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ایرانوجهان
اخبار
سوئیفت دسترسی برخی از
بانکهای ایرانی را قطع کرد

جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی
(سوئیفت) روز گذشته اعالم کرد که دسترسی
برخی بانکهای نامشخص به این شبکه مالی را
به علت آنچه که ثبات و تمامیت سیستم مالی
جهانی عنوان کرد ،قطع کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،سوئیفت
در بیانیهای مختصر با اشاره به اینکه تعلیق
بانکهای ایرانی از دسترسی به این سیستم
مالی قابل تاسف است ،اعالم کرد که این اقدام
را جهت ثبات و تمامیت سیستم مالی جهانی
انجام داده است.

ادامه همکاری تجاری قانونی با
ایران امکانپذیر است

ساعاتی پس از اجراییشدن دور دوم
تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران سخنگوی
دولت آلمان اطمینان داد که کشورهای اروپایی
میتوانند امکانات الزم برای ادام ه همکاریهای
تجاری با ایران را فراهم کنند.
به گزارش دویچه وله ،اشفتان زایبرت در
جمع خبرنگاران تاکید کرد که همکاری با ایران
بر مبنای قوانین اروپایی هنوز امکانپذیر است.
او گفت ،در این زمینه دولت آلمان با شرکای
اروپایی خود وارد گفتوگو شده است .از
سوی دیگر ،روز گذشته رویترز گزارش داد که
دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس مصمم

است ،برای تامین مواد دارویی و خوراکی در
ایران ،یک کانال ارتباطی مالی ایجاد کند .در
بیانی ه این نهاد دولتی ضمن تاکید بر اینکه
دولت سوئیس خود را موظف به حفاظت از
منافع اقتصادی سوئیس میداند آمده است
که دبیرخان ه امور اقتصادی در این راستا و برای
ایجاد یک کانال ارتباطی مالی با مقامات ایاالت
متحده وارد مذاکره شده است.

کشورهایی که از تحریمهای آمریکا
معاف می شوند مشخص شدند

ایاالت متحده به طور موقت استثناهایی را
برای کشورهای چین ،هند ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن،
کره جنوبی ،تایوان و ترکیه از تحریمهای ایران
صادر می کند.
به گزارش اسپوتنیک ،مایک پمپئو ،وزیر امور
خارجه ایاالت متحده ،گفت که ایاالت متحده
کشورهای چین ،هند ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن ،کره
جنوبی ،تایوان و ترکیه را از تحریم های علیه
ایران معاف می کند.
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اخبار

«ابتکار» تحوالت سیاسی ایاالت متحده پیش از انتخابات کنگره را بررسی میکند

رایزنی ایران و روسیه در مورد
تحوالت سوریه و یمن

آمریکا در برزخ ترامپ

انتخابات تعیین کننده کنگره آمریکا در حالی
برگزار میشود که به گفته ناظران این انتخابات
در واقع حکم نوعی رفراندوم در مورد سیاستهای
دولت ترامپ را دارد .در همین رابطه از یک سوی
ماجرا طرفداران ترامپ او را تحسین میکنند و
معتقدند که او باعث بازگشت اقتدار ،کار و ثروت
در جامعه آمریکایی شده است اما از سوی دیگر
ماجرا ،منتقدان ترامپ با انتقاد گسترده از او
عالوه بر شخصیت فردی رئیس جمهوری ،در مورد
سیاستهای سختگیرانه و مبهم دولت نیز ابراز
نارضایتی شدید میکنند.
چندی قبل خبرگزاری رویترز با همکاری یکی از
موسسات معتبر آمریکایی طی یک نظرسنجی،
اعالم کرد که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ
جامعه آمریکایی به شدت دوقطبی و خشمگین
شده است .این نظرسنجی میافزاید که در خانواده
و در محافل دوستانه جدال و بگومگو به حدی
میان طرفداران دولت و منتقدان او وجود دارد که
در بسیاری از موارد شاهد قطع روابط خانوادگی و
دوستی هستیم.
امیدواری سخت دموکراتها
انتخابات کنگره آمریکا پیش از آنکه رسما ً آغاز
شود با یک امیدواری فزاینده برای دموکراتها
روبرو بوده است ،به طوریکه اکثر نظرسنجیها
و همچنین تحلیل رفتار رای دهندگان نشان
دهنده اقبال مضاعف آنها نسبت به گروه رقیب
جمهوریخواهان است .اما از سوی دیگر،
جمهوریخواهان نیز با دست بسته به میدان
نیامدهاند ،چرا که کمپینهای انتخاباتی آنها عالوه
بر شور و شوق طرفداران ،از یک اهرم کارساز به
نام ملیگرایی و نیز پوپولیسم آن هم در میان
جامعه آماری طبقات زیر متوسط ،نواحی روستایی
و همچنین مناطق کشاورزی آمریکا استفاده
میکنند.
در همین راستا ،ترامپ نیز وارد عمل شده و با
رفتن به کمپینهای انتخاباتی سعی دارد از این دو
قطبی نهایت بهرهبرداری را صورت دهد .او در مورد
مهاجرانی که در مرز مکزیک هستند میگوید که
پاسخ سنگپراکنی از سوی آنها گلوله خواهد بود.
همچنین با نشان دادن ویدیوهایی در صفحات
اجتماعی ،مهاجران غیرقانونی را به تصویر میکشد
و به مخاطبان و طرفدارنش میگوید ،دموکراتها
این افراد را به کشور راه دادهاند.
در چنین شرایطی است که تحلیلگران آمریکایی
معتقدند در این انتخابات دیگر مسائلی همچون
قوانین فدرال ،مالیات ،مسائل بهداشت و درمان
مطرح نیست ،بلکه پس از این فضا است که نحوه
کنشگری و سیاستورزی در آمریکا تعیین شده
و در روندهای بینالمللی حاکمیت یکجانبهگرایی
تکلیفش به میزان زیادی مشخص خواهد شد.

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com

ترامپ اکنون برای انتخابات یک استراتژی واضح و مشخص دارد .او با تمرکز بر مساله مهاجرت و بازی کردن با دستاوردهای اقتصادی دولتش،
دموکراتها را به چالش میکشد .حتی دو روز قبل تصریح کرده بود که اگر دموکراتها در انتخابات پیروز شوند ،مردم شاهد ادامه سیاستهای
سوسیالیستی خواهند بود و در چنین شرایطی است که میتوانم به شما بگویم :به ونزوئال خوش آمدید!

هر چند
نظرسنجی
ها از پیروزی
دموکرات ها در
انتخاباتکنگره
حکایت می
کنند ،اما پیش
بینی می شود
سناهمچنان
در اختیار
جمهوری
خواهان باشد
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز ترامپ اکنون
برای انتخابات یک استراتژی واضح و مشخص
دارد .او با تمرکز بر مساله مهاجرت و بازی کردن
با دستاوردهای اقتصادی دولتش ،دموکراتها را به
چالش میکشد .حتی دو روز قبل تصریح کرده بود
که اگر دموکراتها در انتخابات پیروز شوند ،مردم
شاهد ادامه سیاستهای سوسیالیستی خواهند
بود و در چنین شرایطی است که میتوانم به شما
بگویم :به ونزوئال خوش آمدید! در همین رابطه،
جمهوریخواهان و کاخ سفید تمرکز خود را عالوه
بر مکانهایی که به طور سنتی تمایل به آنها دارند،
بر روی مناطقی همچون ،میسوری ،ویرجینیا و
اوهایو قرار داده و از این مناطق به عنوان برگ برنده
خود یاد میکنند.
سایه شوک  2016بر سر دموکراتها
از سوی مقابل دموکراتها که همراهی اقشار
روشنفکر ،دانشگاهی و رسانهها را با خود

ظریف در گفت و گو با «یو اس ای تودی»:

دارند ،در شرایطی به سر میبرند که طبق اکثر
ی و در اختیار گرفتن
نظرسنجیها امکان پیروز 
کنگره از سوی آنها بسیار محتمل است.
اما شرایط دیگری نیز برای آنها وجود دارد؛ جایی
که به نظر تحلیلگران ممکن است مانند انتخابات
ریاست جمهوری سال  2016به عنوان پاشنه آشیل
آنها قلمداد شود.
این تحلیلگران هشدار میدهند ،در فضاهایی
که امکان پیروزی یک جناح و نامزد وجود
دارد ،طرفداران آنها ممکن است با خیال راحت
روز رایگیری را در خانه بمانند و ناگهان مانند
انتخابات ریاست جمهوری ،چشم باز کرده و با
حیرت مشاهده کنند که شخصی مانند ترامپ از
صندوق رای بیرون آمده است.
در همین راستا است که در خصوص انتخابات
آمریکا و اینکه نتیجه آن چه تاثیری میتواند در
داخل و خارج از این کشور داشته باشد ،توجه به

چند نکته ضروری است.
نخست اینکه هر چند تا به اینجای کار اکثر
نظرسنجیها ،حاکی از پیروزی دموکراتهاست،
اما به احتمال فراوان همچنان سنا در دست
جمهوریخواهان باقی خواهد ماند و این امر
میتواند به میزان زیادی قدرت مانور آنها را
افزایش دهد.
از سوی دیگر ،هر چند پیروزی دموکراتها در
انتخابات کنگره میتواند در اجرای سیاستهای
سختگیرانه و روندهای یکجانبهگرایانه سیاست
خارجی ترامپ ایستادگی کند ،اما نباید فراموش
کرد که عالوه بر اقشار مختلف مردم  ،صاحبان
صنایع بزرگ ،و نیز حلقههای قدرتمندی در
وزارت خارجه و پنتاگون به شدت از ترامپ و
سیاستهای او جانبداری کرده و سپر محکمی
را در برابر حجمه و انتقادات رقبا برای او و
جمهوریخواهان ایجاد کردهاند.

آخرین تحوالت سوریه و یمن و مسائل
مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه،
وضعیت ادلب ،دستور کار دور آتی نشست
بین المللی صلح سوریه ،در دیدار هیاتهای
بلند پایه روسیه و ایران در تهران بررسی شد.
به گزارش ایرنا ،الکساندر الورنتیف نماینده
ویژه والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه
در امور سوریه و سرگئی ورشینین معاون وزیر
خارجه روسیه روز گذشته در محل وزارت امور
خارجه با حسین جابری انصاری دستیار ارشد
وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره
کننده ارشد ایران در امور سوریه و یمن دیدار
و گفت وگو کردند .در این مالقات آخرین
تحوالت سوریه و یمن بررسی و در خصوص
مسائل مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی
سوریه ،وضعیت ادلب ،دستور کار دور آتی
نشست بین المللی صلح سوریه در آستانه و
همچنین تسهیل تالش های سازمان ملل برای
آغاز گفت وگوهای یمنی  -یمنی ،وضعیت
حدیده و راه های بسترسازی روند ایجاد صلح
در یمن رایزنی و هماهنگی الزم به عمل آمد.

در انتظار واکنش اروپا به
تحریمهای آمریکا باشید

سخنگوی کمیسیون اروپا بدون هیچگونه
اظهارنظری در قبال تحریمهای اعمالی آمریکا
علیه ایران ،اعالم کرد که همه منتظر واکنش
اتحادیه اروپا به این تحریمها بمانند.
به گزارش یورونیوز ،این سخنگوی کمیسون
اروپا اعالم کرد که تا روشن نشدن مسائل،
چیزی نخواهد گفت .وی گفت :من بیش از
این وارد جزئیات نمیشوم .منطقی نیست
که بیش از این وارد جزئیات شویم؛ اما منتظر
بمانید.

الزمه گفتوگو با آمریکا اتخاذ رویکرد جدید از جانب واشنگتن است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و
گو با روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی» ،الزمه گفت و گو با
آمریکا را اتخاذ رویکرد جدید از جانب واشنگتن و احترام متقابل
دانست.
ظریف به خبرنگار یو اس ای تودی گفت :گرچه اعتماد
متقابل پیش شرط مذاکره نیست ولی احترام متقابل پیش
شرط مذاکره است .ما به توافقنامهای با آمریکا دست یافتیم
که دو صفحهای نبود (اشاره به توافق هسته ای اخیر آمریکا
و کره شمالی) و  150صفحه داشت اما آمریکا تصمیم گرفت
که از آن خارج شود .تقصیر ما نبود که آمریکا طرف مذاکره
قابل اعتمادی نیست .این مشکلی است که جامعه جهانی با آن
مواجه است .وی گفت :فکر میکنم میتوانیم نمونه متفاوتی
ساخته و گذشته را کنار بگذاریم .متاسفانه این دولت ثابت کرد
که این کار غیر ممکن است.
به گزارش ایرنا ،خبرنگار «یو اس ای تو دی» پرسید راهی برای
عبور از این بن بست وجود ندارد؟ به گفته خودتان شما دولتی را
می خواهید که رویکردی متفاوت داشته باشد .ظریف در جواب
گفت  :ما به رویکردی متفاوت نیاز داریم نه دولتی که رویکردی

متفاوت داشته باشد .معتقدم که انسان می تواند تغییر کند.
این دولت نیز می تواند رویکردی متفاوت داشته باشد.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا می
خواهید به انتظار پایان دولت ترامپ بنشینید؟ اظهار داشت
 :می خواهیم در انتظار پایان این رویکرد باشیم .دولت ترامپ
می تواند رویکرد خود را تغییر دهد .ما در امور داخلی آمریکا
دخالت نمی کنیم .تصمیم با آمریکاییها است که چه کسی را
به ریاست جمهوری انتخاب کنند .ما می خواهیم شاهد یک
رویکرد متفاوت باشیم .اهمیتی نمی دهیم که چه کسی آن را
هدایت کند .خبرنگار روزنامه آمریکایی یو اس ای تو دی پرسید
 :اگر رئیس جمهوری جدیدی بر سر کار آید ،آیا ایران تمایل به
گفت و گو دارد؟ که وزیر خارجه در جواب گفت  :اگر رویکرد
جدیدی وجود داشته باشد.
سفیر ایران از دانمارک اخراج نشده است
از سوی دیگر رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین روز
گذشته در گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره
به ادعای برخی از مقامات دانمارکی درخصوص عملیات نافرجام
علیه یک فرد در این کشور و اخراج سفیر ایران از دانمارک،

انتقاد شدید ترامپ از عربستان به خاطر جنگ یمن

انتساب عملیات ادعایی به ایران را قویا تکذیب کرد و گفت:
به هیچ عنوان اینطور نبوده و سفیر ایران هم از دانمارک اخراج
نشده است .وزیر امور خارجه در ادامه یادآور شد :ما با دولت
دانمارک دیدگاههای خود را مطرح کردیم و به آنها اذعان داشتیم
که پناه دادن به تروریستها قابل قبول نیست .ظریف تاکید
کرد :طرح چنین ادعاهایی در مورد دخالت ایران در حادثه
دانمارک و دستگیری که اخیرا انجام شده ساخته موساد است.
اعالم آمادگی وزارت خارجه برای کشف حقایق حادثه دانمارک
وزیر امور خارجه همچنین اظهار کرد :با توجه به حادثه
پیش آمده؛ ما اعالم آمادگی برای همکاری جهت کشف حقایق
کردیم ،لذا باید دید دانمارکیها تا چه میزان میخواهند به
تعهدات بینالمللی خود عمل کنند .گفتنی است ،اخیرا فین
بورج اندرسون ،رئیس سرویس امنیتی دانمارک در کنفرانسی
خبری با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله به یک
شخص دانمارکی ادعا کرد که این حمله علیه رهبر دانمارکی
گروهک االحوازیه انجام گرفته است .اندرسون همچنین در این
باره ابراز عقیده کرد که ما با یک سازمان اطالعاتی ایرانی که
برای حمله در خاک دانمارک برنامه ریخته است ،طرف هستیم.

واکنش وزارت خارجه به رد CFT
توسط شورای نگهبان
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در
خصوص رد  CFTو اینکه این موضوع وقت
خریدن ایران است ،گفت :به این تحلیل
اعتقاد ندارم و این تحلیلهایی از موضع
سیاسی و جناحی است و بخشی مربوط به
مسائل داخلی است.
وی افزود :موضع ما همان موضع اصولی
است که میگوییم کنوانسیون باید اجرایی شود
و این برای مردم دارای سودمندیهای زیادی
است و در صورت عدم تصویب با مشکالت
عدیدهای روبرو خواهیم شد .سخنگوی وزارت
امور خارجه تاکید کرد :االن بحث ایراداتی
است که ما امیدواریم در جهت رفع شبهات
از نظر کارشناسی مجددا حضور فعالی داشته
باشیم و امیدوارم این شبهات برای شورای
نگهبان روشن شود و ما بتوانیم در این مسیر
درست گام برداریم.

وزیر امور خارجه آمریکا:

سعودیها نمیدانند که چگونه از سالحهای
آمریکایی استفاده کنند

فشار اقتصادی بیسابق ه علیه ایران
را آغاز کردهایم

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ،عربستان سعودی را متهم به استفاده از سالحهای آمریکایی در جنگ با یمن کرد.
به گزارش اسپوتنیک ،رئیس جمهوری آمریکا حمله موشکی ماه آگوست ائتالف عربی به یک دستگاه اتوبوس حامل کودکان در
یمن را وحشتناک توصیف کرد .دونالد ترامپ گفت :آنچه که با اتوبوس حامل کودکان در یمن رخ داد ،وحشتناک بود آیا این
موضوع مرا آزار میدهد؟ آزار کلمهای نیست که احساس مرا در این باره نشان دهد .آنها افرادی هستند که نمی دانند چگونه
از سالح ها استفاده کنند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که امکان توقف فروش سالح به
عربستان سعودی وجود دارد یا خیر؟ ،گفت :ما به دقت اوضاع یمن را زیر نظر داریم .یمن در حال حاضر جنجالیترین مکان بر
روی کره زمین است .من با مقامات عربستان سعودی گفتوگو خواهم کرد .من نمی خواهم افرادی که طریقه استفاده از سالح ها را
نمیدانند ،آنها را مورد استفاده قرار دهند.
گفتنی است ،ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی در تاریخ  9آگوست به اتوبوس حامل کودکان در شمال یمن حمله موشکی صورت داد که منجر
به کشته شدن ده ها غیر نظامی شد.
در پی این حمله موشکی  50تن کشته شدند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می دادند .در یمن از سال  2014درگیری داخلی ادامه دارد.
در یک طرف این نزاع جنبش شیعه انصارالله(حوثی) و در طرف دیگر آن ارتش دولتی و شبه نظامیان وفادار به منصور هادی ،رئیس جمهوری مستعفی
این کشور قرار دارند .از سال  2015ائتالف عربی به ریاست عربستان سعودی پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی را برعهده دارد .طی سه سال ونیم جنگی
که توسط نیروهای ائتالف عربی در یمن برپا شده ،تاکنون هزاران غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند و سازمان ملل بارها در خصوص اوضاع وخیم کودکان
یمنی که در معرض سوء تغذیه و بیماریهای واگیردار هستند هشدار داده است؛ به طوریکه چندی قبل یکی از مسئوالن سازمان ملل یمن را بدترین جای
جهان برای کودکان توصیف کرده بود.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در یک نشست خبری با استیون منوچین وزیر خزانهداری این کشور ،با بیان اینکه
یک سازوکار بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی علیه ایران آغاز کردهایم ،گفت :بعد از روی کار آمدن ترامپ  19مورد تحریم
علیه ایران مورد اجرا قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا ،وی با مطرح کردن اتهامات بیاساس به ایران در ادامه سیاستهای ایرانهراسی این کشور و متهم کردن
ایران به ایجاد بیثباتی در خاورمیانه اظهار کرد :ما در تالش هستیم که رفتار ایران در منطقه را تغییر دهیم به نحوی که
تغییری  180درجه در رفتار ایران در این زمینه ایجاد شود.
وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن رئیس جمهوری ترامپ  19مورد تحریم در مورد ایران مورد اجرا
قرار گرفته و امروز نیز تحریمهای جدید و بیشتری اعمال خواهد شد» ،اظهار کرد :در همین چهارچوب از ماه می حدود  100شرکت
فعالیتهای خود در ایران را لغو کردهاند و اگر شرکتی به تحریمهای آمریکا توجه نکند و همچنان به فعالیتهای خود با ایران ادامه دهد و در این زمینه
با ایران همکاری کند با تحریمهای سنگینی روبرو خواهد شد و مجازات دردناکی در پیش رو خواهد داشت.
پمپئو همچنین مدعی شد 100:درصد درآمد نفت ایران در حسابهای خارجیاش مسدود میشود و فقط در زمینه کاالهای بشردوستانه میتوانند
از این حسابها استفاده کنند.
وی در ادامه درباره معافیتهای آمریکا در حوزه فعالیتهای هستهای گفت :برخی معافیتها که مربوط به فعالیتهای هستهای نیست را ما معاف
کردیم اما تمامی این معافیتها به فعالیتهای صلح آمیز بر میگردد ،مانند نیروگاه بوشهر.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره مبنی بر اینکه شما ایران را متهم به بیثباتی در خاورمیانه میکنید در حالیکه عربستان با اقدامات
خود باعث بی ثباتی در خاورمیانه شده و چه تفاوتی بین این دو کشور وجود دارد؟ مدعی شد :اجازه بدهید که من به شما بگویم چه تفاوتی وجود
دارد .ایران اسرائیل را تهدید به نابودی میکند .فرق ایران و عربستان بسیار زیاد است.

