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اخبار

حضور روسیه در تحوالت ونزوئال

نقش آفرینی کرملین در حیاط خلوت آمریکا
حضور موثر روسیه در تحوالت ونزوئال به چالش بزرگ
کاخ سفید در حیاط خلوت سنتی ایاالت متحده تبدیل
شده است؛ این نقش آفرینی به اندازه ای چشم گیر و
موثر بوده که موجب اعتراض شدید مقام های آمریکایی
به سیاست های کاخ کرملین شده است.
به گزارش گروه تحلیل ،تفسیر و پژوهش های خبری
ایرنا ،تقریبا از دهه  1960میالدی و پس از بحران موشکی
کوبا ،هیچ کشوری تا به امروز برای نفوذ و سیطره کاخ
سفید در آمریکای التین چالش جدی را ایجاد نکرده بود.
در طول چند دهه اخیر واشنگتن به معنای واقعی این
منطقه را حیاط خلوتی برای خود می پنداشت که در آن
حق هر گونه آزادی عملی را برای تعیین خط مشی ها و
حتی تغییر حکومت ها محفوظ می دانست.
البته در سال های اخیر با تقویت جنبش های
ضدامپریالیستی در برخی کشورهای آمریکای التین و
تقویت دیدگاه های سوسیالیستی در کنار افزایش نفوذ
دیگر کشورها همچون ایران و روسیه اما ورق برگشت.
همکاری نزدیک ایران با برخی کشورهای این منطقه به
ویژه روابط نزدیک و اتحادگونه با ونزوئال در کنار حضور
پررنگ روسیه و سرمایه گذاری های فراوان چین در
منطقه تاحدودی عرصه برای بازی ایاالت متحده تنگ
کرده است .به عبارت دیگر واشنگتن در سالیان اخیر در
برخی کشورهای آمریکای التین آزادی عمل گذشته خود
را از دست داد.
آمریکا به دنبال تغییر نظام ونزوئال
با گسترش بحران سیاسی در ونزوئال و تشدید آشوب
ها در این کشور ،مقام های کاخ سفید فرصت را برای
تصاحب جایگاه پیشین در کاراکاس مناسب دیدند .آن
ها تالش کردند از طریق سفارتخانه های کشورهای غربی
در امور این کشور دخالت کنند و با تغییر مسیر اعتراض
ها ،زمینه را برای وقوع یک انقالب متمایل به غرب آماده
سازند .نهایت خواسته کاخ سفید در این فرایند سرنگونی
دولت «نیکالس مادورو» بود که مقاومت در برابر
سیاست های آمریکا را سرلوحه خود قرار داده است.
به این منظور کشورهای غربی و در راس آن ها ایاالت
متحده از ادعای «خوان گوایدو» رئیس مجلس ملی و
رهبر مخالفان ونزوئال مبنی بر تشکیل دولتی مستقل
و موقت حمایت کردند .این کشورها انواع حمایت
های مادی ،معنوی و سیاسی را از ریاست جمهوری
خودخوانده گوایدو به عمل آوردند و حتی زمینه های
یک کودتا را هم مهیا کردند که البته به شکست انجامید.
در مقابل اما روسیه در چند ماه اخیر نقش مهمی
را برای بقای دولت قانونی ونزوئال ایفا کرد و در امور
پاالیش نفت به کمک کاراکاس شتافت و با تحویل گندم
و دارو به این کشور اندکی از مشکالت مردم را کم کرد.
مسکو همچنین سرمایه گذاری در برخی حوزه های
صنعتی و کشاورزی ونزوئال را نیز در دستور کار خود
قرار داد .به همین دلیل رسانه ها در غرب از راه اندازی

یک جنگ قدرت در ونزوئال به علت حمایت روسیه از
مادورو سخن گفتند .روزنامه «وال استریت ژورنال»
اتفاقات در ونزوئال را یادآور مداخله روسیه در سوریه
دانست که باعث تغییر در مسیر تحوالت و ابقای «بشار
اسد» شد .به نوشته این روزنامه آمریکایی این اتفاق در
ونزوئال نیز رخ داده است و مداخله روسیه و حمایت از
مادورو باعث حفظ دولت قانونی این کشور شد.
رو در رویی کاخ سفید و کرملین
در روند تحوالت چند ماه اخیر ونزوئال ،روسیه نقش
پررنگی را ایفا کرده است .در ماه های نخستین پس
از تشدید بحران سیاسی و همزمان با تضعیف نسبی
جایگاه مادورو ،مسکو بمب افکن های خود را به کاراکاس
گسیل داشت و براساس توافق های قدیمی سربازانی
را به این کشور فرستاد .همین حمایت های روسیه از
دولت قانونی مادورو باعث تثبیت جایگاه وی شد که
پیامد آن تقابل آشکار آمریکا با روسیه بود.
ایاالت متحده در چند روز اخیر به ویژه پس از
شکست کودتا ،اقدامات روسیه را غیرسازنده خواند و
از تحریم های بیشتر علیه مسکو سخن گفت .حتی
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی
شد اقدامات روسیه تحریک آمیز و تهدیدی برای صلح
جهانی است .در مقابل مسکو هم به واشنگتن توصیه
کرد اقدامی را انجام ندهد که ونزوئال را درگیر یک جنگ

داخلی می کند .روسیه همچنین آمریکا را به دخالت
غیرقانونی در امور داخلی ونزوئال و راه اندازی کودتا در
این کشور متهم کرد.
با وجودی که تحمل یک رقیب جدی در حیاط خلوت
سنتی برای واشنگتن بسیار سخت است اما کارشناسان
و حتی رسانه های آمریکایی وقوع درگیری مستقیم میان
ایاالت متحده و روسیه را در ونزوئال بعید می دانند .به
نوشته روزنامه «نیویورک تایمز» اگرچه والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روسیه به خط قرمزهای آمریکا در
ونزوئال نزدیک شده است اما حتی ترامپ و مشاوران وی
آنی
هم تاکید می کنند نمی توان به سرعت و با اقدامات
ِ
نظامی موفقیت را به دست آورد بلکه برای دستیابی به
نتیجه باید صبر کرد.
مداخله گر همیشگی از روسیه شاکی شد
افزایش حوزه بازیگری روسیه در عرصه بین الملل
از جمله انگیزه هایی است که باعث نقش آفرینی کاخ
کرملین در مرزهای ایاالت متحده شده است .نشریه
«پلیتیکو» در گزارشی ونزوئال را تازه ترین عرصه برای
جنگ نیابتی ترامپ با روسیه ارزیابی کرد و افزود این
تقابل می تواند موضوعی مهم در دوره پیش از انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا در سال  2020باشد.
طبق این تحلیل وقایع در ونزوئال به گونه ای است که
می تواند تهدید بازگشت سال های جنگ سرد را تقویت

کند.
هر دو طرف پس از اقدام رهبر مخالفان در راه اندازی
اغتشاش های نظامی کودتاگونه ،اتهامات تندی را علیه
یکدیگر مطرح کرده اند .حتی «مایک پومپئو» وزیر امور
خارجه آمریکا مدعی شد که روسیه مانع فرار مادورو به
کوبا شد .در مقابل مسکو نیز این اظهارات را دروغین و
بخشی از جنگ رسانه ای واشنگتن توصیف کرد.
به باور کارشناسان ،تحوالت در ونزوئال تالش ها برای
بهبود روابط کرمیلن و کاخ سفید را کمرنگ تر می کند.
اما نکته جالب این است که آمریکا به عنوان متهم اصلی
دخالت های بیهوده در اقصی نقاط جهان است اکنون
شاکی شده است .طبق گزارش پلیتیکو ،جان بولتون
مشاور امنیت ملی ترامپ اظهار داشت :اینجا نیمکره ما
است و جایی نیست که روسیه در آن قادر به مداخله
باشد .این اشتباه آن ها است و مساله ای نیست که به
بهبود روابط مسکو و واشنگتن منجر شود.
نقش روسیه در آمریکای التین
تحلیلگران دالیل گوناگونی را در زمینه کمک مسکو به
دولت مشروع ونزوئال بیان می کنند .روزنامه «واشنگتن
پست» درگزارشی به تحلیل تقابل آمریکا و روسیه در
ونزوئال پرداخت و عنوان داشت که پس از اقدام نظامی
گوایدو علیه مادرور شرایط در این کشور تغییر کرده و
تقابل مسکو و واشنگتن هم آشکارتر شده است .شدت
تقابل این دو قدرت به اندازه ای بود که حتی نشانه های
آن در گفت وگوی تلفنی وزاری امور خارجه دوکشور
هم هویدا بود .هر دو کشور اتهامات تندی را در زمینه
دخالت طرف مقابل در امور ونزوئال بیان کردند.
این روزنامه آمریکایی منابع عظیم انرژی در ونزوئال در
کنار ده ها میلیارد دالر وام و سرمایه گذاری روسیه در
این کشور را دلیل حضور و نفوذ مسکو در کاراکاس می
داند .براین اساس روسیه در ونزوئال حضور دارد و در
آنجا خواهد ماند تا از پول و سرمایه خود محافظت کند.
این گزارش تاکید دارد لیبی و سوریه نمونه هایی از
دو سیاستی هستند که روسیه در آن ها نقش آفرین
بود .درواقع یک اقدام (نامناسب) روسیه باعث حضور و
دخالت تمام عیار ناتو در لیبی و سرنگونی دولت قذافی
شد .مسکو در سوریه از تکرار این سناریو جلوگیری کرد
و اکنون تالش دارد در ونزوئال نیز همین نقش را پیاده
سازد و از سرنگونی متحد خود جلوگیری کند.
براساس این تحلیل روسیه از این موضوع هراس دارد
که اگر از متحدان خود در مقابل غرب و آمریکا حمایت
نکند و در حیاط خلوت آمریکا حضور نداشته باشد ممکن
است در آینده شاهد مداخله واشنگتن در کشورهای هم
مرز خود باشد .این تهاجم با نام های گسترش ناتو یا
حمایت از انقالب ها در اقمار شوروی صورت خواهد
گرفت .این موضوع برای مسکو تهدید امنیتی مهمی به
شمار می رود و به همین دلیل تالش می کند به هر
طریقی مانع آن شود.
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ترکیه تعویق خرید سامانههای اس  ۴۰۰-را
یکند
بررسی م 

پس از آنکه دولت آمریکا از ترکیه خواست تا برنامه خرید سامانههای
دفاعی اس  ۴۰۰-روسیه را به تعویق بیندازد ،آنکارا در حال بررسی این
مساله است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ ،دولت آمریکا از
ترکیه خواسته تا خرید این سامانههای دفاع موشکی روسی را به ۲۰۲۰
موکول کند و حاال آنکارا در حال بررسی این درخواست است .این گام
در صورت برداشته شدن گشایشی در روابط پرتنش آنکارا و واشنگتن
محسوب میشود که بر سر خرید سامانههای دفاع موشکی روسیه به
اختالف برخوردهاند.
دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا اخیرا ً از آنکارا خواسته بود
تا دریافت این سامانههای دفاعی موشکی روسی را که قرار بود ژوئیه سال
جاری میالدی باشد ،به تعویق بیندازد.
این تأخیر باعث میشود آمریکا و ترکیه برای حل بن بست موجود که
روابطشان را تحت شعاع قرار داده ،زمان کافی داشته باشند؛ این مساله
همچنین باعث شده تا آنکارا در معرض تحریمهایی بیشتر قرار گیرد که
همین امر اقتصاد این کشور را وخیم میکند.
آمریکا میگوید که این سامانههای دفاع موشکی روسی برای ساقط
کردن جنگندههای آمریکایی و متحدان شامل اف  ۳۵-هاست که ترکیه
در ساخت آنها دخیل است.
پاتریک شاناهان ،سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه خرید اس ۴۰۰-
های روسی توسط ترکیه را با برنامه اف  ۳۵-مغایر میداند در حالیکه ترکیه
گفته که تمایل دارد تا  ۱۰۰فروند از این جنگندههای نسل جدید رادار گریز
ساخت کمپانی الکهید مارتین را خریداری کند.
این در حالی است که مقامهای دولت ترکیه مکررا ًگفتهاند که پس از بن
بستهای به وجود آمده برای خرید سامانههای دفاعی موشکی پاتریوت
آمریکا ،در خرید سامانههای روسی عقب نشینی نمیکند.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد ،یکی از مقامهای ارشد ترکیه بر موضع
این کشور تاکید کرده و گفته که آنکارا از خرید این سامانههای روسی
دست نمیکشد و در ژوئیه آنها را خریداری میکند.
ن باره تغییر نکرده است اما گفتوگوها
وی گفته که موضع ترکیه در ای 
همچنان ادامه دارد.
همچنین یکی از مقامهای ارشد نیروی هوایی آمریکا گزارشهای موجود
درباره توقف ارسال تجهیزات مربوط به اف  ۳۵-به ترکیه را تأیید کرد و
گفت که گفتوگوها درباره این موضوع ادامه دارد.

تمجید فرمانده مسیحی عراقی
از سردار «سلیمانی» و ایران

اعالم طرف غربی برای اجرایی شدن اینستکس

اعتراف به وقت کشی !

پس از یکسال فرصتهای متعدد ایران به طرفهای اروپایی برجام برای
اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران (اینستکس) و اولتیماتوم  60روزه تهران
به آنها ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعالم اینکه نخستین تراکنش
«اینستکس» در چند هفته آینده انجام شود ،به وقتکشی طرف غربی در این
زمینه اعتراف کرد.
به گزارش روز س ه شنبه ایرنا ،یکسال پس از «صبر راهبردی» ایران برای اجرای
تعهدات طرف اروپایی برجام ،هفته گذشته ( 18اردیبهشت) همزمان با سالگرد
خروج آمریکا از توافق هستهای و بازگرداندن تحریمها ،تهران فرصت  60روزهای
برای طرفهای اروپایی تعیین کرد تا نسبت به انجام تعهدات برجامی خود بویژه
در بخش اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران (اینستکس) اقدام کنند.
از زمانی که دولت ترامپ از توافق هستهای خارج شد ،اروپاییها راهکارهای
مختلفی برای ادامه مبادالت تجاری با ایران را همچون «اعمال مقرارت مسدود
کننده» و «فعال کردن بانک سرمایهگذاری اروپا ( )EIBدر ایران» مطرح کردند
که هیچکدام عملیاتی نشد.
سرانجام اوایل مهر سال گذشته ،طرف اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در نیویورک در نشست با مسئوالن کشورمان ،اجرای سازوکار ویژه
مالی اروپا و ایران (اینستکس) را برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب
برجام اعالم کردند که یک کانال مالی برای تسهیل پرداختهای مربوط به
درآمدهای نفتی و واردات ایران است.
با توجه به تقابل ایجاد شده میان آمریکا و اتحادیه اروپا بدلیل سیاستهای
یکجانبهگرایی تیم حاکم بر کاخ سفید ،اینستکس نه فقط مسیری برای سهولت
تجارت تهران با بروکسل قلمدادشده بلکه چشماندازی برای استقالل اروپا از
سلطه مالی دالر و آمریکاست.
ایران بارها تصریح کرده ،اروپا باید در عمل نشان دهد که در برابر خروج آمریکا
از برجام ،تعهدات تعیین شده در توافق هستهای را محقق میسازد اما در یکسال
اخیر ،رویکردی طرف مقابل چیزی جز وقتتلف کردن نبوده است.
با اولتیماتوم برجامی ایران به این رویکرد اروپا ،شاهد واکنشهای مختلفی از
سوی سران قاره سبز بودیم که در این بین ،اظهارات یک مقام دولت آلمان با زدن
ساز ناکوک و تکرار بهانههای پیشین ،این بار دلیل تحقق نیافتن کانال مالی بین
ایران و اروپا را کوتاهی تهران در این زمینه اعالم کرد.
«ماریا ادبار» سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان بخشی از مشکل تاخیر در آغاز
به کار اینستکس را تحقق یک ساختار همانند در ایران اعالم کرده بود.
«اشتفان زایبرت» سخنگوی دولت آلمان نیز در نشستی خبری اعالم کرد که
اجرایی شدن ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا طوالنیتر از پیشبینیها است.
وی گفته بود ،همراه با شرکا در تالشیم تا تجارت قانونی با ایران را بویژه از طریق
ایجاد یک کانال مالی ممکن سازیم اما سازوکار ایجاد شده به دلیل پیچیدگی
مشکل موجود و انتظارات طرف ایرانی هنوز تحقق نیافته است.
«اینستکس احتیاج به یک ساختار همانند در ایران دارد که باید از طرف آنها
محقق شود .هر دو این ساختارها باید در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم ،استانداردهای بینالمللی را تضمین کنند».
این بهانه در حالی از سوی طرف اروپایی مطرح شد که طبق برجام ،اروپا متعهد
و موظف به تضمین منافع اقتصادی حاصل از توافق هستهای است؛ بنابراین هر
اقدامی که ایران بر اساس اینستکس انجام میدهد ،کمک به بروکسل است تا
تعهداتش را بر طبق برجام انجام دهد.
در واقع طبق توافق انجام شده در برجام ،طرف ایرانی موظف و متعهد به اقدام

دیگری نیست ،بنابراین نمیتوان طرف ایرانی را برای اجرا نکردن تعهدات طرف
دیگر سرزنش کرد.
واکنش ایران به ادعای جدید اروپا
تکرار بهانه طرف غربی ،با واکنش مدیرعامل سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی
ایران و اروپا (ساتما) همراه شد که در بانک مرکزی استقرار دارد.
«علی اصغر نوری» روز شنبه  21اردیبهشت ماه به ایرنا گفت :شرکت قرینه
اینستکس در ایران را راه اندازی کردهایم و اکنون توپ در زمین اروپاست که
این سازوکار را اجرایی کند .وی تصریح کرد ،برای کمک به طرف اروپایی ،اقدام
به تاسیس شرکت «سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و
اروپا(ساتما)» کردیم که قرینه اینستکس اروپاست و اگر همین امروز ،اروپا حاضر
باشد ،هیچ مشکلی برای انجام فرایندهایی که باید در ایران صورت بگیرد ،نداریم.
وی درباره بهانه «انجام استانداردهای بینالمللی درخصوص پولشویی و تامین
مالی تروریسم» نیز اعالم کرد که قوانین مربوطه این موضوع نیز اکنون نیز در
سیستم بانکی اجرایی شده و قوانین مکمل نیز در فرایند خود در حال انجام است.
درخواست فرصت  120روزه برای تکرار وقتکشی
اتحادیه اروپا در حالیکه در نخستین واکنش به اولتیماتوم  60روزه ایران،
در بیانیهای اعالم کرد که آن را به رسمیت نمیشناسد ،اما به یکباره فاز جدید
دیگری برای وقتکشی را رقم زد و درخواست کرد که این ضرباالجل به  120روز
افزایش یابد« .ناتالی توچی» مشاور «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به رادیو سی بی اس گفته بود :اروپا مانند آمریکا اهداف پنهانی
ندارد و حداقل  120روز زمان نیاز است تا بتواند حسن نیتش درباره پایبندی به
تعهدات برجام را به ایران نشان دهد .هرچند که «محمدجواد ظریف» وزیر امور
خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا به صراحت اعالم کرد :اروپا
به جای درخواست از ایران برای پایبندی یکجانبه به یک توافق چندجانبه ،باید به
ی سازی روابط اقتصادی با ایران عمل کند.
تعهداتش از جمله عاد 
وی تاکید کرد :نخستین کاری که اروپاییها میتوانند انجام دهند این است که
مکانیسم مالی موسوم به اینستکس را که به ایران اجازه میدهد بدون تاثیرپذیری
از تحریمهای امریکا ،مکانیسم مالی خود را در روابط تجاری با اروپا داشته باشد،
راهاندازی و اجرایی کنند.
با توجه به جدیت ایران در برابر لفاظیهای طرف غربی درباره مهلت  60روزه
و گامهای متقابل تهران طبق توافق هستهای ،اندیشکده شورای روابط خارجی

اتحادیه اروپا ،به گذر سیاست برجامی ایران از «صبر راهبردی» به «اقدام
راهبردی» اشاره و به سران این قاره هشدار داد ،به اولتیماتوم برجامی ایران توجه
جدی داشته باشند.
این اندیشکده تصریح کرد ،اقدام برجامی جدید ایران تالشی برای حفظ آن
است و نه پایان دادن به این قرارداد بزرگ بین المللی؛ ایران برای دوره ای «صبر
راهبردی» پیشه کرد و به قدر کافی در انتظار عمل مشخصی از سوی اروپاییان
برای حفظ برجام باقی ماند اما با انفعال سیاسی اروپا ،ایران ،کاهش تعهدات
برجامی خود را به عنوان بخشی از «اقدام راهبردی» جدید خود به نمایش
گذاشت« .تهران تصمیم خود را یک پاسخ منطقی به اراده سیاسی ناکارآمد و
ضعیف اروپا میداند اما اتحادیه اروپا و سه کشور عضو توافق برجام ،جواب
مشخصی به اولتیماتوم تهران نداده فقط به توصیهها و ابراز نظرهای کلی سیاسی
اکتفاء و ایران را به خویشتنداری بیشتر دعوت کردند».
این اندیشکده در ادامه تصریح کرده که «حفظ کرامت(maintaining
 )dignityایران در تعامالت سیاست خارجی و فشار اقتصادی سنگینی که ایران
با مواجه است ،یک سلسله از اقدامات فوری و جدی از سوی اتحادیه را ضروری
ساخته است« ».طبق برجام ،اروپا متعهد به ارائه مزایای اقتصادی قابل توجهی
در روابط با ایران است ،بنابراین باید به سرعت گسترش روابط تجاری و اقتصادی
با تهران را در دستور کار قرار دهد».
با توجه به انفعال سیاسی اروپا در اجرای تعهدات ،این اندیشکده نیز بر تسریع
اجرای سازوکار مالی بین دو طرف تاکید کرده است« :یکی از اهداف واقع بینانه
و دقیقی که اروپا و ایران میتوانند آن را در اولویت سیاستهای خود قرار دهند،
عینیت بخشی به سیاستهای مالی و تالش برای حفظ کانال تجاری میان دو
طرف است».
آیا اروپا دست از وقتکشی بر میدارد؟
پافشاری ایران بر ضرورت تسریع در اقدام راهبردی اتحادیه اروپا و دیگر اعضای
برجام ،سبب شد تا «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز
 23اردیبهشت ماه در حاشیه نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه در بروکسل
با تاکید بر پایبندی اروپا به اجرای کامل برجام ،ابراز امیدواری کند نخستین
تراکنش اینستکس در چند هفته آینده انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :در نشست با حضور وزیران خارجه انگلیس ،آلمان و فرانسه
ب ه عنوان طرفهای اروپایی برجام درباره راهکارهای عملیاتی کردن اینستکس و
انجام نخستین تراکنش در چند هفته آینده رایزنی کرده است.
روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی ،از جمالت
تکراری اروپاییان برای راهاندازی اینستکس انتقاد و تصریح کرد :سادهترین کار
برای عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای اینستکس و «ساتما» ،برداشت نفت
از سوی شرکتها و نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان
اروپایی برای شروع صادرات به ایران است.
به گفته «عبدالناصر همتی» ،اروپاییها اگر نگران واکنش آمریکا در مورد نوع
کاالهای صادراتی به ایران هستند ،میتوانند توانایی خود را با صدور کاالهای
اساسی و دارو تست کنند .حال می توان گفت توپ در زمین اروپاست!
با توجه به اینکه نشست روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا ،نخستین
جلسه وزیران این اتحادیه بعد از هشدار برجامی ایران بود؛ اکنون نگاهها به
این سمت است که آیا طرفهای اروپایی توافق هستهای ،دست از وقتکشی و
بهانهتراشی برمیدارند و بخشی از مسیر اجرای تعهدات برجامی خود را تسریع
میبخشند؟

یکی از فرماندهان مسیحی عراق از سردار «قاسم سلیمانی» و مواضع
ایران در قبال عراق تمجید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز« ،ریان الکلدانی»
دبیرکل جنبش بابلیون (نیروهای مقاومت مسیحی در عراق) تاکید کرد:
سردار «قاسم سلیمانی» یک دوست و یک فرمانده است و تمام قدرت و
امکانات خود را ارائه کرد.
وی در ادامه افزود :سردار سلیمانی نزدیک بود بیش از  ۳مرتبه شهید
شود .وی در زمان حضور داعش در خاک عراق کمکهای بسیار زیادی به
ما کرد پس چرا باید انکار کنیم چه کسی به ما کمک کرده است؟
الکلدانی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران از عراق حمایت کرد و
نمیتوانیم این را انکار کنیم و باید پاسخ درخوری به این حمایت بدهیم.

کر هشمالی:

آمریکا با توقیف کشتی ما توافق را نقض کرده است

کرهشمالی امروز (سهشنبه) با بیان اینکه توقیف یکی از کشتیهای باری
آن به دست ایاالت متحده ،اقدامی غیر قانونی و نقض روح توافق میان
رهبران دو کشور است ،خواستار بازگرداندن آن کشتی شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،وزارت خارجه کرهشمالی
در بیانیهای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه آن را
که ایاالت متحده آمریکا با استناد به آن این کشتی را توقیف کرد ،نقش
حاکمیت ملی خودش هم دانست.
وزارت دادگستری آمریکا اخیرا ً از توقیف یک کشتی باری کرهشمالی
خبر داد که به انتقالهای محمولههای غیر قانونی زغال سنگ که نقض
تحریمهاست ،متهم شده است.

