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ایرانوجهان
اخبار
چرا باید جواب تلفن پمپئو را
بدهم؟

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در
مصاحبه خود با رویترز ،در مورد تماس تلفنی
با پمپئو گفت :من هرگونه تماس تلفنی با
پمپئو را تکذیب میکنم .مایک پمپئو هر زمانی
که راجع به ایران صحبت میکند ،مدام به ما
اهانت میکند ،چرا باید حتی جواب تلفن او
را بدهم؟
به گزارش ایلنا ،وی در ادامه در پاسخ به این
سوال که آیا امکان دارد به سرعت بحرانهای
فعلی را برطرف کرد ،پاسخ داد :نه چگونه
میتوان آنها را سریع رفع کرد؟ با شرایطی که
آمریکا ایجاد کرده است دیگر نمیتوان این
توقع را داشت که بحرانها به سادگی برطرف
شود.

روسیه افزایش نظامیان آمریکا در
منطقه را به شورای امنیت میبرد

والدیمیر زاباروف ،معاون رئیس کمیته روابط
خارجی پارلمان روسیه گفت که روسیه ممکن
است این موضوع را در جلسه شورای امنیت
سازمان ملل متحد به رأی بگذارد.
به گزارش مشرق به نقل از رویترز ،دونالد
ترامپ روز جمعه با بیان این ادعای تأیید
نشده که ایران قصد تهدید نظامیان آمریکا در
منطقه را دارد اعالم کرد :پنتاگون  ۱۵۰۰نظامی
به منطقه اعزام میکند .این تصمیم در حالی
اعالم شد که ترامپ بامداد جمعه (به وقت
تهران) در یک سخنرانی در کاخ سفید گفته بود
فکر میکند نیازی به اعزام نیرو به خاورمیانه
(غرب آسیا) برای مقابله با ایران نیست.

توضیح وزارت خارجه درخصوص
دیدار ظریف با یک سناتور
آمریکایی
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه
در پاسخ به پرسشی درخصوص دیدار
محمدجواد ظریف با یک سناتور آمریکایی
گفت :بیش از دو دهه است که جهت
روشنگری و تبیین سیاستهای جمهوری
اسالمی ،با نخبگان سیاسی غیردولتی آمریکا
شامل اعضای کنگره (که مقام دولتی محسوب
نمیشوند) گفتوگو و تبادل نظر میشود .این
افراد نه مقام دولتی هستند و نه اختیار مذاکره
دارند و نه مسئوالن ایران با آنها مذاکره کرده یا
خواهند کرد.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهای ،وی
افزود :هدف اینگونه دیدارها  -که البته وقت
و نیروی زیادی نیز از وزیر امور خارجه در
سفرهای فشرده ایشان میگیرد  -جلوگیری
از تاثیرگذاری گروههای فشار همچون «گروه
بی» بر جامعه سیاسی و افکار عمومی آمریکا
است و به همین دلیل هم با واکنش شدید و
عصبانیت تندروها مواجه میشود.
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آمریکا با ادعای دخالت ایران در وقایع فجیره و بغداد ،همزمان بیش از  8میلیارد دالر سالح به سه کشور عربی فروخت

بازی تکراری فروش سالح

این مسئله در حالی رقم خورده که تحرکات نظامی
آمریکا در منطقه در طول یک ماه گذشته موجب
ی جامعه جهانی از بروز یک درگیری جدید در
نگران 
خاورمیانه شده و مشخصا ً بر خالف گفتههای قبلی
مسئوالن کاخ سفید است .در همین راستا ،هفته
قبل پاتریک شاناهان سرپرست پنتاگون به صراحت
اعالم کرده بود که فعال ًنیازی به ارسال نیروی جدید
به خاورمیانه احساس نمیشود و از سوی دیگر دونالد
ترامپ نیز عالوه بر تکذیب خبر اعزام  1500نیرو به
خلیج فارس ،همواره یکی از راهبردهای سیاست
خارجی دولتش را تاکید بر کاهش نیروهای نظامی
ایاالت متحده در کشورهای مختلف عنوان کرده
است.
 8.1میلیارد دالر سالح برای سه کشور عربی
در چنین وضعیتی دولت ترامپ در اقدامی
تاملبرانگیز ضمن دور زدن قانونگذاران آمریکایی
و بدون اخذ مجوز کنگره ،از فروش  8.1میلیارد
دالر سالح به سه کشور عربستان ،امارات و اردن
خبر داد .در همین رابطه مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا ،شامگاه روز گذشته طی بیانیهای با اعالم
این خبر مدعی شد که ارسال این محمولههای
نظامی جهت تقویت شرکای آمریکا در منطقه
و برای مقابله با ایران صورت گرفته و در توجیه
عدم اخذ مجوز کنگره نیز تصریح کرد که این
اتفاق تنها برای یک بار صورت خواهد گرفت زیرا
تاخیر در ارسال این محمولهها که در طول ماههای
گذشته توسط کنگره رقم خورده است ،میتواند به
میزان زیادی بر روی توان نظامی این کشورها در
خاورمیانه تاثیرگذار باشد.
پیش از این نیز دونالد ترامپ در روندی کامال ً
غیرهمسو با کنگره آمریکا ،طرح قانونگذاران برای
تحریم تسلیحاتی عربستان به واسطه جنگ یمن را
وتو و در این خصوص صراحتا ً اعالم کرده بود که
فروش این تسلیحات نظامی برای ما بسیار سودمند
م صادرات سالح به شرکای
است و در صورت تحری 
عربی خود ،آنها را عمال ً به سوی خرید از رقبایمان
مانند چین و روسیه سوق خواهیم داد.
سه دلیل عمده تشدید جنگ روانی علیه ایران
افزایش تحرکات نظامی آمریکا در خلیج فارس و
نیز فروش بیش از  8میلیارد دالر سالح که از سوی
رسانههای این کشور به اقدامی شتابزده از سوی کاخ
سفید تعبیر شده است ،احتماال ً دارای سه مشخصه
و دلیل خاص است .نخست تشدید جنگ روانی به
موازات افزایش سطح جنگ اقتصادی برای مقابله با
ایران در منطقه خاورمیانه .آمریکا با ادعای دست
داشتن ایران در حمالت چند روز گذشته در تالش
است که یک اجماع جهانی بر علیه ایران راهاندازی
کند؛ امری که در طول یکسال گذشته و به گفته
بسیاری از کارشناسان با خروج این کشور از توافق
هستهای نه تنها محقق نشده بلکه منجر به انزوای
این کشور در عرصه بینالمللی نیز شده است.
در چنین شرایطی ایاالت متحده با اعالم اینکه ایران
مسئول حمالت اخیر به چهار کشتی نفتی و نیز
حمله راکتی به منطقه سبز بغداد است ،قصد دارد در

ترامپ در جریان سفر به ژاپن:

محمدرضاستاری

دولت ترامپ
ضمن دور زدن
نگذاران
قانو 
آمریکایی و
بدون اخذ مجوز
کنگره ،از فروش
 8.1میلیارد دالر
سالح به سه
کشورعربستان،
امارات و اردن
خبر داد
بازی خطرناک
به همین دلیل است که بسیاری از کشورها از جمله
ایران چنین اقداماتی را بسیار خطرناک و نگران کننده
توصیف میکنند .در طول هفتههای گذشته بارها
کشورهای مختلفی از اروپا و آسیا اعالم کردهاند که
در صورت وقوع یک درگیری در منطقه شرایط بسیار
وخیم و دور از انتظار خواهد شد .با این حال بار دیگر
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبهای با
شکبه  oneاین کشور گفت که هیچ کس در کاخ
سفید قصد جنگ با ایران را ندارد و اقدامات ما تنها به
منظور بازدارندگی ایران از دستیابی به سالح هستهای
است .دونالد ترامپ نیز پیش از این مدعی شده بود
که تنها خواستار این است که ایران به سالح هستهای
دست نیابد و ابراز امیدواری کرده بود که بتواند طی
مذاکراتی جدید به یک توافق عادالنه با تهران برسد؛
امری که بارها توسط مقامات کشورمان تاکید شده که
ایران هرگز در شرایط فشار و تهدید مذاکره را قبول
نمیکند و  14گزارش پیاپی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی موید عدم خواست ایران برای دستیابی به سالح
هستهای است .در همین رابطه محمدجواد ظریف
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال خبرگزای
رویترز که آیا ممکن است مانند سه سال گذشته که
نیروهای آمریکایی وارد آبهای ایران شده و دستگیر

شدند ،مسئله با یک گفت و گوی تلفنی به سرعت
رفع شود؟ پاسخ داد :چگونه از این مسائل میتوان
جلوگیری کرد ،وقتی که مایک پمپئو هر بار که در
مورد ایران صحبت میکند به ما توهین میکند .پس
چرا باید به تماس تلفنی او پاسخ بدهم؟
ظریف پیش از این به یک دو دستگی میان مقامات
کاخ سفید اشاره کرده و گفته بود :در حالی که دونالد
ترامپ شخصا ًخواهان جنگ با ایران نیست ،اما «تیم
ب» قصد دارد که او را وارد یک کشمکش ناخواسته
کند .در همین راستا و در حالی که هفته گذشته پاسخ
مقامات ارشد کاخ سفید در کنگره با شک و تردید
قانونگذاران آمریکایی همراه بود ،شبکه تلویزیونی
سیانان نیز طی گزارشی از دو دستگی میان مایک
پمپئو و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید
گزارش داد و اعالم کرد :هر چند این دو نفر بر سر
سیاستها با یکدیگر هم راستا هستند ،اما به طور
واضح درخصوص عملکردها با یکدیگر اختالف نظر
دارند .در این میان افراد مطلع اعالم کردهاند که
بولتون با اخذ گزارشهای مربوطه از سازمان سیا و
بدون هماهنگی با کنگره ،بعضا موجب خشم ترامپ
و پمپئو شده و اکنون بسیاری از کارشناسان وی را
مسئول به بنبست رسیدن مذاکرات با کرهشمالی و
توگو با ایران میدانند.
نیز بسته شدن هرگونه باب گف 

میان آمریکا و ژاپن باید موازنه تجاری برقرار باشد
دونالد ترامپ ،رئیس ایاالت متحده آمریکا که در جریان یک
سفر رسمی چهار روزه وارد توکیو ،پایتخت ژاپن شده از صاحبان
سرمایه ژاپنی و صاحبان کسب و کار در این کشور دعوت کرد تا
سرمایهگذاری خود را در ایاالت متحده افزایش دهند.
به گزارش یورونیوز ،ترامپ که در جمع مدیران ارشد شرکتهای
بزرگ ژاپنی از جمله تویوتا ،نیسان و هوندا سخن میگفت،
از آنان خواست تا با بهرهمندی از شرایط مساعد اقتصادی که
سیاستهای بانک مرکزی آمریکا برای حصول به اشتغال کامل به
اجرا گذاشته بهرهمند شوند و با حضور بیشتر در اقتصاد آمریکا
موفقیتهای بیشتری برای خود رقم بزنند.
رئیس ایاالت متحده آمریکا در ادامه سخنان خود به تراز تجاری
نامتعادل دو کشور اشاره کرد و خواستار حصول توافق تجاری
عادالنه برای رفع اختالفات تجاری میان ژاپن و ایاالت متحده شد.

آمریکا که درگیر جنگ تجاری با چین و اروپا است ،اخیرا اعالم
کرده که قصد دارد بر واردات خودروهای ژاپنی تعرفه وضع کند.
ترامپ که در قالب یک سفر رسمی به ژاپن رفته ،قرار است
با امپراتور و نخست وزیر ژاپن نیز دیدار کند .این اولین دیدار
ناروهیتو ،امپراتور جدید ژاپن با رئیس جمهوری یک کشور خارجی
پس از به قدرت رسیدن به شمار میرود .رئیس ایاالت متحده
آمریکا همچنین امروز در جریان بازی گلف و صرف شام با شینزو
آبه ،نخست وزیر ژاپن در مورد مسائل تجاری و نظامی دیدار و
گفتوگویی خصوصی دارد.
گفتنی است پیشتر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعالم کرده
بود که قصد دارد در مورد سفر به ایران با ترامپ مشورت کند.
همچنین پیشبینی میشود که مسائل تجاری فیمابین و تنش در
شبه جزیره کره از محورهای مذاکرات این دو نفر باشد.

توگو با راشاتودی:
موسویان در گف 

ترامپ نمیداند از ایران چه میخواهد
توگو
حسین موسویان سخنگوی پیشین پرونده هستهای ایران در گف 
ی روسیه ،در پاسخ به سوالی درباره مقایسه اوضاع
با شبکهراشاتود 
ایران و لیبی پیش از سال  ۲۰۱۱گفت :اول اینک ه ایران تاکنون توانسته
در مقابل فشارها ،تحریمها ،جنگ اقتصادی ،جنگ سیاسی و جنگ
اطالعاتی آمریکا مقاومت کند .حتی آمریکا در تجاوز صدام به خاک
ایران شریک شد و به تأسیسات نفتی ایران حمله کرد و ایران به مدت
 ۴۰سال ،بدون بمب هستهای در مقابل آمریکا مقاومت کرده است.
دوم اینک ه تمام فشارهای آمریکا به قصد تضعیف ایران بود اما بعد
ن اگر
از  ۴۰سال ،آمریکا با این واقعیت روبهرو شده است که ایرا 
باثباتترین و قدرتمندترین کشور منطقه نباشد ،یکی از باثباتترین
ن ایران بدون بمب اتم
ت بنابرای 
و قدرتمندترین کشورهای منطقه اس 
هم قادر خواهد بود که با همین استراتژی و ظرفیت و توانایی ،به راه
مقاومت ادامه دهد.
به گزارش ایرنا ،موسویان در ادامه به تناقضگوییهای مکرر ترامپ
اشاره و تصریح کرد :در هیچ دورانی از رؤسای جمهوری آمریکا بعد
از انقالب اسالمی ایران ،چنین وضع آشفتهای در سیاست آمریکا در
مورد ایران ندیدهام .واضح است که از یک طرف ،مواضع ترامپ درباره

ایران با مشاورین و مسئوالن کلیدیاش متفاوت است و ازطرف دیگر،
مواضع شخص ترامپ ،مملو از ضد و نقیضگویی است .ترامپ اخیرا ً
یک بار گفت که من میخواهم با ایرانیها بنشینم و توافق کنم که بمب
هستهای نداشته باشند .همین و بس! یک روز بعد ایران را به نابودی
و پایان رسمی تهدید کرد .به گفته موسویان «ما با رئیس جمهوری در
آمریکا طرف هستیم که نمیداند در مورد ایران چه میخواهد».
چین و روسیه از آمریکا و اروپا بهتر عمل کردند
مجری راشاتودی از موسویان پرسید :آیا فکر میکنید که چین و
روسیه برای حمایت از مقررات بینالمللی به اندازه کافی اقدام کردهاند؟
موسویان در پاسخ گفت :واقعیت این است که کشورهای چین و
روسیه در مقایسه با آمریکا و اروپا ،در اجرای برجام صادقتر بودهاند.
آمریکا کامال ًبرجام را نقض کرده و اروپا هم به حمایت سیاسی بسنده
کرده است .در عین حال ،ضمن اینکه چین و روسیه نسبت به اروپا و
در عمل از اروپا بهتر عمل کردهاند ،اما به تعهدات خود به طور کامل
عمل نکرده و در اجرای کامل تعهدات برجامی خود نیز قصور کردهاند.
وی افزود :اکنون مسلم شد که ایران باالترین سطح از شفافیت در بین
همه اعضا جامعه جهانی را پذیرفت و به آن عمل کرد اما اگر ترامپ

کمیسیون مشترک برجام
باید هرچه زودتر برگزار شود

mrezasattari62@gmail.com

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز جمعه مدعی شد که حمله به چهار کشتی نفتکش در نزدیکیهای بندر فجیره امارات و نیز پرتاب یک راکت به اطراف
سفارت این کشور در منطقه سبز بغداد با دخالت ایران صورت گرفته است .همزمان با این ادعا و در حالی که بسیاری از تحلیلگران وقایع اخیر در
دریای عمان و نیز بغداد را اقداماتی مشکوک قلمداد کرده بودند ،پنتاگون از برنامه آمریکا برای ارسال  900سرباز تازه نفس و تمدید ماموریت حدود
 600سرباز این کشور در منطقه خاورمیانه خبر داد.

دومین گام خود با تشدید جنگ روانی بر علیه ایران،
افکار عمومی را از طرح مربوط به معامله قرن که قرار
است که چند هفته دیگر در سرزمینهای اشغالی
اجرایی شود منحرف کند.
سومین دلیل آمریکا در تالش برای تهدید جلوه
دادن ایران در منطقه خاورمیانه به مسائل اقتصادی
و نیز داخلی این کشور مربوط میشود .هنگامی که
ترامپ طی سال گذشته بارها و بارها تاکید کرده که
متحدان منطقهای ما باید برای تامین امنیتشان پول
خرج کنند و حتی در مجمع عمومی سازمان ملل
علنا ً اعالم میکند که ما برای امنیت این کشورها
اقدام کرده و آنها با باال بردن قیمت نفت در اوپک
مشغول تیغ زدن جهان هستند ،میتوان در چنین
شرایطی که با دور زدن قوانین میلیاردها دالر
تسلیحات به برخی از شرکای عربی خود میفروشند،
دالیل چنین اظهاراتی را جستجو کرد .از سوی دیگر
با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری ،2020
ترامپ که اکنون حلقههای قدرتمندی در پنتاگون و
وزارت خارجه را پشت سر خود دارد ،سعی خواهد
کرد که ضمن سیراب کردن عطش کمپانیهای
اسلحهسازی ،همسویی کامل خود را با نئوکانها در
جهت بهرهبرداری از امکانات سختافزاری آمریکا
نشان دهد.

اخبار

گمان میکند با تهدید و فشار ،قادر خواهد بود که یا ایران را تسلیم
یا به مذاکره وادار کند ،به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه ترامپ تغییر
سیاست داده و به ایران احترام بگذارد و به اصل عدم مداخله و احترام
متقابل عمل کند.
انگلیس قبل از تهدید ایران به تعهد خود عمل کند
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هستهای ایران درباره موضع دولت
انگلیس و تهدیدهای لندن به جای عمل به تعهدات برجامی گفت:
وزیرخارجه انگلیس باید این را درک کند که قبل از هرچیز انگلیس باید
به تعهدات برجامی خود عمل کند .انگلیس در اجرای تعهدات برجامی
خود قصور کامل داشته است .لذا اول انگلیس باید قبل از اینکه شرطی
بگذارد ،به تعهداتش عمل کند.
موسویان ادامه داد :در بین هفت کشور امضاکننده برجام؛ ایران تنها
عضوی است که به تعهداتش بدون کم و کاست عمل کرده است.
آمریکا که به طور کامل برجام را نقض کرده است .اروپاییها شامل
انگلیس برای دو سال تمام از اجرای تعهداتشان در عادیسازی روابط
بازرگانی و اقتصادی در چارچوب برجام عمل نکردهاند .لذا آنها قبل از
تهدید ایران ،باید پاسخگوی عدم اجرای تعهداتشان باشند.

سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه
روسیه در گفتوگو با اسپوتنیک ،اظهار کرد
که مسکو بر این عقیده است که نشست
کمیسیون مشترک برجام درباره توافق هستهای
ایران باید هرچه سریعتر تشکیل شود.
ریابکوف دراینباره گفت :ما خواهان آن
هستیم که این اتفاق هرچه زودتر بیفتد
اما کمیته سیاست خارجی اروپا به عنوان
هماهنگکننده این کمیسیون است که
مسئولیت مسائل سازمانی را به عهده دارد.
پیش از این وزارت امور خارجه روسیه در
بیانیهای تاکید کرد :ما امیدواریم که امکان
جلوگیری از گسترش بیشتر تنشها فراهم
باشد .این تا حد زیادی به شرکای اروپایی ما و
توانایی آنها برای پاسخ مناسب به نگرانیهای
ایران بستگی داد تا شرایطی برای حفظ روابط
تجاری با ایران برای شرکتهایی که به تجارت با
ایران عالقهمند هستند ،به وجود بیاورند.

پاکستان آماده کمک به تنشزدایی
در منطقه است
نخستوزیر پاکستان در دیدار وزیر امور
خارجه ایران با ابراز نگرانی از تحوالت اخیر در
خلیج فارس ،گفت :پاکستان آماده کمک به
تنشزدایی در منطقه است.
به گزارش ایرنا ،دفتر نخستوزیری پاکستان
جمعه شب با صدور بیانیه رسمی درباره دیدار
ف در اسالمآباد
ن ومحمدجواد ظری 
عمران خا 
گفت :پاکستان آماده است تا با استفاده
از روابط دوستانه خود در منطقه جهت
تنشزدایی میان کشورهای برادر نقشآفرینی
کند .در این بیانیه آمده است :نخست وزیر
پاکستان ضمن ابراز نگرانی از تشدید تنشها در
منطقه خلیج فارس گفت که جنگ راه حل هیچ
مشکلی نیست و تشدید بیشتر این وضعیت
در منطقهای که از قبل با بحران مواجه است،
به نفع هیچ یک از طرفها نخواهد بود بنابراین
اسالمآباد از تمامی طرفها در وضعیت فعلی
خواهان خویشتنداری حداکثری است.

تالش آلمان برای ایجاد کانالهای
مذاکره میان ایران و آمریکا
هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان بار دیگر بر
تالش برای حفظ توافق هستهای با ایران تاکید
کرد.
به گزارش فارس ،وی در گفتوگو با پرتال
خبری  ،t-onlineدرباره تحوالت خاورمیانه
ایران و آمریکا به ویژه موضعگیریهایجان
ن ومایک پامپئ و مشاور امنیت ملی و وزیر
بولتو 
خارجه آمریکا گفت« :هم آمریکا و هم ایران
میدانند که خواستار وقوع جنگی نیستند .هر
دو طرف میدانند که چنین وضعیتی به معنای
درگیری وحشتناک است که میتواند منطقه را
به آتش بکشد .خطر اصلی در حال حاضر این
است که تنش بزرگی وجود دارد».
وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت« :به همین
دلیل است که ما تالش فراوانی را در پیش
گرفتهایم تا با طرفین مذاکره کنیم تا شرایطی
را برای ایجاد کانالهای مذاکره ایجاد کنیم.
تنشزدایی هماکنون بیشتر از هر زمان دیگری
ضروری است و از هر کسی که در این زمینه
نقش دارد هم همین انتظار را داریم».

