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برنامه جمهوریخواهان درباره ایران رونمایی شد

علیرغم پیامهای متناقض و اظهارات تردیدآمیزی که دولت جدید
آمریکا به ریاست «جو بایدن» برای بازگشت به توافق هستهای ایران
از خود نشــان داده اما جمهوریخواهان کنگره بهدنبال راهی جهت
ممانعت از هرگونه رفع تحریمهای تهران هستند .به گزارش فارس،
پایگاه خبری-تحلیلی «واشنگتن فریبیکن» بعد از مصاحبههایی با
چندین نفر از سران سیاست خارجی حزب جمهوریخواه ،گزارش
داد« :جمهوریخواهان کنگره در حال کار بر روی طیفی از اقدامات
برای جلوگیری از بازگشت دولت بایدن به توافق هستهای سال ۲۰۱۵

با ایران هستند» .فریبیکن درباره تالشهای ضد ایرانی
جمهوریخواهان کنگره ،نوشــت« :این تالش ،شامل
فشار حداکثری جهت ممانعت از رفع تحریمهای تهران
تا زمانی که برنامه هستهای مورد مناقشه آن بهصورت
کامل برچیده نشده ،میشود» .این پایگاه خبری ضمن
اشاره به مخالفت دو حزبی در آمریکا با رفع کامل تحریمها علیه ایران،
توضیح داد« :این مخالفــت میتواند دولت را به بازنگری در رویکرد
دیپلماتیک خــود [در قبال] ایران مجبور کنــد ...برای این منظور،

سیاسی
کمیته تحقیقاتی جمهوریخواه از دقیقترین طرح خود
برای مقابله با امتیاز دادن دولت بایدن به تهران و کنار
گذاشتن سیاست فشار حداکثری ترامپ ،رونمایی کرد».
حزب جمهوریخواه در این برنامه  -که نسخهای از آن به
دست فریبیکن رسیده  -وعده داد« :با هرگونه کاهش
تحریم ایران تا زمانی که این کشــور برنامه هستهای و موشکی خود
را متوقف نکرده ،تمام زندانیان آمریکایی را آزاد ننموده و دســت از
حمایت تروریسم جهانی نکشد ،مقابله کند».

مصطفی درایتی فعال سیاسی اصالحطلب در گفتگو با آفتاب یزد

گزینههای مطرح شده ربطی به اصالحطلبان ندارد!
به نظر میرسد اصالحطلبان آنچنان به دنبال تهییج مردم برای انتخابات نیستند .یعنی گزینههایی که مطرح میشوند ذوقی ایجاد نمیکنند.
برای مثال نامهایی مثل علی الریجانی ،ناطق نوری و ...اینها اصال اقبالی ندارند .یعنی اگر این نامها جدی هم نیستند حتی نباید اسم آنها مطرح شود
زیرا از نظر تبلیغاتی دافعه دارد و ضد تبلیغ است .مصطفی درایتی اما معتقد است هنوز هیچکدام از گزینههای اصالحطلبان رونمایی نشده و موارد
مورد اشاره نیز ربطی به اصالحات ندارند!

آفتاب یزد  -رضا بردســتانی :یک فعال سیاسی اصالحطلب به
آفتــاب یزد میگوید« :این که میگویند اصالحطلبان نه رأی دارند و
نه گزینه ،که اگر داشتند رو میکردند به آسانی قابلیت راستی آزمایی
دارد؛ فضا را باز کنند تا در یک شرایط برابر ببازیم و غائله بخوابد!»
مصطفی درایتی ادامه میدهد« :این که از هر طرف عرصه را مشخصاً
برای یک حزب تنــگ کنیم و از آن طرف ادعا کنیم نه گزینه دارند
نه رأی یعنی اساساً از رویارویی در شرایط یکسان بیم دارند و اگرچه
در شعار میگویند به دنبال انتخاباتی شبیه مجلس  ۹۸نیستند اما در
واقع با همان شیوه و با یک انتخابات با مشارکت حداقلی میخواهند
پاستور را نیز ضمیمهی بهارستان کنند!»
> از در و دیوار گزینهی ریاست جمهوری میبارد!

ایــن روزها همه میخواهند رئیس جمهور شــوند حتی آنهایی که
اعالم کردهاند که نمیآیند؛ حتی آنهایی که خودشان نیز میدانند
هیچ شانســی ندارند! در این میان اما یک گمانهی بسیار قوی وجود
دارد و آن ایــن که اصالحطلبان انگیــزهای برای تهییج مردم ندارند
یا اساســاً با گزینههایی که معرفی کردهاند نشان دادهاند که چندان
به باالبردن مشــارکت امیدی نبســتهاند اما مصطفــی درایتی نظر
دیگری دارد.
> محک میزنند حساب کار دستشان بیاید

این فعال سیاسی به آفتاب یزد میگوید« :گمانه زنیها و طرح بعضی
از این گزینهها طبیعتا نظر افراد و بعضی از گروهها ممکن است باشد.
بعضی میخواهنــد عکس العملها را ببینند هیچ کــدام از افرادی
که اســم برید آن چنان به صورت جدی در جبهه اصالحات مطرح
نبودند .دلیل هم این است که تا وقتی گزینهها اصلی نباشد ،گزینهی
مورد نظر پایگاه بستر اجتماعی نداشته باشد و توانمندی آنچه را که
مطالبات جدی مردم اســت طرح ورود کارســاز و مهیج برای مردم
نخواهد بود .لذا آنچه که اکنون در ذهن جبهه اصالحات است شاید
گزینه قابل وجود داشته باشد با توجه به موانعی که وجود دارد طرح
برخــی از افراد به دالیل متعــدد مصلحت نمیدانند برای اینکه فضا
زیاد نیســت و هم اینکه قبل از شروع مسائل به تخریب میپردازند و
مسئلهای که هنوز مشخص نیست عوارضی پیدا خواهد کرد که شاید
موضوعیت آن زیاد نباشد».

> جناحی موفق خواهد بود که مشروعیت داشته باشد

درایتی در ادامه خاطرنشــان میکند« :نکتهای که قابل ذکر اســت
این اســت که دو جریان بدون پشتوانه مردمی شانس آنچنانی برای
تاثیــر در قدرت به آن معنا ندارد و تا به حال هم اگر مشــروع عمل
کرده موفق شــده و اگر نکرده نتوانسته کار موثری انجام دهد .چون
هم تنوع مطالبات مطرح اســت هم نــوع گفتمان عمل میکند هم
شــخصیتی که مطرح میشود هر سه مطرح است .اگر این جامعیت
را پیدا نکند تبعا موفقیت هم محدودتر میشود .مشکل این است که
این مسیر برای جریان اصالحات زیاد باز نیست .امکان استفاده از همه
ظرفیتهایش بسیار محدود است و در یک میدان نابرابر باید حضور

پیدا کند که اگر این نابرابری زیاد باشد ممکن است حضورش منتفی
هم شود».

وســط صحنه چون رقیب آماده است که بگوید چون رأی نداشتند
نیامدنــد دیگر این که از ترس مرگ خودکشــی کردن نیز به صالح
اصالحات نیست میگوید« :مسائلی که مطرح شد بعضی به هم ربط
دارد و بعضی باید منفک شود .اگر آنها نگرانی ندارند مشکلی وجود
ندارد راه را باز کنند تا اصالحطلبان هم بتوانند حضور پیدا کنند خیلی
راحت میشــود بهانه را از دست جبهه اصالحات گرفت راه باز است
و بگویند شما اصال گزینه مناسب ندارید اما این واقعیت نیست آنها
میدانند و ما هم میدانیم آنها جســارت این چنینی نخواهند کرد
که اگر چنین جســارتی وجود داشت ضوابطی که در دستشان است
اینقدر تنگ نمیکردند مســئلهای که مطرح است این است که این
مهره سوزیها ممکن است در آینده مفید نباشد به این معنا که ورود
میکنند و بعد رد صالحیت شوند».

> زمانی رقابت جدی است که هر دو طرف امکان مساوی داشته باشند

> وقتی مرحوم هاشمی رد صالحیت شد تکلیف بقیه روشن است!

این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین دست میگذارد به راه همیشه
مسدو ِد پیش روی اصالحطلبان یعنی رد صالحیتهایی که قرعهی
بیشتری نصیب اصالحطلبان میکند و میافزاید« :وقتی گزینهها از
فیلترهای خود ســاخته شورای نگهبان رد نمیشوند طبیعتا حضور
این چنینی بیفایده است چون نمیتوانند بدنهی اجتماعی را توجیه
کنند زمانی رقابت جدی است که هر دو طرف امکان مساوی داشته
باشــند و بتوانند از همه ظرفیتهای خود برای حضور در یک رقابت
جدی سیاسی استفاده کنند .در چنین زمانی انتخابات پرشور برگزار
میشــود .فعال چنین به نظر میرســد که طرف مقابل نمیخواهد
مشارکت جدی شود».
> اصال حطلبان وقتی نتوانند جامعه را اقناع کنند بیایند برای چه؟!

درایتی با اشــاره بهعدم تالش اصالحات بــرای تهییج مردم و این
فرضیه که اصولگرایان فقط وقتی برنده میشوند که مشارکت پایین
باشد اظهار میدارد« :فرضیهای که اشاره کردید درباره جناح مقابل
از حالت فرضیه خارج شده و به واقعیت رسیده است که اگر حضور
جدی مردم را در پای صندوقها شــاهد باشــیم رای نخواهیمآورد.
بنابرایــن روشهایی را بــه کار میگیرند که امــکان حضور جامع
جبهه اصالحات در عرصه رقابت سیاســی سال آینده فراهم نباشد
و مجموعا این نتیجــه را میدهد که اگر نتوانیم مردم را قانع کنیم
امــکان موفقیت نداریم و اگر نتوانیم با همــه توان ورود پیدا کنیم
امکان اقناع جامعه را نخواهیم داشت طبیعتا اینها به یکدیگر وصل
است و هر کدام از اینها منتفی باشد نتیجه مناسب حاصل نمیشود
باختن مهم نیســت مهم این اســت که دو طرف در شرایط مساوی
ورود پیدا کنند و بتوانند رقابت جدی داشــته باشند .شواهد نشان
میدهد امکان به وجود آمدن این شرایط در سال آینده وجود ندارد
مگر اینکه اتفاقاتی بیفتد».
> اصولگرایان اگر میگویند اصالحات رأی ندارد راه را باز بگذارند

درایتی در واکنش به این موضوع که «شتر سواری» در بازار مکارهی
سیاست «دوال دوال» نمیشود یعنی اگر قرار است باشند باید بیایند

مصطفی درایتی با صراحت میگوید« :وقتی هاشــمی رفســنجانی
ردصالحیت شود وضعیت مملکت مشخص است آنها پیه همه چیز را
به تنشان مالیدند ولی اینکه چنین گزینهای مطرح باشد یا خیر به
این معنا اســت که این تا به حال در ذهن جریانات اصلی اصالحات
است که ما با گزینه اجارهای یا نظائر آن ورود پیدا نخواهیم کرد .اگر
امکان حضور گزینههای اصلی ما وجود داشت حضور پیدا میکنیم
نه به عنوان اینکه حتما نتیجه میگیریم یا اینکه میتوانیم قانع کنیم
یا خیر».
> اجازهی بازی نمیدهند که ببازیم یا ببریم!

وی ادامه میدهد« :مشکالت دیگری هم وجود دارد که مهمترینش
ناامید کردن مردم از صندوق رای است ولی اگر به این راه سیگنالهایی
دهند که راه باز شود رقابت انجام میشود و راه بهانه هم بسته میشود
که ما آمدیم اما باختیم و نتوانســتیم مردم را قانع کنیم .اما االن که
سیگنال نمیبینیم و گزینههای این چنینی که برخی مطرح میکنند
بحثشان این است که با این افراد اجازه بازی دادن آنها مطرح شود
و این هم عکس العمل نباتی اســت یعنی گزینهها منفی است و این
مسئله فقط نتیجه معکوس خواهد داشت».
وی در پایــان میگوید« :معتقدم به هر صورت یک گزینه اجمالی با
توجه به مسائلی که کشور دارد طرح خواهد شد که اگر امکان حضور
بود بتوانند حضــور پیدا کنند و اگر هم نبود به خــود مردم واگذار
میکنند به نظر میرسد راه دیگری وجود نداشته باشد .اگر نتیجهای
گرفته نشد هزینه جدی برای اصالحات به وجود نیامده است که شما
رفتید و کاری هم نتوانستید کنید .در این مقطع وضعیت همین است.
االن هم چون در کشورمان حوادث پیشبینی نشده پیش میآید که
کل آرایش سیاسی کشور را به هم میریزد و در این وضعیت جریاناتی
که آمادگی بیشــتری داشته باشــند میتوانند بهرهبرداری بیشتری
کنند .اکنون اگر مثل گذشــته عمل شود نمیتوان امیدوار بود ولی
اگر بعضی اتفاقات که چندین بار هم تکرار شده بازهم بشود باید این
آمادگی همیشه وجود داشته باشد که اگر شرایطی فراهم شد و امکان
رقابت عادالنه فراهم شد بتوانیم نقشآفرینی کنیم».

راهکارهای کاهش تنش میان تهران و ریاض از نگاه دیپلمات پیشین ایران

لزوم احیاء توافقنامه امنیتی که حدود  ۲۰سال قبل امضاء شد

سید حســین موسویان دیپلمات پیشین ایران در مناظره وبیناری
با عبدالعزیز الصقر رئیس مرکز مطالعات عربســتان ،با اشــاره به
راهکارهای بهبود روابط میان ایران و عربستان ،تاکید کرد که دولت
بایدن در خاورمیانه به دنبال راه حل و کاهش تنشها باشد.
به گزارش ایرنا ،موسویان با اشاره به این موضوع که عربستان بعنوان
همسایه ایران ،نباید با اسرائیل و آمریکا برای نابودی برجام ،تحریم
و تغییــر رژیم در ایران متحد شــود ،تاکید کــرد که دولت بایدن
اگــر امنیت درمنطقه را میخواهد ،باید به توافق برجام بازگشــته
و کشــورهای منطقه را به گفتگــو و همکاری جهت تامین امنیت
تشویق کند.
دیپلمات پیشین ایران بر این باور است که سریعترین و بهترین راه
برای حل بحران یمن ،مذاکره و همکاری مستقیم و محرمانه عربستان
و ایران است .همچنین دولت بایدن باید در خاورمیانه به جای اقدامات
تشدیدکننده بحران ،دنبال راه حل و کاهش تنشها باشد.
موسویان درباره اینکه آیا افزایش اینگونه تنشها باعث خواهد شد
تا در ایران جناحی از این فرصت برای تشدید بحران استفاده کند،
بر این باور است که بایدن شروع خوبی نداشت و در ادامه میافزاید:
حمالت نظامی به سوریه چیز تازهای نیست .چند وقت پیش یک
مقام اســرائیلی اعالم کرد که بیش از  ۱۰۰۰عملیات نظامی علیه
نیروهای ایرانی یا وفادار به ایران درخاک ســوریه داشــته اند .من
معتقدم این حمالت اسرائیل با هماهنگی آمریکا بوده است .حمله
نظامی اخیر دولت بایدن هم با هماهنگی اســرائیلیها بوده است.

بنابراین حمالت نظامی به سوریه موضوع تازهای نیست .اما اگر من
جای بایدن بودم ،بجای اقداماتی که موجب تشــدید بحران شود،
دنبال راه حل میرفتم .من دوسال پیش در مقالهای پیشنهاد کردم
که برای رسیدگی و پیشگیری از چنین حوادثی در منطقه ،تماس
نظامی بین چهار کشور ایران ،عراق ،عربستان و آمریکا برقرار شود.
ترکیه هم میتواند اضافه شــود .چون معلوم نیست که منشاء این
حوادث چیست.
موســویان گفت :در ایــران دو رویکرد داریم که در مورد مســائل
سیاست خارجی مثل برجام و منطقه نظرات متفاوتی دارند اما هردو
گروه خواهان ثبات عراق هستند زیرا ایران با عراق صدها کیلومتر
مرز مشترک دارد و لذا بیثباتی درعراق یعنی بیثباتی در ایران .اما
بایدن اگربخواهد دنبال تقویت امنیت در منطقه باشد ،باید فورا به
برجام برگردد و کشــورهای منطقه را به دیالوگ وهمکاری جمعی
جهت تامین ثبات و امنیت تشویق کند.
موســویان در پاسخ به پرســش دیگری درباره آمادگی ایران برای
اعتمادسازی و مذاکره میگوید :چند نکته کلیدی پیشنهادمی کنم
برای یک نقشــه راه که بتواند مشــکالت روابط ایران وعربستان را
حل کند:
اول اینکــه؛ ما به یک پایه و بنیان محکم بــرای توافق نیاز داریم.
پیشنهاد من این است که این پایه براساس  ۳اصل باشد:
-۱هژمونی صفر یعنی هیچ کشوری بر منطقه خلیج فارس سلطه
نداشته باشد.

-۲پذیرش «نقش و منافع مشــروع» طرفیــن درمنطقه .ایران و
عربســتان دو کشور بزرگ خلیج فارس هســتند که هردو منافع
مشروع دارند و سزاوار ایفاء نقش هستند.
-۳توافق روی اصول کالن همکاری جمعی.
دوم :روند اعتمادسازی باید آغاز شود .مهمترین اقدام دراین بخش
توقف تبلیغات خصمانه علیه یکدیگر میباشــد .ســپس دوطرف
میتوانند اقدامات اعتمادســاز درمورد مسائل غیرچالشی را شروع
کننــد ،مثل همکاری در مورد کرونا ،امنیت انرژی ،امنیت دریایی،
بحرانهای محیط زیستی ،قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته.
سوم :برنامه عمل میباشد ،برنامهای که بتواند انتهای مسیر روابط را
نشــان دهد .برنامه عمل برای روابط تهران-ریاض باید شامل چهار
اقدام فوری باشد:
-۱گفتگوی مستقیم.
-۲احیاء توافقنامه امنیتی که حدود  ۲۰سال قبل امضاء شد.
-۳برقراری روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانهها.
-۴شــروع گفتگوی منطقهای بین کلیه کشورهای حاشیه خلیج
فارس درمورد ایجاد یک سیســتم امنیتی و همکاری مشــترک.
دبیرکل ســازمان ملل میتواند براســاس قطعنامــه  ،۵۹۸مجمع
گفتگوی هشت کشورحاشیه خلیج فارس را تشکیل دهد تابه یک
توافقی برسیم که کشورهای مذکور درقالب یک سازمان منطقهای
بتوانند همکاریهای جامع سیاســی-اقتصادی-امنیتی-نظامی و
فرهنگی داشته باشند.

چندباربگوییمشفافیت؟!

نتایج آنقدر باب میل مسئوالن انگلیسی بوده که بوریس جانسون،
نخست وزیر کشور مذکور ،رسما دستور داده محدودیتها کاهش
یابد و مدارس به فعالیت عادی خود بپردازند .یعنی دانشآموزان
انگلیسی میتوانند در کالسهای درس حاضر شوند.
ولی اینجا ما در ابهامات ،شائبهها و شایعهها غوطهور هستیم .هر
روز به عنوان یک رسانه تنها چیزی که عایدمان میشود یک شعار
شیرین از جانب وزیر بهداشت است! آخریناش همین چند روز
پیش بود .فرمودنــد دنیا حیرت کرد از نحوه مدیریت کرونا در
ایران .وی البته نگفت براساس کدام فکت و واقعیت؟! بهرحال
دیروز هم اعالم کردیم که آمادگی انتشــار اسناد وزیر محترم
بهداشت را داریم .هیچ چیز بهتر از شفافیت نیست .شفافیت است
که اعتماد میآورد .از میکروفون و بلندگو اعتماد درنمی آید!

در مورد مسئله واکسن هم همین موضوع باید رعایت شود .دو روز
پیش یک رسانه خبر داد که در ناصرخسرو واکسنهای روسی
کرونا با قیمت  ۸۰میلیون تومان به فروش میرســد .این خبر
هرچند دروغین ولی این شــائبه را ایجاد میکند که همین چند
عدد واکسنی هم که وارد کشور شده به نیازمندان نرسیده و سراز
بازار سیاه در آورده است .اگر شفافیتی اعمال شود دیگر کسی
به چنین خبرهایی اعتنا نمیکند و الزم نیســت مسئوالن مدام
تکذیب کنند.
مجددا از مسئوالن خواهش میکنیم همانطور که در مورد تعداد
فوتیهای کرونا شفاف هستید (!) در مورد واکسنهای وارداتی
نیز شفافیت به خرج دهید تا بدانیم چه زمانی قرار است به مردم
خسته و بیقرار واکسن برسد.

ادامه از صفحه اول:
 ...هم اکنون وضعیت در بیمارستانها و تختهای مراقبتهای
ویژه چگونه است .این آمار کامال عددی و براساس مراکز معتبری
است که ساعت به ساعت در حال کنترل هستند .فی المثل اگر
شما ساکن انگلیس باشید براساس آمارهای وزارت بهداشت این
کشور متوجه میشوید واکسیناسیون موثر بوده و توانسته روند
رو به رشــد شیوع کرونا را گرفته و از ورود این کشور به پیک
دوم این بیماری که خطرناکتر و کشندهتر بوده جلوگیری کند.
در حال حاضر در این کشور کامال مشخص است که چند نفر
واکسینه شدند و چه افراد دیگری در اولویت قرار دارند .بهرحال
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سفارت ایرلند در تهران بازگشایی میشود

وزارت امور خارجه ایرلند اعالم کرد که حضور دیپلماتیک این کشور در ایران از سرگرفته
میشود و سفارت ایرلند در تهران نیز در سال  ۲۰۲۳بازگشایی خواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه ایرلندی «آر تی ای» ،وزارت مزبور تاکید کرد که این
ماموریت دیپلماتیک در سال جاری با تعهد به بازگشایی سفارت در سال ۲۰۲۳
آغاز میشود.

دیپلماسی

توضیح ظریف از آخرین روند
آزادسازی داراییهای ایران
در کره جنوبی

وزیر امور خارجه کشور آخرین وضعیت پول
بلوکه شده ایران در کره جنوبی را تشریح کرد.
به گــزارش خانه ملت ،محمدجواد ظریف ،با
اشاره به بلوکه شدن پولهای ایران در کشور
کره جنوبی و آخریــن وضعیت آنها ،گفت:
هفته گذشــته با وزیر خارجه کره جنوبی به
درخواست وی گفتگو داشتم ،وزیر جمهوری
کره بیان کرد حداکثر تالش خود را برای به
نتیجه رســاندن موضوع میکنند ،ما هم از
جانب خود در حال پیگیری هستیم.
وی تاکید کرد :مکانیزمها و ساز و کارها مورد
توافق قرار گرفته است ،اما ظاهرا کرهایها هنوز
مجوزهای الزم را دریافــت نکردهاند از اینرو
اعالم میکنند که پیگیر موضوع هستند.
وزیر امور خارجه کشــورمان بیــان کرد :از
نظــر ایران دریافــت مجــوز از آمریکاییها
غیرضروری است اما با این حال طرف کرهای
تالش دارد که مجوزها را از آمریکا برای آزاد
کردن پولهای بلوکه شــده ایــران در کره
دریافت کند.

واکنش

انتقادمدیراینستکس
ازعدمهمکاری
بانکهای بزرگ اروپایی

مدیر اینســتکس ازعدم همکاری بانکهای
بزرگ اروپایی در زمینه تجارت با ایران انتقاد
کرد و گفت که قوانیــن مالی امریکا آنها را
به شــدت محافظهکار کرده است .به گزارش
ایرنا ،مایکل باک اذعان کرد که اینســتکس
تاکنون داســتان موفقیتآمیزی نبوده است.
او ابتــدا توضیح داد که این شــرکت اروپایی
در کنار نهاد متناظر با اینســتکس در ایران
(ســازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و
اروپا معروف به اس تی اف آی) توانست یک
مدلی از تجارت بین اروپا و ایران را ایجاد کند
که به لحاظ اقتصــادی مقرون به صرفه و در
برابر چالشهای بازار مقاوم باشد .او گفت که
اینستکس میتواند معامالت تا  ۷۰۰میلیون
یورو را مدیریت کند .باک سپس به مشکالت
اشاره کرد و گفت :اینستکس و استیافآی
هر در یــک قاب بزرگتر ،ابزارهای سیاســی
هســتند .هر دو شــرکت زمانــی میتوانند
فعالیــت کنند که یک محرک سیاســی در
تهران ،پاریس ،لندن و برلین وجود داشــته
باشد .وی توضیح داد که ایران از همان ابتدا
اعــام کرد که به دنبال هدیــه از طرف اروپا
نیســت و به دنبال تجارت اســت .اروپاییها
پیشنهاد تجارتهای کوچک را مطرح کردند
اما طرف ایرانــی آن را رد و اعالم کرد که به
انجام فعالیتهای تجاری بزرگ تمایل دارد.
بــاک توضیح داد که برای تجارت بزرگ یا به
یک خط اعتباری نیاز است یا اینکه پولهای
ایران در خارج از انســداد خارج شود .وی با
بیان این مطالب گفت :ما زمانی میتوانیم از
بن بست خارج شویم که یک اعتمادی بین دو
طرف باشد .من نمیتوانم این اعتماد را ایجاد
کنــم و اعالم کنم کدام طرف مقصر اســت.
مدیر اینســتکس اصلیترین مشکل فعالیت
اینستکس را محافظهکاری بانکهای اروپایی
توصیف کرد و گفت :بانکهایی که با ایران کار
میکنند با مشــکالت زیادی مواجه هستند؛
به ویژه بانکهای ایرانــی که قانونی در اروپا
کار میکنند در فهرســت تحریمهای امریکا
هســتند .وی با بیان اینکه اینستکس و اس
تی افای فقط با مشکل بازار مواجه نیستند
و با مشکل سیاسی هم مواجه هستند افزود:
ما زمانی میتوانیم کار کنیم که پنجره فرصت
سیاسی باز باشد و من خوش بینم که با دولت
جدید آمریکا این پنجره به زودی باز شــود.
باک ســپس گفت :من باید اذعان کنم که از
رفتار بانکهای بزرگ اروپایی ناراحت هستم.
آنهــا نمیخواهند با مــا کار کنند .آنها به
گونهای رفتار میکنند گویی ما سمی هستیم
و علت آن این است که سیاستهای آنها در
خصوص انطباق با مقررات مالی امریکا باعث
میشــود که ریسک را از فعالیتهایشان دور
کنند .وی افزود :بانکها از سوی امریکا تحت
فشار هســتند و باید اعالم کنند چه اقدامات
مالی انجام میدهند .برای آنها ســادهترین
کار این اســت که اصال طرف تجارت با ایران
نروند و این مسئله برای من حیرتآور است.
باالخره اینســتکس یک نهادی اســت که از
سوی  ۹کشور اروپایی مورد تائید قرار گرفته،
اما به نظر میرسد برای آنها اهمیتی ندارد.
مدیر اینستکس دیدن این وضعیت را عجیب
توصیف کرد و گفت :ما دو سال است در تالش
هستیم تا اعتماد آنها را جلب کنیم و به این
کار ادامــه میدهیم اما در عین حال به کار با
بانکهای کوچکتر ادامه میدهیم که در بازار
فعال هســتند .وی در پایان با بیان اینکه این
«ماراتن» همچنان ادامه دارد ،غیر مستقیم به
طرف ایرانی گفت که به «صبر استراتژیک»
خود ادامه دهد .به گفته باک اوضاع سیاسی و
بانکی در حال بهتر شدن است.

خبرتلگرامی
 Dگروه تروریستی داعش اعالم کرد
که مسئولیت تیراندازی به سه تن از
کارکنان زن تلویزیون افغانســتان را
که روز سهشــنبه در شهر جاللآباد
در شرق این کشور رخ داد را بهعهده
گرفته اســت .داعش مدعی شد که
عناصر تروریســتی این گروه سه تن
از زنان خبرنگار را کــه برای یکی از
رسانههای وابسته به دولت افغانستان
کار میکردند ،هدف قرار دادند« .زاهر
عادل» ،سخنگوی بیمارستان ننگرهار
نیز اعالم کرد که اجساد کشتههای این
تیراندازی به بیمارستان منتقل شده و
دو زن دیگر نیز زخمی شدهند/.ایرنا

خبر

روایت «العربیه» از محتوای
پیشنویسقطعنامه
تروئیکایاروپاییعلیهایران

شــبکه «العربیه» بخشهایی از پیشنویس
قطعنامه ضد ایرانی ارائهشده توسط تروئیکای
اروپایی به شــورای حــکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را منتشر کرد .به گزارش فارس ،بر
این اساس ،در پیشنویس قطعنامه سه کشور
آلمان ،فرانسه و انگلیس آمده است« :ما عمیقاً
از اینکه ایران قصد دارد فعالیتهای بازرســی
[آژانس اتمی] را متوقف کند ،نگران هستیم.
بازرسی از تأسیسات [اتمی] ایران ،برای بررسی
پایبندی آن به توافق هستهای ،ضروری است».
به نوشــته صفحه توئیتر العربیــه ،تروئیکای
اروپایی گفتند[« :بدون بازرسیها] نمیتوانیم
از ماهیت صلحآمیز فعالیتهای هستهای ایران
مطمئن شویم .از ایران میخواهیم که اقدامات
ناقض توافق هســتهای را به عقب برگرداند».
کشورهای آلمان ،انگلیس و فرانسه در ادامه این
قطعنامه تاکید کردند که ایران باید با آژانس
اتمی شفاف باشد« .ژان ایو لودریان» وزیر امور
خارجه فرانســه نیز اخیرا گفته بود تروئیکای
اروپایی در حال تالش برای پیش بردن طرح
آمریکا برای ارائه قطعنامه از ســوی شــورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در انتقاد
از ایران به دلیل کاهش همکاریها هســتند.
دو روز پیش نیز «رافائل گروســی» مدیر کل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی نشســت
خبری بعد از جلسه شــورای حکام ،با تاکید
بر لزوم تداوم فعالیتهای نظارتی بر تأسیسات
اتمی ایران ،گفت بازرســیها از ایران نباید به
عنوان برگ چانهزنی دیپلماتیک استفاده شود.
دولت آمریکا اردیبهشــتماه ســال  ۱۳۹۷از
«برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) خارج
شــده و ضمن اعمال تحریمهای متوقف شده
ذیل این توافق ،تحریمهای دیگری علیه ایران
وضع کرد .تروئیکای اروپا علیرغم مخالفتهای
لفظی با خروج آمریــکا از برجام به وعدههای
خود برای جبران آثار این خروج عمل نکردند.
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به بیعملی
کشورهای اروپایی در  ۵گام طبق مفاد برجام
تعهدات خــود ذیل برجام را کاهش داد .ایران
اخیرا ً از روز پنج اســفندماه اعالم کرد اجرای
داوطلبانــه پروتکل الحاقی را متوقف میکند.
اقدام ایران در راســتای اجرای قانون مصوب
مجلس شورای اسالمی ایران است که شریکان
ایــران در برجام را به لغو تحریمها و صیانت از
منافع ملت ایران ،در راســتای حقوق مصرح
جمهوری اســامی ایران تحت بندهای  ۲۶و
 ۳۶برجام ملزم میکند.

بین الملل

مقام ترکیهای:

به دنبال خرید سری دوم
«اس»۴۰۰-هستیم

رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه ضمن اشــاره
به بیاثر بودن تحریمهای واشنگتن علیه آنکارا
به دلیل خرید سامانههای دفاعی روس ،گفت
ترکیه در حال مذاکره برای خرید سری دیگری
از ســامانههای «اس »۴۰۰-است .بهگزارش
فارس« ،اســماعیل دمیر» رئیس نهاد صنایع
دفاعی ترکیه گفــت محدودیتهای «قانون
مقابله با دشــمنان آمریکا از طریق تحریمها»
(کاتسا) بر بخش دفاعی آنکارا به دلیل خرید
تجهیزات دفاعی روسیه ،تاثیری نداشته است.
وی گفت :ما متوجه هیچ نوع تاثیر مســتقیم
[این تحریمها] نشدیم .باید ببینیم کاتسا چطور
عمل میکند اما در حال حاضر پیامد مشخصی
وجود ندارد .به گزارش «اسپوتنیک» ،این مقام
ترکیهای افزود :اگر [آمریکاییها] فکر میکنند
این (تحریمهــا) ما را از اتخاذ تصمیمات ملی
دلسرد میکند ،تصور اشــتباهی دارند .دمیر
همچنین تایید کرد که آنکارا عیلرغم تهدید
به تحریم آمریکا ،در حال مذاکره برای خرید
سری دیگری از اس ۴۰۰-از روسیه است .وی
گفت :زبان تحریمها بــر تصمیم ترکیه اثری
ندارد .پیشتر «جان کربی» سخنگوی وزارت
دفاع آمریکا گفت که ترکیه طی دهه گذشته
چند فرصت برای خرید سامانه دفاع موشکی
پاتریــوت از آمریکا داشــته اما بــه جای آن،
اس ۴۰۰-را انتخــاب کرد که برای روســیه،
درآمد ،دسترسی و نفوذ را فراهم میآورد.

