
رایزنی جاللی با معاون وزیر خارجه 
روسیه

کاظللم جالی سللفیر جمهوری اسللامی ایران در 
روسیه با سرگئی ورشنین معاون وزیر امور خارجه 

روسیه دیدار و گفت وگو کرد. 
در این ماقات طرفین در خصوص طیف وسللیعی 
از موضوعللات در مورد روابللط دوجانبه و تحوالت 
منطقه ای و بین المللی از جمله سللوریه ) وضعیت 
ادلب، روند آسللتانه، آوارگان و پناهندگان سوری، 
پرونللده شللیمیایی سللوریه(، طرح روسللیه برای 
برگزاری اجاسللی در زمینلله تامین امنیت جمعی 
در منطقه خلیج فارس، یمن، حقوق بشللر و کرونا، 

تبادل نظر کردند.
آنهللا همچنین ضمن اشللاره بلله همکاری های دو 
کشللور در چارچللوب مجامع بین المللللی از جمله 
سللازمان ملل متحد بر لزوم تداوم این همکاری ها 
بلله ویژه در راسللتای مقابله با اقدامللات یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا در سطح جهانی و همچنین دفاع 
از مبانللی حقوق بین الملل، تاکیللد کردند.  در این 
ماقات طرفین بر ضرورت تداوم رایزنی و همکاری 
بین دو کشللور در رابطه با مسللائل منطقه تاکید و 
نسبت به استمرار تماس ها و دیدارهای خود در این 

خصوص ابراز تمایل کردند. باشگاه خبرنگاران 

شرایط سفر شهروندان ایرانی به 
مالزی اعالم شد

با ادامه ممنوعیت سللفرهای توریستی بین ایران و 
مالزی، دولت مالزی شللرایط سفر شهروندان ایرانی 

و ۲۲ کشور دیگر را اعام کرد.
دولت مالزی با اعام مقررات جدید سفر شهروندان 
۲۳ کشللور از جمللله ایللران، قرنطینه بللرای اتباع 
خارجللی ایللن کشللورها را در بللدو ورود به مالزی 
اجبللاری کرد. ایللن قانون اتباع خارجللی را که در 

مالزی اقامت دائمی دارند نیز شامل می شود.
بنابر اعام سفارت مالزی در تهران که به وزارت امور 
خارجه ایران، شرکت های هواپیمایی و آژانس های 
مسافرتی نیز اباغ شده است، هزینه کامل قرنطینه 
اجباری به عهده مسللافر بللوده و دولت مالزی هیچ 
کمکی در این زمینه ندارد. هزینه قرنطینه مسللافر 
در این کشور۴۷۰۰ رینگیت مالزی )حدود ۱۰۹۷ 
دالر( تعیین شده اسللت که این مبلغ در بدو ورود 
مسافر توسط نمایندگان وزارت بهداشت این کشور 

دریافت می شود. ایسنا 

نماینده ایران در سازمان ملل:
 کمک های هسته ای به عربستان 

سعودی متوقف شود
نماینللده ایللران در دفتر سللازمان ملللل ضمن رد 
ادعاهای بی اساس سفیر عربستان سعودی در این 
سللازمان، خواسللتار اجرای کامل موافقتنامه جامع 
پادمان توسط این کشور شد و بر توقف کمک های 

هسته ای به ریاض تأکید کرد.
حیدرعلی بلوجی در اظهاراتی در کمیته اول مجمع 
عمومی سللازمان ملل متحد ضمن رد اتهامات بی 
اسللاس سللفیر سللعودی علیه ایران، اظهار داشت: 
دیدن این درجه از خصومت از سللوی کشللورهایی 
همچون عربستان سعودی تاسف آور است، در حالی 
که ایران همواره طرح های صلح را برای تامین ثبات 

منطقه ارائه کرده است.
وی با اشللاره به اینکه سللعودی ها ایللن طرح ها را 
نپذیرفته اند، یادآور شد: عربستان سعودی بر عکس 
به سیاست های ناموفق خود و تاش برای اتهام زنی 
به ایران ادامه داده است. نماینده ایران فعالیت های 
هسللته ای جمهوری اسللامی ایران را کاما شفاف 
خواند و با اشللاره به همکاری کامل ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، به گزارش های آژانس مبنی 

در تأیید همکاری ایران با این سازمان پرداخت.
بلوجی خطاب به نماینده عربستان خاطرنشان کرد: 
مرجع صالح برای نظارت بر فعالیت های کشورهای 
عضو، آژانس بین المللی انرژی اتمی است. اگر قرار 
باشللد موضوعات به شللکلی منصفانه مورد بحث و 
بررسللی قرار گیرد، مللوارد زیادی وجللود دارد که 

سعودی ها باید آنها را روشن و شفاف کنند.
وی بلله عدم اجرای توافقنامه جامع پادمان توسللط 
عربسللتان اشللاره کرد و افزود: این کشور توافقنامه 
جامع پادمانی را به طور کامل اجرا نمی کند و حتی 
همیللن مقدار برناملله اندک فعلی خللود را علیرغم 
درخواست آژانس، برای تایید در اختیار این سازمان 
قللرار نمی دهد. نماینللده جمهوری اسللامی ایران 
تصریح کرد: جامعه بین الملل باید از ریاض بخواهد 
که فللورا توافقنامه جامع پادمانللی را به طور کامل 
اجرا کند. به گفته وی توقف کمک های هسته ای به 
عربسللتان سعودی تنها راهی است که می تواند این 

نگرانی ها را کاهش دهد.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار گزارش

لفاظی هللای "دونالد ترامپ" علیه ایران در حالی این روزها 
که تللا انتخابات ریاسللت جمهوری آمریللکا تقریبا ۲۱روز 
باقی مانده اسللت، ریتم تندتری به خود گرفته که ناظران 
سیاسللی بر این باورند رییس جمهور آمریکا با این شللیوه 
تبلیغ می خواهد بگوید که توانسللته با فشار و تحریم، ملت 
ایللران را ضعیف کنللد. او در این توهم اسللت که به دلیل 
تحریم های ظالمانلله علیه ملت ایران، جمهوری اسللامی 
با مشللکات متعدد اقتصادی مواجه شللده است، او خیال 
پردازی می کند که ایرانی هللا با او "تماس خواهند گرفت" 
امللا باید بداند انقدر منتظر تماس باشللد تا زیر پایش علف 
سبز شود. آمریکا می داند ملت ایران مسیر مقاومت را پیش 
گرفتلله و با تکیه بر تللوان و ظرفیت هللای داخلی و همت 
جوانان برومند خود نه تنها بر تمامی مشکات کشور فائق 
خواهللد آمد بلکه بللا این مقاومت روسللیاهی بزرگی برای 

دولتمردان آمریکایی رقم خواهد خورد.
"بعد از پیروزی در انتخابات ایرانی ها تماس می گیرند"؛ این 
جمله ای اسللت که درنطق انتخاباتی اخیللر دونالد ترامپ 

رییس جمهور آمریکا مطرح شده است.
دونالد ترامپ در این تجمع انتخاباتی که در شللهر سنفورد 
ایالللت فلوریللدا برگزار شللد گفت: من از توافق هسللته ای 

فاجعه بار دولت قبل با ایران که فاجعه بود، خارج شدم.
ترامپ بار دیگر مدعی شد دولت باراک اوباما، رئیس جمهور 
سابق آمریکا ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد به ایران داده است. 
ترامللپ گفت: ایرانی هللا می گویند رئیس جمهللور اوباما به 
مللا ۱۵۰ میلیللارد دالر پول داد. من می گویم من به شللما 
هیللچ چیز نمی دهم.  وی اضافه کرد: اینجا بود که فهمیدم 
وقتی ایللن کار را بتوان انجام داد ریاسللت جمهوری چقدر 
قدرت دارد. چه توافق وحشللتناکی. اما ما این توافق را در 
هم شکسللتیم. ولی به شللما بگویم احتماالً اولین تماسی 
کلله من بعد از پیللروزی در انتخابات دریافت کنم از جانب 
ایللران خواهد بود که بدجور تشللنه توافق هسللتند. چون 
تولید ناخالص داخلی آنها ۲۸ درصد افت پیدا کرده اسللت. 

هیچ کس تا حاال چنین چیزی نشللنیده. این اولین تماسی 
خواهللد بود که دریافللت خواهم کرد. آنها صاحب سللاح 
هسته ای نخواهند شد. دولت آمریکا بعد از خروج از برنامه 
جامع اقدام مشترک یا برجام تحریم ها علیه ایران را از سر 
گرفت و به سیاسللت های تحریک آمیز علیه ایران، از جمله 
ترور سللردار قاسللم سلللیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی روی آورد. ترامپ  وعده داده بود 
با خروج از برجام و پیگیری سیاست موسوم به کارزار فشار 
حداکثری ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسللیدن 

به توافقی بهتر به زعم او مجاب خواهد کرد.

ایران به خاطر من ورشکست شده!
از سللویی دیگللر برنامه رادیویللی »راش لیمبللو« )یکی از 
مجری های محافظلله کار برنامه هللای رادیویی( متن کامل 
مصاحبه چند روز پیش بللا »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 

آمریکا را روی وب سایت خود قرار داده است.
چنللد روز پیش بخش  کوتاهی از ایللن مصاحبه که در آن 
ترامللپ با الفاظللی رکیک درباره ایللران صحبت کرد مورد 

توجه رسانه ها قرار گرفت.
با این حال ترامپ در این مصاحبه ادعاهای بیشتری درباره 
ایران مطرح کرده و از جمله گفته ایران به خاطر اقدامات او 
ورشکست شده و در صورت پیروزی اش در انتخابات، ظرف 
یک ماه توافق فوق العاده ای میان دو کشللور شللکل خواهد 
گرفللت. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید خود مبنی بر 
اینکلله اگر ایللران اقدامی علیه آمریکا انجام دهد با پاسللخ 

۱۰۰۰ برابری آمریکا روبهرو خواهد شد، تکرار کرد.
اراجیللف و خیللال پردازی هللای دونالللد ترامپ همللراه با 
چاشللنی تهدیدهایش در قبال ملت ایران در حالی اسللت 
که خصومللت ورزی های آمریللکا موضوع تازه ای نیسللت. 
دولتمردان آمریکایی با اصل نظام جمهوری اسللامی ایران 

مخالف هسللتند و نظام اسللامی را مانعی بر سر راه افزون 
طلبی ها و مداخاتشان در منطقه می دانند. 

این گسللتاخی های ضللد ایرانی در حالی ایللن روزها بطور 
مداوم از زبان "ترامپ" تکرار می شللود که بیست و یک روز 
دیگر تا پنجاه و نهمین دوره از انتخابات ریاسللت جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا باقی مانده اسللت، انتخاباتی که جزء 

پرحاشیه ترین انتخابات پیش رو بشمار می آید.
رییس جمهللور آمریکا در حالی علیه ملللت ایران از الفاظ 
رکیک اسللتفاده می کند که ریتم تحریم های ضد ایرانی او 
در زمان ریاسللت جمهوری اش بیشللتر بوده چنانچه اخیرا 
۱۸ بانک کشللورمان نیز در زمره ایللن تحریم های ظالمانه 
قرار گرفت. نکته دیگر این اسللت که برآوردهای راهبردی 
از ایران در ذهن اسللتراتژیک آمریکا مبنی این توهم است 
که فشللار و تحریللم بر ایران هزینه ای نللدارد. بنابراین نیاز 
اسللت دستگاه دیپلماسی پاسللخی قاطع و انقابی در برابر 

لفاظی های آمریکا داشته باشد. 
همچنیللن دولتمردان آمریکایی بایللد بدانند که اعمال هر 
تحریللم ظالمانه علیه ملللت ایران برای آنهللا هزینه دارد، 
از این رو مقامات کشللورمان باید برای آنها هزینه سللازی 
کنند؛ آمریللکا می خواهد ایران را پای میز مذاکره بیاورد و 
امتیازاتی بگیرد. تیم ترامپ و اطرافیان او کسللانی هستند 
کلله رویکرد تندتری نسللبت به ملت ایللران دارند؛ بنابرای 
حتی بللا روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ تقا می کنند 
که فشار را بر ایران بیشتر کنند. ترامپ هم در توهم و این 

خیال است که ایرانی ها به او زنگ بزنند! 
برخللی هم که در داخل خیال می کنند راه حل مشللکات 
اقتصادی کشللور در توافق با آمریکا اسللت، باید بدانند که 
مسیر را کاما اشتباه رفته اند، آمریکا با هر تیمی که حاکم 
باشللد چه دموکرات و چه جمهوری خللواه به دنبال حفظ 
تحریم هللا خواهد بود. پس تاکید بر تللوان و ظرفیت های 
داخلی و نگاه و توجه به شللرق دو گام اساسللی برای حل 

مشکات اقتصادی کشور محسوب می شود. 
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ترامپگفتهبعدازپیروزیدرانتخاباتایرانیهاتماسمیگیرند!

منتظر تماس باش تا علف زیر پایت سبز شود

هیچ محدودیت حقوقی برای فروش سالح به ایران وجود ندارد
سردبیر نشریه دفاع ملی روسیه معتقد است که هیچ محدودیت حقوقی 
برای فروش تسلللیحات به ایران باتوجه به ایللن واقعیت که محدودیت 

تسلیحاتی در مورد تهران تمدید نشده، وجود ندارد.
ایگللور کوروتچنکو که از کارشناسللان نظامی مطرح در روسللیه اسللت 

تصریللح کرد: براسللاس قوانیللن بین المللللی هیچ ممنوعیتللی در مورد 
همللکاری تسلللیحاتی با ایران وجود ندارد و روسللیه بر ایللن امر مهم تاکید 

دارد. وی ادامه داد: ایران و روسللیه می توانند همللکاری درازمدت در حوزه فنی 
-نظامی داشته باشند.

کارشللناس ارشللد روس ادامه داد: روسللیه می تواند هر چیزی که ممنوع نیست 
بفروشللد و ایللران هم هللر چیزی کلله الزم دارد می تواند برای خرید به روسللیه 

پیشنهاد بدهد. ایرنا 

تنها هدف اسرائیل دستیابی به جای پای نزدیک ایران است
رئیس دفتر سیاسللی جنبللش حماس تاکید کرد کلله تنها هدف رژیم 
صهیونیستی دستیابی به جای پای نظامی و اقتصادی در مناطق نزدیک 
ایران اسللت. اسماعیل هنیه، در رابطه با توافق امارات و بحرین با رژیم 
صهیونیسللتی گفت: هر توافقی که کشورهای عربی با اسرائیل می کنند 

در نهایت خطری برای خود آن کشورها خواهد شد. وی تاکید کرد: من 
بیشللتر از آن ها رهبران اسرائیل را می شناسیم، دوست داریم به برادرانمان 

در امللارات اعام کنیم که آن ها در نتیجه این توافقات شکسللت خواهند خورد 
زیرا تنها چیزی که برای اسللرائیل مهم اسللت دست یابی به جای پای نظامی و 
اقتصادی در مناطق نزدیک ایران اسللت. آن ها از کشورتان به عنوان یک ورودی 
اسللتفاده خواهند کرد و ما دوست نداریم ببینیم که اسرائیلی ها از کشور امارات 

به عنوان یک سکوی پرتاب استفاده کنند. ایسنا 

رویکرد ایران ایجاد روابط خوب با تمام کشورهای منطقه است
سفیر کشورمان در دوحه در گفت وگو با رسانه قطری روزنامه الشرقبه 
روابط میللان ایران و قطر و آخرین تحوالت سیاسللی منطقه و جهان 

پرداخت.
محمللد علی سللبحانی، در رابطه بللا روابط میان دو کشللور گفت: به 

طور کلی روابط میان دو کشللور در تمامی زمینه ها را در حال رشللد 
و گسللترش می بینم؛ برای مثال اگر در مسللائل سیاسی و منطقه ای نگاه 

کنیم خواهیم دید که تبادل نظرها و مشللورت هایی میان دو کشور ایران و قطر 
انجام می شللود و دیدگاه ها در رابطه با بسللیاری از مسائل تطابق دارد بنابراین 
روابط خوب و سازنده باید به طور یکسان در راستای منافع دو طرف باشد و من 
در چهار سال گذشته تاش های زیادی در راستای تقویت روابط میان دو کشور 

انجام دادم و امیدوارم در آینده نزدیک نمایان شود.  صداوسیما 

فؤاد ایزدی:

آمریکاناگزیربهتجدیدنظر
درسیاستفشارحداکثریاست

کارشناس مسائل بین الملل گفت: سیاست فشار حداکثری دستاوردی 
برای آمریکا نداشللته و هر کسللی در انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور برنده شود، ناگزیر از تجدید نظر در این سیاست است.
فللؤاد ایزدی در گفت وگو با ایرنا درباره سرنوشللت فشللار حداکثری 
ایاالت متحده علیه ایران بعد از انتخابات این کشور گفت: از آنجا که 
سیاسللت فشللار حداکثری ایاالت متحده علیه ایران شکست خورده 
اسللت، هر کدام از نامزدهای ریاسللت جمهوری آمریکا که به قدرت 
برسند، باید این سیاسللت را اصاح کنند. زیرا تصور آمریکا این بود 
که در نتیجه فشار حداکثری، جمهوری اسامی ایران نابود یا تسلیم 

می شود ولی هیچکدام از این دو هدف محقق نشده است.
کارشللناس مسائل آمریکا تصریح کرد: ایران با وجود تحریم ها در حال 
پیشرفت است و هر چقدر پیشرفت های ایران از جمله در زمینه هسته ای 
بیشللتر باشد، دغدغه آمریکا هم بیشتر خواهد شد و با این شرایط هر 
فردی که رییس جمهور آمریکا شللود، ناچار است سیاست خود را در 
قبال ایران تغییر دهد. وی با بیان اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران 
برای دیروز و امروز نیست، خاطرنشان کرد: ۴۱ سال است که جمهوری 
اسامی تحت فشار تحریم های ایاالت متحده است و  ایران یاد گرفته 

چطور تحریم ها را دور بزند و با وجود تحریم پیشرفت کند.
ایزدی نتیجه انتخابات پیش روی آمریکا را برای ایران برد- برد توصیف 
کرد و گفت: اگر ترامپ بار دیگر به عنوان رییس جمهور آمریکا انتخاب 
شود، افول ایاالت متحده را تسریع می بخشد که این به سود جمهوری 
اسامی است. اگر هم جو بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا انتخاب 
شود، تحریم هایی که ترامپ علیه ایران اعمال کرده است، کم خواهد 
شللد که این هم به سللود جمهوری اسللامی خواهد بود. این اسللتاد 
دانشللگاه درباره اهداف آمریکا از اعمال سیاست فشار حداکثری برای 
ایجاد آشوب در کشللور گفت: در داخل کشور هوشمندی وجود دارد 
و وقتی مردم می بینند که دولت فعلی در مذاکره با آمریکا چیزی کم 
نگذاشته است و در عدم دادن امتیاز به طرف مقابل هم از هیچ اقدامی 

فروگذار نبوده، اعتراضی هم نخواهد بود.
وی گفت: بایدن دوست ایران نیست و در دوره اول ریاست جمهوری 
باراک اوباما،  بایدن در اعمال تحریم ها بیشللترین نقش را ایفا کرد. 
به طوری که از ابتدای دولت کارتر و ریگان تا زمان دولت اول اوباما، 

جمهوری اسامی ایران با این حجم از تحریم مواجه نبوده است.
کارشناس روابط بین الملل خاطرنشان کرد: دمکرات ها در اجماع علیه 
ایران بسللیار هوشمندتر نسبت به جمهوری خواهان هستند و با توجه 
به اینکه هر دو نامزد آمریکا علیه ایران کار می کنند، معطل ماندن برای 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزینه خوبی نیست.

به نظر می رسللد تحریم های جدید دولت ترامپ ابزار 
جدید جنللگ روانی آمریکا برای جللا انداختن نوعی 
ناتوانی اقتصادی در تأمین غذا و دارو در جامعه ایران 
باشد؛ روندی که به نظر می رسد کانالیزه کردن تجارت 

خارجی ایران نیز جزء اهداف پنهان آن است.
در دنیای مدرن هیچ چیز از شایعه قحطی هولناک تر 
نیسللت، حتی اگللر خبری از یک قحطللی واقعی نیز 
نباشللد. آنچه که در جریان ماه های اول بحران کرونا 
و تشللکیل صف گسللترده خرید اقام بهداشللتی در 
ایللاالت متحده، بریتانیا و ... خود را نشللان داد، تنها 
گوشلله ای از قدرت این ترس برای بر هم ریختن نظم 

یک جامعه بود.
طبیعللی اسللت که اسللتفاده از ایللن ابزار بلله عنوان 
حربه ای برای در هم شکستن طرف مقابل مورد توجه 
قدرت های درگیر در یک مناقشلله قرار گرفته است. از 
آنجا که در دنیای مدرن امکان به قحطی کشاندن یک 
کشور و یا دولت به صورت مطلق وجود ندارد، آنچه که 
اهمیت بیشتری می یابد کاشتن چنین روایتی در ذهن 
یک ملت است. فرآیندی که می توان آن را نمونه ای از 
»جنگ روانی« در نظام نوین رسانه ای جهانی دانست. 
شللاید یکی از نزدیک ترین مصادیق بکارگیری چنین 
جنللگ روانی کودتللای سللال ۱۹۷۳ آژانس اطاعات 
مرکزی آمریکا علیه دولت آلنده در شللیلی بود. دولت 
آلنده که از سللال ۱۹۷۰ و بار رأی مردم شللیلی روی 
کار آمده بود، سیاست استقال اقتصادی و ملی کردن 
منابع زیرزمینی این کشللور که مس مهم ترین آن بود 
را در پیش گرفت؛ راهبللردی که به هیچ عنوان مورد 
پسند شللرکت های آمریکایی که سهامدار منابع مس 
این کشور بودند، قرار نگرفت. به تدریج حلقه محاصره 
علیلله دولت آلنده تنگ شللد و عاوه بر تحریم خرید، 
اعتصاب رانندگان کامیون نیز فرآیند حمل و نقل را در 
این کشللور را با مشکل روبه رو کرد. با این وجود دولت 
آلنده توانست به لطف یک سیسللتم رایانه ای آنالوگ 
با تنهللا نزدیک به ۵۰۰ کامیون تمللام نیازمندی های 

اساسی شیلی را تأمین کند.
در این میان آنچه که توانست ضربه اصلی را به وجهه 
دولت در تأمین نیازمندهای کشللور بزند، زنانی بودند 
که در اعتراض به گرسللنگی بللا قابلمه های خالی در 

دست در سانتیاگو تظاهرات کردند. جالب اینجا بود که 
بسللیاری از این زنان به هیچ عنوان عائم گرسنگی یا 
سوء تغذیه را بر چهره نداشتند به ظاهر جزو کارمندان 
و طبقه میانه یا مرفه محسللوب می شدند اما چهره ای 
که با این راهپیمایی از شیلی در رسانه ها منعکس شد، 
یک کشللور قحطی زده و در حال گرسنگی بود. در هر 
حال اندکی بعد دولت آلنده با کودتای »ژنرال پینوشه« 
سرنگون شد اما اسللنادی که سال ها بعد از این کودتا 
منتشر شد نشان داد که اساساً این تظاهرات یک طرح 
کامًا آمریکایی بود و در واقعیت خبری از گرسللنگی 
در این کشللور نبود بلکه آن چلله که در حال اجرا بود 
یک جنگ روانی گسللترده با استفاده از عوامل داخلی 
شللیلیایی بللود. در ایران هم در گذشللته ای نه چندان 
دور، القای کمبود مللواد غذایی و دارو در جامعه یکی 
از حربه های جدی برای فشللار بر مردم بوده است. به 
عنوان مثال در تابستان سال ۲۰۱۲ مشکات مقطعی 
در خصللوص واردات دانه های دامللی منجر به افزایش 
مقطعی قیمت مرغ شللد؛ بافاصله رسللانه های غربی 
شللروع به ارسللال تصاویری از صف های طویل مقابل 

فروشگاه ها و مواد غذایی کردند.
»فرید ذکریا« در برنامه جی.پی.اس شللبکه سی ان ان 
خود شللروع به نشان دادن تصاویر کسانی کرد که به 
دنبال ماشین حمل مرغ می دویدند. علی رغم این که 
این کمبود ظرف کمتر از یک هفته برطرف شللد اما 
عملیات رسانه ای انجام شده بر روی آن تأثیر عمیقی 
بر تصورها از توانایی دولللت برای تأمین مواد غذایی 
گذاشللت. »ریچارد نفیو« در کتللاب خود با نام »هنر 
تحریم ها« چنین وضعی را با احساس کمبود بوقلمون 

در مراسم ساالنه شکرگزاری آمریکا مقایسه کرد.
در طول ۲ سللال گذشللته و پس از خللروج آمریکا از 
برجللام نیز بارهللا این خط خبری بلله صورت جدی 
دنبال شد که تحریم ها موجب کمبود دارو و فروپاشی 
نظام درمانی در ایران شده است. اغلب این اخبار نیز 
با هدف برجسللته کردن جنبه های ضد حقوق بشری 
تحریم ها منتشللر شللد اما در واقع نشان دهنده تأثیر 
تحریم هللا در مختل کردن زندگی عادی ایرانیان بود. 
اوج ایللن جنگ روانی با چنین روشللی را می توان در 
مورد تحریم های اخیر آمریکا برای ایزوله کردن کامل 

نظام مالی ایران و قرار دادن نام ۱۸ بانک و نهاد مالی 
ایرانی در لیست تحریم های ثانویه اشاره کرد.

در ایللن میان رسللانه های خبللری دنیللا و برخی از 
تحلیل گران بین المللی تحریم کامل نظام مالی ایران 
را بللا فرمان اجرایی ترامپ بلله عنوان مقدمه ای برای 
بسللته شللدن تمام منافذ ورود دارو و غللذا به ایران 
معرفللی کردند که می تواند منجر بلله یک فاجعه در 

ایران شود.
طبیعی اسللت که این اقدام مشللکاتی را برای نظام 
مالی کشللور پدید خواهد آورد اما به نظر می رسد که 
بزرگ نمایی آن در رسللانه های مطللرح دنیا با هدف 
دیگری صللورت می گیرد؛ هدفی کلله می توان آن را 
نمونلله تکامل یافته ماجرای زنان قابلمه به دسللت در 
شللیلی دانست که با استفاده از جنگ روانی به دنبال 

القای پیام قحطی دروغین  به جامعه ایران است.
بللرای در نظر گرفتن میزان مؤثر بودن این تحریم در 
محاصره کامل ایران باید دانست که کشورمان به طور 
متوسط در هر سال ۴ میلیارد دالر نهاده های اساسی 
دامللی و یک و نیم میلیارد دالر دارو وارد می کند. در 
طرف مقابل تنها حجم صادرات محصوالت پتروشیمی 

ایران به ۱۵ میلیارد دالر بالغ خواهد می شود.
از این رو ایللران به راحتی می تواند نیازمندهای خود 
در ایللن حوزه را تأمین کند. شللاید در این میان این 
شللبهه مطرح باشد که تحریم اخیر ترامپ هیچ راهی 

برای مبادالت مالی ایران باقی نخواهد گذاشت.
در تحریم های اخیللر ۱۸ بانک ایرانی از ظرفیت قانونی 
دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ استفاده که برخاف قانون کاتسا 
امکانات قابل توجهی برای مبادالت مالی در حوزه غذا و 
دارو قرار می دهد. به این ترتیب مبادالت مربوط به بحث 
غللذا و دارو که با ارزهایی همچون یللوان و روپیه انجام 

می شود بدون هیچ مشکلی ادامه پیدا خواهد کرد.
این مسئله سللبب می شود که بحث مبادالت دارویی 
و غذایی از این تحریم دچار مشللکل اساسی نشود و 
روال سللابق اداملله پیدا کند. بنابراین بللا تحریم  این 
بانک ها  اساسللاً سللناریوی عجیللب و غریبی که در 
رسانه ها پیرامون تحریم کامل ایران است رخ نخواهد 
داد و تکرار آن را در رسللانه ها می توان به نوعی تکرار 

همان ماجرای زنان قابلمه به دست دانست.
 تکرار مداوم این سللناریو به خصوص در شللبکه های 
اجتماعی می تواند سبب به وجود آمدن نوعی ناامنی 
روانی در جامعه ایرانی شده و به صورت غیرمستقیم 
فشللار بر نظام جمهوری اسللامی برای وارد شدن به 

سیکل معیوب مذاکره را افزایش دهد.  فارس 

  واشنگتنباتحریمبیشتربانکهایایرانی

بهدنبالچیست


