
نتانیاهو: با ایران در سوریه مقابله می کنیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با تکیه بر ادعای واهی تالش ایران 
برای گسترش نفوذ خود در سوریه گفت که این رژیم تنها نیرویی است که 

با ایران در سوریه مقابله می کند.
به گزارش ایسنا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه 
)امروز( در کنفرانس گلوبز در قدس اشغالی به تکرار ادعاهای خود درباره حضور 

نظامی ایران در سوریه پرداخت.
به نوشته روزنامه اورشلیم پست، نتانیاهو در سخنان خود گفت: ارتش ما تنها 
نیرویی است که با ایران می جنگد. ما در حال پیروزی در این جنگ و غلبه بر نفوذ 

ایران در سوریه هستیم.
وی با اذعان به اینکه رژیم صهیونیستی حمالتی را علیه سوریه انجام می دهد، 
افزود: ما به سوریه حمله می کنیم. ما تنها نیرو در جهان هستیم که با ایرانی ها مقابله 

می کنیم و در حال دستیابی به موفقیت هایی هستیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت: شما باید شر را زمانی که هنوز 
کوچک است متوقف کنید و این چیزی است که ما اکنون با آن مواجهیم. ما به 
ایران در سوریه ضربه می زنیم و آمریکا نیز از لحاظ اقتصادی در حال ضربه زدن 

به آنها است.
به گزارش ایسنا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار این ادعاهای بی اساس 
خود و ایجاد ترس نسبت به حضور ایران در سوریه همواره تالش کرده است تا 
حمالت غیرقانونی خود علیه خاک سوریه را توجیه کند و مدعی است که برای دفاع 

از خود در برابر تهدید ایران دست به چنین اقداماتی زده است.
این در حالی است که مقامات کشورمان و به عالوه مقامات ارشد سوریه و روسیه 
بارها تاکید کرده اند که حضور ایران در سوریه قانونی بوده و تنها برای مقابله با 
تروریسم و افراط گرایی است. کمک ایران به جنگ علیه گروه های تروریستی به 

ویژه در عراق و سوریه تاکنون ثابت شده است.
در همین راستا، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان چندی پیش در 
یک مصاحبه تاکید کرد که جمهوری اسالمی تنها برای هدف مقابله با گروه های 

تندرو در سوریه حضور نظامی دارد، زیرا توسط دولت این کشور دعوت شده است.
وی افزود: همگان کمک ما به مقابله با تروریسم و افراط گرایی را به رسمیت 

می شناسند و هیچ دلیل دیگری برای این حضور ما )در سوریه( وجود ندارد.

رئیس جمهوری عراق هنوز مقدمه ای برای سفر به سوریه 
نچیده است

طی  کشور  این  رییس جمهوری  گفت،  عراق  در  دیپلماتیک  منبع  یک 
روزهای آتی سفری رسمی به سوریه خواهد داشت. این در حالی است که 

سخنگوی ریاست جمهوری این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، لقمان الفیلی،  سخنگوی ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای 
کوتاه امروز )چهارشنبه( اظهار کرد، برهم صالح، رئیس جمهوری کشورش با تمام 
کشورهای هم جوار در ارتباط است و هنوز مقدمه ای برای سفر به دمشق نچیده است.

الفیلی افزود، اخباری که درباره سفر قریب الوقوع صالح به دمشق منتشر شده دقیق 
نبوده و عاری از صحت هستند. ما این اخبار را که رسانه های داخلی و عربی منتشر 

کرده اند، تکذیب می کنیم.
پیشتر یک منبع دیپلماتیک در عراق به خبرگزاری اسپوتنیک گفته بود که برهم 

صالح طی روزهای آتی در چارچوب سفری رسمی، راهی پایتخت سوریه می شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، از زمان آغاز درگیری های سوریه در سال 
۲۰۱۱ تاکنون، این نخستین  باری خواهد بود که رئیس جمهوری عراق به این کشور 

سفر می کند.

نیکی هیلی:

بن سلمان باید خوی "اوباش گری" خود را کنار بگذارد
نماینده آمریکا در سازمان ملل از تعبیر تندی برای توصیف ویژگی های 
رفتاری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان استفاده کرد و گفت، او باید 
خصلت بد خود را که به خلق و خوی "اوباشان" نزدیک بوده و شبیه به 

کسانی است که با خشونت و تهدید رفتار می کنند، کنار بگذارد.
به گزارش ایسنا، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل با اینکه می داند حتی 
اگر در آینده پست های باالتری را به دست بگیرد بن سلمان احتماال در قدرت باقی 
خواهد ماند اما اظهارات او از لحن مودبانه ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 

و مایک پامپئو، وزیر خارجه این کشور استفاده می کنند، عدول کرد.
هیلی در گفت وگو با واشنگتن اگزماینر گفت: بن سلمان به آمریکا درباره اتفاقی 

که برای جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی رخ داد، توضیحاتی بدهکار است.
با آن به  تاکید کرد، شیوه ای که بن سلمان  نماینده آمریکا در سازمان ملل 
پیامدهای قتل خاشقجی رسیدگی می کند، لحظات حساسی را در دوره قدرت او 

رقم می زند، او ایده های خوب بسیاری دارد و می خواهد در طول زمان تغییر کند.
تحلیلگران بر این باورند که موضعگیری هیلی از دیگر مسؤوالن دولت آمریکا تندتر 
است، او با اینکه باور دارد بن سلمان در قتل خاشقجی دست داشته اما در این باره 

در یک صف با ترامپ نشسته است.
وی همچنین درباره استفاده از سالح شیمیایی در سوریه اظهار کرد، اگر سالح 
شیمیایی در سویه استفاده شود دقیقا می دانیم چه کسی آن را استفاده کرده از این 
رو به روس ها، سوری ها و ایرانی ها می گوییم دقت بیشتری بکنند. ما هشدار داده ایم 
که سالح شیمیایی نباید استفاده شود. استفاده مجدد اقدام مجدد ترامپ را به دنبال 
خواهد داشت. ما را دوباره امتحان نکنید. اگر بشار اسد، روسیه و ایران به همین روش 

ادامه دهند پیامدهای آن جدی خواهد بود.

مقابله ای  جریان  یک  دارند  سعی  کشور ها  این  االن 
در برابر عربستان و متحدانش ایجاد کنند تا به نوعی 
دولت  برسانند.  نسبی  ثبات  یک  به  را  منطقه  شرایط 
قطر اعتقاد دارد که شورای همکاری خلیج فارس از ان 
اهداف و اصول بنیادین خود که در سال ۱۹۷۹ به واسطه 
ان ها به وجود امد، فاصله گرفته و الزم است تغییراتی 

در این شورا ایجاد شود
فرارو- یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: »مواضعی که 
وزرای امور خارجه ایران، قطر، ترکیه و عراق در نشست اخیر 
دوحه اتخاذ کردند، نشان می دهد که یک جریان جدیدی در 
منطقه در حال شکل گیری است که اگر در آینده کشور های 
فعلی  سیاست های  به  بخواهند  مصر  و  عربستان  و  امارات 
خود در قبال قطر ادامه دهند، این ائتالف می تواند شرایط را 
برای دوحه بهبود ببخشد. البته االن شرایط میان کشور های 
عربستان و امارات در خصوص یمن اصال مناسب نیست و بعید 
نیست این دو کشور هم به خاطر همین مسائل از هم فاصله 
داشتند،  همکاری  یکدیگر  با  جنگ  ابتدای  از  آن ها  بگیرند. 
اما حاال به نظر می رسد بر سر ماجرای آتش بس اختالفاتی 

میانشان بروز پیدا کرده است.«
عربستان  پادشاه  رسمی  دعوت  قطر  امیر  انکه  از  بعد 
رد  را  فارس  نشست شورای همکاری خلیج  در  برای حضور 
برگزار شد که در آن وزرای خارجه  کرد، نشستی در دوحه 
اخبار  البته  داشتند.  حضور  ترکیه  و  عراق  ایران،  کشور های 
زیادی از این نشست منتشر نشد، ولی توییت اخیر محمدجواد 
ظریف و عکسی که او از این نشست منتشر کرد، این گمانه 
زنی را ایجاد کرده که ممکن است ائتالف جدیدی در منطقه با 

محوریت این کشور ها شکل بگیرد.
ظریف در باره این نشست نوشت: »در مجمع دوحه چنین 
گفتم: تحریم ها هرگز موثر نبوده اند. تحریم ها به مردم عادی 
این  تغییر نمی دهند.  را  اما سیاست ها  ایران آسیب می زنند، 
چرخش سیاست های آمریکا بود که امکان گفتگو با ایران را 
فراهم کرد. همان پویایی امروز هم صادق است. ایران و سه 
کشور اروپایی به اضافه روسیه و چین هنوز دورهم مانده اند 
و این آمریکا بود که تصمیم گرفت از توافق این جمع خارج 
برخی  حاال  بنابراین  بکارد.«  مرج  و  هرج  و  و خشونت  شود 
کارشناسان به این جمع بندی رسیده اند که ممکن است در 
آینده نزدیک ائتالفی میان این کشور ها ایجاد شود و در برابر 
ائتالف کشور هایی مانند عربستان، امارات، مصر و... قرار بگیرد.
خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  زارع  اصغر  خصوص  همین  در 
طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »بعد از برگزاری جلسه شورای 
همکاری خلیج فارس در ریاض و علی رقم دعوتی که شخصا 
پادشاه عربسان از امیر قطر انجام داد و وی حاضر به شرکت در 
آن نشد، بالفاصله نشستی در دوحه پایتخت قطر برگزار شد 
که وزرای خارجه چندین کشور منطقه از جمله ایران و ترکیه 
و عراق هم در آن حضور داشتند. در این نشست دولت قطر 
تالش کرد رویکرد های جدیدی را در خصوص مسائل منطقه 
مطرح کند. در همین راستا پیش تر هم قطر اعالم کرده بود 
که به دنبال ایجاد یک ترتیبات امنیتی جدید در منطقه است 
که با همکاری ایران و ترکیه و عراق آن را دنبال خواهد کرد.«
قطر،  جدید  رویکرد  این  عمده  »دلیل  کرد:  تاکید  وی 

در  که  سعودی ها  پدرخوانده ای  رفتار های  است.  عربستان 
برای  را  باالیی  سلطه  و  نفوذ  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
خودشان ایجاد کرده و باعث شده که سیاست های عربستان 
به عنوان اساس رویکرد این شورا در دستور کار قرار می گرفت. 
اما بعد از اینکه اختالفاتی میان کشور های حوزه خلیج فارس 
به خصوص میان عربستان و قطر اتفاق افتاد و بعد از ان هم 
کشور هایی مانند کویت و امارات و مصر به پیروی از عربستان 
روابط خود را با قطر قطع کردند و حتی تا جایی پیش رفتند 
که قطر را در یک محاصره همه جانبه قرار دادند و بعد هم طی 
این دوسال سعی کردند با انتساب عملیات تروریسیتی به قطر، 
شرایط این کشور را تحت تاثیر قرار دهند، دوحه به طور کلی 
حساب خود را از ان جدا کرد و به سمت ایران، ترکیه و عراق 

گرایش پیدا کرد.«
زارعی تصریح کرد: »البته گرایش قطر به سمت ایران مختص 
چند وقت اخیر نیست. در دوره ای پرتنش میان ایران و جامعه 
شورای  اعضای  از  سعودی  عربستان  که  شرایطی  در  جهانی 
به  نظامی  فارس سعی داشتند فضای حمله  همکاری خلیج 
ایران را فراهم کنند، قطر قرارداد افزایش همکاری های امنیتی 
و مبارزه با تروریسم با ایران امضا کرد. اصال به طور کلی قطر 
در میان شش کشور شورای همکاری نسبت به امارات، بحرین 
و عربستان روابط گرم تری با ایران داشته و در مقاطع پرتنش 
میان ایران و شورای همکاری رفت و آمد های دیپلماتیک میان 
میانجی  قطر  مواقع  برخی  در  حتی  و  بوده  برقرار  طرف  دو 
کاهش تنش ها بین ایران و شورا بوده است. در زمان میزبانی 
از سوی  فارس  اجالس رهبران عضو شورای همکاری خلیج 
قطر، این کشور برای اولین بار در تاریخ شورای همکاری از 

رئیس جمهور ایران برای شرکت در این نشست دعوت کرد.«
او افزود: »بنابراین االن این کشور ها سعی دارند یک جریان 
مقابله ای در برابر عربستان و متحدانش ایجاد کنند تا به نوعی 
شرایط منطقه را به یک ثبات نسبی برسانند. دولت قطر اعتقاد 
از ان اهداف و اصول  دارد که شورای همکاری خلیج فارس 
بنیادین خود که در سال ۱۹۷۹ به واسطه آن ها به وجود آمد، 
فاصله گرفته و الزم است تغییراتی در این شورا ایجاد شود. 
زیرا در شرایط فعلی این شورا به نوعی ابزاری برای اهداف آل 
سعود است. این دیدگاه قطر اصال بی راه نیست و اگر نگاهی به 
چندین دوره اجالس شورای همکاری بی اندازید می بینید که 
االن سال هاست که جنس رویکرد خروجی این شورا با گذشته 

تفاوت بسیاری دارد.«
این استاد دانشگاه در خصوص نشست اخیر در دوحه گفت: 
عراق  و  ترکیه  قطر،  ایران،  امور خارجه  وزرای  »مواضعی که 
اتخاذ کردند، نشان می دهد که یک جریان جدیدی در منطقه 
در حال شکل گیری است که اگر در آینده کشور های امارات 
و عربستان و مصر بخواهند به سیاست های فعلی خود در قبال 
برای دوحه  را  ائتالف می تواند شرایط  این  ادامه دهند،  قطر 
بهبود ببخشد. البته االن شرایط میان کشور های عربستان و 
نیست  بعید  و  نیست  مناسب  اصال  یمن  امارات در خصوص 
این دو کشور هم به خاطر همین مسائل از هم فاصله بگیرند. 
آن ها از ابتدای جنگ با یکدیگر همکاری داشتند، اما حاال به 
نظر می رسد بر سر ماجرای آتش بس اختالفاتی میانشان بروز 

پیدا کرده است.«
وی تصریح کرد: »اماراتی ها االن با نزدیک شدن به دولت 
اسبق یمن و جریانات وابسته به آقای علی عبداهلل صالح که 

در همان کودتای یمن کشته شد، سعی دارند همان جریان را 
مجددا به روی کار بیاورند. اما عربستانی ها همواره به دنبال 
بازگرداندن دولت مستعفی عبدربه منصور هادی است؛ بنابراین 
به نظر می رسد با طوالنی شدن جنگ در یمن شرایط میان 
عربستان و امارات تا حدود زیادی متالطم شده است. از طرف 
دیگر دولت عمان هم به عنوان یک دولت میانه رو و صلح جو 
در شورای همکاری خلیج فارس سعی کرده یک خط مشی 
مستقل در مسائل منطقه ای دنبال کند. این ها نشان می دهد 
که ساختار شورای همکاری خلیج فارس دیگر مثل گذشته 
اتحاد و انسجام الزم را ندارند و زمینه های فروپاشی این شورا 
از  بعید نیست برخی  آرام در حال فراهم شدن است و  آرام 

این کشور ها به ائتالف ایران و قطرو عراق و ترکیه بپیوندند.«
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاسخ به این سوال که آیا 
تقابلی که در حال شکل گیری به صورت منسجم در منطقه 
است، برای کشور ها تبعاتی نخواهد داشت، گفت: »قطعا اگر 
قرار باشد این تقابل همینطور ادامه پیدا کند در منطقه شرایط 
متشنجی ایجاد خواهد کرد. همین االن اگر به وضعیت منطقه 
دقت کنید اختالفات و دشمنی ها میان متحدان عربستان با 
ایران و قطر و بعضا ترکیه و عراق باعث شده که وضعیت با 
ثباتی در منطقه حاکم نباشد. البته از قدیم االیان این تنش ها 
وجود داشته و یک زمانی تقابل میان کشور های عرب و عجم 
بود، اما االن کشور های عربی هم از یکدیگر فاصله گرفته اند 
به  هم  ماجرا  اصل  االن  است.  افزوده  تنش  سطح  بر  این  و 
این برمی گردد که حمایت های آل سعود از ایاالت متحده و 
اسرائیل باعث نارضایتی و ناراحتی بسیاری از کشور ها شده و 

شکاف میان کشور های منطقه را زیاد کرده است.«
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انتشار تصاویر جدیدی از تیم ترور خاشقجی
خبرگزاری آناتولی ترکیه امروز تصاویر جدیدی از تیم ترور جمال خاشقجی منتشر کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی ترکیه اعالم کرد: تیم ویژه ای از دستگاه اطالعات، مدیریت اطالعات و مبارزه با تروریسم در استانبول فایل های ۱۴۷ 
دوربین مداربسته در ۸0 منطقه استانبول از جمله فرودگاه بین المللی آتاتورک و مناطق الفنت و سلطان احمد را مورد بررسی قرار دارند. این فایل ها تحرکات گام به گام تیم ۱۵ نفره عربستانی از لحظه ورود به ترکیه تا زمان ترک آن را نشان 

می دهند. جنایت قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول خشم جامعه جهانی را برانگیخته است.

اخبار نشست اخیر دوحه چه پیامی به کشور های حوزه خلیج فارس مخابره کرد؟

ائتالف جدید در خاورمیانه

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به برخی از اظهار نظرها:

ظریف هدفی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نداشته و ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ،با تاکید بر این که »وزیر امور خارجه فردی 
فراجناحی و ملی است«، گفت: آقای ظریف گرایش حزبی و جناحی ندارد و 

به دنبال اهداف خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست.
 بهرام قاسمی، در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سووالی مبنی بر این که به دنبال 
حضور وزیر امور خارجه در نشست حزب »ندای ایرانیان« برخی از رسانه ها و منتقدان 
این اقدام وزیر امور خارجه را حزبی و جناحی قلمداد کرده اند و بعضا مدعی شده اند  

که ظریف به دنبال اهدافی خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰ است، 
تصریح کرد : آقای ظریف یک شخصیت برجسته در عرصه سیاست خارجی و بین 
الملل است و چون وزیر امور خارجه هستند  با دعوت های  زیادی در داخل و خارج 
کشور مواجه  هستند که ایشان نیز براساس موقعیت و فرصتی که در اختیار دارند در 

برخی از این نشست ها  شرکت می کنند.
وی با بیان این که »آقای ظریف گرایش حزبی و جناحی ندارد«، ادامه داد : چندی 
پیش دبیرکل حزب ندای ایرانیان از ایشان دعوت کرده بودند که در جمع  اعضای 
این حزب  در مورد سیاست خارجی ایران و مهم ترین اولویت ها و چالش های پیش 
روی آن، سخنرانی کنند و ایشان نیز به همین دلیل در این نشست حضور پیدا کردند، 
چنان که در سال ۹۴ نیز در مراسم گرامیداشت یاد شهدای  حزب موتلفه حضور پیدا 

کردند و به ایراد سخنرانی پرداختند.
وی با بیان این که »این حضور به معنای عضویت در یک حزب، حمایت از آن حزب 
و یا فعالیت حزبی نیست«، تاکید کرد : آقای ظریف به دنبال اهداف خاصی برای 

انتخابات ریاست جمهوری آینده نبوده و نیست.
این دیپلمات ارشد کشورمان در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا در پاسخ به این سوال 
که برخی از منتقدان به  سخنان ظریف در این نشست  نیز انتقاداتی وارد کرده  و آن 
را حزبی و جناحی عنوان کرده اند، خاطر نشان کرد : نمی توان انتظار داشت وزیر امور 
خارجه در جایگاه عالی ترین مقام دستگاه دیپلماسی کشور، در برابر هجمه ها، انتقادات 
و گاه بی انصافی های سیاسی و جناحی که بعضا  به کارکنان این وزارتخانه انجام می 
شود، به صورت کامل سکوت کند. ایشان هیچ وقت و شاید بتوان گفت به ندرت به 
صورت مستقیم نقدهای صنفی را پاسخ می دهند ولی آنجایی که این انتقادات که بعضا 

همراه با بی انصافی است، به نوع نگاه و رویکرد افراد و جریان های سیاسی به پدیده 
های جاری و ساری در سیاست خارجی بر  می گردد، قطعا ایشان بر خود وظیفه می 
داند که به تبیین دیدگاه های خود و اصول فکری که در حال حاضر سیاست خارجی 

بر آن استوار است، بپردازد.  
سخنگوی وزارت خارجه در همین راستا  خاطرنشان کرد :قطعا تفاوت در نوع نگاه به 
پدیده های سیاست خارجی به معنی مخالفت با اصول و چارچوب مدون در سیاست 
خارجی نظام و کشور و  یا عضویت وزیر امور خارجه در یک حزب خاص نیست. ایشان 
هر جا که حضور داشته است مسائل را از زاویه سیاست خارجی و روابط بین الملل 

دیده و تفسیر و تبیین کرده است.
وی  افزود: آقای ظریف عالوه بر بیش از ۳۰ سال تجربه مستقیم و  حضور بدون 
انقطاع در عرصه سیاست خارجی  و روابط بین الملل، از اساتید برجسته دانشگاه در 
این رشته نیز است و در مورد تحوالت منطقه ای و روندهای جهانی دارای نظریه و 
دیدگاه علمی و آکادمیک خود است و همواره  تالش کرده است در چارچوب اصول 
خدشه ناپذیر سیاست خارجی نظام، آنها را در زندگی حرفه ای خود بکار گیرد و 
متناسب با نیازمندی ها و ضرورت های راهبردی کشور، آنها را در سیاست خارجی 

کشور ترجمه و عملی کند.
 قاسمی در پایان با تاکید بر این که »بنا به اذعان بسیاری از کارشناسان ،صاحب 
نظران و حتی منتقدان دلسوز ،آقای ظریف  یکی از  سرمایه های اجتماعی ایران 
است«  گفت : متاسفانه  گه گاه شاهد برخورد غیر منصفانه با شخصیت های موثر 
نظام  از دیر باز و بعد انقالب بوده ایم  که قطعا  این موضوع خسارات های زیادی را 

به کشور تحمیل می کند .

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که سوئیس در 
آستانه راه اندازی سازوکاری است که به شرکت هایش اجازه 
می دهد غذا، دارو و کاالهای پزشکی را به ایران از طریق 

یک کانال پرداخت ویژه بفروشند.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، سوئیس در 
حال راه اندازی یک سازوکار است تا به شرکت هایش اجازه دهد 
کاالهایی همچون غذا، دارو و خدمات پزشکی را از طریق یک 
کانال پرداخت به ایران بفروشند که اولین سازوکاری خواهد بود 
که از موافقت واشنگتن پس از بازگرداندن تحریم هایش علیه تهران 

برخوردار می شود.
موضوع  که  بشردوستانه  کاالهای  تامین  برای  برن  طرح 
گفت وگوهای فعلی با ایران و آمریکا است، در حالی بررسی می شود 
که قدرت های اتحادیه اروپا گفته اند امیدوارند در هفته های آینده 
سازوکاری بسیار متمرکز را برای تسهیل گسترده تر تجارت با ایران 

راه اندازی کنند. این تالش های همزمان  نشان دهنده اختالف فرا 
آتالنتیک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمانی است که 

وی در ماه مه از توافق هسته ای با ایران خارج شد.
این تالش های سوئیس نیز مطابق با اصرار واشنگتن بر این است 
که اجازه تجارت کاالهای بشردوستانه با تهران را می دهد. مقامات 
آمریکایی تالش های اروپا برای مقابله با تحریم ها علیه ایران در 

حوزه های مختلف صنعتی را محکوم کرده اند.
وزارت دارایی سوئیس به فایننشال تایمز گفت که این کشور 
آماده ایجاد این کانال ویژه پرداخت در کوتاه ترین زمان است، اما 
نمی تواند تاریخ راه اندازی آن را مشخص کند. همچنین رایزنی ها با 
مقام های آمریکایی، ایرانی و شرکت های سوئیسی هنوز در جریان 

است.
سوئیس که عضو اتحادیه اروپا نیست، بخش گسترده ای در 
داروسازی دارد و سنت بی طرفی را در سیاست دنبال می کند. از 

این رو، از اعتباری قوی برای میزبانی چنین سازوکاری برخوردار 
است.

شرکت داروسازی سوئیسی روشه گفته که از رایزنی ها درباره 
راه اندازی یک کانال مالی جایگزین برای کاالهای بشردوستانه )با 
ایران( مطلع است، اما قادر به اظهارنظر بیشتر در این باره نیست. 
این شرکت اعالم کرد: تا آنجا که مطلع هستیم هنوز هیچ طرح 

منسجمی ارائه نشده است.
که  است  آورده  گزارش خود  درادامه  فایننشال تایمز  روزنامه 
وزارت امورخارجه آمریکا این پیام را ارسال کرده که مشکلی با 
راه اندازی چنین کانالی ندارد. این وزارتخانه گفته است: ما اهمیت 
چنین فعالیتی را از آنجا که به مردم ایران کمک می کند درک 
می کنیم. سیاست آمریکا هیچ گاه هدف قرار دادن چنین مبادالتی 

نبوده و حاال هم نیست.
وزارت امورخارجه آمریکا مدعی است که واشنگتن همچنان 

اجازه فروش تجهیزات کشاورزی، غذا، دارو و کاالهای پزشکی از 
آمریکا یا افراد آمریکایی را می دهد.

فایننشال تایمز گزارش داد

تالش سوئیس برای فروش کاالهای بشردوستانه به ایران از طریق سازوکاری ویژه


