هیمنه آمریکا
در روند زوال قرار گرفته است
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نقویحسینی-عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس

www.asre-iranian.ir
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حقوق بشر
فرانسوی!

چند خبرنگار به دلیل افشای نقش پاریس در کشتار مردم یمن زندانی میشوند

نتیجه نظرسنجی از اقتصاددانان
برجسته جهان؛

خطر رکود اقتصادی
آمریکا با افزایش سیاسیت
تجاوزکارانهواشنگتن
گروه اقتصادی :طبق نظر اکثریت اقتصاددانانی
که در نظرس��نجی رویترز شرکت کردهاند ،در
طول ماه گذشته ،جنگ تجاری آمریکا و...
صفحه3

چرا ویلموتس
قرارداد نبسته
از ایران رفت؟

راهبرد آمریکا در اعمال فشار حداکثری
علیه ایران کارایی ندارد

شناسایی  ۱۵کلیپ جنجالی
درباره مدارس؛

تالش برای رونق تولید
در لوازمالتحریر بومی
صفحه6

علتدستگیریاستاد«مسعودسلیمانی»مشخصنیست

بازداشت غیرقانونی 8ماهه
دانشمند ایرانی در آمریکا

صفحه2

فالحت پیشه:

بریتانیا در مواجهه با ایران صداقت ندارد

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجلس ش��ورای اسالمی اظهار داش��ت :اظهارات
اخیر وزارت خارجه بریتانیا مبنی بر ناامن بودن ایران
برای اتباع خارجی و دو تابعیتی نشان از بیصداقتی
دولت این کشور است .حشمتاهلل فالحتپیشه در
گفتوگو با خانه مل��ت تصریح کرد :ایرانیها بارها
اعالم کردند رأفت اس�لامی م�لاک رفتار با اتباع
خارجی و افراد دوتابعیتی است و همواره برای تعامل
با کشورهای مختلف بر سر این افراد اعالم آمادگی
کرده ،ضمن آنکه دستگاه قضائی جمهوری اسالمی
ایران مستقل عمل میکند و مباحث سیاسی در آن
نقش��ی ندارد .وی افزود :رفتار مسئولین بریتانیایی
برای ایجاد فضای ضد ایرانی و سیاسیکاری علیه

ایران است که همیشه در طول این سالها و باوجود
برخی مواضع به ظاهر دوستانه و همراهی ظاهری
در برجام ادامه داش��ته و تبلیغات برخی کشورهای
غربی علیه امنیت و اس��تقالل ایران و وارونه جلوه
دادن چهره کش��ورمان به عنوان کشوری امن و با

ثبات هیچ وقت قطع نشده است .بنا بر این گزارش
وزارت خارج��ه بریتانیا روز جمع��ه با طرح این ادعا
که احتمال بازداشت «خودسرانه و سوء رفتاری» در
ای��ران وجود دارد از ایرانیان دو تابعیتی خواس��ته به
ایران به این کشور سفر نکنند .در پاسخ به این ادعا
حمید بعیدینژاد ،سفیر کشورمان در لندن در صفحه
توئیتر خود نوش��ت :روزانه هزاران نف��ر از افراد دو
تابعیتی ایرانی و افرادی با ملیت ایرانی که در انگلیس
کار میکنند ،در امنیت به ایران س��فر میکنند .وی
در ادامه نوشت :این افراد همگی شهروندان ایرانی
قابل احترام هس��تند و از همگی آنها برای س��فر
به کشورش��ان و دیدار با خانوادههایش��ان استقبال
میشود.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه:

اینستکس حتی با تعریف اروپاییها هم نمیتواند پاسخگوی تعهداتشان باشد

سخنگوی اس��بق وزارت خارجه گفت :اینستکس
حت��ی ب��ا تعریفی ک��ه ط��رف اروپائی ارائ��ه داده
و ب��ا توجه به مح��دود کردن آن به غ��ذا و دارو و
تجهی��زات پزش��کی ،در ص��ورت راهان��دازی نیز
نمیتوان��د پاس��خگوی تعهدات اروپ��ا ذیل برجام
باشد .سید محمدعلی حسینی در گفتگو با دانشجو
در خصوص موضع خانم موگرینی بعد ازنشس��ت
بروکسل مبنی بر اینکه ایران پایبند به برجام بماند
و ماهم س��ازوکار کانال مالی رو ب��ه زودی احیا و
فعال خواهیم کرد ،گفت :مواضعی مشابه این را در
گذشته نیز بارها از خانم موگرینی ،به نمایندگی از
اتحادیه اروپا و همچنین مقامات سه کشور آلمان،
فرانس��ه و انگلیس ش��نیدهایم بدون آنکه در عمل
اثری از آن را مشاهده کنیم.
 باید از اروپا پرس�ید ش�ما تاکنون در تس�هیل

مسیر برجام چه کردهاید؟

س��خنگوی پیش��ین وزارت امور خارجه ادامه داد:
طرفه��ای اروپای��ی در اکثر مواضع خ��ود تأکید

صفحه2

وزیر خارجه آلمان:

صفحه7

صفحه5

بازگشت نگاه دیپلماسی اقتصادی
ایران به سمت شرکای سنتی

روزنامهصبحايران

پشت پرده تربیت های
غربی در مدارس چه
کسانیهستند؟

یادداشت

میکنند تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد ،ما
از آن حمایت میکنیم .که البته باید در پاسخ به این
موضع تکراری گفت :جمهوری اسالمی به شهادت
 ۱۴گانه سازمان بینالمللی انرژی اتمی و نیز اعالم
صریح گ��روه  ،۴+۱پایبندی عملی قابل راس��تی
آزمایی به برجام داش��ته است؛ اما سؤال اینجاست
که شما (اروپا) به عنوان طرفی که نسبت به اجرای
تعه��دات و وظایف خود در برجام مس��ئول بوده و
باید پاس��خگو باش��د ،تاکنون ،چه کردهاید؟ در لغو
تحریمها ،در تسهیل امور بانکی و مالی ،در عرصه
تعامل و همکاریهای اقتصادی و س��رمایهگذاری
و س��ایر عرصهها چه اقدام و عمل مناس��بی انجام
دادهاید؟ سفیر س��ابق ایران در ایتالیا با بیان اینکه
ساز و کار مالی اینستکس حتی با تعریفی که طرف
اروپائی ب��رای آن ارائه داده و ب��ا توجه به محدود
ک��ردن آن به غذا و دارو و تجهیزات پزش��کی ،در
صورت راهاندازی نیز نمیتواند پاسخگوی تعهدات
اروپا ذیل برجام باش��د تصریح کرد :از این رو آنان
بای��د فرصت  ۶۰روزه را برای رفع موانع بهویژه در
ح��وزه نفتی و بانکی را مغتنم ش��مرده و با عزمی
راس��خ ،تعهدات خود را یه اجرا در آورد تا جمهوری
اس�لامی مجبور به برداش��تن قدمهای بعدی در
جهت کاهش یا توقف همکاریهای دیگر نشود.
آمریکا در تالش است تا با دیدارها ،تهدیدها و

تطمیع کشورها را مجبور به همراهی کند

وی درخصوص دلیل سفر غیرمنتظره پمپئو برای

حضور در نشس��ت بروکسل و دیدار با اعضای ناتو
با محوری��ت موضوع ایران گف��ت :بدعهدیها و
کارشکنیهای آمریکا و خروج این کشور از برجام،
هیچ توجی��ه قانع کنندهای ب��رای ا َعضاء برجام و
همچنین س��ایر کشورهای جهان نداشته است .به
همین دلیل ،واشنگتن برای اجرای سناریوی خود،
همراه و پشتیبانی جز دو سه کشور زبون منطقهای
و رژیم متجاوز صهیونیس��تی پیدا نکرد .از این رو
کاخ س��فید قصد دارد همزمان با اقدام یکجانبه و
ظالمانه برای اعمال فش��ار حداکثری به جمهوری
اس�لامی و تضیی��ع حق��وق و منافع مل��ت ایران
تالش نماید تا با انج��ام دیدارها ،تهدید و تطمیع
کش��ورها و نیز ق��رار دادن جریمههای س��نگین
برای طرفهایی که همچن��ان عالقمند به حفظ
روابط و همکاریهای مش��ترک با ایران هستند،
دولتها را وادار به همراهی با خود کند .سخنگوی
سابق وزارتخارجه ادامه داد :سفر ناگهانی پمپئو به
بروکسل و شرکت در نشست طرفهای اروپائی با
همین هدف صورت گرفته اس��ت .اروپا چنانچه از
انفعال و ب��ی تحرکی کنونی فاصله نگیرد و اقدام
الزم را در جه��ت جب��ران فرصتهای از دس��ت
رفت��ه به عمل نی��اورد ،ظرفیت جدی��دی را برای
اقدامات تخریبی و ش��رارت بار ط��رف آمریکایی
بوجود میآورد؛ امری که قطعا منافع اروپا را ضایع
کرده و برجام را شدیدا به نقطه فروپاشی نزدیکتر
میسازد.

وزیر خارجه آلمان ضمن انتقاد از سیاستهای آمریکا در
برابر ایران در عین حال خواستار پایبندی ایران به تمامی
تعهداتش در توافق هس��تهای ش��د .به گزارش فارس،
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان سیاست آمریکا مبنی

اعمال فش��ار حداکثری علیه ایران را اش��تباه توصیف
کرد .وی در این مورد به روزنامه آلمانی «پاساوئر نوین
پرسه» گفت« :راهبرد آمریکا در اعمال فشار حداکثری
کارایی ندارد .خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای
با ایران برای ما قابل درک نیس��ت ».وی افزود :توافق
هس��تهای با ایران ،درس��تترین راه حل برای این بود
که مانع از اقدام ایران در س��اخت بمب اتمی شود .وزیر
خارجه آلمان گف��ت« :بر خالف رئیس جمهور آمریکا،
اروپا کامال بر این باور اس��ت که راهبرد فشار حداکثری
کارایی ندارد .اروپا به جای جنگ لفظی بر مذاکره تاکید
دارد ».وی درب��اره خط��ر درگیری در غرب آس��یا هم
هشدار داد و گفت که در منطقه مجموعهای از بحرانها
و تنشها وجود دارند از...
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مراودات جمهوری اس�لامی ایران با
همس��ایگان و به ویژه شرکای سنتی
کشورمان همچون هند ،چین و روسیه
در همه برهه های تعامالت اقتصادی
اهمیت دارد و به خصوص این اهمیت
در ش��رایط تحریم افزای��ش می یابد.
متأسفانه در برهه ای از زمان کوتاهی
در ارتباط با برقراری و استحکام روابط
با همسایگان و شرکای شرقی صورت
گرفت و هرچه این هشدار داده شد که
نباید در موضوع اقتصادی به غربی ها
پرداخت و نگاه به شرق و همسایگان
مهم است اما به خاطر دید دولتمردان
به غرب توجه چندانی به این امر نشد.
طی حدود  5س��ال نگاه به ش��رق و
همس��ایگان مغفول مان��د اما در حال
حاضر دول��ت متوجه اهمیت ارتباط با
کش��ورهای شرقی و همسایگان شده
و در صدد تقویت روابط برآمده اس��ت
از این رو سفرهای وزیر خارجه به این
کشورها نیز افزایش یافته است .اکنون
دیپلماس��ی ما در روابط با همسایگان
تغییر کرده و به ش��رکای سنتی خود
می پردازیم و مراوده با همس��ایگان را
در پی��ش گرفته ایم که خود می تواند
دستاورد خوبی برای کشور داشته باشد.
جلب اعتماد کشورهای همسایه برای
ادام��ه همکاری ها ضروری اس��ت و
باید به طور بسیار ویژه پیگیری شود،
زمینه همکاری با پاکستان از گذشته
وجود داشته اما مورد توجه دولت نبود
و باعث ش��د س��ران این کشور تحت
تأثیر فشارهای بین المللی قرار گرفته
و مواض��ع خود را متفاوت کنند .با این
حال باید در راستای همراهی پاکستان
نیز تالش کرد چنانچه عمران خان در
سفری که به ایران داشت گفتگوهای
خوبی صورت گرفت و با پیگیری اجرای
توافقات و مناسبات می توان نسبت به
جلب اعتماد آنها گام برداشت.

