تحلیل

غنیسازی  ۶۰درصدی فردو پاسخی قابل پیشبینی بود
نماینده روسیه در واکنش به آغاز غنیسازی  ۶۰درصدی اورانیوم در
سایت فردو ،آن را پاسخی قابلپیشبینی به تالش آمریکا و تروئیکای
اروپا در شورای حکام جهت افزایش تنشها پیرامون مسئله هستهای
ایران تلقی کرد .میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی در وین در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا [آلمان ،فرانسه

2
یک شرکت سعودی و سازمان اقتصادی
ترامپ در طرح بزرگ عمرانی در عمان
مشــارکت و همــکاری میکننــد .به
گزارش عصرایران به نقل ازخبرگزاری
فرانسه ،شرکت ســاختمانی سعودی
«داراالرکان» و سازمان اقتصادی ترامپ
برای اجرای یک پروژه عمرانی شــامل
ساخت ویالهای مسکونی لوکس ،هتل و
زمین گلف درعمان قرارداد امضا کردند.
قیمت این طرح  4میلیارد دالر اســت.
طرح درمدت  10سال در مساحت 3.5
میلیون مترمربع ســاخته میشود .این
طرح به نام «عائده» با حمایت سازمان
توسعه گردشگری سلطاننشین عمان
اجرا خواهد شــد .ســازمان اقتصادی
ترامپ وابســته به دونالد ترامپ رئیس
جمهور سابق امریکاست .اوبه تازگی هم
اعالم کرد برای انتخابات آینده ریاست
جمهوری ( )2024کاندیدا میشــود.
ترامپ قبــل از اینکه به عنــوان فعال
سیاسی و رئیس جمهور امریکا مشهور
شود به دلیل فعالیت اقتصادی به ویژه
در ساختوســاز درجهان معروف بود.
اوهم اکنون یکی ازبزرگترین ثروتمندان
امریکایی است .سازمان اقتصادی ترامپ
طرحهای اقتصادی متنوعی را در امریکا
وکشورهای دیگراجرا ومدیریت میکند.
هتلها و مجموعههــای گلف ترامپ از
معروفترین طرحهــای تحت مدیریت
ســازمان او در جهان است .این خبر در
حالی منتشر میشود که دولت سعودی
و جو بایدن رئیس جمهور امریکا رابطه
سردی دارند ،درست بر خالف رابطه گرم
و نزدیک دولت سعودی و ترامپ .دونالد
ترامپ در سال  2017و پس از رسیدن به
مقام ریاست جمهوری آمریکا ،اولین سفر
خارجیاش را به عربستان سعودی انجام
داد .ترامپ همچنین در دوره ریاســت
جمهوریاش ،از محکومیت محمد بن
سلمان ولیعهد سعودی در ماجرای قتل
«جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد

و انگلیس] در پی آغاز غنیســازی ایران در ســایت فردو در صفحه
توییترش نوشــت :تروئیکای اروپا ایران را به خاطر تصمیمش برای
افزایش فعالیتهای غنیسازیاش انتقاد کرد .آنها نقش خودشان
دراین تحوالت را فراموش کردهاند .اولیانوف درادامه نوشت :تصمیم
تهران پاسخی قابلپیشبینی به تالش تروئیکای اروپا و آمریکا برای
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قراردادی ما بین شرکت سعودی «داراالرکان» و سازمان اقتصادی ترامپ امضا شد؛

دوبارهترامپ،دوبارهعربستان

عکس :عصرایران

ادامه از صفحه یک
او سردبیر بخش امنیت بین الملل نشریه «اوپن
دموکراسی» است .روزنامه «وال استریت ژورنال»
در تاریخ یکــم نوامبر دربــاره ارزیابی اطالعاتی
عربستان سعودی گزارشی را منتشر کرد که مدعی
بود ایران خود را برای حمله نظامی آماده میکند.
ایاالت متحده و برخی از کشورهای حاشیه خلیج
فارس ســطح آماده باش نظامی خود را افزایش
دادهاند با این وجود ،به نگرانی عربستان سعودی
نپرداختند .اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا
خطر رو به رشد رویارویی نظامی وجود دارد امری
که ناشــی از روابط پیچیده متقابل در منطقه در
چارچوب تحوالت سیاسی موازی است؟
برای مثال ،در واشــنگتن ،دولت بایدن هنوز در
تالش است تا توافق هستهای با ایران را که چهار
سال پیش توسط دونالد ترامپ کنار گذاشته شد،
احیا کند .در اسرائیل یک دولت راستگرای افراطی
انتخاب شده که بنیادگرایان مذهبی یهودی را نیز
شامل میشود و تاثیری بیسابقه بر سیاستگذاری
اسرائیل خواهد گذاشــت تاثیری که نظیر آن در
دهههای گذشته دیده نشده است.
در مــورد برجام که توافقی هســتهای و با اجماع
چندین کشور بود و در ســال  ۲۰۱۵میالدی در
دوران دولت اوباما امضا شد توانایی ایران به منظور
تولید تسلیحات هستهای را در ازای لغو برخی از
تحریمها محدود میکــرد و علیرغم ناقص بودن
توافقی مفید قلمداد میشد .سپس به دنبال قدرت
گیری ترامپ ،او در ماه مه  ۲۰۱۸میالدی امریکا را
از آن توافق خارج ساخت و تحریمهای بیشتری
را علیه ایران اعمال کرد و قصد داشت روند احیای
برجام برای جانشیناش را دشوارتر سازد.
از آن زمان به این سو ،نظام سیاسی ایران به روسیه
نزدیک شده اســت .پهپادهای مورد استفاده در
جنگ کنونی اوکراین را در اختیار مسکو قرار داده
و در مقابل از تعهدات پیشین خود نسبت به برجام
عقب نشینی کرده است .این تعهدات حول سطح
پایین غنیسازی اورانیومی بود که ایران مجاز به
انجام آن بود و درباره میزان اورانیوم غنی شدهای
است که آن کشور میتوانست ذخیره کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گــزارش داده که
دو ماه پیش ایران دارای ذخایــر  ۵۵.۶کیلوگرم
اورانیوم غنیشده تا سطح باالی  ۶۰درصد بود و
هم چنین در حال افزایش قابلیتهای غنی سازی
خود بوده تا با غنیسازی بیشتر بتواند اورانیوم با
درجه تسلیحات کافی برای ساخت بمب هستهای
تولید کند.
در نتیجه ،ایران برجام را اساســاً دور زده است .با
این وجود ،اگر متهم به نقض برجام شود میتواند
به سادگی بگوید که این واشنگتن بود که در ابتدا
مفاد توافق و پایبندی خود به آن را نقض کرد.
البته داشــتن مواد با درجه و غلظــت الزم برای
ساخت تسلیحات معادل تولید بمب نیست بمبی
که ممکن است روند ساخت آن ماههای به طول
بیانجامد .با این وجود ،در اختیار داشــتن چنین
موادی احیای برجام را دشوارتر میسازد .امریکا
بیشتر بــر روی حمایت از اعتراضــات در داخل
ایران متمرکز شده است و همزمان تالش میکند
صادرات نفت ایران را تحریم کند.
هیچ یک از این اقدامات چشــمانداز قابل توجهی
برای موفقیت را نشــان نمیدهند .نظام سیاسی
ایران تصمیم گرفته قاطعانه با اعتراضات برخورد
کند تا بتواند کنترل داخلی خود را حفظ کند و در
مقابل ،از افزایش قیمت نفت نیز سود میبرد امری
که عمدتاً ناشی از تأثیر جنگ اوکراین است .ایران
هم چنین در حال آزمایش موشکهای جدید از
جمله پرتابگر ماهواره است.
ســپس با نتایج انتخابات اسرائیل مواجه هستیم
که «ایتامار بن گویر» رهبر حزب به شدت راست
افراطی «قدرت یهودی» را به شــهرت سیاسی
رساند .حزب تحت رهبری او یکی از چندین احزاب
بنیادگرای مذهبی اســت اما مهمترین و احتماالً
بخشی از یک ائتالف جدید حکومتی خواهد بود.
بســیاری از حامیان آن حزب با اطمینان انتظار
دارند که بن گویر نخست وزیر بعدی اسرائیل باشد.
بنیامین نتانیاهو دولت بعدی کشــور را تشکیل
خواهد داد اما با توجه به مشکالت حقوقیاش این
ایده که بن گویر میتواند نخست وزیر شود چندان
دور از ذهن نیست .در هر صورت ،فارغ از آن که چه
کسی نخست وزیر بعدی باشد دولت آینده اسرائیل
قطعاً جنگ طلبتر خواهد بود.
با وجود اتحادهای جدید اســرائیل با عربســتان
ســعودی و امارات ،نظر تهران قطعــاً این خواهد
بود که آن کشورها به طور مستقیم درگیر جنگ
خواهند شد .به دلیل ظهور جریان راست افراطی
اسرائیل ایاالت متحده در زمان زمامداری بایدن
ممکن است حمایت نظامی اولیه را به اسرائیل ارائه
ندهد با این وجود ،حمالت نظامی احتمالی علیه
تاسیسات نفتی و گازی عربستان سعودی و امارات
متحده عربی باعث خواهد شد تا امریکا به اردوگاه
ضد ایران در جنگ نزدیک شود .در این میان ،نقش
بریتانیا نیز مطرح خواهد شــد .در طول  ۱۲سال
گذشته دولتهای محافظه کار بریتانیا نیروهای
خود را در شرق سوئز از جمله در یک پایگاه دریایی
در بحرین و در تاسیســات قابل توجهی در بندر
جدید در دقم در عمان که به انــدازه کافی برای
پشــتیبانی از ناوهای هواپیمابــر بریتانیا بزرگ
اســت متمرکز نموده و بر حجم نیروها افزودهاند.
هم چنین ،پایگاههای نظامی کویت و قطر و یک
مرکز آموزشی جنگ صحرا برای ارتش بریتانیا در
عمان افتتاح شدهاند .وقوع جنگ دیگری در خلیج
فارس دور از ذهن اکثر سیاستمداران غربی است
زیرا اوکراین بر دیدگاه امنیتی آنان تسلط دارد و هر
گونه پیشنهاد در مورد درگیری قریب الوقوع رد
		                      منبع :فرارو
میشود.

نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین:

افزایش تنشها در هفته گذشته در شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی اســت .اظهارات اولیانوف در پی این مطرح میشود که،
محمد اسالمی ،رییس ســازمان انرژی اتمی در حاشــیه بازدید از
بیستمین نمایشگاه محیط زیست ،درباره واکنش ایران به قطعنامه
شورای حکام گفت :گفته بودیم که فشار و قطعنامه سیاسی چیزی را
تغییر نمیدهد و صدور قطعنامه واکنش جدی دارد و به همین خاطر
تولید اورانیوم  ۶۰درصد در فردو از روز گذشته آغاز شده است .هفته
گذشته ،در جلسه شورای حکام پیشنویس قطعنامهای انتقادی که
از ســوی آمریکا و تروئیکای اروپا [آلمان ،فرانسه و انگلیس] درباره

این کشور خودداری کرد .خاشقجی در
سال  2018در کنسولگری کشورش در
اســتانبول به طرز فاجعه باری به قتل
رسید.
در مقابل ،جــو بایدن رئیــس جمهور
فعلی امریکا با انتشار گزارش اطالعاتی
دولت این کشور درباره قتل خاشقجی
موافقت کرد .این گزارش تأیید میکند
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی مجوز
عملیات علیه خاشــقجی را صادر کرده
بود .مسووالن ســعودی این موضوع را
رد میکنند.
دو کشور سعودی و امریکا به تازگی هم
بر سر تولید و قیمت نفت وارد اختالف
شدید شــدند .دولتهای ســعودی و
روســیه با هماهنگی یکدیگر تصمیم
گرفتند تولید نفت در ســازمان اوپک
پالس را کاهش دهند .این تصمیم منجر

به افزایش قیمت نفت شد که برخالف
خواســت امریکاســت .امریکا از ریاض
خواسته بود با افزایش تولید نفت ،زمینه
کاهش قیمت جهانی این سوخت فسیلی
را فراهم کند.
کاخ ســفید این حرکت ســعودی را
«ایستادن در کنار روســیه» در جنگ
علیه اوکراین دانست و وعده داد روابط با
سعودی را دوباره بررسی میکند.
روســیه به دلیل جنگ علیه اوکراین،
با تحریمهای گســترده و شدید امریکا
و اروپا روبه رو اســت اما افزایش قیمت
نفت به سود روسها و علیه تحریمهای
غرب است.
خبرگزاری فرانسه مینویسد :مسووالن
ارشد و سابق امریکایی در دولت ترامپ،
روابط نزدیک خود را با ســران سعودی
حفظ کردهاند .در اکتبر گذشــته هم،

«جراد کوشــنر» داماد و مشاور سابق
ترامپ و «استیفن منوچن» وزیر خزانه
داری دولت ترامپ در همایش سرمایه
گذاری پایتخت سعودی حاضر شدند.
براساس گزارش کنگره امریکا در هفته
گذشــته ،ســعودی و امارات در دوران
ریاســت جمهوری ترامپ ،صدها هزار
دالر در هتل رئیس جمهور سابق امریکا
در واشــنگتن هزینه کردند« .کارولین
مالونــی» نماینده دموکــرات و رئیس
کمیته تهیه کننــده این گزارش گفت:
این گزارش سؤاالت زیادی درباره اینکه
ترامــپ هنگام برعهده گرفتن ســمت
ریاست جمهوری به چه میزان به جای
منافع کشور ،به منافع مالی شخصیاش
توجه داشته؛ ایجاد کرده است.
براســاس گزارش کمیته «نظارت» در
مجلس نمایندگان امریــکا ،مقامات 6

همکاریهای ایران با آژانس تهیه شــده بود ،پس از یک رأیگیری
صادر شد.
در همین راستا ،رییس سازمان انرژی اتمی امروز در حاشیه جلسه
هیات دولت گفت :همان طور که قب ً
ال اعالمکردیم ،رفتار سیاســی
و فشار سیاســی و اقداماتی که از جنس عدم توجه به روند توافق و
مذاکرات بوده دارای یک عمل متقابل خواهد بود و ســازمان انرژی
اتمی در راستای قانون اقدام راهبردی در سایت فردو و نطنز ظرفیت
جدیدی را برای غنی ســازی ایجــاد کرد که کل ایــن عملیات در
چارچوب موازین و مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.

سیاست

Policy

کشور چین ،مالزی ،قطر ،سعودی ،ترکیه
و امارت در مدت  4سال ریاست ترامپ،
بیش از  750هــزار دالر در هتل ترامپ
در واشــنگتن هزینه کردند .این آمار از
شرکت حسابرسی اسناد ترامپ دریافت
شده است.
این نماینده افزود :اسناد نشان میدهد
در دورهای که مسووالن خارجی در هتل
ترامپ بودند تالش میکردند بر سیاست
خارجی امریکا تأثیر بگذارند .این گزارش
میگوید :نجیب عبدالرزاق نخست وزیر
وقت مالزی و هیات همراه در سپتامبر
 2017میالدی 259 ،هزار و  724دالر
در هتل ترامپ هزینه کردند .نخســت
وزیر وقت مالزی در سوئیت پرزیدنتال
هتل اقامت داشــت و بابت هر شب 10
هزار دالر پرداخت شد .او  44هزار و 562
دالر در سه روز و  1500دالر دیگر برای
مربی شخصی هزینه کرده بود.
همچنین مسووالنی از سعودی و امارات
هم در سالهای  2017و  2018صدها
هزار دالر در هتل ترامپ در واشــنگتن
هزینه کردند .دولتهای ترکیه و چین
هم رقمهای کمتری هزینه کردند.
از سوی دیگر ،پسر ترامپ گفت مجموعه
اقتصادی تحــت مالکیت پــدرش در
راســتای منع تضاد منافع ،همه ســود
دریافتی از اقامت مسووالن کشورهای
خارجی در هتل واشــنگتن ترامپ را به
دولت امریکا پرداخته است .در اطالعیه
ارسالی از ســوی «اریک» پسر ترامپ
به روزنامه نیویورک تایمز آمده اســت
سودهای تحقق یافته از اقامت مسووالن
خارجی در هتل ترامــپ در قالب یک
پرداخت ساالنه ،برای وزارت خزانه داری
دولت امریکا واریز شــده است .او افزود:
به عنوان یک شرکت تالشهای زیادی
انجام دادیم تا از تضارب منافع خودداری
کنیم؛ نه به دلیل درخواست قانونی بلکه
به دلیــل احترام ما به منصب ریاســت
کشور.

توسط فرزند ارشد مرحوم آیت اله هاشمی انجام شد؛

تکذیب ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر درخواست دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرزند ارشد مرحوم هاشــمی ادعای وال استریت
ژورنال مبنی بر درخواست دبیر شورای عالی امنیت
ملی از خانواده وی برای کمک به کنترل ناآرامیهای
اخیر را تکذیب کرد.
محسن هاشمی رفسنجانی در گفتوگو با ایسنا،
در واکنش به ادعای درخواست دریابان شمخانی
از خانوادههای امام خمینی (ره) و مرحوم هاشمی
رفسنجانی برای کمک به آرام کردن اوضاع و رد این
مباحث مربوط بــه نظم نوین جهانــی حول محور
گفتمانی جدید مطرح میشود .این روزها شاید تمام
نظریه پردازان و تحلیلگران جهان بر انتقال قدرت و
شکل گیری نظمی نوین در جهان تاکید کنند.
پس از فروپاشی شوروی ،ایاالت متحده آمریکا رویای
سیاسی خود را تحت عنوان نظم نوین جهانی مطرح
کرد .منظور از این نظم ،ســاختار ژئوپلیتیکی تک
قطبی در سرتاسر جهان بود که با اندیشه جهانی شدن
گسترش پیدا کند؛ اما دیری نپایید که راهبرد جهانی
سازی یا به عبارتی آمریکایی سازی با شکست مواجه
شد؛ چرا؟ چون که هیچ کشوری دوست ندارد هویت
ملی و مذهبی خود را از دست دهد و تحت لوای پرچم
آمریکاییها عمل کند.
رشد اقتصادی چین به ســرعت نظم تک محوری
آمریکا را متحول کرد و سیاســت چین به پشتوانه
ژئواکونومی قدرتمند این کشــور ،رو به روی ایاالت

درخواست ،اظهارکرد :اساساً نه چنین درخواستی
از سوی آقای شمخانی خطاب به خانواده مرحوم
هاشمی مطرح شده و نه چنین جلسهای تشکیل
شده است.
سایت جماران وابسته به موسســه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی (ره) نیز در پی انتشار این خبر در
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از امین عارف
نیا معاون فرهنگی هنری و ارتباطات این موسسه

انجام مالقات علی شمخانی با اعضای بیت حضرت
امام را تکذیب کرد.عارف نیا به جماران گفته است:
در ماههای اخیر درخواستی از جانب دبیر شورای
عالی امنیت ملی مبنی بر مالقات با اعضای بیت امام
مطرح نبوده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
هیچگونه تقاضایی از بیت امام راحل نداشته است.
شبکه بیبیسی فارسی نیز با انتشار این خبر دروغ
وال استریت ژورنال سعی کرده بود بر دروغپراکنی

نظم نوین جهانی چه نتایجی خواهد داشت؛

استقالل اتحادیه اروپا از حاکمیت جهانی آمریکا
متحده ایستاد .شکل گیری مجدد نظم چند قطبی،
به بروز خالء قدرت در اقصی نقاط جهان منجر شد
تا دوباره قدرتهای منطقهای دست به تشکیل نظم
نوینی بزنند.
هم اکنون در برهــهای از تاریخ قرار داریم که ایاالت
متحده دیگر کدخدای مطلق جهان نیست .اقتصاد
کشــورها دیگر از تحریم کاپیتالیست ها واهمهای
ندارد و قدرتهای منطقهای برای خود اســتقالل
میخواهند .شکل گیری ســازمانهای بین المللی
قدرتمند مانند شانگهای ،موفقیت الگوهای مقاومت
مانند ایران ،حمله نظامی روســیه به اوکراین و ...به
خوبی نشان میدهد که دیگر آمریکا برای حکمرانی

معترضان محیط زیستی با چسباندن خود به روی آســفالت ،مسیر عبوری یک خیابان را به روی
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خودروها در شهر برلین آلمان بستهاند.

بر جهان ،نمیتواند از مکانیسم تهدید و تنبیه استفاده
کند.
اروپاییها به دلیل ســبقه ناسیونالیســم غرورآمیز
خود ،هرگز دوست ندارند در بازی جهانی به عنوان
کارگزاران آمریکا محسوب شوند .مطمئناً تنها دلیلی
که نوعی از مواضع انعطاف پذیر از اروپا را در برههای
از تاریخ نسبت به آمریکا منجر شد ،اقتضای زمان و
منافع مشــترک بود .به جرات میتوان گفت که در
صورت افزایش وزن ژئوپلیتیکی قدرتهای اروپایی و
بروز تعارض منافع با آمریکا ،اتحادیه اروپا دیگر متحد
فرمان پذیر ایاالت متحده نخواهد بود.
گواه این مسئله را میتوان در ماههای اخیر دید .برای

علیه جمهوری اسالمی ایران دامن بزند.
پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال
مدعی شد که دریابان علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی کشــورمان ،ماه پیــش به طور
محرمانه از خانوادههای امام خمینی (ره) و مرحوم
هاشمی رفسنجانی درخواســت کرده که به آرام
کردن اوضاع کمک کنند اما ایــن دو خانواده این
درخواست را رد کردهاند.
اولین بار در تاریخ سیاسی غرب ،اروپا بدون حضور
آمریکا به مذاکــره با ایران آمد و بــرای اولین بار در
تاریخ ،در مسئله تحریم گاز روسیه از آمریکا سرپیچی
کرد .سؤال اصلی اینجاست که کدام عامل سیاسی
دولتهای اروپایی را متقاعد کــرد تا برای اولین بار
موضعی خالف موضع آمریکا بگیرند؟! شــاید بتوان
گفت که اتحادیه اروپا کم کــم خود را در جایگاهی
میبیند که برای حصول منافــع خود و برای حفظ
و افزایش جایگاهش در نظم نوین ،کمی از آمریکا و
مواضع دیکته وارانه اش فاصله بگیرد.
به هر حال در اینکه اتحادیه اروپا به دنبال استقالل
سیاســی و اقتصادی از آمریکاســت ،هیچ شــکی
وجود ندارد .در این برهه حساس اروپا باید بسنجد
که آیا زمانــش فرا رســیده تا به عنــوان بازیگری
تنظیم
مســتقل ،روابط جدیدی را با ایران و شرق

کند؟!
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جنوبی.

گزارش
 وزیر خارجه در دومین نشست خبری:

گالیهمان را به عربستان
اعالم کردیم

دومین نشست خبری وزیرخارجه کشورمان بعد
از ظهر چهارشــنبه  ۲آذرماه  ۱۴۰۱برگزارشد.
حسین امیرعبداللهیان دردومین نشست خبری
خود با خبرنگاران داخلــی و خارجی اظهارکرد:
علیرغم جنگ ترکیبی و شــناختی ایجاد شــده
علیه کشوردر این مدت نه تنها مراجعات ایرانیان
به سفارتخانهها و کنسولگریهای کشور در خارج
کم نشده بلکه شاهد رشد مراجعه ایرانیان درخارج
از کشوربه این مکانها برای پیگیری امور کنسولی
خود بودهایم.امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به
روند تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج
از کشور گفت :تصویب این قانون در دستور کار ما
است تا بتوانیم خدمات بهتری به ایرانیان خارج از
کشــور ارائه کنیم.وزیر امور خارجه کشورمان در
ادامه صحبتهای خود با تشریح دکترین سیاست
خارجی دولت ســیزدهم اظهار کرد :در دکترین
سیاست خارجی متوازن دولت سیزدهم نگاه به
همســایگان و همچنین توجه به آسیا در جایگاه
ویژهای قرار دارد و این دکترین درمســیر درست
و رو به رشــدی قرار گرفته اســت.وزیرخارجه با
بیان اینکه ازحدود  ۱۴ماه گذشته حجم تبادالت
تجاری کشــور از قاره اروپا تا سایرنقاط جهان به
ویژه همسایگان و آسیا از  ۳۷درصد در کمترین
حالت تا  ۵۷۱درصد رشــد داشته است ،تصریح
کرد :بخش عمده این رشد مربوط به خارج از حوزه
سنتی تجارت کشور در عرصه نفت و انرژی بوده
است.امیر عبداللهیان همچنین در بخش دیگری
از صحبتهای خود به ناآرامیهای اخیر در کشور
اشاره کرد و گفت :خوشــبختانه توطئهای که بر
اساس اسناد دقیق و موجود دردستگاه دیپلماسی
کشور با هدف ایجاد جنگ تروریستی ،ایجاد جنگ
داخلی ودرنهایت تجزیه جمهوری اسالمی ایران در
هفته گذشته با استفاده از احساسات پاک مردمی
دنبال میشد شکست خورده است.وی ادامه داد:
زمانی دراثنای این توطئه یک دیپلمات عالی رتبه
غربی دریک دیداردیپلماتیک اظهار داشت آمریکا
در عراق در سالهای اخیرودر دوره نخست وزیری
آقای عادل عبدالمهدی توانست دریک کشور ۴۱
میلیون نفری تنها بــا آوردن  ۳۰هزار زن و جوان
عراقی به میدان التحریر عراق و برخی از میادین
در دیگر استانهای عراق و بکارگیری ظرفیتهای
موجود در فضای مجازی ،دولت حاکم در عراق را
ســاقط کند و دکتر عادل عبدالمهدی در نهایت
برای مصالحی بزرگتر از سمت خود استعفا داد.
امیر عبداللهیــان تصریح کــرد :آن مقام غربی
مدعی بود که در قبال ایران نیز با استفاده از برخی
شرایطی که در داخل کشــور پیش آمده است و
احساســاتی که در تعدادی از جوانان برانگیخته
شده است چنین فرصت بزرگی را آمریکا و تعداد
اندکی از کشورهای غربی در مقابل خود میبینند
و امیدوارم که به اهداف خود در این زمینه دست
پیدا کنند.این دیپلمــات عالی رتبه ایرانی گفت:
دخالتهای خارجی در امور داخلی ایران در هشت
هفته گذشــته در اوج خود قرار داشت و دستگاه
دیپلماســی به صورت مســتمر این دخالتها و
اظهارنظرهای صورت گرفته را رصد میکرد.
امیر عبداللهیان در بخش دیگری از صحبتهای
خود با اشــاره به فعالیــت برخــی از گروههای
تروریستی در برخی از نقاط کشــور از جمله در
برخی از استانهای غربی کشــور و نقاط مرزی
اظهار کرد :تروریستها و ضد انقالب در  ۷۶مرکز
در اقلیم کردســتان فعال شــدهاند و سالحهای
آمریکایی و اسرائیلی را وارد کشــور کردهاند .ما
طی هشت هفته گذشته طی دو مرحله در تهران
و بغداد با مقامات کشور دوســت و برادر عراق و
اقلیم کردســتان نشســتهای متعددی برگزار
کردیم و توافقهای زیادی را برای این گروههای
تروریستی به عمل آوردهایم .وی ادامه داد :دوستان
در حکومت مرکزی عراق متعهد شدهاند که این
گروههای تروریستی را که از  ۷۶نقطه تحرکاتی را
علیه امنیت ما در استانهای غربی آغاز کرده بودند
از این نواحی دور کنند و این گروههای تروریستی
را خلع سالح کنند .گفتوگوها در این زمینه انجام
شده اســت و ما پیگیر این هســتیم که توافقات
انجام شده اجرایی شود .امیر عبداللهیان تصریح
کرد :زمانی که نیروهای مسلح عراق در مرزهای
مشــترک ایران و اقلیم کردستان مستقر شوند و
امنیت مرزها را تضمین کنند دیگر نیازی نیست
که ما برای تأمین امنیتمان و مقابله با تروریستها
اقداماتی را انجام دهیــم ولی در چارچوب حقوق
بینالملل و منشور سازمان ملل تا زمانی که تهدید
از سوی گروههای تروریســتی مستقر در کشور
همسایه متوجه ما باشد نیروهای مسلح ما برای
تأمین امنیت حداکثری کشــور به اقدامات خود
ادامه میدهند .
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