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گل به خودی آمریکا!

درحالیکه ح��دود دو هفته تا کلید خوردن تحریمهای از پیش شکس��ته
خ��ورده آمریکا علیه ایران در حوزه انرژی باقیمانده اس��ت ،انتش��ار خبر
توقف خرید گاز طبیعی آمریکا از س��وی چین ،پ��س از قطع خرید نفت از
واش��نگتن ،کوس ناکامی تحریمهای آمریکا را با بسامد بلندتری به صدا
درآورد .ماجرا ازاینقرار است که چشمبادامیها بهتالفی وضع تعرفه 200
میلیارد دالری آمریکا بر کاالهای چینی ،خرید گاز طبیعی مایع (آالن جی)
را متوقف و مبالغ هنگفتی خس��ارت به تولیدکنندگان این محصول وارد
کردند .چینیها البته ش��وک اصلی خود را زمانی به کاخ سفید وارد آوردند
که شرکت «کشتیرانی مرچانت» این کشور در  15مهر امسال اعالم کرد،
با باال گرفتن تنشها و تشدید جنگ تجاری ،خرید نفت از آمریکا را بهطور
کامل متوقف کرده است.
اهمیت و تأثیرگذاری فوقالعاده این تحول را از تحلیل مقامات آمریکایی
میتوان دریافت« .ریچارد نفیو» ،عضو سابق تیم مذاکرهکننده هستهای
آمریکا ،تحلیلگر مرکز سیاس��تهای جهانی انرژی دانش��گاه کلمبیا و از
اعضای سابق وزارت امور خارجه آمریکا که به «معمار» تحریمهای ایران
نیز مشهور است ،در اردیبهشت سال جاری ،نسبت به خطر بازی چین در
زمین ایران هشدار داده بود .وی در گفتگویی با نشریه «بلومبرگ» ،گفته
بود« :میزان موفقی��ت تحریمهای جدید آمریکا در بخش صادرات نفت،
بستگی به چین دارد و چنانچه این کشور با واشنگتن همراه نشود ،تحریم
نفتی ایران شکست میخورد ».عالوه بر «نفیو» ،کارشناسان برجستهای
آنهم از نوع آمریکایی ،تحریمهای نفتی علیه ایران را محکوم به شکست
دانسته بودند« .رابین میلز» ،رئیس یک موسسه مشورتی در حوزه انرژی
آمریکا در اوایل سال جاری ،پیشبینی کرده بود که دور جدید تحریمهای
واش��نگتن همچون دور قبل ،راه بهجایی نخواه��د برد و تأکید کرد که نه
چین ،نه هند و ن��ه حتی اتحادیه اروپا خرید نفت خ��ود از ایران را متوقف
نخواهند کرد.
این در حالی است که کارشناسان چینی نیز پیش از مرحله اول تحریمهای
آمری��کا در مردادماه ،با تأکید ب��ر نیاز جهان به نفت ای��ران ،تالش برای
حذف س��بد نفت کش��ورمان از بازار جهانی را بینتیجه و شکستخورده
قلمداد کرده بودند« .وو چنگ هویی» ،عضو برجسته موسسه سیاست و
اقتصاد جهانی چین در گفتگویی تصریح کرد که «بس��یاری از کشورها و
شرکتهای خصوصی در جهان به نفت ایران وابسته هستند و سوخت خود
را از تهران تأمین میکنند لذا این حق آنهاست که بر اساس منافع خود در
مورد خریدن یا نخریدن نفت از ایران تصمیم بگیرند و آمریکا نباید آنها
را مجبور به توقف خرید نفت از ایران کن��د .ازاینرو ،تحریمهای آمریکا
علیه صدور نفت ایران بینتیجه است و شکست خواهد خورد ».افزون بر
این ،آژانس بینالمللی انرژی در اواخر شهریور هشدار داده بود که چنانچه
نفت ایران تحریم شود ،قیمتها به بیش از  80دالر در هر بشکه افزایش
خواهند یافت .این اتفاق اکنون رخداده و روز گذش��ته قیمت نفت برنت از
مرز  80دالر گذش��ت؛ ضمن اینکه رئیس «بانک آمریکا» ،دومین بانک
بزرگ این کش��ور اعالمخطر کرده بود که در صورت حذف نفت ایران از
بازار ،قیمتهای نفت بهس��رعت سر به فلک گذاشته و حتی ممکن است
به  120دالر در هر بش��که افزایش یابد .مرور بخشی از روزنامه آمریکایی
«واشنگتنپس��ت» که در هفتم شهریور امس��ال به چاپ رسید نیز خالی
از لطف نیس��ت« :دولت ترامپ عمدت ًا در تالش اس��ت تا تحریمهایی را
علیه ایران مجدداً وضع کند که پیش از توافق هس��تهای نیز بر این کشور
تحمیلش��ده بود اما این بار این تحریمها قطع ًا قدرت کمتری در مقایسه
با دوره قبل از توافق س��ال  2015میالدی با ایران خواهند داشت چراکه
در حال حاضر آمریکا بدون حمایت اروپا و دیگر کشورها این تحریمها را
علیه ایران وضع کرده است».
پی��ش از پرداختن به این موض��وع که تحریمهای ای��ران چگونه به گل
به خودی آمریکا تبدیلش��ده اس��ت ،عقیم ماندن محدودیتهای نفتی
واشنگتن را که «برایان هوک» ،رئیس کار گروه «اقدام علیه ایران» روز
گذشته بر آن تأکید کرد را میتوان در سه بخش خالصه نمود.
 .1عدم همراهی بسیاری از کشورهای دنیا برای پیوستن به جرگه تحریم
کنندگان ایران که در صدر آنها چین ،هند و برخی کش��ورهای اروپایی
قرار دارند .دو شرکت هندی چندی پیش اعالم کردند که خواستار خرید
نفت ایران هستند و برخی از ش��رکتهای بزرگ نفتی ازجمله «رام» که
ذیل شرکت «بریتیش پترولیوم» مشغول فعالیت است ،موفق شدهاند برای
ادامه همکاری نفتی با ایران ،از کاخ سفید معافیت اخذ کنند .اخذ معافیت،
روی دیگر اذعان ناگفته آمریکا به شکست تحریمها و همراه کردن فعاالن
این حوزه و کشورهای دیگر محسوب میشود.
 .2کمبود نفت در بازار و افزایش تقاضا همانگونه که شرکتهای هندی
مشتری نفت ایران هستند ،ثابت میکند که در صورت اعمال تحریمها،
شوک شدیدی به این بازار وارد میشود .آمریکا روی عربستان برای جبران
کمبود نفت ایران حساب بازکرده ،حالآنکه بر اساس شواهد ،سعودیها
نه میتوانند بهس��رعت این خأل را جبران کنند و نه به فرض تولید بیشتر،
قادر هس��تند که این رویه را ادامه دهند ،چراکه ظرفیت تأسیس��ات نفتی
عربستان اجازه افزایش تولید بلندمدت را نمیدهد.
 .3آمریکاییها نگران آن هس��تند که قادر به کنترل افزایش قیمت نفت
نباش��ند و در واقع دریافتهاند که چشمپوش��ی از ذخایر نفتی ایران به این
سادگی هم نیس��ت .برای پیش��گیری از این اتفاق ،چوب حراج به ذخایر
راهبردی نفت خود موس��وم به «نفت ش��یل» زدهاند؛ نفتی که ناخالصی
آن ،مش��تریهای این محصول بیکیفیت را ناراضی کرده است .جالب
اینجاست که این ذخایر راهبردی برای اینکه بتواند تالطم شدید قیمتها
بر اث��ر تحریم نفتی ایران را کنترل کند ،راه زی��ادی در پیش دارد ،چراکه
هم مش��تری دستبهنقدی ندارد و هم فاصله طوالنی حمل نفت شیل از
آمریکا به کشورهای آسیایی ،وقفه در تولید کشورهای متقاضی را ممکن
است افزایش دهد.
اما نکته طنز ماجرا اینجاس��ت که آمریکا نهتنه��ا در تحریم نفت ایران از
هماکنون با پالس منفی بس��یاری از کش��ورها و ش��رکتها مواجه شده،
بلکه در فروش نفت و گاز خود نیز درمانده اس��ت .شرکتهای آمریکایی
تولیدکننده گاز مایع طبیعی ،فقط از یکقلم فروش  3.6تنی به چین ،ماهانه
یک میلیارد دالر درآمد داشتند که با تحریم چین ،از این بازار پرسود محروم
شدند و حاال باید دربهدر به دنبال مشتری بگردند .تکلیف نفت بیکیفیت
شیل هم که معلوم است .بنابراین ،تحریم نفت ایران ،این روزها به سوژه
طنزی تبدیلشده که بهجای گل زدن به دروازه حریف ،یک گل به خودی
دیدنی را به نمایش گذاشته است.

خبرکوتاه
حجتاالس�لام حس��ن روحانی رییسجمهوری ،طی پیامی از همه
دس��ت اندرکاران صنعت دفاعی به دلیل پیشرفتهای قابل توجه صنایع
دفاعی تشکر و قدردانی کرد.
وبسایت اندیش��کده ش��ورای روابط خارجی اروپا به نقل از «فدریکا
موگرینی» ،نوشت :اروپا راهحلهای مهمی را برای تسهیل معامالت بانکی
و پولی در زمان تحریمهای آمریکا علیه ایران اندیشیده است.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم کرد

ردپای عوامل نفوذی در ربودن مرزبانان
قرارگاه قدس نیروی زمینی س�پاه در اطالعی�های از ربوده
ش�دن تعدادی از بس�یجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر
مرزی در جنوب شرق کشور با خیانت عوامل نفوذی در این
حادثه خبر داد.

یک منبع آگاه اطالعاتی استان سیستان وبلوچستان ،روز گذشته اعالم
کرد که یک گروه تروریستی تعدادی از نیروهای هنگ مرزی را ربوده
است .در س��اعت اولیه انتشار این خبر از نحوه ربایش و سرنوشت این
افراد اطالعی منتش��ر نشد اما از همان دقایق اولیه برخی منابع خبری
این عملیات را تروریستی دانستند که حدود ساعت چهار تا پنج بامداد
در منطقه صفر مرزی لولکدان(منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به
بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه است که در ۵۰کیلومتری شهر
میرجاوه قرار دارد) انجام شده است و  ۱۴نفر ربوده شدهاند .پس از آن
بود که گروهک تروریس��تی جیشالعدل در صفحه شخصی خود در
فضای مجازی منتسب به این گروهک ،مسئولیت ربوده شدن تعدادی
از نیروهای هنگ مرزی میرج��اوه را برعهده گرفت و در اطالعیهای
که از سوی این گروهک تروریستی در این کانال منتشر شد ،ادعا کرد
که سهش��نبه  ۲۴مهرماه یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه را
بصورت کامل خلع سالح کردهاند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
سربازان ربوده شده به کشور پاکستان منتقل شدهاند.
آمادگ�ی عملیات مش�ترک با پاکس�تان ب�رای آزادی
گروگانها
س��ردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هم در گفتوگویی
تلویزیونی با اش��اره به ربودن تعدادی از مرزبانان ایرانی در میرجاوه،
گفت :سحرگاه سهشنبه یک گروه تروریستی از گروهک جیش ظلم
از مرز پاکستان به یکی از پایگاههای مرزی ما که مسئولیت مراقبت و
پایش مرزی در منطقه لولکدان میرجاوه را بر عهده داشته است ،نفوذ
کردند .وی ادامه داد :این اتفاق توسط عامل یا عوامل نفوذی صورت
گرفته شده اس��ت .در این حادثه تعدادی از بس��یجیان بومی منطقه،
عزیزان هنگ مرزی میرجاوه و دو نفر از پاسداران را به گروگان گرفتند
و به داخل خاک پاکستان منتقل کردند.
پاکپور با بیان اینکه دولت پاکس��تان باید نسبت به مناطق مرزی خود
مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشد ،گفت :در 6ماهه اول امسال تعداد
زیادی از پاسگاههای مرزی ما از داخل خاک پاکستان مورد حمله قرار
گرفتهاند۱۲ .روز پیش بود که در حمله به یکی از پاس��گاههای مرزی
ما نفر دوم این گروهک هاش��م نکوری کشته شد و عملیات مختلف
دیگری هم از داخل خاک پاکستان علیه پاسگاهها و برجکهای مرزی
ما صورت گرفته است.
وی درب��اره اقدامات انجام ش��ده برای آزادی مرزبان��ان ایران گفت:
از اولین س��اعات روز گذش��ته که خود م��ن در منطق��ه حاضر بودم
تماسهاس مختلفی از سوی مرزبانی و قرارگاه قدس نزسا با مرزبانی
و ارتش پاکس��تان گرفته شد و از آنها خواس��تیم که نسبت به تحویل
اشرار و سالمتی ربودهش��دگان تضمین دهند .فرمانده نیروی زمینی
سپاه خاطرنشان کرد :این تروریستها در داخل خاک پاکستان دارای

مقر بوده و در آنجا زندگی میکنند .جمهوری اسالمی آمادگی هرگونه
عملیات مشترک با ارتش پاکستان برای دستگیری اشرار و آزادسازی
گروگانها را دارد و ما این قضیه را پیگیری میکنیم تا افراد ربوده شده
به سالمت نزد خانوادههایشان برگردند.
پاکستان نسبت به آزادی مرزبانان اقدام کند
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم طی اطالعیهای
در اینخصوص اعالم کرد :س��اعات ابتدایی روز سهشنبه ،تعدادی از
بس��یجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پای��گاه مراقبتی در
نقطه صفر مرزی(میرجاوه) استقرار داشتند ،با خیانت و تبانی عامل یا
عوامل نفوذی گروهکهای ضدانقالب ربوده شدند .این اطالعیه در
ادامه با اشاره به اینکه این پایگاه از استحکامات خوبی برخوردار بوده،
خاطرنشان کرده است :عوامل گروهکهای تروریستی که از سوی
س��رویسهای بیگانه هدایت و پشتیبانی میشوند ،با فریب و تطمیع
عوام��ل نفوذی ،این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبهروی یکی از
پاسگاه های مرزی کشور پاکستان صورت دادهاند.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از این
اطالعیه تاکید کرد :عملیات تعقیب اشرار ،تروریستها و عوامل نفوذی
دش��من و نیز اقدامات الزم برای آزاد سازی ربوده شدگان با جدیت در
دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر در مناطق مرزی قرار گرفته
و از دولت پاکس��تان نیز انتظار میرود با اشرار و تروریستهایی که در
جوار مرزهای آنان النه کرده و از سوی برخی کشورهای مرتجع شرور
و تروریستپرور منطقه حمایت و به کارگیری میشوند ،برخورد جدی
داشته و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کند.

رییسمجلس در مراسم افتتاح پروژههای فرودگاهی:

علی الریجان��ی رییس مجلس روز گذش��ته در
مراسم افتتاح 10پروژه ارتقای خدمات فرودگاهی
و استانداردس��ازی ف��رودگاه مهرآب��اد ،اظه��ار
داش��ت :همان قدر که آزادگی ب��رای نمایندگان
مجلس امری ذاتی و کلیدی اس��ت شجاعت در
تصمیمگیری نی��ز برای مدی��ران اجرایی امری
کلی��دی و همه بخشه��ای نظارتی بای��د از آن
حمایت کنند تا مدیران با جس��ارت و ش��جاعت
بیش��تری تالش کنند .وی گفت :صنعت هوایی،
صنعتی ممتاز است و باید از ظرفیتهای فناوری
روز و مدرن برخوردار باشد و حمایت از این صنعت،
مورد توجه قوای مختلف کش��ور است اما با توجه
به اینکه ش��رایط روز قدری متفاوت ش��ده باید از
روشهای دیگری ب��رای حفاظت از این صنعت
بهره جست.
الریجانی داش��تن تفکر توس��عهای را نیاز امروز
کش��ور دانس��ت و افزود :باید نتیج��ه پروژههای
انجام شده در کشور برای همگان مشخص باشد
و اگر نظام توس��عهای در کش��ور مستقر باشد که
همهجانبه فکر و تصمیمگی��ری کند با انبوهی از

محکومیت گروگانگیری مدافعان امنیت توسط علمای
اهلسنت
جمعی از علمای اهلسنت سیس��تان وبلوچستان نیز ضمن محکوم
کردن اقدام گروهک تروریستی جیشالظلم مبنی بر ربودن تعدادی از
مرزبانان در میرجاوه ،گفتند :فعالیت تروریستها در مرزهای ایران با
حمایت آمریکا و حامیانش است .علمای اهلسنت در بیانیه خود ،بیان
کردند :گروهکهای تروریس��تی هیچ نمایندگی از طرف اهلسنت
نداشته و نخواهند داشت.

ادعای وزیر خارجه آمریکا:

کشمکشهای سیاسی
روند توسعه کشور را کند میکند
ریی�س مجل�س گف�ت :نتیج�ه برخ�ی
کش�مکشها ،کن�د ش�دن روند توس�عه
در کش�ور بوده و باید عقلای بخش های
مختلف کش�ور این روند را هر چه سریعتر
اصالح کنند.

رایزنی دیپلماتیک تهران-اسالمآباد
بهرام سخنگوی وزارت امور خارجه نیز ضمن محکومیت و ابراز انزجار
از این اقدام تروریس��تی و ش��رارتآمیز و با توجه به اقدامات صورت
گرفته ،اظهار داش��ت :روز گذشته دس��تیار وزیر امور خارجه در غرب
آسیا از س��فیر پاکستان خواست دولت آن کش��ور در چارچوب روابط
دو جانبه و اصل حس��ن همجواری و تعهدات ناش��ی از قراردادهای
دو جانب��ه و مقررات حق��وق بینالملل ،بیدرن��گ تمامی امکانات و
اقدامات الزم را برای آزادس��ازی نیروهای مرزی ایران و دستگیری
تروریستهای شرور به کار گیرد .همچنین از سفیر پاکستان خواسته
شد مراتب را هر چه سریعتر به دولت خود در اسالم آباد منعکس کرده
و وزارت ام��ور خارجه ایران را از نتایج اقدام��ات به عمل آمده مطلع
کند .وی همچنین خاطر نشان کرد :سفیر کشورمان در اسالمآباد نیز
ضمن مالقات با مقامات محل ،خواستار اقدام جدی دولت پاکستان
برای آزادسازی مرزبانان جمهوری اسالمی و برخورد قاطع با اشرار و
گروههای تکفیری و تروریستی شد.

واشنگتن به مقابله با تهران
ادامه میدهد

پروژههای نیم هتمام و کمنتیجه روبرو نمیشویم.
رییس مجلس بیان کرد :در زمینه اس��تقرار نظام
توسعهای در کشور ضعف داریم و این ضعف متأثر
از دو عامل ساختاری و رفتاری است .الریجانی در
تشریح مشکل ساختاری نظام توسعهای در کشور،
افزود :اساس س��ازمان برنامه و بودجه در پیش از
انقالب برای توسعه و بودجه در وزارت اقتصاد بود
اما در زمان نخس��توزیری هویدا که درآمدهای
نفتی افزایش یاف��ت بخش بودجهریزی را هم به
این سازمان سپردند و بعد از آن بخش بودجهریزی
بر تفکر توسعهای غلبه پیدا کرد و کار این سازمان
ش��د که چطور درآمدها و تخصیص یابد در حالی
که این امر کاری روتین اس��ت و نباید سازمان را
سرگرم کند.
رییس مجلس در تش��ریح علت رفتاری استقرار
نیافتن نظام توس��عهای در کش��ور نیز ادامه داد:
متأس��فانه به ج��ای این تفکر ،کش��مکشهای
سیاس��ی و به یکدیگر آزار رساندن و صفبندی،
توس��عه یافته و تضادهای مختل��ف ،کاری کرده
که از نیروهای توانمند کمتر اس��تفاده ش��ود اما
باید باور کنیم که کش��مکشها به اساس کشور
صدمه میزند و اهمیت کارها را زیر سؤال میبرد.
وی گفت :نتیجه برخی کش��مکشها ،کند شدن
روند توسعه در کش��ور بوده و باید عقالی بخش
های مختلف کش��ور این روند را هر چه س��ریعتر
اصالح کنند.

وزیر خارجه آمری�کا در یادداش�تی در یک
مجله آمریکایی به تشریح دکترین سیاست
خارجی رئیسجمهور کش�ورش پرداخته و
نوشت :واش�نگتن به مقابله با تهران ادامه
میدهد.

«مایک پمپئ��و» وزیر امور خارجه آمری��کا در ادامه
رویکرده��ای ضدایرانی خود ،در مقال��های که روز
گذش��ته در مجله «فارنافرز» با عن��وان «مقابله با
ایران» منتش��ر کرده ،به تش��ریح سیاست خارجی
«دونالد ترام��پ» رییسجمهور آمری��کا پرداخت.
پمپئو در این مقاله ،آنچه به گفته وی «حکومتهای
قانونگریز» خوانده شده را چالش جدید پیشروی
آمری��کا توصیف و ادعا ک��رد :ایران و کره ش��مالی
اصلیترین حکومتهای اینچنینی در دنیا هستند.
وی ادعا ک��رد :تهران و پیونگیانگ چندین دهه به
دنبال برنامههای تس��لیحات هستهای بودهاند .وی
ادعا کرد :توافق دولت قبلی آمریکا یا «برنامه جامع
اقداممشترک»(برجام)نتوانستهبه«بلندپروازیهای
هس��تهای» ایران پایان دهد .وزی��ر خارجه آمریکا
نوش��ت :در واقع ،چون ایران میدانس��ت که دولت
اوباما حفظ برجام را به هر چیزی دیگر ترجیح خواهد
داد این توافق موجب ایجاد حس مصونیت در ایران
شده و به آن امکان داد حمایت خود را از فعالیتهای
س دس��تگاه دیپلماس��ی
مخرب افزایش دهد .ریی 
آمریکا همچنین اضافه کرد :امروز ،هم کره شمالی

و هم ایران اخطار گرفتهاند که آمریکا اجازه نخواهد
داد رفتارهای بیثباتکننده آنها عنانگسسته باقی
بماند .وی ضمن اشاره به آنکه دولت ترامپ کارزاری
برای«فشارحداکثری»علیهایرانراهانداخته،نوشت:
ترامپ به دنبال درگیری نظامی درازمدت در منطقه
غرب آسیا (خاورمیانه) یا هیچ منطقه دیگری نیست.
«هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا
هم با تکرار ادعای مضحک مقامات این کشور مبنی
بر حمایت از مردم ایران گف��ت :ایرانیها حق دارند
مطالبات خود را بهطور مسالمتآمیز مطرح کنند.وی
کهبهنظرمیآیددرتالشاستچندتجمعکوچکدر
ایران را گسترده و فراگیر جلوه دهد ،در فضای مجازی
نوشت:ماگزارشاتمربوطبهاعتصابهایسراسری
در ایران را دنبال و از حق مردم این کش��ور برای ابراز
مسالمتآمیزمطالباتبهحقشانحمایتمیکنیم.

رییسجمهوری،سفرایایراندردیگرکشورها
رانمایندگانملت،تاریخوفرهنگمتعالیایران
دانستوگفت:گسترشمناسباتاقتصادیدر
رأس برنامه سفرا قرار گیرد.

حجتاالسالم حسن روحانی رییسجمهوری روز
گذشته در دیدار س��فرای جدید جمهوریاسالمی
ای��ران در اس��پانیا ،س��یرالئون ،کوی��ت ،رومانی و
بن��گالدش با اش��اره به اینک��ه ام��روز بدخواهان
ملت ایران از هیچ توطئه و اقدام ضدانس��انی برای
ضرب��هزدن به انق�لاب و اعمال فش��ار علیه مردم
دریغ نمیکنند ،اظهار داشت :در این شرایط سفرای
ایران در کش��ورهای خارجی وظیفه دارند ،تالش و
جدیتی مضاعف برای توسعه روابط و همکاریهای
ایران با دیگر کشورها در بخشهای مختلف داشته
باشند و بخش خصوصی باید پیشتاز روابط اقتصادی
باش��د .رییسجمهوری با تاکید بر ضرورت توجه به
اولویت توسعه و گسترش مناسبات و همکاریهای
اقتصادی و تجاری از سوی سفرا ،افزود :برنامهریزی
سفرا در راس��تای جذب س��رمایهگذاری خارجی و
تقویتهمکاریهایمشترکشرکتهاوبنگاههای
تهایکشورهای
بخشخصوصیکشورمانباشرک 

ایران آماده تقویت همکاریها با اروپا
رییسجمهوری همچنین روز گذشته در دیدار هنگام

اسحاق جهانگيري معاون اول
رییسجمه��وری در جلس��ه
ش��ورای عالی عطف ،با بيان
اينكه تأمي��ن نکردن نيازهاي
پژوهش��ي و تحقيقاتي كشور
ممك��ن اس��ت آس��يبهاي
جبرانناپذيري براي كشور به
همراه داش��ته باش��د ،اظه��ار داش��ت :با آنك��ه بودج��ه دولت با
محدوديتهاي زيادي روبهروس��ت ،اما تالش دولت اين است كه
اعتبارات مورد نياز برنام ههاي پژوهشي و تحقيقاتي را تأمين كند چرا
كه نميتوان برنام ههاي علمي و تحقيقاتي كشور را ناديده گرفت.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و مشكالت دانشگاه هاي كشور براي
تأمين بودجه مورد نياز فرصت هاي مطالعاتي و كارهاي تحقيقاتي
و پژوهشي ،گفت :دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور از
نظر بودجه در تنگنا قرار گرفتهان��د كه بايد به گونهاي برنامهريزي
كنيم تا اين كمبودها جبران ش��ود .به گزارش پايگاه اطالعرساني
رياس��تجمهوري ،جهانگیری از دس��تگاههاي اجرايي خواست از
طرحهاي كالن مل��ي مطالعاتي حمايت كنند و براي تأمين بودجه
مورد نياز اين طرحها در حد امكان كمكهاي الزم را انجام دهند.

تحریمهای آمریکا
نقض آشکار منشور ملل متحد است
«ریچارد فالک» گزارشگر ویژه
شورای حقوق بشر سازمان ملل
اظه��ار داش��ت :تحریمهای
اعمال ش��ده بر ایران مخالف
منشور س��ازمان ملل متحد و
قوانی��ن بینالمللی بوده و این
تحریمه��ا در واق��ع ش��امل
تهدیدات غیرقانونی و استفاده از زور میشود .وی درخصوص حکم
دیوان بینالمللی دادگستری الهه به آ و لزوم الزامآور بودن آن ،افزود:
در مورد اینکه آمریکا چنین اقدامات محدود کنندهای را بپذیرد تردید
وجود دارد .زیرا به نظر میرسد واشنگتن موضعی را اتخاذ کرده که
بر اساس آن حقوق حاکمیتی آمریکا بر هر یک از تعهدات بینالمللی
ارجحیت دارد .آمریکا دیوان کیفری بینالمللی را محکوم کرده اما
هنوز به طور رسمی به این تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری پاسخ
نداده است .فالک درباره اینکه الهه به آمریکا توصیه کرده که دیگر
ایران را تحریم نکند ،به مهر ،گفت :آمریکا در دوران ریاستجمهوری
ترامپ اصرار بر این دارد که نباید حاکمیتی باالتر از حاکمیت دولت
آمریکا وجود داش��ته باش��د .ممکن اس��ت آمریکا بدون احترام به
صالحیت دیوان بینالمللی دادگستری ،به آرامی به این رای احترام
گذاشته و از اجرای تحریمها در این مرحله خودداری کند.

تهران و مسکو پیشقراوالن
مبارزه با تروریسم در منطقه
حسین امیرعبداللهیان دستیار
ویژه رییس مجل��س در امور
بینالملل ،ایران و روس��یه را
پی��ش ق��راوالن مب��ارزه ب��ا
تروریسم در منطقه عنوان کرد
و گف��ت :همکاری دو کش��ور
روند مب��ارزه با تروریس��م در
منطقه را تسریع کرده و دستاورد مثبتی برای منطقه و جهان به همراه
داشته اس��ت .به گزارش ایرنا ،وی در دیدار «لوان جاگاریان» سفیر
روسیه در تهران ،همکاریهای چندجانبه ،منطقهای و بینالمللی
ایران و روس��یه را با اهمیت خواند و یادآور ش��د :روابط دو کشور در
مناسبات منطقهای و گس��ترش همکاریها در حوزههای مختلف
حائز اهمیت است و تعامالت در حوزههای مختلف از طریق مناسبات
پارلمانی و کمیس��یونهای مجالس دو کش��ور تقویت میش��ود.
امیرعبداللهیان تصریح کرد :ایران و روس��یه درباره مسائل منطقه،
تشریک مس��اعی دارند چنان که این همکاری در سوریه توانست
وضعیت بحرانی آن کشور را در بستر مناسبی قرار دهد.

رایزنی جابریانصاری
در مسقط درباره یمن

ایران باید مهار شود
«یاکوف عامیدرور» مش��اور امنیتی سابق «بنیامین
نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی هم در
گفتوگویی درباره ایران نیز با ذکر ادعاهای س��ران
خود ،گفت :برای حصول اطمینان از برقراری صلح در
منطقه نیاز به متوقف ساختن ایران است .به گزارش
تسنیم ،وی افزود :مرحله اول انجام این مسئله و پیش
نیازداشتنخاورمیانهایبهتردرآینده،مهارایراناست.
اسرائیلدراینزمینهبسیارفعالاستوبایدبانیروهای
دیگر در منطقه برای مهار ایران همکاری کنیم.

و همکاریه��ای خود ب��ا س��ارایوو در زمینههای
مختلف سیاس��ی ،تجاری ،اقتص��ادی و فرهنگی
است .رییسجمهوری روز گذشته استوارنامه سفیر
جدید ژاپن در تهران را نیز دریافت کرد .وی در دیدار
با «میتسوگو سایتو» سفیر ژاپن در ایران ،ا اشاره به
ضرورت گسترش همکاریها و سرمایهگذاریهای
مشترک توسط شرکتها و بخش خصوصی ایران
و ژاپن ،بر تالش در راس��تای توس��عه مناس��بات و
همکاریه��ای دو کش��ور در زمینهه��ای مختلف
تجاری ،اقتصادی ،انرژی ،پتروشیمی ،ماشینسازی،
بهداش��ت و درمان ،محیط زیس��ت و گردش��گری
تأکید کرد.
روحانی همچنین پس از دریافت استوارنامه «ژاک
لویی ورنر» سفیر جدید هلند در تهران ،روابط ایران
و هلن��د را دیرینه و صمیمانه و مثبت توصیف کرد و
اظهار داشت :عالقمند هستیم در روابط دو کشور در
تمامی زمینهها بویژه عرصههای اقتصادی و بانکی،
تحوالت گس��ترده و سازندهای در راستای منافع دو
ملت رقم بخورد .رییسجمهوری در ادامه دیدارهای
روز گذشته خود ،استوارنامه «محمد حمد سعد الفهید
الهاجری» سفیر جدید قطر و «امدو سو» سفیر جدید
سنگال در تهران را دریافت کرد.
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گسترش مناسبات اقتصادی در رأس برنامه سفرا قرار گیرد
محل مأموریتش��ان ،بس��یار حائز اهمیت اس��ت.
روحانی با اشاره به اینکه امروز آمریکا بواسطه خروج
غیرقانون��ی از برجام ،در صحن��ه جهانی و حقوقی
منزوی شده و این اقدام آنان بجز چند کشور معدود
از س��وی هیچ کش��وری مورد حمایت قرار نگرفته
اس��ت ،گفت :باید با توس��عه همکاری ه��ا و روابط
ایران با دیگر کشورهای خارجی تهدید و فشار دولت
آمریکا علیه ملت ایران را به فرصتی برای توس��عه و
پیش��رفت روزافزون تبدیل کنیم .به گزارش پایگاه
اطالعرس��انی ریاس��تجمهوری ،حسن قشقاوی
سفیر ایران در اسپانیا ،اکبر خسروینژاد سفیر ایران
در سیرالئون ،محمد ایرانی س��فیر ایران در کویت،
محمدرضا نفر س��فیر ایران در بنگالدش و مرتضی
ابوطالبی سفیر ایران در رومانی نیز در این دیدار ضمن
ارائه گزارش��ی از وضعیت روابط ایران با کشورهای
محل ماموریت خود در زمینههای مختلف بر تالش
و جدیت در راس��تای توسعه مناس��بات اقتصادی و
یه��ای همه جانبه ایران با دیگر کش��ورها
همکار 
تاکید کردند.

برنامهریزی شورای عطف برای
تأمین بودجه پژوهش

حسین جابریانصاری دستیار
ارشد وزیر امور خارجه ایران در
امور ویژه سیاسی که با هدف
رایزنی در خصوص موضوعات
منطقهای در راس هیاتی وارد
مسقط شده ،روز گذشته در مقر
وزارت خارجه عمان با «یوسف
بن علوی» وزیر مش��اور در امور خارجی عمان دیدار و در خصوص
آخرین تحوالت منطقه و تالشهای جاری برای حل سیاسی بحران
یمن گفتوگو و تبادل نظر کرد .جابری انصاری در ادامه برنامه سفر
خود به عمان ،در دیدارهای جداگانه با نمایندگان برخی از گروههای
مختلف یمنی ،درخصوص آخرین تالشهای دیپلماتیک برای پایان
جنگ تحمیلی علیه یمن ،رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد .به گزارش
ایسنا ،در این مالقات محمدرضا نوری ش��اهرودی سفیر ایران در
عمان نیز حضور داشت.

روحانی:

دریافت اس��توارنامه «ورونیک پتی» س��فیر جدید
بلژی��ک در تهران اعالم کرد که ایران آماده اس��ت
همکاریهای تجاری و اقتصادی و سیاسی خود را با
اتحادیه اروپا و از جمله بلژیک بیش از پیش توسعه
دهد .وی ،مواضع سیاسی اتحادیه اروپا در قبال برجام
را مواضعی محکم خواند و ابراز امیدواری کرد که در
زمینه توس��عه همکاریهای اقتص��ادی و در عمل
نیز ،گامهای ارزنده و مناسبی از سوی اتحادیه اروپا
برداشته ش��ود .روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود تاکید کرد :ما معتقدیم عدهای که مخالف روابط
عمیق ایران و اتحادیه اروپا هس��تند ،برنامههایی را
برای تخریب این روابط خوب ،طراحی کردهاند که
نباید به آنها اجازه داده شود که این برنامههای خود
را به پیش ببرند .سفیر جدید بلژیک در تهران نیز در
این دیدار ،برجام را ی��ک موفقیت بزرگ در عرصه
بینالمللی برش��مرد و گفت :اتحادیه اروپا و بلژیک
همه تالشها خود را برای حفظ برجام بکار گرفتهاند.
روحانی روز گذشته هنگام دریافت استوارنامه «سمیر
والجیچ» سفیر جدید بوسنی و هرزگوین در تهران
هم گفت :توسعه روابط و همکاریها در زمینههای
مختلف با بوس��نی و هرزگوین همواره برای ایران
حائز اهمیت اس��ت و تهران آماده گس��ترش روابط

گزیده ها

امیر دریادار دوم علیرضا شیخی
فرمانده کارخانجات نداجا اظهار
داش��ت :کارخانج��ات نیروی
دریایی ارتش یکی از بزرگترین
مراک��ز و پایگاهه��ای تعمیر و
ساخت ،نه تنها در این نیرو بلکه
در کل ارتش است که از سال۵۵
ب��ا کار در حوزه تعمی��رات زیرآبی فعالی��ت خود را ش��روع کرد .االن
کارخانجات در تأمین نیازها حرف اول را میزند و شما دیدید یا شنیدید
کهزادگاهاولینناوشکنایرانییعنی«جماران»همهمینکارخانجات
است .پروژههای دیگری نیز هم اکنون در حال ساخت است و شما به
زودی دومین ناوشکن ساخت کارخانجات نیروی دریایی که «سهند»
نام دارد را خواهی��د دید .وی در گفتوگو با ف��ارس ،افزود :جمهوری
اس�لامی ایران جزو معدود کش��ورهایی اس��ت که در آبهای آزاد و
بینالمللی ،شناورهایش در دریا متکی به توان خود است .شیخی ادامه
داد :اگر ما زیرساختهای ساخت شناورهای بزرگتر چه در ابعاد و چه
در تُناژ را داشته باشیم ،به راحتی میتوانیم آنها را بسازیم که البته همین
هم در دستور کار است و پروژه بعدی ما یک شناور ۲۰۰متری خواهد
بود که اندازه ناوهای ما را از ۹۷متر به۲۰۰متر میرساند.

