
دیپلماسی تحریم آمریکا یعنی 
چکشی که همه را میخ می بیند

س��وء اس��تفاده آمریکا از تحریم با انگی��زه دفاع از 
بشردوس��تی و حمایت از عدال��ت و انصاف و یا در 
راستای احساس مس��ئولیت بین المللی کاخ سفید 
ب��ه عن��وان یک ابرق��درت صورت نمی گی��رد بلکه 
اساس��ا نشان دهنده طرز فکر برتری طلبی مقامات 

آمریکایی است.
روزنام��ه »پیپ��ل دیل��ی« در گزارش��ی ب��ا عنوان 
»دیپلماس��ی تحریم آمریکا قوانی��ن بین المللی را 
زیر پا م��ی گذارد«،  نقل قول��ی از »آبراهام مازلو« 
روانشناس آمریکایی آورده است که می گوید کسی 
که فقط چکش در دس��ت دارد، همه چیز را شبیه 
می��خ می بیند؛  این نقل قول به وضوح دیپلماس��ی 

فعلی تحریم آمریکا را مجسم می کند.
پیپل دیلی به نقل از آمار ارائه ش��ده از سوی مجله 
»آتالنتیک« نوش��ت آمریکا از تاریخ س��وم ماه مه 
سال 2019 میالدی تاکنون، روی هم رفته 7 هزار 
و 967 مورد تحریم را اعمال کرده اس��ت؛ بر اساس 
 Gibson, Dunn &« آم��ار ش��رکت حقوق��ی
Crutcher«، دولت آمریکا در فواصل س��ال های 
2017 ت��ا 2019 میالدی، مجموعا بیش از 3 هزار 
و 200 م��ورد تحریم را علیه اش��خاص و نهادهای 

خارجی وضع کرده است.
بر اساس این گزارش، سوء استفاده آمریکا از تحریم 
با انگیزه دفاع از بش��ر دوس��تی و حمایت از عدالت 
و انصاف و یا در راس��تای احس��اس مسئولیت بین 
الملل��ی دولت واش��نگتن به عنوان ی��ک ابرقدرت 
صورت نمی گیرد بلکه اساسا نشان دهنده طرز فکر 
»من اول« و برتری طلبی مقامات آمریکایی است.

در تاری��خ 8 اکتبر برابر با 17 مه��ر بود که آمریکا 
دور جدیدی از تحری��م ها علیه ایران را اعالم کرد 
و متعاقب آن 18 بانک اصلی در ایران را در لیست 

سیاه خود قرار داد.
از زم��ان ش��یوع وی��روس کرون��ا تاکن��ون آمریکا 
همچن��ان به تحری��م های بلند م��دت علیه ایران، 
کوبا، ونزوئال و سایر کشورها اصرار ورزیده و فاجعه 
های بشردوستانه زیادی را در این کشورها رقم زده 
اس��ت. آمریکا در هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس 
سازمان ملل به صورت یکجانبه و با وجود مخالفت 
13 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان 
ملل، 27 نهاد و فرد مرتبط با برنامه های تسلیحات 
موش��کی و تس��لیحات متعارف و برنامه هسته ای 

ایران را تحریم کرد.
پیپ��ل دیلی نوش��ت که آمریکا به عنوان کش��وری 
که از »برجام« خارج ش��د، قوانی��ن بین المللی را 
نقض کرد و به سازمان ملل به عنوان یک نهاد چند 
جانبه احترام نگذاشت و با استفاده یک جانبه از هر 
آنچه مناس��ب منافع خودش می داند و رها کردن 
هر آنچه به نفع آمریکا نیست، استکبار و خودبینی 

اش را به تصویر کشید.
پیپل دیلی با اش��اره ب��ه اینکه ایران تنه��ا پرونده 
مربوط به دیپلماس��ی تحریم آمریکا به ش��مار نمی 
آید، نوشت »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا اخیرا 
از توقیف دارایی »فاتو بنسودا« دادستان دیوان بین 
الملل��ی کیفری خبر داده اس��ت؛  علت تحریم عالی 
تری��ن مقامات دی��وان بین المللی کیفری توس��ط 
آمری��کا به این جهت بوده که این نهاد به تحقیقات 
خ��ود در زمینه ارت��کاب جنایات جنگ��ی ارتش و 

پرسنل اطالعاتی آمریکا ادامه داده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا به عنوان کشوری که 
همواره سایر کشورها را به نقض قوانین بین الملل و 
نقض حقوق بشر متهم می کند، دیوان بین المللی 
کیف��ری را تحری��م کرد تا از مس��یر تحقیقات این 

دیوان خارج شود.
تحریم ه��ای آمریکا اخیرا ش��رکت های »Ant« و 
»Tencent« چی��ن را هدف گرفت��ه اند؛ در عین 
حال، تی��ک تاک نیز با وج��ود 100 میلیون کاربر 
ماهانه در آمری��کا همچنان با سرنوش��تی نامعلوم 
روبرو اس��ت؛ »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
در آگوست سال جاری با صدور یک دستور اجرایی 
، اس��تفاده از تیک تاک در آمریکا را به بهانه تهدید 
آن ب��رای امنیت مل��ی آمریکا و ب��دون هیچ گونه 
مدرک��ی، ممنوع اعالم کرد. ب��ا نگاهی به مجموعه 
تحریم های آمریکا علیه ش��رکت »آلستوم« فرانسه 
و »توش��یبا« در ژاپن و غول ه��ای مخابراتی چین 
مانند  و  این نتیجه گیری چندان دشوار نیست که 
بگوییم منطق دیپلماسی فعلی آمریکا این است که: 
هر چیزی که خوب اس��ت بدزد و از طریق تحریم 
چپاول کن. »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
اع��الم کرده اس��ت که آمریکا تقریب��ا یک هدف را 
دنبال می کند و آن این است: داشتن فرصت و حق 
انجام هر کاری که آمریکا را در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی و سایر بخش های مربوط به فعالیت های 

بشری راضی می کند. تسنیم 

خبر گزارش

ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ رژیم صهیونیستی که هیچ 
دس��تاوردی در خصوص حمایت از تروریس��ت هایی مانند 
داعش در سوریه و عراق به دست نیاورد تالش نموده است 
با ایجاد درگیری ه��ای نظامی در منطقه قفقاز که به دلیل 
ش��رایط خاص جغرافیایی قومی و مذهب��ی می تواند مانند 
بش��که باروت منفجر شده و این منطقه را برای مدت قابل 
توجهی متش��نج نگهدارد تالش پنهان و آش��کاری را آغاز 
کرده است. آغاز دوباره درگیری میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان در قره باغ موجب بروز ناامنی های زیادی در 
قفقاز جنوبی خواهد ش��د که نه تنها پیامدهای س��نگینی 
برای هر دو طرف در بر خواهد داشت بلکه سایر کشورهای 
منطقه نیز س��الها باید ت��الش کنند تا تبعات ویرانگر آن را 
کنترل و خنثی کنند. مناقشه میان جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی در سال 1988 
میالدی آغاز و در سال 1992 به درگیری نظامی تبدیل و 

تا ماه می سال 199۴ ادامه یافت.
بر اثر این مناقش��ه که صدها تن از هر دو طرف جان خود 
را از دس��ت دادن��د، منطقه قره باغ کوهس��تانی جمهوری 
آذربایجان و هفت شهرس��تان دیگ��ر همجوار آن به تصرف 
نیروهای ارمنی درآمد.هر چند تصور یک جنگ طوالنی در 
منطقه مهم و راهبردی قفقاز جنوبی هم جالب نیس��ت، اما 
اگ��ر درگیری میان باکو و ایروان مدت کوتاهی نیز به طول 
بینجامد، حتی در این صورت نیز خسارات جبران ناپذیری 

بر منطقه تحمیل خواهد شد.
جمهوری آذربایجان که برخی شهرهایش از سوی ارمنستان 
اش��غال شده است، در نگاه اول به همین علت با ارمنستان 
وارد یک نزاع شده اس��ت، اما دالیل زیادی وجود دارد که 
برخی کش��ورها نیز به بهانه بعضی اش��تراکات و قراردادها، 
ب��ه آتش این درگیری خونین دامن زده و با این عمل مانع 
هرگونه تحرک دیپلماتیک و حل و فصل مناقش��ه از طریق 

دیپلماسی و مذاکره شده اند.
ش��واهد میدانی و محتواهای رس��انه ای نیز نشان می دهد 
ک��ه بازیگران مختلف در این حوزه، ب��ه این موضوع یعنی 
وارد آمدن خس��ارت های زیاد به واسطه جنگ، نه تنها فکر 
نمی کنن��د بلکه تالش می کنند ت��ا به نوعی بر آتش جنگ 

بدمند و شعله های ویرانگر آن را مشتعل تر سازند.
خواس��ته برخی کشورها برای یافتن یک زمین بازی جدید 
ب��رای اهداف خاصی اس��ت ک��ه از آن جمل��ه می توان به 
کوچاندن تروریس��ت ها و برخورداری آنان از یک موقعیت 
جدید بعد از س��وریه، افغانس��تان و ... اشاره کرد. برخی از 
ش��بکه های خبری نیز در شبکه های مجازی ادعا می کنند 
که این تروریس��ت ها با کمک بعضی از کش��ورهای حامی 
خود از سوریه به منطقه مورد مناقشه جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان انتقال داده شده اند و ارتش باکو نیز با کمک 
همین افراد مس��لح توانسته بیش از 6 روستا در منطقه قره 
باغ را تصرف کند. اگر این گزارش ها صحت داش��ته باشد، 
آنگاه باید منتظر روزهای پرتنش تر در منطقه باشیم که در 

آن صورت موضوع ابعاد دیگری خواهد یافت.

آمریکا و متحدانش نمی خواهند مناقشه 
قره باغ پایان یابد

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه در 

گفت وگو با سیاست روز پیرامون تبعات حضور تروریست های 
تکفیری-وهابی در منطقه قفقاز جنوبی گفت: برای بررسی 
ش��رایط کنونی مناقش��ه قره باغ که در ح��ال حاضر به یک 
جنگ تأس��ف بار که براس��اس آمار موجود تاکنون بیش از 
500نف��ر از اتباع دو کش��ور آذربایج��ان و قره باغ که بخش 
اعظم آنان غیر نظامی بودند جان باختند بپردازیم شایس��ته 

است تاریخچه کوتاهی از این مناقشه مرور شود. 
وی اف��زود: تاریخ این مناقش��ه به 
سالیان دور بر می گردد اما احیای 
منازعات فی مابین حداقل حدود 
30س��ال پی��ش یعنی در س��ال 
1993 میالدی که درگیری نظامی 
بین دو کشور به اوج خود رسید و 
بخش هایی از کشور آذربایجان که 
به تازگی به اس��تقالل رسیده بود، 

بر می گردد.
کارشناس مسائل سیاست خارجی 
بی��ان داش��ت: آن س��ال کش��ور 
ارمنس��تان تازه استقالل یافته که 
آن ه��م مانند آذربایج��ان از اتحاد 
جماهیر شوروی سابق جدا شده و 
کش��وری مستقل را تشکیل داد به 
بخش هایی از س��رزمین آذربایجان 
که قره باغ نامیده می شد و اکثریت 
س��اکنین آن آذری بودن��د و البته 

تعداد کمتری نیز ارمنس��تانی بودن��د حمله کرد وخاک آن 
کش��ور را به نام منطقه قره باغ تص��رف کرد که البته با فراز 
و فرودهای نظامی و سیاس��ی آن منطق��ه به عنوان منطقه 

خودمختار تحت الحمایه عربستان اداره می گردد. 
اس��تاد دانشگاه اظهار داشت: س��ال بعد از آن سازمان ملل 
متحد قطعنامه هایی مبنی بر اشغال خاک آذربایجان توسط 
ارمنستان صادر نمود و تا امروز این قطعنامه ها پا برجاست؛ 
از آن تاری��خ تاکنون در چندین مرحله مناقش��ات این دو 
کشور به درگیری نظامی اما کوتاه مدت تبدیل شده است، 
در تمام این ایام قرار بر این ش��د که به واس��طه گری چند 

کش��ور از جمله آمریکا، روسیه، فرانس��ه، ترکیه، بالروس، 
آلم��ان، ایتالیا، پرتغال، هلند، س��وئد، فنالن��د و همچنین 
ارمنس��تان و آذربایجان، که مجموعاً به آن کش��ورها گروه 
مینس��ک اطالق می شد؛ این مناقشه حل و فصل گردد که 
تاکنون این گروه یا نخواس��تند یا نتواس��تند این مناقش��ه 
را بر اس��اس قطعنامه های س��ازمان ملل و توافق دو کشور 

ارمنستان و آذربایجان حل و فصل کنند. 
وی گف��ت: در ماه ه��ای اخی��ر که 
تح��رکات منطق��ه ای رژیم غاصب 
صهیونیس��تی دور ت��ازه ای به خود 
گرف��ت فریب کاری ای��ن رژیم به 
دلیل به بن بست رسیدن حیله های 
آن در مناطق مختلف غرب آس��یا 
به منطقه قفقاز رسید و دست های 
پنهان و آشکار این رژیم در فروش 
تس��لیحات نظام��ی و تحریک دو 
کش��ور آذربایجان و ارمنس��تان تا 

حدود زیادی آشکار گردید. 
رژی��م  صدرالحس��ینی؛  ب��اور  ب��ه 
صهیونیستی که هیچ دستاوردی در 
از تروریست هایی  خصوص حمایت 
مانند داعش در س��وریه و عراق به 
دس��ت نیاورد تالش نموده اس��ت 
با ایج��اد درگیری ه��ای نظامی در 
منطق��ه قفقاز که به دلیل ش��رایط 
خاص جغرافیایی قومی و مذهبی می تواند مانند بشکه باروت 
منفجر شده و این منطقه را برای مدت قابل توجهی متشنج 

نگه دارد تالش پنهان و آشکاری را آغاز کرده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این رژیم از یک طرف برای 
هر دو کش��ور ذکر ش��ده انواع و اقسام سالح های نظامی را 
می فروش��د و از طرف دیگر هر دو کش��ور را تحریک برای 
جن��گ می نماید تا بتواند به این وس��یله ه��م در آمدهای 
خ��ود را افزایش دهد و هم حواس و توان رس��انه ها و افکار 
عمومی را از مهمترین مس��ئله جهان اسالم یعنی فلسطین 
و جنایات این رژیم در آن س��رزمین به منطقه قفقاز جلب 

نمای��د؛ البته این پروژه یک پروژه در هم تنیده اس��ت که 
با کمک نظام س��لطه از جمله آمری��کا و انگلیس نیز بطور 

مستقیم حمایت می گردد. 
صدرالحس��ینی معتقد اس��ت؛ در ای��ن میان ب��ا توجه به 
اختالفات س��نتی ترکیه و ارمنس��تان که ب��ه دوران جنگ 
اول جهان��ی بر می گ��ردد، ترکیه نیز یک��ی از آتش بیاران 
ای��ن معرکه خطرناک ش��ده اس��ت؛ ترکیه ب��رای جبران 
شکست های متعدد خویش از جمله شکست در حمایت از 
تروریست ها برای سرنگونی نظام سیاسی سوریه و همچنین 
موفق نش��دن در درگیری نظامی در کشور لیبی، درمنطقه 
قفقاز به دنبال انتقام گیری از ارمنس��تان بوده و با گس��یل 
تروریس��ت های مفلوک شکست خورده و اجیر شده خود از 
دو منطق��ه یاد ش��ده به قفقاز به دنبال اه��داف نامبارک و 

نامعقول خود است. 
وی با طرح این سوال که  اگر تروریست های تحت حمایت 
ترکیه در س��وریه و لیبی می توانس��تند به اهداف ترکیه در 
منطقه کمک کنند باید می توانس��ت در لیبی و سوریه که 
هم مرز با ترکیه اس��ت و این کش��ور مرزهای خود را برای 
آموزش، گس��یل و حمایت همه جانب��ه بازکرده بود موفق 
می شد؟، بیان داشت: در پاسخ باید گفت ترکیه هرچه باید، 
برای شکستن نظام سیاسی سوریه در میدان نظامی تالش 
کرد، همچنین این کشور در پشت میز مذاکرات در سوچی، 
آس��تانه و آنکارا و تهران هرچه می توانست کارشکنی کرد 
اما در نهایت موفق نش��د به اه��داف نامعقول و غیر قانونی 
خود دس��ت یاب��د و مطمئناً در حمایت از تروریس��ت های 
اعزام ش��ده به منطقه قره باغ نیز موفق نخواهد بود اما این 
اقدام ترکیه کامال در راس��تای اهداف نظام س��لطه و رژیم 
صهیونیس��تی قابل تحلیل اس��ت و دلیل آن این است که 
آن کشورها هس��تند که می خواهند مناطق مختلف جهان 

اسالم پر از آشوب درگیری و ناامنی مستمر باشد. 
وی گفت: به یقین جمهوری اسالمی ایران در تامین امنیت 
مل��ی خویش هم��ان گونه که در صده��ا کیلومتر دورتر با 
درایت عقالنیت و راهبردی مش��خص اجازه ورود تروریسم 
به پشت مرزهای خود را نداد، در این مورد نیز با هوشیاری 
کام��ل همه نهاده��ای مربوطه اج��ازه ناامن��ی درمرزهای 
مش��ترک خویش با دو کش��ور آذربایجان و ارمنس��تان را 
ب��ه هیچ عنوان نخواهد داد و این تجربه ای اس��ت که نظام 
جمهوری اسالمی به خوبی آن را می داند و با چشم باز همه 
زوایای پنهان و آش��کار آن را تحلیل منطقی نموده و برای 

آن راهبردهای ستادی و عملیاتی طراحی نموده است. 
این استاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد؛ اقدامات اخیر رژیم 
صهیونیستی که با چراغ سبز آمریکایی ها برای عادی سازی 
رواب��ط بین بعضی از کش��ورهای ذره ای حوزه خلیج فارس 
با رژیم صهیونیس��تی و مطرح نم��ودن معامله قرن و حتی 
بعضی از حرکات مش��کوک کشورهای همسایه در راستای 
تامین منافع نظام س��لطه کامال مد نظر جمهوری اس��لمی 
بوده و هیچ گاه تهدیدات موجود را که از س��وی رسانه های 
بیگانه بزرگ نمایی می ش��ود به عنوان تهدید واقعی تصور 
نخواهد کرد و ضمناً توانمندی های حوزه دفاعی خود را با 
توجه به تهدیدات واقعی و غیر برجسته شده در حدی قرار 
خواهد داد که در صورت عملی شدن تهدیدات برای کشور 

تهدید کننده غیر قابل تصور خواهد بود. 
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تهدیدات تروریست های تکفیری در منطقه قره باغ از نگاه کارشناس مسائل سیاسی

سناریوی جنگ های نیابتی برای متشنج نگه داشتن منطقه 

اذعان مقام رژیم صهیونیستی به قدرت موشکی و منطقه ای ایران 
رئی��س بخ��ش تحقیقات س��ازمان اطالعات نظامی رژیم صهیونیس��تی 
ایران را خطرناک ترین تهدید برای اس��رائیل خواند. درور شالوم، گفت: 
دس��تیابی ایران به س��الح هسته ای خش��ونت علیه اس��رائیل از سوی 
جنبش ه��ای مقاومت را افزایش می دهد زیرا تمام قدرت و امکانات این 

جنبش ها از ایران است. وی گفت: ایران برای دستیابی به بمب هسته ای 
عجله نمی کند تا آمریکا علیه آنها اقدامی نکند اما در س��اخت سانتریفیوژها 

و تحقیق و پیش��رفت در این زمینه تالش خواهد کرد و بعدها ش��رایطی را ایجاد 
خواهد کرد که به بمب هس��ته ای دس��ت یابد. این مقام رژیم صهیونیستی تاکید 
کرد: تا این لحظه ثابت نش��ده اس��ت که خروج آمریکا از برجام به سود اسرائیل 
بوده اس��ت. او همچنین ترور سردار سلیمانی را اقدامی راهبردی از سوی آمریکا 

برای توقف و یا کند کردن اقدامات ایران توصیف کرد. صداوسیما 

سفر هیأت صهیونیستی به منامه با چاشنی ایران ستیزی
وزیر س��ابق ارتباطات رژیم صهیونیس��تی با تکیه بر سیاس��ت دیرینه 
ایران س��تیزی تل آویو از س��فر قریب الوقوع خ��ود در رأس یک هیأت 
اسرائیلی به بحرین برای بررسی همکاری اقتصادی و احتمال همکاری 
نظامی خبر داد. ایوب قرا از س��فر قریب الوقوع خود به بحرین در رأس 

یک هیأت از بازرگانان اس��رائیلی خبر داد و گفت که این سفر به منظور 
بررس��ی و اطالع از فرصت های س��رمایه گذاری در بحرین به ویژه در بخش 
غذا، کشاورزی، پزشکی و همکاری در دانشگاه های بحرین صورت می گیرد.

وی که از مهمترین ش��خصیت های سیاسی حامی عادی سازی روابط کشورهای 
عربی با تل آویو اس��ت، در مصاحبه با روزنامه بحرینی »االیام« مدعی شد: صلح 
با کش��ورهای عربی ابعاد زیادی دارد که همکاری اقتصادی و تجاری، همکاری 

در بخش های فنی و سایبری از جمله آنهاست. فارس 

اتهام وزیر خارجه مغرب علیه ایران
وزی��ر خارجه مغرب ضمن مطرح کردن این ادعا که ایران ثبات مغرب 
را تهدید می کند، تصریح کرد، رباط همچنان رابطه ای با تهران نخواهد 
داشت. اردیبهشت ماه دو سال پیش )1397( بود که مغرب، ایران را به 
حمایت از گروه نظامی-سیاسی جبهه پولیساریو متهم کرد و به همین 

بهان��ه از قطع روابط دیپلماتیک خود با ته��ران خبر داد. ناصر ابوریطه 
وزیر خارجه مغرب در گفت وگویی با ش��بکه اس��کای نیوز مدعی ش��د: با 

توج��ه به ادام��ه تهدیدهای ایران علیه ثبات مغرب، رواب��ط مغرب با ایران بدون 
تغییر باقی خواهد ماند. وی ادامه داد، سیاست خارجی مغرب که شاه این کشور 
محمد شش��م در سال 2018 آن را تش��ریح کرد بر پایه شفافیت در روابط با هر 
کشوری استوار است. اقدام مغرب در قطع روابط با ایران در آن زمان با استقبال 

کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن همراه بود.  تسنیم 

به یقی���ن جمهوری اس���امی ایران 
جمهوری اس���امی ایران در تامین 
امنیت ملی خویش همان گونه که 
در صده���ا کیلومت���ر دورتر با درایت 
مش���خص  راهب���ردی  و  عقانی���ت 
اج���ازه ورود تروریس���م ب���ه پش���ت 
ای���ن  در  ن���داد،  را  خ���ود  مرزه���ای 
م���ورد نیز ب���ا هوش���یاری کامل همه 
نهاده���ای مربوط���ه اج���ازه ناامن���ی 
درمرزه���ای مش���ترک خوی���ش با دو 
کش���ور آذربایجان و ارمنستان را به 

هیچ عنوان نخواهد داد

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان اع��الم کرد، 
27 مهرم��اه س��اعت 3:30 دقیقه بام��داد محدودیت های 

تسلیحاتی علیه ایران ملغی می شوند.
س��عید خطی��ب زاده درب��اره زم��ان لغ��و محدودیت های 
تس��لیحاتی گفت که این تحریم ها هفت��ه بعد 27 مهرماه 
ساعت 3:30 دقیقه بامداد ملغی می شوند. وی گفت: هفته 
آینده 17 اکتبر )27 مهر ماه/ یکشنبه(  ساعت 3:3 بامداد 
محدودیت های تسلیحاتی مندرج در قطعنامه 2231 ملغی 
می ش��ود. مهم ترین بعد هفته آینده، باور شکست تاریخی 
آمریکاست که به رغم تمامی گردن کشی ها و حیله گری ها 
و اقدامات فراقانونی نتوانست کار خود را جلو ببرد. بار دیگر 
جمهوری اس��المی ایران نشان داد که امریکا آنقدر هم که 

اعالم می کند، قدرقدرت نیست.
وی افزود: در این س��اعت دو اتفاق مهم می افتد، اول اینکه 
نظ��ام مجوز خواهی ص��ادرات و واردات اقالم تس��لیحاتی 

از و ب��ه مقصد ایران به صورت خودکار لغو می ش��ود. دوم 
اینکه محدودیت سفر 23 شخص حقوقی موضوع فهرست 
2231، شق ،5 بند ،6 ضمیمه ب قطعنامه 2231 است که 

رفع می شود. این هم از ابعاد مختلف مهم است.
وی در این باره افزود: آمریکا در ش��هریور تمام تالش خود 
را کرد تا جلوی برداش��ته شدن خودکار تحریم ها در حوزه 
تسلیحاتی را بگیرد و نتوانست. نه دارو نه غذا و نه مراودات 
هی��چ کدام تحریم نیس��تند، اینجا دولت ترامپ اس��ت که 
می خواهد قاضی، پلیس و دادستان و مجری تمامی احکام 
باش��د. البته وق��ت این گردنکش��ی ها خیلی وقت اس��ت، 
گذشته اس��ت. طرف های ثالثی وجود دارند که بسیاری از 
ش��رکت های خصوصی آنها در رعب و وحشت تشر آمریکا 
قرار دارند و این یک واقعیت اس��ت و ای��ن بعد غیرقانونی 
تحریم ه��ای آمری��کا از ی��ک طرف و ارعاب آن نس��بت به 
کش��ورهای ثالث و کمپانی های خصوصی از یک طرف، کار 
را سخت کرده است، ولی این مسئولیت حاکمیت در ایران 

را ذره ای کم نمی کند.
خطی��ب زاده ادام��ه داد: قصد ما اجرای نمایش��ی یا اعالم 
تبلیغاتی چیزی نیس��ت چون که فکر می کنیم در شرایط 
جنگ جدی اقتصادی با آمریکا و اذناب آن به سر می بریم و 
در این زمان جنگ، مهمترین چیز حفظ ارتباطات، مسیرها 

و مجاری است و در این مسیر هم ادامه می دهیم.
وی درباره س��فر ظریف به چین گفت: این سفر دارای ابعاد 

مختلف��ی بود. موانع مش��خصی در برخی م��راودات عادی 
پیش آمده بود. س��فر آقای ظریف برای رفع این موانع بود. 
گفتگوهای مثمرثمری ش��کل گرفت. درباره ارتقای روابط 
دوجانبه در ابعاد اقتصادی و تجاری و پولی و مالی با طرف 
چینی صحبت های خوبی ش��ده اس��ت. هر دو کش��ور نگاه 
یکس��انی درباره تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی آمریکا 
دارند.ای��ن س��فر ابعاد منطقه ای و بین المللی هم داش��ت. 
چین هم مثل روسیه طرحی رابرای گفتگو در خلیج فارس 
ارائه کرده اس��ت. ای��ران از طرح هایی ک��ه گفت وگوهای 
فراگی��ر را پیش��نهاد کند اس��تقبال می کند. ط��رح ایران 
فراگیرتری��ن و س��اختاردارترین طرح اس��ت. ابعاد و اصول 
در این طرح ها با هم مش��ترک است. امیدواریم طرف های 
مختل��ف در منطقه خلیج فارس همگی به این درک و فهم 
برسند که زمان گفت وگوها خیلی وقت است، فرا رسیده و 

آنها غایب هستند.
وی در خصوص تحریم های جدید آمریکا گفت: یک دوستی 
می گفت که گویی آمریکایی ها سرچ کرده اند و هر چیزی که 
پس��وند یا پیشوند بانک داشته در این فهرست قرار داده اند. 
فقط گویی پاوربانک باقی مانده اس��ت که آنها در این لیست 
قرار نداده اند. اینها همه نمایش اس��ت. البته نمی گوییم که 
این تصمیمات و تحریم ها خس��ارتی به همراه نداشته است 
بلکه خس��ارت های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه 
داشته است. دولت آمریکا مسئول جبران این خسارت هاست 

و خس��ارت وارده به ایران در الیحه ارائه شده به دیوان بین 
المللی دادگس��تری احصا شده است و آمریکایی ها باید این 
خس��ارت ها را جبران کنند. ما برای اینکه جلوی این شوک 
ه��ا را بگیریم ماه هاس��ت که تالش می کنی��م. آمریکا یک 
کارزار جنگ روانی گسترده ای را علیه ایران شکل داده است. 
گرچه هر گونه قدمی که برداش��ته اند به نتیجه دلخواه خود 
نرس��یده اند. آمریکا اکنون از اعتیاد ب��ه تحریم ها به جنون 
تحریم رسیده است. همانطور که گفتم این اقدامات در قالب 
جنگ روانی است اما کلیت آن خسارت هایی را به ایران وارد 
کرده که باید آمریکا جبران کند و مردم شک نداشته باشند 

که ما قران به قران آن را نقد می کنیم.
وی درباره رای دادگاه آمریکایی در پرونده رابرت لوینسون 
و پرداخت غرامت 1,۴6 میلیارد دالری به خانواده او گفت: 
اینک��ه ی��ک دادگاه، دولتی را محکوم کن��د و آمریکایی ها 
تصور می کنند همه کاره دنیا هس��تند، خنده دار اس��ت و 
فقط به درد خودش��ان می خورد. باره��ا اعالم کردیم و هر 
اطالعاتی که الزم بوده از مجاری مختلف داده ش��ده است 
و اتفاق��ا وزیر خارجه وقت آمریکا ب��ه صراحت گفته که او 
)لوینس��ون( از ایران خارج شده و در منطقه دیگری است. 
اینها بهانه گیری هایی اس��ت که عنوان می کنند و البته ما 
متوجه وضعیت خانواده او هستیم که دنبال یافتن پایانی بر 
این پرونده هستند، ولی باید پایان را در واشنگتن جستجو 

کنند نه در تهران. تسنیم 

   خطیب زاده: 

اشتباه آمریکا در شناخت 
عکس العمل ایران منجر به 

کابوس خواهد شد


