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نماینده روسیه در سازمان ملل:کشورهایی که کارت دعوت ندارند ،باید از سوریه خارج شوند
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در گفتوگو
بــا یک روزنامه ســعودی گفت که همــان طور که
همــه میداننــد ،تنهــا ایــران و روســیه بــا دعوت
قانونی به ســوریه رفتهاند و همه طرفهای دیگر
بایــد این کشــور را تــرک کننــد .به گزارش ایســنا،
«واســیلی نبنزیا» در گفتوگو با روزنامه سعودی
الشرقاالوســط در رابطه با حضور روســیه ،ایران،
ترکیه و امریکا در ســوریه گفت :حضور روســیه در
ســوریه قانونی اســت ،ما با دعــوت دولت قانونی

آن کشــور در آنجا حاضر شــدیم تا برای مقابله با
تهدیدات تروریســتی بــه آنها کمک کنیــم .ایران
نیــز در آنجــا حضــور قانونــی دارد و همــان طــور
که همگــی میدانیم ،هیچ کشــور دیگری دعوت
نشــده اســت .تمام کســانی کــه بدون دعــوت به
سوریه رفتند باید آن کشور را ترک کنند.
وی در پاســخ به این ســؤال که زمانی که اسرائیل
ســوریه را هدف قرار میدهد ،روسیه از حاکمیت
ایــن کشــور حمایــت نمیکند این درحالی اســت

کــه شــما میگوییــد به جــز ایــران و روســیه همه
کشــورها باید ســوریه را ترک کنند ،گفــت :به نظر
مــن مــا نیز در زمان مناســب باید ســوریه را ترک
کنیــم و پس از مشــورت بــا دولت ســوریه این کار
را انجــام خواهیــم داد .ایرانیها نیز در آن کشــور
حضــور قانونــی دارنــد زیــرا از آنهــا دعوت شــده
اســت ،آنها نیز زمانی که دولت سوریه اعالم کند
دیگر کمکها ضروری نیســت این کشــور را ترک
خواهند کرد .به نظر من زمانی که سوریه به ثبات

کامل برســد همه کشــورها باید آنجا را ترک کنند
اما اکنون کشــورهایی در ســوریه حضــور دارند که
مطلقاً از آنها دعوت نشــده اســت؛ مانند امریکا،
فرانسه و برخی کشورهای دیگر.
وی در رابطــه بــا ترکیــه نیــز گفــت کــه این کشــور
علیرغــم اینکــه شــریک مهمی در روند آســتانه
اســت امــا بــرای حضــور در ســوریه از آن دعــوت
نشــده اســت و در نهایــت باید این کشــور را ترک
کند.

استقبال تهران از اقدام مصر برای خروج از ائتالف ضد ایرانی

لرزه در پایه های « ناتوی عربی»
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

امام جمعه نجف:

سپاه نبود ،پایتختهایتان بازار بردهداری میشد

خطیــب جمعه نجف اشــرف با رد تصمیم اخیــر امریکا در گنجاندن نام ســپاه
پاســداران انقالب اســامی در لیســت تروریســم ادعایی خود ،گفــت :اگر عوامل
مهمی مثل نقش ســپاه پاســداران نبــود ،اکنون پایتخت بســیاری از کشــورها به
بازار بردهداری داعش تبدیل شده بود .به گزارش ایرنا ،شیخ «خالد النعمانی»
خطیــب جمعــه نجف اشــرف ضمن اعــام مخالفت بــا تصمیم اخیــر امریکا
علیــه ســپاه پاســداران ،خطاب به حامیان ایــن تصمیم تصریح کــرد :اگر فتوای
مرجعیت ،جهادگری رزمندگان و نقش سپاه پاسداران نبود ،اکنون پایتختهای
بســیاری به بازار بردهداری تبدیل شــده بود و دختران و پسرانتان در آن خرید و
فروش میشــدند .وی در خطبههای نماز جمعه دیروز نجف اشــرف در صحن
مطهــر امــام علــی (ع) گفــت :گنجانــدن نام ســپاه در لیســت تروریســم امریکا
امری غیرقابل قبول اســت و موجب افزایش تنشها در منطقه میشــود .شــیخ
النعمانــی افــزود :تصمیم اخیر امریکا ملت ایران را بیــش از پیش برای دفاع از
کشور و اسالم مصممتر میکند تا با تالش بیشتر تحقق اهدافش را تضمین کند.
وی همچنین از مواضع دولت و ملت عراق در ابراز همدردی و ارســال کمک به
سیلزدگان ایرانی قدردانی کرد و آن را نشانه برادری دو کشور و دو ملت دانست.

بسیج ملی برای رفع دغدغه ملی

تردیدی نیســت که مدیریــت کامل این رخداد در ســالجاری
ادامـــــه از
بــرای دولت بســیار پرهزینه و ســنگین اســت .دولــت بدترین
صفحه اول
دوران بودجــهای خــود را طــی میکنــد .ولی فرامــوش نکنیم
کــه قــدرت دولتها و مــردم در چنین مقاطعی خود را نشــان خواهــد داد .امروز
خوزســتان به اشغال آب درآمده است .چهار دهه پیش در اشغال ارتش متجاوز
صدام بود ،اگرچه این دو اشغال از بیشتر جهات تفاوت دارند ولی در اینکه زمین
و زندگی خوزستان تحت تأثیر منفی آنها قرار گرفتهاند ،تردیدی نیست .بنابراین
با همان قدرت و انگیزهای که در دفاع مقدس عمل کردیم و خوزستان را از لوث
وجــود بعثیها پاک کردیــم ،باید خوزســتان را از آبهای ناخوانــده و مزاحم نیز
خالص کرد تا دوباره شــاهد رویش جوانههای امید و سرسبزی خوزستان شویم و
آبهای مزاحم نیز به سوی هورهای بزرگ هدایت شوند تا بلکه امسال خوزستان
از شّر ریزگردها نیز خالص شود .تمام کسانی که امسال و پیش از سیل به منطقه
رفته بودند ،از زیباییهای حیرتانگیز طبیعت منطقه لرستان و خوزستان تعریف
میکردند و در شگفت بودند .بارشهایی که یک ملت را خوشحال کرد ،اکنون به
دغدغه ملی تبدیل شده است .این دغدغه ملی با یک اراده ملی حل خواهد شد.

ëëتردیددرابتکارناتویعربی
با در نظر گرفتن چنین پیشینهای میتوان
متصور شد پیمان نظامی ناتوی عربی که
نه در یک قالب رســمی و با حضور سران
کشورهای هم پیمان که جسته و گریخته
و به شکل خبری در رسانهها بازتاب یافت
بیشــتر به عنوان راهــکاری بــرای تقویت
جنــگ روانی علیه ایــران در منطقه مورد
پیگیــری قرار میگیرد .خبرگــزاری رویترز
در تشــریح دلیــل خــروج مصــر از ایــن
ائتالف عالوه بــر جهت گیری ضد ایرانی
آن و خطــر بــروز مناقشــه با آن بــه تردید
قاهره در جدی بــودن ابتکار ناتوی عربی
اشــاره داشــته و نوشــته اســت این کشــور
سندی رسمی که این طرح را تشریح کند،
دریافت نکرده است.
از ســوی دیگر به رغم دیدارهای مســتمر
مقامهای امریکایی و رهبران کشــورهای
عربــی عضــو ناتــوی عربــی بویژه ســران
عربستان و امارات که در خالل آنها زمینه
برای فــروش میلیاردهــا دالر جنگ افزار
امریکایی به کشورهای منطقه نیز فراهم
شــد ،ادامه یافتن اختالفات موجود مانع
از نهایی شدن اسناد مربوط به این ائتالف
شد.پیداســت ،چنین پیمانــی که مقابله
بــا نفوذ منطقــهای ایــران را عرصه عمل
خــود میدانــد ،اگرچه تقویــت همکاری
جبهــه عربی مخالــف آن تحــت رهبری
امریکا را جســت وجــو میکند اما در عین
حال ،نیز هزینه ادامه رقابت را برای هردو
طرف باال میبرد .هزینه ای که مصر با در
نظــر داشــتن آن تصمیم به کنــاره گیری
از این ائتالف گرفته اســت .پیشــتر رسانه
امریکایــی المانیتــور به وجــود اختالفات
عمیق میان کشــورهای عضو این ائتالف
اشــاره کــرده و نوشــته بود ایــن اختالفات
چنان شدید است که مانع تشکیل پیمان
نظامی میان این کشورها میشود .اگرچه
مصــر و اردن دربــاره افزایش نفــوذ ایران
در منطقه نگرانیهایی دارند ،اما شــدت
نگرانی این دو کشــور به اندازه عربســتان
و امارات و بحرین نیســت .ایــن در حالی

عمران خان در راه ایران

نخستوزیرپاکستاناولاردیبهشتبهتهرانسفرمیکند

نخســت وزیــر پاکســتان بــه تهــران
ســفر میکنــد .در حـــــــالی کــه قــرار
بـــــرش
بــود عمران خان ســال گذشــته و در
نخستین سفر منطقهای خود ابتدا به تهران بیاید و سپس
راهی ریاض شــود ،شــرایط مهیای حضور او در ایران نشد
تا تهران و اســام آباد اینک مناســبات دوجانبه خود را در
بحبوحه تحوالت حســاس منطقه و ذیل ســناریوی فشــار
حداکثــری امریکا و شــرکای عربــیاش تقویــت کنند .این
مناســبات خاصــه زمانــی اهمیتــی دوچنــدان مییابد که
ایــران در فضای بازگشــت تحریمهای امریکایی حســاب
ویژهای روی همســایه شــرقی خود باز کرده اســت .این در
حالی است که عربستان در فقدان یک ائتالف مؤثر و قوی
منطقهای علیه ایران میکوشــد از طریق ارائه مشوقهای
اقتصادی و دالرهای سعودی به متحدان منطقهای ایران
از جملــه پاکســتان آنها را در جبهه عربــی ضد ایرانی خود
قــرار دهد .رویکــردی که تاکنون بــا میانه روی اســام آباد
ناکام مانده است .چه ،به گفته طلعت مسعود ،وزیر دفاع
پیشین پاکســتان یکی از برنامههای دولت عمران خان در
حوزه سیاســت خارجــی ،حفظ تعــادل در رابطــه ایران و
عربستان است .او در این باره میگوید« :هر چند مقامات
عربستان سعی خواهند کرد پاکستان را برای ایفای نقش
در ائتــاف نظامــی به رهبری این کشــور تشــویق کنند ،اما
عمرانخــان مصمــم اســت تــا از دخالــت در جنگهای

اســت کــه کویــت ،قطــر و عمــان نیــز بــا
ایــران روابط دوســتانهای دارنــد از این رو
نمیتــوان آنهــا را در قالــب یــک محــور
ضدایرانی متحد کرد.
بنابرایــن به نظر میرســد امریــکا در کنار
عربســتان در یکــی از مهمترین اقدامات
خــود در خاورمیانــه در مقابلــه بــا ایــران
شکست خورده اســت .شاید تالش برای
جلوگیری از چنین رویدادی باعث شد تا

محمد مهاجری با رد برخی استداللهای مخالفان:

در «اف ای تی اف» مسأله ما امریکا نیست

یــک فعــال رســانهای اصولگــرا تأکیــد
کــرده کــه اف ای تــی اف ارتباطــی بــا
تصمیم امریکا مبنی بــر قراردادن نام
ســپاه در لیســت گروههــای تروریســتی
ندارد.
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،محمــد
مهاجــری نوشــته اســت :در روزهــای
اخیــر و بــه دنبــال متهــم کــردن ســپاه
پاســداران به تروریســم از ســوی دولت
امریــکا ،عــدهای بــا تکــرار حرفهــای
قدیمــی و تکــراری ،ایــن موضــوع را
بــدون اینکــه ربطــی داشــته باشــد ،به
 FATFربــط دادهانــد .شــبه اســتدالل
آنها این اســت که چون امریکا ســپاه را
تروریســت خوانده ،پیوســتن به FATF
عمــاً بســتن دســت این نهــاد انقالبی
بــرای کمــک بــه نهضتهــای انقالبی
و آزادیبخــش اســت و به همیــن دلیل
بایــد از پیوســتن به آن خــودداری کرد.
وی در رد ایــن اســتداللها نوشــته
اســت :امریــکا و برخــی متحدانــش در
منطقــه و بویــژه رژیــم صهیونیســتی
تــاش بســیاری کردهانــد کــه ایــران به
 FATFنپیونــدد .ایــن تالشهــا حتــی
در آخریــن نشســت در پاریــس هــم
بــه صــورت گســترده اعمــال شــد امــا
نتیجــهای نداشــت .طبیعــی اســت که
امریــکا و ارتجــاع منطقــه بــه دنبــال
منــزوی کردن ایران باشــند .به نوشــته
مهاجــری ،اصوالً امریکا بــه عنوان یک
ناقض همیشگی مقررات بینالمللی،
برای اعمال فشــار و تحریــم و ...نیازی
بــه  FATFندارد .مگر در ســال 1358
و ســالهای بعــد از آن کــه امریکاییها

خبــر اول اینکه ،منابع خبری از بروز اختالفات جدید
دیـــگه در میــان برخــی از اعضای دولــت «دونالد ترامپ»،
س جمهــوری امریکا و ســناتورهای این کشــور بر
چه خبر رئی 
ســر اجرای سیاست موسوم به «کارزار فشــار حداکثری» علیه ایران خبر
دادهاند.به گزارش تابناک ،به نوشــته وبسایت شبکه خبری بلومبرگ،
گروهــی از ســناتورهای جمهوریخــواه امریکایــی در نامــهای بــه «مایــک
پمپئو» ،وزیر خارجه کشورشان از او خواستهاند از ادامه برنامه تحقیقات
هســتهای صلحآمیز ایــران جلوگیری کند .بنابر این گزارش ،درخواســت
ســناتورها بــه معافیتهایــی مربوط میشــود کــه دولت ترامــپ بعد از
خروج از برجام برای مراکز هستهای اراک ،بوشهر و فردو صادر کرد .طبق
نوشــته بلومبرگ ،برخی اعضای دولت ترامپ از جمله «جان بولتون»،
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید خواستار آن شــدهاند که معافیت مربوط
بــه تأسیســات هســتهای بوشــهر ،اراک و فردو لغو شــوند .مایــک پمپئو،
وزیــر خارجه امریکا -که خود یکــی از افراطیترین اعضای دولت ترامپ
درخصوص ایران است -با این نظر بولتون مخالف است .مشاوران پمپئو
در وزارت خارجــه امریــکا میگویند صــدور این معافیتها بــرای تأمین
منافع گستردهتر امریکا از جمله هدف این کشور برای باثبات نگاه داشتن
بازار نفت الزم اســت .دو فرد آشنا به تفکر دولت ترامپ گفتهاند ،انتظار
دارند این معافیتها در ماه م ه (اردیبهشتماه) تمدید شوند.

امریکا بر سر منطقه باید با ایران به توافق برسد
العالم

درســت در روزهایی کــه دولت امریکا نام
نیروی سپاه پاســداران انقالب اسالمی را
در فهرست گروههای تروریستی قرار داده
است ،خبر رســیده مصر به امریکا اطالع
داده دیگر در ائتالف ضدایرانی موسوم به
«ناتوی عربی» مشارکت نخواهد کرد .این
خبر در حالی منتشر شد که محور اختالف
بر نقطه کانونی جهتگیری ناتوی عربی
در رابطهاش با ایران قرار داشــت .اتفاقی
که از یک ســو بر ناکامی امریکا و متحدان
منطقــهایاش بــرای اجماعســازی علیه
ایــران تأکیــد دارد و از ســوی دیگــر مؤیــد
جایگاه قــدرت منطقهای ایران و پذیرش
آن حتی از ســوی کشــورهایی است که در
دایره نفوذ عربستان قرار دارند.
پنجشنبه گذشته بود که خبرگزاری رویترز
به نقــل از منابع آگاه اعالم کــرد ،مصر از
تالشهــای امریــکا بــرای تشــکیل ناتوی
عربــی مشــابه ناتــوی غرب که هــدف آن
مقابلــه بــا سیاســتهای تهــران اســت،
فاصلــه گرفته اســت .مصــر این تصمیم
خود را پیش از برگزاری نشســت یکشنبه
هفتــه گذشــته در ریــاض بــه امریــکا و
طرفهــای مرتبط بــا ائتــاف امنیتی در
خاورمیانــه اعالم کرده بود .تصمیمی که
گرچــه بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت
خارجــه ایــران هنوز صحت و ســقم آن را
رد یا تأیید نکرده اســت اما با اســتقبال از
چنین رویکردی از سوی قاهره این کشور را
یکی از بازیگران مؤثر دانسته که میتواند
با واقع بینی و درک شرایط کنونی منطقه
در ایجــاد صلــح و امنیــت خاورمیانــه و
ایجــاد وحــدت هرچه بیشــتر کشــورهای
اسالمی سهم بسزایی داشته باشد.
اگرچــه طــرح ناتــوی عربــی را اولیــن بار
سعودیها در سال  ۲۰۱۷پیشنهاد کردند
امــا کمی پــس از اعــام تصمیــم امریکا
بــه خروج از توافق هســتهای معلوم شــد
مقامهای این کشور میکوشند با همراهی
عربســتان ســعودی ،امــارات ،بحریــن،
مصــر و اردن طرح مورد نظر ســعودیها
علیه ایــران را پیگیری کننــد .دولتمردان
امریکایــی که اواخــر مهرماه ســال جاری

یعنی ســه هفته پیش از آغاز تحریمهای
تازه علیه ایران میزبان نشستی با حضور
کشــورهای یاد شده در واشنگتن بودند ،از
قبال این ائتــاف همکاریهای عمیقتر
بیــن شــرکای منطقــهای خــود در زمینــه
دفــاع موشــکی ،آموزش نظامــی ،مبارزه
با تروریســم و دیگر مسائل مانند تقویت
روابط اقتصادی و دیپلماتیک را جستجو
میکردند.
ناگفته پیدا بود که نه مبارزه با بی ثباتی و نه
مبارزه با تروریسم دغدغه واقعی تشکیل
چنین ائتالفی نبود .آنچه نزدیک به چند
ماه پس از اعالم موجودیت چنین پیمانی
رخ داد در نمــای نزدیک بــا راهبرد امریکا
و عربســتان علیه قدرت منطقــهای ایران
ارتباط داشــت که در مدت کوتاهی با بروز
اختالف و حضور نیافتن مصر در نشست
هفتهگذشتهاینگروهدرریاضبروزیافت.
بهنوشتهبرخیرسانههاهدفازپیمان،نه
حل بحرانهای جاری منطقه که رویارویی
مســتقیم با ایــران بــا دو هدف مشــخص
یکی شامل تأمین امنیت آبراههای انتقال
نفت و دیگری ایســتادن در برابر حمالت
احتمالیموشکیایرانبود.
گرچه امریکا به عنــوان یک قدرت بزرگ
بینالمللــی از طراحــان ایــن ائتــاف
بــه شــمار میرفــت امــا در عمــل نشــان
داد عملکــرد ایــن پیمــان نیــز کــه از آن
بــه عنــوان ناتــوی عربــی یــاد میشــود،
از کارکــرد ائتالفهــای عربــی اســامی
محمد بن ســلمان ،شــاهزاده عربســتان
علیــه ایران فراتر نرفته اســت .چه جنگ
فرسایشی ریاض در یمن و نیز ناکامی در
عراق و ســوریه از یکســو و نیــز بیثمری
ایجــاد ائتالفهایــی چــون ائتــاف علیه
تروریســم یا گردآوردن برخی کشــورهای
اســامی علیه ایــران و راهــکار بهرهگیری
از مشــوقهای اقتصــادی از جملــه
برنامههای ریاض در رقابت با ایران بوده
است که عمالً نتیجهای برای سعودیها
نداشته است .مقامهای ریاض همزمان
بــا آغــاز جنــگ نظامــی علیــه یمــن از
فهرست پرشماری شــامل تعداد زیادی
از کشورهای اسالمی به عنوان متحد خود
در ایــن جنــگ رونمایــی کردنــد و مدعی
شدند همه این کشــورها متحد ریاض در

جنــگ علیه یمن هســتند امــا در نهایت
این عربستان و امارات بودند که در باتالق
جنگ یمن گیر افتادند.

اختالف بولتون و پمپئو بر سر تمدید
معافیتبرخی مراکزهستهایایران

ایــران را تحریــم کردنــد FATF،وجــود
داشــت؟ وی افزوده اســت :در FATF
مســأله ما اصالً امریکا نیســت .مســأله
ما کشــورهایی است که متحد یا شریک
تجــاری مــا هســتند .روســیه و چیــن و
ترکیــه وعراق و هند و ،...هم خودشــان
عضــو  FATFهســتند و هــم مبادالت
مالیشــان بــا ایران بــر اســاس FATF
صــورت میگیــرد .بنابرایــن بهانــه
کردن امریکا ،فقط مشــکالت تجاری-
مالــی کشــورمان را افزایــش میدهــد.
مهاجری گفته است :گاه به این استناد
میشــود که فالن امریکایی گفته است
از طریق FATFبا ایــران چنین و چنان
میکنیم .این اســتناد ،واقعــاً خندهدار
اســت .دشــمن برای مرعوب کردن ما
به هر حیله ای متوســل میشــود و این
هــم یکــی از آنهاســت .اصــاً FATF
چنین آوردگاهی نیســت .بر فرض هم
کــه باشــد ،فــرار از آن ضعف بــزرگ و
اعتراف به شکست است .اگر از دشمن
بگریزیــم او بــه دنبالمــان میآید و در
گوشــهای از مــا خفتگیــری میکنــد.
فرار ،عزت نیست ،ذلت است.

منطقــهای خودداری کند ».اگرچه ورشکســتگی چند صد
میلیــاردی ایــن کشــور و بدهیهای بســیار آن باعث شــد
عربســتان اولین مقصد ســفر ســال گذشــته نخســت وزیر
جدید پاکســتان به عربستان باشــد اما این نیاز مانع از آن
نشــده که اســام آباد از اهمیت رابطه تنگاتنــگ با تهران
غفلت کند.
رهبران جدید پاکســتان نسبت به فعالسازی قراردادهای
مشــترک پیشــین بین تهران و اســامآباد که بعضــاً در دو
دهه گذشــته با همه اهمیتشان مســکوت ماندهاند ،ابراز
عالقــه کــرده و از ایــران خواســتهاند کمــی صبــوری پیشــه
کنــد .با این حــال ناگفته پیداســت احیای رابطه دو کشــور
با مخالفان سرســختی چون عربســتان که طی چند ســال
گذشته باوجود همه برتریهای نظامیاش زمینگیر جنگ
با مردم یمن مانده است ،رو به رو است .در بحبوحه چنین
جدال پرتنشی است که رؤسای بلند پایه ایران و عراق سفر
متقابل دارند و نخســت وزیر پاکســتان با وجود وعدههای
پــر و پیمــان اقتصادی ریاض برای ســفر به تهــران تدارک
میبیند.
با این وجود باید منتظر ماند و دید موضعگیری مسئوالن
پاکســتانی مبنی بر لزوم تقویت رابطه با تهران در ســنجه
رقابــت منطقــهای عربســتان و تحریمهــای امریکایــی تــا
چــه انــدازه بــه گامهای عملــی و تعمیــق رابطه تهــران و
یانجامد.
اسالم آباد م 

یک مقام وزارت خارجه امریکا که نامش
فاش نشــده اســت در واکنش بــه خروج
مصــر از ناتــوی عربــی با اشــاره بــه اینکه
این کشــور نقش بســیار مهمی در امنیت
منطقه دارد خواستار ماندن قاهره در این
ائتالف شــود .او گفت «:ایــاالت متحده و
همه کشورهای عضو ائتالف استراتژیک
خاورمیانه میخواهند مصر بخشی از این
ائتالف باشــد .این مقام امریکایی اضافه

کرد« :همزمان با شکلگیری این ائتالف
مــا از مصــر میخواهیــم فرصــت ایفای
نقــش رهبــری در آن را از دســت ندهد».
بــه رغــم تأکیــد امریکا بــه مانــدن مصر
در ناتوی عربی و فشــار ســایر کشــورهای
عربــی برای تغییر تصمیم قاهره به نظر
نمیرســد این کشور بزرگ عربی تمایلی
به بازگشت و حضور مجدد در این ائتالف
داشته باشد.

خبــر دیگر اینکــه ،مجله فــارن پالیســی در گزارشــی تحلیلی بــه ماجرای
قراردادن نام ســپاه در لیســت گروههای تروریستی توســط دولت امریکا
پرداخته و با اشاره به اینکه دولت ایران میتواند از طرق مختلفی انتقام
ایــن اقدام را بگیرد ،آمده اســت« :اگر ایران همین لحظه تصمیم بگیرد
که تنشها را علیه نظامیهای امریکا افزایش دهد ،گزینههای متعددی
دارد .آنهــا میتواننــد روی مناطقــی کــه هماکنــون ســپاه در آنجا حضور
مســتقیم دارد یا روی گروههــای غیردولتی ذینفــوذ (در منطقه) تمرکز
کنند ».به گزارش فارس ،فارین پالیســی در بخشی از این تحلیل با تأکید
بر اینکه واشنگتن باید راهی پیدا کند تا با ایران بر سر مسائل ژئوپلیتیکی
منطقه به توافق برسد ،مینویسد« :اما کاری که ایاالت متحده انجام داد،
افزایــش احتمال تنشهــای تالفیجویانه با تهران بود ،مســألهای که به
منابع دیپلماتیک قابل توجهی بــرای اجتناب از درگیریهای منطقهای
نیاز دارد که میتواند اسرائیل و کشورهای عربی را نیز درگیر کند».
از سویی دیگر جان بولتون با تکرار اظهارات بیاساس پیرامون نقش ایران
در بیثباتی و ناامنی منطقه مدعی شــد که هرکســی با ســپاه پاسداران به
تجارت بپردازد ،ممکن است با  ۲۰سال حبس مواجه شود.

توصیههایانگلیس
به شهروندان خود درباره سفر به ایران

دســت آخــر اینکــه ،وزارت امــور خارجــه انگلیــس بــا انتشــار بیانیــهای
توصیههایــی بــرای شــهروندان خود داشــت تا بــه برخی مناطــق ایران
ســفر نکنند و در صورت ســفر کردن به ایران نیز برخــی اصول را رعایت
کننــد .بــه گزارش ایســنا ،به نقــل از پایــگاه اینترنتی وزارت امــور خارجه
انگلیــس ،ایــن بیانیــه به تمامــی شــهروندان انگلیســی درباره ســفر به
مناطقی از جمله صد کیلومتری محدوده مرزی ایران و افغانســتان10 ،
کیلومتــری محدوده مرزی ایران و عراق ،اســتان سیســتان و بلوچســتان
و محدوده شــرقی محور بم به جاســک که شامل شــهر بم نیز میشود،
خــودداری کننــد .این بیانیــه همچنین بــه تمامی شــهروندان دوملیتی
خــود هشــدار میدهد تــا تنها در صــورت لزوم بــه ایران ســفر کنند .این
بیانیه مدعی شــد که خطر بازداشــت خودسرانه شــهروندان انگلیسی و
بخصوص شــهروندان دو ملیتی انگلیسی -ایرانی در ایران وجود دارد و
از شــهروندان این کشور خواســته تا خطر سفر به ایران را با دقت در نظر
بگیرند .همچنین در ادامه به شــهروندان انگلیســی هشــدار داده شــده
اســت تا در صورت وقوع تجمعی در جایــی در ایران باید مراقب بوده و
از نزدیک شدن به هرگونه تجمع دوری کنند و دستور مقامات محلی را
پیروی کنند .این بیانیه در ادامه اظهار کرده که ممکن است برای تبدیل
واحد پولی ،شــهروندان انگلیسی در ایران با سختیهایی مواجه شوند و
همچنین با اشــاره به حادثه تروریســتی اهواز ،بهارســتان تهران و مرقد
امام خمینی (ره) طی دو سال گذشته ادعا شده است که محتمل است
تروریستها در ایران دست به فعالیت تروریستی بزنند.

