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از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد

هشدار نسبت به اقدامات مشکوک هستهای با دالرهای نفتی
شمخانی :تحرکات کشورهای شرور منطقه را زیر نظر داریم

امنیت ملّی ضمن هشدار
دبیر شورای عالی ّ
به بعضی از کشورهای منطقه ،گفت :برخیها
بــا صرف دالرهــای نفتی اجــرای پروژههای
مشکوک هستهای را در دستور کار قرار دادهاند
و این اقدامات میتواند منطقه و حتی جهان را
با خطر و بحرانی بدتر از تهدید تروریستهای
تکفیری و داعش مواجه کند.
به گــزارش ایرنــا امیــر دریابــان «علی
شــمخانی» روز چهارشنبه در یادواره شهدای
بدر و خیبر و شــهدای شــمالغرب کشور در
حســینیه ثــاراهلل ارومیه ،افزود :بدون شــک
شــکلگیری تهدیدهای جدیدی از این دست
ما را ناگزیر خواهد کرد که براســاس ماهیت
و جغرافیای جدید تهدیدهــا ،راهبرد خود را
تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را در
چهارچوب آن پیشبینی و اجرا کنیم.
وی اضافــه کرد :تمام تحرکهای بیگانگان
و برخی کشورهای شرور در منطقه غرب آسیا
به ویژه اقدامات غیرعادی برخی کشــورهای
منطقه که ســابقه ســیاه آنان در حمایت از
جریانهای تروریســتی اثبات شــده است را
تحت رصد دائمی داریم.
امنیت ملّی بیان کرد:
دبیر شــورای عالی ّ
منشــاء اصلی قدرت جمهوری اسالمی ایران
فرهنگ مقاومت و شــهادت است و از این رو
مبانی و مظاهر این فرهنگ نورانی بیش از هر
موضوع دیگری در معــرض تهاجم و تخریب
دشمنان قرار دارد.
وی جنگ اقتصادی و روانی دشــمن که با
شدت و گســتردگی بیسابقه در جریان است
را ابزاری برای دلســرد کردن جامعه از تداوم
مقاومت و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت عنوان
کرد و افزود :پیــروزی بدون مقاومت و تالش
حاصل نمیشــود و با برنامه ریزیهای صورت

گرفته و تفکر انقالبی ،سال  98را سال مایوس
سازی دشمن قرار میدهیم.
نماینده مقام معظم رهبری افزود :سال 98
سال اســتمرار تفکر انقالبی در داخل و بروز و
جلوه آن در مواجهه پیروزمندانه با دشــمنان
خارجی خواهد بود.
«شمخانی» سال آینده را سال پیروزیهای
جدیــد در داخل برای حل مشــکالت مردم و
در منطقه برای تقویت و توسعه پیروزی محور
مقاومت و آغازی مقتدرانه برای گام دوم انقالب
اسالمی دانست.
وی با اشــاره به اقدامات مهمی که باید در

وزیر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
جمهــوری اســامی ایران در پاســخ به تهدید
صادرات نفت ایران توســط رژیم صهیونیستی
گفت :این اقدام نا امنی بینالمللی تلقی میشود
و ما آن را محکم پاسخ میدهیم.
به گزارش ایرنا« ،بنیامین نتانیاهو» نخســت
وزیــر رژیم صهیونیســتی  15اســفند ماه در
اظهاراتی صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران

را ‹قاچاق نفت› خطاب کرد و با تهدید تلویحی
نفتکشهای ایرانی گفت :نیروی دریایی اسرائیل
میتواند در صورت لزوم جلوی قاچاق نفت ایران
را بگیرد.
امیر ســرتیپ «امیر حاتمــی» وزیر دفاع و
پشــتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به خبرنگار
دفاعــی ایرنا گفــت :قطعا اگــر چنین قصدی
داشته باشــند این موضوع به عنوان یک ناامنی

گام دوم انقالب به منصه ظهور برســد ،گفت:
دهه پنجم انقــاب ،دهه عبور از مشــکالت
تصنعی و ایام پیروزی قاطع و بزرگ ملت رشید
ایران و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.
وی افــزود :مقابلــه با بی ثبات ســازان و
مخالفان اســتقالل کشــور موجب شکوفایی
ظرفیتها و استعدادها میشود و این دریای بی
کران به طور قطع جوی باریک وابســته شدن
به قدرتها و چشــم امید داشتن به دشمن را
درمینوردد.
امنیت ملّی با اشاره به
دبیر شــورای عالی ّ
افق بلند انقالب اسالمی که اکتفاء به حداقلها

در آن جایی ندارد ،افــزود :روابط امروز ایران
با عراق ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردی و
اینستکس اروپاییها (ساحات /سامانه حمایت
از تبادالت تجاری) مثالی از جوی باریک و کم
ثمر است.
«شمخانی» با تبیین شرایط امروز منطقه و
مواجه شدن رژیم صهیونیستی با ناکامیهای
مستمر اظهار داشت :رژیمی که به دنبال تسلط
از نیل تا فرات بود امروز در مرزهای بی اعتبار
خودش محصور شده است و سردمداران آن از
ترس موشکهای مقاومت خواب آرام ندارند.
وی در ادامه با اشاره به اقتدار برآمده از تفکر

انقالبی که موجــب ایجاد ظرفیت بازدارندگی
قابل اتکا برای کشور شده است ،اظهار داشت:
تفکــر انقالبی هرگز خود را محدود به امکانات
موجود یا تامین نیاز از خارج نمیداند و همواره
به دنبال ایجاد الگوهای موفق با اتکا به جوانان
و تجربه بزرگان کشور است.
«شــمخانی» تاکید کرد :تجلیل از شهدای
گرانقدری مانند عباس بابایی ،آبشناسان ،ردانی
پــور ،کاوه و باکری نباید ظاهــری و نمادین
باشــد ،بلکه آنان الگوی ما در تداوم بخشیدن
به آرمانهای بلند انقالب اسالمی هستند که از
اسالم و انقالب و نظام دفاع کردند تا ایران آزاد
و مســتقل بماند و ایرانی با افتخار و سربلندی
زندگی کند.
به گزارش ایرنا امیر دریابان «علی شمخانی»
صبح امروز پس از ورود به ارومیه با نثار گل بر
مزار شهدای عملیات بدر و خیبر و بنای یادبود
همسنگران شهیدش «مهدی و حمید باکری»،
یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
«حمیــد باکری» طــی ســال  1362در
عملیــات خیبــر و «مهدی باکری» به ســال
 1363در عملیات بدر به شــهادت رسیدند و
بر همین اســاس هر ساله یادواره شهدای بدر
و خیبر طی اسفند در ارومیه برگزار میشود.
شــهید «مهدی باکری» ســید شــهیدان
آذربایجــان غربی اســت و در مناطق مختلف
کشــور این استان را با این شهید گلگون کفن
میشناسند؛ شهادت «حمید باکری» را نیز به
مهتاب قبل از طلوع آفتاب (شــهادت مهدی)
تشبیه میکنند.
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز نیز در جمع
اعضای شــورای اداری آذربایجان غربی حضور
خواهد یافت.

پاسخ تند وزیر دفاع به تهدید نتانیاهو علیه کشتیهای ایرانی
بینالمللی و راهزنی تلقی خواهد شد.
وی تاکیــد کــرد :جمهوری اســامی ایران
تــوان الزم برای برخورد با ایــن موضوع را دارد
و در صــورت بروز ،محکم به آن پاســخ خواهد
داد؛ عــاوه بر این جامعــه بینالمللی نیز آن را
نخواهد پذیرفت .وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح با تاکید بر اینکه با تمــام توان و اقتدار
از خطوط کشتیرانی خود در قبال مخاطرههای
مختلف حمایت میکنیم ،افزود :قطعا نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران این توان را دارند
که در صورت هرگونه تهدید احتمالی از خطوط
کشتیرانی کشور به بهترین شکل حمایت کنند.
این مقام ارشــد نظامی ایران گفت :نیروهای
مســلح جمهوری اســامی ایران قطعا امنیت
خطــوط کشــتیرانی و امنیــت آب راههــای
بینالمللــی را برای خود و تمام کســانی که در
حوزه مســئولیت امینی ما حرکت میکنند ،با
اقتدار تامین خواهند کرد.
تهدید خطوط نفتکشهای ایران
این برای نخســتین بار نیســت که صادرات

نقشه پمپئو برای نفت ایران
وزیــر امورخارجــه آمریــکا در ادامه سیاســتهای
بدخواهانه دولتش علیه ایران گفت که قصد دارند صادرات
نفت ایران را به صفر برسانند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از اردوپوینــت نیوز ،مایک
پمپئــو ،وزیر امور خارجــه آمریــکا در کنفرانس انرژی
ســیایآرای در اظهاراتی گفت« :ما کام ً
ال قصد داریم تا
صادرات نفت ایران را هر چه سریعتر به صفر برسانیم».
به گزارش سیانبیســی همچنین در این باره نوشت
که مایک پمپئــو درباره اینکه آیا دولــت آمریکا صدور
معافیت به کشــورها برای خرید مقادیر محدود نفت خام
ایران را متوقف خواهد کرد یا نه ،توضیحی نداد.
همچنین خبرگــزاری آناتولی به بخشــی از اظهارات
هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
لغو تحریمها را بخش اساســی توافق هســتهای
ایران دانست و گفت :همچنان برای حفظ منافع
اقتصــادی ایران ناشــی از لغــو تحریمها تالش
میکنیــم .به گزارش ایرنــا« ،فدریکا موگرینی»
که در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور
یافــت تا در موضــوع همکاری ســازمان ملل و
سازمانهای محلی و منطقه ای مشارکت داشته
باشد ،این مطلب را مطرح کرد.
وی در بخشی از اظهارات خود به مساله رژیم
منع گسترش سالحهای اتمی اشاره کرد و افزود:
معماری جهانی برای خلع سالح و عدم گسترش
ســاح تا کنون این چنین هرگز مورد سوال قرار
نگرفته اســت .این یکــی از بزرگترین تضادهای

نفت ایران توســط مخالفان جمهوری اســامی
ایران تهدید میشــود؛ پیش از این نیز «برایان
هوک» مســئول گــروه اقدام ایــران در وزارت
خارجه آمریکا آبان ماه امســال به صورت علنی
از احتمال باالی بروز حادثه برای نفتکشهای
ایرانی سخن گفت.
وی اظهارداشــت :ایــن نفتکشهــا دیگر
نمیتوانند تحت پوشــش بیمههای بینالمللی
قــرار بگیرند و به احتمال قوی ،تحت پوشــش
بیمههای ایرانی خواهند رفت.
کشــتیهای ایرانی ،حاال دیگر خطری برای
هر بندر و کانال از ســوئز گرفته تا تنگه ماالکا
هستند .احتمال بروز حادثه برای آنها زیاد است
و اگــر حادثهای رخ دهد ،شــرکتهای بیمهگر
ایرانی نخواهند توانســت خســارت را پرداخت
کنند.
مقایسه ای از توان دریایی
نیروی دریایــی رژیم صهیونیســتی که در
محدوده دریای مدیترانه ،دریای ســرخ و کانال
ســوئز تردد میکند ،ســه ناوچه سبک کالس

احتمال تمدید معافیت تحریم هند

پمپئو اشــاره کرد و به نقل از وی مدعی شــد که ایران
صادرات نفــت را برای نفوذ خــود در خاورمیانه به ویژه
عراق به کار میگیرد .وی در این باره گفت :نمیشــد که
تقابلی بیشــتر از این میان شــیوهای که آمریکا از منابع
انرژی استفاده میکند و شــیوه استفاده مقامات ایران از
منابع خود ،وجود داشــته باشد .وی همچنین مدعی شد
که برخی کشــورها از انرژی بــرای «اهدافی بدخواهانه»
اســتفاده میکــرده و آن را در راســتای توســعه به کار
نمیگیرند .مایک پمپئو به کشورهای دیگر پیشنهاد کرد
که باید برای ارتقای پیشــرفت ،با دولت ترامپ همکاری
کننــد تا «عامالن بد»ی ،مانند چیــن را در صنعت نفت
مجازات کنند.

یــک رســانه هندی بــه نقــل از ســخنگوی وزارت
امورخارجه آمریکا از احتمال ادامه معافیت خریداران نفت
ایران از تحریمهای آمریکا خبر داد .به گزارش ایسنا ،یک
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در ایمیلی به روزنامه
«هندو» گفت که واشنگتن هنوز به معافیت از تحریمهای
آمریکا علیه فروش نفت ایران که هند و هفت کشور دیگر
از آن بهرهمند شــدهاند پایان نداده اســت .این سخنگوی
وزارت امورخارجــه آمریکا در عین حال افزود :سیاســت
مــا کماکان این اســت که تمام کشــورها بهطور کامل و
هرچه سریعتر خرید نفت از ایران را متوقف کنند .آمریکا
معافیتهای قابل توجهــی را در نوامبر  ۲۰۱۸برای هند،
چیــن ،کره جنوبی ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن ،تایوان و ترکیه در

نظر گرفت تــا خرید خود را کاهش دهنــد .این روزنامه
هندی در ادامه نوشــت که انتظار میرود وزیر امورخارجه
هند در سفر خود به واشــنگتن که در هفته جاری انجام
شد ،در دیدار با همتای آمریکاییاش درباره ادامه معافیت
از ایــن تحریمهای آمریــکا رایزنی کرده باشــد تا دهلی
همچنــان بتواند پس از پایان ایــن دور از معافیتها پس
از شــش ماه به واردات نفت از ایــران ادامه دهد .وزارت
امورخارجه آمریکا در بیانیهای درباره دیدار روز دوشــنبه
وزیران امورخارجه هند و آمریکا در واشــنگتن اعالم کرد
که دو طرف درباره همکاری برای مقابله با تروریسم و یک
سری مســائل بینالمللی منطقهای که برای هر دو طرف
اهمیت دارد ،رایزنی کردند.

موگرینی:

برای حفظ منافع اقتصادی ایران تالش میکنیم
زمان ماســت .هماهنگ کننده سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ادامه داد :از آنجا که بازدارندگی برای
جلوگیری از جنگ ،به دلیل تقسیم مراکز قدرت
در جهان امروز ،کافی نیست ،مسابقه تسلیحاتی
جدید به ویژه مسابقه تسلیحات هستهای تنها می
تواند جهان را نا امن تر کند.
موگرینی اضافه کرد :امنیت جمعی ما به یک
ســاختار جامع چندجانبه برای عدم گســترش
و خلع ســاح نیاز دارد .به همین دلیل اتحادیه
اروپا همچنان برای حفظ توافق هستهای با ایران

ساعر و هشت قایق موشک انداز در اختیار دارد.
نیــروی دریایــی ارتش جمهوری اســامی
ایران نیز به منظور اســکورت خطوط کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران در آبهای آزاد از جمله
مناطقی همچون خلیج عدن ،تنگه باب المندب،
دریای ســرخ ،کانال ســوئز و دریــای مدیترانه
حضور دارد و در ماموریتهای دوردســت خود
از ناوشــکنهای مختلف بومی همچون جماران
و سهند و دیگر ناوشــکنهای بومیسازی شده
همچون البرز ،الوند و سبالن بهره میبرد.
نیروی دریایــی ایــران در ناوگروههایی که
بــه آبهای بینالمللی اعــزام میکند ،عالوه بر
ناوشکنها میتواند سه زیر دریایی سنگین نوح،
یونس و طارق و زیر دریایی نیمه سنگین کالس
فاتح را به ماموریت بفرستد.
بر اســاس آنچه تاکنون نمایش داده شــده
اســت ،ناوشــکنها و زیردریاییهای جمهوری
اسالمی ایران در عملیاتهای خود میتوانند از
انواع موشــکهای کروز ،اژدرها و موشکها ضد
کشتی استفاده کنند.

ادامه خواهد داد .تعهدات مرتبط با هستهای ایران
در  14گزارش متوالــی آژانس بینالمللی انرژی
هستهای تایید شده است که آخرین آن دو هفته
گذشته بود.
وی تاکید کرد :در کنار اجرای تعهدات ایران،
لغو تحریمهای مربوط به هستهای بخش اساسی
این توافق اســت .بنابراین ما همچنان برای حفظ
منافع اقتصادی ایران ناشی از لغو تحریمها تالش
خواهیم کرد .هماهنگ کننده سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا تصریح کرد :این تالشی برای امنیت

جمعی ما است ،این یک راهی برای جلوگیری از
گسترش سالحهای هستهای در یک منطقه بسیار
پر تنش است و همچنین به حفظ اعتبار شورای
امنیت ســازمان ملل متحد  -که توافق ایران را از
طریق یک قطعنامه به اتفــاق آراء تصویب کرده
است ،کمک میکند.
موگرینی در ادامه ایــن اظهارات مطرح کرد:
ما با رفتار ایــران در موضوعات دیگری همچون
موشــکهای بالستیک ،حقوق بشــر و تحرکات
منطقهای آن مسایل جدی داریم اما بدون توافق

هستهای ،هرگونه بحث با ایران بسیار مشکل تر و
نه آسان تر خواهد بود.
اظهــارات کشــورهای غربی دربــاره حضور
منطقهای ایران در حالی انجام میشود که استقبال
مقامات عراق از حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی رییس جمهوری ایران در صدر رسانههای
جهان قرار دارد .وی تصریح کرد :کنار کشیدن از
توافقی که کار میکند ،هرگز نقطه شــروع خوبی
برای ارتقای امنیت جمعی ما نخواهد بود.
دولت دونالد ترامپ در اقدامی کامال یکجانبه
و برخالف قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل
متحد ،هجدهم اردیبهشــت ماه امسال ،از توافق
هســتهای ایران خارج شد و تحریمهای شدیدی
را علیه ایران وضع کرد.

تکرار ادعای ناپدید شدن لوینسون در ایران در الیح ه جدید کنگره آمریکا
کنگره آمریکا روز گذشــته با ارائه الیحه
جدید بر ادعای آمریکا مبنی بر مفقود شدن
باب لوینســون ،مامور افبــیآی در ایران
تاکید کرد و از ایران خواســت تا برای پیدا
کردن و بازگرداندن آن همکاری کند.
به گزارش وبســایت روزنامه آمریکایی
سان سنتینل« ،تد دوچ» نماینده دموکرات
کنگــره آمریــکا و ســناتور مارکــو روبیو،
الیحــهای را معرفــی کردند کــه از ایران
میخواهد آنچه تعهدات آن برای همکاری
در مورد باب لوینســون عنوان شده است،
انجام دهد.
«تد دوچ» در بیانیــهای که از دفتر وی
منتشر شــد در این باره گفته است :دوازده
ســال پس از مفقود شدن باب لوینسون ،ما
هنوز او را فراموش نکردهایم».
وی در ادامــه افــزود« :ما بــه معطوف
ساختن توجهها به پرونده او ادامه داده و از
دولت (ترامپ) میخواهیم تا بازگشــت باب
لوینسون را در اولویت قرار دهد .برگرداندن

آمریکاییها به خانه باید برای ما در اولویت
باشــد و با ایــن هدف ،دوبــاره از جهانیان
میخواهیم تا بــاب را به یاد آورده و کمک
کنند او را به خانه بازگردانیم».
به گــزارش ایســنا ،وزارت امور خارجه
آمریکا نیز در چند روز گذشــته بیانیهای به
مناســبت دوازدهمین سالگرد مفقود شدن
باب لوینسون منتشر کرد.
در متن این بیانیه ادعا شــده اســت که
این دوازدهمین ســال دســتگیری رابرت
لوینسون ،مأمور افبیای در جزیر ه کیش
اســت و وزارت امور خارجه آمریکا از ایران
میخواهد که لوینســون را بــه خانوادهاش
بازگرداند .ادعای ناپدید شــدن لوینســون،
مأمور ســابق افبــیآی در حالــی عنوان
میشود که بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت
امور کشورمان پیش از این درباره ادعاهای
مقامــات آمریکایی مبنی بر ناپدید شــدن
لوینســون در ایران و عــدم همکاری ایران
در این زمینه بیان کرد :جمهوری اســامی

ایران در گذشــته بارها اعالم کرده است که
این فرد در یک مقطعی به ایران سفر کرده
و ســپس از ایران خارج شده است و پس از
ترک خاک ایران نیز دیگر هیچگونه اطالعی
از سرنوشت وی ندارد.
قاسمی با تأکید بر رویکرد انسانی ایران
نســبت به این موضــوع در جهت کمک به
خانواده نامبرده ،افزود :جمهوری اســامی
ایــران هیچگونه تعهدی بــه دولت آمریکا
در این زمینه نــدارد و کمکهای ایران در
گذشــته نیز بر اســاس مالحظات انسانی
بوده اســت .وی با اشــاره به اینکه پیش از
این مقامات آمریکایی تأیید کرده بودند که
موقعیت این مأمور ســابق اف بیآی را در
مکانی در جنوب آســیا شناسایی کردهاند،
گفــت :طرح اتهام عدم همــکاری ایران در
این زمینه ،نیز بی شــک موضــوع بی پایه
و اساسی اســت؛ چرا که جمهوری اسالمی
ایران با در نظر گرفتن مســائل انســانی ،از
هیچ کمکــی در این ارتبــاط دریغ نکرده
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درخواست کمک مادورو از ایران

رییــس جمهــوری ونزوئــا از
ســازمان ملل متحد و کشــورهایی
همچون چیــن  ،روســیه  ،ایران و
کوبا کــه در زمینه مقابله با حمالت
ســایبری تجربه دارند ،درخواســت
کرد به کاراکاس در تحقیقات درباره
حمله به تاسیســات بــرق در ونزوئال کمک کنند .به گزارش روز چهارشــنبه
ایرنا ازشــبکه تله سور«،نیکالس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئال همچنین از
تشکیل یک کمیسیون ویژه برای تحقیقات در مورد حمله سایبری به سیستم
برق رسانی ونزوئال و کمک متخصصان بینالمللی خبر داد.
وی همچنین گفت که به دنبال ارائه درخواســت کمک از ســوی سازمان
ملل و کشــورهای با تجربه در زمینه مقابله با حمالت سایبری همچون چین
 ،روســیه  ،ایران و کوبا برای روشــن شدن مسائل مربوط به حمله به سیستم
برق رســانی ونزوئال است .گزارش شده اســت که هدایت این کمیسیون ویژه
را «دلســی رودریگز» معاون رئیس جمهوری بر عهده خواهد داشت .مادورو
تصریح کرد این حمله ســایبری از دو شــهر در آمریکا(هیوستون و شیکاگو)
انجام شد.
از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد ،چین به ونزوئال
پیشــنهاد داد که به این کشــور در از سرگیری برق رســانی به نقاط مختلف
کمک کند .این خبرگزاری به نقل از لو کانگ ســخنگوی وزارت خارجه چین
افزود:پکن به گزارش ایرنا ،بخشهای زیادی از ونزوئال از پنجشــنبه گذشــته
به دنبال خرابکاری در سیســتم برق رسانی این کشور همچنان در خاموشی
به ســر میبرند .دولت مادورو اعالم کرد که حمله سایبر تحت هدایت آمریکا
عامل این خرابکاری بوده و خوان گوایدو نیز در آن نقش داشــته اســت .قطع
گسترده برق مشکالت جدی را در فعالیتهای روزمره ونزوئالییها ایجاد کرده
اما مقامات دولتی قول داده اند به مرور برق مناطق مختلف وصل خواهد شد.
تنشها در ونزوئال که ماههاســت با بدترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی
روبرو بوده ،پس از آن تشــدید شد که «خوان گوایدو» رهبر مخالفان خود را
رئیس دولت موقت در این کشور خواند و خواستار حمایت بین المللی از خود
و برگزاری انتخابات زودهنگام شد .آمریکا بالفاصله گوایدو را به عنوان رئیس
جمهوری موقت ونزوئال به رســمیت شــناخت و برخی کشــورهای آمریکای
جنوبی هم در این اقدام از واشنگتن تبعیت کردند.
پولیتیک

ایران و آمریکا در عراق

بنا به گزارش دیپلماسی ایرانی نشریه استرتفور نوشت،ایاالت متحده در ماه
دســامبر به طور ناگهانی اعالم کرد که نیروهای نظامی خود را از ســوریه خارج
میکند و سبب شد که کشور همسایه آن یعنی عراق درصدد بررسی تاثیرگذاری
چنین اتفاقی بر وضعیت سیاســی و امنیتی خود برآید .با این حال ،واشنگتن به
بغداد اطمینان داده اســت که قصد ندارد استراتژی خود را در قبال عراق تغییر
دهد .آمریکا در حال حاضر بیش از 4هزار نیرو در عراق دارد .این مساله دو دلیل
اصلی دارد؛ اول اینکه امنیت و ثبات عراق تا اندازه زیادی بستگی به رابطه آن با
ایاالت متحده دارد و دوم اینکه اگر ایاالت متحده تصمیم به ترک عراق بگیرد ،آن
را به نزدیکی بیشتر با ایران ترغیب کرده است.
در میانه خصومتهای فزاینده بین واشنگتن و تهران ،بغداد در تالش است تا
میان همکاریهای ضروری با ایاالت متحده و روابط نزدیک اما پیچیده اقتصادی
و امنیتی با ایران توازن برقرار کند .و اگرچه این تحوالت به فضای سیاسی ملی
گرایانه در ســالهای اخیر منجر شــده ،اما حقیقت این است که در مواجهه با
تهدیدات امنیتی فزاینده ،عراق خیلی ضعیف تر از آن است که ارتباط خود را با
ایاالت متحده یا ایران به طور کامل قطع کند.
واشنگتن ماندنی است
برای ایــاالت متحده حضور در عراق برای پیشــبرد اهداف منطقه ای آن از
جمله مقابله با نفوذ و حضور ایران و همچنین همکاری با متحدان منطقه ای در
زمینه مبارزه با تروریسم بسیار اهمیت دارد .به همین دلیل بوده که حتی پس از
اقدام باراک اوباما به کاهش شدید شمار نیروها در عراق در سال  ،2011هنوز هم
نیروهای آمریکایی زیادی در عراق مانده و با نیروهای امنیتی عراق در مبارزه با
داعش و دیگر گروههای تروریستی و منابع بی ثباتی ،همکاری کردهاند.
خروج آمریکا از عراق همچنین درها را به روی رقیب منطقه ای آمریکا یعنی
ایران میگشاید .به ویژه در شــرایطی که تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران
روابط گســترده تجاری و اقتصادی آن را با ایران تهدید میکند ،تهران ســعی
دارد کنترل بر سرمایه سیاسی در بغداد را حفظ کند .اسرائیل که متحد آمریکا
در منطقه به شــمار میرود نیز تهدید کرده است که به نیروهای تحت حمایت
ایران در عراق از جمله هزاران نیروهای بســیج مردمی حمله میکند .به عالوه،
خارج کردن نیروهای آمریکایی از عــراق متحدان عرب ایاالت متحده از جمله
عربستان سعودی ،کویت و امارات متحده عربی را که در تالش برای مقابله با نفوذ
ایران به سرمایه گذاری در بازسازی عراق ترغیب شده اند ،نگران میکند .با این
حال ،تهدید اقتصادی تحریمهای ایاالت متحده و همچنین تهدید فیزیکی حمله
احتمالی به نیروهای شبه نظامی عراقی سبب شده که عراقیهای حامی ایران که
ســعی دارند از کشور خود در برابر مداخله خارجی دفاع کنند ،بر احساسات ضد
آمریکایی ایجاد شده در عراق بیفزایند .در یک سال گذشته شمار فزاینده ای از
سیاستمداران ملی گرا و متحدان ایران از دولت عراق خواستند که اخراج نیروهای
ایاالت متحده را در نظر بگیرد و روابط با آمریکا را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد.
این مساله به ویژه در ماه دسامبر که دونالد ترامپ ،رییس جمهوری ایاالت متحده
با نیروهای مستقر دیدار کرد ،مشهود بود .ترامپ در این سفر از دیدار با مقامات
عراقی خودداری کرد و همین مســاله به انتقاد گسترده سیاستمداران عراقی از
او منجر شد.
روی کار آمــدن یــک مجلس ملی گــرا در ماه ه  ،2018زمینه سیاســی را
برای اعتراضهای فزاینده به طوالنی شــدن حضور نیروهای آمریکایی در عراق
فراهم کرد .ائتالف مقتدی صدر ،رهبر ملی گرای شــیعه اکثریت کرســیها را
با برپایی کمپینهایی با درخواســت از عراقیها برای رد پروژههای امپریالیستی
در کشورشــان به دست آورد .بلوک سیاســی متحد ایرانی با پیوندهای عمیق
نظامی (هادی العامری) از نظر شمار کرسیها در جایگاه دوم قرار گرفت .شدت
عمل واشــنگتن برای محدود کردن نفوذ تهــران و فعالیتهای اقتصادی آن در
خاورمیانه ،به شدت بغداد را نگران کرده است .عراق یکی از بزرگترین بازارهای
خارجی کاالها و خدمات ایرانی به شــمار میرود و اگر امکان مبادله آســان با
شرکتهای ایرانی از بین برود ،شهروندان عراقی آسیب خواهند دید .با این حال،
درخواســتهای قانون گذاران عراقی و مردم برای بازنگری در روابط این کشور
با ایاالت متحده نهایتا تغییری اساســی در شرایط موجود ایجاد نمیکند .ظهور
احساســات ضد آمریکایی به طور قطع یکی از عواقب حمله سال  2003ایاالت
متحده به عراق است .وقتی واشنگتن به زور صدام حسین را برکنار کرد ،فرصتی
برای افزایش نفوذ ایران که آن زمان رقیب منطقه ای عراق به شــمار میرفت،
فراهم آورد .تهران از آن زمان از این فرصت استفاده کرده ،اما شرایط در سالهای
اخیر و با بیان اینکه به دنبال تغییر نظام در ایران است ،وخیم تر شده.
اما مساله این است که با توجه به اهمیت و جدیت مبارزه با تروریسم ،روابط
بین عراق و ایاالت متحده همانطوری که هســت ،باقی میماند .اگرچه خالفت
ارضی داعش شکســت خورده ،اما وزارت دفاع ایاالت متحده اخیرا در گزارشی
اعالم کرده که این گروه هنوز نیروهای زیادی در عراق دارد و در صورت نبود فشار
مناسب برای سرکوب آن ،ممکن است مجددا در سوریه ظهور کند .این ارزیابی
به وابستگی بیشتر عراق به نیروهای ایاالت متحده و شبه نظامیان تحت حمایت
ایران منجر شــده است؛ آنها هر دو در خط مقدم مبارزه علیه تروریسم به عراق
کمک کرده انــد .بنابراین ،تا زمانی که نگرانیهای امنیتی عراق همچنان وجود
داشته باشند ،روابط این کشور با ایاالت متحده قطع نخواهد شد.
کوتاه از دیپلماسی

نمایشگاه روابط ایران و قزاقستان

ایرنا :نمایشــگاه عکس « 27ســال روابط دیپلماتیک جمهوری اســامی
ایران و جمهوری قزاقستان» با حضور مقامات قزاقستان ،سفرا و دیپلماتهای
مقیم ،اســاتید و دانشجویان دانشــگاهها و مراکز علمی ،استادان زبان فارسی
و همچنین اصحاب رســانههای این کشــور در موزه ملی جمهوری قزاقستان
گشایش یافت.
است .قاسمی افزود :کمکها و همکاریهای
جمهوری اسالمی ایران در موضوع این تبعه
آمریکایی در حالی صورت گرفته اســت که
در مقابــل ،دولت آمریکا در خصوص کمک
به شــهروندانی ایرانی بازداشتی در آمریکا

رویکردی غیر انســانی در پیــش گرفته و
نه تنها آنهــا را با اتهامات واهی مانند نقض
تحریمهای آمریکا در زندان و بازداشتهای
طوالنی مدت نگه داشــته ،بلکه اجازه دیدار
خانوادههای آنها را نیز نمیدهد.

خشنودی عضو آلمانی ناظر بر اینستکس

ایســنا« :میگل برگر» عضو آلمانی ناظر بر اینستکس در توییتی نوشت:
خوشــحالم که پیش از نوروز شــاهد حمایت قاطع  E3از اینستکس هستم.
آلمان همچنان متعهد اســت که اینســتکس را قابل اســتفاده کند و تجارت
مشروع اتحادیه اروپا با ایران را تسهیل کند.

