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یادداشت

والاستریت
ژورنال :ایران
تهدیدی علیه
آمریکا است

روزنامه والاستریتژورنال در سرمقاله خود نوشته ایران با پایبندی به توافق هستهای با بدون آن ،تهدیدی راهبردی علیه آمریکا است.
این روزنامه با انتقاد از عدم گنجانده شدن مسائل مربوط به برنامه موشکی ایران در متن توافق هستهای ایران و گروه ( ۵+۱برجام) نوشته است« :ما فرض را بر این میگیریم که مهندسان بخش موشکی ایران ،دستکم
به اندازه مهندسان کره شمالی که در آستانه به دست آوردن توان استفاده از موشکهای بالستیک هستند ،توانمندی دارند ».والاستریتژورنال نوشته است« :طرفداران توافق هستهای ایران کماکان بر این استدالل که ایران
به مفاد این توافق پایبند بوده اصرار دارند ».در این سرمقاله تاکید شده است« :سادهلوحی زیادی میخواهد که باور کنیم در طول مدت این توافق ،ارتش ایران دانش فنی به دست آمده از پروژههایی مانند برنامه موشکی-
ماهوارهای خود درباره پرتاب و هدایت موشکها را بهبود نخواهد بخشید».

گامهای آسیایی ترامپ

فرجام آمریکا با برجام
نفیسه الهدادی  -روزنامهنگار
برجام ،امروزه سند پایبندی ایران به تعهدات و بدقولی آمریکا به جهانیان است .تا زمانی که
سر یک میز ننشسته بودند آمریکا مدعی بود که ایران ،کشوری هنجارشکن است که به اصول
بینالمللی و صلح پایبند نیست اما ایران با پایبندی به مفاد برجام که حتی مورد تایید آمریکا نیز
قرار گرفت نشان داد که آمریکا عامل تضعیف اصول روابط بینالملل است .برای بررسی این
مدعا به بخشهایی از متن برجام میپردازیم.
در ارتباط با تعهدات هسته ای کشور :براساس این متن ،ایران متعهد می شود بخش اساسی
فعالیتهای هستهای خود را تعطیل و یا برای دورهای طوالنی ( 10تا  25سال) تعلیق نماید.
برخی از مهمترین تعهدات ایران عبارتند از :خودداری از بازفرآوری ســوخت (برای همیشه)،
خودداری از ساخت راکتور آب سنگین (برای همیشه -به جز راکتور تغییر ماهیت یافته اراک)،
خروج مواد غنی شده از کشور ،تخریب راکتور آب سنگین اراک و پرکردن منفذهای مربوط به
مجتمعهای سوختی آن با سیمان ،جمعآوری بیش از دو سوم از سانترینفیوژهای نصب شده
در فردو و نطنز ،خودداری از تولید ســانترینفیوژ دست کم تا ده سال ،تخریب زیرساختهای
مربوط به سانتریفیوژهای جمع آوری شده ،خودداری از غنی سازی با غنای بیش از  3.6درصد،
خودداری از نگهداری مواد غنی شده بیش از  300کیلوگرم ،خروج بخشی از آب سنگین تولید
شده از کشور ،عدم استفاده از روشهای پیشرفته غنی سازی (از جمله روشهای لیزری و ،)...
اجرای پروتکل الحاقی و تصویب آن در مجلس ،فراهم کردن امکان بازرسیهای فراپروتکلی
و موارد متعدد دیگر.
در ازای اجرای تعهدات فوق ،مقرر گردید طرف غربی بخشهایی از تحریمهای وضع شده
در سالهای اخیر را لغو ،بخشیهایی را تعلیق و بخشهای دیگر را نیز به صورت موقت متوقف
نماید و البته بخشهای مهمی از تحریمها نیز بر جای خود برقرار خواهد ماند (براین اساس
مقرر شد بخشهایی از تحریمهای بانکی ،نفتی ،پتروشیمی ،فلزات گران بها ،بیمه ،حمل و نقل
و ...لغو یا تعیلق یا به صورت موقت متوقف شود) (متن ضمیمه  2برجام)؛
در خصوص زمانبندی اجرای تعهدات (ضمیمه  5برجام) مقرر شــد پیش از هرگونه اقدام
عملی توسط غرب -در خصوص رفع تحریمها (لغو یا تعلیق یا توقف موقت) -ایران اقدام به
انجام تمام تعهدات خود (منهای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس و جمعآوری بخشــی از
زیرساختهای فردو) نماید تا پس از تایید آژانس بینالمللی انرژی -مبنی بر اجرای تعهدات
توسط ایران -روز اجرای برجام اعالم شده و غرب اقدامات عملی خود برای رفع تحریمها را
آغاز نماید؛
همچنین در ارتباط با زمانبندی رفع تحریمها ،چنین نگاشــته شد که بخشی از اقدامات
در روز اجرا ( 27دی ماه  ،)1394بخشــی هشت سال پس از روز اعالم پذیرش برجام توسط
طرفین ( 27مهرماه  )1402و بخشی دیگر نیز ده سال پس از قطعنامه ( 2231یعنی در سال
 )1404صورت گیرد.
در خصوص تحریمهای آمریکا ،نکته قابل توجه عدم تعهد دولت آمریکا به لغو تحریمهای
کنگره (ولو ده سال بعد از توافق) است .در این ارتباط براساس آنچه در متن برجام آمده ،دولت
آمریکا پس از هشــت سال تنها تالش خواهد کرد کنگره را مجاب نماید تا تحریمهای خود
علیه ایران را لغو نماید .همچنین در ارتباط با تحریمهای ایالتی ،تنها تعهدی که دولت آمریکا
پذیرفته ،تشویق ایالتها به رفع تحریمها و عدم اعالم تحریم جدید است.
براساس متن برجام ،در همه مراحل رفع تحریمها (روز اجرا 27 -دی ماه  -95روز انتقال-
 -1402و روز خاتمه قطعنامــه  )1404اقدام طرف غربی منوط به گزارش آژانس بینالمللی
انرژی اتمی خواهد بود (در مرحله اول گزارش تایید اجرای تعهدات توسط ایران و در دو مرحله
بعد گزارش رد اجرای این تعهدات میباشد).
تحریمهای اخیر آمریکا که بیشتر مربوط به آزمایش موشکهای بالستیک است و همچنین
تحریمهای بعد از برجام از یک سو بدعهدی آمریکا را مشهود میسازد و از سوی دیگر ضعف
برجام را ،چرا که مسئولیتی مبنی بر وضع تحریمهای جدید علیه ایران را پیشبینی نکرده است.
اما آنچه در صحنه بینالمللی از عهدشــکنی آمریکا حاصل میشــود چهره منفی آمریکا
خواهد بود .ایران با مذاکرات اعالم نمود که کشوری صلحطلب است و چانهزنی را به اقدامات
خصومتآمیز ترجیح میدهد .اما آمریکا با بدعهــدی در برجام ،تعهدات بینالمللی را نادیده
میگیرد و این سرانجامی برای بیاعتمادی سایر کشورها به قراردادها خواهد بود.

مریم شفیعی
ایرنا :رئیسجمهور آمریکا ،که افکارعمومی آســیا
هنوز مقبولیــت او را به دلیل کنار گذاشــتن یکطرفه
پیمان تجاری مشترک  11کشــور حوزه اقیانوس آرام
'تی پی پی' ،پس میزنــد ،در تمام مراودات و گفتمان
آسیاییاش سرسختانه حمایت از کارگر و تاجر آمریکایی
را درصدر برنامههای متنوع و نسبتا جدید خود قرار داده
است.
با این وجود منتقدان ترامپ در داخل آمریکا با سر
و صــدای زیاد این اقــدام وی را برخالف رویه عمومی
اســافش توصیف کرده و لغو پیشدستانه ' تی پی پی'
توسط وی را اقدامی برضد منافع ملی آمریکا دانستند.
این درحالی اســت که رویکــرد و عملکرد ترامپ
نشــان میدهد که آسیا مانند سایر نقاط جهان بیش از
گذشته «نوشداروی اقتصاد نیازمند اشتغال آمریکا» بوده
است.
نــگاه کوتاهی به دوران بــاراک اوباما رئیسجمهور
پیشــین این کشــور و مواضع وی درقبال آسیا ،نشان
میدهد که ترامپ اگرچه در گفتار موضع بسیار منتقدی
نسبت به آن داشته اما در عمل راه پیشینیان خود را با
قوت تمام و با تقویــت ابعاد آمریکایی آن طی میکند.
اوباما در سیاســت 'محور آسیایی' اش سعی در استفاده
از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک و اقتصادی برای توسعه
مناســبات امریکا در این منطقه داشت تا در سایه ابعاد
پررنگ دیپلماتیک از ســرعت پرشتاب نفوذ پکن رقیب
اصلی واشنگتن در منطقه کاسته شود.
پس از این دوران ،دولــت ترامپ اگرچه اعالم کرد
که مهر پایانی به این سیاســت زده اما عمال بسیاری از
سیاســتهای اوباما و پیشــینیان وی با شدت بیشتر و
روشهای جدیدتر در کســب منافع انحصاری سیاسی
تجاری آمریکا در منطقه پیگیری شده است.
ترامپ روابط تجاری آمریکا را نه تنها با قدرتهای
آسیایی بلکه با سایر کشــورها در این منطقه منوط به

بهبود نمودار توازن تجاری واشنگتن با آنها دانسته و از
تمام ظرفیت و سوابق تجاری خود نیز برای نیل به این
هدف استفاده کرده است.
به طورنمونه ،نیمه دوم سال جاری میالدی در آسیا
با چند اجالس مهم همراه است که رئیسجمهور آمریکا
قرار اســت در این مناسبات حضور داشته باشد و البته
درعین حال نخستین سفر رسمی خود در جنوب شرق
آسیا را تجربه خواهد کرد.
ســه رخداد مهم سیاســی  -اقتصادی آســیایی؛
پنجاهمین ســالگرد تاسیس اتحادیه جنوب شرق آسیا
«آسه آن» در قالب اجالس سران در فیلیپین  ،اجالس
ســران همکاریهــای اقتصادی آســیا و اقیانوس آرام
(اپک) و اجالس سران شرق آســیا در ویتنام درنوامبر
ســال جاری میالدی درحالی برگزار میشود که سران
کشــورهای شرکتکننده اعالم کردند که از این فرصت
برای رایزنیهای دوجانبه استفاده میکنند.
با توجه به ســفرهای اخیر خارجــی ترامپ ،برخی
ناظــران بینالمللی حضور ترامــپ در این رخدادهای
بینالمللی را با شگفتیهای احتمالی پیشبینی کردند.
درمجموع ،آمریکا باوجود اظهارات اولیه ترامپ  ،به
آسیا نگاه ویژهای دارد و به زعم برخی ناظران بینالمللی
میتوان رویکردهای مشخصی در سیاست خارجی این
کشور در قبال آسیا با  4.4میلیارد جمعیت را تمیز داد.
دوجانبههای اولویتدار در روابط تجاری
اقــدام ترامپ در لغو پیمان ترانس پاســفیک «تی
پی پی» که آمریکا و 11کشور دیگر در آن عضو بودند،
بسیاری از دوستان آســیایی آمریکا را با شوک روبهرو
کرد.
براســاس این قرارداد کشــورهایی ماننــد مالزی،
سنگاپور ،ویتنام و ژاپن درصدد بودند که روابط تجاری
خود با آمریکا را از طریق کاهش تعرفه بر کاالهای آنها
گســترش دهند .اما ترامپ از همان روزهای نخســت
حضورش درکاخ ســفید تاکید کرد که آمریکا فقط بر
روابط دوجانبه با این کشورها و آن هم مشروط به تامین

پاورقی

ازدواج سیاسی ایران و روسیه

موقعیت در سوریه به سرعت عوض میشود .تعداد هر چه بیشتر شرکتکنندگان عملیات جنگی
متعلق به طرفهای متفاوت از ایده آتشبس جانبداری کردند .مناطق تشنج زدایی تحت کنترل روسیه،
آمریکا و اردن ایجاد شده و برخورد بازیگران سیاسی عامل در سوریه از جمله اسرائیل "بی طرف" به
این مناطق متفاوت است.
ولی هم اینک شاهد هستیم که اختالف سوریه دارد وارد فاز جدید سیاسی — دیپلماتیک با هدف
مبارزه به خاطر آینده این کشور میشود.
پیشتر مســکو و تهران سعی کردند در دفاع و حمایت از نهادهای دولتی سوریه بهطور مشترک
عمل کنند ،ولی در حال حاضر آنها درباره آینده سوریه و نقش هر طرف درگیر در اختالف این کشور
دیدگاههای متفاوتی دارند .مواضع مسکو و تهران از نظر تاکتیکی یکی است ولی از نظر استراتژیک با
یکدیگر متفاوت است .روسیه خواهان آن است که سوریه ،الییک و دارای برابری کل مذاهب و ملتها
باشد .حال آنکه هدف تهران تشکیل چنان رژیمی در دمشق است که به آن امکان بدهد در سیاست
سوریه "پاکت کنترلی" داشته باشد تا بتواند به راه حلهای مفید برای خود دست یابد .تهران میخواهد
قوس شیعه ایران — عراق -سوریه — لبنان را حفظ و تحکیم کند .کریدور زمینی لجستیکی آن به
ایران امکان تدارکات نظامی — فنی و تامین پولی در چارچوب این قوس را هموار میسازد .منظور
گروه مسلح حزب اهلل لبنان است .هر چند که این گروه تلفات زیادی در سوریه متحمل شده ،همچنان
حربــه اصلی تهران برای تحکیم این قوس اســت .از  2016حزب اهلل اغلب مخالف توافقها درباره
برقراری آتشبس بود .کار حتی تا زد و خوردهای آشکار با نیروهای دولتی میرسید ،بهویژه در عملیات
حلب که بایستی بهصورت مشترک انجام میشد .نیروی هوا -فضای روسیه حتی مجبور شد مواضع
رزمندگان شیعه را تخریب کند هنگامیکه این نیروهای هواخواه ایران مزاحم تخلیه افراد غیر نظامی به
نواحی امن شدند .مسکو بارها پیشنهاد کرده نیروهای متعدد شیعه با واحدهای دولتی همگرا شوند و زیر
یک فرماندهی واحد اقدام کند ولی ایران مایل نبود از این وسیله تاثیرگذاری شدید بر دمشق را از دست
بدهد و میخواهد این حربه فشارشدید بر سوریه و منطقه در دستش باقی بماند .اسرائیل مخالف اصلی
نظامی — سیاسی و عقیدتی ایران در خاورمیانه و اعمال تهران در سوریه را تهدید مستقیم برای خود
میداند .در اسرائیل میگویند که هدف ایران در سوریه نه تنها دفع تشکیالت تروریستی و مخالفان
مسلح بلکه در واقع اشغال سرزمینهای سوریه و تحکیم موضع خود در منطقه است .روسیه ،ترکیه و
ایران در مذاکرات آستانه برای ایجاد مناطق تشنج زدایی به توافق رسیدند .قرار بود در چهار منطقه —
استان ادلب ،حمص ،غوطه شرقی و جنوب غربی سوریه چهار حوزه این نوع تشکیل شود .ولی متاسفانه
مرزهای آنها بین مسکو ،تهران و آنکارا هماهنگ نشده است .با این حال روسیه و آمریکا موفق شدند
درباره ایجاد مناطق تشنج زدایی در جنوب غربی سوریه و در غوطه شرقی و رعایت آتشبس در آنجا
به توافق برسند .جالب اینجا است که مساله تشکیل این دو منطقه پس از مشورتهایی با اسرائیل حل
شد .والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در کنفرانس خبری در هامبورگ در چارچوب همایش سران
کشــورهای گروه بیست به این امر اشاره کرده افزود که روسیه باز هم در آینده نزدیکی همین کار را
خواهد کرد 17 .ژوئیه سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که روسیه و آمریکا در حین ایجاد
منطقه تشنجزدایی در جنوب سوریه برای احتساب منافع و امنیت اسرائیل تمام تالش خود را بهکار گیرند.
تصادفی نیست که اقدامهای عملی جهت ایجاد حوزه تشنج زدایی جنوب غربی و غوطه شرقی سوریه و
چگونگی کار آنها و تامین کنترل و امنیت بدون حضور نمایندگان ایران انجام شدند .همچنین بعید است
که در این حوزه بتوانند گروههای ایرانی یا طرفدار ایران مستقر شده یا از آنها رد شوند .منافع روسیه در
خاورمیانه و سوریه چند بعدی است .روسیه با همه کشورهای خاورمیانه از جمله با عربستان سعودی و
اسرائیل که از مخالفان ایران به شمار میآیند ،روابط عادی دارد .در این رابطه باید گفت که مسکو فعالیت
تهران در سوریه را بهطور یک معنا ارزیابی نمی کند .ایران میخواهد حمایت خود را به دمشق تحمیل
کند و یک پایگاه سیاسی — ایدئولوژیک و شاید نظامی برای گسترش نفوذ شیعه و ایرانی در سوریه
و منطقه را ایجاد کند .این کار میتواند منطقه را بیثبات کرده و ممکن است به بروز وخامت اوضاع و
رویارویی انفجاری بین ایران و اسرائیل و عربستان و اسرائیل منجر شود .این گونه سیر حوادث به هیچ
وجه به نفع روسیه نیست .به عقیده تعدادی از تحلیلگران ،مخصوصا این نقطه علت رقابت میان مسکو
و تهران در سوریه است با در نظر داشت همه نکات مثبتی که هنگام مشارکت روسیه و ایران در سوریه
جمع شده ،میشود گفت که "ازدواج مصلحتی" روسیه و ایران در سوریه میتواند موجب آن شود که
از حدت مسائل کاسته شود ولی مساله را بهطور کامل حل نخواهد کرد .با گذشت زمان این مساله با
تمام قوا دوباره ظاهر خواهد شد .حاال این مساله آینده سوریه است که با حدت تمام مطرح میشود.

بینالملل

منافــع اقتصادی (حمایت از کارگران و تجار آمریکایی)
گفت وگو خواهد کرد .سیاستی که به یک رویه مشخص
دولت وی در آسیا تبدیل شد.
دیدار دونالد ترامپ و شــینزو آبه در آوریل ســال
جاری میالدی پس از آنکه آمریکا نخستین خاکریز خود
را در روابط اقتصادی با آسیا بنا کرد ،انجام شد.
دوماه بعد از این رخداد نیز ترامپ از گفت وگوهای
مجدد با کره جنوبی به منظور تعدیل روابط تجاری دو
کشــور که دارای مازاد تجاری 17میلیارد دالری به نفع
سئول بود ،خبر داد.
بازگشت به سیاستهای قبلی با تقویت محور
سلطه تجاری آمریکا
اگرچه ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود بسیاری از
سیاســتهای آمریکا در امور داخلی و خارجی را تحت
شــدیدترین انتقادها قرار داد و حتی عملکرد روســای
جمهوری پیشین این کشــور را در زمینههای مختلف
بــه باد انتقاد و اســتهزا گرفت و حتی ایــن رویه را در
هفتههای نخســت حضور در کاخ ســفید نیز ادامه داد
اما وی پس از گذشــت چند ماه از ریاستجمهوریاش
در بسیاری از حوزههای سیاست خارجی به رویکردها و
اقدامات اسالف خود بازگشت کرد.
البته ترامپ این رجعت را با روشهای نوینی درجهت
تقویت سلطه سیاســی و تجاری آمریکا انجام داده که
سیاســتهای این کشــور درقبال رژیم صهیونیســتی
و برخی کشــورهای عربی به ویژه عربســتان از جمله
آنهاست .ترامپ در سراســر برنامههای تبلیغاتی خود
در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری ،هیالری
کلینتون رقیب خود را به جیرهخواری از عربستان متهم
میکرد .این درحالی است که وی پس از حضور در کاخ
سفید رویه اســاف خود را با شدت بیشتری ادامه داد
و حتی با سفر به این کشــور قرارداد توافق تسلیحاتی
 ۱۱۰میلیارد دالری برای فروش انواع تسلیحات نظامی
و خدمات پشــتیبانی با بانیان تفکر وهابی -تروریستی
ماننــد القاعده و داعش را امضا کــرد .این دقیقا همان
سیاســتی بود که در دوران رئیسجمهور پیشــین نیز
پیگیری میشد.
اوباما ،تقریبا تسلیحاتی به ارزش  ۱۱۵میلیارد دالر
به عربســتان ســعودی فروخت که بیشتر از دولتهای
قبلی آمریکا بود و اکنون عملکرد ترامپ نشان میدهد
که وی قصــد دارد حتی از رئیسجمهور پیشــین نیز
پیشی بگیرد.
گســترش نظامیگری در منطقــه به بهانه
رویارویی با کره شمالی
آزمایشات موشکی کره شــمالی دولت ترامپ راب
یش از هر دولت دیگری در آمریکا به واکنش واداشــته
اســت به گونهای که رئیسجمهور و مسئوالن دستگاه
سیاســت خارجی بارها اعالم کردند که متوقف کردن

برنامه هستهای و موشــکی پیونگ یانگ را بیش از هر
روند نظامی دیگر در آسیا مورد پیگیری قرار خواهد داد.
از این رو ترامپ در ماه آوریل دستور حضور ناوگان
هستهای نظامی آمریکا در آبهای شبه جزیره کره را با
هدف تاثیرگذاری عملی این اولتیماتوم به کره شــمالی
برای جلوگیری از آزمایشــات بیشتر موشکی داد و در
عین حال از شــی جین پینــگ رئیسجمهور چین به
عنوان بزرگترین کشور حامی و دارای روابط تجاری با
پیونگ یانگ در منطقه خواست تا با واشنگتن برای مهار
دولت استبدادی و نظامی کره شمالی همراهی کند.
اعمال فشار دائمی علیه چین
برخی کارشناســان میگویند عملکرد دولت ترامپ
در نیمه اول ســال جاری میالدی نشــان میدهد که
آمریکاییها سیاست فشار دائمی علیه چین را در دستور
کار خود قرار دادند که اوج آن گفت وگوی تلفنی ترامپ
و رهبــر تایوان و اعــام موضع رکس تیلرســون وزیر
خارجه بود که بیان داشــت آمریکا باید دسترسی چین
به جزایر ساختهشده در دریای جنوبی چین را مسدود
کند.
براساس سیاســت فشــار دائم علیه پکن ،ناوهای
جنگی آمریکا از ماه مه سال جاری ( اردیبهشت) تاکنون
دوبار از منطقه مورد ادعای پکن در دریای جنوبی چین
عبور کردند تا پیام 'این ادعا قابل نقض است' را به آنها
بدهند .عالوه براین آمریکا در ماه گذشته با فروش 1.42
میلیارد دالر تســلیحات نظامی به تایوان موافقت کرد
کــه این اقدام با واکنش تند پکن روبهرو شــد .چین و
آمریکا درعین حال برای جلوگیری از بروز تنش بیشتر
در دریای جنوبی چین ،نشــانه هایــی از همکاری را با
یکدیگر نشان داده اند.
تجاریکردن سیاست
از آنجایی که ترامپ ســابقه تجــارت فعال و کامال
موفقی را در کارنامه خود یدک میکشــد ،در کســوت
رئیسجمهور نیز بسیاری از شیوههای تجاری خود را به
صورت فردی در کاخ سفید هم دنبال میکند که یکی
از آنها گفت وگوی رودرو با صاحبان برجســته و موفق
صنایع و یا نهادهای مهم سیاسی – تجاری دنیاست.
در این بستر ترامپ تاکنون گفت وگوهای انحصاری
با شــخصیتهای مهم تجاری – سیاســی کشورهای
مختلــف از جمله چین ( جک مــا رئیس کمپانی علی
بابا) ،ژاپن و صاحبان صنایع کره جنوبی و ویتنام داشته
است .عالوه براین وی تاکنون رهبران فیلیپین ،سنگاپور
و تایلند را نیز تلفنی دعوت به حضور در کاخ ســفید و
رایزنیهای دوجانبه کرده است.
ترامپ همچنین قصد دارد با حضور در اجالسهای
آسیایی پیش رو نیز روند رایزنیهای رسمی و غیررسمی
دوجانبه خود را تقویت کند.
کارشناس آسیا

مخالفان دولت در ونزوئال خیابانها را بستند
به گزارش ایرنا ،پس از پایان دو روز اعتصاب عمومی
که به دعوت ســران مخالفان دولت نیــکالس مادورو در
ونزوئال اعالم شده بود ،معترضان اقدام به بستن خیابانها
کردند.
این اعتراضــات در مخالفــت با انتخابــات مجلس
موسسان برای بازنگری در قانون اساسی که قرار است روز
یکشنبه آینده برگزار گردد ،انجام میگیرد.
نیکالس مــادورو رئیسجمهور ونزوئــا وعده داده
مجلس موسســان که با عضویت  545نفر برای بازنگری
در قانون اساسی و انحالل برخی نهادهای دولتی تشکیل
میشود ،به بحران کنونی پایان خواهد داد.
ســران مخالفان پــس از دو روز اعتصاب عمومی به
حامیــان خود گفتنــد در محل کار خود حاضر شــده و
بــه خرید از بــازار ادامه دهند ،اما در عیــن حال از آنها
خواستند که از ظهر روز جمعه (به وقت محلی) خیابانها
را ببندند.

با وجود اینکه دولت تظاهرات را از روز جمعه تا ســه
شنبه ممنوع اعالم کرده است ،مخالفان گفتند به تظاهرات
برای جلوگیری از رایگیری روز یکشنبه ادامه خواهند داد.
به گزارش ایرنا ،مادورو رئیسجمهور ونزوئال اول ماه
ی کارگر ،برای
مه ( 11اردیبهشت ) ،به مناسبت روز جهان 
تشــکیل مجلس موسســان به منظور بازنگری در قانون
ی فراخوان داد ،زیرا معتقد است که این امر تنها راه
اساس 
بازگرداندن صلح به ونزوئالست.
وی بارها از طرح واشــنگتن بــرای کودتا علیه دولت
کاراکاس سخن گفته است.
این درحالی اســت که «اســکار پرز» خلبانی که روز
هفتم تیر با اســتفاده از بالگرد به ســاختمان دیوان عالی
و وزارت کشــور ونزوئال حمله کرد در مصاحبه با روزنامه
اســپانیایی 'ال وانگواردیا' تاکید کرد مخالفان دولت باید با
سالح علیه دولت مادورو بجنگند.
مادورو هفته گذشــته ابراز داشــت آنچــه را که در

صندوقهای رای به دست نیاورد با سالح به دست خواهد
آورد.
دولت آمریکا روز چهارشــنبه ،همزمــان با آغاز این
اعتصابات  13مقام ارشد این کشور را تحریم کرد.
تحلیلگران بر این باورند که این تحریمها ،هشــداری
به ریاستجمهوری ونزوئال برای عقبنشینی از رایگیری
برای تشکیل مجلس موسسان و اصالح قانون اساسی است.
این در شرایطی است که برخی منابع دولت آمریکا از
بررسی گزینه تحریمهای اقتصادی بهویژه در حوزه نفتی
خبر میدهند.
این کشور نفتخیز در ماههای گذشته صحنه اختالف
دولت و مخالفان و همچنین در محاصره مشکالت فجیع
اقتصادی همچون تورم سه رقمی بوده است.
پس از آنکــه مخالفان نتوانســتند تــا موعد مقرر،
همهپرسی برکناری «نیکالس مادورو» را برگزار کنند ،از
حامیان خود خواســتند که اعتراضها را تداوم بخشند تا

شش نهاد ایرانی جدید
در فهرست تحریمهای آمریکا

به نقــل از یورو نیــوز ،به دنبال آزمایــش موفقیتآمیز
موشک ماهوارهبر سیمرغ ،واشنگتن تحریمهای جدید مرتبط
با موشکهای بالستیک را علیه ایران اعمال کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا  6نهاد ایرانی تابع گروه صنایع
شهید همت شــامل صنایع امیرالمومنین (ع) ،صنایع شهید
کریمی ،صنایع شــهید چراغی ،صنایع شــهید کلهر ،صنایع
شــهید رســتگار و صنایع شــهید ورامینی را در فهرســت
تحریمهای خود قرار داد.
وزارت خزانــهداری آمریکا در بیانیه خود درباره تحریم 6
نهاد تابعه گروه صنایع شهید همت آورده است :دولت آمریکا
مانند گذشته به مقابله با فعالیتهای موشکی بالستیک ایران
ادامه خواهد داد؛ خواه این فعالیتها در حوزه پرتاب ماهواره
به فضا باشــد یا توسعه موشکهای بالســتیک و یا حمایت
از حمالت موشــکی حوثیهای یمن (جنبــش انصاراهلل) به

عربستان همانند آنچه طی چند روز گذشته اتفاق افتاد.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت :تحریم  6صنعت تابعه
گروه صنایع شهید همت بیانگر "نگرانی عمیق آمریکا از تداوم
توسعه و آزمایش موشــکهای بالستیک توسط ایران و سایر
رفتارهای تحریککننده این کشور" است.
وزارت خزانــهداری آمریــکا همچنیــن در بیانیــه خود
اعالم کرد  6صنعت تابعه گروه صنایع شــهید همت شــامل
صنایع شــهید کریمی ،صنایع شهید رســتگار ،صنایع شهید
چراغی ،صنایع شــهید ورامینی ،صنایع شهید کلهر و صنایع
امیرالمومنین (ع) از این پس مشــمول تحریم توقیف اموال
بوده و اشخاص و شــرکتهای آمریکایی حق معامله با آنها
را ندارند.
عــاوه بر این ،کلیه نهادهای مالــی خارجی که به نوعی
باعث تســهیل تبادالت آنها شده و تمام افرادی که به نوعی
از فعالیتهای آنها پشتیبانی کنند ،مشمول تحریمهایی قرار
میگیرند که ممکن اســت باعث توقیف داراییهای آنها در
آمریکا شده یا دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را مسدود
کند.
وزارت خارجه آمریکا نیز شــب گذشــته در واکنش به
پرتاب موفقیتآمیز موشــک ماهواره بر ســیمرغ مدعی شد
اقدام ایران در پرتاب آزمایشی این موشک برخالف روح توافق
هستهای (برجام) است.
ســخنگوی این وزارتخانه همچنین در یــک کنفرانس
خبری مدعی شد ایران با آزمایش موشک ماهواره بر سیمرغ
قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرد.

وی از سمتش کنارهگیری کند.
این در شرایطی است که احزاب مخالف دولت ،اکثریت
کرسیهای کنگره ونزوئال را در اختیار دارند ،مادورو مصمم
است تا با برگزاری همهپرســی در روز یکشنبه ،مجلسی
جدید با قابلیت تغییر قانون اساســی تشــکیل دهد و بر
نیروهای مخالف غلبه کند.

مسکو از آمریکا خواست
تعداد دیپلماتهای خود را کاهش دهد

یک روز پس از آنکه ســنای آمریکا نیز طرح
تحریمها علیه روسیه را تصویب کرد ،وزارت خارجه
روســیه در بیانیهای این تحریمهــا را غیرقانونی
دانست و به آن واکنش نشان داد.
به گزارش اسپوتنیک ،یک منبع وزارت خارجه
روســیه اعالم کرد که از ایــاالت متحده آمریکا
خواســته شده تا روز اول سپتامبر سال جاری تعداد
دیپلماتهای خود را مطابق با دیپلماتهای روسیه
در آمریکا کاهش دهد .این کار به معنی آن اســت
که تعداد دیپلماتهای آمریــکا و کارمندان مراکز
کنســولی در فدراسیون روســیه تا  455نفر کمتر
خواهد شد.
در حــال حاضر نزدیک بــه  600تا  700نفر
در نهادهــای دیپلماتیــک آمریکا در فدراســیون
روسیه مشــغول به کار هســتند .این اقدام برای
آمریکا دردناک خواهد بود .عالوه بر این از آمریکا
خواستهشده که از روز اول اوت انبارهای متعلق به
سفارت آمریکا در مســکو و باغهای سفارتخانه را

تحویل دهد .این یادداشت از طریق وزارت خارجه
روسیه به سفیر آمریکا در مسکو ارسال شده است.
اقدامات مذکور در پاســخ به سیاستهای آمریکا و
تحریمهای جدید این کشور علیه روسیه اتخاذ شده
است .ســفیر آمریکا به نوبه خود اظهار کرد که از
این اقدام روسیه اظهار تاسف میکند .روز پنج شنبه
مجلس سنای آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه
روسیه ،ایران و کره شمالی وضع کرد .پیشتر طی
هفته جاری اتاق نمایندگان مجلس کنگره آمریکا
سندی را با اکثریت آراء ( 419رای موافق در مقابل
 3رای مخالف) به امضا رســاند .این مصوبه برای
امضای نهایی رئیسجمهور به کاخ ســفید ارسال
شده و رئیسجمهور حق دارد آن را وتو کند .اواخر
سال گذشته بعد از اینکه آمریکا متن مربوط به 35
نماینده دیپلماتیک آمریکا را ارسال کرد ،از روسیه
خواســت که باغهای خارج از شهر در نیویورک و
ساختمان سفارتخانه روسیه در واشنگتن را تحویل
دهد .وزارت امور خارجه روســیه به رئیسجمهور
پوتین پیشنهاد داد که عالوه بر اخراج همان تعداد
از دیپلماتهای آمریکایی ،منع استفاده از ویالهای
خارج شــهر و انبارهای متعلق به سفارتخانه را نیز
اعمال کنند.
در آن زمان والدیمیر پوتین اظهار کرد که به
جای اقدام متقابل ،با نظارت بر خطمشــی سیاسی
کاخ سفید ،گام هایی برای از سرگیری روابط روسیه
— آمریکا خواهند برداشت.

