استناد به ادعاهای 
آنها این گــزارش را نگارش کرد. این در حالی اســت که 
این رژیم خود تهدیدی برای امنیت هسته ای جهان است. 

خودفروشی گروسی زمانی آشکار تر می شود که 
کمپین بین المللی برای نابودی ســاح های هســته ای در 
گــزارش جدید خود حجم هزینه های رژیم صهیونیســتی 
برای توســعه زرادخانه هســته ای اش را افشا کرد و وی در 

برابر این افشاگری سکوت کرد.
میزان هزینه ها برای توســعه تســلیحات اتمی در جهان 
در ســال ۲۰۲۱ با ۹ درصد افزایش به ۸۲.۴ میلیارد دالر 
رســیده اســت.در این میان، بیش از نیمی از هزینه ها در 
جهان برای توســعه تســلیحات اتمی به آمریکا اختصاص 
دارد. ایــاالت متحــده آمریکا در ســال ۲۰۲۱، به تنهایی 
۴۴.۲ میلیارد دالر برای توســعه تســلیحات اتمی هزینه 
کرده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲.۷ درصد افزایش 
را نشــان می دهد.پس از آمریکا، کشورهای روسیه، فرانسه 

و انگلیــس قرار دارند که به ترتیب، ۸.۶ میلیارد دالر، ۵.۹ 
میلیارد دالر و ۶.۸ میلیارد دالر صرف توســعه تســلیحات 
اتمی کرده اند. هر ســه کشــور فوق در سال ۲۰۲۱ میزان 
هزینه ها برای توسعه تســلیحات اتمی را افزایش داده اند.
در بین کشــورهای آســیایی هند بــا ۲.۳ میلیارد دالر و 
پاکستان با ۱.۱ میلیارد دالر بیشترین هزینه های را داشته 
اند. البته هزینه های تســلیحات اتمی هند در سال ۲۰۲۱ 
در مقایســه با ۲۰۲۰ به میــزان ۲۰۰ میلیون دالر کاهش 
پیدا کرده اســت.در این گزارش همچنیــن به هزینه های 
تســلیحات اتمی رژیم صهیونیســتی اشــاره شده است. 
براین اســاس، رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ به میزان 
۱.۲ میلیارد دالر صرفه توســعه زرادخانه اتمی خود کرده 
اســت. آژانس بین المللی انرژی اتمــی در حالی در برابر 
این رفتار صهیونیست ها سکوت کرده است که ارتش رژیم 
صهیونیســتی، به بهانه شــلیک دو راکت به سوی شهرک 

صهیونیست نشین، مناطق مرکزی غزه را هدف قرار داد.
در حوزه شفافیت هســته ای ایران چنان است که به رغم 

اعمال محدودیت های دسترسی برای آژانس، 
»بهــروز کمالوندی« ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی 
کشــورمان در واکنش به برخی فضاسازی های رسانه های 
غربی در خصــوص فعالیت های عمرانی ایــران در اطراف 

ســایت نطنز گفت: با وجود اینکه ایــران تعهدی در ارائه 
اطاعات فراپادمانی ندارد اما از آغاز اقدامات عمرانی برای 
جابجایی فعالیت های کارخانه تسای کرج به اطراف سایت 
نطنز، آژانس را در جریــان قرار داد.او افزود: این جابجایی 
با هــدف افزایش ضریب حفاظت از تاسیســات صلح آمیز 
هســته ای کشــورمان صــورت گرفته و با اطــاع آژانس 

بین المللی انرژی اتمی انجام می شود.
نیویورک تایمز امروز در گزارشی مدعی شده بود که ایران 
در حال حفر شبکه گسترده ای از تونل ها در جنوب سایت 
هســته ای نطنز است.در این گزارش ادعا شده که ایران در 
اعماق کوه ها تاسیساتی ایجاد می کند تا در برابر بمباران ها 
و حمــات الکترونیکی مقاومت کند. نکته مهم آن اســت 
گزارش هــای آژانــس معموال با همیــن دروغ پردازی های 

رسانه های غربی نگارش می شود. 
پس از ناکامی سناریوی گروسی علیه ایران این بار نوبت به 
گوترش رســیده است تا نقش پرونده ساز حقوق بشری در 
قبال ایران را بازی کند.  آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان 
ملل در گزارشــی رســمی که متن اولیه آن ۱۶ ژوئن )۲۶ 
خردادماه( منتشر شده است، وضعیت حقوق بشر در ایران 

را مورد انتقاد قرار داد.
 وی در گزارش خود خواســتار انجام تحقیقاتی مســتقل 

درباره ادعاها مبنی بر ســرکوب اعتراضات و شــکنجه در 
بازداشــتگاه های ایران شــده اســت.گوترش همچنین از 
جمهوری اســامی ایران خواسته اســت تا با گزارشگران 
ویژه حقوق بشــر این ســازمان همکاری کند. درحالی که 
مقامات کشورمان بارها تاکید کرده اند که گزارشات حقوق 
بشری علیه ایران بر مبنای شواهد ساختگی و غیر مستند 
تهیه می شــود، رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در 
امــور ایران با انتشــار یک توئیت از عملکرد کارشناســان 
 ســازمان ملــل، به ویژه گزارشــگر حقوق بشــر در ایران 

قدردانی کرد. 
این ســخنان و ادعاهای گوترش در حالی مطرح شده که 
وی هیچ اشاره ای به تحریم های ضد انسانی علیه ایران که 
خانم دوهان نماینده ویژه آمریکا در شورای حقوق بشر در 
امــور اعمال تحریم ها و محدودســازی های یکجانبه به آن 
اذعان کرده نداشــته اســت گوترش به اقدام غرب در اوج 
بحران کرونا که از ورود دارو و واکســن به ایران جلوگیری 
می کردند اشــاره ای نکرده است. وی هیج اشاره ای به ترور 
دانشمندان هســته ای و خرابکاری در تاسیسات هسته ای 
ایران توسط آمریکا و صهیونیست ها و ترور ۱۷ هزار ایرانی 

به دست منافقین نداشته است.
البته گوترش اشــاره ای نکرد که چرا تاکنون در قبال قتل 
عام ۱۵۰ هزار کودک بومی توســط دولتمــردان کانادا و 
هزاران کودک بومی در آمریکا ســکوت کرده اســت. وی 
نگفته اســت که چرا در برابر آوارگی و گرسنگی میلیون ها 
یمنی و فلســطینی سکوت و حتی غذای فاسد برای آنها از 

سوی سازمان ملل ارسال شده است.
 نکته قابل توجه آنکه همزمان با ادعای ضد ایرانی گوترش 
پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دوران دونالد ترامپ در رابطه 
با ترور ســردار سپهبد شهید سلیمانی در حمله تروریستی 
پهپادهای آمریکایی به دروغ پردازی های گذشته اش اشاره 
کرد و گوترش اشــاره ای و اقدامی در قبال این تروریســم 
دولتی صورت نداد. مجموع این رفتارها نشــان می دهد که 
گوترش نیز برای مشتی دالر خودفروشی گروسی را تکرار 
کرده است تا در بازی غرب برای فشار بر ایران ایفای نقش 
کرده باشــد حال آنکه تهران بارها تاکید کرده اســت که 
تســلیم این باج خواهی ها نخواهد شد و غرب گزینه ای جز 

تغییر رفتار نخواهد داشت. 
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 کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان عراق خواســتار ارسال 
نتایج تحقیقات درباره پرونده ترور ســپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی و نایب رئیس سازمان حشــد الشعبی که به 
شــهادت این دو فرمانده ارشد جبهه مقاومت اسامی و 

چند نفر از همرزمان آنها منجر شد، گردید.
 »احمد الموسوی« عضو کمیته دفاعی و امنیتی پارلمان 
عراق به پایگاه خبری العهد گفت: »مصطفی الکاظمی« 
موظف است با ارسال نتایج تحقیقات درباره پرونده ترور 
»مهدی المهندس« نایب رئیس ســازمان حشد الشعبی 
و ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی موافقت کند."احمد 
الموســوی" ضمن درخواســت از مصطفــی الکاظمی 
نخســت وزیر عراق برای افشاسی نتایج تحقیقات درباره 
پرونده تــرور »فرماندهان پیــروزی« و همرزمان آنها، 
تأکید کرد که تأخیر در افشای نتایج »تعجب آور« است.
وی با بیان اینکه افشای عامان ترور فرماندهان پیروزی 
و ارائــه نتایج بدون تعلل به پارلمان عراق امری ضروری 
است، خاطرنشان کرد: دولت موقت موظف است گزارش 

خود را درباره اینکه چه کسانی در جنایت فرودگاه بغداد 
نقش داشته اند، اعام کند.

سردار سپهبد »حاج قاسم سلیمانی« فرمانده سابق نیروی 
قدس سپاه و »ابومهدی المهندس« معاون سازمان »الحشد 
الشعبی« عراق به همراه ۸ نفر دیگر از همرزمانشان جمعه 
۱۳ دی ۹۸ در مســیر فرودگاه بغداد در اقدام تروریستی 
کاخ سفید و به دستور مســتقیم »دونالد ترامپ« رییس 
جمهوری آمریکا و با شلیک راکت از پهپادهای ارتش این 
کشور، به شهادت رسیدند.ترور سردار سپهبد شهید حاج 
قاســم سلیمانی فرمانده وقت ســپاه قدس ایران، یکی از 
هولناک ترین جنایاتی بود که به دســتور مستقیم رئیس 
جمهوری سابق آمریکا علیه قهرمان ملی ایران و منطقه در 
مبارزه با تروریسم، اجرا شد.در پیامد این اقدام تروریستی 
کاخ ســفید، ســپاه پاســداران انقاب اســامی بامداد 
چهارشــنبه ۱۸ دی ماه چندین فروند موشک بالستیک را 
به سمت پایگاه آمریکایی »عین االسد« در استان »االنبار« 

عراق شلیک کرد.

پارلمان عراق خواستار شد:

افشای نتایج تحقیقات ترور شهیدان سلیمانی و المهندس

نماینده ویــژه رئیس جمهور ایران در امور افغانســتان 
در واکنش به اظهارات مایک پامپئو، وزیرخارجه ســابق 
آمریکا گفت: واشــنگتن برای ســرپوش گذاشــتن بر 
شکست خود از افغانســتان تا آمریکای جنوبی به دروغ 

پراکنی می پردازد.
»حســن کاظمی قمــی« نماینده ویــژه رئیس جمهور 
ایران در امور افغانســتان به اظهارات اخیر مایک پامپئو، 
وزیر خارجه ســابق آمریکا واکنش نشــان داد.کاظمی 
قمی در توئیتی نوشــت: »ابتدا ذهن ها را معاصر کنیم. 
دروغگویی و پنهانکاری بخشــی از ویژگی آمریکاســت. 
طبیعی اســت که در سیستمی ســاالنه میلیون ها دالر 
هدر رفــت محافظت از پامپئو می شــود، امر آشــکارا 
پنهان می شــود و واشــنگتن کارنامه سراسر دروغ خود 
 از افغانســتان تا آمریــکای جنوبی را بــا دروغ پراکنی 

به تصویر می کشد.«
مایــک پامپئو وزیر خارجه ســابق آمریکا در مصاحبه با 

العربیــه ادعاهایی را در خصوص سیاســت خارجی این 
کشــور در دولت ترامپ مطرح کرده است. این در حالی 
اســت که پامپئو یکی از بانیان اصلی توافق دوحه میان 
آمریکا و طالبان بود که منجر به فروپاشی دولت گذشته 
و قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان شــد. براســاس 
توافقنامــه دوحــه آمریکا متعهد شــد در قبــال تعهد 
طالبــان به عدم تهدید از خاک افغانســتان علیه ایاالت 
متحده، آتش بس، آغاز مذاکره با دولت افغانستان و قطع 
 ارتباط با القاعده تمام نیروهای خارجی را از افغانســتان 

خارج کند.  
مایک پامپئو که هیچ دســتاوردیی در دوران سکانداری 
خــود در وزارت خارجــه آمریکا نداشــت همچنین در 
بخشی دیگری از مصاحبه خود ضمن توجیه ترور سردار 
شــهید قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نیز گفت که  
»ژنرال ســلیمانی در حال طراحی برای کشــتن پانصد 
آمریکایــی دیگر بود ما این فرصت را داشــتیم که این 

طرح را خنثی کنیم و آن را انجام دادیم«.  فارس

هشدار نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان

 آمریکا کارنامه شکست در افغانستان را با دروغ به تصویر می کشد

نگاهی بر روخوانی ناشیانه دبیر کل سازمان ملل از نسخه های ضد ایرانی 

خودفروشی گوترش به سبک گروسی

مجلــه آمریکایی نیوزویک با توصیه به رئیس جمهــور آمریکا برای احیای برجام 
تاکیــد کرد: رئیس جمهور آمریکا به جای پــرواز به ریاض و در آغوش گرفتن بن 

سلمان باید هر کاری که الزم است برای بازگشت تولید نفت ایران انجام دهد.
 مجله آمریکایی نیوزویک نوشــت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است در 
اواســط ماه جوالی به عربســتان ســفر کند و با حاکمان این کشور دیدار کند. 
در حالی که دســتورکارهای زیادی برای این ســفر تعیین  شــده است، اما تنها 
یک دلیل برای این ســفر به ذهن می آید و آن قماری ناامیدانه از ســوی بایدن 
بــرای متقاعد کردن ریاض به افزایش تولید نفــت خود برای کاهش قیمت های 
تاریخی بنزین در آمریکاســت و این در حالی است که فقط چند ماه به انتخابات 
میان دوره ای کنگره باقی مانده است.این اشتباهی وحشتناک است به ویژه اینکه 
بدانیم مقادیر نفِت برابر، اگر نگوییم بیشــتر، با احیای توافق هسته ای ایران آزاد 
خواهد شد. تعمیق روابط با عربستان و خودداری از پرداختن به عوامل وابستگی 
آمریکا به نفت، صرفاً هزینه سیاست های معقول تر را افزایش می دهد.بهای ترمیم 
روابط با ســعودی ها بسیار باال خواهد بود. عربستان سعودی یکی از بی رحم ترین 
رژیم های اقتدارگرا در جهان است که ایدئولوژی تندرو سلفی آن مهم ترین عامل 

ترویج رادیکالیسم خشونت آمیز در منطقه و آن سوتر است.
شاهزاده بن ســلمان، حاکم واقعی عربستان، مردی اســت که نشان داده است 
ابایی از خشــونت ندارد. او در سال ۲۰۱۸ دســتور قتل خاشقچی ستون نویس 
واشنگتن پست و مخالف سرشناس سعودی را در ترکیه داد. بن سلمان همچنین 
به جنگی خونین و بیهوده در یمن دســت زده است که این کشور فقیر را ویران 

کرده است.از همه نظر، عربستان سعودی، متحدی نامناسب برای آمریکاست. این 
کشور به طور واضع کشوری کمتر آزاد و حتی عمیقاً اقتدارگرا در مقایسه با ایران 
اســت. میلیون ها نیروی کار خارجی به عنوان برده در این کشور کار می کنند که 
برای خروج از عربســتان باید از دولت اجازه بگیرند. زنان برای انجام فعالیت های 

مختلف باید از مرد "نگهبان" خود اجازه بگیرند.
آیا در ایران وضعیت بهتری را شــاهدیم؟ قبل از وضع دوباره تحریم ها از ســوی 
ترامپ و شــیوع کرونا، زنان ایران، نرخ مشارکت باالتری در نیروی کار داشتند. 
برخی اقلیت های مذهبی در این کشور از آزادی بیشتری برخوردارند و انتخابات 
منظــم در ایران برگزار می شــود که می تواند در چارچوب محدوده وضع شــده 
توســط رژیم، رقابتی باشــد. باید گفت ایران در زمینه حقوق اساســی و مدنی، 
بهتر از عربستان است. هیچ عذر و بهانه اخاقی وجود ندارد که عربستانی ها را بر 
ایرانی ها ترجیح دهیم و خشم آمریکا از ایران بیشتر احساسی است تا عقانی.جو 
بایدن چقدر طای ســیاه می تواند از عربستان استخراج کند؟ هرچقدر که باشد 
مســلماً کمتر از آن رقمی اســت که پس از احیای روابط با ایران عایدش خواهد 
شــد. ماه گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت از رشد ۶۸۴ هزار بشکه ای 
تولید روزانه نفت خود خبر داد که عمده این افزایش از ســوی عربســتان انجام 

گرفته بود. این رقم به هیچ وجه نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.اگر ما به دنبال 
افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت هستیم، جو بایدن می تواند خیلی ساده 
چشمانش را به سمت شرق باز کند. ایران بعد از احیای توافق هسته ای موسوم به 
برجام روزانه ۲ میلیون بشکه نفت روانه بازار جهانی می کرد. بعد از اینکه ترامپ 
با تندخویــی این توافق را پاره کرد و تحریم هــا را برگرداند صادرات نفت ایران 
کاهش یافت و انتظار می رود این رقم در ســال ۲۰۲۲ کمتر از یک میلیون بشکه 
در روز باشــد.ایران اعام کرده اگر تحریم ها برداشته شود می تواند ۳.۸ میلیون 
بشــکه در روز نفت تولید کند و با جذب ســرمایه های خارجی می توان این رقم 
را بیش از پیش افزایش داد؛ اما چه مانعی در ســر راه احیای توافق هســته ای با 
ایران و آزاد شدن پتانسیل صادراتی نفت ایران قرار دارد. اصرار آمریکا به پادگانی 
نگه داشــتن خلیج فارس، ازجمله جنگ فاجعه بار عــراق و دیگر ماجراجویی های 
پس از ۱۱ ســپتامبر هزینه ای بیشــتر از کل نفت وارداتی آمریکا از سال ۱۹۸۰ 
به این سو داشته اســت. اگر این پول ها صرف تولید خودروهای برقی و رهایی از 
خودروهای بنزینی شــده بود، اگر این هزینه صرف توســعه حمل ونقل عمومی 
شده بود، آمریکا اکنون در این وضعیت قرار نداشت.رئیس جمهور آمریکا به جای 
پرواز به ریاض و در آغوش گرفتن بن ســلمان باید او را به کناری بیندازد و هر 
کاری که الزم است برای بازگشت تولید نفت ایران انجام دهد و دموکرات ها باید 
مبلغ هنگفتی را برای توسعه خودروهای برقی و دوگانه سوز در آمریکا اختصاص 
دهند.انجام این کارها بســیار بهتر از آن است که شاهد باشیم یک رئیس جمهور 
دیگر آمریکا به عنوان راهی برای نجات، از سعودی ها گدایی می کند.  تسنیم 

توصیه به بایدن: 

ریاض نرو، شیر نفت ایران را باز کن


