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 بحث موشکی ایران 
اصال قابل مذاکره نیست
سفیر و نماینده دائم کش��ورمان در سازمان ملل 
ب��ا بی��ان اینکه ای��ران از موضع خود کوت��اه نمی آید، 
گفت: بحث موش��کی بحث دفاع ملی ماس��ت و اصال 
قابل مذاکره نیس��ت و به هیچ وجه با قطعنامه ۲۲۳۱ 

مغایرتی ندارد.
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل متحد با اشاره به تالش های آمریکا برای 
متهم کردن ایران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: یکی 
از مقامات وزارت خارجه آمریکا در نیویورک با اعضای 
ش��ورای امنیت و دبیرخانه س��ازمان مل��ل درباره به 
اصطالح فعالیت های موش��ک  بالستیک ایران صحبت 
ک��رده و آنها ت��الش دارند ی��ک فضای منف��ی علیه 

فعالیت های موشکی ایران در سازمان ملل بسازند.
تخت روانچی افزود: مواضع ما بس��یار روشن است 
و موش��ک های ما به هیچ وجه در چارچوب قطعنامه 

۲۲۳۱ نمی گنجد. مهر

قدردانی افغانستان از حمایت های ایران 
رئیس جمهور افغانستان در مراسم اختتامیه لویه 
جرگه مش��ورتی صلح از ایران به دلیل حمایت از روند 
صلح افغانستان به رهبری افغان ها سپاسگذاری کرد و 
از پاکستان نیز خواست تا مناسبات تهدید محور را به 

صلح محور تبدیل کند.
اش��رف غنی از کش��ورهای کمک کنن��ده به این 
کش��ور از جمل��ه جمهوری اس��المی ای��ران به دلیل 
حمایت از گفت وگوهای بین االفغانی تشکر کرد. اشرف 
غنی درب��اره رابطه آمریکا و افغانس��تان نیز گفت که 
روابط کابل با واش��نگتن نیز استراتژیک است. رئیس 
جمهور افغانستان خطاب به پاکستان نیز تصریح کرد 
که مناسبات اس��الم آباد با کابل نیز از تهدید محور به 
صلح محور تغییر کند. افغانس��تان پسا صلح به توسعه 

اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد. ایسنا 

اخبار

 تحریم های ضدایرانی واشنگتن محکوم 
به شکست است

دیوید کوهن که پیش��تر در س��ازمان جاسوس��ی 
آمریکا فعالیت داشته در مجله فارن افرز نوشت: اعمال 
تحریم های واش��نگتن علیه ایران و ونزوئال برای تغییر 
رژیم نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه در طوالنی مدت 
س��بب تضعیف اقتصاد و سیاست های خارجی ایاالت 

متحده نیز خواهد شد.
به گفته کوهن، برای مثال ۲۱ مارس س��ال جاری 
میالدی، جان بولتون مش��اور امنیت ملی آمریکا در با 
انتشار توئیتی اعالم کرد که اگرنیکوالس مادورو رئیس 
جمه��وری ونزوئال از ق��درت کناره گی��ری نکند، او و 

معاونانش را از نظر مالی تحت فشار قرار خواهد داد.
به باور کوهن، طبیعتا تحریم ها هزینه هایی را بر 
اش��خاص ثالث بی گناه اعمال می کنند و تحریم های 
پیچی��ده تر، هزینه ها و احتمال صدمات بیش��تر برای 

شهروندان یک کشور در پی خواهد داشت.
تحریم  ه��ای اولیه مجازات هایی  اس��ت که به  طور 
مس��تقیم شامل این کشورها می  ش��ود. یعنی تحریم  
هایی که آمریکا به  طور مس��تقیم بر افراد یا ش��رکت  
های ایرانی اعمال می   کند و کلیه افراد و شرکت  های 

آمریکایی باید آن  را رعایت کنند.
در تحریم ثانویه، مجازات ها می تواند افراد حقیقی 
و حقوقی سایر کشورها را نیز که با افراد یا شرکت  های 
ایرانی تحریم  ش��ده مبادله داشته اند، شامل شود و لذا 
آنها نیز بای��د به  منظور جلوگیری از تحریم ازس��وی 
آمری��کا، از مبادله با افراد و ش��رکت های کش��ورهای 
تح��ت تحریم، اجتناب کنن��د و در غیر این صورت، با 

مجازات  های مختلف رو  به  رو خواهند شد.
چنین تحریم های هزینه های هنگفتی بر اشخاص 
در هر دو کشور تحمیل می کند و خواسته یا ناخواسته 

دچار آشفتگی بازار می شوند.
تحریم ها علیه ونزوئال و ایران به طور چشمگیری 
بحران های دو کشور را تشدید می کند و باعث کاهش 

فعالیت اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری می شود.
اعمال چنین تحری��م هایی نه تنها باعث تضعیف 
ق��درت کش��ور تحریم کننده می ش��ود بلک��ه تنفر و 
عصبانیت را میان شرکای بین المللی ترویج می دهد.

در چنین ش��رایطی به ویژه در تحریم های ثانویه، 
دیگ��ر بازیگران جهان��ی نظیر چی��ن و اتحادیه اروپا، 
فعاالنه ب��ه دنبال راهی برای مح��دود کردن تبادالت 
وابس��ته به دالر و ایجاد تغییر در سیس��تم مالی خود 
خواهند ب��ود. اگر چنین راهی بیابند، نه تنها ضربه ای 
به سیاس��ت تحریمی ایاالت متحده وارد خواهد شد، 
بلکه موقعیت واشنگتن در سیستم مالی جهانی را نیز 

متزلزل خواهد کرد.
بنابراین استفاده از چنین تحریم هایی برای ایران 
یا ونزوئال به طور حتم با شکس��ت همراه خواهد بود و 
در بلند مدت منافع سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا 

را تهدید خواهد کرد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

سیاست آمریکا کوته بینانه است
دبیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی سیاست آمریکا در اعمال فشار 

اقتصادی علیه ایران و فلسطینیان را »کوته بینانه« توصیف کرد.
محمد البرادعی نوش��ت: واش��نگتن با اعمال مجازات و فشار اقتصادی علیه 
فلسطینیان می خواهد آنها آنچه در معامله قرن مطرح خواهد شد بپذیرند، همان 

خط مشی که در قبال ایران در پیش گرفته است.
دبیر کل پیش��ین آژانس بین الملل انرژی اتمی گفت: چنین سیاستی کوته بینانه 

است و فقط به تنش و خشونت بیشتر منجر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا  
از اوایل ۲0۱7 که به قدرت رس��یده است به همراه  جرد کوشنر داماد و از مشاوران ارشد 
خود شروع به تدوین طرحی برای سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی کرده اند. 
اکثر ویژگی های این طرح هنوز مبهم است، اما بر اساس اظهارات قبلی دیوید فریدمن،  

بخش هایی از کرانه باختری به رژیم صهیونیستی ملحق می شود.  صداوسیما 

دیدگاه 
ایران همچنان به فروش نفت خود ادامه می دهد

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای تاکید کرد که ایران همچنان به فروش 
نفت خود ادامه خواهد داد و کس��انی که در دوران س��خت در کنار ایران بودند 

فراموش نخواهند شد.
محم��د ج��واد ظریف گفت: ما تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران را تروریس��م 

اقتصادی می  دانیم و همانطور که من آش��کارا اعالم کردم مایک پامپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور در تالش برای اعمال فشار علیه مردم ایران 

هستند تا آنها سیاست خود را تغییر دهند.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: برخی کشورها اعالم 
کرده اند که تحریم های آمریکا علیه ایران را قانونی نمی دانند البته شرکت های خصوصی 
این کش��ورها ممکن اس��ت به دلیل تهدیدات آمریکا و اقدامات این کشور که درباره این 

موضوعات اعمال می کند در کوتاه مدت محتاطانه عمل کنند.  فارس 

دیپلمات
واکنش ایران به تالش آمریکا علیه ونزوئال 
س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران تالش آمریکا برای انج��ام کودتا یا هرگونه 
اقدام نظامی در ونزوئال و س��خنان مقامات آمریکایی برای تحریک به اغتشاش و 

خشونت در آن کشور را به شدت محکوم کرد.
سید عباس موسوی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران تالش آمریکا برای 

انجام کودتا یا هرگونه اقدام نظامی در ونزوئال و س��خنان مقامات آمریکایی برای 
تحریک به اغتشاش و خشونت در آن کشور را به شدت محکوم می کند.

وی افزود: تهدید به اس��تفاده از زور علیه کش��ورهای دیگر نقض آشکار حقوق بین 
الملل بویژه منش��ور ملل متحد اس��ت. وی اضافه کرد: متاسفانه نظم و ثبات بین المللی 
توسط عده ای افراد جنگ طلب، قانون گریز و هرج و مرج خواه در دولت آمریکا با خطر 
روبرو اس��ت و الزم اس��ت همه اعضای جامعه جهانی مس��ئولیت خطیر خود را در مهار 

اینگونه اقدامات و بدعت ها به کار گیرند.  تسنیم
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بلومبرگ:
 ایجاد بحران با ایران، اشتباهی راهبردی است

یک ش��بکه خبری آمریکایی در تحلیلی ضمن بررس��ی  رس�انه اقدام��ات اخیر ضدایرانی دولت آمری��کا اذعان کرده که ب�ازي 
این اقدامات که می توانند منجر به بروز یک بحران در رابطه با ایران ش��وند، 

در تضاد با اسناد راهبرد کالن دولت ترامپ و اشتباهی راهبردی هستند.
وبگاه ش��بکه خب��ری بلومبرگ در تحلیل��ی به راهبرد ترام��پ در قبال 
محدودس��ازی روسیه و چین اشاره کرده و نوش��ته است که دولت ترامپ با 
ایجاد خطر بحران در خاورمیانه )غرب آسیا(، نشان داده که در اولویت بندی 

چالش هایی که آمریکا با آنها مواجه است، دچار مشکل است.
بنابراین گزارش، نویس��نده بلومبرگ تصریح کرد: دولت آمریکا با تالش 
ب��رای اتخاذ رویک��ردی رقابتی ت��ر در برابر چین کار مفیدی انج��ام داده اما 
تصمیم این دولت برای کاهش صادرات نفت ایران به صفر نشان می دهد که 
در این مس��یر چندان پیش نمی رود. با افزایش فش��ار بر ایران، دولت آمریکا 
خط��ر بحران در خاورمیانه را باال برده؛ این نش��ان می دهد که این دولت در  
دچار کمبود توان برای اجرای ماموریت حساس راهبردی خود مبنی بر ایجاد 

اولویت بندی در چالش هاست.
بلومبرگ می افزاید: راهبرد کالن، به معنای استفاده از تمام اشکال قدرت 
ملی برای دست یابی به باالترین اهداف کشور از آن رو کالن خوانده می شود 
که نیازمند جمع کردن گستره ای از سیاست ها در یک طرح کالن است. این 
راهبرد نیاز دارد تا اولویت ها بدون اغماض تدوین شوند چرا که هرگز منابع و 
تمرکز نمی تواند آن قدر زیاد باش��د که بتوان به حاشیه رفت. راهبرد کالن به 
عبارت دیگر، همان طور که مش��خص می کند به کدام نبرد ورود شود، این را 

نیز مشخص می کند که از ورود به کدام درگیری باید پرهیز شود.
بلومب��رگ در تبیین ع��دول دولت ترامپ از مواجه��ه راهبردی با چین 
و روس��یه به موضوع کره ش��مالی اشاره کرده و تالش واش��نگتن برای مهار 
کره ش��مالی را در تضاد با تالش بیشتر برای جلوگیری از توسعه طلبی چین 
در دریای جنوبی عنوان کرده اس��ت. این گزارش اضافه کرده: رئیس جمهور 
همچنی��ن مواجه��ه اقتصادی خود با چی��ن را با ایجاد نبرده��ای تجاری با 
متحدین آمریکا تقلیل داده اس��ت. همین ذهنیت غیر راهبردی در تش��دید 

کارزار او علیه ایران نیز نقش ایفا می کند.
نویس��نده س��پس به بدگویی از جمهوری اسالمی ایران پرداخته و سعی 
کرده نش��ان دهد که ترامپ در دش��منی با ایران اش��تباه نمی کند اما سپس 
نوش��ته اس��ت: آنچه هوشنمدانه نیس��ت، پیگیری سیاس��تی است که خطر 
ش��کل گیری بحران با ایران را افزایش می دهد آن هم در شرایطی که تمرکز 
و توجه آمریکا در جای دیگری مورد نیاز اس��ت و سیاست مزبور، بر روابطی 
فشار وارد می کند که واشنگتن آنها را در مواجهه با مسکو و پکن نیاز دارد. با 

این حال، دولت ترامپ دقیقا دارد همین کار را می کند.  تسنیم 

بین  دیپلماتیک  روابط  برقراری  ای��ران و امری��کا در چهار دهه معادل�����ه
اخیر با چالش های فراوان��ی مواجه بوده و به دالیلی 

همواره با شکست روبرو بوده است.
س��فر اخی��ر محمدج��واد ظریف وزی��ر خارجه 
کش��ورمان به نیویورک، از حیث ارسال سیگنال های 
مه��م در زمین��ه تنش زدای��ی ب��ا آمری��کا، تف��اوت 
چشمگیری با سفر های قبلی او به این کشور داشت. 
ظریف در س��فرش برای رس��اندن پیام به کاخ سفید 
و طرفدارانش به گفت وگو با ش��بکه محبوب دونالد 
ترامپ، یعنی فاکس نیوز، نشست و از یک ابتکار عمل 
خود که از ش��ش ماه پیش شروع ش��ده بود، سخن 
گفت. در جایی که وی به طور علنی پیشنهاد تبادل 
زندانیان بین ایران و آمریکا را مطرح کرد و خطاب به 
مقامات دولت واش��نگتن گفت: »بیایید تبادل کنیم. 
م��ن آماده این کار هس��تم.« هر چند این پیش��نهاد 
ظریف به طور گس��ترده، س��یگنالی برای آغاز گفت 
وگو ها میان ایران و آمریکا به حس��اب می آمد، اما با 

واکنش سردی از سوی کاخ سفید مواجه شد.
وزارت خارج��ه آمری��کا، پ��س از مطرح ش��دن 
پیش��نهاد علن��ی ظریف به آن پاس��خ س��ردی داد. 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی در رابطه با این پاسخ به 
رس��انه های ایرانی مستقر در نیویورک گفت: پاسخی 
ک��ه وزارت خارجه آمریکا داد، نش��ان دهنده ذهنیت 
این دولت است که در همه زمینه ها ادعا دارد و فقط 
برای تبلیغات استفاده می کند. الزم است آمریکایی ها 
جدی باش��ند و بدانند اگر با برخی کشور های دنباله 
روش��ان، با دس��تور صحبت می کنند، با مردم بزرگ 

ایران باید به گونه ای دیگر صحبت کنند.
همه این مس��ائل و رفتار های گوناگون و متعدد 
حکای��ت از اختالف عمیق ایران و آمریکا دارد که در 
طی سال ها ی متعدد قوام یافته و چهره خصمانه تری 
از قبل به خود گرفته است. هر چند در سایه مذاکرات 
هسته ای که منجر به توافق برجام شد طرفین پشت 
یک میز نشس��تند و در نهایت به یک توافق جامع بر 
سر مس��ئله هسته ای ایران دست یافتند، اما با تغییر 

دولت در آمریکا و روی کارآمدن دونالد ترامپ دیری 
نپایید که این رویکرد کوتاه مدت آمریکا نس��بت به 
ایران تغییر کرد و دوب��اره رویکرد خصمانه بر روابط 
دو ط��رف حاکم ش��د، اما چرا توافق ای��ران و آمریکا 
کوت��اه مدت بود و نتوانس��ت به ش��کل بلند مدت و 
در ادامه تبدیل به روابط رس��می و دیپلماتیک شود؟ 
برای پاسخ به این پرس��ش ها نیازمند است که نقاط 
ضعف و قوت مناسبات دو کشور واکاوی شود که در 

ادامه این گزارش به آن می پردازیم.
واش��نگتن تقریبا با همه کشور های جهان روابط 
دیپلماتی��ک دارد؛ اما ایران جزو معدود کش��ور هایی 
اس��ت ک��ه آمریکا  ای��ن رواب��ط را با آن  ن��دارد به 
همی��ن دلیل  این مس��أله، خود را به ش��کل فقدان 
درک صحیح از ایران و سیاست های این کشور برای 

آمریکایی ها نشان داده است.
اگرچه مقابله با س��لطه آمری��کا در ایران یکی از 
ش��عار ها و اهداف انقالب اس��المی بود و این روند با 
تس��خیر س��فارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ یکی از 
فراز های مهم و سرنوشت ساز خود را پشت سرگذارد، 
اما قطع روابط دو کشور اقدامی بود که از سوی دولت 
آمریکا انجام ش��د. چرا که دولت ای��االت متحده در 
مذاکره برای آزادی اعضای دس��تگیر ش��ده سفارت 
خ��ود در ته��ران ناکام مان��ده و اق��دام نظامی برای 
حل بحران را در دس��تور کار قرار داده بود؛ بنابراین 
واش��نگتن در ۱۹ فروردین ۵۹ قطع روابط سیاس��ی 
خود با جمهوری اس��المی ایران را رسما اعالم کرد تا 
زمینه برای عملیات نظامی در خاک ایران مهیا شود. 
این حمله کمتر از دو هفته بعد در ۵ اردیبهشت ماه 
عملیاتی ش��د و با توفانی ک��ه در صحرای طبس رخ 
داد، به سختی شکست خورد. این اقدام به نوعی اعالم 
شکست دیپلماس��ی آمریکا در قبال انقالب اسالمی 
ب��ود و در عین حال س��ودی برای دول��ت وقت این 

کشور هم به همراه نداشت.
در این می��ان به زعم برخی از ناظران آمریکایی، 
با توجه به این که تهران و واش��نگتن در طول تاریخ 
هی��چ گاه با یکدیگر وارد جنگ تمام عیار نش��ده اند، 

این موضوع که اکنون این دو کشور پس از این مدت 
طوالنی با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار نکرده اند، 
بسیار عجیب است. ایاالت متحده تقریبا پس از کمتر 
از بیس��ت س��ال بعد از انقالب اکتبر با شوروی تحت 
هدایت اس��تالین روابط دیپلماتیک برقرار کرد و این 
کش��ور را به رسمیت شناخت، تقریبا بعد از سی سال 
از جنگ کره، حزب خلق کره را به رسمیت شناخت.

بنابراین اگر کاخ س��فید توانس��ته اس��ت با این 
کشور ها روابط عادی برقرار کند، وقت برقراری روابط 
عادی با ایران زمان زیادی اس��ت که سر رسیده، اما 
به لطف دشمنی های بی جهت واشنگتن، این عادی 
س��ازی روابط اکنون مثل همیش��ه دور از دس��ترس 
اس��ت.در همه موارد قبل��ی، دولتم��ردان آمریکایی 
با قب��ول این واقعیت که حکومت های این کش��ور ها 
مس��تحکم بوده و قرار اس��ت تا مدت ها بر س��ر کار 
باش��د، اقدام به عادی س��ازی روابط با این کش��ور ها 
کرد، درباره ایران نیز باید گفت که نظام فعلی در این 
کشور هم چهار دهه قدمت دارد و برای آینده ای قابل 
پیش بینی نیز پایدار و  برقرار است اما ایاالت متحده 
همچنان با این واقعیت خدش��ه ناپذیر کنار نیامده و 

به دنبال تغییر رژیم در این کشور است.
ام��ا به هر روی با توجه به رویکرد متفاوت اوباما 
و اس��تقبال ایران از رویکرد های دوستانه و مبتنی بر 
صل��ح، این توافق صورت گرفت، اما با روی کار آمدن 
دول��ت ترامپ وضعیت به گون��ه دیگری رقم خورد و 
این کش��ور ب��ه دنبال خروج��ش از توافقات و برخی 
س��ازمان های بین المللی مانند یونسکو، نفتا، پیمان 
تجاری اقیانوس آرام، شورای حقوق بشر، پیمان منع 
موش��ک های هس��ته ای میان برد از برجام نیز خارج 
ش��د و در س��ایه فش��ار حداکثری به ایران به اعمال 
تحریم ه��ای جدی��د روی آورد. در این میان با اضافه 
شدن س��پاه پاسداران به گروه های تروریستی وزارت 
امور خارجه آمریکا و سپس اعالم لغو همه معافیت ها 
از تحریم نفت ایران، وزیر امور خارجه ایران در تالش 

برای کاهش تنش زدایی برآمد.
وزی��ر خارجه ایران در نیوی��ورک و در گفت وگو با 
رسانه های آمریکا، آشکارا تالش کرد تا با پیشنهاد تبادل 
زندانیان در جهت کاهش تنش گام بردارد که با استقبال 
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ناظران سیاس��ی بر این باورند  که با وج��ود تق��الی آمریکا پرون�����ده
ب��رای فش��ار حداکث��ری به مل��ت ایران ب��ا به راه 
انداخت��ن ی��ک جنگ اقتص��ادی تمام عی��ار برای 
شکستن اراده  ملت در استحکام حمایت از انقالب 
اس��المی اما، این اقدامات برای ملت ایران با تجربه 
مقاومت 40ساله حتما قابل مدیریت بوده و ترکش 
ای��ن تحریم به س��نگ برخ��ورده و روس��یاهی بر 

مقامات کاخ سفید حاکم خواهد ماند.
کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد 
ک��ه معافیت خریداران نفت ای��ران را دیگر تمدید 
نمی کن��د و به عبارتی هیچ کش��وری حق ندارد از 

ایران نفت بخرد. 
نکت��ه جالب توج��ه اینکه به تازگ��ی نیز وال 
اس��تریت ژورن��ال از برنام��ه بعدی دول��ت ترامپ 
علیه ایران برای افزایش تحریم ها خبر داده اس��ت 
چناچنه این گزارش می افزاید: صنایع پتروش��یمی 
ایران، ص��ادرات کااله��ای ایران به افغانس��تان و 
مبادالت مالی ایران در س��نگاپور و مالزی، اهداف 

دور بعدی تحریم ها هستند.
در همی��ن راس��تا یک مقام رس��می دولت به 
این رس��انه آمریکایی گفت: فشارهای جدید سراغ 
معام��الت دالری جمه��وری اس��المی م��ی رود تا 

دسترسی به آن را دشوارتر کند.
در ادامه این گزارش آمده است: ایاالت متحده 
افراد رسمی را در س��نگاپور، مالزی و هند مستقر 
کرده که مراقب باش��ند هیچ گون��ه اقدامی در دور 
زدن تحریم ها انجام نش��ود. همچنین شبکه مالی 
ای��االت متح��ده ه��م روی فعالیت ه��ای مالی در 
س��نگاپور، مالزی، امارت متحده عربی و ارمنستان 

متمرکز خواهد بود.
با وجود تقالی آمریکا برای فش��ار حداکثری 
علیه جمهوری اسالمی ایران اما مقامات آمریکایی 
می گویند کاخ س��فید نگران است که کارزار فشار 
حداکثری علیه ایران، واکنش سخت این کشور را 
درپی داشته باشدو گفتند که کاخ سفید باید برای 

این پاسخ ها آماده شود.
بر این اس��اس، ایاالت متحده نگران است که 
ای��ران در واکنش به لغ��و معافیت های نفتی برای 
هش��ت کش��ور واردکننده و جن��گ اقتصادی که 
ب��رای به صفر رس��اندن صادرات نفت این کش��ور 
آغاز کرده، دارایی ها و پایگاه های آمریکا در منطقه 

غرب آسیا را هدف قرار دهند.
به گفت��ه این مقام��ات، کاخ س��فید احتمال 

می ده��د ک��ه کش��ورهای واردکنن��ده نف��ت از 
ایران به دنب��ال راه های جایگزین ب��رای دور زدن 
تحریم های آمریکا علیه تهران و ارتباط بس��یار کم 

با سیستم مالی ایاالت متحده باشند.
»الیزابت روزنبرگ« مقام ارشد پیشین وزارت 
خزانه داری آمریکا می گوی��د: »گمان نمی کنم که 
صادرات نفت ایران قطع ش��ود. شاید دچار کاهش 
ش��دیدی شود اما به صفر نمی رسد. ایاالت متحده 

با چالش اجرایی بزرگی مواجه است«.
وی ب��ا بیان اینکه واقعیت های بازار نفت دلیل 
دیگری اس��ت که آمریکا نخواهد توانست صادرات 
نف��ت ایران را به صفر برس��اند، ت��و ضیح می دهد: 
انتظار ندارم به صفر برس��د، زی��را تامین کنندگان 
کافی )نفت( وجود ندارد. هش��دارهای قبلی کافی 
نیز داده نش��ده بود. س��عودی ها نفت کافی )برای 
پ��ر کردن خأل ایران ندارن��د و البته این اتفاق هم 

نمی افتد.
س��ی. ان.ان ب��ه نق��ل از تحلیلگران سیاس��ی 
می نویس��د ک��ه بروز ی��ک اخت��الف کوچک بین 
مقامات کاخ س��فید بر سر رویکرد آمریکا در قبال 
ایران، می تواند دیگر اولویت های سیاست خارجی 
ایاالت متح��ده را نیز تضعیف کند و این در حالی 
اس��ت که کاخ س��فید همزمان ت��الش می کند تا 
روابط نزدیک تری با هند و چین برای رس��یدن به 

توافقات تجاری برقرار کند.
»هن��ری ُرم« تحلیلگر گ��روه اوراس��یا درباره 
گزینه ه��ای پی��ش روی ای��ران ب��رای واکنش به 
تحریم ه��ای آمریکا معتقد اس��ت: »اگ��ر ایرانی ها 
انتخاب کنند که ب��ه این تحریم های نفتی واکنش 
سختی نش��ان دهند، به نظرم اولین تهدید استفاده 
از گزینه سایبری است، حال می خواهد به تعطیلی 
کشاندن پاالیشگا ه های سعودی باشد خواه بانک های 
غرب آسیا. این محتمل ترین راهی است که خواهند 
رف��ت... همچنین با این روش، فش��ار کمتری روی 
ترامپ اس��ت تا او نیز واکنش نش��ان دهد و به این 

ترتیب خطر تقابل نسبتا کم می شود«.
کارشناس��ان همچنین می گوین��د که ایاالت 
متحده در پر کردن خأل نفتی ایجاد ش��ده در بازار 
درپ��ی کاهش صادرات نفت ایران مش��کل خواهد 
داش��ت زیرا از یک طرف تنش ه��ا با ونزوئال تولید 
نفت سازمان اُپک )کشورهای صادرکننده نفت( را 
با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر درگیری های 
لیبی و تصمیم عربس��تان س��عودی ب��ه کم کردن 

استخراج نفت نیز مزید بر علت هستند.
حدود یک س��ال پیش بود )۱۸ اردیبهش��ت 
۱۳۹7( که دولت ایاالت متحده به ریاس��ت دونالد 
ترامپ به بهانه های واهی و ادعاهای بی اساس علیه 
برنامه هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران، از توافق 
بین المللی برنامه جامع اقدام مش��ترک موسوم به 
برجام خارج شده و تمام تحریم های هسته ای ذیل 
ای��ن توافق را در دو ب��ازه ۹0 و ۱۸0 روزه مجددا 

اعمال کرد.
از جمل��ه ای��ن تحریم ه��ا، ممنوعی��ت خرید 
نفت برای کش��ورهای خارج��ی از ایران بود که در 
آبان ماه ۹7 آمریکا به هش��ت کش��ور )هند، چین، 
ترکی��ه، کره جنوبی، ژاپن، تایوان و یونان و ایتالیا( 
معافیت های��ی اعطا کرد تا برای قطع واردات آماده 
شوند. در حالی که مقامات دولت ترامپ که پیشتر 
از احتم��ال پایی��ن تمدید معافیت ه��ای تحریمی 
واردات نف��ت از ای��ران صحبت ک��رده بودند، کاخ 
س��فید روز دوش��نبه اعالم کرد که رئیس جمهور 
آمری��کا در تاری��خ دوم می )۱۲ اردیبهش��ت( این 

معافیت های نفتی را تمدید نخواهد کرد.

 آمریکا در قبال ایران
به هیچ نتیجه ای نمی رسند 

دکت��ر س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارجی در گفت وگو با سیاست 
روز پیرامون راهکارهای مقابله با تحریم های آمریکا 
گفت: با نگاهی به روندهای دشمنی آمریکا نسبت 
به ملت ایران در ماه های اخیر مش��اهده می گردد 

میزان آن دش��منی افزایش و دامنه آن روز به روز 
گس��ترش می یابد در این ده روز گذش��ته بود که 
مثل��ث غربی، عبری و عربی حاکم در کاخ س��فید 
اعالم نمود اس��تثنائات تحریم هم��ه جانبه ایران 
پایان یافته و دیگرهیچ ش��رکتی از هیچ کش��وری 
اج��ازه خرید نفت ایران را ندارد و پس از آن اعالم 
نمودن��د ای��ن تحریم ها مراحل بع��دی نیز خواهد 

داشت که از اوائل خرداد آغاز خواهد شد. 
وی اف��زود: در همی��ن مس��یر ظالمانه س��فر 
مس��ئولین اقتصادی و تجاری آمریکا با مسئولیت 
مس��تقیم برایان هوک ک��ه از جانب کاخ س��فید 
مس��ئولیت هماهنگ��ی همه تحریم ه��ای ظالمانه 
را عه��ده دارد آغاز ش��ده این افراد قرار اس��ت در 
کش��ورهای مختلف موضوع��ات گوناگون صادات 
ایران به آن کش��ورها را بررس��ی و سپس در کاخ 
س��فید تصمیمات الزم برای ممانعت از فروش به 

آن کشورها را مقتضی نمایند. 
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: همه این 
تصمیم��ات و اقدامات برای این اس��ت که آمریکا 
تصور می نماید اگر راه های صدور نفت و مش��تقات 
آن را بر روی جمهوری اس��المی ای��ران ببند این 
کش��ور مجبور به حض��ور در میز مذاک��ره خواهد 
ش��د؛ و بر اس��اس تعریف آمریکا مذاکره به مفهوم 
شکس��ت طرف مقابل می باش��د بر این اساس نیاز 
آمری��کا به مذاکره با ایران به این فش��ارها منتهی 

شده است. 
وی اظهارداشت: الزم است بدانید این تقاضای 
آمریکا سال ها است از جانب ملت و نظام پاسخ نه 

گرفته اس��ت و به نظر می رس��د در این مرحله که 
نیاز ملتسمانه خود را منتهی به این تحریم نمودند 
مجددا مقاومت واس��تفاده از راه های متعدد برای 
دور زدن این تحریم ه��ا ادامه خواهد یافت و ملت 
ایران مسیر 40سال که عزت و سرافرازی و اقتدار 

به دنبال داشته است را ادامه خواهد داد. 
صدرالحس��ینی گف��ت: ام��ا در ای��ن رابط��ه 
آمریکایی ه��ا بای��د بدانن��د راه های مقابل��ه با این 
اقدامات خبیثانه آنان موجود است و در هفته های 
می بیند ن��ه تنها هیچ کش��وری نمی تواند کمبود 
نف��ت ای��ران را جبران نماید بلکه به طور رس��می 
نظرات کش��ورهای مخالف آمری��کا را در این مورد 
خواهن��د دی��د؛ اما پیش��نهاد برای مقابل��ه با این 
دش��منی آش��کار با ملت ای��ران که س��ردمداران 
حکومت آمری��کا در ماه های اخی��ر آن را افزایش 
دادند یک قرارگاه مرکزی مقابله با دشمنی آمریکا 
و تروریزم در کشور تش��کیل تا این قرارگاه بتواند 
هم��ه توانمندی های الزم را برای مقابله با اقدامات 

دشمن ملت ایران در موعد ضروری به کار گیرد.
به باور این کارشناس مسائل سیاست خارجی؛ 
این قرارگاه می تواند ائتالف کشورهای تحریم شده 
ک��ه بالغ بر ۳۵کش��ور هس��تند را س��امان داده و 
ائتالف ضد آمریکا را گسترش داده و مقابله عملی 
با این کش��ور از یک طرف و همکاری مش��ترک با 

کشورهای عضو را در دستور کار قرار دهد. 
وی اف��زود: ضمن��ا ای��ن ق��رارگاه می توان��د 
دستور ایس��ت و بازرسی به کشتی های نفت کش 
کشورهایی که ادعا می کنند می توانند کسری نفتی 
ایران را جبران و بطور مشخص امارات و عربستان 
ب��ه مبادی ذیربط صادر نمایند و با انجام این اقدام 
اختاللی در تولید نفت مد نظر آمریکایی ها در بازار 
نف��ت ایجاد نموده و بدین وس��یله ب��ازار نفتی که 
آمریکایی ها ادع��ا می نمایند ثبات قیمت و آرامش 

در ثبات قیمت را بهم زنند. 
صدرالحسینی تصریح کرد: البته تحت اشراف 
و مدیری��ت این قرارداد می ت��وان اقدامات دیگری 
انجام داد که ضرور دستگاه های دیگر راهگشا بوده 

و پیشنهادات را مورد بررسی قرار دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: در نتیجه گیری نهایی 
اینکه  ام��روز جنگ اقتصادی آمری��کا علیه ایران 
که ش��امل مواد دارویی، بهداش��تی و غذایی و زیر 
ساخت های متعدد  است به نهایت خویش رسیده و 
در ضمن اینکه بخشی از ابن نیازمندی ها در کشور 
توزیع می گردد باید بدانیم که آمریکا همانگونه که 
وزیر جنگ طلب این کشور اعالم نمود شمشیر را 
بر ملت از رو بسته است و قرار است اراده و تصمیم 
قدرت ملت ایران را در استحکام حمایت از انقالب 
اسالمی بشکند اما، این اقدامات برای ملت ایران با 
تجربه مقاومت 40ساله حتما قابل مدیریت بوده و 
ترکش این تحریم به س��نگ برخورده و روسیاهی 

بر مقامات کاخ سفید حاکم خواهد ماند.

کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با سیاست روز:  

ترکش تحریم ها به سنگ می خورد 
روسیاهی مقامات کاخ سفید در برابر مقاومت ملت ایران 

در یک بررسی؛
یکا وجود دارد؟ وابط دیپلماتیک بین ایران و آمر آیا امکان برقراری ر


