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گروه سیاســی ،علی ودایع :مشــاور
رهبری ایران همزمان با نخســت وزیر رژیم
صهیونیستی به مسکو رفته است .اگر تا دیروز
تنها آمریکاییها به عنوان قدرت فرامنطقه ای
در خاورمیانه ایفای نقش میکردند حاال این
روسیه است که توانایی تصمیم گیری درباره
آینده را به چنگ آورده اســت .در کشاکش
نفــوذ هژمونی روســیه از حوزه کشــورهای
مشترک المنافع به قلب پرالتهاب خاورمیانه،
«دونالدترامــپ» به هر قیمتــی میخواهد با
«والدیمیرپوتیــن» به یــک «معامله بزرگ»
دست پیدا کند تا شاید «معامله قرن» را هم
محقق کند.
بنا به گــزارش رســانههای اســرائیلی ،
«بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر اســرائیل
برای دیدن مسابقه فوتبال انگلیس و کرواسی
به مســکو رفته اســت اما همه میدانند که
بی بی بــرای چانه زنــی در رابطه با مالقات
هفته آینده ترامپ و پوتین خود را به روسیه
رسانده است .نتانیاهو روز سه شنبه در دیدار
با الکســاندر الورنتیف ،فرستاده ویژه پوتین،
و ســرگی ورشــینین ،معاون وزارت خارجه
روســیه ،گفت که «ایران باید سوریه را ترک
کند ».مالقات رهبران روســیه و اسرائیل در
مسکو ،دومین دیدار آنها طی دو ماه گذشته
است .سفر اردیبهشت ماه بنیامین نتانیاهو به
روســیه ساعاتی پس از اعالم خروج آمریکا از
توافق هسته ای برجام با ایران صورت گرفت.
در طــرف مقابل ،مشــاوررهبری در امور
بینالملل در سفر مســکو سرپرستی هیاتی
از وزارت خارجــه را به عهــده دارد« .بهرام
قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه گفته است
که «علی اکبر والیتی حامل پیام مقام معظم
رهبــری و رئیس جمهور برای رئیس جمهور
روسیه هستند که این پیامها در دیدار ایشان
با والدیمیر پوتین در کرملین تســلیم رئیس
جمهور روسیه خواهد شد».
ســخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین
تاکید کرد که سفر علی اکبر والیتی به مسکو
«بســیار مهم» است .به نوشــته خبرگزاری
روســی اســپوتنیک مالقات والیتی با پوتین
احتماالً روز پنجشــنبه  ۲۱تیر انجام خواهد
گرفــت و بــرای روز جمعه نیــز دیدارهایی
برای آقای والیتی در نظر گرفته خواهد شد.
وزارت خارجه ایران درخصوص ســفر والیتی
به موســکو به این گفته اکتفا کرده است که
«ســید عباس عراقچی» معاون سیاســی
وزیــر امور خارجه نشســت اخیر کمیســیون
مشترک برجام را «نمایش صریح انزوای آمریکا
درعرصه بینالملل» ارزیابی کرد و گفت :بیانیه
این نشست حاوی نکات قابل توجهی است که
موفقیت جمهوری اســامی ایــران در بیان و
اعمال خواستههای خود را نشان می دهد .
مذاکره کننده ارشــد ایــران در گفت و گو
بــا ایرنا اظهار داشــت  :در این جلســه برخی
راهکارهــای عملیاتی در حــوزه بانکی و نفت
مطرح شد که همه وزیران خارجه بر آن تاکید
داشــتند ،از جمله این راهکارها ،کنارگذاشتن
دالر از معامالت ایران و شرکای اقتصادی خود
است که باید هرچه سریعتر تدقیق و عملیاتی
شوند
وی در پاســخ به سوالی درباره دستاوردها و
نتایج نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام که
در ســطح وزیران خارجه در روز جمعه در وین
برگزار شد ،گفت :بیانیه پایانی نشست ،بیانیهای
قــوی در بیان اراده اعضا بــه حفظ برجام و در
تقابل آشکار با اراده آمریکا به نابودی این توافق
بود و نکات قابــل توجهی در آن بود که بیانگر
موفقیــت جمهوری اســامی در بیان و اعمال

مشاور رهبری همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه رفت

پیام قرمز تهران به کرملین

مناســبت نامه «خطای راهبردی» است که
دونالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خروج
از توافق هسته ای مرتکب شده است.
والیتــی در فــرودگاه مســکو ضمــن
اســتراتژیک خواندن روابط ایران و روســیه
در مورد همزمانی ســفر نخســت وزیر رژیم
صهیونیستی گفت« :ایشــان یک آدم دوره
گردی است که هر روز در یک نقطه از جهان
ســفر کرده و اظهارات بی مبنا و بی منطقی
میکند و کم کم به جایی رســیده که کسی
به حرفهــای او اهمیتی نمیدهد؛ لذا وجود
یا عدم حضور او در روســیه هیچ تاثیری در
ماموریت استراتژیک ما در مسکو ندارد».
گمانهزنیهــای بســیاری در رابطه با این
پیام مطرح شده اســت و برخی معتقدند که
ایران به دنبال آن است که با اعطای امتیازی
به همسایه شمالی ،مسکو را در برابر آمریکا،
اسرائیل و سعودی نگه دارد؛ بعضی نیز بر این
باور هستند که پاستور واقعگرایانه موضوعات
را فهــم میکنــد و به دور از افــکار عمومی
داخلی ،بــه دنبال میانجیگــری کرملین در
منازعات ایران بــا دیگر قدرتهای منطقهای

و فرامنطقهای است .این که مشاور بین الملل
رهبری برای پوتین چه پیامی برده مشخص
نیست اما قطعا ایران خطوط قرمزی دارد که
برای امنیت تهران حیاتی محسوب میشود.
شایعه معامله
ظرف دو هفته اخیر شایعات متعددی درباره
بده و بستان روسیه و آمریکا منتشر شده است.
عمده حرفهایی که شــنیده شده در رابطه با
ایجاد محدودیت برای جمهوری اسالمی است.
نشریه نیویورکر خبر داده است که مسئوالنی
از عربستان ،امارات و رژیم صهیونیستی رئیس
جمهوری آمریکا را به عقــد قراردادی بزرگ
تحت عنوان «اوکراین برابر سوریه» با والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه تشویق کردهاند.
گفته شــده که این ایده را اولین بار محمد بن
زاید ،ولیعهد ابوظبی در نشستی ویژه که کمی
پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در
نوامبر  ۲۰۱۶برگزار شــد ،ارائــه کرد.بن زاید
در آن نشســت به مســئوالن آمریکایی گفت
که پوتین عالقهمند به حل بحران ســوریه در
مقابل لغو تحریمهای اعمال شــده علیه این
کشور درباره اوکراین است.

نیویورکــر به نقــل از برخی مســئوالن
فعلی و ســابق آمریکا نوشــت ،بن زاید تنها
رهبر کشــورهای منطقه نیســت که نزدیک
شــدن طرفهای جنگ سرد سابق را ترجیح
میدهد.در شــرایطی کــه همپیمانان آمریکا
در اروپا با نگرانی توجــه ترامپ به همکاری
با پوتین را دنبال میکنند ،ســه طرف شامل
رژیم صهیونیستی ،عربستان و امارات از نفوذ
منحصــر به فردی در دولــت فعلی برخوردار
هستند و به شکلی محرمانه برای نیل به این
هدف تالش میکنند.
طبق گزارش نیویورکر ،مسئوالن اسرائیلی
پــس از پیــروزی ترامــپ در انتخابات ،در
راســتای همگرایی میان واشــنگتن و مسکو
تــاش کردند .ســفیر رژیم صهیونیســتی
در آمریــکا و یکی از چهرههــای نزدیک به
نتانیاهو تاکید کــرد ،تلآویو دولت ترامپ را
به همکاری مســتحکمتر با پوتین در سوریه
تشویق کرد به این امید که مسکو ،ایرانیها را
به ترک سوریه ترغیب کند.
این روزنامــه آمریکایی فاش کرد ،نتانیاهو
خواست تاکید کند که نیروهای ارتش این رژیم

عراقچی تشریح کرد

نشست وین نمایش صریح انزوای آمریکا درعرصه بینالملل

خواستههای خود است .رییس تیم کارشناسی
مذاکره کننده ایران و  ،1+4در تشریح این نکات
به «اعالم تعهد مجدد وزیران خارجه کشورهای
عضو برجام بر اجرای کامل و موثر این توافق از
جملــه در حوزه رفع تحریمها»؛ «اذعان به این
که رفع تحریمها و برخــورداری ایران از منافع
اقتصادی حاصله ،بخش کلیدی و حیاتی برجام
است» و «استقبال از ادامه همکاریهای صلح
آمیز هستهای با ایران» اشاره کرد.
عراقچی گفت :از همه مهم تر تاکید وزیران
خارجه شــرکت کننده در نشست بر «تعهد»
خود در موضوعاتی همچون حفظ و ارتقاء روابط
گســترده تر اقتصادی با ایران؛ حفظ و استمرار
کانالهای مؤثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم
صادرات نفت و میعانات گازی ،محصوالت نفتی
و پتروشیمی و تداوم روابط حمل و نقل زمینی،
هوایی ،ریلی و دریایی -از جمله کشــتیرانی و
بیمه -است.
معاون وزیر امور خارجه تعهد وزیران خارجه

کشــورهای عضو برجام طبق بیانیه بر «تقویت
پوششهای اعتبار صادراتی»؛ «حمایت روشن
و مؤثــر از کنشــگران اقتصادی که بــا ایران
تجارت میکنند ،بهویژه شرکتهای کوچک و
متوسط»؛ «تشــویق سرمایهگذاریهای بیشتر
در ایران» و «حمایت از کنشگران اقتصادی در
ســرمایهگذاریها و دیگر فعالیتهای تجاری و
مالی که با ایران انجام می شــود یا در رابطه با
ایران است» را از دیگر نکات مهمی دانست که
در بیانیه پایانی نشست اخیر وین بر آن تاکید
شده است.
وی گفــت« :گردهــمآوردن کارشناســان

هلند در کشاکش یک ادعا علیه ایران
ماجرای اخراج دو دیپلمات ایرانی از الهه هلند چندی
است که به یکی از خطوط خبری رسانههای غربی تبدیل
شــده ،اما ورای رفتار ضد ایرانی این رسانهها ،آمستردام
باید از رفتارهای غیرســازنده در قبال تهران پرهیز کند.
به گزارش ایرنا ،مناســبات چهارصد ساله ایران و هلند به
دیرینگی این روابط و به همان میزان نیز از فراز و نشیب
برخوردار بوده است؛ ماجرای تنش چند هفته گذشته در
روابط تهران  -آمســتردام شاید در روابط هر کشوری رخ
دهد اما در وضعیت و شرایط کنونی ،این تنشها به بازتاب
خبری و تحلیلی بسیاری از رسانههای غربی به عنوان یک
خوراک خبری ضد ایران تبدیل شــد .ماجرا از زمانی آغاز
شد که خبرگزاریها به نقل از سرویس اطالعات و امنیت
هلنــد روز جمعه  15تیر خبر دادند که دو تن از کارکنان

بخشهای دولتی و خصوصی ،از جمله از طریق
ایجاد و تقویت شــوراهای تجاری مشــترک»؛
«حمایت عملی از تجارت و ســرمایهگذاری در
ایران»؛ و «حمایت از شرکتهای خود در برابر
آثار فراسرزمینی تحریمهای ایاالت متحده» از
دیگر تعهداتی بود که وزیران خارجه شــرکت
کننده در کمیســیون اخیر برجام طبق بیانیه
بر آن صحه گذاشــتهاند .عراقچی اظهار داشت:
وزیران خارجه کشــورهای عضو برجام در این
بیانیه اظهار تاســف عمیق خود را نســبت به
خروج آمریکا از برجام اعــام کردند و در یک
مقابله آشکار با تحریمهای یکجانبه آمریکا ،تعهد
کرده اند کــه برای اجرای موثر موضوعات فوق
راه حلهای عملی طراحی و حتی دیگر کشورها
را نیز به اتخاد سیاستها و ایجاد سازوکارهای
مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران تشویق
کنند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود :بیانیه
وزیران خارجه ایران و  4+1به لحاظ سیاسی یک

میتوانند به حریم هوایی ســوریه که روسها
بخشی از آن را در کنترل دارند ،برای ممانعت
از گسترش سالحهای پیشرفته در سوریه که
تهدیدی برای تلآویو هســتند ،وارد شــوند.
یک مسئول اســرائیلی عالی رتبه مدعی شد،
اســرائیل میتواند به توافقی آمریکایی-روسی
درباره ایرانیها دست یابد و این توافق میتواند
آغازی بــرای بهبود کلی روابط میان دو طرف
باشد.یک مسئول ســابق آمریکا به نیویورکر
گفت ،پس از انتصاب ترامپ مذاکراتی با یکی
از وزرای کابینه نتانیاهو داشــتم و او پیشنهاد
تبادل اوکراین با سوریه را داد.
رد تبانی مسکو علیه ایران
به رغم تمام شــایعاتی که شــنیده شده ،
مقامات روســیه هرگونه تبانــی علیه ایران
به نفع آمریکا ،عربســتان و اســرائیل را نفی
میکنند .در همین رابطه  ،ســفیر روسیه در
تهران با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران
متحد ارزشــمندی برای روسیه است ،گفت:
«تهران در سیاست خارجی مسکو همواره از
جایگاه مهم و قابل توجهی برخوردار است».
«لــوان جاگاریــان» در دیــدار
«امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس
شــورای اســامی و مدیرکل امور بینالملل
افزود« :روابط ممتاز دو کشور به نفع منطقه
و صلــح و ثبات جهانی و مانعی در برابر رفتار
یکجانبه گرایی آمریکا است».
وی همچنیــن ادامه داد« :همکاری موفق
دو کشور در کمک به کاهش بحران در سوریه
الگوی مهمی در کمک به بازگرداندن امنیت
منطقه و مقابله با سیاستهای جنگ افروزانه
اســت و از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
خوشبختانه رایزنی و مشورت میان مسئوالن
دو کشور در ســطوح مختلف برای گسترش
هرچــه بیشــتر مناســبات و همکاریهای
فیمابین وجود دارد».
روســیه اگرچه تالش میکنــد با مواضع
دیپلماتیک یا پیامهــای پنهانی دل ایرانیها
را آرام کنــد اما اقدام این کشــور در افزایش
تولیــد نفت در جهت جبــران نفت تحریمی
ایران و کاهش قیمت نفت اقدامی اســت که
به مزاج تهران خوش نیامده اســت .احتمال
وقوع معامله اوکراین در ازای ســوریه اتفاقی
اســت که معادالت خاورمیانــه را رادیکالیزه
ترخواهــد کرد که نتیجه ای جــز برخورد و
احتمال جنگ ندارد.
بیانیه قوی در بیان اراده اعضا برای حفظ برجام
است و آشکارا در مقابل اراده آمریکا برای نابودی
برجام و اعمال مجدد تحریمها بر ایران قرار دارد.
عراقچی در عین حال تاکیــد کرد :آن چه که
برای جمهوری اســامی اهمیت دارد ترجمه
این عزم و اراده به راه حلهای عملیاتی اســت
به گونه ای که منافع ایران در عمل و به صورت
ملموس ،در حوزههای مختلف اقتصادی به ویژه
نفتی و بانکی تامین شود .وی گفت  :البته برخی
راهکارهای عملیاتی در حوزه عملیات بانکی و
خرید نفت در جلسه وزرا ارائه شد که باید هرچه
سریعتر تدقیق و عملیاتی شوند .کنارگذاشتن
دالر از معامالت ایران و شرکای اقتصادی خود
از جمله این راهکارها بود که همه وزرای خارجه
شرکت کننده بر آن تاکید داشتند .معاون وزیر
امور خارجه اظهارداشــت :جمهوری اســامی
ایران از نزدیک با طرفهای اروپایی ،روســی و
چینی در تماس و تبادل نظر اســت و جلسات
کارشناســی در ســطوح مختلف ادامــه دارد.
بدیهی است که اگر نهایتا انتظارات کشورمان از
تالشهای این کشورها تامین نشود ،جمهوری
اســامی ایران ابزارهای خود را برای مواجهه با
هر شرایطی در اختیار دارد.

انتشار اتهامات ادعایی علیه دیپلمات ایرانی توسط آلمان

ســفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور
اخراج شــدهاند .رســانههای هلندی نیز در این رابطه به
نقل از هولبرت ب ِریده َمیِر ســخنگوی سرویس اطالعات و
امنیــت هلند ،این خبر را تأیید و نوشــته اند که این دو
نفر ،وابسته ســفارت ایران در الهه بودند .اما در تاریخ 7
ژوئن ( 17خرداد امسال) از هلند اخراج شدهاند .وی دلیل
این اقدام را ذکر نکرد و افزود که ســازمان اطالعات هلند
نمیتواند در این مورد اطالعات بیشــتری ارایه دهد .در
همان حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در
نشست خبری  16تیر درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از
هلند ،ضمن محکومیت این اقدام اظهار داشت :جمهوری
اســامی ایران این تصمیم را اقدامی غیرسازنده در روابط
دو کشور ارزیابی میکند.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس ،دادستانی
آلمان روز گذشته (چهارشنبه) علیه یک دیپلمات ایرانی
اتهام زنی کرد .به نوشــته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»
دادســتانی آلمــان اعالم کرده اســت کــه اتهامات این
دیپلمات ایرانی فعالیت به عنــوان یک «عامل بیگانه» و
«توطئه برای قتل» است .دادســتانی فدرال آلمان گفته
اســت که این دیپلمات ایرانی به نام «اســداهلل اسدی»
مســتقر در وین ،پایتخت اتریش مظنون به قرار و مدار با
یک زوج بلژیکی اصالتا ایرانی برای حمله به نشست اخیر
یک گروه مخالف دولت ایران (منافقین) است.
دادســتانی آلمان همچنین مدعی شده است که این
دپیلمــات ایرانی به زوج بلژیکی وســیله انفجاری حاوی
 500گرم ماده انفجاری (استون پروکسید) داده است.

بر اساس این گزارش ،اوائل ماه جاری میالدی بعد از
این که زوج یاد شــده در بلژیک دستگیر شده و مقامهای
این کشــور از یافتن یک وســیله انفجــاری در خودروی
آنها خبر دادند ،اســداهلل اســدی نیز در نزدیکی شــهر
«آشافنبورگ» در آلمان با حکم قضایی اروپا دستگیر شد.
این درحالی اســت که «محمد جــواد ظریف» وزیر
خارجــه ایران این اتهام را «طرح شــیطانی» و «عملیات
فریب» خواند.
وزیــر خارجه ایران در پیام توئیتری گفته بود  «:ایران
به صراحت هرگونه خشــونت و تــرور را در هر جایی که
باشــد محکوم کرده و آمادگــی دارد تا با همه طرفهای
ذینفع برای پرده برداشتن از چیزی که یک طرح شیطانی
عملیات فریب است ،همکاری کند».

عربستان در تدارک نفوذ به افغانستان است

توطئه نشست جده برای انحراف کابل
گروه سیاسی ،مانیا شوبیری :عربستان
میزبان نشســت دو روزه عالمــان دینی ۳۷
کشور مســلمان بود .اجالسی که تحت عنوان
«کنفرانس بینالمللی دانشــمندان مسلمان
بــرای صلح و ثبــات در افغانســتان» برگزار
شــد .گفته شــده که هدف از این نشســت
مشــروعیتزدایی دینی از جنــگ طالبان و
تشــویق آنان به مذاکره بوده؛ ایــن اولین بار
اســت که عربســتان قدمی مهم در راستای
مشــروعیتزدایی از طالبان برمیدارد .به نظر
میرســد عربستان به این نتیجه رسیده که از
طریق بهبود روابط با دولت افغانســتان پایان
جنگ بهتر میتواند به مقاصد خود در منطقه
دست یابد.
کنفرانــس جده بدون حضــور نمایندگان
طالبــان به اتمام رســید .گــروه طالبان این
نشست را نمایشی از سوی آمریکاییها دانسته
بود که در راســتای انحراف افــکار عمومی از
موضوع اصلی یعنی اشــغال افغانستان توسط
آمریکا برگزار شده است.
طالبان با انتشــار بیانیــهای اعالم کرد که
جنگ در افغانستان علیه اشغال آمریکاست و
بیناالفغانی نیست .این گروه همچنین افزوده
هر کسی اگر تالش کند تا به خاطر خوشحالی
آمریکا احــکام دینی را باطــل اعالم کند ،به
اشغال آمریکا در افغانستان کمک کرده است.
این نشســت یک روز بعد از سفر ناگهانی

وزیر خارجــه آمریکا به کابل برگزار شــد .او
در ســخنانی با تاکید بر ادامه دخالت نظامی
کشورش در افغانستان خطاب به طالبان گفته
بود که منتظــر خروج آمریکا از این کشــور
نباشند.
شرکت کنندگان در این نشست از طالبان
خواستند تا از جنگ دست کشیده و به ندای
صلح لبیک بگویند .اما ســوال اینجاســت که
عربســتان که خود از حامیان گروههای چون
طالبــان و داعش اســت ،از افغانســتان چه
میخواهــد که داعیهدار صلح در این کشــور
شده است؟
قطعا تقالی عربســتان بــرای برقراری به
اصطــاح صلح در افغانســتان بیدلیل نبوده
و ابعــاد مختلفــی را در بردارد .از یک ســو
ســعودیها گمان میکنند کــه در تحوالت
افغانستان تاثیر گذار و تعیین کننده هستند؛ با
همین خیال و با ارتباط عمیقی که با رهبران
طالبان و جریانهای افراطی از گذشته تاکنون
داشتهاند ،توانســتهاند در طالبان نفوز کنند و
با همین بهانه ســعودیها میتوانند با تامین
منافع طالبان و احزاب و همپیمان افغانستانی
خود در افغانســتان امتیازات گستردهای را از
دولت کابل دریافت کننده و با همین امتیازات
حضور فزایندهای در افغانستان داشته باشند.
ریاض همچنین با برگزاری اینگونه نشستها
میکوشــد تا نقش مهــم خود را بــه امریکا

گوشزد کند و از همین طریق امتیازاتی را در
حوزههای دیگر از آمریکا و غرب دریافت کند.
از سوی دیگر افغانســتان به شدت نگران
قدرت ایران در منطقه اســت .عربستان با این
رویکرد به دنبال افزایش نفوذ در افغانســتان
اســت تا از این طریق هم بتواند قدرت ایران
را مهــار کند و هم حضور امنیتی سیاســی و
ژئوپلتیک خود ا در منطقه تقویت کند .رویایی
که عربستان ســالها به دنبال آن بوده است.
در اســناد منتشر شده در ویکىلیکس نامهاى
از «هیــارى کلینتون» ،وزیر امــور خارجه
امریکا منتشــر شده بود که عربستان سعودى
از تشــکیل مثلثى متشکل از ایران و پاکستان
تا عراق تحت حکومت نورى مالکى در منطقه
بســیار نگران بوده است .حاال با تشدید تنش
میان تهران و ریاض توجه عربستان نه تنها به
افغانستان بلکه به همسایگان شرقی ایران بیش
از پیش جلب شــده است .ریاض که همواره از
تقویت حوزه نفوذ ایران در منطقه عربی هراس
داشته ،حاال میخواهد اتحاد منطقهای بر ضد
ایران را در میان همســایگاه ایران شکل دهد.
ســعودیها با این رویکرد نه تنها ســعی در
کنترل گسترش بیشتر قدرت منطقهای دارند
بلکه میخواهند مانع از نقش آفرینی بیشــتر
ایران در خاورمیانه عربی گردند.
بــا روی کار آمدن دولــت ترامپ و خروج
آمریــکا از برجام تنش میــان آمریکا و ایران
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پمپئو خبر داد

بررسی معافیت تحریم نفت ایران
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا گفته است کشورش درخواستهای
معافیت برای خرید نفت از ایران بعد از بازگشــت تحریمها را بررســی خواهد
کرد .وزیر امور خارجه آمریکا که به خاورمیانه ســفر کرده در گفتگو با شبکه
خبری عربزبان اسکای در ابوظبی گفت« :در ماه نوامبر که تحریمهای نفتی
علیه ایران دوباره اجرایی میشود ،کشورهایی برای درخواست معافیت و خرید
نفــت از ایران به آمریکا مراجعه خواهند کرد و واشــنگتن حاضر اســت این
درخواســتها را بررســی کند ».دولت آمریکا پیش از این مدعی شده بود که
با بازگرداندن تحریمهای ایران قصد دارد صادرات نفتی این کشــور را به صفر
برســاند .در پی خروج آمریکا از توافق هستهای (برجام) دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری این کشــور به کشــورهای دیگر بین  ۹۰تــا  ۱۸۰روز برای اجرای
تحریــم های ایران فرصت داد؛ موعد اعمال تحریــم های نفتی چهارم نوامبر
است.
بررســی درخواســت معافیت توســط دولت آمریکا لزوما به معنی اعطای
معافیت به این کشــورهای نیســت اما با هدف «به صفر رساندن صدور نفت
ایران» نیز مطابقت ندارد.روز سهشــنبه قیمت نفــت در پی نگرانی از کمبود
ایــن کاال در بــازار به دلیل اعتصاب کارگران صنعت نفــت نروژ و نیز نگرانی
از آغــاز تحریمهای نفتی ایران باز هم افزایش داشــت .این افزایش قیمت در
آمریکا نیز شرایط را برای دولت دونالد ترامپ دشوار میکند و به همین دلیل
احتماال هدف از بررســی این معافیتها این است که به صفر رساندن صادرات
نفت از ایران در روند طوالنیتری اجرایی شــود تــا تبعات اقتصادی آن برای
کشورهای مصرف کننده کمتر باشــد .بر اساس تحریمهای آمریکا ،شش ماه
بعد از خروج این کشــور از برجام (نوامبر ســال  )۲۰۱۸وزارت دارایی آمریکا
باید عملکرد کشــورهای خریدار نفت ایران را بررســی کند و در صورتی که
به قانون تحریم عمل نکرده باشــند ،بانکهایــی که برای خرید نفت به بانک
مرکزی ایران پول پرداخته باشــند (مثــا بانکهای چینی ،کرهای یا هندی)
مشمول تحریم میشوند.
چیــن ،هند ،اتحادیه اروپا ،ژاپن و کره جنوبــی خریداران عمده نفت خام
ایران هســتند و تاثیر دور تازه تحریمهــای آمریکا علیه ایران به همراهی این
کشورها با دولت دونالد ترامپ بستگی دارد.
رویداد

شکایت عربستان از ایران به سازمان ملل

رژیم سعودی با این ادعا که کشتیها و قایقهای ایرانی قلمرو آبی عربستان
را نقض کردهاند ،از ایران به سازمان ملل شکایت کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از وبگاه خبــری اُردوپوینت ،دولت
عربستان سعودی در اعتراض به آنچه که نقض مکرر حریم انحصاری میادین و
سکوهای نفتی واقع در آبهای خود توسط قایقها و کشتهای ایرانی میخواند
در یادداشتی اعتراضی که به سازمان ملل متحد ارائه کرد ،از دولت جمهوری
اسالمی ایران خواست تا از نقض حریم دریایی عربستان خودداری کند!
«عبداهلل بن یحیی المعلمی» نماینده دائم عربستان در سازمان ملل متحد
مدعی شــد که به رغم ارسال یادداشــتهای اعتراضی خطاب به دولت ایران
و دبیرکل ســازمان ملل متحد ،ایران همچنان از طریق قایقها و کشتیهای
خود مرزهای دریایی ترســیم شده و مورد توافق دوکشور (مورخ دوم اکتبر)
را به طور مکرر نقض میکند .وی در ادامه با اشاره به اتخاذ تدابیر ضروری از
سوی مقامات ذیصالح عربستان جهت مقابله با این موارد نقض حریم دریایی،
تأکید کرد که دولت عربســتان مســئولیت هرگونه خسارت برآمده از اینگونه
موارد نقض حریم دریایی را متوجه دولت جمهوری اسالمی ایران میداند!
المعلمی همچنین از دبیرکل ســازمان ملل خواست تا این یادداشت را به
عنوان یک سند ســازمان ملل در اختیار تمام کشــورهای عضو این سازمان
قرار دهد.
ویژه

آشفتگی آمریکا از اقتدار ژنرال سلیمانی

وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی اســاس و خصمانه واشنگتن
علیه کشورمان گفت« :قاسم سلیمانی» در عراق و سوریه دردسر ایجاد میکند
و ما باید برای مقابله با آنها هزینه را برای او و نیروهایش در منطقه باال ببریم.
به گزارش ایسنا ،به نوشته نشریه نشنال« ،مایک پمپئو» ،وزیر امور خارجه
آمریــکا که در روزهــای اخیر به عنوان بخشــی از تالشهایش برای تقویت
تحریمها و جلب حمایت برای یک اقدام مشترک علیه ایران به منطقه سفر
کرده بود در گفتوگو با این نشریه اماراتی به تکرار ادعاهای خصمانه و واهی
واشنگتن علیه کشورمان پرداخت.
پمپئو که برای اولین بار پس از انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا
به امارات متحده عربی رفته بود در این ســفر درباره سیاســتهای منطقهای
ایران و لزوم یک اقدام بینالمللی برای مقابله با این کشور رایزنی کرد .وی به
نشریه نشنال گفت که هزینه حضور نیروهای پاسداران ایران و به ویژه قاسم
سلیمانی فرمانده سپاه قدس در منطقه باید افزایش یابد.
اکونومیک

کاهش واردات نفت هند از ایران

آخرین آمار نشــان میدهد که برای نخســتین بار پس از آغاز فشــارهای
جدیــد آمریکا بر هند  ،واردات نفت این کشــور از ایــران در ماه ژوئن (۱۱
خــرداد ۹-تیر)  ۱۵.۹درصد کاهش یافته اســت .روزنامــه «تایمز او ایندیا»
نوشــت ،هند در مدت یاد شــده  ۵۹۲هزار و  ۸۰۰بشکه نفت خام در روز از
ایــران نفــت وارد کرد درحالی که این میزان برای مــاه قبل از آن  ۷۰۰هزار
و  ۲۰۰بشــکه نفت خام بوده اســت .هند که پس از چین بزرگترین مشتری
نفتی ایران اســت از پاالیشگاههای این کشور خواسته است تا به دنبال منابع
جایگزین باشــند،زیرا هند ممکن است مجبور شود واردات نفت خود از ایران
را کاهش دهد .آمریکا در ماه مه (اردیبهشت) پس از خروج یکجانبه از توافق
هسته ای با ایران ،تهدید کرد که تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع میکند.
پاالیشــگاههای دولتی هند که  ۶۰درصد از ظرفیت پنج میلیون بشــکه نفت
خــام در روز را برعهده دارنــد ،در ماه ژوئن ( ۱۱خرداد ۹-تیر) نزدیک به ۱۰
درصد ( ۴۵۴هزار بشــکه نفت خام در روز) خرید نفت ایران را افزایش دادند.
پاالیشگاههای دولتی هند در ســال  ۲۰۱۸-۲۰۱۷واردات نفت خود از ایران
را به دلیل اختالف با تهران بر سر میدان گازی فرزاد ب کاهش داده بودند.
کوتاه از دیپلماسی

نقش کلیدی ایران در ثبات سوریه

ایسنا :وزیر دفاع روسیه تاکید کرد :ایران نقشی کلیدی در ثبات وضعیت
ســوریه ایفا کرده و یک بازیگر مهم در منطقه اســت« .ســرگئی شــویگو»
وزیر دفاع روســیه در گفتوگو با یک روزنامه ایتالیایــی ،تاکید کرد :ایران و
ترکیه نقش کلیدی در ثبات وضعیت ســوریه ایفــا میکنند .وی افزود :ایران
و همچنین ترکیه در طول تاریخ از بازیگران اصلی در منطقه بودهاند و نقشی
مهم در ایجاد ثبات در سوریه ایفا میکنند.
افزایش یافته ،از ســوی دیگــر ایاالت متحده
اخیرا با ترکیه نیز دچاره مشــکل شده است.
عربستان افزایش اختالفات را فرصتی میداند
تا نقش خود را در خاورمیانه و جنوب آســیا
بازسازی کند .فعال شدن بیشتر عربستان در
قضیهی افغانستان نیز بهبخشی از این تالشها
برمیگردد .گرچه اگر عربستان در این موضع
ثابتقدم بماند و منابــع مالی گروههای مثل
طالبان و داعش را قطع کند تأثیر خیلی مثبت
بر اوضاع افغانستان میگذارد.
از نظر کارشناســان ،نشست علمای اسالم
در جــده جنبه نمایشــی دارد و نمیتواند به
رونــد صلح کمــک کند .مخالفــان معتقدند
ایفای نقش پررنگتر عربســتان در طول سی
سال گذشته بیشــتر ایدئولوژیک بوده است و
ریاض در میانجیگری و فشار بر طالبان عمال
تالشــی نکرده اســت .مخالفان بر این نظرند

که عربستان ســعودی هیچگاه به اندازهای با
افغانستان دوســت نبوده که منجر به زدودن
ریشــههای تروریســم ،بنیادگرایی مذهبی و
افراطیگری گردد.
لــذا نــگاه بســیاری افغانها بــه افزایش
حضور عربســتان در افغانستان مثبت نیست.
دولت افغانســتان از رویکرد شرکت ریاض در
گفتگوهایی صلح افغانستان حمایت میکند،
امــا در کنار حمایت از افزایش نقش اقتصادی
این نگرش به معنای پذیرش گســترده نقش
مذهبی و سیاسی ریاض نیست.
بــا این حال بــه نظر میرســد که هدف
عربستان سعودی از برگزاری نشست علما در
جده برقراری صلح در افغانســتان نیست بلکه
این کشــور تالش میکند تا ضمن مشروعیت
بخشــیدن به حضور نظامیان آمریکا و جایگاه
طالبان را در برابر آمریکا به چالش بکشد.

درخواست پمپئو از کشورهای عربی

ایســنا :وزیر خارجه آمریکا در دیدار با ولیعهد ابوظبی خواســتار مقابله
کشــورهای عربی با ایران شــد .به گزارش ایســنا به نقل از الجزیره« ،مایک
پمپئو» ،وزیر خارجه آمریکا که ســفر کوتاهی به امارات داشته است در دیدار
با «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی خواســتار فعالیتمشــترک کشــورهای
عربی همپیمان آمریکا بــرای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و مقابله با آنچه
فعالیتهای بیثبات کننده ایران خواند ،شد .
وی همچنین گفت که واشنگتن تمایل دارد بحران میان کشورهای عربی
را کاهــش و برای آن راه حل ایجاد کند .پمپئو پــس از این دیدار به منظور
شرکت در نشست ناتو ابوظبی را به مقصد بروکسل ترک کرد.

فرستاده ویژه رئیس جمهوری در اندونزی

ایرنا« :معصومه ابتکار» معــاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و
فرستاده ویژه حســن روحانی به اندونزی ،شب گذشته وارد جاکارتا شد و در
فرودگاه مورد استقبال «یوهانا یمبیسه» وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از
کودکان اندونزی و مدیران وزارت خارجه این کشور قرار گرفت.

