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یادداشت

منافع تندروها با خروج از برجام

خانه نمایندگان ایاالتمتحده بهتازگی تحریمهای تازهای علیه ایران ،روسیه و کره شمالی
وضع کرده است .تحریمهای ایران با این دالیل توجیه شدهاند :توسعه برنامه موشکی ایران،
نقض حقوق بشر و فعالیتهایی که به گفته آمریکاییها بیثبات کننده خاورمیانه است.
ازآنجاییکــه علیاالصول این تحریمها تازگی ندارند ،نمیتوان با قطعیت از این صحبت
کرد که این تحریمها نقض برنامه جامع اقدام مشترک محسوب میشوند .هرچند بدون تردید
موفقیت توافق هستهای را تضعیف خواهند کرد .همین حاال هم شعارهای خصمانه و حمالت
همیشگی دولت ترامپ به برجام و حتی اظهارات شخص دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایران
روح برجام را نقض کرده ،جان تازهای به مخالفان توافق هستهای در ایران داده است.
این دســت از مخالفان ،در حمالت خود به رئیسجمهور حســن روحانی اعتمادبهنفس
بیشتری پیداکردهاند و مکررا به نقاط ضعف برجام ازنقطهنظر ایران اشاره میکنند و بهطورکلی
منطق اعتماد به آمریکاییها را زیر ســوال میبرند .پسازآنکه تحریمها اعالم شد ،برخی از
تندروها در ایران ادعا کردند که انفعال دولت روحانی در مواجه با آنچه اقدامات تحریکآمیز
ایاالتمتحده خواندهاند باعث فشارها و تهدیدهای تازه ایاالتمتحده علیه ایران شده است.
برای نمونه یکی از تحلیلگران ادعا کرده واشنگتن میتواند به فشار بر ایران ادامه دهد چراکه
برای چنین رفتاری هیچ هزینهای پرداخت نخواهد کرد .چنین مواضعی این حقیقت را نادیده
میگیرند که در صورت رویارویی واقعی میان دو کشــور ،ایران بسیار بیشتر از ایاالتمتحده
صدمه خواهد دید .با این اوصاف اگر برجام به نتایج مشخصی ختم نشود ،این دست استداللها
ممکن است در میان ایرانیها محبوب شود و درنتیجه موضع پرزیدنت روحانی تضعیف شود.
معترضان به برجام در کنگره و دولت ترامپ بهطورقطع مایل هســتند که ایران ،بهطور
مثال بهعنوان قدمی ابتدایی برای تغییر ساختار سیاسی و رهبری ایران ،قطعنامه را پاره کند
تا بهانهای بهعنوان عمل خصمانه برای آغاز جنگ به دســت آنهایی بدهد که حامی حمله
ایران هستند.
برای نمونه سناتور باب کورکر ،رئیس کمیته سیاست خارجی بنا بر گزارشها اعتقاد دارد
که نباید اول ایاالتمتحده از برجام خارج شود چراکه با این کار پشتیبانی اروپاییها را از دست
میدهد .در عوض ،کورکر تاکید دارد که ایاالتمتحده میبایست با اعمال فشارهای فزاینده
حکومت ایران را مجبور کند اولین کشور باشد که از توافق خارج میشود .این رویکرد چندان
تخیلی نیســت .این رویکردی مشــترک میان افراد و جمعهای سیاسی است تا با تحریک
صبوری حریف وی را مجبور به تصمیمگیری کند تا اینکه عملی خود ویرانگرانه انجام دهد.
ایــران بهطور تمام و کمال به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و این موضوع قابلفهم
است که مواضع و رفتارهای خصمانهای که از گوشه و کنار ایاالتمتحده ،ازجمله از طرف خود
رئیسجمهور ،به چشم میبیند باعث دلسردی و یاسش شده باشد.
بااینوجود ،بدترین کاری که ایران میتواند انجام دهد واکنش ضربتی به کنشها و مواضع
ایاالتمتحده است .بهطور خاص ایران میبایست از هرگونه پاسخ تالفیجویانه به کنشهای
آمریکا پرهیز کند .اصولگرایان در ایران فشار زیادی به روحانی وارد خواهند کرد تا با اقدامات
تالفیجویانه علیه ایاالتمتحده اســتفاده کند تا از غرور و شان ملی کشور محافظت شود.
اگرچه که چنین اقداماتی بهاحتمال باال به ایران بیش از آمریکا صدمه میزند .در حقیقت ،چنین
اقداماتی باعث قدرتمندتر شــدن مواضع گروههای ضد ایرانی در نهادها و حلقههای سیاسی
آمریکا میشود و بهطور بالقوه اقدام نظامی علیه ایران را تسریع میکند .نیاز به گفتن نیست که
در صورت وقوع حمله نظامی هزینههای مادی و انسانی برای ایران بسیار بیشتر از هزینههای
تحریم خواهد بود .در این شرایط رهبری ایران میبایست در مقابل مواضعی که خواستار خروج
از برجام یا حتی تالفیجوییهای نمادین علیه آمریکا هســتند مقاومت کند .با توجه بهصف
بندی سیاسی در ایران این کار آسانی نخواهد بود اما تنها گزینه خردمندانه و امن برای کشور
است .بهطورقطع اگر دولت ترامپ و جنگطلبان در آمریکا عزم خود را جزم کرده باشند که
جنگی علیه ایران راه بیندازند ،احتیاطی که ایران دستور کار قرار داده برای منصرفکردن آنها
کافی نخواهد بود اما کار را برای دولت آمریکا دشوار میکند تا در چنین مسیری گام بردارد.
برای نمونه اگر ایران احتیاط و خویشــتنداری از خود نشان دهد کشورهای اروپایی و دیگر
اعضای شورای امنیت ســازمان ملل در حمایت از چنین اقدام مخاطرهآمیزی اکراه خواهند
داشت .ایران بهغیراز اینکه باید احتیاط پیشه کند میبایست سعی کند تا درصورت ابراز عالقه
آمریکا به این تعهدات با این کشور به ایجاد کانالهای ارتباطی و نه رد کردن این کانالها فکر
کند .برخیها ادعا میکنند عمان در حال حاضر پیغام میان دو کشور ردوبدل میکند .اگر این
اخبار حقیقت داشته باشد ،عمان مثل همیشه میانجی ارزشمندی خواهد بود.

انتخاب نخستوزیر
موقت پاکستان و خیز
برادر نوازشریف برای
جانشینی

در پی برکناری نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان ،شاهد خاقانعباسی بهعنوان نخستوزیر موقت این کشور انتخاب شد .به این ترتیب شاهد خاقانعباسی ،وزیر نفت تا انتخاب نخستوزیر آینده کنترل اوضاع کشور
را در اختیار دارد .پس از آنکه دیوان عالی پاکستان روز جمعه از نواز شریف به اتهام فساد مالی سلب صالحیت کرد و رای به برکناری او از نخستوزیری داد ،شریف از سمت خود استعفا کرد .در پی آن حزب حاکم مسلم
لیگ روز شنبه  ۲۹ژوئیه شهباز شریف ،برادر نخستوزیر برکنار شده را بهعنوان نامزد جایگزین برای تصدی این پست معرفی کرد .اما طبق قوانین پاکستان شهباز شریف ،وزیر اول ایالت پنجاب برای این منظور نخست
باید از سوی شورای ملی (مجلس) انتخاب شود .رسوایی نواز شریف پس از آن باال گرفت که اسناد پاناما از پولشویی چهرههای سیاسی من جمله نخستوزیر پاکستان و خانوادهاش پرده برداشت .بر اساس این اسناد
نوازشریف و خانوادهاش با داشتن حسابهای بانکی در خارج از کشور پول کالنی را به خارج از مرزها منتقل کرده و در معامالت چند شرکت ثبت شده در خارج از کشور مشارکت داشتهاند.

مسکو تحریمهای جدید آمریکا را بیفایده خواند

دفتر خبری ســفارت روسیه در آمریکا در بیانیهای
اعالم کرد :تحریمهای جدید از ســوی واشنگتن علیه
مسکو مایه تعجب است و هیچ فایدهای ندارد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،دفتر
خبری سفارت روســیه در واشــنگتن در بیانیهای در
واکنش به الیحــه تحریمهای جدید علیــه مقامهای
روســی که از ســوی کنگره آمریکا تصویب شده آورده
اســت :این الیحه مایه تعجب اســت و هیــچ فایدهای
در پی نخواهد داشت .واشــنگتن هنوز به این حقیقت
پــی نبرده که این تحریمها هرگز بر کشــور ما تاثیری

نمیگذارد و روابط دوجانبه مــا به دلیل این تحریمها
سختتر بهبود مییابد.
رکس تیلرســون ،وزیر امــور خارجــه آمریکا در
بیانیهای اعالم کرد آمریکا امیدوار اســت همکاریهای
آتی میان مســکو و واشــنگتن راهی برای ممانعت از
اعمال این تحریمها علیه روسیه باز کند و ادامه داد :ما
امیدواریم که همکاریها میان دو کشور درباره مسائل
مهم جهانی صورت گیرد و دیگر نیازی به این تحریمها
نباشد.
وی همچنیــن ادامه داد :ما به دنبــال اقداماتی از

سوی روســیه برای بهتر شدن روابط دوجانبه هستیم.
ما از نزدیک با دوستان و متحدانمان برای تضمین این
مسئله که پیام ما به روسیه ،ایران و کره شمالی بهقدر
کافی واضح بوده ،همکاری میکنیم.
در همین خصوص معاون وزیر امور خارجه روسیه
گفت ،مســکو از واشــنگتن میخواهد تا از سیاســت
کنونیاش دست برداشــته و دور باطل تالفیجویی را
از میان بردارد.
به گزارش ایســنا ،گفتوگوی ســرگئی ریابکوف،
معاون وزیر امور خارجه روســیه با ایبیسی پسازآن
انجام شــد که مســکو شــمار دیپلماتهای آمریکا در
روســیه را کاهش داد و اســتفاده از امکانات سفارت را
محــدود کرد .بهگفته ریابکوف ،این اقدام که از مدتها
پیش در حالت تعلیق بود ،بهتالفی دور جدید تحریمها
علیه روسیه و ادامه تصرف امالک دیپلماتیک روسیه و
اخراج دیپلماتهایش به دست آمریکا صورت گرفت.
ایــن دیپلمــات بــا اشــاره بــه الیحــه "کامال
عجیبوغریب و غیرقابلقبول" آمریکا که سهشــنبه از
سوی قانونگذاران آمریکایی تایید شد ،گفت :این اقدام
همچون قطرهای بود که کاسه صبر ما را لبریز کرد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا خواست تا
از تدابیر تالفیجویانه دست بردارد و صفحه جدیدی در
روابط دوجانبه که اکنون "در شرایط نامناسبی" است،

ایجاد کند .ریابکوف گفت :امید دارم که این دور باطل
اقدامات تالفیجویانه ادامه پیدا نکند .اقدامات و واکنش
متقابل هماکنون باید متوقف شــود .اکنون باید شروع
جدیدی داشته باشیم و من از همکارانمان در واشنگتن
و همچنین سفیر آمریکا در مسکو میخواهم این کار را
بکنند .ما باید ساخت یک خانه جدید ،یک سازه جدید
و یا هر چیز دیگــری را آغاز کنیم؛ در غیر این صورت
همهچیز ویران میشود.
او در تشــریح اقــدام مســکو در کاهــش شــمار
دیپلماتهای آمریکایی در روســیه و رساندن تعداد آن
به شمار دیپلماتهای روســیه در آمریکا گفت :مسکو
پیشازاین اقدام چندین ماه صبر کرد و انتظار داشــت
کــه نظر طرف آمریکایی عوض شــود اما این اتفاق رخ
نداد .در حال حاضــر ،دو طرف در تعداد کارکنان برابر
شدند.
بااینحــال ریابکوف تاکید کرد که اگر واشــنگتن
به درخواســت مســکو گــوش ندهد ،روســیه "یک
جعبهابــزار پر" در اختیــار دارد .ریابکوف از افشــای
گامهــای تالفیجویانه بعدی خــودداری کرد و گفت
کــه چنیــن کاری "غیرحرفــهای" خواهــد بــود اما
اطمینان داد که گزینههای بســیاری روی میز اســت
و تمــام اقدامــات "متعــارف و غیرمتعارف" بررســی
میشود.

انتخابات در ونزوئال و مخالفت با مادورو
مردم ونزوئال دیروز یکشنبه برای شرکت در انتخاباتی
برای تعیین اعضای مجلس تدوین قانون اساســی جدید
پــای صندوقهــای رای رفتند .انتظار مــیرود این نهاد
قدرتمند اختیارات جدیــدی را به مقامهای حزب حاکم
سوسیالیست تفویض کرده و حکومت آنها بر این کشور
عضو اوپک را تمدید کند.
به گزارش ایســنا ،نیکوالس مــادورو ،رئیسجمهور
ونزوئال که شــدیدا به دلیــل "عدم مدیریــت اقتصادی
صحیح" موردانتقاد است ،وعده داده که این مجلس پس از
چهار ماه اعتراضات اپوزیسیون که بیش از  ۱۱۵کشته بر
جای گذاشته ،صلح را برقرار کند.
ازآنجاکه احزاب اپوزیســیون آنچــه را که "انتخابات
جعلــی" میداننــد ،بایکوت کرده و حامیــان آنها برای

دیــروز اعتراضاتی را ســازماندهی کرده بودنــد ،انتظار
میرود درگیریهای خشــونتباری بــا نیروهای امنیتی
رخ دهد .منتقــدان میگویند ،مجلس موسســان قانون
اساســی به مادورو اجــازه انحالل کنگــره تحت کنترل
اپوزیســیون را میدهــد ،انتخاباتهای آتــی را به تاخیر
میانــدازد و قوانین انتخاباتــی را بهگونهای بازنویســی
میکند تا از کنار گذاشتهشدن سوسیالیستها جلوگیری
کند.
این انتخابات به دنبال تاخیــر در برگزاری انتخابات
منطقــهای و امتناع مکرر مادورو برای توجه به تصمیمات
کنگره ،با محکومیت جهانی روبرو شــده است .آمریکا که
بزرگتریــن بازار نفت برای ونزوئالســت ،اخیرا  ۱۳تن از
رهبران حزب سوسیالیست را در واکنش به این انتخابات

جنجالی تحریم کرد .دولــت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا متعهد شده چنانچه رایگیری برگزار شود ،تدابیر
اقتصادی دیگری را اعمال کند .کلمبیا هم که در همسایگی
ونزوئالست ،تاکید دارد نتایج این رایگیری را به رسمیت
نمیشناسد .فردی گوئوارا ،از رهبران اپوزیسیون شنبه در
یک اجالس خبری گفت :تا فردا مشخص میشود که این
فقط یک تقلب در قانون اساســی نیست بلکه بزرگترین
اشتباه تاریخی مادورو و باند اوست.
در انتخابات دیروز از رایدهندگان پرســیده نشــده
اســت که آیا مایل به تشکیل این مجلس هستند یا خیر،
بلکه درنتیجه آن تنها  ۵۴۵عضو از میان  ۶۱۰۰نامزد که
مجموعهای از متحدان حزب سوسیالیست هستند ،انتخاب
خواهند شد.

سفر مایک پنس به  ۳کشور همسایه روسیه
برای دادن تضمین به آنها

موگابه :نه قصد مردن دارم،
نه کنارهگیری میکنم!

پاورقی

ترامپ رفتنی است؟

كنگره ایاالتمتحده در حالي تحریمهای فلهای علیه ايران-روسيه و كره شمالي تصويب كرده كه
نهفقط هيچ همپیمانی حاضر به همراهي با آمريكا نشده بلكه با آن مخالفت نمودهاند و تحریمهای قبلي
آمريكا علیه اين كشورها و ديگر كشورها همه تيري در تاريكي بيش نموده و جايگاه رياست جمهوري
در ایاالتمتحده را زير سوال برده.
گو اینکه ایاالتمتحده همیشه خود را فراتر از سازمان ملل میداند و سازمان ملل را ابزاری در اختیار
خود تلقی میکند اما در سابق همیشه مقامات این کشور تالش میکردند تصمیمات بینالمللی خود را
ذیل تصمیمات شورای امنیت قرار دهند تا نوعی مشروعیت به آن ببخشند اما ظاهرا کنگره ایاالتمتحده
جایگاه خود را با شورای امنیت سازمان ملل اشتباه گرفته یا تصمیم دارد تغییر دهد چون آمریکاییها
متوجه شدهاند جامعه بینالمللی دیگر حاضر به همراهی با تصمیمات غیرمسئوالنه برخی ماجراجو در
ایاالتمتحدهنیست.
درحالیکه در ســاختار سیاسی آمریکا رئیسجمهور از جایگاه و مقام بسیار باالیی برخوردار است
اما ضعف بیشازحد آقای ترامپ و بیتجربگی وی در کشــورداری و سیاســت مزید بر علت شده و
مشخص است که کنگره ایاالتمتحده تصمیم گرفته رئیسجمهوری را کنار بزند و خود به اداره امور
کشور بپردازد.
این تصمیم وقتی تجلی پیدا میکند که در مصوبه جدید کنگره دست ریاستجمهوری و همچنین
دولت ایاالتمتحده برای تصمیمگیری در مورد تحریمها سلب شده و رئیسجمهور دستبسته آمریکا
کوچکترین اعتراضی در این مورد نکرده ،امری که جایگاه قانونی اجرایی رئیسجمهور ایاالتمتحده
را به پایینترین سطح رسانده است.
وقتی این مسئله بیشتر روشن میشود که میبینیم کنگره ایاالتمتحده همزمان طرح ترامپ برای
لغو سیستم درمانی اوباما را رد میکند و چپ و راست اطرافیان ترامپ را به محاکمه میکشاند.
شرایطی که رئیسجمهور ایاالتمتحده را به طبلی توخالی تبدیل کرده که سروصدای بسیار زیادی
دارد اما حتی یک تصمیم کوچک خود را نمیتواند به کرسی بنشاند.
بماند که آقای ترامپ توانسته جایگاه منفورترین رئیسجمهور در تاریخ ایاالتمتحده را بهسرعت
برای خود کســب کند اما نباید جایگاه قانونی ریاســت جمهوری را با مشروعیت و یا محبوبیت وی
قاتى کرد .مبنای ساختار قانونی ایاالتمتحده همچون دیگر کشورهای تابع قوانین انگلیسی وابسته به
تصمیمات گذشته قانونگذاران نیز میگردد به این معنا که اگر بدعت تعدی کنگره بر جایگاه قانونی
ریاســت جمهوری در این کشور نهادینه شــود ازاینپس هم این رئیسجمهوری وهم دیگر روسای
جمهوری با مشکل بازگشت به این قانون مواجه خواهند شد و ترامپ نهفقط خود از حقوحقوق جایگاه
خود دفاع نکرده بلکه ارثی برای روسای جمهور آتی ایاالتمتحده برجای خواهد گذاشت که دست بقیه
را نیز خواهد بست .دلیل اینکه بنده بحث را به این سمت کشاندهام این است که سابقه تحریمهای
ایاالتمتحده نشــان داده که این تحریمها بدون همکاری جامعه بینالمللی فقط نوعی تحریم علیه
شرکتهای آمریکایی است و ال غیر و هر چه قدر هم ایاالتمتحده بیشتر در این راستا پیش برود و
فضای بینالمللی به نفع تحریمشدهها برگردد قطعا هیبت و جایگاه آمریکا بهعنوان یک ابرقدرت تضعیف
خواهد شد ،امری که بیش از اینکه به ضرر کشورهای تحریم شده باشد به سود آنها خواهد بود .با این
شرایط تنها نتیجهای که این تحریمها خواهد داشت نمایش یک جنگ قدرت درونی در ایاالتمتحده
خواهد بود جنگ قدرتی که هر چه شعلهورتر گردد تماشاچیان بیشتری را به خود جذب خواهد کرد.
درحالیکه کشورهای تحریم شده تالش داشتند مشکالت و اختالفات خود با ایاالتمتحده را بهصورت
دیپلماتیک حلوفصل کنند کنگره آمریکا با وضع تحریمهای تاسفبار راه گفتگوهای مسالمتآمیز را
بسته و دست دولت را در سطح بینالمللی اصطالحا "آچمز" کرده است.
بهاینترتیب ناکارآمدی شخص اول ایاالتمتحده بر جایگاه ریاست جمهوری وی منعکس شده و
با توجه به اینکه حتی همپیمانان حاضر به همکاری نیستند هیبت و جایگاه تصمیم گیران ایاالتمتحده
در سطح جهانی نیز شکسته میشود و همین ماجرا میتواند بدعتی گردد برای خودداری همپیمانان
از همکاریهای بیشــتر با آمریکا و شکسته شدن اتحادهای بینالمللی که ایاالتمتحده دهها سال
است تالش دارد ایجاد کند .در پایان میتوان گفت با این شرایط این تحریمها بیش از اینکه به ضرر
کشورهای تحریم شده باشد به نفع آنها خواهد بود چون باعث رویارویی جامعه جهانی با ایاالتمتحده
و دهنکجی همپیمانان به تصمیمات مقامات سیاسی پدرخوانده خواهد شد و نیز اعتبار و ساختار سیاسی
درونی آمریکا را به هم خواهد ریخت ،امری که درنهایت به فروپاشی بلوک غرب خواهد انجامید.

بینالملل

رئیسجمهور زیمبابوه گفت که نه قصد مردن دارد
و نه میخواهد از ســمتش کنارهگیری کند و هیچکس
در حد توان و دانش سیاســی وی نیســت کــه بتواند
جانشینش شود.
بــه گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،رابــرت موگابه،
رئیسجمهور  ۹۳ساله زیمبابوه که از زمان استقالل این
کشــور آفریقایی از انگلیــس در دهه  ۸۰میالدی بر آن
حکمرانی میکند ،از نزدیک زیر ذرهبین مردم کشورش
است و آنها سالمت وی را بهشدت تحت نظر دارند.
مردم زیمبابوه میترســند در صورت مرگ موگابه و
بدون اینکه برای خودش جانشــین انتخاب کرده باشد،

کشور دچار ناآرامی شود.
موگابه در یک تجمــع در چینهویی در جمع دهها
هــزار تن از حامیانش گفت که پزشــکان اخیرا با گفتن
اینکــه دارای اســتخوانبندی قوی و ســالمی اســت،
شگفتزدهاش کردهاند.
موگابه در ســال جاری میالدی سه بار به سنگاپور
رفــت تا آزمایشهای پزشــکی روتیــن را انجام دهد و
چکاپ شود.
رئیسجمهــور  ۹۳ســاله زیمبابــوه همچنیــن به
حامیانش گفت :این دقیقا چیزی اســت که من به شما
میگویم .رئیسجمهورتان نمــیرود .رئیسجمهورتان
نمیمیرد .من بیمار نیســتم و من بدن ســالمی دارم و
چهارستون بدنم سالم است .من خیلی خوب و قدرتمند
هستم.
مسئله تعیین جانشین به یک امر بسیار مهم و عامل
اختالف در بین حزب حاکم زیمبابوه بدل شده است.
روز پنجشــنبه ،گریــس موگابه ،همســرش رابرت
موگابه را برای تعیین جانشین ترجیحی به چالش کشید
و بار دیگر روز شــنبه این مســئله را بازگو و اعالم کرد
که موگابه باید روندی را برای انتخاب جانشــین در نظر
بگیرد.
موگابــه گفت ،اگرچــه برخــی از مقامهای حزب
میخواهند جانشین من شــوند ،اما من کسی را به حد
خودم مقتدر و توانمند نمیبینم که بتواند جانشینم شود
و اوضاع کشور را به دست بگیرد!

معاون رئیسجمهور آمریکا امروز در اســتونی
است تا به ســه کشــور بالتیک عضو ناتو تضمین
دهد کــه ایاالتمتحده حامی آنهاســت و نباید
بابت اقدامت نظامی روسیه در منطقه ترسی به دل
راه دهند .به گزارش خبرگزاریای.بی.ســی ،مایک
پنس ،معاون دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا
قرار است با یوری راتاس ،نخستوزیر استونی دیدار
کند و درباره احتمال استقرار سیستم دفاع موشکی
آمریکا در این کشور  ۱ / ۳میلیون نفری به گفتوگو
بپردازد.
مردم استونی به همراه لیتوانی و لتونی درباره
افزایش رزمایشهای نظامی روســیه در منطقه و
الحاق شــبهجزیره کریمه در سال  ۲۰۱۴به روسیه
بحث میکنند.
روز دوشنبه ،مایک پنس قرار است با "کرستی
کالیوالیــد" ،رئیسجمهــور اســتونی و همتایان
لیتوانیایی و لتونایی وی دیدار کند.
وی ســپس با نیروهای ناتو در چهار گردان در

نورمن المونت :تحریمهای آمریکا
علیه ایران بینتیجه است
'نورمن المونت'  75ساله که عالوهبر ریاست اتاق بازرگانی
انگلیس و ایران ،مسئولیت گسترش روابط تجاری میان ایران
و انگلیس را از سوی دولت این کشور بر عهده دارد ،روز شنبه
در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در لندن افزود که 'اعمال تحریم
درگذشــته دستاورد کمی را به همراه داشته و روابط کشورها
را با یکدیگر بدتر کرده است'.
این سیاستمدار انگلیسی تصریح کرد :ما باید از این روند
بینتیجه فاصله بگیریم و از طریق افزایش تجارت و گفتوگو،
تالشهای بیشتری را برای درک متقابل به خرج دهیم.
المونت موانع بانکی میان انگلیس و ایران را در گسترش
همکاریهای تجاری میان دو کشور ،مشکلساز توصیف کرد
اما افزود که دولت انگلیس تالش میکند هرچه ســریعتر این
موانع را از طریق رایزنی با بانکهای انگلیسی برطرف سازد.
وی در بخش دیگــری از اظهاراتش به پایبندی ایران به
توافق برجام اشــاره کرد و اظهار داشــت کــه دولت انگلیس
تالش میکند واشنگتن را نسبت به پایبندی به برجام متقاعد
سازد.
فرســتاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران گفت
که حتی اگر واشنگتن از برجام خارج شود ،انگلیس و اروپا به
برجام پایبند خواهند بود.
وی دربــاره واکنش احتمالی انگلیــس در صورت خروج

آمریکا از برجام خاطرنشــان کرد :بهصورت یقین نمیدانم که
دولت بریتانیا چــه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد اما به نظرم
از موضع اتحادیه اروپا و بــه طرفداری از برجام ادامه خواهد
داد .همانطور که میدانید خانم 'فدریکا موگرینی' مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بهصورت مشخص اعالم کرده
است که اروپاییها خواهان تداوم برجام هستند.
اگــر اروپــا بخواهــد از برجــام خارج شــود بایســتی
دلیــل قانعکننــدهای داشــته باشــد کــه در حــال حاضر
چنیــن چیــزی وجود نــدارد ضمــن آنکــه بریتانیا تالش
میکنــد آمریــکا را بــه پایبنــدی بــه برجــام تشــویق
کند.
نورمــن المونت درباره ارزیابی خــود از تحریمهای اخیر
آمریکا علیه ایران یادآور شد :اعمال تحریم درگذشته دستاورد
کمی را به همراه داشــته و روابط کشــورها را با یکدیگر بدتر
کرده اســت .ما باید از این روند بیحاصل فاصله بگیریم و از
طریق افزایش تجارت و گفتوگو ،تالشهای بیشتری را برای
درک متقابل به خرج دهیم.
وی گفت :تحریمهای آمریکا نباید به مناســبات تجاری
اروپا و ایران خللی وارد سازد .ایران به تعهداتش در چارچوب
توافق هستهای پایبند بوده و ما باید قادر باشیم از فرصتهای
بینظیر تجاری در ایران بهرهمند شویم.

این سه کشــور حوزه بالتیک و همچنین لهستان
که برای تقویت بخــش دفاعی این منطقه فعالیت
میکنند ،مالقات میکند .مقامهای لیتوانی گفتهاند
که  ۱۰۰هزار تن از نیروهای روســی و بالروســی
در رزمایشهای منطقــهای در نزدیکی مرز حضور
داشــتند اما وزیر دفاع بالروس گفت که تعداد این
نیروهای فقط  ۱۳هزار تن بوده است .معاون ترامپ
همچنین قرار اســت در جریان ســفر به تفلیس با
جورجی مارگوالشــویلی ،رئیسجمهور گرجستان
دوشنبهشــب دیدار کند و با نخستوزیر این کشور
نیز به گفتوگو بپردازد.آمریکا از استقالل و تمامیت
ارضی گرجســتان حمایت میکند .وی همچنین
روز سهشــنبه با نیروهای گرجــی و آمریکایی که
در رزمایش  ۲۰۱۷موســوم به "شــریک باشکوه"
شرکت دارند ،دیدار میکند .وی پسازآن قرار است
با رهبران مونتهنگرو سهشنبهشــب دیداری داشته
باشــد .مونتهنگرو در ژوئن سال جاری میالدی به
ناتو پیوست .روز چهارشــنبه نیز پنس در نشست
"منشــور آدریاتیک" حضور مییابــد که عالوه بر
مونتهنگرو و آمریکا رهبرانی از کشــورهای آلبانی،
بوسنی ،کرواسی و مقدونیه نیز در آن حضور دارند
کوزوو ،صربستان و اســلوونی جایگاه ناظر دارند و
باید در این نشســت باشند .این نشست در ۲۰۰۳
تشکیل شــد تا به روند الحاق این کشورها به ناتو
کمک کند .آلبانی ،کرواسی ،مونتهنگرو و اسلوونی
به این ائتالف نظامی پیوستهاند.

حرکات تحریکآمیز نیروی دریایی آمریکا
در خلیج فارس
نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب
اســامی از برخوردی جدید میــان قایقهای
تندروی ایران و نیــروی دریایی آمریکایی در
خلیج فارس خبــر داد و نیروهای آمریکایی را
به انجام «اقدامــات تحریکآمیز» متهم کرده
است.
بر اســاس اطالعیه منتشرشــده از سوی
روابط عمومــی ناوتیپ ذوالفقار منطقه چهارم
نیروی دریایی ســپاه« ،با گذشت چند روز از
اقــدام تحریکآمیز یک رزمنــاو آمریکایی در
شــمال خلیج فارس که با شــلیک دو گلوله
هوایی برابر شناور گشتی نیروی دریایی سپاه
صورت پذیرفت ،شــناورهای آمریکایی این بار
در منطقه میانی خلیج فارس اقدام مشابهی را
مرتکب شدند».
در این بیانیه آمده اســت که آمریکاییها
بــا حرکتی «تحریکآمیــز و غیرحرفهای» ،با
اخطار به شــناورهای ناوتیپ ذوالفقار اقدام به
پرتاب منور کردند.
این بیانیه برخورد جدید میان دو طرف را
اینگونه توضیح میدهد« :ساعت  ۴بعدازظهر

جمعه ( ۶مرداد) ناو هواپیمابر نیمیتز و رزمناو
همراهــش درحالیکه تحــت رصد و رهگیری
ناوچههای موشکانداز ناوتیپ ذوالفقار منطقه
چهارم نیروی دریایی ســپاه قرار داشتند ،در
محدوده نفتی-گازی میدان رســالت اقدام به
پرواز بالگرد و نزدیک شدن به شناورهای سپاه
کردند».
این دومین برخــورد میان نیروی دریایی
ســپاه و نیــروی دریایــی ارتــش آمریکا در
خلیج فارس طی کمتر از یک هفته گذشــته
است.
سهشــنبه گذشــته یک ناو آمریکایی در
خلیج فارس بهســوی یک قایق تندرو ســپاه
بهعنوان اخطار چند گلوله شلیک کرد .به گفته
مقامهــای آمریکایی این ناو تالش کرده بود با
تماسهــای رادیویی به این قایق ایرانی اخطار
دهد اما موثر نبود و ســرانجام نــاو آمریکایی
ناگزیر شد به سمت آب شلیک کند.
یک مقــام وزارت دفاع آمریکا به شــبکه
ســیانان گفت که قایــق ایرانی بــه حدود
یکصد متری ناو آمریکایی نزدیک شده بود.

