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دکتر حسین کنعانی مقدم

ظرفیتهای مقابله با تحریم نفتی

باخروجآمریکاازبرجاموخیزواشنگتنبرایبهصفررساندنصادراتنفتایران
در آبان م��اه ،از هماکنون بازارهای جهانی در تبوتاب نحوه جبران این خالء
قرارگرفتهاند،چراکهعلیرغماتکاواشنگتنبهعربستانودیگر اعضایاوپکو
غیراوپکبرایپرکردنشکافناشیازتحریمهایآمریکا،اعدادوارقامرسمی
از ظرفیت و محدودیتهای «س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت» نشان
میدهند که مشت آمریکا در اعمال محدودیت برای فروش نفت ایران خالی
است و عم ً
ال امکان حذف سهم کشورمان از بازار تقاضای جهانی وجود ندارد.
در حال حاضر ،میزان تولید نفت جمهوری اسالمی روزانه به حدود دو میلیون
و  400هزار بشکه بالغ شده و به فرض اینکه آمریکا بتواند اهرمهای تحریمی
علیه نفت کش��ورمان را به جریان اندازد ،الزم اس��ت که عربس��تان سعودی
بیشترین بار را به دوش بکش��د و حداقل یکمیلیون بشکه نفت در روز تولید
کند .حالآنکه حداکثر توان این کش��ور  10.72میلیون بشکه است و علیرغم
وعده ریاض برای پر کردن کسری ایجادشده طی  6الی  9ماه ،سعودیها تنها
میتوانند 200هزار بشکه بهصورت نقد راهی بازار کنند و بقیه وعدههای آنها
مبنی بر عرضه  2.5میلیون بشکه ،نسیه و تنها روی کاغذ عملی است! روسیه
نیز دومین تولیدکنندهای که آمریکاییها روی نفت آنها حساب بازکردهاند اما
در خوشبینانهترین حالت ،روسیه نیز حداکثر  1.5میلیون بشکه در روز توان
تولید دارد که این رقم با احتساب  200هزار بشکه عربستان ،حداقل  700هزار
بشکه تا برآورده کردن نیاز بازار فاصله دارد .شایانذکر است که روسیه به سبب
همکاری راهبردی با ایران در سوریه ،بعید است در زمین آمریکا و عربستان و در
مقابل ایران بازی کند و بنا به دالیلی که در ادامه ذکر خواهد شد ،میتواند از این
فرصت برای تأمین امنیت اقتصادی تهران – مسکو بهرهمند شود.
از س��وی دیگر ،سایر کش��ورهای عضو اوپک و غیر اوپک نیز نهتنها میلی به
افزایش تولید ندارند ،بلکه در مقابل آن مقاومت میکنند و افزون بر این ،احتمال
کاهش تولید نفت به دلیل جوالن گروههای تروریس��تی در لیبی و تحوالت
سیاسیدرونزوئال،کسرینفتبازارراشدتمیبخشد.نفتشنیآمریکا(نفت
شیل) هم چندین ماه طول خواهد کشید تا به بازارهای آسیا برسد و در شرایطی
که اقتصاد دنیا حتی از ناحیه افزایش یکروزه قیمتها آسیب میبیند ،تحمل
این مدت برای بازارهای جهانی ،بسیاردشوار خواهد بود .این روند بهاحتمالزیاد
بازارهای جهانی را در تنگنای ش��دیدی قرار میدهد که از زمان بحران نفتی
سالهای 1374و 1380تا به امروز سابقه نداشته و نتیجه آن فشار زیاد بر روی
قیمتها ( 130دالر به ازای هر بشکه) خواهد بود.
نشریه «بلومبرگ» نیز بهتازگی طی تحلیلی در خصوص ناکارآمدی سیاست
تحریم نفتی ایران نوشت« :اقدام اوپک در افزایش تولید نمیتواند برای مدت
طوالنی قیمت نف��ت را پایین نگه دارد .تنها راهحل حقیقی برای پایین آوردن
حاملهای انرژی بهخصوص بنزین در آمریکا تغییر سیاست این کشور در قبال
ایران است .متأسفانه به نظر نمیرسد آمریکا برنامهای برای تغییر سیاست در
قبال ایران داشته باشد ،بنابراین ،قیمت نفت با روند افزایشی خود ادامه خواهد
داشت .طی یک س��ال گذش��ته قیمت نفت حدود  50درصد افزایشیافته و
هفته گذش��ته رقم  80دالر در هر بشکه را لمس کرد .چراکه کارگزاران نفتی
و س��رمایهگذاران بر این باورند که ظرفیت جهان برای افزایش تولید و جبران
کس��ری عرضه ،محدود بوده و بهش��دت در حال کاهش اس��ت ».بنابراین،
کشورهای تولیدکننده نفت چه به لحاظ توان و ظرفیت و چه از منظر چشمانداز
آیندهنمیتوانندبرموجتحریمهایایرانسوارشوندودرصورتیکهآمریکاپای
خودرادراینحوزهازگلیمشدرازترکند،قطع ًاتبعاتآنابتداگریبانواشنگتنرا
خواهد گرفت .حتی در صورت گاوبندی آمریکا و شرکایش برای ممنوع کردن
خریدنفتازایران،بازهمگزینههایقابلتوجهیبرایخنثیکردنتحریمهای
آمریکا وجود دارد که به اهم آنها اشاره میشود.
 .1به نظر میرس��د سیاست یکی به نعل ،یکی به میخ اروپا در خصوص حفظ
برجام ،بازی این اتحادیه برای خرید زمان و وقتکشی آنها تا پاییز برای ارائه
بستهپیشنهادیدرحالیکهبنابودتا 10خردادآنراعرضهکنند،باهدفسنجش
و ارزیابی اوضاع بازار نفت ایران در آن برهه در حال اجراست و بهترین راه مقابله
که میتواند فروش نفت ایران را تضمین کند ،اصرار و تأکید مقامات کشورمان
بر خروج از برجام در صورت عدم تحقق شرایط هفتگانه رهبر حکیم انقالب
و بهویژه ش��رط خرید تضمینی نفت کشورمان است .با توجه به اینکه اروپا به
حضور جمهوری اسالمی در توافق هستهای به جهت منافع اقتصادی و امنیتی
نیاز دارد ،الزامات مقام معظم رهبری ،نقدترین ظرفیت و امکان در جلوگیری
از مسدود شدن مجاری صادراتی نفت کشورمان را فراهم کرده است .اتحادیه
اروپا بهمنظور منتفع شدن ایران از مزایای اقتصادی برجام ،پای توافق هستهای
را امضاء کرده بود و بر این مبنا ،نمیتواند بهس��ادگی از زیر بار مسئولیت شانه
خالی کند .یا باید تضمین عینی و عملی بدهد که آمریکا مزاحمتی برای فروش
نفت ایران نخواهد داشت و یا باید هزینه عدم الزام به تعهداتش را با خروج ایران
از برجام بپردازد.
 .2تدوین «دیپلماسی انرژی» بهمنظور استفاده از فضای رقابتی پس از تحریم
احتمالی نفت ایران و تبدیل این تهدید به فرصت ،میتواند نقش بسیار مؤثری
در پرتاب سنگ به خانه شیشهای واشنگتن و متحدانش باشد .روسیه یکی از
کشورهایی است که میتواند از این فرصت برای عقد یک معامله برد -برد با
کشورمان بهرهمند شود؛ بهاینترتیب که بخشی از نفت ایران را خریداری کرده
و در داخل به مصرف برس��اند و در ازای آن ،نفت تولیدی خود را به کشورهای
دیگر ازجمله کش��ورهای ( CISکشورهای مستقل مشترکالمنافع شامل
برخی از جمهوریهای مستقل شوروی سابق) صادر کند .در این شرایط نهتنها
روسیه منتفع میشود بلکه این رویکرد ،میزان و ظرفیت تولید نفت ایران را به
شرایط عادی بازخواهد گرداند.
 .3برخی از کشورهای اوپک به رهبری روسیه در نظر دارند تا گروهی موسوم
به «سوپر اوپک» را برای مقابله با سیاستهای تحریمی آمریکا در حوزه نفت
تش��کیل دهند .درصورتیکه تولیدکنندگان نفت بتوانند این گروه را تشکیل
دهند و بازار را کنترل کنند ،چنین تاکتیکهایی از سوی آمریکا بیاثر خواهد
شد.شکلگیریچنیناتحادی،میتواندآستانهتحملاعضاءرادربرابرفشارها
افزایش دهد چراکه کشورهای حاضر در این اتحادیه ،حدود یکپنجم نفت کل
جهان را تأمین میکنند و این مسئله طبع ًا ضامن کنترل بازار نفت توسط این
کشورها و همچنین تضمینکننده منافع آنها خواهد بود .بنابراین ،پیگیری
کشورمان برای تشکیل این گروه در طول مدت باقیمانده تا اجرای تحریمها،
قطع ًا از ضرب ناشی از کاهش فروش نفت ایران خواهد کاست و حتی میتواند
زمینه اقدامات تقابلی را نیز فراهم کند.
 .4رئیسجمهور کشورمان در سفر اخیر خود به اروپا ،آخرین راهکار برای حفظ
حق فروش نفت ایران به بازار را عنوان کردند که از حمایت نیروهای مسلح نیز
برخوردار شد .در سال  92و در بحبوحه تحریمهای بیسابقه آمریکا نیز بستن
تنگه هرمز از سوی کشورمان اعالم شد که جامعه جهانی آن تهدید را جدی
گرفتوعقبنشینیکرد.اکنوننیزباتوجهبهجنگاقتصادیتمامعیارآمریکا،
این تهدید بار دیگر با پش��تیبانی همهجانبه سپاه پاسداران مطرحشده ،چراکه
دیپلماسیبدونابزاروقدرتنظامیبیاثراست.آمریکاواروپابهخوبیمیدانند
کهکوچکترینتحرکدرتنگههرمزونهحتیبستنآن،باعثافزایشقیمت
نفت و بنزین و باال رفتن هزینههای آنها میشود .بیش از  17میلیون بشکه
نفت خام ،معادل یکسوم حملونقل نفتی جهان از راه دریا ،روزانه از تنگه هرمز
عبورمیکندکهتحرکاتنظامی،باالرفتنهزینههایبیمهکشتیهاوافزایش
قیمت نفت را در پی خواهد داشت.
با توجه به روحیه کاسبکارانه دولت آمریکا و در صورت عمل به راهکارهای
ذکرشده ،بعید است واشنگتن تهدیدات پیش رو در بازار انرژی را جدی نگیرد و
دستازتحریمهایغیرقانونیویکجانبهعلیهایرانبرندارد؛درغیراینصورت
باید شاهد تبعات غیرقابلاجتناب آن در ابعاد گسترده منطقهای و جهانی باشد.

معاون اول رییسجمهوری:

برنامههای دشمن برای ضربهزدن به کشور است
اس�حاق جهانگیری تأکید کرد :دش�من
در س�ه محور صنع�ت ،نف�ت و مبادالت
بانکی در پی آس�یبزدن به کشور است،
اما با وحدت مردم و مسئوالن نقشههای
دشمن خنثی خواهد شد.
معاون اول رییسجمه��وری در آیین افتتاح طرح
توسعه فوالد سبا با اشاره به اینکه آمریکا به همراه
اسرائیل و عربستان س��عودی مثلث ایجاد بحران
علیه ایران را تشکیل دادهاند ،اظهار داشت :آمریکا
اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران را با هدف زمینگیر
کردن و ب��ه زانو درآوردن ایران ،افزایش نارضایتی
داخل��ی و دامنه اعتراضات و آس��یب زدن به نظام
جمهوری اسالمی با استفاده از این بحران تشکیل
داده اس��ت .وی اعمال تحریمه��ای همهجانبه و
سنگین را از برنامههای مهم آمریکا و همپیمانانش
برای ضربه زدن به ای��ران عنوان کرد و گفت :این
مثلث شوم در سه محور به دنبال رسیدن به هدف
خود اس��ت .جهانگی��ری افزود :توق��ف صادرات
نفت ایران تا آبان ماه به عن��وان مهمترین بخش
درآمدی نظ��ام ،جلوگیری از ص��ادرات تولیدات و
کاالهای صنعتی و جلوگیری از رسیدن پول فروش
محصوالت ایران به دس��ت ایرانیها با استفاده از
نظام بانک جهانی سه محور فعالیت و برنامههای
آمریکا و متحدانش دراین جنگ اقتصادی است.
اروپا به دنبال نفع ایران از برجام است
وی با بیان اینک��ه دولت پس از خ��روج آمریکا از
برجام روند گفتوگو با  5کشور باقیمانده در برجام
را ادامه داده ،گفت :کشورهایی که در برجام ماندهاند
به ویژه طرفه��ای اروپایی برای حف��ظ برجام و
باقی ماندن کش��ورمان در ای��ن توافق بینالمللی
به دنبال اجرای خواستههای ایران هستند .معاون
اول رییسجمه��وری با بیان اینکه ما باید صادقانه
شرایط کش��ور را برای مردم بازگو کنیم و با کمک
مردم،کارشناس��ان و نخبگان از این شرایط عبور
کنیم ،افزود :باید ب��ا مقاومت ،برنامهریزی دقیق و
دقت نظر در اجرا ،نقشههای دشمن را نابود کنیم.
وی با اشاره به تهدیدها و فرصتهایی که شرایط
فعلی برای ایران دارد ،گف��ت :توجه همهجانبه به
توانمندیها و ظرفیتهای داخلی و رش��د در این

وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان و امارات متوسل شد

دست و پا زدن های پمپئو

«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در گفتوگو با شبکه خبری «اسکاینیوز عربی» که از امارات
پخش میشود ،بشدت به ایران و متحدان آن تاخت .به گفته وی ،دولت دونالد ترامپ به مقابله با «رفتار
مخرب ایران» در منطقه متعهد اس��ت و تالش میکند که گروههای مقاومت متحد ایران از جمله در
سوریه ،یمن ،عراق و لبنان را محدود کند .پمپئو همچنین مدعی شد که ممنوعیت صادرات نفت ایران
از روز  ۴نوامبر اجرایی خواهد ش��د .وی ادعا کرد که دس��تیابی به نفت ایران پس از روز ۴نوامبر نقض
تحریمهای آمریکا به حساب خواهد آمد .پمپئو در بخش دیگری با اشاره به همکاری آمریکا با امارات
و عربستان در رابطه با آنچه کاهش خطر تهدید ایران در یمن خواند ،مدعی شد :واشنگتن به این نتیجه
رسیده که توافق هستهای با ایران راهی برای دستیابی این کشور به سالح هستهای است؛ ما مانع این
کار خواهیم شد .وزیر خارجه آمریکا با ادعای اینکه اروپاییها تهدیدات ایران را درک میکنند ،مدعی
شد :با اروپا برای طرح جدیدی به منظور توافق هستهای همکاری میکنیم.
زمینه مهمترین فرصت ای��ران در بحران پیشرو
است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت دستور
ممنوعیت واردات کاالهایی که در داخل با قیمت
و کیفیت مناسب تولید میشود و یا ضرورتی برای
واردات آنها وجود ندارد صادر کرده ،افزود :عدهای
در این ش��رایط به دنبال خالی ک��ردن جیب مردم
هستند که دولت با آنها مقابله میکند و آنها را ادب

وزیر دفاع:

200هزار فناوری به روز را
اجرایی می کنیم
وزی�ر دفاع گف�ت :وزارت دف�اع با تکیه
بر ت�وان داخل�ی در تالش اس�ت حدود
 200ه�زار فن�اوری ب�روز را مبتکرانه و
خالقانه در جهت رش�د ابتکار و خالقیت
و تولید محصول بوم�ی و منحصر به فرد
اجرایی کند.
امیر حاتمی وزیر دفاع در همایش مدیران ارش��د
وزارت دف��اع با تبیین ش��رایط ام��روز جمهوری
اس�لامی ایران و نق��ش وزارت دف��اع درحرکت
نظام در مسیر پیچیده تحوالت بینالمللی ،اظهار
داشت :امروز ائتالف پوش��الی استکبار ،ارتجاع و
نفاق به س��رکردگی آمریکا در تالش��ند تا شرایط
نظام جمهوری اسالمی ایران را بحرانی جلوه داده
و با جنگ روانی و الق��اء نارضایتی در آحاد جامعه،
تئ��وری فاصله بین نظام و مردم را عملی س��ازند.
حاتمی با اش��اره به قدرت نظام اسالمی در عصر
حاضر ،یادآور شد :رویدادهای 4دهه گذشته نشان
داد جمهوری اسالمی ایران با عبور از گردنههای
س��خت ،توانس��ت در آوردگاهی کامال نابرابر و با
کمبود منابع و امکانات ،با سالح ایمان و توکل به
قدرت الیزال الهی بر دشمن فائق آید.
دش�من به دنبال گسس�ت اجتماعی
در ایران
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال شکستهای متعدد
در عرص��ه تقابل با ملت ایران ،امروز تئوری ایجاد
گسس��ت اجتماعی و القاء ناکارآمدی را به عنوان
تاکتیکی جدید علیه نظام اس�لامی در دستور کار
قرار داده ،گفت :امروز دش��منان ایران اسالمی با

ضعیف نشان دادن نقاط قوت نظام و تأکید و تمرکز
بر جنگ اقتصادی به دنبال انباش��ت نارضایتی در
جامعه هستند .حاتمی «فشار از بیرون و فروپاشی
از درون» را یکی دیگر از تاکتیک های دش��منان
علیه جمهوری اسالمی عنوان کرد و اظهار داشت:
برخی عناصر خ��ود فروخته همچ��ون منافقین،
سلطنتطلبها و اپوزس��یون داخلی و خارجی با
تجهیز مالی برخی دولتهای سرسپرده منطقه و
نقشه و برنامهریزی آمریکا و رژیم صهیونیستی و
سایر دولتهای استکباری از هر ابزاری در فضای
واقعی و مجازی برای تخریب باور مردم و اعتماد
و اعتقاد آنان نس��بت به نظام اسالمی با یکدیگر
ه��م پیمان ش��دهاند .حاتمی در ادامه با اش��اره به
تدابیر رهبری درخصوص جنگ اقتصادی آمریکا
علیه ایران ،تصریح کرد :تحریم و تهدیدات مالی
برای ما قابل تبدیل به یک فرصت اس��ت؛ چرا که
باعث خود اتکایی ،خودکفایی و تکیه بر توان بومی
میشود و بارور شدن ظرفیتهای عظیم داخلی را
به همراه خواهد داش��ت و این میتواند به الگویی
برای س��ایر کش��ورهای آزادیخواه مبدل شود .به
گزارش ف��ارس ،وی در همین زمینه با اش��اره به
جایگاه و عملک��رد وزارت دفاع در دوران تحریم و
استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی اظهار داشت:
وزارت دفاع با عبور از مهندسی معکوس و تکیه بر
توان داخلی و اس��تفاده حداکثری از ظرفیتهای
عظیم نیروی انسانی متناس��ب با تهدیدات و نیاز
نیروهای مس��لح ،در تالش است حدود 200هزار
فناوری به روز را مبتکرانه و خالقانه در جهت رشد
ابتکار و خالقیت و تولید محصول بومی و منحصر
به فرد اجرایی کند.

خواهد کرد .جهانگیری با اشاره به بحرانهای آبی
کشور گفت :روزانه بیش از 100میلیارد مترمکعب
آب در کش��ور مصرف میش��ود که اگر 10درصد
در این میزان صرفهجویی ش��ود مش��کالت همه
یش��ود .وی
بخشه��ای نیازمند به آب برطرف م 
همچنین با اش��اره به اینکه افتتاح امروز در مقطع
ویژه تاریخی در حال وقوع اس��ت ،اظهار داش��ت:
در شرایطی که پس از سالها تالش برجام به ثمر

رس��ید آمریکاییها با خروج یک طرفه از برجام و
اعمال تحریمهای سنگین به دنبال به زانو در آوردن
ملت ایران هستند.
وی در ادام��ه س��خنان خ��ود از صنعت ف��والد به
عنوان پیش��گام عرصه تولید و صادرات غیرنفتی
نام برد و افزود :مس��ئوالن این حوزه تاکنون بارها
شایستگیهای خود را نش��ان دادهاند .معاون اول
رییسجمه��وری اضافه کرد :حوزه فوالد کش��ور
باید در زمینه تولید و افزایش صادرات بطور جدی
تالش کند و این موضوع از انتظارات دولت است.
وی ادامه داد :ملت انتظار دارد که فرزندان خود در
عرصه ف��والد ،هدفگذاریه��ای جدیدی انجام
دهند تا بر مبنای آن تولید و صادرات افزایش یابد.
جهانگیری همچنین تحت فش��ار قراردادن نظام
بانکی کش��ور را یکی دیگر از اهداف دشمن بیان
کرد و گفت :برای خنثی کردن این هدف دشمن با
اتخاذ راهکارهایی ،کانالها و مجراهایی با روسیه
و چین ایجاد ش��ده تا بواسطه آن امکان جابهجایی
پول برای کشورمان امکانپذیر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،همچنین روز
گذش��ته ،طرحهای توس��عه فوالدس��ازی و نورد
پیوسته س��بای مجموعه فوالد مبارکه اصفهان با
حضور معاون اول ریيسجمهوری به بهرهبرداری
رسید.

نماینده حماس در ایران:

هدف بانیان «معامله قرن»
حذف مسئله فلسطین است
«ف�اروق القدومی» با بی�ان اینکه هدف
بانی�ان «معامل�ه ق�رن» حذف مس�ئله
فلس�طین اس�ت ،گف�ت :مقاوم�ت و
ایس�تادگی ملت فلس�طین این طرح را
همانن�د طرحه�ای قبلی ن�اکام خواهد
گذاشت.
نماین��ده جنب��ش مقاوم��ت اس�لامی
فلسطین(حماس) در ایران در نشست تخصصی
با عنوان بررس��ی معامل��ه قرن ،دس��تاوردهای
مقاومت و تغییر معادالت منطقهای ،اظهار داشت:
در ارتباط با آنچه به معامله قرن موس��وم است و
آخرین تحوالت مسئله فلسطین باید بگویم درباره
این طرح باید به ویژگیها و نکات زیر اشاره کرد
خیلی خالصه اگر بخواهیم بگوییم این است که
آنچه معامله قرن خوانده میشود ،عنوان تازهای
نیست و هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از این
طرح ،تالش برای حذف مسئله فلسطین و نابودی
آرمانهای ملت فلسطین است.
وی افزود :نکته دیگر این است که وقتی صحبت
از قراردادی میش��ود ،این قرارداد دوسویه یعنی
نیاز به دو طرف دارد ،در حالی که در معامله قرن،
طرف فلس��طینی منظور تش��کیالت خودگردان
هیچ حضور و نقشی ندارد به همین سبب این طرح
را نمیتوان قرارداد نامید ،بلک��ه صرفا به معنای
دیکتهها یا زورگویی صهیونیستی است.
تالش برای نابودی آرمان فلسطین
القدومی در ادامه به تالشهایی که طی سالهای
اخیر برای نابودی و پایمال کردن آرمانهای ملت

فلس��طین صورت گرفته ،به فش��ارهای استکبار
جهانی به سرکردگی آمریکا بر ملت ایران و تالش
آنها برای محاصره و تشدید تحریمهای آنها اشاره
کرد و گفت :کش��ورهایی که درص��دد برقراری
رابطه با آمریکا و رژیم صهیونیس��تی بودهاند ،به
دنبال بهشت سرسبزی بودهاند که آن را به دست
آورند ،اما اس��تفادهای که از آن بردند ،صفر و هیچ
بوده است ،و اقتصاد و امنیت آنها متالشی شده و
همگی گروگان رژیم صهیونیستی شدند .وی در
این زمینه ترکیه را مثال زد که با وجودی که عضو
ناتو بوده و با رژیم صهیونیستی هم رابطه داشته،
اما در کودتای س��ه س��ال پیش که رخ داد ،خود
مقامات ترکیه انگش��ت اتهام را به سمت آمریکا
و همپیمانان آنها در طراحی این کودتای نافرجام
نش��انه گرفته بودند .آمریکا اینگونه دوستان خود
را پاداش میدهد.
وی به گزینه موفق و کارامد مقاومت در برابر رژیم
صهیونیستی اشاره کرد و آزادسازی جنوب لبنان
را مهمترین دلیل برای اثبات کارآمدی این گزینه
عنوان کرد و گفت :چه چیزی توانست جنوب لبنان
را آزاد کن��د ،مقاومت یا مذاکره؟ قطعا مقاومت به
رهبری سید حس��ن نصراهلل بود که سبب آزادی
جنوب لبنان ش��د و امروز اگر رژیم صهیونیستی
بخواهد ب��ار دیگر لبنان را م��ورد تجاوز خود قرار
دهد ،باید میلیونها بار به عواقب و پیامدهای آن
بیندیشد و در محاسبات خود قرار دهد .به گزارش
تسنیم ،القدومی با بیان اینکه هدف بانیان «معامله
قرن» حذف مسئله فلس��طین است ،تأکید کرد:
مقاومت و ایس��تادگی ملت فلس��طین این طرح
را همانند طرحهای قبلی ناکام خواهد گذاشت.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی:

دلیلی برای ماندن ایران در برجام وجود ندارد
س�یدکمال خ�رازی اظه�ار داش�ت :اگر
اروپا نتواند منافع ایران را در قالب برجام
تامین کند؛ این حادث�ه میتواند به دامنه
بحرانهای منطق�ه بیفزاید و بیتردید بر
امنیت اروپا هم بیتاثیر نخواهد بود.
رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کشورمان
که در بنی��اد مطالعاتی آلمانی کورب��ر درباره نقش
منطق��های جمهوری اس�لامی ایران س��خنرانی
میکرد ،گفت :اگر به نقشه ایران نگاه کنیم و یا آن
را در ذهن خود مجسم کنیم ،مشاهده خواهیم کرد
که حوزه پیرامونی ایران را میتوان به چهار منطقه
شمالی ،جنوبی ،ش��رقی و غربی تقسیم کرد که هر
کدام از ای��ن مناطق دارای مش��ترکات فرهنگی،
تاریخی و سیاسی با ایران هستند و به نحوی تحت
تأثیر تمدن ایرانی قرار داشتهاند .وی افزود :نزدیک
به ۴۰سال است که از وقوع انقالب اسالمی در ایران
میگذرد .در این ۴۰س��ال هر ک��دام از این مناطق
جغرافیایی با مس��ائل و رخدادهای��ی روبرو بودهاند
که بر ایران نیز اثر داشت ه است و یا ایران در مقابله با
اشغالگری ،حفظ تمامیت ارضی و ثبات کشورهای

منطقه بر محیط پیرامونی خود تأثیر گذاشته است.
خرازی ادام��ه داد :جمهور اس�لامی ایران همواره
تالش کرده است نقش��ی ثباتآفرین در منطقه و
در حوزه پیرامونی خود داش��ته باشد و این در حالی
است که برخی از کش��ورهای منطق ه که از حمایت
قدرتهای فرامنطقهای نیز برخوردارند با حمایت
مالی و تس��لیحاتی از گروههای تندروی س��لفی و
تکفی��ری و آموزش آنها در داخل و خارج از کش��ور
نقش بیثباتکنن��ده خود را به اثبات رس��اندهاند.
وی اب��راز ک��رد :البته ،ای��ن پایان ماجرا نیس��ت و
بحرانهای ش��دیدتری برای این منطقه حساس
ک��ه اروپا در همس��ایگی آن ق��رار دارد ،پیشبینی
میشود .امروز ش��اهدیم که دولت فعلی آمریکا به
رغم امضای توافق مه��م بینالمللی برجام و تأیید
آن در شورای امنیت سازمان ملل که میتواند نقش
مهمی در ثبات و آرامش منطقه داشته باشد ،از این
توافق خارج شده و کشورهای منطقه را به جنگ و
درگیری تحریک میکند.
رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی کشورمان
خاطرنشان کرد :البته ایران تاکنون تالش کرده به
تعهدات خود درقبال برجام پایبند باشد ،اما اگر اروپا

نتواند منافع ایران در قالب برجام را تأمین کند ،دلیلی
برای اینکه ای��ران در برجام بمان��د ،وجود نخواهد
داش��ت و این حادثه میتواند به دامنه بحرانهای
این منطقه بیفزاید و موجبات بیثباتی بیش��تر را در
منطقه فراهم س��ازد که بیتردید بر امنیت اروپا نیز
بیتأثیر نخواهد بود.
اکنون نوبت اقدام اروپاست
خرازی همچنی��ن در دیدار با «فیل��س آنن» وزیر
مش��اور امور خارجی وزارت خارج��ه آلمان اظهار
داش��ت :هدف آمری��کا ایجاد تن��ش و درگیری در
منطقه اس��ت و اثرات منفی این هدف ،میتواند به
اروپا نیز منتقل شود .وی تصریح کرد :حمایت اروپا
از برجام عالوه بر اینکه از یک توافق مهم بینالمللی
پش��تیبانی میکند ،کمکی به مسئله امنیت منطقه
نیز محس��وب میش��ود .خرازی افزود :اگ��ر اروپا
در خصوص برج��ام در مقابل آمری��کا کوتاه بیاید،
فش��ارهای بیشتری را از س��وی آن کشور در سایر
مسائل متحمل خواهد شد .رییس شورای راهبردی
روابط خارجی گفت :آنچه مهم اس��ت ،تبدیل اراده
سیاسی اروپا در حمایت از برجام ،به اقدامات عملی

در راس��تای اجرای برجام است ،بهطوری که منافع
ایران از برجام تأمین ش��ود ،در غیر این صورت ،چه
دلیلی وجود دارد که ایران در برجام باقی بماند .وی
تصریح کرد :ما بر اس��اس متن برج��ام این حق را
داریم که در براب��ر نقض عهد دیگران ،بهخصوص
اینک که آمریکا از این توافق هس��تهای خارج شده
است ،بهطور کامل یا بخشی از اجرای تعهدات خود
را متوقف کنیم ،ولی به اروپا این فرصت را دادهایم
تا ببینیم اروپا چگونه میخواهد اراده خود را به عمل
ترجمه کند.
به گزارش میزان ،ط��رف آلمانی در این مالقات از
موضعگیری منطقی جمهوری اسالمی ایران پس
از خروج آمریکا از برجام قدردانی کرد و اظهار داشت:
کشورهای اروپایی مصمم هستند با همه مشکالتی
که وجود دارد ،از این توافق حمایت کنند .آنن اظهار
داشت :دو مسئله ،یکی فروش نفت ایران و دیگری،
انتقال پول و سرمایهگذاری شرکتهای کوچک و
متوسط در ایران ،در اولویت کار با ایران قرار گرفته و
خوشبختانه پشتوانه اقدامات حمایتی اروپا از برجام،
قطعنامه شورای امنیت است که از نظر حقوقی نیز
دست اروپا را باز گذاشته است.

گزیده ها

بنیاد تعاون سپاه هیچگونه بدهی
به شهرداری تهران ندارد

روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه
در اطالعیهای هرگونه بدهی به
ش��هرداری ته��ران را تکذیب
کرد .در پی انتش��ار مطالبی در
برخی رسانهها مبنی بر بدهی
بنیاد تعاون سپاه به شهرداری
تهران ،روابط عمومی این بنیاد
در اطالعیهای اعالم کرد :مطابق مستندات موجود ،بنیاد تعاون سپاه
هیچگونه بدهی به شهرداری تهران نداشته و مطالب منتشر شده در
رسانهها به نقل از رییس شورای شهر تهران در این خصوص تکذیب
میشود .در این اطالعیه همچنین آمده است :از رسانهها و پایگاههای
خبری که مبادرت به درج این ادعا کردهاند ،انتظار است طبق قانون به
درج تکذیبیه نیز اقدام کنند.

ماموریت وزیر کشور به استانداران
برای اجرای  ٣طرح اقتصادی

سید سلمان سامانی سخنگوی
وزارت کش��ور از دس��تور وزیر
کش��ور ب��ه اس��تانداران برای
پیگی��ری و نظارت ب��ر اجرای
طرحهای استاد-ش��اگردی،
اش��تغال روس��تایی و نوسازی
بافته��ای فرس��وده توس��ط
دستگاههای مس��ئول خبر داد .وی در ادامه افزود :با توجه به اهمیت
اقدام هماهنگ کلیه دستگاههای اجرایی در جهت سیاستهای دولت
و تاکید دولت در بحث اشتغالزایی ،استانداران مکلف شدند با جدیت
طرحهای مصوب دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در
سراسر کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند .سخنگوی وزارت کشور
تصریح کرد :از وزارتخانههای مرتبط خواسته شده است که اختیارات
خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند .به گزارش مهر،
سخنگوی وزارت کش��ور از ارس��ال  ٥٤گزارش وضعیت اقتصادی
استانهاتوسطرحمانیفضلیوزیرکشوربهرییسجمهوریدر٩ماهه
گذشته خبر داد و گفت :در پی ارسال این گزارشها نیز ٦٤دستور توسط
رییسجمهوری خطاب به دستگاههای مختلف صادر شده که موجب
تسریع در امور مورد نظر شده است .وی تاکید کرد :تدابیر و دستورات
رییسجمهوری در موضوعات فوقالذکر به وزارتخانهها و استانداران
ابالغ و با جدیت پیگیری میشود.

پاسخ ما به تهدیدات نفتی آمریکا
بستن تنگه هرمز است

عل��ی مطهری نای��ب رییس
مجلس شورای اسالمی با اشاره
به تهدید تلویحی نفتی آمریکا
از سوی رییسجمهوری اظهار
داش��ت :اقدام ما برای مقابله با
تهدیدات نفتی آمریکا مبنی بر
به صفر رساندن صادرات نفت
ایران ،بستن تنگه هرمز است .نایب ریس مجلس شورای اسالمی در
گفتوگوباخانهملت،نوعبیانرییسجمهوریراتدبیرخوبیدرتهدید
آمریکاییها دانست و خاطرنش��ان کرد :آمریکاییها آمادگی جنگ
جدید در خلیج فارس را ندارند ،از این رو س��خن آقای رییسجمهور
تهدید خوبی بود که آثار مثبتی خواهد داشت و عامل بازدارندهای برای
ممانعت از صادرات نفت ایران خواهد بود.

کشوری نباید درباره حضور مستشاری
ایران در سوریه دخالت کند

حسین امیرعبداللهیان دستیار
وی��ژه رییس مجل��س در امور
بینالملل در دیدار «ایان بیگز»
سفیر استرالیا در تهران با اشاره
به جش��ن پنجاه سالگی روابط
اس��ترالیا و ای��ران ،مناس��بات
پارلمان��ی و سیاس��ی میان دو
کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت :جمهوری اسالمی ایران در جهت
یکند .دستیار
گسترش مناسبات همه جانبه میان دو کشور تالش م 
ویژهرییسمجلسدراموربینالمللباتشریحبرخیتحوالتمنطقهای
و بینالمللی ،افزود :یمن صرفا راه حل سیاسی دارد و جمهوری اسالمی
ایران از راه حل سیاسی مورد تایید همه گروهها در یمن حمایت میکند.
امیرعبداللهیانهمچنیننقشمهمانصاراهللومتحدینشدریمنرادر
حفظاستقاللو امنیتیمنستود.ویافزود:حضورمستشاراننظامی
ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران-دمشق است و هیچ طرفی
اجازه دخالت در این موضوع را ندارد .امیرعبداللهیان با با اشاره به روابط
ایران و استرالیا ،مناسبات دو کشور را سازنده ارزیابی کرد و افزود :توسعه
روابط گردشگری نشان از توسعه روابط مردمی میان دو کشور است.
دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور بینالملل با اشاره
به شرایط سخت برخی از ایرانیان در اردوگاه مهاجرین استرالیا خواستار
توجه و رسیدگی به وضعیت آنان شد.

گزافهگویی تکراری مقامات سعودی
علیه تهران

«عادل الجبی��ر» وزیر خارجه
عربستان س��عودی در نشست
انجمن همکاری کش��ورهای
عربی و چین در پکن گفت که
روابط کشورهای عربی با ایران
باید بر پایه احت��رام به تمامیت
ارضی کشورهای عربی و عدم
دخالت در مسائل داخلی آنها باشد .الجبیر که کشورش در حدود چهار
سال است عملیات گستردهای را علیه همسایه خود یمن آغاز کرده،
عموما در سخنرانیهایش علیه ایران موضعگیری میکند .به نوشته
الشرق االوسط ،جبیر در ادامه این نشست گفت که کشورهای عربی
و چین موضع مشترکی را در بحرانها و چالشهای منطقه دارند .وی
اظهار امی��دواری کرد روابط چی��ن و اعراب تقویت ش��ده تا بازتاب
همکاری استراتژیک کنونی بر پایه توسعه مشترک و بخشی از طرح
«یک کمربند و یک جاده» باش��د .وزیر خارجه عربستان سعودی در
پکن افزود ،چین متحدی در زمینههای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی،
سرمایهگذاری و تحصیلی است و بزرگترین شریک تجاری عربستان
اس��ت .به گزارش ایسنا« ،عبدالمحس��ن ال شیخ» نماینده مجلس
عربستان و رییس کمیته دوستی عربستان و فنالند در دیدار با مقامات
فنالندی مدعی شد :کشورش هر روز مورد هدف حمالت موشکی از
س��وی انصاراهلل یمن که مورد حمایت ایران که مورد حمایت ایران
هستند قرار میگیرد و از کشور فنالند میخواهیم که مواضع قاطعی
علیه اقدامات تخریبی ایران در منطقه اتخاذ کند.

