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قاطعیت روسیه برای حفظ برجام 
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای بر »عزم قاطع« 
این کشور برای حفظ توافق هسته ای »برجام« بعد از 

خروج آمریکا از آن تأکید کرد.
وزارت خارجه روس��یه در بیانیه ای روز جمعه بار 
دیگر بر »عزم قاطع« این کش��ور ب��رای انجام تمامی 
اقدامات الزم برای حفظ توافق هسته ای برجام پس از 
خروج آمریکا از آن تأکید کرده است. در بیانیه وزارت 
خارجه روسیه که خبرگزاری »شینهوا« آن را گزارش 
داده آمده اس��ت: »روس��یه همچنان به اجرای مداوم 
تعهدات��ش ذیل برجام ادامه می ده��د... ما بار دیگر بر 
عزم قاطع خود برای انجام تمامی اقدامات الزم جهت 

حفظ برجام و اجرای کامل آن تأکید می کنیم.«
خبرگ��زاری اینترفکس هم بخش دیگری از بیانیه 
وزارت خارجه روس��یه را پوش��ش داده و نوشته مسکو 
تصریح کرده همکاری های شرکت دولتی »روس اتم« با 
ایران، کاماًل در راستای برجام و قطعنامه شماره ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت سازمان ملل است و کاماًل تحت نظارت 

آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد.  فارس

حمایت سوئد از تالش های اتحادیه اروپا 
برای حفظ برجام

نخست وزیر سوئد از تالش های اتحادیه اروپا برای 
حفظ توافق هسته ای ۲۰۱۵ میالدی با ایران حمایت 

کرده است.
اس��تفان لوفون در مصاحبه با رادیو سوئد تصریح 
ک��رد: توافق هس��ته ای از اهمیت فوق الع��اده ای برای 
امنیت اروپا و جهان برخوردار اس��ت. این مساله مهم 
است که درباره فرصت ها و امکانات شرکت های اروپایی 
برای تجارت با ای��ران مذاکره کنیم، آن هم بر خالف 

تحریم های تهدیدکننده ایاالت متحده.  ایلنا

اخبار

آمریکا آماده مذاکره با ایران نیست
مق��ام بلندپایه مدرس��ه عالی اقتصاد مس��کو در 
تفس��یر ایجاد »گ��روه اقدام« درباره ای��ران در وزارت 
خارجه آمریکا گفت، واش��نگتن خود را آماده تشدید 
اقدامات علیه تهران کرده و بعید نیس��ت س��تاد ویژه 

ایران در پنتاگون نیز تشکیل شود.
آندری سوزدالتس��یف معتقد است تشکیل »گروه 
اقدام« درباره ایران از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، 
نشان می دهد که مقامات واشنگتن آماده مذاکره برای 
حل و فصل مس��ائل پیرامون تهران نیس��تند. وی در 
مصاحب��ه با خبرگزاری »نووس��تی« در این باره گفت: 
آمری��کا در حال حاضر خود را آماده تش��دید اقدامات 
علیه تهران نموده که البته می تواند پاسخ طرف ایرانی 
را درپی داش��ته باش��د و بعید نیست که ستاد ویژه ای 

نیز در چارچوب پنتاگون درباره ایران تشکیل شود.
به گفت��ه وی، چنین فرمول های��ی مانند »متمایل 
کردن به سمت مذاکره« یا »تغییر سیاست« که در ایاالت 
متحده در رابطه با ایران بس��یار شنیده میشود، اتفاقا در 
رابطه با روسیه نیز در آستانه اعمال دور جدید تحریم های 
آمریکا شنیده می شود که گفته اند: مسکو »باید انتخاب 
خود را انجام دهد« یا »باید برخورد خود را تغییر دهد«. 
در صورتی که مسئله ای برای مذاکره نخواهد بود، اگر این 
مذاکرات در شرایط یکسان و برابر انجام نشود. وضعیت 
بدین گونه می ش��ود که آنها با باج خواهی و تهدید سعی 
می کنند ایران را به س��مت مذاکره بکش��اند تا مقامات 
تهران ش��روط آنها را قبول کنن��د، در غیر این صورت با 

تنبیه و تحریم دوباره مواجه خواهند شد.«
سوزدالتس��یف یادآور شد، تش��کیل »گروه ویژه« 
درباره ایران، یک راه حل مرسوم است، از آنجا که آمریکا 
با ایران مش��کل دارد، به خاطر اینکه این کش��ور به هر 
تحریکی علیه اس��تقالل خود به ش��دت واکنش نشان 
می دهد. در چنین شرایطی احتمال دارد که در پنتاگون 
نیز ستاد ویژه ای در رابطه با ایران به وجود آید تا تمامی 
تحرکات نیروهای نظامی ایران در تمامی جهت گیری ها 

ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
ب��ه عقیده وی، البته ای��ن اقدامات می تواند باعث 
واکن��ش جدی و غیرقابل انتظ��اری برای آمریکایی ها 
از سوی ایران ش��ود و آنها را مجبور به اقداماتی برای 

پاسخگویی به آنها کند.
این کارشناس روس افزود: آمریکایی ها خود توافق 
هس��ته ای با ایران را برهم زده و باعث وخامت اوضاع 
شدند و اکنون هم گروه اقدام تشکیل داده اند و همین 
مس��ئله خود مشکل ساز اس��ت و باعث افزایش تنش 
در روابط دو کش��ور می ش��ود. البته فعال سخت است 
بگوییم که نقش��ه نظامی خاصی ب��رای حمله آمریکا 
به ایران وجود دارد، ی��ا خیر. ولی با توجه به اقدامات 
آمری��کا بعید نیس��ت که آنه��ا خود را ب��رای هرگونه 

تشدید وخامت اوضاعی آماده کرده باشند.
سوزدالتسیف گفت، اروپا فعال از اقدامات ضدایرانی 
آمریکا حمایت نکرده و در حال حاضر واش��نگتن کاماًل 
مستقل و در عدم هماهنگی با شرکای اروپایی اش عمل 
می کند. وی بعید ندانست که به رغم وجود اختالفات، 
آمریکا ممکن است بتواند در نهایت اروپا را نیز به سمت 

اقدامات تند علیه ایران سوق دهد.  تسنیم

اخبار

کویت روابط خوبی با ایران دارد
نماینده دائم کویت در سازمان ملل با بیان اینکه ایران کشورهمسایه و مسلمان 

ماست، گفت که از ایران می خواهیم در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکند.
منصور العتیبی در پاس��خ به س��والی ادعایی در رابطه با حمایت تسلیحاتی 
ایران از انصاراهلل یمن گفت: ایران کش��ور همس��ایه و مس��لمان ماست و ما این 

مس��اله را درک می کنیم ک��ه ایران منافعی در منطقه دارد ام��ا، این منافع نباید 
منج��ر به بی ثبات��ی و ناامنی در منطقه ش��ود. از ایران می خواهی��م در امور داخلی 

کشورهای عربی دخالت نکند.
وی افزود: کویت به پیش نویس قطعنامه ای که در ماه فوریه ۲۰۱8 توسط انگلیس 
ارائه ش��د و شامل گزارش گروه کارشناسان کمیته تحریم های یمن مبنی بر اینکه ایران 
ممکن است نقش موثری در صادرات موشک های بالستیک به یمن داشته باشد رای داد 

اما روسیه از حق وتو برای جلوگیری از تصویب آن قطعنامه استفاده کرد.  ایسنا

درحاشیه
راهبرد صحیحی در قبال ایران داریم

وزیر خارجه آمریکا از تصمیم خود برای تشکیل یک گروه ضد ایرانی به نام 
»گروه اقدام ایران« دفاع کرد و مدعی شد راهبرد صحیحی در قبال ایران دارد.
مایک پامپئو درباره تش��کیل گروه اقدام ایران، ادعاهای همیش��گی را تکرار 
ک��رد و گف��ت: ایران، تهدیدی علیه آمریکا و متحدان ما اس��ت و به تروریس��م، 

بی ثباتی و اش��اعه تس��لیحاتی در خاورمیانه، اروپا و فراتر از آن دامن می زند و در 
همان حال، جنایت های وحشتناکی علیه مردم خودش مرتکب می شود.

وی گف��ت: م��ا اینجا در وزارت خارجه در حال حاض��ر، راهبردی صحیح و تیمی از 
کارشناس��ان درجه یک مس��ائل ایران را در اختیار داریم. الزم است فوراً به دیپلماسی و 

هماهنگی های خود با شریکانمان در سراسر دنیا سرعت ببخشیم.
وی پیشتر اعالم کرد؛ گروهی به نام »گروه اقدام ایران« را در وزارت خارجه آمریکا 

برای هماهنگ  کردن اقدامات مربوط به ایران تشکیل داده است.  صداوسیما

دیپلمات
می خواهم گفت وگو درباره ایران را فراتر از برنامه هسته ای بکشانم

دیپلم��ات آمریکایی که ب��ه تازگی به عنوان رئیس گروه موس��وم به »اقدام 
ایران« منصوب ش��ده گفت قصد دارد گفت وگوهای بین المللی درباره ایران را به 

فراتر از مسائل هسته ای گسترش دهد.
برایان هوک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تشکیل این گروه چه تفاوتی 

در سیاس��تی ک��ه دولت آمریکا تا کن��ون در قبال ایران پیگی��ری می کرده ایجاد 
می کند گفت: »ایران، مسئله بسیار فراگیر است و ]این گروه[ مسائل مختلف مربوط 

به ایران اعم از تروریس��م، تأمین مالی تروریسم، خشونت در دریا، اشاعه موشکی، نقض 
حقوق بشر و مسائل متعدد دیگر درباره ایران را پوشش می دهد.«

وی ب��ا بیان اینکه راهب��رد جدید دولت ترامپ اتخاذ رویکرد »جامع« در قبال ایران 
اس��ت، اضافه کرد: این گروه به هماهنگ س��ازی کارهایی که الزم اس��ت در سراسر قوه 

مجریه درباره ایران انجام شوند، کمک خواهد کرد.  باشگاه خبرنگاران

راهبرد 

باگذش��ت ۳ م��اه از مذاکرات  دول��ت با اتحادی��ه اروپا برای پرونـــــده
گرفتن تضمین های عملی جهت حفظ منافع ایران 
در برجام، ش��واهد نش��ان می دهد اتحادی��ه اروپا 

اراده ای برای مقابله با تحریم های ایران ندارد.
 ۱8 در  برج��ام  از  آمری��کا  خ��روج  از  بع��د 
اردیبهش��ت ماه، سیاست دولت جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر باقی ماندن در برجام به شرط حفظ 
منافع اقتصادی ایران توس��ط بقی��ه ی طرف های 
برجام انتخاب و اتخاذ ش��د. طرف های دیگر برجام 
یعنی اتحادیه اروپا، روسیه و چین از توافق برجام 
حمایت کرده و اع��الم نمودند به تعهدات خویش 

در چارچوب برجام پایبند خواهند بود.
از آنجا ک��ه در فضای برجام، این اتحادیه اروپا 
بود که بیش��ترین نفع را از اقتص��اد ایران می برد، 
بنابراین از اتحادیه اروپا انتظار می رفت که اقدامات 
الزم در جهت حفظ بیشتر منافع ایران برای مقابله 
ب��ا تحریم های آمری��کا را انجام دهد. ب��ا توجه به 
گذش��ت حدود ۳ ماه از مذاکرات دولت با اتحادیه 
اروپا ب��رای گرفتن تضمین های عملی جهت حفظ 
منافع ایران، دالیلی وجود دارد که نش��ان می دهد 
اتحادیه اروپا اراده ی سیاسی برای همکاری با ایران 
در راستای مقابله با تحریم های ایران را ندارد که به 

آنها در قسمت های مختلف پرداخته خواهد شد.
رئیس  کمیس��یون اروپا، جین-کالد جانکر در 
۲8 اردیبهش��ت ماه در طی ی��ک بیانیه ای به آغاز 
فرایند رس��می برای اجرای چهار تصمیم اروپا در 
راس��تای مقابله با تحریم های آمریکا اش��اره نمود. 
ای��ن چهار تصمیم ش��امل اجرای فرایند رس��می 
برای فعال س��ازی قان��ون مسدودس��ازی، اجرای 
فرایند رس��می برطرف س��ازی موانع ب��رای بانک 
س��رمایه گذاری اروپای��ی )EIB(، تقویت همکاری 
بی وقفه در زمینه های مختلف با ایران شامل بخش 
انرژی و ش��رکت های متوس��ط و کوچک، بررسی 
امکان تراکنش های بانکی موردی به بانک مرکزی 
ایران می ش��ود. در این بیانیه تصریح شده است در 
صورت عدم مخالفت ش��ورا و پارلم��ان اروپا، این 

تصمیمات بعد از دو ماه اجرایی شوند.
اما با گذش��ت دو م��اه از تصمیم��ات اتحادیه 
اروپ��ا، هیچکدام از این موارد اجرایی نش��د و قانون 
مسدودس��ازی اروپا با تاخیر تقریبا یک ماهه در ۱۵ 
مرداد براس��اس اعالم موگرینی ب��ه اجرا در آمد که 
هم زمان با بازگشت دور اول تحریم ها بود، در صورتی 
ک��ه طبق بیانیه  کمیس��یون اروپا قرار ب��ود قبل از 

بازگشت دور اول تحریم ها این قانون اجرایی شود.

قان��ون مسدودس��ازی اروپا اولین بار در س��ال 
۱۹۹۶ ب��رای محافظت از ش��رکت های اروپایی در 
براب��ر تحریم های آمری��کا علیه کوبا تصویب ش��د، 
ام��ا هیچوقت به اج��را در نیامد و صرفا یک واکنش 
سیاس��ی بود که آمری��کا را وادار به کوت��اه آمدن از 
مواضع خود کند. عالوه بر این، به رغم اینکه پارلمان 
اروپا در ۱۴ تیرماه طرحی را تأیید کرد که به موجب 
آن بانک س��رمایه گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت 
کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام آور نبود، بانک 
سرمایه گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت 
و مقامات این بانک اعالم کردند نمی توان تحریم های 
آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت 
از تالش ه��ای اروپا ب��رای زنده نگه داش��تن توافق 
هس��ته ای ایران، عمال امکان کار کردن با ایران برای 

بانک های اروپایی وجود ندارد.
در رابط��ه ب��ا دیگر تصمیم��ات اتحادیه اروپا، 
بررسی ها نشان می دهد اثرات روشن و قابل لمسی 
مبنی بر اجرایی شدن این تصمیمات وجود ندارد و 

تنها در حد صحبت های دیپلماتیک بوده است.
عالوه بر چهار تصمی��م اجرایی، قرار بود اروپا 
یک بس��ته ای پیش��نهادی که ش��امل راهکارهای 
عملیاتی برای مقابله با تحریم های آمریکا باش��د را 
به طرف ایرانی تحوی��ل بدهد. گمانه زنی ها حاکی 
از ای��ن بود که این بس��ته باید ش��امل راهکارهای 
عملیاتی ب��رای تضمین فروش نفت ایران به اروپا، 
حمایت از ش��رکت های اروپای��ی در ایران در برابر 
تحریم ه��ای ثانویه  آمریکا، وام و تس��هیالت بانک 
س��رمایه گذاری اروپا باش��د. در نهایت این بسته با 
چن��د روز تاخیر به دس��ت طرف ایرانی رس��ید و 
واکنش طرف ایرانی نس��بت به جزییات بس��ته، از 
خالی بودن آن از راهکارهای و برنامه های عملیاتی 
حکایت داش��ت؛ در همین راس��تا رئیس جمهوری 
کشورمان در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه 

و صدراعظم آلمان آن را مایوس کننده خواند.
یکی از مش��تریان عمده  نفت ای��ران، اتحادیه 
اروپا و در واقع کش��ورهای اروپایی یعنی فرانس��ه، 
یونان، اس��پانیا و ایتالیا هس��تند. طبق آمار سایت 
بلومبرگ که نفتکش ها را تعقیب و بررسی می کند، 
س��هم اروپا از واردات ایران حدود ۲۰ درصد است 
و به طور کلی میزان س��هم واردات مشتریان نفت 

ایران را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.
از آنجایی ک��ه انتظار می رف��ت اتحادیه اروپا 
مناف��ع ایران در برجام را حفظ کند اما ش��واهدی 
نش��ان می دهد که کشورهای اروپایی واردات نفت 
خ��ود از ایران را کاهش داده ان��د و به دنبال قطع 

واردات نفت از ایران تحت تاثیر احیای تحریم های 
آمریکا هستند. 

اولین شرکت هایی که با خروج آمریکا از ایران، 
از فضای اقتصادی ایران خارج شدند، شرکت هایی 
بودند که بعد از برجام برای ورود آنها سر و صدای 
زیادی به راه افتاده بود. ش��رکت هایی مانند توتال، 
پژو - س��یتروئن، ایرباس برای ورودش��ان به ایران 
هیاهوی بس��یاری ب��ه راه افتاد و در رس��انه ها بر 
روی اف��ق روش��ن قرارداد با این ش��رکت ها تاکید 
زیادی شد؛ اما چندان طول نکشید که با بازگشت 
تحریم ها از سوی آمریکا، این شرکت ها تصمیم به 

خروج از ایران گرفتند.
۱۴ خرداد امسال بود که خبرگزاری فرانسه از 
تصمیم شرکت پژو-سیتروئن برای خروج از ایران 
خبر داد؛ گروه پژو س��یتروئن در بیانیه ای تصریح 
ک��رد که فراین��د تعلی��ق فعالیت ه��ای مربوط به 
س��رمایه گذاری های مشترک خود در ایران را آغاز 
کرده و برای احترام به قانون تحریم های آمریکا بر 
ضد تهران تا شش��م اوت )پانزدهم مردادماه سال 

جاری( ایران را ترک می کند.
۲۶ خردادماه نیز، گوئیالم فائوری، مدیر بخش 
هواپیماهای غیرنظامی شرکت ایرباس در مصاحبه 
با روزنامه آلمانی هامبورگر آبندبالت گفت: هرچند 
ما هنوز منتظ��ر جزئیات تحریم های جدید آمریکا 
هس��تیم، اما بعید است بتوانیم ۹۷ هواپیمای باقی 

مانده از سفارش )ایران( را تحویل بدهیم.
ش��رکت توتال نیز۲۰ تیر اعالم نمود ایران را 
ترک می کن��د؛ در همین راس��تا مدیرعامل توتال 
پاتری��ک پوی��ان گفت: »ش��ما نمی توانی��د بدون 
دسترسی به سیس��تم مالی آمریکا در۱۳۰ کشور 

جهان فعالیت داشته باش��ید. بنابراین در حقیقت 
ما قوانین آمریکا را اجرا می کنیم و مجبوریم ایران 

را ترک کنیم«.
عالوه بر کش��ور فرانسه، اغلب کشورهای دیگر 
هم ک��ه در فضای اقتصادی ایران حضور داش��تند 
اعالم کردند با تحریم های آمریکا همکاری خواهند 
کرد. در اواسط مردادماه شرکت های سوئیسی اعالم 
کردن��د که ب��ه دلیل پایین بودن س��طح همکاری 
اقتصادی از تحریم آمریکا علیه ایران تاثیر چندانی 
نمی پذیرن��د. در ای��ن رابطه س��وئیس ه��م، گروه 
صنعتی ای که شرکت های فعال در صنایع الکتریکی 
و مهندسی مکانیک سوئیس را در بر می گیرد اعالم 
کرده که انتظار ندارد ش��رکت های عضو این گروه 
تاثی��ری از تحریم های آمری��کا بپذیرند، زیرا روابط 

ایران و سوئیس چندان باال نبوده است.
ب��ا توجه به عملک��رد ش��رکت های اروپایی تا 
آغاز اولین دور تحریم ه��ا، باید گفت اتحادیه اروپا 
نخواس��ته اس��ت اقدامات الزم برای جلوگیری از 
خروج ش��رکت های اروپایی و متعاقبا، حفظ منافع 
ایران در رابطه با بخش تجاری برجام را انجام دهد. 
ش��رکت های اروپایی به رغ��م میل خود و با دیدن 
انفعال مسئولین کش��ورها و اتحادیه اروپا تصمیم 
به خروج از ایران گرفته اند؛ در این راس��تا داگمار 
فون بوهن اشتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی 
ایران –آلمان گفته اس��ت: مسئله کمک های مالی 
به ایران مطرح نیست بلکه بزرگترین مسئله، پیدا 
ک��ردن یک بانک تجاری اس��ت ک��ه از طریق آن 
معام��الت پولی برای تجارت ه��ای قانونی با ایران 
بتواند انجام ش��ود. این مس��ئله در شرایط کنونی 

تنها از طریق سیاسی قابل حل است.

بررس��ی عملکرد اروپا تاکنون نش��ان می دهد 
این اتحادیه نه تنها در عمل کار جدی برای مقابله 
با تحریم های آمریکا انج��ام نداده، بلکه پذیرش و 
انجام برنامه  اقدام اف ای تی اف را به نوعی پیش شرط 

همکاری خود با ایران قرار داده است.
در ای��ن راس��تا »فدریکا موگرینی« مس��ئول 
سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا در جلس��ه پارلمان 
اروپ��ا به تاریخ ۲۷ خرداد در رابطه با س��هم ایران 
در چالش ه��ای بانکی گفت: ایران هم باید س��هم 
خود را انجام دهد. تهران باید اس��تانداردهای خود 
در مقابله با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م را 
بهبود بخش��د و اصالحات بانکی را توس��عه دهد. 
این ها گام های اساسی برای جذب بیشتر بانک ها و 

شرکت های اروپایی است.
در واق��ع موضع گیری اروپا نس��بت ب��ه ایران و 
مقایسه  آن با موضع گیری و کنش های آمریکا نشان 
از وحدت اس��تراتژیک و اختالف تاکتیکی بین این 
دو دارد؛ بدی��ن معنا که اروپ��ا و آمریکا در مقابله با 
ایران در بحث موشکی، منطقه ای و دیگر عرصه های 
قدرت جمهوری اس��المی وحدت نظر دارند، اما در 
چگونگی انجام مذاکرات و به اصطالح »حل مسائل« 
منطقه ای و موشکی ایران دچار اختالف نظر هستند، 
ب��ه این صورت که آمریکا می خواه��د با وارد آوردن 
فشار حداکثری در یک توافق جامع تمام مسائلی را 
که با ایران دارد را »حل« کند؛ ولی اروپا می خواهد 
هر »مس��ئله« را با مذاک��رات و توافق جداگانه حل 
نماید. در این راستا سفیر انگلیس در تهران در مورد 
جزئیات مذاکرات مربوط به بس��ته پیشنهادی اروپا 
و اینکه آیا برنامه موش��کی ایران هم بخش��ی از این 
مذاکرات بوده یا خیر؟ گفت: این یک مس��اله کامال 
جداست. مسائل بسیار مهمی وجود دارد. در نتیجه 
ما درگیر آن ها هستیم و سعی می کنیم با این مساله 

هم به همان روشی که باید، سر و کله بزنیم.
ب��ا توجه به تم��ام توضیحاتی ک��ه در رابطه با 
عملکرد اروپ��ا در چندماه اخی��ر در بحث برجام و 
مقابل��ه با تحریم های آمریکا داده ش��ده اس��ت، در 
حالت خوشبینانه می توان گفت که اروپای اراده ای 
برای حفظ برجام و تامین منافع ایران را ندارد. اما در 
یک نگاه واقع بینانه با توجه به ش��واهد و دالیلی که 
پیش تر ذکر ش��د الزم به تصریح است اروپا در نگاه 
کالن، در نقش��ه  آمریکا بازی می کند و در حقیقت 
به دنبال حفظ برجام در یک ش��رایطی که حداقِل 
منافع اقتصادی ایران حفظ شده باشد است، تا ایران 
برای بدس��ت آوردن منافع اقتصاد بیشتر مجبور به 

مذاکره سر دیگر مسائل شود.  مهر

گام هایی که اروپا در برجام وعده داد اما، برنداشت

در عرصه داخلی آمریکا می توان تحریم  رسـانه را به عن��وان جایگزین جنگ قبوالند و بـازي 
مخالفان را جنگ طلب یا س��ازش کار توصی��ف کرد و بر این 
اس��اس ظاهری آرامش بخش درباره سیطره مداوم واشنگتن 

بر جهان تدارک دید.
نش��ریه نشنال اینترست با انتشار یادداشتی به این نکته 
اش��اره کرده که بهترین ش��یوه برای اندیش��ه درباره نقش 
تحریم ها در سیاس��ت خارجی آمریکا، در نظر گرفتن آن به 

عنوان یک »اعتیاد«  است.
در ای��ن یادداش��ت که از س��وی نیکوالی پترو، اس��تاد 
صاحب کرس��ی مطالعات صلح در دانشگاه رودآیلند آمریکا 
نوشته شده، آمده است: ناتوانی در تغییر رفتار آماتورترین و 
کهنه ترین دولت ها برای کس��انی که سکان دار تنها ابرقدرت 
جهان هستند، باید مسئله ای ناامید کننده باشد. این مسئله 
قاعدتا باید به جس��ت وجو برای یافت��ن راه های کاهش این 
حس ناکامی و اطمینان بخش��ی دوباره به آمریکایی ها درباره 
س��یطره جهان��ی دائمی آن ها منتج ش��ود. در این وضعیت، 
تحریم ه��ا می تواند به خوبی این مس��ئله را ح��ل کند. اول 
از هم��ه، تحریم ها را می توان به عن��وان جایگزین جنگ به 

دیگران قبوالن��د و بر این مبنا مخالف��ان تحریم را می توان 
بسته به گرایش و سابقه سیاسی شان به عنوان جنگ طلب یا 
سازش کار به تصویر کشید. دوم، از آنجا که تاکنون معیارهای 
معناداری درباره موفقیت یا ناکامی ]تحریم ها[ مطرح نشده 
است، موفقیت ]تحریم ها[ تماما به نگاه افراد بستگی دارد. در 
این ص��ورت، هرآنچه که رخ می دهد را می توان به تحریم ها 
نسبت داد - البته اگر در راستای منافع و مقاصد دولت باشد. 
در این ش��رایط به سختی می توان سیاس��تمداران را مقصر 

اشتیاقشان در استفاده از تحریم ها دانست.
با این حال، در نهایت کار، دس��تاورد سیاسی تحریم ها 
از کف می رود؛ نامطبوع ب��ودن جهان بار دیگر خود را بروز 
می دهد و سیاستمداران محتاج یک تغییر دیگر می شوند... 
دوس��تان آمریکا تالش داش��تند به ایاالت متحده هش��دار 
دهند که رفتار دمدمی مزاجش در حال صدمه زدن به آن ها 
نیز اس��ت... نهایتا، در ش��رایطی که دی��دگاه آمریکا به دنیا 
به محدوده شهر واش��نگتن محدود می شود، چیزی غیر از 
تصویر و واقع نمایی رسانه های آمریکایی اهمیت نمی یابد. با 
این وضعیت، تحریم تنها چیزی اس��ت که می تواند ظاهری 

آرام بخش را فراهم کند.  تسنیم

ی��ک وبگاه تحلیلی در مطلبی نوش��ت:  تهران دیگر به واشنگتن اعتماد نمی کند معادلـــــه
و تا بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا منتظر خواهد ماند.

جنگ لفظی اخیر بین روس��ای جمه��ور ایران و آمریکا 
گمانه زنی هایی را درباره دس��تیابی به مصالحه به سبک کره 
ش��مالی بین ایران و آمریکا را آن هم پس از خروج یکجانبه 
واشنگتن از توافق هسته ای ایران، به وجود آورده است. این 
گمانه زنی ها از این واقعیت ناشی می شود که ترامپ و برخی 
از اعضای ارش��د دولت آمری��کا، آخرین آنه��ا مایک پامپئو 
وزیر خارجه، بر آمادگی واش��نگتن ب��رای آغاز دور جدیدی 
از مذاکرات بر س��ر برنامه هس��ته ای ایران و رفتار منطقه ای 

تهران تاکید کرده اند.
پاس��خ تهران به این پیشنهادات، مخالفت بی درنگ بوده 
اس��ت. در ماه ژوئن، نامه سرگشاده تعدادی از سیاستمداران 
اصالح طلب و فعاالن سیاس��ی که خواس��تار مذاکره با آمریکا 
بودند، با مخالفت روبه رو شد. اکثر مخالفان با مذاکره با آمریکا 
بر این باورند ترامپ یک شریک مذاکراتی قابل اعتماد نیست.

ولی در ایران یک شخصیت وجود دارد که کمتر نگران 
شخصیت ناس��ازگار ترامپ اس��ت، یعنی آیت اهلل خامنه ای 

رهبر جمهوری اسالمی ایران. رهبر ایران در جریان پیشبرد 
توافق هس��ته ای ۲۰۱۵ میالدی بارها بر این مس��اله تاکید 
ک��رده بود که آمری��کا غیرقابل اعتماد اس��ت. بعید به نظر 
می رس��د که رهبر ایران به دولت اج��ازه ورود به مذاکرات 

بیشتر با آمریکا را در آینده نزدیک بدهد.
از سوی دیگر ایران احتماال می تواند در برابر دور جدید 
تحریم ها برای س��ال های آینده ایس��تادگی و مقاومت کند. 
علی رغم کاهش شدید ارزش ریال که بخشی از آن به خاطر 
خروج آمریکا از توافق هس��ته ای بوده است، شرایط اقتصاد 

ایران در حال حاضر خوب است.
بنابراین بعید به نظر می رس��د ترام��پ بتواند تا قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰، جمهوری 
اس��المی ایران را به زانو درآورد، چراک��ه ایرانی ها به خوبی 
از فشارهای شدید وارد ش��ده به ترامپ در آستانه انتخابات 
آگاهی دارند. ایرانی ها در عوض ش��انس خود را در شکست 
ترام��پ در انتخابات می بینند. و اگ��ر ترامپ مجددا انتخاب 
شود، او تا ژوئن ۲۰۲۱ میالدی صبر خواهد کرد تا انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران برگزار ش��ود و رئیس جمهور جدید 

انتخاب گردد.  تسنیم

چرا ایران با ترامپ مذاکره نخواهد کرد؟ واشنگتن با تحریم کشورهای دیگر، "گور" خود را می کند

مرکز مطالعات شبکه "الجزیره"  قطر در گزارش��ی با اش��اره به نظـــــرگاه
روابط کنونی آمریکا و اتحادیه اروپا پیش بینی کرده 
اس��ت دونالد ترامپ رئیس جمه��وری آمریکا امکان 
ائتالف سازی جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران را 

به منظور اعمال تحریم های بیشتر نخواهد داشت. 
در ای��ن گزارش که ب��ا عن��وان »تحریم های 
دوباره آمری��کا و میزان انعطاف پذی��ری اقتصادی 
ایران« منتشر ش��ده، آمده است رکن مهم راهبرد 
تحریم های آمریکا علیه ای��ران، ایجاد ائتالف بین 
المللی ب��رای حمایت از اقدام��ات در قبال تهران 
اس��ت . آمریکا در موارد قبلی تحریم، برای تحقق 
ایده خود هیات هایی را به پایتخت های کشورهای 
دوس��ت به منظور قانع ک��ردن آنها در زمینه مهم 
ب��ودن این تحریم ه��ا اعزام و تالش ک��رد، به آنها 
بقبوالن��د که حمایت ایران از گروه هایی که آمریکا 
آنه��ا را »تن��درو« می خوان��د، امنی��ت در منطقه 

خاورمیانه و مناطق پیرامونی را تهدید می کند.

"تامر بدوی" نویسنده گزارش آورده است: این 
تحرکات دیپلماتیک قبال در ادامه روابط راهبردی 
آمریکا با پایتخت های اروپایی )اتحادیه اروپا( موثر 
بود، اما به نظر می رسد این شرایط در دوره ترامپ 
که ش��اهد تیرگی روابط واشنگتن و اتحادیه اروپا 
هس��تیم، در برخی موارد از جمله پرونده هسته ای 

ایران مانند گذشته تاثیرگذار نیست.
کارشناس اقتصاد سیاسی الجزیره می افزاید: حتی 
اگر آمریکا اطمینان حاصل کند کشورهایی مانند کره 
جنوب��ی و ژاپن از تحریم علیه ایران حمایت خواهند 
کرد، نبود حمایت کش��ورهای اروپای��ی و همراهی 
نکردن کشوری مانند چین، ثمربخش بودن تحریم ها 

برای آمریکا را با دشواری روبه رو کرده است. 
وی با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از توافق 

هس��ته ای و اعمال برخی تحریم ها در ۷ اگوس��ت 
۲۰۱8 )۱۷ مرداد( اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای 
ای��ن دو اقدام آمریکا را رد ک��رد، می گوید: به نظر 
می رس��د اتحادیه اروپا در ای��ن مرحله و به منظور 
دف��اع از برنامه هس��ته ای ایران قص��د بکارگیری 

مکانیسم "مسدود سازی تحریم ها " را دارد. 
در ای��ن می��ان، اتحادی��ه اروپا ت��الش کرده 
مشوق های اقتصادی برای باقی ماندن در توافقنامه 
هسته ای به ایران ارائه کند، اما بعید است تا زمانی 
که اروپا برنامه واضح و روش��نی در این زمینه ارائه 

نکند، تهران از این مشوق ها قانع شود.
نویس��نده در بخش دیگ��ری از مطلب خود با 
اش��اره به س��ابقه تحریم های آمریکا علیه ایران از 
بدو تاسیس جمهوری اسالمی ایران، افزوده است: 

تحریم ه��ای اخیر که حکومت آمری��کا علیه ایران 
اعم��ال می کند، در ادامه تحریم هایی اس��ت که از 
سال ۱۹۷۹ تاکنون تهران با آن مواجه بوده است.

بدوی، با بیان اینکه بعید به نظر می رسد سطح 
هماهنگی های دیپلماتیک دولت ترامپ برای تحریم 
بخش های نفتی و غیر نفتی ایران به اندازه اقدامات 
دولت "باراک اوباما" باشد، نوشته است: تجربه تهران 
در دور زدن تحریم ها و شکاف در راهبرد تحریم های 
ترامپ نس��بت به سلف خود )اوباما( به ایران کمک 
خواهد کرد تا بدون کاهش زیاد در صادرات نفتی از 

تحریم های آمریکا فرار کند.
در بخش دیگ��ری از این گزارش آمده اس��ت: 
در حال��ی ک��ه اقتصاد ایران با چالش های ناش��ی از 
تحریم های سنگین و مشکالت ساختاری اقتصادی 
خود روبه رو است، شاخص های کلی اقتصادی ایران، 
وضعیت بهتری را نس��بت به دهه های پیش نش��ان 
می دهد و به نظر نمی رس��د اقتص��اد ایران در حال 
فروپاشی باشد اما امکان حفظ این شرایط به قدرت 

ایران برای صادرات نفت و گاز و تاسیس شرکت هایی 
ب��رای فروش ای��ن کاالی راهبردی بس��تگی دارد و 
عالوه ب��ر آن، برنامه های حمایت و کمک به قش��ر 
فقیر و دگرگونی و توس��عه س��طح زیرساخت ها در 
مناطق روس��تایی و شهری که از مشکالت خدمات 

رنج می برند، می تواند راهگشا باشد.
الجزی��ره در بخش دیگ��ری از گزارش مفصل 
خود به اقدامات برخی کشورهای متخاصم از جمله 
آمریکا برای ضربه زدن به ایران از طریق فضا سازی 
و انتش��ار اخبار جعلی به وی��ژه در فضای مجازی 
و ش��بکه های اجتماعی اشاره می کند و می نویسد: 
حمالت تبلیغی – رس��انه ای آمریکا و غرب که به 
ویژه در ش��بکه های اجتماعی دنبال می شود، قصد 
دارد ی��ک جمعی��ت مخالف و دش��من جمهوری 
اسالمی ایران ایجاد کند. فعل و انفعاالت جمعیتی 
و توس��عه فناوری اطالعات موجب ش��ده اس��ت، 
ایران امروزه با آگاهی مردمی در قبال مش��کالت و 

معضالت اقتصادی مواجه شود.  ایرنا

براساس گزارش مرکز مطالعات شبکه الجزیره قطر؛
ترامپ توان ائتالف سازی علیه ایران را ندارد
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ای


