دیدگاه

حضور نتانیاهو در روسیه تأثیری در مأموریت ما ندارد

مش��اور بینالملل مقام معظم رهبری در در مسکو به همزمانی سفر خود با
نتانیاهو به روسیه گفت :کسی به حرفهای این دورهگرد اهمیتی نمیدهد.
علی اکبر والیتی با اش��اره به س��فر بنیامی��ن نتانیاهو و دی��دار آتی وی با
والدیمیر پوتین رئیسجمهور روس��یه گفت :ایشان آدم دورهگردی است که هر
روز ب��ه یک نقطه از جهان س��فر میکن��د ،اظهارات بیمبن��ا و بیمنطقی مطرح
میکند و کسی به حرفهای او اهمیتی نمیدهد .وی افزود :لذا حضور یا عدم حضور
وی در روسیه هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیک ما ندارد.
علی اکبر والیتی فرستاده ویژه رئیسجمهور روز گذشته به مسکو رفت تا پیام مقام معظم
رهبری و رئیسجمهوری ایران را به والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه تقدیم کند.
هدف این نامه «تأکید بر اهمیت و گس��ترش روابط ایران و روس��یه» عنوان ش��ده
تسنیم
است.

دوردست

بازی رسانه

تحلیل «هاآرتص» درباره پیشنهاد احتمالی نتانیاهو به پوتین

روزنام��ه صهیونیس��تی «هاآرتص» در تحلیلی به قلم «زوی بارل» ،نوش��ته
ممکن اس��ت که «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی در دیدار
با «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روس��یه پیشنهاد دهد که نیروهای ایرانی از
سوریه خارج شوند و در عوض تحریمهای آمریکا علیه روسیه لغو شوند.
نتانیاهو قرار اس��ت برای دیدار با پوتین راهی مس��کو ش��ود .او پیش از سفر
تأکی��د کرده بود که با رئیسجمهور روس��یه درباره «لزوم خ��روج نیروهای ایرانی از
سوریه» صحبت میکند.
با این وجود ،هم نیویورکر و هم هاآرتص در عملی بودن ایده مطرح ش��ده از س��وی
مثلث تلآویو ،ابوظبی و ریاض ابراز تردید کردهاند .هاآرتص درباره خواسته تلآویو برای
خروج ایران از س��وریه نوشته است« :س��رگئی الوروف وزیر خارجه روسیه پیش از این،
فارس
این درخواست را کامال غیرواقعبینانه توصیف کرده است».

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

سران اسرائیل بیشتر محتاط باشند

گروه دیپلماسی

پیروزیهای ارتش و نیروهای
مردمی سوریه ،رژیم اسرائیل را نگران کرده است.
حم�لات موش��کی و هوای��ی ارت��ش رژی��م
صهیونیس��تی به سوریه نش��ان از هراس و نگرانی
شدید سران این رژیم به خاطر پیروزیهایی است
که دمشق به دست آورده است.
اکنون درصد بس��یار ناچیزی از خاک سوریه
در اش��غال تروریس��تهای تکفیری وهابی است و
مهمترین منطقه خاک س��وریه که هم مرز با اردن
است ،میرود تا از چنگ تروریستها آزاد شود.
بیش��ترین کمکهایی که به تروریس��تهای
وهابی در خاک س��وریه میش��ود از راه مرز اردن
ب��ا این کش��ور اس��ت ،شکس��ت تروریس��تها و
بازپسگی��ری کام��ل منطقه درعا پ��ل ارتباطی با
تروریس��تها را قطع میکند .پایان کار داعش در
منطق��ه درعا در خاک س��وریه ،دولت و ملت این
کشور را در شرایط امنیتی بهتری قرار میدهد.
رژی��م اس��رائیل یک��ی از حامی��ان اصل��ی
تروریستهای افراطی وهابی تکفیری است ،شکست
آنها باعث تضعیف اسرائیل در منطقه میشود.
پیروزیها در سوریه ،با نقشآفرینی جمهوری
اس�لامی ایران به دست آمده است ،به همین خاطر
رژیم اس��رائیل از حض��ور ایران در س��وریه نه تنها
خش��مگین بلکه نگران اس��ت .اگر ت��ا پیش از این
جمهوری اسالمی ایران تنها از وجود نیروی مقاومت
در منطقه علیه اس��رائیل بهره میبرد ،اکنون ایران
کنار مرزهای سرزمینهای اشغالی حضور دارد.
ایران با درخواس��ت رسمی دولت قانونی سوریه
برای حل بحران در کشور ورود کرده است و توانسته
ب��ا مدیریت نیروی نظامی خود این بحران را پس از
وخامت اوضاع ،خاموش کند .حمالت رژیم اسرائیل
و مواضع��ی که علیه حضور ایران در س��وریه اتخاذ
میکن��د ،دارای پیامهایی اس��ت ،یک پیام س��ران
صهیونیست این است که میخواهد به ایران هشدار

بدهد از س��وریه خارج شود .اگر رژیم اسرائیل موفق
به این خواسته شود و با حمالت خود دولت سوریه و
حتی روسیه را وادار به پذیرفتن خواسته خود کند،
برای رژیم اسرائیل یک پیروزی به حساب میآید.
جمهوری اسالمی ایران برای حضور در سوریه
هزینه داده اس��ت ،تاکن��ون دهها نف��ر از جوانان
کش��ورمان در راه دفاع از حریم و حرم در سوریه و
عراق به شهادت رسیده اند.
خروج ایران از سوریه نه تنها باعث پایان دادن
به حمالت ارتش رژیم اس��رائیل نخواهد شد بلکه
ای��ن حمالت را افزایش میدهد .ش��رایط س��وریه
هنوز به ثبات نرس��یده اس��ت و برای رس��یدن به
چنین وضعیتی زمان زیادی الزم است.
سوریه کشور همپیمان جمهوری اسالمی ایران
است .هر دو کشور به خاطر اشتراکات فراوانی که میان
یکدیگر دارند ،یک ارتباط راهبردی برقرار کردهاند و
بر همین اس��اس روابط خود را تنظیم کردهاند ،اگر
اتفاقی که در سوریه افتاد برای ایران افتاده بوده ،بی
تردید سوریه نیز به کمک ایران میآمد .در طول 8
سال جنگ تحمیلی صدام علیه ایران ،تنها کشوری
که در منطقه به جمهوری اسالمی کمک کرد دولت
سوریه در زمان حافظ اسد بود.
جدای از این ،حضور ایران در سوریه دفاع از خود
در آن سوی مرزها است ،اکنون افکار عمومی به این
نتیجه رسیده است که اگر ایران در حل بحران غرب
آسیا مشارکت نمیکرد و نقش اساسی نداشت ،آتش
این بحران دامن ای��ران را میگرفت .یکی از دالیلی
که حقانیت حضور ایران را در س��وریه ثابت میکند،
مخالفت شدید سران صهیونیست است.
آنها با حضور ایران در خاک س��وریه مخالفند
و باره��ا اعالم کردهاند که نس��بت ب��ه این حضور

رایزنی واشنگتن -ریاض برای جایگزینی نفت ایران

همافزایی با کشورهای عربی علیه ایران

مقام آمریکایی روند تالشهای واش��نگتن
غ�رب آس�يا
برای تشکیل جبهه ضدایرانی را تشریح کرد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با متهم کردن ایران
ب��ه تالش ب��رای بمبگذاری در اروپا گف��ت :در روزهای اخیر
مقامهای دولت آمریکا رایزنیهای گس��تردهای با کش��ورهای
عربی حاشیه خلیجفارس داش��تهاند تا اقداماتشان برای فشار
به ایران را هماهنگ کنند.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت مقامهای ارشد
این کشور با سفر به منطقه ،در زمینه هماهنگی تالشها برای
اعمال فش��ار اقتصادی به ایران ،با مقامات عربستان سعودی،
امارات و بحرین رایزنی کردهاند.
بن��ا بر اعالم وزارت خارجه آمریکا ،این مقام آمریکایی که
به شرط عدم انتش��ار نامش ،درباره سفر «مایک پامپئو» وزیر
خارجه آمریکا به منطقه با خبرنگاران صحبت میکرد ،با اشاره
به دیدارهای هیئت آمریکایی با وزرای خارجه ،دفاع ،کش��ور و
انرژی عربس��تان در ریاض ،گفت« :ما برای هماهنگی فش��ار
قدرتمندتر به ایران ،به عربستان سعودی رفتیم».
وی افزود :در دیدارمان با وزیر انرژی س��عودی ،درباره حفظ
سطح مناسب عرضه نفت به بازار برای ممانعت از بیثباتی بحث
کردیم .ما درباره تحریمهای نفتی ایاالت متحده برای ممانعت از
اینکه ایران برای تأمین مالی تروریسم درآمد کسب کند ،صحبت

س��فر مش��اور مق��ام معظم
راهبــــ�رد
رهب��ری در امور بینالملل به
مس��کو میتواند س��رآغاز فصل جدیدی از روابط
راهبردی ایران و روس��یه باش��د که ب��ر قدرت دو
کش��ور در مقابله با اقدامات یکجانبه گرانه ایاالت
متحده اثر مثبتی بگذارد.
پرونده هس��تهای ایران پس از یک بازه زمانی
 12س��اله از آغ��از گفتوگوه��ا ،در تیر ماه س��ال
 1394به توافقی منتهی ش��د ک��ه طبق اظهارات
مقامات دولتی قرار بود زمینه س��از رونق اقتصادی
گسترده ای در کشور شود.
اما تنها چهار ماه پس از ش��روع اجرای برجام،
مواضع ض��د و نقیض آمری��کا در خصوص رعایت
«روح برج��ام» دورنمای تیره این توافق را آش��کار
کرد .در ادامه این روند یک سال بعد ،قانون تمدید
 10س��اله تحریمه��ای آمریکا علیه ای��ران با رای
مثبت  99س��ناتور در مجلس س��نا ،تصویب ش��د
که اگرچه نقض برجام محسوب نمیشد اما بیانگر
عدم تمایل رهبران و سیاس��تمداران آمریکایی به
اجرای این توافق بود .طبق این قانون شرکتهای
خارجی اجازه س��رمایه گذاری بیش از  20میلیون
دالری در حوزه توس��عه نفت و گاز ایران را ندارند
و در ص��ورت نق��ض این ممنوعیت ،ش��رکتهای
مذکور با مجازاتهای مالی و تکنولوژی از س��وی
ایاالت متحده روبرو میشوند .این قانون که تا سال
 2026تمدید ش��د ،علی رغم ح��ذف تحریمهای
نفتی ایران در برجام ،امکان توس��عه زیرساختها
و به روزرسانی تجهیزات انرژی در کشور از طریق
سرمایه گذاری خارجی را از بین برد.
ب��ا روی کار آم��دن دونال��د ترامپ در س��ال

واکنش نشان خواهند داد.
ارتش رژیم اسرائیل چندینبار به پایگاه تیفور
حمله کرده اس��ت به این بهانه که نیروهای ایران
در ای��ن پایگاه حض��ور دارند .حمله به کش��وری
که  8س��ال اس��ت درگی��ر جنگی خانمانس��وز با
تروریس��تهای وهابی اس��ت ،کار بزرگی نیست.
اگر در زمان عادی و شرایط مناسب سوریه ،ارتش
اسرائیل به خاک س��وریه تجاوز نظامی کرده بود،
جنس پاسخ نیز تفاوت داشت.
اولوی��ت اکن��ون پاکس��ازی مناطق��ی اس��ت
که در دس��ت داعش اس��ت ،اگر خاک س��وریه از
وج��ود تروریس��تهای تکفیری پاک ش��ود ،آنگاه
صهیونیس��تها جرأت و جس��ارت تکرار حمالت
خود را به خاک سوریه نخواهند داشت.
مقامات رژیم اسرائیل میدانند که اگر در این
ش��رایط نتوانن��د به هر ترتیبی ایران را از س��وریه

محورهای دیدار او موضوع سوریه و حضور ایران در
این کشور است.
ای��ران صراحتاً اع�لام کرده از س��وریه خارج
نخواه��د ش��د و این موضوعی نیس��ت که به رژیم
اس��رائیل ربطی داش��ته باش��د .وزیر دف��اع رژیم
اس��رائیل به تازگی گفته اس��ت ،با حضور ایران در
هر کجای سوریه مقابله میکنیم.
وزیر دفاع اس��رائیل میگوید ارتش کشورش
هر لحظه که حضور نظامی یک ایرانی را در سوریه
تش��خیص بدهد ،اق��دام میکند .چنین س��خنی
تهدید جنگی اس��ت ،سران رژیم اس��رائیل سعی
دارند تا یک جنگ رودررو با ایران به راه بیندازند،
اما از عواقب چنین جنگی آیا خبر دارند؟

خ��ارج کنند ،پ��س از ایجاد ثبات در این کش��ور،
غیرممک��ن خواهد ب��ود که بتوانند ب��ه این هدف
دست یابند .جمهوری اس�لامی ایران در پاسخ به
تهدی��د مقامات رژیم صهیونیس��تی قاطعانه گفته
اس��ت که حضور نیروهای ایران در سوریه قانونی
و بنابر درخواست دولت این کشور است.
ای��ران در منطقه منافعی دارد که به خاطر آن
در سوریه حاضر شده است ،حتی روسها نیز درک
میکنند که نمیتوان ایران را از منافع خود محروم
کرد به همین خاطر است که با ادامه حضور ایران
در سوریه مشکلی ندارند.
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی بارها به روسیه
سفر کرده و در دیدارهایی که با پوتین رئیسجمهور
این کشور داشته درخواست خود را مبنی بر خروج
ای��ران از س��وریه مطرح کرده اس��ت ،او بار دیگر به
مس��کو خواهد رفت تا با پوتین دیدار کند و یکی از

کردیم .درباره به حداقل رساندن اختالالت و کمک به شرکایمان
برای یافتن جایگزینهایی برای نفت ایران ،گفتوگو کردیم.
ای��ن مقام آمریکای��ی ادامه داد :به صورت کلی ،عربس��تان
ش ما برای منزوی کردن ایران
س��عودی شریکی کلیدی در تال 
و فش��ار به این کش��ور اس��ت .همانطور که گفت��م ،نمایندگان
چندین اداره برای بحث درباره انرژی ،دیپلماسی ،امنیت و فشار
اقتصادی ،حضور داش��تند .همچنین ،در چند نشست "سیگال
مندلکر" قائممقام وزارت خزانهداری هم به ما پیوس��ت تا آنها
حرفهای مقامات خزانهداری را بش��نوند و تالشهایمان برای
اعمال فشار اقتصادی حداکثری به ایران را هماهنگ کنیم.
به گفته این مقام آمریکا ،هیأتهایی از وزارت خارجه آمریکا
روز سهشنبه به بحرین هم سفر کردهاند .همزمان ،وزیر خارجه
آمریکا هم روز سهشنبه در به ابوظبی امارات سفر کرده بود.
وی افزود :این س��فرها نش��ان میدهند ای��االت متحده و
متحدانش در خلیج[فارس] دارند با هم س��خت کار میکنند
ت��ا به ایران فش��ار بیاورند ،تا زمانی که این کش��ور مانند یک
کش��ور عادی رفتار کند .مجموعه تالشه��ای ایاالت متحده
و متحدان��ش در خلیج[ف��ارس] نیروی بازدارن��ده قدرتمندی
هس��تند .ما به بررس��ی ایدهها و ابتکارهای تازه جهت افزایش
هزینه رفتار مخرب ایران ،ادامه خواهیم داد.

آتالنتیک شمالی وارد شهر «بروکسل» بلژیک میشود ،در حاشیه
این نشس��ت با وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو گروه ۵+۱
دیدار میکند تا با آنها درباره نحوه مقابله با ایران گفتوگو کند.
این مقام آمریکایی در پاس��خی درب��اره اختالف میان این
کشور و کشورهای اروپایی در مسئله ایران ،گفت :هرقدر هم که
رس��انهها از بروز شکاف فراآتالنتیک بنویسند ،در مسئله ایران،
اتفاق نظر ما بیش از اختالف نظرهایمان است .کشورهای اروپایی
هم به اندازه ما از برنامه موشکی ایران ،از حمالت موشکیای که
آنها از طریق حوثیها انجام میدهند ،ناخرسند هستند.
وی با متهم کردن ایران به ارس��ال موشک به یمن ،گفت:
با متحدان اروپایی خود برای مقابله با مجموعه کامل تهدیدات
مخرب ایران ،کر خواهیم کرد .کار بس��یار زیادی باقی مانده و
داریم با هم روی آن تهدیدات کار میکنیم.
این مقام آمریکایی زمانی که با س��وال یکی از خبرنگاران
درباره نقش عربس��تان و امارات در بروز فاجعه انسانی در یمن
مواجه ش��د ،بار دیگ��ر تقصیرات را به گ��ردن ایران انداخت و
گفت جمهوری اسالمی با «ارسال موشک به یمن» ،این فاجعه
را ایجاد کرده است .پس از اصرار خبرنگار ،وی او را به خواندن
بیانیهه��ای وزارت خارجه آمریکا ارجاع داد و گفت وقت کافی
برای صحبت در این مورد وجود ندارد.

اشتراکات آمریکا و اروپا
درباره ایران ،بیش از اختالفاتشان است
وی گفت پامپئو که از فردا برای ش��رکت در نشست پیمان

اتهامزنی دوباره به ایران
ای��ن مقام آمریکایی ایران را ب��ه تالش برای بمبگذاری در
اروپا متهم کرد و با اش��اره به بازداش��ت چن��د نفر در آلمان و

ضمن آنکه در س��خنان ماههای اخیر رهبران
اروپایی حف��ظ برجام به گفتوگ��و در موضوعات
موش��کی و فعالیتهای ایران در خاورمیانه منوط
شده اس��ت .این مساله تا پیش از خروج آمریکا از
توافق هسته ای نیز تحت عنوان برجام دو و سه به
کرّات عنوان میشد.
در این میان چین و روس��یه به عنوان دو عضو
دیگر توافق هسته ای بدون ورود به مباحث غیرهسته
ای ،ب��ا بیان لزوم حفظ برجام بر ادامه همکاریهای
اقتصادی و تجاری با ایران تاکید دارند.
واقعیت این است که سابقه حضور غرب در ایران
همواره بر پایه بهره کشی استوار بوده است .کشف
نفت در کش��ورمان زمینه س��از حضور شرکتهای
بزرگ نفتی انگلیس و سپس آمریکایی شد .شروع
این جریان به سال  1901و قرارداد "دارسی" برمی
گردد .بررس��ی مفاد قراردادها تا اواخر قرن بیستم
و سالهای منتهی به وقوع انقالب اسالمی در ایران
نشان میدهد س��ود اصلی به جیب غرب میرفته
و عایدی چش��م گیری برای کش��ور نداشته است.
اهمیت ت��داوم جریان انتقال ثروت ایران به آمریکا
و انگلی��س ت��ا جایی بود که آنه��ا از طرق مختلف
حتی در عمل مانع اجرای قانون مصوب مجلس در
خصوص ملی شدن نفت شدند.
از ای��ن رو ارتب��اط ب��ا چین ،کش��ورهای تازه
اس��تقالل یافته در قالب سیاس��ت نگاه به ش��رق
در دس��تور کار وزارت خارجه ق��رار گرفت .در این
میان برقراری ارتباط با روس��یه به عنوان بازمانده

مقامات رژیم صهیونیستی را به سخنان
«اران اتزیون» معاون س��ابق ش��ورای امنیت
رژیم اس��رائیل توجه میدهیم ک��ه گفته؛ نتانیاهو
و س��ایر مقامات مدام میگویند که هدف ما خارج
کردن ایران از س��وریه اس��ت .این هدفی است که
تحقق آن در توان ما نیست و اصرار بر آن میتواند
جن��گ به پا کند .وی گفته؛ اگر حزباهلل وارد این
نب��رد ش��ود ،تخریب و ویرانی ک��ه تلآویو و دیگر
مراکز شهری اسرائیل متحمل میشوند ،در ابعادی
خواه��د بود که پیش از ای��ن نظیرش را ندیدهایم.
اس��رائیل قدرت نظامی دارد ،اما ایران جغرافیایی
عظیم ،جمعیتی  80میلیونی و تاریخی چند هزار
ساله دارد .آنها یک تمدن هستند.
افق دی��د ایرانیها ت��ا جبلالطارق میرس��د
و اینکه ت��ا االن مراقب بودهایم مس��تقیم با آنها
درگیر نشویم ،اتفاقی نبوده و سیاست هوشمندانه
این است که همچنان محتاط بمانیم.
رفتارهای تحریکآمیز سران رژیم صهیونیستی
از یک رفتار غیرمعقول خبر میدهد .این رژیم باید
احتیاط خود را بیشتر کند در غیر این صورت یک
حزباهلل لبنان برای نابودی این رژیم کافی است.

بلژیک ،گفت کش��ورهای اروپایی باید هوش��یار باشند ،چراکه
ممکن است چنین حادثهای در هر کشوری رخ دهد.
«دونالد ترام��پ» رئیسجمهور آمریکا که هنگام تبلیغات
انتخاباتی در سال  ۲۰۱۶توافق هستهای با ایران را «فاجعهبار»
خوانده بود ،چندی قبل رس��ما آمری��کا را از این توافق خارج
ک��رد .وی تا روز  ۴نوامبر ( ۱۳آبان) به مش��تریان نفتی ایران
فرصت داده تا خرید نفت خود از ایران را «به صفر» برسانند.
ای��ن تصمیم واش��نگتن با واکنش ب��ازار و افزایش قیمت
جهانی نفت مواجه شده اس��ت .در نتیجه این افزایش ،قیمت
حاملهای سوخت در آمریکا هم باال رفته و فشار افکار عمومی
به ترامپ افزایش یافته است .رئیسجمهور آمریکا «اوپک» را
به «دستکاری» در قیمت نفت متهم کرده و از کشورهای عضو
این سازمان خواسته قیمت نفت را پایین آورند .ترامپ با بیان
اینکه آمری��کا در ازای مبلغی اندک از عربس��تان «محافظت»
میکند ،با لحنی آمرانه در توییتر نوش��ته است که ریاض باید
کس��ری نفت ایران را جبران کند .او چند بار از ریاض خواسته
میزان صادرات نفت خود را دس��تکم  ۲میلیون بشکه افزایش
دهد ،چراکه به گفته او «ایران دشمن اصلی» عربستان است و
آمریکا با تحریم ایران در حال کمک کردن به ریاض است.
وزیر انرژی عربس��تان روز سهش��نبه پس از دیدار با هیأت
آمریکای��ی گفت ریاض آمادگی دارد ت��ا از بروز اختالل در بازار
جهان��ی نفت پ��س از اعمال تحریمه��ای آمریکا علی��ه ایران،
جلوگیری کند .با این حال بس��یاری از کارشناس��ان آمریکایی
نسبت به عملی بودن این وعده ابراز تردید کردهاند .فارس

تقویت روابط راهبردی با روسیه راهکاری در مسیر تحقق منافع ملی
 ،2017دولت جدی��د آمریکا موضع خصمانه تری
در قبال تعهد به برج��ام به عنوان یک توافق نامه
بینالمللی اتخاذ کرد که نتیجه آن در نهایت اعالم
ترک برجام در اردیبهش��ت ماه ب��ود .این اقدام به
معن��ای خط بطالن بر تمام��ی برنامههایی بود که
مسئولین دولتی از ابتدای دولت یازدهم به تحقق
آن امیدوار بودند.
در همی��ن راس��تا دولت جمهوری اس�لامی
ای��ران از دیگر اعضای حاضر در توافق خواس��ت تا
اگ��ر مایل به حفظ آن هس��تند با در پیش گرفتن
سیاستهایی جدید اجرای برجام را تضمین کنند.
در این میان نقش س��ه کش��ور اروپای��ی به دلیل
نقش��ی که در تس��هیل معامالت مالی و س��رمایه
گذاری در ایران داشتند ،اهمیت ویژه ای پیدا کرد.
اما علیرغم چندین دور گفتوگو و دیدار مقامات
ارش��د آلمان ،فرانسه و انگلیس با دولت ترامپ ،تا
امروز دورنمای امید بخشی به دست نیامده است؛
تاجای��ی که چند روز قبل آن��گال مرکل اعالم کرد
این شرکتهای خصوصی هستند که باید تصمیم
بگیرند میخواهند در ایران بمانند یا خیر.
بنابراین در ش��رایطی که دولت روحانی انتظار
داش��ت مقامات اروپایی با ارائ��ه تضمین و جبران
خس��ارات ش��رکتهای خصوصی فعال در ایران،
زمینه حفظ برجام را ایجاد کنند ،صدراعظم آلمان
بیان کرد که طرفهای اروپایی برجام قادر نیستند
اقدامی در حفظ منافع اقتص��ادی ایران در برجام
انجام دهند.

قاسم سلیمانی دردسر واشنگتن است

مای��ک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سیاس��تهای ضدایرانی این
کشور ،رویکردهای ضدامپریالیستی سردار سلیمانی را که از جمله مقابله کارآمد
برای نابودی تروریس��م آمریکایی-عربس��تانی در عراق و س��وریه است ،دردسر
واشنگتن خواند.
پمپئو در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان «نشنال» چاپ امارات اظهار کرد:
«قاسم سلیمانی باعث ایجاد مشکل در عراق و سوریه شده است و ما باید هزینهها را
برای وی و سازمان تحت فرماندهی اش باال ببریم».
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین بدون اشاره به برنامه ریزی هفت ساله تسلیحاتی،
اطالعاتی و مالی واشنگتن و چند متحد خاورمیانه ای کاخ سفید از جمله عربستان برای
تشکیل گروههای تروریستی مانند داعش و جبهه النصره در سوریه و فراهم کردن امکان
حضور گسترده عوامل این گروهها در عراق ،گفت :راههای زیاد (ضدایرانی) وجود دارد.

شوروی سابق که درنظر داشت بدور از اندیشههای
استعماری و سلطه گرانه وارد دنیا جدید شود ،نیز
مورد توجه مقامات تهران واقع ش��د .لذا جمهوری
اس�لامی ایران با هدف ایجاد توزان در مناس��بات
خود ،در کنار حفظ و توس��عه رواب��ط اقتصادی و
سیاس��ی با اروپا ،تالش ک��رد تعامالتش را با چین
و روس��یه نیز افزایش دهد .نتیجه این روند ،توسعه
روابط به س��طوح باالتر از جمله برنامه ریزی برای
حذف دالر از تعامالت نفتی و رس��یدن به تعاریف
مشترکی در برخی از حوزه تهدیدات و منافع بود.
در واقع کاتالیزور همکاریهای چین ،روسیه و
ایران از دهه  90میالدی به این س��و ،سیاستهای
یکجانب��ه گرایانه آمریکا بود .بح��ث مداخله در امور
داخلی ،طرح مس��ائل مربوط به حقوق بشر ،تالش
برای ناامن سازی مرزها ،گسترش تروریسم و تاثیر بر
روند جریان انرژی از جمله مسائلی هستند که باعث
تقویت مناسبات سه کشور را سه دهه اخیر شد.
طبق اظهارات مهدی س��نایی ،سفیر ایران در
روس��یه ،حجم تولید مواد مخدر در افغانستان در
 15س��ال گذشته و از زمان ورود ناتو به این کشور
 40برابر بیشتر ش��ده است .این مساله با توجه به
تهدیداتی که برای کش��ورهای هم مرز افغانستان
یعنی ایران و چین ایجاد میکند میتواند از طریق
تاجیکستان و کشورهای تازه استقالل یافته آسیای
مرکزی ،روسیه را نیز تهدید کند .همچنین ایجاد
ناامنی در مرزهای ایران ،روس��یه و مناطقی مانند
ایاالت س��ین کیان��گ چین ل��زوم همگرایی برای

مقابله ب��ا تحرکاتی که از خ��ارج منطقه مدیریت
میشود ،را ضرورت بخشیده است.
در این خصوص نش��ریه نیویورکر نیز با اشاره به
تصمیم دولت ترامپ برای مانعتراشیها بر سر برجام
عنوان کرد :برخورد تند ترامپ با توافق هس��ته ای از
زمان ورودش به کاخ سفید باعث شد تا همکاریهای
تاکتیکی – نظامی تهران و مسکو به شراکت راهبردی
ارتقا یابد .ایران و روس��یه نش��ان دادند که در بحث
امنیت و حل بحرانهای منطقه ای قصد عقب نشینی
در مقابل هژمون ایاالت متحده را ندارند.
در این میان س��فر علیاکبر والیتی ،مش��اور
مقام معظم رهبری در امور بینالملل به روس��یه،
را باید در چارچوب منافع ملی ایران و در راستای
روابط راهبردی ارزیابی کرد که مقامات ارش��د دو
کشور بر آن تاکید دارند.
میت��وان گفت رایزن��ی و هماهنگی تهران و
مس��کو در خصوص مسائل منطقه ای و بینالمللی
که با توجه به بحرانهای خاورمیانه پررنگتر شده
است ،به معنای عدول از شعار نه شرقی و نه غربی
نظام جمهوری اسالمی ایران نیست.
در ش��رایطی که ترامپ سیاس��ت صفر کردن
صادرات نفت ایران و افزایش تحریمها اقتصادی از
یکس��و و تغییر معادالت سوریه به نفع اسرائیل را
در دستور کار قرار داده است ،گفتوگو با طرفهای
روسی و چینی به عنوان کشورهای مشترکالمنافع
دربرخی موضوعات اقتصادی و امنیتی ،یک تصمیم
خردمندانه و براساس منافع ملی محسوب میشود.
این در حالی اس��ت که همزمان برای تامین امنیت
مناس��بات تج��اری و نفتی رایزنیه��ا با طرفهای
اروپایی نیز در جریان است .تسنیم

5

اخبار
تکرار ادعاهای بیاساس عربستان
علیه ایران

وزیر خارجه عربستان بار دیگر ایران را به دخالت
در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرد.
عادل الجبیر در گفتوگو با روزنامه الشرق االوسط
مدعی ش��د :ما به حاکمیت دیگر کشورها و همچنین
قوانی��ن بینالمللی و اصل عدم دخالت در امور داخلی
دیگران احت��رام میگذاریم بنابراین دخالتهای ایران
در امور داخلی کشورهای عربی را نمیپذیریم.
وی در ادام��ه با متهم کردن ای��ران به حمایت از
تروریس��م ادعا کرد که ای��ران فتنههای فرقهای ایجاد
میکن��د ،همچنین ایران در بس��یاری از کش��ورها و
بخصوص کشورهای عربی ناامنی ایجاد میکند.
وزیر خارجه سعودی در ادامه با طرح این ادعا که
عربستان به دنبال ایجاد راهحل سیاسی در یمن است،
انصاراهلل یمن را نیروی وابس��ته به ایران خواند و افزود
که آنها خواهان سیطره بر تمام یمن هستند.
وزیر خارجه عربستان پیش از این نیز در نشست
انجمن همکاری عربی چینی که در ش��هر پکن برگزار
شد ،در مورد روابط ایران و کشورهای عربی ،گفت :در
نشس��ت سران عرب بر این مساله تاکید شد که روابط
ایران با کش��ورهای عربی باید براس��اس اصل حس��ن
همج��واری ،احت��رام به حاکمیت کش��ورهای عربی و
عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عربی باشد.
این مقام س��عودی درحالی مدعی حمایت ایران از
تروریسم است که عربستان سعودی از جمله کشورهایی
بود که مرزهای خود را به روی داعش باز کرد تا وارد عراق
و س��وریه شوند و از آنها حمایت کرد این درحالی است
ک��ه ایران اولین و بزرگترین مخالف تروریس��م درجهان
اس��ت و برای ریش��ه کن کردن آن تالشه��ای فراوانی
کرده است و در بیرون راندن داعش و دیگر گروهکهای
تکفیری از عراق و سوریه نقش مهمی داشته است.
ری��اض درحالی مدعی حمای��ت از ایجاد راه حل
سیاس��ی در یمن اس��ت که ائتالف متج��اوز عربی به
رهبری عربس��تان نزدیک به سه س��ال است که زنان
و ک��ودکان یمن��ی را به قت��ل میرس��اند ،مدارس و
بیمارس��تانهای آنان را بمباران میکند و از رس��یدن
غذا و دارو و کمکهای بشردوس��تانه به آنها ممانعت
میکند و به دلیل تجاوزهای وحشیانهاش در یمن در
ایسنا
لیست سیاه سازمان ملل قرار گرفت.

غریبآبادی اعتبارنامه خود را
تقدیم مدیرکل یونیدو کرد

سفیر و نماينده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین در دیدار با مدیرکل سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد اعتبارنامه خود را تقدیم کرد.
کاظ��م غریبآب��ادی ن با «لی یون��گ» مدیرکل
س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد (یونیدو) دیدار
و گفتوگ��و ک��رد .در این مالقات که ب��ه منظور ارائه
اعتبارنام��ه س��فیر و نماین��ده دائم جدید کش��ورمان
انجام ش��د ،لی یونگ اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران کش��وری با اهمیت در منطقه بوده و در س��طح
بینالمللی از جایگاه مناسبی برخوردار است.
وی عنوان کرد که جمهوری اسالمی ایران همواره
برای یونیدو بسیار مهم تلقی شده و روابط فیمابین هم
اکنون در سطح بسیار خوبی قرار دارد ،که درصدد توسعه
و ارتقای آن نیز هستیم .سفیر و نماینده دائم کشورمان
نیز گفت :یونیدو مهمترین سازمان در امر توسعه صنعتی
کشورها و رسیدن به توسعه پایدار است.
غریبآب��ادی بیان کرد :جمهوری اس�لامی ایران
همواره از نقش این س��ازمان در سطح جهانی حمایت
کرده اس��ت .نماینده دائم کش��ورمان با اشاره به اسناد
باالدس��تی ک��ه بین طرفین به امضاء رس��یده اس��ت،
خاطرنشان کرد :دو طرف سالهاست در زمینه اجرای
پروژههای مش��ترک با یکدیگر هم��کاری کرده و این
روابط دائما در حال توسعه و ارتقاء است .وی همچنین
افزود :جمهوری اسالمی از همکاریها با یونیدو خرسند
ب��وده و همچنان به حمایت و همکاریهای مش��ترک
خود با این سازمان ادامه خواهد داد .فارس

دادستانی آلمان اتهامات ادعایی
علیه دیپلمات ایرانی را اعالم کرد

دادس��تانی آلمان در ادامه س��ناریوی س��اختگی
اتهامات ادعایی خود علیه دیپلمات ایرانی را اعالم کرد.
به نوشته «آسوشیتدپرس» دادستانی آلمان اعالم
کرده اس��ت که اتهامات این دیپلمات ایرانی فعالیت به
عنوان یک «عامل بیگانه» و «توطئه برای قتل» است.
دادس��تانی ف��درال آلم��ان گفته اس��ت که این
دیپلمات ایرانی به نام «اس��داهلل اس��دی» مستقر در
وین ،پایتخ��ت اتریش مظنون به ق��رار و مدار با یک
زوج بلژیکی اصالتا ایرانی برای حمله به نشس��ت اخیر
یک گروه مخالف دولت ایران (منافقین) است.
دادستانی آلمان مدعی شده است که این دپیلمات
ایرانی به زوج بلژیکی وسیله انفجاری حاوی  500گرم
ماده انفجاری (استون پروکسید) داده است.
اوائل ماه جاری میالدی بعد از این که زوج یاد شده
در بلژیک دستگیر شده و مقامهای این کشور از یافتن
یک وس��یله انفج��اری در خودروی آنه��ا خبر دادند،
اسداهلل اس��دی نیز در نزدیکی شهر «آشافنبورگ» در
آلمان با حکم قضایی اروپا دستگیر شد .فارس

