
 هشدار نخست وزیر هلند درمورد تقلید ازطرح برگزیت 
در این کشور

»مارک روته«نخست وزیر هلند روز دوشنبه به مردم این کشور در مورد 
الگوبرداری از برگزیت و گرفتار شدن در هرج و مرج همانند انگلیس به 

سبب تصمیم لندن برای خروج از اتحادیه اروپا هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الهه، وی گفت:من هلند را به یک گلدان شکننده 

تشبیه می کنم که 17 میلیون شهروند این کشور آن را نگه داشته اند.
وی افزود: برای محافظت از این گلدان، باید همواره مصالحه ای روی دهد تا 

مشکالت سخت به نحوی عاقالنه حل و فصل شود.
روته که از سال 2010 نخست وزیر هلند بوده و به تازگی نیز هدایت دولت ائتالفی 
متزلزل در این کشور را برعهده گرفته است، هشدار داد که نمونه هایی در جامعه 

مشاهده می شود که این گلدان رها شده و افتاده است.
وی گفت:به بریتانیای کبیر نگاه کنید، سیاستمداران و مردم این کشور آنچه را 

بدان دست یافته اند، از یاد برده اند واکنون گرفتار هرج و مرج شده اند.
نخست وزیر هلند یکی از رهبرانی بود که از »ترزا می« همتای انگلیسی اش پس از 

اجالسی در بروکسل، دست کم درسخنانی به زبان انگلیسی دفاع کرد.
وی اما به زبان هلندی، در آن نشست در مورد هر گونه اقدام هلند برای خروج از 
اتحادیه اروپا هشدار داد و گفت: اگر کسی در هلند تصور کند که نگزیت)برگزیت 
هلندی(، ایده ای خوب است، به انگلیس بنگرد و زیان قابل توجهی را که این کشور 

متحمل شده است، نظاره کند.
در حالی که انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا در مارس 2019 آماده می شود، 

هلند تحوالت انگلیس را با نگرانی زیر نظر داشته است.
ناظران بر این باورند که سخنان روزدوشنبه روته، آغاز کارزار تبلیغاتی وی برای 
حزب لیبرالش موسوم به »وی وی دی« در آستانه انتخابات های پارلمان اروپا و 

استانی هلند در سال آینده میالدی است.
روته که از شخصیتی رو به ترقی برخوردار است و عادت دارد با دوچرخه به محل 
کار خود تردد کند، خواستار شکست مخالفان خود با رویکرد خوش بینی و مثبت 

نگری است.
وی در عین حال به افرادی که در هلند تفرقه افکنی می کنند، هشدار داده است.
به گزارش ایرنا، رهبران اروپا می گویند؛ توافقنامه خروج انگلیس ازاتحادیه اروپا که 
ماه گذشته پس ازنزدیک به دو سال مذاکرات نفس گیر میان انگلیس و اتحادیه اروپا 

به تأیید 27 کشور اروپایی رسید، قابل  مذاکره نیست.
نخست وزیر انگلیس باید این توافق را به تأیید پارلمان کشورش برساند تا پس 
از تنفیض ملکه، به قانون تبدیل شود. او از ترس شکست در پارلمان، رأی گیری 
درباره این توافق را به مدت یک ماه به تعویق انداخت و همین امر، سبب شد تا 

هم حزبی های او صالحیت رهبری اش را به چالش کشند.
تا  کرد  سفر  بروکسل  به  اروپا  رهبران  با  دیدار  برای  گذشته  پنجشنبه  وی، 
ضمانت های بیشتری را برای جلب رضایت نمایندگان کشورش کسب کند. با این 
 حال، طرف اروپایی با تکرار موضع قبلی خود حاضر شد برای شفاف سازی بیشتر، 

گام هایی بردارد.
بسیاری از هم حزبی های نخست وزیر انگلیس نگران هستند طرح موسوم به »بک 
استاپ« که برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت در ایرلند شمالی در توافقنامه دیده 

 شده است، انگلیس را برای همیشه در قواعد تجاری اروپا اسیر کند.
اینک که همه درها به روی می بسته  شده و احتمال موافقت پارلمان با توافقنامه 
برگزیت تقریباً منتفی به نظر می رسد، ناظران و حتی تعداد قابل توجهی از اعضای 

کابینه بر این باورند که قفل برگزیت تنها به دست رأی مردم باز خواهد شد.
اکنون بحث برگزاری مجدد همه پرسی در انگلیس سر زبان ها افتاده است. در 
همه پرسی 23 ژوئن 2016 ) سوم تیرماه 1395( 51.9 درصد مردم انگلیس به 

خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنان به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

پاسخ تند عربستان به مجلس سنای آمریکا
عربستان به قطعنامه های اخیر مجلس سنای آمریکا درباره جنگ یمن 
خارجه  وزارت  مقام  یک  داد.  نشان  واکنش  خاشقجی  جمال  پرونده  و 
عربستان موضع گیری مجلس سنا را مبتنی بر ادعاها و اتهاماتی بی اساس و 

به منزله مداخله علنی در امور داخلی ریاض دانست.
 به گزارش ایسنا، این مقام در وزارت خارجه عربستان در جوابیه کشورش تاکید 
کرد، ریاض بر ادامه و توسعه روابط با واشنگتن اصرار دارد و از چنین موضع گیری های 
اعضای نهادی معتبر در کشوری هم پیمان و دوست تعجب می کند. عربستان به 
رهبری ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی برای آمریکا احترام زیادی قابل 
است و روابط استراتژیک سیاسی، اقتصادی و امنیتی عمیقی با این کشور دارد که 

طی دهه های گذشته در جهت خدمت به منافع دو کشور و دو ملت بوده است.
این مقام سعودی در ادامه دفاعیات خود از کشورش این گونه ابراز عقیده کرد که 
عربستان کامال با هر گونه مداخله در امور داخلی  یا زیر سوال بردن جایگاه رهبرانش 
که ملک سلمان و ولیعهد او هستند، مخالف بوده و هر نوع اهانت به حاکمیت کشور 

یا اهانت به جایگاه آن را نمی پذیرد.
وی این گونه ادامه داد که چنین موضع گیری از سوی مجلس سنا هرگز تاثیری بر 
نقش رهبری عربستان در منطقه و جهان عرب و اسالم و در سطح جهانی نخواهد 
داشت و عربستان در قلب تمام مسلمانان جهان قرار دارد و این مساله عربستان را 
اساس ثبات منطقه و جهان قرار می دهد و ریاض در تالش ها برای برقراری صلح و 

امنیت در سطح منطقه و جهان پیشرو است!
این مقام مدعی شد، عربستان از نقش رهبری در ثبات اقتصاد جهانی به واسطه 
حفظ توازن در بازار نفت برخوردار است و به گونه ای عمل می کند که به نفع منافع 

تولیدکننده و مصرف کننده به یک اندازه باشد.
این مقام سعودی افزود: همانطور که پیشتر تاکید کرده  بودیم آنچه برای شهروند 
ما یعنی جمال خاشقجی )روزنامه نگار منتقد( رخ داد جنایتی مردود است و بیانگر 

سیاست عربستان و رویکرد نهادهای آن نیست.
وی در عین حال مخالفت خود را با هرگونه تالش برای منحرف کردن پرونده از 

مسیر عدالت در عربستان اعالم کرد.
این مقام درباره روابط کشورش با آمریکا این طور موضع گرفت که عربستان به 
دنبال حفظ روابطش با آمریکاست و برای توسعه آن در تمام زمینه ها تالش می کند 
و قدردان موضع گیری "عاقالنه" دولت آمریکا و موسسات دولتی آن در قبال تحوالت 
اخیر است. دولت آمریکا درک می کند که موضع گیری مجلس سنای این کشور 
پیام های غلطی را به کسانی که به دنبال تفرقه و ایجاد فاصله بین آمریکا و عربستان 

هستند، مخابره می کند.
وی افزود:  عربستان امیدوار است به منظور ممانعت از وقوع پیامدهایی در روابط 
دو کشور که تاثیر منفی بسیاری بر روابط استراتژیک آنها دارد پای ریاض به مناقشه 

سیاسی داخلی در آمریکا کشیده نشود.

ائتالف  اینکه  به  اشاره  با  درگزارشی  اکونومیست  نشریه   
سر  عربستان،   - آمریکا  نشیب  و  پرفراز  و  ناجور  قدیمی؛ 
عربی  افزود:ناتوی  آورد،  می  در  آمریکا  داخلی  از سیاست 

سعودی ها یک افسانه بود.
این نشریه انگلیسی روز دوشنبه افزود: از سال 1945که ' فرانکلین 
روزولت' رئیس جمهور وقت آمریکا بر روی عرشه کشتی 'یو اس اس 
کوئینسی' USS Quincy با 'ابن سعود' ولیعهد وقت عربستان دیدار 
و به سعودی ها اظهار ارادت کرد؛ هیچ رئیس جمهوری از آمریکا به 
اندازه 'باراک اوباما' نسبت به خاندان آل سعود اظهار ارادت نکرده است.

کرد.  سفر  عربستان  به  بار  چهار  خود  کاری  دوره  دو  در  اوباما 
هیچکدام از سایر روسای جمهور آمریکا به این اندازه از سعودی بازدید 
نداشته است. تعداد سفرهای اوباما به عربستان دو برابر سفرهای او به 

دیگر کشورهای خاورمیانه بود.
در دولت اوباما؛ آمریکا 112 میلیارد دالر سالح به عربستان فروخت 
های  و سوخت جت  داد  قرار  اختیارش  در  اطالعاتی  کمکهای  و 

جنگنده اش برای جنگ یمن علیه شورشیان 'حوثی' را فراهم کرد.
اوباما همه این خدمتها را به سعودی ها کرد اما سعودی ها دل 

خوشی از اوباما نداشتند.
سعودی ها از اینکه اوباما سمت توجهش را از خاورمیانه برگردانده 
و متوجه آسیا ساخته است؛ از او دلگیر بودند. از اینکه اوباما تالش می 
کرد با ایران آشتی کند؛ از دست او عصبانی بودند. از اینکه او مشتاق 
و طرفدار قیام دمکراسی طلبانه اعراب در 'بهار عربی' بود، از دستش 

خشمگین بودند.
اگر رئیس جمهور 'دونالد ترامپ' اندکی کارنامه سیاست خارجی 
اوباما و روابطش با عربستان را مرور کرده بود؛ می توانست با دید 
بازتری؛ راغب به گرم کردن روابط با عربستان باشد و این رابطه را 
محور سیاستهایش برای خاورمیانه قرار بدهد و امید موفقیتش را 

داشته باشد.
اما ترامپ این مآل اندیشی را نکرد و نرفت تا از تجربیات مقام سلف 
خود درس بگیرد. او فقط سعی کرد هر سیاستی که اوباما داشت، 
متضادش را انجام بدهد.عقیده ترامپ این بود که این سیاستهای اوباما 
بود که کهنه ترین ائتالف آمریکا در خاورمیانه را به یک بحران بزرگ 
بدل کرده است. هردو منافعشان یکسان است. آمریکا آرزویش این 
است که بازار جهانی نفت همیشه پر از نفت باشد تا چرخ اقتصاد جهان 
بچرخد. آمریکا سخت خواستار حفظ امنیت و ثبات عربستان است. 

هر دو؛ اراده شان بر دفع پروژه قدرت ایران در منطقه، جدی است.
اما قابل تأمل است که آمریکا و عربستان در حالی با هم ائتالف 
دارند که از منظر اصول و ارزشهای اعتقادی و سنت سیاسی؛ هیچ 

وجه اشتراکی با هم ندارند.
این را حتی فرانکلین روزولت هم که اولین رئیس جمهور آمریکا 
بود که با یک مقام پادشاهی خاندان آل سعود دیدار می کرد نیز می 
دانست. روزولت در سال 1945حین بازگشت از 'کنفرانس یالتا' با 'ابن 

سعود' دیدار کرد.
فلسفه سیاست و ساختار سیاسی آمریکا و عربستان؛ کامال مغایر 

با هم است.
عربستان سعودی؛ یک پادشاهی مطلق است. این پادشاهی؛ امروز 
در قرن بیست ویکم؛ هنوز که هنوز است مجرمان را گردن می زند. 
فقط در چهار ماهه اول امسال، تعداد 48 نفر در عربستان گردن 
زده شده اند. به دستور مقامات باالی این پادشاهی همین امسال 
ستون نویس 'واشنگتن پست' در کنسولگری عربستان در استانبول 
خفه می شود و بعد هم اندامهای بدنش قطعه قطعه می شود. اما 
برعکس؛ آمریکا قدیمی ترین دمکراسی دنیاست. دراین هفتاد سالی 
که از ائتالف آمریکا و عربستان می گذرد؛ تقریبا همیشه و بطور مداوم؛ 
یک حالت عدم درک متقابل، منافع متقاطع، و انفجارهای دوره ای این 
رابطه را تحت الشعاع خود قرار داده است. 'بروس ریدل' از کارشناسان 
'مرکز سابان' در 'موسسه بروکینگز' در ثبت تاریخچه رابطه دو کشور 

درکتابی تحت عنوان'سالطین و روسای جمهور' نوشته است؛ ' این 
رابطه در لحظاتی رو به موت می رفته است ' این لحظات رو به موت 
شامل تصمیم گیری عربستان به بایکوت نفت بعد از جنگ اعراب و 
اسرائیل در سال 1973 و تهدید به دومین بایکوت نفتی در 'انتفاضه 
دوم' در سال 2001. و اینک هم رسوایی قتل 'جمال خاشقچی' که 
به ظن قوی به دستور ولیعهد عربستان صورت گرفته است و هیاهو 
های بعد از این جنایت؛ ضربه دیگری بر پیکره این رابطه دوستانه زده 
و آن را پیچیده تر کرده است و اصال حیات آن را تهدید می کند. حاال 
که ماجرای قتل خاشقچی اتفاق افتاده است؛ هر دو جناح حاکم در 
سنا اصرار دارند که 'محمد بن سلمان' ولیعهد عربستان سانسور شود. 
این یعنی مردود دانستن رابطه عاشقانه آمریکا و عربستان. اما ترامپ 
سخت مشتاق حفظ این رابطه است و اجازه برهم زدنش را نمی دهد.
همین موضوع نشان می دهد که چقدر وجود ولیعهد برای هردو 
دامادترامپ'جرد  خصوص  به  ترامپ  دولت  است.  ضروری  کشور 
کوشنر' آمد و بر روی اهمیت این قضیه شرط بندی کردونقطه نظرات 
شاهزاده سعودی در باره اسرائیل را قدری معتدل کرد.امکان دارد بن 
سلمان راضی شود فلسطینیان را به پای میز مذاکره بیاورد. کوشنر 
همچنین با علم به دشمنی قلبی که سعودی ها باایران دارند، امیدوار 

است ازطریق او فشار بر ایران را باال ببرد.
ترامپ؛ اولین سفر خارجی اش در کسوت ریاست جمهوری را به 
عربستان انجام دادو چشم امید به قول سعودی ها برای خریدهای 
میلیاردی سالح دوخته است.اما سنا که در سلطه جمهوریخواهان 
است و عموما جزء خودی های رئیس جمهور به حساب می آید؛ 
هرگز فریب این وعده های مبالغه آمیز سعودی ها را نخورده است.
سناتورجمهوریخواه ' مارکو روبیو' پیش بینی کرده است که قتل 
خاشقچی استراتژی خاورمیانه ای ترامپ را'منفجر' خواهد کرد. سنا 
به خصوص از اینکه ترامپ حاشا می کند که بن سلمان در قتل 
خاشقچی دست داشته با اینکه آژانسهای اطالعاتی خود آمریکا این 

امر را تائید کرده اند؛ بشدت از دست ترامپ ناراحت است.
ترامپ؛ پیش از این هم در مورد ' والدیمیر پوتین' که مظنون است 
در هک کردن ای میل ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا 
دست داشته است؛ نیز مثل امروز حقیقت را در مورد رئیس جمهور 
روسیه حاشا کرده است. سنا در آن قضیه هم با وجود اینکه سخت از 

دست رئیس جمهور ناراحت بود اما نتوانست محکم جلوی او بایستد.
سر  بر  را  اش  سایه  خارجی؛  سیاست  حوزه  در  جنجال  یک 
سیاستهای داخلی هم افکنده و بر شدت اختالفات و دو دستگی ها در 

این حوزه افزوده است و حل آنها را مشکل تر کرده است.
این همان چیزی است که همه روسای جمهور آمریکا از روزولت 
به این سو، همگی تالش کردند اجازه ندهند کار بدینجا برسد.با دو 

راهکار.
اول آنکه، این روسای جمهور با ناز و نوازش کردن سعودی ها آنها 
را تشویق کرده اند رفتارشان را در زمینه رعایت حقوق بشر در کشور 

بهتر کنند.
دوم آنکه، آنها سعی می کنند هر تنشی که در بدنه این رابطه ایجاد 

می شود را آرام کنند.
تنها رئیس جمهوری که در این راه موفق بوده است؛'جان اف. 
کندی' بود که موفق شد سعودی را قانع کند در سال 1962 قانون 

برده داری را لغو کند.
اما باز هم به یمن این اصول و ارزشهای آمریکا؛ تا به امروز هردو 
جناح حاکم از لزوم حفظ رابطه با عربستان حمایت کرده اند. منتها؛ 
رهبران آمریکا همواره همه شان عاقالنه سعی کرده اند نگذارند به 
خاطر نفت و به خاطر اهداف سیاست خارجی، رابطه با عربستان یک 
'رابطه کلیدی' باشد. هرکجا این رابطه بطور موقت قطع شده، گسست 
رابطه فقط بین پادشاهان و روسای جمهور اتفاق افتاده است؛ نه میان 

دو کشور.
اتفاقا این ترک ها باعث شده تا رابطه بهتر و ترمیم شده ای از نو 

میان دو کشور سر بگیرد و به یک نوع سازش بیانجامد.
یکی از مصادیق تاریخی این ترک برداشتن رابطه دو کشور و ثمره 
دادن آن؛ در سال 1973اتفاق افتاد. در آن هنگام عربستان به نشانه 
اعتراض به تجاوز اسرائیل به خاک سوریه، صدور نفت به آمریکا را قطع 
کرد.'هنری کیسینجر' وزیر خارجه وقت آمریکا هم اسرائیل را مجاب 
کرد که از خاک سوریه عقب نشینی کند.درادامه همین روند حتی 
درسال 2001 ' جورج بوش پسر' حمایتش را از تشکیل یک دولت 

فلسطینی اعالم کرد.
اما ترامپ اینطور نیست که بی گدار به آب بزند. او در قبال عربستان؛ 

خیلی دست به عصا راه می رود.

نیامد به رابطه میان دو کشور یک خاصیت قراردادی  او هرگز 
ببخشد، بلکه فقط از آن تجلیل کرد.

درمورد خاشقچی هم؛ این فقط ترامپ نیست که معتقد است قتل 
این خبرنگار منتقد سعودی به دستور بن سلمان انجام شده؛ بسیاری 

از دیگر افراد هم همین نظر را دارند.
ترامپ اصوال هر کاری می کند آشکار و علنی است.

او نیامد ائتالف با عربستان را یک راز سرپوشیده نگاه دارد؛ بلکه 
حتی آن را جار هم زد. او حتی ماجرای قتل خاشقچی را هم جار زد؛ 
در صورتی که اگر این هیاهو ازسوی دولت او به راه نیفتاده بود؛ ممکن 
بود این ماجرا همچون خیلی از ماجراهای مشابه در جهان، سرپوشیده 
بماند. اگر ترامپ هم رهبری همچون خود پادشاهان سعودی بود؛ 
امکان نداشت به ماجرای قتل خاشقچی واکنش نشان دهد. سنا هم 

به همین علت کوتاه آمد.
این گستاخی شاهزاده سعودی در ماجرای قتل خاشقچی را حتی 
خیلی از متحدان سعودی هم محکوم کرده اند؛ از جمله مراکش. این 
مسئله یقینا نارضایتی هایی را در داخل عربستان پرورش خواهد داد.

شاید بدترین تبعات حادثه؛ این باشد که امروز بعد از این ماجرا؛ 
وادی سیاست آمریکا؛ رابطه آمریکا - سعودی را گروگان گرفته است. 
هیچوقت پیش نمی آید که پهنه سیاست عربستان؛ رابطه با آمریکا را 
گروگان بگیرد. با فاجعه ماجرای خاشقچی؛ ثابت شد که چقدر فتح 
باب دولت ترامپ در مورد سعودی؛ غیرواقع بینانه بوده است. محمد 
بن سلمان یک انسان متغیر و ناپایدار است. این ذهنیت که جاده 
منتهی به صلح خاورمیانه از ریاض می گذرد؛ خواب و خیالی بیش 
نیست. حتی دیکتاتورهای صاحب تاج وتخت هم با همه هیمنه شان، 
از افکار عمومی می ترسند. این افکار عمومی در عربستان؛ بیزار از 

سازش با اسرائیل است.
' ناتوی عرب' که سعودی ها آن را ساختند و پرداختند؛ فقط یک 

افسانه بود.
پوچ بودن این ذهنیت غلط که می گوید سعودی ها در انجام 
عملیات سری فوق العاده اند را هم دیدیم. دیدیم که شبکه تلویزیونی 
CCTV چین به همه دنیا نشان داد که یک مشت از آدم کش های 
سعودی دارند اره به دست درخیابانهای استانبول به سمت کنسولگری 

عربستان قدم می زنند.
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 وعده نماینده مسلمان کنگره آمریکابرای پیگیری وحشیگری سعودی دریمن
 'ایلهان عمر'نماینده مسلمان سومالیایی تبار مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی در باره نوشته 'کریس مورفی' سناتور مخالف حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن، وعده حمایت و پیگیری وحشیگری های سعودی در یمن در مجلس نمایندگان را داد.  به 

گزارش روز دوشنبه ایرنا، مجلس سنای آمریکا روز 22 آذرماه با تصویب یک قطعنامه خواستار پایان حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن شد. قطعنامه مذکور که با 56 رای موافق در برابر 41 رای مخالف به تصویب رسید، به دولت ترامپ 30 روز فرصت می 
دهد که همه نیروهای آمریکایی دخیل در جنگ یمن از این کشور خارج شوند. مورفی سناتور ایالت کنتیکت در مجلس سنای آمریکا و عضو کمیته روابط خارجی این مجلس، بشدت مخالف حضور آمریکا در تحوالت یمن است. 

اخبار  اکونومیست:

 ناتوی عربی سعودی ها یک افسانه بود

یک کارشناس روابط بین الملل:

ایران به تعامل با اروپا امیدوار است
یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: 

می توان گفت اروپا در بسیاری از مواقع وعده های خود را با تأخیر عملی 
کرده  است و در بعضی مواقع اصاًل عملی نکرده  است، اما ایران همچنان 

تعامل خود را با اروپا حفظ کرده و به این تعامالت امیدوار است.
محمدعلی بصیری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در بخش تحرکات بین الملل 
اروپا مرتب این تاکید وجود دارد که بر حفظ برجام و پایبندی آن بین ایران و بقیه 
اعضا مقید است و از آن حمایت می کند و موضوع را اعالم می کند که ایران باید از 

مزایای برجام بهره مند شود.
وی ادامه داد: برخی از دولت های اروپایی سیستم هایی را پایه گذاری کرده اند که 
شرکت های مربوط به آنان در هنگام تجارت با ایران از مجازات آمریکایی ها ضربه 
نخورند و یا اگر متحمل خساراتی شدند به وسیله صندوق اتحادیه اروپا این خسارت ها 

جبران شوند تا در واقع این شرکت ها برای تجارت با ایران ترغیب شوند.
وی افزود: قرار است یک کانال بانکی اروپایی ویژه تجارت با ایران طراحی شود که 
در حال حاضر کلیات این طرح شکل گرفته  و از طرفی قرار است آلمان یا فرانسه رابط 

مبادالت بانکی بین ایران و اتحادیه اروپا باشند، ظاهراً نماینده اتحادیه اروپا این خبر را 
داده که در روزهای آتی این کانال بانکی باز خواهد شد.

بصیری در خصوص عملی نشدن وعده های اروپا اشاره کرد: می توان گفت اروپا در 
بسیاری از مواقع وعده های خود را با تأخیر عملی کرده است و در بعضی مواقع اصاًل 
عملی نکرده است، اما ایران همچنان تعامل خود را با اروپا حفظ کرده و به این تعامالت 

امیدوار است.
این کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به طرح 
"SPV" جایگزین سوئیفت تصریح کرد: سوئیفت در واقع سیستم کنترل مالی بانکی 
آمریکا با محوریت دالر است که  مقر اصلی آن در سوئیس قرار دارد، اخیراً با سو 
استفاده ای که دولت آمریکا از این سیستم داشته است و از آن برای مجازات کشورها  
و ایجاد محدودیت در تجارت و تحریم های اقتصادی استفاده می کند باعث شد 
قطب های اقتصادی اروپایی به فکر راه اندازی سیستمی باشند که سوئیفت آمریکایی 
را کنار بگذارد و البته آمریکایی ها از این اقدام اروپا ناراضی هستند و بارها به دولت های 

اروپایی هشدار داده اند.

وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه متعهد شد مسکو 
با اوکراین جنگی را آغاز نخواهد کرد. وی در عین حال 
گفت معتقد است پامپئو در سیاست خارجه آمریکا کاره ای 

نیست.
این  اسپوتنیک،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
صحبت های سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در حالی 
مطرح شد که اخیرا به دنبال توقیف سه کشتی نظامی اوکراین از 
سوی روسیه در منطقه تنگه کرچ تنش ها بین دو کشور تشدید 

شده است.
الوروف در مصاحبه ای با یک شبکه رادیویی روسیه گفت: من به 
این اندازه می توانم به شما قول بدهم که ما با اوکراین وارد جنگ 

نخواهیم شد.
این مقام دولت روسیه اظهار داشت: لزومی برای قطع روابط 
دیپلماتیک با اوکراین نیز وجود ندارد.  من فکر نمی کنم قطع 
روابط بین دو کشور ضرورتی داشته باشد. مردم اوکراین از بابت 
این اتفاق تقصیری ندارند و اکثریت اوکراینی ها خواهان صلح برای 

کشورشان هستند و می خواهند از شر حکومت مفتضح کشورشان 
خالص شده و به روابط عادی با روسیه برگردند.

الوروف در عین حال گفت: روسیه مطمئن است که اوکراین به 
تحریک های خود در مرز با روسیه ادامه خواهد داد و اطالع پیدا 
کرده که پترو پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین برای یک اقدام 

تحریک  آمیز در اواخر ماه دسامبر برنامه ریزی کرده است.
الوروف گفت: من مطمئن هستم که اقدامات تحریک آمیز 

بیشتری در راه خواهد بود.
او ادامه داد: بر اساس اطالعات جدیدی که ما به دست آورده و 
به آن اطمینان داریم پوروشنکو درحال برنامه ریزی برای یک اقدام 
تحریک آمیز مسلحانه در مرز روسیه و همچنین در مرز کریمه در 

پایان دسامبر است.
وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو در صورتی که پوروشنکو به 
این برنامه اش عمل کند پاسخ سختی خواهد داد. روسیه اجازه 
هیچ گونه تهاجمی علیه دو جمهوری همپیمانش یعنی آبخازیا و 
اوستیا جنوبی نخواهد داد. این در حالی است که ناتو مکررا گفته 

از گرجستان برای پیوستن به ائتالف ناتو حمایت خواهد کرد.
او ادامه داد: من مطمئن هستم آنها با یگان های نظامی خود به 
هیچ جا نخواهند رسید. آنها درک می کنند که آبخازیا و اوستیای 
جنوبی همپیمانان ما هستند و ما اجازه نخواهیم داد هیچ کس 

همپیمان های ما حمله کنند.
او اظهار داشت که به زودی ارمنستان و روسیه توافقی را امضا 
کرده و به موجب آن عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در 

ارمنستان را تضمین می کند.
الوروف همچنین در اشاره به مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا 

گفت که به عقیده او پامپئو در سیاست 
گذاری های آمریکا دخیل نبوده و این کارکرد از جانب جان 

بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ انجام می شود.
وی افزود: می دانید من مدت زیادی است که با پامپئو صحبت 
نکردم و این احساس را دارم که او دیگر در مسیر سیاست خارجی 
آمریکا در قبال روسیه نقشی نداشته و تاکنون نیز این سیاست 

گذاری در مورد روسیه به بولتون محول شده است.

الوروف: با اوکراین نمی جنگیم

پامپئو در سیاست  آمریکا کاره ای نیست


