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خبر
نزار زاکا از زندان اوین نامزد انتخابات شد
ایسنا| نزار زاکا ،شهروند لبنانی که به جرم جاسوسی
در تهران بازداشت شده است و هماکنون دوره محکومیت
خود را در زندان اوین میگذراند ،در نامهای کاندیداتوری
خود را برای انتخابات پارلمانی کشورش اعالم کرد.
روزنامه الحیات ،با نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی
لبنان نوشت :نزار زاکا ،شهروند لبنانی بازداشت شده در
تهران در نامهای از داخل زندان اوین کاندیداتوری خود
در این انتخابات را اعالم کرد.
وی که شعار «آزادی لبنان» را برای کمپین انتخاباتی
خود انتخاب کرده است ،اعالم کرد که نامزد کرسی اهل
سنت منطقه طرابلس در پارلمان لبنان شده است.
براساس این گزارش ،مهی زاکا الیافی ،خواهر نزار زاکا
که ریاســت کمپین انتخاباتی او را نیز برعهده دارد ،قرار
است دوشنبه آینده یک نشست خبری در این باره برگزار
کند.
نزار زاکا یک شــهروند لبنانی اســت بارها به دعوت
ارگانهای مختلف کشورمان به ایران دعوت شده بود .او
چهار بار به دعوت معاونت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری به ایران سفر کرده بود که در مرتبه چهارم به
اتهــام «همکاری با دولت بیگانه علیه منافع ملی ایران»
هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت ،در فرودگاه امام
خمینی بازداشت شد .او به  ۱۰سال حبس و پرداخت ۴
میلیون دالر جزای نقدی محکوم شده است و هماکنون
در حال ســپری کردن محکومیت خود در زندان اوین
است .مقامات لبنانی تاکنون چندین بار خواستار آزادی
وی شدهاند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبر داد:
ارجاع ایرادات بودجه به مجمع تشخیص
ایرنا| سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی
گفت :ایرادات شــورای نگهبان از سوی مجلس شورای
اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بهــروز نعمتــی دیروز گفــت :نماینــدگان مجلس
در رای گیری روز گذشــته ســه شــنبه اعالم کردند
در صورتی که شــورای نگهبــان بار دیگر ایــرادی به
الیحه بودجه ســال  98کل کشــور بگیرد این ایرادات
بــه مجمع تشــخیص مصلحت نظــام ارجاع شــود.
وی با بیان این که شورای نگهبان سه ایراد به الیحه بودجه
سال  98کل کشور گرفته است گفت :این ایرادات از سوی
مجلسشورایاسالمیبهمجمعتشخیصیمصلحتنظام
ارجاع شد و قرار است در جلسات این مجمع بررسی شود.
بر اســاس این گزارش ،این سومین بار است که شورای
نگهبان به الیحه بودجه ســال  98ایــراد می گیرد .بار
نخست این شورا  19ایراد و بار دوم  11ایراد به مصوبات
مجلس در الیحه بودجه سال آتی گرفت که مجلس این
ایرادات را اصالح کرد.
مادورو از ایران کمک خواست
ایسنا| رئیسجمهور ونزوئال از ایران ،کوبا ،روسیه ،چین
و ســازمان ملل خواهد خواست تا درباره حمله اخیر به
شبکههای برق رسانی این کشور تحقیق کنند.
خبرگزاری اسپوتنیک ،نیکوالس مادورو رئیس جمهور
ونزوئال پس از حمله اخیر به شبکه برق رسانی این کشور
که سبب شد بخشهای گستردهای از ونزوئال چند روز را
بدون برق ســپری کنند ،گفت که از ایران ،کوبا ،روسیه،
چین و همچنین سازمان ملل خواهد خواست تا درباره
این حمله تحقیق کنند.
مادورو افزود :من یک کمیســیون ویژه برای تحقیق
درباره این حمله ســایبری ایجاد کرده و از کارشناسان
بینالمللی درخواســت کمک کــردهام .من همچنین
میخواهم از ســازمان ملل ،ایران ،چین ،روسیه و کوبا
کمک بخواهم ،چراکه این کشورها تجربه زیادی در مقابله
با حمالت سایبری دارند .وی در ادامه گفت که مقامات
ونزوئال پس از پنج روز توانستند پیامدهای این حمله را که
از خاک آمریکا نشأت گرفته است ،از بین ببرند.
پیش از این دادســتان کل ونزوئال نیز خواستار انجام
تحقیقات درباره اظهــارات گوایدو ،رئیس جمهور خود
خوانده ونزوئال مبنی بر نقش او در تخریب شــبکه برق
رسانی این کشور شده بود.
شمخانی:
نظامیان فرامنطقهای را زیر نظر داریم
ایرنا| نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی
امنیت ملــی گفت :ایجاد پایگاه های نظامی از ســوی
کشورهای فرامنطقه ای در نزدیکی مرزهای ایران اسالمی
را با دقت زیر نظر داریم .امیر دریابان «علی شــمخانی»
دیــروز در جلســه بررســی آخرین وضعیــت امنیتی
منطقه شــمالغرب کشــور که با حضور سردار سرتیپ
محمدپاکپور ،فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرماندهان
منطقه در ارومیه برگزار شد ،افزود :هرگونه تالش برای
ناامن ســازی مرزهای ایران از سوی هر گروه یا کشور با
اقدامات پیشدستانه و تهاجمی شدید همراه خواهد بود.
وی اضافه کرد :اجازه نخواهیم تا سردمداران بی ثبات سازی
ومزدورانآنانامنیتمردموثباتمنطقهرامخدوشکنند.
وی بیان کرد :در  2سال گذشته گروهک های ضد انقالب
که از سوی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای
حمایت و پشتیبانی می شوند ،تالش زیادی برای ناامن
کردن مرزهای شمالغرب کشور داشتند که با هوشیاری و
شدتعملنیروهایمسلحودستگاههایامنیتیناکامماند.
به گزارش ایرنا ،در این جلســه ســردار سرتیپ محمد
پاکپور فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب
اســامی گزارشــی از وضعیــت منطقــه ارائــه کرد.
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت
ملی برای حضور در یادواره شهدای عملیات بدر و خیبر
طی روز جاری به ارومیه سفر کرده است و عصر امروز در
جمع اعضای شورای اداری آذربایجان غربی به سخنرانی
می پردازد .آذربایجان غربی از جمله استان های مرزی
ایران اسالمی است که  967کیلومتر مرز با ترکیه ،عراق و
جمهوری نخجوان دارد.
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تقابل ایران و آمریکا در عراق و پیامدهای سفر رئیس جمهور برای موازنه سیاستهای منطقهای و جهانی بررسی میشود

همدلی| گروه سیاســی ـ هرمز شریفیان ـ سفر حسن روحانی رئیس
جمهوری اســامی ایران به عراق از اهمیت ویــژهای در حوزههای منطقهای و
جهانی برخوردار اســت .از بین همسایههای پرشــمار ایران ،عراق نزدیکترین
کشور به لحاظ فرهنگی ،قومی و مذهبی با ایران است .هرچند جنگ  ۸ساله که
از ســوی صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق به ایران تحمیل شد ،اما باز مانع
گسست پیوندهای فرهنگی دو کشور نشد .بسیاری از دولتمردان امروز عراق،
مبارزینی هستند که سالها با رژیم بعثی صدام در نبرد بودند و همواره از حمایت
جمهوری اســامی ایران نیز بهره میبردند .عــراق به لحاظ اکثریت عرب خود
میتواند نقشی پررنگ در بهبود روابط ایران با برخی کشورها از جمله عربستان،
بحرین و امارات ایفا کند و حســن روحانی به سبب پیشــینه «کارگزارانی» و
نزدیکی به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در صدد ادامه سیاستهای او که مهمترین
آن بهبود روابط با ســعودیها بود ،امیدوار است .از سویی دیدار با آیتاهلل علی
سیستانی ،مرجع پر نفوذ و کاریزمای جهان تشیع هم میتواند راه روحانی برای
رسیدن به اهدافش در این سفر را هموارتر کند .از سوی دیگر آمریکایی نیز پس
از حمله نظامی به عراق و سرنگون کردن رژیم بعثی صدام در سال  2003هنوز
در خاک عراق حضور دارد و پایگاههای نظامی خود را حفظ کرده است.
سفر روحانی در این شرایط به عراق حاوی پیامهای منطقهای و جهانی بسیار
مهمی است که یکی از آنها می تواند تنشزدایی باشد و در این راه دولت عراق
میتواند نقش بســیار تعیین کنندهای ایفا کند .از سوی دیگر و با وجود حضور
نیروهای آمریکایی در این کشور و در همسایگی ایران میتواند عراق را به عرصه
رقابتهای آشــکار و پنهان ایران و آمریکا بدل کنــد .چرا که حضور نیروهای
آمریکایی به بهانه تامین امنیت این کشــور و نفوذ جمهوری اسالمی به صورت
توامان در عراق وجود دارد و هیچکدام از این دو کشور حاضر نیستند این عرصه
و جغرافیای مهم را به حریف واگذار کنند.
ثبــات و امنیت داخلی عراق به حمایت متحــدان خارجی آن به ویژه ایاالت
متحده و ایران بستگی دارد .اما در سال های اخیر ،ظهور جنبشهای ملیگرا در
این کشور ،فشار بر بغداد را برای قطع پیوند با قدرت های خارجی افزایش داده
اســت .با این وجود ،چنین کاری اگر نه غیرممکن اما بســیار دشوار خواهد بود
چراکه شرایط ضعیف امنیتی عراق هیچ چاره ای برای دولت آن جز وابستگی به
کمک خارجی نگذاشته است.
دولت ایاالت متحده در ماه دســامبر بــه طور ناگهانی اعالم کرد که نیروهای
نظامی خود را از سوریه خارج می کند و سبب شد که کشور همسایه آن یعنی
عراق درصدد بررسی تاثیرگذاری چنین اتفاقی بر وضعیت سیاسی و امنیتی خود
برآید .با این حال ،واشنگتن به بغداد اطمینان داده است که قصد ندارد استراتژی
خود را در قبال عراق تغییر دهد .آمریکا
در حال حاضر بیش از 4هزار نیرو در عراق
دارد .این مساله دو دلیل اصلی دارد؛ اول
اینکه امنیت و ثبات عراق تا اندازه زیادی
بستگی به رابطه آن با ایاالت متحده دارد
و دوم اینکه اگر ایاالت متحده تصمیم به
ترک عراق بگیرد ،آن را به نزدیکی بیشتر
با ایران ترغیب کرده است.
در میانه خصومت هــای فزاینده بین
واشنگتن و تهران ،بغداد در تالش است
تا میــان همکاری های ضروری با ایاالت
متحــده و روابــط نزدیک امــا پیچیده
اقتصــادی و امنیتی با ایران توازن برقرار
کنــد .و اگرچه این تحــوالت به فضای
سیاسی ملی گرایانه در سال های اخیر منجر شده ،اما حقیقت این است که در
مواجهه با تهدیدات امنیتی فزاینده ،عراق خیلی ضعیف تر از آن است که ارتباط
خود را با ایاالت متحده یا ایران به طور کامل قطع کند.
برای ایاالت متحده حضور در عراق برای پیشبرد اهداف منطقه ای آن از جمله
مقابله با نفوذ و حضور ایران و همچنین همکاری با متحدان منطقهای در زمینه
مبارزه با تروریسم بسیار اهمیت دارد .به همین دلیل بوده که حتی پس از اقدام
باراک اوباما به کاهش شــدید شــمار نیروها در عراق در سال  ،2011هنوز هم
نیروهای آمریکایی زیادی در عراق مانده و با نیروهای امنیتی عراق در مبارزه با

دوئل در بینالنهرین

داعش و دیگر گروه های تروریستی و منابع بی ثباتی ،همکاری کرده اند.
خروج آمریکا از عراق همچنین درها را به روی رقیب منطقه ای آمریکا یعنی
ایران میگشــاید .به ویژه در شرایطی که تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران
روابط گسترده تجاری و اقتصادی آن را با ایران تهدید می کند ،تهران سعی دارد
کنترل بر ســرمایه سیاسی در بغداد را حفظ کند .اسرائیل که متحد آمریکا در
منطقه به شمار می رود نیز تهدید کرده است که به نیروهای تحت حمایت ایران
در عراق از جمله هزاران نیروهای بسیج مردمی حمله می کند .به عالوه ،خارج
کردن نیروهای آمریکایی از عراق متحدان عرب ایاالت متحده از جمله عربستان
سعودی ،کویت و امارات متحده عربی را که در تالش برای مقابله با نفوذ ایران به
سرمایه گذاری در بازسازی عراق ترغیب
شده اند ،نگران می کند.
با این حال ،تهدید اقتصادی تحریمهای
ایاالت متحده و همچنین تهدید فیزیکی
حمله احتمالی به نیروهای شبه نظامی
عراقی سبب شده که عراقی های حامی
ایران که ســعی دارند از کشور خود در
برابر مداخلــه خارجی دفــاع کنند ،بر
احساســات ضد آمریکایی ایجاد شده در
عراق بیفزایند.
در یک سال گذشته شمار فزایندهای از
سیاستمداران ملی گرا و متحدان ایران از
دولت عراق خواستند که اخراج نیروهای
ایاالت متحــده را در نظر بگیرد و روابط
با آمریکا را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد .این مســاله به ویژه در ماه دســامبر
که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده با نیروهای مستقر دیدار کرد،
مشهود بود .ترامپ در این سفر از دیدار با مقامات عراقی خودداری کرد و همین
مساله به انتقاد گسترده سیاستمداران عراقی از او منجر شد.
شدت عمل واشنگتن برای محدود کردن نفوذ تهران و فعالیت های اقتصادی
آن در خاورمیانه ،به شــدت بغداد را نگران کرده است .عراق یکی از بزرگترین
بازارهای خارجی کاالها و خدمات ایرانی به شــمار می رود و اگر امکان مبادله
آسان با شرکت های ایرانی از بین برود ،شهروندان عراقی آسیب خواهند دید.

بازتاب دیدار روحانی از عراق در رسانههای عربی
بیبیسی عربی ،عالوه بر پوشش تلویزیونی این سفر ،در گزارشی در سایت خود هم به موضوع
سفر روحانی پرداخته و تالش کرده تا رقابت میان ایران و آمریکا را بیشتر مورد توجه قرار دهد.
این شبکه در گزارش خود با بیان سابقهای از روابط ایران و عراق و نیز حضور همزمان آمریکا و
ایران در این کشور ،در پایان نتیجهگیری کرده است که ظاهرا ً بغداد در حال رفتن به سمتی است
که بتواند نوعی توازن در تعامل خود با این دو کشور تأثیرگذار بر عراق ،برقرار کند.
شبکه روسیا الیوم نیز در  ۲۴ساعت گذشته در بخشهای مختلف خبری خود به بازتاب سفر
رئیس جمهور کشــورمان به عراق پرداخته و در ســایت خود نیز دیدار حسن روحانی با آیت اهلل
سیستانی را مورد توجه قرار داده است.
روزنامه القدس العربی هم در گزارشــی مفصل با تشریح برنامههای سه روزه سفر روحانی به
عراق ،به بحث دیدار مقامات مختلف این کشور با رئیس جمهور کشورمان پرداخت.
شبکه العربیه عربســتان هم عالوه بر پوشــش ســفر روحانی به عراق و دیدار او با آیتاهلل
سیستانی در چند نوبت از برنامههای خبری و تحلیلی خود ،در سایت اینترنتی شبکه هم به این
موضوع پرداخته و البته تالش کرد با پررنگ کردن مســائل حاشیهای ،دستآوردهای این سفر را
تحت الشعاع قراردهد.
شبکه الجزیره هم با اشاره به انگیزههای اقتصادی سفر ،در این باره نوشت :مقابله با تحریمهای
آمریکا اولویت روحانی در این سفر بوده است .این شبکه قطری به امضای توافق نامههای مختلف
میان ایران و عراق در این ســفر و همچنین واکنش برایان هوک ،رئیس گروه اقدام علیه ایران در
وزارت خارجه آمریکا به سفر روحانی پرداخت.
روزنامه االهرام مصر نیز با تیتر «روحانی در کربال؛ واشنگتن مدعی است که تهران به دنبال
تبدیل کردن عراق به یکی از استانهای ایران است ».به اختالفات موجود میان ایران و آمریکا از
جمله در عراق پرداخت.
الشرق االوسط ،روزنامه سعودی که مقر آن در لندن قرار دارد هم در رابطه با سفر روحانی تیتر
زد :هشدار آمریکا به عراق نسبت به اهداف ایران.
روزنامه الرای نیز نوشت :آیا ایران در عراق بر آمریکا پیروز شد؟
این روزنامه در ادامه با اشاره به دیدارهای موفقیت آمیز حسن روحانی با مقامات و شخصیتهای
عراقی و مقایسه این سفر با سفر مخفیانه دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به عراق ،سفر رئیس
جمهور کشورمان را موفقیت آمیز و نتیجه بخش توصیف کرد.
پایگاه خبری اهل مصر نیز نوشت :پشت پرده سفر روحانی به بغداد چیست؟ بانکهای عراقی
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ابزار شکست تحریمهای آمریکا علیه نفت ایران.

گوشه

دیپلماسی
وزیر خارجه ایاالت متحده:

برایان هوک:

تحریمها علیه ایران بیشتر میشود

ایســنا| برایان هــوک در گفتوگو با
شبکه عربی الحره در پاســخ به این سوال
که همپیمانان عراقی شما از حسن روحانی،
رئیس جمهور ایران استقبال کردند ،نظر شما
در این رابطه چیست ،گفت :عراقیها باید در
رابطه با انگیزههای سفر رئیس جمهور ایران
به بغداد از خود ســوال کنند ،هیچ چیزی
وجود ندارد که نشــان دهــد ملت ایران در
اولویتهای دولت باشد پس چرا روحانی باید
رفاه ملت عــراق را در اولویتهای خود قرار
دهد ،اگر ســوال در رابطه با تقویت امنیت،
حاکمیت و ثبات عراق اســت ایران پاســخ
خوبی برای آن نخواهد بود.
وی مدعی شــد کــه ایران بــه دنبال آن
اســت که عراق را به یکی از استانهای خود
تبدیل کند تا بتواند یک راه نظامی در شمال
خاورمیانه ایجاد کنند و سپاه ایران بتواند از این
راه موشک ،سالح و مبارز جابه جا کند .سفر
روحانی به عراق به سود ملت عراق نیست.
هوک در پاســخ به این ســوال که ایران
میخواهد عــراق را به بــازاری برای فروش
کاالهای خود و عبور از تحریمها تبدیل کند،

اقدامات شــما در این راســتا چه خواهد بود
گفت :آمریکا در مقابل هر نوع فعالیتی و در
هر جای جهان که در تضاد با تحریمها باشد
تحریمهایی ایجاد خواهد کرد ،به کشور عراق
معافیتهایی برای خرید برق از ایران دادیم تا
به مردم جنوب این کشور کمک کنیم زیرا آنها
نیاز مبرم به برق دارند .موضع مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریــکا کام ً
ال واضح بود و اعالم
کرد که ما به دنبال این هستیم که عراق در
زمینه برق از ایران مســتقل شود و ما در این
راستا به عراق کمک میکنیم.
نماینده ویــژه امور ایــران در وزارت امور
خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که این
معافیتها تا چــه زمانی ادامه دار خواهد بود
گفت :این مســاله را بر اســاس یک قاعده و
وضعیت در آن زمان اعمال میکنیم ،مایک
پمپئو در مرحله اول معافیت  ۴۵روزه به آنها
داد ،او میخواهد ببینــد که عراقیها تا چه
مقدار تکیه بر برق ایــران را کاهش داده اند،
این مساله برای ما مهم است و در این راستا
پیشرفتهاییداشتیموبهدنبالپیشرفتهای
بیشترهستیم.

وی در پاســخ به این سوال که دولت عراق
در این راستا با شما همکاری میکند گفت:
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا به عراق رفته
بود و من نیز در تمام نشســتهایش حضور
داشتم ،گفتوگوهای بسیار خوبی در رابطه
با لزوم همکاری تمام کشــورها با آمریکا در
تحریمهایش علیه ایران به منظور ایجاد صلح
در عراق و خاورمیانه داشتیم.
هــوک با بیان این که مــا معتقدیم ایران
کشــوری صلح گرا اســت و به دنبال صلح
در خاورمیانه اســت ،ادعا کرد :اما متأسفانه
سیاســت خارجه ایران انقالبی اســت و این
آخرین نظام انقالبی بر روی زمین است .سفر
روحانی به عراق به سود ملت عراق نخواهد بود
زیرا وی حتی به ملت ایران خدمت نکرد پس
ملت عراق باید از خود بپرسند که به چه دلیل
مصلحت آنها برای روحانی اهمیت دارد.
وی در پاســخ به این ســوال که محمود
المشهدانی ،رئیس پیشین پارلمان عراق گفته
است که ایران جسمی کوچک با مغزی بزرگ
است اما آمریکا جسمی بزرگ با مغزی کوچک
است نظر شما در رابطه با این توصیف چیست،
با خنده گفت :طبیعتاً ما مخالف این توصیف
هســتیم ،آمریکا حامی حاکمیت ،امنیت و
شکوفایی عراق است درحالی که ایران از هیچ
یک از این عناصر سه گانه حمایت نمیکند.
هوک مدعی شد :من بر این باورم که اغلب
ملت عراق خود را یک عراقی میدانند اما ایران
به دنبال این است که هویت ملی آنها را از بین
ببرد و به هویت شیعی تبدیل کند ،این ماهیت
سیاست خارجی ایران است ،ایران میخواهد
میان مذاهب مختلــف اختالف ایجاد کند و

صادرات نفتی ایران را به صفر میرسانیم
در عراق نیز به دنبال همین کار اســت تا از
عراق به عناون وسیلهای برای ایجاد بی ثباتی
در خاورمیانه استفاده کنند و از آن به عنوان
گذرگاهی شیعی استفاده کنند ،این به سود
ملت عراق نخواهد بود.
وی در رابطــه با کارکــرد تحریمها علیه
جمهوری اســامی ایران با بیــان این که ما
خوشحال هستیم که تحریمها کارکرد و نتایج
خوبی به دنبال داشت ۸۰ ،درصد درآمدهای
ایران از نفت است بنابراین وقتی ایرانی ها اخیرا ً
بودجه خود را منتشر کردند شاهد کاهش ۷۵
درصدی بودجه ســپاه و وزارت دفاع بودیم،
زمانی که در توافق هستهای بودیم بودجه این
دو زیاد بود ،ادعا کرد :ما اکنون شــاهد پایین
آمدن ارزش ریال و فرار مغزها هســتیم ،این
مساله باعث شــده است که سپاه ایران برای
انجام عملیات خود به بازارهای سیاه برود ،ما
در این زمینه تالشهای بیشتری خواهیم کرد
تا آنها را از این کار منع کنیم.
ما بیشترین تحریمهای تاریخ آمریکا را علیه
ایران وضع کردیم ،این تازه اول راه اســت و
تحریمهای بیشتری نیز وضع خواهیم کرد .ما
برای کمک به ملت ایران استثنائاتی در رابطه
با غذا و دارو قرار دادیم ،ما نظام ایران را هدف
قرار دادیم و میخواهیم که همانند یک کشور
طبیعی رفتار کند.
هوک ادعا کرد :وزیــر خارجه واقعی ایران
قاسم سلیمانی اســت .زمانی که بشار اسد،
رئیس جمهور ســوریه به تهران رفت ظریف
در آنجا حضور نداشت بلکه قاسم سلیمانی در
آنجا بود و به طور عملی کار سیاست خارجه
را انجام میداد.

رویداد |۲۴مایک پمپئو ،وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه سیاستهای
بدخواهانه دولتش علیه ایران گفت که قصد دارند صادرات نفت ایران را
به صفر برســانند .اردوپوینت نیوز نوشت مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا در کنفرانس انرژی سیایآرای در اظهاراتی گفت :ما کام ًال قصد
داریم تا صادرات نفت ایران را هر چه سریعتر به صفر برسانیم .اسپوتنیک
نیز در این باره نوشت« :مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه
در حاشیه کنفرانس هفته انرژی در شهر هیوستون ایالت تگزاس مدعی
شد که واشنگتن «متعهد است تا صادرات نفت خام ایران را به سرعت و
تا جایی که شرایط بازار اجازه میدهد ،به صفر برساند» .پمپئو همچنین از
صنایع نفت جهان به ویژه در آسیا و اروپا خواست تا برای پیشبرد سیاست
خارجی آمریکا و مجازات آنچه که وی« ،بازیگران ناباب» در عرصه جهانی
خواند ،با واشــنگتن همکاری کنند .پمپئو در ادامه گفت« :الزم اســت
آســتینهای خود را باال بزنیم و رقابت کنیم -از طریق تسهیل سرمایه
گذاری ،تشویق شــرکا به خرید (نفت) از ما و مجازات بازیگران ناباب».
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که رونق صادرات نفت و گاز آمریکا
به واشنگتن امکان داده است تا تقاضاهای بازار انرژی را که پیش از این
توسط رقبای ژئوپلتیکی آمریکا برآورده میشد ،تأمین نماید .همچنین
سیانبیسی در این باره نوشت که مایک پمپئو درباره اینکه آیا دولت
آمریکا صدور معافیت به کشــورها برای خرید مقادیر محدود نفت خام
ایران را متوقف خواهد کرد یا نه ،توضیحی نداد .دولت آمریکا پیش از این
برای هشــت کشور به مدت محدود معافیت از تحریمهای نفتی ایران را
صادر کرده است.

