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گروه سیاسی :واکنشها به آغاز رسمی
مرحلــه تحریمهــای آمریکا علیــه ایران به
سوژهای داغ تبدیل شــده است.اتحادیه اروپا
گفته اســت که شرکتهای این بلوک را برای
ادامه کار در ایران تشویق خواهد کرد.
اقدام دولت دونالــد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا برای اعمال مجدد بخشــی از تحریمها
پس از خروج او از توافق اتمی ایران و قدرتها
در ماه مه انجام میشــود.بخش اول تحریمها
صبح سه شنبه شروع شد و بخش دیگر شامل
صنعت نفت و بانک مرکــزی اوایل نوامبر باز
خواهد گشت.
مقابله اروپا با آمریکا
ترامپ سه شــنبه در توییتر خود نوشت:
«تحریمهــای ایران رســما اعمال شــد.این
تحریمها شــدیدترین تحریمهایی اســت که
اعمال شده و تازه در ماه نوامبر باز هم تشدید
خواهد شــد.هر کس با ایــران معامله کند ،با
آمریکا معامله نخواهد کرد.من به دنبال صلح
جهانی هست ،و کوتاه نمیآیم».
اتحادیه اروپا این اقــدام آمریکا را «عمیقا
مایه تاســف» خوانده اســت.اروپاییها رسما
گفته اند که تــاش میکنند  ،ایران از برجام
خارج نشــود تا تهران از منافــع اقتصادی و
بروکسل از منافع امنیتی بهره مند شوند.
بروکســل دیروز(چهارشــنبه) در یــک
رویارویی بیســابقه از مقابله بــا تحریمهای
آمریکا علیه ایران سخن گفت.مشاور مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شرکتهای
اروپایی هشدار داد که اگر از تحریمهای آمریکا
علیه ایران پیروی کنند ،توســط اتحادیه اروپا
تحریم خواهند شــد«.ناتالی توچی» مشــاور
ویژه مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
در گفتوگو با رادیو بیبیســی اظهار داشت:
آن دسته از شرکتهای اروپایی که در پیروی
از تحریمهای ثانویه آمریکا ،دســت از تجارت
با ایران بردارند ،توســط اتحادیه اروپا تحریم
خواهند شــد .از ســوی دیگر« ،فرحان حق»
ســخنگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان
ملل حمایت وی از توافق هســتهای را اعالم
و تاکید کرد کهروابط دوجانبه میان کشورها
به دولتهای آنها بســتگی دارد.ســخنگوی
گوترش افــزود« :دبیرکل بارها درباره اهمیت
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان
یک دستاورد دیپلماتیک کلیدی در سالهای
اخیر گفتوگو کرده است.وی معتقد است که
ایــن توافق ارزش ادامه حمایت را دارد و تمام
طرفهای آن باید به مفاد توافق پایبند باشند.
توافقی وجود داشت که به مرحله اجرا رسید
و دیدگاه دبیرکل درباره آن کامال مشــخص و
روشن است.ما کماکان تا جایی که میتوانیم
از اجرای برجــام حمایت میکنیم.توافقی که
در آن آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز نقش
دارد.
مسیر درست اما ناکافی اروپا
وزیر خارجه ایران میگوید تالش اروپاییها
برای حفــظ توافق اتمی «در حدی نیســت
کــه توقع داشــتیم ،اما معتقدیم در مســیر
درســت حرکت میکنند».ظریف در ارتباط
با مذاکره احتمالی بــا دولت آمریکا نیز گفته
چنین چیزی «تابو نیســت» اما «هیچ طرفی
نمیخواهد وارد یک روند وقتگیر و پرتنش و
بیحاصل شود».
ظریف ،در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا،
که  ۱۷مرداد ماه منتشــر شده ،اظهار داشت
بســته پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای حفظ
برجام پس از خروج آمریــکا «دارای خطوط
کلی مشخصی است».به گفته آقای ظریف از
جمله این خطوط «مسیر بانکی برای تبادالت
مالی ایران» یا «فروش نفت ایران در ســطح
کنونی» است.

اقدام اروپایی علیه تحریم آمریکایی اعمال میشود

حرکت بروکسل در مسیر درست برجام

ظریف:

پیشنهاد ترامپ برای مذاکره یک حرکت تبلیغاتی بود
محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
در پاســخ به این پرسش که با توجه به صحبتهای رییس جمهوری
مبنی بر اینکه آمریکاییها برای مذاکره با ایران صداقت نشان داده و
غرامتهای مداخالت  60سالهشان را در ایران پرداخت کند و اینکه آیا
به اعتقاد وی آمریکا چنین صداقتی را نشان خواهد داد یا خیر ،گفت:
آمریکاییها هیچ گاه در این حوزه صداقت نداشــتند و حرکت آقای
ترامپ یک حرکت تبلیغاتی بــود .یکی از دالیل مهمی که میتوانیم
طبق آن به این برســیم که آقای ترامپ نه نسبت به مردم ایران و نه
نســبت به تعهدات بینالمللی آمریکا هیچ حساسیتی ندارد این است
که اولین تحریمی که آقای ترامپ برگرداند تحریم هواپیماها بود ،یعنی
حتی قبل از روز ششم اوت که دور اول تحریمها بازگشت اولین کاری
وی افزود :اقدامات دیگری هم در چارچوب
حفظ برجام شــامل فعال کردن شرکتهای
کوچک و متوســط و رایزنیهایی برای احیای
قانــون جلوگیری از اجــرای تحریمها (قانون
انسداد تحریمها) و صدور مجوز بانک سرمایه
گذاری اروپا نیز صورت گرفته است.در جریان
تالشهای گســتردهای هم که بنده در خالل
سفر به ســنگاپور برای امضای قرارداد مودت
با «آ ســه آن» داشــتم به این نتیجه رسیدم
اروپاییهــا نه تنهــا در داخــل اتحادیه اروپا
برای حفظ برجام کار میکنند ،بلکه خارج از
اتحادیه هم کارهای گسترده ای انجام دادهاند.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد :به عنوان
مثــال اروپاییهــا جداگانه و تــک به تک با
کشورها صحبت کرده اند که خرید نفتشان را
از ایران افزایش دهند یا از برخی کشــورهایی
کــه تاکنون خریــدار نفت ایران نبــوده اند،
خواســته اند از ایران نفــت بخرند ،همچنین
از کشــورها خواســته اند تا از الگوی مشابه
فعالسازی حســابهای بانک مرکزی ایران
در بانکهای مرکزی اعضای اتحادیه اروپا که
خود اتحادیه در حال عملیاتی کردن آن است،
اســتفاده کنند.نتیجه مجموعه این اقدامات،
انزوای آمریکا بوده است.
وی در پاســخ به پرســش دیگری مبنی
براینکه «این اقدامات چه سطحی از انتظارات
ایــران را در چارچــوب منافعــش محقــق
میسازد؟» گفت :اقدامات اروپاییها هنوز در
حدی نیست که توقع داشتیم ،اما معتقدیم در
مسیر درست حرکت میکنند.

ظریف افزود :برخی از تحریمهایی که از روز
یکشنبه اجرایی شــد ،مانند تحریم اسکناس
دالر ،از جمله موضوعاتی بوده که آمریکاییها
همواره و حتی زمانــی که عضو برجام بودند،
با توجه به شــرایط ویژه و میزان اسکناســی
که در ایران مورد اســتفاده قــرار میگرفته
اســت ،درباره آن مانع تراشــی میکردند لذا
از اروپاییها انتظار اقدامات بیشــتر داریم؛ با
این وجود معتقدیم اقدامات خوبی برای حفظ
برجام داشتهاند.
وی تصریــح کرد :بــرای نمونــه ورود 5
فروند هواپیمای  ATRبه ایران نتیجه تالش
دولتهای اروپایی و فشــار آنها به آمریکا بود
و توانســتند مجــوز صادرات تعــداد موجود
هواپیماهای  ATRکه قابل ارســال به ایران
بــود را بگیرند ،این در حالی اســت که اولین
اقدام آمریکاییها دربــاره تحریمها در حوزه
هواپیمــا و باطل کردن مجــوز فروش آن به
ایران بود که نشان دهنده ماهیت ضد حقوق
بشری این کشور علیه ایران است.
وی ادامه داد :در شرایطی که آمریکاییها
برای باطل شــدن ســایر مجوزها تــا  6اوت
( 15مــرداد) صبر کرده بودند اما برای تحریم
هواپیما تا ایــن تاریخ صبر نکردند و از همان
روز اول اقدام به این کار کردند.همین موضوع
کافی اســت تا جامعه جهانی متوجه شــود
میزان عنــاد دولت آمریکا با مــردم ایران در
چه حد اســت که موضوعی کــه کامال جنبه
انسان دوستانه دارد را زیر پا میگذارد و حفظ
سالمتی مسافران هوایی ایران را نشانه میرود

انتقاد حزب الدعوه االسالمیه عراق از تحریمهای آمریکا علیه ایران
حزب الدعوه االســامیه عراق در بیانیهای اعالم کرد
که این حزب تحریمهای ظالمانــه آمریکا علیه ایران را
محکوم میکند .به گزارش ایســنا به نقل از بغداد الیوم،
حزب الدعوه االســامیه عراق که ریاســت آن را نوری
المالکی بر عهده دارد ،دیروز (چهارشــنبه) در بیانیهای
اعالم کرد که این حزب تحریمهای ظالمانهای که دونالد
ترامپ رییسجمهور آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
تحمیل کرد را محکوم میکنــد و از تمام حکومتهای
آزاد جهــان بخصوص حکومتهای اســامی میخواهد
که این تحریمهــای ظالمانه را کــه موجب محرومیت
ملتها میشود و با ســادهترین اصول حقوق بشری در
تضاد اســت ،محکوم کنند .در این بیانیه آمده است که
ملت عراق سختی و تلخی تحریمها و حصار اقتصادی را
چشیدهاند و هزینه سنگینی پرداخت کردند و آمریکا در

که آمریکا انجام داد این بود که ارسال  200هواپیما را که قرار بود مردم
ایران از آن استفاده کنند را لغو کرد .وی افزود :آنان بسیار نیاز دارند که
به مردم ایران نشــان دهند که این بیاعتمادی متراکمی که در طول
 40ســال اخیر ایجاد کردهاند برایش چه توضیحی دارند .مردم ایران
چه دلیلی دارند که احساس نیاز کنند که الزم است با آنان به مذاکره
بنشــیند به هر حال اگر بحث مذاکره باشد ما دو سال مذاکره فشرده
با آمریکا داشتهایم که نتیجهاش برجام بود و آقای ترامپ از آن خارج
شد .حال چهطور میتوان اعتماد کرد که اگر به فرض محال با آمریکا
مذاکره تازهای هم انجام شد و به توافق جدیدی هم رسیدیم آمریکا به
آن پایبند باشد ،بنابراین روش آمریکا و رفتارش نه تنها هیچ اعتمادی
برای ایران ،برای هیچ کشوری در دنیا باقی نمیگذارد.

راس کشورهایی است که این تحریمها را تحمیل کردند.
در پایــان این بیانیه آمده اســت که حــزب الدعوه
االسالمیه از تمام کشــورهای آزادیخواه میخواهد که
ایــن اقدامات ظالمانه را رد کننــد ،در برابر آن مقاومت
کنند و اجازه ندهند که هیچ قدرتی علیه ملتهای دیگر
طغیان و سرکشی کند .به گزارش ایسنا ،حیدر العبادی،
نخست وزیر عراق پیش از این در واکنش به تحریم های
آمریــکا علیه ایران اعالم کرد:ما تحریمها را یک خطای
اساسی و استراتژیک میدانیم و با آن همراهی نخواهیم
کرد ،ما مخالف تحریم هســتیم اما بــه منظور حمایت
از ملتمــان بــه آن پایبند خواهیم بود.مــا نیز همانند
دیگر کشــورهای جهان جز از طریق بانک فدرال عراق
نمیتوانیم از دالر اســتفاده کنیم .حصار و تحریم جوامع
را نابود میکند .ما مخالف تحریمها هستیم.

و بعد ادعای حمایت از مردم ایران را هم دارد.
ظریف اظهار داشــت :مجموعه اینها نشان
میدهــد هرچند اقدامــات اروپاییها در حد
انتظار ما نبوده است اما در جهت صحیح اقدام
کردنــد و انصافا به تعهدات خود در چارچوب
برجام متعهد بوده اند و تعهدات سیاسی خود
را به روشــنی اعالم کرده و آنهــا را پیگیری
کرده اند اما برای عملیاتی کردن این تعهدات
انتظارات بیشــتری داریــم و معتقدیم بخش
مهمــی از این تعهدات بایــد پیش از اجرایی
شدن تحریمهای نفتی و بانکی عملیاتی شود.
ظریف تاکید کرد :اروپا در مســیر درستی
بــرای حفظ برجام گام برداشــته اســت اما
عملیاتی کــردن اقداماتشــان بــرای حفظ
برجــام بیش از زمانی که خودشــان هم فکر
میکردند ،زمان بر بوده اســت که باید این را
هرچه سریع تر اصالح کنند .وی افزود :قبل از
اینکه تحریمها به مرحله عملیاتی برسد باید
اطمینان حاصــل کنیم هیچ تاثیری بر منافع
ایران نمیگذارد.این مســاله هم مهم اســت
که اروپاییهــا در حوزه تحریمهای مربوط به
فلزات گرانبها یا خودرو که اینک اجرایی شده
اســت ،اقدامات الزم را انجــام دهند تا ایران
بتواند از مزایای برجام بهره مند شود.
بیاعتماد به ترامپ
وزیــر امور خارجه همچنین در پاســخ به
این پرســش که «دولتمردان آمریکا در کنار
تالشهایــی که بــرای متوقف کــردن روند
اجرای برجــام دارند ،پیامهــای مختلفی را
برای مذاکره مســتقیم و بی قید و شــرط با

ایران ارســال کرده اند.جریانهای سیاســی
داخل کشــور خوانشهای متفاوتی از چنین
درخواســتی دارند...برخی معتقدند مذاکره با
آمریکا تابو نیست و نباید راه گفت وگو با این
کشور را بست.نگاه شــما به عنوان کسی که
تجربه زیــادی از مذاکره دوجانبه با مقامهای
آمریکایی درباره برجام داشــته ،چیســت؟»
گفت :ما همیشــه از شــعار فراتر رفته ایم و
عمــل کرده ایم.پیش از این ،مذاکره با آمریکا
را با اجازه مقامات عالی نظام شــروع کردیم و
بیشــترین میزان مذاکره با آمریکا را داشتیم.
مذاکراتی که در ســالهای  92تا همین اواخر
و قبل از خروج آمریــکا از برجام بین ایران و
آمریکا صورت گرفته بی سابقه بوده است.وزیر
خارجه آمریکا رکورد حضور خارج از آمریکا را
در مذاکراتی که با ایران داشــت ،شکست.در
تاریخ کوتاه آمریکا هیچ گاه وزیر خارجه ای از
این کشور تا به این اندازه طوالنی مدت برای
یک مذاکره خارج از کشور نبوده است.
ظریف تاکید کــرد :لذا مشــکل ،مذاکره
نیست چنانکه طی ماههای گذشته مسئوالن
دیپلماتیــک ایران پیش از خــروج آمریکا از
برجام با هیات دیپلماتیک این کشور مذاکره
میکردند.
منتهی مشــکل این اســت که نسبت به
نتیجه مذاکــره با آمریکا چه میــزان اعتماد
وجود دارد؟ موضوع تابو بودن مذاکره نیســت
موضوع این اســت که چه میزان میشــود با
اطمینان این مذاکره را تا حصول نتیجه پیش
برد.به هر حال هیچ طرفــی نمیخواهد وارد
یک روند وقت گیر و پرتنش و بی حاصل شود.
رد شایعات مذاکره
وی همچنین در پاســخ به پرسش دیگری
مبنــی براینکه «با وجود جــدال لفظی میان
روسای جمهوری ایران و آمریکا طی روزهای
گذشــته شــایعات زیادی پیرامون مذاکرات
پنهانــی ایران و آمریکا در محافل رســانه ای
داخل و خارج مطرح شــده است.حتی برخی
به صراحت از دیدار شــما بــا مایک پمپئو در
حاشیه نشست «آسه آن» در سنگاپور سخن
گفته اند ،لطفا در این خصوص توضیح دهید؟»
گفت :اگر این مذاکرات هم انجام شــده باشد
من خبر ندارم ولی بعید میدانم که این اندازه
از موضوع بیگانه باشــم.تمام اطالعاتی که من
دارم بر این بناست که گفت وگویی بین ایران
و آمریکا نیست.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در پاسخ
به پرســش دیگری مبنــی براینکه «واکنش
شما به پیشــنهادات میانجیگری که از سوی
برخی کشــورها به ویژه سلطان نشین عمان
مطرح میشــود ،چیست؟» توضیح داد :حتما
پیامهایی از ســوی کشورها برای میانجیگری
مطرح میشود.سفارت سوئیس هم به عنوان
کشور حافظ منافع آمریکا در ایران پیامهایی
را همیشــه و در طول  39ســال گذشته رد
و بــدل کرده و هنــوز هم ایــن کار را انجام
میدهد .رئیس دســتگاه دیپلماســی افزود:
وقتی دو کشــور رابطه رســمی ندارند ،طرح
این پیشنهادها طبیعی است.حتما کشورهای
منطقه مخصوصا آنها که از درایتی مانند عمان
برخوردارند ،دوســت ندارند شرایط کنونی را
ببینند و دوست دارند اقدامی کنند که مانع از
شدت گرفتن بحران شوند.
وی تصریــح کرد :حاال اگر کســی برود به
آمریکاییهــا بگوید که درایت پیشــه کنند،
حتما کســی با آنها مخالفت نخواهد کرد اما
اینکه گفت وگوهای مســتقیمی بین ایران و
آمریــکا جریان دارد یا اینکه پیامهایی در این
زمینه رد و بدل شــده است تا جایی که من
اطالع دارم چنین اتفاقی نیفتاده اســت و فکر
میکنم اطالعات من هم خیلی بد نباشد.

طرح عمار حکیم برای تنفس ایران از راه عراق
رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت که وظیفه دینی
و اخالقی ما ایســتادن در کنار جمهوری اسالمی ایران
است چرا که این کشور در کلیه بحرانها کنار ما ایستاد.
به گزارش ایســنا به نقل از العالم ،سید عمار حکیم،
رهبــر جریان حکمت ملی عراق در جلســه هفتگی روز
چهارشنبه خود که در آن عدهای از نخبگان و نمایندگان
و مســئولین جریان الحکمه حضور پیــدا کردند گفت:
جمهوری اســامی ایــران در معرض فشــار و تحریم و
حملهای اســت که اقتصاد و نظام سیاســی آن را هدف
قرار داده اســت؛ از همه میخواهم که در این بحران در
کنار جمهوری اســامی ایران بایســتند و این کشور را
یاری کنند.
وی افزود :در این بحران عراق باید راه تنفســی برای
جمهوری اسالمی ایران باشد ،وظیفه ی دینی و اخالقی

ما ایستادن در کنار جمهوری اسالمی ایران است چرا که
این کشور در کلیه بحرانها کنار ما ایستاد ،ما به عنوان
سیاســت مردان عــراق باید در راســتای نزدیک کردن
رویکردها و کاهش فشــار با همکاری جامعه بینالملل و
جمهوری اسالمی ایران به بهترین نحو نقش ایفا کنیم.
سید عمار حکیم اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران
عمق استراتژیک عراق است و حدود  1300کلیومتر مرز
مشــترک با این کشور داریم ،همچنین منافع و رابطهها
و وابســتگیهایی با هم داریم که امکان ندارد به آن بی
توجه بود ،ما مطمئن هستیم که جمهوری اسالمی ایران
با توجه به حکمت و هوشــمندی رهبر آن بر این بحران
فائق خواهد شــد .وی تصریح کــرد :گمان نمیکنم که
جمهوری اســامی ایران میلی به جنگ داشــته باشــد
آمریکا و منطقه نیز جنگ را به نفع خود نمیبینند.

العبادی :مخالف تحریم علیه ایران هستیم اما به آن پایبندیم

موضع دوپهلوی بغداد

نخستوزیر عراق در واکنش به از سرگیری تحریمهای
آمریــکا علیه ایران گفت که ما مخالف وضع تحریم علیه
ایران هستیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به
این تحریمها پایبند خواهد بود.
به گزارش اســپوتنیک عربی ،حیدر العبادی ،نخست
وزیر عراق در یک نشست هفتگی در پاسخ به سوالی در
رابطه با از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت:
ما کامال مخالف تحریمهای بینالمللی هســتیم و عراق
هزینه ســنگینی برای تحریمهایی که به مدت  13سال
علیه آن اتخاذ شــد پرداخت کرد .تحریمها بر اســاس
تضغیف نظام پیشــین ( عراق) علیه ما تحمیل شــد اما
منجر به تضعیف ملت ،ایجاد شــکاف در جامعه ،از بین
بردن بافت اجتماعی و ایجاد پدیدههایی شــد که از قبل
نبودند .این تحریمها نه تنها آن نظام را از بین نبرد بلکه
به ظلم و اســتبداد خود ادامه داد و قوی تر شــد چراکه
شهروندان ضعیف شده بودند.
وی افــزود :مــا تحریمها را یک خطای اساســی و
اســتراتژیک میدانیم و با آن همراهی نخواهیم کرد ،ما
مخالف تحریم هســتیم اما به منظور حمایت از ملتمان
به آن پایبند خواهیم بود.
العبادی ادامــه داد :ما نیز همانند دیگر کشــورهای
جهــان جز از طریق بانک فدرال عراق نمیتوانیم از دالر
اســتفاده کنیم .حصار و تحریم جوامع را نابود میکند.
ما مخالف تحریمها هســتیم .نمیتوان تنها به خاطر یک

هدف سیاسی یک ملت کامل را ضعیف و گرسنه کرد.
وی افزود :ما مخالفت تحریم هســتیم ممکن اســت
به آن پایبند باشیم زیرا کشــورهای بزرگتر از ما پایبند
هستند ،اگر پایبند نباشیم شکست خواهیم خورد ،من از
تحریمها راضی نیســتم اما این مساله به این معنا نیست
که من خدمتی را ارائه دهم و یا خودم را اذیت کنم ،من
به عنوان نخست وزیر عراق نمیتوانم موضعی اتخاذ کنم
که به ضرر شهروندانم باشد.
نخســت وزیر عــراق در پایان گفت کــه برخیها از
ما دعوت میکنند که حامی مســتضعفین باشــیم و ما
حامی مستضعفین هستیم ،برخی مصلحت دیگران را به
مصلحت مردم ترجیح میدهند .ما به کشورهای همسایه
تجاوز نمیکنیم اما اولویت ما ملت ما اســت و موضع ما
مخالفت با تحریمها است.
به گــزارش ایســنا ،پیــش از ایــن فــواد معصوم،
رئیسجمهــور عراق نیز در واکنش به تحریمهای آمریکا
علیه ایران گفت که شــرایط فعلی عراق و طبیعت روابط
پر منفعت آن با ایران باعث میشــود که پایبندی بغداد
بــه تحریمهای آمریکا علیه تهران را ســخت کند .عراق
در درگیریهــای فعلی نباید با یک طــرف علیه طرف
دیگری باشد و فشــار زیاد بر ایران ممکن است نتایجی
به دنبال داشته باشد که بر وضعیت داخلی عراق و دیگر
کشــورها تاثیر میگذارد .از ســوی دیگر ،یک منبع در
وزارت خارجه ســوریه گفت که جمهوری عربی سوریه

از سرگیری تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را به
شدت محکوم میکند.
این منبع تأکیــد کرد که طبق حقوق بینالمللی این
اقدامات یک جانبه و غیر قانونی صورت گرفته اســت تا
تأکیدی بر گرایش سلطهطلبانه سیاستهای دولت آمریکا
باشــد .دولت آمریکا پس از خروج از توافق هســتهای با
ایــران موضوعیت خود را از دســت داد.جمهوری عربی
ســوریه در مقابله با سیاستهای خصمانه دولت آمریکا،
با جمهوری اســامی ایران ابراز همبســتگی میکند و
دمشق اطمینان دارد رهبری ،دولت و ملت ایران خواهند
توانست بر آثار این اقدامات فائق آیند.
پیــش از ایــن کاخ ســفید بــا انتشــار تصویری از

رییسجمهــور آمریــکا در حال امضای فرمــان اجرایی
بازگشــت تحریمهای هستهای علیه ایران ،بیانیه وی در
این خصوص را نیز منتشر کرد.
در این بیانیه آمده اســت که از سهشنبه (هفتم اوت)
تحریمهای صنعت خودرو ،طال و ریال علیه ایران اجرایی
میشــود .مابقی تحریمها هم که نفــت و بانک مرکزی
ایــران را هدف گرفتــه از روز پنجم نوامبــر ( ۱۴آبان)
اجرایی خواهد شد.
ترامــپ در ادامه بیانیه خود گفتــه که تراکنشهای
مالی دیگر کشــورها با ایران را از نزدیک رصد میکند و
افراد و یا نهادهایی که کار با ایران را کاهش ندهند خود
را در معرض عواقب سنگینی قرار خواهند داد.
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اکونومیک

دفاع چین از روابط تجاریاش با ایران

وزارت امور خارجه چین با دفاع از روابط تجاری این کشــور با ایران تاکید
کــرد که روابــط اقتصادی میان تهران و پکن آزاد ،شــفاف و قانونی اســت.
به گــزارش رویترز ،پس از آنکــه رییسجمهور آمریــکا تصمیم خود برای
بازگرداندن تحریمها علیه ایران را عملــی کرد ،وزارت امور خارجه چین روز
چهارشنبه (امروز) با انتشار بیانیهای یادآور شد که روابط تجاری پکن با تهران
آزاد ،شفاف و قانونی است.
در ایــن بیانیه که در اختیار رویترز قرار گرفته ،آمده اســت :چین به طور
قاطعانــه با تحریمهای یک جانبه مخالفت کرده اســت .روابط تجاری چین با
ایران آزاد و شفاف ،منطقی ،عادالنه و قانونی است و هیچ یک از قطعنامههای
ســازمان ملل را نقــض نمیکند .وزارت امور خارجه چیــن همچنین در این
بیانیه تاکید کرده است که از حقوق قانونی چین باید محافظت شود .چین که
از بزرگترین خریداران نفت ایران به شــمار میآید و روابط تجاری نزدیکی با
ایران ،به ویژه در سالهای اخیر داشته است ،در پاسخ به تهدید رییس جمهور
آمریکا این بیانیه را منتشر کرده است که روز سهشنبه ساعاتی پس از امضای
دستور بازگشــت تحریمها علیه تهران گفت که هر که با ایران تجارت کند با
آمریکا تجارت نخواهد داشت.
ویژه

ایراد حقوقی به تحریمهای آمریکا

کمیسیون حقوقدانان فرانسه روز سه شنبه با اشاره به اقدامهای ضدایرانی
دیروز دونالد ترامپ ،تحریم شرکتهای اروپایی همکار تهران توسط واشنگتن
را «غیرقانونــی» اعالم کرد .پایــگاه اینترنتی روزنامه لوپوئن نوشــت :جمله
«واشــنگتن نمیتواند ژاندارم اقتصادی جهان شود» را برونو لومر وزیر اقتصاد
و دارائی فرانسه ماه گذشته در واکنش به تهدیدهای وزارت خزانهداری آمریکا
علیه شــرکتهای اروپایی و اظهارات ترامپ پــس از خروج یکجانبه از برجام
بیان کرد .رســانه فرانسوی افزوده است :خروج آمریکا از توافق هسته ای سال
 2015با انتقاد سایر کشورهای امضا کننده قرارداد روبرو شده است.
در همین ارتباط ،کمیســیون حقوقدانان فرانسه که متشکل از حقوقدانان
بینالمللی است با اشاره به مفاد توافق نامه  ،2015تهدید شرکتهای اروپایی
توســط خزانهداری آمریکا را کامال غیرقانونی میداند و برای حل این مشکل،
خواستار توسل به قانون شده است .این کمیسیون اعالم کرده با وجود خروج
یکجانبــه آمریکا از توافق هســته ای وین ،برجام همچنان بین ســایر امضا
کنندگان زنده است و به حیات خود ادامه میدهد.
رویداد

طفره واشنگتن از پاسخ به سوال ظریف

در حالیکــه رییسجمهــوری
آمریکا پیشتر برای گفتوگوی بدون
پیش شــرط با ایران اعالم آمادگی
کرده بود ،ســخنگوی وزارت خارجه
این کشور گفت :ما مایل به مذاکره
با ایران هســتیم اما میخواهیم که
ایــن کشــور تغییرات اساســی در
سیاستهای خود ایجاد کند.
به گزارش ایســنا ،هیتر نائورت ،ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در
نشســت خبری هفتگی خود با بیان اینکه بخش اول تحریمهای واشــنگتن
علیــه تهران از روز سهشــنبه ( 15مرداد ماه) به مرحله اجرا درآمده اســت،
مدعی شــد که آمریکا بــه دنبال یک توافق جدید با ایران اســت که به طور
جامع به آنچه رفتار بیثباتکننده ایران ،نه تنها برنامه هســتهای بلکه برنامه
موشــکی ،حمایت از تروریسم و رفتار منطقهای مخرب خواند ،رسیدگی کند.
بنا بر گزارش پایــگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا ،وی در ادامه گفت:
آمریکا مایل به گفتوگو با ایران اســت اما ما خواهان ایجاد تغییرات اساســی
در رفتار این کشور هستیم .ایران باید به طور جدی به پیامدهای رفتارهایش
بــه ویژه رفتاری که با مردم خود دارد فکر کنــد .نائورت در بخش دیگری از
این نشســت خبری از پاسخ دادن به این ســوال که چگونه آمریکا میخواهد
همزمان با تحریم ایران حرف خود برای حمایت از مردم این کشــور را عملی
کند ،ســر باز زد و به تکرار ادعاهای بیاساس آمریکا علیه کشورمان پرداخت.
وی مدعی شد که ایران سالهاست پول خود را برای بیثبات کردن منطقه و
مداخله در امور کشــورهای همسایه هزینه کرده است در حالیکه مردم ایران
از این مساله خسته شدهاند.
پولتیک

عواقب ایران ستیزی ترامپ

اینکه ما در مورد ایران چگونه صحبت میکنیم مهم است – و فقط توییت تهدید
آمیز ترامپ مهم نیست .ما دیگر عادت داریم .بیدار شویم ،اخبار را چک کنیم ،متوجه
شویم پرزیدنت ترامپ به یک ملت دیگر توهین کرده و رسانهها قرار است تمام روز به
آن بپردازند .به گزارش دیپلماسی ایرانی ،نشریه «سالن» در ادامه نوشت :مسئله ای
بسیار متضاد و مقداری آزار دهنده در مورد هشدار آخر «حواست باشد!» وجود دارد
چون تا کنون خود ترامپ حواسش نبوده است .لفاظیهای ترامپ ،بیش از اقدامات
دولتش مسئله ساز شده است .همه شواهد دال بر این است که دولت ترامپ مصمم
اســت تا تنش و رویارویی با ایران را افزایش دهد و احتماال برای سرنگونی حکومت
تالش میکند .همان طور که رکسانا فرمان فرمائیان ،رئیس مرکز تحقیقاتی الجزیره
در دانشــگاه کمبریج ،میگوید« :مشاوران جدید ترامپ ،مدتها است که به دنبال
جنگ با ایران هستند و متحدان منطقه ای آمریکا ،عربستان و اسرائیل ،باعث تشدید
تهدیدها شــده اند تا ایران را از داخل بی ثبات کنند و در نهایت حکومت را تغییر
دهند ».فرمانفرمائیان توضیح میدهد که چرا احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار با
ایران کم است :روابط ضعیف ترامپ با اروپا ،روابط قوی اش با روسیه (که نمیخواهد
در پایین دســتش جنگی رخ دهد) و وابستگی ترامپ به روسیه در سوریه ،مانع از
وقوع این جنگ خواهد شد .اما او معتقد است که موضع خصمانه ترامپ علیه ایران،
مایه نگرانی جدی اســت به ویژه اینکه «سیاستهای خصمانه در قبال خاورمیانه،
مانند خود ترامپ دمدمی مزاجانه است ».یکی از دالیل بی ثباتی منطقه ،از دیدگاه
ویجی پراشاد ،انباشتگی باالی تسلیحات نظامی است .با توجه به افزایش قابل توجه
فروش سالح در دولت ترامپ ،آمریکا نیمی از سالحهایش را به خاورمیانه میفروشد.
این مسئله حائز اهمیت است که فروش سالح ،به جای بنیاد گرایی ،هیزم در آتش
درگیریهای خاورمیانه میاندازد .همانطور که پارشاد خاطرنشان میکند ،بهای این
قراردادهای خرید سالح را انسانها با جان خود میدهند .او به جنگ یمن اشاره کرد
جایی که عربســتان و امارات ،به گفته سازمان ملل« ،بدترین بحران انسانی» را به
وجود آوردهاند .پارشاد اشاره کرد که  75درصد از جمعیت یمن – حدود  22میلیون
نفر – در تنگنای شــدید قرار دارند .نیمی از این جمعیت – بیش از  11میلیون –
کودک هستند .در یمن هر  10دقیقه یک کودک میمیرد .ایران اعالم کرده است که
در اوایل این هفته ،رزمایشی نظامی در خلیج فارس برگزار خواهد کرد .این اعالمیه
گمانه زنیها را در مورد یک درگیری نظامی با امریکا قوت داده اســت .اگر درگیری
نظامی بین ایران و آمریکا رخ دهد از دو چیز میتوان مطمئن بود :حمالت هوایی رخ
خواهد داد و به موجب آن مردم غیر نظامی کشته خواهند شد .با این حال ،رسانههای
خبری اصلی ،از پوشش اقدامات ترامپ علیه ایران که میتواند موجب درگیری نظامی
شود ،خودداری کردهاند.
فرید زکریا ،در شــبکه ســی.ان.ان .میزبــان برنامه ای بود کــه در آن با مارک
گرشــت ،افسر سی.آی.ای ،و تریتا پارسی ،کارشناس مسائل ایران در مورد اینکه آیا
سیاستهای دولت ترامپ در قبال ایران میتواند منجر به براندازی نظام شود صحبت
میکرد .پس از این برنامه ،لی کمپ ،کمدین و فعال سیاســی ،در توییترش گفت:
«سی.ان.ان .برنامهای اجرا کرد با این موضوع که آیا آمریکا باید ایران را سرنگون کند
و اینکه چه حکومتی باید جایگزین آن شــود .این برنامه نشان داد که هیچ ایرادی
ندارد و درســت اســت که آمریکا سایر کشورها را نابود کند و جان میلیونها نفر را
بگیرد ».زکریا ،مانند بسیاری از صاحب نظران ،فراموش کرده است که مخاطب این
برنامه میتواند هر کسی باشد .ما میدانیم که داعش یاد گرفته چگونه از این کلیپها
به نفع خودش استفاده کند و آنها را در فیلمهایش بگنجاند تا تشان دهد غرب برای
مســلمانان هیچ ارزشی قائل نیســت .این حرف من به این معنا نیست که از ترس
داعش خود سانسوری کنیم و مراقب صحبتهایمان باشیم .این یادآوری است برای
سیاستمداران و صاحب نظرانمان که بدانند صحبتهایشان را تعداد زیادی از مردم
میشنوند .معموال این گونه به نظر میرسد منتقدانی مانند زکریا فراموش میکنند
که گفتوگوهایشان در مورد اینکه آمریکا چه کار باید و نباید در کشوری انجام دهد،
توسط مردم همان کشور شنیده میشــود .پس تنها این صحبتهای تهدید آمیز
ترامپ نیســت که موجب افزایش تنش با ایران میشود .ما باید مراقب صحبتهای
سرد و بی احساسمان در مورد سرنگونی یک حکومت باشیم .مهمتر از همه ،ما باید
محتاط باشیم که چطور این لفاظیها اغلب به عنوان پوششی برای اقدامات نظامی
تهاجمی استفاده میشود و چه عواقب فاجعه باری دارند.

