
مهم ترین چالش سیاست خارجی ایران درسال ۲۰۱۹

زیبا کالم :تالش برای حفظ رابطه حداقلی با اروپا، از 
چالش های جدی وزارت خارجه در سال ۲۰۱۹ است

صادق زیبا کالم گفت: یکی از چالش های جدی وزارت خارجه در سال ۲۰۱۹ 
تالش برای حفظ رابطه حداقلی با اروپا در برابر فشارهای تندروهای داخلی 

است.
این استاد دانشگاه در گفت وگو با ایسنا با بیان این که »بخش عمده ای از چالش های 
ایران در عرصه سیاست خارجی ناشی از برخی از سیاست های تندروانه ای است که 
بعضا از اول انقالب اتخاذ شده است و این شعارهای رادیکال باعث ایجاد دردسرهایی 
برای کشور شده، چنان که ما نتوانسته ایم هم پیمانان متحدی در منطقه داشته 
باشیم«، گفت: چالش های ناشی از اینگونه سیاست ها در سال ۲۰۱۹ همچنان 

گریبان گیر وزارت خارجه خواهد بود.
 وی در این ارتباط افزود: در همین چارچوب می توان تالش دستگاه دیپلماسی 
برای حفظ رابطه حداقلی با اروپا را نیز به عنوان یکی از چالش های پیش روی این 
دستگاه در سال ۲۰۱۹ عنوان کرد؛ چرا که برخی از تندروها در داخل کشور عالقه ای 
ندارند که چنین ارتباطی تداوم پیدا کند و دنبال این هستند که این رابطه حداقلی 

را نیز قطع کنند.
زیباکالم همچنین به چالش پیش روی وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور 
در ارتباط با تصویب لوایح مربوط به FATF اشاره کرد و گفت: تصویب چنین 
لوایحی در حفظ رابطه حداقلی ما با اروپا موثر خواهد بود گرچه عناصری در داخل 
کشور با تصویب این لوایح مخالف هستند و با فضاسازی روانی می خواهند مانع 

تصویب آن شوند.

معاون وزارت خارجه آمریکا:

 پمپئو با بن سلمان بر سر مقابله با ایران
گفت وگو کرده است

وزیر امور خارجه آمریکا با بن سلمان بر سر مقابله با ایران بحث و گفت وگو 
کرده است.

به گزارش ایسنا، رابرت پاالدینو،  معاون وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به 
سفر مایک پمپئو به عربستان نوشت: وزیر خارجه مایک پمپئو با عادل الجبیر، 
وزیر مشاور عربستان در امور خارجه و خالد بن سلمان، سفیر این کشور در 

آمریکا دیدار کرد.
وی افزود که آن ها درباره یمن، خاشقجی و نیاز مداوم برای مقابله با آن چه 

فعالیت های خصمانه ایران خواند، بحث و  گفت وگو کردند.
از تصمیم ترامپ برای  ایسنا، وزیرخارجه آمریکا سه هفته پس  به گزارش 
خروج آمریکا از سوریه سفر منطقه ای خود را آغاز کرده است و گفته می شد که 
هدف این سفر پرداختن به مساله قطر و حل بحران آن و همچنین پرداختن به 
مساله فلسطین و نیز گفت وگو با مقامات عربی برای مقابله با نفوذ ایران است 
اما وی در دانشگاه آمریکایی قاهره بیشتر به مسئله ایران و ادعاهای واهی علیه 
جمهوری اسالمی پرداخت؛ مساله ای که نشان می دهد دلگرمی دادن به هم 
پیمانان عرب آمریکا برای رویارویی با ایران یکی از اهداف محوری سفر پمپئو 

به منطقه است.
رابرت پاالدینو همچنین روز گذشته در صفحه شخصی خود در توییتر ادعا کرد 
که پمپئو در دیدار خود با ولیعهد و وزیر امور خارجه امارات بر اهمیت آن چه مقابله 

با فعالیت های بی ثبات کننده ایران خوانده، تاکید کرده است.

ترامپ: 

اقتصاد ترکیه را نابود می کنیم اگر به کردهای سوریه 
حمله کند

دونالد ترامپ در پی اعالم تصمیم عقب نشینی آمریکا از سوریه که گفته 
می شود به درخواست اردوغان انجام گرفته حاال گام جدیدی در مسیر 
با ترکیه بر سر سرنوشت نیروهای مسلح کرد در شمال  افزایش تنش 
سوریه برداشته است. او به ترکیه نسبت به "فاجعه اقتصادی" در صورت 

اقدام علیه کردهای سوریه هشدار داد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت که آمریکا خروج از 
سوریه را که مدت هاست عقب افتاده، آغاز می کند و در عین حال، علیه اندک چیزی 

که از داعش باقی مانده، سرسختانه و از جهات متعدد هجوم می برد.
رییس جمهوری آمریکا با طرح مجدد ادعای واهی مبارزه کشورش با داعش در 
خاورمیانه، نوشت: بزرگ ترین ذی نفعان سیاست طوالنی مدت آمریکا در قبال از بین 

بردن داعش در سوریه، روسیه و ایران بوده اند.
وی ادامه داد، در صورت احیای داعش، حمالت از طریق پایگاه های مجاور از سر 

گرفته خواهد شد.
ترامپ با اشاره به ایجاد منطقه امن ۲۰ مایلی میان کردها و ترکیه، به آنکارا 
هشدار داد، در صورتی که ترکیه به کردها حمله کند، آمریکا اقتصاد این کشور را 

نابود خواهیم کرد.
رییس جمهوری آمریکا اضافه کرد: به همین ترتیب، نمی خواهیم کردها دست به 

تحریک ترکیه بزنند.
این هشداری دوگانه از جانب ترامپ به ترکیه و کردهای سوریه بوده است.

ترامپ نوشت: بزرگ ترین ذی نفعان سیاست طوالنی مدت آمریکا در قبال از بین 
بردن داعش در سوریه، روسیه، ایران و سوریه بوده اند - دشمنان بالفطره.

او در پایان تصریح کرد: ما نیز نفع می بریم اما اکنون زمان آن فرارسیده که 
نیروهایمان را به خانه برگردانیم. به جنگ های بی پایان خاتمه بخشید!

نشست های بسیاری در کشور های مختلف برگزار می شود و 
اگر قرار باشد به این دلیل سفیر را احضار کنیم و سفیرشان را 
اخراج کنیم، پس باید هر روز ما مشغول فراخواندن و اخراج 

باشیم..
فرارو- برخی بر این باورند که باید ایران بعد از اینکه مایک پمپئو 
اعالم کرد ایاالت متحده قصد دارد یک نشست ضد ایرانی در لهستان 
اخراج  از کشور  را  لهستان  امور خارجه کاردار  برگزار کند، وزارت 
می کرد و با محقق نشدن این خواسته حاال عده ای محمدجواد ظریف 

و وزارت امورخارجه را متهم به بی کفایتی و انفعال کرده اند.
بعد از اینکه مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایاالت متحده اعالم 
کرد که این کشور قصد دارد یک نشست در ورشو با محوریت ایران 
برگزار کند، مقامات ایرانی انتقاد های بسیاری نسبت به لهستان به 
عنوان میزبان این نشست ضد ایرانی مطرح کردند. به عنوان مثال 
محمد جواد ظرف وزیر خارجه در این باره به شدت از دولت لهستان 
انتقاد کرد و در توئیتی نوشت: یاد آوری به میزبان و شرکت کنندگان 
کنفرانس ضد ایرانی: کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط 
آمریکا شرکت کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو شده اند، یا به حاشیه 
رانده شده اند؛ و ایران از همیشه قوی تر است. وی در ادامه نوشت: 
»دولت لهستان نمی تواند این شرمندگی را پاک کند: در حالی که 
ایران لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون 

میزبان سیرک مذبوحانه ضد ایرانی شده است.«
خارجه  امور  وزارت  به  لهستان  کاردار  اونلت،  ویچخ  آن  از  بعد 
فراخوانده شد. در این دیدار رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت امور 
خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران نسبت به اقدام 
طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این کنفرانس را 
اعالم کرد و گفت: این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران است و انتظار می رود لهستان از همراهی با 
آمریکا در برگزاری این کنفرانس خودداری کند. کاردار لهستان در این 
دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص کنفرانس مذکور، بر ضد ایرانی 
نبودن آن و بیان این که مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات 
آمریکایی متفاوت است، تاکید کرد. اما با این وجود رئیس اداره اول 
این  دانستن  ناکافی  با  امور خارجه کشورمان  وزارت  اروپای  شرق 
توضیحات و تاکید بر ضرورت اقدام جبرانی فوری دولت لهستان تاکید 
کرد: در غیر این صورت جمهوری اسالمی ناچار به اتخاذ اقدامات 

متقابل است.

با این وجود برخی کارشناسان و رسانه ها معتقدند که نه تنها 
واکنش وزیر امور خارجه کشورمان بلکه به طور کلی دستگاه سیاست 
خارجی در خصوص لهستان بسیار منفعالنه عمل کرده اند و باید در 
نخستین اقدام کاردار لهستان را از ایران اخراج می کردند؛ بنابراین حاال 
این سوال مطرح می شود که چرا این اتفاق رخ نداده است و آیا اخراج 

کاردار واکنش مناسبی به نشست آینده در ورشو خواهد بود؟
لزومی ندارد کاردار لهستان اخراج شود

در همین خصوص نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوق بین 
الملل طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »در عالم دیپلماسی مواردی 
مانند احضار سفیر، فراخواندن یا اخراج از جمله مسائلی است که در 
شرایط خیلی خاص به وجود می آید. اما در موضوع اخیر که قرار است 
یک نشستی در لهستان برگزار شود که ضدایرانی است و اصال معلوم 
نیست چه کشور هایی در آن شرکت می کنند و چه دستاورد ها و 
نتایجی در برخواهد داشت و به طور کلی ابهامات بسیاری دارد، دلیل 
کافی برای اینکه کاردار لهستان را اخراج کنیم، نیست و اصال خیلی 

زود است که بخواهیم از این دست واکنش ها نشان دهیم.«
وی ادامه داد: »باید در نظر داشت که االن سطح تنش میان ایران 
و آمریکا بسیار افزایش پیدا کرده و قاعدتا آن ها تالش های بسیاری در 
راستای ضربه زدن به وجه ایران در عرصه بین المللی انجام خواهند 
داد و اگر قرار باشد در چنین شرایطی ما کاردار لهستان را از ایران 

خارج کنیم، به معنی آن است که ما راه های دیگر برای تعامل را 
بسته ایم. به نظر من ما باید در چنین شرایطی دیپلماسی خود را 
پرتحرک تر کنیم و سعی کنیم با تمام دنیا در تعامل باشیم و گفتگو 
کنیم. ضمن اینکه ما رابطه خوبی چه از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ 
سیاسی با لهستان داریم و لزومی ندارد االن ما با رفتار های هیجانی و 

شعارزده آن را خراب کنیم.«
او تصریح کرد: »لذا بهترین کار در این شرایط تعامل است. نباید 
فراموش کنیم که اگر این نشست در لهستان هم برگزار نشود در یک 
کشور دیگر برگزار می شود. اگر قرار باشد صرفا به همین دلیل سفرا 
یا کاردار های این کشور ها را اخراج کنیم که دیگر ارتباطی میان ما و 
دنیا باقی نمی ماند. عالوه بر این اصل ماجرا به قوت خود باقی می ماند 
و این است که آمریکا سعی دارد این نشست را برگزار کند و همچنان 
به رویکرد های ضدایرانی خود ادامه دهد؛ بنابراین به نظر من اخراج 
و احضار اصال راهکار مناسبی نیست و صرفا یک اقدام هیجانی و 

شعارزده است.«
این استاد دانشگاه در خصوص اینکه برخی بر این باورند که رویکرد 
گفت:  بوده،  منفعالنه  بسیار  لهستان  به  نسبت  خارجه  امور  وزیر 
»برخالف این افراد من معتقدم که واکنش آقای ظریف بسیار هم 
تند بود. زیرا هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و به خاطر یک نشست 
مبهم که قرار است در آینده برگزار شود، ادبیات تندی به کار برده اند 
ما نباید از االن با لهستان اینگونه برخورد کنیم. یعنی باید االن زبان 
دیپلماسی به کار برده شود که یک زبان کامال نرم است. نباید این 
نکته را نادیده بگیریم که االن یک موجی در اروپا به راه افتاده که 
عمدتا جریان راست تندرو در حال قدرت گرفتن است و تقریبا ضد 
ایرانی هستند و این قبیل رویکرد ها منجر به تضعیف ارتباط ایران با 

کشور های اروپایی می شود.«
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا رابطه میان ایران و لهستان 
بعد از برگزاری این نشست تغییر خواهد کرد یا خیر گفت: »به نظر 
من اتفاق خاصی در این رابطه رخ نخواهد داد. به هرحال روابط میان 
کشور ها افت و خیز های بسیار دارد و اگر قرار باشد با هر اتفاقی روابط 
میان دو کشور برهم بخورد که دیگر ارتباطی در جهان باقی نخواهد 
ماند. عالوه بر این همانطور که عرض کردم این نشست ممکن از در 
هر کجای دنیا برگزار شود و اگر لهستان هم نباشد یک کشور دیگر 

میزبانی آن را بر عهده می گیرد. ما االن دشمنان زیادی داریم و لزومی 
ندارد دشمنان جدید برای خود ایجاد کنیم.«

سیاست خارجی عرصه قدرت و گفتگو است نه غیرت 
همچنین محسن جلیلوند مدرس روابط بین الملل در گفتگو با 
فرارو اظهار کرد: »از نظر حقوق بین الملل اخراج یک دیپلمات باید 
یک دلیل منطقی داشته باشد. به عنوان مثال دو دیپلمات ایرانی در 
یک کشوری به جرم جاسوسی اخراج می شوند و در این شرایط ما هم 
دو دیپلمات آن ها را از کشور اخراج می کنیم. یعنی یک عمل متقابل 
انجام دادیم. یا مثال اگر یک دیپلمات در داخل ایران اقدامی انجام داده 
که خارج قواعد دیپلماتیک است، می توانیم او را اخراج کنیم. اما وقتی 
یک کشوری موضع گیری یا اقدامی علیه ما انجام می دهد، مرسوم این 

است که سفیر خودمان را از آن کشور خارج می کنیم.«
وی ادامه داد: »اما در خصوص این نشستی که قرار است در لهستان 
برگزار شود باید به این نکته توجه داشته باشیم که نشست های 
بسیاری در کشور های مختلف برگزار می شود و اگر قرار باشد به این 
دلیل سفیر را احضار کنیم و سفیرشان را اخراج کنیم، پس باید هر 
روز ما مشغول فراخواندن و اخراج باشیم. ضمن اینکه ما در روابط 
بین الملل و سیاست اصال مفهومی مانند غیرت و ترس نداریم، زیرا 
روابط بین الملل عرصه قدرت و گفتگو است و این قبیل مفاهیم اصال 
جایگاهی ندارد. این قبیل مسائل شعارگونه خیلی در عرصه سیاست 

خارجی خریدار ندارد و تاثیرگذار نیست.«
او در خصوص اینکه در شرایط فعلی رویکرد ایران باید در قبال 
لهستان چگونه باشد، گفت: »رویکرد ها می تواند از سطح دیپلماتیک 
آغاز شود و تا مسائل روابط اقتصادی که میان دو کشور است هم ادامه 
داشته باشد. اما در مجموع لهستان مانند یک سری کشور های دیگر 
کامل تابع نظر آمریکا است و این ایاالت متحده است که به آن ها یک 
سری مسائل را تحمیل می کند. یعنی اگر این نشست در لهستان 
هم برگزار نمی شد در یک کشور دیگر برگزار می شد. باید در نظر 
داشت که اصوال سیاست آمریکا این است که کشور های دیگر را علیه 
ایران بسیج کند و اگر ایران یک رفتار تند و هیجانی نشان دهد. البته 
اگر ایران واکنش نشان دهد کامال درست است، ولی شرایط فعلی 
می طلبد که ما سعی کنیم بیش از گذشته خویشتن داری کنیم، زیرا 
در غیر این صورت لهستان از موضع بی طرفی نسبت به ایران هم 

خارج خواهد شد. االن در لهستان یک دولت کامال راستگرا به روی کار 
آمده است که به شدت با روسیه زاویه دارد و نزدیکی ایران به روسیه 

هم می تواند روی رابطه ما با لهستان تاثیر بگذارد.«
این استاد دانشگاه درباره اینکه مدتی است در اروپا، جریان راست 
قدرت را در دست می گیرند عنوان کرد: »در تقسیم بندی که خانم 
کاندولیزا رایس در زمان جرج بوش انجام دادند، کشور های اروپایی 
را به جدید و قدیم تقسیم کردند. گفتند دیگر اروپا صرفا غربی مثل 
انگلستان، فرانسه و آلمان نیست و کشور های شرقی هم در حال شروع 
یک دوره جدید هستند که یکی از آن ها همین لهستان است. به 
طور مثال یکی از کار هایی که آمریکایی ها انجام دادند این بود که 
سپر موشکی خودشان را در جمهوری چک و لهستان مستقر کردند؛ 
بنابراین مشخص است که آمریکایی ها سعی دارند یک اروپای جدیدی 

بسازند که در برابر اروپای قدیم قرار بگیرد.«
وی افزود: »به همین دلیل است که االن می بینید که آمریکایی ها 
برخی از کشور های اروپای شرقی را عضو ناتو کرده اند و این در حالی 
است که ترامپ مداوم به آلمان و فرانسه و انگلیس فشار میاورد که 
آن ها هزینه ناتو را بدهند، ولی اصال این را به روی کشور های اروپای 
شرقی نمیاورد. به همین دلیل می توان گفت: آمریکایی های یک بازی 
را در اروپا آغاز کرده اند تا بتوانند نوعی توازن در این قاره ایجاد و 
برتری خود را حفظ کنند؛ بنابراین لهستان هم از این ماجرا مستثنا 

نیست و بخشی از پروژه ایاالت متحده است.«
جلیلوند در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است به طور کلی 
کشور های اروپای شرقی در برابر ایران قرار بگیرند، گفت: »مسئله 
در برابر ایران قرار گرفتن موضوع قابل بحثی است. زیرا این کشور ها 
در برابر ایران قرار نگرفته اند، صرفا در کنار آمریکا ایستاده اند. خیلی 
از کشور ها هستند که در کنار ایاالت متحده هستند، اما در برابر 
ایران قرار ندارند. مثل انگلستان و فرانسه و آلمان که می بینیم در 
کنار آمریکا هستند، اما در خصوص مسئله برجام االن سعی دارند 
اقداماتی به نفع ایران انجام دهند؛ بنابراین سیاست خارجی یک پکیج 
کلی نیست یعنی ممکن است برخی کشور در بخش هایی تقابل و 
در بخش های دیگر با یکدیگر تعامل داشته باشند. نمونه آن ماجرای 
آمریکا و شوروی بود که ان ها با یکدیگر دشمن بودند، اما در کشور های 

یکدیگر سفارت داشتند و دیدار انجام می دادند.«
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فراخوان رئیس جمهور فرانسه برای گفتگوی ملی جهت پایان دادن به اعتراضات
رئیس جمهوری فرانسه از تمامی مردم این کشور خواست تا در گفتگوی ملی برای پایان دادن به درگیری ها و تنش های اخیر شرکت کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این درخواست از سوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 

فرانسه پس از آن مطرح شد که ده ها هزار معترض جلیقه زرد برای نهمین هفته متوالی در خیابان های سراسر فرانسه دست به راهپیمایی و تجمع زدند. ماکرون در نامه ای خطاب به فرانسوی ها از آنها خواست تا در آغاز به کار گفتگوی ملی سه ماهه 
که بر مسائل اصلی چون مالیات، هزینه های عمومی و اصالحات محیط زیستی تمرکز دارد، شرکت کنند.

اخبار تحلیلگران مسائل بین الملل بررسی کردند

چرا کاردار لهستان اخراج نشد؟

 نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد

ساز وکار ویژه مالی ایران و اروپا از اواسط ژانویه راه اندازی خواهد شد
نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشت: 'ساز وکار ویژه مالی' )SPV( از 
اواسط ماه ژانویه و در سومین سالگرد آغاز به کار توافق هسته ای ایران راه 

اندازی خواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، 'جرت بالنک' از اعضای ارشد بنیاد پرنفوذ کارنگی در 
گزارشی با عنوان 'خطر فاجعه بار مالی ترامپ برای آمریکا' با بررسی ابتکار ساز و کار ویژه 
مالی اروپا برای تسهیل روابط تجاری با ایران و خطرات آن برای دولت ترامپ افزود: درباره 
ساز و کار ویژه مالی باید گفت اگرچه موگرینی جزئیات آن را ارائه نداده اما زوایای آن هر 
روز روشن و روشن تر می شود. کشورهای اروپایی از موسسات مالی دولتی خود فهرست 

برداری می کنند تا اجازه معامالت را با ایران داشته باشند.
فرانسه و آلمان رهبری این ساز وکار را به صورت مشترک برعهده خواهند داشت و 
احتماال این ساز وکار از اواسط ماه ژانویه و در سومین سالگرد آغاز به کار توافق هسته ای 

ایران راه اندازی خواهد شد.
پولیتیکو می نویسد: اتحادیه اروپا چیزی نمانده تا ساز وکار ویژه مالی )SPV( با تهران 
برای تسهیل تجارت را راه اندازی کند و همه اینها در شرایطی است که تحریم های ایاالت 

متحده علیه ایران تشدید می شود.
راه اندازی این ساز وکار ویژه مالی خطر بزرگی برای موقعیت مالی ایالت متحده در میان 
مدت و بلندمدت خواهد بود. این امر امکان الزم برای اروپا را فراهم می سازد که زیرساخت 
های بانکی را بجای نیویورک اجرا کند و تهدیدی برای نفوذ اقتصادی آمریکا شود که عنوان 

ستون فقرات عملیات بانکی جهانی شناخته می شود.
به گزارش ایرنا، عضو ارشد بنیاد کارنگی ادامه می دهد: اساسا، اتحادیه اروپا یک 'شبه 
بانک' برای مدیریت معامالت با ایران ایجاد می کند؛ این شبه بانک در برابر تحریم های 
ایاالت متحده مقاوم خواهد بود و دلیل آن ارتباطی است که این بانک با دولت های کلیدی 
اروپایی دارد که بدون ریسک هرج و مرج سیاسی و رکود اقتصادی نمی توانند از سوی 

آمریکا تحریم شود.
بی شک راه اندازی چنین کانال مالی برای اروپا آسان نبوده است.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن چنین اقدامی را همیشه انجام نداده اند و از آنجا که 
تجارت اروپا و آمریکا بسیار در هم تنیده است، یافتن افراد یا مؤسسه هایی که مایل به 
رعایت نکردن تحریم های ایاالت متحده باشند، کار بسیار دشواری بود. اما اینکه آنها در پی 
ایجاد این ساز وکار برآمده اند، نشانه ای از این است که اروپا متوجه شده خروج آمریکا از 
توافق ایران نشان دهنده سطح بی ثباتی، غیرقابل پیش بینی بودن و نادیده گرفتن منافع 
متحدان از سوی واشنگتن است که خود آینده ایاالت متحده به عنوان قدرتمندترین اقتصاد 

دنیا و دالر به عنوان ارز جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
با این وجود، ساز وکار ویژه مالی با یک قاعده نسبتا متعادل و آرام به پیش خواهد 
رفت زیرا قصد برانگیزاندن خشم ایاالت متحده را ندارد و برای تسهیل معامالت موادی 
که شامل تحریم نیستند مانند فروش مواد غذایی، دارو و برخی کاالهای مصرفی به ایران 

استفاده می شود.
اگرچه مقامات اروپایی قطعا در لوای ساز وکار ویژه مالی به دنبال معامالت گسترده تری 

با ایران هستند که تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار دارند.
در این میان دولت ترامپ ممکن است از چنین ساز وکاری که تنها به معامله کاالهای 
بشردوستانه با ایران می انجامد خوشامد بگوید. هرچند ادعا کرده که چنین چیزی »مشکل 
ما نیست«، حتی اگر افراد عادی در ایران قادر به دریافت داروهای مورد نیاز نباشند. وی 
ممکن است به فشار بر متحدان برای رابطه با ایران ادامه دهد. لذا در این شرایط ساز وکار 

ویژه مالی می تواند برخی از اثرات منفی تحریم ها را به حداقل برساند.
به عبارتی هرچند ایران از نقطه نظر سیاسی اهمیت بسیاری دارد اما این اهمیت در 
بخش تجاری چندان مهم نیست تا اروپا بخواهد خطر روابط تجاری خود با آمریکا را به 

دلیل معامله با ایران به خطر بیندازد.

اما این کانال هرچه باشد کابوسی برای ایاالت متحده است که متحدان واشنگتن را 
مجبور به ایجاد گزینه های مالی برای دالر می کند که می تواند اثرات عمیق سیاسی و 

اقتصادی برای واشنگتن در پی داشته باشد.
دولت ترامپ باید پیامدهای ناشی از انتخاب ناگزیر متحدانش برای استفاده از یک راه 
حل جایگزین برای انجام معامالت با ایران را بپذیرد. تسلط آمریکا بر اقتصاد جهانی از طریق 
حاکمیت آن در امور مالی و دالر به عنوان ارز جهانی شناخته می شود. لذا ترامپ، با دادن 
بهانه به متحدان خود برای انتخاب گزینه های دیگر، قدرت اقتصادی بلند مدت ایاالت 

متحده را به خطر می اندازد.
اما اعالم ایجاد ساز و کار ویژه مالی از سوی 'فدریکا موگرینی' مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، مهمترین موضوعی بود که در آن جهان به سیرک ترامپ برای ادعایش مبنی 
بر 'بیش از هر دولت دیگری در تاریخ آمریکا دستاورد داشته است' بخندد یا حتی تالش 
ناکام ترامپ برای متقاعد کردن شورای امنیت برای پیوستن به کارزار فشار علیه ایران را 

بیش از پیش به چشم آورد.
کارنگی افزود: سیاست های رئیس جمهوری ایران چگونه می تواند موقعیت ایاالت 

متحده به عنوان بانکدار جهانی را تضعیف کند؟
سیاست 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا در قبال ایران بی پروا بوده است و همین 
سیاست می تواند باعث شود ایران به سمت یک برنامه هسته ای نامحدود حرکت کرده و 
اعتبار آمریکا را در عرصه بین المللی برای چانه زنی بر سر سایر مسائل کاهش دهد. این 
موضوع بیش از هر چیز بر روی رابطه آمریکا با متحدان و به ویژه نقش مرکزی ایاالت 

متحده در نظام مالی جهان تاثیرگذار بوده است.
در ادامه یادداشت این عضو سومین اندیشکده پرنفوذ جهان آمده است: دولت ایاالت 
متحده اکنون فرصتی دارد که شاید بهترین فرصت باقی مانده باشد و آن اینکه خطر پیش 

آمده را به حداقل برساند.

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی بر آمادگی تهران جهت انتقال فن آوری 

های جدید به سوریه برای بازسازی این کشور تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از اعالم روز دوشنبه خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا(، 'حشمت اهلل فالحت پیشه' این مطلب را شب گذشته در 
دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

شورای اسالمی با همتایان سوری خود اعالم کرد.
این سفر تحکیم روابط دو  از  این که هدف  به  اشاره  با  وی 

کشور دوست در تمام زمینه ها بوده بر آمادگی هیات ایرانی برای 
همکاری با مجلس سوریه برای سرعت بخشیدن به تصویب توافق 
های امضا شده و همکاری در اجرای تمام طرح های پیشنهاد 

شده تاکید کرد.
فالحت پیشه با اشاره بر اهمیت روابط تهران و دمشق در شرایط 
حساس کنونی، ابراز امیدواری کرد که پیروزی سوریه بر تروریسم 

موفقیت های اقتصادی هم در پی داشته باشد.
'فیصل الخوری' رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس سوریه نیز 

با تاکید بر عمق روابط تاریخی ایران و سوریه و حمایت دو کشور از 
یکدیگر در مقابل بحران های خارجی تاکید کرد: اهداف سفر هیات 

ایرانی برای تحکیم روابط پارلمانی دو کشور محقق خواهد شد.
هیات های پارلمانی دو کشور در این دیدار بر ضرورت تحکیم 
روابط دو جانبه و افزایش همکاری در همه زمینه ها به ویژه 
پارلمانی تاکید کردند. هیاتی پارلمانی ایران به ریاست فالحت 

پیشه دیروز )یکشنبه( وارد سوریه شد.
ارتقاء  و  پارلمانی  همکاری های  گسترش  سفر  این  از  هدف 

مناسبات ایران و سوریه بعد از داعش است.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در این سفر به دنبال تداوم مناسبات بین ایران و سوریه 

پس از بحران است.
سیاسی  راهبردهای  خصوص  در  جلساتی  کمیسیون  این 
اقتصادی ایران در سوریه و عراق پس از بحران برگزار کرده است.

چندی پیش نیز هیات پارلمانی از سوریه با سفر به تهران با مقام 
های جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت و گو کرد.

در دیدار نمایندگان مجالس ایران و سوریه مطرح شد

آمادگی ایران برای بازسازی سوریه با انتقال فناوری های روز


