15

ایرانوجهان

شنبه  4 /خرداد  / 1398شماره 4276

www.ebtekarnews.com

اخبار

سرانجام بریگزیت دولت «ترزا می» را بلعید

تروریست شخص ترامپ است

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان
که به پاکستان سفر کرده است درباره
اظهارات سخیف دونالد ترامپ که ملت
ایران را تروریست خطاب کرده است،
گفت :آقای ترامپ با اظهارات خودش نشان
داده اوال ً تاریخ نمیداند و ثانیا ً مردم ایران
را نمیشناسد و ثالثا ً ثابت کرده است که
ادعاهای او و همکارانش در حمایت از مردم
ایران چقدر دروغ است .چند روز قبل اعالم
کرد که پایان ایران خواهد بود که ایران پایان
او را خواهد دید اما او هیچگاه پایان ایران
را نخواهد دید .ایران هزاران سال بوده و
خواهد بود و یک کشور تازه به دوران رسیده
نمیتواند اینگونه درباره ایران صحبت کند.
این مسئله نشان میدهد ترامپ حتی در
ظاهرسازی نمیتواند خوب عمل کند و نیات
واقعی و درونی خود را درباره مردم ایران بروز
میدهد.
وی ادامه داد :او بارها مردم ایران را با لقبی
که فقط برازنده خودش است یعنی «تروریسم»
متهم کرده است .او اعالم کرده که علیه مردم
ایران جنگ اقتصادی میکند و این جنگ یعنی
ترور و تالش برای تهدید یک دیدگاه سیاسی از
طریق فشار اقتصادی و جلوگیری از فروش غذا
و دارو و مواد اولیه آن هم برخالف دستور دیوان
بینالمللی دادگستری .اگر کسی تروریست
است شخص ترامپ است نه جمهوری اسالمی
ایران که همواره در منطقه در صف اول مبارزه
با تروریسم بوده است و حمایت ما از مردم
عراق و سوریه توسط مردم این کشورها بارها
مورد قدردانی قرار گرفته و این مسئلهای است
که همه به آن اذعان دارند.

پایان خویشتنداری ایران
و ضرورت اجرای تعهدات اروپا

پاسخ سخنگوی نمایندگی ایران
درباره دیدار ظریف با سناتور
آمریکایی

پایان کار خانم نخستوزیر
او روز گذشته به دلیل آنچه که بر سر بریگزیت
رخ داده اظهار تاسف کرد و همزمان خبرگزاری
یورونیوز از افرادی نظیر از بوریس جانسون وزیر
خارجه سابق ،آندرآ لیدسام وزیر مستعفی کابینه،
مایکل گوو وزیر محیطزیست ،جرمی هانت وزیر
امور خارجه ،دومینیک راب وزیر مستعفی دیگر،
ساجد جاوید وزیر کشور و نیز امبر راد وزیر کار
به عنوان جانشینان احتمالی «ترزا می» به عنوان
نخستوزیر آینده بریتانیا نام برد.
دورخیز بوریس جانسون برای نخستوزیری
پیش از این ،هفته گذشته و در حالی که «ترزا
می» نتوانست در نشست با رهبران حزب کارگر
به توافق بر سر بریگزیت برسد ،اعالم کرده بود که
یک جدول زمانی را برای کنارهگیری از مقام ریاست
حزب محافظهکار در نظر گرفته است .همزمان با
این مسئله رسانههای داخلی انگلستان از دورخیز
بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی کابینه «ترزا
می» برای کسب ریاست حزب و نیز نشستن بر
صندلی نخستوزیری خبر داده بودند .جانسون و
یارانش از موافقان طرح خروج یکجانبه از اتحادیه
اروپا هستند ،چیزی که از آن به عنوان بریگزیت
سخت یاد میشود .در این طرح بریتانیا بدون توافق
با اتحادیه اروپا موضوع خروجش از این اتحادیه را
عملیاتی خواهد کرد .این مسئله به گفته بسیاری از
تحلیلگران عالوه بر چالشهای سیاسی و اقتصادی،
میتواند به تنشهای امنیتی نیز در بریتانیا دامن
بزند .چرا که از یکسو هنوز موضوع مرزهای ایرلند
شمالی و جنوبی به عنوان یکی از مشکالت اصلی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد که ممکن
است پس از  20سال بار دیگر ناآرامیها را به ایرلند
شمالی بازگرداند و از سوی دیگر اسکاتلندیها نیز که
مخالف خروج از اتحادیه اروپا هستند ،دو سال پس
از همهپرسی استقاللشان از بریتانیا ،احتمال دارد که
بار دیگر به مدار مخالفت و جدایی از لندن بازگردند.
دام بریگزیت برای « ترزا می»
دوره نخستوزیری « ترزا می» که از سال
 2016آغاز شده بود یکی از کوتاهترین دورههای
نخستوزیری در انگلستان پس از جنگ جهانی
دوم محسوب میشود .او در این دوره با افتادن به
دام همهپرسی بریگزیت آنچنان درگیر چالش شد
که حتی همحزبیهایش در حزب محافظهکار نیز
تالشهای چشمگیری برای کنارزدن وی صورت
دادند .در همین راستا بحران سیاسی دولت در
لندن آنچنان گسترش یافت که برخی از مهمترین
وزرای کابینه «ترزا می» سال گذشته از سمتهای
خود استعفا کردند و حزب محافظهکار دو بار وی را
به جلسه رای اعتماد کشاند .از سوی دیگر دولت «
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پس از ناکامیهای پیاپی «ترزا می» نخستوزیر انگلستان جهت توافق بر سر خروج از اتحادیه اروپا ،وی روز گذشته طی سخنان کوتاهی در جلوی
دوربینهای تلویزیونی و در حالی که بغش گلویش را گرفته بود ،اعالم کرد که در روز  17خردادماه جاری از ریاست حزب محافظهکار کنارهگیری
خواهد کرد .این کنارهگیری از ریاست حزب به معنی سقوط دولت « ترزا می» است ،چرا که با این استعفا ناچار است دولت را نیز تحویل یکی از
همحزبیهای خودش دهد.

«ترزا می»
نخستوزیر
انگلستانپس
از بارها ناکامی
در توافق بر
سربریگزیت
اعالم کرد که
 17خردا دماه
جاری از سمت
خودکنارهگیری
خواهد کرد
ترزا می» سه بار در پارلمانی که اکثریتش در اختیار
حزب محافظهکار بود نتوانست طرح خود را برای
خروج از اتحادیه اروپا به تصویب برساند.
گره کور بریگزیت هم اکنون عالوه بر لندن در در
انتخابات پارلمان اروپا نیز یکی از چالشهای اساسی
محسوب میشود .بریتانیا که قرار بود اوایل امسال
به طور کامل خروجش از اتحادیه اروپا را اجرایی
کند ،اینک با به تاخیر افتادن آن ناچار به شرکت
در انتخابات پارلمان اروپا است .جایی که انگلستان
در حدود  70نماینده در آن دارد و مشخص نیست
که در شرایط برزخی بریگزیت ،این نمایندگان
چگونه قرار است در پارلمان اروپایی فعالیت کنند.
از سوی دیگر عالوه بر بریگزیت که از آن به عنوان

ظریف در سفر خود به پاکستان مطرح کرد

ینس پلوتنر ،مدیرکل سیاسی وزارت امور
خارجه آلمان و مذاکرهکننده ارشد این کشور در
برجام که به تهران سفر کرده ،روز پنجشنبه با
سیدعباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور
خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا ،در این مالقات آخرین
تحوالت برجام و تالشهای آلمان برای حفظ
آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .عراقچی
در این دیدار با تاکید بر پایان خویشتنداری
جمهوری اسالمی ایران ،تعهدات کشورهای
باقیمانده در برجام پس از خروج آمریکا از
این توافق را یادآوری و بر ضرورت اجرای این
تعهدات بر اساس چهار بیانیه کمیسیون
مشترک برجام تاکید کرد.
در این دیدار همچنین ،پلوتنر بر ادامه
تعهد کشورش به برجام تاکید کرد و گفت:
کشورهای اروپایی به تالشها و مشورتهای
خود برای تامین خواستههای ایران و حفظ
برجام ادامه خواهند داد.

اخبار

یکی ازعوامل تضعیف همگرایی اروپایی یاد میشود،
در انتخابات پارلمانی امسال ،احزاب تندرو و راست
افراطی دورخیز معناداری را برای کسب کرسیهای
پارلمان اروپا انجام داده و طبق نخستین نتایجی که
بهدستآمده در جمهوری چک پوپولیستها پیشتاز
این انتخابات هستند.
بریگزیت چالش بزرگ بریتانیا و اروپا

در همین رابطه بنا بر گزارشی که خبرگزای دویچهوله
آلمان منتشر کرده است « ،ترزا می» که اکنون زیر
فشار فزاینده نمایندگان پارلمان و همحزبیهای خود
ناگزیر به کنارهگیری شده است ،موضوع بریگزیت
را به جانشین خود محول کرده و طی بیانیهای اعالم
کرده که مصلحت کشور حکم میکند ،امر خروج

بریتانیا از اتحادیه اروپا توسط جانشین او اجرایی
شود .گفته میشود که تا لحظه کنارهگیری ترزا می از
مقام نخستوزیری ،برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا شاهد هیچگونه پیشرفتی نبوده است .از این رو،
بریگزیت حتی پس از دوره سهسالهزمامداری «ترزا
می» ،برای بریتانیا و برای اتحادیه اروپا یک چالش
بزرگ باقی خواهد ماند.
این در حالی است که جرمی کوربین رهبر حزب
کارگر ضمن استقبال از این تصمیم «ترزا می»
خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد و بوریس
جانسون مهمترین رقیب می برای تصدی ریاست
حزب محافظهکار و نخستوزیری درخواست اجرای
هر چه سریعتر بریگزیت را مطرح کرد.

چابهار کلید توسعه روابط میان تهران و اسالمآباد

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که پنجشنبه هفته گذشته
به پاکستان سفر کرده بود ،روز گذشته عالوه بر دیدار با عمران
خان نخستوزیر این کشور ،با وزیر خارجه ،فرمانده ارتش و نیز
توگو کرد .در این دیدارها
رئیس مجلس ملی پاکستان دیدار و گف 
موضوعات دوجانبه و تحوالت منطقه از محورهای مهم رایزنی وزیر
خارجه کشورمان در اسالمآباد عنوان شده است.
پیش از این ظریف در مسیر سفر خود به پاکستان طی توقف در
شهر چابهار در نشست راهبردهای منطقهای این شهر گفت :بیش از
چهار دهه میزبان افغانستانیها هستیم و این مهمانان خدمات الزم
را همچون ایرانیان دریافت کردهاند و از اینکه به آنان به عنوان یک
همسایه خدمت کردهایم خوشحال هستیم .رئیس دستگاه دیپلماسی

کشورمان بیان کرد :چابهار ،حلقه اتصال کشورهای منطقه نظیر
پاکستان ،افغانستان ،چین و ایران است و میتواند نقش مهمی در
توسعه مناطق همجوار داشته باشد .وی گفت :چابهار تنها مسیر امن
و مطمئن برای توسعه افغانستان است و میتواند کاالهای این کشور
را به دنیا صادر کند .وزیر امور خارجه تصریح کرد :چابهار به عنوان
یک بندر و منطقه راهبردی میتواند برای جمهوری اسالمی ایران
بندر ثبات ،آرامش و توسعه باشد .ظریف گفت :همافزایی مسئوالن
ارشد سیستان و بلوچستان و مسئوالن محلی چابهار قابل توجه
است و این دیدگاه میتواند به توسعه منطقه کمک کند و مسائل
و مشکالت پیشرو را بهتر و سریعتر مرتفع سازد .بنادر چابهار
ایران و گوادر پاکستان  ۲بندر رقیب نیستند ،بلکه مکمل یکدیگرند

شرق االوسط:

و چنانچه در مقابل همدیگر باشند به ضرر هر دو بندر خواهد بود.
ظریف اظهار کرد :جای خوشحالی است که استاندار سیستان و
بلوچستان ،مسئوالن محلی و مدیران بنادر و دریانوردی و منطقه
آزاد چابهار برای همافزایی و توسعه همدیگر تالش میکنند .وی
بیان کرد :چابهار برای آینده کشور نقش مهمی دارد و میتواند برای
ترانزیت کاال نقش مؤثری ایفا کند .وزیر امور خارجه افزود :چابهار
در زمان جنگ تحمیلی نقش مهمی را ایفا کرده و باید بهصورت ویژه
به زیرساختهای آن توجه شود .ظریف گفت :بازدید از طرحهای
مختلف منطقه آزاد ،پتروشیمی ،فوالد ،ترمینال مسافری و بندر
شهیدبهشتی برایم خیلی امیدوارکننده بود و به خوبی نشان میدهد
که دولت برای زیرساختهای چابهار هزینههای زیادی داده است .وی
گفت :توسعه روابط بین ایران ،پاکستان و افغانستان ضروری است
و ما همیشه برای توسعه روابط تجاری ،سیاسی و اقتصادی تالش
میکنیم .گفتنی است ظریف در دیدار روز گذشته خود با عمران خان
نخستوزیر پاکستان بر اهمیت گسترش همکاریها ،بهویژه برقراری
ارتباط میان بنادر چابهار و گوادر و استفاده از ظرفیتهای بالقوه آنها
به عنوان بنادر مکمل در جهت منافع دو کشور اشاره کرد .نخستوزیر
پاکستان نیز در این مالقات ،با اشاره به دیدار ماه گذشته خود از
جمهوری اسالمی ایران ،بر عالقهمندی پاکستان به گسترش روابط
با کشورمان و همکاریها در مرزهای مشترک و نیز اهمیت صلح و
همکاری میان کشورهای منطقه و اسالمی تاکید کرد.

سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل
متحد در پاسخ به خبرهای مربوط به دیدار
وزیر خارجه ایران با سناتور آمریکایی گفت:
این جلسه طبق روال قبلی که با اعضای کنگره
داشتیم ،انجام شده است.
به گزارش ایرنا ،اظهارنظر علیرضا میریوسفی
به دنبال انتشار مطلبی در تارنمای پولتیکو
است که از دیدار دیانا فاینستین سناتور
دموکرات عضو ارشد کمیته اطالعاتی سنای
آمریکا با محمدجواد ظریف خبر داده بود.
هفته گذشته همین رسانه اعالم کرد که در
صفحه تلفن همراه فاینستین که در راهروهای
کنگره تردد میکرده است ،شماره تماس ظریف
دیده شده است .این خبر می گوید این دیدار
در سفر اخیر ظریف به نیویورک انجام شده
است و تیم فاینستن هم تایید کردهاند که این
دیدار با هماهنگی وزارت خارجه آمریکا انجام
شده است .پیش از این هم مجید تختروانچی
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان
توگو با شبکه سی بی اس،
ملل متحد در گف 
در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون با هیچیک
از نمایندگان کنگره آمریکا مذاکره کردهاید یا
خیر ،گفت :ما قبال با برخی از اعضای کنگره
گفتوگو کردهایم .این یک اقدام متعارف است
که در زمان آن انجام میدهیم.

آمریکا یک باجگیر اقتصادی است

وزیر خارجه چین از آمریکا به عنوان یک
باجگیر اقتصادی یاد کرد که بیدلیل و مدرک
شرکتهای خارجی را تحت فشار قرار میدهد
و تحریم میکند و برای آنها چالش میآفریند.
خبرگزاری شینهوا روز گذشته گزارش کرد:
وانگ یی در حاشیه اجالس سازمان همکاری
شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت که
نمونه این باجگیری اقتصادی مانعتراشیهای
آمریکا برای شرکت مخابراتی چینی هواوی
است .دولت آمریکا اعالم کرده است دیگر اجازه
فعالیت به هواوی و ارتباط آن با شرکتهای
آمریکایی را نمیدهد و شماری از مسئوالن
آمریکایی خواستار خارج کردن هواوی از بازار
آمریکا و دیگر کشورهای غربی شدهاند.

تا آمریکا از درخواستهایش کوتاه
نیاید مذاکرات ادامه نمییابد
کرهشمالی اعالم کرد ،تا زمانی که دولت آمریکا
از درخواستهای یکجانبه خود برای خلع سالح
هستهای دست برندارد ،هرگز مذاکرات هستهای
با آمریکا را از سر نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری پرس
اسوسیشن ،بر اساس گزارش خبرگزاری
رسمی کرهشمالی ،یک سخنگوی وزارت خارجه
کرهشمالی ،آمریکا را متهم به فروپاشاندن عمدی
نشست هستهای رهبران دو کشور در ماه فوریه
در شهر هانوی با طرح درخواستهای غیرممکن
و یکجانبه کرد.

تلویزیون دولتی ژاپن:

عمان وساطت میان تهران و واشنگتن را نه تکذیب و نه تایید کرد

شینزو آبه سفر به ایران را بررسی میکند

وزیر خارجه عمان با اشاره به اینکه کشورش برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران تالش میکند ،وساطت مسقط میان تهران و
واشنگتن را نه تکذیب و نه تایید کرد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه الشرق االوسط اعالم کرد که یوسف بن علوی ،وزیر خارجه عمان در گفتوگو با نشریه المجله گفته
است :ما برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران تالش میکنیم زیرا اگر جنگی رخ دهد به تمام دنیا آسیب میرساند .وی افزود:
دو طرف ایرانی و آمریکایی خطر وقوع جنگ را خیلی بیشتر درک میکنند.
براساس گزارش این روزنامه ،بن علوی میانجیگری مسقط میان تهران و واشنگتن را نه تأیید و نه تکذیب کرده است اما گفته
است که این کشور با کمک طرفهای دیگر برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا تالش میکند و تماسهای زیادی در این رابطه
وجود دارد.
وزیر خارجه عمان همچنین از جامعه بین المللی خواست تا برای ممانعت از وقوع جنگ تالش کند.
یوسف بن علوی ،وزیر امور خارجه عمان بعدازظهر دوشنبه گذشته وارد تهران شد و با محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص
روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کرد.

تلویزیون دولتی ژاپن روز گذشته اعالم کرد که «شینزو آبه» نخستوزیر این کشور در حال بررسی سفر به ایران در نیمه ماه ژوئن
(اواخر خردادماه) است.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» به نقل از شبکه «اِن .اِچ .کِی» هیچ یک از نخستوزیرهای ژاپن از سال  ۱۹۷۸میالدی (۱۳۵۷
شمسی) به ایران سفر نکرده و این اولین سفر در حالی خواهد بود که ایاالت متحده طی هفتههای اخیر به شدت در حال
شزایی با تهران است.
تن 
به گزارش فارس و بر اساس این گزارش ،احتمال دارد نخستوزیر ژاپن سفر بالقوه به ایران را با «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا در زمان سفر وی به توکیو در روز شنبه ،در میان بگذارد و تصمیم نهایی درباره انجام شدن این سفر بعد از این مشورت
گرفته شود .همچنین یک منبع دولتی ژاپن به خبرگزاری «کیودو» گفت که رایزنی با سران جمهوری اسالمی ایران جهت کاهش
تنشهای اخیر با ایاالت متحده ،در دستورکار سفر احتمالی آبه به ایران قرار دارد.
تمایل نخستوزیر ژاپن برای سفر به تهران پس از آن اعالم شده که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ۲۵اردیبهشت
طی سفری به توکیو ،ضمن با مقامات ژاپنی دیدار و درباره لزوم کاهش تنشهای در منطقه رایزنی کرده بود.
ظریف روز  ۲۶اردیبهشت طی دیدار با آبه و «تارو کونو» وزیر خارجه ژاپن با تأکید بر اینکه ایران تاکنون در برابر اقدامات ایاالت متحده از جمله خروج
شزای آمریکا در منطقه «غیرقابل قبول» است .نخستوزیر
این کشور از توافق هستهای از خود «خویشتنداری حداکثری» نشان داده ،گفت اقدامات تن 
ب آسیا ،خواستار حفظ و گسترش
شزاییهای اخیر کاخ سفید در منطقه غر 
ژاپن نیز در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز نگرانی از تن 
روابط دوستانه توکیو با تهران شد.
این در حالی است که روز گذشته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه نیز در خصوص گمانهزنیها از سفر نخستوزیر ژاپن به تهران گفته است:
حسن روحانی از شینزو آبه از قبل برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد ه که وی هم در پاسخ گفت ه در زمان مناسب این سفر انجام خواهد شد .لذا برخی
مطالب و گمانهزنیهای منتشرشده دور از واقعیت است و اعتبار ندارد.

یوسف بن علوی پس از سفرش به تهران در مصاحبهای با بی بی سی عربی با بیان اینکه آنطور که فکر میکنید ما نقش میانجی بین کشور
ایران و آمریکا نداریم ،اظهار کرد :ما از وضعیت فعلی به شدت نگران هستیم و فکر میکنیم که با کمک دیگران میتوانیم تنش فعلی در منطقه
را مهار کنیم .در عین حال فکر میکنیم دو طرف یعنی ایرانیها و آمریکاییها هر دوی آنها با دوستانشان متوجه شدهاند که تنش فعلی ممکن
است به فاجعه منجر شود و البته شاید هم به توافق ختم شود .همه میدانند که اگر اوضاع بدتر شود بقیه دنیا نیز ضرر میکنند و ابعاد آن
قابل اندازهگیری نیست .یک جرقه در این ارتباط کافی است .بن علوی خاطرنشان کرد :ایران و آمریکا هر دو از نظر نظامی و فرماندهی این توان
را دارند که مانع این وضعیت شوند .در  ۴۰سال اخیر این را نشان دادهاند .در خلیج فارس هم نیروی دریایی ایران و هم آمریکا خیلی خوب و
کامل تثبیت شدهاند.

