
آمریکا 1.66 میلیارد دالر کمک نظامی به پاکستان را 
تعلیق کرده است

راب منینگ، سخنگوی پنتاگون اعالم کرد: 1.66 میلیارد دالر کمک امنیتی 
به پاکستان تعلیق شده است. به گزارش ایسنا، در ماه ژانویه وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرده بود، تا زمانی که پاکستان اقدام بیشتری در مبارزه با 
طالبان افغانستان و شبکه حقانی انجام ندهد، آمریکا 900 میلیون دالر 

کمک نظامی به این کشور را تعلیق خواهد کرد.
به تازگی دونالد ترامپ، رئیس ایاالت متحده آمریکا در مصاحبه ای گفته است، 
پاکستان به رغم میلیاردها دالر کمک مالی  که از آمریکا دریافت کرده، »هیچ کاری« 
برای آمریکا انجام نمی دهد و مقامات پاکستانی پیش از کشته شدن اسامه بن الدن، 
رهبر سابق القاعده توسط نیروهای آمریکایی، از محل اختفای او آگاه بوده اند. اسالم 
آباد در واکنش به این اظهارات کاردار آمریکا را احضار کرد. از سوی دیگر شاه محمود 
قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد، پاکستان نمی تواند مسئول شکست 
آمریکا در مبارزه با تروریسم در افغانستان شناخته شود زیرا پاکستان برای داشتن 

نقشی مثبت در روند صلح افغانستان تالش کرده است.

امارات یک دانشجوی انگلیسی را به حبس ابد محکوم 
کرد

دادگاهی در امارات متحده عربی یک بریتانیایی را به جرم جاسوسی به 
ابد محکوم کرده است. متیو هجز، دانشجوی ۳1 ساله دانشگاه  حبس 
دورهام انگلیس که به حبس ابد محکوم شده، گفته است که در زمان 
دستگیری در فرودگاه ابوظبی در حدود شش ماه پیش، در حال سفری 
تحقیقی بوده است. دادگاه امارات او را در اتهام »جاسوسی از طرف دولت 

بریتانیا« مجرم شناخته است. 
هجز ارتکاب هرگونه جرمی را رد کرده است. بنا به گزارش بی بی سی، جرمی 
هانت، وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که از یک »متحد 
دوست و قابل اعتماد« انتظار صدور چنین حکمی را نداشته است و این اقدام »خالف 
اطمینان هایی بوده که قبال به بریتانیا داده شده بود«. وزیر خارجه انگلیس خواهان 

بازنگری امارت در این حکم شده است.

واکنش وزارت امور خارجه  به یک ادعا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در مورد اخبار منتشر شده در برخی 
از رسانه های داخلی مبنی بر اینکه در دیدار جرمی هانت با وزیر امور خارجه 
کشورمان، او به موضوع جنگ جهانی اول و وقوع قحطی در ایران اشاره 
کرده گفت: این موضوع کامال تکذیب  و رد می شود و چنین مباحثی در 

جریان دیدار وزیر امور خارجه دو کشور اصال مطرح نشده است.
 وی افزود : آنچه که در تارنمای روزنامه گاردین قابل مشاهده است احتماال برخی 
صحبت های وزیر خارجه انگلیس  با خبرنگاران جراید در سفارت آن کشور در تهران 
بوده است و عدم دقت و انتساب برخی سخنان فرضی توهین آمیز از زبان مقامات 

خارجی به مقامات خدوم ایرانی جای بسی تاسف، تامل و شگفتی بسیار دارد. 
به گزارش ایسنا، برخی رسانه ها در طی روزهای اخیر با انتشار این خبر مدعی 
شدند که جرمی هانت در جریان مالقات با ظریف با بیان این مسائل وی را تهدید 

کرده و به ظریف توهین کرده است.

کسانی که می گویند من دیکتاتور هستم به جهنم بروند!
نیکوالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال گفت: من دیکتاتور نیستم، یک 
انسان میانه رو هستم. به گزارش اسپوتنیک، مادورو افزود: من اهمیتی به 
کسانی که به من دیکتاتور می گویند، نمی دهم. کسانی که می گویند من 

دیکتاتور هستم بروند به جهنم.
وی تاکید کرد: من می دانم چه کسی هستم، بر اساس ارزش های سیمون بولیوار 

یک انسان میانه رو هستم. من هرگز نمی توانم دیکتاتور باشم.
نام ونزوئال در فهرست  افزودن  گفتنی است، آمریکا در حال بررسی احتمال 
کشورهای حامی تروریستم است اما هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده 
است. هر چند از سال گذشته تاکنون آمریکا چندین دور تحریم را علیه ونزوئال به 
دلیل تضعیف دموکراسی در این کشور اعمال کرده است. از چند سال گذشته ونزوئال 
با بحران مواجه شده است، در این کشور کمبود شدید مواد غذایی و دارو وجود داشته 
و تورم شدیدی به وجود آمده است که به گفته سازمان ملل باعث شده تا نزدیک 
به دو میلیون تن از مردم این کشور از سال ۲۰۱۵ میالدی به صورت گروهی به 

کشورهای همسایه مهاجرت کنند.

ایران چهار دهه است که تحت  واقعیت آن است که 
تحریم بوده است. دولت آن کشور در این سال ها به 
بقای خود ادامه داده است اگرچه با مشکالت اقتصادی 
کره  مشابه  ایران  است.  بوده  مواجه  درآمد  کاهش  و 
شمالی نیست و در واکنش به تهدید حاضر به شرکت 
شد./دولت  نخواهد  مذاکرات  در  ظاهری  و  تئاترگونه 
با  یا جنگ  یا دیپلماسی  ترامپ دو راه پیش رو دارد 
ایران/سایت اروپایی "پروژه سندیکایی" نیز در مقاله 
ای با اشاره به این که بعید است تالش دولت ترامپ 
برای براندازی نظام سیاسی در ایران موفقیت آمیز باشد، 
می نویسد:"اتحادیه اروپا متعهد به حفظ برجام است و 
روسیه، چین و هند نیز مشتاق به ادامه تجارت با ایران 
هستند. در نتیجه، ایران به اندازه کافی دارای شریک 
امریکا خواهد بود". /درست  با تهدیدات  برای مقابله 
است که تحریم ها مشکالتی را برای اقتصاد ایران ایجاد 
کرده اند اما نباید توانایی ایران برای مقابله با تحریم را 

دستکم گرفت
سرویس بین الملل- دیپلمات های آمریکایی و تحلیلگران 
خارجی بر حجم انتقادات خود از سیاست تحریمی ترامپ در 
قبال ایران افزوده اند. آنان به دولت امریکا متذکر می شوند که 
نظام سیاسی ایران با تحریم سرنگون نخواهد شد و واشنگتن 
در طرح های خود در قبال تهران متحمل شکست خواهد شد. 
به گزارش آفتاب نیوز؛ "نبیل خوری" پژوهشگر ارشد در شورای 
آتالنتیک و که بیش از ۲۵ سال در وزارت خارجه امریکا فعالیت 
داشته و در سال ۲۰۱3 میالدی بازنشسته شد، در مقاله ای در 
سایت "هیل" نزدیک به کنگره امریکا اشاره می کند که تحریم های 
تازه ترامپ علیه تهران تاثیری که او انتظارش را داشته بر تهران 
نگذاشته است. او می نویسد: "تحریم های تازه ترامپ ممکن است 
نتیجه معکوس داشته باشند. هدف از تحریم ایران تالش برای 
تغییر رفتار ایران در خاورمیانه و کاهش نفوذ آن کشور در منطقه 
است. این اهداف احتماال با تحریم قابل دستیابی نیستند. ترامپ 
این شانس را ندارد که کل جهان را علیه ایران با خود همراه سازد. 
رفتار ایران نیز آن گونه که امریکا می خواهد به احتمال زیاد تغییر 
نخواهد کرد. "جان بولتون" مشاور امنیت ملی امریکا گفته است 
که هدف آغاز تحریم نفت ایران به صفر رساندن صادرات آن کشور 
بود و قصد کنونی دولت امریکا فشار حداکثری بر ایران است. با 
این حال، به نظر می رسد که همانند لحن او درباره تغییر نظام در 
ایران این بار نیز صحبت هایش درباره تحریم علیه ایران نتیجه ای 
ترامپ  دولت  شده اند.  بی فایده  حرف ها  این  داشت.  نخواهند 
در نهایت معافیت هایی را در برابر رژیم تحریم علیه ایران برای 
چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه به منظور واردات 
نفت از ایران قائل شد. این بدان معناست که نیمی از جهان از 
اجرای تحریم معاف شده اند. زمانی که روسیه و اتحادیه اروپا را 
نیز اضافه کنید می بینید که آنان نیز با تحریم امریکا علیه ایران 

همراه نیستند". 
این دیپلمات سابق که در فاصله سال های ۲۰۰4 تا ۲۰۰7 
میالدی در سفارت امریکا در یمن مشغول به کار بوده است، 
در ادامه می نویسد: "اروپایی ها در مواجهه با تهدید ترامپ -در 
این باره که در صورت عدم دنباله روی از تحریم های امریکا در 
قابل ایران شرکت های اروپایی مجازات خواهند شد- درصدد 
ایجاد سازوکار مالی تازه و دور زدن سیستم بانکی بین المللی به 
منظور حفظ تجارت با ایران هستند. در بلندمدت این موضوع به 
جایگاه رهبری امریکا صدمه خواهد زد. برجام محدودیت هایی 
را بر ایران اعمال می کرد. دولت ترامپ اما چنین نظری ندارد 
و می گوید ایران محدودیتی برای ساخت موشک طبق برجام 
در  این  است.  داده  افزایش  منطقه  در  را  نفوذ اش  و  نداشته 
حالیست که دولت اوباما امیدوار بود به تدریج و در گام های 
بعد مسائل دیگری را مطرح کرده و ایران با امریکا در مورد سایر 
موراد نیز به توافق برسد. تمایل ایران برای کاستن از تنش در 
عراق و سوریه در روند مذاکره هرگز به آزمایش گذاشته نشد و 
این فرصت فراهم نشد. امروز درگیری در یمن موضوع محوری 

است و ایران می تواند نقش مهمی ایفا کند.
واقعیت آن است که ایران چهار دهه است که تحت تحریم 
بوده است. دولت آن کشور در این سال ها به بقای خود ادامه 
داده است اگرچه با مشکالت اقتصادی و کاهش درآمد مواجه 

بوده است. ایران مشابه کره شمالی نیست و در واکنش به تهدید 
حاضر به شرکت تئاترگونه و ظاهری در مذاکرات نخواهد شد. 
دولت ترامپ دو راه پیش رو دارد یا دیپلماسی یا جنگ با ایران. 
دومی گزینه ای فاجعه بار است و تنها شاید بولتون خواستار آن 
باشد. در اینجاست که دیپلماسی با ایران می تواند در مورد یمن 
کارآمد باشد و باید آن را آزمود. اگر مذاکره درباره وضعیت یمن 
موفقیت آمیز باشد می تواند پیشینه مناسبی را برای همکاری 

ایران و امریکا ایجاد کند". 
تالش ترامپ علیه ایران شکست خواهد خورد

سایت اروپایی "پروژه سندیکایی" نیز در مقاله ای با اشاره 
به این که بعید است تالش دولت ترامپ برای براندازی نظام 
سیاسی در ایران موفقیت آمیز باشد، می نویسد:"اتحادیه اروپا 
متعهد به حفظ برجام است و روسیه، چین و هند نیز مشتاق 
به ادامه تجارت با ایران هستند. در نتیجه، ایران به اندازه کافی 

دارای شریک برای مقابله با تهدیدات امریکا خواهد بود". 
که  "علیرغم سختی هایی  می نویسد:  ادامه  در  این سایت 
تحریم برای شهروندان عادی ایرانی ایجاد می کند، بعید است 
که نتایجی که ترامپ خواستار آن است را به دنبال داشته باشد. 
مقام های ایرانی کمکان متعهد به ماندن در برجام هستند. 
رهبران غربی و آسیایی قول داده اند که علیرغم تحریم امریکا به 
تجارت با ایران ادامه دهند. درست است که تحریم ها مشکالتی 

را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده اند اما نباید توانایی ایران برای 
مقابله با تحریم را دستکم گرفت. اکنون همکاری های ایران و 
روسیه در حال افزایش است. همچنین، چین و هند نیز دو 
شریک مهم اقتصادی ایران هستند. شرکت های روس قرار است 
میلیاردها دالر در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. 
چین نیز از پروژه های مربوط به راه آهن تا ساخت بیمارستان در 
کنار ایران است. این کشور یکی از هشت کشوری است که از 
سوی امریکا به مدت شش ماه از تحریم نفت ایران معاف شده 
و کماکان ۱۱ درصد از نفت خود را از ایران خریداری می کند. 
هند نیز از معافیت امریکا برای خرید نفت از ایران برخوردار 
است و ۱۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند 

و در مورد توسعه بندر چابهار با ایران همکاری دارد". 
این سایت در پایان می نویسد: "اتحادیه اروپا نیز به دنبال 
سازوکار مالی تازه ای برای حفظ تجارت و روابط بانکی و مالی 
با ایران است. در نتیجه، مقامات ایران فضای الزم برای ادامه 
تنفس را دارند. امریکا همانگونه که در جریان حمله دهه 9۰ به 
عراق با هدف سرنگون ساختن صدام شکست خورد، این بار نیز 
با اعمال محدودیت شدید مالی با هدف تغییر نظام سیاسی در 
ایران شکست خواهد خورد. مردم ایران بدون شک از تحریم ها 
رنج می برند اما دولت ایران قادر خواهد بود تا هرگونه تهدیدی 

را برای بقای خود خنثی کند".
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واکنش ظریف به توهین ترامپ
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته در واکنش به سخنان دونالد ترامپ در حساب توئیتری خود نوشت:  آقای ترامپ! یک ملت همان مردم آن هستند. نامیدن مکرر ایران به عنوان ملت تروریست افشاگر خصومت با تمامی مردم 
است و دلیل واقعی هدف گرفتن این مردم توسط تحریم های غیرقانونی شما را برمال می کند. ولی رویای تندروهای آمریکایی برای نابودکردن ملت ایران هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ در مصاحبه خود با خبرنگاران برای 

دومین بار طی یک سال گذشته، در اظهاراتی توهین آمیز از ایرانی ها به عنوان یک ملت تروریست یاد کرد. گفتنی است ترامپ در بیانیه خود مدعی شده است: »دنیا جای خطرناکی است. 

اخبار رسانه های غربی: 

آمریکا باید با ایران وارد مذاکره شود

سخنگوی وزارت خارجه:

اروپا در مقابل آمریکا ناتوان است
به  اشاره  با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 
و  غذا  دارو،  چون  مختلفی  حوزه های  در  آمریکا  یک جانبه  تحریم های 
... گفت: ما با توجه به تجاربی که از تحریم های یک جانبه و غیرعادالنه 
و  بلدیم  را  راهکارهای خودمان  آمریکا در چهار دهه گذشته داشتیم، 
نهایتا در حوزه اقالم ضروری تا حدی که می توانستیم، انبارهای کشور 

را پر کردیم.
به گزارش ایسنا، قاسمی درخصوص سازوکار ویژه اروپا نیز گفت: اتحادیه اروپا نشان 
داد که عالقه مند نیست ایران از برجام خارج شود و برجام باید به عنوان یک ضرورت 
حفظ شود. این مباحث مدت هاست که با اتحادیه اروپا وجود دارد و امیدوار بودیم که 
تاکنون این سازوکار مالی به نتیجه مشخصی برسد، اما در اینجا هم فشارهای سنگین 
آمریکا بر روی کشورها و شرکت های اروپایی و به خصوص موسسات پولی و مالی، 
آنها را با برخی دشواری ها مواجه کرده است. ما در این زمینه هم آنگونه که تصور 
می کردیم و علی رغم پیشرفت های خوبی که داشتیم، نتوانستیم مساله را نهایی کنیم 
تا این سازوکار بتواند در حوزه اقالم ضروری و یا حتی کار با شرکت های متوسط و 
کوچک و حتی با کشورهای دیگر کار ایران و مردم ما را پیش برد. البته در این باره 
هنوز وضعیت به حدی نرسیده که احساس ناامیدی مطلق درباره کار اروپا داشته 
باشیم و تماس ها همچنان وجود دارد.  وی همچنین اظهار کرد: فکر می کنم در بحث 
ایجاد سازوکار مالی با اتحادیه اروپا هم نهایتا باید اروپا بر اساس تعهداتی که در برجام 

پذیرفته عمل کند. 
اروپا اصرار دارد که برجام باقی  بماند و ما هم به دلیل اصرار آنها در برجام باقی 
مانده ایم. بنابراین آنها موظفند که تعهدات شان را انجام دهند و این یک باید برای 
اتحادیه اروپا است. امیدواریم که اروپایی ها بتوانند با خردمندی الزم در این حوزه 
بین خودشان این تفاهم را انجام دهند. اگرچه با دشواری هایی روبه رو هستند، اما 
به نظر می رسد اگر با کمی جدیت تالش کنند می توانند سازوکارهای ویژه را که به 
SVP  معروف شده است، شکل داده و نهایتا آن را توسعه دهند. قاسمی افزود: این 
اقدام می تواند پایه ای برای سیر تکاملی که اتحادیه اروپا از دهه های پیش در حوزه 
ویزای شینگن و پول واحد یعنی یورو که یک موفقیت بزرگ بود، آغاز کرده است، 
باشد و بتواند این اقدام را در زمینه ایجاد یک سازوکار مالی هم انجام دهد و سازمانی 
برای آن پیدا کند که بتواند به استقالل اروپا بیشتر کمک کند. ما احساس می کنیم 
امروز اروپا در مقابل آمریکا ناتوان است و آنها به کّرات در مالقات های خصوصی و 
غیرخصوصی به این موضوع اذعان کرده و اعالم می کنند که باور نمی کردند تا این 
حد ناخواسته از استقالل خودشان بکاهند و وابستگی شان به آمریکا تا این حد زیاد 
باشد. فکر می کنم افکار عمومی اروپا و فرهیختگان و دولت مردان اروپا هم با این 
وضعیت خیلی موافق نیستند و نهایتا فکر می کنم ایران، برای اروپایی ها فرصت 
خوبی است که آنها بتوانند از این فرصت مسیر جدیدی را برای استقالل هرچه 

بیشتر خودشان ایجاد کنند.

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای عربستان سعودی را به 
شکنجه و آزار جنسی فعاالن زندانی حقوق بشر متهم 
کرد. در بیانیه این سازمان که روز گذشته منتشر شد، از 
پادشاهی سعودی خواسته شده است تا این زندانیان را 

فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.
به گزارش یورو نیوز، عفو بین الملل می گوید: »بیش از ده کنشگر 
حقوق بشر، از جمله چند زن که از ماه مه سال ۲۰۱۸ در بازداشت 

به سر می برند، بارها با شوک الکتریکی شکنجه شده اند. برخی از 
آن ها پس از این شکنجه ها توان راه رفتن و یا حتی سر پا ایستادن 
را از دست داده اند. دستگاه امنیتی عربستان سعودی در بهار سال 
۲۰۱۸ و همزمان با اجرای اصالحات مدنی در این کشور مانند 
اعطای حق رانندگی و رفتن به استادیوم ها و سالن های سینما به 
زنان، شماری از معترضان و کنشگران حقوق بشر را در این کشور 

بازداشت و به زندان ذهبان منتقل کرد.

عفو بین الملل می گوید بر اساس گزارش های رسیده به این 
سازمان، دست کم یک زندانی در زمان بازداشت از سقف آویزان 
شده و یک زن زندانی بارها توسط بازجویان با صورت های پوشیده 

مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
آزار  ذهبان  بازداشتگاه  در  هم  زندانی  زن  سه  کرده  گزارش 
جنسی دیده اند. عفو بین الملل می گوید کنشگران سه ماه اول 

بازداشت خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند. لجین هذلول، 
ایمان آل نفجان، عزیزه یوسف، سمر بداوی و نسیمه سعدی 
ذهبان  زندان  در  محبوس  زن  کنشگران  شناخته شده ترین 
خواسته  جهانی  جامعه  از  همچنین  بین الملل  عفو   هستند. 
است تا با فشار بر پادشاهی سعودی، آزادی فوری و بدون قید و 
شرط این افراد و رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه آن ها در زمان 

بازداشت را تضمین کند.

عفو بین الملل عربستان را به شکنجه و آزار جنسی متهم کرد

ابتکارات خوبی در خصوص سازوکار ویژه در جریان است
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه  
» با  نوشت:  خود  توئیتری  در حساب  گذشته  روز 
مدیران سیاسی و مذاکره کنندگان هسته ای انگلیس 

و فرانسه دیدارهای خوبی در تهران داشتم. 
اراده سیاسی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی برای 

حفظ برجام همچنان جدی است.« 
همچنین  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون   
گفت:»ابتکارات جدیدی در خصوص SVP در حال 

طراحی است و مذاکرات کارشناسی ما با آنها ادامه دارد«.
به گزارش ایرنا، طرح سازو کار ویژه مالی اتحادیه اروپا طرحی است که در نشست وزیران خارجه ایران و ۱+4 در حاشیه هفتاد 

و سومین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رونمایی شد. 
شرکای برجام قرار است از طریق این سازوکار ویژه راهکارهای تداوم همکاری اقتصادی ایران با شرکت ها و بنگاه های را فراهم 
کنند با این حال این سازوکار ویژه با پیچیدگی های فنی و حقوقی مواجه شده و آمریکا هم برای جلوگیری از اجرایی شدن این 

طرح به کشورهای اروپایی فشار وارد می کند.

تجارت با ارز ملی میان ایران و روسیه
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی روسیه ۲4 در پاسخ به این پرسش 
که آیا ایران و روسیه درخصوص استفاده از ارز ملی 
گفت وگو می کنند و این موضوع چه دورنمایی دارد؟ 
اعالم کرد: تجارت با ارزهای ملی بین ایران و روسیه 
اجرا و عملی می شود و در زمان حاضر ۲۰ درصد 

تجارت دو کشور با ارزهای ملی است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که سیاست 
اروپا در برابر تحریم ها را چگونه می بینید؟ گفت: اتحادیه اروپا با حمایت سیاسی خود از برجام و اجرای سیاست مستقل نشان 
داد که می خواهد برجام را حفظ کند.  به گفته وی، آنها در حال ایجاد مکانیسم ویژه ای برای ادامه همکاری اقتصادی با ایران 
هستند و معامله با یورو را در دستور کار خود قرار داده اند، این ساز و کار اروپایی از یک سو از تجارت با ایران حمایت می کند و 

از طرف دیگر امکان تجارت با ارزهای ملی را به وجود می آورد.
سنایی تاکید کرد: در شرایط کنونی ایجاد مکانیسم ویژه اروپا نه فقط برای حفظ برجام مهم است بلکه برای کشور های اروپایی 

نیز به منظور کاهش وابستگی به آمریکا اهمیت دارد.


