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جنگ جهاني سوم؛
جنگ جهاني اقتصادي

تن دادن به خواس��تهاي سياسي طرف قويتر است .در
يك جنگ كالس��يك نيروي نظامي بازيگر اصلي است و
سايرابزارازجمله تبليغاتي،اقتصادي،روانيوغيرهمكمل
ابزار نظامي هستند ولي در جنگ جديد جايگاه اين ابزار با
هم جابهجا شدهاند .جنگ فيزيكي ممكن است موجب
نابودي زيرساختهاي يك كش��ور شود و ممكن است تا
رشد اقتصادي ،شكوفايي ،توسعهعلمي يك ياچند كشور
رابهخطربيندازدوجوامعرادچارازهمگسيختگيقانوني
و اخالقي كند .امروزه جنگ اقتصادي بدون شليك حتي
يكگلولههميننتايجرابهبارميآوردوباهمينهدفبهكار
گرفته ميش��ود .امروز س�لاحي بزرگتر از سالح تحريم
نيست .سالحي بدون دود كه آثار آن مخربتر از هر سالح
ديگري است .در تاريخ معاصر روابط بينالملل براي همه
دولتهاوظيفهومسووليتيبزرگترازشكستتحريمهاي
اياالت متحده امريكا نيست .جنگ جهاني اقتصادي امروز
سهاسلحهدارد؛دالر،تحريموتعرفه.سالحتكميليايندو
فضاي مجازي و سايبر است .جنگي فعال كه جهان را در بر
گرفتهاست.حداقلبيشازدودههاستكهامريكابهصورت
جديخودرابراياينجنگآمادهكردهبودتاهژمونيخود
را بر جهان تثبيت كند و چه غفلتي كردند آنها كه از توليد
ملي چشمپوشي كردند و از نوآوري ،صنعت و تكنولوژي
جهان سهم قابل توجهي كسب نكردند تا امروز بتوانند در
مقابلاينهجوممغولگونهمقاومتكنند.تكاپويرهايي
از اين تحريمها در ميانه اين جنگ گرچه خوب است ولي
بسيار ديرهنگام اس��ت .دليل اينكه من جنگ اقتصادي
را جهان��ي ميدانم زيرا همه جه��ان در اين جنگ درگير
است .از چين تا ايران حتي فلسطين و از روسيه تا آلمان و
اروپا درگير جنگ جهاني اقتصادي شدهاند .آنجا كه سالح
تحريم كارآمدتر اس��ت از تحريم و آنجا كه تحريم كارساز
نيست تعرفه و ناديده گرفتن ساز و كارهاي تجارت جهاني
بهكار گرفته ميشود .همينطور مانند هر جنگ جهاني
ديگريائتالفهايجهانيبرايپيشبرداينجنگتوسط
امريكاشكلگرفتهاستتابتواندسازمانيافتهترجهانرابه
تسليمواداركند.امادرجبههمقابلامريكاازهمگسيختگي
ديدهميشود.ائتالفيشكلنميگيردوقربانيانجنگهاي
اقتصادي جبهههاي مختلف اي��ن جنگ بهجاي ائتالف
از يكديگر گريزانند .آنها ب��ا اينكه ميدانند ،نميخواهند
بپذيرند كه درگير يك جنگ هس��تند .كشورهاي بزرگ
رقيبامريكابهجايپذيرشچالشسعيميكنندبيفايده
به او امتياز بدهند شايد از فشار امريكا بكاهند .آنها با امريكا
واردمذاكرهميشوندوقبولميكنندصدهاميليارددالراز
امريكا خريد اضافه انجام دهند شايد او را راضي كنند ولي
امريكاهرروزتوقعجديديمطرحميكند.گروهديگريدر
جنوبايرانميلياردهادالرباجميدهندوخودراباذهنيت
س��اختگي ايرانس��تيزي اقناع ميكنند تا شايد بتوانند
توجيهيبرايباجدهيخودبتراشند.قدرتهايبزرگديگر
سعي ميكنند تا از طريق قدرت نظامي و سياسي خود در
خاورميانهبهرهبگيرندوكوتاهبيايندشايدبتوانندازجنگ
اقتصادي امريكا كمي مصون بمانند ،غافل از اينكه وقتي
جنگيدرجرياناستطرفمقابلبهچيزيكمترازتسليم
كاملآنهاراضينخواهدشد .كاريبسيارسختخواهدبود
كهديگرانراراضيكنيمكهجنگيعليهآنهادرجرياناست
و بايد بهجاي باج دادن قدعلم كنند و در مقابل آن بايستند
و آنها نيز بجنگن��د ،در حالي كه خود نميخواهند چنين
كنند و قصد دارند تا مدتهاي ديگر نيز با پرداخت هزينه
طرفمقابلراراضينگهدارند .اماهيچراهيبرايبردناين
جنگوخنثيسازيتحريموتعرفهودالرنيستمگرروند
كنونيجهانيتغييريابد.هيچكشوريبهتنهايينميتواند
اين روند را تغيير دهد مگ��ر از طريق همكاري و ائتالف با
ديگران .وقت آن است كه كشورهاي طرف جنگ جهاني
اقتصاديامريكاگردهمآيندوهمبستگيوائتالفيايجاد
كردهومكانيسمهايتجاريجديديتعريفوسعيكنند
بهسلطهدالربرجهانپاياندهند.بهجايسودكوتاهمدت
بايد به آثار بلندمدت تهاجم اقتصادي امريكا به جهان فكر
كرد .چين ميتواند موتور محركه و لكوموتيو اين ائتالف و
اتفاقميانسايركشورهايمختلفجهانشود.بهنظرمن
چيناگربپذيردكهجنگياقتصاديدركاراستبايداولين
كنفرانس بينالمللي در سطح سران را براي ايجاد ائتالفي
جديد ميزباني كند .گويي سرنوشت مقدر كرده است كه
متفقينومتحدينجديدبارديگردريكجنگجهانيدر
مقابل يكديگر قرار گيرند .اما در اين جنگ اسلحه شليك
نميشود .بمب و سالح بهكار نميآيد .آنچه بهكار ميآيد
تالش براي تسهيل تجارت و كانالهاي بانكي و استفاده از
ارزي غير از دالر است تا ناكارآمدي سالح امريكا يعني دالر
و تحريم بر خودش ثابت شود و دست از حمله اقتصادي به
ديگركشورهابرداردوماننديككشورعاديرفتاركند.

چه كسي ضرر ميدهد؟

براساساينطرحبيمارتنها 10درصدازهزينههايبستري
شدنخودراميپرداخت.همينامرباعثشدتااكثربيماران
و حتي بسياري از بيماران متمول به سمت بيمارستانهاي
دولتي كش��يده ش��وند و اتفاقا معتقدم كه اكثر تختهاي
بيمارستانهايدولتيتوسطهمينقشرمرفهكهارتباطهاي
خوبيهمداشتند،پرميشد.برايهمينبهنظرميرسدكه
ش��ايد بهترين اهرم براي بقاي بخش خصوصي تصميمي
شجاعانهازسويدولتباشد،چراكهدرشرايطكنونيدولت
تعرفه تعيين ميكند (و تعرفههايش هم تناس��بي با تورم
ندارد)ودرحاليكهاينرويهبيمارستانهاومراكزدرمانيرا
بهسمتوسويزيرميزيواقداماتنامتعارفوخارجازعرف
و قانون سوق ميدهد ،به نظر نميرسد آينده روشني براي
بخشخصوصيبتوانمتصورشد.بهبيانسادهشايدبهترين
راهكار عملي اين باشد كه دولت و زير مجموعههاي آن ،در
بخشبهداشتودرمانخودراتقويتكرده،بهگونهايعمل
كنندكهاوالشهروندانتمايلداشتهباشندازمراكزدرماني
دولتياستفادهكنندوتنهابرايدريافتخدماتبيشتروبه
سليقه خودشان به مراكز خصوصي درماني مراجعه داشته
باش��ند .اين رويه در تمام دنيا نيز رويهاي تجربه شده است.
يعني بيمهها تا يك حد مش��خصي خدمات مراكز درماني
خصوصيراپوششميدهندوبيشترازآنراخودبيماربايد
بپردازد .به بياني ديگر هر بيمارس��تان بخش خصوصي كه
تمايل داشت ،ميتواندباهمين تعرفههاي دولتيكاركند و
هربيمارستانيكهتمايلداشتخدماتويژهتريبهبيماران
ارايهكند،بتواندتعرفههايبيشتريبگيرد.
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محمد جواد ظريف:

جنگ اقتصادي
نشانه قلدري است

امريكا قانونش��كني كرده و بر م��ردم ايران
يك جنگ غيرقانوني را تحميل كرده اس��ت
و حتي س��عي ميكند از ورود غ��ذا و دارو به
ايران جلوگيري كند كه اين بايد متوقف شود.
جنگاقتصادينشاندهندهسياستتحميل،
زورگويي و قلدري است و اين سياست هيچگاه
بر ايران كار نميكند .يك بار من گفتم هيچگاه
ايراني را تهديد نكني��د كماكان هم ميگويم
سياس��ت تهديد نبايد عليه هيچ كش��وري و
مردمي به كار رود.

محمدجواد ظريف نسبت به نقشه جديد امريكا هشدار داد

خطرفراموشيتحريمدرسايهتوهمجنگ
سارامعصومي
تهديدوتحريم،ابزارهاييهستندكهازنخستينروزهاي
حضور دونالد ترامپ ،چه��ل و پنجمين رييسجمهور
اياالت متحده امريكا بر كرس��ي قدرت در كاخ س��فيد،
روي ميز وي جاخوش كردهاند .دونالد ترامپ ،تاجرمآبي
كه با تكيه بر خستگي عامه مردم در امريكا از چهرههاي
اتوكشيده و كم و بيش يكس��ان سياسي توانست جواز
حضور در كاخ س��فيد را بگيرد يا با زبان توهين ،تحقير
و تهديد با مخالف��ان و رقباي خود چ��ه در داخل و چه
در خارج سخن ميگويد يا در ميدان عمل سختترين
تحريمها را ب��ه كار ميگيرد تا ش��ايد به نتيج ه مدنظر
دست پيدا كند .تحريم ،ابزاري كهن ه و مرسوم در ساختار
سياس��ت خارجي اياالت متحده اس��ت اما در دو سال
گذشته دونالد ترامپ ،به شكل اعجابانگيزي به تحريم
اعتياد پيدا كرده است .اگر يك سياستمدار براي پيشبرد
اهداف خود در سياس��ت به گفتوگ��و ،رايزني و نهايتا
مذاكره رو ميآورد اين مسير در ذهن دونالد ترامپ تاجر
به گونه ديگري تعريف شده است :ترامپ ابتدا از مسير
گفتوگو  -هرچند پرفراز و نشيب  -با طرف مقابل خارج
ميشود ،سپس با ابزار تحريم اقتصادي درصدد تضعيف
طرف برميآيد و در نهايت پيشنهاد گفتوگو ميدهد.
دو سال پس از حضور دونالد ترامپ در قدرت در اكثريت
قريببهاتفاقتحليلهادربارهسياستخارجيامريكااين
تحليل به چش��م ميخورد كه دونالد ترامپ تحريم را به
ابزاري براي حمله تبديل كرده است .اگر روساي جمهور
پيشين امريكا با فراغ بال بيشتري به سراغ جنگ نظامي
ميرفتند ،دونالد ترامپ جنگ تحريمي را براي رسيدن
به اهداف خود انتخاب كرده است .تحريمهايي كه امريكا
در دو سال گذشته بر دولتها ،نهادها و افراد وضع كرده
دامنههاي متفاوتي داشتهاند؛ از تحريم مسافرتي تا بلوكه
و ضبط اموال ،از اعمال محدوديت در س��رمايهگذاري تا
ممنوع كردن تجارت .در دو س��ال گذشته هر كشوري
كه پاي خود را اندكي كج گذاش��ته يا موافق ميل دونالد
ترامپ عمل نكرده ،با تحريم تنبيه ش��ده است .به گفته
كارشناس��ان ،در دولت دونالد ترامپ ،تحريم به ابزاري
تس��ليحاتي براي تضعيف دولتها و همچنين تحريك
ملتها عليه دولتها تبديل ش��ده اس��ت .در دو س��ال
گذشته،دونالدترامپهرگاهخواستهمردميراعليهدولت
خود تحريك كند ،اقدام به تنگتر كردن عرصه اقتصادي
آن كشور كرده است .هدف نيز به ستوه آوردن ملت و آغاز
خيزشهاواعتراضهايمردميبودهاست؛اعتراضهايي
كه يا به گمان دونالد ترامپ و تندروهاي نشسته در كاخ
س��فيد كار دولتها را تمام ميكند يا نمايندگان دولت
هدف را به پاي ميز مذاكره ميكشاند .كوبا ،چين ،ونزوئال،
تركيه،فلسطين،نيكاراگوئه،سوريه،كرهشمالي،زيمبابوه
و ايران كشورهايي هستند كه در دو سال گذشته از دولت
ترامپ ،دورهاي جديد از تحريم عليه آنها اعمال شد.
بازي جديد واشنگتن با تهران
ايران در زمره نخس��تين كش��ورهايي بود ك��ه دونالد
ترامپ پس از روي كارآمدن در س��ال  2017ميالدي،
تحريمهاييراعليهآناعمالكرد.هنوزدوهفتهازحضور
ترامپ در كاخ سفيد نگذشته بود كه دامنه تحريمهاي
غيرهستهاي عليه ايران وسيعتر شد و اكنون با گذشت
دو سال از دولت وي بيش از 1000فرد حقيقي و حقوقي
ايراني در ليست تحريمهاي امريكا قرار گرفتند .دونالد
ترامپ ب��ا كنارهگيري از اج��راي توافق هس��تهاي در
ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته و به تبع آن بازگرداندن
تحريمهاي هستهاي عمال جنگ اقتصادي را عليه ايران
آغاز كرد .جنگي كه دامنه آن تنه��ا محدود به امريكا و
ايران نيس��ت و ماهيت فرامرزي تحريمهاي امريكا به
آن جنبهاي بينالمللي هم بخشيده است .دولت ترامپ
پس از كنارهگيري از توافق هس��تهاي ابتدا ادعا كرد كه
مخالفتي با تجارت بازماندگان در برجام با ايران ندارد اما
اين موضع وي هم مانند تم��ام موضعگيريهايش در
كمتر از چندهفته تغيير كرد و امروز كشورها يا نهادهايي
كه اقدام به تبادل مالي با ايران كنند يا به تجارت با تهران
ادامه دهند بالفاصله شناس��ايي و مش��مول اقدامهاي

تنبيهي امريكا خواهند ش��د .تحريم اقتصادي هرچند
تنها يكي از بازوهاي سياست اجرايي ترامپ عليه ايران
بود اما مش��اوران رييسجمهور امريكا اعتقاد داشتند
اين بازو ميتواند واشنگتن را به اهدافي فراتر از مذاكره
مجدد برجام با ايران برساند .هرچند كه دونالد ترامپ در
چندهفته اخير به صراحت اعالم كرده به دنبال گزينه
نظامي يا تغيير نظام در ايران نيست اما يك سال پيش
زمانيكهويفرمانبازگشتتحريمهايهستهايايرانو
توسعه دامنه تحريمهاي غيرهستهاي را داد ،باور عمومي
در كاخ سفيد اين بود كه فشار اقتصادي در نتيجه تحريم
بهاضافهتحريكافكارعموميباچاشنيبياعتمادكردن
مردم به توانمنديهاي حاكميت ميتواند خيزشهاي
مردمي در اي��ران را ايجاد كند .بنابراي��ن تصور اوليه از
تحريم در كاخ سفيد ابزاري جنگي اما بيسر و صدا براي
حداكثر تغيير نظام در ايران و حداقل تسليم تهران و به
پاي ميز مذاكره كشاندن آن بوده است .امروز با گذشت
يك سال از كنارهگيري امريكا از برجام ،كلمه «جنگ»
بي��ش از «تحريم» در گزارشهاي مرب��وط به ايران در
فضاي رسانهاي به چشم ميخورد .واشنگتن تكههاي
پازل خ��ود پيرامون ايران را به گون��هاي چيده كه اگر با
دس��ت خالي از هر مرحله عبور كرد وارد مرحله بعدي
ميشود.ازكنارهگيريازبرجامتابازگرداندنتحريمهاي
هستهاي و اكنون هم طرح گزينههاي نظامي و امنيتي.
رييسجمهور ،وزير خارجه و مشاور امنيت ملي امريكا
ميگويند ب��ه دنبال جنگ با ايران نيس��تند اما آرايش
نظام��ي پيرامون اي��ران را پررنگتر از پي��ش كردهاند.
پنتاگون ادعا ميكند اع��زام نيروهاي تازهنفس ،انتقال
تجهيزات به پايگاههاي امريكايي در منطقه و همچنين
تسريعرونداجراييشدنقراردادهاينظاميميانامريكا

با عربس��تان و امارات همگي براي مقابله با تهديد ايران
است و ماهيت بازدارنده دارد  .اين نمايش نظامي تكراري
امريكا در منطقه غرب آس��يا و خليج فارس همهمهاي
در رس��انههاي منطقهاي و فرامنطقهاي به راه انداخته
و امروز ديگر كمتر كس��ي از امري��كا پايان تحريمهاي
ايران يا اعطاي معافيت به كشورها براي تجارت با ايران
را مطالبه ميكند بلكه تمركز بيشتر بازيگران منطقهاي
و فرامنطقهاي بر كنترل تنش ميان تهران و واشنگتن و
پرهيز دادن دو طرف از جنگ است .اين اتفاق در حالي
رخ داده كه چال��ش اصلي ايران ب��ا  4+1برهم خوردن
توازن ميان دادهها و س��تاندههاي ايران در برجام است.
تهرانميگويددرحاليكهمنبهتمامتعهداتهستهاي
پايبند بودم از منافع اقتصادي برداشته شدن تحريمها
بهرهمندنشدم.ايراندرارديبهشتماههمزمانباسالروز
كنارهگيري امريكا از توافق هس��تهاي ،سطح تعهدات
برجامي خود را در قالب گام اول واكنش به تعلل  4+1در
وفاي به تعهدات كاه��ش داده و بازه زماني  60روزه هم
ب��راي ورود به مرحله دوم تعيين كرد .در حالي كه ايران
ميگويد عاديسازي رابطه اقتصادي با ساير كشورها،
بازشدن كانالهاي مالي و همچنين ازسرگيري فروش
نفت پيششرطهاي وي براي ادامه اجراي تمام و كمال
تعهدات برجامي اس��ت اما فعال امريكا و متحدانش در
منطقهسرجامعهجهانيراباسخنگفتنازتنشنظامي
در منطقه غرب آسيا گرم كردهاند .در حقيقت ميتوان
گفت كه امريكا با نمايش جعلي آرايش نظامي در خليج
فارس و به ص��دا درآوردن زنگهاي خطر براي احتمال
تنشتصادفيميانتهرانوواشنگتن،فرصتپردازشبه
حقوق ايران از تحريمهاي اقتصادي را از 4+1گرفته و كار
را به جايي رسانده كه بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي

تهديد 36كشوربهتحريمدر 7روز

كشورهايي كه امريكا در يك هفته اخير تهديد به تحريم كرده با رنگ قرمز نشان داده شده اند

«آر -تي» در گزارش��ي كوتاه به بررسي عملكرد دستگاه ديپلماس��ي امريكا در  7روز گذشته پرداخته و
مينويسد :روزهاي شلوغي براي ديپلماسي امريكا در جريان است .كشورهاي بسياري در همين چند روز يا
تحريم يا با تحريم تهديد شدهاند .مكزيك در ميان اين كشورها رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
دونالد ترامپ رييسجمهور امريكا نتوانسته در دو سال گذشته به وعده انتخاباتي خود براي متوقف كردن
سيل مهاجرت از كشورهاي امريكاي التين به داخل امريكا عمل كند لذا مكزيك تا زماني كه نتواند مانع از
اين وضعيت شود همچنان بر حجم تعرفههاي تجاري آن افزوده خواهد شد .در آنسوي جهان ،هند هم دو
گزينه پيش رو دارد :دست از خريد سامانه دفاع موشكي اس 300ازروسها بردارد يا با تحريمهاي امريكا
روبه رو شود .تركيه هم اولتيماتوم مشابهي از سوي امريكا در 7روز گذشته دريافت كرد  .آنكارا يا از خير خريد
سامانههاي اس 400ميگذرد يا بايد با جنگندههاي اف 35امريكاييخداحافظي كند .اتحاديه اروپا نيز براي
چندمين بار در چندماه اخير با اين هشدار روبه رو شد كه اگر فراتر از تجارت اقالم غيرتحريمي با ايران حركت
كند با اقدامهاي تنبيهي امريكا روبه رو خواهد شد .الزم به ذكر است كه تهديد اتحاديه اروپا با  28عضو به
معناي تهديد كل اتحاديه است .كوبا نيز به دليل حمايت از نيكوالس مادورو ،رييسجمهور ونزوئال پذيراي
تهديدهاي جديد امريكا ش��د .مايك پنس در ديدار با نخست وزير كانادا مجددا و براي چندمين بار كوبا را
تهديد كرد .ايران ،چين ،روسيه و ونزوئال هم از سوي مقامهاي متفاوت امريكايي به دليل مخالفت با ميل و
اراده واشنگتن تهديد به تحريم شدند .هيچ كس منكر هژموني اقتصادي امريكا نيست اما امريكا اين قدرت
و نفوذ را تبديل به اسلحه تحريمي كرده و همه را با آن هدف قرار ميدهد .در بدترين سناريو ،اين سياست
منتهي به چند جنگ در سطح بينالمللي ميشود و در بهترين سناريو ،امريكا نفوذ و هژموني اقتصادي خود
را از دست داده و متحدان آن تالش خواهند كرد با تالقي هرچند تلخ به اين رابطه يكسويه پايان بدهند.

به جاي تالش براي نگه داش��تن ايران در برجام تالش
ميكنند در مرحله نخس��ت مانع از تنش نظامي ميان
تهران و واشنگتن ش��وند .اين وضعيت براي ايراني كه
شمارش معكوس در برجام را آغاز كرده و اروپايي كه اگر
به وعدههاي برجامي عمل نكند با خطر فروپاشي توافق
هستهاي روبهرو خواهد شد مطلوب نيست.

تحريم؛جنگغيرقانونيامريكاعليهايران
محمد جواد ظريف ،وزير خارجه در تورهاي آس��يايي
و همچنين منطقهاي كه در قريب به يك ماه گذش��ته
داش��ته ضمن آنكه بر عدم تمايل تهران به جنگ تاكيد
كرده اما نس��بت به تن دادن كش��ورها ب��ه تحريمهاي
يكجانبه امريكا و تبعات آن براي چندجانبه گرايي در
سطح بينالمللي هشدار داده است .ظريف از تحريمهاي
امريكا چه عليه ايران اعمال شود چه عليه چين يا تركيه
با عنوان تروريسم اقتصادي ياد ميكند كه عامه مردم در
كشورهاي هدف تحريم و نه صرفا دولتها را هدف قرار
ميدهد .وزير خارجه در تازهترين گفتوگو كه با شبكه
العالم داشته ابعاد بيش��تري از سياست مخرب امريكا
در قب��ال ايران با محوريت ترس��اندن از جنگ نظامي و
پيش��برد آرام جنگ اقتصادي را عيان كرده و ميگويد:
ايران نميتوان��د در قبال سياس��ت امريكا كه تحميل
جنگ است ،بيتفاوت باش��د .آقاي ترامپ در مصاحبه
هفته گذشته خود با شبكه معروف فاكس نيوز در امريكا
اعالم كرد كه ما نميخواهيم با ايران جنگ نظامي كنيم
اما وارد جنگ اقتصادي شدهايم ،معناي جنگ اقتصادي
اين است كه دولت امريكا مردم ايران را هدف گرفته است.
سكاندار دس��تگاه ديپلماسي با هشدار نسبت به تالش
امريكا براي فراموش شدن مساله تحريم اقتصادي ايران
افزود :راهحل بحران اين نيس��ت كه از اين تشديد فضا
توسطامريكاييهاوايجاديكفضايجنگيخارجشويم،
اين را امريكاييها ساختهاند كه موضوع اصلي فراموش
شود ،موضوع اصلي اين اس��ت كه امريكا قانونشكني
ك��رده ،بر مردم ايران يك جن��گ غيرقانوني را تحميل
كرده اس��ت و حتي س��عي ميكند از ورود غذا و دارو به
ايران جلوگيري كند و اين بايد متوقف شود.امروز امريكا
درگير يك جنگ اقتصادي بسيار فعال عليه ايران است.
امريكا حتي به افراد مراجعه ميكند و آنها را از داش��تن
يك رواب��ط اقتصادي منطقي با ايران ميترس��اند.اين
كاري كه امريكا ميكند نه تنها خودش قطعنامه شوراي
امنيت سازمان ملل متحد را نقض ميكند بلكه ديگران
را ه��م وادارميكند كه قطعنامه را نقض كنند مثل يك
آدم ُقلدر كه سر چراغ قرمز چهار راه ايستاده باشد و به هر
اتومبيلي كه ميخواهد رد شود بگويد تو اگر چراغ قرمز
را توقف كني من شيش��ههاي ماشينت را ميشكنم يا
بگويد تو اگر از چراغ سبز بخواهي عبور كني و بعد از آن
نايستيمنماشينتوراازبينميبرم؛اينسياستياست
كه امروز امريكا دنبال ميكند ،اين سياست بايد متوقف
شود؛ يعني سياست ُقلدري ،سياست تحميل و سياست
تروريسم اقتصادي براي مردم ايران.
واشنگتنپست در تازهترين گزارش از تهران ادعا كرده
كه مردم ايران بيش از آنكه نگران جنگ نظامي باشند در
حالدستوپنجهنرمكردنباجنگاقتصاديهستندكه
در نتيجه تحريمها بر آنها تحميل شده است .اين رسانه
امريكايي ادعا كرده كه تحريمهاي يكجانبه امريكا در
يك سال گذشته عليه ايران منجر به افزايش نرخ تورم و
همچنين كمبود دارو و مواد غذايي شده است .اين رسانه
امريكايي نوشته كه عامه مردم در ايران فكر نميكنند
جنگنظاميميانايرانوامريكارخبدهدامانگرانجنگ
اقتصادي هس��تند كه با تشديد تحريمها آغاز شده و به
نظر ميرسد دورنمايي هم براي پايان آن وجود ندارد .به
گزارش واشنگتن پست برخي مقامهاي حاضر در دولت
ترامپ سرس��ختانه اعتقاد دارند ك��ه تحريم اقتصادي
ميتواند ايرانيها را عليه دولت تحريك كند اما در ايران
اين ايده بسيار دور از ذهن است .ايرانيهايي كه خبرنگار
ما با آنها صحبت كرده ميگويند تالش ميكنند دخل
و خ��رج خود را با توجه به تحريمها با هم تطبيق بدهند
و از اين دوره تحريمي نيز با كمترين آسيب عبور كنند.

حسن روحاني ،رييسجمهور اس�لامي ايران روز شنبه
در ديدار سراجالدين مهرالدين وزير خارجه تاجيكستان
با بيان اينكه دو كش��ور از لحاظ فرهنگي ،تاريخي ،ادبي،
اعتقادي و زبان مش��ترك ،پيوستگي زيادي با هم دارند،
اف��زود :بايد تالش كنيم تا مناس��بات تهران-دوش��نبه
در بخشه��اي مختل��ف درراس��تاي مناف��ع دو ملت و
تعميق دوس��تيها بي��ش از پيش گس��ترش يابد .وزير
خارجه تاجيكس��تان همچنين ابراز امي��دواري كرد كه
رييسجمهور اسالمي ايران بهزودي در پاسخ به دعوت
رييسجمهور تاجيكس��تان براي ش��ركت در پنجمين
نشس��ت س��ران كنفرانس تعامل و اعتمادس��ازي آسيا
(سيكا) كه در دوشنبه برگزار ميشود به اين كشور سفر
كند .س��راجالدين مهرالدين وزير امور خارجه جمهوري
تاجيكستان روز جمعه س��فر خود به تهران را آغاز كرد،
ديروز پي��ش از ديدار با رييسجمه��وري با محمدجواد
ظريف همتاي ايراني خ��ود ديدار و درباره گس��ترش و
تعميقروابطوهمكاريهايسياسي،پارلماني،گروههاي
دوستي،اقتصاديبهويژهآبوانرژي،حملونقل،برگزاري
مشورتهاي سياسي و كنسولي ،همكاريهاي فرهنگي
دوجانبه و بينالمللي از جمله در س��ازمان يونسكو و نيز
مقابله با افراطگرايي و تروريسم گفتوگو كرد .مهرالدين
عصر روز گذشته هم با رضا اردكانيان وزير نيرو درخصوص
روابط دوجانبه دوشنبه-تهران ديدار و گفتوگو كرد.
رييسجمهوري اس�لامي ايران توس��عه بندر چابهار را
در ترانزيت كاال در منطقه بس��يار حائز اهميت دانست و
گفت :ايران ميتواند امنترين و بهترين مسير ترانزيتي
براي كاالهاي تاجيكستان باش��د .روحاني با بيان اينكه
امروز منطقه در ش��رايطي خاص قرار دارد و با تروريسم
و مداخالت خارجي مواجه اس��ت ،تصريح ك��رد :امروز
كه تروريس��تها از عراق و س��وريه خارج شدهاند ،جاي
نگراني وجود دارد كه بخواهند در منطقه آسياي ميانه و
قفقاز فعال شوند ،از اينرو ايران و تاجيكستان ميتوانند
همكاريهاي خود را در مسير مبارزه با تروريسم نيز بيش
از پيش گسترش دهند .وزير امور خارجه تاجيكستان نيز
در اين ديدار با تاكيد بر اينكه ايران و تاجيكستان همواره
دو كش��ور دوس��ت و برادر بوده و در آينده نيز در مس��ير
توسعه و تعميق دوس��تيها و برادريها حركت خواهند
كرد ،گفت :توسعه روابط و همكاريهاي تهران-دوشنبه
بسيار حائز اهميت اس��ت .مهرالدين با تاكيد بر ضرورت
گسترش مناس��بات و همكاريهاي تجاري و اقتصادي
دو كشور خواستار بهرهمندي تاجيكستان از مزيتهاي
بندر چابهار و توس��عه همكاريها در بخ��ش ترانزيت و
اس��تفاده از تجربيات ش��ركتها و متخصصان ايراني در
زمينه ارايه خدمات فني-مهندسي بهويژه در عرصههاي
نيرو ،انرژي و امور زيرساختي در اين كشور شد .وي با بيان
اينكه سياست مبارزه با تروريسم و افراطگرايي ايران در
منطقه تاثيرات مثبت فراواني به دنبال داشته است ،افزود:
معتقديم وجود گروههاي تروريس��تي ب��راي ملتهاي
منطقه بسيار خطرناك است و از اين رو همه بايد در مسير
مبارزه با تروريسم با يكديگر تالش و همكاري كنيم.

برهم صالح
حامل پيام ايران براي رياض

س��فير عراق در اي��ران اعالم ك��رد كه قرار اس��ت دولت
متبوعشپيامتهراندرارتباطباامضايپيمانعدمتعرض
با كش��ورهاي حوزه خليجفارس را به مقامات عربستان،
امارات و بحرين منتقل كند و برهم صالح كه به مكه سفر
ك��رده اقداماتي را در اين زمينه انجام داده اس��ت .س��عد
عبدالوهاب جواد قنديل ،در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در
ارتباط با پيش��نهاد اخير وزير خارجه جمهوري اسالمي
ايران در ارتباط با آمادگي ايران جهت امضاي پيمان عدم
تعرض بين تهران و كشورهاي حوزه خليجفارس و اينكه
آيا به نظر وي علت خاصي داشته كه ظريف اين پيشنهاد
را در عراق مطرح كرده اس��ت ،گفت :همانطور كه اشاره
كرديد آقاي ظريف در جريان آخرين س��فر خود به عراق
اين پيشنهاد را مطرح كردند ،مسووالن عراقي نيز از اين
موضوع استقبال كرده و اعالم كردند كه اين پيشنهاد را به
كشورهاي حوزه خليجفارس بهخصوص كشورهايي كه
با ايران ارتباط ندارند ازجمله عربس��تان و بحرين منتقل
ميكنند .اين ديپلمات ارشد عراقي در تهران خاطرنشان
كرد :براساس اطالعاتي كه من دارم همزمان با سفر آقاي
ظريف به عراق ،آقاي سيدعباس عراقچي نيز به سه كشور
كويت ،قطر و عمان س��فر كرده است و پيشنهاد ايران را با
مقاماتاينكشورهادرميانگذاشتهوتاكيدكردهكهايران
آمادگيدارد توافقنامهعدم تعرضبين تهرانوكشورهاي
حوزه خليجفارس امضا شود .وي در پاسخ به اين سوال كه
باتوجهبهآنچهشمامطرحكردهايدآياميتواناينبرداشت
را كرد كه قرار است عراق به عنوان واسطه پيام ايران در اين
زمينه را به مقامات كشورهاي عربستان و بحرين و امارات
منتقل كند ،گفت :بله .قنديل همچنين در پاسخ به اين
پرسش كه باتوجه به اين موضوع آيا عراق تاكنون اقدامي
براي انتقال اين پيام انجام داده است يا نه؟ ادامه داد :آقاي
برهم صالح رييسجمهور عراق براي شركت در كنفرانس
سرانكشورهايعربيبهعربستانسفركردهبودندوتوقع
اين است كه ايشان در جريان اين سفر اين پيشنهاد را به
مقاماتاينكشورهامنتقلكردهباشند.

