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اخبار

اروپا حامی اعمال تحریمهای
بینالمللی علیه ایران نیست

«دانیل تانبوام» رئیس واحد تحریمهای
مالی اروپا ،درخصوص امکان اعمال تحریمهای
بینالمللی علیه ایران گفت :این مسئله چیزی
در حدود دو ماه طول میکشد اما نظرات آمریکا
برای اعمال سریع تحریمها به دلیل اینکه دیگر
آنها عضو برجام نیستند اهمیت چندانی ندارد
و اروپاییها هم از این طرح حمایت نمیکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ ،یک
دیپلمات اروپایی در این خصوص گفت:
آمریکا در حال مذاکره با فرانسه و انگلیس برای
اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران است
اما اروپا در حال حاضر به دنبال چنین چیزی
نیست .یک مقام دیگر اروپایی نیز دراینباره
گفت :فعال تصمیمی برای اعمال تحریمهای
بینالمللی علیه ایران گرفته نخواهد شد اما
اگر ایران رفتار خود را تغییر ندهد ،حمایت از
اعمال تحریمها بیشتر میشود.

ماکرون را در جشن روز ملی
فرانسه هو کردند
گروهی از معترضان فرانسوی ماکرون را در
جریان جشن روز ملی در خیابان شانزهلیزه
پاریس هو کردند .به گزارش یورونیوز ،روز
گذشته که مصادف با روز ملی فرانسه بود،
رئیس جمهوری فرانسه مطابق هر سال در
مراسمی که در خیابان شانزهلیزه پاریس
برگزار میشود شرکت کرد اما پیش از آغاز رژه
نیروهای مسلح و زمانی که وی عازم جایگاه
بود ،گروهی از حاضران در میان جمعیت با
سوت کشیدن و هو کردن اعتراض خود را نشان
دادند .چنانکه در برخی تصاویر زنده تلویزیونی
و نیز در ویدئوهای همرسان شده در شبکههای
اجتماعی دیده میشود ،هنگامی که امانوئل
ماکرون ایستاده در خودرو روباز از میان
جمعیت عبور میکرد عدهای شعار «ماکرون،
استعفا بده» و «ماکرون ،گمشو» سر دادند.

اخبار

«ابتکار» از ابعاد جدید یادداشتهای لو رفته سفیر بریتانیا در آمریکا گزارش میدهد

نفتکش ایرانی را اگر به سوریه
نرود ،آزاد میکنیم

وزیر امور خارجه انگلیس در گفتوگوی
تلفنی با همتای ایرانی خو د گفت :اگر مطمئن
شویم نفتکش ایرانی به سوریه نمیرود،
آزادی آن را تسهیل میکنیم .به گزارش ایرنا،
جرمی هانت در توئیتی ،تماس تلفنی خود
با محمدجواد ظریف را سازنده خواند و افزود
که به وی اطمینان داده است نگرانی انگلیس
درباره مقصد نفتکش سوریه و نه مبداء آن بوده
است .وی افزود :وزیر خارجه ایران خواهان حل
این مسئله شده و به دنبال افزایش تنشها
نیست .وزیر خارجه انگلیس افزود که با فابیان
پیکاردو ،وزیر اعظم دولت محلی جبلالطارق
نیز تلفنی صحبت کرده است .هانت اقدامات
وی برای هماهنگی در این رابطه را عالی توصیف
کرد و گفت :پیکارد با دیدگاه انگلیس در رابطه
با حرکت به جلو اشتراک نظر دارد.
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ایران هیچ مذاکرهای با مقامات
آمریکا در هیچ سطحی ندارد

تنش دیپلماتیک بیسابقه لندن و واشنگتن
پس از این ماجرا بود که به یکباره دونالد ترامپ
مانند همیشه با اسلحه توئیتری خود وارد میدان
شد و ضمن واکنشهای شدید به پیامهای سفیر
بریتانیا ،رفته رفته مقامات ارشد این کشور را نیز
مورد انتقاد و تمسخر قرار داد .ترامپ ابتدا گفت که
من سفیر بریتانیا را نمیشناسم و از این پس با او
کاری نخواهیم داشت .سپس در رشته توئیتهای
دیگری کیم داروک را که سابقه مشاور امنیت ملی
انگلستان را در کارنامه دارد ،فردی احمق خواند و
پس از آن ضمن استفاده از شکاف ایجاد شده در
حزب حاکم محافظهکار و تنش سیاسی در لندن
با حمایت از نخستوزیری بوریس جانسون وزیر
خارجه سابق انگلیس ،ترزا می نخست وزیر فعلی
را با ادبیاتی بیسابقه مورد خطاب قرار داده و
اعالم کرد :شاهد بودید که ترزا می و همکارانش
چه افتضاحی درمورد بریگزیت (خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا) به بار آوردند .من بارها به او بر
سر نحوه این کار توضیح دادم ،اما وی به صورت
احمقانهای به دنبال برنامه خودش رفت!
خروج از برجام به خاطر لج با اوباما!
در همین رابطه و در حالی که دو روز قبل جرمی
هانت وزیر خارجه انگلیس در پی این چالش گفته
بود که روابط میان واشنگتن و لندن آسیب دیده
و خود کیم داروک نیز طی مصاحبه با تلویزیون
 CBSتصریح کرده بود که لندن از واشنگتن
ناامید شده است ،با افشای بخشی دیگری از
محتویات ایمیل سفیر مستعفی ،بار دیگر بر دامنه
گمانهزنیها درخصوص تنش دیپلماتیک بیسابقه
میان انگلیس و آمریکا افزوده شد .بنا بر گزارش
یورونیوز ،دو روزنامه میلانساندی و دیلیمیل
فاش کردند که داروک در بخشی از یادداشتهای
خود عنوان کرده است که ترامپ از لج اوباما از
توافق هستهای خارج شد؛ امری که داروک آن را
به یک خرابکاری دیپلماتیک تعبیر کرده و افزوده
است :قصد کاخ سفید از خروج یکجانبه از برجام
یک خرابکاری دیپلماتیک بود که به دالیل شخصی
د زیرا توافق هستهای مربوط به دولت
انجام ش 
اوباما بود.
از سوی دیگر در حالی صداهای متفاوت از لندن
به این منظور به گوش میرسد و اغلب مقامات
این کشور از سفیر خود حمایت کردهاند که هشدار
پلیس ضدتروریست انگلستان مبنی بر تحت
تعقیب قرار گرفتن عوامل افشای این یادداشتها
موجی از اعتراضات را از سوی رسانههای این
کشور دربر داشت .روزنامه ساندیتایمز در حالی
انتشار بخشهای جدیدتر یادداشتهای کیم
داروک را حق رسانهها دانسته که به نقل از یک
منبع دولتی بریتانیا گزارش داده که عامل افشای
این یادداشتها شناسایی شده است .به نوشته
این روزنامه فردی با حمایت یک دولت خارجی
ایمیلهای سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا را هک
کرده و به یادداشتهای دیپلماتیک او دست یافته
است.
دو دلیل عقبنشینی لندن در مقابل ترامپ
مقامات لندن در حالی از سفیر خود حمایت
کردهاند که استعفای وی به گفته کارشناسان نوعی

فدریکا موگرینی اعالم کرد
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ماجرای لو رفتن ایمیلهای کیم داروک سفیر انگلستان در آمریکا که درنهایت منجر به استعفای او شد ،رفته رفته ابعاد تازهتری به خود میگیرد .داروک
که از سال  2016عهدهدار سفارت بریتانیا در آمریکا بوده ،از حدود ده روز پیش محتوای برخی از ایمیلهایش منتشر شد .در بخشی از این ایمیلهای
م ترمیناتور
این دیپلمات باسابقه انگلیسی به مقامات لندن گفته بود که شخص دونالد ترامپ بیکفایت ،ناکارآمد و بیمنطق است اما به مانند فیل 
میتواند از میان شعلهها عبور کند و جان سالم به در ببرد؛ از وی غافل نباشد .داروک همچنین کاخ سفید را به محل چاقوکشان تعبیر کرده و هشدار
داده بود که امیدی به رفع ناکارآمدی این دولت و بیکفایتی دیپلماتیک آن وجود ندارد.

افشایبخشهای
جدیدتر
یادداشتهای
کیم داروک،
عالوه بر دامن
زدن به ماجرای
استعفای او نشان
میدهد که وی
در بخشی از این
یادداشتهاضمن
انتقاد از ترامپ
گفته است که او
به خاطر لجبازی
با اوباما از برجام
خارج شده است
عقبنشینی در مقابل ترامپ محسوب میشود.
این در حالی است که شکاف سیاسی در انگلستان
به واسطه بریگزیت آنچنان عمیق شده که ترزا
می نخست وزیر این کشور ناچار به کنارهگیری از
سمت خود شده و اکنون مناظره داخلی میان جرمی
هانت وزیر خارجه و بوریس جانسون برای تصدی
پست نخست وزیری وجود دارد .به گفته ناظران
آنها در حالی استعفای کیم داروک را پذیرفتهاند
که در شرایط کنونی قصد دارند عقبنشینی خود
در مقابل ترامپ را با اعالم حمایت از وی برای
مخاطبان کمرنگ سازند .در همین راستا ،بوریس
جانسون که رسانهها از وی به عنوان ترامپ بریتانیا
یاد میکنند و بخت بیشتری برای رسیدن به مقام
ریاست حزب محافظهکار و نخست وزیری دارد،
هفته گذشته ضمن حمایت صریح از کیم داروک،
اعالم کرد که در مقابل ترامپ قدرتمندانه تعامل
خواهم کرد.

جرمی هانت نیز به عنوان رقیب جانسون در
حزب محافظهکار در این میانه خطاب به ترامپ
گفته است که در صحبتهای خود مودب باشد.
وی همچنین با بیان اینکه اظهارات ترامپ خطاب
به مقامات لندن موهن است ،هفته پیش توضیح
داده بود :سفیرها توسط دولت انگلیس منصوب
میشوند و اگر من نخستوزیر شوم ،سفیرمان در
سمت خود باقی خواهد ماند.
در این شرایط استعفای سفیر بریتانیا که با توهین
و تحقیر ترامپ همراه بود از سوی تحلیلگران در
دو بعد مورد بررسی قرار میگیرد .نخست اینکه
بریتانیا پس از بحران بریگزیت و تنش سیاسی
بیسابقه ،اکنون در قبال اروپا در وضعیتی متزلزل
قرار دارد و در خالء ایجاد شده پس از بریگزیت که
مشخص نیست بدون توافق یا با توافق قرار است
صورت بگیرد ،نیاز به حمایتهای واشنگتن دارد .به
همین دلیل علیرغم دفاع از سفیر خود ناچار شده

برای جلب حمایت ترامپ با استعفای کیم داروک
موافقت کند.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند که
در اصل ،فلسفه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
به نقش جهانی این کشور در آینده باز میگردد.
لندن در ساختار اتحادیه عالوه بر اینکه رفته رفته
مرکزیت مالی خود را از دست میداد ،تبدیل به
قدرتی منطقهای در محاصره سایر کشورهای بزرگ
و کوچک اروپایی شده بودند .از این رو آنها با اقدام
پرهزینه کوتاهمدت ،سعی دارند در دنیای چند
تک قطبی به همراه چین ،ایاالت متحده و احتماال ً
روسیه ،یکی از قطبهای قدرت باشند و از حصار
اتحادیه اروپا خارج شوند .به همین دلیل آنها که
اکنون بر سر مسئله بریگزیت دچار چالشهای
فزاینده داخلی و اروپایی هستند ،سعی کردند با
عقبنشینی در قبال ترامپ ،حداقل در سوی غربی
آتالنتیک از مشکل و تنش جدید جلوگیری کنند.

حمایت اروپا از تالش عراق برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اروپا از
تالشهای عراق برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن حمایت
میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا ،فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با محمد الحکیم وزیر
امور خارجه عراق در بغداد در یک کنفرانس خبری مشترک
تاکید کرد که اروپا از پیشنهاد عراق برای برگزاری کنفرانس صلح
منطقهای به منظور کاهش تنش میان تهران و واشنگتن پشتیبانی
میکند.
وی تصریح کرد :ما ب ه طور کامل از ایده برگزاری یک کنفرانس
منطقهای که عراق پیشنهاد آن را مطرح کرده است حمایت

میکنیم و اتحادیه اروپا بهطور کامل آماده پشتیبانی از این
پیشنهاد است .موگرینی در ادامه گفت که در دیدارهایش با
سران عراق درباره لزوم کاهش تنشها و دنبال کردن راههای
انجام گفتوگو برای جلوگیری از عواقب جدی سوء محاسبات
رایزنی کرده است .وزارت امورخارجه عراق با انتشار بیانیهای
تصریح کرد که دو طرف در این دیدار درباره روابط میان عراق
و اتحادیه اروپا و راههای تقویت آن گفتوگو داشتهاند .گفتنی
است محمد حکیم وزیر خارجه عراق در دیدار با فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه مذاکره
بهترین راه پایان دادن به تنش ها در منطقه است ،تاکید کرد که
خاورمیانه آماده و پذیرای جنگی جدید نیست.

واشنگتن فری بیکن:

جنگ داخلی در دولت ترامپ بر سر معافیتهای تحریمی ایران
در حالی که مقامات کاخ سفید هنگامی که مقابل دوربینها میآیند
از موثر بودن کارزار فشار حداکثری علیه ایران صحبت میکنند اما
اکنون خبر میرسد که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از مدتها
پیش درگیر نوعی جنگ داخلی بر سر معافیتهای تحریمی ایران بوده
است.
به گزارش فارس ،پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» به نقل از
چندین مقام آمریکایی آگاه به موضوع نوشت فشارهای داخلی بر وزارت
امور خارجه آمریکا برای لغو تعدادی از معافیتهای تحریمی در رابطه
با فعالیتهای هستهای ایران رو به افزایش است.
طبق این گزارش ،برای ماههاست که تنشهای بینسازمانی در دولت
آمریکا بر سر آینده معافیتهای تحریمی ایران افزایش یافته ،بگونهای
که برخی مقامات کارکشته و قدیمی در وزارت خارجه این کشور قویا
خواستار تداوم اعطای چنین معافیتهایی به کشورهای خارجی برای
همکاری هستهای با ایران هستند.
از طرفی مخالفان توافق هستهای ایران در کنگره آمریکا ،از پشت پرده
در حال البی کردن برای اقناع «مایک پامپئو» وزیر خارجه این کشور
و دیگر مقامات این وزارتخانه جهت لغو معافیتهای تحریمی ایران -

مخصوصا بعد از گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران و افزایش سطح
غنیسازی به  ۴.۵درصد هستند.
فریبیکن درباره این جنگ داخلی در دولت آمریکا با موضوع ایران،
مینویسد« :در حالی که گفته میشود کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا
تمایل دارند معافیتهای هستهای ایران را قطع کنند اما دیگر بخشهای
دولت ایاالت متحده هنوز خواستار تداوم آنها هستند و همین باعث
آغاز تقابلی سخت بین این گروهها شده است».
این منابع با اشاره به اینکه از نظر تندروهای جمهوریخواه در آمریکا
لغو معافیتهای تحریمهای هستهای در حفظ برجام نقش عمدهای ایفا
میکنند ،میگویند که به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا نیز رویکردی
سختگیرانهتر و همسو با تفکرات جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ
سفیداتخاذ کرده است.
یک مقام مطلع به تفکرات پامپئو دراینباره توضیح میدهد« :مایک
پامپئو کمخرد نیست ،او میداند رئیسجمهوری خواستار لغو این
معافیتها است و میداند که دولت در سایه در تالش است تا برای
زنده نگاه داشتن توافق هستهای ،این معافیتها را حفظ کند».
منبع دومی در دولت آمریکا طی مصاحبه با این وبگاه ضمن اشاره به

تالشهای برخی مقامات ارشد واشنگتن برای حفظ معافیتها علیرغم
تصمیم کاخ سفید به لغو آنها میگوید« :هنوز افرادی در دولت هستند
که برای تمدید معافیتها فشار میآورند اما کاخ سفید و وزارت خارجه
مصمم به لغو آنها هستند».
وزارت خارجه آمریکا اما از پاسخ به سوال فریبیکن جهت شفافسازی
درباره اظهارات این منابع خودداری کرد .این در حالی است که در تاریخ
چهاردهم اردیبهشت  ۹۸بود که وزارت خارجه آمریکا در اقدامی خالف
مفاد برجام ،با لغو بخشی از معافیتهای تحریمی مرتبط با فعالیتهای
هستهای  ،همکاران ایران در توسعه نیروگاه بوشهر و انتقال اورانیوم
غنیشده و آب سنگین به خارج از کشور را به تحریم تهدید کرد.
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق ،کارشکنیها
در اجرای آن و تالش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را
س ایاالت متحده آمریکا
آغاز کرد .با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئی 
این کارشکنیها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق
هستهای خارج خواهد کرد .ترامپ سرانجام  ۱۸اردیبهشتماه سال
گذشته به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و به خزانهداری
آمریکا دستور احیای تحریمهای هستهای علیه ایران را داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب
خبرسازیها درباره ایران و آمریکا اظهار کرد:
جمهوری اسالمی ایران هیچ مذاکرهای با
مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور
سخنگویی وزارت امور خارجه ،سیدعباس
موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگاران
درخصوص ادعای پیام آمریکا به روسها
برای مذاکره با ایران در سطح وزرای امور
خارجه ،ضمن تکذیب این خبرسازی اظهار
کرد« :جمهوری اسالمی ایران هیچ مذاکرهای
با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد .طی
روزهای گذشته برخی شبکههای اجتماعی و
رسانهها از احتمال گفتوگوی ایران و آمریکا با
میانجیگری روسیه خبر داده و این مذاکرات را
بین وزرای امورخارجه اعالم کرده بودند».

اعتمادم به جورج بوش اشتباه بود

س ایاالت متحده
جو بایدن معاون سابق رئی 
آمریکا در کمپین انتخاباتی بابت رای مثبت
به جنگ عراق در سال  ۲۰۰۲با انتقاد مواجه
شده است .این به مسئلهای برای رایدهندگان
آمریکایی تبدیل شده است و نظرسنجی
جدیدی از اهمیت آن برای برخی خبر میدهد
و بایدن به این موضوع پاسخ داد.
به گزارش سیانان ،بایدن پیشتر از رای
مثبت خودش ابراز تاسف کرده بود .او دوباره
در پاسخ به سوالی در نیوهمپشایر گفت:
اشتباهی که من مرتکب شدم ،اعتمادم به
جورج بوش ،رئیسجمهوری وقت آمریکا
بود .او به من قول داد تا از آن برای ورود
ناظران به عراق استفاده کند و متوجه شود
که در آنجا چه خبر است و آیا آنها تسلیحات
هستهای دارند یا خیر؟ بایدن اخیرا در
سخنانی درباره «پایان همیشگی جنگها»
صحبت کرده بود اما خبرنگار سیانان تاکید
کرد که او به جنگ عراق اشارهای نداشته
است.

مغز اقتصادی داعش کشته شد
یروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در
بیانیهای از کشته شدن ثابت صبحی فهد
االحمد ،وزیر نفت گروه تروریستی داعش
معروف به شیخ ثابت در عملیات ویژهای با
هماهنگی ائتالف ضد داعش خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از سومریه نیوز،
در این بیانیه آمده است ،در این عملیات یک
اسلحه خاص نیز از منزل شیخ ثابت کشف
و ضبط شد .همچنین یک بمب در روستای
ابوحمام در حومه دیرالزور کشف و خنثیسازی
شد .شیخ ثابت یکی از مهمترین فرماندهان
داعش در منطقه الصور در حومه دیر الزور
محسوب میشد .او یکی از بزرگترین حامیان
مالی داعش و مسئول فروش نفت و قاچاق
آن بوده و مغز اقتصادی این گروه تروریستی
محسوب میشد.

