
گویا آمریکا کاری جز تحریم ملت ایران ندارد، دیپلماسی خود 
را کنار گذاش��ته و هر ب��ا به بهانه و ادعای جدیدی س��ازمان 
و نهادی را  در جمهوری اس��امی اس��امی ایران مورد هدف 
و تحریم ه��ای ظالمان��ه قرارمی دهد؛ حاال نی��ز نوبت به بانک 

مرکزی ایران رسیده است.
رئیس جمه��ور آمریکا که ای��ن روزها به همراه س��ایر مقامات 
آمریکایی در حال اتهام پراکنی علیه ایران در خصوص حمله به 
تاسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو است، چهارشنبه  شب 

گذشته وعده تحریم های شدیدتری را علیه ایران داده بود.
اتهام زنی آمریکا به بهانه های واهی علیه ملت ایران و اینباردر 
قبال آرامکو و دس��ت داش��تن ایران در این حمله پهبادی در 
حالی اس��ت که این ادعا بارها از س��وی مقامات کشورمان رد 
شده اس��ت؛ چرا که جمهوری اسامی دلیلی ندارد تا بخواهد 
تاسیس��ات نفتی عربستان را مورد هدف قرار دهد، دیپلماسی 
جمهوری اسامی ایران بر مبنای توسعه مناسبات با کشورهای 

همسایه، منطقه و بین الملل است.
تهران بارها اعام کرده اس��ت اگر سران سعودی رویکردشان 
را در قبال منطقه تغییر دهند، دست از آتش افروزی بردارند، 
جن��گ علیه م��ردم بی گناه یمن را متوق��ف کند، خون بهای 
حادث��ه منا را برای ش��هدای ایرانی بپ��ردازد، آن وقت تهران 

رویکرد تعاملی با این کشور خواهد داشت.
مل��ت و ارت��ش یمن بع��د از 5س��ال مقاومت در براب��ر انواع 
تجاوزگری ه��ا س��ران س��عودی، بای��د رویکرد مقابل��ه با این 
گس��تاخی و تج��اوزات را می داند تا عربس��تان ب��ه این جنگ 
احمقانه که تنها منجر به کشته شدن تعدادی زیادی مردم بی 

گناه این کشور شده است پایان دهد 
آمریکایی ها با این ادعاهای واهی به دنبال نفوذ و توجیه بیشتر 
خود برای تداوم حضورش��ان در منطقه هس��تند و این سناریو 
را راه انداختن��د تا بتوانند همچنان به آتش افروزی در منطقه 
ادامه دهند و تهران را قربانی ماندنشان می کنند. آمریکا بداند 
تا زمانی که در منطقه حضور دارد، وضعیت اسفناک در منطقه 
و فتن��ه افروزی ها تمام نمی ش��ود پس بهتر اس��ت به جای 
اته��ام پراکنی بس��اطش را از منطقه جمع کند و برود چرا که 

کشورهای منطقه به ژاندرام فرامنطقه ای احتیاج ندارند.
حاال وزارت خزانه داری آمریکا دست به کار شد و بانک مرکزی 
ایران، صندوق توسعه ملی ایران، شرکت اعتماد تجارت پارس، 
تح��ت تحریم های جدی��د قرارداد. اس��تیون منوش��ین وزیر 
خزان��ه داری آمری��کا هم مدعی ش��د که بانک مرک��زی ایران 

آخرین منبع تامین مالی ایران است.
س��اعاتی پس از اعام تحریم بانک مرکزی و صندوق توس��عه 
ملی ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، مورگان اورتگاس 
سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعام کرد کاخ سفید 

در آین��ده تحریم های بیش��تری علیه بانک ه��ای ایرانی وضع 
خواه��د کرد. تحریم هایی که به گفته عبدالناصر همتی رئیس  
بانک مرکزی ایران، نشان می دهند که دست آمریکا در مقابل 

ایران تا چه اندازه خالی است.
ریچارد نفیو، کارش��ناس آمریکایی مسائل تحریم ها در توئیتر، 
درباره این تحریم نوش��ت: به لحاظ عملی، دارم تاش می کنم 
ببین��م این تحریم ها چه فش��اری به فش��ارهای موجود فعلی 

اضافه می کنند.
نفیو که از او به عنوان یکی از معماران ش��بکه تحریم ها علیه 
ایران یاد می ش��ود سپس در جواب کاربری که به نقل از وزیر 
خزانه داری آمریکا نوشته با تحریم های امروز منابع مالی سپاه 
پاس��داران قطع ش��ده اند نوشته اس��ت: این یکی دیگر خیلی 
عجیب اس��ت. ما امروز س��پاه را تحریم کردیم؟ وای پسر، این 
خیلی گام بزرگی است... البته اگر بالغ بر یک دهه قبل همین 
کار را نک��رده بودیم. بان��ک مرکزی چطور؟ ای کاش این یکی 

هم در الیحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ تحریم نشده بود!

وزیر خارجه ایران که برای ش��رکت در نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل ب��ه نیویورک رفته اس��ت، در پیام��ی توییتری 
تحریم های جدید واش��نگتن علیه ایران را نشانه استیصال این 

کشور خوانده است.
محم��د جواد ظریف تاکید کرد که اع��ام تحریم  جدید بانک 
مرکزی ایران نش��اندهنده موارد ذیل است: استیصال و ناکامی 
"فش��ار حداکثری" آمریکا، ایجاد مان��ع در برابر بانک مرکزی 
ایران جهت تامین مال��ی واردات غذا و داروی برای مردم مان، 
ترس تیم ب از بازگشت ایاالت متحده به مذاکره و تاش های 

تیم ب برای کشاندن دونالد ترامپ به جنگ.
اش��اره وزیر خارجه ایران به تیم ب در ادامه هش��دارهای او به 
مواضع جنگ طلبانه برخی برخی مقام های کنونی و پیش��ین 

آمریکایی، صهیونیستی، سعودی و اماراتی مطرح شده است.
ظری��ف در ماه های اخیر بارها به ترام��پ درباره عواقب مواضع 
ضد ایرانی تیم ب که شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی، محمد بن س��لمان ولی عهد عربستان سعودی، 

محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی و جان بولتون مشاور 
امنیت ملی سابق کاخ سفید می شود، هشدار داده است.

دوران قبول آمریکا به عنوان یک شریک اقتصادی 
معتبر پایان یافته است

س��خنگوی وزارت خارج��ه ای��ران در واکنش ب��ه تحریم های 
جدید آمریکا گفت: دوران قبول آمریکا به عنوان یک ش��ریک 

اقتصادی معتبر پایان یافته است.
س��ید عباس موسوی افزود: ایران از اولین تحریم ها که در نوع 
خود از سخت ترین تحریم ها بوده است راه خود را پیدا کرده 
و ب��ا اتکای ب��ه توانایی های داخلی و همکاری با  کش��ورهای 

دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه سیاس��ت خارج��ی آمریکا را 
سیاستی سردرگم و درمانده خواند که جز زورگویی، یکجانبه 
گرایی و اعمال تروریسم اقتصادی علیه دیگران مبنای دیگری 
نداش��ته و فاقد توانمندی الزم برای هرگون��ه ابتکار معقول و 
پویای دیپلماتیک برای حل و فصل مس��المت آمیز اختافات 

با سایر کشورهاست.
موسوی در ادامه اظهار داشت: امیدوارم دولتمردان آمریکا درک 
کنند که آنه��ا دیگر تنها ابر قدرت اقتصادی جهان نیس��تند و 
کش��ورهای زیادی هستند که مایلند از بازار ایران و فرصت های 
اقتص��ادی رواب��ط خوب ب��ا ایران به��ره مند ش��وند. وی افزود: 
آمریکایی ها باید قبول کنند که سیاس��ت تحریم یک سیاس��ت 
شکست خورده است و استفاده بیش از حد از این حربه و تبدیل 
دالر به س��اح باعث شده است که اعتبار آمریکا و اقتصاد آن در 
جامعه بین المللی به شدت زیر سؤال رفته و دوران قبول آمریکا 

به عنوان یک شریک اقتصادی معتبر تمام شده است. 

 تحریم بانک مرکزی ایران،
تروریسم اقتصادی آمریکا است

خورخ��ه آریزا وزیر امور خارجه ونزوئا در صفحه توییتر خود، 
جدیدترین اقدام ضدایرانی واش��نگتن در تحریم بانک مرکزی 

ایران را محکوم کرد.
در بیانی��ه وزی��ر خارج��ه ونزوئا آمده اس��ت ک��ه جمهوری 
بولیواری ونزوئ��ا، اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا علیه بانک 
مرکزی ایران را رد می کند و این اقدام واشنگتن، »تاش های 

چندجانبه بین المللی و صلح را تضعیف می کند«.
در این بیانیه آمده اس��ت: ای��ن اقدامات نقض حاکمیت و رفاه 
م��ردم ایران اس��ت و  در تضاد با قوانین صلح و نقض آش��کار 
قوانین بین الملل اس��ت و نوعی از تروریس��م اقتصادی است و 
تاش  های چندجانبه برای رسیدن به یک گفت وگوی سیاسی، 

احترام و فهم و درک در منطقه را تضعیف می کند.
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 آزادی یک گروگان ایرانی
 دزدان دریایی سومالی

یک س��ازمان بشردوستانه اعام کرد که از 4 گروگان 
قای��ق ماهیگیری ایران��ی در دس��تان دزدان دریایی 
سومالی، یک نفر آزاد شده اما سه نفر دیگر در شرایط 

هولناکی نگهداری می شوند.
در بیانیه ای که این س��ازمان بشردوس��تانه روز شنبه 
منتش��ر کرده اس��ت آمده اس��ت که محمد ش��ریفی 
پناهنده به ط��ور فزاینده ای بیمار ب��وده و در صورت 

عدم آزادی مرگ وی حتمی بوده است. 
این سازمان می گوید که او یکی از 4 گروگان باقیمانده 
در دس��تان دزدان دریایی س��ومالی اس��ت. کش��تی 

ماهیگیری آنها در مارس ۲۰۱5 ربوده شده بود. 
این س��ازمان همچنین اع��ام کرده اس��ت که آقای 
پناهنده چند روز دیگر بعد از طی کردن روند درمانی 
اولی��ه به ایران بازخواهد گش��ت و اضافه کرده اس��ت 
ک��ه 3 گروگان ایران��ی دیگر نیز در ش��رایط هولناک 

نگهداری می شوند.  صداوسیما 

رایزنی نخست وزیر انگلیس درباره ایران 
طبق گ��زارش یک روزنامه انگلیس��ی، موض��وع ایران 
یکی از مس��ائل مورد رایزنی نخس��ت وزیر این کشور با 
رئیس جمهور آمریکا و دیگر سران خارجی شرکت کننده 

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.
بوری��س جانس��ون در اولی��ن حضور خود ب��ه عنوان 
نخس��ت وزیر این کشور در نشست هفته جاری مجمع 
عمومی س��ازمان ملل، درباره مسائلی از قبیل برگزیت 

و ایران با سران کشورهای خارجی رایزنی می کند.
طب��ق نوش��ته روزنامه اس��تاندارد، بوریس جانس��ون 
نخست وزیر انگلیس برای شرکت در هفتاد و چهارمین 
نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل وارد نیویورک 
می شود. طبق این گزارش، بوریس جانسون در دیدار 
ب��ا دونالد ترام��پ، امانوئل ماک��رون و آنگا مرکل در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل، درب��اره برگزیت، ایران 
صحبت می کند و انتظار می رود که آقای جانس��ون در 
دیدار با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، افغانستان و 

بحران آب و هوایی صحبت کند.  ایرنا

اخبار

 گزارش نیویورک تایمز
از لغو ناگهانی ویزای دانشجویان ایرانی 

یک روزنام��ه آمریکایی در گزارش��ی ب��ه جوانب لغو 
ناگهانی ویزای دانش��جویان ایرانی ب��رای تحصیل در 
رشته های مهندسی و علوم کامپیوتری در دانشگاه های 

آمریکا پرداخت.
نیویورک تایمز نوشت، حداقل دوازده دانشجوی ایرانی 
که ق��رار بود رون��د فارغ التحصیلی  خود را در رش��ته 
مهندس��ی و علوم کامپیوتری در آمری��کا آغاز کنند، 
گفته اند که ویزاهای آن ها ناگهان لغو ش��ده و از پرواز 

آن ها در ماه جاری به آمریکا ممانعت شده است.
لغ��و ناگهانی ویزاها که در یک بره��ه اوج تنش میان 
آمری��کا و ایران انجام ش��ده، کمپینی می��ان مقامات 
دانش��گاهی، قانون گ��ذاران، اتحادی��ه دانش آموزان و 
وکای ایرانی -آمریکای��ی  برای پی ب��ردن به ماجرا به 

راه انداخته است.
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا گفته اس��ت ک��ه از نظر 
سیاس��ی تصمیم خاص��ی درباره ویزای دانش��جویان 
وجود نداش��ته اس��ت و مقام��ات آموزش��ی بلندپایه 
می گویند که مش��کات ویزا هر پایی��ز برای صدها و 
هزاران دانش آموز بین المللی که برای ش��رکت کردن 
در کالج ها و دانشگاه های آمریکایی به این کشور سفر 

می کنند، ایجاد می شود.
اما دانش��جویانی که بیشترش��ان راهی دانشکده های 
دانش��گاه کالیفرنیا بودند، گفته اند که ویزای آن ها در 

دقیقه آخر بدون هشدار یا توضیحی لغو شد.
بس��یاری از دانش��جویان گفته اند که ی��ک صفحه در 
پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا نش��ان داده 
بود که پرونده ویزای آن ها روز سی ام آگوست تجدید 
نظر ش��ده ب��ود و آن ها از ورود]به دانش��گاه[ در اویل 

سپتامبر منع شده بودند.
قانونی که در سال ۲۰۱۲ در دولت باراک اوباما اجرایی 
شد، دولت آمریکا را ملزوم می کند که از ویزا دادن به 
دانش آموزانی که رشته تحصیلی آن ها برای کار کردن 
در زمینه انرژی یا تاسیسات هسته ای در کشور خود، 

آماده شان می کند، ممانعت کند.
جان ای.پرز، رئیس شواری دانشگاه کالیفرنیا، گفت که 
این دانشگاه فارغ از این که دانش آموزان بین المللی اش 
در کجا به دنیا آمده باشند در کنارشان خواهد بود و به 
هر طریقی که بتواند از آن ها در برابر اقدامات بی سابقه 

دولت فعلی آمریکا حفاظت خواهد کرد.
دفت��ر رواب��ط رس��انه ای این دانش��گاه نی��ز در بیانیه  
جداگان��ه ای گفت ک��ه در حال هم��کاری با نهادهای 
دولت��ی و قانون گ��ذاران برای حل کردن این مس��ئله 
اس��ت. همچنین اش��اره کرد که س��ایر دانش آموزان 
ایرانی در رشته های علوم تجربی، فناوری، مهندسی و 
ریاضیات، پیش از ماه سپتامبر به خوابگاه این دانشگاه 

آمده اند.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

میشل عون در نیویورک با روحانی دیدار می کند
یک منبع لبنانی با اش��اره به اینکه رئیس جمهور کشورش در سخنرانی خود در 
س��ازمان ملل در رابطه با تنش تهران و واش��نگتن صحبت خواهد کرد افزود که 

میشل عون با روحانی نیز دیدار خواهد کرد.
در بخش��ی از این گفت وگو آمده است که میشل عون در سخنرانی خود در روز 

چهارش��نبه آینده در سازمان ملل بر دورکردن منطقه خاورمیانه از جنگ نظامی 
میان تهران و واشنگتن به خصوص بعد از هدف قرار گرفتن آرامکو تاکید خواهد کرد. 

این منبع گفت که رئیس جمهور لبنان در رابطه با مس��اله حمات رژیم صهیونیستی به 
لبنان و همچنین مساله پناهندگان سوری سخنرانی خواهد کرد.

این منبع لبنانی افزود: بخش دوم سفر یک هفته ای عون به نیویورک مجموعه دیدارهای 
وی با روسای جمهور کشورهای دیگر است که مهم ترین آن ها دیدار با حسن روحانی، 

رئیس جمهور ایران و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه است.  ایسنا 

توصیه سناتور جمهوری خواه به ترامپ 
علیرغم خروج یکجانبه واشنگتن از برجام، سناتور جمهوری خواه طی یادداشتی 
ب��ه رئیس جمه��ور آمریکا توصیه کرد که با توجه ب��ه کاهش تعهدات ایران ذیل 

برجام، مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند.
تد کروز ضمن انتقاد از برجام تأکید کرد که ساختار این توافق هسته ای مشکل 

دارد و ادامه داد که با فعال ش��دن مکانیس��م ماش��ه، هریک از اعضای گروه 5+۱ 
می توانند، قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان ملل را معکوس کنند.

وی س��پس تصریح کرد که با توجه به اینکه ایران اعام کرده اس��ت که تعهداتش ذیل 
برجام را کاهش داده است، هفته آینده، زمان مناسبی برای دولت ترامپ است تا به بند 
37 از برجام برای فعال کردن مکانیس��م ماش��ه استناد کند. کروز تأکید کرد که آمریکا 
باید به فش��ار اقتصادی علیه ایران ادامه دهد و مدعی ش��د که راهبرد فش��ار حداکثری 

آمریکا علیه ایران بسیار قدرتمند عمل کرده است.  فارس

ترامپ در قبال ایران سردرگم است
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سیاست های رئیس جمهور 

کشورش درباره ایران انتقاد کرد.
پت بوته جج گفت: کاری که باید انجام شود تنش زدایی است و این کار ساده ای 

نیست. ما وضعیتی ایجاد کرده ایم که ناپایدار است.
این سیاس��تمدار آمریکایی اضافه کرد: خروج کاخ س��فید از توافق هسته ای ایران 

س��رآغاز یک اثر دامینو شد. حاال ما در ش��رایطی با بی ثباتی بیشتر زندگی می کنیم. 
رئیس جمهور هم مجبور است بین گزینه هایی که خوب نیست یکی را انتخاب کند و او 
خودش، خودش را در این وضعیت قرار داده اس��ت. نامزد انتخابات آمریکا تصریح کرد: 
نگرانی واقعی این اس��ت که ممکن اس��ت گام اشتباهی انجام ش��ده و اوضاع را کامًا از 
کنترل خارج کند. رئیس جمهور از لحاظ راهبرد خود در قبال ایران بش��دت سردرگم به 

نظر می رسد.  تسنیم 

 ارزیابی کارشناسان روس
 از دلیل تحریم دوباره
بانک مرکزی ایران

به عقیده کارشناس��ان روس، اعمال تحریمهای جدید آمریکا 
علیه ایران و تهدید به اس��تفاده از "سناریوی نظامی" که بهانه 
جدیدی برای آن فراهم شده، تنها برای اعمال فشار بر مقامات 
تهران است و در واشنگتن هم به عواقب چنین اقدامی به خوبی 

واقف هس��تند. روزنامه کامرسانت، چاپ مسکو نوشت: "دونالد 
ترام��پ" رئیس جمهوری آمریکا از اعمال تحریم های جدیدی 
علی��ه ایران خبر داد که باالترین س��طح از تمامی تحریم های 
اعمال ش��ده علیه جمهوری اسامی است که در چارچوب آن 
س��ه ساختار مالی ایران از جمله بانک مرکزی این کشور مورد 
هدف ق��رار گرفته اند. این تحریم ها به بهانه حمله هوایی اخیر 
صورت گرفته به تاسیسات نفتی عربستان سعودی اعمال شده 
که مقامات واش��نگتن و ریاض مدعی هس��تند مقامات تهران 
پش��ت آن قرار داشتند. این در حالی اس��ت که ایران هرگونه 

دست داشتن در این حمله را رد می کند.
مقامات واش��نگتن عاوه بر تحریم ها، اعمال فشارهای دیگر بر 

ته��ران را نیز در نظر گرفته ان��د. همزمان با این اقدام، مقامات 
آمریکایی بعید ندانس��تند که سناریوی نظامی علیه تهران نیز 
تدارک دیده ش��ده اس��ت. به گفته ترامپ، ۱5 تاسیسات مهم 
زیرس��اختی در ایران ممکن اس��ت هدف حمات آمریکا قرار 
بگیرند. به ادعای روزنامه »وال اس��تریت ژورنال«، پنتاگون در 
نظ��ر دارد تا نیروها و تس��لیحات نظام��ی مضاعفی در منطقه 
خاورمیانه مستقر کند. این در حالی است که تحقیقات درباره 
حمله صورت گرفته به تاسیس��ات نفتی »آرامکو« عربس��تان 
س��عودی هنوز پایان نیافته و کس��ی نمی داند که موشک ها و 
پهپادها برای این حمله از کجا برخاس��ته اند. وضعیت مشابهی 
در اواس��ط تابستان امس��ال نیز در رابطه با حمله ناشناخته به 

تانکرهای نفتکش در دری��ای عمان به وجود آمده بود. در آن 
زم��ان هم، آمریکا ایران را متهم به این حمله کرد، در حالیکه 

هنوز نتایج نهایی تحقیقات در این باره را کسی ندیده است.
کارشناس��انی که ای��ن روزنامه ب��ا آنها به گفت وگو نشس��ته، 
معتقدند که اس��تفاده از س��ناریوی نظامی آمریکا علیه ایران 
ی��ک طرح پا در هوا اس��ت و آمریکا نمی توان��د متحدان خود 
در منطق��ه را متقاعد کند که در صورت وقوع جنگ، می تواند 
امنیت آنها را تضمین کند. والدیمیر س��اژین کارشناس ارشد 
موسس��ه شرق شناس��ی آکادمی علوم روس��یه معتقد اس��ت، 
آمریکایی ه��ا امکانات الزم برای تحقق س��ناریوی نظامی علیه 

ایران را ندارند.   تسنیم 

اعمال تحریم ه��ا و تنگ  تر کردن حلقه محاصره 
اقتصادی تنها اقدامی اس��ت که ترامپ می تواند 
علی��ه ایران صورت ده��د و هرگز از ترس حمله 
این کشور به پایگاه های آمریکایی در منطقه که 
در تیررس موش��ک ها و پهپادهای رادارگریزش 

قرار دارند، وارد جنگ با ایران نمی شود.
روزنام��ه  س��رمقاله  در  عط��وان  عبدالب��اری 
فرامنطق��ه ای رأی الی��وم نوش��ت: از عادت های 
»سید حس��ن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان 
نیست که نصیحت  کند بلکه او انتقادهای بسیار 
تن��دی علیه دش��منانش و همچنین دش��منان 
مح��ور مقاوم��ت مط��رح می کن��د، ول��ی او در 
سخنرانی اخیرش در عصر جمعه، که به مناسبت 
درگذش��ت اس��تاد عام��ه »حس��ن کوران��ی« 
ای��راد کرد، ای��ن قاعده را هنگامی شکس��ت که 
به عربس��تان س��عودی و امارات ���� طرف های 
اصل��ی جنگ جاری در یمن ���� تأکید کرد که 
کوتاه ترین و کم هزینه تری��ن راه برای محافظت 
از این دو کشور و اقتصاد و تأسیسات نفتی شان 
از حمات موش��کی و پهپادی انصاراهلل، متوقف 
کردن جنگ در یمن اس��ت؛ چرا ک��ه این گام، 

شرافتمندانه تر از تحقیرهای آمریکایی است.
نمی دانیم که آیا مقامات دو کش��ور س��عودی و 
امارات به این نصیحت گوش فرا می دهند یا خیر، 
ولی آنچه متذکر ش��د یک واقعیت است؛ چرا که 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمه��وری آمریکا هرگز 
وارد جنگی علیه ایران، به امید یک پیروزی برای 
عربستان س��عودی و انتقام از حماتی نمی شود 
که ایران متهم به انجام آنها علیه تأسیسات نفتی 
بقیق و حریص ش��ده است. طبق ارزیابی بیشتر 
کارشناس��ان غربی، در نتیجه این حمات، تولید 

نفت سعودی به نصف کاهش یافته است.
تم��ام ه��ّم و غم ترام��پ باج خواه��ی از تمامی 

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و دستیابی به 
میلیاردها دالر از درآمدهای نفتی این کش��ورها 
به بهان��ه حمایت از آنها اس��ت، و زمانی که این 
کش��ور، یا برخی از آنها، در معرض خطرات قرار 
می گیرند )در کمک کردن( طفره می  رود و تعلل 
می کند و توییت ه��ا و اظهاراتی متناقض مطرح 
می کند و هر از گاهی می گوید که به حمایت از 
احدی متعهد نشده است و هر از گاهی نیز بهانه 
م��ی آورد و می گوید در انتظ��ار نتایج تحقیقات 
برای مش��خص کردن اماکنی اس��ت که از آنجا 

موشک ها و پهپادها شلیک شدند.
حت��ی دولت فقی��ر و مق��روض بحری��ن، که با 
بحران های اقتصادی دس��ت به گریبان است، از 
باج خواهی ها در امان نمانده اس��ت. موضوع قابل 
توجه این اس��ت که ترامپ در جریان سفر اخیر 
»ش��یخ س��لمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه« 
ولیعهد بحرین به واشنگتن، برای فروش سامانه 
موشکی »پاتریوت« به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد 
دالر ب��ه بحری��ن اصرار کرد. شکس��ت و ناتوانی 
س��امانه دفاع موش��کی پاتریوت، که از بارزترین 
تسلیحات آمریکایی اس��ت در مقابله با پهپادها 
و موش��ک های یمنی ثابت ش��ده است و بیشتر 
کش��ورهای همپیم��ان آمریکا، و اخی��راً ترکیه 
موش��ک های »اس4۰۰« روس��یه را به عن��وان 
جایگزین��ی )ب��رای پاتریوت( انتخ��اب کرده اند، 
موجب ش��د بحرین ک��ه میزبان پای��گاه ناوگان 
پنجم آمریکایی اس��ت، مانن��د دیگر همتایانش 
در منطق��ه خلیج فارس با این پیش��نهاد ترامپ 

مخالفت کند.
در واق��ع، ب��رادران در منطق��ه خلیج ف��ارس به 

دول��ت شکس��ت خورده آمریکا امید بس��ته اند، 
همان ط��ور ک��ه برخ��ی از آنه��ا روی »بنیامین 
نتانیاهو« ) نخست وزیر اسرائیل( به عنوان حامی 
و همپیمان شان حساب باز کرده اند، حال آن که 
نتانیاهو در حال س��رنگونی است و تنها در چند 
قدمی س��لول زندانی قرار دارد که بعد از صدور 
حکم تقریب��اً نهایی علیه او به اتهام های فس��اد، 
وارد آن می ش��ود. معتقد نیستیم که سرنوشت 
ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری بعدی طی 

یک سال بهتر خواهد شد.
ترامپ دوستی جز پول ندارد، ارزش های اخاقی 
جای��ی در قام��وس او ندارد و تم��ام هم و غم او 
موجودی های بانکی اش اس��ت و دنیا در نظر او، 
معامات اماک و مستغات است. ترامپ زمانی 
که از تماس با دوست صمیمی اش، نتانیاهو برای 
بیشتر از یک هفته، خواه برای ابراز حمایت از وی 
در انتخابات یا همدردی با او بعد از شکس��تش، 
خودداری کرد پس آیا به دوس��تان س��عودی و 
امارات��ی اش زمانی ک��ه با بحران ها و مش��کاتی 

روبه رو می شوند، توجه خواهد کرد؟!
فکر نمی کنیم که ترامپ، که به دلیل س��رنگون 
ش��دن پهپ��اد آمریکایی بر فراز تنگ��ه هرمز در 
دهان��ه خلیج ف��ارس انتقام نگرفت و ی��ا مانع از 
توقیف نفت کش نزدیک ترین همپیمانش، یعنی 
انگلیسی هایی نشد که شرکای آمریکا در تمامی 
جنگ هایش در عراق، سوریه و افغانستان است و 
هواپیماهایی را برای هدف قرار دادن تأسیسات 
نفتی ایران در بندرعباس و جزیره خارک ارسال 
می کن��د. بلکه نهایت کاری ک��ه ترامپ می تواند 
انج��ام دهد اعمال تحریم های اقتصادی بیش��تر 

برای تنگ  تر کردن حلقه محاصره است، درست 
مانند کاری که روز گذش��ته علیه بانک مرکزی 
ایران انج��ام داد؛ چرا که رئیس جمهوری آمریکا 
از پاس��خ ایران به پایگاه های این کشور در قطر، 
عربستان سعودی، امارات، بحرین و کویت که در 
تیررس موشک ها و پهپادهای »شبح« رادارگریز 

ایرانی قرار دارند، می ترسد.
نیروی هوای��ی آمریکا، که هژمون��ی خود را در 
منطقه خلیج فارس تحمیل می کرد و با قدرت و 
کارآمدی خود در یک سره کردن جنگ ها تمامی 
دش��منان آمریکا را مرعوب می س��اخت، توسط 
س��امانه های جدید موش��کی مانند سامانه های 
اس4۰۰ روس��ی یا س��امانه های مش��ابه ایرانی 
محدود ش��ده اس��ت. کافی اس��ت توجه داشته 
باش��یم که هواپیمای بدون سرنش��ین »گلوبال 
ه��اوک« آمری��کا در ارتف��اع ۲۰کیلومت��ری با 

موشکی ایرانی سرنگون شد.
م��ا همچنان اص��رار داریم ک��ه پهپادهایی، که 
به تأسیس��ات نفت��ی در بقی��ق و حریص حمله 
کرده اند از یمن به پرواز درآمدند. در این راستا، 
اظهارات سخنگوی نظامی جنبش »انصاراهلل« را 
مدنظر قرار می دهیم؛ چرا که بر این باور هستیم 
که تاش های مس��تمری ص��ورت می گیرد تا از 
ارزش ای��ن جنبش و قدرت نظامی آن بکاهد در 
حال��ی که مردم یمن پشت س��ر آن قرار دارند و 
همین امر، توانمندی این جنبش را در میدان و 
جبهه ها از طریق مقاومت 5س��اله مقابل ائتافی 
ثاب��ت کرده اس��ت که مدرن تری��ن و گران ترین 
هواپیماه��ا و تجهیزات نظام��ی در کل جهان را 
دارد ول��ی طی ماه های اخیر، کف��ه ترازو به نفع 

آنها )حوثی ها( سنگینی می کند.
امیدواریم که مقامات س��عودی و اماراتی به این 
مقوله نظامی توجه کنند که می گوید: »بهترین 
راه برای پایان دادن ب��ه جنگ ها اعام پیروزی 
و عقب  نش��ینی ف��وری از آن به منظور کاس��تن 
از حجم تلفات اس��ت«. نتایج ب��ر دیوارها حک 

شده اند.
محور مقاومت، که در حال حاضر جنگی کوبنده 
علیه تأسیس��ات نفتی در عربس��تان سعودی، و 
شاید به زودی در امارات �� با توجه به تهدیدهای 
اخی��ر انصاراهلل �� آغاز کرده اس��ت، این اقدام را 
در چارچوب راهبردی بس��یار کارشناسی ش��ده 
ص��ورت می ده��د یعنی مختل ک��ردن صادرات 
نفت متح��دان آمریکا در خلیج ف��ارس، افزایش 
قیم��ت نفت در بازارهای جهان��ی، ایجاد بحران 
اقتصادی جهانی مش��ابه بحران سال های ۲۰۰7 
و ۲۰۰8 ک��ه جهان را تکان دادند و گران کردن 
هزینه سیاس��ت اعمال تحریم ها و محاصره های 

آمریکایی.
افزایش قیمت نفت به معنای رکود اقتصاد جهانی، 
به ویژه آمریکایی است، که این امر شانس ترامپ 
را ب��رای پیروزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آتی کاهش می دهد. نشانه هایی مبنی بر این که 
اقتصاد آمریکا با رکود همراه اس��ت، وجود دارد 
و ای��ن امر، اکثریت قریب ب��ه اتفاق را در جهان 

خوشحال خواهد کرد.
دو رئیس جمه��ور انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
را  ریاس��ت جمهوری  دوم  دور  در  پی��روزی  و 
به دالی��ل اقتص��ادی باختن��د که اول��ی جورج 
ب��وش پ��در و دومی جیم��ی کارتر ب��ود و بعید 
نمی دانیم که ترامپ نیز سومین رئیس جمهوری 
می ب��ازد.  را  دوم  دور  انتخاب��ات  ک��ه   باش��د 

 باشگاه خبرنگاران 

وقتی آمریکا با ادعاهای واهی دوباره ایران را تحریم می کند :

توجیه برای ماندن در منطقه 

گزارش

تحریم تنها سالح آمریکا در برابر ایران است


