آنچه ایران علیه عربستان انجام داد ،یک اقدام جنگی بود

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بدون اش��اره ب��ه مواضع غیرقانونی دولت
دونال��د ترامپ در خ��روج از توافق برج��ام ،بیاعتنایی ب��ه قطعنامه ۲۲۳۱
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و اعمال فش��ارهای همهجانبه ب��ه خریداران
نفت و طرفهای تجاری ایران مدعی ش��د :به خاطر توافق هس��تهای ایران
(برجام) ما ش��اهد تجمیع خطر یک درگیری منطقهای بودهایم و آنچه ایران
روز چهاردهم سپتامبر علیه عربستان سعودی انجام داد ،یک اقدام جنگی بود.
برایان هوک در این مصاحبه با این سوال مواجه شد که چرا واشنگتن بعد از این حمله
ادعایی ایران کاری انجام نداده اس��ت.هوک به این س��وال اینطور جواب داد :البته که
ما کارهایی انجام دادهایم اما ایران در نتیجه این حمله از منظر دیپلماتیک منزویتر
ش��ده است و ما هنوز هم خواهان نقش آفرینی شورای امنیت سازمان ملل هستیم و
امیدواریم در شورای امنیت سازمان ملل در این باره کاری انجام شود .تسنیم
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آنکارا مخالف تحریمهای ضدایرانی آمریکا است

وزی��ر خارج��ه ترکیه گفت :آنکارا و برخی کش��ورهای اروپای��ی مخالف این
رویک��رد آمریکا در قبال ایران هس��تند و مردم ایران بیش��ترین آس��یب را
متحمل میشوند.
چ��اووش اوغلو در بخش دیگری از س��خنان خود به عملی��ات نظامی اخیر
آنکارا علیه ش��بهنظامیان کُرد شمال سوریه اش��اره کرد و گفت گرچه روابط
دو کش��ور آمریکا و ترکیه همچنان مستحکم است اما همچنان مسائل برجستهای
میان دو کش��ور باقی است .وی توضیح داد :آمریکا هنوز همپیمان ترکیه است زیرا
ترامپ روابط با ما را درک میکند و برای آن ارزش قائل اس��ت اما از آمریکا انتظار
داریم که از ی.پ.گ (شبهنظامیان کُرد سوری یگانهای مدافع خلق)/پ.ک.ک که
برای امنیت ملی ما یک تهدید محسوب میشود ،فاصله بگیرد .گفتنی است؛ آمریکا
فارس
تحریمهای گستردهای را علیه ایران اعمال کرده است.

آمریکا ابزار خود برای فشار بر ایران را از دست داده

نماین��ده مردم اس�لام آباد غرب گفت :در حال حاضر ما در ش��رایط خاصی
هس��تیم و آن هم این است که آمریکاییها همه ابزارهای ملی برای فشار بر
ایران را از دس��ت دادهاند؛ پس به س��مت ابزارهای فراملی میروند و سعی
میکنند بلوک سازی تحریمی علیه ایران انجام بدهند.
حش��متاهلل فالحتپیشه به ابزارهای از دس��ت رفته آمریکا برای فشار بر ایران
اشاره و تصریح کرد :در حال حاضر ما در شرایط خاصی هستیم و آن هم این است که
آمریکاییها همه ابزارهای ملی برای فش��ار بر ایران را از دست دادهاند؛ پس به سمت
ابزارهای فراملی میروند و س��عی میکنند بلوک س��ازی تحریم��ی علیه ایران انجام
بدهند .وی در ادامه افزود 2:بلوک تحریمی در دستور کار آمریکاییها است ،یک اینکه
اتحادیه اروپا را با خود همراه کند و در این قضایای اخیر مثل بیانیه موش��کی اروپا و
مواردی از این دسته اروپاییها را به طرف خود کشاند .خانه ملت
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گزارش

از نگاه دیگران

تغییر برچسب تحریمهای از پیش اعمال شده آمریکا علیه
ایران با هداف دش��وار س��اختن واردات غذا و دارو به ایران
است.
ایاالت متحده آمریکا در برخی تحریمهای خود علیه ایران
صرفاً به تغییر بر چس��ب این تحریمها پرداخته است .این
ال علیه ایران وجود
پرسش مطرح است که اگر آن تحریم قب ً
داشته تغییر بر چسب باعث چه تغییراتی خواهد شد و چه
ال تحریم شده خواهد داشت.
تأثیراتی بر آن حوزه که قب ً
چندی پی��ش آمریکا بان��ک مرکزی ای��ران را ذیل عنوان
مب��ارزه با تروریس��م مورد تحری��م مجدد ق��رار داد .بانک
مرک��زی ای��ران نزدیک به  ۲دهه تحت تحریم بوده اس��ت
حال آنک��ه بعد از امضای برجام از س��وی دولت دموکرات
ب��اراک اوباما برای مدتی محدود از قید آنها رها ش��د اما با
روی کار آمدن ترامپ و خروج از توافق هس��تهای ،بار دیگر
به محدودیت تن داد.
ای��ن در حالی اس��ت که در تحریم جدی��د بانک مرکزی با
تغییر برچس��ب تحریمها از هستهای به مبارزه با تروریسم،
ماهیت برخورد با بانک مرکزی ایران نیز تغییر کرد .تا پیش
از این اقدام ،شرکتهای آمریکایی از تعامل با بانک مرکزی
ایران منع میشدند و مراکز تجاری دیگر کشورها نیز از بیم
تحریمهای ثانویه واش��نگتن ،با اصلیترین نهاد مالی ایران
داد و س��تد نداش��تند .اما ،تجارت اقالم بشردوستانه نظیر
دارو ،غذا و محصوالت کشاورزی از این قاعده مستثنی بود.
اتفاقی که با تحریم جدید بانک مرکزی میافتد این اس��ت
که ذیل عنوان همدس��تی با تروریس��م که ب��ه زعم آمریکا
ش��امل سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی و حزباهلل است؛
تراکنشهای بانکی با هدف تهیه اقالم بشردوستانه ،ممکن
است که دیگر از معافیت برخوردار نباشند.
به عبارت دیگ��ر ،طبق قوانین وزارت خزان��هداری آمریکا،
تج��ارت ای��ن گونه اق�لام با هر ف��رد حقیقی ی��ا حقوقی
(در اینج��ا بانک مرک��زی ایران) که ذیل عن��وان مبارزه با
تروریسم(بر چسب جدید) گنجانده شده است؛ امکانپذیر
نخواه��د بود .البته هنوز معلوم نیس��ت دامنه این تحریمها
تا کجا پیش میرود چراکه علیالظاهر ،موضوع به تفس��یر
دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا
(اوفک) واگذار شده است.
نمونه دیگر تغییر برچس��ب تحریمه��ای ایران ،تحریمهای
روز چهارش��نبه ( ۲۰اذرماه) آمری��کا علیه ایران بود .مایک
پامپئو وزیر خارجه آمریکا با حضور در یک نشست خبری،
اعالم کرد که واش��نگتن تحریمهای تازهای علیه ش��رکت
خطوط کش��تیرانی ایران و شرکت ای-س��یل مستقر در
چین ،اعمال میکند.
هرچند شرکت خطوط کش��تیرانی ایران پیش از این هم
در فهرس��ت تحریمها قرار داش��ت ،اما تحریمهایی که این
هفت��ه اعالم ش��د ،از این منظر تازگی دارند که بر اس��اس
فرمان اجرایی  ۱۳۳۸۲و دو برچس��ب اش��اعه تس��لیحات
کش��تار جمع��ی و مق��ررات تحریمهای مالی ای��ران صادر
ش��دهاندهرچند شرکت خطوط کش��تیرانی ایران پیش از
این هم در فهرس��ت تحریمها قرار داشت ،اما تحریمهایی
ک��ه این هفت��ه اعالم ش��د ،از این منظر تازگ��ی دارند که
ب��ر اس��اس فرمان اجرایی  ۱۳۳۸۲و دو برچس��ب اش��اعه
تسلیحات کش��تار جمعی و مقررات تحریمهای مالی ایران
صادر شدهاند.
وزارت خزان��هداری آمری��کا در توضیح خ��ود در مورد آثار
این تحریمها ،به صراحت عنوان کرده اس��ت که اقدام تازه
این کش��ور ارسال دارو و اقالم انس��انی به ایران را محدود
میکند .ایاالت متحده مجوزها و معافیتهای گس��تردهای
ذیل تحریمها دارد که اجازه فروش محصوالت زراعی ،غذا،
دارو و تجهیزات پزش��کی به ایران توسط افراد آمریکایی یا
غیرآمریکایی را میدهد .اما این مجوزها و معافیتها عموما
تراکنش با اف��رادی که ذیل فرمان اجرایی  ۱۳۳۸۲تحریم
شدهاند را شامل نمیشود.
بنا بر پرس��ش و پاسخی که در س��ایت وزارت خزانه داری
آمریکا ص��ورت گرفته ابعاد این تحریم و زمان ش��روع آن
مش��خص شده است .بر این اس��اس وزارت خارجه آمریکا،
خطوط کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ای��ران ()IRISL

نش��ریه آمریکایی نشنال اینترست با اشاره به
شکست سیاست فش��ار حداکثری آمریکا در
برابر ایران نوش��ت :زمان آن رس��یده که یک
تغییر قابل توجه و معقول در سیاست آمریکا
در قبال ایران صورت بگیرد.
بیش از یک سال و نیم از آغاز کمپین حداکثر
فش��ار دولت ترامپ علیه ایران گذش��ته است
و واش��نگتن هنوز هم نتوانس��ته این کشور را
تح��ت فرمان خود درآورد یا قرارداد بهتری با
تهران ببندد .ترامپ باید این واقعیت را قبول
کند که با تحریمهای بیش��تر ،منزوی کردن
یا راههای نظامی مش��کالت با ایران قابل حل
نیس��ت .زمان آن رس��یده که این استراتژی
شکستخورده حداکثر فشار را کنار بگذارد و
رو به یک دیپلماسی واقعبینانه بیاورد.
منطق پشت سیاست فش��ار حداکثری بسیار
س��اده بود :واش��نگتن با صفر کردن صادرات

واکاوی تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران:

تغییر برچسب تحریمها
و ش��رکت کش��تیرانی ( )E-Sailبا مس��ئولیت محدود را
طبق فرمان اجرائی  ،۱۳۳۸۲که از ژوئن  ۲۰۲۰الزماالجرا
میش��ود ،در لیس��ت تحریم جای خواهد داد .این درحالی
اس��ت ک��ه  IRISLو  E-Sailهماکن��ون نیز در لیس��ت
تحریمها جای دارند.
این پرس��ش مطرح شده که تاثیر تحریمهای جدید وزارت
خارجه آمریکا بر این شرکتها طبق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲
چیست؟
در پاس��خ وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص آمده
اس��ت :در  ۵نوامبر  ،۲۰۱۸اوفک خطوط کش��تیرانی ایران
( )IRISLو همچنین  E-Sailرا تحت برچس��ب ایران در
لیس��ت ملیتهای مش��مول تحریم قرار دادند تا آنها را به
عنوان نهادهایی مشخص کنند که با تعریف (ارائه شده از)
دول��ت ایران که دارائیها و منافع حاصل از آن طبق فرمان
اجرائی  ۱۳۵۹۹بلوکه شده است ،سازگار هستند.
ب��ه دنبال تحریم آنها طبق فرمان اجرائی  ۱۳۳۸۲مورخ ۸
ژوئن  ،۲۰۲۰اوفک برچسبهای اشاعهکنندگان تسلیحات
کشتار جمعی و آئیننامههای تحریمهای مالی ایران را نیز
در لیست ملیتهای مشمول تحریم به ورودی (تحریمهای)
 IRISLو  E-Sailاضافه میکند.
در نتیج��ه این اقدام ،معامالت انجام ش��ده از س��وی اتباع
آمریکایی یا آن دس��ته از معامالتی ک��ه در ایاالت متحده
انجام میش��ود یا این کش��ور را در (تعام��ل) با  IRISLو
 E-Sailدخی��ل میکند طبق قوانی��ن تحریمی مربوط به
اش��اعهکنندگان تسلیحات کشتار جمعی وهمچنین فرمان
اجرائی  ۱۳۵۹۹که طبق آئیننامههای تحریمها و معامالت
ایران ۳اجرا میش��وند؛ مش��مول ممنوعیت میشود .اتباع
غیرآمریکای��ی که آگاهانه درمعام�لات خاص با  IRISLو
 E-Sailدخیل میش��وند نیز طبق حک��م مربوط به دیگر
مقامات ،خود را معرض تحریمها قرار میدهند.
در پرس��ش دیگ��ری مطرح میش��ود ک��ه آیا بع��د از ۸
ژوئ��ن  ،۲۰۲۰میتوان از طری��ق  IRISLو  E-Sailاقالم
کشاورزی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی را به ایران منتقل
کرد؟
وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ عنوان میکند« :ایاالت
متحده آمریکا مجوزها و معافیتهای گس��تردهای را تحت
قان��ون تحریمهای آمریکا لحاظ میکن��د که اجازه فروش
اقالم کش��اورزی ،غ��ذا ،دارو و تجهیزات پزش��کی به ایران
را ب��ه اتباع آمریکای��ی و غیرآمریکایی میدهد (برای مثال
ب��ه  ۶۳۷ FAQمراجع��ه کنید) .هرچند ،ای��ن مجوزها و
معافیته��ا برای معامله با اش��خاصی که مش��مول فرمان
اجرائی  ۱۳۳۸۲هستند لحاظ نمیشود.
ب��ه دنبال گنجاندن  IRISLو  E-Sailذیل فرمان اجرائی

 ۱۳۳۸۲الزماالج��را از تاری��خ  ۸ژوئ��ن  ،۲۰۲۰معامل��ه
انجامگرفت��ه از س��وی اتب��اع آمریکایی که ب��ا  IRISLو
 E-Sailوارد داد و س��تد میش��وند طبق قوانین تحریمی
مرب��وط ب��ه اش��اعهکنندگان تس��لیحات کش��تار جمعی
و همچنی��ن آئیننامهه��ای تحریمه��ا و معام�لات ایران
مش��مول ممنوعیت میش��ود .این به آن معنا اس��ت که از
 ۸ژوئ��ن  ،۲۰۲۰مگر آنکه طبق قوانین تحریمی مربوط به
اشاعهکنندگان تسلیحات کش��تار جمعی مجاز یا مشمول
معافیت باش��د؛ اتب��اع آمریکایی از مش��ارکت در معامله با
 IRISLیا E-Sailمنع میش��وند که این شامل معامالت
فروش اقالم کش��اورزی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزش��کی از
سوی اتباع آمریکایی یا از داخل آمریکا نیز میشود که (در
حالت عادی) طبق مجوزهای عمومی بهویژه طبق بندهای
 ۵۶۰.۵۳۲ ,۵۶۰.۵۳۰یا  ۵۶۰.۵۳۳آئیننامههای تحریمها
و معامالت ایران  ،مجاز هستند.
عالوه بر این ،اتباع غیرآمریکایی نیز که آگاهانه در معامالت
خاصی ب��ا  IRISL or E-Sailدخیل هس��تند ولو اینکه
برای اقالم کش��اورزی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی باشد،
طبق حکم [ ]۲۰۱۹-۱۱-۱۲مربوط به دیگر مقامات ،خود
را معرض تحریمها قرار میدهند.
برای پرهیز از خطر تحریمها ،اتباع آمریکایی و غیرآمریکایی
باید اطمینان بدهند که معامالت فروش اقالم کش��اورزی،
غ��ذا ،دارو ی��ا تجهیزات پزش��کی که در آنه��ا  IRISLیا
 E-Sailدخیل هس��تند تا قبل از  ۸ژوئن  ۲۰۲۰که موعد
اج��رای تحریمهای  IRISLو  E-Sailطبق فرمان اجرائی
 ۱۳۳۸۲است ،به سرانجام برسد.
بر این اس��اس تجارت با ایران در اقالم کشاورزی ،غذا ،دارو
و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع آمریکایی و غیر آمریکایی
ممنوع می شود .البته طرفهای تجاری ایران قبل از شروع
زم��ان مذکور( ۸ژوئن  )۲۰۲۰م��ی توانند معامالت خود با
ایران را نهایی کنند.
بر اس��اس تغییر برچس��ب تحریم خطوط کشتیرانی ایران
اقالم کشاورزی ،غذا ،دارو و تجهیزات پزشکی که از راه دریا
وارد ایران با محدودیت و تحریم مواجه میشود.
ریچ��ارد نفیو ط��راح تحریمهای ایران در دول��ت اوباما در
خصوص تحریم اخیر کش��تیرانی ایران از س��وی آمریکا به
خبرنگار مهر گفت« :این اقدام ممکن اس��ت تاثیرات قابل
توجهی داش��ته باشد ،چون تا پیش از این کشتیرانی ایران
ب��ه عنوان بخش��ی از دولت ایران و نه به صورت مس��تقل،
تحت تحریم قرار داش��ت و این گونه تحریمها مانع تجارت
خارجی کشتیرانی ایران نمیشد .اما حاال تحریمهای جدید
برای افراد و نهادهایی که بخواهند با کش��تیرانی ایران وارد
روابط تجاری و اقتصادی ش��وند ،بسیار هزینه بردار خواهد

بود و در عمل ش��رایط را برای ش��رکت کشتیرانی ایران به
مانند دوران و شرایط قبل از برجام خواهد کرد.
تغییر برچس��ب تحریمهای ایران از س��وی دیگر باعث می
ش��ود رفع احتمالی تحریمها در آینده پیچیده تر ش��ود .به
ای��ن معنا که وقتی تحریم از ذیل برچس��ب «هس��ته ای»
خارج ش��ود برای رف��ع آن نیازمن��د گفتوگو در خصوص
طیف وسیعتری و فراگیرتری از موضوعات خواهیم بودتغییر
برچسب تحریمهای ایران از سوی دیگر باعث می شود رفع
احتمال��ی تحریمها در آینده پیچیده تر ش��ود .به این معنا
که وقتی تحریم از ذیل برچس��ب «هسته ای» خارج شود
برای رفع آن نیازمند گفتگو در خصوص طیف وسیعتری و
فراگیرتری از موضوعات خواهیم بود .بر این اساس ریچارد
نفیو عضو تیم مذاکرات هسته ای دولت آمریکا به خبرنگار
مه��ر می گوید« :عبارت "تحریمهای مرتبط با هس��تهای"
هیچ جایگاه قانون��ی در قوانین آمریکا ندارد ،بلکه فقط در
برجام به عنوان یک عبارت هنرمندانه به آن اش��اره ش��ده
است .گروه بندی کردن و دسته بندی کردن این تحریمها
طی س��الهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۵خیلی منطقی و عاقالنه به
نظر میرس��ید ،اما اگر قرار بر مذاکره بر سر توافقی جدید
می��ان ایران و دولت آتی آمریکا باش��د ،ش��اید منطقی تر
این اس��ت که تعریف تحریمهایی را که ممکن است حذف
ش��وند ،گسترده تر و فراگیرتر کرد .این حقیقت را نیز باید
در نظر داش��ت ک��ه خیلی از مقام��ات آمریکایی و حامیان
آنه��ا در خارج از مجموعه اندیش��کدهها و مجامع علمی،
آش��کارا و به صراحت اعالم کردهاند که آنها بدنبال تغییر
ماهیت تحریمها از مسائل مرتبط با هستهای به موضوعات
فراگیرتر و گستردهتری هستند تا این شرایط ،مذاکره برای
توافق جدید با ایران را سخت تر کند.
در کنار این محدودیت باید توجه داش��ت که آمریکا پیش
از ای��ن نیز اع�لام کرد مکانیس��می در خص��وص تجارت
بشردوس��تانه از سوی واش��نگتن قرار است ایجاد شود .در
این خصوص استیومنوچین ،وزیر خزانه داری آمریکا گفته
بود ما به انتقال نامحدود کمکهای بشردوس��تانه به مردم
ایران  ...متعهد هستیم و این سازوکارها به شرکتهایی که
در ای��ن زمینه کار میکنند ،کم��ک میکنند که تحریمها
را نق��ض نکنند« .س��یگال مندلک��ر» معاون وزی��ر خزانه
داری آمری��کا در زمینه تروریس��م و اطالعات مالی نیز در
این زمینه مدعی ش��د :این مقررات به برقراری ش��فافیت
معامالت مالی کمک میکند تا کاالهای بشردوس��تانه که
وارد ایران می شوند واقعا به دست مردم برسد.
ام��ا آمریکا ب��ا محدود کردن تجارت بشردوس��تانه س��ایر
کش��ورها با ایران (تجارت دارو و غذا) ذیل مکانیس��می که
خ��ود ایجاد خواهد کرد چند ه��دف را دنبال خواهد کرد.
هدف اول این اس��ت که آمریکا مدعی ش��ود در راس��تای
اقدام��ات بشردوس��تانه ،هیچ گاه این تج��ارت ذیل تحریم
واقع نش��ده و حتی بر اس��اس تحریمهای جدید راهکاری
برای تداوم این تجارت نیز ارائه داده است.
ریچارد نفیو که خود طراح تحریمهای ایران اس��ت در این
خصوص می گوید :اقدامات ش��تابزده و بی حساب و کتاب
در دولت آمریکا میتواند به این ادعا که آمریکا مانع تجارت
بش��ر دوستانه نمیشود ،آس��یب وارد کند .اما ریچارد نفیو
ک��ه خود طراح تحریمهای ایران اس��ت در این خصوص به
خبرنگار مهر می گوید :اقدامات ش��تابزده و بی حس��اب و
کتاب در دولت آمریکا میتواند به این ادعا که آمریکا مانع
تجارت بشر دوستانه نمیشود ،آسیب وارد کند.
ه��دف دوم دیگ��ر از محدود ش��دن این تج��ارت به کانال
آمریکای��ی ،به��ره ب��رداری الزم تبلیغات��ی از آن توس��ط
واشنگتن است.
همانگونه که مش��اهده میش��ود آمریکا ع�لاوه بر اینکه با
تغییر برچس��بها به دنبال اعمال محدودیت ش��دیدتر بر
واردات کاالهای اس��تراتژیک (اقالم کشاورزی ،غذا ،دارو و
تجهیزات پزشکی) از سوی ایران است درصدد است تا تا با
محدود کردن تجارت این کاالها ذیل مکانیسم خود ساخته
خود ،منابع وارداتی ایران در خصوص این کاالها را محدود
ب��ه خود و متحدانش کند تا در مواق��ع الزم به عنوان ابزار
مهر
فشار استفاده ببرد.

اذعان نشریه آمریکایی به شکست سیاست فشار حداکثری
آمریکا علیه ایران
نفت ای��ران ،تهدید کس��بوکارهای خارجی
به س��رمایه گ��ذاری در ب��ازار ای��ران و جدا
کردن ایران از سیس��تم مالی جهانی ،س��ران
سیاسی تهران را وادار میکند خواستار کمک
اقتصادی ش��وند .آمریکا بهعنوان قدرت برتر
مالی جهان هیچ ش��کی نداش��ت که میتواند
اقتصاد ایران را نابود کند.
صادرات نفت ایران از  2.8میلیون بش��که در
روز در به��ار  2018ب��ه کمت��ر از  500هزار
بش��که در روز در ماه س��پتامبر س��ال جاری
می�لادی رس��ید یعن��ی بی��ش از  80درصد
کاه��ش .صندوق بینالمللی پ��ول پیشبینی

میکند اقتصاد ایران تا پایان س��ال بیش از 9
درصد کوچکتر شود .این رقم بدون شک نرخ
بیکاری را تشدید میکند .ولی تمام این ارقام
آمریکا را به هدفش نمیرساند .علیرغم فشار
بر اقتصاد تهران ،سیاس��ت فش��ار حداکثری
تأثیری خالف انتظار داشته است.
درس��ت اس��ت که دولت ایران پول از دست
میده��د ولی زندگی مردم عادی این کش��ور
هم درنتیجه این سیاس��ت آمریکا س��ختتر
ش��ده اس��ت .ارزش پول ای��ران کاهش یافته
که باعث ش��ده کاالها در این کش��ور گرانتر
ش��وند .قش��ر فقیر ایران س��ختی بیشتری را

متحمل میش��وند و تحریمهای آمریکا یکی
از مقصرهای این شرایط است.
با توجه به این نتایج ضعیف ،درد اقتصادی را
که آمریکا بر مردم ایران تحمیل کرده بهسختی
میتوان توجیه کرد .از زمانی که دولت آمریکا
از ق��رارداد برجام بیرون آم��ده و تحریمهای
اقتصادی را وضع کرده ،بهنظر نمیرسد رفتار
ایران در برابر خواستههای آمریکا تغییر کرده
باش��د .ایران بهجای فرستادن نمایندگانش به
ات��اق مذاکره و رس��یدن به ی��ک توافق طبق
خواستههای واش��نگتن ،فشار حداکثری را با
حداکثر مقاومت پاسخ داده است.

ای��ران در اقدام��ی تالفیجویانه تعهدات خود
طب��ق ق��رارداد برج��ام را زیر پا گذاش��ته و
غنیس��ازی اورانیوم را آغاز کرده است .ایران
در ماه نوامبر اعالم کرد غنیسازی اورانیوم در
سایت فردو را از سر میگیرد .اگر این شرایط
ادام��ه یاب��د ،احتمال قطع هم��کاری ایران با
آژانس بینالمللی انرژی وجود دارد.
بهطورکلی ،ب��ا توجه به تمام مواردی که ذکر
ش��د بهعالوه وقایعی که یک س��ال گذش��ته
در خلی��ج ف��ارس رخ داده ،بهنظر میرس��د
ال
استداللهای سیاس��ت فشار حداکثری کام ً
اشتباه بودهاند .زمان آن رسیده که یک تغییر
قابل توجه و معقول در سیاست آمریکا در قبال
ای��ران صورت بگیرد .ترام��پ باید واقعگرایی
را در سیاس��ت خارجی آمری��کا حفظ کند و
قراردادهای محکمی بهنفع امنیت ملی آمریکا
تسنیم
ببندد.

ایران عربستان نیست که دوشیده شود

یک اس��تاد دانش��گاه گف��ت :ترامپ فک��ر میکند
همانطور که با طالبان و عربس��تان و بحرین س��ر
میز مذاکره مینشیند میتواند با ایران نیز به همان
س��بک مذاکره کند اما ایران عربس��تان نیست که
دوشیده شود.
مه��دی ذاکریان درباره اینکه برخی معتقدند روند
تب��ادل زندانیها میان ایران و آمری��کا میتواند به
ش��روع مذاک��رات و رفع اختالف دو طرف بر س��ر
برج��ام بینجام��د اظهار ک��رد :خی��ر .معتقدم این
گونه اقدامات بین آمری��کا و ایران معموال مقطعی
و موقتی اس��ت .بر خالف ای��ران و آمریکا این نوع
اقدامات در رابطه با تعامالت آمریکا و چین پاس��خ
داد و ش��اهد بودیم که دیپلماس��ی "پینگ پنگ"
جواب داد و به بهبود روابط دو کش��ور انجامید اما
در رابط��ه با ای��ران اینگونه اقدام��ات که تعدادش
هم کم نبوده ،نتوانس��ته به حل اساسی مسایل دو
کشور منجر شود چرا که مسایل تهران _ واشنگتن
بنیادی است.
وی گف��ت :آمریکا باید تصمیم بگی��رد که ایران را
به عنوان یک هژمون منطقهای شناس��ایی میکند
ی��ا خیر و این موضوع ربطی به جمهوری اس�لامی
ندارد چرا که اساس��ا جغرافیای ایران این مساله را
میگوید .در هر مقطعی از تاریخ ماهیت و فرهنگ
اس��تراتژیک ای��ران هژم��ون منطقه بوده اس��ت و
همسایگان جنوبی ما هم اشتباده میکنند که این
واقعیت را نمیپذیرند .پس از انقالب اس�لامی این
کش��ورها گمان کردند که چون ایران حمایتهای
جهانی خود را از س��وی آمریکا و شوروی از دست
داده است پس دیگر کشوری قوی و قدرت برتر در
منطقه نیس��ت اما جنگ تحمیل��ی ثابت کرد که با
وج��ود همه حمایتها از صدام ایران توانس��ت یک
تنه در مقابل فش��ارها و تهدیدها مقابله کند و این
ناشی از قدرت برتر ایران بود.
ذاکریان خاطرنشان کرد :تبادل دو زندانی نباید این
ذوق زدگ��ی را در بین برخی ایجاد کند که قابلیت
و ظرفی��ت آن را دارد ک��ه از این مس��یر مذاکرات
میان دو کش��ور به طور دو جانبه یا بر س��ر برجام
آغاز شود ،همانطور که گفتم مساله ایران و آمریکا
موضوعات��ی بنیادین را ش��امل میش��ود که برای
رسیدن به راهحل باید تصمیمات مهم و جدیتری
از سوی دو طرف گرفته شود.
این اس��تاد دانش��گاه درباره توان روسیه برای قانع
کردن آمریکا برای بازگش��ت ب��ه برجام اظهار کرد:
همه میانجیها و واس��طهها از جمله فرانسه ،ژاپن،
س��وییس ،ترکیه ،عراق و غیره که برای حل مساله
ای��ران و آمریکا بر س��ر برجام اق��دام کردند اعالم
نکردن��د که ب��رای ش��روع و زمینهس��ازی آن چه
امتی��ازی را به ایران میدهند یا آمریکا قرار اس��ت
چه امتی��ازی دهد .آنها خروج آمری��کا از برجام را
رد کردند و از اجرای برجام از س��وی ایران حمایت
کرند اما شروطی که ایران برای ادامه اجرای کامل
برجام مط��رح کرده هم معقول و منطقی اس��ت و
رهب��ری ،رییسجمهوری و وزیر امور خارجه بر آن
تاکید کردند و آن بازگش��ت ب��ه برجام و قطعنامه
 2231از سوی آمریکاست.
ذاکری��ان تصریح کرد :البته ام��کان اینکه خارج از
فضای برجام بخواهیم با آمریکا مذاکرات دو جانبه
انجام دهیم وجود دارد ،همان چیزی که ترامپ بی
صبرانه منتظر آن اس��ت اما ابتدا باید امتیاز بزرگ
را ب��رای جلب نظرش ارایه کند .ش��اهد بودیم که
ترام��پ از تب��ادل زندانی با ایران بس��یار ذوق زده
و خش��نود بود و آن را فتح بابی میدانس��ت برای
آزادی زندانی��ان دیگ��ر .او به دنبال آن اس��ت که
از ای��ن منظر بگوید توانس��ت کاری متفاوت انجام
دهد که اوباما نتوانس��ت .او بای��د بداند مذاکره دو
جانبه ایران امکان پذیر است اما ابتدا باید امتیازات
بزرگ را ارایه دهد .طبیعی اس��ت وقتی او برجام و
قطعنام��ه  2231را اجرا نمیکند نمی تواند توقعی
برای مذاکرات مهمتر و جدیتری داش��ته باشد اما
اگر برایش مذاکره با ایران حتی خارج از برجام مهم
است باید امتیاز دهد.
وی تب��ادل زندان��ی می��ان ای��ران و آمری��کا را در
چارچوب اقدامات انس��ان دوستانه دانست و افزود:
این اقدام سیاس��ی نبود .باید توجه داش��ته باشیم
که جان و سرنوش��ت ش��هروندانمان در هر کجای
دنیا مهمتر از هر مس��اله سیاس��ی است و نباید به
این مس��ایل گره بخورد .آقای ظریف از پیش اعالم
ک��رده بود که آماده این تبادل اس��ت و قوه قضاییه
کشور نیز با وجود استقالل عمل در این موضوعات
انسانی دریغ ندارد.
گفتنی است؛ رویکرد آمریکا در قبال ایران سیاست
فش��ار حداکثری است تا بتواند در ذیل آن ایران را
از معادالت منطقه و سپس عرصه بین الملل حذف
ایسنا
کند.

