دیدگاه

دیپلمات

قطر مخالف تحریمهای واشنگتن علیه ایران است

معادله

شرکتهای اروپایی آماده مخالفت با تحریمها علیه ایران نیستند

روزنامهن��گار قطری با تاکید بر ضرورت اتکا ب��ر گزینه گفتوگو از مخالفت
کشورش با تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه ایران خبر داد.
صال��ح غریب اظهار داش��ت :پافش��اری دول��ت «دونالد ترام��پ» بر اعمال
تحریمه��ای اقتصادی ب��ه دور از جامع��ه بینالملل ،منطقه را به س��وی جنگ
سیاس��ی و اقتصادی س��وق میدهد .وی افزود :قطر با راهکارهای سیاسی همراه
است نه تحریمهای اقتصادی یا گرسنه کردن ملتها.
این در حالی اس��ت که س��ال پیش درپی اقدام عربس��تان ،مص��ر ،بحرین و امارات
متح��ده عربی مبنی بر تحری��م دوحه ،با وارد کردن این اتهام که قطر باعث بیثباتی در
منطقه میشود ،ایران به درخواست کمک دوحه پاسخ مثبت داد تا جایی که حتی وزیر
خارج��ه قطر گفت :در نتیجه تحریمهای اقتصادی عربس��تان دوحه از نظر اقتصادی به
تسنیم
تهران نزدیکتر شده است.

فواد معصوم مواضع حیدر العبادی درباره ایران را توجیه کرد

رئیسجمه��ور عراق گفت :نخس��ت وزیر تابع تصمیمات آمریکا نیس��ت و
تحریمهای آمریکا علیه ایران به ضرر عراق است.
فواد معصوم افزود :با بی��ان اینکه برخی تصمیمات مانند مبادالت بانکی
خارج از کنترل دولت عراق اس��ت بر ل��زوم رعایت ویژگی روابط تاریخی بین
ملتهای عراق و ایران تاکید کرد و گفت :عراق از تحریمهای تحمیلی به ایران
خرس��ند نیس��ت و به عراق ضرر خواهد زد .وی تصریح کرد :تحریمها بر روابط
تجاری بین تهران و بغداد تأثیر نخواهد داشت.
اخیرا نخستوزیر عراق در واکنش به از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت
که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هس��تیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق
به این تحریمها پایبند خواهد بود .گفتنی اس��ت؛ ای��ران نقش موثری در تارومار کردن
ایسنا
تروریستها در عراق داشته است.

س��فیر روسیه در اتحادیه اروپا با اشاره به خروج شرکتهای اروپایی از ایران
تصریح کرد این ش��رکتها آماده ایس��تادگی در برابر تحریمه��ای آمریکا علیه
ایران نیستند.
والدیمیر چیژوف گفت :اقدام اتحادیه اروپا به نفع ش��رکتهای اروپایی بود
اما اکثر ش��رکتهای اروپایی انتخابش��ان را انجام داده و این را روشن کردهاند که
آماده مخالفت با تحریمهای آمریکا و ادامه فعالیتهایشان در بازار ایران نیستند.
سفیر روس اضافه کرد :من درباره دستکم یکصد شرکت اینچنینی اطالع دارم که
در کش��ورهای اتحادیه اروپا مستقر هس��تند .فهم دلیل انتخاب آنها با عدد و رقم ساده
است چون کسب و کارشان در آمریکا نسبت به ایران بزرگتر است.
چی��ژوف اضافه کرد :به همین دلیل اس��ت که منافع آنه��ا در زمینه مالی و تولید
فارس
ارتباط نزدیکتری با بازار آمریکا دارد.

دیپلمـاسی

شنبه  27مرداد  1397شماره 4818

آمری�کا برای کش�اندن ایران پای می�ز مذاکره
به ج�ز تحریم از چه ابزار دیگری ممکن اس�ت
اس�تفاده کند؟ آی�ا به ابزاردیگری ب�رای اینکه
بتواند خواس�تههایش را به تهران تحمیل کند،
متوسل خواهد شد؟

ایاالت متحده آمریکا یک سیاست چندوجهی
ال هم این سیاس��ت
را درپی��ش گرفته اس��ت؛ قب ً
ب��وده اما ،خب هماکنون بعض��ی از بخشهای آن
پر رنگتر ش��ده اس��ت .جنگ و تحریمها بخشی
از ای��ن عملیات بزرگتر اس��ت که میش��ود جنگ
اقتص��ادی ،فش��ار براقتص��اد ای��ران ،جلوگیری از
پیشرفت اقتصادی و در نهایت ایجاد نارضایتی در
درون کش��ور و نیز اخ�لال در فرآیند عادی نظام
تطبیق��ی اقتصادی که موجب اعتراضات اقتصادی
و معیشتی در کشور میشود نام برد.
ب��ه قول معروف منجر به این خواهد ش��د که
شورش تهیدستان علیه نظام رخ دهد و جمهوری
اسالمی تصمیم بگیرد برای خروج از این وضعیت
و رفع خطر فروپاش��ی از درون با ایاالت متحده به
توافق برسد اما ،جدا از این مسیر اقدامات دیگری
که آمریکاییها انجام میدهند ،تالش برای منزوی
کردن ایران به قصد دسترس��ی ته��ران به اقتصاد
جهان��ی و جلوگی��ری از همکاریهای منطقهایو
بینالملل��ی ،دام��ن زدن به اعتراض��ات اجتماعی
و فع��ال کردن برخ��ی از گس��لهای اجتماعی از
طریق تحریک احساس��ات قوم��ی و مذهبی مردم
در کش��ور ،دامن زدن به اختالفات ایران با بخشی
از همس��ایگان و کش��ورهای منطق��ه ،حمایت از
گروههای جداییطلب و گروههای تروریس��تی که
به طور ش��اخص و بارزترینش��ان منافقین هستند
که اف��راد نزدیک به مقامات ارش��د آمریکا نیز در
این تجمعات منافقین شرکت میکنند و نیز ایجاد
نا امی��دی و درعین حال تش��دید اختالفات میان
جناحه��ا و از بین بردن وحدت بی��ن آحاد مردم،
اینه��ا مجموعهای از اقداماتی اس��ت که آمریکا در
دستور کار قرار داده است.
با توج�ه به اینکه مقام معظ�م رهبری فرمودند
مذاک�ره با آمری�کا ممنوع اس�ت "ن�ه مذاکره
میکنی�م ونه جنگی اتف�اق میافتد" آیا ممکن
اس�ت ته�ران در ش�رایطی ق�رار گی�رد ک�ه با
واشنگتن وارد مذاکره شود؟

واقع��ا نمیتوانم به این س��ؤال به این ش��کل
جواب بدهم .مقام معظم رهبری بس��یار ش��فاف و

کارشناس مسائل آمریکا در گفتوگو با سیاست روز:

حتما قادر به امتیاز گرفتن از واشنگتن هستیم
ترامپ امیدوار است ایران به مناسبات تعریف شده آمریکا در منطقه تن دهد
نمای نزدیک
هدی دهقان بذرافشان فاز اول تحریمهای
گفتو گــ�و
آمریکا علیه ملت ایران آغاز شده و این رژیم
تالش دارد تا در ذیل بیشترین فشار تحریمی ،خواستههایش را
به تهران تحمیل کند؛ البته برایش خوشایند است تا با
کشاندن جمهوری اسالمی ایران پای میز مذاکره
امتیازات الزم را از این طریق از ایران بگیرد.
دولت کنونی آمریکا به دنبال کوتاه کردن دست
ایران از معادالت منطقهای است و در این مسیر
از هیچ اقدامی و نیرنگی فروگذار نمیکند ،این

گویا در این ارتباط صحبت کردند ،ایش��ان مذاکره
را در ش��رایط کنونی نفی کردند ،این به این معنی
است که حداقل تا زمانی که "دونالد ترامپ" بر سر
کار اس��ت و اگر اتفاقی برایش رخ ندهد تا دوسال
دیگر ،اگر تمدید ش��ود  ۶سال دیگر ،هدف گذاری
کردند مذاکره انجام نگیرد.
م��ن نمیخواهم ب��ه فرمایش��ات رهبر معظم
انق�لاب تعریض��ی وارد کن��م ام��ا ،مس��لما اگ��ر
رفتارآمری��کا تغییر کند و اقداماتی که اخیرا ً انجام
داد ،بحث خروج از برجام و انواع و اقسام تحریمها
و نیز ارعاب و تهدیدات را کنار بگذارد شاید زمینه
برای تغییر دیدگاه ایران برای مذاکره ایجاد ش��ود
لا که هیچ چش��م اندازی دیده نمیش��ود و تا
فع� ً
وقتی تغییری در رفتار ایاالت متحده آمریکا دیده
نش��ود ،محلی از اعراب ندارد که بخواهیم بگوییم
آیا ایران با دولت کنونی آمریکا مذاکره خواهد کرد
یا نه!
ه�دف اصلی آمریکا از این همه فش�ار و تحریم
علیه ایران چیست؟

کف خواس��تههای ایالت متحده آمریکا تغییر
رفتار ایران اس��ت؛ حاال این تغییر رفتار بیش��تر به

االهرام:

آمریکا در پی فتنه انگیزی
میان ایران و عرب هاست
روزنامه مصری «االهرام» در مقالهای با
ب�ازي رس�انه
عن��وان «ناتوی عربی  ...و افول آمریکا»
نوش��ت ،ه��دف آمریکا ازمط��رح کردن بحث نات��وی عربی،
منحرف کردن ذهن عربها از دشمنی با اسراییل و ترساندن
آنها از ایران و تالش برای دشمنی آنها با تهران است.
االهرام اف��زود :آمریکا تحت رهب��ری «دونالد ترامپ»
در ص��دد تش��کیل پیمانی ب��ا ماهیت نظامی متش��کل از
برخی کش��ورهای عربی برای مقابله با یک هدف مش��خص
یا دش��من سیاس��ی معین اس��ت و با توجه به اینکه ترامپ
اکنون بزرگترین دش��من سیاس��ی خود را ای��ران میداند،
س��عی میکند عربها را ضد ایران بش��وراند و در چارچوب
سیاست فتنهانگیزی شیعه و سنی ،باعث برتری "اسراییل"
در منطقه و تداوم طرحهای استعماری آمریکا شود.
این روزنامه در ادامه نوش��ت ،مصر و کش��ورهای عربی
حاشیه خلیجفارس تاکنون موضعگیری رسمی درخصوص
این پیمان موس��وم به ناتوی عربی نداشتهاند اما سوالی که
مطرح میش��ود این است که چرا در شرایط کنونی موضوع
ناتوی عربی تبلیغ و ترویج میش��ود؟ اهداف آن چیس��ت؟
در پاس��خ باید گفت ،هدف از تبلیغ و ترویج ناتوی عربی از
سوی آمریکا ،اجبار کشورهای عربی به پذیرش این طرح و
کش��اندن آنها به این سمت است که نتوانند با طرح ناتوی
عربی مخالف��ت کنند یا حداقل به دلیل فش��ارهای آمریکا

مقام س��ابق س��یا و ش��ورای
نظــــ�رگاه
امنیت ملی آمریکا در یادداشتی
با خط بطالن کشیدن بر سودای دولتمردان کشورش
به تغییر نظام ایران اذعان کرد « ۶۵سال از کودتای
آمریکا درایران گذشت ولی طرفداران براندازی نظام
هنوز از آن کودتا عبرت نگرفتهاند».
«پ��ل پی�لار» از مقامه��ای اس��بق س��یا در
یادداش��تی که در اندیش��کده «آتالنتیک» منتشر
ش��د با اش��اره به نزدیک ش��دن س��الروز کودتای
آمریکای��ی  28مرداد  ،1332به دولتمردان آمریکا
توصی��ه کرد با عب��رت گرفتن از تاری��خ ،در امور
داخلی ایران دخالت نکنند .وی مینویسد :رویکرد
دولت «دونال��د ترامپ» رئیسجمه��ور آمریکا در
قبال ایران ،تغییر نظام است .ترامپ احتماال رویای
حصول توافق��ی صریح را با حاکمیت کنونی ایران
در س��ر میپروراند اما هیچ برنام��ه عملی را برای
رسیدن به این هدف تدوین نکرده است.
طبق این تحلیل ،امید غالب دولت ترامپ این
اس��ت که افزایش فش��ارهای اقتصادی باعث قیام
ایرانی��ان ناراضی ش��ود و س��خنرانی اخیر «مایک

روزها نیز نمایندگان کاخ سفید دورهگردی خود را به کشورهای
مختلف آغاز کردند تا بتوانند برای اعمال موفق این تحریمها
شریک جرمهای متعددی را با خود همراه کنند .البته مقامات
کشورمان به صراحت گفتند که با شرایط کنونی آمریکا
پای میز مذاکره و توافقی جدید نخواهند رفت.
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در
گفتوگو با سیاست روز به تبیین و تحلیل رفتار
و هدف کنونی واشنگتن در قبال تهران پرداخته
که این گفتوگو را با هم میخوانیم.

نظر میرس��د که ب��رای دولت کنون��ی ،رفتارهای
منطق��های ای��ران حائ��ز اهمیت اس��ت .در دوره
باراک اوبام��ا اولویت ،برنامههای هس��تهای ایران
بود و توافقات حاصله نیز به منظور تغییر سیاست
هستهای جمهوری اس�لامی مورد نظر قرار گرفته
ب��ود؛ در ح��ال حاضر برای دول��ت ترامپ اولویت،
فعالیتهای منطقهای ایران اهمیت دارد و امیدوار
هس��تند تهران ب��ا تطمیع ،تهدید و ی��ا ارعاب به
مناس��بات تعریف ش��ده ایاالت متحده آمریکا در
منطقه غرب آسیا تن دهد.
بطور مثال جمهوری اس�لامی ایران از دولت
بشاراس��د و ح��زباهلل حمایت نکند ،از س��وریه و
عراق خارج ش��ود و رابطهاش را با عربستان بهبود
بخش��د؛ اگر ه��م قرار نیس��ت بین ای��ران و رژیم
غاصب صهیونیستی آش��تی صورت گیرد ،حداقل
ایران تهدیداتی را علیه رژیم صهیونیس��تی انجام
ندهد .اینها طیف وس��یعی از انتظ��ارات آمریکا از
فعالیتهای منطقهای ایران است.
س��قف خواس��تههای ایاالت متح��ده آمریکا
همیش��ه ای��ن بوده ت��ا حکومتی در ایران بر س��ر
کار آید که دوس��ت آمریکا ش��ود ،دوست دوستان

مجبور به سکوت در قبال آن شوند.
االه��رام درخصوص موضعگیری مص��ر در این مورد نیز
نوش��ت ،مصر بارها تاکید کرده مخالف ورود به درگیریهای
نظامی است و در نتیجه میتوان گفت که قاهره موافق تشکیل
چنین پیمانی با ماهیت نظامی نیست اما ،ممکن است گفته
ش��ود که مصر پیش از این وارد ائتالفهای منطقهای مانند
ائتالف عربی در یمن یا ائتالف بینالمللی علیه تروریسم شده
است ،پاسخ این شبهه هم این است که مصر هرگز دست به
مداخله نظامی زمینی یا هوایی در یمن نزده و فقط پذیرفته
که در این ائتالف مش��ارکت داشته باشد تا از منافع خود در
بابالمندب دفاع کند و از تاثیر جنگ یمن بر روند کشتیرانی
و تجارت در کانال س��وئز جلوگیری کند چون کانال س��وئز
مهمترین ش��ریان حیاتی مصر در جهان اس��ت و س��االنه 5
میلیارد دالر برای مصر درآمد اقتصادی دارد.
االهرام درخصوص اهداف واقعی تشکیل چنین پیمانی
و ترویج آن نیز نوش��ت ،ش��اید هدف اصلی از ترویج چنین
طرح��ی  ،مش��غول کردن عربها به نزاع عرب��ی  -ایرانی و
منح��رف کردن ذهن و فکر آنها از "اس��رائیل" و س��یطره
آن ب��ر منطقه و تالش برای نابود ک��ردن ایران و در نهایت
پیشبرد طرح معامله قرن درخصوص فلسطین باشد.
االهرام نوش��ت :صهیونیس��تها از حمله به ایران صرف
نظر کردهاند زیرا بیم آن داشتند کشورهای عربی و اسالمی
با آن اعالم همدردی کنند و در نتیجه آنها نقش��ه دیگری
کش��یدهاند و آن ایج��اد اخت�لاف میان مس��لمانان و به راه
انداختن جنگ شیعه  -سنی است اما آمریکاییها باید بدانند
نمیتوانند طرحهای خود را به اجرا دربیاورند .ایرنا

آمری��کا باش��د و به ق��ول معروف آنچه  40س��ال
پیش در کش��ور اتفاقافتاد حاال به شکل دیگری
اتف��اق بیفت��د ،ای��ن کف و س��قف خواس��تههای
آمریکاییهاس��ت که برخ��ی از مقاطع تغییر رفتار
در اولویت قرار میگرفت و در بعضی از مقاطع نیز
برای تغییر حکومت در کشور تالش میکنند.
آیا ایران قادر به گرفتن امتیاز از آمریکا است؟

حتما قادر به امتیاز گرفتن از آمریکا هس��تیم.
کش��ورمان توانایی و پتانس��یل زی��ادی به لحاظ
تخصص ،دیپلماتیک و توان ملی دارد.
اگر ای��ران وارد هرگونه تعاملی با آمریکا ش��ود
میتواند امتیازاتی را به دس��ت آورد اما ،شاید بحث
بر س��ر زمان و مکان مقتضیات زمانی است و اینکه
هر مذاکره و توافق��ی که مورد توجه قرار گیرد باید
مقدماتش نیز فراهم شود ،اتفاقاتی باید رخ دهد که
دو س��وی توافق ،امکان مواجهه و رو در رو ش��دن و
رسیدن به یک درک مشترک برایشان فراهم گردد.
االن بیشترین مشکل این است که این شرایط
حاص��ل نش��ده ،نکته بع��دی اینکه ط��رف مقابل
رئیسجمه��ور کنونی آمریکا ش��یوهای را برگزیده
که اعتم��اد به ایاالت متحده را به ش��دت کاهش

غریبآبادی:

اروپاییها با حداکثر توان مقابل
یکجانبهگرایی آمریکا بایستند
نماین��ده دائ��م ایران نزد س��ازمانهای
دوردس�ــت
بینالمللی در وی��ن در دیدار با همتای
انگلیس��ی خود درب��اره حوزههای همکاری در س��ازمانهای
ی عضو برجام
بینالمللی رایزنی کرده و گفت :کشورهای اروپای 
باید با حداکثر توان مقابل یکجانبهگرایی آمریکا بایستند.
در این دی��دار ،طرفین ضمن م��رور مهمترین مباحث
دستورکار س��ازمانهای مختلف بینالمللی مستقر در وین،
ب��ر تداوم و ارتقاء همکاریها و گفتوگوهای س��ازنده میان
دو نمایندگی به خصوص انجام رایزنی و مش��ورت در مورد
موضوعات اولویت دار دو کشور در حوزههای برجام ،آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و مبارزه با موادمخدر تاکید کردند.
کاظم غریبآبادی ،با اش��اره به همکاریهای جمهوری
اسالمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در گزارشات
مکرر مدیرکل آژانس نیز بارها به این همکاریها و همچنین
پایبن��دی کامل ایران به تعهداتش در چارچوب برجام اذعان
شده اس��ت ،تصریح کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی و
کش��ورهای ذیربط نیز موظفند به نوبه خود حداکثر امکان
بهرهمندی ایران از همکاریهای صلحآمیز و کمکهای فنی
هس��تهای ،در کن��ار بهرهمندی از منافع اقتصادی ناش��ی از
برجام را بدون ایجاد هیچ مانعی فراهم آورند.
س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان در ادامه ضمن اذعان
ب��ه مواضع اصولی انگلیس در حمای��ت از برجام که نمادی

 ۶۵سال بعد از کودتای  ۲۸مرداد ،آمریکا هنوز از آن درس نگرفته است
پامپئ��و» وزیر خارجه آمریکا نی��ز دقیقا دعوت به
انجام همین کار بود .پل پیالر در ادامه به اقدامهای
دولت آمریکا در  65س��ال پیش و دخالت در امور
داخلی ایران برای براندازی دکتر «محمد مصدق»
نخس��توزیر وقت اش��اره کرد و نوش��ت :برخی از
عبرتهای آن حادثه با موضوع امروزی تغییر نظام
ایران و اینکه آیا واشنگتن قادر است حکومت ایران
را تغیی��ر دهد و چنین اقدام��ی برای منافع آمریکا
خوب خواهد بود یا خیر ،در ارتباط است.
مقام سابق سیا سپس با ذکر پارهای از تفاوتهای
آن دوره با امروز و انزوای کنونی واشنگتن در اجرای
سیاستهای مداخله جویانه نوشت :اصلیترین دلیل
اقدام علیه مصدق ،تالش دولت او برای ملی ش��دن
نفت ایران از ش��رکت نفت انگلیس ب��ود که به نام
«بریتیش پترولیوم» یا «بی.ی» ش��ناخته میشود.
در آن ماجرا انگلیس منافع مس��تقیم بیش��تری تا

آی�ا اروپا در برابر تحریمهای آمریکا علیه ایران
توان ایستادگی در قبال برجام را دارد؟

اگ��ر منظورت��ان دولتها باش��د ،آنه��ا عزم و
اردهش��ان را نش��ان دادهان��د؛ برای ش��رکتهای
اروپایی مورد به مورد باید بررس��ی شود ،در کلیت
به نظر نمیرس��د شرکتهای اروپایی آشکارا توان
ایس��تادگی در برابر تحریمها را داش��ته باشند اما،
تجرب��ه ثابت کرده امکان دور زدن تحریمها وجود
دارد ،حتی ش��رکتهایی ممکن اس��ت رس��ما از
ایران خارج ش��وند اما ،به ط��رق مختلف از طریق
واسطههایی فعالیت خودشان را انجام دهند.
اص��والً اقتصاد ،بیزنس و تج��ارت فرمان پذیر
نیست و با بخشنامه و دس��تورالعمل چه درسطح
محی��ط ملی و چه در س��طح محی��ط بینالمللی
خیلی نمیشود جلوی آن را گرفت و هزینه بسیار
س��نگینی را ایجاد میکند .اگر بخواهند میتوانند
با ایران همکاریهای پش��ت پرده و پنهانی برقرار
کنن��د همان طور که دوران قب��ل از برجام هم به
اذع��ان آمریکاییه��ا بانکه��ای اروپایی ب��ا ایران
مبادله میکردن��د ،پولها را جابه ج��ا میکردند.
البته بعدا ً جریمه ش��دند اما ،بحث این اس��ت اگر
این همکاری اقتصادی برایش��ان جذابیت داش��ته
باشد به همکاری با تهران ادامه خواهند داد.

بارز از موفقیت دیپلماس��ی چندجانبه است ،تاکید کرد که
کشورهای اروپایی طرف مذاکرات در برجام باید با حداکثر
توان خود در برابر یکجانبه گرایی آمریکا ،از جمله از طریق
تالش برای به حداقل رس��اندن آث��ار منفی تحمیل مجدد
تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران بایستند.
در این مالقات ،نماین��دگان دائم انگلیس ضمن تاکید
بر سیاست اصولی کشورشان در حمایت از برجام ،به بیانیه
نهایی کمیسیون مش��ترک وزرای برجام و همچنین بیانیه
مش��ترک س��ه کش��ور اروپایی و خانم موگرینی ،مس��ئول
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ،در این زمینه اشاره و تاکید
کردند عزم آنان و س��ایر شرکای اروپایی ،همزمان همکاری
و کار مش��ترک با ایران برای حفظ و تداوم برجام و منتفع
شدن ایران از منافع آن تا سرحد ممکن است.
در این دیدار ،غریبآبادی همچنین با اشاره به موضوع
مه��م مبارزه با موادمخدر و ض��رورت اتخاذ راهبرد جامع از
سوی جامعه بینالمللی و سازمانهای ذیربط بینالمللی در
این زمینه ،به آثار مخرب و هزینههای س��نگین اجتماعی،
انس��انی و مالی آن برای مردم و دولت ایران اش��اره و نگاه
و راهب��رد جامع کش��ورمان در مبارزه با این پدیده ش��وم
اجتماعی را به تفصیل توضیح داد.
وی ضم��ن توج��ه دادن به این موضوع ک��ه هزینههای
تحمیل شده بر مردم ایران ،در عمل با جلوگیری از ترانزیت
موادمخدر به اروپا ،به نفع کش��ورهای این منطقه شده است،
نارضایتی کش��ورمان از ناکافی بودن حمایتها و کمکهای
مالی و فنی وعده داده شده در این زمینه از سوی سازمانهای
بینالمللی و کشورهای تامین کننده مالی را ابراز نمود.

مقام سابق سیا:

آمریکا داشت و این کشور دستکم به نسبت آمریکا
مداخله بیشتری انجام داد.در تضاد با آن دوره ،اینک
دولت آمریکا با ریاس��ت دونالد ترام��پ ،در اجرای
سیاس��تهایش در قبال ایران منزوی است و به جز
عربستان سعودی ،امارات و (رژیم) اسرائیل حمایت
بینالمللی کمی از جنگ اقتصادی این کشور علیه
ایران وجود دارد ،ضم��ن آنکه لطمههای اقتصادی
ناش��ی از تحریمهای ثانویه نی��ز موجب برانگیخته
شدن خشم دیگران شده است.
پیالر با اش��اره به موضوع مهم دیگری نوشت:
تف��اوت مهمت��ر ،حمایته��ای داخل��ی ب��ه ویژه
موضع ارتش اس��ت .ارتش ایران در س��ال 1953
نق��ش مهمی را در بازگرداندن «محمدرضا ش��اه»
ب��ه عرصه قدرت ایف��ا کرد و یک ژنرال (س��پهبد
فضلاهلل زاهدی) به جای مصدق ،نخستوزیر شد
اما در ایران امروز ،این غیرقابل تصور است که سپاه

داده اس��ت ،نه فق��ط در بین مقامات کش��ورمان
ک��ه عموما اعتمادی به آمریکا نداش��تند؛ حتی در
بین متحدین واش��نگتن نیز نگرانی وجود دارد که
ترامپ به سرعت نظرش را عوض کند.
هم��ان طور که در مورد جنگ تجاری با چین
نظرش را عوض کرد و در بیانیه پایانی گروه هفت
به س��رعت تغییر نظر داد و ی��ا اینکه دولت بعدی
که بر سرکار بیاید دولت قبلی را رد کند و توافقی
ک��ه با رئیسجمهور کنونی آمریکا صورت بگیرد از
س��وی دولت بعدی نادیده گرفته شود .همان طور
که توافقی که(برجام) با "باراک اوباما" انجام ش��د
توسط "ترامپ" رد شد.
به نظر من گره کار در این مورد اس��ت؛ نه در
این موارد که ایران در گرفتن امتیاز ناتوان اس��ت.
در چهل س��ال گذش��ته مذاکراتی که بین ایران و
آمریکا بوده ،موضوعات دو جانبه یا موضوعات چند
جانبه و منطقهای ،ایران به امتیازاتی دس��ت پیدا
ال
ال در مورد افغانستان و عراق کام ً
کرده اس��ت.مث ً
بارز اس��ت اما ،فعال آمریکاییها رفتاری را درپیش
گرفتند که زمینه توافق را فراهم نمیکند.

قدرتمند پاس��داران انقالب اسالمی در مسیر مورد
نظر آمریکا برای تغییر نظام اقدامی کند .برخالف
این مسئله ،مقامهای سپاه خود را در «خط مقدم
نگهبانی از انقالب اسالمی» برمیشمارند.
پی�لار با ذک��ر تفاوتهای موفقی��ت کودتای
آمریکایی  28مرداد با امروز نوشت« :با وجودی که
محمد مصدق به عنوان یک نخست وزیر منتخب،
به محبوبیت قابل توجهای دست یافت اما بسیاری
از ای��ن حمایتها ش��کننده و غیرقابل اعتماد بود.
مص��دق نیز برخی از متح��دان احتمالی خود را با
شیوههای اقتدارگرایانه رنجاند .بنابراین ،سرنگونی
او دستیافتنیتر از هدف امروز سرنگونی کل نظام
سیاسی ایران بود».
وی سپس با اشاره به اینکه دولت آمریکا حتی در
صورت موفقیت در براندازی نظام ایران جایگزینی به
جای آن ندارد ،نوشت« :براندازهای بالقوه نظام ایران،

هیچ گزینه جایگزینی به جای ساختار قدرت فعلی
ندارن��د .درماندگی نحوه تفکر دول��ت ترامپ در این
زمینه را میتوان از حس��ابی که آنها روی مجاهدین
خل��ق باز کردهاند ،متوجه ش��د« :گروه تروریس��تی
فرقهمس��لک که با پش��تیبانی از «صدام حس��ین»
رئیسجمهور وقت عراق در جنگ هشت ساله ،اندک
حمایتهایش در ایران را هم از دست داد».
نویس��نده در خاتمه آورده اس��ت :حوادث سال
 1953مبین این نکته اس��ت که حتی اگر امروز در
ای��ران تغییر نظام رخ ده��د ،این تغییر و تحول هم
به نفع آمریکا نیس��ت .درحالیکه دولتهای آمریکا
در  25س��ال بعد اقدامهایی را برای حفظ ثبات در
خلیجفارس انجام دادند ،اما شاه سابق ایران نشان داد
که مهرهای ضعیف بوده و تکیهگاه مناسبی نیست.
محمدرضا شاه با حکومت خودکامهاش نفرت مردمی
بهوج��ود آورد و در عین حال تصمیمهای راهبردی
اش��تباهی اتخاذ کرد .او در مواقع الزم سس��ت اراده
بود .حمایتهای گذش��ته آمریکا از ش��اه نیز امروزه
در ایران دلیل خشم مردم این کشور از آمریکا است.
فارس
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اخبار
خشم آمریکا از تالش ترکیه ،عراق و اروپا
برای دور زدن تحریمها

ی��ک پای��گاه آمریکایی نوش��ت ک��ه همپیمانان
منطقهای ایران و اروپاییها تالش میکنند تا در قالب
طرحهایی تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور بزنند و
این اقدامات خش��م و واکن��ش مقامات آمریکایی را به
دنبال داشته است.
بنابر گزارش واش��نگتن فریبیکن ،حیدرالعبادی
نخس��توزیر عراق آخرین مقام منطقهای است که از
تحریمه��ای جدید علیه ایران انتق��اد و حمایت خود
را از ای��ران اع�لام کرده اس��ت .وی اوای��ل ماه جاری
تحریمه��ای آمری��کا علیه ایران را محک��وم کرد و آن
را «اش��تباهی راهب��ردی» خوان��د .وی گفت :به همه
تحریمهای آمریکا علیه ایران پایبند نیستیم.
مقامات ارش��د ترکیهای هم دس��توراتی از رجب
طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه دریافت کردهاند تا
به این وسیله به ایران کمک کنند تا تحریمهای جدید
آمری��کا را دور بزند .چنین اقدامی را میتوان به تنش
دیگر دیپلماتیک میان واشنگتن و آنکارا تعبیر کرد.
منابع اطالعاتی اعالم کردهاند در حالی دولت ترامپ
میکوشد تا با نزدیک شدن به  5نوامبر با بسته بزرگی از
تحریمهای جدید ایران را تحت فشار بگذارد ،همپیمانان
منطق��های این کش��ور و برخی از دولته��ای اروپایی
اقداماتی را در س��طح باال پیگی��ری میکنند تا راهی را
ب��رای دور زدن تحریمه��ا بیابند .ای��ن منابع اطالعاتی
میگویند که این اقدامات خشم کنگره و دولت ترامپ را
برانگیخته است .باشگاه خبرنگاران

اعتراض شدید ایران به گرجستان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از اعتراض
ای��ران به گرجس��تان ب��ه علت هتک حرم��ت حجاب
مسافران ایرانی هنگام چک امنیتی در فرودگاه تفلیس
پایتخت این کشور خبر داد.
به��رام قاس��می اظهار داش��ت :با گ��زارش دفتر
نمایندگ��ی وزارت امور خارج��ه در اصفهان و پس از
حص��ول اطمینان از صحت مطلب که از طریق تماس
تلفنی س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در گرجستان
با تعدادی از مس��افران این پرواز انجام ش��د ،سفارت
جمهوری اس�لامی ایران در تفلی��س مراتب اعتراض
ش��دید خود را ب��ه وزارت امور خارجه گرجس��تان و
پلیس امنیت فرودگاه تفلیس اعالم کرد.
وی افزود :پیگیریهای سفارت جمهوری اسالمی
ایران در تفلیس ،اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه
و دفت��ر نمایندگی وزارت ام��ور خارجه در اصفهان در
ای��ن ارتباط ادامه دارد که اب�لاغ مراتب اعتراض اداره
کل کنس��ولی به سفارت گرجستان در تهران و ارسال
یادداشت اعتراضی سفارت ایران در تفلیس به وزارت
خارجه گرجس��تان و نیز درخواس��ت توضیح از سفیر
گرجس��تان در تهران از جمله اقداماتی است که انجام
ش��ده و از مقامات ذیربط گرجی خواس��ته شده است
ضمن پیگیری موضوع ،از تک��رار چنین برخوردهایی
ب��ا مس��افران ایرانی خودداری ش��ود .قاس��می اظهار
داشت :امیدواریم با مجموع اقدامات انجام شده پلیس
امنیت فرودگاه تفلیس نسبت به رعایت حرمت بانوان
مس��لمان حداکثر دقت و اهتمام را به عمل آورد و از
صداوسیما
تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کند.

رایزنی مشاور امنیت ملی آمریکا
با همتای روس درباره ایران

مشاور امنیت ملی آمریکا در چند روز آتی در ژنو
با همتای روسی خود دیدار و درباره مسائل مختلف از
جمله ایران رایزنی خواهد کرد.
ج��ان بولت��ون ب��ا نی��کالی پاتروش��ف درب��اره
معاهدههای کنترل تسلیحاتی و آنچه «نقش ایران در
سوریه» خوانده شده ،رایزنی کند .این دیدار در ادامه
نشستی اس��ت که ترامپ ماه جوالی در هلسینکی با
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه برگزار کرد.
مقام دولت ترامپ مدعی شده پوتین و ترامپ بر سر
این اصل که ایرانیها باید از س��وریه خارج شوند توافق
داش��تند اما روس��یه محقق کردن این هدف را دشوار
تلقی کرده اس��ت .وی در حالی این ادعا را مطرح کرده
که مقامهای دولت پوتین بعد از نشس��ت هلسینکی از
حضور ایران در سوریه طرفداری کردهاند .تسنیم

کره جنوبی
به دنبال معاف شدن از تحریمهای ایران

دولت کره جنوبی تالشهای خود را برای معاف شدن
از تحریمهای واشنگتن علیه ایران افزایش داده است.
در حال��ی ک��ه نگرانی ش��رکتهای پتروش��یمی
و صنایع س��اختمانی ک��ره جنوبی نس��بت به تبعات
منفی تحریمهای آمریکا به ش��دت رو افزایش اس��ت،
دولت س��ئول تالشهای خود را برای معاف ش��دن از
تحریمهای واشنگتن علیه تهران بیشتر کرده است.
پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا
ب��رای اعمال مجدد تحریمها علیه ای��ران در ماه می،
دور نخس��ت تحریمها بار دیگر در ماه اوت آغاز ش��ده
و ش��امل ممنوعیت خرید دالر آمریکا از سوی ایران و
ممنوعیت تجارت فلزات و زغالسنگ بوده است.
تحریمهای نوامبر موجب تش��دید نگرانی صنعت
فارس
نفت کره جنوبی شده است.

