
ایران یکی از محورهای نشست ابوظبی

مهم  موضوعات  از  یکی  ایران  مساله  که  کرد  اعالم  اماراتی  رسانه  یک 
نشست سالیانه ابوظبی خواهد بود.

نشست  پنجمین  االخباریه،  العین  خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
استراتژیک ابوظبی فردا )یکشنبه( با حضور بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان 

مطرح جهان در پایتخت امارات برگزار و به مدت دور روز ادامه خواهد داشت.
براساس این گزارش، از مهم ترین موضوعات نشست سالیانه ابوظبی نقش ایران ، 

قطر ، ترکیه و مساله معامله قرن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز نشست سالیانه مناظره استراتژیک ابوظبی 
باحضور انور قرقاش وزیر مشاور امارات در امورخارجه، عمرو موسی دبیرکل سابق 
اتحادیه عرب، محمد جبریل رییس جبهه متحد ملی لیبی و نخست وزیر سابق این 
کشور، جیمز جونز از فرماندهان سابق ناتو و مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، میشل 
چرتوف رئیس سابق سازمان امنیت داخلی امریکا و شیخ محمد الصباح وزیر خارجه 

پیشین کویت در آن حضور داشتند.
در این نشست 400 میهمان حضور داشتند که 300 تن آنها از کشورهای عربی 
بودند. هم چنین از جمهوری اسالمی ایران تنها یک ایرانی، سیدحسین موسویان 
دیپلمات با سابقه کشورمان و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در دولت 

اصالحات شرکت داشت.
فارس  امنیتی شورای همکاری های خلیج  پیمان  تشکیل  مورد  در  موسویان 
متشکل از عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی گفت که 
شورای مذکور در اولین سال پیروزی انقالب ایران و به قصد مهار ایران تشکیل شد 
و ابتدا از تجاوز نظامی صدام به خاک ایران حمایت کرد تا جایی که عربستان 40 
میلیارد دالر و کویت 30 میلیارد دالر برای نابودی ایران به صدام کمک کردند. صدام 
ده سال بعد از تشکیل این شورا، به کویت حمله کرد و این شورا قادر به کمترین اقدام 

برای دفع تجاوز به خاک عضوش نبود و به آمریکا پناه برد.
وی ادامه داد: پیمان شورای همکاری های خلیج فارس به رهبری عربستان به یمن 
حمله نظامی کرد که به جز نابودی و کشتار مردم یک کشور عربی هیچ دستاوردی 
نداشته است. اعضاء شورا هم چنین به کشور لیبی حمله نظامی کردند و یک کشور 
دیگر عربی را نیز از هم پاشاندند. شورای همکاری خلیج فارس تا کنون بیش از 500 
میلیارد دالر از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی را از آمریکا و کشورهای اروپایی وارد 
کرده است، در 5 تجاوز نظامی به کشورهای منطقه شرکت کرده و بیش ترین نقش 
را در بی ثباتی منطقه و کشورهای عربی ایفاء کرده است ضمن این که برای حفظ 

امنیت خود هم روز به روز بیش تر به آمریکا وابسته شده است.
یکی از شرکت کنندگان عرب در ادعایی گستاخانه در این نشست گفت که 
دولتهای شورای خلیج فارس باید با بلوچی ها و کردها و سنی های ایران کمک کنند 

تا ایران تجزیه شود.
موسویان در پاسخ گفت: این کاری است که این دولت های شما در 36 سال 
گذشته انجام داده اند و شکست خورده اند. اگر روزی گفت وگوها بین ایران و شورای 
همکاری خلیج فارس برای حل اختالفات آغاز شود، سازمان های امنیتی ایران هزاران 
کیلو از اسناد و مدارک از این نوع مداخالت را روی میز خواهند گذاشت و حتی مبالغ 
پرداخت شده با ذکر نام افراد را به شما خواهند داد.اگر روزی گفت وگوها بین ایران 
و شورای همکاری خلیج فارس برای حل اختالفات آغاز شود، سازمان های امنیتی 
ایران هزاران کیلو از اسناد و مدارک از این نوع مداخالت را روی میز خواهند گذاشت 

و حتی مبالغ پرداخت شده با ذکر نام افراد را به شما خواهند داد.
یکی دیگر از حضار عرب مدعی شد که آمریکا با تجاوز نظامی به عراق و افغانستان، 

زمینه سلطه ایران بر منطقه را فراهم کرد.
موسویان در پاسخ به وی گفت: اگر شما اعراب حاشیه خلیج فارس از تجاوز 
نظامی عراق به خاک ایران حمایت نمی کردید، صدام به کویت حمله نمی کرد. بعد 
هم که قادر به دفع تجاوز صدام به کویت نبودید، باز هم این شما اعراب بودید که از 
آمریکا دعوت کردید که برای نجات کویت، به عراق حمله کند. آمریکا بعد ازحمله 
تروریستی به برج های دوقلو در نیویورک که به کشته شدن حدود 3000 تن منجر 
شد، به افغانستان حمله کرد و حقیقت هم این بود که 15 نفر از 19 نفر عامالن 
عملیات حمله به برج های نیویورک از کشور عربستان بودند. از این رو باز هم اتباع 
شما بهانه به آمریکا دادند تا به افغانستان حمله کند. در حقیقت کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس زمینه حمله آمریکا به عراق و افغانستان را فراهم کردند. حاال برای 
چه ایران را محکوم می کنید؟ مرتب آمریکا را محکوم می کنید که چرا حمله کرد و 

ایران را تقویت کرد!
سخنگوی پیشین تیم مذاکرات هسته ای ایران در تشریح استراتژی منطقه ای 
ایران گفت: ایران و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس دو استراتژی 
متفاوت برای حفظ امنیت منطقه دارند. شورای همکاری عربی معتقد است که 
قدرت های خارجی باید امنیت منطقه را حفظ کنند. چند دهه به آمریکا تکیه کرده 
و حاال هم که آمریکا قصد ترک منطقه را دارد، به دنبال دیگر قدرت ها افتاده است. 
اما ایران معتقد است که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه و در قالب 
یک همکاری دسته جمعی مشترک حفظ شود. در این جلسه هم شما عرب ها به 
اوباما و آمریکا حمله کردید که چرا قصد ترک منطقه را دارد. حرف من با شما این 
است که آمریکا در 60 سال گذشته بر منطقه سلطه بالمنازع داشته و نتیجه آن هم 
این شده که منطقه در آستانه نابودی و سقوط است. چرا باز هم اصرار دارید سلطه 

آمریکا را در منطقه حفظ کنید؟
در این نشست رئیس سابق سازمان امنیت داخلی آمریکا و برخی از نمایندگان 
کشورهای عربی جمهوری اسالمی و حزب اهلل را متهم به اقدامات تروریستی کردند.

موسویان در پاسخ به آنها نیز گفت: پیدایش حزب اهلل به خاطر نجات تمامیت 
ارضی لبنان و مقابله با تجاوزهای اسراییل بود. زمانی که اسرائیل در سال 1982 
بیروت را اشغال کرد، کشورهای عربی کمترین اقدامی برای نجات لبنان نکردند. 

حزب اهلل با حمایت ایران تشکیل شد و به دفعات تجاوز اسراییل را دفع کرد.
به گفته موسویان بعد از اتمام نشست یکی از شرکت کنندگان سعودی وی را 
به کناری کشید و گفته است: من اهل حجاز و سنی هستم. سه نکته دارم که 
نمی توانستم درجمع بگویم. اول این که وهابی ها خطرناک تر از صهیونیست ها هستند. 
نکته دوم هم این که شما یک تنه کل 300 نفر را حریف بودید. سوم این که راهی 
برای صلح با همسایگان عرب پیدا کنید وگرنه این ها بیش تر به دامان اسراییل خواهند 

افتاد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که در اتریش به سر 
عنوان  با  که  اروپایی  مجمع  دومین  و  بیست  در  برد،  می 
»اتحادیه اروپایی، بازیگر اصلی امنیتی و دفاعی« برگزار شد، 
درباره همکاری اتحادیه اروپا و ایران در سایه تحریم های 

تحمیلی آمریکا سخنرانی کرد.
به گزارش ایسنا، در این مجمع یک روزه، عالوه بر سیدکمال 
خرازی، ولفگانگ شوسل، صدراعظم سابق اتریش هم با عنوان نقش 
اروپا در قرن بیست و یکم، دکتر فاسالبند، وزیر دفاع سابق اتریش، 
معاون نخست وزیر مقدونیه، وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین، 
وزیر همگرایی اروپایی صربستان، دبیرکل وزارت دفاع اتریش معاون 
کمیته ویژه پارلمانی اروپایی و تنی چند از فرماندهان نظامی اتریش 

و دیگر کشورهای اروپایی نیز سخنرانی کردند.
متن کامل سخنرانی دکتر سیدکمال خرازی در مجمع اروپایی با 
عنوان »اتحادیه اروپا، ایران و تحریم های آمریکا« بدین شرح است:

آقای رئیس
خانم ها، آقایان

خوشحالم که به دعوت ریاست این نشست جناب آقای دکتر 
فاسالبند، در این همایش شرکت می کنم. با سپاس از دعوتی که از 
اینجانب به عمل آمده است، سخنان من در رابطه با خروج آمریکا از 
توافق هسته ای و مسائلی است که ایران و اروپا با آن روبرو هستند.

آقای رئیس
همانطورکه مطلع هستید در سال 2003 یعنی زمانی که اینجانب 
هنوز مسئولیت وزارت امور خارجه ایران را برعهده داشتم مذاکراتی 
را درباره برنامه هسته ای ایران با سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان 
و فرانسه آغاز کردیم که به تعلیق فعالیت های غنی سازی ایران برای 
رسیدن به یک توافقی مرضی الطرفین انجامید. این مذاکرات با زیاده 
خواهی طرف های دیگر روبرو شد و شکست خورد و بدین ترتیب، 
ایران مجدداً فعالیت های هسته ای خود را شروع کرد و به پیشرفت 
های چشمگیری دست یافت. این پیشرفت های فنی که نتیجه زیاده 
خواهی طرف های مقابل و فشار پشت پرده آمریکا بود، همگان را به 
این نتیجه رساند که چاره ای جز پذیرش توانایی های  هسته ای ایران 

به عنوان یک واقعیت نیست.
با تغییر دولت در آمریکا، این بار دولت دموکرات آمریکا با وساطت 
دولت عمان تمایل جدی خود را برای شروع مذاکره  جدی با ایران 
نشان داد و به رغم بی اعتمادی فراوانی که در ایران نسبت به رفتار 
سیاسی آمریکا وجود داشت، به دلیل اطمینانی که از سوی آن دولت 
مبنی بر حفظ حقوق ایران داده شد مذاکرات آغاز گردید. مذاکراتی 
که قدرت های دیگر جهان همچون نماینده اتحادیه اروپا، فرانسه، 
آلمان، انگلیس، چین و روسیه هم در آن مشارکت داشتند. این 
مشارکت با هدف رسیدن به توافقی شکل گرفت که مورد تأیید همه 

قدرت های جهانی و طرف دیگر مذاکرات، یعنی ایران باشد.
به هر صورت، با مذاکرات فشرده ای که نزدیک به دو سال طول 
کشید توافقی بین المللی حاصل گردید که تقریباً همه طرف های 
مذاکره از نتیجه آن راضی بودند. هرچند در عمل طرف های دیگر به 
ویژه دولت آمریکا تعهدات خود را آن طورکه در موافقت نامه تصریح 
شده بود انجام ندادند و نتیجه آن عدم تحقق انتظارات ایران از این 

توافق، یعنی گسترش روابط مالی و تجاری اروپا با ایران بود.
به هرحال، با شروع مبارزات انتخاباتی آمریکا، دونالد ترامپ از ابتدا 
یکی از شعارهای انتخاباتی خود را خروج از توافق هسته ای اعالم 
کرد و در عمل نیز پس از پیروزی در انتخابات فشارهای وارده بر 
بانک ها و شرکت های اروپایی را افزایش داد تا از هرگونه همکاری 
با ایران پرهیز کنند. سرانجام دولت آمریکا تصمیم خود را مبنی بر 
خروج از توافق هسته ای که طی قطعنامه شماره 2231 به تأیید 
شورای امنیت سازمان ملل نیز رسیده بود عملی ساخت. این درحالی 
بود که آژانس بین المللی هسته ای  التزام ایران به این توافق نامه را 

بارها تائید کرده بود.
حضار محترم؛

دولت آمریکا با خروج از توافق هسته ای نه تنها دامنه تحریم 
های ظالمانه خود را علیه ایران افزایش داد، بلکه  تهدیدات علنی  و 
پنهانی خود را علیه بانک ها و شرکت های اروپایی و غیراروپایی و 
دولت های شریک تجاری ایران افزود تا اقتصاد ایران را فلج سازد. آنها 
ادعا می کنند که تحریم های اعمال شده علیه دولت ایران و نه ملت 
ایران است، در حالی که در اثر تحریم ملت ها آسیب می بینند. زیرا 
مردم از نظر تأمین نیازهای خود، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی 
در مضیقه قرار می گیرند و بیش از همه بیماران، کودکان و افراد 
سالخورده رنج خواهند برد. البته، تجربه نشان داده است که تحریمها 
از کارایی الزم برخوردار نیستند و اهداف اعمال کنندگان تحریمها و 

حامیان آنها را محقق نخواهد ساخت.
تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران قبل از توافق 
هسته ای، بازار 80 میلیون نفری ایران را از اروپا که اولین شریک 
تجاری ایران بود به سوی کشورهای شرق، به ویژه چین سوق داد 
و اتحادیه اروپا ضمن از دست دادن منافع اقتصادی از بازار ایران به 
شریک رده پائین آن تبدیل گردید. برجام فرصت مجددی برای اروپا 
فراهم ساخت تا بتواند خسارت های سال های قبل را تا حدودی 
جبران نماید اگر چه با موانعی که از سوی آمریکا ایجاد گردید اروپا 
نتوانست از فرصت های اقتصادی و سیاسی برجام به خوبی استفاده 

کند.
آقای رئیس؛

با تمام بد عهدی های آمریکا، جمهوری اسالمی ایران تصمیم 
گرفت تعهدات خود را در رابطه با برجام ادامه دهد و با همکاری 
نزدیک و مؤثر با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای خارج از برجام خود 
اجازه ندهد که این بحران تشدید شود. آمریکا با این تصور که با 
خروج از برجام جمهوری اسالمی ایران نیز از آن خارج خواهد شد 
در نظر داشت جامعه جهانی را علیه ایران بسیج نموده، به اهداف 

خود دست یابد.
خوشحالیم که با درایت مسئولین ایرانی و نیز درایت کشورهای 
اروپایی و عدم همراهی آنان با قانون شکنی آمریکا، ایجاد مکانیزم 
های جدید برای همکاری با ایران، هدف براندازانه دولت آمریکا 
درحال فروپاشی است. البته، متاسفانه سازوکارهای چندگانه ای که 
توسط اتحادیه اروپا در حال شکل گیری است با کندی روبروست، 
ولی به دالیل زیر ضروری است هرچه سریع تر اجرایی گردد. نظر 

به اینکه نشست امروز ما نشست امنیتی اروپاست در مطالبی که 
ذیالً عرض می کنم نگاهی به مسایل امنیتی ناشی از مرگ برجام 

خواهم داشت.
خانم ها و آقایان؛

درست است که سازوکارهای جدید همکاری اروپا با ایران در 
راستای کمک به اجرای مفاد توافق هسته ای با ایران صورت می 
پذیرد، ولی باید به این اقدام اروپا با رویکردی استراتژیک و امنیتی 
نگاه کرد که در صورت عدم تحقق آن مشکالتی پدید خواهد آمد 
که ضرر و زیان های فراوانی را در پی خواهد داشت و در درجه اول 
منطقه خاورمیانه و اروپا و سپس جهان خسارت خواهند دید. ذیالً به 

بعضی از آنها اشاره می نمایم:
دولت فعلی آمریکا برخالف دولت های قبلی جهانی شدن اقتصاد 
را خالف منافع خود می داند. لذا با همه ساختارهایی که با این تفکر 
همسو نیستند، از جمله تشکل اتحادیه اروپا مبارزه می کند. آنها 
بطور کلی با توافقی همچون برجام که از طریق مشورت و هماهنگی 
و تفاهم همه قدرتهای جهانی با ایران شکل گرفته است مخالفند 
و معتقدند که این توافق باید بصورت دوجانبه بین آمریکا و ایران 
صورت پذیرد. طبعاً آنها در توافقات دوجانبه به دنبال منافع سیاسی 

و اقتصادی خود هستند و دیگران باید کنار گذاشته شوند.
باتوجه به پایان یافتن جنگ سرد و تلقی آمریکا از اروپا به عنوان 
یک رقیب، آنطورکه ترامپ در مصاحبه ای از اروپا به عنوان دشمن 
نام برد، منافع و امنیت اروپا برای حاکمیت امروز آمریکا امری بی 
معنی و یا حداقل در اولویت نیست. لذا حوادثی که در خاورمیانه می 
گذرد و پیامدهای آینده آن که بی شک بر اروپا نیز تأثیرات امنیتی 
خواهد داشت، آمریکا را متأثر نمی سازد، بلکه از آن در جهت منافع 

خود سوء استفاده می کند.
مسلماً توافق هسته ای با ایران بدون همکاری اروپا صورت نمی 
گرفت. در واقع شکست این توافق موجب بی اعتباری اروپاست. 
حاکمیت امروز آمریکا نمی خواهد دیگران در حل و فصل مسائل 
منطقه ای و جهانی نقش داشته باشند، زیرا برای قدرتی که یکجانبه 
گرایی را دنبال می کند مشارکت معنایی نخواهد داشت. امروز تمام 
تحرکات سیاسی و اقتصادی آمریکا در راستای تحقق یکجانبه گرایی 
است در این راستا یکی از اهداف آمریکا تضعیف اتحادیه اروپایی 

است.

بی ثباتی منطقه خاورمیانه برای حاکمیت آمریکا یک ضرورت 
است و از این بی ثباتی منافع مادی انحصاری زیادی را دنبال می 
کند. برای آمریکا اهمیت ندارد که در اثر این بی ثباتی چه اندازه 
به مردم و اقتصاد منطقه و امنیت حوزه پیرامونی آن از جمله اروپا 
صدمه وارد شود. به همین جهت دولت آمریکا در استای تقویت 
احزاب تندرو در اسرائیل و تضعیف فلسطینیان حداکثر تالش خود 
را به عمل می آورد. آنها طرح هایی را با کمک تندروهای اسرائیلی و 
تهدید بعضی از کشورهای عربی مطرح می کنند که نتیجه ای جز 
درگیری، بی ثباتی و ناامنی در پی نخواهد داشت. به زودی شاهد 
خواهیم بود که مسئله فلسطین با این اقدامات نابخردانه به مهمترین 

مسئله امنیتی خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر آمریکا تالش می کند در خاورمیانه و به ویژه حوزه 
خلیج فارس اختالف بین ایران و برخی از کشورهای عربی خلیج 
ایجاد تضاد و  آمریکا  اولویت حاکمیت  زیرا  بزند،  را دامن  فارس 
کسب منافع مادی در فضای ایران هراسی است. به طوریکه بعضی 
از کشورهای جنوبی خلیج فارس باتوجه به حضور جوانانی بی تجربه 
در حاکمیت آنها همچون برده در اختیار آمریکا قرار دارند. بطور مثال 
آمریکا در مورد جنگ یمن به رغم آمادگی حوثی ها برای مذاکره نه 
تنها تالشی به عمل نمی آورد، بلکه بر اساس اطالعات مؤثق مستقیم 

و غیرمستقیم در این جنگ دخالت دارد.
آمریکا با خروج از توافق هسته ای و نادیده گرفتن قوانین بین 
الملل و بویژه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هدفی جز براندازی 
در ایران و تبدیل ایران به کشوری مشابه بعضی از کشورهای عرب 
جنوبی خلیج فارس را ندارد. البته این تفکر ناشی از عدم شناخت 
حاکمیت آمریکا از مردم و دولت ایران است که هرچه فشارهای 
ظالمانه و غیرقانونی بیشتر شود، مقاومت مردم هم بیشتر خواهد شد. 
تاریخ ایران نشان داده است که ایرانی ها هیچوقت بر سر استقالل 
خود معامله نخواهند کرد و در برابر دخالت و سلطه بیگانگان به هر 

قیمت ایستادگی خواهند نمود.
بی شک، مرگ کامل برجام و خروج ایران از آن پیامدهای بسیار 
خطرناکی را دربر خواهد داشت. لذا همکاری اروپا با ایران و تحقق 
حقوق ایران براساس برجام امری حیاتی است. در صورتی که آمریکا 
موفق شود توافق هسته ای را کامالً نابود کند، بی ثباتی را بر منطقه 
تحمیل خواهد نمود. طبیعی است که این بی ثباتی به جغرافیای 
ایران محدود نخواهد شد، بلکه کشورهای حوزه پیرامونی ایران را هم 
دربر خواهد گرفت و درنتیجه خطرات امنیتی غیرقابل پیش بینی را 

متوجه اروپا نیز خواهد ساخت.
آقای رئیس؛

حضار محترم؛
شما امروز با حکومت هایی در منطقه خاورمیانه روبرو هستید که 
عامل اصلی گسترش تروریسم و جنگ و خونریزی در این منطقه 
هستند. همان کسانی که از داعش و جبهه النصره حمایت کردند و 
آن فجایع را در عراق و سوریه آفریدند امروز نیز بی پروا تبعه منتقد 
خود جمال خاشقچی را به آن طرز فجیع می کشند و روزانه در 
یمن زنان و کودکان را قتل عام می کنند. همکاری ایران و اروپا 
در این منطقه حساس باتوجه به مطالب باال و نقش ثبات آفرین 
ایران در مبارزه با تروریسم آنقدر ضروری است که تأخیر در آن 

نابخشودنی است.
ایران جزیره ثبات در این منطقه متالطم است و بی ثباتی در 
ایران به بی ثباتی حوزه پیرامونی آن منجر خواهد شد. باید بخوبی 
اهداف راهبردی ایاالت متحده آمریکا را از نقض قوانین و توافقات 
بین المللی، از جمله برجام بشناسیم. جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
دارد همکاری الزم را با اتحادیه اروپا در راستای اجرایی شدن برجام 
و توسعه ثبات در این منطقه حساس انجام دهد مشروط بر اینکه 
اتحادیه اروپا نیز گامهای استوار و قطعی خود را در راستای حفظ 

منافع ایران بردارد .
از صبر و حوصله شما سپاسگزارم
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جان بولتون: گزینه نظامی علیه ایران مطرح نیست
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد : گزینه نظامی جایی در برنامه ریزی های دولت آمریکا علیه ایران ندارد.  به گزارش ایسنا، نیک شیفرین، خبرنگار »نیوزآور« نوشته است ، جان بولتون در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی بر اینکه در صورت 

خروج ایران از برجام آیا گزینه نظامی علیه این کشور روی میز است گفت: »این ]گزینه[ هیچ جایی در برنامه ریزی های ما ندارد.«  به گزارش شبکه خبری العالم ، جان بولتون اضافه کرده است : »رئیس جمهور) ترامپ ( فکر نمی کند ایران از توافق 
خارج شود.«  بر اساس این گزارش »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 1۸ اردیبهشت ماه به طور یک جانبه با نقض تعهدات آمریکا ذیل توافق هسته ای برجام کشورش را از این توافق خارج کرد. 

اخبار خرازی: شکست برجام موجب بی اعتباری اروپاست

ایرانی ها بر سر استقالل خود معامله نمی کنند

تحریم های یکجانبه بر ضد ایران

قمار پرهزینه آمریکا

از  دارند  تالش  سویی  از  ترامپ،  آمریکای  - مقامات  آقازاده  مازیار 
همه جهات و شرایط اقتصادی، وضعیت ایران را با تحریم های به گفته 
خودشان"سفت و سخت" بدتر کنند و از سوی دیگر مدعی هستند آنها 
در طرف مردم ایران هستند و این تحریم ها مانعی برای ورود موادغذایی 

و دارویی و کشاورزی به ایران نیست.
طی روزهای گذشته و با به راه اقتادن کمپین هایی  از سوی برخی فعاالن مدنی 
و چهره های شناخته شده ایرانی علیه تحریم های آمریکا، مقامات آمریکا در موضع 
دفاعی قرار گرفته و مدام تکرار می کنند که تحریم های آنها بر ضد ایران، علیه 
مردم این کشور نیست و منابع درآمدی دولت جمهوری اسالمی ایران را هدف 

گرفته است و آمریکا واردات دارو و غذا به ایران را از تحریم ها معاف کرده است.
اما این ادعای آمریکا حتی از سوی نزدیک ترین متحدان اروپایی آنها نیز به دیده 
شک و تردید نگاه می شود و برخی رسانه های اروپایی – و حتی آمریکایی- طی 
روزها و هفته های گذشته با انتشار گزارش هایی درباره تاثیرات منفی تحریم ها از 
احتمال مرگ و میرهای ناشی از کمبود دارو در ایران تحت تحریم ابراز نگرانی 
کرده اند و حتی دولت سوییس تالش هایی را آغاز کرده که تضمین یابد ورود این 

اقالم به ایران با وجود تحریم های آمریکا با مانعی مواجه نمی شود.

و  قرار داده  را هدف  با جهان خارج  ایران  بانکی  آمریکا مبادالت  تحریم های 
طبیعی است که در چنین شرایطی بانک های بین المللی ریسک و خطر مبادله و 
معامله با ایران را به جان نمی خرند؛ حتی اگر پول مبادله شده برای کاالیی معاف 
از تحریم باشد و همین مساله کندی و سختی تبادالت مالی باعث می شود در 
ورود اقالم دارویی و پزشکی- گاه ضروری و وارداتی- به ایران تاخیرهایی بیفتد و 

این مساله ممکن است جان عده ای را در ایران تهدید کند.
به نظر می رسد ایران و آمریکای ترامپ، وارد یک دوئل فرسایشی شده اند که 
اقتصاد ایران و آبرو و مشروعیت آمریکا در دوسوی این معادله به موازات هم، با 

شدت یافتن تحریم ها و ادامه آن، فرسایش بیشتری خواهد یافت.
برای  ایران  علیه  آمریکا  غیرقانونی  و  یکجانبه  تحریم های  مشروعیت  توجیه 
دولتمردان کابینه ترامپ روز به روز سخت تر و سخت تر می شود و این در حالی 
است که آنها تالش دارند زندگی و زمانه را در ایران روز به روز سخت تر و بدتر 

کنند.
مشکل  کمتر  اوباما  دولت  ایران،  علیه  آمریکا  های  تحریم  پیشین  دور  در 
مشروعیت بین المللی داشت، چون هم موضوع مشخصی برای اختالف - محدود 
از  پیش  بود  کوشیده  اوباما  هم  بود،  میان  در   - ایران  ای  برنامه هسته  کردن 
تحریم ها نقشه راهی به منظور رسیدن به یک تفاهم دوجانبه آبرومندانه با ایران 
ترسیم کند  و هم اینکه ایاالت متحده آمریکا همراهی شورای امنیت ملل متحد 
و اتحادیه اروپا را داشت؛ در حالی که در فقره اخیر، نه به طور مشخص معلوم 
است آمریکای ترامپ از ایران چه می خواهد - لیست بلندباالیی از خواست های 
پراکنده از موضوعات موشکی و منطقه ای گرفته تا سیاست های داخلی حکومت 
ایران- و نه راه میانه ای برای تفاهم ترسیم کرده و نه اینکه همراهی جامعه جهانی 

را در کنار خود دارد.
آمریکای ترامپ، با تحریم های غیرموجه و یکجانبه خود علیه ایران که هیچ 
کشوری در دنیا آن را تایید نکرده – به جز دولت راستگرای نتانیاهو، دولت محمد 
بن سلمان در عربستان سعودی و دولت های بحرین و امارات متحده عربی-  تا 
اینجای کار، نبرد "اخالق و سیاست" را باخته است و تنها نقطه اتکای تحریم های 
کنونی آنها علیه ایران، ترس شرکت ها و موسسات خارجی از جریمه شدن به 

دلیل مبادالت احتمالی با ایران است.
وانگهی مقامات آمریکا در تناقضی گرفتار آمده اند که به نظر می رسد با سخت تر 
شدن تحریم ها شدت گزنده بیشتری برای آنها خواهد یافت، و این تناقض در 
واقع پوشاندن و استتار هدف اصلی آنها از تحریم های سفت و سخت علیه ایران و 

تناقض بین سیاست اعالمی و اعمالی آنهاست.  

آنها مدعی اند علیه مردم ایران نیستند اما کیست که نداند،هدف اصلی این 
تحریم ها سخت تر کردن زندگی مردم ایران است تا صدای آنها دربیاید و اختالفات 
داخلی در میان هیات حاکمه باال بگیرد و این سوال مطرح شود که : آیا می ارزد 

با وجود این قفل شدن ها و سختی ها همچنان مقاومت کنیم؟!
به گمان نگارنده، هدف اصلی آمریکا اتفاقا سخت تر کردن زندگی مردم ایران 
است تا در نهایت صبر آنها به سر بیاید و آشوب ها و درگیری های داخلی شروع 
شود؛ برای رسیدن به چنین وضعیتی باید شرایط اقتصادی مردم ایران روز به 
روز بد و بدتر شود و آنها در تامین مایحتاج روزانه خودشان هم بمانند؛ - اشارات 
گاه و بیگاه مقامات آمریکا درباره انتخاب بین معیشت سخت و ادامه سیاست های 
کنونی جمهوری اسالمی موید این موضوع است-  وگرنه دولت ترامپ احتماال 
بداند که جمهوری اسالمی ایران در کوتاه مدت و میان مدت – دستکم تا 3-2 
از  ناشی  اقتصادی  توجه  قابل  پذیرفتن صدمات  قیمت  به  - حتی  آینده  سال 
تحریم ها، مادامی که در تامین مایحتاج روزانه مردم ایران موفق باشد، تسلیم 

خواست های واشنگتن – خواسته 12 گانه مایک پمپئو- نخواهد شد.
نبرد اصلی بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکای ترامپ اتفاقا بر سر مردم 
ایران است؛ به این نحو که آمریکای ترامپ می کوشد با سخت تر کردن زندگی 
مردم ایران از سویی و تشدید جنگ روانی و رسانه ای برای بزرگ تر کردن ضرب 
روانی تحریم ها از سوی دیگر، صدای آنها را درآورده و علیه حکومت بشوراند، و 
در نقطه مقابل جمهوری اسالمی با نهایت توان در تالش است مشکالت اقتصادی 
ناشی از تحریم ها را برای مردم به حداقل ممکن برساند.- این خواسته حکومت 
ایران است اما اینکه تا چه میزان در اجرای این خواسته موفق بوده و خواهد بود 

امر دیگری است.-
نکته دیگر اینکه آمریکای ترامپ با اعمال تحریم های یکجانبه و فاقد مشروعیت 
بین المللی، وجهه خود را در میان افکار عمومی جهان و به ویژه در ایران روز به 

روز بدتر و بدتر خواهد کرد.
این شاید بزرگ ترین ضربه تحریم های آمریکا به منافع راهبردی و درازمدت این 
کشور در منطقه و ایران باشد. ایران مهم ترین کشور منطقه آسیای جنوب غربی 
است و افکار عمومی ملت ایران از این نظر مهم است که برقراری هرگونه نظم 
منطقه ای بدون تایید و نظر مثبت مردم ایران آینده ای نخواهد داشت و از این 
منظر تحریم های بدون توجیه و زورگویانه آمریکا روز به روز نظر جمع بیشتری 
از ایرانیان را علیه آمریکا بسیج خواهد کرد و یارگیری مخالفان آمریکا در ایران را 
راحت تر خواهد کرد و برنده استراتژیک این وضعیت اتفاقا کسانی خواهند بود که 

در پی دمیدن به تنور آمریکاستیزی هستند.  


