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آنچه که از سفر سرزده پمپئو واضح به نظر می رسد این است 
که آمریکا قصد دارد در شرایط اعمال تحریم های بیشتر علیه 
ایران، فشارهای خود بر بغداد برای فاصله گرفتن آن از تهران 

را تشدید کند.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا شب گذشته در سفری 
غیرمنتظره و از پیش اعالم نشده وارد بغداد، پایتخت عراق شد. 
سفر این مقام عالیرتبه ایاالت متحده آمریکا به پایتخت عراق در 
حالی صورت پذیرفت که قرار بود وی به برلین، پایتخت آلمان 
سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار کند. وی پس از ورود 
به بغداد، پایتخت عراق با مقامات دولت عراق دیدار و گفتگو 
کرد. طبق اعالم رسانه های عربی، وزیر خارجه ایاالت متحده 
با  بغداد  به  غیرمنتظره اش  و  جریان سفر سرزده  در  آمریکا 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. این 
مقام آمریکایی همچنین با »برهم صالح« رئیس جمهوری عراق 
دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا در جریان 
این سفر به عراق سخنانی را مطرح کرد که برخی از آنها قابل 
تأمل به نظر می رسد. در همین ارتباط، وی درباره انگیزه های 
سفر از پیش اعالم نشده خود به بغداد به خبرنگاران گفت: 
»می خواهم با سران این کشور صحبت کنم تا به آنها اطمینان 
خاطر بدهم که عراق کشوری مستقل و با حاکمیت ملی باقی 
می ماند«. این اظهار نظر مقام سیاسی ایاالت متحده آمریکا 
پس از انتشار گزارش های مختلف از سوی رسانه های عرب زبان 
مبنی بر نارضایتی عمیق ایاالت متحده از روابط تهران و بغداد، 

مطرح می شود. وی از رهگذر این اظهارات تالش کرد تا توهم را 
به افکار عمومی القا کند که برخی طرف ها و در رأس آنها ایران 
برای استقالل و حاکمیت ملی عراق خطرآفرین هستند! از همین 
این اظهار نظر مایک پمپئو می تواند مؤید گزارش های  روی، 
از  آمریکا  متحده  ایاالت  نارضایتی  در خصوص  منتشر شده 
پایگاه عرب زبان  ایران و عراق باشد. در همین راستا،  روابط 
»العهد« اخیراً گزارشی را در خصوص خشم و عصبانیت مقامات 
ایاالت متحده آمریکا از دولتمردان عراقی منتشر کرده بود. این 
از دست  آمریکا  »چرا  عنوان  با  مطلبی  در  زبان  عرب  پایگاه 
عراق خشمگین است« تأکید کرده بود: »واقعیت آن است که 
رویکرد دولت بغداد در مسیر مخالف با تحریم های ضد ایرانیِ 
واشنگتن، خشم آمریکایی ها را به دنبال داشته است«. در همین 
حال، وزیر خارجه آمریکا سواالت خبرنگاران را درباره دالیل تغییر 
ناگهانی برنامه سفرش بی پاسخ گذاشت. وی مجدداً ادعاهای بی 
پایه و اساس خود درباره اینکه ایران قصد حمله به منافع آمریکا 
در عراق را دارد تکرار کرد و گفت که وقوع چنین اتفاقی بر عراق 
هم اثر خواهد گذاشت. پمپئو افزود: »مطمئناً اگر منافع آمریکا 
در عراق تهدید شود روی عراق هم اثر خواهد گذاشت«. این 
سخن وزیر خارجه آمریکا را به نوعی می توان تهدید تلویحی 
مقامات عراق به تداوم روابط گسترده با جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یکی از همسایگان اصلی بغداد، تلقی کرد. به نظر 
می رسد که کاسه صبر آمریکایی ها از روابط و مناسبات گسترده 
تهران و بغداد در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی 
لبریز شده و آنها سیاست تهدید را البته به صورت غیرمستقیم 

در پیش گرفته اند. البته پیشتر نیز مقامات آمریکایی به چنین 
سیاستی در قبال بغداد متوسل شده بودند؛ هرچند که تاکنون 
نارضایتی  و  نگرفته اند. خشم  تهدیدات  این  از  نتیجه ای  هیچ 
مقامات آمریکایی از آن جهت است که همزمان با عدم تمدید 
معافیت تحریمیِ آمریکا علیه ایران، بغداد همچنان به روابط 
و مناسبات اقتصادی خود با تهران ادامه می دهد. در ارتباط با 
نارضایتی آمریکایی ها از عدم پایبندی بغداد به تحریم های ضد 
ایرانی، پایگاه لبنانی العهد پیشتر نوشته بود: »ایاالت متحده 
آمریکا چندی پیش با کالم های پیامی خود به عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق نسبت به رویکرد وی ابراز نارضایتی و حتی 
ابراز خشم کرده است«. این پایگاه در ادامه گزارش خود آورده 
بود: »بخش بزرگی از خشم آمریکا به علت روابط مثبت و رو به 
رشد بین بغداد و تهران و عدم تمایل دولت عراق برای پایبندی 
به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران باز 
می گردد«. از سوی دیگر، »مایک پمپئو« وزیر خارجه ایاالت 
متحده آمریکا در توضیح بیشتر درباره ادعاهای مطرح شده در 
خصوص قصد ایران برای تهدید منافع آمریکا در عراق گفت: 
»تالش هایی در جریان بودند تا نیروهای آمریکایی که مبارزه 
علیه داعش را ادامه می دهند از عراق بیرون رانده شوند. این 
برای دولت عراق اهمیت باورنکردنی دارد«. این اظهارات وزیر 
جمهوری  علیه  فرافکنی  نوعی  به  می توان  را  آمریکا  خارجه 
اسالمی ایران تلقی کرد؛ چراکه این مردم و احزاب و جریان های 
سیاسی عراقی هستند که در وهله اول خواستار خروج نیروهای 
بود که  پیش  از خاک کشور خود هستند. چندی  آمریکایی 

ائتالف های بزرگ پارلمانی در عراق از جمله ائتالف های »اصالح 
و سازندگی« و »البناء« در بیانیه هایی جداگانه خروج هرچه 
سریع تر آمریکایی ها از عراق را خواستار شدند. از همین روی، 
پر واضح است که است که احزاب و جریان های سیاسی به ویژه 
ائتالف های بزرگ پارلمانی عراق امروز خواستار خروج نیروهای 
آمریکایی هستند و پمپئو تالش می کند از طریق فرافکنی بر این 
واقعیت آشکار سرپوش بگذارد. از سوی دیگر، تالش وی برای 
القای مبارزه آمریکا با تکفیری ها در حالی است که وی خود به 
خوبی می داند مقامات عراقی همواره و در مناسبت های مختلف 
از جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که در خط مقدم 

مبارزه با داعش در عراق ایستاد، یاد کرده اند و نه از واشنگتن.
وزیر خارجه آمریکا اما در بخش دیگری از سخنان خود گفت 
که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا را از سفر خود مطلع 
کرده و ترامپ از او خواسته چندین پیام به مسئوالن در عراق 
برساند. وی مدعی شد: »پیام اصلی این است: ما می خواهیم 
اطمینان حاصل کنیم عراق در وضعیتی است که رابطه ای که ما 
با آنها تشکیل داده ایم و رابطه ای که متحدان ما در منطقه با آنها 

تشکیل داده اند مستحکم باقی می ماند«.
این اظهارنظر پمپئو به خوبی حاکی از آن است که وی روابط 
بغداد و واشنگتن را در خطر می بیند. این مسأله آنجا بیش از 
پیش آشکارتر می شود که »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
عراق تاکنون از سفر به واشنگتن امتناع ورزیده است؛ این در 
حالی است که آمریکایی ها مدت ها پیش از وی به طور رسمی 

برای سفر به واشنگتن دعوت به عمل آورده اند.

  
سردار جوانی:

وزارت دفاع می تواند به خودروسازان کمک کند
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه تجارب نیروهای مسلح برای پیشرفت 
صنعت خودرو استفاده شود، گفت: وزارت دفاع می توانند در صورت 

وجود آمادگی و اراده به صنعت خودرو کمک بسیاری کنند.
سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می توان 
تجارب نیروهای مسلح که توان و دانش ساخت موشک، زیردریایی و 
تجهیزات پیشرفته را دارند در صنعت خودرو و قطعه سازی برای ثبات 
این صنعت و بی اثر کردن تحریم های استفاده کرد، گفت: تجربه ۴۰ ساله 
گذشته نشان می دهد ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی توانایی بسیار 

باالیی در تبدیل تهدیدات و فشارهای اقتصادی به فرصت دارند.
و  اقتصادی  فشارهای  زمان  هر  گذشته  سال   ۴۰ در  داد:  ادامه  وی 
تحریم ها یکی از حوزه ها را هدف قرار داده و در مقابل آن اراده جمعی 
برای استفاده از ظرفیت های داخلی شکل گرفته است، در آن حوزه شاهد 

موفقیت و دستاوردهای فراوانی بوده ایم.
نظامی  حوزه  سنگین  تحریم های  به  ادامه  در  سپاه  سیاسی  معاون 
و دفاعی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و اظهار داشت: 
صنایع دفاعی نمونه برجسته و روشنی از پیشرفت و خودکفایی با وجود 
شدیدترین تحریم ها بوده است. ما در حوزه های مختلف زمینی، هوایی، 
دریایی و جنگ افزارهای مورد نیاز برای دفاع از کشور از ابتدای انقالب در 
شدیدترین تحریم ها قرار داشتیم. به همین دلیل نظام اسالمی به نیروهای 
متخصص و ظرفیت های داخلی کشور توجه ویژه ای کرد و نتیجه آن این 
شد که امروز جمهوری اسالمی به لحاظ قدرت نظامی برخوردار از یک 
قدرت بازدارنده کامالً بومی است و دانش تولید و به کار گیری تجهیزات 

نظامی و دفاعی را در اختیار دارد.
به  داخلی  توان  به  اتکا  واسطه  به  دفاعی  در حوزه  امروز  افزود:  وی 
خودکفایی رسیده ایم و نیازی به تأمین اقالم دفاعی از خارج کشور نداریم 
و حتی در زمره یکی از صادرکنندگان تجهیزات نظامی به دیگر کشورها 

قرار داریم.
سردار جوانی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که صنعت خودرو سازی 
و قطعه سازی کشور در تحریم قرار دارد و امروز این صنعت به دلیل 
همین فشارها و تحریم ها دچار آشفتگی شده و شاید یکی از دالیل افزایش 
سرسام آور قیمت خودرو همین بحث تحریم ها باشد، معتقدیم با توجه به 
تجارب ۴۰ سال گذشته کشور، در کل کشور به خصوص دولت و بخش 
صنعت خودرو باید یک اراده شکل بگیرد تا از ظرفیت های داخلی برای حل 
مشکالت موجود استفاده شود. وی در ادامه تاکید کرد: اگر از ظرفیت های 
موجود و توان داخلی بهره برداری شود، تهدید و تحریم می تواند فرصتی 

برای شکوفایی صنعت خودرو در آینده ای نزدیک باشد.
برای  مسلح  نیروهای  تجارب  از  استفاده  خصوص  در  جوانی  سردار 
پیشرفت صنعت خودرو اظهار داشت: ظرفیت های گوناگونی در داخل 
کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این توانمندی در صنایع دفاعی 
و در اختیار نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح به خصوص وزارت دفاع 
می توانند در صورت وجود آمادگی و اراده به صنعت خودرو کمک بسیاری 
کنند. امیدوارم این اتفاق میمون رخ دهد زیرا اعتقاد داریم همواره باید 
تهدیدات، فشار و تحریم دشمن را به فرصت تبدیل کرد و این وابستگی ها 

را کاهش و نقاط ضعف را تبدیل به قدرت کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از توان داخلی استفاده شود، خروجی 
نهایی اقدامات آمریکایی ها در این مقطع از تحریم و فشار، پیشرفت و 

خودکفایی در صنعت خودرو است.

اخبار

روزنامه صبح ایران
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کامیکهتلخشد
خودکفایی بنزین زیر سایه قاچاق

توقف برجام

ظریف: 
اقدام ایران درچارچوب برجام خواهد بود

ظریف در آستانه واکنش متقابل تهران دربرابر عدم اجرای برجام گفت: 
اقدامات آتی ایران به طور کامل در چارچوب برجام خواهد بود و جمهوری 

اسالمی از این معاهده بین المللی خارج نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در بدو ورود به مسکو گفت: اقداماتی که 
آمریکا در طول یک سال گذشته به ویژه، هم قبل از خروج و هم بعد از خروج 

از برجام کرده کامالً مشخص برای ایجاد یک وقفه در ادامه کار برجام بود.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی با علم به این سیاست آمریکا با مدارا و با 
صبر استراتژیک برخورد کرده، متأسفانه اتحادیه اروپا و بقیه اعضای جامعه 
بین المللی، این توان را نداشتند که در برابر فشار آمریکا ایستادگی کنند و 
لذا جمهوری اسالمی این طور به مصلحت دیده که از برخی از تعهدات و 
اقداماتی که به صورت داوطلبانه در برجام انجام می داده، این اقدامات را 

فعالً اجرا نکند.
وی تاکید کرد: این حق برای ایران در برجام دیده شده یعنی ما االن خارج از 

برجام عمل نمی کنیم بلکه در چارچوب برجام عمل می کنیم.
ظریف توضیح داد: مواد ۲۶ و ۳۶ برجام چنین اختیاری را به ایران و البته 
سایر کشورهای عضو داده که اگر کشوری تعهدات خودش را اجرا نکرد، آنها 

هم تعهدات خود را به صورت جزئی و کلی اجرا نکنند.
وزیر امور خارجه یادآور شد: این تحولی است که روز چهارشنبه در اجرای 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران انجام خواهد شد که همکارانم در 
تهران جزئیات آن را به اطالع مردم خواهند رساند.

وی ادامه داد: اما هدفی که من از سفر به مسکو دارم برای مذاکره در مورد 
همین موضوعات و همین طور مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با 

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: موضوعاتی که ما با روسیه در 

آن شریک هستیم، در سطح بین المللی بسیار زیاد است.
ی گفت: ما هر دو مخالف سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا هستیم، حاال 
چه این سیاست ها در مورد برجام و چه در مورد ونزوئال باشد، ما با هم در این 

زمینه ها همکاری کرده ایم.
ظریف اضافه کرد: همکاری های منطقه ای جمهوری اسالمی و روسیه به 
خصوص در موضوع سوریه و مقابله با تروریسم در این کشور و همین طور 
تالش برای پایان دادن جنگ و درگیری در سوریه در کنار ترکیه، تالش هایی 
است که جامعه بین المللی به عنوان تنها تالش هایی که توانسته تاکنون مانع 
گسترش خشونت شود، از آن استقبال کرده اند لذا ما و روسیه دو شریک 
راهبردی در منطقه هستیم و این سیاست ها و این همکاری ها ادامه پیدا 

خواهد یافت و فردا هم در همین زمینه ها گفت وگوهایی خواهیم داشت.
وی افزود: در مورد موضوع برجام، روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای 
امنیت و یکی از اعضای برجام، طرف مذاکره ما خواهد بود، نخستین مذاکره 

رسمی ما همزمان با اقداماتی که در سالروز خروج آمریکا از برجام انجام 
خواهیم داد، با الوروف وزیر امور خارجه روسیه خواهد بود که خود او نقش 
گسترده ای در به نتیجه رسیدن برجام داشته است. روسیه از همکاران نزدیک 
ما در سال های اخیر بوده و امیدواریم که این همکاری با جدیت بیشتر و با 

نقش مستقیم روسیه ادامه پیدا کند.
ظریف اظهار داشت: بحث های دو جانبه بسیار زیادی با روسیه داریم و 
همکاری های دوجانبه ما در طول سال های گذشته به عالی ترین حد خود در 
بخش های اقتصادی و دیگر حوزه ها رسیده است و انشاالله در مورد زمینه های 

مشترک بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
»محمد جواد ظریف« امروز چهارشنبه در مالقات با »سرگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه فدرhسیون روسیه مسائل دوجانبه، برجام و سایر مسائل 

منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
تمدید برنامه همکاری های وزارتخانه های امور خارجه ایران و روسیه و نیز 
تفاهمنامه در زمینه تسهیالت ورودی و اقامتی برای اعضای خدمه پروازی 
شرکت های هواپیمایی دو کشور از دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار وزرای 

خارجه ایران و روسیه خواهد بود.
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه پروتکل توافق 
دوجانبه تسهیل شرایط سفر اتباع ایران و روسیه را امضا کرده و در کنفرانس 

مطبوعاتی نتایج مذاکرات خود را با اصحاب رسانه در میان خواهند گذاشت.

جزئیاتنحوهساماندهی
کودکانکاروخیابان
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مهمدانستنکسبمقام
درمدارسماهیتورزش
آموزشیرازیرسوالمیبرد
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