عاالول  18 ،1440نوامبر  ،2018شماره  ، 19965سال هفتادم.
یکشنبه  27آبان  10 ،1397ربی 
رتبه  4نشریات کشوری
روزنامه خراسان
موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:
َين.
ين و ذا ِلسان ِ
جه ِ
بد َع ٌ
الع ُ
ذاو َ
بد َي ُ
ِئس َ
كون َ
ب َ
چه بد بندهاى است بندهاى كه دو رو و دو زبان باشد.
(گزیده تحف العقول؛ حدیث )۲۷۹

مشهد اذان ظهر 11:17غروبآفتاب  16:22اذانمغرب  16:41نیمه شب  22:33اذان صبح فردا  4:44طلوعآفتاب فردا 6:12

...

هدفگذاری20میلیارددالری مراودات ایران وعراق
صالح :مطمئنا عراق بخشی ازسازوکاراعمال سیاست های خصمانه علیه ایران نخواهد بود

رئیس جمهور با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه ایران
و عــراق در بخشهای مختلف ،از هدف گــذاری روابط
اقتصادی  20میلیارد دالری دو کشور خــبــرداد  .به
گزارشپایگاهاطالعرسانیرئیسجمهور،حجتاالسالم
والمسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در نشست
هیئت های عالیرتبه ایران و عراق ،روابط و همکاریهای
ایــران و عراق را در سالهای اخیر صمیمانه و برادرانه
دانست و افــزود :حضور مــردم ایــران در مراسم اربعین
حسینی و مهماننوازی و پذیرایی شایسته دولت و ملت
عراق موجب استحکام بیشتر روابط دو کشور شده است.
دکتر روحانی با بیان این که ایران و عراق در بخشهای
مختلف سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی روابط
رو به رشدی با هم دارنــد ،اظهار کرد :روابط تجاری دو
کشور اکنون ساالنه حــدود  12میلیارد دالر است که
امیدواریم با تــاش و همکاری گسترده مسئوالن دو
کشور بتوانیم در مدت زمانی کوتاه آن را به  20میلیارد
دالر در سال برسانیم .رئیس جمهور ادامه داد :تسهیل
در سرمایهگذاریهای مشترک و توسعه تجارت موجب
گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری تهران-بغداد
خواهد بود .دکتر روحانی گسترش روابط بانکی را در
توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور حائز اهمیت
دانست و با اشاره به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ملت
ایران ،گفت :اکنون ثابت شده که آمریکاییها هرگز در آن
قدرتی که تصور میکنند ،نیستند و باید به خوبی بدانند
که ایران و عراق مناسبات تاریخی و عمیقی با هم دارند.
دکتر روحانی با بیان این که جمهوری اسالمی ایران
آمادگی دارد تا روابــط خود را در بخشهای مختلف با
عراق از جمله گاز ،برق ،نفت ،توسعه زیرساخت و اتصال
مسیرهای ریلی و جادهای دو کشور گسترش دهد ،اظهار
کرد :اجرای خط آهن شلمچه به بصره در آینده نزدیک
امکانپذیر است که با اجرای آن عالوه بر توسعه روابط
تجاری مردم دو کشور و زائران اربعین هم میتوانند به
راحتی از آن استفاده کنند .رئیس جمهور تالش برای
الیروبی اروند رود را موجب منافع خوب برای دو کشور
دانست و افــزود :بــرای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و
صنعتی مشترک با عراق آماده توسعه همکاریها هستیم

...

و امیدواریم کمیسیون مشترک همکاریهای مشترک
در این زمینه برنامهریزی مناسبی داشته باشند .دکتر
روحانی توسعه همکاریها در زمینه فعالیتهای زیست
محیطی میان ایران و عراق را حائز اهمیت دانست و گفت:
باید همکاری نزدیکی برای مقابله با پدیده گرد و غبار و
بیابانزدایی در جنوب عراق و ایران شکل بگیرد تا بتوانیم
بر این مشکل فائق آییم.
▪صالح :مطمئن ًا عراق بخشی از سازوکار اعمال سیاست
های خصمانه علیه ایران نخواهد بود

برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز در این نشست با اشاره
به حمایتهای دولت و ملت ایران از مردم عراق در مبارزه
با نظام دیکتاتوری صدام در سالهای گذشته و نیز جنگ
علیه تروریسم و داعش ،بر ضرورت توسعه روابط تهران،
بغداد با هدف تأمین منافع و رفاه دو ملت ،تأکید کرد و
گفت :امروز گذشته از پیوندهای دوستانه و قلبی دو ملت،
مصالح و منافع عراق را در توسعه روزافــزون مناسبات
با ایران میبینیم .برهم صالح با بیان این که متأسفانه
امروز در منطقه شاهد شرایط تأسفبار و درگیریها و
کشمکشهای بیفایده هستیم ،خاطر نشان کرد :باید
شرایط جدید و نظام منطقهای با ثباتی را ایجاد کنیم
که مبتنی بر همگرایی و منافع ملتها باشد و مطمئن ًا
جمهوری اسالمی ایــران در این زمینه نقشی محوری
دارد .رئیس جمهور عراق با اشاره به ضرورت توسعه و
تقویت همکاریهای ایران و عراق برای مقابله با تروریسم،
افراطگرایی و تکفیر در منطقه ،خاطر نشان کرد :مطمئن ًا
عراق بخشی از ساز و کار تحریم یا اعمال هرگونه سیاست
های خصمانه علیه ایــران نخواهد بــود .رئیس جمهور
عــراق با بیان این که امــروز مسائل زیست محیطی در
منطقه بسیار حائز اهمیت است ،گفت :ایران و عراق باید
با تشکیل کارگروهی مشترک پروژ ههای عملی برای
مهار گرد و غبار ،بیابانزدایی و استفاده بهتر از منابع آبی
را سامان دهی کنند و مطمئن باشید من خود شخصا این
موضوع را پیگیری می کنم.روزگذشته همچنین فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت
و گوی تلفنی نخست وزیر عراق بر حمایت این اتحادیه از

خبر مرتبط

انعکاس
••تابناک خبرداد  :پایگاه «کریتیکس کارینکل» مستقر
در بیرمنگام انگلیس ،به نقل از برخی منابع نزدیک به
مقامات ریــاض گــزارش داده که به تازگی رضا پهلوی با
سفیر عربستان در آمریکا و برخی دیگر از مقامات بلندپایه
سعودی دیدار داشته است .گفته شده در این دیدارها که
در نیویورک بوده است ،رضا پهلوی ،خواستار کمک رهبران
ریاض به او برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران شده
است .به گفته این منابع ،مقامات سعودی در این دیدارها
وعده کمک به وی را منوط به آن که او برخی اغتشاشات در
شهرهای بزرگ ایران را دنبال کند ،دادهاند .حتی منابع
وزارت خارجه آمریکا نشان میدهد که رضاپهلوی مبلغ
 ۳۰۰میلیون دالر را به تازگی از سعودیها با عنوان کمک
به اغتشاشات در ایران دریافت کرده است.
•• نامه نیوز نوشت :میرتاج الدینی عضو جبهه مردمی
نیروهای انقالب گفت :نکته مهم در جریان اصولگرا
عاقبت جمناست که در دوره گذشته بسیار محل انتقاد
اصولگرایان بود .جریان اصولگرا باید گفتمان مشخصی
ارائه و با توجه به شرایط جدید خود را بازسازی کند .در گام
نخست هم نیروهای این جریان باید از تشتت به انسجام
واقعی برسند و از تصمیم انفرادی بپرهیزند .وی افزود:
وقتی با بعضی شخصیت های اصولگرا صحبت می کنیم،
از دیدگاه های آن ها بر می آید که حرکت انفرادی دارند،
در حالی که تاریخ انقالب نشان می دهد ،نیروهای انقالبی
فردی تصمیم نمی گرفتند و جمعی حرکت می کردند.
این را به عنوان اصل باید بپذیریم و تصمیمات فردی را
کنار بگذاریم.
••تابناک نوشت  :رئیس شورای شهر تهران به انتصابات
دقیقه نــودی افشانی در شهرداری واکنش نشان داد.
محسن هاشمی رفسنجانی در توئیتر نوشت :اعضای
شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار در وقت اضافه راضی
نیستند و موضوع را به من منتقل کردند تا به آقای افشانی
بگویم .ایشان اماگفت تا زمانی که شهردار است وظایفش
را انجام می دهدکه یکی از وظایف ،انتصاب است .البته
هرانتصابی باید درجای خودبررسی شود ،شاید برخی
انتصابات به خاطر بازنشستگی افراد باشد.
••انتخاب نوشت  :کارنامه عملکرد اصالح طلبان بدون
تردید به تصمیمات و نوع عملکرد سیدمحمد خاتمی نیز
بستگی مستقیم دارد .برادران عزیز خاتمی باید بدانند
نمیتوان هم ژست اپوزیسیون گرفت ،هم لذت اپوزیسیون
را چشید! نمی شود هم منتقد حاکمیت بود ،هم نقش
اول بستن فهرست های انتخاباتی ،انتخاب شهرداربود
ِ
و بر حذف چهره های مردمی که حاضر به امتیازدهی به
پدرخواندگان خودخوانده اصالح طلب نیستند اصرار
ورزید! اندکی صداقت با مردم ،بد نیست؛ «توصیه به راست
گویی» تنها برای استفاده در سخنرانی های زیبا نیست.
بی شک«تَکرار» بی صداقتی ،آفتیاست که گریبان همه
را می گیرد.
••رویداد  24نوشت  :علی بختیار نماینده گلپایگان در
مجلس در خصوص انتخاب استاندار اصفهان به جای مهر
علیزاده گفت  :آقای شجاعی را برای استانداری معرفی
کردیم ،اما افرادی مثل همتی استاندار هرمزگان ،طالیی
نیک وآقای احمدی وزارت کشور برای استانداری اصفهان
به صورت جدی مطرح هستند.
••خبرآنالین نوشت  :محمد دادکان به تازگی با یکی از
برنامههای ورزشی سیما گفت و گو داشت اما اجازه پخش
این گفت و گو داده نشد .ولی دادکان چه گفته که مدیران
سیما اجــازه پخش مصاحبه اش را ندادند؟ خبرورزشی
امروز تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشت
او در بخشی از مصاحبه گفته است« :گفتم آنقدر فساد زیاد
شده که باید برق را خاموش کنیم ».کنایه او به این موضوع
بوده که ظاهرا مسئله فساد به سادگی حل نخواهد شد.
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در نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و عراق به ریاست روحانی و برهم صالح مطرح شد:

تازههای مطبوعات
••ایران -محسن دالویز ،مدیرعامل شرکت بهینهسازی
مصرف سوخت گفت :این که ما روزانه 35میلیون دالر فقط
یارانه بنزین بدهیم چقدر عاقالنه است؟ فقط برای بنزین
میشود تقریب ًا  15میلیارد دالر در سال .همین قدر هم
برای گازوئیل داریم میپردازیم .مگر اعتبار و بودجه کشور
چقدر کشش این کار را دارد؟ اص ً
ال مگر کشور صدقهای و
یارانهای میتواند به توسعه برسد؟ شما کجای دنیا را سراغ
دارید .ما بعد از چین با1.5میلیارد جمعیت که 37میلیارد
دالر یارانه میدهد ،با  35میلیارد دالر دومین کشور
هستیم .تازه این آمارهای سال  94-95است.
••جمهوری اسالمی -این روزنامه در ستون جهت اطالع
خود نوشت :شهید بهشتی در شهر خودش هم حق مطرح
شدن ندارد! روز چهارشنبه در همایشی که قرار بود تحت
عنوان «من بهشتی هستم» در دانشگاه اصفهان برگزار
شود ،هنگام سخنرانی یکی از استادان حوزه علمیه قم،
عدهای در اعتراض به حضور دکتر علیرضا بهشتی فرزند
شهید مظلوم آیتا ...بهشتی به سالن همایش هجوم برده
و جلسه را برهم زدند .نکته قابل تامل این که همزمان با
هجوم به سالن همایش ،کلیپی از رهبری پخش کردند
که نیروهای ح ــز با ...را از برهم زدن مجالس برحذر
میداشتند.
••وطن امروز -این روزنامه در گزارشی با اشاره به سفر
اخیر عراقچی به اروپا نوشت :این گمانه مطرح است که
این سفر عراقچی آن هم در شرایطی که وضعیت ساز و کار
مالی با اروپا در هالهای از ابهام قرار دارد در زمینه رایزنی
با کشورهای اروپایی برای پذیرش میزبانی این ساختار
جدید(مالی برای ارتباط ایران) انجام شده است.
••فرهیختگان -رفتن مسعود نیلی از شورای پول و اعتبار
یک پیام نمادین دارد؛ حسن روحانی پس از گردش به
راست در سیاست بابرآورد و عملکرد اقتصادی دولت وزن
نهادگراها را در دولت افزایش داد و به نوعی در اقتصاد به
چپ گردش کرد.
••اطــاعــات -دکتر محمد فاضلی عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید بهشتی به بهانه فوت مرحوم نوربخش در
سانحه رانندگی نوشت:پیشنهاد میکنم دولت کارگروهی
را متولی بررسی شیوه راندن خودروهای دولتی کند و در
تعامل با راهنمایی و رانندگی ،رویههایی معمول شود که
چند صد هزار راننده خودروهای دولتی به نمونههایی از
قانونمداری و رانندگی درست تبدیل شوند .دولت اصالح
را از خودش شروع کند.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

شوخی دیپلماتیک روسای جمهور ایران و عراق

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور روز گذشته در توئیتی با اشاره به مطایبه
دیپلماتیک روسای ایران و عراق در مذاکرات روزگذشته نوشت« :دکتر روحانی با اشاره به نام وزرای خارجه (ظریف
و الحکیم) :وزرای خارجه ما با ظرافت و حکمت برای ثبات و توسعه منطقه همکاری میکنند .و برهم صالح :انشاءا...
بدعم روحانی و عمل صالح (انشاءا ...با حمایت روحانی و عمل صالح)».

...



دیپلماسی

عراق در زمینه سیاسی ،مالی و امنیتی و همچنین موضع
عراق در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران تاکید کرد .وی
همچنین اظهار کرد :اتحادیه اروپا آماده است برای مقابله
با تبعات این تحریمها به عراق کمک کند.
▪دیدار شمخانی و برهم صالح

برهم صالح در ادامه سفر یک روزه خود به تهران با دریادار
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز
دیدار کرد .شمخانی در این دیدار با اشاره به تالش مستمر
آمریکا و بهر هگیری از موقعیتهای مختلف به منظور
حمایت از عناصر باقی مانده تروریست افزود :اکنون که
راهبرد آمریکا در استفاده ابزاری از تروریسم برای نابودی
توان و ظرفیتهای گسترده کشورهای منطقه به شکست

انجامیدهاست ،واشنگتنبهدنبالاستفادهازحربهتحریم
و اعمال فشار مستقیم علیه کشورهای مستقل است.
رئیس جمهور عراق هم در این دیدار با اشاره به اهداف و
منافع مشترک دو کشور ،ضرورت تقویت ساز و کارهای
گسترش همکاریها در عرصههای مختلف را مورد
تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد :به هیچ کشور یا گروهی
اجازه نخواهیم داد که از عراق برای لطمه زدن به منافع
جمهوری اسالمی ایران استفاده کند.
▪برهم صالح امروز به ریاض می رود

شایان ذکر است رئیس جمهور عراق در ادامــه سفرهای
منطقه ای خود امروز(یک شنبه) به عربستان سفر می کند.
وی پیش از سفر به تهران به کویت و امارات سفر کرده بود .

فرا خبر

پیام های سفر صالح به تهران
حسن کاظمی قمی سفیر اسبق ایران در عراق در خصوص پیامدهای سفر رئیس جمهور عراق به ایران با توجه به
تحوالت منطقه ای و بین المللی ،اظهار کرد :سفر آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق به ایران در این برهه از زمان،
دارای پیام های متعدد و مهمی است ،اولین پیام آن می تواند در قالب این موضوع تعریف شود که رفت و آمد مقامات
عالی رتبه دو کشور بیانگر اهتمام ایران و عراق برای تقویت و توسعه روابط و همکاری ها در حوزه های مختلف است.
وی که با مهر گفت و گو می کرد با اشاره به این که این سفرها می تواند در عملیاتی کردن برنامه های مشترک دوطرف
موثر باشد ،افزود :سفر آقای صالح در شرایطی به کشور ما انجام شده است که ما شاهد تحریم ها و فشارهای ظالمانه
آمریکایی ها علیه مردم ایران هستیم .کاظمی ادامه داد :آمریکا در این مسیر به عراق فشار زیادی را وارد آورد تا با آن
ها در تحریم ها علیه ایران همراهی داشته باشند ولی بغداد تسلیم سیاست زورگویانه آن ها نشد ،بنابراین یکی دیگر از
پیامدهای سفر رئیس جمهور عراق به ایران اعالم پاسخ منفی به خواسته آمریکایی هاست .سفیر اسبق ایران در عراق
تأکید کرد :سفر آقای صالح ،در چارچوب منافع مشترک دو طرف انجام شده که هم می تواند به ثبات و امنیت منطقه
ای و هم به تعمیق روابط و همکاری های دوجانبه کمک کند .ناظم دباغ نماینده اقلیم ُکردستان عراق در ایران هم در
م قرار
ن مورد تحری 
گفت و گو با کرد پرس درباره سفر برهم صالح تأکید کرد :سفر آقای برهم صالح در شرایطی که ایرا 
ن دهنده این واقعیت است که ایران برای عراق و اقلیم کردستان از اهمیت به سزایی برخوردار است.
گرفته است نشا 
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دیدارهای محرمانه هیئت های سوریه و ترکیه در ایران

رحیمیان:شوراهای استانی جبهه مردمی تشکیل شده و فعال هستند

ایسنا  -رهبر حزب وطن ترکیه مدعی شد که هیئت های سوری و ترکیهای شش بار به طور محرمانه و با درخواست
دولت اردوغان در تهران با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردهاند.دوغو پرینچک ،با اشاره به این که این دیدارها برای
هماهنگی میان دو طرف انجام شد ،افزود :در این دیدارهای سری فرماندهان اطالعاتی و مسئوالن بارز دو کشور
حضور یافتند و این دیدارها ادامه دارد.دوغو پرینچک در ادامه گفت :در این دیدارها درباره تحرکات نظامی ارتش
دو کشور ترکیه و سوریه بحث و گفتوگو شد.

فارس  -رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی درباره تداوم فعالیتهای جبهه مردمی گفت :جلسات جبهه مرتب
تشکیل میشود و برنامهریزیهای خوبی انجام شده است.حجتاالسالم رحیمیان افزود :شوراهای استانی در
کشور تشکیل شده و بسیاری از آنان فعال هستند.رحیمیان در عین حال افزود :در شرایط کنونی بنای انعکاس
گسترده اخبار جبهه را نداریم ولی فعالیتها در حال انجام است.وی همچنین درباره انتخابات مجلس گفت :برای
مجلس هم تمهیداتی انجام شده است که امیدواریم در زمان خودش اعالم شود.
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الرسول یجمعنا
حُ ب
ِ
وحدت یک شعار سیاسی نیست بلکه راهبردی اساسی
است که هم ریشه در آمــوزه های دینی دارد و هم نماد
فرهنگ ایرانی و ضرورتی ملی است .در وحدت،قرا ِر این،
آن شدن یا آن ،این شدن نیست بلکه قرار است آن و این،
با هر مذهب و گرایش و عقیده ،در چارچوب باو ِر مشترک
منافع
رسول وحدت و
دینی ریشه گرفته از قرآن و تعالیم
ِ
ِ
ِ
ِ
مشترک ملی ،کنار همدیگر قرار گیریم و دست ها مان را
روی هم بگذاریم و توان ها مان را هم افزا کنیم تا شرایط
ِ
ـرورت
ـی بهتر ،بــرای همگان فراهم شــود .اگــر ضـ
زنــدگـ ِ
وحدت ،در سال های گذشته 90 ،درصد بود ،امروز ،قطعا
صد در صد است و اگر از این هم باالتر متصور بود می گفتیم
که ضــرورت االن در آن درجه است چه دشمن ،آشکارتر
از همیشه چنگ و دندان نشان می دهد .به صراحت هم
می گوید که قصد شکستن همه ما را دارد .برایش نه شیعه
مهم است و نه سنی .انقالبی و ضد انقالب هم ندارد دیگر
اهالی جغرافیایی ایران را هدف اول می شمارد
بلکه همه
ِ
جهان اسالم را هدف بعدی .می خواهند ما را
و جغرافیای
ِ
بشکنند و چون با هم هستیم این شکستن به سادگی میسر
نیست .امام (ره) ما را چونان شاخه های یک درخت ،کنار
هم ،محکم کرده است تا "ناشکستنی" باشیم و هستیم
گام نخست ،به تفرقه
بنابراین دشمن برای
ِ
شکستن ما ،در ِ
میان ما فاصله اندازد و در گام دوم،
امید دارد و می خواهد ِ
گام سوم را بردارد،
به دست خود ما ،بشکندمان .اگر نشد ِ
تک به تک مان را به تبر بکشد .ما اگر کنار هم باشیم ،نه
گام اول و دوم که گام سوم را هم نمی تواند بردارد وتبر در
ِ
دست خــودشُ ،خرد خواهد شد ،و نقشه ایــران ،نه چند
پاره که یک دست خواهد ماند .کنار هم که باشیم ،به گاهِ
خطر ،دنیا خواهد دید که در این نقشه نه یک گربه که یک
شیر خفته است و دنیا هم بر اساس آزموده هایش ،خوب
می داند که این شیر چه عکس العمل های پشیمان کننده
ای دارد! باری ،وحدت ،یک شعار سیاسی کوتاه مدت و
تکنیکی نیست بلکه در حوزه دینی ،ریشه در آیات الهی و
آموزه های نبوی دارد و اعتصام به امر خداوندی امروز ما
را به یکپارچگی می خواند«.پارچه» اگر چه یکی است اما
هزار رنگ دارد که چون بر اساس یک نقشه طراحی شده
است ،چون خط و خال و چشم و ابرو می ماند که هر کدام
به جای خویش زیباست .هم افزایی این زیبایی هاست
ِ
این»پارچه
که جامعه را و حتی جهان را زیبا می کند .در
مقدس» هر رنگ نشان قومیتی ،زبانی و مذهبی است که
چون در کنار هم قرار می گیرند با حقیقتی به نام ایران و
در بعدی دیگر ،جهان اسالم مواجه می شویم و این یعنی
الوطن یجمعنا» و روشن تر از همه حقیقت ها؛ «حب
«حب
ِ
جهان ما را بر
و
را
ما
میهن
و
را
ما
ب،
ح
این
یجمعنا»
الرسول
ِ
ِ
ِ
ُ
مدار موفقیت ،شتابی بایسته می دهد....
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عراقچی :هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیدهایم
اقدام الزم را در زمان خودش انجام خواهیم داد

معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان که این روزها در
اروپا مشغول چانه زنی با اروپایی ها برای تسریع در راه
اندازی سازوکار مالی همکاری با ایران است ،در پاسخ
به این پرسش که در صورتی که اروپا سرانجام تسلیم
خواسته های ترامپ شــود ،ایــران چه اقداماتی را در
پیش خواهد گرفت؟ گفت :ما هنوز به آن نقطه نرسیده
ایم ولی دستگاه های جمهوری اسالمی ایــران برای
همه سناریوهای احتمالی پیش بینی الزم را به عمل
آورده اند و برای هرکدام از آن ها ،اقدام الزم را در زمان
خودش خواهیم کرد ولی ما هنوز به نقطه قطع کامل
امید از اروپا نرسیده ایم .سید عباس عراقچی در گفت
و گو با خبرگزاری دولتی ایرنا ،درباره آخرین وضعیت
ایجاد واستقرار سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا معروف
به  SPVگفت :این یک واقعیت است که آمریکایی ها در
حال تهدید اروپایی ها هستند که اگر بخواهند با ایران
برای مقابله با تحریم ها کار کنند ،آن ها را تحریم خواهند
کرد .این خالف حاکمیت کشورهای اروپایی است و فکر
می کنم که اروپایی ها باید تصمیم بگیرند برای حفظ
حاکمیت و اعتبار خودشان اقداماتی را انجام دهند
یا نه .به گزارش فارس پیش از این عراقچی اعالم کرد
نشستی در سطح وزرای خارجه ایران و  4+1در دستور
کار قرار دارد و در صورتی که این نشست تنظیم و نهایی
شود ،باید به صراحت نارضایتی ایران از شرایط کنونی
به اروپاییها منتقل شود.
▪لوکزامبورگ هم از میزبانی  SPVجا زد

این در حالی است که وزیر امور خارجه لوکزامبورگ
گفته که از این کشور برای میزبانی کانال مبادله مالی
ایران و اروپا درخواست رسمی به عمل نیامده است .دو
روز پیش رویترز به نقل از دیپلمات های اروپایی از فشار
سه کشور اصلی اروپــا به لوکزامبورگ برای پذیرفتن
میزبانی از سازوکار مالی خبر داده بود .با این حال جیل
آسلبورن وزیر خارجه این کشور به والاستریتژورنال
گفته است« :از ما هیچگاه رسم ًا انجام این کار خواسته
نشده و ما هم هیچ گاه با انجام آن موافقت نکردهایم».
طرح جدید اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران پس

از بازاعمال تحریمهای آمریکا با توجه به این که هیچ
کشور اتحادیه اروپا میزبانی اجرای این طرح را به دلیل
ترس از اقدامهای تنبیهی آمریکا نپذیرفت ،تاکنون ناکام
مانده است.
▪ادامه تهدید شرکت های اروپایی توسط آمریکا

مقامات آمریکایی همچنان به تهدید اروپا و شرکت های
اروپایی ادامــه می دهند .هیئت اعزامی واشنگتن به
«ایروان» که برایان هوک رئیس کارگروه اقدام علیه ایران
هم در آن دیده می شود ،اواخر هفته گذشته ضمن سفر
به ارمنستان با مقامها و شرکتهای این کشور درباره
تحریمهای ایران رایزنی کرد .رسانه های غریب معتقدند
ترامپ در تحریم ایران موفق به پیاده سازی تمام اهداف
خود نخواهد شد .ایندین اکسپرس تحلیل کرد تهران
لقمه آسانی برای واشنگتن نخواهدبود .همچنین به
گــزارش انتخاب ،سی ان ان با اشــاره به این که ایران
مهم ترین محک دو سال آخر دولت ترامپ شده است،
نوشت :قضیه ایران بدل به لنزی شده است که از طریق
آن به سیاست تخریب گرانه ترامپ نگریسته می شود تا
معلوم شودآیا این روش می تواند میراث حائز اهمیتی از
خود به جا بگذارد یا خیر .بلومبرگ در تحلیلی نوشت:
کشورهای اتحادیه اروپــا از تحریم های آمریکا واهمه
دارند و به دلیل وابستگی به این کشور ،بعید است برای

راه اندازی سازوکار مالی ویژه ایران اقدامی انجام دهند.
در بهترین حالت به نظر می رسد سیاست اصلی اروپا،
بازی دادن ایران تا پایان ریاست جمهوری ترامپ است.
▪نوبخت :به بهانه تحریم نباید در انجام کارها کوتاهی
کنیم

درهمین حال به گزارش ایرنا «محمد باقر نوبخت» رئیس
سازمان برنامه و بودجه گفت :نباید تمام مسائل را به
تحریم ربط دهیم و در انجام کارها کوتاهی کنیم.وی
تاکید کرد :با وجود اینکه آمریکا ،جهانی را درخصوص
تحریم معطل کرده و تمام تالش خود را برای به زانو در
آوردن ایران به کار بسته است ،ما مصمم و با اراده پیش
میرویم .وی افزود :ممکن است آمریکا مزاحمت هایی
برای ایــران ایجاد کند ،ولی ما متوقف نمی شویم و با
سرعت راه خود را ادامه میدهیم و من بسیار امیدوارم
که سرافرازانه این مسیر را ادامه دهیم .وی ادامه داد:
اکنون دغدغه همه ما این است که با توجه به شرایط
موجود کشور و بدخواهان نظام در خارج ،ثبات را در
کشور حاکم و خواسته آنها را خنثی کنیم .نوبخت با
بیان اینکه ما به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی در کشور
هستیم ،گفت :بخشی از اقتصاد به خاطر متغیرهای
برون زا که اثر گذار است زودتر تحت تأثیر تکانه ها قرار
گرفته که ارز و متغیرهای ارزی یکی از آنهاست.
CMYK

