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نگاه   ديپلماتيكنگاه روز گزارش روز

دونالد ترامپ، رييس جمهور اي��االت متحده با خروج 
پر س��ر و صدا از توافق هس��ته اي با ايران، ديگر اعضاي 
باقيمانده در برجام را كه اتفاق��ا از اصلي ترين متحدان 
امريكا در عرصه بين المللي هستند به دردسر انداخته 
اس��ت. با اين وجود امروز س��اده تر از هر زمان ديگري 
مي توان گفت كه انگي��زه رييس جمهور امريكا از پايان 
دادن به توافق هس��ته اي با ايران نه جزييات اين توافق 
بلكه تبديل ش��دن آن به ميراث ب��اراك اوباما در حوزه 
ديپلماسي بوده اس��ت. دونالد ترامپ به دنبال توافق با 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت اما توافقي كه با امضاي 
وي رسميت پيدا كند. چهل و پنجمين رييس جمهور 
امريكا در ميانه سفر پرحاش��يه خود به بروكسل براي 
ديدار ب��ا رهب��ران كش��ورهاي عضو س��ازمان پيمان 
آتالنتيك ش��مالي )ناتو( پرده از سياستي كه در قبال 
ايران در پيش گرفته برداش��ت و در پاس��خ به سوالي 
درباره اينكه چه برنامه اي ب��راي ايران با توجه به خروج 
امريكا از برجام دارد، گفت: »مي دانم آنها با مش��كالت 
فراواني مواجه هستند و اقتصادش��ان در حال سقوط 
اس��ت اما من اين را به ش��ما مي گويم كه روزي به من 
تلف��ن خواهن��د زد و خواهند گف��ت كه بي��ا توافقي 
بكنيم.« رييس جمه��ور امريكا در ادامه س��خنانش با 
تكرار ادعاهاي واهي گف��ت: ايراني ها االن نس��بت به 
قبل با احترام بيش��تري با ما برخورد مي كنند. آنان در 
حال حاضر درد زيادي را تحمل مي كنند. اين سخنان 
رييس جمهور امريكا درباره ايران، تحليل هاي متفاوتي 
را به دنبال داشت. برخي اعتقاد داش��تند كه ترامپ با 
اين اظهارات از تش��ديد تنش ميان تهران و واشنگتن 
در چندماه آتي خبر داده و برخي نيز مي گويند كه وي 
در حقيقت نشان داده كه شيفته مذاكره با ايران است. 
با اين وجود با توجه به خروج امري��كا از برجام مي توان 
گفت كه در حال حاضر احتمال هرگونه تماس تلفني يا 

مذاكره مستقيم ميان ايران و امريكا صفر است. 

نجواي ضدايراني ترامپ 
در گوش اعضاي ناتو 

دولت دونالد ترامپ تش��ديد فش��ار بر ايران را از چند 
كانال متفاوت دنبال مي كند. همزمان با اظهارات دونالد 
ترامپ كه نش��ان مي داد وي خيال رها كردن سياست 
تشديد فشار اقتصادي بر تهران را ندارد، مايك پمپئو، 
وزير خارجه اي��االت متحده نيز از متح��دان امريكا در 
سطح بين المللي خواست كه سياست فشار بر ايران را 

دنبال كنند. س��ايت پوليتيكو درباره تشديد فشارهاي 
واش��نگتن بر تهران مي نويس��د: پس از انتشار خبري 
مبني بر خنثي شدن بمبگذاري در تجمع منافقين در 
پاريس و دستگيري يك ديپلمات ايراني در اين زمينه 
در آلمان، واش��نگتن تالش مي كند بيشترين استفاده 
را از اي��ن اتفاق بكن��د. در تجمع منافقي��ن در پاريس 
برخي از مقام هاي امريكايي از جمل��ه رودي جولياني 
ش��هردار س��ابق نيويورك حضور داش��ته اند و اكنون 
امريكا ادعا مي كند كه هدف ايران از نقشه كش��ي براي 
بمبگ��ذاري در آن تجمع مقام ه��اي امريكايي حاضر 
بوده ان��د. مقام هاي امريكايي با وج��ود همه ابهام هايي 
كه درباره پرونده بازداش��ت ديپلمات ايراني وجود دارد 
تالش مي كنند به بهانه اين پرون��ده، متحدان اروپايي 
خود را در منگنه قرار داده و با طرح اي��ن ادعا كه ايران 
در فعاليت هاي تروريس��تي عليه امريكا دس��ت دارد، 
تهران را از همه چيز مانند دسترس��ي به اموال خود در 
اروپا يا استفاده از حريم هوايي برخي كشورها، محروم 
كنند. برخي منابع آگاه در بروكسل به پوليتيكو گفته اند 
كه دونالد ترامپ در تمام گفت وگوهاي پش��ت پرده با 
مقام هاي كشورهاي حاضر در نشست ناتو اين نكته را 
به آنها يادآور شده است. در حقيقت مي توان گفت كه 
استراتژي واش��نگتن براي منزوي كردن ايران بسيار 

بيش��تر از تهديد كمپاني هايي كه كار تج��اري با ايران 
مي كنند به تحريم اس��ت. امريكايي ه��ا مي گويند كه 
آنچه درب��اره تجمع منافقين در پاريس رخ داد نش��ان 
مي دهد كه اين نگاه در حال جا افتادن در غرب درباره 
اينكه ايران شريكي قابل اعتماد است، خطرناك است. 
درحالي كه با برج��ام و وفاي به عهد اي��ران به تك تك 
تعهدهاي داده شده، اروپايي ها همچنان مصر به ادامه 
مسير عادي س��ازي رابطه اقتصادي و سياسي با تهران 
هس��تند، ترامپ تالش مي كن��د اين پيش ف��رض را 
برهم بزن��د. مايك پمپئو، وزير خارج��ه اياالت متحده 
روز پنجش��نبه و پيش از دي��دار با همتاه��اي اروپايي 
خود در توييترش نوش��ت: م��ا از متحدان و ش��ركاي 
خود مي خواهيم كه به كمپين ما براي افزايش فش��ار 

اقتصادي بر ايران بپيوندند. 
پاليتيكو در بخش هاي��ي از گزارش خود مي نويس��د: 
هراندازه هم ك��ه امريكايي ها تالش كنند ام��ا در اين 
مسير از شانس چنداني براي پيروزي برخوردار نيستند. 
سخنان دونالد ترامپ در انتقاد از اروپا به شدت متحدان 
امريكا در قاره سبز را خش��مگين كرده و البته در الك 
دفاعي فرو برده است. رهبران كشورهاي اروپايي تالش 
مي كنند برجام را نجات دهند و حتي اقدام هايي را براي 
مصون نگاه داش��تن كمپاني هاي خ��ود از تحريم هاي 

امريكا انجام داده اند. با اين وجود امريكا كوتاه نيامده و 
هر روز ترفند جديدي براي همراه س��ازي اروپا با خود 
در تشديد فش��ار بر ايران به راه انداخته است. اوايل ماه 
جاري ميالدي بود كه سفير امريكا در آلمان در نامه اي 
بسيار تند و تيز به وزارت خارجه آلمان از برلين خواست 
كه مانع از فعاليت شركت هوايي ماهان در آلمان شود. 
امريكا اين ش��ركت را به دليل آنچه همكاري با س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي مي داند وارد ليست تحريمي 
خود ك��رده و از س��ال 2011 تاكنون بارها نس��بت به 
فعاليت ماهان اير در آلمان اعتراض كرده اس��ت. اخيرا 
نيز امريكا، آلمان را تحت فشار قرار داده تا مانع از انتقال 
300 ميليون يورو پول نقدي شود كه ايران از بانكي در 

هامبورگ مطالبه كرده است. 
الجزيره درباره تالش هاي امريكا براي اعمال فش��ار بر 
ايران مي نويس��د: رييس جمهور امريكا از زمان خروج 
كشورش از برجام از همه خواسته كه منابع جايگزيني 
براي خود بيابن��د چرا ك��ه امريكا مصمم ب��ه تحريم 
همه جانبه ايران است. هفته گذشته مقام هاي امريكايي 
تاكيد كردن��د كه هدف آنها اين اس��ت كه ه��ر تعداد 
كشور بيش��تري را كه مي توانند براي به صفر رساندن 
واردات نفت از ايران بس��يج كنند. برخي رسانه ها ادعا 
مي كنند هند كه دومين كش��ور خريدار نف��ت ايران 
است برنامه هايي براي كاستن از وابستگي به نفت اين 
كش��ور را دنبال مي كند. خبرگزاري رويت��رز اخيرا در 
گزارشي ادعا كرده كه هند در ماه ژوئن از ميزان خريد 
نفت از ايران كاس��ته و برحجم واردات خ��ود از امريكا 
افزوده اس��ت. با اين وجود ايران تالش مي كند كاهش 
خريد نفت از سوي مش��تري هاي خود مانند نفت را با 
قراردادهاي جديدتر با ساير كش��ورها جبران كند كه 
روسيه يكي از اين كشورها است. براساس آمار موجود 
ميزان خريد نفت ايران از سوي روسيه در 4 ماه نخست 
س��ال 2018 بيش از 36 درصد نس��بت به همين بازه 

زماني در سال گذشته افزايش داشته است. 
مايك پمپئو، وزير خارجه اياالت متح��ده كه در تمام 
رايزني ه��اي خود در بروكس��ل از همتاه��اي اروپايي 
درخواست يكسان كاهش از س��طح همكاري با تهران 
را مطرح كرده بود، هفته گذش��ته را در امارات متحده 
عربي و عربستان س��عودي گذراند. گفته مي شود كه 
سوژه اصلي اين رايزني ها نيز ايران بوده است. يك مقام 
وزارت خارجه امري��كا مي گويد كه عم��ده بحث هاي 
پمپئ��و در ابوظبي و ري��اض حول اين مح��ور بوده كه 
چگونه مي توان ايران را از منظر اقتصادي تحت فش��ار 

قرار داد. 

 bullying قلدري ي��ا آنچه در انگليس��ي ب��ه عن��وان
شناخته مي ش��ود معضلي اس��ت كه معموال در مدارس 
)و گاه محيط هاي كاري( و عموم��ا در ميان دانش آموزان 
پسر رايج است. دانش آموزي كه از قدرت بدني بيشتري 
برخوردار است به تنهايي يا با ايجاد يك تيم به آزار و اذيت 
دانش آموزان ضعيف تر )معموال درس خوان!( مي پردازد. 
با توسعه اينترنت، قلدري سايبري هم به ادبيات مربوطه 
وارد ش��ده اس��ت. قلدري در مدارس به عنوان موضوعي 
عمومي مسووالن تربيتي و سياستگذاران ملي آموزشي 
را در كش��ورهاي مختلف به خود مش��غول كرده است. 
حتي سازمان ملل هم در چند س��ال اخير به اين موضوع 
در چارچوب تضمين حقوق بشر دانش آموزان توجه نشان 
داده است. آخرين قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل 
در اين خصوص تح��ت عنوان »حفاظت از ك��ودكان در 
برابر قلدري« به س��ال 2016 بازمي گ��ردد. قلدري فراتر 
از محل ه��اي آموزش��ي و كاري و حتي مل��ي، دامنه اي 
بين المللي هم داشته اس��ت. در گذشته، تهديد به حمله 
نظامي به عنوان ابزاري براي استيال بر بازيگران ضعيف تر 
يا تحميل خواس��ته اطراف قوي تر منازعات بين المللي 
اس��تفاده مي ش��د. با خاتمه جنگ جهاني دوم و نگارش 
منشور ملل متحد و در پي آن ايجاد سازمان ملل متحد، 
روابط بين الملل مدرن ق��وام يافت. وفق اصول منش��ور 
توس��ل به زور و حتي تهديد به اس��تفاده از زور مگر براي 
دفاع مش��روع يا با تصميم جمعي ش��وراي امنيت نقض 
حقوق بين الملل تلقي مي ش��ود. اصل 4 از ماده 2 منشور 
ملل متحد تاكي��د دارد همه اعض��ا در روابط بين المللي 
خ��ود از تهديد ب��ه زور يا كارب��رد آن عليه هر كش��وري 
خ��ودداري خواهند كرد. البته )با وج��ود موثر بودن( اين 
اصول هميش��ه قادر به مهار اش��تياق قدرت هاي بزرگ 
براي قل��دري بين المللي نبوده ان��د. از آخرين نمونه هاي 
اين قلدري مي توان به حمله ائتالف امريكايي به عراق در 
سال 2003 در عين مخالفت شوراي امنيت اشاره كرد. در 
عين حال به نظر مي رسد تفس��ير ُمضيق از زور و محدود 
دانستن آن به تسليحات نظامي، دست كشورهايي را كه از 
توانايي اقتصادي )مالي، تجاري، بانكي، صنعتي و غير آن( 
برخوردارند براي قلدري بين المللي باز نگهداشته است. 
محاصره اقتصادي يك ملت بدون مجوز ش��وراي امنيت 
ش��يوه اي بي خطر براي قدرت هاي بزرگ به ويژه امريكا 
بعد از جنگ جهاني دوم بوده اس��ت. نمونه كالسيك اين 
تحريم ها محاصره اقتصادي كوبا اس��ت كه سابقه آن به 
سال 19۵8 بازمي گردد و با وجود مخالفت كامل جهاني 
هنوز هم ادامه دارد. برخالف مردم كوبا كه براي چند نسل 
هزينه اي گ��زاف از اين جهت پرداخ��ت كرده اند، امريكا 
از بابت اين قلدري بي مسووالنه خود هزينه اي نپرداخته 
است. با چنين سابقه اي امروزه حتي كشورهاي متوسط 
هم براي تحكيم تسلط خود بر كش��ورهاي ضعيف تر يا 
كوچك تر متوسل به تحريم و محاصره اقتصادي مي شوند. 
تحريم قطر از سوي عربس��تان، مصر و امارات كه از ژوئن 
2017 آغاز شده نمونه اي از اين واقعيت است. وخيم ترين 
حالت از »قل��دري اقتصادي« وضعيتي اس��ت كه در آن 
طرف قلدر يك منازعه متوس��ل به تهدي��د اطراف ثالث 
جهت تحريم طرف ضعيف تر از نظر اقتصادي مي ش��ود. 
تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران نمونه اي عيني از 
اين رفتار بوده اس��ت. مقامات امريكايي آشكارا، بي محابا 
و مكررا به تهديد بازيگران بين المللي و مجازات ايش��ان 
براي اعمال فش��ار اقتصادي بر مردم ايران متوسل شده و 
مي شوند. در آخرين دور از اين تهديدات كه از سوي دولت 
ترامپ دنبال مي شود حتي دليلي هم براي اين تهديدات 
به جز به زانو درآوردن يك كشور غيرهمسو وجود ندارد، 
مجازات شركت ها و كشورهايي كه با ايران وارد معامالت 
تجاري بش��وند و تس��ري قوانين داخلي امريكا به عرصه 
بين المللي است. ماهيت اين قوانين حتي در سطح ملي 
هم ضدحق��وق بين الملل به ويژه حقوق بش��ر و مصداق 
مجازات جمعي مردم كشور هدف اس��ت. تسري آنها به 
سطح جهاني، نقض ماده 2 منشور از طريق توسل به زور را 
هم به وجه غيرقانوني بودن اين قوانين اضافه مي كند. فارغ 
از وظيفه دولت هدف براي مقابله با اين قلدري بين المللي 
و جداي از منافع اقتصادي و مالي كش��ورهاي ثالث كه از 
محل تحريم هاي يك جانبه آسيب مي بيند، كشورهاي 
مذكور براي مقابله ب��ا نقض حقوق بين الملل از س��وي 
امريكا از طريق توس��ل به زور )اقتصادي( نيز مسووليتي 
بين المللي دارند. مقابله با نقض حقوق بين الملل وظيفه اي 
جمعي اس��ت. اس��ناد مهم بين المللي مدعي هس��تند 
نمي خواهند حتي يك نفر از قطار توسعه جا بماند چگونه 
مي توان يك ملت را محروم و همزمان س��كوت كرد؟ اگر 
قلدري كودكان در مدرسه شايسته توجه بين المللي است، 
قلدري در س��طحي جهاني به مراتب ب��راي مقابله اي در 

سطح    بين المللي شايسته تر است.

تحريم يا  قلدري بين المللي

سارا   معصومي

جريان سازي خبري از خارج و 
داخل عليه جمهوري اسالمي 

دروغ پردازي و جريان س��ازي خبري يكي از ش��گردهاي 
هميشگي رسانه هاي غربي عليه جمهوري اسالمي ايران 
اس��ت تا افكار عمومي را فريب دهد و به اهداف خاص خود 
برسد. اين شيوه فريبكارانه مختص سال هاي اخير نيست و 
مي توان به مصاديق متعدد آن در 4 دهه گذش��ته از جمله 
در ناآرامي هاي كش��ور در س��ال هاي اوليه انقالب و نقش 
منافقين، يورش نظامي ارتش بعث عراق ب��ه ايران، متهم 
كردن ايران به فعاليت هاي تروريس��تي، نقض حقوق بشر 
و... اشاره كرد. در تمامي اين شيطنت هاي رسانه اي غربي، 
به طور ويژه تر مي ت��وان نقش و اثر رس��انه هاي انگليس و 
امريكا را مشاهده كرد. اين گونه رفتارهاي رسانه اي غربي ها، 
دولت هاي مختلف ايران را كه هرك��دام در يك دوره زماني 
امور اجرايي كش��ور را عهده دار بودند، نش��انه نگرفته است 
بلكه هدف مشترك تمامي اين رس��انه ها هدف قراردادن 
نظام جمهوري اسالمي بوده اس��ت. در سال هاي اخير كه 
دولت تدبير و اميد تالش كرد با حضور فعاالنه در مذاكرات 
برجام، خطراتي را كه جبهه واحد غربي عليه ايران طراحي 
كرده بود، خنثي كند، جبهه رس��انه اي غرب��ي با تحريك 
برخي كش��ورهاي عربي منطقه خليج ف��ارس تالش كرد 
جريان سازي خبري خود را عليه تهران تشديد كند. برخي 
چهره هاي سياسي و رسانه هاي مستقل در غرب پشت پرده 
شيطنت آميز برخي حاكمان عرب از جمله عربستان را در 
حمايت مالي از خبرنگاران و رس��انه هاي وابس��ته به خود، 
فاش كردند. تردد هاي مكرر عوامل اين رسانه ها به رياض، 
پذيرايي هاي پرهزينه، اهداي هداياي گرانقيمت و تشويق 
آنان براي انتش��ار مطالب ضد ايراني، بخشي از مسائل پس 
پرده جريان س��ازي خبري اين رس��انه ها عليه ايران است. 
اين رس��انه ها دروغ هاي حرفه اي خود را مي سازند و ضمن 
پاس��كاري خبري بين يكديگر، اقدام به انتش��ار مكرر اين 
گونه دروغ پردازي ها مي كنند تا شايد به اهداف خود برسند. 
اخيرا دكتر ظريف، وزير خارجه ايران پ��رده از دروغ پردازي 
گس��ترده خبرگزاري رويترز برداش��ت و فاش ك��رد اين 
خبرگزاري روزانه ۵0 خبر دروغ عليه ايران منتشر مي كند. 
در اين مورد مي توان به آخرين دروغ پردازي اين خبرگزاري 
در مورد قط��ع واردات نفت كره جنوبي از ايران اش��اره كرد 
كه با واكنش فوري س��فارت كره جنوبي در تهران روبه رو و 
تكذيب شد. اهداف و انگيزه هاي اين رسانه ها از دروغ پردازي 
عليه ايران كامال آشكار و روشن است اما آنچه جاي نگراني 
دارد تكرار دروغ هاي اين رسانه ها توسط برخي چهره هاي 
سياسي و رس��انه هاي داخلي كه گرفتار غرض ورزي هاي 
جناحي هستند، است. حتي در مواردي اين افراد و رسانه ها 
از داخل كش��ور ادعاه��ا و مطالبي را منتش��ر مي كنند كه 
خوراك تبليغاتي رسانه ها و مقام هاي سياسي غربي مي شود. 
در اين خصوص مي توان به ادعاي يكي از نمايندگان مجلس 
ايران در مورد اعطاي حق ش��هروندي از سوي دولت باراك 
اوباما، رييس جمهور پيش��ين اياالت متح��ده به جمعي از 
ايرانيان از جمله مقام هاي دولتي و خانواده هاي آنان اشاره 
كرد. اين ادعا ده��ان به دهان چرخيد ت��ا در نهايت از زبان 
ترامپ تكرار شد. انتظار حقيقت گويي از دشمنان خارجي 
جمهوري اسالمي خالف واقع است اما اميد مي رود صداهاي 
داخلي خواسته يا ناخواسته در دام تاكتيك هاي رسانه اي 

غربي ها گرفتار نشوند.

مسير اشتباهي ترامپ براي مذاكره 

گروه ديپلماس�ي| علي اكب��ر واليتي، وزي��ر خارجه 
پيشين جمهوري اسالمي ايران و مش��اور رهبر انقالب 
در امور بين الملل، كه براي گفت وگو با مقام هاي روس و 
تقديم پيام مقام معظم رهبري و رييس جمهور اسالمي 
ايران به والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه به مسكو 
سفر كرده بود، در سخناني در جمع كارشناسان انديشكده 
والداي گفت: »ايران با تهديدات امريكا، س��وريه را ترك 
نمي كند و تمايلي هم ب��ه مذاكره با اين كش��ور ندارد.« 
واليتي كه روز پنجشنبه با والديمير پوتين، رييس جمهور 
روس��يه دي��دار و گفت وگ��و كرده ب��ود، در گفت وگو با 
خبرنگاران اين ديدار را بسيار سازنده خواند و از آمادگي 
مسكو براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران خبر داد. 
فرستاده ويژه رياست جمهوري همچنين بعد از ديدار با 
تعدادي از مقام هاي روس در انديشكده والداي روسيه هم 
سخنراني كرد و با بيان اينكه ايران هيچ تمايلي به مذاكره 
با دولت امريكا ندارد، تاكيد كرد: »امريكا غيرقابل اعتماد 
است، پس چرا )دوباره( با آنها مذاكره كنيم... آرزوي امريكا 
براي كاهش عرضه نفت ايران در ب��ازار، باعث باال رفتن 
قيمت آن و آسيب رسيدن به كشورهاي مصرف كننده 
نفت مي ش��ود. « به گزارش خبرگزاري ف��ارس، به نقل 
از اينترفك��س، واليتي با بيان اينك��ه 80 درصد مناطق 
آزاد شده در س��وريه از چنگ تروريست ها با كمك ايران 
بوده، تاكيد كرد: »ما با مجوز امريكا به س��وريه نيامديم 
كه اكنون با درخواست آنها اين كشور را ترك كنيم. اين 
ايران است كه در اهداف و مشروعيت حضور امريكايي ها 

در سوريه ش��ك دارد.« مش��اور رهبر انقالب اسالمي در 
انديش��كده والداي تاكيد كرد: »اگر امريكا خاورميانه را 
ترك نكند، ما آنها را مجبور به ترك )منطقه( مي كنيم... 
درخواست امريكا براي خروج نيروهاي ايراني از سوريه با 
هدف گسسته كردن متحدان اين كشور است.« فرستاده 
ويژه رييس جمهور با بيان اينكه ايران، س��وريه، روسيه 
و حزب اهلل اقدامات خ��ود را به دقت با يكديگر هماهنگ 
مي كنند، گفت: »ادعاهاي اسراييل درباره عقب نشيني 
نيروهاي ايراني و مقاومت از مرزه��اي جنوبي را ناديده 
بگيريد. حضور ايران در سوريه هيچ ارتباطي با اسراييل 
ندارد. ايران حضورش در س��وريه را با مس��كو و دمشق 
هماهنگ مي كند و نيازي ندارد كه خواسته هاي اسراييل 

را رعايت كند.«
آمادگي روسيه براي جبران تحريم ها؟

علي اكبر واليتي كه به روس��يه س��فر كرده اس��ت روز 
پنجش��نبه پس از ديدار با والديمير پوتي��ن گفت: »در 
اين ديدار در مورد مسائل نفتي، همكاري هاي هسته اي 
صلح آميز، ارتباطات، راه آهن، خطوط ارتباطي شمال_

جنوب يعني كريدور پترزبورگ _ چابهار بحث و گفت وگو 
انجام شد. در حوزه نفت نيز يكي از شركت هاي مهم نفتي 
روسيه با وزارت نفت ايران قراردادي را به مبلغ 4 ميليارد 
دالر منعقد كرده كه به زودي عملياتي مي شود. همچنين 
با دو شركت نفتي مهم روسيه يعني روس نفت و گازپروم 
نفت نيز صحبت هايي آغ��از ش��ده و قراردادهايي تا 10 
ميليارد دالر مي توانند انجام دهن��د.« وي افزود: »آماري 

كه پوتين در اين جلس��ه بيان كرد حاك��ي از اين بود كه 
وي تاكيد داشت روابط نفتي ايران و روسيه تا سقف ۵0 
ميليارد دالر ادامه پيدا كند؛ يعني روس��يه آمادگي دارد 
در حوزه هاي نفت��ي و گازي ايران تا س��قف ۵0 ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري كند و اين رقم بااليي اس��ت و اين 
مي تواند جايگزين شركت هاي غربي شود كه ايران را ترك 
كرده اند.« با وجود اين اظهارنظر واليتي، سخنگوي كاخ 
كرملين حاضر به تاييد اين اظهارات نشد. به گزارش ايسنا 
و به نقل از اسپوتنيك عربي، دميتري پسكوف، سخنگوي 
رياست جمهوري روسيه در واكنش به اظهارات علي اكبر 
واليتي، مش��اور مقام معظم رهب��ري در امور بين الملل 
مبني بر آمادگي والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه 
براي س��رمايه گذاري در اي��ران در زمينه ان��رژي گفت: 
»نمي توانم اين مساله را تاييد كنم و نمي توانم به جزييات 

بيشتري در اين رابطه بپردازم.«
سفر قريب الوقوع پوتين به تهران

به گزارش راش��اتودي واليتي، بعد از دي��دار با والديمير 
پوتين، رييس جمهور روس��يه خبرداد: »پوتين گفت به 
زودي به تهران مي رود تا در نشست سوريه شركت كند.« 
به گزارش فارس، نشس��ت هاي س��ه جانبه ايران، تركيه 
و روسيه با هدف بررس��ي راه هاي ايجاد صلح در سوريه، 
معموال در شهر سوچي برگزار مي ش��ود ولي آن طور كه 
مش��اور امور بين الملل رهبر معظم انقالب خبر داده، دور 
بعدي اين مذاكرات در تهران برگزار خواهد شد. والديمير 
پوتين يك بار در س��ال 1386 و بار دوم در سال 1394 به 

تهران آمده است؛ سفر اول براي شركت در نشست سران 
كشورهاي حاشيه درياي خزر و سفر دوم براي شركت در 

نشست سران كشورهاي صادركننده گاز صورت گرفت. 
درخواست قاضي آرژانتيني و واكنش واليتي

در پي البي صهيونيس��ت ها رودولفو كورال، قاضي فدرال 
آرژانتيني روز پنجشنبه از مقامات روسيه خواسته است 
تا علي اكبر واليتي را به اتهام آنچه آن را دس��ت داشتن در 
حادثه بمبگذاري آميا در مركز يهوديان بوئنوس آيرس در 
سال 1994 خواند، بازداشت كنند. اتهامات مربوطه عليه 
مقامات ايراني در حالي مطرح مي شود كه هيچ گونه سند 
و مدركي مبني بر دست داشتن جمهوري اسالمي ايران 
در اين حادثه وجود ندارد و تهران همواره اين اتهامات را رد 
كرده است. به گزارش اسپوتنيك، علي اكبر واليتي، مشاور 
مقام معظم رهبري در امور بين الملل در پاسخ به اين سوال 
كه روز گذشته، يك قاضي آرژانتيني از طريق وزارت امور 
خارجه و سفارت روسيه درخواست كرد كه اين كشور شما 
را به اتهام دخالت در حمالت تروريستي 1994 دستگير 
كند، به نظر شما چرا چنين درخواستي در حال حاضر از 
روسيه شده است، چرا كه قبال ش��ما چندين بار از مسكو 
بازديد كرده ايد؟ علت آن چيست؟ گفت: »اين آقاي قاضي 
آرژانتيني از وابس��تگان موساد اس��راييل است و به خاطر 
حقوقي كه از موس��اد مي گيرد اظهاراتي را مي كند.« وي 
افزود: »اين درخواست به اين خاطر اكنون مطرح شده كه 
رژيم صهيونيستي و امريكا از همكاري روسيه و ايران راضي 

نيستند. همكاري روسيه و ايران دشمنان زيادي دارد.« 

علي اكبر واليتي در مسكو  با  والديمير پوتين ديدار كرد
واليتي:اگرامريكاازخاورميانهنرودآنهارامجبوربهتركميكنيم

سوژه روز

محمدحسن  نژاد پيركوهي 

شمارش معكوس براي نخستين ديدار دو جانبه و رسمي دونالد ترامپ و والديمير پوتين، روساي جمهور 
امريكا و روسيه در هلس��ينكي فنالند آغاز شده است؛ ديداري كه قرار اس��ت روز دوشنبه هفته جاري رخ 
بدهد و از هم اكنون گمانه زني ها درباره س��وژه هاي روي ميز اين رايزني ها آغاز ش��ده است. ميدل ايست 
مانيتور به نقل از نيويوركر روز گذش��ته در خبري اعالم كرد كه اس��راييل، عربس��تان س��عودي و امارات 
متحده عربي به ش��كل محرمانه و مخفيانه رايزني هايي با دونالد ترامپ براي برداش��ته شدن تحريم هاي 
روسيه داشته اند. در توافق مد نظر اضالع مثلث همكاري جديد، روسيه در ازاي مهار نفوذ ايران در سوريه 
مي توانست از شر بخش هايي از تحريم هايي كه به واسطه عملياتش در اوكراين انجام داده بود، خالص شود. 
در بخش هايي از اين گزارش آمده است: نخس��تين رايزني هاي امارات، عربستان و اسراييل براي متوقف 
كردن نفوذ ايران در سوريه در ازاي لغو تحريم هاي روسيه پيش از برگزاري انتخابات سال 2016 انجام شد. 
در آن تاريخ محمد بن زايد، امير امارات به يكي از واسطه هاي قديمي خود در داخل ساختار سياسي امريكا 
اين طرح را پيشنهاد داد. سفير رژيم اسراييل در امريكا نيز براي بيرون راندن ايراني ها از سوريه رايزني هاي 
فشرده اي را با روس ها انجام داد. در حالي كه روسيه براي پذيرش اين پيشنهاد احتياط مي كرد اما امارات، 
اسراييل و عربستان براي تش��ويق كرملين به اين طرح شروع به س��رمايه گذاري هاي گسترده در روسيه 
كردند. پس از انتخاب ترامپ نيز عربستان سعودي همچنان اين ايده را جلو برد و به نظر مي رسد كه ترامپ 
همچنان در حال فكر روي اين ايده باشد. ماه گذشته زماني كه ترامپ ايده پيوستن دوباره روسيه به گروه 
7 كش��ور صنعتي را مطرح كرد با مخالفت اروپايي ها روبه رو شد و اكنون نيز به نظر مي رسد كه مساله لغو 

تحريم هاي روسيه كاري نباشد كه امريكا به تنهايي و جدا از اروپا بتواند از عهده آن برآيد. 

افشاي توطئه عربستان، امارات و اسراييل عليه ايران 

سروش  كاظمي 

ولي اي��ن را از من بش��نويد باالخ��ره آنها ي��ك روز به من 
زنگ مي زنند و مي گويند بياييد با ه��م توافق كنيم و من 
با آنها توافق مي كن��م.« اين چند جمله اس��اس ذهنيت 
رييس جمهوري امريكا در قبال اي��ران را بيان مي كند. به 
عبارت ديگر، ذهنيت دونالد ترامپ بر چند فرض اس��توار 

شده است: 
- تنش در روابط ايران و امريكا بعد از خروج اين كش��ور از 

برجام شدت گرفته اما قابل كنترل است. 
- ايران به اندازه پيش از برجام مزاحمتي براي امريكا ايجاد 
نكرده و اين موضوع امكان رس��يدن به تواف��ق را هموارتر 

خواهد كرد. 
- اقتصاد ايران در آس��تانه فروپاش��ي اس��ت و جمهوري 
اسالمي براي نجات در نهايت به مذاكره با امريكا تن خواهد 

داد. 
- امريكا آماده مذاكره مستقيم و بي واسطه است و فقط با 
يك تماس تلفني از جانب ايراني ها مشكالت حل مي شود. 

- سرانجام پاي گذاش��تن ايران در مسير مذاكره با امريكا، 
توافق خواهد بود. 

- امريكا براي رسيدن به توافق با ايران عجله اي ندارد. 
با اي��ن حال، اص��وال هرگون��ه تواف��ق ميان كش��ورها به 
حداقل هايي از جمله احت��رام متقابل، اعتم��اد متقابل و 
تعريفي از منافع مش��ترك نياز دارد. در حالي كه رفتارها 
و اظه��ارات دونال��د ترامپ در يك س��ال و نيم گذش��ته، 

حداقل هاي الزم را براي مذاكره و توافق از بين برده است. 
خروج يكجانبه امريكا از توافقي كه براي رسيدن به آن هفت 
كشور به همراه اتحاديه اروپا بيش از 10 سال مذاكره كرده 
بودند، اعتماد به دولت كنوني امريكا را در نزد ملت و دولت 

ايران به شكل كامل از بين برده است. 
در عين حال، درچند ماه اخير، به ويژه بعد از خروج امريكا از 
برجام، تهديدات و رفتارهاي توهين آميز اين كشور درقبال 
ايران افزايش يافته است. سخنراني مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه امريكا كه در آن شروط دوازده گانه واشنگتن براي 
مذاكره با ايران مطرح شد، تقريبا باب هرگونه تفاهمي را با 
ايران بست. در اين 12 شرط، مواردي وجود دارد كه اجراي 
آن فقط توسط كشور اشغال ش��ده پس از جنگي ويرانگر 
امكان پذير است و نه توس��ط ملتي با ويژگي هاي ايران. با 
توجه به اين موارد، س��خنان ترامپ در نشست مطبوعاتي 
در بروكسل بيش از اينكه تشريح استراتژي امريكا در قبال 
ايران باش��د، بيانگر آرزوي قلب��ي رييس جمهوري امريكا 
است كه بدون در نظرگرفتن واقعيت هاي موجود در نظام 
بين الملل و دهه ها خصومت امريكا عليه ايران، به پيروزي 
آس��ان و بدون هزينه در برابر ايران مي انديشد. تحقق اين 
آرزوي تقريبا ناشدني براي رييس جمهوري كنوني و حزب 
جمهوريخواه كه در آستانه انتخابات مياندوره اي كنگره قرار 
دارند، شايد با نتايج مطلوب سياسي همراه باشد، اما در عين 
حال، كمكي به حل معضل ديرينه روابط اي��ران و امريكا 

نخواهد كرد. 

»برونو لومير« وزير دارايي فرانسه اعالم كرد كه امريكا 
در پاس��خ به نامه اي كه در آن از امريكا درخواس��ت 
ش��ده بود تا به ش��ركت هاي اروپايي اجازه بدهد كه 
همچنان ب��ه همكاري هاي بازرگان��ي قانوني با ايران 
ادامه دهند، پاسخ منفي داده است. به گزارش فارس، 
لومير در اين مورد به روزنامه فرانسوي فيگارو گفت: 
»بهار )گذش��ته( من نامه اي براي استيفن منوچين 
وزير خزانه داري امريكا نوشتم و از او خواستم تا براي 
شركت هاي اروپايي كه فعاليت هاي اقتصادي قانوني 
با ايران دارند استثنا قائل ش��ود و در برابر تحريم ها به 
آنها معافيت اعطا كند. حاال ما پاس��خ )اين نامه( را از 
امريكا گرفته ايم: پاس��خ منفي اس��ت.« وزير دارايي 
فرانس��ه در اين گفت وگ��و كه در نس��خه روز جمعه 
فيگارو منتشر شده، همچنين بر لزوم اقدامات فوري 
به منظور تضمي��ن حاكميت تج��اري اتحاديه اروپا 
تاكيد ك��رد. وي افزود: »اروپا به ابزارها و ش��بكه هاي 
مالي مستقل نياز دارد تا به اين وسيله بتواند در برابر 
تحريم هاي خارجي امريكا مقاومت كند. امريكا حق 
ندارد به ما بگويد كه با چه كش��وري روابط بازرگاني 

داشته باشيم.« 

پيامي براي مذاكره؟

پاسخ منفي امريكا به معافيت 
كمپاني هاي فرانسوي از تحريم ها

ادامه از صفحه اول

خبر آخر
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