تحریمهای آمریکا در دوران کرونا برابر با تروریسم پزشکی است
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه راشاتودی روسیه تاکید
ک��رد که تحریمهای آمریکا جل��وی مبارزه با ویروس کرونا را میگیرد و
مانع از خرید تجهیزات پزشکی حیاتی میشود.
محم��د جواد ظریف تصریح کرد که به دلی��ل تحریمهای آمریکا ،ایران
نمیتواند از پول خود در خارج از کش��ور اس��تفاده کند تا به واکسنهای
ویروس کرونا دسترس��ی داشته باش��د .وزیر امور خارجه افزود ،هرچیزی که
آمریکاییها میگویند درباره اینکه تحریمها تاثیری بر اقالم بشردوس��تانه ندارد،
دروغ اس��ت و این اساسا تروریسم پزشکی اس��ت .ظریف همچنین در پاسخ به
س��والی درباره اس��تفاده یکجانبه آمریکا از مکانیسم ماش��ه ،خاطر نشان کرد که
اگرچ��ه آمریکا «توان مالی» دارد اما اکثریت اعضای ش��ورای امنیت با این اقدام
فارس
مخالفت کردند.
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خط و نشان آمریکا برای کشورهای جهان
نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل با انتقاد از ع��دم همراهی تروئیکای
اروپایی با واش��نگتن در بازگش��ت ادعایی تحریمها علیه ایران ،گفت
ناقضان قطعنامه  ۲۲۳۱نیز مشمول تحریمها و محدودیتهای آمریکا
میش��وند .کلی کرافت در مصاحبه با شبکه سی.بی.ا ِس ،گفت :ما یک
تمرکز داریم ،تنها هدف ما طی ماههای قبل این بود که مطمئن شویم
خاورمیانه و اس��رائیل را امن نگه میداریم ،به تبع همین ،ما ش��هروندان
اروپایی را هم ایمن نگاه میداریم .وی با انتقاد از عدم همراهی سه کشور آلمان،
فرانس��ه و انگلیس از توس��ل واشنگتن به مکانیسم موس��وم به اسنپبک ،اظهار
داش��ت :این برای من تاس��فبار است .ما موضع روس��یه و چین را در این زمینه
میدانیم .از تمام کش��ورهای جهان ،آلمان بیش��تر از هر کش��وری باید اهمیت
حفاظت از اسرائیل را درک کند .مهر

ایران خواستار توقف فوری درگیریها بین آذربایجان و ارمنستان شد
سخنگوی وزارت امور خارجه خواستار توقف فوری درگیریها بین آذربایجان
و ارمنستان و آغاز گفتوگو بین دو کشور شد و آمادگی جمهوری اسالمی
ایران را برای اس��تفاده از ظرفیتهای خود به منظور برقراری آتشبس و
گفتوگو اعالم کرد .س��عید خطیبزاده اظهار داش��ت :جمهوری اسالمی
ایران از نزدیک و با نگرانی درگیریهای نظامی بین جمهوری آذربایجان و
جمهوری ارمنستان را دنبال میکند و ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری،
خواس��تار توقف فوری درگیریها و آغاز گفتوگو بین دو کش��ور است .سخنگوی
وزارت امور خارجه همچنین آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای و آغاز گفتوگوها
بین طرفین را اعالم کرد .منطقه قرهباغ کوهس��تانی بار دیگر پس از سه ماه صحنه
درگیری و زد و خورد نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان است و شبح
جنگ بار دیگر بر این منطقه سایه افکنده است .ایسنا

دیپلماسی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

اخبار

نخست وزیر کویت از ایران برای آغاز
گفتوگوهای منطقهای دعوت کرد

با سیاس��ت روز درباره اظهارات اخیر نخس��ت وزیر کویت
مبن��ی بر دعوت کوی��ت از ایران برای آغ��از گفتوگوهای
منطقهای گفت :سیاس��ت جمهوری اس�لامی ایران از ابتدا
بر این بوده که تا با همسایگان خود در خلیج فارس بتواند
ارتباط مسالمت آمیز داشته باشد تا به همگرایی منطقهای
برس��د و به ش��کل های مختل��ف و در دولتهای مختلف
پیامهای روش��نی به سمت کشورهای عربی فرستاده شده
اس��ت .وی افزود :در طول  8س��ال جنگ تحمیلی صدام
علیه ایران ،کویت ،امارات و عربس��تان س��عودی میلیاردها
دالر به صدام کمک کردند ،کویت بازوی دریایی عراق شد،
بعد از پایان جنگ شاهد اش��غال کویت توسط رژیم بعثی
عراق بودیم که جمهوری اس�لامی ایران با وجود همکاری
ص��دام و کویت علیه ایران و آس��یب فراوان از این کش��ور،
ایران با نگاه آشتی جویانه از کویت حمایت کرد؛ اما جالب
پاس��خ کویتیها است ،که از س��ال  1992میالدی تاکنون
رفتار مناسبی با ملت ایران نداشتند.
کوشکی با بیان اینکه به نخست وزیر کویت پیشنهاد میکنیم
ب��ه جای حرف زدن رویکرد ضد ایرانی خود را در قبال ملت
ایران تغییر دهد ،تصریح کرد :البته این رویکرد ضد ایرانی را
از سوی امارات ،سران سعودی و بحرین نیز شاهد هستیم که
قدر زبان مسالمت آمیز و صلح جویانه را نمیدانند و در قبال
این رفتار گس��تاخی میکنند اما اگر قاطعانه با آنها برخورد
شوند بهتر میفهمند و تسلیم میشوند.
استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه خیلی نباید اینگونه پیامها
جدی گرفته ش��ود ،بیان داش��ت :اگر ط��رف کویتی یا هر
کش��ور عربی دیگری که رویک��رد خصمانه علیه ملت ایران
پیش گرفته میخواهد باب گفتوگو را باز کند باید خودش
پیش قدم ش��ود ،ضمن آنک��ه رویکردهای غیر منطقی و از
جنگ علیه دیگر کش��ورهای مظلوم منطقه همچون یمن
دست بردارند.

پیرامون اظهارات اخیر نخس��ت وزیر کویت مبنی بر دعوت
کویت از ایران ب��رای آغاز گفتوگوهای منطقهای گفت :با
مروری به تحوالت پر س��رعت منطقه و روند آشکار سازی
روابط پنهان تعدادی از کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس با
رژیم صهیونیستی که نام این اقدام خائنانه را عادی سازی
رواب��ط با این رژیم متج��اوز جنایتکار گذاش��تهاند منطقه
خلیج فارس با توجه به اینکه جایگاه و نقش بس��یار مهمی
در ژئ��و پولیتیک منطقه و تحوالت نظ��ام بین الملل دارد،
اهمیتش دو چندان شده و از دو ماه پیش تاکنون خبرهای
موجود در ای��ن منطقه در راس اخبار رس��انههای مطرح
جهان قرار گرفته است.
وی افزود :تمام تحلیلها و گزارشهاثی اخیر که از منطقه
غرب آس��یا و بوی��ژه خلیج فارس در خروجی رس��انههای
منطق��های و بی��ن المللی ق��رار میگیرد نام ای��ران نیز با
تحلیلها و تفس��یرهای گوناگون در میان اخبار یاد ش��ده
وجود دارد.
صدرالحسینی اظهارداشت :در اکثر این تحلیلهای خبری
و گزارشهای تبیینی به موضوع علل و عوامل و پیامدهای
آشکار س��ازی روابط تعدادی از کشورهای منطقه با رژیم
صهیونیس��تی مورد توجه ق��رار گرفته و به نوعی جمهوری
اس�لامی ایران را ب��ه عنوان تعیین کنن��ده پیامدهای این
عادی س��ازی قلمداد مینماین��د؛ از طرف دیگر تعدادی از
کشورهای منطقه که هنوز به دالیلی مشخص و غیر آشکار
از آشکار سازی روابط خویش با رژیم صهیونیستی ابا دارند
پیامهای مستقیم و غیر مستقیمی برای جمهوری اسالمی
ایران با محور قرار دادن امنیت منطقه ارسال نمودهاند.
وی با بی��ان اینکه از جمله این پیامها ،پیام نخس��ت وزیر
کویت ب��ود که موضوع گفتوگوه��ای منطقهای و افزایش
امنیت منطقه را با محوریت همکاری و تعامالت منطقهای
بیان نموده است ،تصریح کرد :وی با ادعای اینکه جمهوری
اس�لامی ایران بای��د محور اقدام��ات خ��ود را در منطقه،
همکاریه��ای منطقهای ،گفتوگوهای س��ازنده و تقویت
تعام�لات منطقهای قرار دهد اظهار داش��ته بطورکلی همه

تعام�لات و همکاریهای  4دهه گذش��ته ایران را فراموش
نموده و از طرح صلح هرمز ایران که س��ال گذشته در سفر
وزیرخارجه ایران به تعدادی از کش��ورهای عرب منطقه از
جمله کویت تحویل شد هیچ اطالعی ندارد!
وی گفت :مقامات سیاسی -امنیتی منطقه بویژه کشورهای
ح��وزه خلیج فارس بهتر از هر کش��وری میدانند مفاد این
طرح و نی��ات خیرخواهان��ه جمهوری اس�لامی از تهیه و
ارائ��ه این ط��رح چه بوده اس��ت ،آنان به خوب��ی میدانند
همس��ایه بزرگتر در منطقه ب��ا توانمندیهای دفاعی بومی
خ��ود مقتدرترین و با توان ترین کش��ورغرب آس��یا برای
همکاریه��ای هم��ه جانبه به ویژه امنی��ت خلیج فارس و
دریای عمان میباشد.
به باور صدرالحسینی؛ همه این کشورها به خوبی میدانند
که محور اساسی طرحها ،اقدامات و خواستههای جمهوری
اس�لامی ایران عدم دخالت کشورهای فرامنطقهای بوده و
مخالفت جدی ایران را در مورد حضور کشورهای فرامنطقه
در مطمئن ترین منطقه ژئوپولیتیک جهان آگاه هس��تند و
درس��ت همین تقاضای منطقی و اس��تقالل طلبانه مورد
مخالف��ت تعدادی از حکام وابس��ته ای��ن منطقه که به جز
تکی��ه بر کش��ورهای فرامنطقهای ندارند ق��رار گرفته و به
شیوه های مختلف مورد بی اقبالی و حاشیه سازیهای بی
ثمر رسانهای واقع میشود.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه حکام وابس��ته این
کشورها که به درستی به کشورهای مرتجع منطقه مشهور
ش��دهاند به دلیل نبود صندوق رای در کشورش��ان و نبود
حمای��ت مردمی مجبورند خواس��ته کش��ورهای قدرتمند
فرامنطق��های را س��رلوحه امور خود ق��رار دهند و تابعی از
متغیرهای وابس��ته به قدرتهای بزرگ باشند ،گفت؛ آنان
به خوبی میدانند اگر الگوی جمهوری اسالمی ایران بتواند
در منطقه خلیج فارس به عنوان یک پارادایم معرفی گردد
حکام عرب دیگ��ر امکان حکمرانی اس��تبدادی خویش را
نخواهند داش��ت و مردم این کش��ورها با در اختیار داشتن
الگوی��ی مناس��ب و بومی دیگر اجازه حکمران��ی را به آنان
نخواهند داد .وی گفت :براین اس��اس اس��ت که حکام این
کش��ورها با در اختیار قرار دادن مقدرات رسانههای داخلی
و خارجی خود به مستش��اران آمریکایی و انگلیسی ،ایران
هراس��ی را در دس��تور کار خود قرار داده و بیش از  3دهه
با بهانه س��ازی ای��ن دروغ بزرگ که همان��ا دخالت و نگاه
ارضی ایران به کش��ورهای منطقه اس��ت توانسته است به
حکومته��ای غی��ر مردمی خویش ادامه دهند و دس��تان
متجاوز کش��ورهای تج��اوز کار را در خ��اک خود و دیگر
کش��ورهای منطقه باز بگذارند و خن��ده دارتر اینکه بعضی
از این حکام مانند نخس��ت وزیر کوی��ت در مقام ناصح ،به
نصیحت کردن غیر مدبرانه ادامه میدهند.
وی در پای��ان بی��ان داش��ت :بعض��ی از اقدام��ات خائنانه
کش��ورهای منطق��ه نه از هراس ایران و ن��ه از تدبیر و دور
اندیش��ی بلکه به دلیل وابس��تگی بیش از اندازه این حکام
به نظام س��لطه بوده و متاسفانه در حال تداوم است و تنها
یک حرکت بزرگ مردمی در قالب جنبش بیداری اسالمی
میتواند ملتهای منطقه را از وضعیت تاسف بار موجود در
کشورهای غرب منطقه نجات دهد.

گفت :س��فر فواد حس��ین وزیر خارجه عراق ب��ه ایران در
چارچوب مناسبات رو به رشد تهران و بغداد قابل تجزیه و
تحلیل است،در حقیقت شرایط کنونی منطقه و اختالفات
شدیدی که بین حاکمیت عراق و مردم این کشور به وجود
آم��ده ب��ه دلیل دخالتهای مس��تقیم آمری��کا و نیروهای
آمریکایی در مسائل امنیتی ،سیاسی و نظامی عراق است.
او اف��زود :به نظر میرس��د که یک س��ری نارضایتیهایی
در حوزه فراکس��یونها و نیروهای مردمی عراق نس��بت به
عملکرد دولت آقای مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر عراق
وج��ود دارد ،آق��ای مصطفی الکاظمی در ابتدای تش��کیل
دول��ت خود تعهد داده بود که مصوبه پارلمان عراق ناظر بر
اخراج نیروهای آمریکای��ی از خاک عراق را عملیاتی کند،

اما با گذشت چند ماه الکاظمی همچنان در اجرایی کردن
مصوبه پارلمان کارش��کنی میکند که این موضوع موجب
بروز شکاف در دیدگاه پارلمان و دولت عراق است.
هان��ی زاده ادامه داد :اخیرا نیروهای آمریکایی یک س��ری
اقدامات و عملیاتی علیه نیروهای حشدالشعبی داشتند که
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ،قطعا خش��ونتها در عراق
تشدید خواهد ش��د ،چراکه نیروهای مردمی عراق واکنش
نشان خواهند داد ،ضمن اینکه فراکسیونهای پارلمانی هم
دولت مصطفی الکاظمی را استیضاح خواهند کرد.
کارشناس مس��ائل بین الملل ادامه داد :وزیر خارجه عراق
به نمایندگی از س��وی دولت عراق برای رایزنی درباره شیوه
اخراج آرام و سیال نیروهای آمریکایی از خاک کشورمان را

با جمهوری اس�لامی مورد بحث قرار داد ،همچنین مسئله
همکاریهای اقتصادی ایران و عراق در حوزههای اقتصادی
و امنیت��ی مورد بحث قرار گرفت .او افزود :به نظر میرس��د
آمریکاییها در تالش برای اختالف افکنی بین ایران و عراق
هستند و میخواهند شرایطی فراهم کنند که سطح روابط
بغداد و تهران به پایین ترین حد خود در حوزههای امنیتی،
سیاس��ی و اقتصادی برس��د که این مسئله واکنشهایی در
میان فراکس��یونهای پارلمانی عراق و مردم آن ایجاد کرد،
به همین دلیل محورهای مهم مذاکرات وزیر خارجه عراق با
مقامات جمهوری اسالمی ایران حول محور روابط سیاسی،
اقتصادی و امنیتی اس��ت و این سفر از اهمیت بسیار باالیی
در آینده روابط ایران و عراق دارد .فارس
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نخس��ت وزیر کویت به تازگی در حالی در مقام نصیحت از
ایران برای آغاز گفتوگوهای منطقهای دعوت کرده اس��ت
که ناظران سیاس��ی بر این باوررند؛ که این کشورها ذلیالنه
ش��رایط حضور آمریکا را به عنوان ی��ک رژیم فرامنطقهای
ب��ا رویکرد آتش اف��روزی باز گذاش��تهاند آن وقت از ایران
درخواست دارند که در امور داخلی کشورها دخالت نکند!
بعض��ی از اقدامات خائنانه کش��ورهای منطقه نه از هراس
ایران و نه از تدبیر و دور اندیش��ی بلکه به دلیل وابس��تگی
بیش از اندازه این حکام به نظام س��لطه بوده و متأس��فانه
در حال تداوم اس��ت و تنها ی��ک حرکت بزرگ مردمی در
قالب جنبش بیداری اس�لامی میتواند ملتهای منطقه را
از وضعیت تأس��ف بار موجود در کش��ورهای غرب منطقه
نجات دهد .در حالی که ایران همواره به دنبال گفتوگو با
کش��ورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت بوده ،نخست
وزیر کویت از جمهوری اس�لامی ایران خواس��ت که برای
آغاز گفتوگوهای منطقهای تدابیر جدی اتخاذ کند .شیخ
صباح خالد الحمد الصباح ،نخس��توزیر کویت که بهعنوان
نماینده امیر این کشور در هفتاد و پنجمین نشست مجمع
عموم��ی س��ازمان ملل س��خنرانی میکرد ،در بخش��ی از
سخنان خود به مسائل منطقه از جمله ایران پرداخت.
او تاکید کرد :براساس اصل حسن همجواری که در منشور
س��ازمان ملل نیز وجود دارد بار دیگر از جمهوری اسالمی
ای��ران میخواهیم که تدابیر ج��دی بهمنظور ایجاد اعتماد
و آغاز گفتوگو اتخاذ کند .ش��یخ صباح خاطرنش��ان کرد
ک��ه این گفتوگوه��ا باید براس��اس احترام ب��ه حاکمیت
کش��ورها ،عدم دخالت در امور داخلی کش��ورها و کاهش
تنش در منطقه خلیج(فارس) باش��د ،زیرا این امر میتواند
در تقویت روابط و همکاریها و احترام متقابل سهیم باشد
و خواس��تههای تمام کش��ورها و ملتهای منطقه از جمله
امنیت و ثبات و آسایش را به بار میآورد.
نخستوزیر کویت همچنین تاکید کرد :از تهران میخواهیم
که ب��رای خاموش کردن آتش تن��ش در منطقه با جامعه
بینالمللی همکاری کند .این اظهارات درحالی مطرح شده
که جمهوری اسالمی ایران همواره بهدنبال حل بحرانهای
منطقه و گفتوگو با کشورهای عربی بهمنظور ایجاد ثبات
و امنیت در منطقه بوده است.
نباید به پیامهای دع���وت برای گفتوگو منطقهای
توجه کرد

محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل منطقه در گفتوگو

هانیزاده

آمریکاییها در تالش برای
اختالف افکنی بین ایران و
عراق هستند
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت :آمریکاییها درصدد
اختالف افکنی بین ایران و عراق هس��تند تا س��طح روابط
بغداد و تهران به پایینترین حد خود برسد.
حس��ن هانیزاده در مورد سفر وزیر خارجه عراق به ایران،

الگوی ایران در منطقه به عنوان یک پارادایم
قرار گیرد

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در گفتوگو با سیاست روز
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مدیر اندیشکده تحقیقات صلح استکهلم:

اروپای منتقد آمریکا در زمان بحران
کنار واشنگتن خواهد بود
دن اس��میت مدیر موسس��ه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) در
مصاحبه با خبرگزاری تس��نیم تاکید کرد :دولت های اروپایی که امروز واقعا از
اقدامات و رفتارهای دولت آمریکا خشمگین هستند ،فردا در یک بحران در کنار
ایاالت متحده خواهند ایستاد .با این حال نظرسنجی های بین المللی تایید می
کند که در مورد بسیاری از موضوعات ،ایاالت متحده چهره منفورتری نسبت به
آنچه که برای یک مدت طوالنی داش��ته ،پیدا کرده است .کامال واضح است که
اعتبار بین المللی آمریکا تا حد زیادی در دولت ترامپ سقوط کرده است.
اکث�ر مقام های ارش�د دولت ترام�پ از جمله مای�ک پامپئو وزیر
خارجه ،مارک اس�پر وزیر دفاع و رابرت اوبراین مش�اور امنیت ملی

در یک کنفرانس مطبوعاتی از سایر کشورها خواستند تا به مکانیسم
ماشه که تحریم های سازمان ملل علیه ایران را بازمی گرداند ،احترام
بگذارن�د ،تحریم هایی که قبل از توافق هس�ته ای  2015میالدی در
دوره دولت اوباما اعمال شده بود .ایاالت متحده همچنین تحریم های
یکجانب�ه بیش�تری را علیه مقام های ایرانی و ش�رکت های فعال در
تولید تس�لیحات اعمال کرده است .تقریبا هیچ کشوری از این اقدام
آمریکا تبعیت نکرد ،که این نش�انگر تازه ترین شکست تالش دولت
آمریکا برای متحد کردن جهان با هدف اعمال فش�ار حداکثری علیه
ایران است .نظر شما در این باره چیست؟
م��ن با موضعی که اکثر کش��ورها اتخاذ کرده اند ،موافق هس��تم ،از جمله 3
کش��ور اروپایی آلمان فرانسه و انگلیس ،که ایاالت متحده هیچ جایگاه قانونی
و حقوقی برای اعمال تحریم های مکانیس��م ماش��ه یا حتی درخواست برای
اجرای آنها ندارد .توافق هس��ته ای ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل
از طریق یک قطعنامه الزام آور مورد حمایت قرار گرفته اس��ت ،قطعنامه ای
که از همه اعضای س��ازمان ملل خواسته است تا از اجرای آن حمایت کنند.

بلوف سیاسی ترامپ

یک کارش��ناس روابط بینالملل گفت :تهدید ایران
از س��وی ترامپ مبنی ب��ر اینکه بع��د از انتخابات،
توافق بس��یار س��ختتری در کار خواه��د بود ،یک
بلوف سیاسی است که ترامپ قصد دارد تا با ارعاب
مس��ئولین ایران از عواقب مذاکره نک��ردن ایران با
آمریکا ،مس��ئولین کش��ورمان را وا دارد به پای میز
مذاک��ره بروند ت��ا از این طریق بتوان��د از مذاکره با
ایران به عنوان برگ برنده در رقابت انتخاباتی با جو
بایدن استفاده کند.
عل��ی امی��دوار ،کارش��ناس روابط بی��ن الملل در
یادداش��تی با عنوان "بلوف سیاسی ترامپ" نوشت:
دونال��د ترامپ ،رئیسجمهوری آمری��کا روز جمعه
چهارم مهر ،در میان هوادارن خود در ایالت فلوریدا
ب��ا بیان این که ایران میخواهد برای مذاکره تا بعد
از انتخابات آبان صبر کند ،هش��دار داد در آن زمان
توافق بسیار سختتری در کار خواهد بود.
در ای��ن رابطه م��وارد ذیل قابل تامل میباش��د)1:
تهدید ایران از س��وی ترام��پ مبنی بر اینکه بعد از
انتخابات ،توافق بس��یار س��ختتری در کار خواهد
بود ،یک بلوف سیاسی اس��ت که ترامپ قصد دارد
تا با ارعاب مسئولین ایران از عواقب مذاکره نکردن
ایران با آمریکا ،مس��ئولین کشورمان را وا دارد تا به
پ��ای میز مذاکره بروند تا از این طریق ترامپ بتواند
از مذاک��ره با ایران به عنوان ب��رگ برنده در رقابت
انتخاباتی با جو بایدن استفاده نماید .
 )2دول��ت ترامپ از زمانی که از برجام خارج ش��ده
اس��ت تاکنون همه گونه فشار به جمهوری اسالمی
ای��ران برای به پای میز مذاکره کش��اندن آن اعمال
کرده اس��ت و از هم��ه ظرفیت ه��ای موجود خود
برای تحمیل اهداف خود به ایران سود برده و دیگر
ظرفیت��ی برای این کش��ور باقی نمانده اس��ت تا او
بخواهد بعد از انتخابات این خالء فشار را پر نماید و
فشار مضاعفی به ایران وارد نماید.
 )3این بلوف سیاسی ترامپ حاکی از استیصال وی
در مقابله با جمهوری اس�لامی ایران می باش��د که
پس از آنک��ه تالش های بین الملل��ی آمریکا برای
تحریم تس��لیحاتی ای��ران و مکانیس��م بازگرداندن
قطعنامهه��ای س��ازمان مللی در کنار چند س��ال
فش��ار حداکثری با شکس��ت مواجه شد ،هم اکنون
ب��ه بلوفه��ای سیاس��یای روی آورده ک��ه آنقدر
س��ادهلوحانه اس��ت که هر صاحب نظری میتواند
ناش��یانه بودن آن را درک نماید )4 .چگونه ترامپ
توقع دارد که پس از س��الها فش��ار و تحریم علیه
جمه��وری اس�لامی ایران ،هم اکنون و در آس��تانه
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ،ایران از طریق
مذاک��ره کردن ب��ا ترامپ به ابزاری ب��رای تبلیغات
انتخابات��ی وی تبدیل ش��ود و با این اقدام ش��انس
رقیب ترامپ را کاهش داده و از سوی دیگر چنانچه
رقیب ترامپ یعنی بایدن رای بیاورد ،ش��انس خود
را برای مذاک��ره برابر و منصفانه ب��ا دموکراتها از
دس��ت بدهد .نهایتا اینکه این پیشنهاد ترامپ تنها
یک بلوف سیاسی است که همانطور که اشاره شد،
از روی اس��تیصال و در جهت افزایش ش��انس خود
برای پیروزی در انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا
میباش��د و از طرفی میتواند حاکی از آن باشد که
وی شانس خود را برای پیروزی در انتخابات کمرنگ
می بیند که به این بلوف های ناشیانه متوسل شده
اس��ت .رئیس جمهوری ایاالت متحده که چند روز
پیش در جریان یک نطق انتخاباتی در ایالت فلوریدا
برای هواداران خود س��خن میگفت بار دیگر اعالم
ک��رد که ایران و ونزوئال تمایل دارند مذاکره کنند و
برای حل مش��کالت با توافقی دس��ت یابند .دونالد
ترام��پ با این حال در جریان این س��خنرانی تاکید
کرده است که پس از انتخابات شرایط برای توافق با
ایسنا
دو کشور یاد شده سختتر خواهد بود.

آمریکا به طرز آش��کار و با صدای بلند حاضر به انجام این کار نش��ده اس��ت.
باور این مس��اله س��خت است که دولت آمریکا بتواند هر کشور دیگری غیر از
ایاالت متحده را متقاعد کند که از اختیارات قانونی و حقوقی برخوردار است
تا تحریم های سازمان ملل را به طور یکجانبه وضع کند ،آن هم در شرایطی
که سایر اعضای شورای امنیت خواستار آن نیستند .اینکه آیا کسی در داخل
ایاالت متحده متقاعد می ش��ود یا نه ،باید توس��ط افرادی قضاوت شود که از
من صالحیت بیشتری دارند.
پامپئو با این استدالل که آمریکا این حق را دارد تا خواستار اعمال
مکانیس�م ماشه شود و س�ازمان ملل نیز این وظیفه را دارد تا آنها را
اجرا کند ،گفته اس�ت " کش�وری که امروز منزوی شده است ،ایاالت
متحده نیست بلکه ایران است ".دیدگاه شما چیست؟
اگر شیوع ویروس کرونا را که باعث انزوای بسیاری از کشورها شده است ،کنار
بگذارم ،به طور کلی برداشت من این است که ایران منزوی تر از ایاالت متحده
است .به این دلیل که دولت فعلی آمریکا از قدرتش در جهان برای ترساندن و
ارعاب شرکتهای اروپایی و سایر شرکتها استفاده می کند تسنیم

