
روزنامه رای الیوم نوشت: رئیس جمهور آمریکا در پی دستپاچگی 
ناشی از شکست سیاست هایش در قبال ایران، اکنون چین را به 

اعمال تعرفه های تجاری تهدید کرده است.
روزنامه الکترونیکی رای الیوم در سرمقاله خود نوشت: سران چین 
تهدی��د کرده اند به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
برای افزایش ۱۰ درصدی تعرفه گمرکی کاال های صادراتی چین 

به آمریکا، پاسخی سریع و قاطع خواهند داد، اما تا به این لحظه 
ماهیت این پاسخ را فاش نکرده اند.

ترامپ که به س��بب شکست اکثر سیاس��ت هایش به خصوص 
درباره بحران با ایران و مخالفت کشور های اروپایی با پیوستن به 
ائتالف دریایی در خلیج )فارس( دستپاچه شده است مانند ببری 

زخمی است که خودش را به این ور و آن ور می کوبد.
تصمیم ترامپ درباره اعالم جنگ تجاری با چین، بازار های مالی 
جهان را متزلزل کرد و اکثر بورس ها با کاهش دو درصدی مواجه 
شدند مانند بورس توکیو. قیمت هر بشکه نفت هم در بازار های 

جهانی تا هشت درصد کاهش یافت.
ترامپ که چن��د ماه پیش تهدید کرده بود این تعرفه ها را وضع 
خواهد کرد، گمان می کرد چین پرچم سفید بلند می کند و فورا 

تسلیم می شود، اما چین مانند ایران به این اخاذی هیچ توجهی 
نش��ان نداد. هر آنچه چین وعده داده بود ادامه مذاکرات بود، اما 
این تصمیم آمریکا ش��اید کامال این گزینه را ناکام بگذارد؛ زیرا 
چین قبول نخواهد کرد که اعمال تعرفه بر اکثر کاال های چینی 
صادر ش��ده به آمریکا به عملی انجام شده و شمشیری بر گردن 
چینی ها در هرگونه مذاکره ای تبدیل ش��ود. رای الیوم در ادامه 
نوش��ت: ارزیابی ما این اس��ت چین که رهبری آن را شی جین 
پینگ بر عهده دارد برای این اخاذی به خوبی آماده بود و توسعه 
سیستم مالی منطقه ای و جهانی خود را به دور از سلطه اقتصاد 

آمریکا آغاز کرده بود.
یوان طالیی، قوی ترین س��الح چین خواه��د بود و گزارش های 
جهانی از این مسئله حکایت دارد که چین از مقادیر زیادی اسناد 

بدهی آمریکا که در اختیارش است، خالص شده است و در حال 
س��رمایه گذاری از سرمایه های حاصل از این اقدام در خرید طال 
و سایر فلزات گرانبها است تا بتواند پشتوانه ای برای یوان جدید 
ایجاد کند که طبق ارزیابی ها ارزش تبادل با این واحد پول تا به 
این لحظه در کش��ور های شرق آسیا به حدود ۱۰ تریلیون یوان 

رسیده است.
چین جنگ با دالر را اعالم کرده است و در حال تشکیل جبهه ای 
جهانی برای پایان دادن به سیطره این واحد پولی است؛ جبهه ای 
که روسیه، چین، هند و برخی کشور های بریکس را در کنار ایران 
و ترکیه و همه فروش��ندگان نفت به چین در کشور های خلیج 
)فارس( شامل می شود. در این میان ایران بیشترین استفاده را از 

این جنگ اقتصادی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران   

بامداد پنج ش�نبه ای�االت متحده امری�کا در اقدامی بی 
س�ابقه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان را 
تحری�م کرد. تحریمی که به اس�تناد تحریم های مرتبط با 
مقام معظم رهبری اعمال ش�ده اس�ت. مقامات امریکایی 

در توجی�ه این اقدام عجیب خود اظهار نظرهای گوناگون 
و گاه متناقض�ی بیان کرده اند، از یک س�و گفته اند چون 
ظریف مدافع رهبری و سیاست های اوست، وی را تحریم 
کرده اند و از س�وی دیگر ادعا کرده اند که چون او بازیگر 
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گزارش نیویورک تایمز از ادامه 
خرید نفت ایران 

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش��ی نوشت: 
چی��ن و س��ایر کش��ورها در مخالفت ب��ا تحریم های 
واش��نگتن علیه تهران بیش از گذشته از نفتکش هایی 

که متعلق به ایران است، نفت دریافت می کنند.
این روزنامه گزارش خود را پس از بررسی 7۰ نفتکش 
متعلق به ایران از تاریخ دوم مه، زمانی که تحریم های 
آمریکا علیه ایران به طور کامل اجرایی شد، نوشته و در 
آن ب��ه ارائه جزئیاتی درباره نام و تعداد این نفتکش ها 
پرداخته اس��ت که در این بازه زمانی به چین یا شرق 

مدیترانه نفت صادر کرده اند.
نیویورک تایمز در ادامه نوش��ت: ای��ن حجم از خرید 
نفت ایران نش��ان دهنده دش��واری کار دولت ترامپ 
)رئی��س جمهور آمری��کا( برای اس��تفاده از تحریم به 
منظور به صفر رساندن صادرات نفت ایران پس از جدا 
شدن از متحدان و ش��رکا در سیاستش درقبال ایران 
اس��ت. دولت اوباما )رئیس جمهور پیش��ین آمریکا( با 
چین، روس��یه و متحدان اروپایی برای حصول توافق 
هسته ای 2۰۱5 همکاری کرد تا برنامه هسته ای ایران 
را مح��دود کند اما تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای 
خ��روج از این توافق و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران 
با مخالفت این کش��ورها مواجه شد. ریچارد نفیو، یک 
مقام س��ابق کاخ سفید و وزارت امورخارجه آمریکا که 
در دوران ریاس��ت جمهوری اوبام��ا معمار تحریم های 
ایران شناخته می ش��د، اظهار داشت: شما نمی توانید 
چنین تهدیداتی را مطرح کنید وقتی قادر به عملیاتی 

کردن آن نیستید.  ایسنا  

انگلیسی ها خودشان در دام 
افتاده اند

س��فیر اس��بق فرانس��ه در ایران و دو تحلیلگر ارش��د 
غرب��ی، در یک مصاحبه به انتقاد از مواضع انگلیس در 
قبال تنش ها در خلی��ج فارس پرداخته و درباره طرح 
لندن برای ایجاد ائتالف دریایی در تنگه هرمز هشدار 
دادند. فرانس��وا نیکولو سفیر اسبق فرانسه در ایران در 
مصاحبه با اسپوتنیک تاکید کرد، در تنش های جاری 
منطقه خلیج فارس، گرفتن حد وس��ط برای فرانسه و 

کشورهای اروپایی کار راحتی نخواهد بود.
این دیپلمات پیشین فرانس��وی افزود: ما فرانسوی ها 
نمی خواهی��م خودم��ان را از بریتانی��ا ج��دا کنیم اما 

معتقدیم که بریتانیا یی ها خودشان در دام افتاده اند.
اظه��ارات تازه نیکولو در حالی مطرح ش��ده که او ۱۸ 
اردیبهشت ماه سال جاری در واکنش به بیانیه شورای 
عال��ی امنیت ملی ایران و تعیین مهلت ۶۰ روزه برای  
طرف های برجامی برای عمل به تعهداتشان گفته بود: 
معتقدم که تصمیم ایران، با هدف تش��دید نبوده بلکه 
تصمیم برنامه ریزی ش��ده اس��ت که با دقت در پاسخ 
ب��ه تحریم های فزاینده آمریکا علیه خود اتخاذ ش��ده 
اس��ت. تیه ری کوویل تحلیلگر اندیش��کده فرانس��وی 
بنی��اد روابط بین الملل و اس��تراتژیک« به خبرگزاری 
اس��پوتنیک گفت: ایران، اس��تقرار نیروه��ای اروپایی 
در خلی��ج ف��ارس را همکاری اروپا ب��ا آمریکا برای از 
س��رگیری فشار حداکثری علیه ایران استنباط خواهد 
کرد. این موضوع کمکی به دیپلماس��ی اروپایی که در 
ت��الش برای حفظ مش��ارکت ایران در برجام اس��ت، 
نخواهد کرد. وی افزود: بیانیه هایی منتش��ر شده است 
اما اگر اروپا به اجرای این ابتکار )پیشنهاد لندن برای 
ایج��اد ائت��الف در خلیج ف��ارس( مب��ادرت کند، من 

متعجب نخواهم شد.
امانوئ��ل دوپ��وی رئیس اندیش��کده فرانس��وی بنیاد 
مطالع��ات چش��م ان��داز و امنی��ت اروپا در پاس��خ به 
سواالت اسپوتنیک گفت: به نظر می رسد که وضعیت 
فرانسه شبیه به بندباز است. از یک سو، رئیس جمهور 
ماکرون مجدانه تصریح دارد که او می خواهد به عنوان 
میانجی اقدام کند و به همین دلیل، دو بار امانوئل بُن 
مش��اور دیپلماتیک جدید خود را به تهران فرس��تاده 
اس��ت. او همچنین اخی��را در کاخ الیزه میزبان عباس 
عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بود، کس��ی که پیام 

رئیس جمهور روحانی را به ماکرون تحویل داد.
این تحلیلگر ارش��د فرانس��وی افزود: ب��ا این حال، به 
م��وازات همین اقدام��ات اینطور به نظر می رس��د که 
فرانسه می خواهد بدون مش��ارکت با شرکای اروپایی 
خ��ود عم��ل کند که این نش��ان می دهد ب��ا توجه به 
حمایت بریتانیایی ه��ا از مواضع آمریکایی ها )در قبال 
ایران(، پیشنهاد میانجیگری اروپا یا خیلی زود مطرح 
ش��ده و یا اینکه دیگر برای این پیش��نهاد دیر ش��ده 
اس��ت. اظهارات ای��ن چهره ها در حالی مطرح ش��ده 
ک��ه مقام های ایرانی ضم��ن رد ادعاها و اتهام زنی های 
واشنگتن و لندن به تهران درباره آزادی دریانوردی در 
تنگه هرمز اعالم کرده اند که ایران همواره نقش مهمی 
در تامین امنیت منطقه خلیج فارس داش��ته اس��ت و 
این اقدام��ات غیرقانونی آمری��کا و انگلیس در اعمال 
تحریم ه��ای غیرقانونی علیه ای��ران و توقیف نفتکش 
گری��س۱ در جبل طارق بوده که تنش ها را تش��دید 

کرده است.  فارس  

اخبار

از نگاه دیگران 

گفتگو

آلمان به مأموریت دریایی آمریکا نخواهد پیوست
وزیر امور خارجه آلمان با تأکید بر اینکه کشورش به مأموریت دریایی به رهبری 
آمریکا در خلیج فارس نخواهد پیوست، با رد استراتژی فشار حداکثری واشنگتن 

بر تهران، بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد. هایکو ماس افزود:
 اس��تراتژی آمریکا این اس��ت که فش��ار حداکثری بر ایران اعمال کند؛ اما این 

اس��تراتژی ما نیس��ت. به گفته وی این اس��تراتژی آمریکا تا به حال موفقیتی در 
پی نداش��ته و تنها منجر به این شده اس��ت که ایران برنامه اتمی خود را دوباره آغاز 

کن��د. "ماس" از این رو مش��ارکت با آمریکا در مأموری��ت دریایی در خلیج فارس را هم 
بی نتیجه ارزیابی کرد.

وی در عین حال گفت: ما این مس��ئله را رد نمی کنیم که توسط آمریکا همچنان با این 
مس��ئله درگیر شویم؛ اما سیاست دولت فدرال آلمان همان سیاست اروپا در قبال ایران 

است.   صداوسیما

نظر وزارت خارجه چین درباره راکتور آب سنگین اراک
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در آخرین کنفرانس خبری پیش از تعطیالت 
تابستانی این کشور بار دیگر ضمن حمایت از برجام، تحریم های یکجانبه آمریکا 

علیه ایران را محکوم کرد.
ه��وا چون ایینگ در جمع خبرنگاران افزود: برجام یک توافق چند جانبه اس��ت 

که تحت تایید و تصویب شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته و برای حفظ ساز 
و کار منع گسترش سالح های هسته ای بین المللی و صلح و ثبات خاورمیانه بسیار 

مهم اس��ت و باید به طور کامل و موثر اجرا شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تمدید 
معافیت های تحریم برنامه هسته ای ایران از سوی آمریکا گفت:

 موضوع��ات این توافق نامه درباره پروژه های اتمی ایران نش��انگر تعادل وظیفه ایران در 
منع گسترش سالح های هسته ای و حق این کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی 

است.  فارس 

اولین موضع رسمی امارات پس از چرخش به سوی ایران
وزیر مش��اور در امور خارجه امارات متحده عربی ضمن تاکید بر همکاری مستمر 
امارات با عربستان سعودی، اعالم کرد که موضع مشترک این دو کشور در مورد 
پرونده ایران، اجتناب از درگیری و مقدم کردن رویکرد سیاسی بر مواجهه است. 
انور قرقاش نوش��ت: موضع امارات متحده عربی و عربس��تان س��عودی در مورد 

پرونده ایران مشترک است و این دو کشور رویکرد سیاسی را به مواجهه و درگیری 
ترجیح می دهند. وی همچنین در اش��اره به نحوه پوش��ش اخبار دیدار فرمانده گارد 

ساحلی امارات با همتای ایرانی در رسانه های قطری، مقام های قطر را متهم کرد که قصد 
دارند با برجسته کردن برگزاری این نشست در تهران از این موضوع بهره برداری سیاسی 
کنند. عربس��تان س��عودی، بحرین، ام��ارات و مصر از ژوئی��ه 2۰۱7 روابط دیپلماتیک و 
اقتصادی خود با قطر را به اتهام حمایت این کشور از تروریسم و نزدیکی به ایران و برخی 

مسائل دیگر قطع کرده اند. دوحه اتهامات ریاض را رد کرده است.  تسنیم 

یک روزنامه عمانی با اش��اره به شکست آمریکا و انگلیس در 
مقابله با ایران نوش��ت که کش��ورهای منطقه باید پل های 
گفت وگو با تهران و همکاری های امنیتی، سیاسی و نظامی 

با آن را ایجاد کنند تا امنیت منطقه حفظ شود.
روزنامه الوطن عمان در یادداش��تی به قلم خمیس بن عبید 
القطیط��ی تحت عن��وان" گفت وگو با تهران تنه��ا راه ایجاد 
امنیت در منطقه است" نوشت: بی شک شکست قدرت های 
بین المللی درمقابله اخیر با ایران علیرغم پیام های رس��ا و 
قوی تهران به واشنگتن و لندن به طور قاطع نشان می دهد 
که این قدرت های بین المللی خطر درگیری نظامی با ایران 
را به خوبی درک کرده اند و آن ها به وضوح ش��اهد توسعه و 

پیشرفت ایران هستند.
در این یادداش��ت آمده اس��ت: بح��ران اخی��ر در آب های 
خلیج)ف��ارس( میان آمریکا و انگلیس و همپیمانان ش��ان از 
یک سو و ایران از سوی دیگر نتایج واضح و روشنی به دنبال 
داش��ت و نش��ان داد که یک قدرت منطق��ه ای وجود دارد 
که سیاس��ت های خود را باقدرت پیاده می کند و آن قدرت 

جمهوری اسالمی ایران است.
نویسنده با اشاره به این که کشورهای دیگر تنها دو راه پیش 
رو دارند؛ اول این که قبول کنند ایران یک قدرت بین المللی 
اس��ت که پا به پای ق��درت های بین الملل��ی توانایی پیاده 
کردن سیاست های خود را دارد یا اینکه با ایران مقابله کنند 
و مناب��ع قدرت آنرا از بین ببرند ک��ه البته قدرت های بین 
المللی دشمن ایران در طول چهار دهه گذشته نتواستند این 
امر را محقق کنند.بی شک شکست قدرت های بین المللی 
درمقابل��ه اخیر با ایران نش��ان می دهد ک��ه این قدرت های 
بی��ن المللی خطر درگیری نظامی با ایران را به خوبی درک 
کرده اند و آنها ش��اهد پیشرفت ایران هستند و می دانند که 
این پیش��رفت به منافع آینده آنها در منطقه آسیب وارد می 
کند. علیرغ��م داده ها و اطالعات موج��ود قدرت های بین 
المللی نتوانستند هیچ اقدام سیاسی و یا نظامی انجام دهند 
و تنها به برخی اظهارت اکتفا کردند که این مساله به وضوح 
نش��ان دهنده پیروزی ایران در این بحران است و همچنین 
نش��ان می دهد که اتکای کش��ورهای حاشیه خلیج)فارس( 
ب��ه نیروهای بین المللی در پرونده های متعدد قابل تضمین 

نیس��ت. در این یادداشت آمده اس��ت: چه بسا برخی گمان 
کنند که عقب نش��ینی آمریکا و انگلی��س از بحران اخیر به 
این دلیل اس��ت که آنها به دنبال فرا رس��یدن زمان مناسب 
هستند و آنها این مساله را به تاخیر انداختند فرصت مقابله 
با ایران مهیا ش��ود اما به نظر می رسد که این مساله نیز به 
س��ود آمریکا و انگلیس نخواهد بود زیرا شاخص ها و داده ها 
نش��ان می دهد که یک تغییر ژئوپلتیکی جدید در حال رخ 
دادن در منطقه اس��ت که ایران یکی از ستون های اصلی آن 
خواهد بود. مش��کلی که برخی از کش��ورهای دشمن ایران 
با آن روبرو هس��تند این اس��ت که جایی ب��رای مانور دادن 
در رواب��ط بین الملل باقی نگذاش��ته اند و تمام وزنه و برگه 
های خود را در س��بد سیاست های آمریکا انداخته اند و روی 
هم پیمان آمریکایی خود حس��اب باز کرده اند که این مساله 
هزینه های مادی و حاکمیتی زیادی نیز برای آنان به دنبال 
داشت. نویس��نده در ادامه با اشاره به قدرت ایران در مقابله 
با قدرت های بین المللی نوشت: کشورهای منطقه به منظور 
تامین آینده خود باید سیاست های حکیمانه تر و مستحکم 
ت��ری را درپیش بگیرند؛ آنها باید سیاس��ت ب��از را درپیش 
بگیرن��د و با ایجاد پل های گفت وگو با تهران و همکاری های 
امنیتی، سیاسی و نظامی با آن امنیت منطقه خلیج)فارس( 
را حفظ کنند که این مساله از هر زمان دیگری مهم تر شده 
است. این مساله با توجیه اتهامات علیه ایران و توصیف این 
کشور با توصیفات تاریخ گذشته محقق نمی شود بلکه بادی 
ایران را یک ش��ریک سیاس��ی، اقتصادی و امنیت به شمار 
آورد و از سیاست هایی که ایران را دشمن به حساب می آورد 
اجتناب کرد. بی شک عمل گرایی سیاسی در این مساله خود 
را تحمیل خواهد کرد اما تداوم سیاس��ت های قبل از بحران 
به این معناس��ت که ما تاریخ و رخدادها را مطالعه نکرده ایم 
و آین��ده را به خوبی درک نکردی��م و پیامدها آن را نیز باید 

تحمل کنیم.
در پایان این یادداش��ت آمده است: گفت وگوی اخیر کشور 
امارات با ایران در رابطه با امنیت مرزها و همکاری مشترک 
می تواند آغاز مثبت این مس��یر باش��د ونشان دهنده قدرت 
خوب اماراتی ها در مانور دادن اس��ت و چه بس��ا این مساله 

مقدمه ای برای گفت وگو میان دو طرف باشد.  فارس  

الوطن عمان: 
گفت وگو با تهران تنها راه ایجاد امنیت در منطقه است

کارش��ناس مس��ائل بین الملل با بیان اینکه نگاه بخشی از 
سیاست خارجی ایران به سمت غرب است، گفت: آنچه که 
امروز به عنوان مش��کل اساسی ما به حساب می آید فقدان 

تفکر اقتصادی در مناسبات با همسایگان است.
ش��عیب بهمن در خصوص ل��زوم اس��تفاده از ظرفیت های 
اقتصادی همس��ایگان و کش��ورهای روسیه و چین در برهه 
فعلی که تحریم های ش��دید آمریکا علیه ایران اعمال شده 
و اروپ��ا هم چندان متعهد به انج��ام تعهدات برجامی خود 
نیس��ت، گفت: از گذشته کانال های مختلفی جهت تبادالت 
مالی میان ایران با کش��ورهایی چون روس��یه و چین وجود 
داشته و در حال حاضر هم ما مشاهده می کنیم که روس ها 
به صراحت اعالم کردند که خارج از س��از و کار اینس��تکس 

هم حاضر به همکاری با ایران هستند. 
وی گفت: روس ها گفتند حاضر به خرید نفت ایران و فروش 
آن در بازارهای جهانی هس��تند، چینی ها هم اعالم کردند 
ک��ه خرید نفت ای��ران را با جدیت دنبال کرده و آن را قطع 
نخواهن��د ک��رد و همچنین اینکه تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ایران را هم نخواهند پذیرفت. بنابراین، این مواضع به منزله 

فرصتی پیش روی ایران قلمداد می شود.
کارشناس مس��ائل بین الملل افزود: اگر موضوع فروش نفت 
ایران از طریق روس��یه دنبال ش��ود، انجام مبادالت مالی با 
ارزه��ای ملی و حذف دالر به صورت جدی پیگیری و ایران 
بتواند از سازوکاری که روس ها تحت عنوان سوئیفت روسی 
ایجاد کردند، به درس��تی اس��تفاده کند، آنها همه در قالب 
گش��ایش هایی خواهد ب��ود که می توان��د در حوزه تجارت 

خارجی ایران صورت گیرد.
بهم��ن تصری��ح کرد: در راس��تای تحقق این گش��ایش ها، 
گام اول این اس��ت که در ما اس��تقالل فکری ایجاد ش��ود 
و برخ��ی از مس��ئوالن ما روابط خارج��ی را صرفاً در حوزه 
اروپا و تجارت خارجی منوط به اینس��تکس نبینند، بلکه با 
نگاهی همه جانبه توجه جدی به این موضوع داش��ته باشند 
که ایران می تواند بخش عمده ای از تحریم های آمریکا را به 
واس��طه ارتباط بیشتر با کش��ورهایی چون روسیه، چین و 

امثال اینها بی اثر کند.
وی با اش��اره ب��ه برخورداری ایران از فرصت همس��ایگی با 

۱5 کش��ور همسایه، اظهار داشت: کش��وری همچون ایران 
با دسترس��ی که به آب های بین المللی دارد و همس��ایگی 
با ۱5 کش��ور، در موقعیت بسیار مناس��ب قرار دارد و عماًل 

غیرقابل تحریم است. 
کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اگرچه ممکن است 
به واس��طه تحریم های ثانویه که به برخی از کشورها جهت 
همکاری با ایران اعمال می ش��ود، مش��کالتی برای تجارت 
خارجی ما پیش آید،اظهار داشت: واقعیت مطلب این است 
که ایران می تواند با استفاده از فرصت بسیار مناسبی که به 
واس��طه موقعیت جغرافیایی خود دارد تحریم ها را کم اثر یا 

حتی بی اثر کند. 
بهمن با یادآوری اینکه در میان همس��ایگان ایران ظرفیت 
قاب��ل توجهی جهت توس��عه رواب��ط تجاری ب��ا آنها وجود 
دارد،تاکید ک��رد: ایران می تواند بخش مهم��ی از بازارهای 
کش��ورهای منطقه را مورد هدف خود داشته باشد و از این 
طریق، هم س��طح مبادالت تجاری خود با آن کش��ورها را 
افزای��ش دهد، هم تحریم های آمریکا را کم اثر کرده و البته 
نفوذ سیاس��ی و اقتصادی خود در منطقه را هم گس��ترش 

دهد.
وی تصریح کرد: اما آنچه که امروز به عنوان مشکل اساسی 
ما به حس��اب می آی��د فقدان تفکر اقتصادی در مناس��بات 
با همس��ایگان است؛ نگاه بخش��ی از سیاست خارجی ما به 

سمت غرب و کشورهای اروپایی است. 
کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل اضافه کرد: ما اگ��ر بتوانیم 
رویک��رد خود را تغییر دهیم و سیاس��ت چند جانبه گرایی 
را بیش��تر مدنظر قرار داده و توس��عه روابط با همس��ایگان 
را دنبال کنیم، می توانی��م تولید و صادرات خود را افزایش 
دهی��م که این می تواند منجر به ش��کوفایی هر چه بیش��تر 

اقتصاد درونی کشور شود. 
بهمن خاطرنش��ان کرد: م��ا تاکنون نتوانس��تیم از ظرفیت 
ب��زرگ اقتصادی همس��ایگان خود اس��تفاده کنیم، به طور 
مثال ما بازار بس��یار مناس��ب و بزرگی در منطقه آس��یای 
میان��ه و قفقاز داریم که از لحاظ تمدنی، تاریخی و نژادی با 
ما همخوانی های بس��یاری دارند اما عماًل نفوذ تجاری قابل 

توجهی در بازار کشورهای این منطقه نداریم.  تسنیم 

کارشناس مسائل بین الملل
سیاست خارجی دچار فقدان تفکر اقتصادی است

رای الیوم:
 ترامپ مانند ببری زخمی 

دستپاچه شده است

شکست 
واشنگتن در 

ایجاد شکاف 
دیپلماسی - 

مقاومت

آمریکا از تحریم وزیر امور خارجه      
ایران سه هدف را دنبال می کند

س�اده و بی تاثیری اس�ت او را مورد تحریم ق�رار داده اند. 
این اقدام کاخ س�فید خالف عرف بین المللی و بی س�ابقه 
در عرصه دیپلماس�ی جهانی محسوب می شود. اقدامی که 
هم س�ازمان ملل و هم کش�ورهای اروپایی و آسیایی و هم 
روسیه و چین آن را نکوهش کرده و خالف عرف بین المللی 
دانسته اند. در این رابطه دیپلماسی ایرانی گفت وگویی را با 
امیر محبیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و 

بین المللی انجام داده که در ادامه می خوانید:
برخی معتقدند کاخ س�فید با ایجاد فاصل�ه زمانی میان اعمال 
تحری�م علیه رهب�ری با اعمال تحریم علی�ه وزیر امور خارجه 
کش�ورمان به دنبال این است تا شائبه هایی در خصوص شکاف 
میان حاکمیت با دولت، به خصوص دس�تگاه سیاس�ت خارجی 
ایج�اد کند. آیا اقدام س�اعات ابتدایی روز پنج ش�نبه وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده آمریکا در تحریم محمدجواد ظریف 

در تقابل با این تحلیل پیشین شما قرار ندارد؟
مرور رفتارهای سیاس��ی دولت آمری��کا از آغاز ورود چالش با 
ایران حاکی از آن اس��ت که ایجاد و تعمیق و گسترش شکاف 
میان دولت و راس نظام یا به عبارتی ایجاد و تثبیت حاکمیت 
دو گان��ه ج��زء راهبردهای دائمی آمریکا در قب��ال ایران بوده 
است. پس از ش��روع مذاکرات هسته ای موس��وم به مذاکرات 
برجام؛ بویژه در دولت ترامپ کوشیدند بر آن شکاف؛ اختالف 
و شکاف جدیدی را میان دستگاه دیپلماسی با سپاه پاسداران 

بیفزایند. 
ه��دف نهایتا عالوه بر ایجاد اختالف آن بود که ظریف را صرفا 
وزیر امور خارجه دولت و نه وزیر امور خارجه ایران بنمایانند و 
او را در برابر سپاه به عنوان بازوی قدرتمند مقاومت قرار دهند. 
هر چند متاسفانه در داخل هم افرادی کم بصیرت در این دام 
افتادند و درون بازی ترامپ عمل کردند اما مقام معظم رهبری 
ب��ا درایت این رون��د را متوقف کردند و ب��ا حمایت از ظریف 
علیرغ��م انتقادات به پ��اره ای از روندها ب��ازی آمریکایی ها را 
با شکس��ت مواجه کردند. از س��وی دیگر؛ ارتباط عالی سردار 
سلیمانی به عنوان فرمانده عملیاتی عرصه مقاومت و ظریف به 
عنوان ژنرال عرصه دیپلماسی جمهوری اسالمی، آمریکایی ها 
را کام��ال مایوس کرد و نتیجه آن این بود که رس��ما با تحریم 

ظری��ف اعالم کنند که ش��کاف میان ظریف – س��لیمانی جز 
توهم چیزی نیست.

نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد به مواضع دوگانه 
مای�ک پمپئو باز می گردد که از یک س�و اق�دام ایاالت متحده 
آمری�کا در تحریم محم�د جواد ظریف را به دلی�ل اینکه وزیر 
امور خارج�ه ایران مدافع رهبری اس�ت توجیه می کند. از آن 
س�و هم به صراحت عنوان می کند ک�ه وزیر امور خارجه ایران 
مهره اصلی و اثرگذار در مذاکرات نیس�ت. چرا که به ادعای او 
تصمیم�ات در جای دیگری گرفته می ش�ود و ظریف تنها یک 
بازیگر ساده و بدون تاثیر اس�ت. ارزیابی شما در این خصوص 

چیست؟
تناقض��ات آمریکایی ها یک��ی یا دوتا نیس��ت. خطاهای واضح 
در اط��الع رس��انی و موضع گیری های متناق��ض چه در مورد 
س��قوط پهپادها و چه منطق مواضع دیپلماتیک کامال نش��ان 
داد که ادعای کسانی که با بت سازی مکانیسم تصمیم گیری 
آمریکایی ها همیشه ایرانی و تصمیماتش را تحقیر می کردند تا 
چه حد از واقعیت به دور اس��ت. واقعیت این است که مواضع 
ایران در مقایس��ه با آمریکا بویژه در دوران ترامپ بسیار پخته 

تر و کم اشتباه تر بوده است.
در کن�ار ای�ن س�ناریوها ع�ده ای معتقدند که اساس�ًا تحریم 
محمدجواد ظریف به دلیل قطع ارتباط وزیر امور خارجه ایران 
با برخی از عناصر و مقامات حزب دموکرات در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا انجام گرفته است. تحلیل 

شما در این خصوص چیست؟
به گمان من آمریکا از این اقدام چند هدف داشته است: تغییر 
در تی��م مذاک��ره کننده و ح��ذف ظریف به امی��د آن که فرد 
ضعیفی به جای ظریف مقابل آنها بنش��یند. وادار کردن نظام 
به اینکه در س��طحی فراتر از وزارت امور خارجه یعنی رهبری 
وارد مذاکره و مدل کره شمالی را اجرایی کنند که این مقایسه 
کامال دال بر ناش��ناختن س��ازوکار مدیریت نظام است. و نیز 
قطع رابطه ظریف با اف��کار عمومی جهان. زیرا ظریف عمال با 
اس��تفاده از رس��انه های جهانی راهبرد خود را به عنوان مدیر 
دیپلماس��ی جمهوری اس��المی به پیش برده و فضا را به نفع 

منطق ایران دگرگون کرده است.


