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واشنگتن در بن بست

به قدرت رسیدن «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا را میتوان یکی
از نقاط عطف در تعیین و جهتبخشی به معادالت بینالمللی ارزیابی کرد
که بر س��طح روابط و سمتوسوی بازیگران جهانی تأثیرگذار بوده است.
ترامپ همواره با طرح مطالباتی برای احیای ش��کوه ازدسترفته آمریکا،
خواستار بازبینی در روابط و نظم موجود شده و بر سر بسیاری از مناسبات
سیاسی و اقتصادی واشنگتن با کش��ورهای جهان ،به چالش برخواسته
است .وعدههایی که کلیددار کاخ سفید از ابتدای نشستن بر کرسی قدرت
ب��رای تغییر گارد آمریکا در برابر جهان ارائه کرد ،موجی از نگرانی را برای
قدرته��ای بینالمللی که برخی از آنها در کس��وت متحدان راهبردی
آمریکا قرار دارند ایجاد کرد ،چراکه آنها بهشدت از این امر واهمه داشتند
که در صورت عملی شدن شعارهای ترامپ ،بخش بزرگی از امنیت ملی و
منافع آنها به ورطه تهدید و خطر بیفتد.
در این میان ،روس��یه و چین ،مهمترین کشورهایی هستند که در مقام دو
قدرت صاحبنام بینالمللی ،بخ��ش قابلتوجهی از برخورد و اصطکاک
را ب��ا آمریکای پس��اترامپ در عرصههای مختلف منطق��های ،جهانی و
اقتصادی پیداکردهاند .در ابتدای امر ،پیروزی ترامپ ،باعث خوش��حالی
روسها شد ،چراکه برخالف رقیب دموکرات خود (هیالری کلینتون) که
اولویت سیاس��ت خارجی خود را در مواجهه ب��ا روسها تعریف کرده بود،
ترامپ خواهان همکاری با «والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهور روسیه بود.
رئیسجمه��ور آمریکا مدعی بود که کانون توجه خود را از غرب آس��یا به
ش��رق این قاره معطوف خواهد کرد ،ضمن اینکه به تغییر رویه معادالت
اقتصادی با کش��ورهای این حوزه بهویژه چین و ژاپن بسیار عالقه نشان
میداد اما طولی نکشید که برخالف تصور روسیه ،روابط مسکو – واشنگتن
تحتفشار نمایندگان کنگره به پایینترین حد خود در سالهای بعد از پایان
جنگ س��رد در آغاز دهه  90میالدی رسید .ترامپ ،حضور نظامی خود را
در شرق آسیا افزایش داد و در جدیدترین اقدام ،کارزار اقتصادی بزرگی با
پکن را کلید زد و از آمادگی واشنگتن برای اعمال  500میلیارد دالر تعرفه
ب��ر کاالهای صادراتی چین به مقصد آمریکا خب��ر داد .عالوه بر این ،وی
در اقدامی متناقض با اظهاراتش پیش و پس از نشس��ت هلسینکی مبنی
بر تمایلش برای تعمیق روابط با مسکو ،با لحنی حاکی از اتکا به سیاست
چماق و هویج ،تهدید کرد که در صورت عدم بهبود روابط آمریکا – روسیه،
بدترین دشمنی خواهد بود که پوتین داشته است !
با این اوصاف ،این فرضیه قوت گرفته است که رهبران چین و روسیه برای
تقابل با سیاستهای س��لطهطلبانه و یکجانبهگرایانه آمریکا ،در مسیر
ایجاد یک اتحاد راهبردی قرار خواهند گرفت تا از این رهگذر ،در دایرهای
از همکاریهای مشترک بتوانند ازیکطرف ،منافع سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی خود را تأمین کنند و از س��وی دیگ��ر ،هژمونی آمریکا را به چالش
کش��یده و درنهایت تضعیف نمایند« .والدیمی��ر پوتین» ،رئیسجمهور
روسیه و «ش��ی جینگ پینگ» ،رئیسجمهور چین طی ماههای گذشته
دیدارهایی در اجالس «س��ازمان همکاری شانگهای» و نشست «گروه
 »20در هامب��ورگ داش��تهاند و بهاتفاق بر ضرورت تش��کیل یک اتحاد
استراتژیک تأکید کردهاند که درنتیجه آن ،همکاریهای نظامی این دو
بهش��دت افزایش پیدا کرد .دو کش��ور برای به زیر کشیدن سلطه دالر در
تجارت جهانی و تضعیف جایگاه اقتصادی آمریکا نیز تدابیر ویژهای را در
پیشگرفتهاند .نمونه عالقه طرفین برای ارتقای سطح روابط را میتوان
در کنفرانس «یک کمربند ،یک ج��اده» با هدف احیای قدرت اقتصادی
چین در جهان در اواخر سال گذشته میالدی دید که روسای جمهور مسکو
و پکن تصمیمات مهمی برای مقابله با انحصارگرایی آمریکا گرفتند .این
در حالی اس��ت که تهدیدات امنیتی که ترامپ در سطح بینالمللی برای
روس��یه و چین ایجاد کرده ،منجر به همگرایی مضاعف دو کشور شده و
اکنون شاهدیم که در اکثر مسائل جهانی ،صدای مشترکی از این دو کشور
در شورای امنیت سازمان ملل ش��نیده میشود .موضوعات روز همچون
تحوالت شبهجزیره کره ،سوریه ،افغانستان و مخالفت با نفوذ ناتو به شرق،
مصادیقی از همنوایی مس��کو – پکن در اتخاذ مواضع مشترک به شمار
میآیند .افزون بر این ،ترامپ به خطوط قرمز روس��یه و چین در موضوع
هستهای نیز نزدیک شده و استراتژی جدید هستهای آمریکا واکنش تند
این دو قدرت اتمی را در پی داشته است .در دکترین هستهای جدید آمریکا
توجه خاصی به جایگاه هس��تهای مسکو و پکن شده و در آن ادعاشده که
برخالف آمریکا که در سالهای اخیر از میزان سالحهای هستهای خود
کاسته است ،روسیه و چین در مسیری عکس گام برداشتهاند! به باور مسکو
آمریکا با این استراتژی میکوشد «حق روسیه برای دفاع اضطراری» را
زیر س��ؤال ببرد و مس��ئولیتی که خود در قبال بدتر شدن وضعیت امنیت
بینالمللی و منطقهای دارد را به گردن دیگران بیندازد .وزارت دفاع چین
نیز آمریکا را از بازگشت به «اندیش��ه جنگ سرد» بر حذر داشت و تأکید
کرد که «صلح و توس��عه از گرایشهای بازگشتناپذیر کنونی در جهان
هستند و آمریکا بهعنوان دارند ه بزرگترین زرادخانه اتمی شایسته است
ک��ه این گرایشها را دنبال کند ،نه آنکه با آن ب��ه مقابله بپردازد ».در این
میان ،وحدت نظرروسیهوچینبرادامهوتقویتهمکاریهاباایراندرآستانه
اعمال تحریمهای همهجانبه علیه کشورمان ،موجب شده که فصل جدیدی
از مناس��بات بین تهران و این دو کشور رقم بخورد .خروج آمریکا از برجام هم
به فشردهتر شدن صف روسیه و چین برای تعامل با ایران اسالمی منجر شده
است .چین بهروشنی اعالم کرده که هیچ برنامهای برای کاهش واردات نفت
از ایران ندارد؛ چراکه او ًال بخش قابلتوجهی از نفت موردنیاز این کشور توسط
ایران تأمین میشود و عمالً ،چین بزرگترین واردکننده نفت ایران در جهان
اس��ت و ثانیاً ،تقاضای داخلی چین برای نفت روبه افزایش است و در صورت
اقدامچیندرکنارگذاشتننفتایران،اینکشوربامشکلجدیمواجهخواهد
شد .از سوی دیگر« ،سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در مقطع
خروج آمریکا از برجام تأکید کرده بود که با وجود تصمیم آمریکا برای خروج از
توافق هستهای که یک توافق بینالمللی است ،مسکو شدیداًبه ادامه عمیق
کردن روابط خود با ایران متعهد است .این در حالی است که روسیه به جهت
برخورداریازمنافعمشترکمنطقهایباایران،ازهراقدامیکهبهتحکیمروابط
مسکو–تهرانبیانجامداستقبالمیکندکهنمونهبارزآنرامیتواندرتمایل
روسهابهسرمایهگذاری 50میلیارددالریدرصنعتنفتوگازایرانمشاهده
کرد .بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که هر چه سنبه آمریکا علیه
روسیهوچینمحکمترباشد،عزمایندوکشوربرایتشکیلائتالفراهبردی
نیزبیشترخواهدشد.واشنگتنبامتحملشدنخساراتفراوان از ناحیه جنگ
تجاری با چین و نبرد امنیتی با روس��یه که به گفته کارشناسان ،اقتصاد و
جایگاه آمریکا را هر چه بیش��تر به چالش میکشد و احتمال باالی افول
ابرقدرتی این کش��ور را به همراه دارد ،در موض��وع تحریمهای ایران نیز
به جهت مخالفت روس��یه و چین ،با مشکالت عدیدهای روبهرو شده و در
پی دستوپا کردن بهانه برای معافیت برخی کشورها از تحریمهاست .به
نوشته پایگاه «هیل» ،وابسته به کنگره آمریکا« ،ترامپ متوجه شده است
که برخی کشورها حاضر به صفر رساندن واردات نفت خود از ایران نیستند
و میخواهد با اعطای معافیت به آنها از شرمس��اری سیاسی جلوگیری
کند .محقق نشدن تحریم کامل ایران نش��انگر ناتوانی آمریکا در همراه
کردن کش��ورهای دیگر در تحریم نفتی ایران تلقی خواهد شد ».این امر
ثابت میکند که آمریکا مثل گذشته شانس تحمیل سیاستهای خود به
کشورهای جهان را ازدستداده و قطبهای پرقدرتی با هدف رویارویی با
راهبردهای انحصارطلبانه کاخ سفید در حال شکلگیری هستند.

درپی کارشکنی های واشنگتن اعالم شد

مخالفت هند ،چین و روسیه
با تحریمهای ضدایرانی آمریکا
مقامات دهلی ،پکن و مسکو اعالم کردند
که از سیاس�ت تحری�م ایران از س�وی
واش�نگتن پی�روی نمی کنن�د و مبادالت
اقتصادی خود با ایران را ادامه می دهند.
علیرغ��م موضعگی��ری ضدایران��ی مقام��ات
صهیونیستی و آمریکایی« ،ویجی کومار سینگ»
وزیر مش��اور در امور خارجی دولت هند در پاسخ به
یک سوال درباره مواضع دولت آمریکا علیه ایران
و فش��ارهای آن به دهلینو ،گف��ت :روابط هند با
ایران ،روابطی مس��تقل اس��ت و پیوندهای هند با
ایران وابس��تگی و ارتباطی با کش��ور ثالث ندارد.
وی اف��زود :ه��ر دو طرف(هند و ای��ران) در حال
تعامل برای یک مش��ارکت بلندمدت برای تعمیق
تجارت در حوزه انرژی هستند و درصدد اجرای زود
و کامل طرحهای همکاری سرمایهگذاری در بندر
شهید بهشتی چابهار هس��تند« .لوان جاگاریان»
سفیر روسیه در ایران نیز در گفتوگو با یک رسانه
روس��ی در پاس��خ به این س��وال که آیا فشاری بر
ایران برای خروج از س��وریه وارد نمیشود ،گفت:
ایران کش��وری نیس��ت که ش��ما بتوانید روی آن
فش��ار اعمال کنید .ایران کشوری بزرگ است که
یک سیاس��ت خارجی مس��تقل را دنبال میکند.
کار کردن با ایرانیها تنها از طریق متقاعدس��ازی
امکانپذیر است .فشار روی ایران ،نتیجه معکوس
میدهد .سفیر روسیه در تهران درباره خروج آمریکا
از توافق هس��تهای با ایران و نحوه اثرگذاری آن بر
روابط دوجانبه ایران و روسیه ،افزود :روابط تجاری
و اقتصادی ما به صورت فعاالنه در حال گسترش
اس��ت و ما چندین پروژه عظیم داریم .وی تصریح
کرد :علیرغم فش��ارهای آمریکا ت��ا کنون مانعی
برای اجرای پروژهها وجود نداشتهاند و کار بر روی
آنها در فضایی نرم��ال ادامه دارد .همچنین وزارت
بازرگانی چین اعالم کرد :پکن به شدت با سیاست
اعمال تحریمهای ی��ک جانبه علیه ایران مخالف
بوده اس��ت و با تجارت و همکاری با ایران در قالب
تعهدات بینالمللی ادامه میدهد.

بدعهدی اروپایی ها
از س��وی دیگر و پس از خ��روج یکطرفه آمریکا از
برجام ،اروپاییها طی درخواس��تهای مکرری از
تهران خواس��تار باقی ماندن کش��ورمان در توافق
هس��تهای با این وع��ده که ای��ران از منافع برجام
برخوردار خواهد شد ،شدند .پس از طی هفتههای
طوالنی ،اروپاییها بس��ته پیش��نهادی به تهران
دادن��د ک��ه رییسجمه��وری آن را مأیوسکننده
دانس��ت .حال که ای��ن روزه��ا اروپاییها در یک
سردرگمی و وقتکشی ملموس تا زمان فرارسیدن
ضرباالجل واشنگتن برای اعمال مجدد تحریمها
علیه کشورمان هستند ،زمزمههایی از سوی برخی
مقامات اقتصادی آنها ش��نیده میشود که نشان از
بدعهدی آنها دارد .در همین رابطه« ،ورنر هویر»
رییس بانک سرمایهگذاری اروپا ادعا کرد :علیرغم
آنکه ما از توافق هستهای ایران حمایت میکنیم اما
ایران جایی نیست که ما بتوانیم در این کشور نقشی
فعال ایفا کنیم .وی افزود:در حال حاضر هیچ بانک

در دیدار الورنتیف و معاون شمخانی ارائه شد

گزارش مسکو به تهران
درخصوص دیدار ترامپ و پوتین
نماینده وی�ژه رییسجمهور روس�یه در
دیدار با معاون سیاسی دبیر شورای عالی
امنیت ملی جزئیات گفتوگوی روس�ای
جمهور روسیه و آمریکا را تشریح کرد.
«الکساندر الورنتیف» نماینده ویژه رییسجمهور
روسیه در سفر خود به تهران با سعید ایروانی معاون
سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گزارش جامعی
از گفتوگوهای انجام شده در اجالس اخیر روسای
جمهور فدراسیون روسیه و آمریکا ارائه کرد .ایروانی
در این دیدار با تشکر از سرعت عمل رییسجمهور
روسیه در اعزام نماینده ویژه به تهران ،این اقدام را
نماد روش��نی از التزام دو کشور به قواعد همکاری
و مش��ارکت راهبردی عنوان کرد .معاون سیاست
خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،گفت:
مواضع اصولی و قاطع رییسجمهور روسیه در قبال
یکجانبهگرایی و بدعهدی آمریکا نش��ان دهنده
تعهد روسیه به موازین بینالمللی و پیروی از منطق
گفتوگو و مفاهمه برای ح��ل و رفع چالشهای
سیاس��ی و امنیتی اس��ت .وی در ادامه با اشاره به
تحوالت اخی��ر در س��وریه و پیروزیهای ارتش
و نیروه��ای مردمی در جبههه��ای جنوبی ،اظهار
داشت :دستاوردهای اخیر گام موثری در پیشرفت
روند سیاس��ی در چارچوب گفتوگوهای آستانه و
سوچی به حساب میآید .ایروانی افزود :جمهوری
اسالمی ایران برای تداوم پیگیری راه حل سیاسی
باتقویتروندگفتوگوهایسوری-سوریاهمیت
ویژ های قائل است و از تالشهایی که دراین زمینه
صورت میگیرد حمایت میکند .ایروانی تصریح

اروپایی نمیتواند در ایران فعالیت کرده و یا با طرف
ایران��ی همکاری کند .هوی��ر در ادامه ادعاهایش،
گف��ت :ما باید توجه کنی��م در صورتی که در ایران
فعالی��ت کنیم مدل تجاری بانک س��رمایهگذاری
اتحادیه اروپا به خطر خواهد افتاد.
روزنامه نیکی ژاپن هم مدعی ش��د :ش��رکتهای
نفتی ژاپن آماده میشوند تا واردات نفت از ایران را
به طور کامل قطع کنند .براساس اعالم این روزنامه
ژاپنی عرضه نفت از ایران به ژاپن تا ماه اکتبر کامل
باید قطع ش��ود و جایگزین آنها عربستان و امارات
متحده عرب��ی خواهد بود« .کان��گ کیونگ-وا»
وزیر خارجه کره جنوبی نیز در اندیشکده انگلیسی
«چتم هاوس» درباره تحریم نفتی ایران گفت :این
مسئله چالش عظیمی است؛ کره جنوبی نفت خام
زیادی را از ایران وارد میکند .کانگ ضمن اش��اره
به اقدام آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت
ایران ،اظهار امیدواری کرد که کره جنوبی بتواند از
معافیتهایی در این زمینه برخوردار شود.

طرحی برای تحریم مقامهای ایرانی
واشنگتن و تلآویو نیز در اقداماتی هماهنگ درصدد
افزایش فشار بر تهران هستند« .تام کاتن» سناتور
تندروی ضدایرانی از ارائه طرحی موسوم به «قانون
گروگانگیری ایران» خب��ر داد .هدف از این طرح،
تحریم مقامات ایرانی درگیر در هرگونه بازداش��ت
ش��هروندان آمریکایی توسط ایران است .کاتن در
بیانیهای مدعی شد :هرکسی که یک آمریکایی را
به گروگان بگیرد حق ندارد به آمریکا سفر کند و از
شرایط آزادی آن بهرهمند باشد .همچنین در ادامه
تحرکات ضد ایرانی اندیشکده موسوم به «بنیاد دفاع
از دموکراسیها» مستقر در واشنگتن ،این اندیشکده
به منظور تحریم صدا و س��یمای جمهوری اسالمی
ایران ،فش��ارها بر دولت آمریکا را تشدید کرده است.
طبق این گزارش ،آنها در حال فشار بر وزارت خارجه
آمریکا هستند تا این وزارتخانه معافیت قانون تحریم
صدا و س��یما را بردارد؛ قانونی که سال  ۲۰۱۲توسط
کنگرهاینکشورتصویبشد.وزارتخارجهترکیهنیز
در بیانیهای ضمن اظهار نظر درباره مسائل مختلف از
جمله تحوالت سوریه ،از سفر هیأتی از آمریکا برای
گفتوگو درباره تحریمها علیه ایران خبر داد .این
هیأت که در هند مذاکراتی را داش��ته ،روز گذشته
برای گفتوگو درباره تحریمها علیه ایران به آنکارا
رفت .به گزارش فارس ،یک سخنگوی سفارتخانه
آمریکا در ترکیه نیز سفر این هیأت به آنکارا را تایید
و تاکید کرد که مذاک��رات روی تحریمهای ایران
متمرکز خواهد بود« .بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیستی نیز در نشست خبری مشترک با
«ویکتور اُربان» نخستوزیر مجارستان ،با تکرار
ادعاهای بیاس��اس علیه ایران ،مدعی ش��د که از
نظر اسرائیل و مجارستان ،از بین تمام کشورهای
اسالمی ،ایران بزرگترین تهدید برای آنها به شمار
میرود .نتانیاهو پیشتر با هش��دار به اتحادیه اروپا
برای ضعف نشان ندادن مقابل ایران ،از آنها خواسته
بود که به کوتاه آم��دن در برابر ایران پایان دهند و
تهدید کرده بود که اگر الزم باشد ،تلآویو در برابر
تمام دنیا میایستد.

نخستوزیر سوریه:

همکاری اقتصادی با جمهوری اسالمی
باید به سطح روابط سیاسی برسد

کرد :سطح همکاری و مواضع ایران و روسیه نشان
می دهد ،بازیگ��ری منفی رژیم صهیونیس��تی و
اقدامات ایذایی و مذبوحانه آنان تاثیری بر همکاری
دو کشور ندارد و ایران و روسیه درچارچوب ائتالف
موجود به تقویت نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با
تروریسم ادامه خواهند داد.

«عم�اد خمی�س» از مش�ارکت ای�ران
و روس�یه در بازس�ازی خرابیه�ای
بهجامانده از جنگ ویرانگر چندینساله
علیه این کشور خبر داد و گفت :همکاری
اقتص�ادی با ایران باید به س�طح روابط
سیاسی برسد.

پوتی�ن مخالف تحریمه�ای یکجانبه
علیه ایران
فرستاده ویژه رییسجمهور روسیه نیز در این دیدار
با ارایه گزارشی جامع از گفتوگوهای انجام شده
در اجالس اخیر روس��ای جمهور روسیه و آمریکا
اظهار داش��ت :روسیه خود را متعهد به پشتیبانی از
توافقات بینالمللی دانسته و بر اجتناب کشورها از
یکجانبهگرایی و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی
و تجاری برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای
دیگر تاکید دارد .الورنتیف با اشاره به مواضع روشن
و قاطع روسیه در قبال برجام بر ضرورت پایبندی و
اجرای تعهدات پذیرفته شده از سوی همه کشورها
تاکید ک��رد و افزود :رییسجمهور روس��یه اعمال
تحریمهای یکجانبه علیه ایران را مغایر با توافقنامه
نالمللی برجام میداند و در گفتوگوهای اخیر با
بی 
رییسجمهورآمریکابرغیرسازندهوزیانباربودناین
اقدام تاکید کرده است .به گزارش مهر ،الورنتیف
ای��ن دیدار با تاکید بر تقویت و اس��تمرار همکاری
سیاسی و امنیتی دو کشور در سوریه ،گفت :در عزم
و اراده دولت روسیه برای تداوم همکاری مشترک
در مبارزه با تروریس��م هیچگونه خللی وارد نشده
واین مسیر تا استقرار کامل ثبات و امنیت در سوریه
ادامه خواهد یافت.

نخس��توزیر س��وریه در برنامه «لق��اء خاص»
ش��بکه العالم ،درخصوص بازت��اب پیروزیها و
دستاوردهای بزرگ ارتش این کشور اظهار داشت:
سوریه از همان نخس��تین روزهای حملهای که
برای تخریب و نابودی این کش��ور تدارک دیده
ش��ده بود ،به خود اطمینان داشت و این اطمینان
برآمده از عزم ملتی است که تصمیم خود را برای
حمایت از ارت��ش و فرماندهان خ��ود برای دفاع
از کش��ور جزم کرده بود .وی درب��اره همپیمانان
بازس��ازی سورره هم گفت :س��وریه که توانست
پیمانی از کش��ورهای دوس��ت قدرتمند تشکیل
ده��د و محور مقاومت در برابر تروریس��م بود؛ به
طور قطع میتواند که روابطی ویژه و متمایز برقرار
کند و شرکتهایی را که بازسازی سوریه را انجام
خواهند داد ،برگزیند .خمیس افزود :ما این کار را با
روسیه و ایران آغاز کردهایم .همکاری اقتصادی
بزرگی با روسیه و هچنین کشور دوست ایران بوده
است .چند هفته پیش بود که یک هیأت سوری به
تهران سفر کرد و پیشنویس توافقنامههای آینده
برای بازسازی تدوین شد .همگان اتفاقنظر دارند
که اولویت در بازسازی سوریه همان کشورهایی
هستند که از ملت سوریه حمایت و در پیروزی بر
تروریسم کمک کردند .نخستوزیر سوریه درباره

سطح روابط تهران -دمش��ق نیز گفت :همگان
میدانند که پرونده اقتصادی در زمینه همکاری
ایران به سطح سیاسی و راهبردی نرسیده است.
در سفرهای مکرر و همچنین در دوره دولتهای
سابق ،همواره تالش کردهایم و بر این نکته تاکید
کردهایم که سطح همکاری اقتصادی با جمهوری
اسالمی ایران باید به سطح روابط سیاسی برسد.
در واقع ،نگاه و چش��ماندازی بین مسئوالن ارشد
دو کش��ور و عزم و اراده برای همکاری اقتصادی
وجود دارد .به گزارش تسنیم ،وی ادامه داد :ما در
این زمینه کار کردهایم .ما امروز با چش��ماندازی
برای آینده ب��ه منظور همکاری طوالنی مدت در
زمینههای متعدد اقتصادی قرار داریم.
بازسازی را با روسیه و ایران
دنبال میکنیم
خمیس در تش��ریح سهم هر کش��ور از بازسازی
س��وریه ،اظهار داش��ت :الزم به تکرار نیست که
امروز کس��ی که اقتصاد کش��ورش را در شرایط
دشوار به طور صحیح اداره میکند و روابطی را با
کشورهای دوست و حامی خود ایجاد کرده است
و این کش��ورها هم پیمان و شریک او در مبارزه با
تروریسم بودهاند از جمله ایران و روسیه ،در عمل
زیربنای اقتصاد خود را بر مبنای همکاری و احترام
متقابل بنا کرده است و کسی که امروز نمایشگاه
بینالمللی دمشق را بر پا کرده است ،این امر به این
معناست که بازسازی سوریه فقط از داخل خواهد
بود .ما همکاری اس��تراتژیکی را بر مبنای احترام
متقابل با کش��ورهای دوست مثل روسیه و ایران
ایجاد کردهایم.

خطیب نمازجمعه تهران:

ارتباطی با آمریکا نخواهیم داشت
آیتاهلل سیداحمد خاتمی گفت :مفسد هرکس که هست و
در هر جایگاه و نهادی که قرار دارد و هر نسبتی با هر کس
که دارد ،باید قاطعانه مورد برخورد قرار گیرد و وجود خط
قرمز جعلی در این موضوع پذیرفتنی نیست.

فقط قانون است ،تصریح کرد :مفسد هرکس که هست و در هر جایگاه
و نهادی که قرار دارد و هر نسبتی با هر کس که دارد ،باید قاطعانه مورد
ی در مورد فس��اد
برخ��ورد قرار گیرد .خاتمی افزود :خط قرمزهای جعل 
مورد قبول نیست؛ فقط قانون محور است.

خطیب نمازجمعه تهران به رهنموده��ای رهبر انقالب در دیدار هفته
گذشته با هیأت دولت اش��اره کرد و با تأکید بر ضرورت مقابله ج ّدی با
فساد ،اظهار داشت :فس��اد ،خوره هر نظامی است و اگر در نظام باطل
هم فساد وجود داشته باشد ،آن را متالشی میکند .خاتمی ،جمله شهید
بهش��تی مبنی بر اینکه بزرگترین عامل س��قوط رژیم شاه ،فساد نظام
اداری بود را یادآور شد و تصریح کرد :باید مراقب این خوره بود.
وی با بیان اینکه فساد ،کار غیرقانونی است و بدترین شکل فساد ،دور
زدن قانون است .اینکه آدم کار غلط انجام دهد و توجیه قانونی و پوشش
قانونی برای آن انجام دهد .همان کاری که بنیاس��رائیل انجام داد و
وقتی قرار شد شنبهها ماهی نگیرند ،شنبهشب راه ماهیها را میبستند
و یکشنبه ماهیها را میگرفتند .خاتمی ادامه داد :باید با هر نوع فسادی
مخصوص ًا دست انداختن به بیتالمال برخورد شود .این بدترین نوع فساد
است و شدیدترین برخورد باید با آن بشود.
خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه برای برخورد با مفسدان ،مالک

ضرورت نظارت در مبارزه با فساد
وی ،ضرورت نظارت در مبارزه با فساد را مورد تأکید قرار داد و افزود :هم
نظارت علنی مهم اس��ت و هم نظارت مخفی که موال علی(ع) هم این
نوع نظارت را داشت .خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه باید گزارش
شفاف و صریح و با د ّقت در مورد فساد به مردم داد ،تصریح کرد :مردم
صاحب این انقالب و نظام هس��تند .امام علی فرمود اگر دیدی رعیت
سؤال دارند ،باید افشا کرد .مقام ّ
معظم رهبری هم به صدا و سیما تأکید
داشتند که این گزارشها را پخش کنید.
وی ادامه داد :البته نبای��د در این عرصه مبالغه کرد و حق خدمتگزاران
پ��اک را ضایع کرد .در بدنه نظ��ام اداری ،قضایی و قانونگذاری ،انبوه
کارگزاران پاک حضور دارند .نباید طوری برخورد کرد که انگار فس��اد،
همه جای کش��ور را فرا گرفته اس��ت .این ،هم خالف واقع است و هم
س��یاهنمایی .خاتمی در خطبههای نمازجمعه تهران ،افزود :پاکی هم
بسیار است اما باید همان مقدار فسادی که وجود دارد ،بیمحابا و بدون

مالحظه ،و به صورت قاطعانه برخورد شود.
وی به توصی��ه رهبر انقالب مبن��ی بر فعالیته��ای دیپلماتیک با
کش��ورهای دنیا به جز موارد معدودی همچون آمریکا ،اشاره کرد و
اظهار داشت :اصل  152قانون اساسی میگوید دیپلماسی ما شش
پایه دارد که اولین پایه آن ،نفی هرگونه سلطه و سلطهپذیری است
و ما بر اس��اس آن با همه دنیا ارتباط داریم ،جز آمریکا و رژیم جعلی
صهیونیستی .رژیم صهیونیس��تی ،رژیمی جعلی است و آمریکا هم
تا وقتی آدم نشود با آن رابطه نخواهیم داشت که تا االن ،آدم نشده
است .خاتمی ادامه داد :ش��عار نه شرقی نه غربی ،یعنی اینکه شرق
و غرب ،حق س��لطه بر ما را ندارند ،لکن ارتباط با کش��ورهای دنیا،
متن قانون اساسی است .اینکه مقام ّ
معظم رهبری و رئیس جمهور،
پیک ویژه به روسیه میفرستند و اینکه با چین و هند مراوده داریم،
این رفتاری اس��ت کام ً
ال بر اس��اس قانون.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،خطیب نمازجمع��ه تهران با بیان
اینکه اگر آمریکا و اروپا ببینند ما در بنبس��ت هستیم فشار را افزایش
میدهند ،خاطرنشان کرد :سیاست ع ّزت ،حکمت و مصلحت میگوید
ون»؛ یعنی نه ظلم بپذیر
ون َوال ت ُْظلَ ُم َ
ما با همه دنیا بر اساس «ال ت َْظل ُِم َ
و نه ظلم بکن ،روابطمان را تنظیم کردهایم و این ،سیاست حق و ثابت
نظام اسالمی است.

گزیده ها

هزینه هنگفت آمریکا
برای بیثباتی در دنیا

محمدج��واد ظریف وزیر امور
خارجه ایران با انتشار ویدئویی
از رون��د صادرات تس��لیحاتی
آمری��کا در دههه��ای اخی��ر،
نوشته اس��ت که واشنگتن با
صادرات این حجم از س�لاح،
جهان را بیثبات میکند .وی
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ،نوشت :آمریکا با صادرات
تسلیحاتی ،جهان را بیثبات میکند و بودجهای را که میتوانست
برای آیندهای روشنتر استفاده شود ،هدر میدهد .ظریف افزود :با
این وجود ،تسلیحات این کش��ور حتی نمیتواند امنیت شهروندان
این کش��ور را تأمین کند :سهم ۳۵درصدی از بودجه نظامی جهان،
نتوانس��ت مانع آن ش��ود که ۱۵سعودی در یازده س��پتامبر بیش از
۹۰۰۰آمریکایی را به قتل رسانده یا مجروح کنند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،بر اس��اس این ویدئوی منتشر شده توسط ظریف که با
اتکا به دادههای موسسه بینالمللی مطالعات صلح استکهلم ساخته
شده ،در سالهای اخیر کشورهای عربی منطقه غربآسیا از جمله
عربس��تان ،امارات ،قط��ر و بحرین ب��ه مهمتری��ن واردکنندگان
تسلیحات از آمریکا بدل شدهاند.

واکنش ایران به ادعای مضحک
سرقت اسناد محرمانه هستهای

نمایندگی ایران در سازمان ملل
به ادعای مطرح شده از سوی
رژی��م صهیونیس��تی مبنی بر
س��رقت مقادیر زیادی اس��ناد
محرمانه هس��تهای از تهران،
واکن��ش نش��ان داد .علیرضا
میریوسفی رایزن مطبوعاتی
دفتر نمایندگی ایران در س��ازمان ملل متحد با بیمعنی و خندهدار
خواندن ادعای صهیونیس��تها ،گفت :ایران همواره درباره اینکه
ساخت سالحهای کشتار جمعی علیه ارزشهای ملی است ،شفاف
بوده است .میریوسفی در پیامی به روزنامه «نیویورکتایمز» تاکید
کرد :ای��ن ادعا که ایران ،چنین اطالعات حساس��ی را در انبارهای
دورافتاده در تهران رها کرده اس��ت ،به صورت خندهداری بیمعنی
اس��ت .به گزارش فارس ،وی با رد ادعای دست یافتن جاسوسان و
عوامل موساد به اسناد طبقهبندیشده برنامه هستهای ایران ،اضافه
کرد :گویی آنها در تالش هس��تند تا ادعاه��ای عجیب و غریبی را
س��رهم کنند که مخاطب غربی باور میکند .نتانیاهو در تاریخ 10
اردیبهشت در ش��وی تبلیغاتی جدید علیه ایران ،در یک سخنرانی
زنده تلویزیونی زونکن و لوحهای فشردهای تحت عنوان «اسناد و
مدارک» نشان داد و مدعی شد بعد از امضای برجام ،ایران به صورت
مخفیانه بُعد نظامی برنامه هستهای خود را حفظ کرده و تالش داشته
به سالح اتمی برسد.

دهمین گزارش وزارت خارجه
از اجرای برجام به مجلس

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
ام��ور خارجه گف��ت :دهمین
گ��زارش س��ه ماه��ه ای��ن
وزارتخانه در خصوص اجرای
برجام چهارشنبه گذشته تقدیم
کمیسیون امنیت ملی مجلس
شد .وی افزود :در این گزارش
خاطر نش��ان شده که تحوالت س��ه ماهه اخیر کامال متاثر از اقدام
غیرقانون��ی و یکجانب��ه دولت آمری��کا در خروج از برج��ام در ۱۸
اردیبهشت  ۱۳۹۷بوده است .قاسمی اضافه کرد :در این گزارش ،با
اشاره به تشدید اقدامات و رویکرد خصمانه دولت آمریکا علیه ایران
در دوره مس��ئولیت رییسجمهور کنونی این کش��ور و نقض مکرر
تعهدات دولت آمریکا وفق برجام ،اقدامات دولت آمریکا طی س��ه
ماهه اخیر و پس از س��خنرانی اختصاصی رییسجمهور این کشور
راجع به سیاس��ت جدید این کشور در قبال ایران در  ۱۸اردیبهشت،
تشریح شده اس��ت .س��خنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار
داشت :در بخش دیگری از دهمین گزارش سه ماهه ،اقدامات وزارت
امور خارجه درخصوص پیگیری مطالبات بر حق جمهوری اسالمی
تهای موجود ،اشاره شده است.
ایران و با استفاده از کلیه ظرفی 

سناریوسازی ضدایرانی
در اروپا توسط موساد

رس��انههای صهیونیس��تی
گزارش دادند ک��ه اطالعات
مربوط به سناریوی ضدایرانی
اخیر در اروپا را موساد در اختیار
س��رویسهای اطالعات��ی
اروپای��ی قرار داده اس��ت .ماه
گذش��ته دقیقا در همان روزی
که رییسجمهور ایران در س��فر اروپاییاش وارد اتریش شد ،چند
دولت اروپایی اعالم کردند که در یک عملیات اطالعاتی ،یک زوج
ایرانیاالصل و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام تالش برای بمبگذاری
در نشس��ت گروهک تروریستی منافقین بازداش��ت کردهاند .بعدا
مشخص شد که زوج بازداشتشده ،از اعضای خود گروهک منافقین
هستند .با این وجود ،رژیم صهیونیستی و آمریکا مانور گستردهای
روی این سناریو داده و ایران را به انجام اقدامات تروریستی در اروپا
متهم کردند .به گزارش فارس ،کانال  ۲تلویزیون رژیم صهیونیستی
امروز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که س��رویسهای اطالعاتی
اروپایی بر اس��اس دادههایی وارد عمل شدهاند که موساد در اختیار
آنها قرار داده است.

مقابله با تهاجم رسانهای دشمن
ماموریت سپاه است

سردار رمضان شریف سخنگو
و مس��ئول روابط عمومی کل
س��پاه پاس��داران با اش��اره به
انتص��اب س��ردار جمالالدین
آبرومند ب��ه عنوان جانش��ین
فرمانده قرارگاه جنگ نرم سپاه،
گفت :با توجه به شرایط تهاجم
روانی و جنگ رسانهای ترکیبی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری
اسالمی و سپاه پاسداران از مدتها قبل قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه
جنگ نرم در سپاه شکل گرفته است .به گزارش سپاهنیوز ،وی افزود:
از آنجا که در ماههای اخیر ضرورت تقوی��ت این قرارگاه مورد توجه
مسئوالن سپاه قرار گرفته بود ،فرمانده کل سپاه تشخیص داد یکی از
سرداران خوشفکر ،قوی و پای کار سپاه در دوران دفاع مقدس و پس
از آن به نام سردار آبرومند که سالها در حوزه طرح و برنامه و لجستیک
منشأ خدمات و خیر برای سپاه بوده به این قرارگاه منتقل شود.

