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 از برجام کایسال بعد از خروج امر کی

  ترامپ است میهدف ت ینظام کیراه با تحرهم يهمه جانبه اقتصاد فشار

 يمتحده از برجام به دستور و امضا االتیسال از خروج ا کی
که بعد  یگذشت. برجام کایامر يجمهور سیدونالد ترامپ، رئ

در سطوح مختلف و  يسال کش مکش و مذاکرات جد 12از 
 استیدستگاه س کیپلماتیها و ابتکارات د یزنیبعد از را

امور خارجه  ریوز ف،یط محمد جواد ظرما توس یخارج
و  یالملل نیبود. برجام انتظارات ما را در سطح ب ختهیرا برانگ ياریبس يدهایبود و ام دهیبه امضا رس انکشورم

اگر توقعاتمان از  دی. شامیاست که برجام، برجام بود؛ ما توقعاتمان را از آن باال برد نیا تیباال برد. اما واقع یجهان
ترامپ از آن راحت تر و آسان تر  کجانبهیبا خروج  میدید یگر مید يمثل توافق ها یال نبود و آن را توافقبرجام با

 .میآمد یکنار م

 کایامر يجمهور سیکرد دونالد ترامپ رئ یکس گمان نم چیرا کتمان کرد که ه تیواقع نیتوان ا یهر حال نم به
که عموما قبل از انتخابات  یبزرگ نظرسنج يها گاهیپا یحتو  ییکایکارشناسان امر کا،یدر درون امر یشود. حت

 یکردند. همه فکر م یم ینیب شیترامپ پ لددونا يروزیپ ياحتمال را برا نیکمتر رندیگ یمورد استناد قرار م
و هر آن کس که از او خوشش  شیزند، از زدن اتهامات مختلف دروغ به رقبا یم کیرک يکه حرف ها يکردند فرد

 ییکایدهندگان امر يتواند مورد اقبال را ینم د،یگو یاش سخن م یاز روابط جنس یندارد و به راحت ییابا د،یآ ینم
ها  ییکایکردند که امر یشود. همه فکر م یاز او افشا م یراخالقیغ يپرونده ا یهر مقطع درکه  ژهیباشد. به و

 ینم يمثل ترامپ را يبه چهره ا نیهم يدارند و برا تیجمهورشان حساس سیو احترام رئ ژینسبت به پرست
ها از انتخابش شوکه  ییکایبود که خود امر بیانتخاب شد. انتخاب او آن قدر عج يدهند. اما ترامپ در کمال ناباور

 .شدند

از همان  ياز همان روز اول که انتخاب شد عزم خود را جزم کرد تا به هر آن چه وعده داده بود عمل کند. و ترامپ
جمهور  سیداد رئ یداد و وعده م یاش شعار خروج از برجام را سر م یانتخابات يرقابت ها انیجر روز اول و در

جامعه  تیبود و حما ینیع یتیکرد که او از برجام که واقع یگمان نم یاما کس "کند. یبرجام را پاره م"شود 
 ستین بندینها به توافق برجام پاخارج شود. اما ترامپ ثابت کرد نه ت یسادگ نیرا پشت سر خود داشت به ا یجهان

 ینم بندیرا پشت سر خود داشته باشد، پا انیهمه جهان ياگر امضا ینباشد حت لشیکه باب م یتوافق چیبلکه به ه
و از  دیجهان بود، خارج شد. معاهده نفتا را به چالش کش يکه مورد اجماع همه کشورها سیتوافق پار زماند. او ا

سید محمد صادق خرازي، 
انیمدیرمسئول دیپلماسی ایر

ان و سفیر اسبق ایران در سازم
ملل و فرانسه
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 کپاسفی – ایخواهند را امضا کنند. از معاهده آس یو را بر آن داشت آن چه او معض يآن خارج شد و کشورها
بهبود  يسازمان ملل برا یجهان مانیرا فسخ کرد. و از پ هیبرد با روس انیم ياهسته يهاخارج شد. توافق موشک

  .مهاجران و پناهندگان خارج شد

 نیا برخی –دارد  یبینفرت عج نیشیپ يجمهور سیا، رئاز کارشناسان او نسبت به باراك اوبام ياریاعتقاد بس به
 یاو از هر توافق بایشود. تقر یکه او امضا کرده باشد، خارج م یاز هر توافق نیهم براي –دانند  یم ينفرت را نژاد

 .که اوباما امضا کرده باشد، خارج شده است

کند،  یآن را نقض نم رانیا ایاست  ستادهیابرجام  يگرفت که چرا پا رانیخرده را به ا نیتوان ا ینم نیهم يبرا
به  یارتباط نیاز آن خارج شده و ا کجانبهیآن به صورت  ياز طرف ها یکیبوده که  یجهان یچرا که برجام توافق

و همان طور که گفته شد نه فقط به برجام بلکه به  ستین بندیپا زیچ چیندارد. ترامپ ثابت کرده که به ه رانیا
همه جانبه منافع  نیاست که فعال منافع خود را در جهت تام ینبوده است. او کس بندیپا گرید یجهان يمعاهده ها

 لیو اسرائ نیفلسط انیمثل توافق اسلو م یمیقد يدرصدد لغو معاهده ها یراستا حت نیقرار داده و در هم لیاسرائ
 انهیخاورم ين است، بر آتش بحران هاو قصد دارد با اعالم معامله قرن که جارد کوشنر، دامادش معمار آ هبر آمد

 .است ریقابل تفس لیدر دفاع چشم و گوش بسته از منافع اسرائ گرید یاز جهت زیخروجش از برجام ن یبدمد. حت

است  یالملل نیتوافق ب کیتوان آن را منکر شد. برجام  یاست که نم تیواقع کیکه برجام  ستین یشک نیا در
و از  دهیرس بیبه تصو تیامن يخود دارد و در سازمان ملل و شورا يرا پا یبزرگ جهان يکشورها يکه امضا

به دست آمده است.  یو جهان یطیمح يها تیواقع يسر کیبرخوردار است. برجام بر اساس  یالملل نیب تیحما
تحوالت  يسر کی یکه برجام در بستر آن و در پ میبود مانرامونیدر جهان پ یفعل و انفعاالت کیما وارث 

برجام  جیما بعد از برجام از دستاوردها و نتا یخاستگاه جهان رییدر منطقه به دست آمده است. تغ کیئواستراتژژ
 .ترامپ با ما باشد يکایامر یدشمن یلیاز دال یکی هخاستگا رییتغ نیا دیبوده است. شا

انجام نداده باشند. از  رانیا هیعل مشینبوده است که او و ت يکه ترامپ از برجام خارج شده، کار یسال کی نیا در
 رانیبا ا يقطع همکار يمختلف برا يسخت و ظالمانه گرفته تا فشار بر دولت ها و شرکت ها يها میاعمال تحر
 ی.هراس رانیبر توهم ا دنیبا دم یرانیضد ا يمنظومه ا لیتشک يتا تالش برا

کار  کیآن به انجام  کیو تحر رانیاکردن  یکند، عصبان یترامپ دنبال م يحال حاضر آن چه دولت تندرو در
تا  کایامر یمل تیفارس. جان بولتون، مشاور امن لجیدر خ يریمتهورانه است، از خروج از برجام گرفته تا آغاز درگ

. روشن است که ردیرا بگ رانیا هیبه سراغ کنگره رفته تا مجوز جنگ عل یواه يبار به بهانه ها کیکنون حداقل 
گردد. به هوش  یم رانیکردن ا یعصبان يبرا يدنبال بهانه ا ییکایطرف امر رانیا هیجانبه علهمه  يبعد از فشارها
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 يعاد يکردن امر رانیو کایامر ي. برامیخطرناك آن نده يو تن به تله ها میرا نخور يباز نیا بیکه فر میباش
 کایخطرناك امر يدارد که وارد باز یما بستگ ریو و تدب تیبه درا نیدر عراق و افغانستان کرد، اما ا هک ياست، کار

 .مینشو
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 چرا امریکا به خروج ایران از برجام اصرار دارد؟

 کنند یها احساس م ییکایکه امر يدیو تهد رانیا کیصبر استراتژ

بافتنشان  یمثل قال هایرانیکه صبر ا ندیگو یعرب م لگرانیتحل
خلق  بایز یبافند و در آخر محصول یم یاست. با صبر فراوان قال

فعال در  رانیشکل است. ا نیهم به هم شانیپلماسیکنند. د یم
اتخاذ کرده است تا در  کیترامپ صبر استراتژ يبرابر رفتارها

 .بهره مورد نظر را ببرد کیتژصبر استرا نیاز ا يروز کی تینها

به  زین رانیرجام اکرد با خروجش از ب یگمان م کایسال از خروج ترامپ از برجام گذشت. دولت نئوکان امر کی
اش نشان  يبعد يکرد اما رفتارها ینم انیب یگاه علن چیخود را ه استیس نیخروج از برجام اقدام خواهد کرد. ا

ببرد. در  شیخود را پ يبعد يها استیاست، سیس نیخواهد مطابق با ا یرا انتظار دارد و م يزیچ نیداد که چن
خود افزود و به  یستیترور يرا به فهرست گروه ها ین انقالب اسالممتحده سپاه پاسدارا االتیکه ا ریاخ يروزها

  .کرد یعلن شتریخود را ب استیس نیا کایلغو کرد امر رانیکشور را از واردات نفت ا 8 تیدنبال آن معاف

 و تیامن يشورا دییاست و تا یالملل نیتعهد ب کیبه خروج از برجام که  رانیا بیباورند که ترغ نیبر ا ياریبس
از مفاد موجود در  رانیا بیترت نیاست تا به ا یلیاسرائ ییاز همه تقاضا شیسازمان ملل را پشت سر خود دارد ب

  .ابدی ییکند، رها یبابت آن احساس خطر م زا لیکه اسرائ یو نظام یتیامن يها نهیدر زم ژهیبرجام به و

 ژهی. به ودندیخواستند نرس یتا کنون به آن چه ماز برجام  کایبا خروج امر اهویاست که ترامپ و نتان نیا تیواقع
کنند و از  یم تیهمچنان بر حفظ برجام اصرار دارند و از آن حما نیو چ هیاعم از اروپا، روس یکه جامعه جهان

از  رانیکنند تا ا یم يها همه کار ییکایامر نیهم يکنند. برا یتمام قد در حفظ آن تالش م یاسیلحاظ س
که در حال حاضر از آن برخوردار است را نداشته باشد. به عبارت  یاسیس تیآن حما گرید برجام خارج شود تا

وارد کننده نفت  يکشورها تیو لغو معاف یستیترور يافزودن سپاه به فهرست گروه ها لیاز قب یاقدامات گرید
به زعم  بیترت نیا تهران به خروج از برجام است تا به بیبا هدف ترغ رانیکردن ا ینعصبا يبرا یهمگ رانیا

  .بردارند رانیتقابل همه جانبه با ا يبلند برا يزیخود بتوانند خ

 از برجام خارج شود؟ رانیاصرار داشته باشد که ا دیمتحده با االتیچرا ا حاال،

سید علی موسوي خلخالی، 
روزنامه نگار، مترجم و سردبیر 

دیپلماسی ایرانی
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ط ارتبا رانیا یو توان نظام تیاست و با امن رانیبه سود ا اریدارد که بس ییبندها یو نظام یتیاز لحاظ امن برجام
 خیبار در تار نینخست نیاز منشور هفت سازمان ملل خارج شده که ا رانیدارد. اوال، بر اساس برجام ا میمستق

موضوع  نیا تیدرك اهم يشود. برا یم ارجبدون جنگ از منشور هفت سازمان ملل خ يجهان است که کشور
سال از سقوط  15شد و در حدود ها اشغال  ییکایکه توسط امر نیاست که عراق با وجود ا يادآوریالزم به 

برد، از  یمرتبط با منشور هفت سازمان ملل رنج م يگذرد، همچنان از بندها ی) میبعث میحکومت سابق آن (رژ
که به موجب منشور هفت سازمان ملل  ياقتصاد يو دادوستدها ینفت ياجمله در موضوع استحصال درآمده

شود  یلغو م 2020تا سال  رانیا یحاتیتسل میطابق با برجام تحرم ا،یروبه روست. ثان ییها تیهمچنان با محدود
تا  نی. همچنگریسال د کی یعنی نده،یتا سال آ یعنیکند،  يداریمتعارف خر يتواند آزادانه سالح ها یم رانیو ا

 يکشور عاد کیخارج و به  "دیتهد" یحقوق فیو مطابق با برجام از تعر یجامعه جهان دیاز د رانیا 2023سال 
 رانیبخواهد به ا ياگر کشور یعنیبفروشد.  ایکند  يداریخر نیسنگ يتواند سالح ها یشود که م یم لیتبد

و از نگاه  یندارد و از لحاظ حقوق اعتراضکس حق  چیسالح بفروشد ه يبخواهد به کشور رانیا ایسالح بفروشد 
است  یمسائل نیاز مهمتر یکی نید. اتواند به آن معترض و مانع از انجام آن شو ینم يکشور چیسازمان ملل ه
حق محروم کنند  نیرا از ا رانیتوانند ا یکه م یکنند تنها راه یشده و گمان م لیو اسرائ کایامر یکه باعث نگران

 .به خروج آن از برجام است کیتحر

 نیاهد ماند. ااست و تا ابد خو یماندن رانیاما ا ستند،یدر قدرت ن شتریب یچند سال اهوینتان ایترامپ  دونالد
از برجام  کاینبرد و بعد از خروج امر يرفت از برجام سود اقتصاد یآن طور که انتظار م رانیاست که ا حیصح

برجام به قوت خود  یو نظام یتیامن ،یاسیس يها ياما بهره بردار دیاز برجام به حداقل ممکن رس شیبهره بردار
 یحساس کنون تیموقع نیعبور از ا يبرا قیدق يزیو برنامه ر یاسیس تیدرا ک،یاست و تنها با صبر استراتژ یباق

که رنج ها را  یباف یکنند، قال یم فیکه توص يزیهمان چ قا،یدق یعنی. ابدیمهم دست  نیتواند به ا یاست که م
 جهینت تیدهد تا در نها یخود ادامه م یکند و با تحمل مشقت ها به بافتن قال یخرد و صبر م یبه تن م

 .ندیبب شیبایرا در محصول ز دسترنجش
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 ستیترامپ جذاب ن يفعال برا رانیمذاکره با ا

 ستیکند/ترامپ دنبال جنگ ن يگر یانجیم کایو امر رانیا انیسازمان ملل بتواند م رکلیدب دیاش

 است رانیدنبال معامله با ا

 

یک ساله شده است. در این  تحده، رئیس جمهوري ایاالت مترامپ دونالد خروج امریکا از برجام به امضا و دستور
یک سال ترامپ با ادعاي رسیدن به توافقی بهتر همه گونه فشاري را بر ایران تحمیل کرده و نه تنها تحریم هاي 

انجام داده است، از جمله افزودن سپاه به فهرست  علیه ایران سابق را بازگردانده بلکه اقدامات بی سابقه اي را نیز
و بانکی کشورهاي  به بخش هاي خصوصی هاي بی سابقهفشار تشدید تحریم هاي نفت،تروریستی،  گروه هاي

در مجامع مختلف بین المللی. علیه ایران براي خودداري از هر گونه همکاري با ایران و فشارهاي سیاسی  مختلف
احساس خطر  شکی نیست که در این اقدامات رد پاي اسرائیل و عربستان سعودي، دو طرفی که از ایران همواره

 و سفیر اسبق ایران در آلمانسید حسین موسویان، در این رابطه گفت وگویی را با  .، مشهود استکرده اند

انجام داده ایم که در ادامه می  ریستونپو پژوهشگر فعلی دانشگاه سابق  ياکننده ارشد هستهمذاکره

  خوانید: 

حده شدیدترین فشارها را به ایران اعمال کرده یک سال از خروج امریکا از برجام گذشت، و ایاالت مت

است. به قول خود امریکایی ها فشار حداکثري اعمال کرده اند. به نظر شما ایاالت متحده توانسته 

 است در این مدت به آن چه فکر می کرده ، برسد؟

 .و آمریکا مواجه هستیمدما در موضوع ایران درشرایط کنونی با 

معامله با  و گوو بلکه خواهان گفت دنبال جنگ ودرگیري و تغییر رژیم نیستاو به .آمریکاي شخص ترامپ اول:
ها، کند با افزایش فشارها و تحریمتالش میلذا ایران است. چون تهران به تقاضاهاي مکرر او پاسخ منفی داده 

رزش پول ملی و . . . تهران نظام اقتصادي ایران را متالشی و با تشدید روند گرانی، تورم، بیکاري، فساد و کاهش ا
 را به پاي میز مذاکره بکشاند.
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ه ین محور باکلیدي ترین عنصر این محور شخص جان بولتون است. . آمریکاي کارگزاران کلیدي ترامپ دوم:
ولیعهد امارات  ،بن زائد –ولیعهد عربستان  ،بن سلمان –نتانیاهو  –دنبال تغییر رژیم و تجزیه ایران است. بولتون 

ند. ده ادا قراررا در دستور کار به قصد فروپاشی ایران حاد چهارجانبه اي تشکیل داده و سیاست فشار حداکثري ات
از سوي  حداکثريشارف زور و، نتانیاهوبا ها  تقسیم کار در این مربع شوم هم بدین شکل است که طراحی سیاست 

 امریکا و تأمین مالی آن با عربستان و امارات خواهد بود.

اعمال کند، تجارت کشورهاي علیه ایران سابقه اي را  هاي بی قعیت این است که این محور شوم توانسته تحریموا
هاي بلوك شرق همچون چین، روسیه و غربی همچون اروپا با ایران را به حداقل برساند، همکاري اقتصادي قدرت

هد، اتحادي از کشورها در منطقه علیه حد قابل توجهی کاهش دهد، صادرات نفت ایران را کاهش د هند را در
ها، شانس حل و فصل که حتی با پیروزي دموکرات تخریب کند ايگونه به را ایران و امریکا روابطایران شکل دهد، 

کند که ایران را وادار به خروج  فوق العاده سخت شود. این مربع شوم سعی میغیرممکن یا مسائل ایران و آمریکا 
عنوان تهدید صلح و امنیت دولت قبل احیا، طبق منشور سازمان ملل به شش قطعنامه صادره دراز برجام کند تا 

 ها اجماعی و جهانی شود.الملل تلقی شده و تحریمبین

ایران در وضعیت بسیار سخت اقتصادي قرار گرفته و در عین حال فشارهاي سیاسی به دولت آقاي 
مذاکرات، بسیار زیاد است، به نظر شما دولت تا کجا می  روحانی به عنوان متولی برجام و پیش برنده

 تواند این وضعیت را تاب بیاورد؟

قابل توان بخش  اتحاد و همدلی و تدبیر همراه با مدیریت کارآمد وجود داشته باشد، می داخل کشور در اگر
شود و به همین روند  هم انتخاب سال دیگر توطئه هاي مربع شوم را خنثی کرد حتی اگر ترامپ چهار توجهی از

 جاري ادامه دهد. 

 تنها سه اقدام: 

 ریشه کن کردن فساد،  جلوگیري از فسادهاي کالن و •
 غل و زنجیرهاي بخش خصوصی و نیز  بازکردن •
 نیمه دولتی،  – تجاري دولتی – خصوصی سازي واحدهاي صنعتی •

دیریتی فعلی ما در تصمیمات کالن ها را خنثی کند. منتهی نظام م تاثیرات منفی تحریم درصد 50تواند  می
 و اجراي جدي و هماهنگ آن مشکل اساسی دارد. 

سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران و افزودن سپاه به فهرست گروه هاي تروریستی را تا چه 

 اندازه بر تعدیل سیاست هاي ایران موثر می دانید؟
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ست هاي جاري اشود. آیا سی هاي جاري می سیاستباید صبر کرد و دید که فشارها تا چه حد موجب تغییر 
یابد. منتهی اگر ایران بتواند از فرصت فشار  همین روند جاري ادامه میاینکه شود یا تندتر و یا  تعدیل میایران 

و اقتصاد منهاي نفت را تحقق بخشد، یک پیروزي و خدمت  کردهآمریکا براي کاهش صادرات نفت استفاده 
 خواهد بود.قتصاد و استقالل ایران و تاریخی به ابزرگ 

تبادل زندانیان دو براي  یران براي مذاکرهآمادگی اپیشنهاد آقاي ظریف در سفر اخیر خود به امریکا 

طرف را ارائه داد. این نخستین بار است که ایران به طرف امریکایی بر اساس یک دستورالعمل 

ا در کاهش تنش میان ایران و امریکا موثر می پیشنهاد مذاکره می دهد. چقدر این نوع پیشنهادها ر

 دانید؟ آیا این مساله می تواند مقدمه اي براي مذاکره در بخش هاي دیگر باشد؟

پیشنهاد خوبی است. منتهی استباط من این است که 
سال اول ریاست جمهوري خود آمادگی  ترامپ در یک

. چون عمده برایش جذابیتی نداردداشت اما اکنون 
 یک کاخ سفید علیه ایران در سابقه ت بزرگ و بیاقداما

سال دوم ریاست جمهوري او انجام شده و لذا طبیعی 
قابل توجه باشد. پیشنهاد معامله دنبال ه است که او ب

شد، جواب  ئه میاتبادل زندانیان اگر در سال پیش ار
 دهد.   نمیداد اما اکنون جواب  می

که  امریکا را ارائه داده و گفته بندي از خواسته هاي 12فهرستی مایک پمپئو؛ وزیر امور خارجه امریکا 

ایران باید این خواسته هاي امریکا را برآورده کند و گفته است با تکیه به این فهرست امریکا سیاست 

 خود را پیش می برد. چقدر احتمال می دهید ایران تحت فشارها به مذاکره بر سر این بندها تن دهد؟

. "تغییر رژیم در ایران"بند پمپئو تن نخواهد داد حتی به قیمت جنگ. شروط پمپئو یعنی  12به  گاه ایران هیچ
پیش رو  واگر ایران تحت فشارهاي جاري  بند، 12خارج از این حتی لذا این احتمال از نظر من منتفی است. اما 

 گو دهد، اتفاق بدي خواهد بود.و تن به گفت
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ی بوده ایم که البته تصمیم "طرارضدیپلماسی ا"ما شاهد  598قطعنامه  درعین حال در مقاطعی مثل پذیرش
ایران شد. منتهی اگر ایران بعد از فتح تمامیت ارضی موجب حفظ  کهعاقالنه و الزم و واجبی بود  دیرهنگام اما

 .گرفت شد، هم خسارت کمتري دیده بود و هم امتیاز بیشتري می گوي صلح با عراق میو خرمشهر، وارد گفت

کشورهاي معتبر در جهان براي جلوگیري از  اگر دبیر کل سازمان ملل یا سران برخی از اما در شرایط فعلی
روي میز دو طرف  برد – افزایش روند تقابلی ایران و آمریکا وارد وساطت شوند، پیشنهاد منصفانه و آبرومند و برد

 شوند، اتفاق خوبی خواهد بود. کلهمکاري با دبیر نگتن و تهران هم بپذیرند که در این قالب واردبگذارند، واش

 اصوال چقدر زمینه را براي مذاکره ایران و امریکا مهیا می دانید؟

 ریاست جمهوریش، آرزوي گفتل سال او ترامپ بعد از پیروزي و قبل از ورود به کاخ سفید و حتی در یک
ا علنا و یا توسط سران برخی از کشورها مطرح کرد ایران داشت و بارها هم این تقاضا ر مله باایم و معقگوي مستو

در اولین سال ریاست جمهوري اش و در جریان اجالس سازمان ملل، شخصا رو شد. ه منفی ایران روب پاسخکه با 
گوي بدون پیش شرط و آقاي روحانی را به شام دعوت کرد. چند ماه پیش او رسما اعالم کرد که من براي گفت

مکانی که ایرانی ها بخواهند. من طی مقاله اي در یکی از رسانه هاي داخلی  زمان و هر در هر با ایران آماده ام،
کردم. پیشنهاد من بدین دلیل بود که توپ  قاي روحانی بودم، او را به تهران دعوت میآنوشتم که اگر من جاي 

بولتون به ترامپ این بود که  نگتن برود و مربع شوم ضد ایران خلع سالح شوند. چون پیشنهاد جاندر زمین واش
گاه نخواهند پذیرفت، لذا راه براي افزایش  از برجام خارج شوید، ایران را به مذاکره دعوت کنید، ایرانی ها هیچ"

 . "فشار باز خواهد شد

فوق العاده کاهش یافته و دست به  تمایلشموجب شده که گو با ایران، و حال ناامیدي ترامپ از گفت هره ب
دنبال ه تروریستی یا ب فهرست گروه هاي درسپاه  دادن قرارکند، مثل  گیجبزند که ایران و جهان را  کارهایی

از سوي تهران از در شرایطی هستیم که . لذا اگر بخواهیم واقع بین باشیم، رفتن ایران "صادرات صفر نفت"
اولیه براي  شوق و اشتیاق ،استسال درخو ه و ترامپ هم بعد از دوابتداي دوره ترامپ هرگونه مذاکره رد شد

-ضمن اینکه محور بولتون ؛هنوز اندك زمینه اي در شخص ترامپ هستکه . درعین حال را ندارد مذاکره
 گیرد.بخواهد مذاکره اي صورت  نمی ابن زائد ابد-بن سلمان-نتانیاهو

 ما با مذاکره موافقید؟ش
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دم همیشه اعتقاد به ضرورت کاهش تشنج و من از چند دهه گذشته و در طول دوران خدمت دیپلماتیک خو
گو را هم الزمه آن دانسته ام. منتهی در شرایط فعلی و و گفت و دشمنی بین ایران و آمریکا داشتممهار خصومت 

رسد  که در داخل ایران یک اجماع ملی در این مورد حاصل نشود، مذاکره به نتیجه نمی مخالفم زیرا تا زمانی
شوند ضمن اینکه شکاف و اختالفات داخلی  کننده گان متهم به خیانت و جاسوسی میواگر هم برسد، مذاکره 

یابد. برجام نمونه واضح است. برجام با تایید همه ارکان کشور یعنی مجلس، دولت، شوراي عالی  هم افزایش می
امه یافت و تهمت امنیت ملی و مقام معظم رهبري، امضاء و اجراء شد. اما بعد از اجراء هم اختالف و کشمکش اد

 ه تیم مذاکره کننده هم تشدید شد. بها 

سال از قطعی روابط ایران و امریکا می گذرد و دو طرف به استثناي برجام تا کنون حاضر نشده اند  40

پشت میز مذاکره بنشینند و اختالفات خود را حل کنند. فکر می کنید ایران در چه صورتی و در چه 

اضر به مذاکره با امریکا خواهد شد؟ یعنی به نظر شما ایران کی و به چه زمانی و تحت چه شرایطی ح

 موقعیت و شرایطی برسد حاضر به مذاکره با امریکا خواهد شد؟

ت جمهوري و کنگره  ظرف چند ماه آینده در آمریکا سگونه اي است که مبارزات انتخاباتی ریاه فعال شریط ب
شود و بعد هم ریاست  آینده مبارزات انتخاباتی مجلس آغاز میند ماه چایران هم ظرف  شود. در آغاز می

دوران شعار و عوامفریبی و تخریب طرف مقابل است. لذا همه دنیا  درجمهوري. دوران مبارزات انتخاباتی هم 
 سال آینده شانس باالیی وجود ندارد.  براي یکی دو

برجام نیز نشان داد که اسرائیل  طرف عمده مخالف نزدیکی ایران و امریکا، اسرائیل است. تجربه

چقدر بر سیاستهاي امریکا تاثیرگذار است. به نظر شما با وجود خصومت هاي اسرائیل با جمهوري 

اسالمی امکان این که روزي ایران و امریکا بدون توجه به اسرائیل به حل اختالفات بپردازند، وجود 

 دارد؟

بهبود رابطه ایران و آمریکا این است که ایران، اسرائیل را به این اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم که شرط 
ایران  وحل و فصل اختالفات آمریکا رفع خصومت یا ئیل هم امکان انابودي اسر رسمیت بشناسد. اما با شعار

هاي بلوك شرق مثل  غرب، بلکه همه قدرت واقعیت این است که نه تنها آمریکا و اروپا ووجود نخواهد داشت. 
ه و چین و هند با سیاست نابودي اسرائیل مخالفند و روابط استراتژیک با اسرائیل دارند. حتی حداکثر روسی

کشورهاي اسالمی تحقق قطعنامه هاي سازمان ملل و تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی است.  خواسته اکثر
 شوند.  مدیریت میبگذریم از اینکه متاسفانه برخی از کشورهاي عربی، توسط اسرائیل هدایت و 
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گونه ه ایران حق دارد موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد، از آرمانهاي فلسطین حمایت کند اما بهتر است ب
عضوي حق  شود. طبق منشور سازمان ملل، هرنقطعنامه هاي سازمان ملل تلقی  و اي عمل کند که ناقض منشور

ده اي باشد یا نباشد، دولتی را به رسمیت بشناسد یا نشناسد، با کنوانسیونی را بپذیرد یا نپذیرد، عضو معاهدارد 
سازمان ملل را تهدید به جنگ یا  دیگر دولتی رابطه داشته باشد یا نداشته باشد اما هیچ عضوي حق ندارد عضو

ایندگی همین دلیل هم هرگاه اسرائیل یا آمریکا، ایران را تهدید به نابودي یا جنگ کرده اند، نمه نابودي کند. ب
ده که آنها منشور سازمان ملل را نقض کرده ادداشت رسمی به دبیرکل، اعالم کرایران در نیویورك بالفاصله طی ی

 اند. 

نقش کشورهاي عربی به ویژه عربستان سعودي را در آینده روابط ایران و امریکا و کاهش تنش میان 

 این دو کشور چقدر موثر می بینید؟

ربستان و بعد امارات نقش فوق العاده اي در سیاست هاي ترامپ علیه ایران داشته اند. ویژه عه کشورهاي عربی ب
داخل ایران خواهیم کشاند، نشان دهنده ه رسما اعالم کرد که جنگ را ب ولیعهد عربستان بن سلمانمحمد اینکه 

خیابانهاي واشینگتن  واقعیت سیاست عربستان در دوره بن سلمان است. ریاض و ابوظبی رودخانه اي از دالر در
گونه  میان راه هم هیچ واشینگتن مسیر فشار حداکثري علیه ایران را تا آخر خط برود و درجاري کرده اند تا 

دیپلماسی عمومی در . اما عجیب تر اینکه ایران هم میدان صورت نگیرد با ایران یگو و تعاملو برنامه گفت
اشته است. صدها هزار ایرانی در آمریکا، ظرفیت عظیمی هستند طور کامل در اختیار دشمن گذه واشینگتن را ب

ه ایران از این نکه اگر عربستان یکصدم آن را داشت احتیاج به ایجاد رودخانه دالر در واشینگتن نداشت. متاسفا
 ظرفیت عظیم خدادادي حداقل بهره برداري را هم نکرده است.

باشد تا ببیند دور بعد  2020ند، ایران واقعا منتظر آیا احتمال می دهید، آن طور که خیلی ها می گوی

چه کسی در امریکا بر سر کار می آید تا بر اساس آن آینده سیاسی خود را تعریف کند؟ تغییر رئیس 

جمهوري امریکا را تا چه اندازه در بازگشت امریکا به برجام موثر می دانید؟ آیا فکر می کنید با توجه 

 دولت بعدي بپذیرد بدون پیش شرط به برجام برگردد؟به موقعیت امریکا واقعا 

را ببازد. اگر برنده شود هم معلوم نیست که کادر فعلی مثل جان بولتون  2020معلوم نیست که ترامپ انتخابات 
 ها پیروز شوند، افرادي مثل جان بولتون حذف خواهند شد و ترکتازي را حفظ کند. معلوم است که اگر دموکرات

گونه اي است که ه بمربع شوم تر خواهد شد. اما اقدامات جاري محدودخیلی و و عربستان و امارات هاي نتانیاه
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سادگی نخواهد توانست آنها را لغو کند. براي مثال حذف نام سپاه از لیست ه کراتی هم بوهر رئیس جمهور دم
 نهایت مشکل خواهد بود. هاي تروریستی بی گروه

انتخابات ریاست جمهوري آمریکا باشد، بلکه برعکس پاسخ اقدامات ترامپ در دوره لذا ایران نباید منتظر نتیجه 
، پیروز شدندها هم  دوره دوم باشد و اگر دموکرات او در در همین دوره اول بدهد تا درسی برايباید اول را 

 دستشان براي معکوس کردن این روند بازتر باشد. 

 احتمال وقوع جنگ را چقدر جدي می دانید؟

هاي  ، مقامات حرفه اي و کارشناسان ارتش، سازمانهانخواهد. فرمانده  معامله می خواهد و رامپ جنگ نمیت
با جنگ مخالف هستند.   ي آمریکاخارجه، وزارت انرژي و نیز اکثریت افکار عمومی و رسانه هاامور امنیتی، وزارت 

را به دام جنگ با ایران بکشانند. محور خط مشی  اما محور جان بولتون، نتانیاهو و بن سلمان مایل هستند آمریکا
ریاض محاصره کامل سیاسی، اقتصادي، نظامی، امنیتی و فشار حداکثري به قصد فروپاشی از درون  -تل آویو 

 جواب اقتصادي حداکثر فشار اگر لذا و است ترامپ اول دور ماندهباقی سال دو در نتیجه گرفتن آنها هدف است.
لذا  نظامی علیه ایران خواهند بود. محدود حمالت به آمریکا کشاندن براي تصنعی سناریوهاي قخل دنبالبه ندهد

 سال آینده، اهداف کدام از این دو  جریان را تقویت خواهد کرد.  باید دید تحوالت در یکی دو

 ارزیابی شما از آینده و سال دوم خروج امریکا از برجام چیست؟

بد، آمریکا سیاست تحریم و فشار حداکثري را ادامه خواهد داد، وضعیت روابط اگر همین وضع موجود ادامه یا
کدام از دو  دوجانبه سخت تر و پیچیده تر خواهد شد، تضادهاي دو کشور در منطقه افزایش خواهد یافت و هیچ

 داشت.ه منافع مشترك دارند، نخواهند ه هایی کنور هم عالقه اي به همکاري در زمیکش
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استمدارانیس دیو برجام: خر انهیرمترامپ، خاو  

 رانیا هیعل دیجد يو توطئه ها "ب" میت يریشکل گ یپشت پرده چگونگ

) افراد مهم، ی(انتخابات یمال بانیپشت کیتاجر و  کیبه عنوان «
 یم تانیبرا دیکه بخواه یآنها هر غلط د،یده یشما پول م یوقت

 تیل استرترامپ در مصاحبه با وا یسخنان جنجال نیا». کنند
 يجمهور استیر یمقدمات يرقابت ها يروزها نیژورنال، در اول

بعد بارها و بارها تکرار  يهاشد و در ماه  انیب 2015 يدر جوال
را به طور  یانتخابات ينامزدها یمال انیحام« گفت:  یمناظره انتخابات کیدر  2016شد. از جمله ترامپ در مارس 

دانم، چون در هر دو طرف ماجرا بوده ام. من بهتر از هر  یرا م نیا یهر کسکنند. من بهتر از  یکامل کنترل م
 «.هستم که قادر است آن را اصالح کند یآشنا هستم و تنها کس ستمیس نیبا ا یکس

در  استمدارانیس دیموثق، خر يکرده و بر اساس گزارش ها یاز افعال معکوس استفاده م يحال ظاهرا و نیا با
هزار کلمه  زدهیرابطه، گزارش مفصل و س نینمونه قابل اتکا در ا کیاست.  دهیرس يدیجد يهابه مرز ریدوسال اخ

تمام و کمال  نییرا در تع یمال انیحام نیا شنق اتیبود که با جزئ ورکریوین هیسال قبل آدام انتوس در نشر يا
توافق هسته  بیالمقدس تا تخر تیبه ب کایترامپ نشان داده است: از انتقال سفارت آمر يا انهیخاورم يها استیس
  .رانیبا ا يا

خودکفا در انتخابات است، به شدت محتاج  اردریلیم کیکه  شیگزارش انتوس، ترامپ بر خالف ادعاها مطابق
به عنوان نامزد  يو یو چند هفته بعد از معرف 2016بوده و هست. از جمله در اوت  یانتخابات یمال يکمک ها

کالن به ستاد  يپول ها يفور قیربه شدت افت کرد و به تز یدر نظر سنج يو تیبوبمح خواهان،یجمهور یینها
از  ،یقبل يها يرغم دلخور یخاطر و عل نیکرد. به هم یم دایپ ازیاش در رقابت با نامزد دموکرات ها ن یانتخابات

که تا قبل از آن کند. ادلسون  یدرخواست کمک م خواهانیمهم جمهور یمال یو حام نوداریشلدون ادلسون، کاز
. يجمهور استیروز ر نیندارد: انتقال سفارت در نخست شتریشرط ب کیبود،  پترام بیرق و،یمارکو روب یحام

 شتریشدن ب میچند هفته بعد و با وخ یول رد،یگ یدرخواست مورد استقبال مشاوران ترامپ قرار نم نیظاهرا ا
 يو یباتتازه به ستاد انتخا یادلسون جان نیسنگ یک مالکند  و کم یها، ترامپ شرط را قبول م یاوضاع نظرسنج

به کمک به  قیتشو زیمردد ن خواهیداران جمهور هیسرما گریکالن، د یکمک مال نیبخشد. به عالوه بعد از ا یم
حال ترامپ پس  نیترامپ در انتخابات داشت. با ا يروزینقش را در پ نیشوند که مهمتر یترامپ م یستاد انتخابات

علیرضا میریوسفی، 
لکارشناس مسائل بین المل
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امور خارجه و دفاعش از  يوزرا س،یمت مزیلرسون و جیرکس ت يهشدارها ریدر انتخابات و تحت تاث يوزریاز پ
رهبران  گریترامپ با د يریحال درگ نیکند. با ا یزند که به شدت ادلسون را آزرده م یکار سر باز م نیانجام ا

کند و در معامله  یا محتاج ادلسون م، باز هم ترامپ ر2018انتخابات کنگره در سال  تیو اهم خواهیحزب جمهور
المقدس  تیبه ب کای، انتقال سفارت آمر2018انتخابات  يادلسون برا يدالر ونیلیم 110کمک  يو در ازا دیجد يا

 نهیزم نیدر ا کایآمر يهفت دهه ا استیس رییتغ یکه به معن یشود؛ موضوع یرسما اعالم م 2017در دسامبر 
  .بود

جان بولتون به  یابیکنان مجدد ترامپ و ادلسون و با راه یز برجام بود که پس از آشتخروج ترامپ ا يبعد قدم
  .شود یم يدیترامپ و بنا به سفارش ادلسون وارد مرحله جد نهیکاب

فارس با ادلسون  جیدوتن از سران عرب خل یالمقدس، همراه تیخروج ترامپ از برجام با انتقال سفارت به ب تفاوت
 انیشرکت ها و حام يبازهم رد پا یهمراه نیخروج از برجام بود. در ا يمتقاعد کردن ترامپ برا يبرا اهویو نتان

شرکت بالك  ریو مد انگذاریبن نس،یپر کیوساطت ار باخورد. از جمله  یترامپ به وضوح به چشم م یانتخابات یمال
 یامارات متحده عرب یرانیضد ا عهدیلو د،یبنون بود، محمد بن زا ویترامپ و متحدان است یمال انیواتر که از حام

 داریمشاوران ارشد ترامپ د ن،یفل کلیبنون و ما ویو با جاردکوشنر، است دیآ یم وركیویبالفاصله بعد انتخابات به ن
 یمشکل اصل«که  نیبر ا یکند مبن یرا تکرار م اهویلغو برجام، همان حرف نتان يکند و ضمن درخواست برا یم
به مقامات  يوقت عربستان سعود عهدیمقدمات اتصال محمد بن سلمان، نائب ول دیبن زا. »لیئاست و نه اسرا رانیا

عمال مثلث  ،يو یسفر خارج نیبه عنوان اول ان،کند و پس از سفر ترامپ به عربست یفراهم م زیدولت ترامپ را ن
و با انتصاب جان بولتون به  2018 لیآور 9که در  یمثلث رد؛یگ یشکل م رانیضد ا  دیبن سلمان و بن زا اهو،ینتان

 لیاش اعالم خروج ترامپ از برجام در هشتم آور جهیشد و نت "ب" میبه ت لیتبد کایآمر یمل تیعنوان مشاورامن
 .بود 2018

 دیجد يدر حال تدارك توطئه ها "یب" میت ،ياز توافق هسته ا کایروزها در آستانه سالگرد اعالم خروج آمر نیا
ترامپ به جلب کمک  ازیانتخابات، ن یبه مرحله مبارزات مقدمات کایبا ورود آمر گر،ید ياز سوهستند.  رانیا هیعل
ها را در نظر گرفت.  تیواقع نیا دیبا یمحاسبات آت درو  ابدی یم شیافزا نس،یمثل ادلسون و پر يافراد یمال يها
بار با دقت  نیا 2016در سال  خواهیورجمه يرقبا گریترامپ را در مناظره با د يصحبت ها گریبد نباشد بار د دیشا

مناظره هستند  نیکه در ا يافراد شتریکنند...ب یم تیبرا یبخواه یهر غلط ،یپول بده یوقت«: میبخوان يشتریب
  .»ادیقبال از من پول گرفته اند، پول ز
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 رانیا يسو از يجد يها میتصم اتخاذ لزوم

 است یالملل نیب صلح يبرا يخطر زنگ برجام ياعضا سکوت

 هدف با کایآمر متحده االتیا يجمهور سییر ترامپ، دونالد گذشته هفته
 اعالم ران،یا بر فشار حداکثر اعمال بر یمبن خود يها وعده کردن ییاجرا
 يکشورها و کند ینم دیتمد را رانیا از نفت دیخر يتهایمعاف گرید کرد
 باشند؛ خود نفت واردات يبرا یینهایگزیجا فکر به دیبا رانیا نفت داریخر

 و نیچ جمله از کشورها یبرخ مقامات اعتراض با چند هر که یمیتصم
 .بود مخالفانش از شتریب مراتب به آن برابر در کنندگان سکوت و انیحام تعداد اما شد، مواجه هیترک

 و ییااروپ يکشورها مقابل در يساز اعتماد يبرا سالها دشمنانش هراسانه رانیا يشعارها خالف بر که یرانیا
 پوشش تحت ریفراگ یتوافق به یجهان يقدرتها با توانست سرانجام و نشست مذاکره يزهایم انواع پشت کایآمر

 يانرژ یالملل نیب آژانس مکرر يگزارشها اساس بر زین گذشته سال 4 یط و ابدی دست ملل سازمان تیامن يشورا
 بار امده،ین خوش کایآمر دیجد جمهور سییر مذاق هب توافق نیا که آنجا از حال بوده، بندیپا توافق آن به یاتم
 میتصم نیا با مقابله يارای دیشا و اراده و عزم را يکشور چیه و گرفته قرار خیتار يمهایتحر نیدتریشد مورد گرید
 .ستین رانیا از تیحما و

 نیب آژانس مچونه ییسازمانها و ملل سازمان لیتشک از سالها گذشت از بعد که دهد یم نشان ماجرا نیهم اصل
 که است دهینرس يا درجه به هنوز یالملل نیب يسازمانها وجاهت و اعتبار و الملل نیب حقوق ،یاتم يانرژ یالملل

 تیامن و صلح يبرا را خطر زنگ مسأله نیا و ردیبگ را یاغی يکشورها یبرخ ییزورگو و یقانون یب يجلو بتواند
 .آورد یم در صدا به یجهان

 کشورها یبرخ در طلب جنگ يکتاتورهاید که است شده هیشب یجهان جنگ دو از شیپ وراند به حاضر زمانه
 یطانیش ياتحاد نکردند، مشاهده خود برابر در را يجد مقاومت و برخورد چون و دندید باز يتاز کهی يبرا را عرصه
 کشور کی شامل تنها آنها یطلب ادهیز و گرفتند سخره به را کشورها گرید یارض تیتمام و استقالل دادند، لیتشک

 .نشد هم کشور دو و

محمد مهدي مظاهري، 
استاد دانشگاه، رئیس 
موسسه فرهنگی اکو و 
مشاور وزیر امور خارجه
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 ینیموسول و تلریه با يادیز تفاوت امروز ياهوینتان و سلمان بن ترامپ، کند فکر یجهان جامعه اگر است اشتباه
 هم باز اول، یجهان جنگ از قبل ساز سرنوشت يسالها همچون ییاروپا يکشورها نکهیا اشتباهتر و دارند روزید

 .کنند سکوت یافراط باند نیا يها یخواه ادهیز برابر رد فاحش ییخطا در

 قطعنامه دییتأ زین و نیچ و هیروس ،ییاروپا کشور سه يامضا که یتوافق کایآمر متحده االتیا یکنون طیشرا در
 يکشورها شود؛  ینم انجام کشور نیا برابر در یاقدام چیه عمل در و گرفته سخره به را است آن يپا تیامن يشورا

 دارد را کایآمر با يهماورد و یابرقدرت يادعا روزها نیا هم هیروس و اند کرده بسنده تأسف ابراز به نیچ و ییپاارو
 قدرت شینما و تیتثب دنبال به  کرده کایآمر کفش در پا جا همه یشمال کره تا گرفته نیاوکرا و انهیخاورم از و

 .ندیب ینم کایآمر به تشیجد دادن ننشا يبرا یلیدل رسد یم که رانیا به کاست،یآمر به خود

 هایاستراتژ از یبرخ در يبازنگر و فیبازتعر به رانیا یاسالم يجمهور است الزم رسد یم نظر به یطیشرا نیچن در
 استیس عرصه در کیاستراتژ يها يباز طیشرا ،یفعل بحران از عبور ضمن بتواند تا بپردازد خود ياستهایس و

 .مینباش یبحران مواقع در یتیوضع نیچن شاهد ندهیآ يسالها در که کند فیتعر يا گونه به را یخارج

 دهد نشان آنها به ییاروپا يکشورها بر شتریب فشار اعمال با رانیا یاسالم يجمهور است الزم نخست گام در
 يورهاکش. است باز متقابل اقدامات يبرا رانیا دست نباشند، بندیپا رانیا با خود توافقات به عمل در چنانکه

 تنها نه قیطر نیا از و کنند یاتیعمل یرسم طور به را نستکسیا ساختار زودتر چه هر که شوند ملزم دیبا ییاروپا
 یم که رانیا داخل در ینگران جو جادیا از بلکه ست،ین بسته رانیا با مبادله راه که دهند نانیاطم یجهان يبازها به

 .کنند يریجلوگ شود، لیتبد دممر بر فشار و یگران از يگرید موج به تواند

 در تنها تواند ینم که میشو ادآوری هیروس به ،یشمال هیهمسا بر فشار اعمال و یزنیرا ضمن است الزم دوم گام در
 در یتفاوت یب و سکوت استیس ران،یا يگرفتار مواقع در و کند استفاه رانیا از قدرت شینما يبرا خود ازین مواقع

 زین حال شد، یم فیتعر »کیاستراتژ روابط« يمبنا بر هیروس و رانیا مناسبات نیا از شیپ چنانکه. ردیبگ شیپ
 چنانکه. باشد متقابل صورت به هم از کشور دو تیحما و يهمکار و باشد داشته ادامه سطح همان در روابط دیبا

 با روابط نوع در دیاب کشورمان یپلماسید دستگاه نشود، رانیا با يجد یهمراه به حاضر یکنون طیشرا در هیروس
 منحصر هیروس به تنها گانیهمسا با رانیا تعامل که است ذکر به الزم البته. کند نظر دیتجد یشمال هیهمسا نیا

 ییتهایظرف زین عراق و قزاقستان جان،یآذربا افغانستان، پاکستان، ه،یترک یکنون بغرنج تیوضع در و شود ینم
 اکو يا منطقه سازمان البته و شود استفاده آنها از یقانون ریغ و ظالمانه يمهایتحر زدن دور يبرا دیبا که هستند

 .باشد کارامد و دیمف نهیزم نیا در تواند یم
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 صورت ریاخ سال چند در که ییتالشها رغم یعل رانیا یاسالم يجمهور داد نشان یکنون بحران نکهیا آخر نکته اما
 يضرور نیبنابرا. است ضعف دچار گرید يکشورها با کیتراتژاس روابط جادیا و يساز ائتالف در همچنان گرفته
 و دهند شیافزا را رانیا یزن چانه قدرت یمواقع در توانند یم که یاسیس يگروهها و سازمانها تیتقو ضمن است

 يکشورها با کیاستراتژ روابط جادیا و يساز ائتالف مناسبات، تیتقو کنند، کمک رانیا ياستهایس شبردیپ به
 يتر يجد طور به دارد، قرار رانیا یپلماسید دستگاه برنامه در زین اکنون هم که يا منطقه فرا و نطقهم مختلف

 .میکن حساب خود کیاستراتژ يشرکا یاتیعمل و يجد کمک يرو میبتوان یآت مشابه يبحرانها در تا شود دنبال
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 فشار حداکثري امریکا و صبر استراتژیک ایران

 

از برجام باید یک سري نکات را مد نظر داشت تا  براي رصد خروج امریکا
دریافت چرا دولت دونالد ترامپ چنین کاري کرد. اوال، آن چیزي به نظر 
می آید این است که براي دونالد ترامپ مهم است که قدرت و قدرتنمایی 
امریکا را به جایگاه خودش بازگرداند. از نظر او و مکتب رئالیسم امریکا، 

ریکا در دوران باراك اوباما خیلی ضعیف و کم شده بود و قدرت نمایی ام
از این بابت این جریان سیاسی امریکا با اوباما مشکل اساسی داشت. این نوع قدرتنمایی امریکا به معناي نوعی 
بیداري جدید رئالیسم در سیاست خارجی امریکاست. به این معنا که اقتدار امریکا از طریق اعمال زور و سیاست 

نمایشی قدرت یکجانبه امریکا به نمایش گذاشته می شود. این جریان سیاسی با سیاست هاي چندجانبه  هاي
اساسا مشکل دارد و تعریف خود را براي سیاست هاي چند جانبه دارد، که کیفیت آن با آن چه از سیاست 

ا و در کاخ سفید بر سر کار چندجانبه گرایی تعریف می شود، متفاوت است. این جریان که در حال حاضر در امریک
است، می گوید از دیدگاه خود یکجانبه عمل نمی کند اما ائتالفی که ایجاد می کند ائتالفی است که امریکا را در 
صدر آن قرار می دهد و منافع خود را تعیین کننده منافع دیگر اعضاي ائتالف تعریف می کند. این نکات براي 

 ز برجام بسیار مهم است. درك بهتر از دلیل خروج ترامپ ا

نشانه هاي بسیاري وجود دارد که نشان می دهد دونالد ترامپ این سیاست را دنبال می کند و تنها هم مربوط به 
 ایران نیست بلکه شاهدیم که او از همه قراردادهاي چندجانبه دیگر هم خارج شده است. 

رد، ویژگی کنش سیاسی دونالد ترامپ است. او ممکن نکته دیگري که در این میان مهم است و باید به آن توجه ک
است تهدیدها و صحبت هاي تحریک آمیزي علیه افرادي کند اما ناگهان روز بعد از همان افرادي که مورد تهدیدشان 
قرار می داد قدردانی کند. مثال شاهد همین رفتار در مورد رهبر کره شمالی بودیم. یا یک بار در توئیتی نوشت که 

این به آن معنا مهم است که اگر ایران با کره شمالی قابل مقایسه  "ندارد حسن روحانی آدمی داشتنی است.شک "
بود و رهبران سیاسی ایران با کیم جونگ اون قابل قیاس بودند، می شد از این ویژگی شخصیتی ترامپ استفاده و 

زي بداند. چه بسا آن توافق بیش از همه به سود او را وارد بازي و نوعی توافق کشاند که ترامپ خودش را برنده با
ایران باشد. در این صورت او می توانست ادعا کند که من توافق خوبی را با ایران بستم، در حالی که چه بسا این 

 توافق باب میل ایران می بود تا خود ترامپ.

عدنان طباطبایی، 
استاد دانشگاه 

دوسلدورف و از اعضاي 
مرکز مطالعاتی کارپو
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یک سیاست داخلی زنده با جریان هاي اما دو فرق اساسی میان ایران و کره شمالی وجود دارد، اول این که ایران 
سیاسی مختلف و رقابت هاي جدي سیاسی دارد که چنین ویژگی اي در کره شمالی نیست. ثانیا، همسایگان کره 
شمالی به ویژه کره جنوبی در حمایت نزدیک شدن امریکا و کره شمالی نقش پررنگی داشتند، اما همسایگان ایران 

قه اي به نزدیک شدن روابط ایران و امریکا ندارند، بلکه حتی بر عکس، اگر نگاهی به استثناي عراق، هیچ کدام عال
به رقباي اصلی ایران بیندازیم، می بینیم که عربستان و اسرائیل هر دو خواهان تشدید فشارها به ایران هستند و 

 می خواهند که اختالفات گسترش یابند.

 جایگاه اروپا در این کش مکش

ي اخیر یا شاید بتوان گفت در دهه هاي اخیر هرگز جرات نکرده است به صورت روشن موضع اروپا در سال ها
وقتی که امریکا به عراق حمله کرد، آلمان و  2003موازي با امریکا بگیرد. اختالفاتی وجود داشته، مثال در سال 

گري سراغ نداریم که اروپا با قاطعیت فرانسه عضو ائتالف امریکا نشدند اما این اتفاق بی سابقه بود. ما نمونه هاي دی
در برابر امریکا ایستاده باشد. براي همین هم هیچ گاه ندیده ایم که اروپا سیاست مستقلی از امریکا دنبال کرده 
باشد. اما بعد از بحث برجام ما شاهدیم که حتی اگر اروپا مواضع سخت و کامال متفاوت و مستقلی از امریکا اتخاذ 

 ش براي حفظ این ایستادگی در برابر امریکا محدود بوده است. کرده ابزارهای

در حال تحقق است که شاید در سال  "پارادایم شیفت"به اعتقاد من در اروپا، به ویژه در برلن، پاریس و لندن یک 
، مشهور شده اند، یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس E٣هاي آینده در علکرد سیاسی این کشورهاي اروپایی که به 

ترجمه شود و به روش هاي  "پارادایم شیفت"بتوانند عملکرد مستقلی را هم نشان دهند. ولی تا زمانی که این 
سیاسی ورود کند، هنوز ذهنیت نهادها براي آن آماده نیست و چه بسا سال ها طول بکشد. براي جمهوري اسالمی 

 ن زمان زیاد طول بکشد.ایران مشکلی که در این جا وجود دارد این است که فرا رسیدن ای

شاید بتوان گفت در یکی دو سال اخیر ایران نتوانست اروپا را قانع کند که عملکرد و سیاستش را در قبال امریکا 
جدي تر و قاطع تر اتخاذ کند. یکی از دالیل آن به کمبود درك اروپا از مسائل ایران و منطقه باز می گردد که به 

ف هاي ایران و اروپا حل نشدنی هستند. از سوي دیگر سیاست ورزي ایران نسبت نظر می رسد از این بابت اختال
به اروپا، جایگاه و منافع و مواضع ایران را نسبت به اروپایی ها روشن تر بکند. شاید اگر ایران می توانست این 

به طور  "رادایم شیفتپا"مشکالت را حل کند، پایتخت هاي اروپایی ذهنیت مناسب و انگیزه می یافتند تا از این 
 جدي تر و عملگرایانه تر استفاده کنند.

در این میان باید میان نهادهاي دیپلماسی کشورهاي اروپایی مثل وزارت امور خارجه آنها با دستگاه هاي مالی و 
کنید بانکی آنها تفاوت قائل شویم. یعنی اگر شما در وزارت امور خارجه آلمان درباره نیاز به حفظ برجام صحبت 

صحبت شود به معناي این نیست که چنین چیزي به نهادهاي مالی  SPVو در آن جا درباره نیاز به اینستکس و 
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و بانکی آلمان هم تسري یابد و آنها هم مانند وزارت امور خارجه ذهنیتشان براي این نیازها آماده باشد. نهادهاي 
خود هستند و از این نگرانند که مبادا امریکا آنها را به مالی عموما بیشتر نگران حفظ قدرت و قوت سیستم بانکی 

مقاومت در برابر اراده خود متهم و بخواهد با آنها مقابله کند. بنابراین شاید دستگاه هاي دیپلماتیک بتوانند مواضع 
 راسخ تري اتخاذ کنند اما نهادهاي مالی چنین آمادگی اي ندارند. 

ان مطرح می شود. شکی نیست که صبر استراتژیک براي حفظ برجام در چنین شرایطی بحث استراتژیک ایر
عملکرد مناسب و به صالح است. چرا که ایران خود را پرچم دار پایبندي به توافق چند جانبه نه تنها بین المللی 

 بلکه اصول سازمان ملل نشان داده است. 

تحلیل درازمدت و آگاهی اقتدار کشور نیاز به صبر استراتژیک به معناي سکوت یا عقب نشینی نیست، بلکه اتفاقا 
رصد دائمی دارد. به این معنا هر گامی که برداشته می شود هم در گفتمان سیاسی و هم در سیاست هاي منطقه 

 اي باید با ظرافت خاصی برداشته شود.

استراتژیک خیلی  اگر به نکته اول این مقاله بازگردیم و شناخت بهتر از ذهنیت ترامپ، یکی از گام هاي صبر
هوشمندانه گفت وگوي آقاي جواد ظریف، وزیر امور خارجه محترم با فاکس نیوز بود که در آن آقاي ظریف به 
نوعی افکار و کنش سیاسی آقاي ترامپ را با جان بولتون، مشاور امنیت ملی و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه اش 

خود رئیس جمهور امریکا برساند. این یکی از اقداماتی است که در  جدا کرد. او با این کار تالش کرد پیامی را به
 دوره صبر استراتژیک قابل بررسی است. 

در این میان به نظر می رسد به خصوص در اروپا که این صبر استراتژیک ایران نادیده گرفته شده و یک باور 
ه ایران چاره اي جز پایبند ماندن به برجام اشتباهی به نظر می رسد در پایتخت هاي اروپایی به وجود آمده است ک

ندارد. به این دلیل قابل توجیه است که ایران اآلن اقداماتی براي کم کردن تعهداتش در چارچوب برجام انجام 
برجام به ایران این امکان را می دهد که با اشاره به نقض پایبندي امریکا به برجام و  37و  36، 26دهد. بندهاي 

پا، چین و روسیه در جبران آن، ایران نیز اقداماتی انجام دهد و به نوعی فعالیت هاي هسته اي اش را ناتوانی ارو
تشدید کند. ارزیابی این که ایران در چنین شرایطی چه گام هایی می تواند بردارد، به دولت و دستگاه هاي امنیتی 

هد که ایران آلترناتیوهایی براي صبر استراتژیک ایران بر می گردد. این می تواند به اروپا، چین و روسیه نشان د
دارد و حفظ برجام برایش امر مقدسی نیست بلکه در ارزیابی منافع ملی و امنیتی و اقتصادي می تواند به آن 

 بپردازد. 

حاال آیا این گام می تواند به نتیجه اي برسد و این که حفظ برجام چقدر ممکن می شود به نوعی عملکرد و بیان 
ران و عکس العمل اروپا، چین و روسیه بازمی گردد. قاعدتا این گام ایران با ارتباطات مستقیمش با کشورهاي ای
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اروپایی هماهنگ خواهد بود. الزم است ایران اقداماتی که انجام می دهد با سیاست قابل فهم براي کشورهاي 
 ریافت می شود. اروپایی انجام دهد تا مطمئن شود پیام هاي ایران در اروپا نیز د
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 سوء مدیریت دولت بار فشارهاي تحریمی را بیشتر کرده است

 ؟!شکل دهی برجام موشکی و منطقه اي در سایه ایجاد و مدیریت اعتراض داخلی

 

 و شرایط رسد می نظر به آمریکا در سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم هاي ایاالت متحده
 یش از بیش دو این میان درگیري افزایش احتمال که است اي گونه به تهران و واشنگتن نمیا تنش اقتضائات

احساس می شود. اما آیا شرایط داخلی کشور از لحاظ سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادي، امنیتی، نظامی و معیشتی 
ر بستر این تنش چه خواهد توان تداوم این تنش را با با ایاالت متحده به ایران خواهد داد؟ اساساً آینده کشور د

صادق کوشکی، کارشناس مسائل  محمدبراي بررسی این مسئله، گفت و گویی را با  دیپلماسی ایرانی بود؟

 :گذرانیدصورت داده است که در ادامه از نظر می سیاسی

ه در اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام شاهد بیش از یازده ماه فشار و تحریم کاخ سفید علی

واشنگتن توانسته است به هدف یا اهداف مدنظر خود از این اقدامات در جمهوري اسالمی ایران هستیم

  طول تقریباً یک سال گذشته دست پیدا کند؟

در یک کالم خیر. اما نکته مهم اینجاست که بسیاري از کارشناسان داخلی و خارجی این گونه القا می کنند که 
متفاوت با دیگر روساي جمهور ایاالت متحده آمریکا است و یا این که اقدامات او دونالد ترامپ، رئیس جمهوري 

اقداماتی عجیب و غریب و بی سابقه در تاریخ این کشور بوده است. در صورتی که با یک نگاه منطقی و با مطالعه 
تر از آن انجام داده در بینیم که آنچه دونالد ترامپ در این یک سال بعد از خروج از برجام و حتی قبل تاریخ می

 عبارت به هجري شمسی تا به اکنون است. 1358راستاي همان اقدامات روساي جمهوري پیشین آمریکا از سال 
 ها تحریم حلقه کردن تر تنگ داده انجام که کاري تنها متحده ایاالت جمهور روساي مانند نیز ترامپ دونالد دیگر

 شوي و نمایش یک با اقدامات این دارد سعی وي ترامپ، دونالد خود تشخصی و ذات دلیل به اما. است ایران بر
سال،  40ا در جهان اقداماتش را سخت و بی سابقه جلوه دهد. در صورتی که در طول این ت باشد همراه سیاسی

رود تحریم ها و روساي جمهوري آمریکاست، حال از هر جمهوري اسالمی ایران به کرات نشان داده که آنچه می
زبی، و آنچه می ماند جمهوري اسالمی ایران است. البته من منکر فشارهاي تحریمی بر اقتصاد و معیشت به ویژه ح

در یک سال گذشته نیستم. اما نکته اینجا است که ما در این چهل سال در هر بعدي که توانسته ایم خودکفایی 
کنیم مانند صنعت دفاعی و موشکی، اما در هر یکامل را به دست بیاوریم به راحتی در مقابل تحریم ها مقاومت م
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بعدي مانند صنعت خودرو و حتی تولید کاالهاي مصرفی نگاه به خارج داشته باشیم با کوچک ترین تحریمی شاهد 
 .چه مشکالتی هستیم

اما با توجه به شرایط کنونی کشور، به خصوص آثار و تبعات ناشی از سیل و وضعیت کشور چندان 

 سال گذشته نیست؟ 40آیا این بار وضعیت داخلی متفاوت از مناسب نیست؛ 

 و مسئولین مدیریت سوء تواند به کشور ضربه بزند و یا تاکنون ضربه زدهبگذارید صراحتا عنوان کنم آن چه می
 سال از اما داشته، وجود کمابیش هم پیشین هاي دولت در ها مدیریت سوء این که هرچند. است دولت خصوصبه

آثار و تبعاتی مخربی بر اقتصاد، معیشت،  چه هستیم شاهد و ه اکنون، عدم مدیریت دولت به اوج رسیدهتا ب 92
اجتماع، فرهنگ و دیگر ابعاد کشور گذاشته است. مگر براي اولین بار است که یک کشور دچار سیل زلزله و بالیاي 

م و یا شاهد زلزله مخربی مانند بم سال جنگ دفاع مقدس را داشتی 8طبیعی می شود؛ ما خسارتهاي ناشی از 
بودیم که چند هزار نفر از همشهریان خود را از دست دادیم. اما با مدیریت و در طول این سال ها نتوانستیم خرابی 
هاي ناشی از آن را ترمیم کنیم. ولی اکنون مشکل ما نگاه دولتی است که همه چیز را به بیرون از کشور گره زده 

داد وزارت نفت و وزارت گزارشی در مجلس شوراي اسالمی قرائت شد که نشان می 1397 است. در همین سال
داشته اند از بیرون از کشور داشته اند که به راحتی می توانستند مشابه  1396نیرو بیشترین خریدهایی را در سال 

از آثار تحریم و حتی  آن را در داخل تولید کنند. پس این دست اقدامات است که آثار مخرب آن بر کشور بیش
سیل است. پس نگرانی از بابت سیل و زلزله در کنار تحریم ها مشکلی براي کشور ایجاد نمی کند. آنچه مشکل 

 .ساز است نگاه مسئولین کشور است

شما به جنگ تحمیلی اشاره کرده در آن زمان هاشمی رفسنجانی با درپیش گرفتن سیاست احترام 

هاي پنج استان از ظرفیت دیپلماتیک استفاده کند و به بازسازي خرابی متقابل و کاهش تنش توانست

جنگ زده و مشکالت بیکاري و تولید دست بزند و در دوره آقاي خاتمی نیز ظرفیت دیپلماتیک دولت 

هاي زلزله بم کمک کند. اما اکنون شرایط به شدت متفاوت است و دونالد توانست به بازسازي خرابی

 هاي خارجی است؟از ارسال کمکترامپ حتی مانع 

خیر این گونه نیست. مگر اساسا چقدر کمک خارجی قرار بود به کشور وارد شود. واقعیت این است کمک هاي 
هاي ناشی از سیل خارجی حتی در صورت نبود تحریم آن قدر نیست که بتواند کمک کوچکی براي بازسازي خرابی

و صلیب سرخ در قالب کاالهاي مصرفی و مسئله اسکان است. هر  باشد. چون بیشتر کمک ها از جانب کشور ها
 کشورها دیگر و روسیه عراق، ترکیه، پاکستان، هاي کمک همین شود ارسال کمک قالب در بود قرار چند که آنچه

 در. شود قفل عمال داخلی تولید مسئله که است شده باعث دولت نگاه متاسفانه اما. است شده هم سال ار که بوده
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هاي ناشی از سیل را تیم به راحتی بازسازي خرابیتوانس می داخلی تولید سود از کوچکی بخش با تنها که ورتیص
در مدت کوتاهی به سرانجام برسانیم و نیازي به کمک هاي خارجی هم نباشد. ولی در این مدت متاسفانه آقاي 

چالشی، نگاه ها به آن سوي مرز دوخته  حسن روحانی همه چیز کشور را به خارج گره زده است و با کوچکترین
 .هاي آمریکاستمی شود. این نگاه به مراتب خسارت بارتر از صدها سیل و زلزله و تحریم

ولی طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران که 

فروردین ماه سال جاري اعالم شد کشور با رشد 

 8درصد و منفی نزدیک به  3,8اقتصادي منفی 

روست. در این شرایط درصد براي صنعت روبه

 توان مسئله تولید را در دستور کار قرار داد؟می

از شما می پرسم این آمار به شدت خسارت بار صنعتی 
و تولیدي کشور محصول دولت چه کسی است؟ 

 .عملکرد چه مسئولینی اینگونه شرایط را براي کشور فراهم کرده است

 یعنی تحریم بی تاثیر بوده است؟

ن آمار و ارقام محصول تحریم هاي دونالد ترامپ نیست، بلکه به نگاه دولت باز می گردد. دولتی که اشتباه نکنید ای
هیچ گونه ارزشی براي تولید داخلی قائل نیست و صرفاً سعی دارد در سایه مذاکرات، بستري براي فروش نفت خام 

واقع ظرفیت اقتصاد جمهوري اسالمی ایران  ایجاد کند و با ارز ناشی از آن به خرید کاال و خدمات بپردازد. آیا به
این است؟! اگر ما در این چهل سال نگاه متفاوتی به تولید داشتیم اکنون کشور با این همه مشکل در حوزه تولید، 

 .اشتغال، اقتصاد و معیشت روبه رو نبود و به تبعش ما شاهده این آمار تاسف باري که شما عنوان داشتید بودیم

رت دولت در این سال ها، به خصوص در دولت دوازدهم مشهود است، ولی آیا باید همه یقینا سوء مدی

گیري وضعیت چیز را به عملکرد دولت گره بزنیم یا می توان شرایط و عوامل دیگري را براي شکل

کنونی مقصر بدانیم؟ آیا اساسا تفاوت نگاه سیاسی شما و طیف شما با دولت سبب نگاه شما و انتقادات 

  حتان به حسن روحانی و دولت نیست که هر مسئله اي را به چماق بر سر این دولت بدل می کنید؟صری

من که با حسن روحانی پدر کشتگی ندارم. تمام مطالب و مواضعی هم که در طول مصاحبه ها و سخنانم از گذشته 
معتقدم که دولت به عنوان راس  تا به اکنون ایراد داشتم صرفا از سر دلسوزي و براي تعالی کشور بوده است. من

و کانون مدیریت و قوه اجرایی کشور باید داراي یک ساختار و انسجام درست باشد. در صورتی که حتی همین 
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اصل اساسی در دولت آقاي حسن روحانی مشاهده نمی شود. از یک سو وزیر امور خارجه با رئیس دفتر مشکل 
دي، تولیدي و بانکی در یک بی هماهنگی کامل با هم به سر می برند و دارد، از سوي دیگر وزراء و مسئولین اقتصا

هر وزارتخانه به عنوان یک جزیره منفک در حال انجام برخی اقدامات سرخود است. رئیس جمهور هم که عمال 
توان کس دیگري جز دولت و رئیس جمهور را مقصر دانست. این کشور را رها کرده است. آیا در این شرایط می

لت هنوز در قبال عملکرد خود براي شرایطی که در بازار ارز سال گذشته روي داد پاسخی قابل قبول ارائه نکرده دو
میلیارد دالري که به برخی اختصاص داده شد، چه کرده است؟ یا زمانی که کشور  15است. هنوز نگفته که با آن 

 90آشنا، مشاور روحانی از مسائلی مانند برنامه  در بحبوحه مشکالت و نگرانی از تبعات سیل به سر می برد آقاي
یاد می کند، آیا این دست مسائل و مواضع جز توهین و عدم درك مسئولین از شرایط کشور می تواند معنی 
دیگري داشته باشد؟ از آن طرف خود آقاي حسن روحانی هر بار در یک سخنرانی، چالشی جدي را براي کشور 

اه و نظامیان حمله می کند. روز دیگري در خصوص معصومین نطق می کند. روز دیگر کند؛ روزي به سپایجاد می
مسائل فرهنگی را به چالش می کشد، آن هم در این وضعیت که مسئله تولید و اقتصاد به عنوان مشکالت اصلی 

کنید. پس اگر کشور عمالً به حال خود رها شده است. شما در همین مسئله سیل به عملکرد و کارنامه دولت نگاه 
  دولت مادر تمام مشکالت کشور نیست، چه کسی را باید مقصر دانست؟

اگر از دولت بگذریم و به اقدامات ایاالت متحده آمریکا نگاه کنیم کاخ سفید عنوان داشته است براي 

را براي ایران  97دومین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام، شرایطی به مراتب سخت تر از سال 

 خواهد بود؟ 97بدتر از  98ل خواهد داد؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ ایا سال شک

همان گونه که پیشتر اشاره کردم معتقدم ایاالت متحده آمریکا در راستاي اقدامات خود از هیچ گونه کوششی 
ت هاي جنگ دریغ نمی کند. حال این کوشش ها می تواند شامل اقدامات تحریمی، فشارهاي اقتصادي و عملیا

روانی باشد. لذا بخشی از این مواضع می تواند جنبه عملیاتی و واقعی داشته باشد و بخشی از آن هم در راستاي 
یک جنگ روانی و شعارهاي تو خالی کاخ سفید باشد، اما آنچه باید کانون نگرانی ما باشد، نه این مواضع و عملکرد، 

  .کشور براید بلکه دولتی است که نمی تواند از پس مشکالت

 که کرد عنوان توانمی ایران نفت خرید از کشور 8اما با این اقدام آمریکا در عدم تمدید معافیت هاي 

 بود؟ خواهد افزایش به رو ها چالش

ببینید هر دولتی که یک استعداد متوسط در مدیریت را داشته باشد می تواند از این چالش یک فرصت براي شکل 
 .نفت را فراهم کند دهی به اقتصاد بدون

 حتی در شایط کنونی و در کوتاه مدت؟
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بله. حتی در شایط کنونی و در کوتاه مدت اگر دولت اهتمام جدي براي تبدیل کردن اقتصاد وابسته به نفت به 
توان این کار را انجام داد که یقیناً این دولت، دولت حسن روحانی اقتصادي پویا و تولید محور داشته باشد، می

واهد بود. چگونه است که ما در طول سالهاي جنگ تحمیلی توانستیم در صنعت موشکی و دفاعی خودکفا شویم نخ
ها هم ظرفیت شکل دهی اقتصادي بدون نفت را براي کشور فراهم کنیم. فقط توانیم در بستر تحریمپس یقینا می

ز است. من معتقدم که می توان با نگاه کافی است که دولت نگاه خود را تغییر دهید که حسن روحانی از آن عاج
 .به توانی که در کشور وجود دارد براي خود یک اقتصاد پویا، فعال و در عین حال کارآمد را شکل داد

با تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از جانب ایاالت متحده آمریکا و قراردادن آن 

کشور و منطقه چه شرایطی پیدا خواهد کرد، به خصوص این در لیست تحریم وضعیت امنیتی و نظامی 

که مجلس شوراي اسالمی هم سنتکام را گروه تروریستی خوانده است. آیا این دست مسائل، بستر را 

 براي ایجاد یک جنگ و تنش نظامی در منطقه شکل خواهد داد؟

ت متحده آمریکا قرار دارند، اما خود دونالد خیر. اگر چه کسانی مانند جان بولتون و مایک پمپئو در کابینه ایاال 
 بارها خصوص این در صراحتا او خود که ترامپ به هیچ وجه مایل به جنگ و تنش نظامی با ایران نیست، چنان

 رفتار تغییر براي را شرایط ها، تحریم و اقتصادي فشارهاي همین بستر در دارد سعی تنها ترامپ. است گفته سخن
  .دهد شکل کشور داخل در

در همین راستا برخی معتقدند که به واسطه تروریستی اعالم کردن سپاه از جانب آمریکا و تحریم آن، 

 این در شما ارزیابی است؛ الشعاع قرار دادن بخش صنعتی و تولیدي این نهاد کاخ سفید به دنبال تحت

  چیست؟ خصوص

است. چرا که سپاه هیچ گونه ارتباط و مراوده مالی، مسئله فشار بر سپاه از جانب ایاالت متحده آمریکا یک شوخی 
تجاري، سیاسی و امنیتی با آمریکا و دیگر کشورهاي اروپایی ندارد. پس این اقدامات هیچ گونه اثري بر عملکرد و 
توان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نخواهد داشت. اتفاقا در همین شرایط تحریمی شاهد بودیم که قرارگاه سازندگی 

اتم االنبیا توانست فازهاي تکمیلی پارس جنوبی و یا پاالیشگاه خلیج فارس را به اتمام برساند. پس مطمئن باشید خ
 .اتفاقاً شرایط تحریمی به شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادي و تولیدي سپاه کمک خواهد کرد

تواند باعث ایجاد یک اما در مجموع تمام این مشکالت، حال ناشی از عملکرد دولت و یا تحریم ها می 

اعتراض عمومی داخلی در کشور شود، با توجه به این که ذیل گفته هاي شما کاخ سفید امید بسیار 

 زیادي به این مسئله بسته است؟
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نکته اي که در این خصوص نباید فراموش کرد این است که اساساً اعتراض و خشم مردم، نه به شرایط اقتصادي، 
ن است. ما در نیمه دوم سال هاي جنگ تحمیلی شاهد افزایش فشارهاي اقتصادي و بلکه به عملکرد مسئولی

معیشتی و کشور بودیم، اما مردم با درك موقعیت تنها به همراهی و حمایت از دولت پرداختند. اما مثال در دهه 
 امروز که درصد براي کشور شکل گرفت اعتراض مردم به عملکرد بود، چنان 50شمسی که تورم نزدیک به  70
کرد مسئولین است. شما به فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی نگاه عمل به باشد داشته وجود اعتراض اگر هم

کنید. با یک تحلیل محتواي ساده به راحتی می توان این نتیجه را گرفت که بیش از نیمی از کاربران از عملکرد 
 .دولت حسن روحانی به شدت ناراضی هستند

هاي پیشین با دیپلماسی ایرانی عنوان داشتید که برخی از سوء مدیریت ها و سوء شما در مصاحبه 

دهی آن به سمت کلیت نظام به منظور تدبیر هاي عمدي دولت براي ایجاد یک موج اعتراض و جهت

 اي است، آیا اکنون هم در شرایط کنونی چنین اعتقاد دارید؟دهی برجام موشکی و منطقهشکل

عتقدم اگر چه مشکالت تحریمی و چالش هاي اقتصادي و معیشتی بخشی از اعتراض مردم را بله. من کماکان م
شکل می دهد، اما یقینا مسئله سوء مدیریت و سوء تدبیر عمدي دولت براي پررنگ کردن هر چه بیشتر اعتراضات 

وان با موج سواري و شکل دهی یک موج، برنامه اي است که از سوي دولت حسن روحانی پی گرفته شده است تا بت
 .بر اعتراضات و خط دهی آن به سمت کل نظام برجام موشکی و منطقه اي شکل گیرد

گیري اعتراضات، اما این موج اعتراضات ابتدا از روي خود دولت رد نمی شود. چون در صورت شکل

 مردم چندان تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند؟

باید به دولت گوشزد کرد. آقایان در دولت اکنون فکر می کنند که می توان در  اتفاقاً این نکته بسیار مهم شما را
صورت ایجاد موج اعتراضات آن را جهت دهی و مدیریت کرد. در صورتی که اگر خشم عمومی شکل بگیرد اولین 

 .ی استقربانی آن خود دولت خواهد بود، چرا که اکنون بیشترین میزان اعتراضات به عملکرد دولت حسن روحان

  



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۳۲

سالگرد خروج ترامپ از برجام نیدر آستانه اول  

 رو شیپ يترامپ و راه ها یرانیاقدامات ضدا دیازبرجام، تشد کایخروج امر راتیتاث

 

 يها میتحر يخروج دونالد ترامپ از برجام و برقرار یسالگ کیدر آستانه 
ر جرگه را د یواشنگتن، سپاه پاسداران انقالب اسالم ران،یا هیعل ياقتصاد

نفت  دیخر میچند کشور از تحر تیقرار داد و معاف یستیترور يگروه ها
 میتحر واز برجام  کایخروج امر راتیتاث ینکرد. بررس دیرا تمد رانیاز ا
حاضر  ادداشتیموضوع  ران،یا هیاشاره شده عل گریو دو اقدام د کایامر يها

روند مشخص در دستور کار قرار داد و تاکنون گام  کیبا  را رانیپرونده ا دیاز زمان ورود به کاخ سف ترامپ .است
  ت.رفته اس شیراه پ نیبه گام در ا

 .ابتدا درخواست مذاکرات مجدد در مورد برجام را مطرح کرد يو -

  .مذاکره کرد يبرا رانیا یبه خروج از برجام در صورت عدم آمادگ دیسپس تهد -

کردن آن کرد  یجانبه از برجام را اعالم و شروع به عمل کیخروج  ان،ریا يو با عدم نشان دادن چراغ سبز از سو -
 دیرا تهد رانیبه صفر کردن صادرات نفت ا دیو اضافه کردن موارد جد رانیا هیها عل میو با باز گردنداندن تحر

  .کرد

  .قرار داد یستیترور يگروه ها ستینام سپاه پاسداران را در ل زین رایو اخ -

 .را اعالم کرد رانینفت ا دارانیخر تیهم لغو معاف شیو چند روز پ -

است که به استناد  رانیا یحاتیو تسل يهسته ا يها تیسخن از ممانعت از لغو محدود نکیکه ا ستیدرحال نیا -
 کینزد ندهیتوسط ترامپ در آ 20 30و 2025، 2020 يسالها یط تیامن يشورا 2231مفاد برجام و قطعنامه 

 .رود یم

محافل مؤثر بر  یبرخ ياز سو رانیا یمیخصوصاً محصوالت پتروش ینفت يهاصادرات فرآورده میتحر و زمزمه -
 .متحده بلند شده است االتیا یرسم استیس
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 یستیترور يهاگروه ستیرا در ل رانیا یاسالم يجمهور گرید يهانهادها و سازمان ندهیدر آ کایامر نکهیا احتمال
 یهدف را دنبال م نیا یستیترور يامپ از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه ها. ترستیقرار دهد دور از ذهن ن

 ینتواند به آسان د،یبرجام به قدرت رس یو حام کراتدمو یشکست خورد و دولت 2020کند تا چنانچه در انتخابات 
قاعده استوار است که  نیبر ا کایحاکم بر آمر یاسیس ستمیرا بهبود بخشد و به برجام بازگردد. س رانیروابط با ا

 میبتواند تصم دیبا کایدولت آمر ،یستیترور يگروه ها ستیگروه از ل کیخارج کردن  ایو  هامیبرداشتن تحر يبرا
 رانیدر ا یاساس راتییمشروط به تغ عتاً یطب نیکند و ا رشیو قابل پذ هیتوج یکنگره و افکار عموم يخود را برا
 .کندیم رتدهیچیکار را پ یطیشرا نیاست و چن

دولت ترامپ نمانند و اگر قصد  انیمنتظر پا رانیا یخارج استیس رندگانیگمیاست که تصم نیا يو گرید هدف
در صورت  نیترامپ در انتخابات باشد. عالوه بر ا يبرا يدستاورد ارزشمند نیمذاکره دارند با ترامپ آغاز کنند و ا

دولت ترامپ  يبرا ییکارت ها ،یستیترور يها گروه ستیه از لمذاکره، هم بازگشت به برجام و هم خارج کردن سپا
 .خواهد بود رانیبا ا ندهیآ یدر مذاکرات احتمال

 يآن هم به صورت آشکار برا رانیدفاع از ا رایرابطه مخالفت نکرد ز نیترامپ در ا میهم با تصم کایامر کنگره
 ستیونیقدرتمند صه یدرافتادن با الب یعنی یاقدام نیخواهد داشت. چن يادیز نهیکنگره هز يهرکدام از اعضا

 .هم دارد یافعندارد بلکه من یکس يبرا يا نهیهز رانیبا ا تیضد کهیاست. درحال

با  تیدارند و البته ضد رانیدرباره ا یمشترک يهایکنگره به ترامپ اعتماد ندارند اما نگران ياعضا گرید يسو از
است.  نهیکنگره خطرناك و پرهز ياعضا ياست که برا رانیلکه دفاع از اآنها ندارد؛ ب يبرا يخطر ای نهیهز رانیا

 ي. تعداد باالکندیبه دولت او وارد نم يو فشار جد دترامپ ندار يبرا يانهیهز رانیا هیطور اقدام عل نیهم
 رانیاعلت است.  نیهم به هم شودیمطرح م رانیا یاسالم يجمهور هیعل کایکه در کنگره و دولت آمر ییهاطرح
 خواهان،يها و دوگانه شدن دموکراتها و جمهوررسانه یالب يندارد. بعد از برجام، مقدار کایدر داخل آمر ينفوذ

 ستیهم ن افتهیندارد و سازمان ياقتصاد شهیر یالب نیبه وجود آمد. اما چون ا کایبرجام در آمر نیو موافق نیمخالف
 يمواضع جمهور تیبرجام و حقان نیموافق يار چه از لحاظ رسانهکم است گ اریبس کایآمر استیبر س رانینفوذ ا
 .ندارد ياست اما پشتوانه اقتصاد رگذاریتاث یاسالم

 تیقاعده مند و حساب شده، تبع يویسنار کیاقدامات از  نیدهد که ا ینشان م رانیا هیعل کایتحرکات امر روند
  .هر روز درحال تنگ تر شدن است رانیاو حلقه محاصره اقتصاد  شیفشارها افزا جیکرده و به تدر

 رانیکند که آماده مذاکره با ا یجهان اعالم م یو افکار عموم یرانیدر هر مرحله از اقدامات خود به طرف ا کایآمر
 .ردیگ یصورت م رانیرفتار ا رییمذاکره و تغ زیم يبه پا رانیاقدامات با هدف کشاندن ا نیاست و همه ا

 :گونه فهرست کرد نیتوان ا یرا م رانیاقدامات ا کا،یرواکنش به تحرکات ام در
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 یبرم انیهم آن را از م رانیاز برجام خارج شود، ا کایکه اگر آمر نیترامپ و اعالم ا هیاول داتینگرفتن تهد يجد -
  دارد. (نقل به مضمون)

کنندگان برجام، ازآن خارج  دییتا ریسا نکهیکشور از برجام (با توجه به ا نیپس از خروج ا کایآمر يانزوا غیتبل  -
 نشدند.)

 .که در برجام به آنها اشاره شده بود رانیمنافع ا نیتام يبه اروپا برا يچند هفته ا ماتومیدادن اولت -

 .و به صفر رساندن آن رانیا ینفت میبه بستن تنگه هرمز در مقابل تحر دیتهد -

 .(سنتکام) ایدر غرب آس کایآمر ینظام يروهایخواندن ن ستیترور -

 !در منطقه کایامر ینظام يها گاهیپا یلیتعط يموظف کردن وزارت امور خارجه برا -

تنگه  نیاز ا يعبور ینفت يها یکشت یدر تنگه هرمز و بعضا بازرس ییکایامر يبر سوال کردن از ناوها دیتاک -
کشورها از  یبرخ تیبا لغو معافدر ارتباط  ژهیبه و رانیا ینفت میپاسخ نگذاشتن تحر یتوسط سپاه پاسداران و ب

  .رانینفت ا دیخر

در دو کشور و تکرار مجدد  یرانیو ا ییکایامر انیتبادل زندان يمذاکره برا شنهادیبا پ یحینشان دادن نرمش تلو  -
 هکطرفی يبر آزاد یمبن کایامر ي(که با واکنش فور کایمذاکره بالشرط امر شنهادیدر برابر پ کایمذاکره مشروط با امر

 (یانگی ونگیشد. (مدل پ واجهم رانیا ياز سو یتیو دوتابع ییکایامر انیزندان

که  رانیصادرات نفت ا دنیو عدم امکان به صفر رس مهایدور زدن تحر ياز فرصتها يبرخوردار رامونیمانور پ -
 .بود نخواهد کایامر يبا توجه به فشارها رانیا تیموقع فیالبته قابل احصاء بوده اما مانع از تضع

  ..افی.تيمرتبط با اف.ا حیلوا بیبه عدم تصو دیتهد -

  ترامپ تیو موقع کایآن بر امر یمنف رینفت و تاث متیق شیمانور در مورد افزا -

 تیاز برجام و برگشتن به موقع رانیدر صورت خروج ا یحت رانیبه ا کایاندك بودن احتمال حمله امر يمانور رو -
 يکشورها یدر افغانستان و عراق و نگران کایامر یآمده پس از اقدام نظام دیاوضاع پد لیبه دل شابرجامیپ يهسته ا

در صورت  لیدال نیو منطقه (که البته به رغم همه ا اکشوره نیدر ا یثبات یاز بروز ب لیاسرائ ژهیمنطقه به و
منطقه  یثبات یخواهد شد و ب رتیو جد شیافزا کایامر یو خروج از برجام، احتمال اقدام نظام رانیا زیبرخورد قهرآم

را دچار  رانیمنطقه از جمله ا ياز کشورها ياریرا سبب خواهد شد و تر و خشک توامان خواهند سوخت و بس
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 کاینخواهد بود اما امر شیب ییدور آرزو يمنطقه تا سالها نیو توسعه در ا تیپس امن نیکرد و از ا واهدمخاطره خ
 .)دیرا خواهد د انیز نیجدا واقع است کمتر يکه در قاره ا

اقدامات  شتریبرداشت کرد که ب نیچن یتوان به صورت کل یم گریکدیدر مقابل  رانیو ا کایاقدامات آمر یبررس با
به جا گذاشته است. اما اقدامات  رانیکسب و کار ا يرا بر اقتصاد و فضا يرانگریداشته و اثرات و یجنبه عمل کایآمر

 هیعل کایمانع اقدامات آمر ایرا تحت فشار قرار دهد و  کایمرته و تا کنون نتوانسته آداش دیجنبه تهد شتریب رانیا
 .شود رانیا

نشدن  ییاجرا حایو ترج یتعهدات برجام يفایبرجام در ا یحام ییاروپا يرابطه عدم توان کشورها نیهم در
 دیمز کایامر میبا تحر ینیچو  یروس یو حت ییبزرگ اروپا يشرکتها یو همراه نستکسیموسوم به ا یمال ستمیس

و  رانیبر  اقتصاد ا یمضاعف ربو مخ یمنف ریتاث رانیضد ا کایامر يبر علت شده و سبب شده است تالش ها
 .مردم بگذارد شتیمع

سطح  نیتر نییاروپا به پا هیبا اتحاد رانیحجم تجارت ا ،يالدیم 2019 هفوری – هیعنوان مثال در دو ماهه ژانو به
اروپا در دوماهه  هیبا اتحاد رانیا یاست. تجارت خارج افتهیتنزل  %80 زانیو به م ریسه دهه اخ خود در یخیتار
 رغمیو عل افتیتنزل  وروی ونیلیم 757به  3722، از 2018نسبت به مدت مشابه در سال  2019 هفوری – هیژانو

را متوقف کرده است. عملکرد  رانیکشور تجارت خود با ا نیفرانسه، ا يبه شدت مثبت و سود آور برا يتراز تجار
کشور  نیدهد که ا ینشان م 2019در دو ماهه اول  رانیاروپا با ا هیاتحاد یاز کل تجارت خارج %34آلمان با سهم 

 رانیصادرات نفت ا گرید ياست! از سو ییاروپا يکشورها گرینسبت به د ينسبتا قابل اعتمادتر يارتج کیشر
تا  یکند و ارزش پول مل یم دادیاست. تورم و رکود ب دهیزار بشکه در روز رسو پانصد ه ونیلیم کیحداکثر به 

مردم و کشور افزوده  شکالتبردامنه م زین لیشده و وقوع س یمنف يسقوط کرده، نرخ رشد اقتصاد يادیحد ز
از دست  يادیرا تاحد ز دشانیام زیرا ندارد و مردم ن يکند و توان کنترل اوضاع اقتصاد ینم يریاست. دولت تدب
 .است شیدر حال افزا یعموم یتیداده اند و نارضا

 :خود دارد يرو شیرا پ ریز يرهایمس طیشرا نیخروج از ا يبرا رانیا نکیا یطیشرا نیچن در

دوباره انتخاب نشود که  انایدوره ترامپ تمام شود و اح دیادامه دهد تا شا جهینت یبه مقاومت ب یماض لیبر سب .1
دموکراتها هم باتوجه به اشتراك مواضع  يروزیبا پ یحت ایندارد ثان یچشم انداز روشن و مثبت يتصور نیاوال چن

اوضاع داشت ثالثا تا  يبه بهبود یچندان دیتوان ام ینم رانیدر ارتباط با ا خواهانیموارد با جمهور ياریآنها در بس
تواند آثار  یم یکنون تیدامه وضعمانده، ا یماه باق 18که حداقل  يجمهور استیانتخابات ر يزمان برگزار

 .خواهدداشت یدر پ زین یاسیو س یاجتماع یداشته باشد که بالتبع تبعات منف رانیا ياقتصاد کرهیبر پ يانبارتریز

 .برجام برگردد شایپ تیبرود و به موقع يساز یاز برجام خارج شود و به سمت غن رانیا .2
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صادرکننده نفت  يمنافع کشورها ایدر منطقه و  کاید به منافع آمرخو دیدوم تهد ریهمزمان با مس ایمتعاقبا  .3
 کیدهد به دنبال تحر یکه انجام م یبا اقدامات کایپاسخ نخواهد ماند و اساسا امر یبزند که قطعا ب بیدر منطقه آس

و موثر و درگام  ریفراگ ع،یسر یاقدام نظام یاقدامات حت دیدتش يو گرفتن بهانه برا ینیچن نیاقدامات ا يبرا رانیا
 هیعل يترامپ جنگ اقتصاد تیبگذارد. هرچند که اولو رانیتبعات آن را بر عهده ا تینخست محدود است تا مسئول

 لاهللا احتماو حزب لیاسرائ یحت هیو سور منی(با توجه به اوضاع افغانستان، عراق و  یاست نه اقدام نظام رانیا
 .دارد) یو عواقب نامشخصمتحده اندك است  االتیتوسط ا یاقدام نیچن

را در کنار  هیوروس نیو اروپا و چ دیخواهد انجام رانیاوضاع ا شتریفوق صرفا به وخامت ب ياست راه ها یهیبد
 .قرار خواهد داد کایآمر

قطعنامه  رشیرا به پذ رانیاند که آنچه ا دهیباور رس نیگذشته به ا اتیترامپ با نگاه به تجرب میاست که ت پرواضح
 يو قبول برجام کشاند، فشار اقتصاد 1+5 يبا گروه کشورها يسازمان ملل و مذاکرات هسته ا تیامن يوراش 598
 یو اجتماع ياقتصاد یبه مرز فروپاش رانیو رساندن ا راه نیبه دنبال وارد شدن از هم زیبار ن نیبود و لذا ا دیشد

 .بقبوالنند رانید را به اخو طیمذاکره بکشانند و شرا زیم يرا پا رانیهستند تا دوباره ا

در منطقه  کایبه منافع امر یدر منطقه دارد و توان وارد کردن ضربه نظام یاهرم ها و امکانات رانیا نکهیرغم ا یعل
آن و امکان  متیق شیبر روند صادرات نفت و افزا يرگذاریمنطقه و ناامن کردن منطقه و بالتبع تاث يو کشورها

وارده  يخسارتها زانیاز آنکه به م شتریب ها،یریگ میکند در تصم یحکم م یا منافع ملرا دارد ام مهایدور زدن تحر
 .ردیقرارگ قیو دق يتحت محاسبات جد رانیخسارات وارده به ا زانیبه دشمن توجه شود، م

 به يریجبران ناپذ يانهایتواند ز یم ینظام ییارویو وقوع هرگونه رو رانیا هیموجود عل يجنگ اقتصاد استمرار
 .دهد لیتقل يادیرا تا حدود ز رانیا یاسیو س ینظام ،يکشورمان واردکند و توان اقتصاد

 آخر سخن

 تیشود، تقو ینفت نم دارانیو فشار بر خر ینفت میاست و فقط شامل تحر یچند وجه رانیا هیعل کایامر اقدامات
و تالش  منیو لبنان و عراق و  هیدر سور رانیفشار بر ا ران،یا هیعل نیعربستان و امارات و بحر ل،ییاتحاد با اسرا

 هیعل ياقدامات واشنگتن است، البته جنگ اقتصاد گریدو لبنان از  هیبا سور رانیا یارتباط يرهایقطع مس يبرا
 شیدر منطقه و افزا تشیمورد حما يروهایبه ن رانیا يبا هدف کاهش کمکها رانیا ینفت يو کاهش درآمدها رانیا

و در صورت لزوم و  یاسالم يرفتار جمهور رییبه منظور تغ یاعتراضات داخل شیدف افزابا ه یداخل یتینارضا
بودن  یشود. لذا عالوه بر چندوجه یمحسوب م  کایامر ینظام از اهداف احتمال رییالزم تغ يها نهیفراهم شدن زم

 .چندگانه است زیکشور ن نیاهداف ا کا،یاقدامات امر
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به صفر نرسد  رانیباشند و صادرات نفت ا رانینفت ا داریاز کشورها خر گرید یخو هند و بر هیو ترک نیاگر چ یحت
تبادل  ستمیو س ستیکوچک دور از احتمال هم ن اسیکه در مق یو پول یو بانک ینفت يمهایو با دور زدن تحر

ز نفت بشکه در رو ونیلیم کیاز  شیب ستنخواهد توان رانیا طیشرا نیهم فعال شود، در بهتر نستکسیا یمال
اقتصاد  يچرخه ها یدرصد است اما با درآمد اندك نفت 40حدود  یکشور به درآمد نفت یصادر کند، اگرچه وابستگ

روز به روز بدتر  رانیا يو مشکل عدم انتقال پول، اوضاع اقتصاد فتیو با توجه به انسداد سوئ دیکشور نخواهد چرخ
 دیرا فراهم کند. با ياقتصاد هیبن تیو تقو يشد اقتصادنرخ ر شیافزا يها نهیخواهد شد و نخواهد توانست زم

با اتالف وقت  دیچرخد و نبا یم رانیا یمنافع مل انیعقربه ساعت به ز یو اوضاع کنون طیکه با ادامه شرا رفتیپذ
. کرد دیخسارات وارده را تشد يریدشد و جبران ناپ شتریب ازاتیرساند که مجبور به دادن امت يرا به نقطه ا طیشرا

 نیسرزم نیهم صاحب ا ندهیآ يو نسلها ستیصرفا متعلق به نسل امروز ن رانیکه ا ینکته اساس نیا قیدرك عم
 .هستند یخیتار

بر سر عدم مذاکره با دولت ترامپ اجماع حاصل شده  رانیا یرسم يها و نهادهاتمام مقام نیب الظاهریعل اگرچه
 ياز سو ياقتصاد يو برداشتن فشارها یکره مشروط به عذرخواهانجام مذا یمبن يجمهور سیرئ ریاما اظهارات اخ

اتباع دو  انیمتقابل زندان يآزاد رامونیامور خارجه در رابطه را مذاکره پ ریوز میمستق ریغ شنهادیو پ کاستیامر
 .است یاعتدال یمش ینوع انگریب گریکدی يکشور در کشورها

بلکه گفت وگو  ردیاست، صورت گ یخواه میتسل شتریکه ب پمپئو يشرط ها شیبر اساس پ دیگفت وگو نبا البته
 یب میتسل يراه حل ها نه به معنا افتنیها و  یدشمن زانیوکاستن از م نیشناختن طرف تیبه رسم يبه معنا دیبا
 .ردیگ تدارد، صور شتریکند زور ب یکه گمان م یوشرط شدن در برابر طرف دیق

 يدارا یبه منافع مل بیآس يها نهیخردورزانه و کم کردن زم يزیر استفاده از فرصت ها و برنامه يبرا تالش
به  بیکه آس ییرهایمس افتنیو  یکاهش دشمن يشرط و تالش برا شیبدون پ ياست. گفت وگو اریبس تیاهم

 .خردورزانه است یاستیسمردم بکاهد  یها در زندگ میشترتحریب يرا کم کرده و از اثرگذار یمنافع مل

اثرگذار  يها تیو شخص یفرهنگ يادهایو بن یمردم يو نهادها یمدن يسازمان ها ندگانیبا نماارتباط  يبرقرار
تواند  ینفوذ حزب دموکرات م يذ يو اعضا کایدموکرات کنگره امر ندگانینما یبرخ یها، حت شکدهیو اند ادهایبن

روش ها  نیا یاثربخش ير راستاو تالش ها د ودهب رانیا یبه منافع مل بیکاهش آس يها برا يزیاز برنامه ر یبخش
 .کند یرا سامانده

باشد  ریرخ دهد هم د یسازمان ملل اتفاق یاجالس ساالنه مجمع عموم هیکه در حاش وریمنتظر شدن تا شهر دیشا
 سیاجالس رئ نیا يحل بحران حاصل نشد حداقل در هنگامه برگزار يبرا یو همت يگرچه اگر تا آن زمان اراده ا
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 يبرا دیکاخ سف يبار اگر تماسها نیو حداقل ا ابدیشده حضور  دهیشیاند شیاز پ يراهبرد ریداببا ت دیجمهور با
 .داده نشود یمذاکره تکرار شد، پاسخ منف

کشور از برجام ازدست داد و در  نیفرصت اوباما را از دست داد، فرصت مذاکره با ترامپ را قبل از خروج ا رانیا
شهر منتقل کرده و  نیاعالم کرده و سفارت کشورش را به ا لیاسرائ تختیپاالمقدس را  تیکه ترامپ ب یطیشرا

قرار داده و  یستیترور يسازمان ها فیهم در رد اثبت کرده و سپاه پاسداران ر لیسند جوالن را هم به نام اسرائ
عربستان و  يها با وعده نکیرا به مرحله اجرا خواهد گذاشت، ا انهیمعامله قرن صلح خاورم ییمرحله نها يبه زود

را  رانینفت از ا دیخر میکشور از تحر 8 تیکنندگان نفت معاف دیاز تول گرید یبرخ یحیامارات و مساعدت تلو
  .نکرده است دیتمد

بدون  یخارج استیس يوقت برا چیه رانیرخ داده، ا يادیاز دست رفته و اشتباهات ز يادیز يفرصتها متاسفانه
 بلیبه س رانیمسلمان باشد، ا يکشورها بلیس لییاسرا نکهیا يبه جا نکیت، ابرنامه مدون نداشته اس کایامر
هم با سکوتشان عمال  یاسالم يکشورها ریسا تیشده و اکثر لیمسلمان تبد يکشورها یو برخ لیو اسرائ کایامر
. دیآ یاز دستشان بر نم يو هند هم به درجات مختلف کار نیو چ هیکنند. اروپا و روس یجبهه کمک م نیبه ا

چه  رانیاست که ا نینه؟ مهم ا ایرسند  یاز اهداف خود م یبخش ایو متحدانش به همه  کایکه امر ستیمهم ن نیا
 .خواهد داشت يدستاورد

بهبود اوضاع  يبرا ینیتضم چیه میآچمز قرار گرفته ا تیو در وضع میاز دست داده ا يادیز يکه فرصتها یحال در
 تیتقو يبرا ینیناهمسان است اما تضم یگرچه با غرور مل یکنون طیدر شرا کایامرمذاکره با  رشیوجود ندارد و پذ

 یامور خارجه مبن ریوز میرمستقیغ شنهادیتوجه به پ باوجود ندارد.  يگریاست و مذاکره در زمان د رانیا يتوانمند
 انیزندان کطرفهی ياددر مورد آز ییکایطرف امر دیدو کشور و تاک انیمتقابل زندان يآزاد رامونیبر مذاکره پ

کاهش  يبرا کیپلماتیبتواند آغازگر راه د یانگی ونگیشبه پ یپلماسید يرفتن به سو دیشا رانیا ياز سو ییکایامر
حساس باشد هرچند در اوضاع  طیشرا نیدر ا ياقتصاد يدر فضا ژهیبه و یآرامش نسب يتنشها و التهابات و برقرار

 يرگذاریکاستن از تاث زیدر منطقه و ن یدوست و خنث يو کشورها هیو روس نیچبا اروپا و  رانیا يمذاکره جد یکنون
 یخروج از بحران فعل يراه ها افتنیو  یفعل طیاشر فیتخف يوترامپ، برا کایبر امر اهوینتان ژهیو به و لیاسرائ

 رانیدر قبال ا کایامر تمایو تصم کردهایکند در رو یم رانیکه با ا یتوافقات یتواند با برخ یاست. اروپا م تیدراولو
 گریبار د کی دیفراهم کند. با يمناسبتر تیدر موقع کایمذاکرات با امر يالزم را برا يکند و فضا جادیا یراتییتغ

اقدام  وم،یاوران يساز یغن يبه سو متیاعم از خروج از برجام، عز کایبه امر رانیشود که هرگونه پاسخ تند ا دیتاک
تر و اجماع  یبحران رانیا يرا برا تی.اف و.... وضعی.تيمرتبط با اف.ا حیلوا بیدم تصوبستن تنگه هرمز، ع ،ینظام
قرار  يرا در معرض مخاطرات جد رانیا یارض تیبلکه تمام ظامخواهد کرد و نه تنها ن تیرا تقو رانیا هیعل یجهان

برجام  شایبدتر از دوره پ یتیکه در موقع نکیا میبرجام رفت يبهتر از امروز به سو یطیخواهد داد. اگر در شرا
 ادهبرجام قرارد شایتر از پ یبحران تیدر وضع یو خارج یداخل سمیکالیبهتر به دست راد ریو به تعب میقرارگرفته ا
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 هیانیبه ب دنیرس ندیاز تجارب دوران و فرا دیو با ستین یرانیو ا رانینجات بخش ا یپلماسیجز د یراه م،یشده ا
آزموده را آزمودن  رایگرفت، ز يادیز يو برجام درس ها 598قطعنامه  رشیو پذ یلیدوره جنگ تحم ر،یالجزا

 یالملل قدرت محور و منافع مل نینظام ب ازو درك درست  تیو درا يو هوشمند تیخطاست. زمان، زمان عقالن
 .یاتیمهم و ح ماتیاست نه زمان شعار، بلوف و غلبه نفس اماره بر تصم

گوناگون به مردم آرامش خاطر  يهارا رها کرد، از راه یداخل ياهیمسائل حاش دیبا ،یرونیفشار ب طیدر شرا البته
را  دبخشیام يااز برنامه ياندازمنتقدان را فراهم کرد، چشم یو همراه یهمدل نهیزم ها،تیداد، با کاهش محدود

اما به رغم  ردیاز بحران شکل گ عبور يتازه برا يهافرصت قبه قصد تحمل فشارها و خل یمل ياارائه داد تا اراده
 رایز شودیکشور باشد اتخاذ نم یمنافع مل نیکه متضمن تام يو مبتکرانه ا تازه میتصم ،یرونیب يفشارها شیافزا

  .شده است یمذموم تلق شیشاپیقدرت انعطاف و انطباق است که پ يتازه به معنا میتصم

هم  کایبه نحو درست و به موقع بهره ببرد و بداند که امر ریخبدون تا شیاز داشته ها دیبا رانیا یاسالم يجمهور
 یبدون دادن باج م رانیدارد و ا ازین رانیو ... به ا يو انرژ ياقتصاد ،یالملل نیب ،يمختلف منطقه ا يدر حوزه ها

فرصت  يو کشور یقدرت چیکه ه ردیبگ شیدر پ يا توازنانهم استیکشور مذاکره و معامله کند و س نیتواند با ا
که  نیو چ هیروس تینکته توجه کند که با کمک به تقو نیبه ا دیبا نیرا نداشته باشد. همچن رانیسوء استفاده از ا

کند و اگر  ینم یرانیو ا رانیبه ا یکمک چیکشورها ه گریماهر فرصتها هستند و دادن فرصت به د انیشکارچ
و ...  يهمچون معاهدات گلستان و ترکمنچا خیو در تار ریاز آن جبران ناپذ یفرصتها را از دست بدهد، تبعات ناش

 .خواهد شد ادیاز آن 

الملل  نینظام ب اتیقدرت سخت و نرم و با شناخت جامع از واقع يبر مولفه ها یهوشمندانه متک یپلماسید با
 ینه تحمل داخلآستا شیو افزا یالملل نیدر ساختار هرم ب رانیا یواقع گاهیو علم به جا رعادالنهیقدرت محور و غ

 يها هیبن تیتوسعه همه جانبه و تقو ریکرد و کشور را در مس نیتام يرا در سطوح حداکثر یتوان منافع مل یم
 يدر برابر سلطه گر یستادگیتوان توان کشور را در ا یصورت است که م نیکرد. در ا تیهدا یو نظام ياقتصاد

که  يریمثال مس يآنها کاست. برا يها يقلدر يریرپذیتاث زانیداد و از م شیقدرتمند افزا گرانیو باز کایامر
از کشورها در جهان  گرید یو برخ لیبرز ،يمالز ،ياندونز ه،یترک يهند و تا حدود ه،یروس ن،یچون چ ییکشورها

 .کنند یم یط
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کند؟ برخورد چگونه رو شیپ يها چالش با تهران  

 ترامپ یرانیا ضد يها استیس با مقابله یچگونگ يدهاینبا و دهایبا

 :مقدمه

 مقابل ماجراجوي حلقه اقدامات به واکنش چگونگی روزها این
 و نظران صاحب براي پرسشی به متحده ایاالت محوریت با ایران

 مطرح سوال این راستا، این در. است شده تبدیل امر متخصصین
 راهکاري چه ها، طراحی و ها دشمنی حجم گسترش با که است

  دارد؟ وجود ها آسیب و هزینه حداقل با کشور ملی منافع تامین براي

 گوناگون ابعاد توان نمی نوشته این در که طلبد می طوالنی بحثی و مقتضی فرصتی موضوع، این به پرداختن طبعا
 :کرد اشاره زمینه این در نکته چند به توان می اجمال طور به اما داد قرار واکاوي مورد را آن

 :منازعه جنس

 این در دارد؟ قرار بازي این کجاي در اسالمی جمهوري و چیست سر بر کنونی منازعه که شود روشن باید اوال
 حوزه گسترش براي کشورها که است شده باعث ژئوپلتیک نزاع و قدرت ماهیت که داشت اشاره توان می زمینه
 .گیرند بهره کنونی نابسامان شرایط از امکان حد تا و افتاده تکاپو به منطقه در خود جایگاه و نفوذ

 خود موقعیت است توانسته ها، دشمنی و ها طراحی رغم به که است محوري بازیگران از یکی ایران راستا، این در
 براي اخیر سالهاي در ایران عملکرد بتوان شاید. دهد گسترش پیرامونی محیط در گذشته سالهاي به نسبت را

 سناریوي تحقق از مانع راهبردي تشخیص یک با ایم توانسته که تدانس دستانه پیش اقدامی را خود منافع پیگیري
 اکنون و شویم سلفی افراطی نیروهاي و داعش جریان قالب در اي فرامنطقه و اي منطقه کشورهاي گرانه اخالل
 .ایم گرفته اختیار در را مهمی ابزارها

 :همگرائی بسترهاي

 با( عربی و اسرائیلی محور گرفت صورت کشور آن کمهحا هیات در که چینشی و آمریکا در ترامپ پیروزي با
 بهره خود سناریوي پیشبرد براي شرایط، این از تا اند گرفته بکار را خود ظرفیتهاي همه ،)ها سعودي سرکردگی

  .است آمده پدید آمریکا حاکمه هیات با شده یاد محور دو بین نزدیکی همگرائی راستا، این در. بگیرند

 :گذاریها هدف

سید احمد حسینی

کارشناس و تحلیل گر ارشد 
مسائل سیاسی و بین المللی



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ٤۱

 و اسالمی قدرتمند کشورهاي تضعیف آن بنیادین هدف دارد اسرائیلی ماهیت شده طراحی سناریوي که آنجا از
 نخست جایگاه در ایران بندي، اولویت در اما است سعودي عربستان و ترکیه ایران،: کشور سه جمله از اي منطقه

 توانمندیهاي فاقد) سعودي و اسرائیلی( فطر دو هر که آنجا از و دارد قرار بعدي مراحل در عربستان و ترکیه و
 ایران با آن دادن قرار رو رودر و منازعه به آمریکا پاي کشاندن مشترکشان، هدف هستند، ایران به ضربه براي ذاتی
 است.

 که است جریان در اي گسترده تالش و شود نمی خالصه معرکه به آمریکا کشاندن در تنها دو این برنامه البته
 و پیگیري مورد »من تو من« یارگیري صورت به المللی بین و اي منطقه محیط در ایران مخاطبین و شرکا همه
 قرار شدید تنگناي تحت ایران با همکاري براي را آنها سیاسی فشارهاي و تطمیع تهدید، با و گیرند قرار رصد
 .دهند

  درونی: تناقضات

 و تناقضات آن، درون در اما است منسجم و یکپارچه اراتی،ام و سعودي اسرائیلی، آمریکائی، ائتالف ظاهر چند هر
 :شود می اشاره آنها از برخی به که دارد وجود بسیاري هاي سرگشتگی

 مقدس گاه قبله و خاستگاه که اسالمی کشورهاي و مسلمانان به صهیونیستی رژیم حیله و مکر و دشمنی *
  .آنهاست کانون در حجاز سرزمین در مسلمانان

 با سازي اجماع سایه در مشروعیت کسب و اسالم جهان محوري کشورهاي تضعیف در اسرائیل اهبردير هدف *
 .ایران موضوع حول عربی محور

 غفلت و آمریکا دولت و اسرائیل سبد در خود هاي مرغ تخم همه گذاردن در سعودي نظام گونه قمار و خام تفکر *
 .منطقه هاي ملت باورهاي و ذهنیت در رفتار این پیامدهاي از

 دشوار شرایط اگر و دارد ظهور و بروز آن آثار مختلف، هاي عرصه در که امارات با عربستان جدي و پنهان رقابت *
 .شود می نمایان بیشتر شود

 بر عالوه که سعودي عربستان هاي خونریزي و ها ماجراجویی ها، بلندپروازي از عربی کشورهاي نفرت و خشم *
 .است کرده سرایت الجزایر حتی و سودان لیبی،: کشور سه به اکنون سوریه و نیجریه ،پاکستان یمن، بحرین،

 با که) پمپئو و بولتون( ماجراجو و فاسد چهره دو خصوص به او پیرامون تیم و ترامپ شخص نگرش در تفاوت *
 داده تنزل سعودي اصرعن و اسرائیل به وابسته عاملی به را کشورشان جایگاه متحده، ایالت پرستیژ و وجهه تخریب

  .اند
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 به را ستد و داد فن به آشنا و پیشه تجارت ترامپ بتواند شده یاد محور است دشوار تجارب، و شواهد براساس
 تالش روز شبانه و است کار در نیرویی چنین که داشت توجه باید اما بکشاند ایران با رویاروئی غیرعقالنی دنیاي

 بود. مراقب کامال یابد این بنابر و کند می

 :ایران نقش و جایگاه

 منطقه در جایگاه ارتقاي و برتر موقعیت کسب براي اي غیرمنطقه و اي منطقه بازیگران تالش و ژئوپلتیک الزامات
 قاعده این از تواند نمی نیز ایران و ساخته فراگیر اي منازعه وارد باطنی، میل رغم به را کشورها آسیا، غرب حساس

 .باشد مستثنی کلی

 از منبعث هاي ارزش و اصول دلیل به برخی ذاتی، عناصر از غیر که اسالمی جمهوري قدرت ابعاد این، بر عالوه
 مدیریت و تشخیص در ایران پیشگامی دلیل به دیگر بخش و قدرتها خواهی زیاده با مقابله و اسالمی انقالب

 نگاه از و است داده قرار کنونی تحوالت فانطو در کانونی بازیگري عنوان به را ایران است، اي منطقه روندهاي
 به روندها کند می ایجاب شرایط و نیست وضعیت این از سریع خروج براي فوري اي نسخه راهبردي، تحلیلگران

 دست دشواریهاست، و ها سختی از طبیعی انتظار که خود شایسته جایگاه به بتواند کشور تا شود مدیریت اي گونه
 :است ذکر قابل زیر نکات رمنظو این براي. یابد

. یابد تغییر لحظه هر و نبوده پایدار شرایط شود می موجب ویژگی این. الملل بین محیط بودن سیال به توجه *
 و فشارها مقابل در را دیگري کشور و ببخشد بهبود را خود وضعیت کند می تالش بازیگري هر وضعی، درچنین
 .دهد قرار تهدیدها

 حتی کشورها از وسیعی طیف بلکه نیست ایران نام به کشوري مشکل تنها متحده، ایاالت کنونی تیم و ترامپ *
 کشوري هر که کنیم رصد باید. دارند مشکل آن با اش جنوبی و شمالی نزدیک همسایگان و غرب سازه درون در

 همکاري عرصه وارد مناسب ادبیات با را بیشتري کشورهاي توان می چگونه و کند می برخورد پدیده این با چگونه
 کرد؟ ترامپ آمریکاي مهار براي

 پیش برایش که مسائلی در را ایران که است آن بر گانه سه محور توزانه کینه و خصمانه طراحی. تله در نیافتادن *
 ها پدیده به جانبه همه و ژرف نگاه وضع، این با مقابله براي. کنند بازگشت بی را مسیرها و کرده گرفتار آورند می

 است؟ داده قرار هدف را نقاطی چه مقابل طرف دهیم درست تشخیص تا است نیاز مورد

 کشورهاي و همجوار کشورهاي تا نخست درجه در همسایگان از مختلف هاي حوزه به دیپلماسی چتر گسترش *
 آمریکا به جهخار امور وزیر اخیر سفر تجربه. آمریکا داخل حتی و هند ترکیه، چین، روسیه، اروپا،: چون اثرگذار
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 جبهه همه در را اي دستانه پیش دیپلماسی و داشت توجه متحده ایاالت در ها طراحی کانون به باید که داد نشان
  .برد کار به ها

 کردن مسدود ها، آگاهی بردن باال مندي، رضایت سطح ایران، داخل وضعیت شرایطی، هر در. داخل به توجه *
 از دیگر عوامل بسیاري و سازي اجماع اجتماعی، وفاق بردن باال معه،جا ذهنیت دهی شکل و نفوذ مسیرهاي

 به رسیدن. است کنونی حساس مرحله از گذر براي جامعه آحاد تک تک از صیانت براي بنیادین هاي ضرورت
 اساس بر جامعه سازماندهی و نظم البته و ها سلیقه و ها نگرش همه مشارکت با بزرگی طراحی وضعی، چنین
 الهی، مدد به و اطمینان با. است جداگانه گفتاري موضوع خود که کند می طلب را جامعه قدرت واقعی ايه بنیان

 .است برخوردار رو پیش شرایط از عبور براي الزم هاي شایستگی از ایرانی بزرگ جامعه و اسالمی جمهوري
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 طرح تبادل زندانیان ایران و آمریکا به معناي تالش براي مذاکره نیست

 روپا تا چند ماه آینده کاري نکند یعنی در خفا با امریکا همراه استا

 

با اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام به نظر می رسد که دایره تنش متحده آمریکا با جمهوري اسالمی 
 در اما. است دهکر خود درگیر اياندازه تا هم را جهان و خاورمیانه منطقه کل که ایران به قدري افزایش پیدا کرده

 کارشناسان برخی دیدگاه از کشور دو زندانیان تبادل مسئله طرح مانند تهران اقدامات از برخی فضا و بستر این

براي بررسی این مهم، گفت وگویی  دیپلماسی ایرانی .شد تفسیر و تعبیر آمریکا با مذاکره انجام براي ایران تالش

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي  محمد جواد جمالی نوبندگانی، دبیر را با

 :خوانید می ادامه در که است داده انجام اسالمی

با مطرح شدن مسئله تبادل زندانیان ایاالت متحده آمریکا با ایران، برخی از کارشناسان آن را پالس و 

که دایره تنش میان دو  نشانه اي براي مذاکره میان تهران و واشنگتن ارزیابی کردند. آیا در این شرایط

 طرف به بیشترین حالت ممکن رسیده است، می توان مسئله مذاکره را نزدیک به واقعیت دانست؟

خیر. به هیچ وجه مسئله تبادل زندانیان جمهوري اسالمی ایران با آمریکا نمی تواند دال بر تالش هایی در خصوص 
کنونی ایاالت متحده آمریکا با بازیگري دونالد ترامپ در یک  سفید قلمداد شود، چرا که دولتانجام مذاکرات با کاخ

المی ایران هاي اقتصادي، سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی را علیه جمهوري اسسال اخیر بیشترین تخاصم و تحریم
بوده هایی که بیشترین و سخت ترین فشارها را بر تهران وارد آورده که بعضاً در تاریخ بی سابقه روا داشته؛ تحریم

است. از آن طرف یقیناً شخصی مانند دونالد ترامپ نمی تواند طرف مطمئنی براي مذاکرات در هر سطحی و در 
خصوص هر مسئله اي باشد. چون وي اردیبهشت ماه سال گذشته شمسی با یک اقدام یک جانبه، توافق نامه اي 

ر دیگر به همراه جمهوري اسالمی ایران کشو 6را که تالش دو ساله و یک پروسه سخت و پیچیده دیپلماتیک با 
به ثبت رسیده بود و با ضمانت قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل همراه بود را نقض کرد. حال با چنین کارنامه 

 .توان با دونالد ترامپ و دولت او مذاکره اي داشتاي اساسا نمی

رجه ایاالت متحده آمریکا و جان بولتون به جمهور، هم مایک پمپئو، وزیر امور خااز طرف دیگر، هم خود رئیس
صراحت از پیش شرط هاي عجیب و غریب براي مذاکره با جمهوري اسالمی ایران سخن گفتند. پیش شرط هایی 

دهد، بلکه هدف غایی آن حضور ایران از موضع ضعف در پاي میز که یقیناً مسئله را به سمت مذاکره سوق نمی
ی قید و شرط تهران است. حال با این نکات اساسا مسئله مذاکره در این شرایط مذاکره و نهایتا تسلیم شدن ب
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محلی از اعراب ندارد؛ حداقل تا پایان دولت دونالد ترامپ به نظر نمی رسد که تالش هایی از جانب جمهوري 
جمهوري اسالمی تواند این تضمین را به اسالمی ایران براي مذاکره با آمریکا صورت گیرد. اساًسا کدام کشور می

هاي دیگر ایران بدهد که هرگونه مذاکره با دونالد ترامپ در هر مسئله اي می تواند تحقق پیدا کند، نه در دولت
 .حتی در دولت خود دونالد ترامپ؛ پس مذاکره اي وجود ندارد

  پس طرح مبادله زندانیان ایران و آمریکا بر چه اساسی مطرح شد؟

ریف، وزیر امور خارجه عنوان داشتند این مسئله صرفاً و صرفا یک اقدام انسان دوستانه همان گونه که آقاي دکتر ظ
در راستاي پیگیري حقوق بشر است، نه چیز دیگر. آن هم از طرف کشوري که دیگر حامیان تروریسم آن را ناقض 

ادعاها جز اتهاماتی بیش حقوق بشر می داند در صورتی که ایران با تنها همین اقدام خود ثابت کرد که تمام این 
  .نیست

ها دکترا داریم، ناقض راهبرد خود دولت اما مواضع آقاي ظریف مبنی بر این که در دور زدن تحریم

یازدهم و دوازدهم در نقد مسئولین دولت نهم و دهم نیست که آنان را کاسبان تحریم می نامیدند؟ آیا 

 اکنون دولت به سمت دور زدن تحریم حرکت می کند؟

ببینید من در خصوص این سوال شما اساساً نمی خواهم معیار تحلیل را بر مبناي شعارهاي انتخاباتی دوران ریاست 
جمهوري بگذارم. چون این مواضع اکنون در تحلیل ما جایگاهی ندارد. ما در طول یک سال گذشته با خروج دونالد 

می ایران بوده و هستیم. لذا در شرایط کنونی یقیناً ها علیه جمهوري اسالترامپ از برجام شاهد شدیدترین تحریم
دولت متناسب با وضعیت باید اقدامات مقتضی خود را انجام دهد. یکی از این اهرم ها و اقدامات می تواند دور زدن 

  .تحریم باشد. البته با برخی راهکارها نظیر افزایش نظارت می توان از تبعات سوء این اقدامات کاست

هاي پیشین پروسه مذاکره را با آمریکا یگري هم که نباید فراموش کرد این است که ما در طول دولتنکته مهم د
و دیگر کشورهاي غربی پی گرفته ایم که در دوره آقاي الریجانی، دبیر وقت شوراي عالی امنیت ملی این مهم 

 وي ،)ملی امنیت عالی ايشور دبیر( سمت همین در روحانی حسن آقاي خود دوره در که انجام گرفت. چنان
 و بود جلیلی دکتر عهده بر پروسه این دهم و نهم هاي دولت در. داشت عهده بر را سعدآباد مذاکرات مسئولیت

در دوره هاي پیش از آقاي دکتر  که است اینجا نکته اما. است خارجه امور وزیر عهده بر مسئولیت این هم اکنون
نرسید. لذا قطعاً هر دولت دیگري هم که بود باید به سمت دور زدن تحریم ظربف مذاکرات به نقطه چندان مطلوبی 

ها پیش می رفت. اما با حضور آقاي دکتر روحانی مسئله مذاکره و برجام پیش آمد. در این رابطه تهران با خویشتن 
اي را تحقق قدرت جهانی، توافق هسته 6پذیري در عین حفظ عزت، در طول دو سال مذاکره با داري و مسئولیت

بخشید. حتی در یک سال گذشته که دونالد ترامپ از برجام خارج شد و آن منفعت اقتصادي دیگر براي ایران از 
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ها بر قِبَل آن وجود ندارد باز ایران خویشتنداري خود را نشان داده است. لذا در این شرایط که بیشترین تحریم
اکره یقیناً ما باید به سمت دور زدن تحریم ها پیش رویم، حال ایران اعمال شده است، چه با مذاکره و چه بی مذ

 .جمهور باشند یا نباشنداگر آقاي حسن روحانی رئیس

در راستاي این نکته مهم شما اساساً تهران تا 

کی می تواند از یک سو تحریم هاي ایاالت 

متحده آمریکا را تحمل کند و از سوي دیگر در 

د خویشتنداري برابر وعده هاي اروپا از خو

 نشان دهد؟

من معتقدم که اکنون نوعی از همراهی، همکاري و 
هماهنگی میان ایاالت متحده آمریکا با سه کشور 
اروپایی حاضر در برجام شکل گرفته است. چون به 

ها این سه کشور هم بر مسئله نفوذ منطقه و توان موشکی ایران اصرار دارند و سعی موازات اقدامات آمریکایی
را براي آن رقم بزنند. لذا اگر در طول چند ماه آینده اروپا اعالم کند که توان الزم براي تقابل  3و 2کنند برجام می

 .هاي ایاالت متحده آمریکا را ندارد، مطمئناً این هماهنگی از همان ابتدا شکل گرفته بودبا تحریم

 اقدام تهران در آن موقع چه خواهد بود؟

 واکنشی هر اسالمی جمهوري صورت آن در اما. بود خواهد که اقدامات احتمالی ایران چهاکنون نمی توان گفت 
 بررسی در باید باشد چه هر تصمیمات یا تصمیم  که گفت باید خصوص این در لذا. داند می خود مسلم حق را

و زوایاي هر سناریو و  عنی باید تمام ابعادی. شود انجام آن تبعات تمام ارزیابی با و مسئولین حضور با دقیق هاي
فرصت براي  15کشور دیگر همسایه آبی و خاکی هستیم و این یعنی  15اقدامی سنجیده شود. مضافاً اینکه ما با 

تقابل با تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا. لذا با این ظرفیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و نیز توان داخلی، مسئله 
هاي دیپلماتیک با همسایگان و تهران معنا ندارد. در همین راستا اکنون فعالیت فشار بر ایران براي تغییر رفتار

 .تر شودکشورهاي همسو با ایران به شکل جدي تر انجام گرفته است تا مناسبات تجاري و اقتصادي هم پررنگ

کشور از خرید نفت  8همزمان با اقدام دوشنبه هفته گذشته کاخ سفید در عدم تمدید معافیت هاي 

ایران، عربستان سعودي و امارات متحده عربی صراحتاً از تالش براي افزایش سقف تولید خود به منظور 
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پر کردن خالء سهم ایران در بازار نفت سخن گفتند. اما در مقابل برخی از مسئولین کشور این مواضع 

 ص چیست؟را صرفاً تالش هایی در زمینه جنگ روانی عنوان کردند. ارزیابی شما در این خصو

اکنون عربستان سعودي با تمام ظرفیت خود در حال تولید و صادرات نفت است و بیش از این هم نمی تواند بر 
صنعت نفت خود فشار بیاورد. از سوي دیگر امارات متحده عربی که شامل هفت امیرنشین است، صادرات چندان 

یلیون بشکه بوده است. چون از مجموع این م 2اي متوسط صادرات این کشور زیر قدرتمندي ندارد، به گونه
گردد. پس نتیجه می گیریم که تمام این موارد در امیرنشین ها بیشتر ظرفیت به ابوظبی و راس الخیمه بازمی

راستاي همان جنگ روانی براي افزایش فشار بر جمهوري اسالمی ایران است که البته در آن سوي داستان ریاض 
 مضافا عی در عدم ایجاد تنش در بازارهاي جهانی و به تبع آن افزایش قیمت نفت هستند.و ابوظبی با این مواضع س

ر ها بتوانند در نهایت ظرفیت بالقوه و بالفعل خود نسبت به افزایش صادرات کشو این اگر حتی واقعیت در اینکه
سد در سایه تحوالتی که در کاري انجام بدهند، نمی تواند در بلند مدت این خألء را پر کنند. لذا به نظر می ر

آفریقا، به خصوص الجزایر و لیبی در حال وقوع است و به موازات اقدامات خصمانه آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئال، 
فعال براي نفت سنگین در بازارهاي جهانی جایگزینی پیدا نشود. از این رو من بر این باورم که اقدام احتمالی آمریکا 

 به منظور در اختیار گرفتن صنعت نفت کشور و تزریق آن به بازار جهانی نفت براي عدم براي حمله به ونزوئال
 .افزایش قیمت هاي جهانی است

در روزهاي اخیر شاهد اخباري دال بر سفر محمد جواد ظریف به کره شمالی شنیده شد. از نگاه شما 

ي، به خصوص ایاالت متحده آمریکا این سفر حاوي چه پیام هایی براي بازیگران منطقه اي و فرامنطقه ا

 است؟

در زمانی که کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی در سایه مذاکره با آمریکا چند مرکز هسته اي خود را نابود 
کرد تا در ازایش تنها کمک هاي چند ده میلیون دالري آمریکا را دریافت کند، پیونگ یانگ نهایتا با خلف وعده 

 دیپلماتیک و سیاسی قمار یک به دست پدرش مسیر همان تکرار با اون اکنون هم کیم جونگ کاخ سفید مواجه شد.
رسد سفر آقاي دکتر ظریف به کره شمالی می هانوي بود. از این رو به نظر می مذاکرات در شکست آن نتیجه و زد

با حمایت و همراهی دیگر کشورها  تواند نشانگر این واقعیت باشد که در سایه رفتارهاي مزورانه آمریکا تنها می توان
نسبت به زورگویی هاي کاخ سفید واکنش جدي نشان داد، اگر چه احتمال دارد این سفر از نگاه غرب تفسیرها و 

 .تعبیرهاي معناداري را به همراه داشته باشد
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رانیبه ا یمتحده در صورت حمله احتمال االتیا یجنگ وهیدو ش  

 ک؟یزدن ایدور  کا،یو امر رانیا جنگ

 
جنگ را دور  لگرانیغالب تحل کایو امر رانیا انیبحران م لیدر تحل

ها من جنگ  لیتحل نیکرده و باور به آن ندارند. با همه ا یابیارز
عدم وقوع آن تالش نشود. با  يکه برا نمیب یرا آن چنان دور نم

ها نتواند  میتحر قیاز طر کاینگاه اعتقاد دارم اگر امر نیتوجه به ا
کند. همان گونه که  جادیجنگ را در دستور کار قرار دهد و بهانه آن را ا نهیتواند گز یم ابد،ی ستدف خود دبه ه

تواند با هر حادثه  یم کایاست، اما امر ییاگرچه بهانه ها زین رانیا يمورد حمله واقع شد برا یعراق به اتهامات واه
 .بهانه ها باشند نیساز ا نهیتوانند زم یم نهیزم نیدر ا يکند. دشمنان منطقه ا يخود ساخته، بهانه ساز یحت ،يا

مقابله با آن  يبرا ردیتواند مورد مداقه قرار بگ یم رانیبه ا کایحمله امر یموضوع، چگونگ نیمد نظر قرار دادن ا با
 .شود نییتع نیگزیجا يجنگ، راهبردها يو با توجه به باز یو کاهش خسارات، راهبرد اصل

اول بدون  نهیدر گز کایبه کار خواهد بست. امر یجنگ وهیحمله کند دو ش رانیبه ا کایقرار باشد امر اگر یطور کل به
 نیقدرت خواهد کرد. هدف ا یاقدام به بمباران و زدن مراکز حساس  و منابع اصل ییحمله هوا کیبا  ینیورود زم

 کایبر منافع امر رانیستن از خطرات اهدف از آن کا هبلک ستین رانیاضمحالل کامل ا ایشکست و  لیتحم اتیعمل
 رانیا دنیزند و رس یم یمختلف صدمه اساس يدر عرصه ها رانیا يها يگذار هیبه سرما اتیعمل نیخواهد بود. ا

 رانیا هیعل اتیعمل نیاز ا کایسال ها زمان خواهد برد. هدف امر ه،یبه سرما ازیعالوه بر ن اتیبه نقطه قبل از عمل
و  ایپو یپلماسیو ورود به د راتییاز تغ یبرخ دیفرض درست باشد شا نیار خواهد بود. اگر ارفت رییو تغ فیتضع

 .شود نهیگز نیبتواند مانع انتخاب ا یچند وجه

 رانیا هیعل کایدوم امر نهیو محدود، گز ییبه جنگ، فارغ از جنگ هوا رانیو ا کایامر انیبحران م لیتبد تیوضع در
تنها به دنبال  ینیبا ورود زم کایامر ،ییدر کنار جنگ هوا کردیرو نیباشد. در ا اریجنگ تمام ع نهیتواند گز یم
پنهان ... و آشکار  تیاز حما کایراهبرد امر نیباشد. ا دفشتواند ه یم رانیا هینخواهد بود بلکه تجز میرژ رییتغ

 یاگرچه م رانیا هیتجز انگیاز همسا یتواند برخوردار شود. از نظر برخ یبه خصوص عربستان م رانیا گانیهمسا
 یاتیهمان کشورها و عامل عمل هیانتخاب در بلند مدت قطعا بسترساز تجز نیباشد، اما ا  نهیگز نیتواند مطلوب تر

 يکه رو یعالوه بر حساب رانیا هیعل اریجنگ تمام ع نهیدر گز کایخواهد شد. امر دیجد يکوپی – کسیشدن سا

صادق ملکی، کارشناس، 
ر استراتژیست و تحلیلگ
ارشد مسائل سیاسی
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از محاسبات خود را  یکند، بخش مهم یم ياقتصاد يها یتیو نارضا یعاجتما يها یناآرام ،یاسیاختالفات س
 ينقطه ها نیاز مهمتر رانیا یمذهبو  یقوم يقرار خواهد داد. تفاوت ها رانیا یو مذهب یقوم يشکاف ها يرو

 .خواهد بود رانیا هیدر جنگ عل کایبا امر یدر همراه گانیهمسا يورود

 رانیشاخصه قدرت ا نیمهمتر یتامنی – یمولفه نظام ران،یقدرت ا يص هامولفه ها و شاخ انیشود در م یم گفته
 میفرض را اصل قرار ده شیپ نیفرض فرصت تست در ابعاد بزرگ نداشته است اما اگر ما ا شیپ نیاست. اگرچه ا

مشترك  اتیعمل نینتواند در برابر حجم سنگ تیظرف نیرسد ا یبر سازو کار قدرت، به نظر م یمبتن یابیارز کیدر 
 .آن قدرت مقابله برابر داشته باشد يمنطقه ا نیو متحد کایامر

 انیرانیا یشدن عرق مل نهیعامل جهش در انسجام و نهاد نیدر کنار همه مالحظات، بزرگتر یلیجنگ تحم البته
 ملت –دولت  لیآنان همچنان تا تشک نکهیو ا یرامونیپ يکشورها یداخل تیوضع یبه چگونگ یبوده است. نگاه

استثنا در منطقه  کیرا  رانیتوانسته است ا یژگیو نیاست. ا رانیا یمل هیسرما نیا ارزشمندي نشانگر دارند، فاصله
 .است رانیعامل بازدارنده در حمله به ا نیخود بزرگتر نیکرده و ا

 یو سامانده یهنگام، اما تالش دارد با جراح ریاقتصاد است. نظام هرچند د ران،یا لیثابت کرده پاشنه آش میتحر
 ،يساختار اقتصاد يرسد همگام با توجه به بازساز یمرحله آماده کند. به نظر م نیگذر و مقابله با ا يآن را برا

مبذول شود.  یشود اهتمام خاص یم یانسجام مل شتریهر چه ب تیکه عامل تقو ییالزم است نسبت به شاخص ها
و حضور متوازن اقوام و مذاهب در هرم  یدر سطح مل یسایس ياز رقابت ها یآمده ناش شیپ يها یآزردگ میترم

 يدشمن از  شکاف ها یاحتمال يدر بهره بردار يریقدرت و انتقال حس شراکت در اداره کشور، عامل جلوگ
آنگاه اغلب افراد منتسب  ران،یا يهمه برا انیرانیکه ا میریاصل را بپذ نیخواهد بود. اگر ا یو مذهب یقوم ،یاسیس

و در خدمت کشور خواهند  افتهیظهور  یبلکه در طراز مل ،یو مذهب یقوم ،یمختلف نه در طراز جناح يبه گروه ها
 .بود

داد. اما  نهیصلح هز يبرا دی. باختیگر دیآن مشخص است، با جهیکه نت یآخر آنکه از جنگ، آن هم جنگ سخن
جنگ  کیاب کرد که بتوانند حس یمردم يرو یاز قدرت نظام شیب دیشد، با ریجنگ اجتناب ناپذ ياگر روز

بود که  یو آن جنگ تنها جنگ میدینگج اینه با عراق بلکه با دن یلیبرسانند. ما در جنگ تحم يروزیرا به پ یهنیم
جنگ  ياز همه رو شیباز هم ب دیبا ران،یا يممکن برا طیشرا نیاز دست نداد. در بدتر یپس از قرن ها خاک رانیا
 ب کرد.بر آحاد مردم حسا یمتک یهنیم
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 ؟!آیا ریاض و ابوظبی در خصوص سهم تولیدي خود مبالغه کرده اند

 استسفر احتمالی ظریف به کره شمالی از دید کاخ سفید تالش براي از سرگیري هسته اي شدن 

 

کشور از خرید نفت ایران کشورهاي  8همزمان با اقدام ایاالت متحده آمریکا در خصوص عدم تمدید معافیت هاي 
شیه خلیج فارس با محوریت عربستان سعودي و امارات متحده عربی صراحتا از تالش براي افزایش سقف عربی حا

تولید نفت به منظور پر کردن خالء سهم فروش نفت ایران در بازارهاي جهانی خبر دادند. اما در آن سوي داستان 
استاي انجام جنگ روانی است و پیرو تهران اعتقاد دارد که این مواضع کشورهاي عربی یک شانتاژ و تالشی در ر

براي بررسی این مسئله،  دیپلماسی ایرانی ند.ظرفیت تولیدي خود مبالغه می کن آن ابوظبی و ریاض در رابطه با

صورت داده است که در ادامه از نظر  داوود هرمیداس باوند، کارشناس مسائل بین الملل گفت وگویی را با

 :گذرانیدمی

کشور از خرید  8به هفته گذشته کاخ سفید در خصوص عدم تمدید معافیت هاي بعد از اقدام دوشن

نفت ایران دو کشور عربستان سعودي و امارات متحده عربی خبر از افزایش تولید نفت به منظور 

جایگزینی سهمیه تولیدي ایران در بازارهاي جهانی داده اند؛ اما همزمان با این سخنان در آن سو نیز 

انی، به خصوص وزیر نفت این مواضع را مبالغه آمیز و آن تالش هایی در راستاي جنگ مسئولین ایر

روانی برخی از کشورهاي عربی علیه جمهوري اسالمی ایران می دانند. ارزیابی شما در این خصوص 

 چیست؟

علیه جمهوري ها آمریکا با توجه به اقداماتی که کشورهاي عربی، به خصوص عربستان سعودي در دور پیشین تحریم
اسالمی ایران انجام داده است به نظر می رسد که مواضع ابوظبی و ریاض در رابطه با تالش براي افزایش تولید به 

 نظر در تواند مواضعی در راستاي جنگ روانی منظور جایگزینی سهم تولید نفت ایران در بازارهاي جهانی نمی
تولید  ظرفیت از بیشتر چیزي ظرفیت این اگر حتی حال هر به. کرد قلمداد آمیزمبالغه صرفا موضعی را آن و گرفت

 حاضرند خاورمیانه در این کشورها باشد، باز امارات متحده و عربستان سعودي به دلیل تنش و تعارض با نگاه تهران 
 و تصادياق فشارهاي هستند حاضر) ظرفیت از بیش تولید افزایش( آن سوء تبعات و ها هزینه از برخی پذیرفتن با

. این یک واقعیت غیر قابل انکار است، اما در نهایت به نظر نمی دهند افزایش ایران اسالمی جمهوري بر را معیشتی
رسد که از یک سو مسئله به صفر رساندن فروش نفت ایران در سایه این تالش ها محقق شود و از آن سو مشکالت 
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ر تهران متناسب با آن چه که این کشورها در نظر دارند، هاي جدي دبه قدري افزایش پیدا کند که باعث چالش
 .شود

 اما در سایه این مسئله اقتضائات اقتصادي و نقشه امنیتی خاورمیانه دچار چه تحوالتی خواهد شد؟

نکته مهمی که در این خصوص باید عنوان کرد به این واقعیت باز می گردد که در راستاي پروسه عادي سازي  
اي ایران در خاورمیانه به چالش اول این شورهاي عربی با اسرائیل اکنون مسئله نفوذ منطقهمناسبات برخی ک

کشورها بدل شده است. به عبارت دیگر به واسطه بزرگ نمایی قدرت و تهدید ایران در غرب آسیا در حال حاضر 
ید و نگرانی این کشورها بدل مسئله فلسطین به حاشیه رفته است و نگرانی از آینده نفوذ ایران در منطقه به تهد

شده است. لذا به نظر می رسد که در پشت تمام این برنامه هاي کشورهاي عربی براي افزایش تولید، اسرائیل قرار 
داشته باشد تا بتواند با استفاده از ظرفیت بازیگرانی نظیر عربستان سعودي و امارات متحده عربی دایره فشارهاي 

فت ایران را افزایش دهد. اما یقیناً با توجه به مسئله تنگه هرمز واحتامل اقدامت جدي اقتصادي براي عدم فروش ن
 یک دچار تجاري و اقتصادي لحاظ از چه و امنیتی لحاظ از چه خاورمیانه، تحوالت و مناسبات ایران در این تنگه 

 .کنم می ارزیابی مقطعی تنش یک سایه در را آن من که شد خواهد تحوالتی

 شما از تنش، برخورد نظامی است؟منظور 

به هر حال بعد از اقدام ایاالت متحده آمریکا در قرار دادن 
هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروه

تروریستی و مقابله به مثل تهران در تروریستی اعالم 
کردن نیروهاي ستنکام باعث شده است که بسترها براي 

 برخورد به نرم جنگ سطح از واشنگتن –یک تقابل تهران 
جلس نمایندگان م چه اگر. گیرد شکل منطقه در سخت

ایاالت متحده آمریکا با اکثریت دموکرات مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هستند، اما باید این را در نظر 
یک تنش  داشت که در سایه بازیگري کسانی هم چون جان بولتون و مایک پمپئو احتمال دارد شرایط به سمت

 .مقطعی پیش رود، به خصوص اگر از جانب ایران اقداماتی علیه نیروهاي نظامی آمریکایی در غرب آسیا شکل گیرد

اگر چنین شود یقیناً آمریکا از آن نهایت بهره برداري را خواهد کرد و به سمت انجام اقدامات تنبیهی پیش خواهد 
هاي نفتی ایران از جانب امریکا بوده ایم. البته بعد از آن با رفت، چنانی که ما در سال هاي جنگ شاهد زدن سکو

اجماع جهانی، فضا و بستر را براي افزایش و گسترش اقدامات نظامی محدود علیه ایران بیشتر خواهد کرد. هر 
چند که امکان دارد در ادامه عنان کاز از دست واشنگتن خارج شود. به ویژه آن که اگر در آن سو مناسبات و 
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اما این داستان یک روي دیگر هم . ها افزایش دهد، کل منطقه درگیر خواهد شدقدامات تهران هم دایره این تنشا
دارد و آن برنامه بلند مدت دونالد ترامپ براي انجام مذاکره است. من معتقدم که تمام این فشارها براي این است 

مذاکره با آمریکا بزند. یعنی در طول مدتی که دونالد  که تهران دست به یک تغییر رفتار به منظور نزدیک شدن به
ترامپ از برجام خارج شده واشنگتن سعی داشته است با بزرگ نمایی تهدید جمهوري اسالمی ایران در منطقه و 
جهان، پرونده تهران را در مناسبات بین المللی به شدت پررنگ جلوه دهد تا بتواند جامعه جهانی را با خود همراه 

و از آن طرف در سایه اقدامات تنبیهی خود این گونه القا کند که تا اندازه اي این تهدید کاهش پیدا کرده کند 
الملل با است، اما هنوز به مرز نابودي کامل کشیده نشده است و براي رسیدن به این منظور باید جامعه بین

ن برنامه ها کشیدن ایران پاي میز مذاکره هاي دونالد ترامپ همراهی کند. اما در نهایت هدف تمامی ایسیاست
هرچند که اکنون فضا و بستر، هم از جانب آمریکا و هم از جانب جمهوري اسالمی ایران براي مذاکره وجود  .است

ندارد، اما به نظر می رسد که با فرسایشی شدن و طوالنی شدن این تنش هر دو بازیگر از فضاي رادیکال گذر 
 .کاهش تنش و گفت وگو پیش خواهند رفتخواهند کرد و به سمت 

اخیرا اخباري دال بر سفر احتمالی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به کره شمالی شنیده شده است. 

 در این وضعیت این سفر می تواند براي تهران، واشنگتن و جهان حاوي چه نکات و نشانه هایی باشد؟

صتی براي هسته اي شدن ایران تلقی کرده است و با خروج از آن و با توجه به اینکه دونالد ترامپ برجام را فر
اعمال مجدد تحریم ها به زعم خود این فرصت را از تهران گرفته است، یقیناً این سفر احتمالی وزیر امور خارجه 

 اي شدن تهران تلقی شود. از آن سو همزمان بااز جانب کاخ سفید می تواند تالشی براي پیگیري مجدد هسته
یانگ تواند در راستاي همسویی بیشتر پیونگشکست مذاکرات کیم جونگ اون و دونالد ترامپ این سفر احتمالی می

و تهران قلمداد شود، به خصوص آن که قبل از داستان مذاکرات کره شمال و آمریکا برخی از اخبار و تحلیل ها از 
جانب تهران این سفر می تواند اقدامی مانند دیگر فاصله گرفتن کره شمالی و ایران سخن گفته بودند. اما از 

مناسبات دیپلماتیک ایران با کشورهاي جهان تلقی شود. به هر حال جمهوري اسالمی ایران با یک دولت مستقل 
حق دارد با همه کشورهاي جهان مراودات و مناسبات خود را پی بگیرد و جاي هیچ گونه سوال و اما و اگري هم 

رسد در این برهه حساس اهداف خاصی هم از جانب تهران پشت این سفر وجود داشته ا به نظر مینداشته باشد. ام
 .تري از این سفر را دیدباشد که با نزدیک تر شدن به موعد آن می توان ابعاد روشن
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 کاخ سفیدي که ایاالت متحده را تضعیف می کند؟

 نفت و ترامپ نیبجایی : نیو چ رانای

 ، روزنامه نگار و متخصص مسائل ایران و خاورمیانهمیتگرت اسنویسنده: 

امور بین الملل در موسسه فناوري جورجیا نگاهی به اشتراکات ایران استاد کارشناس و  جان گارور 2006سال  در
موفق ترین، از نشئت می گیرد که هر دو  تیواقع نیاز ا رانیو ا نیروابط چفکر می کنم روح «و چین انداخت: 

ثروتمند و  يها یپادشاهاین  کهنیا؛ و اند تمدن بودهآغاز هاي ایجاد شده از  یپادشاهرین و بادوام ترین قدرتمندت
در دوران نوین توسط قدرت هاي غربی از بین رفته یا از اوج خود پایین کشیده شده اند... این باورها به قدرتمند 

انی کنونی ایجاد شده و تحت سلطه غرب اساسا جهنظم انجامیده که  يریگ جهینتاین به تمدن مشترك بوده که 
. روابط چین و ایران همبستگی آدم هاي پر غروري است که شود نیگزیجا دینظم جد کیبا  دیناعادالنه است و با

هویت خود را در تایید دیگري می بینند. آنها به تاریخ یکدیگر احترام می گذارند و از پیشینه طوالنی روابط دو 
ند. آنها این همکاري تاریخی را عنصري مهم در جهان پیش از ظهور اروپا می دانند و مصمم کشور آگاه هست

 »هستند تا براي چرخش مجدد جهان به سمت شرق، همکاري کنند.

 نیاختالف نظرها و تنش ها را از ببا این حال، گارور به وضوح به این مساله اشاره می کند که این همکاري لزوما 
کشور اگرچه ممکن است مشابه باشد، اما با یکسان شدن فاصله زیادي دارد و دو دو  کیتلوژئوپبرد. منافع  ینم

  هیکاالها و سرما يبرا يبازارکشور همواره برترین منافع خود را مد نظر قرار می دهند. چین به ایران به عنوان 
مترمکعب  ونیلیتر 33شکه نفت و ب اردیلیم 157(در جهان  دروکربنیه ریذخا نیتر دارنده بزرگخود و همچنین 

یحات لستمنع گسترش  مانیپگان کنند امضای از کخود و یبه عنوان متحد  نیچهم به  رانیا) تمایل دارد. گاز
 می نگرد. يو فن آور يگذار هیمنبع سرما کي (ان پی تی) و همچنین یهسته ا

 اروپا هب رانیاگرایش بیشتر 

. رفتار مصرف کنندهفناوري مشاهده کرد و هم در در انتقال می توان هم را  نیچباره در رانیا دیشک و ترد اما
به یک میلیارد  2000ایران به طور قابل توجهی اروپا را ترجیح می دهد. اگرچه سطح تجارت ایران با چین در سال 

لی که در آن هرگز از سطح تجارت آن با اروپا بیشتر نشد. تحریم هاي انرژي و ما 2010دالر رسید، اما تا حدود 
 2015زمان علیه ایران اعمال شد، تجارت با اروپا را متوقف کرد، اما پس از آنکه اروپا پس از حصول برجام در سال 

 درصد افزایش یافت. 53برابر با  2017به بیشتر این تحریم ها پایان داد، تجارت دوجانبه تا سال 
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است؛ اگرچه ایران از سرمایه گذاري شرکت هاي انرژي  مساله به ویژه در زمینه فناوري انرژي مشهود بوده نیا
ایران به نقش شرکت نفت  2014چینی استقبال می کند، اما به دنبال تنوع در سرمایه گذاري هاست. در سال 

ملی چین در میدان نفتی آزادگان در جنوب پایان داد که این مساله به توافق اولیه با شل انجامید. اگرچه اظهارات 
ژن نامدار زنگنه حاکی از بازگشت شرکت نفت چین به مذاکرات براي همکاري در این میدان نفتی است. اخیر بی

اما نارضایتی هاي زیادي در طرف ایرانی وجود داشته است. زنگنه تایید کرده که تهران از روند کار سینوپک در 
ست. اما شاید جدي ترین نارضایتی به آغاز شده، ناراضی ا 2016میدان نفتی یادآوران که تولید در آن از سال 

میدان گازي پارس جنوبی مربوط شود. پس از آنکه توتال در ماه آگوست در پی نگرانی از تهدیدهاي آمریکا از 
میلیارد دالري در این میدان عقب کشید، شرکت ملی نفت چین بار دیگر به تولیدکننده اصلی تبدیل  4,8توافق 
 گشت.

. مهارت به دست آوردصادرات است،  يشکل برا نیکه مناسب تر عیما یعیگاز طبوري می خواهد در فنا رانیا
را در داخل کشور مصرف  )متر مکعب گاز اردیلیم 202خود ( انهیسال دیتول همه بایدر حال حاضر تقر رانیاگرچه ا

ان براي افزایش با ایران شریک است از این مید یجنوبدر پارس قطر که اما همسایه جنوبی آن یعنی کند،  یم
» آگرومیز«استفاده می کند. میشل ماکینسکی مدیر کل شرکت مشاوره متر مکعب  اردیلیم 124به خود صادرات 

ندارد چرا که از را  یپارس جنوبتوانایی تکمیل کردن  نیچ که داند یم یبه خوب يانرژ عیجامعه صنا«: دیگو یم
وابسته  کایآمرفناوري  هکه بی آالت نیاز ماش یاز برخ ند مورد نیاز براي آن محروم است و نمی توا یتخصص فن

 ».، استفاده کندهستند

ار توافق هسته اي و اعمال ترامپ  يجمهور سیرئ خروجاز به ویژه پس  رانیمتحده به ا االتیاهاي فشارافزایش 
، چین براي ایران از در زمینه فروش نفتداشته است.  نیبا چ رانیبر تجارت ا یقابل توجه ریثات، ها میتحرمجدد 

ه ب رانینفت ا یاصل داریخر 2018در سال  نیکه چ یدر حالاهمیت بیشتري برخوردار است تا ایران براي چین. 
 شمار می رفت، اما ایران پس از روسیه و عربستان سعودي، سومین تامین کننده نفت چین بود.

ی دولت يانرژ يشرکت ها ا تشدید کند، امارفروش نفت ایران در  تیمحدود می کند یاگر چه دولت ترامپ سع
بر  فشار ادامه خواهند و هر اندازه کهنفت پاالیش  ينفت و پروژه ها دیخرت بزرگ در معامالدر چین به چانه زنی 

 آن در معامالت ضعیف تر خواهد شد. تیموقعیابد،  شیمتحده افزا االتیا ایران از سوي

با توجه به  ویژهبه با آن را است روابط گسترده تر ن نگران و مجبور واشنگتاقدامات باره در پکندر عین حال، 
دالر (صادرات  اردیلیم 500متحده  االتیبه ا نیصادرات ساالنه چی در نظر بگیرد. فعل يمذاکرات تجار تیحساس

 )دالر ردایلیم 40حدود (ران یتجارت آن با او خیلی قابل توجه تر از  دالر) اردیلیم 130 نیمتحده به چ االتیا
 .است
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صادرات ، نیچگمرکی آمار  توسط شرکت تحلیلگران اقتصادي بورس و بازار دربارهمنتشر شده  اتقیاساس تحق بر
هم اولین بانک این کشور بود  نیبانک کانلون چداشته است. درصد کاهش  70یران از اکتبر تا دسامبر به ا نیچ

کانون که محدود کرد.  یانسان يدسامبر صراحت آن را به کاالهاسپس در ماه که ابتدا تجارت با ایران را تعلیق و 
پیشتر به دلیل تجارت با ایران از سوي آمریکا تحریم شده، بانک اصلی رسیدگی کننده به پرداخت ها براي نفت 

 ایران به یورو و یوآن بود.

ي همگی می تواند د اقتصادو شروع رکوو کاهش ارزش ریال  رانیتورم در امساله تامین نیز مطرح است. افزایش 
 .هدرا کاهش د یمصرف لوازم ای یآالت صنعت نیمانند ماش ینیچ يکاالها براي تقاضا

و چندجانبه  ياز نهادها تیحما يگسترده تر برا ياستراتژ کدر راستاي ی رانیو ا برجام   از تیحما ن،یچ يبرا
اما از  محسوب می شود. یجهان يها يگذار هیو گسترش سرما یصادرات ياز بازارها يبهره بردار حالعین در 
 تهراندر حمایت از است، پکن  رانیبا ا آنتر از تجارت  بزرگ اریمتحده بس االتیبا ا نیتجارت چ کهیی آنجا

 مد نظر قرار خواهد داد.واشنگتن را همواره 

 دالر فیتضع

 االتیااعتراض هاي  ه،یمانند روساست و را محکوم کرده  2015سال  يهسته ا توافقمتحده از  االتیخروج ا نیچ
به اطاعت موظف  يکشور چیهپکن این است که . استدالل ردیگ یم دهیرا ناد رانیا یبرنامه موشکبه متحده و اروپا 

 کشورها همهو تجارت با  یاسیروابط خوب س نیست. چین همچنین به دنبال ایجاد کایجانبه آمر کی يها میاز تحر
 است.متحده  االتیقطر، ونزوئال و ا ،يعربستان سعود ران،یابا از جمله ا یکدیگر آنها ب يرقابت هافارغ از 

. گنگ حمایت کرد رانیابا تجارت  يبرایا همان ابزار ویژه مالی اروپا اینستکس   از استقرار هیدر ماه فور نیچ
ده کند که استفا اینستکسچین حتی گفت که این کشور ممکن است از  وزارت امور خارجه يسخنگو شوانگ

 خواهد داد. شیافزارا نیز با اروپا آن ارتباطات 

 االتیاز ا رانیبا اخود محافظت از تجارت  يبرا یبه دنبال راههم  هیو ترک هیروس. ستیتنها نچین در این روند 
ه تا انداز ،برسد انیبه پا 2020مپ که ممکن است در سال ادونالد تر يجمهور استیر ران،یا يمتحده هستند. برا

و نفوذ  یاننفوذ جه فیتضعمی تواند به ترامپ  يها میتحر ایآه شمار می رود. اما مشکل کوتاه مدت ب کاي ی
 کی دیبا اینستکس«: دیگو یم رانیدر ا ایتانیسابق بر ریدالتون سف چاردی؟ سر رمنجر شودمتحده  االتیا ياقتصاد

 اروپا را جذب کند. هیاتحادخارج از  يب و کارهاداشته باشد و ممکن است کس فظت از برجاماحمدر  یاسیر سیاثت
 .باشدداشته  یقابل توجه، تاثیر دراز مدتدر  یالملل نیبدر کاهش استفاده از دالر در تجارت مساله می تواند  نیا

 منبع: لوبه لوگ
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 رانیمتحده بر ا االتیا دتریشد میتحر راتیتاث یابیارز

 استگرفته  شیدر پ "کیصبر استراتژ"تهران فعال 

خود  ینفت يها میتحر میرا از رژ نیاز کشورها از جمله چ یمجموعه کوچک کی گریمتحده اعالم کرد که د االتیا
 يانرژ استیس نهیدر زم یروابط خارج يکارشناس شورا ،افهی رزیما یمی. انخواهد کرد یمستثن رانیا هیعل

کرده  یابیتهران و پکن را ارز ياز سو یمالاحت يها اکنشو نیاقدام بر بازار نفت و همچن نیا راتیتاث یجهان
 :است

عرضه  ایکه همچنان باال بماند  دی. انتظار دارافتی شینفت چند درصد افزا متیخبر ق نیاز اعالم ا پس
 را پوشش دهد؟ رانیباال هست که کاهش صادرات ا يدر بازار به اندازه ا

کاهش داده  یقابل توجه زانیرا به م رانیا ینفت اتدیتول يالدیم يسال جار لیمتحده از اوا االتیا يها میتحر
هزار  500از  شیتواند به حذف ب یها م میاز تحر تیدولت ترامپ در ارتباط با معاف دالحنیشد يریاست. موضع گ

صادر  ياست که سازمان کشورها یدر حال نیمنجر شود. ا یآت ياز بازار (روزانه) در هفته ها رانیبشکه نفت خام ا
و صادرات نفت  دیتول يبرا یو ونزوئال هم مشکالت یبیخود را کاهش داده و در ل داتیت خام (اوپک) تولکننده نف

توسط عربستان  یاحتمال دیتول شیمتحده و افزا االتینفت ا دیتول شیبر افزا یخام وجود دارد. به رغم انتظارات مبن
باال  یها به اندازه قابل توجه متیود. اگر قنفت همچنان به هر گونه اختالل عرضه حساس خواهد ب متی، قيسعود

 .ندیمتحده برآ االتیا کیاستراتژ ینفت ریاحتمال وجود دارد که دولت ترامپ در صدد فروش از ذخا نیروند، ا

نفت خام چطور نگرش آن را در  یصادرکننده اصل کیمتحده به عنوان  االتیا ندهینقش فزا يفایا
 ست؟داده ا رییها تغ میارتباط با تحر

 میمرتبط با تحر يها يگذار استیمتحده به آن در س االتینفت خام ا داتیتول شیوجود ندارد که افزا یشک چیه
بشکه  ونیلیم 2,5از  شیمتحده به ب االتیصادرات نفت خام ا ریاخ ياست. در هفته ها دهیجسارت بخش ینفت يها

هم وجود دارد. با  يآن در سال جار شتریب شیارود و احتمال افز یرکورد به شمار م کیاست که  دهیدر روز رس
را در بازار نفت اعمال  دهیچیپ يها میاز تحر يادیمراقب باشد که به طور همزمان شمار ز دیحال، دولت با نیا

تواند به  یم کیژئوپولت يها يریدرگ ای ینفت يها دانیمانند طوفان، حوادث در م ینکند چراکه اتفاقات ناگهان
نفت خام  داتیکند. تول ریپذ بیآس متیق شیعرضه نفت منجر شود و بازارها را در برابر افزا رد یناختالالت ناگها

 يتواند در برابر مخاطرات متعدد یاست و نم یدرصد کمتر از کل عرضه نفت خام جهان 12متحده هنوز هم  االتیا
 .انداخته است، موثر باشد هیکه بر بازار سا
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 یتنگه هرمز م قیکنندگان بزرگ از طر نیتام رینفت از سا انیع از جرکرده است که مان دیتهد رانیا
در  یاختالالت نفت ریمتحده تا چه اندازه تحت تاث االتیکار را انجام دهد؟ اقتصاد ا نیتواند ا یشود. م
 قرار خواهد گرفت؟ انهیخاورم

 يبرا یطوالن یمدت زمان يبرا رسد. است. بستن آن به طور کامل و یم لومتریک 30از  شیتنگه هرمز به ب عرض
جنگ نامتقارن مانند  يها کیاستفاده از تاکت ییتوانا رانیاست که ا نیبه شدت دشوار خواهد بود. مساله ا رانیا

 نیمتحده ا االتیا يبه رهبر یالملل نیب یامرا دارد، اما احتمال واکنش نظ یتندرو و حمالت موشک يها قیقا
همچون  میرمستقیغ يکردهایاز رو شتریاحتماال ب رانیسازد. ا یخطرناك م ارین بسو ارتش آ رانیا ياقدام را برا

 يکشورها ینفت ساتیبه تاس يبریحمالت سا
و  ياستفاده خواهد کرد. عربستان سعود هیهمسا

دارند و  يگرید يخط لوله ها یامارات متحده عرب
توانند تنگه هرمز را دور بزنند. در مورد عربستان  یم

خط لوله قابل  نیکه روزانه از ا ینفت حجم ،يسعود
رسد. اقتصاد  یبشکه م ونیلیم 6,5انتقال است به 

کمتر به نفت در حال  یوابستگ لیمتحده به دل االتیا
گذشته کمتر در معرض  يحاضر نسبت به دهه ها

 یم نیبنز متیق شیافزا ل،حا نیخطر است. با ا
بگذارد. به  یمنف ریمدت دارد مانند خودرو تاث يتباط با کاالهادر ار ژهیمصرف کنندگان به و يها نهیتواند بر هز

 االتیآنها به واردات کاال و خدمات از ا لیتواند بر تما یدر حال توسعه م ينفت در کشورها متیعالوه، شوك ق
 .داشته باشد ریمتحده تاث

 لت ترامپ بدهد؟دو میبه تصم یچه واکنش دیاست. انتظار دار رانینفت خام ا داریخر نیبزرگتر نیچ

رو، در  نیارزان تر از آن است که بخواهد از آن بگذرد و از ا یلیخ رانیخورده ا فیاعالم کردهخ نفت تخف نیچ
هزار بشکه در  700به  يالدیم يدر ماه جار رانیداده و واردات آن از ا شیرا افزا رانینفت خام ا دیخر 2019سال 

وعده  قیاز طر ای يبه صورت مبادله ا رانیا منفت خا دیبا خر کرد یم یدر گذشته سع نیاست. چ دهیروز رس
مسائل دو جانبه  نیمتحده و چ االتیا تا،یها را دور بزند. نها تیها، محدود میپرداخت به تهران پس از لغو تحر

 .دارد یباز م رانیا استیبر سر س يریدارند که آنها را از درگ يمهمتر

 خواهد داشت؟ يریتاث چه رانیاعمال فشار مضاعف بر ا نیا
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 زهیاست، انگ کینزد يجمهور استیاندازه به چرخه انتخابات ر نیکه دولت ترامپ تا ا یبازه زمان نیدر ا رانیا
 نگونهینامد که به زبان ساده ا یم کیدارد که آن را صبر استراتژ یاستیس رانیمذاکره با آن ندارد. ا يبرا یچندان

کمتر  یموضع ایگردد  یباز م يبه توافق هسته ا تحدهم االتیدر ا يولت بعدد ندیماند تا بب یاست که منتظر م
همچنان به تعهدات خود در برجام  رانیا ،یاتم يانرژ یالملل نی. طبق اعالم آژانس بریخ ایکند  یاتخاذ م یتهاجم

 .گذارند یترام مهم هنوز به توافق اح ییاست و امضا کنندگان اروپا بندیپا يهسته ا يها یدر ارتباط با بازرس

 یروابط خارج ي: شورامنبع
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 علیرغم تحریم ها، آمریکا به شدت خواهان حضور جدي تر هند در چابهار است

 احتمال عقب نشینی دهلی نو از خرید نفت ایران در سایه عدم تمدید معافیت ها

 
فت ایران، نگرانی هاي جدي کشور از خرید ن 8همزمان با اقدام ایاالت متحده در خصوص عدم تمدید معافیت هاي 

در خصوص آینده مناسبات تجاري با مشتریان عمده نفتی کشور شکل گرفت که یکی از مهمترین آنها یقینا کشور 
روزه به هندوستان قراردادهاي  3هندوستان است، به خصوص این که سال گذشته محمد جواد ظریف در سفري 

رسانید. اما در سایه این اقدام جدید کاخ سفید مناسبات نفتی ایران  متعدد تجاري و بانکی را با این کشور به امضا
با هند تا چه اندازه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟ آیا نتایج و دستاوردهاي سفر سال گذشته ظریف به حاشیه 

به براي پاسخ  دیپلماسی ایرانی خواهد رفت؟ اقتضائات حضور هندي ها در بندر چابهار به کجا خواهد کشید؟

پیرمحمد مالزهی، کارشناس و پژوهشگر مسائل  این سواالت و پرسش هایی از این دست، گفت و گویی را با

 :گذرانیدترتیب داده است که در ادامه از نظر می شبه قاره

کشور از  8بعد از اقدام دوشنبه هفته گذشته کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

ر می رسد که خرید نفت هندوستان به عنوان یکی از مشتریان عمده نفتی ایران خرید نفت ایران به نظ

تحت الشعاع این اقدام قرار خواهد گرفت. از نگاه شما میزان تأثیرگذاري این تصمیم واشنگتن بر 

  مناسبات ما تا چه اندازه خواهد بود؟

هندوستان با ایران در دو بخش خالصه در پاسخ به این سوال شما باید عنوان کرد که مجموعه مناسبات نفتی 
هاي بزرگ نفتی و گازي هندوستان است که عالوه بر مناسبات خود با ایران، شود؛ بخش اول شامل شرکتمی

روابط گسترده اي هم با ایاالت متحده آمریکا دارند. لذا اگر در یک نگاه منطقی و واقع بینانه نگاه کنیم خواهیم 
ین مناسبات تجاري این شرکت ها با آمریکا روابط با جمهوري اسالمی ایران قطع و یا دید که به دلیل سایه سنگ

توان حداقل به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. اما بخش دوم شامل شرکت هاي کوچک و متوسط نفتی است که می
سی از جانب مسئولین در سایه فعالیت آنها مناسبات نفتی خود را با هندوستان ادامه داد، به شرط این که اراده سیا

  .هندي و به خصوص مسئولین منطقه اي و ایالتی این کشور وجود داشته باشد

نو در خصوص این اقدام آمریکایی می توان امیدوار بود در سایه مواضع تند و منتقدانه مقامات دهلی

 که هندوستان کماکان به مناسبات خود با ایران ادامه دهد؟
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بینانه را به مسائل و تحوالت داشته باشیم. چون شواهد و اخبار حکایت از آن دارد واقعمن معتقدم که باید نگاهی 
واشنگتن داشته و این ارزیابی، هندي ها را به این  -که ماه ها قبل تر هندوستان ارزیابی خود از آینده تنش تهران 

ر پیدا کرده است و آن امارات نتیجه رسانده است که یک جایگزین براي خرید نفت ایران پیدا کنند که به نظ
ها براي متحده عربی است. فلذا در صورتی دهلی نو دیگر از ایران نفت نخرد یقیناً ابوظبی مقصد بعدي هندي

تواند ها دادند که میها هم خبر از تخفیف هاي خوبی براي هنديخریدن نفت خواهد بود. البته از آن سو اماراتی
نو براي تداوم مناسبات نفتی با ایران نفت باشد. لذا دیگر تمایلی از جانب دهلی عامل تشویق کننداي براي خرید

  .وجود نخواهد داشت تا از آن سو تنش هایی را با ایاالت متحده شکل ندهند

پس با این تفاسیر تمام قراردادها و مناسباتی که 

محمد جواد ظریف سال گذشته در سفر خود به 

ا حاشیه خواهد هندوستان داشته است عمال ب

 رفت؟

متاسفانه باید پذیرفت که اکنون فشارهاي ایاالت 
متحده آمریکا به قدري جدي است که هندوستان ناچار 
است از آن تبعیت کند. از آن سو روابط گسترده و 

پیچیده امروز هند و ایاالت متحده آمریکا، به خصوص بعد از بوش پسر به قدري جدي است که این منافع سمت 
راکتور  13ي سیاست هاي امروز دهلی را تعیین می کند. در این راستا در همین مدت ایاالت متحده آمریکا و سو

هسته اي را براي هندي ها بنا کرده است که این حجم از تاسیسات اتمی حتی مغایر با قوانین داخلی خود آمریکا 
اکنون ایاالت متحده آمریکا، دهلی نو را به است. مضافا اینکه در منطقه شبه قاره میان پاکستان و هندوستان، 

عنوان شریک راهبردي و استراتژیک خود برگزیده است. در همین راستا چند سال پیش به واسطه فشار آمریکا 
مسئله خط لوله صلح گازي هم متوقف شد، هرچند که هنوز هم این مسئله از دست از دستور کار هندوستان خارج 

ه مناسبات تا چه اندازه جدي است. پیرو این نکات اگر به طور صریح و کوتاه بخواهیم نشده است. پس می بینید ک
به این سوال شما جواب بدیم، بله به احتمال بسیار زیاد بخش اعظم زحمات و قراردادهاي وزیر امور خارجه در 

 .نتیجه خواهد ماندسفر به هندوستان عمالً بی

ها به مسئله عدم تمدید معافیت ها شامل نگاه راهبردي هندي پیرو نکاتی که به آن اشاره داشتید آیا

 بندر چابهار خواهد شد؟
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تري داشته باشند به نظر من که اساساً ایاالت متحده آمریکا بسیار راغب است هندي ها در بندر چابهار نقش پررنگ
کیلومتري بندر  60کستان که در تا به عنوان یک عامل در توازن قوا در برابر نقش جدي چینی ها در بندر گوادر پا

چابهار قرار دارد، عمل کند. در این راستا پکن یک کمربند و جاده مروارید از خود چین تا این بندر کشیده است. 
مضافاً اینکه عالوه بر نگاه تجاري به این بندر چینی ها به دنبال تأسیس پایگاه هاي نظامی خود در پاکستان 

فزایش توان خود در برابر نفوذ اقتصادي و نظامی چین در شبه قاره سعی دارد تا شرایطی هستند. لذا آمریکا براي ا
را فراهم کند که دهلی نو در بندر چابهار نقشی پررنگ تر را بر عهده بگیرد. پس با وجود آن که عدم تمدید معافیت 

در عین حال بندر چابهار از نگاه  هاي تحریمی احتماال خرید نفت هندوستان از ایران تحت الشعاع خواهد داد، اما
هاي کاخ سفید مستثنی خواهد بود. چون رقابتی جدي میان پکن و واشنگتن براي افزایش نفوذ در سواحل تحریم

مکران وجود دارد. البته نگاه نادرست برخی از سران و مقامات ایرانی در خصوص این مسئله هم سبب شده است 
 .د را در این خصوص در منطقه مکران داشته باشدتا ایاالت متحده آمریکا نقشه خو

منظور شما از نگاه نادرست مقامات ایرانی همان نگاه رقابتی بین بندر چابهار و بندر گوادر پاکستان در 

 است؟ "پاسیفیک آسیا" و "پاسیفیک ایندو"قالب دو جریان و خط تجاري 

وجود دارد. البته در این میان یک نگاه منعطف و  بله متاسفانه باید گفت که در این خصوص نگاه رقابتی غلطی
توان با اتصال عقالنی هم وجود دارد که بیشتر از جانب چینی ها مطرح است. در این رابطه پکن اعتقاد دارد که می

این دو بندر به همدیگر ظرفیت این منطقه را بیش از پیش باال ببرد. حتی چینی ها بارها درخواست کرده اند که 
ترك راه آهن را با هزینه خود میان بندر گوادر و چابهار احداث کنند، اما نگاه رقابتی بندر چابهار با بندر خط مش

گوادر مانع آن بوده است. من معتقدم که باید اجازه داد تا بستر براي حضور آلمانی ها، چینی ها و ژاپنی ها و دیگر 
نو قرار داد. اما در مقابل پاکستان به مراتب ا در اختیار دهلیکشورها در بندر چابهار شکل گیرد و نباید آن را تنه

هوشمندتر از ایران عمل کرده است و در بندر گوادر، اگرچه چینی ها حضور پررنگ دارند، اما اجازه ورود به همه 
ن کشورها براي سرمایه گذاري و حضور جدي در حوزه تجاري داده شده است که بندر چابهار هم می توانست چنی

بهره است. هرچند که به نظر من در آینده نزدیک تهران زمانی وضعیتی داشته باشد که متاسفانه تاکنون از آن بی
 .که به واقعیت ها پی ببرد احتماال در نگاه خود تجدید نظر خواهد کرد
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فرد کی به دیام ای دیجد یلیتحل  

 مذاکره يبرا گرید یفرصت و یبرجام يدهاینبا و دهایبا

 و لیدل هر با) 98 بهشتیارد 8-3( وركیوین  به فیظر دکتر يآقا سفر
 فشار تحت کشور یداخل تیوضع که گرفت صورت یطیشرا در یمنطق

 و کایآمر يها میتحر گسترده، لیس جمله از ینیب شیپ قابل ریغ عوامل
 که آنجا از. است نینو يا مرحله به گذار آماده ییاجرا دستگاه يناکارآمد

 به خارجه امور ریوز اعزام دیبا ردیگ ینم شکل خالء در یخارج رفتار
 "یمبرم" يازهاین به ییگو پاسخ يبرا و یداخل داتیتمه از یناش را کشور دو روابط تجربه دیجد دور در کایآمر

 .اند شده متمرکز آن بر امر نیمسئول که دانست

 طرف يکشورها از کی چیه به نفت دیخر زمجو دیتمد عدم اعالم و "پاسداران سپاه خواندن ستیترور" با کایآمر
 اعمال يبرا کایآمر لیتما از یناش که کرد منتقل يدیجد زیآم خصومت مدار به را روابط طیشرا رانیا با معامله

 .است عتریسر جهینت به حصول يبرا شتریب فشار

 روزنه داکردنیپ هدفش  که ادد نشان کشور دو انیزندان تبادل يبرا یآمادگ اعالم با سفر نیا در خارجه امور ریوز
 .کاستیآمر  یفعل دولت عنود  و متصلب سراسر ساختار در مذاکره يبرا ییها

  طیشرا و لیتحل" ایآ کشور دو نیب موجود مسائل "حل" يبرا کایآمر به خارجه امور ریوز اعزام در نجاستیا سئوال
 خود يعصا انداختن با خارجه امور ریوز که رود یم انتظار ای بست دیام آن به توان یم که آمده وجود به "يدیجد

 .کند باطل را ییکایآمر سحر

 يرفتارها و  یگردان صحنه توجه، جلب موقع، به يها پاسخ ان،یب فن مذاکره، در فیظر يآقا ییتوانا و تیشخص در
  اما میبر یم لذت نقص یب يها مصاحبه زین و ها کنفرانس در او يها یسخنران از. ندارد وجود یشک حتما جذاب

 یاسیس صحنه در يرییتغ اما است آور شعف اگرچه ها صحنه نیا در رانیا  خارجه امور ریوز کیزماتیکار يروزیپ
 .است محدوده آن در نیطرف از کی هر تیموقع و  طیشرا لیتحل دارد تیاهم آنچه نجایا در. کند ینم جادیا

 باعث که خود یاتم سالح به لیتبد قابل امکانات زا یبخش بود شده حاضر یرانیا طرف  برجام مذاکرات در
. کند واگذار  ملل سازمان يها قطعنامه و ها تیمحدود از یبرخ لغو مقابل در را بود  شده یالملل نیب تیحساس

 مذاکرات لذا و کردند درك یخوب به بودند کایآمر روز آن تیحاکم در که ها دموکرات از "یبخش" را لیپتانس نیا
 رانیا يبرا بود خوب " یجهان جامعه" و کایآمر يبرا اگرچه توافق که داد نشان زود و عمل در اما. دیرس جهینت به
 یاسیس گروه کی گرو در دل که که آموخت نیهمچن مذاکرات نیا تجربه. ستین برخوردار يداریپا و تیجامع از

سید محمد حسین 
مالئک، سفیر اسبق 

ایران در سوئیس و چین
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 هم و است رفته دست از کشور امکانات از یبخش هم که بزند رقم را یفعل اسفبار جینتا تواند یم دادن کایآمر در
 .میا گرفته قرار ياقتصاد يها میتحر و دیتهد و جنگ معرض در ندهیآ از مبهم يفضا کی در گرید بار

 :کرد اتخاذ دیبا را استیس سه یکنون طیشرا در رسد یم نظر به

 را رانیا میتحر و يصاداقت میمستق فشار با توانند یم نکهیا در کایآمر رانیگ میتصم لیتحل دیبا :لاو
 توانسته آنها نظر مورد يحداکثر فشار که اند دهیعق نیا بر دیسف کاخ مقامات .شود عوض آورند در زانو به

 :است نهفته ریز موارد در ها ییکایآمر لیتحل نقض الزامات. دهد جواب

 نشان عمل در بلکه حرف و وعظ شعار، با نه حکومت ارکان بر را خود کنترل و تیریمد قدرت رانیا دولت •
 .میهست دور اریبس تیوضع نیا از. دهد

 .شود یعموم و گرفته وسعت یتینارضا که داد اجازه دینبا ياقتصاد يفشارها رغم یعل  •

 .دیآ وجود به يرییتغ دینبا دولت یالملل نیب مواضع و رفتار در •

 .کرد تیحما دیبا یتایح و استیس هر با نفت متیق شیافزا از •

 یابوظب مواضع. میکن تیحما کایآمر استیس یحام يکشورها در تنش و یناآرام از م،یمستق ورود بدون  •
 را یجهان يبازارها در رانیا نفت دیتول سهم ینیگزیجا منظور به دیتول شیافزا يبرا تالش با رابطه در اضیر و

 در تهران نگاه با تعارض و تنش لیدل به يسعود عربستان و متحده امارات. کرد قلمداد زیآممبالغه صرفا توانینم
 رانیا برمردم را یشتیمع و ياقتصاد يفشارها آن سوء تبعات و ها نهیهز از یبرخ رفتنیپذ با حاضرند انهیخاورم

 .است انکار قابل ریغ تیواقع کی نیا. دهند شیافزا

 که. میکن يدار خود رفت دنخواه کس چیه نفت نرود ما نفت اگر نکهیا ذکر و هرمز تنگه بستن دیتهد از •
 .هرمز تنگه از نکردن عبور نه و است رانیا نفت دنینخر یفعل بحث

 اعالم در فیظر يآقا ریاخ اقدام هیشب ییکایآمر رانیگ میتصم انسجام در انداختن شکاف يبرا تالش •
 .است دیمف زین "ب میت"

  يباز نیزم و موضوع رییتغ: دوم

 و رانیا روابط به محدود يریدرگ موضوع که است شده باعث متقارن يها استیس اتخاذ و یکنون يها استیس
 تیموفق جهینت  موضوع دو هر در. است شده رانیا  مردم و ایجغراف و  نیسرزم منحصرا زین يباز نیزم و کایآمر
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 گرانید اندنکش و يباز نیزم کردن عیوس و نامتقارن دفاع فکر تا. رود ینم انتظار قدرت تناسب به توجه با  يزیآم
 .داشت يریدرگ نیا از ینسب یحت يروزیپ انتظار دینبا عتایطب نشود تیتقو معرکه نیا به

  میکن مذاکره دیبا حتما کایآمر با: سوم

 مختلف يها سال در مذاکرات نیچند کنون تا چنانچه. میندار آن با مواجهه از يزیگر ما و است قدرتمند کایآمر
 به یالزام اگرچه. بود شده دیتاک آنها با مذاکره عدم بر مکررا که یحال در میا داشته آنها با مختلف موضوعات در و

 توجه مورد تواند یم طرف دو نیب یمذاکرات يها سمیمکان اما میندار کایآمر با کیپلماتید یرسم رابطه داشتن
 کنار  در تواند یم بود برقرار گذشته يسالها در اروپا با که يانتقاد الوگید همانند ها سمیمکان نیا. ردیگ قرار

 .ردیگ شکل یالملل نیب مجامع و جلسات

. شود داده انیپا شود یم آنها احزاب المنازعه وجه کایآمر یانتخابات مقاطع در رانیا که یفعل طیشرا به است بهتر
 اند آورده جودو به  کشور يبرا را یفعل طیشرا و بودند مخالف خواهانیجمهور رفت، شیپ ها دموکرات با "برجام"

 ادامه خواهد یم یهدف چه با و یک تا تیوضع نیا. شوند یم نگران ها دموکرات شود مذاکره ترامپ با اگر حاال
  د.شو داده

 از یکی از استفاده واقع در شد داده ییکایآمر طرف به فیظر ياقا سفر در که طرف دو انیزندان تبادل شنهادیپ
 از يدیجد دور  به ورود به لیتما بار دگر یفعل تیوضع در. است رانیا با اکرهمذ يبرا "پمپئو" گانه دوازده شروط

 ییکایآمر طرف که است آن به مشروط البته نیا و میباش دهیسنج را آن یلیتحل الزامات آنکه بدون میهست مذاکرات
 .ندارد مذاکره سمت به ریمس رییتغ به یالزام واال درآمده آب از غلط لشیتحل که باشد کرده احساس
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 باید تقابل جدي با امریکا صورت گیرد

 ؟!در سایه فشارهاي سنگین امریکا صبر استراتژیک یعنی چه

 

با آغاز سال شمسی و شیب اقدامات ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا به نظر می رسد که واشنگتن برنامه جدي 
یمش به امنیت اجتماعی جامعه ایرانی دارد. براي درگیر کردن امنیت اقتصادي و معیشتی مردم و به تبع آن تعم

 این به موفق رو پیش سالی در سفید کاخ اما به واقع در شرایط کنونی کشور و نیز کاهش جدي سرمایه اجتماعی،

احمد بخشایش اردستانی،  با را وگویی گفت براي بررسی این مسئله دیپلماسی ایرانی شد؟ خواهد مهم

استرالیا، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون امنیت  "یو ساوت ولزن"دکتراي علوم سیاسی دانشگاه 

ترتیب داده است  ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر حوزه امنیت
 :که در ادامه می خوانید

به با توجه به شیب تند افزایش تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا در سال جاري که سال انتخابات است 

نظر می رسد که شرایط براي پررنگ تر شدن فشارها به بیشترین حالت بر اقتصاد کشور و متعاقباً 

درگیر شدن امنیت اجتماعی مهیاست؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؛ آیا کاخ سفید می تواند به 

 چنین هدفی دست پیدا کند؟

ه تاکنون فشارهاي جدي را بر اقتصاد و معیشت بدون شک مسئله تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا از سال گذشت
هاي بارز آن در جامع به وفور دیده می شود. اگر چه جامعه اکنون از تورم قیمت ها کشور وارد آورده است و نمونه

در کاالهاي اساسی تا خدمات و حتی بخش درمان به شدت شکایت دارد، اما هنوز به مرحله درگیر شدن امنیت 
شده است، چون نکته بسیار مهم اینجاست که دیگر تحریمی از جانب ایاالت متحده آمریکا باقی اجتماعی کشیده ن

نمانده که ضد جمهوري اسالمی ایران استفاده شود. لذا از این مرحله به بعد یعنی در آستانه اولین سالگرد خروج 
شود، همگی عملیات روانی و ام میدونالد ترامپ از برجام تمام اقداماتی که از سمت کاخ سفید علیه تهران انج

برنامه ریزي در راستاي بزرگ نمایی اقدامات واشنگتن است و به موازاتش محوریت فعالیت ها و تالش ها به القاي 
 اوباما دوره در که چنان. است اتمام حال در یا و این مسئله باز می گردد که کار جمهوري اسالمی ایران تمام شده

 .داد روي مسائل همین مصداق هم
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در این راستا شما اگر به کتاب هیالري کلینتون با عنوان تصمیم سخت نگاه کنید می بینید که در آنجا به صراحت 
کرد احتمال ناکارآمدي هاي دوره اوباما ضد ایران بیش از زمان خود تداوم پیدا مینویسنده عنوان داشت اگر تحریم

تغییر رفتار در جمهوري اسالمی ایران نشد. پس می بینید که به ها باعث آن وجود داشت، چرا که این تحریم
 از. ایران اسالمی جمهوري در رژیم اعتراف خود امریکایی ها تحریم ها باعث تغییر رفتار نشد چه برسد به تغییر

 حتی و ها تحریم با همزیستی نوع یک به ایران نهایت در آمد، نمی کار روي روحانی حسن دولت اگر یقیناً رو این
کرد که با بودیم که جامعه جهانی این باور را پیدا می رسیده اي نقطه به و کرد می پیدا دست آن با مقابله راهکار

تواند علیه جمهوري اسالمی ایران کاري از پیش ببرد. ولی متاسفانه آقاي حسن روحانی با شعار مذاکره تحریم نمی
بان تحریم علیه برخی از مسئولین، برجام را شکل داد و اکنون هم با با ایاالت متحده آمریکا و مسائلی مانند کاس

خروج ترامپ از برجام دوباره تنش ایران و ایاالت متحده آمریکا به نقطه ابتدایی بازگشته است، نقطه اي که می 
ز برجام سال پیش تمامش کنیم. پس باز هم تاکید دارم با آغاز دومین سالگرد خروج آمریکا ا 6توانستیم همان 

 .همه اقدامات کاخ سفید جنگ روانی است

توان تحریم جدید علیه کشور از خرید نفت ایران را نمی 8آیا مسئله عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

  ایران در نظر گرفت؟

بانکی ببینید نکته اي که نباید فراموش کرد به این واقعیت باز می گردد که از همان دوره اوباما تحریم هاي پولی و 
ایران تاکنون وجود داشته و هیچ اتفاقی در دوره برجام براي آن روي نداد. زمانی که آقاي اوباما، رئیس جمهور 

میلیون دالر را در یک پلت با هواپیما براي ایران ارسال می کند تا بتواند جیسون رضاییان را  450سابق آمریکا 
ت بانکی براي ایران از آن زمان تا به امروز الینحل مانده است. آزاد کند نشان می دهد که مسئله سوئیفت و مبادال

از آن طرف سال گذشته با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها، به خصوص در حوزه نفتی عمال تمام 
هاي خود را داشتند. یعنی کشورهاي اروپایی که خرید خود را از مشتریان ما با تحریم ها همراهی و یا همکاري

ان صفر کردند و برخی از مشتریان ما مانند ژاپن و کره هم چنین رویکردي داشتند. از آن طرف مشتریان عمده ایر
مانند چین و هند هم اگرچه از ایران نفت می خریدند، اما نمی توانستند پول آن را به داخل کشور انتقال دهند. 

شود، اگرچه می تواند مقداري از فشارها را پس عمالً مسئله عدم تمدید معافیت ها تحریم جدید محسوب نمی 
 .افزایش دهد

 اما راه حل تقابل با این جنگ روانی چیست؟
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یقینا راه حل این مسئله در پاسخ متقابل جمهوري اسالمی ایران نهفته است. در این رابطه اوال ما هم باید به 
ها از صدا و سیما تا مطبوعات نب همه رسانهموازات جنگ روانی ایاالت متحده آمریکا روشنگري هاي الزم را از جا

گردد که باید ما از مرحله جنگ روانی و جنگ نرم وارد جنگ پی بگبریم. نکته بسیار مهم تر به این مهم بازمی
سخت شویم. در این راستا مسئله باید به صورت جدي در دستور کار سران و مسئولین نظام قرار بگیرد. یکی از 

گردد که باید با پاسخ قاطع تهران به مسئله محدود شدن فعالیت ایران در تنگه هرمز بازمیمهمترین مصداق ها 
روبه رو شود. نکته دوم به احیاي قدرت براي ایجاد موازنه قوا، نه درگیري و تنش با امریکا باز می گردد. در این 

کردیم که توان بومی سازي قدرت هسته اي دست زد. ما در طول این سال ها ثابت راستا باید به افزایش توان هسته
اي را داریم و باید گام هاي جدي سابق را در این مسیر برداریم تا بتوانیم شرایط خود را براي بازسازي آن توان 

اي نظامی پیش برویم. مهیا کنیم. در این خصوص من حتی معتقدم که باید به سمت دستیابی به قدرت هسته
د در زمان ذوالفقار علی بوتو چون اگر شما دقت کرده باشی

مردم پاکستان از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باالیی 
برخوردار نبودند، اما نهایتا به قدرت اتمی دست پیدا کردند 
که همین قدرت باعث شد آمریکایی ها با این کشور مذاکره 
کنند و یا در چین مشابه همین مسئله را شاهد بودیم و 

ه شمالی یا اسرائیل است. مهمتر از آن باید مهمتر از آن کر
 را پیشین هاي سال در ها تحریم زدن دورن شیوه هاي

ه هر حال فشارها به شدت در حال افزایش است. لذا ما باید از هر راهی براي ب چون. داد قرار کار دستور در دوباره
سایگان و مشتریان عمده نفتی باید کارهاي تقابل استفاده کنیم. مضافا بر این در راستاي افزایش تعامالت با هم

 .جدي صورت بگیرد

   اي نظامی می توان در این مسیر گام برداشت؟در سایه فتواي رهبري در خصوص مسئله توان هسته

 که داشتم عنوان من تبعیت از فتواي رهبري براي همه بسیار هم واجب است. اما گفته من تقابل با فتوا نیست.
 باید کالمی مواضع حوزه در حداقل که دارم اعتقاد من چون. شود انجام کار این باید روانی لیاتعم حوزه در حتما

تا بتوانیم ابزارهاي خود را براي توازن قوا با آمریکا شکل دهیم. نمی  شود مطرح خصوص این در جدي هاي نمایش
ته باشد و ما در یک انفعال بی منطق قرار توان منتظر ماند و دید که آمریکا روز به روز فشارهاي خود را بر ما داش

 .بگیریم. باید واکنش جدي از خود نشان دهیم
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توان نگران افزایش ها است. آیا نمینکته مهم دیگري که به آن اشاره داشتید مسئله دور زدن تحریم

 فساد هاي ناشی از آن مانند بازگشت بابک زنجانی ها بود؟

زمانی که حسن روحانی و محمد جواد ظریف در دولت یازدهم شعار خود را به سوال بسیار مهمی اشاره کردید. 
مذاکره با آمریکا قرار داده بودند و مسئولین پیشین را کاسبان تحریم نامیدند، باید فکر امروز را هم می کردند. 

م، به چه اکنون از شما می پرسم که این جمله آقاي ظریف که می گوید ما در دور زدن تحریم ها دکترا داری
معناست؛ آیا غیر از این است که خود وزیر امور خارجه اي که بنیانگذار برجام است امروز اعتراف دارد که باید 

ها به کار بریم. پس مسئله فساد یک بهانه است و با افزایش همان برنامه و شیوه دولت اسبق را در دور زدن تحریم
ریم ها مهیا کنیم. من گفتم آمریکا برنامه جدي براي تنش و تقابل نظارت ها می توان شرایط را براي دور زدن تح

با ایران دارد، اما به نظر می رسد که هنوز تهران و به خصوص دولت هنوز هم چشم امید دارد که بتواند از طریق 
 اروپا و مذاکراتش کاري صورت دهد. یعنی در این شرایط وخیم هم دست از برجام بی فایده نمی کشند. چون
اعتراف به ناکارمدي برجام از سوي دولت، یعنی اعتراف به شکست تمامی برنامه هاي دولت حسن روحانی. من 
هنوز معنی این کلمه صبر استراتژیک را درك نمی کنم. صبر استراتژیک به چه معناست؟! از یک طرف ما به شدت 

رجام می دانیم. برجامی که هیچ سودي متحمل شدیدترین فشارهاي امریکا هستیم از آن سو خود را متعهد به ب
. اما تا کی داندمی ايهسته توافق به متعهد را خود کماکان دولت اما. داشت نخواهد و براي کشور نداشته است

  توان این شرایط را تحمل کرد؟می

ا قرار شما از ایران هسته اي و نیز خروج از برجام گفتید. آیا این اقدامات اروپا را هم در جبهه آمریک

 نمی دهد؟

هاي پیشین که اروپا و آمریکا در کنار همدیگر به نظر شما اکنون اروپا در مسیر آمریکا قرار ندارد؟ آیا در در دوره
قرار داشتند و تحریم هاي شدیدي را علیه ایران اعمال کردند، وضعیت ما به همین وخامت نبود؟ پس چرا امروز 

ي همیشه تکلیف خود را روشن کنیم. نمی توان از یک سو شاهد توهین، نگران این مسئله هستیم؛ یک بار برا
هاي به شدت ریاکارانه اروپا را هم تحمل کرد و دم از صبر استراتژیک تحقیر و فشار آمریکا بود و از آن سو بازي

 و معنا بی سئلهم این اساسا شرایط این در که است آمریکایی و ایرانی هاي زندانی تبادل مسئله آن از بدتر یا زد؛
 .است مفهوم بی

 آیا همین مسئله تبادل زندانیان می تواند یک پالس براي مذاکره میان تهران و واشنگتن تلقی شود؟

خیر اساساً این مسئله محلی از اعراب براي مذاکره ندارد، چراکه در این شرایط نه آمریکا به دنبال مذاکره است و 
جانب ایران وجود دارد. نکته مهم اینجاست که تهران زمانی که در یک موقعیت نه شرایط براي تحقق این مسئله از 
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خطرناك و جدي قرار می گیرد می تواند برخی از اهرم ها را براي تعدیل فشار ها مورد استفاده قرار دهد. مثالً 
با  همین خانم نازنین زاغري که جاسوسیش براي ایران مسجل است و از آن سو به شدت از جانب لندن

هاي زیادي روبه روست، می تواند محلی براي تعدیل فشارها قرار بگیرد. در این رابطه ما قبل از انقالب حساسیت
میلیون ها پوند براي خرید تسلیحات مانند تانک چیفتن به انگلستان دادیم، اما تاکنون نه آن پول به ایران پس 

ریافت کرده ایم. لذا می توان از طریق همین خانم جاسوس داده شده است و نه از آن طرف ما تاکنون تسلیحاتی د
 .بخشی و یا تمام غرامت خود را دریافت کرد، پولی که حق مسلم کشور است

پیرو نکاتی که به آن اشاره داشتید آیا نبود و یا حداقل کمبود سرمایه اجتماعی می تواند چالش هایی 

 را در عملیاتی شدن نکات مد نظر ایجاد کند؟

فانه اکنون جامعه دچار یک سرخوردگی از رفتار مسئولین است. زمانی که پرونده هاي برادر رئیس جمهور، متاس
کند که چرا معاون اول و رئیس سابق قوه قضائیه رها شده است، سواالت بی شماري را در ذهن مردم ایجاد می

دم از مقاومت بزنند. اگر مسئله مقاومت  ها را فقط آنها تحمل کنند و از آن سو مسئولینفشارهاي ناشی از تحریم
مهمترین عامل  فساد و تبعیض مسئله وجود لذا. شوند درگیر اندازه یک به جامعه همه و مردم همه است که باید

 .در نابودي سرمایه اجتماعی است
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 برجام از کایسال پس از خروج آمر کی

 ایران کنار آمدن با فشارهاي مالی را آموخته است

از  کجانبهیکه دولت ترامپ به طور زمانی ز اسال  کی بایتقر
 يها میاعالم کرد که تحرخارج شد و  رانیا يهسته اتوافق 

، گذشته کند یاعمال م رانیبر اقتصاد ارا مجددا  کایآمر یهثانو
است. در نتیجه کاهش درآمدها، مقامات ایاالت متحده مدعی 

و مجبور می شود شدند که ایران تحت فشار فزاینده قرار گرفته 
از حمایت از گروه هایی که نفوذ آن در خاورمیانه را گسترده 

اي دال بر تمایل نشانه  چیهاما برند،  یرنج م يکاریبه وضوح از تورم و بی ها رانیاگرچه ا کرده اند، دست بردارد.
رکاي منطقه اي، دیده دست کشیدن از ش ای» بهتر«معامله  کباره یبا مقامات ترامپ درگفت و گو دولت آنها به 

نمی شود  بالعکس، به نظر می رسد که تهران خود را با شرایط وفق داده و در انتظار پایان دوره ترامپ مانده و 
 بازگردد. 2015امیدوار است که او رئیس جمهوري یک دوره اي باشد و جانشینش به توافق هسته اي سال 

در  2020يجمهور استیراري از نامزدهاي دموکرات انتخابات به این مساله توجه کرده که بسیبدون شک  رانیا
صورت پیروزي مجددا به برجام باز خواهند گشت. در همین حال، تحلیلگران طرفدار برجام در اندیشکده هاي 
آمریکایی از همین حاال نقشه راه بازگشت ایاالت متحده به توافقنامه و مذاکرات جدید براي توافق هاي بیشتر را 

 کرده اند.آغاز 

 متحده در االتیا ییاما توانا، کرده فیتوص» يفشار حداکثراعمال «را  رانیاقبال خود را در  استیترامپ س دولت
 .استمحدود شده عوامل در نتیجه یک سري از  ندهیماه آ 18در  رانیاعلیه  شتریباعمال فشار 

کاهش داده و مردم ایران را به شدت ر روز بشکه د ونیلیم کیدر حدود را  رانیا یها صادرات نفت میتحراگرچه 
در روز) به فروش می رساند و به حدود بشکه  ونیلیم 1,2حدود تحت فشار گذاشته، اما ایران هنوز نفت کافی (

 میلیارد دالر ذخایر ارزي آزاد شده بعد از برجام دسترسی دارد. 100

ت ایران از تحریم ها علیه این کشور آن هم در خودداري ایاالت متحده از تجدید معافیت واردکنندگان اصلی نف
زمانی که صادرات نفتی ونزوئال به دلیل تحریم هاي ایاالت متحده محدود شده است، بر قیمت نفت در بازارهاي 

دالر نوسان داشته که  70جهانی تاثیر خواهد گذاشت و این در حالی است که قیمت نفت در هفته هاي اخیر روي 
 براي رئیس جمهوري دونالد ترامپ محسوب می شود. سطحی نگران کننده

باربارا اسالوین، روزنامه نگار، 
متخصص دیپلماسی و مسئول 
میز ایران در شوراي آتالنتیک
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 یحداقل يحفظ روابط اقتصاد يبراهایش تالش  به دلیلاروپا را  هیمتحده اتحاد االتیاست که ا دیبعدر عین حال، 
مکانیزمی موسوم به  رانیو دارو با ا ییتجارت مواد غذا لیتسه ياروپا برا هیاتحادمورد مجازات قرار دهد.  رانیبا ا
 را ایجاد کرده و براي راه اندازي آن منتظر تصویب الیحه ضدپولشویی توسط مجلس ایران است.» ینستکسا«

براي تولید دارد و  رانیبا ا یطوالن يعراق که مرزها ابدر منافع متناقض در ارتباط  دیبا نیمتحده همچن االتیا
 3ست، توازن ایجاد کند. بغداد مجاز است تا وابسته ا رانیا یعیگاز طبواردات خود به مصرفی برق یمی از نحدود 

 در عراق یناآرامتواند بخواهد،  یمتحده م االتیکه ا يزیچ نیرآخماه دیگر همچنان از ایران گاز طبیعی وارد کند. 
 ست.کمبود برق و درجه حرارت باال در تابستان امسال در نتیجه

را مورد انتقاد قرار داد، اما  رانیا يمنطقه ا کیشر نیتر یمیقدن، مایک پومپئو وزیر امور خارجه حزب اهللا لبنا در
 ستیاست... ترور یاسیحزب س کیحزب اهللا «به خبرنگاران گفت: مواجه شد که  خارجه لبنانبا واکنش وزیر 

 ازکرسی  70گروه در انتخابات سال گذشته  نیا انیدر واقع، حام »در لبنان دارد. يادیز یاسیس تیو حما ستین
 .پارلمان لبنان کسب کردند یکرس 128مجموع 

در  اماه است؛ درک جادیا رانیا »بدخواهانه« يها تیفعال هیعل یائتالف جهان کیکند که  یترامپ ادعا مدولت 
در مصاحبه مارس  28پومپئو کنند.  یم تیحمااز این رویکرد  انهیدر خاورم رانیا ياز رقبا يشمارواقعیت، تنها 

در مواجهه با ایران  لیو اسرائفارس  جیخلعربی حاشیه  يکشورهاحده از حمایت اذعان کرد که ایاالت مت يا
ی و امارات متحده عرب يعربستان سعودبا قطر مناقشات دو ساله  لیبه دلهم ائتالف برخوردار است. اما حتی این 

ز حمایت به مشکل برخورده است. به عالوه، ریاض در پی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف سعودي ا
 چندانی در واشنگتن برخوردار نیست.

 فیعملکرد ضع ازآنها گیر افتاده اند. واشنگتن ی در میانه فعالیت هاي دولت خود و دشمنی رانیاشهروندان عادي 
 مقاماتایران را بر گردن در  یمشکل سعی می کند هرکه  کایآمر یغاتیتبل نیکمپاما از هستند،  یدولت خود عصبان

 ندازد نیز به ستوه آمده اند.این کشور بی

 منبع: اینترپرتر

 



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۷۲

 ؟!آیا انسجام داخلی در تقابل با تحریم وجود دارد

 واشنگتن –افزایش مشکالت در سایه تداوم بن بست دیپلماتیک تهران 

 

کشور براي خرید نفت از ایران اکنون ابهامات جدي  8بعد از اقدام کاخ سفید در خصوص عدم تمدید معافیت هاي 
خصوص صنعت نفت کشور و نیز اثرات سوء آن بر اقتصاد و معیشت براي سال پیش رو شکل گرفته است. در  در

یپلماسی د .کنار آن مسلئه تحریم بانکی و نیز تبعات سیل اخیر هم باز مضاعفی بر دوش دولت شده است

ان در انگلستان و سید جالل ساداتیان، سفیر اسبق ایر پیرامون این مسائل، گفت وگویی را با ایرانی

 :خوانیدانجام داده است که در ادامه می کارشناس مسائل بین الملل

 8با توجه به اقدام دوشنبه هفته جاري ایاالت متحده آمریکا براي عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

کشور از خرید نفت ایران آیا می توان شاهد بود که صنعت نفت کشور به یک سکون و رکود جدي 

واشنگتن چگونه  -وضعیت اقتصادي و معیشتی کشور را نظر به بن بست دیپلماتیک تهران  برسد؟

 ارزیابی می کنید؟

ترین چالش براي همان گونه که می دانید فروش نفت یکی از مهمترین منابع تامین بودجه کشور است. لذا کوچک
اد کشور شکل دهد. با توجه به این نکته تواند مشکالت متعددي را براي اقتصاین تامین بودجه از این منبع می

دالر بسته شده است،  55هزار بشکه با قیمت حدود  500بر مبناي فروش یک میلیون و  1398اکنون بودجه سال 
تواند بار مضاعفی بر اقتصاد باشد. اکنون یقینا پس کوچکترین خللی در فروش و کسري در این آمار و ارقام می

ه دوشنبه هفته جاري اعالم شد یک تهدید جدي براي اقتصاد کشور است. به هر حال تحریم هاي جدید آمریکا ک
 حال در که است اینجا نکته اما. نبود تحریمی بار زیان آثار و تبعات این شاهد توان نمی گذشته سال یک در این
سیل اخیر و ا کم کند ولی با توجه به ر فروش کاهش خالء حدودي تا تواند می قیمت افزایش مسئله حاضر

   .مشکالت تأمین خسارت هاي آن ما نیاز داریم که بیش از این نفت بفروشیم

در سایه مسئله بن بست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا که مطرح کردید یقینا شرایط و بستر را براي این افزایش 
ط به سمت نوعی از دور زدن تحریم فشارها بیشتر و بیشتر خواهد کرد. لذا من معتقدم باید براي تقابل با این شرای

ها وجود دارد. فقط ها و تقابل جدي تر با فشارهاي امریکا پیش برویم، چون هنوز بستر براي تقابل با این تحریم
باید دید و نگاه نسبت به شرایط تغییر کند. ما باید بپذیریم در یک وضعیت اقتصادي جنگی قرار داریم و متناسب 

چیزي شبیه به دوران هشت سال جنگ. اما نکته اینجاست که باید نوعی از اتحاد، انسجام،  با آن عمل کنیم. یعنی
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هماهنگی، برنامه ریزي و روحیه مقاومتی در مردم و مسئولین وجود داشته باشد که متاسفانه در این خصوص اما 
براي همراهی و  و اگرهاي جدي وجود دارد، اگرچه در مسئله سیل اخیر شاهد همدلی و انسجام جدي مردم

رسد آن گونه که باید حمایت از آسیب دیدگان سیل بودیم، ولی در مقام قیاس با دوران دفاع مقدس به نظر می
اتحاد و انسجام میان مردم و مسئولین وجود ندارد، چرا که آن اعتماد الزم نسبت به مسئولین در میان افکار 

 .ایجاد می کندعمومی وجود ندارد و این مسئله یک خالء جدي را 

علیرغم تمام مواضع کشورها و به خصوص مشتریان عمده نفتی مبنی بر مخالفت با عدم تمدید معافیت 

 رسید؟ خواهد کجا به تحریمی وضعیت فروش نفت ما

ببینید نکته مهم اینجاست که با وجود تحریم کشور می تواند فروش و صادرات نفت خود را از منابع رسمی و غیر 
ه باشد. پس اساساً مسئله فروش نفت ایران در سایه تحریم ها به صفر نخواهد رسید. یعنی می توانیم رسمی داشت

دوباره براي دور زدن تحریم ها از منابع دیگر فروش و صادرات خود را داشته باشیم. اما در خصوص سوال شما باید 
رو بوده ایم؛ اما باید دید عمده نفتی روبهگفت که ما تا کنون با همراهی و مواضع مثبت این کشورها و مشتریان 

که در آینده این کشورها متناسب با افزایش تحریم ها از خود چه واکنشی را نشان خواهند داد؟ آیا در تقابل با 
تحریم ها حاضر به خرید نفت از ایران خواهند بود یا تمام 
این مواضع در حد شعار باقی حواهد ماند؟ لذا اکنون 

صورت قطعی در این خصوص نظري را عنوان  توان بهنمی
 .کرد

آیا فروش از مجراي غیررسمی تهدید بازگشت فساد 

 آورد؟را به وجود نمی

بگذارید شفاف و صریح بگویم که هم اکنون هم در مجاري 
رسمی و غیررسمی فروش نفت هم فسادهایی وجود دارد. اگرچه وزارت نفت به دنبال تقابل جدي با آن است، اما 

دلیل تعدد و تکثر منابع فروش و نیز وجود عوامل و واسطه هاي بسیار این تقابل با فساد را با مشکل مواجه  به
هاي کرده و این چالشی است که دامن صنعت نفت کشور را گرفته است. شما در طول این سال ها شاهد پرونده

ساد چیزي نیست که اکنون باید از آن باز هم خواهید بود. پس ف و فساد در صنعت پتروشیمی و نفت بوده اید
نگران بود. یعنی ما در حال حاضر فساد در صنعت نفت وجود دارد، ولی با این تفاسیر مسئله فروش از منابع و 

توان با نظارت دقیق آسیب ها و تبعات هایی است که باید از آن استفاده کرد، اما میمجاري غیررسمی یکی از اهرم
 .کاهش دادسوء آن را به حداقل 
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 اما چالش تحریم هاي پولی و بانکی چه اثراتی را براي صنعت نفت در پی خواهد داشت؟

در حال حاضر کشور در سایه معامالت خود با ارزهایی نظیر روپیه، لیر، یوان، دینار و دیگر ارزها کار خود را پیش 
ا وجود دارد. در کنار آن هم احتمال دارد که می برد. مضافا این که تهاتر نفتی و کاالیی هم با برخی از این کشوره

بانک مرکزي بتواند شرایط را براي گسترش مناسبات بانکی دوجانبه با برخی از کشورها فراهم کند. پس با توجه 
توان باز نسبت به بازگشت سرمایه حاصل از فروش نفت به داخل کشور و یا خرید به این میزان از فضاي تنفسی می

ها از طریق شبکه بانکی با این کشورها امیدوار بود. اما به هر حال همان گونه که تحریم چالش جدي کاالها و نیاز
هاي نفتی تواند مشکالت بسیار جدي در کنار تحریمبراي صنعت نفت داشته است، مسئله تحریم بانکی نیز می

خصوص بانک مرکزي کارهاي جدي شکل دهد، کما این که تا کنون هم این مشکالت وجود دارد. لذا باید در این 
 .تري را صورت دهد

در این شرایط برخی هم معتقدند که می توان به سمت اقتصاد بدون نفت و کاهش وابستگی به فروش 

طالي سیاه پیش رفت. به نظر شما در این وضعیت رشد منفی اقتصادي، بستر براي گام برداشتن در 

 چنین مسیري وجود دارد؟

هاي اثرگذار سایه سنگین خود را از روي دولت بردارند و اجازه از نهادهاي فرادولتی و کانون به نظر من اگر برخی
بدهند که شرایط به صورت طبیعی پیش رود یقیناً این مسئله در دستور کار خواهد بود. اما متأسفانه به دلیل 

گرفته است و کماکان هم همان درآمدهاي داللی گسترده که در صنعت نفت به واسطه برخی از مدیران شکل 
ادامه دارد ما باید شاهد باشیم که سایه سنگین صنعت نفت و فروش آن بر بودجه کماکان تداوم داشته باشد. لذا 
اگر چه در طول این چهار دهه به صورت تدریجی وابستگی ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده، اما به آن نقطه 

دف برنامه ریزي دقیق تري داشته باشیم. با این وصف و در این شرایط مطلوب نرسیده است و باید نسبت به این ه
تحریمی گام برداشتن در چنین مسیري عمال امکان تحقق ندارد؛ اگر هم داشته باشد با سختی هاي بسیار زیادي 

 .مواجه است
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 از دور زدن تحریم ها تا تقسیم منصفانه فشار آنها در جامعه

 به سالمت پشت سر بگذارد؟را  تواند توفان ترامپ یم رانیا

فشارهاي اخیر تحریم هاي نفتی گمانه زنی ها را درباره عواقب شدید 
مشتري  8آنها براي اقتصاد ایران تشدید کرده است. پایان معافیت 

نفتی ایران از تحریم هاي ایاالت متحده به طور قطع درد بیشتري به 
با این حال، پیش اقتصاد آسیب دیده این کشور تحمیل خواهد کرد. 

بینی فروپاشی اقتصادي هم اغراق است. اگر مبنا پیش بینی صندوق 
درصدي تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاري باشد، می توان گفت که تاثیر  6بین المللی پول از رشد منفی 

 تحریم هاي ایاالت متحده به طور نسبی اندك بوده است.

 یپس از بحران مال ایو اسپان ایتالیا ونان،یمانند  ییاروپا يکشورهااز آنچه این کاهش رشد اقتصادي تنها اندکی 
تجربه کردند، بیشتر است. بدین ترتیب، رکود شدید براي توصیف شرایط اقتصادي ایران در  2008سال  یجهان

 .یک تا دو سال آینده واژه بهتري از فروپاشی اقتصادي است

 لیرا تشکایران  یناخالص داخل دیدرصد از تول 20گرچه نفت کمتر از است. به شدت به نفت وابسته ا رانیا اقتصاد
نبود درآمد حاصل از فروش آن می تواند خیلی از نفت، جداي اقتصاد  يبازساز يبرا يبرنامه ااما در نبود دهد،  یم

 ی نشان می دهد.ناخالص داخل دیتولجدي تر از آن چیزي باشد که سهم آن از 

دهد. در ده سال  یم لیرا تشکاین کشور درآمد دولت از درصد  40و ایران کل صادرات از  یمیحدود ن نفت
درآمد نفتی ایران به  دالر بوده است. سال گذشته اردیلیم 67صادرات نفت حدود میانگین درآمد دولت از گذشته، 

 برسد.دالر  اردیلیم 30دو سوم کاهش یافت و انتظار می رود امسال به کمتر از 

یادي براي باور این مساله وجود دارد که ایران با به کار گرفتن سیاست هاي درست، می تواند با همین دالیل ز
سطح صادرات کنونی کار خود را پیش ببرد؛ البته هزینه چنین اتفاقی پایین آمدن استاندارد زندگی است، اما باز 

 هم سبب می شود که در بلند مدت وابستگی ایران به نفت کاهش یابد.

 يها میاوباما تحررئیس جمهوري که  2012است. سال اینکه ایران پیشتر این شرایط را پشت سر گذاشته  اول
 6,2 ی آنناخالص داخل دیدرصد و تول 27,5 زانیبه م ی این کشورنفتتشدید کرد، صادرات را  رانیا هیعل کایآمر

 32صادرات نفت را به آمد حاصل از درنفت،  متیقکاهش شدید ها و  میتحر 2015. در سال افتیدرصد کاهش 
داد. تاثیر اندك تحریم ها بر رشد اقتصادي به این دلیل درصد کاهش  1,6 ی راناخالص داخل دیدالر و تول اردیلیم

جواد صالحی اصفهانی، 
استاد دانشگاه هاي 

هاروارد، پنسیلوانیا و 
آکسفورد و پژوهشگر 

موسسه بروکینگز
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است که بخش هاي بزرگی از اقتصاد همچون خدمات و کشاورزي که مجموعا دو سوم تولید ناخالص داخلی را 
 درخارجی وابسته و از این رو، در برابر تحریم ها تا اندازه اي مصون هستند. تشکیل می دهند، کمتر به تجارت 

. افتی شیافزا حدود یک درصد، خدمات افتیکاهش  درصد 3,6ایران  یصنعتات دیکه تول 2012در سال حقیقت، 
شتر به بیمصرف کنندگان ، وابسته به واردات يو کاالها یواردات يارزش کاالهادلیلش با گران شدن احتماال 
 داخلی روي می آورند.خدمات 

نیست. بازسازي  یوام دهندگان خارجو از این رو، تحت فشار  ندارد يادیز یخارج يها یبده رانیااینکه  دوم
 .استتمام می شود، بسیار دشوارتر  یسود وام دهندگان خارجزمانی که عموم مردم تصور می کنند به 

 و صادرات اتدینسبتا متنوع است. تول رانیاقتصاد ارد این است که یک عاملی که کمتر مورد توجه قرار می گی
یران یک پایگاه تولیداتی قابل توجه از فوالد گرفته تا خودرو تا تولیدات سبک دارد که با از نفت است. اایران فرتر 

به بخش هاي  ساختار دهد و مشاغل و تولیدات را از بخش هاي تحت تاثیر واردات رییتواند تغ یمناسب م زهیانگ
 وابسته به تولیدات داخلی منتقل کند.

ي آسان خواهد بود. درصد 6طبیق یافتن با شوك اقتصادي حتی که ت ستیمعنا ن نیبه ا ایمزا نیحال، ا نیا با
مساله کنایه آمیز این است که ایران تحت فشار صندوق بین المللی پول و وام دهندگان خارجی نیست که بخواهند 

زي اقتصاد را به آن دیکته کنند و از این رو، ممکن است براي یافتن راه حل مناسب با چالش هایی چگونگی بازسا
 مواجه باشد. 

مهم ترین این چالش ها براي ایران چند دستگی در جامعه سیاسی است. هر انتخاباتی که در ایران برگزار شده 
ندگان سنتی که از اصول گرایان حمایت می فاصله عمیق بین طبقه تحصیل کرده و مدرن متوسط را با راي ده

درصد) به دلیل وعده  57) اکثریت قابل توجه (2016کنند، آشکارتر ساخته است. در آخرین انتخابات برگزار شده (
هاي حسن روحانی به آزادسازي اقتصاد و کاهش انزواي بین المللی ایران از طریق دستیابی به توافق با غرب بر 

به او راي دادند. وقتی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها را مجددا علیه ایران اعمال  سر مساله هسته اي،
کرد، روحانی قدرت خود را از دست داد و اصول گرایان از فرصت براي تغییر مسیر دستورکار اقتصادي و سیاسی 

 او استفاده کردند.

در روند بازسازي است. امسال واردکنندگانی که به اما ایران با یک چالش دیگر هم مواجه است و آن حفظ عدالت 
ارز با نرخ مبادالتی دولتی یا کاالهایی براي صادرات دسترسی داشتند، به سود خیلی خوبی رسیدند و این در حالی 

میلیون نفر دیگر به شدت افزایش یافته بود. دولت باید راهکاري بیابد تا این قشر را  10بود که هزینه هاي حدود 
کمپین اعمال فشار ترامپ بر  یبازندگان اصلاینجاي کار که  تاشدیدترین آسیب هاي تحریم ها محافظت کند. از 

شان خیلی کمتر از سرعت درآمدسرعت افزایش که در این کشور بوده اند طبقه کارمند و کارگران بازنشسته ایران 
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در ی هیچ افزایش درآمدي نداشتند و این تکار دول هايروین نفر از ونیلیم 2,5در سال گذشته رشد تورم است. 
و این در حالی است  درصد برسد 40به امسال تورم  رودی انتظار م. افتی شیافزابه شدت ها  متیق کهی بود حال

 داشته است. درصد کاهش  20افزایش می یابد که یعنی درآمد آنها عمال  درصد 20که دستمزد این افراد تنها 

وفق عمل کند، باید کاري بیشتر از یافتن ممقاومت در برابر خواسته هاي ایاالت متحده می خواهد در  رانیا اگر
راه هایی براي دور زدن تحریم ها انجام دهد. مسائل زیادي به توانایی ایران به اجراي برنامه هایی بستگی دارد که 

ور منصفانه و متوازن بین همه وابستگی اقتصاد آن را به نفت کاهش دهد و در عین حال، فشار بازسازي را به ط
 گروه هاي اجتماعی تقسیم کند.

 منبع: هیل
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 نکارا به دنبال سیاست متوازن و مستقل از واشنگتن استآ

 آنکارا –ضربه جدي به ساختار اقتصادي ترکیه در سایه قطع روابط اقتصادي تهران 

 

ر سایه اقدام دوشنبه هفته گذشته مبنی بر با تندتر شدن دایره تحریم هاي آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران د
کشور از خرید نفت ایران به نظر می آید که اکنون بستر براي افزایش فشارهاي  8عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

بر مشتریان عمده نفتی ایران مانند ترکیه براي قطع کامل مناسات تجاري، بیش از پیش فراهم آمده است. اما 
ه به واقع واکنش این کشورها در برابر فشارهاي آمریکا چیست؟ آیا مشتریان نفتی ایران سوال مهم اینجاست ک

کماکان در سایه مواضع و مخالفت هاي خود به دنبال تداوم روابط اقتصادي با تهران هستند و یا این که مواضع 
ي پراگماتیک اردوغان می این کشورها مانند ترکیه در حد شعار باقی خواهد ماند؟ آنکارا با محوریت سیاست ها

براي پاسخ به این سواالت، گفت وگویی را  دیپلماسی ایرانی تواند شریک قابل اعتمادي براي ایران تلقی شود؟

ترتیب داده  جعفر حق پناه، کارشناس مسائل ترکیه و استاد مدعو مطالعات منطقه اي دانشگاه تهران با
 :است که در ادامه می خوانید

کشور از خرید نفت ایران به نظر  8اخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت هاي تحریمی در سایه اقدام ک

می رسد که علی رغم مواضع این کشورها علیه این تصمیم واشنگتن، در بستري واقع بینانه، شرایط 

به سمتی خواهد رفت که مشتریان عمده نفتی ایران ناچار به تبعیت از تحریم ها باشند که یکی از این 

شتریان ما کشور ترکیه است. از نگاه شما آیا آنکارا و به خصوص شخص اردوغان با آن سیاست هاي م

 پراگماتیک خود در این وضعیت چه راهکاري را در پیش خواهد گرفت؟

در پاسخ به این سوال شما ما باید یک مفروض کلی را در نظر داشته باشیم؛ مفروضی که باید آن را بر پایه این 
نا نهیم که ایران و ترکیه به مدت چهارصد سال دو همسایه و بازیگر قدرتمند خاورمیانه بوده اند که به واقعیت ب

خصوص در سال هاي اخیر روابط رو به رشد و افزایشی را در پیش گرفته اند. لذا در طول این سال ها با عبور از 
یک بلوغ سیاسی و دیپلماتیک در مناسبات فی  تنش ها و بحران ها در روابط دو جانبه، هم تهران و هم آنکارا به

مابین رسیده اند که نمونه آن در پرونده سوریه قابل مشاهده است. لذا با در نظر داشتن این مفروض جدي، حتی 
اگر پراکماتیگ بودن نگاه اردوغان را به مناسبات و دیپلماسی هم دخیل بدانیم، باز هم مطمئنا آنکارا با اشراف بر 

ان ایران به سمتی حرکت نخواهد کرد که نهایتا ایجاد شکاف با همسایه شرقی خود که یکی از مهمترین قدرت و تو
قدرت هاي منطقه به شمار می رود را در پی داشته باشد. لذا در سایه عدم تمدید معافیت هاي تحریمی و قرار 
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د مقامات و وزیر امور خارجه ترکیه دادن سپاه پاسداران در لیست گروه هاي تروریستی ما شاهد مواضع بسیار تن
فعاالنه ترکیه در برابر اقدامات  و جدي کنش یک بلکه داشت، نظر در ساده موضع یک بوده ایم که نمی توان آن را

کاخ سفید به شمار می رود. اتفاقا همین کنش سیاسی و مواضع دیپلماتیک در شکستن آن ائتالف منطقه اي ضد 
ین نگاه یقینا کشورهاي عربی منطقه را به این باور می رساند که آنکار بازیگري نیست ایران به شدت موثر است. هم

که بخواهد در میدان ریاض، ابوظبی و واشنگتن علیه منافع تهران بازي کند. پس تحلیل باید از این نقطه عزیمت 
  .شروع شود

فاصله دو کشور و نیز تطابق و تنظیم از طرف دیگر این واقعیت هم وجود دارد که به دلیل همسایگی و نزدیکی 
پاالیشگاه هاي این کشور با نفت خام سنگین ایران، نمی تواند شرایط به گونه اي رقم بخورد که آنکارا به راحتی 
نتواند از خیر مناسبات با ایران در خصوص خرید بگذرد. حال به این 

ا هم مسائل واردات دیگر فراورده هاي نفتی و میعانات گازي ایران ر
اضافه کنید که سختی کار براي عدم خرید از کشور را براي ترکیه 
پررنگ تر می کند. لذا آنکارا در سایه این میزان از وابستگی به صنعت 
نفت ایران، هم نخواهد و هم نتواند که به سمت قطع مناسبات تجاري 
با تهران گام بردارد. از این رو به نظر می رسد این کشور با تالش 

خود سعی دارد که ذیل روابط جدیش با آمریکا به دنبال تمدید هاي 
معافیت هاي تحریمی خود براي خرید نفت از ایران باشد. چون 
حداقل در کوتاه مدت این تغییر نگاه و راهبرد خرید نفت براي ترکیه 

  .از کشور دیگر مهیا نیست

ي با ایران شود اقتضائات آنکارا چه سمت اما اگر در نهایت ترکیه به ناچار مجبور به قطع مناسبات تجار

 و سویی پیدا خواهد کرد؟

با توجه به مشکالت اخیر اقتصادي در این کشور یقینا قطع مناسبات با ایران می تواند ضربه جدي دیگري به 
یا اقتصاد ترکیه وارد کند. لذا اردوغان تا جاي ممکن حاضر نخواهد شد مطابق با تحریم هاي آمریکا عمل کند و 

حداقل به سمتی پیش می رود که در عین مذاکره براي تمدید معافیت ها، شرایط را براي تدوام مناسبات اقتصادي 
 تهران –میلیارد دالري در روابط آنکارا  30و نفتی با ایران شکل دهد. به هر حال هدف گذاري براي مناسبات 

 افزایش مدت میان در آن میزان حتی که نکند پیدا شکاه ایران از گاز و نفت خرید تنها نه که است این به منوط
م مبادالت، ایران می تواند سرمایه الزم براي حج از میزان این افزایش صورت در که آن خصوص به. کند پیدا هم



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۸۰

خرید کاال و خدمات از ترکیه را هم داشته باشد که خود همین مسئله باعث رشد اقتصادي مناطق شرقی این 
  .کشور می شود

ر کنار نکاتی که اشاره شد اساسا آینده کالن نگاه اروغان به اقتضائات روابط ترکیه با برخی از د

 آن از بعد و قطر محاصره با که چرا. چیست واشنگتن –کشورهاي عربی منطقه و نیز مناسبات آنکارا 

 از. نیست مطلوب چندان امارات نظیر متحدینی با تبعش به و عربستان و ترکیه روابط خاشقجی ترور

 کشیش دستگیري منفی تبعات مانند دیگر تحوالت برخی همچنین و گولن استرداد عدم مسئله سو آن

روابط دو کشور سایه انداخته است. آیا این شرایط ترکیه را به سمت افزایش مناسبات با  بر آمریکا

 ایران، حتی در سایه تحریم هاي آمریکا وا می دارد؟

معتقدم که روابط ترکیه با آمریکا، روابطی پیچیده و چند الیه است که از سطح جدي علی رغم نکات شما من هم 
و راهبردي هم برخودار است. اما ترکیه نوینی که در طول دو دهه اخیر توانسته قدرت سیاسی را در این کشور به 

این واقعیت است که دست گیرد به دنبال تغییر پاردایم سیاست خارجی است که خود این مسئله نشات گرفته از 
الیه هاي سیاسی، اجتماعی و حتی نخبگان علمی و فرهنگی ترکیه به دنبال تعریف روابط جدیدي با آمریکا 
هستند؛ روابطی که متعادل و برابر باشد، نه روابط از باال به پایین. البته در عین حال همین بناي سیاست داخلی 

شکل گیري طبقه جدید متوسطی در جامعه ترکیه است که نگاه سال پیش شروع شده از دالیل اصلی  20که از 
متفاوتی به همه مسائل، من جمله سیاست خارجی ترکیه دارد. همین نگاه جدید کل ترکیه هم به سیاسیت هاي 
اردوغان سرایت کرده است و می تواند نوع نگاه آنکارا به تهران را هم شامل شود. چون ایران کشوري است که به 

 در. است آنها امور در مداخله عدم راهبرد و متقابل احترام سایه در فزایش مناسبات خود با همه کشورهادنبال ا
 در پس شرایط است که ما اخیرا شاهد نوعی از مناسبات نوین ترکیه با روسیه و حتی چین هستیم. همین سایه

 خارجی مناسبات در خود رویه استقالل ایجاد دنبال به آمریکا با خود مناسبات تدوام و حفظ ضمن ترکیه مجموع
سبب شده تا ترکیه نتواند نقطه  دارد منطقه به سعودي عربستان که نگاهی همین آن کنار در. کشورهاست همه با

مشترك چندان جدي با ریاض در منطقه پیدا کند. از این رو در سال هاي اخیر همراهی و حمایتی از جانب آنکارا 
ي سعودي دیده نشده است. حتی در مقاطعی حمالت جدي به آن صورت گرفته است براي اقدامات و تصمیم ها

که نمونه بارز آن در پرونده خاشقجی بود. لذا در خصوص نگاه به ایران نمی توان به صراحت عنوان کرد که ترکیه 
 .در پروسه ائتالف سازي و یا حضور در این ائتالف ها نقشی بر عهده خواهد داشت

  



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۸۱

 ات آژانس بین المللی انرژي اتمی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانییکی از مقام

 فشارهاي بیرونی در گزارش هاي آژانس درباره پایبندي ایران به برجام تاثیر ندارد

وجود خروج یکجانبه ایاالت متحده امریکا از معاهده بین المللی برجام، آژانس بین المللی  با: دیپلماسی ایرانی

ون چهارده بار پایبندي ایران به برجام را تایید کرده است. این در حالی است که ایاالت متحده انرژي اتمی تا کن
یک سال است بی توجه به برجام و مرجع بودن آژانس براي تایید پایبندي ایران به برجام به لحاظ فنی، تحریم 

ی سابقه اقتصادي و سیاسی به ایران هاي سختی را علیه ایران اعمال کرده و بر خالف برجام در حال اعمال فشار ب

آدام بوگاشکی، نماینده دائمی لهستان در دفتر  گفت وگویی را با دیپلماسی ایرانی است. در این رابطه

رئیس جلسه دوم کمیته کنفرانس بررسی پیمان  ،سازمان ملل متحد و سازمان هاي بین المللی در وین

 :انجام داده است که در ادامه می خوانید 2020در سال  (NPT) منع گسترش سالح هاي هسته اي

 

عملکرد آژانس را در سایه کارشکنی هاي ایاالت متحده علیه یکی  NPT شما به عنوان یکی از مدیران

دیگر از اعضاي آژانس یعنی ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ در حالی که برجام به عنوان یک توافق بین 

 .المللی به ثبت رسیده است

ظیفه دارد به طور بی طرفانه و به دور از هر گونه اعمال فشار سیاسی از جانب هر کشور یا قدرتی وظیفه آژانس و
خود را در ارائه گزارش به اعضاي آژانس درباره عملکرد کشورهاي دیگر بیان کند. برجام به عنوان یک معاهده بین 

در چارچوب آن گزارش خود را درباره عملکرد  المللی مورد تایید سازمان ملل است و آژانس وظیفه خود می داند
  .اعضا، مطابق با آن چه در برجام از آن خواسته شده است، ارائه دهد

آیا ممکن است آژانس تحت تاثیر یک قدرت خارجی قرار بگیرد و رویه خود را تغییر دهد و گزارشی 

 مطابق با خواسته قدرت هاي دیگر ارائه دهد؟

می کند تا گزارش خود را بی طرفانه ارائه دهد. آژانس یک مجموعه فنی است که از آژانس تمام تالش خود را 
لحاظ فنی مطابق با دستورات سازمان ملل و مجامع بین المللی از عملکرد اعضا گزارش تهیه می کند. آژانس تالش 

ز اعمال سلیقه هاي دارد تا کمترین حد ممکن تحت تاثیر فشارهاي سیاسی قرار بگیرد و وظیفه خود را به دور ا
بار گزارش واقعی خود  14سیاسی انجام دهد. کما این که شاهدید با وجود خروج امریکا از برجام آژانس تا کنون 

را از عملکرد هسته اي ایران ارائه داده و تایید کرده که ایران به برجام پایبند بوده است. البته طبیعی است اگر 
  .ام تغییر دهد، آژانس بدون اعمال سلیقه واقعیت را بیان خواهد کردایران بخواهد رویه خود را در برج
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 تعامل اعضاي برجام را در چارچوب توافقات آژانس بین المللی انرژي اتمی چگونه ارزیابی می کنید؟

به استثناي امریکا که از برجام خارج شده، دیگر اعضاي برجام به تعهدات فنی خود در برجام تا کنون عمل کرده 
گزارش خود تا کنون آورده عدم پایبندي اي از سوي دیگر اعضا مشاهده نکرده  14ند و آژانس همان طور که در ا

  .است

 چیست؟ (NPT) ارزیابی شما از جلسه آتی کمیته بررسی پیمان منع گسترش سالح هاي هسته اي

در این نشست قرار است کشورها و گروه هاي مختلف که 
و هر کدام از دیدگاه منافع خود در  رویکردهاي متفاوت دارند

این نشست شرکت می کنند و تالش دارند اهداف خود را دنبال 
کنند، گرد هم آیند. بنابراین هیچ کدام آنها به عنوان یک معیار 
معتبر در نظر گرفته نخواهند شد. در این نشست به دور از هر 

شوند گونه تعصبات و انتظارات غیر واقعی اعضا دور هم جمع می 
و به بحث و تبادل نظر می پردازند. در این نشست یک پلت فرم 

 .مفید و ساختارمند ارائه خواهد شد

به نظر شما با توجه به کش مکش هاي موجود در منطقه، از فشارهایی که ایاالت متحده امریکا علیه 

ن اقدام کند، تا برنامه ایران اعمال می کند و گفته می شود که آژانس را تحت فشار گذاشته تا علیه ایرا

» خاورمیانه عاري از سالح هسته اي«هاي هسته اي عربستان و اسرائیل، ارزیابی شما از دستور العمل 

  که در نشست هاي متعدد آژانس برگزار می شود، چیست؟

ه طور آژانس هم گام با جامعه جهانی موضوع خاورمیانه عاري از سالح هسته اي را دنبال می کند. این مسئله ب
منظم در جلسات اخیر آژانس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. من فکر نمی کنم این بار هم چیزي تغییر 
کند. من به تازگی به منطقه آمدم و از نزدیک تالش هاي کشورها را در این زمینه دنبال کردم. در این سفر فهمیدم 

دن به یک دستورالعمل مشترك منطقه اي در این زمینه که دیدگاه ها با یکدیگر بسیار متفاوت است و هنوز رسی
که مربوط به خاورمیانه است، می تواند به  1995بسیار سخت است. البته یک هدف روشن وجود دارد و قطعنامه 

عنوان یک مرجع نهایی براي رسیدن به یک راه حل مد نظر قرار بگیرد، اما با این وجود پرسش هاي بسیاري بی 
باید گام هاي بسیاري در این زمینه برداشته شوند. با این وجود، با کمک سایر طرف هاي ذینفع، از پاسخ مانده و 

جمله سازمان هاي هماهنگ کننده و بین المللی، می توان به پیشنهاد مناسبی که مورد تایید تمامی کشورهاي 
 .نجام گیردمنطقه باشد رسید، حداقل یک دستورالعمل کلی که اقدامات بعدي بر اساس آن ا
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 بزرگترین چالش در این زمینه چیست؟

بزرگترین چالش به اعتقاد من وضعیت فعلی امنیت جهانی است که پر از تنش و عمدتا غیر قابل پیش بینی است. 
مهیا نیست، زیرا فضایی از خالء وجود دارد که نمی  NPT اگر بخواهم منصفانه بگویم شرایط براي چرخه بازبینی

رویکرد «ا تصمیم روشن و قاطعی را گرفت. در عین حال، من معتقدم که یک سر در گمی از نوع توان در این فض
وجود دارد که می تواند به راحتی منجر به شکست مراحل بعدي شود. ما تالش می » صبر کن و ببین چه می شود

م تا بتوانیم گام هاي رو به کنیم با وجود اختالفاتی که میان اعضا وجود دارد این اختالفات را به حداقل برسانی
 .جلوي بیشتري برداریم که این هم می تواند با گفت وگوهاي بیشتر و رسیدن به ارزش هاي مشترك میسر شود
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 یجهان یو اساس قدرت مال هیواشنگتن بر پا ییگرا کجانبهی یمنف ریتاث

 کند یم فیرا ضع کایآمر رانیبا تحت فشار گذاشتن ا ترامپ

 ومنیفارل و آبراهام ن ي: هنرسندگانینو

با  ییخودنما لیخواهان در کنگره به دل يمتحده از جمهور االتیامور خارجه ا ریپومپئو وز کیهفته گذشته ما
و اعالم کرد  وستیپ انیهفته، او هم به همان خودنما نیانتقاد کرد. ا ران،یا هیعل دتریشد يها میدرخواست تحر

کشور از  نیا ینفت انیمشتر تیمعاف انیپس از پا ران،یا هیعل يکثرر حدااعمال فشا نیدولت ترامپ در ادامه کمپ
 .قائل نخواهد شد ییاستثنا گریها د میتحر

متحده  االتیقدرت ا يآن برا دترینفت داشته باشد. اما عواقب شد یبازار جهان يبرا يدیتواند عواقب شد یم نیا
ضد  يگر یالب يکنندگان آن در کنگره و گروه ها تیمادر دولت ترامپ به عالوه ح انیگرا کجانبهیخواهد بود. 

نظام  رییتغ يبرا يها به عنوان ابزار میاز تحر انندتو یکنند م یها تصور م یدفاع از دموکراس ادیهمچون بن یرانیا
تماال ها اح میفشار تحر دیتشد يمتحده برا االتیا دانهیو نوم ندهیفزا يکنند. تالش ها یاستفاده کنند. اما اشتباه م

 االتیا بانیشود و متحدان و رق یمنجر م رانیعکس خواهد داشت و تنها به سخت تر شدن موضع نظام ا ریتاث
 .کند یتحت تسلط آن دور م یجهان یاندازه از نظام مال کیرا به  همتحد

کشور  نیا یقدرت مال تیدرباره ماه یاشتباه اساس کیمتحده  االتیدر دولت ا میتحر یحام انیگرا کجانبهی
. بلکه ستیبزرگ آن ن یاقتصاد داخل یحت ای یقدرت نظام میمتحده محصول مستق االتیمرتکب شده اند. نفوذ ا

 یمال يها که امکان انتقال ها هاز شبک یشدن است؛ نظام یمنحصر به فرد جهان یتوپوگراف یمحصول جانب کی
نشده اند، بلکه  لیذهن برتر تشک کی يها يزیربرنامه  جهیشبکه ها در نت نیآورد. ا یو تجارت را فراهم م یجهان

 .شده اند جادیشدن ا یجهان دیجد يبا فرصت ها يسازگار رمتمرکزیروند کنترل نشده و غ جهینت

در  فتیسوئ یمال یرسان امیشبکه ها سامانه وصول دالر و نظام پ نیا يدیکنترل عناصر کل يمتحده برا االتیا
و شرکت ها  یخارج یمال يآن فراهم آورده تا نهادها يامکان را برا نیله امسا نیبوده است. هم یمناسب گاهیجا

 یخواهد با قطع دسترس ینم یالملل نیبانک ب چی: هدمتحده تحت فشار بگذار االتیقدرت ا يرا به استفاده از ابزارها
 .است مکنرمیغ بایتقر فتیهم بدون سوئ یجهان یخود از وصول به دالر مواجه شود و انجام مبادالت مال

مانند کره  ییخود کشورها ییمتحدان اروپا تیمتحده فراهم آورده تا با حما االتیا يامکان را برا نیا طیشرا نیا
 کیبه  یجهان یشبکه مال ب،یترت نیقطع کند. بد یجهان یرا به نظام مال رانیا یدسترس ایرا مجازات  یشمال
 االتیرسد ا یاست که به نظر م شتریب ایک دهه یت. حدود شده اس لیمتحده تبد االتیا يکننده قدرت برا دیتشد
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آن را  بانک ها و کسب  يها نهیهز شتریکه ب افتهی یجهان یمال یبه هژمون یابیدست يبرا بیعج يمتحده حقه ا
 .شوند یمتحمل م یخارج يو کارها

استفاده کند. پومپئو اعالم  يبزرگتر اسیترفند در مق نیخواهد از ا یمتحده م االتیرسد که ا یبه نظر م اکنون،
 کی ينفت برا یجهان ياست. احتماال کنترل کل بازارها رانیکرد که دولتش به دنبال به صفر رساندن صادرات ا

کنند،  یم ایرا مه رانینفت ا يپرداخت برا طیشراکه  ییتواند نهادها یمتحده م االتیاست، اما ا رممکنیکشور غ
 ریتحت تاث میمستق یکه شرکت يدر موارد یکنندگان را هدف قرار دهد. حت مهیب ایحمل و نقل،  يشرکت ها ای

شود، چراکه شرکت  يمنزو رانیمشارکت در معامالت با ا لیتواند به دل یمتحده نباشد، م االتیا یمال ينهادها
 .رندیگ یقرار م میدر معرض تحر زیمعامله کننده با آن ن يها

شوند.  یم ریتاث یدهند و بعد، ب یجواب م یبه خوب یمدت يها برااست که آن نیا بیعج يترفندها نیا مشکل
 چیکند. ه یاز اندازه حساب م شیقدرت خود ب يمتحده رو االتیدهد ا یوجود دارد که نشان م يادیز لیدال

که  یکند. زمان یتجارت را الزام يبرا کایتحت سلطه آمر یجهان یمال يوجود ندارد که استفاده از شبکه ها یقانون
 .ابدی یکاهش م يریآنها به طرز چشمگ يجاذبه ها ابد،ی یم شیشبکه ها افزا نیاستفاده از ا یاسیمخاطره س

 يها میرا داشته باشد. معاف شدگان از تحر شیدهایعمل به تهد يمتحده نفوذ الزم برا االتیکه ا ستین معلوم
به طور خاص، کمتر  نیبوده اند. چ هیو ترک وانیتا ،یژاپن، کره جنوب ا،یتالیا ونان،ی نیو هند، و همچن نیچ ران،یا

و احتماال  ردیگ یرو، کمتر تحت فشار قرار م نیو از ا استدر ارتباط  یجهان یبزرگ با نظام مال ياقتصادها ریاز سا
 ینیچ یبر سر شرکت مخابرات یمیحاال هم در جنگ تحر نیدهد. دولت ترامپ هم یواکنش را نشان م نیشتریب

 هیاست. اقدام گسترده عل ریدرگ »يهواو«با  یاسیس دهیچیپ یمیمناقشه تحر کیب افتاده و در عق »يا یزد ت«
 یدو کشور و اقدامات تالف نیتنش ها ب دیتواند به تشد یکشور م نیا يبانک ها ای نیدر چ يانرژواردکنندگان 

 .نجامدیب انهیجو

 زیشود ن یآنها انجام م قیاز طر ینیچ يکت هااز معامالت شر ياریکه بس ییاروپا يمجازات بانک ها يبرا تالش
در صدد کشف  ییاروپا يها تختیاقدام واشنگتن، پا نیآخر نیاز ا شیپ یبه همان اندازه خطرناك خواهد بود. حت

اعالم  ایتانیاتفاق، آلمان، فرانسه و بر نی. در مهم ترندمتحده برآمده بود االتیا يفرار از قدرت اقتصاد يبرا ییراه ها
کنند که امکان  یم جادیا »نستکسیا/ياز مبادالت تجار تیدر حما يابزار«خاص را تحت عنوان  يند که ابزارکرد

  .آورد یتحت تسلط آن را فراهم م یمال يشبکه ها ای کایبدون دالر آمر رانیبا ا یانجام مبادالت مال

که در  یاما همه اقدامات رند،یبگ یجهان يارز ریدالر را در ذخا يجا يبه زود وروی ای) وانی( ینبیاست که رنم دیبع
 يمتحده به آن برا االتیرا که مقامات ا یجهان یشود به مرور زمان کنترل بر نظام مال یکار انجام م نیجهت ا

 نستکس،یا شبردیها در پ ییکرده در صورت اقدام اروپا دیتهدبرد. واشنگتن  یم نیدارند، از ب ازیها ن میاعمال تحر
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ترساند، بلکه  یها را نم ییاروپا يدیتهد نیکند. اما عمل به چن یبه زانو درآوردن آنها استفاده م يبراها  میاز تحر
 .شود یآنها تمام م نهیریاتحاد د متیبه ق

داده است. اگرچه دالر  رییتغ زیرا ن یخصوص گرانیباز يها زهیمتحده انگ االتیفاصله با متحدان، ا جادیاز ا يجدا
ارزها در  گریدر استفاده از د يا ندهیفزا یشود، اما احساس راحت ینم نیگزیجا گریارز د کی ها با يزود نیبه ا
 یمال يشود. نهادها یمشاهده م یجهان يدر بازارها دهمتح االتیا يها میدور زدن تحر يمبادالت خاص برا یبرخ

متحده، به مرور زمان از  تاالیا يتحت رهبر یدور زدن نظام مال يبرا ییروش ها افتنیروند  نیدر هم یخصوص
 .کشند یمتحده هم دست م االتیا یاز قدرت مال تیحما

 يرگذاریرعب و وحشت در کل تاث نیرعب و وحشت سود برد، اما ا جادیاز ا یطوالن يسال ها يمتحده برا االتیا
شند. اگر واشنگتن متحده دست بک االتیا نیمطابق قوان يها را کاهش داد، چرا که سبب شد تجارت ها از باز میتحر

تجارت ها را به تالش  نکهیا يداشت و به جا دخواه یدر پ يگرید جهیادامه دهد، ترس نت یکنون ریمس نیبه هم
 یجهان یکند، آنها را به کاهش ارتباطشان با نظام مال بیمتحده ترغ االتیا یمیبا اهداف تحر یارتباط حداقل يبرا

 یراه حل ها م نیبر خواهند آمد و ا ییراه حل ها افتنیآنها در صدد  متحده وا خواهد داشت. االتیتحت کنترل ا
وصول  ای فتیمانند سوئ یمال يموثر منجر شوند. توافق ها نیگزینظام جا کیتوانند به مرور زمان به تجمع در 

سبب  متحده االتیا ییگرا کجانبهیشدن هستند. اما اکنون  یپاسخ به مشوق ها و فرصت ها در روند جهان يدالر
 .کنند رییتغ ینیب شیقابل پ ریغ يها وهیها و فرصت ها به ش زهیانگ نیشده ا

  ی: فارن پالسمنبع
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 لزوم استفاده از تمامی ظرفیت هاي فروش نفت در بازارهاي جهانی

 دل بستن به معافیت هاي نفتی بازي در زمین امریکاست

 

هاي نفتی در خصوص هشت کشور به منظور تحریم با اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام و عدم تمدید
خرید نفت از ایران و نیز برخی تحوالت جهانی سبب شده است تا برخالف تصورات شرایط در مسیر مدنظر آمریکا 

هاي نفتی را تحت  هاي ایاالت متحده آمریکا، به ویژه در حوزه تحریمقرار نگیرد و حتی در تقابل با آن، آثار تحریم

براي بررسی چشم انداز صنعت نفت در سال پیش رو و میزان تاثیرگذاري  دیپلماسی ایرانی د.ار دهالشعاع قر

ست که در صورت داده ا کتر حسن مرادي، استاد حقوق انرژي دانشگاه تهراندتحریم ها، گفت وگویی را با 

  د:ادامه از نظر می گذرانی

ید به صراحت از برنامه هاي جدي اش براي به در آستانه اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام، کاخ سف

 چیز صفر رساندن فروش نفت ایران سخن گفته است. اما با رصد واقعیتها، اخبار، شواهد و قرائن از

 می جاري سال فروردین و اسفند در ایران نفت فروش آمارهاي شما نظر به آیا. دارد حکایت دیگري

 کا براي صنعت نفت ایران باشد؟آمری متحده االتای تحریمی هايبرنامه شکست از نشان تواند

 صفر به مسئله پاسخ به این سوال شما به بررسی چندین پارامتر جدي و مهم نیاز دارد. اما در کل من معتقدم
. ندارد وجود آن تحقق امکان مدت میان در حتی که مدت کوتاه در نه که است هدفی ایران نفت فروش رساندن

هاي کاخ سفید در آستانه اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام جدي باشد، شتال و هاتحریم نمیزا اگر حال این با
تواند اثراتی را بر کاهش پررنگ فروش نفت ایران داشته باشد. اگر چه ما در مارس سال جاري میالدي (فروردین می
را به فروش رسانده ایم که بهترین هزار بشکه نفت  700 و میلیون یک به نزدیک آمارها طبق) 97 ماه اسفند – 98

 .هاي ایاالت متحده آمریکا بوده استآمار ما از اردیبهشت ماه سال گذشته با آغاز تحریم

ادامه داشت، اما ناگهان شرایط  97هاي پایانی سال اما روند کاهش تولید و صادرات نفت ایران تا ماه

ید نفت ایران همچنان رو به کاهش بود، اسفند بازار جهانی نفت دچار تغییر جدي شد. در حالی که تول

 که چنانی نفت، اي بشکه هزار 698میلیون و  2ماه سال گذشته (ماه مارس میالدي) و با وجود تولید 

 هم ماه فرودین تا آن دامنه که است کرده ثبت را چشمگیري افزایش ایران صادرات کردید، اشاره

 چیست؟ از شینا امر این دالیل شما نگاه از. شد کشیده
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مجموعه چند عامل در کنار هم سبب شد تا شرایط جهانی بازار نفت تغییرات جدي را به خود ببیند و نتیجه آن 
زا و حساسیت برانگیز دونالد ترامپ در خاورمیانه هم افزایش فروش نفت ایران بود. اولین عامل به اقدامات تنش

نظیرش دچار یک نگرانی ا اقتضائات ژئوپولتیک و ژئواکونومیک بیگردد که سبب شد تا این منطقه نفت خیز ببازمی
هاي جدي براي مشتریان عمده نفتی در جهان شود و همین مسئله بر بازار جهانی نفت اثر خود را گذاشت. در 

هاي سنگین کاخ سفید براي صنعت نفت این کشور که از مهمترین کنار آن یقیناً تحوالت ونزوئال و تحریم
ندگان نفت سنگین جهان به شمار می رود، سبب شد تا بازار جهانی نفت با کاهش عرضه نفت سنگین رو تولیدکن

ها فراهم کرده است تا آنجا که اوپک در آخرین به رو شود. این کمبود و کاهش عرضه، زمینه را براي رشد قیمت
سنت اعالم  10ماه ژانویه پنج دالر و خام سنگین ایران را در ماه فوریه نسبت به گزارش خود، اختالف قیمت نفت

 ایران نفتی عمده مشتریان نگرانی به است مهم بسیار که دیگر مسئله درصدي دارد. 9کرد که حکایت از افزایش 
 وزارت تحریمی هاي معافیت پایانی روزهاي به هرچه که چرا. گردد می باز ژاپن به حتی و ترکیه چین، هند، مانند
ورها به دنبال افزایش خرید خود در سایه این معافیت رو به پایانی هستند کش این شویم، دیکنز آمریکا داري خزانه

و از آن سو نیز خود پایان یافتن معافیت هاي تحریمی نیز به عنوان یک کاتالیزور و تسریع کننده در افزایش تقاضا 
کند. در کنار آن مسئله تنش در بازارهاي جهانی عمل می

عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص برخی از کشورهاي 
عربستان سعودي با ایاالت متحده آمریکا بر سر الیحه 
نوپک هم مزید بر علت شده است تا حساسیت بازار 

 .جهانی نفت افزایش پیدا کند

ولی واکنش کشورهاي اروپایی در این مدت چندان 

 فاصله در نیز سبز قاره و دلگرم کننده نبوده

فت خود را از ایران به صفر رسانده است. در سایه نکاتی که به ن خرید آمریکا هگذشت ماه 11 هايتحریم

 آن اشاره کردید می توان شاهد بازگشت اروپایی ها بود؟

اگرچه اکنون مسئله اینستکس و ساز و کار مدنظر ایران و اروپا براي حفظ برجام و حمایت قاره سبز از تهران در 
تواند گام موثر و جدي در راه اندازي مجدد شده است و می رونمایی سیاسی حوزه در برابر تحریم ها، حداقل 

هزار بشکه اي خرید نفت قاره  600تا  400مناسبات اقتصادي ایران و اروپا باشد، اما به نظر نمی رسد که سهم 
ود بگذاریم و در ما باید تمرکز خود را بر روي مشتریان عمده نفتی خ .سبز از ما بتواند به سرانجام مطلوبی برسد

هاي بازار نفت را براي مشتریان افزایش عین حال با راهکارهایی مانند بورس انرژي و دادن امتیازاتی، جذابیت
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دهیم. هر چند که من معتقدم باید نگاهی جامع و مانع به همه مشتریان از طرف وزارت نفت و حتی وزارت امور 
بندي فروش نفت را پیگیري کرد، اما نباید در این میان اولویتخارجه وجود داشته باشد و در سایه آن مسئله 

 .فراموش شود و به حاشیه برود

گذاري شده وزارت خزانه داري ایاالت متحده یعنی شما هم معتقدید که وزارت نفت نباید در مسیر ریل

 آمریکا یعنی معافیت هشت کشور گام بردارد؟

هاي ایاالت متحده آمریکا و دور زدن آن تنها به معافیت هشت ل با تحریمیقیناً همین گونه است. ما باید براي تقاب
کشور اکتفا نکنیم و برنامه هاي دیگري را هم در نظر داشته باشیم. البته نباید این مسئله به صورت علنی پی 

آن باید از ظرفیت گرفته شود و می تواند در خفا و به صورت محرمانه در دستور کار وزارت نفت باشد، اما به موازات 
حداکثري معافیت هاي تحریمی هشت کشور نیز نهایت استفاده را برد. در حقیقت اگر ما تنها به معافیت تحریمی 

داري ایاالت متحده آمریکا بسنده کنیم دقیقا در مسیري گام نهاده ایم که به هشت کشور از جانب وزارت خزانه
ن خود با آمریکا بازي می کنیم، در صورتی که جا دارد با برنامه ریزي شدت خود را محدود کرده ایم و عمالً در زمی

 .دقیق این ما باشیم که در زمین تحریم آمریکا بازي کنیم

آیا این سخن شما به نوعی تایید روي آوردن تهران به دالالن نفتی و بازارهاي غیررسمی نیست؛ اگر 

 صنعت نفت مخرب می دانید؟ چنین است آثار و تبعات منفی آن را تا چه اندازه بر

هایی است که می تواند در گردد که مقوله داللی نفت هم یکی از اهرمببینید نکته بسیار مهم به این مسئله باز می
هاي اخیر شاهد اتفاقات هاي ایاالت متحده آمریکا از آن استفاده شود، اگرچه ما در سالدور زدن و تقابل با تحریم

تر مانع از آثار هاي جديتر و گرفتن تضمینریزي دقیقتوان با برنامهن مقوله بوده ایم، اما میتلخ و فسادهایی در ای
هاي نفتی استفاده کرد. به هر حال مخرب و سوء آن شد و در عین حال از مواهب مثبت آن در تقابل با تحریم

شرایط خاص و جنگی قرار داریم و هر راه کشور در شرایط عادي و نرمالی قرار ندارد. باید بپذیریم که ما اکنون در 
 بورس در فروش حداقل با ما که حلی ولو اندك می تواند به کشور در برون رفت از این وضعیت کمک کند، چنان

 .دادیم قرار مدنظر جدي حل راه یک عنوان به را آن هم، انرژي
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 آسیب می رساند متحده االتیادر بلندمدت به  دیجد يها میحرت

 رانیبر ا يحداکثرامپ در رویکرد اعمال فشار شکست تر

از تصمیم دولتش به هفته گذشته  کایامور خارجه آمر ریوز پومپئو کیما
خودداري از تجدید معافیت از تحریم هاي نفتی ایران خبر داد که گامی 

 استیسبزرگ در افزایش فشار مالی بر این کشور به شمار می رود. این 
هند،  ن،یچهدف وادار کردن  د،یآ یبه اجرا در مماه مه  که از دوم دیجد

و  رانینفت خام از ا دیرمتوقف کردن خبه  هیو ترک یژاپن، کره جنوب
 درآمد آن را دنبال می کند. هیکشور از منبع اولمحروم کردن این 

ن را کاهش تا اندازه زیادي موفق خواهد بود و سهم صادرات نفتی ایرا شتریفشار باعمال  کیکوتاه مدت تاکت در
نفت در برخی کشورهایی که هنوز با ایران معامالت نفتی انجام می دهند، درخواست بزرگ  دارانیخرخواهد داد. 

معافیت خواهند کرد یا اعتراض خود را بیان می کنند و آنگاه ساکت خواهند شد و کینه این اتفاق را به دل خواهند 
اهش دهند اندك است چراکه جایگزین در دسترسی وجود ندارد گرفت. اما احتمال اینکه خرید خود را به صفر ک

و از این رو، از ایاالت متحده مجوز خواهند گرفت تا با نشان دادن عقب نشینی خود، به خرید نفت از ایران ادامه 
 دهند. با این حال، احتمال اینکه با نقض تحریم ها مرتکب خودکشی مالی شوند، کم است.

متحده در حال حاضر  االتیادرباره اینکه خواهد کرد. او  خود را فریاد يروزیرامپ قطعا پدونالد ت يجمهور سیرئ
به زانو  يها برا میتواند از تحر یواشنگتن مبه یک اسلحه تبدیل کند، حق دارد. را  یجهان یتواند نظام مال یم

ی خود ملو شرط سیاست امنیت  اجرا کنندگان بی قیدسراسر جهان استفاده و آنها را به  هايکسب و کاردرآوردن 
 تبدیل کند.

کشور احتماال بیشتر از هر زمان دیگري به  نیا به جنب و جوش افتاده است و به تالفی تهدید می کند. تهران
خشمگین  هستند  طرفداران توافق ریو سا ییاروپا يکشورهانزدیک شده است.  2015 يتوافق هسته اخروج از 
 فته است.ایکاهش  یتیمتحده در مورد مسائل امن االتیبا ا يرهمکا همحدود آنها بو تمایل 

فارغ از آسیب هاي جانبی این تصمیم ها براي طبقه فقیر کارگر در سراسر جهان که مجبورند فشار افزایش قیمت 
ی به شمار می رفته است. دولت ترامپ قصد مطلوب جیدولت ترامپ نتا يبراسوخت را متحمل شوند، دیگر موارد 

یا ایران را  کند جادیاجرقه اي براي تغییر نظام در این کشور و  يرا منزونهایتا با اعمال فشار اقتصادي ایران دارد 
به تغییر رفتار در جهتی مثبت وادارد. با این حال، شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد کمپین اعمال فشار 

 حداکثري ترامپ توانایی دستیابی به چنین هدفی را دارد.

الیزابت روزنبرگ، متخصص 
امور انرژي، اقتصاد و امنیت 
برنامه در مرکز نیوامریکن 

سکیوریتی
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قرار است به کاهش شدید و قابل توجه صادرات نفتی ایران منجر شود. اما این پیروزي پوشالی  دیکاخ سف يستراتژا
بهاي سنگینی خواهد داشت. اول اینکه صادرات نفتی ایران تنها زمانی به شدت کاهش خواهد یافت که بازیگران 

ادرات این کشور ناگزیر ادامه خواهد داشت. بازگانان اصلی از ماه آینده از توافق هاي نفت ایران خارج شوند. اما ص
کوچک تر همچنان محموله ها را به پاالیشگاه هاي کوچک تر خواهند رساند. بانک ها یا شرکت هاي تجارتی 
کوچک تر که کمتر در معرض ارتباط با ایاالت متحده و تحریم هاي آن هستند، عملیات انتقال نفت و هزینه آن 

داد. ناظران در کشورهایی که از سیاست ایاالت متحده خشمگین هستند، احتماال وقوع این  را انجام خواهند
معامالت و فعالیت ها را که از نظر ایاالت متحده غیرقانونی به شمار می آیند، نادیده خواهند گرفت. نهادهاي 

 چینی، هندي و ترکی محتمل ترین نامزدها براي این نوع جدید تجارت هستند.

هر اندازه هم که بخواهد شاهد موثر واقع شدن سیاست هاي خود علیه ایران باشد، اما به طور قطع متحده  االتیا
مجازات کند. در حال حاضر، براي واشنگتن تکیه کردن به را  رانیا يها میتحر گاننقض کنندمه تواند هنمی 

 2015تا  2012ر زمان تحریم هاي همان به اشتراك گذاري اطالعات بین المللی و کمک در اجراي قانون که د
وجود داشت، ممکن نیست. در حالی که میزانی از نفت ایران راه خود را به بازارهاي جهانی می گشاید، برخی از 
ناظران نیز به این نتیجه می رسند که تحریم هاي ایاالت متخده به اندازه کافی قدرتمند نیستند و همین مساله 

دیده گرفتن یا نقض آنها تبدیل شود. این مساله سبب می شود که سیاست ایران دولت می تواند به محرکی براي نا
 ترامپ کمتر موثر باشد.

دارند که ایران درد شدید رژیم تحریمی را به جان بخرد، اما تسلیم نشود. جنگ افزارهاي غیرمتداول انتظار  ياریبس
ت حمایت خود را به تامین امنیت گسترده اجتماعی ارزان قیمت هستند و ایران همواره تامین مالی گروه هاي تح

 و سرمایه گذاري خالص داخلی در اولیت قرار داده است. 

 میتحره کند که هممی ارسال  یانبه جهانرا  امیپاین است که این ترامپ  ياز مشکالت بزرگ استراتژ گرید یکی
تاثیر هستند و این بهاي سنگینی براي ایاالت  اعمال شده، بی رانیا علیهکه آنهایی نه فقط و متحده،  االتیا يها

فشار در سطح و اهرم  کیتراتژنفوذ اسسر بر نوظهور  نیمدت با چ یطوالن یرقابتا توجه به آغاز بمتحده است. 
 اساسی به شمار می رود. اشتباه یکها  میتحرتضعیف  ،یجهان

تحریمی و نتایج آن و پیروزي در سیاست فعال دولت ترامپ می تواند از آدرنالین ترشح شده در نتیجه رژیم 
 جیبا نتا در بلند مدتمجبور خواهند شد متحده  االتیرهبران ا ينسل بعددستکاري در بازار، سرخوش باشد. اما 

 االتیاشده در  فیضعت ياقتصاد رادخانهز کی با قدرت تثبیت شده تر و یرانیامشکل ساز تصمیمات او که همان 
را به دست متحده  االتیشرکا و متحدان انقش آنها این خواهد بود که مجددا اعتماد  مواجه شوند.است،  متحده
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تهدید امنیتی ایران و بازیابی اهرم اقتصادي ایاالت متحده از آنها درخواست کمک چالش آورند و براي رسیدگی به 
 کنند.

 منبع: فارن پالسی
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 تهران اثر می گذارد؟ -داد عدم تمدید معافیت هاي تحریمی چقدر بر روابط تجاري بغ

 عراق در برزخ فشارهاي امریکا و وابستگی به ایران

 

هاي نفتی ایران، مسئوالن عراقی به دلیل به دنبال اعالم تصمیم آمریکا براي لغو معافیت هشت کشور از تحریم
یی براي جبران هاارتباط گسترده بخش انرژي این کشور با صادرات گاز ایران به شدت نگران شده و با سختی

کمبود این ماده در صورت پایبندي به تصمیم آمریکا مواجه هستند. در صورتی که یک منبع نزدیک به دولت عراق 
گفت: تصمیم دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو  "بغداد الیوم"وگو با پایگاه خبري در گفت
ها تنها مختص شود، زیرا این تحریمبه هیچ وجه عراق را شامل نمی هاي ایرانکشور از تحریم 8هاي نفتی معافیت

 معافیت تمدید عدم تاثیر میزان واقع به اما کند،به واردات نفت خام است و عراق نفت خامی را از ایران وارد نمی

و گویی را  براي بررسی این مسئله، گفت دیپلماسی ایرانی بود؟ خواهد اندازه چه تا عراق وضعیت بر تحریمی ها

صورت داده است  محمد صالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه با
 :که در ادامه می خوانید

از نگاه شما آثار اقدام ایاالت متحده آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت هاي تحریمی بر اقتصاد عراق 

چیست؟ آیا اساسا در سایه شدت نیاز عراق به ایران، آمریکا تهران  -و به تبع آن روابط تجاري بغداد 

  می تواند بغداد را ملزم به اجراي تحریم ها کند؟

در پاسخ به این سوال مهم شما چند نکته مهم را باید در نظر داشت؛ اول اینکه روابط عراق با جمهوري اسالمی 
خی و مذهبی تا مناسبات اقتصادي، تجاري و ایران روابط جدي و مستحکمی است که از مسائل فرهنگی، تاری

تواند تاثیر جدي بر عدم جدیت اقدام ایاالت متحده آمریکا، حداقل در شود. لذا این مسئله میامنیتی را شامل می
 8خصوص عراق بگذارد. ولی در عین حال نکته مهم دیگري که باید مد نظر قرار داد این است که در بین این 

ترین توان از نظر اقتصادي، دیپلماتیک، سیاسی و قدرت اقتصادي و تجاري داراي ضعیف کشور عراق از لحاظ
امنیتی است و همین مسئله احتماال سبب می شود تا ایاالت متحده آمریکا بیشترین فشار را بر بغداد داشته باشد. 

اتی را انجام دهند، اما نمی توان این به عبارت دیگر شاید آنکارا، پکن و دهلی نو بتوانند در تقابل با تحریم ها اقدام
انتظار را از بغداد داشت. اما مسئله مهم دیگري که نباید فراموش کرد به این واقعیت باز می گردد که اگر هر کدام 

هاي ایاالت متحده آمریکا و عدم تمدید معافیت ها کاري انجام دهند، کشور بتوانند در تقابل با تحریم 8از این 
ایر بازیگران و این هشت کشور در خصوص گرفتن مجدد معافیت شکل خواهد گرفت. یعنی اگر هر بستر براي س
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تواند در سایه آن اقداماتی کدام از این کشورها بتوانند معافیت هاي تحریمی را براي خود تمدید کنند، عراق نیز می
زه محقق خواهد شد؛ البته در طول این را صورت دهد. حال باید دید که شرایط براي پیگیري این مسئله تا چه اندا

چند روز ما شاهد مواضعی تند و حتی اعتراضی نسبت به اقدامات آمریکا از جانب چین، کره، ژاپن، ترکیه، 
هندوستان، روسیه و کشورهاي اروپایی بودیم، منتهی مسئله اینجاست که آیا این کشورها درحد مواضع سیاسی و 

توان در میدان عمل از این کشورها انتظاراتی داشت؟ خواهند برد و یا این که میدیپلماتیک اعتراض خود را پیش 
 .پاسخ به این سوال می تواند تا حدودي اقدامات عراق را هم روشن کند

اما در یک حالت بدبینانه و در صورت عدم کسب معافیت تحریمی براي عراق، وضعیت مناسبات تجاري 

 اهد کرد؟عراق و ایران چه اقتضاتی پیدا خو

من در این خصوص وضعیت چندان مناسبی را پیش بینی نمی کنم، به ویژه آن که عراق از نظر میزان وابستگی 
به برق، گاز و کاالهاي اساسی به شدت وابسته به جمهوري اسالمی ایران است. اتفاقا تفاوتی که عراق با دیگر 

اند در کوتاه مدت براي تامین نیازهاي خود جایگزینی گردد که بغداد نمی توکشورها دارد به این مسئله باز می
پیدا کند، در صورتی که شاید چین، هندوستان، ترکیه، کره، ژاپن و دیگر کشورها بتوانند براي مسئله خرید نفت 
و دیگر مبادالت خود جایگزینی پیدا کنند. اگرچه اکنون مسئله تامین گاز و برق با وعده هاي عربستان و دیگر 

یی مانند ترکیه روبه رو شده، اما میزان تحقق آن در میدان عمل مهم است. همچنین دیگر نیازهایی که کشورها
شود سبب شده است تا وضعیت عراق، وضعیتی خاص و پیچیده باشد. پس در کل پس اگر فقط از ایران تامین می

ضعیت پیچیده و بغرنج براي اقتصاد این معافیت هاي تحریمی آمریکا در خصوص عراق تداوم پیدا نکند، ما شاهده و
 .عراق خواهیم بود

با این شدت از پیچیدگی براي اقتصاد عراق خبرهایی در خصوص احتمال سفر عادل عبدالمهدي، 

نخست وزیر عراق به ایاالت متحده براي گرفتن معافیت هاي تحریمی مجدد به گوش می رسد. از نگاه 

  دید معافیت ها موفقیتی داشته باشد؟شما آیا بغداد خواهد توانست در خصوص تم

هاي مختلفی وجود دارد. در همین یکی دو روز گذشته شاهد تماس تلفنی مایک پمپئو، زنیدر این رابطه گمانه
وزیر امور خارجه ایاالت متحده آمریکا با عادل عبدالمهدي بودیم، هرچند که محتویات و متن مکالمه دو نفر تاکنون 

زنی وجود دارد؛ اول اینکه در این تماس وزیر امور خارجه آمریکا اما در این خصوص دو گمانه رسانه اي نشده است،
هیچ گونه انعطافی براي تمدید معافیت ها از خود نشان نداده است و در مقابل این احتمال هم وجود دارد که با 

ز نیازهاي اساسی عراق اجازه تداوم در نظر گرفتن برخی شرایط، ما شاهد آن باشیم که آمریکا براي تامین برخی ا
مناسبات تجاري با ایران را بدهد. لذا هر کدام از این احتماالت به واقعیت نزدیک باشد، می تواند سفر احتمالی 
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 رسد می نظر به اکنون که گفت باید هم را نکته این البته عادل عبدالمهدي را با موفقیت و یا شکست روبه رو کند.
د. در کن پیدا تحقق عراق و ایران تجاري مناسبات قطع که است آن دنبال به جدي طور به سعودي عربستان که

این خصوص ظرف یکی دو ماه گذشته شاهد سفرهاي متعدد هیات هاي سیاسی و اقتصادي از ریاض به بغداد بوده 
رها مانند نجف اشرف ایم و عالوه بر سفارتخانه عربستان سعودي در بغداد، کنسولگري هاي این کشور در سایر شه

نیز دیدارهایی با مراجع تقلید داشته اند تا بتوانند فضا را براي قطع مناسبات تجاري ایران و عراق شکل دهند. لذا 
اگر عربستان بتواند ظرفیت ایران را براي عراق پر کند، احتماالً مسئله قطع مناسبات تجاري با ایران در دستور کار 

هاي اقتصادي میان عربستان سعودي لبته تفاوت نگاه فرهنگی، تاریخی، دینی و نیز چالشدولت بغداد قرار گیرد. ا
و عراق خود مانع جدي براي تحقق این هدف ریاض خواهد بود. حال باید دید که در بستر این شرایط، بغداد چه 

 تصمیمی خواهد گرفت؟

هایی را با  اما در همین مدت تحریم، عراق نیز همراهی

شته است و در این خصوص اکنون خبرهایی در آمریکا دا

رابطه با افزایش میزان صادرات نفت عراق به منظور پر 

کردن خالء سهم نفت ایران در بازارهاي جهانی به گوش 

می رسد. آیا این دست اقدامات نشان از این دارد که 

بغداد میان آمریکا و ایران جانب واشنگتن را خواهد 

 گرفت؟

م وضعیت سیاسی، اقتصادي، دیپلماتیک، من قبل تر هم گفت
امنیتی، اجتماعی و معیشتی عراق چندان مناسب نیست. لذا بغداد مجبور است براي تامین نیازهاي خود و از آن 

هاي جنگ از هر راهی درآمد بیشتري کسب کند، حتی اگر مسئله فروش نفت باشد. سو به منظور بازسازي خرابی
ندارد. از این رو این مسئله نمی تواند تالشی براي تقابل با ایران تعبیر شود. از طرف چون عراق منبع درامد دیگري 

رغم کوشش هاي بغداد و تهران در تداوم و حفظ مناسبات عمیق دو دیگر این را هم باید در نظر گرفت که علی
فع خود را قربانی منافع کشور، هر کدام به دنبال منافع بیشتر براي خود هستند و این گونه نیست که کشوري منا

دیگر کشورها کند. اگرچه اکنون نزدیک به یک سال است که تحریم هاي گسترده و فشارهاي شدیدي از جانب 
ایاالت متحده آمریکا بر جمهوري اسالمی وارد شده، اما من معتقدم که وضعیت تهران به مراتب از بغداد بهتر است. 

یف ایران با خودش و با جهان روشن است. ولی اکنون عراق در یک چون حداقل در این شرایط بسیار سخت تکل
وضعیت برزخی قرار دارد که تمام مناسباتش به هم خورده است، آن هم در شرایطی که روز به روز به فصل تابستان 
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نزدیک می شویم و دوباره وابستگی عراق به برق، گاز و دیگر نیازها بیش از پیش احساس می شود. چنانی که 
زارت برق عراق هم روز دوشنبه همزمان با اقدام آمریکا اعالم کرد که عراق جایگزینی براي واردات گاز ایران ندارد و

کند. به عبارت دیگر متاسفانه اکنون با و توقف واردات برق، عراق را از چهار هزار مگاوات برق ایران محروم می
اق در خصوص تنش ایران و آمریکا به هم خورده است. شرایطی که پیش آمده دیگر آن سیاست موازنه قواي عر

کند عراق یا باید با کاخ سفید باشد یا جمهوري اسالمی ایران. این مسئله، حاال دیگر آمریکا صراحتا عنوان می
  .کندوضعیت را براي عراق به شدت بغرنج می

عادل عبدالمهدي به عنوان نخست  جمهور وپس در کل من معتقدم اکنون تنها آقاي برهم صالح به عنوان رئیس
گویم توانند با یک تصمیم درست شرایط را براي تعدیل فشارها بر عراق فراهم آورند. من نمیوزیر هستند که می

که عراق باید جانب ایران را بگیرد و یا از آمریکا دفاع کند. بلکه من تأکید دارم باید دولت بغداد از این وضعیت 
د شده است خارج شود و در این خصوص باید تصمیم جدي و دقیقی در عراق گرفته شود برزخی که برایش ایجا

که در وهله اول به سود مردم این کشور در در نهایت به منفعت منطقه خاور میانه باشد. به هرحال تنش ایران و 
ت، یعنی امنیت آمریکا اکنون به شدت غرب آسیا را درگیر کرده است. چون مسئله امنیت، یک مسئله مسري اس

 .عراق، امنیت ایران و امنیت ایران یعنی امنیت عراق
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کاتو موسسه لگریتحل با یرانیا یپلماسید يوگو گفت  

 تیتقو باعث کایامر دولت رفتار/کاستیامر ياقتصاد قدرت يبرا يدیتهد ترامپ یمیتحر استیس

 شود یم ها یرانیا یمل هیروح

 

 به را ها تحریم ترین سخت ها، ماه این طول در ترامپ دونالد دولت و تگذش برجام از امریکا خروج از سال یک
 برجام در اش چینی و روسی اروپایی، متحدان توصیه به ایران که این وجود با. است کرده وارد ایران به خود اذعان
 تعهدات و کند برانج را امریکا نبود خالء بتواند تا کند ایجاد سازوکاري که بود داده وعده اروپایی طرف و مانده

 شدت بر دارد اصرار متحده ایاالت حال این با. است نیفتاده عملی اتفاق هیچ کنون تا اما بگیرد، عهده بر خود را آن
 این گوید می متحده ایاالت. است نامیده »حداکثري فشار« را خود سیاست این و بکاهد ایران علیه خود فشارهاي

 ایران مردم متوجه تنها فشارها متحده ایاالت ادعاي خالف بر اما دهد می انجام رانای رفتار تغییر هدف با را فشارها
 تحت شود نمی هم بینی پیش و است نداده روي ایران اسالمی جمهوري هاي سیاست در تغییري عمال و است

 تغییر د،کن می ادعا متحده ایاالت که طور آن را خود هاي سیاست یا دهد موضع تغییر ایران فشارهایی چنین

 متخصص و پژوهشگر و نویسنده فریدمن، بنیامین با را وگویی گفت ایرانی دیپلماسی رابطه این در. دهد

 داده انجام کاتو موسسه تحلیلگر و آسیا و خاورمیانه امور متخصص خارجی، سیاست و الملل بین روابط
 :خوانید می ادامه در که است

 متوجه را ظالمانه هاي تحریم شدیدترین کشور این و گذشت مبرجا از امریکا یکجانبه خروج از سال یک

 چیست؟ سال یک این از شما ارزیابی است، کرده ایران

 باشد، نداشته متحده ایاالت براي اي هزینه هیچ که نیست طور این اما زد، خواهد و زده آسیب ایران به ها تحریم
 جهانی جامعه در متحده ایاالت وجهه اکنون. داشت خواهد امریکا خود علیه بازخوردهایی ها تحریم این قطعا

 حساب کند، می امضا متحده ایاالت که توافقاتی روي کسی دیگر و رفته بین از آن به اعتمادها شده، مخدوش
 که است سیاستی بازتاب حداقل این که حالی در شده، متحده ایاالت متوجه که نیست کمی هزینه این. کند نمی

 .است کرده دنبال اخیر سال یک در کم دست متحده ایاالت

 تدریجی ها معافیت شد می گفته که حالی در. کرد لغو را ایران علیه نفتی هاي معافیت متحده ایاالت

 بر تاثیري چه امریکا اقدام این کرد، آنها لغو به اقدام ناگهانی طور به واشنگتن اما شد خواهند لغو
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 نزدیکی روابط نیز امریکا با حال عین در اما خرند می نفت ایران از که کشورهایی و جهانی بازارهاي

 گذارد؟ می دارند،

 از بعد آنها اگر. شد نخواهد نیز امریکا متحد کشورهاي شامل حتی ها معافیت که است کرده اعالم متحده ایاالت
 ایاالت سوي از دیگري اشتباه اقدام این. شد خواهند مجازات امریکا سوي از بخرند نفت ایران از ها معافیت لغو

 آنها توانایی از خارج فشارها این دارد امکان که حالی در گذارد می فشار تحت را دیگر کشورهاي که است متحده
 فورا که ندارند را توانایی این هستند، ایران از نفت مهم خریداران که ترکیه و هند نظیر کشورهایی مثال. باشد
. است نگرفته قرار توجه مورد ترامپ دونالد دولت سوي از مساله این اما. نندک متوقف را ایران از خود نفت خرید
 دنبال به بالفاصله اما کنند درنگ ایران از نفت خرید از کشورها این تا شود باعث مساله این مدت کوتاه در شاید

 آن، بر عالوه. رفت خواهند ایران از نفت خرید براي هایی راه
 شد خواهد متحده ایاالت به سبتن اعتمادي بی افزایش باعث

 خواهد منفی تاثیر امریکا المللی بین روابط در درازمدت در و
 .گذاشت

 شود باعث هایی سیاست چنین واقعا دارید انتظار آیا

 که حالی در کند، نظر تجدید هایش سیاست در ایران

 گاه هیچ تحریم اعمال که بودیم شاهد هم سابق در

 است؟ نشده انایر هاي سیاست تغییر باعث

 مدت کوتاه در کشورها، سوي از ایران نفت خرید تحریم معافیت تجدید عدم سیاست ویژه به هایی سیاست چنین
 متحده ایاالت براي هایش هزینه و شد نخواهد ایران حکومت رفتارهاي تغییر باعث قطعا اما بگذارد تاثیراتی شاید
 جامعه شود سبب اقتصادي فشارهاي اعمال با که است امیدوار امریکا دولت. بود خواهد منافعش از بیشتر بسیار
 ثابت تجربه. بیفتد اتفاقی چنین است بعید که حالی در بزند، اعتراضی تحرکات به دست خود حکومت علیه ایران
 دبرخوردارن آن از که جغرافیایی نوع و دارند که اقتصادي تنوع و ها توانایی به توجه با ها ایرانی که است کرده

 نتیجه امریکا مدت میان در رود می انتظار بنابراین. دارند را خود جامعه از ها تحریم فشارهاي از کاستن توانایی
. کند بدبین غرب و امریکا به نسبت را ایران جامعه نگاه ملی، روحیه تقویت ضمن و بگیرد خود رفتارهاي از عکسی

 با معامله گونه هر قطع طرفدار و تندرو هاي جریان از هجامع عموم تا شود می سبب ها سیاست این حال عین در
 شوند. تضعیف رو میانه هاي جریان و کنند بیشتري حمایت غرب
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 ایران با جنگ بروز باعث نهایت در متحده ایاالت تحریمی هاي سیاست ادامه کنید می بینی پیش آیا

 شود؟

 دولت. کند می تشدید را جنگ بروز خطر بحران تشدید که است این واقعیت اما است، خطرناکی بینی پیش این
 .باشد داشته پی در را سنگینی مخاطرات آخر در تواند می که گرفته پیش در را اي خصمانه رویکرد ترامپ دونالد

 کنید؟ می ارزیابی چگونه را المللی بین تجارت بر ایران علیه ها تحریم تاثیر

. است زده سنگینی صدمات اش اروپایی متحدان با کشور این روابط بر متحده ایاالت فعلی هاي سیاست شک بی
. است داده قرار تاثیر تحت را متحده ایاالت اقتصادي هژمونی شده هدف بی و نادرست استفاده ها تحریم از چون و

 در نیز خود خارجی تجاري روابط در حتی. هستند ایران با تعامل براي آلترناتیوي دنبال به همگی کشورها اآلن
 مورد را امریکا اقتصادي قدرت و گذارد می مستقیم تاثیر جهانی اقتصاد سیستم بر مساله این. نظرند تجدید الح

 .دهد می قرار تهدید

 پیش را اي آینده چه نشود، موفق است، گرفته پیش در ایران علیه که سیاستی در متحده ایاالت اگر

 کنید؟ می بینی

 سیاست متوجه شدیدي خطرات برسد، قبولی قابل نتیجه به خصمانه سیاست ینا ادامه در نتواند متحده ایاالت اگر
 تواند نمی اش کنونی مشخصات با ایرانی با که بگوید متحده ایاالت شاید. شد خواهد آن اقتصادي برتري و خارجی
 زندگی آنها با که ریمبپذی باید ما. بیاییم کنار ها ایرانی با باید ما. امریکاست دولت ادعاي فقط این اما کند زندگی
 که بپذیرد باید امریکا. نیست امریکا براي اصلی تهدید امروز اما باشد مساله امریکا براي ایران حکومت شاید. کنیم

 .کند مدیریت دیپلماسی و بازدارندگی طریق از باید را تهدیدي هر
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 :اتمی انرژي سازمان اسبق مقام قائم

 است آن حد از بیش انباشت سایه در تهران سازي غنی توقف سفید کاخ هدف

 

 این در. داد خبر کشور اي هسته صنعت در سفید کاخ جانب از هایی محدویت از گذشته هفته جمعه پمپئو، مایک
 برنامه تواندمی برجام طبق ایران که هاییمعافیت از برخی داشت عنوان متحده ایاالت خارجه امور وزیر راستا
 غنی اورانیوم مبادله و سنگین آب ارسال هامعافیت این اما کند؛می تمدید دهد، ادامه آن با مطابق را خود ايهسته
 از یکی خارج به ایران مازاد تولیدي سنگین آب ارسال اساس این بر. شود نمی شامل را زرد کیک با شده

. شود بیشتر تن 130 از نباید برجام طبق ایران سنگین آب ذخیره. کندنمی تمدید آمریکا که است هاییمعافیت
 مبادله همچنین. کند صادر المللیبین بازارهاي به را میزان این از پیش تولید مازاد توانست می ایران این از پیش

 تواندمی تنها ایران برجام طبق. شد نخواهد تمدید که است معافیتی دیگر زرد کیک با ایران مازاد شده غنی اورانیوم
 اما. کند منتقل خارج به فروش براي تواندمی را تولید مازاد و باشد داشته شدهغنی یوماوران ذخیره کیلوگرم 300
 برجام آینده آمده پیش شرایط به توجه با داشت؟ خواهد کشور اي هسته صنعت بر تاثیري چه ها محدویت این
 المللی بین آژانس با نتهرا همکاري آینده آن از مهمتر و کشورها برخی با ایران مناسبات کشید؟ خواهد کجا به

 محمد با گویی و گفت در را سواالت این پاسخ ایرانی دیپلماسی کرد؟ خواهد پیدا وسویی سمت چه اتمی انرژي

 اجرایی هیئت عضو و تهران دانشگاه بازنشسته استاد اتمی، انرژي سازمان اسبق مقام قائم ربانی، صادق

 :خوانید می ادامه در که است شده جویا "صلح ملی شوراي"

 با روسیه و چین اروپا، اتحادیه ايهسته همکاري به مربوط هايمعافیت آمریکا دولت که این به توجه با

 کیک با شده غنی اورانیوم مبادله و عمان به مازاد سنگین آب انتقال معافیت دو اما کرده تمدید را ایران

 خواهد کجا به بوشهر رآکتور و روگاهنی خصوص به ایران، اي هسته آینده است؛ نکرده تمدید را زرد

 رسید؟

 هاي سیاست فهم کلید حدودي تا تواند می است، نکرده را برخی و کرده تمدید را هاییمعافیت آمریکا دولت اینکه
 از یا اي، هسته همکاري زمینه در روسیه و چین اروپایی، کشورهاي کردن معاف. باشد اي هسته قضیه در آمریکا

 آمریکا بر کشورها این با مواجهه در را الزمی غیر و زیاد هاي هزینه که خواسته می اقل حد یا و بوده ناچاري روي
 غنی اورانیوم مبادله یا و سنگین آب گرفتن تحویل از عمان، کشور، یک کردن تهدید آن، دیگر شاهد. نکند تحمیل
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 را مهمی معضل حال عین در بود، نخواهد هزینه پر چندان آمریکا براي عمان بر فشار زیرا. است زرد کیک با شده
 در آنها نگهداري و محصول دو این تولید سقف برجام طبق زیرا. کندمی ایجاد ایران براي برجام مفاد رعایت نظر از

 استفاده خارج به آن ارسال براي برجام در شده بینی پیش سازوکار از نتوان اگر و است محدودیت داراي کشور
 دادن قرار فشار تحت هم آمریکا هدف. شد خواهد برجام نقض به متهم نتیجه در و آن انباشت به ناگزیر ایران کرد،
 ادامه براي بوشهر کار حال در نیروگاه. است اورانیوم سازي غنی کردن متوقف یا برجام از پیروي انتخاب به ایران

 .نیست مواجه فوري مشکلی با کار

 برخوردار آمریکا تحریمی هاي معافیت از بوشهر ايهسته گاهنیرو پسر بوش دوران در که حالی در چرا

  است؟ کرده تحریم مشمول را ايهسته تأسیسات این ترامپ دونالد دولت بار این بود،

 انتخاباتی شعارهاي از ناشی ترامپ متفاوت فشارهاي. دارد و داشته مشکل ترامپ هايسیاست با هم پسر بوش
 مذاکره میز پاي به را ایران تا بود کرده وعده و دانست می اوباما دولت معامله ینبدتر را برجام همواره که اوست

 به. است کرده اصالح را اوباما بار خسارت پیمان شود مدعی بتواند تا یابد دست متفاوت توافقنامه یک به و بکشاند
 جمهوري ریاست انتخابات در را ترامپ موفقیت بتواند شمالی کره و ایران با جدید اي هسته توافق رسد می نظر

 پی در تهران درقبال را خصمانه تند اقدامات تبعش به رادیکال نگاه این لذا. کند تضمین زیادي حدود تا بعدي
 .دارد

 به ایران، اسالمی جمهوري و روسیه اي هسته هاي همکاري و روابط آینده کنونی شرایط سایه در

 رسید؟ خواهد کجا به بوشهر نیروگاه در خصوص

 المللی بین آژانس نزد برجام از پس ایران چون. است درگیر ترامپ هايتحریم با متعددي موارد در خود روسیه
. دهد روي جهت این از بوشهر نیروگاه براي مشکلی است بعید دارد، تخلفی از عاري و مثبت سابقه اتمی انرژي

 .نیستند تحریم با مواجه اراك و بوشهر فردو، در پژوهشی هايهمکاري عالوهبه

 احیاء براي داخلی توان ایران اسالمی جمهوري فنی لحاظ از آیا. داشتید اشاره اراك و بوشهر فردو، به

 دارد؟ را جاها دیگر و فردو نطنز، بوشهر، نیروگاه در خود اي هسته حیات تداوم و

 اتمی انرژي المللی بین آژانس زیرا. ندارد وجود حلی قابل غیر مشکل باشد، مراکز این کار ادامه احیاء از منظور اگر
 .داندمی موظف اعضا سایر توان از استفاده با آژانس، اعضاي به کمک براي را خود
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 رسید؟ خواهد کجا به آن تولیدات و اراك سنگین آب رآکتور آینده

 آغازین پرسش در است اي مسأله شده تعیین میزان از بیش نگهداري اما. ندارد مشکلی اراك در سنگین آب تولید
 کشور بر آمریکا فشارهاي و است انجام حال در چین توسط سنگین آب رآکتور از جدیدي طراحی. شد اشاره آن به

 .نیست نافذ چندان حاضر شرایط در چین

 پیدا سویی و سمت چه اي هسته توافق ذیل برجام، در حاضر کشورهاي اي هسته هاي همکاري آینده

  داد؟ خواهند انصراف سایه در ایران با مکاريه از کشورها آیا کرد؟ خواهد

 هايچارچوب در فنی و علمی هايهمکاري و هستند اتمی انرژي المللی بین سازمان اعضاي از شده ذکر کشورهاي
 .گیرد می انجام آژنس توسط شده تعیین

 7 و 6 ،5 نسل آیا آمریکا، جدید ايهسته هايتحریم پیرو

 دهند، کار ادامه توانندمی مبرجا با مطابق سانتریفیوژها

 سانتریفیوژهاي تولید احتمال از روحانی اخیرا که خصوصا

 است؟ گفته سخت نیر هشتم نسل

 در اي هسته فناوري حوزه در فناورانه و تحقیقاتی کارهاي انجام
 .ندارد محدودیتی کشوري هیچ

 مازاد باشد، داشته شده غنی نیوماورا کیلو 300 تواند می ایران اي هسته توافق ذیل اینکه به توجه با

 کرد؟ خواهد پیدا سرنوشتی چه اورانیوم این

 پدید مشکالت از رفت برون براي راهکاري یافتن براي احتماالً. داشتم عنوان ابتدایی پرسش در که گونه همان
 مبادله و گینسن آب تولید سقف برجام طبق زیرا. باشد ضروري آمریکا، جز به برجام، اعضاي توسط نشستی آمده،

 پیش سازوکار از نتوان اگر و است محدودیت داراي کشور در آنها نگهداري نیز و زرد کیک با شده غنی اورانیوم
 متهم نتیجه در و آن انباشت به ناگزیر تهران کرد، استفاده خارج به آن ارسال براي اي هسته توافق در شده بینی

 دادن قرار فشار تحت هم آمریکا هدف بدانیم که کند می پیدا همیتا زمانی مسئله این. شد خواهد برجام نقض به
 .است اورانیوم سازي غنی کردن متوقف یا برجام از پیروي انتخاب به ایران

  کشید؟ خواهد کجا به اتمی انرژي المللی بین آژانس با ایران مناسبات تفاسیر این با
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 رسمیت به را آمریکا توسط شده اعمال هاي دودیتمح و است ملل سازمان نظر زیر و مستقل سازمانی آژانس
 .یابد ادامه تواند می و شناسدنمی

 آمریکا فشارهاي با تقابل براي ايهسته توافق ذیل را، اقداماتی و ها اهرم چه ایران اسالمی جمهوري

 باشد؟ داشته نظر در تواند می

 صورت برجام مفاد از اهمیتی با تخلف گونه یچه ایران، اي هسته هاي فعالیت از آژانس فنی هاي گزارش اساس بر
 هاي پیشرفت. است ایران علیه حداکثري فشارهاي اصلی مانع روسیه و چین اروپایی، کشورهاي حمایت و نگرفته

 همکاري با آنها از استفاده و صنایع و کشاورزي سالمت، هاي زمینه در اي هسته هاي فناوري مورد در پژوهشی
 .باشد تواند می آمریکا هاي خواهی زیاده با مقابله راه بهترین اتمی انرژي المللی نبی آژانس اعضاي سایر

 الگوي یک را آن اروپایی کشورهاي و گرفت شکل اي منطقه ايهسته موازنه براي برجام حال هر به

 مسئله در برجام حیات آمریکا تحریمی نگاه به توجه با دانستند، می ايهسته اشاعه عدم براي موفق

 کرد؟ خواهد پیدا سرنوشتی چه اي هسته

 در اي هسته پنهان فعالیتهاي مورد در تردیدهایی با و دوپهلو همواره برجام امضاي از پیش آژانس هاي گزارش
 نظارت و شده تصویب امنیت شوراي در وتو حق داراي کشورهاي تأیید با برجام. است بوده همراه نظامی مراکز
 پایگاه از بازرسی که معنا این به. است کرده ایران اي هسته تأسیسات از بازرسی به محدود پس آن از را آژانس

 چرخه فرایند تمامی بر نظارت آن جاي به و کرده منتفی است، کشوري هر قرمزهاي خط جزء که را نظامی هاي
 تکثیر عدم براي یکاف اطمینان باشد، آژانس نظارت تحت کار بخش این اگر لذا. است داده قرار را اي هسته سوخت

 گزینه برجام الگوي که است ترتیب این به. نیست نظامی مراکز از بازرسی به نیازي و شد خواهد حاصل سالح
 .است آمده حساب به اي هسته تسلیحات کنترل براي مناسبی

 و حفظ براي سبز قاره دارد، اهمیت بسیار اروپایی کشورهاي امنیت براي برجام حفظ اینکه به توجه با

  داد؟ خواهد صورت کاري برجام تدوام

 فعالیت که است فرض پیش این با دارد؛ اهمیت بسیار اروپایی کشورهاي امنیت براي برجام حفظ اینکه پرسش
. است نشده اثبات و هااروپایی ادعاي این. است بوده اي هسته سالح ساخت مسیر در برجام، از قبل ایران هاي

 خود پیشین هاي فعالیت به بگیرد قرار فشار تحت ایران اگر اینکه بر مبنی هم داخلی مسئوالن از برخی ادعاي
 صلح را خود اي هسته هاي فعالیت همواره کشورمان زیرا. است ناشیانه و آمیز غفلت تهدیدي آورد، خواهد روي
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 تهدید نوعی ويحا آورد، خواهد روي خود پیشین هايفعالیت به اینکه. است کرده اعالم تسلیحاتی غیر و جویانه
 کاري برجام حفظ براي ها اروپایی آیا اینکه. شوند همکاري به وادار ناگفته تهدید آن از احتراز براي دیگران تا است

 به را هااروپایی مساعد مواضع برجام از ایران خروج است مسلم آنچه اما. دید و ماند منتظر باید نه، یا کرد خواهند
 .دکر خواهد متمایل آمریکا سوي
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 مسیر دشوار پیش روي کاخ سفید

 قمار ترامپ روي صادرات نفت ایران جواب نمی دهد

اعالم کرد که ایاالت متحده امور خارجه  ریوزمایک پومپئو  لیآور 22
مشتریان  يها برا میاز تحرهیچ یک از معافیت ها  ترامپدولت 

امپ آشکار دولت تر میکند. تصم ینمرا تمدید  رانیانفتی محصوالت 
ي وادار کمردن مشتریان نفت ایران براي به صفر رساندن خریدشان برا

و بازار  رانیابر ها  میتحراحتماال عواقب قابل توجهی در تاثیرگذاري 
 داشته باشد. یمنفکه می تواند براي هر دو طرف بار خواهد داشت 

امپ از توافق هسته اي ایران موسوم به به عنوان یکی دیگر از اقدامات ایاالت متحده در راستاي خروج دونالد تر
واشنگتن به دنبال تشدید تحریم ها علیه است که  یمعن نیپومپئو به ا، اظهارات 2018برجام در ماه مه سال 

به برخی کشورها براي کاهش دولت ترامپ تهران وراي تحریم هاي پیش از برجام است. هنوز معلوم نیست که 
خواهد داد یا خیر؛ اگرچه این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ  يشتریزمان ب رانیااز خام نفت  دیخرتدریجی 

از بازار بیش از اندازه بشکه نفت خام  ونیلیم کیاز  شیب یناگهانحذف ها و  میتحر لیتحم يبراتوانایی خود را 
 دست باال گرفته باشد.

ریشه دارد؛ باراك اوباما جمهوري  استیرن و در دورا 2011سال  انیدر پاتدوین شده قانون ي کنونی در ها میتحر
ي شرکت ها هیعل میتحر دیتهدبوده که به معناي » یهثانو يها میتحر«ایاالت متحده از آن زمان در حال توسعه 

 2011که در سال  2012قانون مجوز دفاع ملی بخش نفت است. در معامله با ایران به ویژه در ثالث کشورهاي 
سطح کاهش قابل توجه را شامل می شد که معافیت از تحریم ها در صورت  يدیلکي استثنا کتصویب شد، ی

 هیعل میتحربه  دیجمله تهدهمان حالت استثنا را هم هدف تحریم هاي متعدد از ترامپ و کنگره  دولتخرید بود. 
ر کسی که در برابر در دوران اوباما، ه. معامله می کنند، قرار دادند یمحصوالت نفت دیخرآنهایی که با ایران براي 

تهدید به تحریم در صورت معامالت اقتصادي با ایران سر خم می کرد، می توانست از تحریم هاي شدید الحن 
ژاپن،  ونان،ی ،کشور چین 8روز  180مرتبط با خرید نفت از ایران مستثنی (معاف) شود. دولت ترامپ نیز به مدت 

را از تحریم ها معاف کرد. این بدان معنا بود که این کشورها بدون  وانیتابه عالوه  هیترک ،یکره جنوب ا،یتالیهند، ا
مواجهه با تهدید تحریم ها می توانستند به خرید نفت از ایران ادامه دهند. این همچنین بدان معنا بود که محموله 

ر موارد برخوردار ي و دیگکارگزارکنندگان، خدمات ارسالی،  مهیبهاي نفتی خریداري شده در این روند از حمایت 

دیوید مورتالك، رئیس گروه 
تجارت جهانی و سرمایه گذاري 

هاي گروهی در مرکز ویلکی
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ایران بشکه نفت  ونیلیم 1 حدود روزانهایاالت متحده، وزارت امور خارجه می شود. در نتیجه، طبق برآوردهاي 
 ماه مه به پایان می رسد. 2از معافیت ها دور  نیشده است. ا یبازار جهانوارد 

برخی پیش بینی کرده وجود،  نی. با امعافیت ها را ندارد دیتجدقصد که دولت ترامپ پومپئو به وضوح اعالم کرد 
ماه  2صادر کرده است. حذف این میزان نفت خام از بازار تا بشکه در روز  ونیلیم 1,25 هیاز ماه فوراند که ایران 

تاثیر بگذارد. در حقیقت، همان روزي که پومپئو از عدم نفت خام  متیو ق یجهان ربر بازابه شدت تواند  یممه 
درصد افزایش یافت و ظاهرا بیانیه کاخ سفید در بعد از  3حریم ها خبر داد، قیمت نفت خام تمدید معافیت از ت

ظهر آن روز که بر همکاري با عربستان سعودي و امارات متحده عربی تمرکز داشت، براي آرام کردن بازارهاي 
 جهانی صادر شد.

شرط بندي خود را ندارند. پومپئو به وضوح  گروه او قصد عقب نشینی ازپومپئو و به نظر می رسد که حال  نیا با
اعالم کرد که هیچ معافیتی اعطا نخواهد شد. با این حال، اعالم هم نکرد که از سوم ماه مه تحریم هاي جدیدي بر 
واردات محصوالت نفتی ایران اعمال می شود.  این فاصله گذاري در اظهارات بعدي برایان هوك نماینده ویژه براي 

مشخص شد. هوك در کنفرانس خبري بعد از اظهارات پومپئو از پاسخ به سواالت درباره تحریم واردات  ایران بیشتر
نفتی به ویژه در ارتباط با قراردادهایی که پیشتر امضا شده، خودداري و تاکید کرد که پومپئو پیشتر پاسخ این 

 سوال را داده است!

پاسخ به سواالت اینچنینی و براي رسیدن به توافق با وارد  سعی دارد پیش ازرسد وزارت امور خارجه  ینظر م به
مانند  يدیواردکنندگان کلکنندگان نفت ایران، براي خود وقت بخرد. این انعطاف پذیري احتماال در برخورد با 

است. دولت می تواند به آنها اعالم کند که اگر یک بازه زمانی منطقی براي به صفر  يضرور هیهند و ترک ن،یچ
 اندن واردات از ایران در نظر بگیرند، با تحریم مواجه نخواهند شد.رس

به هر حال، هر گونه درك مشترکی بین دولت ها در صورتی که همه طرفین درگیر از جمله پاالیشگاه ها، کشتی 
ند از آن هاي باري، بیمه کنندگان، کارگزاران، تامین کنندگان مالی و بانکدارها که با تهدید تحریم ها مواجه هست

آگاهی نداشته باشند، بی فایده خواهد بود و دولت ترامپ می توانند به قربانی موفقیت خود تبدیل شود: شرکت ها 
که از مخاطره تحریم هاي ثانویه به وحشت افتاده اند، از مشارکت در معامالت خودداري می کنند. بدین ترتیب، 

 بر نخواهد داشت.یک توافق بی سر و صدا بین دولت ها نتیجه اي در 

ایاالت متحده بتواند در گر با یک سري گزینه دشوار مواجه خواهد شد. ادولت ترامپ حالت هم  نیبهتر ی درحت
ترغیب مشتریان نفتی ایران به خودداري از خرید از این کشور موفق عمل کند و در عین حال بازار را نیز با ثبات 

وارد بازار سیاه خواهد شد. در آن زمان دولت با گزینه دشواري مواجه نگه دارد، باز هم بخشی از نفت خام ایران 
می شود، چرا که مجبور است بین اعمال تحریم هاي ثانویه بر شرکت هاي کشورهاي متحد یا قدرت هاي جهانی 
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که  همچون امارات و چین یا یافتن راه حل دیگري براي اجرا نکردن تحریم ها، یکی را انتخاب کند. نتیجه هر چه
باشد، دولت ترامپ مسیر سختی پیش رو دارد و احتماال انعطاف یا گزینه هاي الزم براي رسیدگی به شرایطی که 

 تصور می کرده کامال تحت کنترل است را نخواهد داشت.

 منبع: شوراي آتالنتیک
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 در بررسی تاثیر عدم تمدید معافیت هاي تحریمی ایاالت متحده آمریکا

 ؟!راي تحقق اقتصاد بدون نفت استآیا تحریم فرصتی ب

 

کشور از خرید نفت ایران بیشتر تحلیل ها به  8با اقدام ایاالت متحده آمریکا در خصوص عدم تمدید معافیت هاي 
آینده سخت و پیچیده اقتصادي و معیشتی کشور در سال پیش رو اشاره دارد، اما در عین حال برخی از کارشناسان 

تواند فرصت خوبی را در اختیار کشور براي تغییر نگاه در ساختار اقتصادي قرار دهد. می هامعتقدند که این تحریم

دیپلماسی  !اما سوال اینجاست که آیا در شرایط بحرانی کنونی اقتصادي می توان در این رابطه گام برداشت؟

صورت داده  انشگاهمحمد کهن دل، اقتصاددان و استاد د براي بررسی این مسئله، گفت وگویی را با ایرانی

 :است که در ادامه از نظر می گذرانید

با توجه به اقدام دوشنبه هفته جاري ایاالت متحده آمریکا در خصوص عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

کشور از خرید نفت ایران آیا صنعت نفت دچار سکون و توقفی جدي در فعالیت هاي خود خواهد  8

 در سال جاري دچار چه اقتضائاتی خواهد بود؟ شد؟ اساساً اقتصاد و معیشت کشور

ماه گذشته مشکالت بی شماري براي اقتصاد و معیشت کشور  11اگرچه تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا در 
ایجاد کرده است و به تبع آن صنعت نفت نیز دچار چالش هایی بوده است و یقینا با این اقدام دوشنبه هفته جاري 

اهد شد، اما باید این نکته را گفت که اساساً اقتصاد ایران را آن چنان که آمریکا می خواهد بار مشکالت بیشتر خو
 تحقق امکان عمالً فشارها این سایه در ایران نفت فروش رساندن صفر به مسئله ساکن به ابتدا چون نابود نکرد،

 نخواهد آمریکا هايخواسته تسلیم انایر باز برسد هم صفر به ایران نفت فروش و صادرات اگر حتی ثانی در ندارد،
ریزي دقیق و در عین حال ان داراي ظرفیت هاي بی شماري است که یقینا با یک برنامهایر اقتصاد چون شد،

کارآمد می توان شرایط اقتصادي را به نقطه اي رساند که به کاهش و در گام بعدي عدم وابستگی به صنعت نفت 
تواند یک فرصت بسیار مغتنم را در اختیار اقاً این تصمیم ایاالت متحده آمریکا میرا منجر شود. من معتقدم که اتف

ایران قرار دهد تا به صورت جدي از وابستگی به فروش نفت رهایی پیدا کند. اگر ایران به این نقطه برسد، آمریکا 
 .رندتوانند مسئله فروش نفت را به عنوان اهرم فشار به کار بو دیگر کشورها دیگر نمی

ولی نکته اینجاست که آیا در کوتاه مدت می توان وابستگی به فروش نفت را کاهش داد و یا حتی آن 

 را نادیده گرفت؟
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 نگرفته انجام امسال و بله. این امکان وجود دارد. چرا که مسئله هدف گذاري براي ایجاد اقتصاد بدون نفت از امروز
میلیون بشکه نفت صادر می  4میلیون نفر حدود  36 به نزدیک تیجمعی با انقالب از قبل هايسال در ما. است

میلیون نفر تنها یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت می فروشیم.  82با جمعیتی نزدیک  1397کردیم، ولی در سال 
میلیون بشکه، آن هم در  3حتی در مقاطعی ما زیر یک میلیون بشکه نفت صادر کرده ایم. پس کاهش فروش 

که جمعیت کشور هم بیش از دو برابر شده در طول این سال ها روي واقعیت به خود گرفته است. آیا این شرایطی 
مسئله نشان از این دارد که جمهوري اسالمی ایران توانسته است به تدریج وابستگی خود را به فروش نفت کاهش 

به نقطه اي رساند که دیگر تأثیري در  دهد؟ پس می توان باز هم این میزان وابستگی را کاهش داده و حتی آن را
هاي جدي در اقتصاد ایران نداشته باشد. لذا اگر دولت فقط در حوزه ارشادي و نه حوزه حمایت ریالی برنامه

خصوص تولید صنعتی اجرایی کند یقین بدانید که می توان تنها با دریافت مالیات از گروه صنعتی و تولیدي خالء 
 .هزار بشکه نفت را هم پر کرد 500ین یک میلیون و درآمد حاصل از فروش هم

اما شاخص رشد اقتصادي ایران در سال گذشته به منفی 

درصد بدون نفت  1,9درصد با احتساب نفت و منفی  3,8

رسیده است. این ارقام رسمی مرکز نشان داد که تحریم ها 

تا چه اندازه اثر خود را بر معیشت و اقتصاد ما داشته است. 

این ارقام در تقابل با نگاه شما قرار ندارد؟ اساسا در این آیا 

وضعیت می توان به سمت کاهش وابستگی به نفت گام 

 برداشت؟

درصد را مطرح کرد آن را بر اساس گره گشایی در فروش  11,7متاسفانه زمانی که دولت مسئله رشد اقتصادي 
ئله رشد اقتصادي کشور به درآمدهاي حاصل از نفت ریزي کرد. یعنی اساسا مسنفت بعد از حصول برجام برنامه

گره خورد. به عبارت دیگر تمام ادعاي دولت در خصوص این رقم براي رشد اقتصادي کشور به واسطه گشایش 
اي بود. لذا در همان زمان مسئله افزایش فروش نفت این باور غلط را ایجاد کرد که می هاي بعد از توافق هسته

را در این مسیر پیگیري کرد، ولی متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که این برنامه ریزي غلط توان رشد اقتصادي 
 این در ما اگر که صورتی در هستیم، رو روبه اقتصادي منفی رشد ما که دولت شرایط اقتصادي را به اینجا کشانده

 این شاهد امروز کردیم می اعمال جدي هاي برنامه کشور صنعتی گروه از جدي حمایت به تولید براي هاسال
  .هاي بی شمار معیشتی را براي کشور فراهم کرده استکه چالش نبودیم اقتصادي لطمات از میزان

کردیم که مسئله فروش نفت شاخص ها بسترها و فضاي مناسب را به گونه اي ایجاد میما باید در طول این سال
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ایه این میزان از رشد منفی باز می توان در کوتاه مدت و رشد اقتصادي تلقی نشود. با این وصف امروز هم در س
ها میان مدت به سمت افزایش تولید گام برداشت ولی افسوس که نگاه دولت اینگونه نیست. اگر ما بتوانیم زیرساخت

را فعال کنیم بخش خصوصی خواهد توانست شرایط را براي گشایش اقتصادي شکل دهد. اگر چه ما اکنون بسیاري 
هاي صنعتی تعطیل شده را در کشور داریم، اما حداقل وجود این میزان از سوله ارخانه ها، کارگاه ها و شهركاز ک

ها، کارخانه ها، کارگاه ها و نیز نیروهاي کار در کنار ابزار آالت و وسایل بسترهاي اوله تولید را فراهم کرده است، 
 .جدي از این ظرفیت نهفته، مسئله رونق تولید را محقق کرد لذا تنها تغییر در نگاه دولت کافی است تا با حمایت

 کنید؟اما مسئله درآمد دولت و وابستگی آن به ارز را چگونه تحلیل می

اي هاي جدي اقتصاد ایران بدل شده است، چون اقتصاد دولت به گونهمتاسفانه این مسئله اکنون به یکی از چالش
که بیشترین وابستگی را به ارز و درآمدهاي ارزي دارد. در سایه این میزان  از نگاه مسئولین برنامه ریزي شده است

بازیهاي ارزي سبب شده است در از وابستگی به ارز یقینا فضا براي دالل بازي ارزي شکل گرفته و به تبعش سفته
دامی که دولت یکی دو سال اخیر بیشترین لطمات و آسیب ها را از این حوزه بر اقتصاد کشور شکل گیرد. پس ما

خواهدیم بود. در سال  97نخواهد در این خصوص کاري انجام دهد متاسفانه باز هم شاهد تکرار تجربیات تلخ سال 
 جلوگیري براي فلذا. رساند اي نقطه چه به را تورم و آورد گذشته دیدید که نوسانات ارز چه بالیی بر معیشت مردم 

 به دارم تاکید بگیریم، پی ریالی صورت به و انرژي بورس طریق از را فتن فروش بتوانیم اگر حتی ما مسئله این از
از طریق ارز کاهش دهیم. در نتیجه هر چقدر بتوانیم  را نفت فروش به وابستگی مسئله توان می یقینا ریالی، صورت

ند، می در این خصوص موفق عمل کنیم و شرایطی را فراهم شکل دهیم که وابستگی دولت به ارز کاهش پیدا ک
 شرایط این که است دولت نگاه اینجا متاسفانه بازهم توان مسئله سایه سنگین دالر را از روي اقتصاد کشور برداشت.

کشور شکل داده است. به عبارت دیگر اقتصاد ما اکنون وابسته به ارز نیست، بلکه نگاه دولت است که کشور  براي را
. ما باید کاري بکنیم که دولت به سمت تبدیل درآمدهاي ارزي خود و معیشت را وابسته به دالر و ارز کرده است

 بخش باید ما دیگر طرف از به درآمدهاي ریالی برود. البته در مقاطعی نباید بازي دولت با دالر را هم فراموش کرد.
 حتی اگر که است حاکم کشور بر شرایطی اکنون یعنی. کنیم دخیل نفت فروش مسئله خصوص در را خصوصی

 البته. کرد استفاده آن از باید باشد داشته نفت فروش و صادرات پتانسیل  بتواند خصوصی بخش اي زره طور هب
به دولت نیست، چون اساساً در این شرایط و با این شدت از حمالت اقتصادي، سیاسی و  حمله من نکات این تمام

ه قول آقاي ظریف تروریسم اقتصادي در حال دیپلماتیک ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوري اسالمی ایران که ب
نمایی دامن بزنیم. تمام وقوع است نباید در داخل به مشکالت دامن بزنیم و با حمله بی منطق به دولت به سیاه
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کمی تغییر نگاه، آن را  نکاتی که گفته شد تنها و تنها به برخی از اشتباهات دولت اشاره داشت که می توان با
 د.تصحیح کر
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 امپ با عمل به خواسته هاي بولتون و پومپئو از مسیر خارج شده استتر

 ایران و شدید ایاالت متحده علیه عجیب کمپین

 رابین رایت

از امانوئل ماکرون  2017عمومی سازمان ملل متحد در سال  مجمع دونالد ترامپ رئیس جمهوري آمریکا در نشست
 مقامات گفته به .ایران برساند جمهوري رئیس روحانی سنح به خصوصی فرانسه خواست که پیامی جمهوري رئیس
تماس گرفت و نظرش  روحانی با داشته باشد. ماکرون دیدار ایران رهبر در خفا با خواست می ترامپ ایرانی، و غربی

ترامپ اندکی پیش از این اتفاق در مقابل . شده بودند مقامات دولت متعجب و ایران را در این مورد پرسید. رهبر
مقامات این کشور آن را از اوج ثروت به یک کشور  رهبر جهانی علیه ایران سخنرانی کرده و گفته بود 100بیش از 

حمایت می کند. ترامپ در سخنرانی خود از همه  مرج و هرج و خونریزي سرکش تبدیل کرده اند که از خشونت،
به مرگ و خرابی، به ایاالت متحده بپیوندند.  جهانیان خواسته بود در درخواست از دولت ایران براي پایان دادن

نیز باراك اوباما درخواست  2013روحانی در تماس تلفنی با ماکرون این پیشنهاد را رد کرده و گفته بود در سال 
 مشابهی را مطرح کرده و موفق به دیدار نشده است.

یافتند و ماکرون  حضور متحد ملل بعد روساي جمهوري هر سه کشور بار دیگر در مجمع عمومی سازمان سال یک
در پایان دیدار با ترامپ به او گفت که قرار است با روحانی دیدار داشته باشد و پرسید که ترامپ می خواهد پیام 

 »خیر. آنها باید ابتدا زجر بکشند.«دیگري براي روحانی بفرستد؟ اما پاسخ ترامپ منفی بود: 

ایران  به تحمیل درد بیشتر ها براي گذشته تالش ماه مریکا، این کشور دربه گفته مایک پومپئو وزیر امور خارجه آ
آوریل در اقدامی بی سابقه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را یک  8را به شدت تسریع کرده است. دولت ترامپ 

متحده  سازمان تروریستی خواند که با واکنش متقابل مجلس ایران در تروریست خواندن فرماندهی مرکزي ایاالت
 (واحد مسئول رهبري عملیات در خاورمیانه و جنوب آسیا) مواجه شد.

بر ایران را تشدید کرد. کاخ سفید اعالم » اعمال فشار حداکثري«در جدیدترین اقدام هم دولت ترامپ کمپین 
ورهاي خریدار بزرگ نفت ایران کش 5کرده هر کشور یا شرکتی که نفت ایران را خریداري کند، تحریم می کند. 

چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه هستند که در چند ماه گذشته از تحریم ها معاف شده بودند. هدف ایاالت 
متحده این است که فروش نفت ایران را به صفر برساند و این کشور را از نظر اقتصادي فلج کند. از ماه مه که 

میلیارد دالر از درآمدهاي نفتی خود را از دست  10 ترامپ از اعمال مجدد تحریم ها خبر داده، ایران دست کم
 داده است. هیچ یک از تحریم هاي پیشین علیه ایران به قطع کامل صادرات ایران منجر نشدند.
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در زمان اعمال این خبر گفت کشورش تا زمانی که مقامات ایران رفتارهاي مخرب خود را تغییر ندهند، به  پومپئو
 بازنگردند، به تشدید فشارها ادامه خواهد داد. ترامپ که مذاکره میز ام نگذارند و بهحقوق مردم این کشور احتر

ایاالت متحده را از توافق هسته اي خارج کرد، مذاکره با ایران بر سر یک بسته بزرگ تر را خواستار  گذشته سال
و حقوق بشر را نیز شامل  است که برنامه موشکی ایران، حمایت از جنبش هاي منطقه اي، مداخله در خاورمیانه

 شود.

بی اهمیت خواند، اما درباره احتمال اینکه تشدید تنش ها به جرقه اي براي  را ایران در واکنش تهدیدهاي آمریکا
رئیس جمهوري ترامپ «رویارویی نظامی تبدیل شود، ابراز نگرانی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت: 

اقتصادي می تواند ما را وادار کند شان و منزلت خود را بفروشیم. اما چنین اتفاقی  فکر می کند با اعمال فشار
تاریخ نداریم. ما به  به ساله شش و چهار دو، همانند آنها در کنگره یا دولت ایاالت متحده نگاهی نخواهد افتاد. ما

 »تاریخ به چشم یک هزاره می نگریم. و منزلت ما فروشی نیست.

دو کشور در زدن برچسب گروه تروریستی به نیروهاي نظامی طرف مقابل، گمانه زنی در جامعه قدم برداشتن هر 
 سناتور. را در پی داشته است تصادفی یا سیاست خارجی در واشنگتن در هر دو حزب درباره درگیري نظامی عمدي

دادند که لحن کاخ سفید در  هشدار گذشته نیومکزیکو ماه از یودال تام سناتور ایالت النوي و از دوربین ریچارد
سال از جنگ عراق  16نزدیک شده است. آنها نوشتند که  حسین صدام زمان در قبال ایران به لحن آن درباره عراق

 گذشته و به نظر می رسد ایاالت متحده مجددا به سمت یک جنگ بی مورد در خاورمیانه پیش می رود.

رئیس جمهوري ترامپ به دنبال جنگ با ایران باشد، اما دیگران در  ظریف اخیرا در نیویورکر نوشته باور ندارد که
دولت او و همچنین برخی از دیگر کشورها، سعی دارند بر کاخ سفید تاثیر بگذارند. اظهارات واشنگتن به طور کلی 

ملی و اینطور در میان دیپلمات ها و تحلیل گران در واشنگتن خوانده شد که ترامپ، جان بولتون مشاور امنیت 
پومپئو در اهداف در قبال ایران و چگونگی دسترسی به آن اختالف نظر دارند. تحلیلگران غربی که با کاخ سفید 
در ارتباط هستند معتقدند که ترامپ به رغم اظهارات شدیدالحنش، خواستار اعزام نیرو براي جنگ با ایران نیست. 

تو که نمی «وي کار آمده، ترامپ با طعنه به او گفته است: یک دیپلمات غربی به یاد دارد که زمانی که بولتون ر
اما بولتون از دیرباز طرفدار تغییر نظام در ایران و استفاده از نیروي » خواهی مرا وارد جنگ کنی، می خواهی؟

ایران نظامی براي این کار بوده است. پومپئو هم زمانی که در کنگره نماینده ایالت کانزاس بود، از تغییر نظام در 
حمایت کرده بود؛ اما از زمانی که به عنوان وزیر خارجه فعالیت می کند بیشتر به دنبال تغییر رفتار دولت ایران 

بندي که اخیرا براي مصالحه با ایران مشخص کرده، عمال درخواست براي تغییر نظام به شمار  12است. اگرچه 
 با رهبر ایران سخن گفته اما در مجموع، در دولت ترامپ می رود. ترامپ بارها از تمایل خود به مذاکره مستقیم
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دیگري  موضوع هر یا مسائل دیپلماتیک شدگان، بازداشت با رابطه در اسالمی جمهوري با گفت و گو انداز چشم
 به شدت دور و غیرممکن به نظر می رسد و مخاطره افزایش تنش ها به شدت افزایش یافته است.

 منبع: نیویورکر

 
  



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۱۱٥

 رفتار ایران یا اجراي سیاست هاي نفتی، کدام یک عامل عدم تمدید تحریم ها استتغییر 

 عربستان سعودي به دنبال بیشترین بهره برداري از افزایش فشار صنعت نفت ایران

 

کشور از خرید نفت ایران سخن  8وزیر امور خارجه ایالت متحده آمریکا رسما از عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 
می که تنها چند ساعت بعد باعث افزایش قیمت در بازارهاي جهانی نفت شد. اما سوال اینجاست که آیا گفت؛ اقدا

این اقدامات به صفر رساندن فروش نفت ایران را موجب خواهد شد؟ آیا ایاالت متحده آمریکا تنها به دنبال فشار 
ري را در نظر گرفت؟ از همه مهمتر میزان تاثیر بر ایران است و یا اینکه براي اقدام اخیر کاخ سفید باید دالیل دیگ

براي پاسخ به این  دیپلماسی ایرانی این اقدام آمریکا بر صنعت نفت در سال پیش رو تا چه اندازه خواهد بود؟

جالل میرزایی، نماینده مجلس شوراي اسالمی و عضو  سوال و پرسش هایی از این دست، گفت و گویی را با

 :اده است که در ادامه از نظر می گذرانیدصورت د کمیسیون انرژي

 
 کشور  8دوشنبه هفته جاري ایاالت متحده آمریکا در بیانیه رسما از عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

عت صن حوزه در هم اقتصادوي حوزه در هم کشور وضعیت اینکه به توجه با. داد خبر ایران نفت خرید از

وده است این تصمیم جدید کاخ سفید چه اثراتی بر این نفت در یک سال گذشته چندان مطلوب نب

 صنعت خواهد داشت؟

همان گونه که در مصاحبه هاي پیشین با دیپلماسی ایرانی در این خصوص نکاتی را بیان داشتم اکنون ایاالت 
کرد  روز پیش اقدام به لغو معافیت هاي تحریمی خود 2متحده آمریکا با هدف به صفر رساندن فروش نفت ایران 

تا بتواند نهایت فشارهاي خود را بر صنعت نفت و اقتصاد جمهوري اسالمی ایران اعمال کند. هر چند که در این 
مرحله پیشین و با وجود معافیت ها ما شاهد تاثیرات منفی و تبعات سوء آن بر میزان فروش نفت ایران بودیم، اما 

نشد. پیرو این نکته و با وجود آن که یقیناً این اقدام اخیر  تا اکنون مسئله به صفر رساندن فروش نفت ایران محقق
کاخ سفید مجددا می تواند تاثیر جدي بر کاهش صادرات و فروش نفت ایران داشته باشد، باید انتظار وضعیت 

گونه که باید مطلوب نیست، اما نمی توان به صورت دقیق پیچیده تري در سال پیش رو باشیم. از این رو شرایط آن
و آماري از میزان تاثیرات سوء تحریم ها بر صنعت نفت سخن گفت. ضمن این که هنوز آثار و تبعات این اقدام 

 3یا  2ایاالت متحده آمریکا نوعی از تشتت و ابهام در بازار را ایجاد کرده است، لذا باید منتظر ماند و دید که در 
 .ایاالت متحده آمریکا چگونه خواهد بودهفته آتی واکنش بازار و تحوالت جهانی در قبال اقدام 
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از واکنش ها و اقدامات بازار در خصوص تصمیم اخیر آمریکا سخن گفته شد، به واقع ارزیابی شما از 

 نحوه برخورد کشورهاي جهان، به خصوص مشتریان عمده نفتی با این اقدام چه خواهد بود؟

اهیم به صورت دقیق ارزیابی در رابطه با میزان تاثیرات همان گونه که اشاره داشتم اکنون قدري زود است که بخو
اقدام آمریکا بر بازار جهانی نفت داشته باشیم. در این راستا هر چند که طی دو روز گذشته ما از طرف کشورهایی 

هاي تندي را شاهد بودیم و حتی در مواضع خود رسما از تقابل مانند چین، ترکیه، هند ژاپن و کره جنوبی واکنش
و عدم همراهی با تحریم هاي آمریکا سخن گفته اند، اما باید دید که در چند هفته آینده این کشورها در عمل چه 
اقدامی انجام خواهند داد. یعنی باید دید که میان مواضع اعالمی و اعمالی آنها تا چه اندازه فاصله وجود دارد. هر 

ش قیمت طالي سیاه شده است، اما در بلندمدت باید دید که چند که اکنون التهابات بازار جهانی نفت سبب افزای
 تواند به ثبات این بازار کمک کند؟برنامه آمریکا می

با این شرایط تا چه اندازه باید نگران مسئله حضور 

 دالالن نفتی باشیم؟

مسئله استفاده از بازارهاي غیر رسمی یکی از ابزارها و 
ها در اختیار دن تحریمهایی است که در تقابل و دور زاهرم

ایران است، اما با توجه به تجربیات تلخی که در دو دور 
هاي کالنی که گذشته تحریمی داشتیم و فسادها و پرونده

در سایه این نوع فروش غیر رسمی براي کشور شکل گرفت، 
رسد که حتی المقدور باید از این نوع بازارهاي به نظر می

یگري که نباید فراموش کرد مسئله کاهش قیمت براي جذب مشتریان نفتی است. داللی دوري کنیم. نکته مهم د
هاي ایاالت متحده یقینا این مسئله بیش از آن که به صنعت نفت کشور کمک کند در راستاي اهداف و برنامه

ست، اما آمریکا خواهد بود، چون اگر چه اکنون ما شاهد هستیم که کاخ سفید معافیت هاي تحریمی را لغو کرده ا
عمالً این مسئله به افزایش قیمت در بازارهاي جهانی منتهی شده است. اما در صورت این که ایران براي دور زدن 
تحریم ها به سمت کاهش قیمت گام بردارد عمالً در راستاي اهداف ایاالت متحده آمریکا عمل کرده است. لذا باید 

تا متناسب با آن راهکار دقیق و برنامه ریزي شده اي را در دید که شرایط به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت 
 .پیش گیریم که کمترین آسیب و تبعات را براي صنعت نفت و اقتصاد کشور در پی داشته باشد
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در طرف دیگر تحوالت کنونی مانند تحریم صنعت نفت ونزوئال، مسئله جنگ داخلی لیبی و تحوالت سیاسی الجزایر 
متحده آمریکا مبنی بر عدم تمدید تحریم هاي ایران تا چه اندازه می تواند تداوم پیدا کند؟  در کنار اقدام ایاالت

 تواند در بلند مدت آثار خود را بر بازار نفت بگذارد؟آیا این شرایط می

ا فعال که در چند ماه گذشته این اقدامات و تحوالت در جهان آثار خود را بر بازارهاي جهانی نفت گذاشته است. ام
نکته بسیار مهم این است که حتی اگر تحوالت جدي تري در جهان روي دهد و قیمت هاي نفت افزایش پیدا کند 
خللی در فشارهاي آمریکا نخواهد داشت، چون به نظر می رسد که این کشور عزم خود را جزم کرده است تا تحریم 

فروش نفت ایران را به صورت جدي پیگیري  ها را به شکل جدي علیه ایران اعمال کند و مسئله به صفر رساندن
  .کند

ولی سوال اینجاست که این میزان از جدیت براي تغییر رفتار ایران تاکنون به نتیجه اي نرسیده است، 

 آیا می توان در آینده نیز شاهد مسئله تغییر رفتار در ایران به عنوان هدف غایی این تحریم ها باشیم؟

کردید. به نظر من مسئله به صفر رساندن فروش نفت ایران اگر چه در ظاهر از سوي به نکته بسیار مهمی اشاره 
آمریکایی ها به دلیل آنچه که حضور و گسترش نفوذ ایران در منطقه عنوان شده، انجام گرفته است؛ اما من براي 

براي افزایش تولید و  توانم در نظر بگیرم و آن تالش آمریکاها یک دلیل عمده دیگر را هم میاعمال این تحریم
گسترش نفوذ خود در بازار جهانی نفت است. به نظر می رسد که اکنون ایاالت متحده آمریکا در نظر دارد با افزایش 
میزان تولید خود از یک سو قدرت نفتیش را در بازارهاي جهانی بیش از پیش تثبیت کند و از سوي دیگر بازیگرانی 

ه میزان فروش نفت وابسته هستند از دور خارج کند. لذا بر خالف چند ماه پیش به مانند ایران و ونزوئال را که ب
اي پیش ببرد که باعث افزایش و اي کنگره دونالد ترامپ مجبور بود شرایط را به گونهدلیل انتخابات میان دوره

نفت ایران خواهد ها نشود، اما اکنون رئیس جمهور آمریکا با دست بازتري به دنبال تحریم صنعت جهش قیمت
رفت. چون حداقل در یک سال جاري میالدي مسئله انتخابات در دستور کار نخواهد بود و دونالد ترامپ سعی دارد 
از این فضاي زمانی بیشترین استفاده را علیه جمهوري اسالمی ایران ببرد و در این راستا به نظر می رسد که دونالد 

ت متحده آمریکا متناسب با افزایش سود شرکت هاي بزرگ این کشور را ترامپ سعی دارد سیاست هاي نفتی ایاال
تامین کند. این مسئله در تضاد با منافع روسیه، چین، هند و حتی کشورهاي اروپایی خواهد بود، ولی ترامپ در 

کننده این مدت به وضوح نشان داده است که براي منافع دیگران کوچکترین اهمیتی قائل نیست و آنچه که تعیین 
  .اقدامات اوست، سود و منافع آمریکاست

 خآلء تامین نفت سنگین که اقتضائاتی پیدا خواهد کرد؟
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روز پیش و همزمان  2این خآلء اکنون با حمایت هاي عربستان سعودي و امارات متحده عربی پر خواهد شد. همین 
ود را متعهد به پر کردن خأل سهم با مواضع رسمی کاخ سفید شاهد بودیم که ریاض و ابوظبی به طور رسمی خ

صادراتی ایران در بازار جهانی نفت کردند. لذا به نظر می رسد که مسئله تامین نفت سنگین با حضور این کشورها 
پر خواهد شد. از آن سو اکنون عراق هم بدون هماهنگی اقدام به افزایش سهم صادراتی خود کرده است. ولی در 

اعالمی عربستان سعودي و امارات متحده عربی صرفاً مواضعی شعاري و تبلیغاتی است کل باید دید که این مواضع 
  .و یا اینکه برنامه هاي جدي براي پر کردن خآلء سهم نفت ایران در بازار جهانی دارند

با توجه به اینکه عربستان سعودي در تحریم هاي پیشین به دلیل استفاده از ظرفیت مازاد تولیدش 

زیانباري بر اقتصاد و صنعت نفت خود وارد کرده است که تا به اکنون ادامه دارد، آیا  تبعات مخرب و

 دوباره حاضر خواهد شد دست به چنین ریسک بزرگی بزند؟

رسد اکنون مسئله تخاصم با جمهوري اسالمی ایران از جانب عربستان سعودي و برخی کشورهاي عربی به نظر می
ر خواهد بود به قیمت وارد شدن خسارت و صرف هزینه هایی بر صنعت نفت به قدري پررنگ است که ریاض حاض

و اقتصاد خودش، میزان فشارها بر جمهوري اسالمی ایران دهد. از طرف دیگر این را هم باید در نظر داشت که 
افزایش هاي ایاالت متحده آمریکاست. چون این تحریم باعث عربستان سعودي به دنبال استفاده اقتصادي از تحریم

قیمت نفت و هم افزایش میزان تقاضا خواهد شد. لذا مجموعه شرایط، هم از بابت میزان تخاصم پررنگ با ایران و 
 .هم از نگاه فرصت طلبانه به تحریم ها، عربستان را به سمت همراهی و همسویی کامل با آمریکا سوق می دهد
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 حریم هاي کاخ سفیدکمک اقدامات ترامپ به صنعت نفت ایران در تقابل با ت

 آیا در سال پیش رو فروش نفت ایران صفر خواهد شد؟

 

سفید از برنامه هاي جدي براي صفر کردن فروش نفت ایران، در اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام کاخ
هاي کشور سخن گفت. اما این برنامه ها و فشار 8افزایش تحریم ها و حتی عدم تمدید معافیت هاي تحریمی 

تواند به واقع فروش نفت ایران را به صفر برساند؟ آینده صنعت نفت کشور در سال پیش رو با توجه به این می

دیپلماسی   تحریم ها چه اقتضائاتی پیدا خواهد کرد؟ تاثیر آن بر بازار و قیمت جهانی نفت چگونه خواهد بود؟

حمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک سید م براي پاسخ به این سواالت، گپ و گفتی را با ایرانی

 :گذردصورت داده است که در ادامه از نظر می و مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت

 برنامه از مواضعی در اخیرا هوك برایان در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي،

 از گفت؛ سخن تحریمی هاي معافیت تمدید عدم و رانای بر فشارها افزایش براي سفید کاخ جدي هاي

ان مسئول گروه ویژه سخن این آیا واشنگتن - تهران تنش بستر در کنونی شرایط به توجه با و شما نگاه

اقدام ایران، آن هم یک ماه مانده به اولین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته اي، از برنامه هاي کاخ 

ا بر تهران نشان دارد و یا این که تمام این مواضع را باید یک نمایش سیاسی سفید براي افزایش فشاره

و بلوف دیپلماتیک تلقی کرد؟در این راستا تا چه اندازه مسئله صفر شدن فروش نفت ایران می تواند 

ماه گذشته این مسئله روي واقعیت به خود ندیده است و طبق  11تحقق پیدا کند، به خصوص که در 

شور ترکیه، چین، ژاپن و هندوستان از هم اکنون رایزنی خود را با آمریکا براي تمیدید معافیت ک 4اخبار 

 ها و تدوام خرید نفت از ایران انجام داده اند؟

 داشتید اشاره که در خصوص پاسخ به این سوال مهم شما چند نکته را باید مد نظر قرار دارد؛ اول این که چنان
 براي و دارند مبرمی و جدي نیاز ایران نفت به شک بدون چین و ژاپن تا هند و ترکیه از ما نفتی عمده مشتریان

شود از هم اکنون به دنبال مسئله رایزنی براي تمدید خللی ایجاد نمی کشورها این اقتصاد و تولید مسئله در که این
الت متحده آمریکا بر این معافیت هاي تحریمی و خرید نفت از ایران هستند. به هر حال اگر چه فشارهاي ایا

کشورها براي عدم خرید و یا حداقل کاهش جدي خرید نفت از ایران بسیار جدي است، اما مسئله جدي تر نیاز 
این کشورها به نفت است. لذا اگر این کشورها نتوانند در سایه معافیت هاي تحریمی کماکان به خرید نفت از ایران 

ي دیگر قانونی براي خرید نفت از ایران اقدام خواهند کرد چون تحریم هاي این ادامه دهند، یقیناً به فکر مجوزها
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توان از طریق سایر نهادها و ارگان هاي بین المللی نسبت به دوره تنها مختص به ایاالت متحده آمریکاست و می
ي خرید نفت از ایران خرید نفت از ایران اقدام کرد، هرچند که این فشارها راه بسیار سخت و پرپیچ و خمی را برا

 .توان گفت که مسئله صفر شدن نفت ایران محقق خواهد شدفراهم کرده است. پس نمی

ها، ایاالت متحده آمریکا گردد. در طول سال گذشته و با آغاز تحریمهاي جهانی نفت بازمینکته دوم به قیمت
هم نفت ایران از بازارها حذف شود شاهد دانست که اگر سنتوانست فروش نفت ایران را به صفر برساند، چون می

هاي انرژي اثر جدي خواهد گذاشت و اکنون با تحریم ها خواهد بود که بر مسئله حاملیک جهش جدي قیمت
تواند به بازارهاي جهانی صنعت نفت ونزوئال یقیناً حذف سهم نفت دو تولید کننده عمده یعنی ایران و ونزوئال می

 .دي کندنفت را دستخوش تحوالت ج

اما یک نکته بسیار مهمی که نباید فراموش کرد این است که امسال یک سال استثنایی براي کشورهاي تولید 
با سهم تولید نزدیک به  2019اي که طبق آخرین آمارها این کشورها در سال کننده نفت غیراوپک است، به گونه

لیدکنندگان افزایش دهند که تولیدات شل آمریکا خواهند جایگاه و وزن خود را در میان تومیلیون بشکه می 2
فت امسال با این میزان تولید گ را نکته این توان می فقط راستا این در پس. است بشکه میلیون نیم و بیش از یک 

کشورهاي غیراوپک یک ساله متفاوت است و نمی توان انتظار داشت که در سال آینده میالدي نیز این پروسه 
. از این رو اگر فشاري بر صنعت نفت ایران در راستاي تحریم وجود داشته باشد، امسال است. چون ادامه پیدا کند

این میزان از تولید کشورهاي غیر اوپک فرصتی جدي را به آمریکا می دهد تا بتواند جایگاه تولیدي ایران و ونزوئال 
 2019مسئله فشار بر صنعت نفت ایران در را پر کند و به تبعش هم بتوانند جلوي جهش قیمت ها را بگیرند. پس 

 .را باید قدري جدي گرفت. اما با این وجود مسئله صفر شدن فروش نفت ایران هم باز تحقق پیدا نخواهد کرد

خاص نفت سنگین و ترش ایران است. در این  DNA به یک مقوله فنی اشاره کنیم، آن هم مسئله

رهاي غیراوپک مانند تولیدات فوق سبک و شیرین خصوص تفاوت جدي میان نفت ایران با نفت کشو

 بگذارد؟ اثر ایران نفت شدن صفر مسئله بر تواندمی اندازه چه تا مسئله این. دارد وجود شل

به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و جا داشت که در رابطه با این مسئله توضیحات جدي داده شود. همان گونه 
نفت شل به دنبال افزایش تولید نفت خود براي پر کردن جایگاه و سهم ایران در  که اشاره کردید آمریکا به وسیله
هاي کشورهاي جهان، است که متناسب با ساختار پاالیشگاه سبکی فوق نفت شل، بازار جهانی نفت است، اما نفت

به نفت سنگین  به خصوص مشتریان عمده نفتی ایران و حتی پاالیشگاه هاي آمریکا نیست، چرا که این پاالیشگاه
و ترش نیاز دارند، لذا به ازاي هر بشکه نفت سبک، فوق سبک و شیرین شل باید یک بشکه نفت سنگین و ترش 
نیز با آن ترکیب شود تا بتوان آن را در پاالیشگاه ها مورد استفاده قرار داد. پس حتی اگر مسئله تولید کشورهاي 
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سهم نفت سنگین و ترش ایران و ونزوئال را حذف کرد و به این  غیراوپک مانند آمریکا جدي شود، باز نمی توان
 .واسطه مسئله صفر شدن نفت ایران هم تحقق پیدا نخواهد کرد

کماکان می توانیم به فروش نفت خود با مشکالت زیادش ادامه دهیم. ما  2019آید که ما در سال لذا به نظر می
توانند این میزان از کشورهاي تولید کننده غیراوپک نمی 2020اگر بتوانیم امسال را سپري کنیم یقینا در سال 

سال تعیین کننده اي براي تحریم صنعت نفت ایران،  2019تولیدات نفت را به بازار تزریق کنند. از این رو سال 
خ سفید هم براي تهران و هم براي واشنگتن است. اگر ما بتوانیم امسال را در برابر فشارهاي آمریکا تحمل کنیم، کا

 .تواند آن گونه که باید بر صنعت نفت کشور اثرات مخرب جدي داشته باشددیگر نمی

در این راستا یک انشقاق جدي میان ساختار سیاسی و اقتصادي واشنگتن ایجاد شده است. برخی  

مانند وزارت انرژي و وزارت خزانه داري ایاالت متحده 

ت ایران آمریکا معتقدند که مسئله صفر شدن فروش نف

باید در یک پروسه گام به گام و تدریجی پی گرفته 

شود، اما اشخاصی مانند مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 

و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعتقاد 

دارند که باید و در کمترین فرصت میزان فروش نفت 

ایران به صفر برسد. در سایه شرایط کنونی بازار جهانی 

  رات کدام یک از طرفین امکان تحقق داد؟نفت انتظا

در این راستا چنانی که در طول این مصاحبه اشاره شد شرایط و اقتضائات کنونی بازار جهانی نمی تواند شاهد 
حذف شدن آنی سهم نفت ایران باشد. لذا وزارت خزانه داري و وزارت انرژي ایاالت متحده آمریکا با درك این 

هاي انرژي، علیرغم ف سهمیه نفت ایران به همراه ونزوئال بر بازارهاي جهانی و قیمت حاملواقعیت و نیز تبعات حذ
نگاه مشترك با بولتون و پمپئو معتقدند که اگر واشنگتن بنا دارد فروش نفت ایران به صفر برساند باید در یک 

قل برسد، اما اشخاصی مانند جان پروسه گام به گام و به صورت تدریجی باید انجام شود تا تبعات منفی آن به حدا
بولتون و مایک پمپئو و تا حدي خود دونالد ترامپ از نگاه سیاسی و دیپلماتیک به مساله بازار نفت ایران نگاه می 
کنند و سعی دارند با این شعارها مسئله فروش نفت ایران را به صفر برسانند، در حالی که این افراد شناختی از 

ئات خاص آن ندارد. از این رو اگرچه قدرت این افراد در قیاس با وزارت انرژي و وزارت خزانه دنیاي انرژي و اقتضا
توانند اهداف خود را عملیاتی کنند. پس این نگاه و هدف در هر دو طیف کامال داري باال است، اما باز هم نمی

حل اختالف اینجا است که یک مشترك است و آن هم ایجاد فشار جدي بر صنعت نفت ایران است، اما تفاوت و م
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طیف نگاه واقع بینانه به شرایط بازار جهانی نفت دارد و طیف دیگر نگاهی تند، غیر واقع بینانه و صرفاً سیاسی و 
 .دیپلماتیک دارد

کسانی مانند جان بولتون و مایک پمپئو و به خصوص دونالد ترامپ باید این واقعیت را درك کنند که دو مسئله 
و تحریم براي صنعت نفت ایران، تهدید به جنگ نظامی و تنش، حساسیت روز افزون براي مناطقی  ایجاد فشار

مانند خاورمیانه، درخواست از کشورها براي عدم خرید نفت از ایران و نظایر آن تنها و تنها به افزایش قیمت نفت 
رده با قیمت پایین جمع نخواهد شد. می انجامد و از آن سو این رویکرد با هدف دوم آمریکا یعنی عرضه نفت گست

به عبارت دیگر این سیاستی که اکنون کاخ سفید درپیش گرفته است تنها به افزایش چشمگیر بهاي جهانی نفت 
 .می انجامد

تواند بر جایگاه و ظرفیت کشورهاي اوپک، به خصوص کشورهاي حاشیه خلیج فارس تا چه اندازه می

ارد. کاخ سفید روي این ظرفیت کشورهایی مانند عربستان سعودي صفر شدن فروش نفت ایران اثر بگذ

 تا چه حد می تواند حساب باز کند؟ "نوپک"با توجه به حواشی 

افزایش تولید اقدامی نیست که بتوان آن را یک شب، یک ماهه و یک ساله پی گرفت. ما در تحریم هاي گذشته 
ظرفیت و پتانسیل خود آثار مخربی را براي صنعت نفت و  شاهد بودیم عربستان سعودي با افزایش تولید بیش از

اقتصادش ایجاد کرده که تاکنون هم تبعات منفی آن وجود دارد. لذا با این تجربه تلخی که ریاض داشته است به 
خواهند را نه کنند و هر آن چیزي که آمریکا مینظر می رسد که سعودي ها هم این بار هوشمندانه تر برخورد می

توانند چون ظرفیت و پتانسیل آن وجود ندارد و نمی خواهند چون خواهند اجرایی کنند؛ نمیوانند و نه میتمی
حتی اگر ظرفیت آن وجود داشته باشد، تبعات منفی و مخرب آن بر اقتصاد عربستان مانع از اقدام ریاض در این 

اي نکته مهم شما جایگزینی ابراهیم عساف در راستدارند.  ایران حذف براي جدي تمایل راستا خواهد شد، اگرچه
به عنوان وزیر امور خارجه جدید عربستان سعودي که یک نگاه اقتصادي به مسائل سیاسی و دیپلماتیک دارد به 
جاي عادل الجبیر می تواند نشانه بارز این حقیقت باشد که ریاض دیگر نمی تواند صرفاً مجري دستورات واشنگتن 

ی که اشاره داشتید تنش اخیر میان عربستان سعودي و ایاالت متحده آمریکا در خصوص باشد. از آن سو چنان
هم مضاف بر علت شده و در این راستا اختالف نظر در دو ظرف به جایی رسیده است که عربستان،  "نوپک"الیحه 

ید کرد. تهدید عربستان آمریکا را به کنار گذاشتن دالر از معامالت نفتی، در صورت تصویب و اجراي این الیحه تهد
هاي ماه در عربستان و آمریکا درباره اجتناب از دالر در معامالت نفتی طی دیدار مقامات ارشد انرژي دو کشور 

گذشته مطرح و درباره این موضوع حتی در اجالس اوپک نیز مذاکره شده است. حال باید دید که نتیجه آن به 
ستاي مبارزه با انحصارگرایی در بازار نفت توسط سازمان کشورهاي کجا خواهد رسید، چون الیحه نوپک در را
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در کنگره آمریکا مطرح است، اما رؤساي جمهوري این کشور تاکنون عنوان  2000صادرکننده نفت (اوپک)، از سال 
ا نکته کرده بودند که اگر کنگره آن را تصویب کند، کاخ سفید آن را وتو خواهند کرد تا تبدیل به قانون نشود. ام

جالب اینجا است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوري کنونی آمریکا، بارها اوپک را به انحصارگري در بازار نفت متهم 
کند. پس این سیاستی که اکنون کاخ سفید و ترامپ درپیش گرفته و حتی تهدید کرده است که با آن برخورد می

د که می تواند تمام رشته هاي رئیس جمهور آمریکا در است تنها به افزایش چشمگیر بهاي جهانی نفت می انجام
 .هاي نفتی ایران را پنبه کندخصوص تحریم
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 کاخ سفیدي که ایاالت متحده را تضعیف می کند؟

 نفت و ترامپ نیبجایی : نیو چ رانای

 گرت اسمیت

هی به اشتراکات ایران امور بین الملل در موسسه فناوري جورجیا نگااستاد کارشناس و  جان گارور 2006سال  در
موفق ترین، از نشئت می گیرد که هر دو  تیواقع نیاز ا رانیو ا نیروابط چفکر می کنم روح «و چین انداخت: 

ثروتمند و  يها یپادشاهاین  کهنیا؛ و اند تمدن بودهآغاز هاي ایجاد شده از  یپادشاهقدرتمندترین و بادوام ترین 
هاي غربی از بین رفته یا از اوج خود پایین کشیده شده اند... این باورها به در دوران نوین توسط قدرت قدرتمند 

جهانی کنونی ایجاد شده و تحت سلطه غرب اساسا نظم انجامیده که  يریگ جهینتاین به تمدن مشترك بوده که 
وري است که . روابط چین و ایران همبستگی آدم هاي پر غرشود نیگزیجا دینظم جد کیبا  دیناعادالنه است و با

هویت خود را در تایید دیگري می بینند. آنها به تاریخ یکدیگر احترام می گذارند و از پیشینه طوالنی روابط دو 
کشور آگاه هستند. آنها این همکاري تاریخی را عنصري مهم در جهان پیش از ظهور اروپا می دانند و مصمم 

 »کنند. هستند تا براي چرخش مجدد جهان به سمت شرق، همکاري

 نیاختالف نظرها و تنش ها را از ببا این حال، گارور به وضوح به این مساله اشاره می کند که این همکاري لزوما 
کشور اگرچه ممکن است مشابه باشد، اما با یکسان شدن فاصله زیادي دارد و دو دو  کیتلوبرد. منافع ژئوپ ینم

  هیکاالها و سرما يبرا يبازاری دهند. چین به ایران به عنوان کشور همواره برترین منافع خود را مد نظر قرار م
مترمکعب  ونیلیتر 33بشکه نفت و  اردیلیم 157(در جهان  دروکربنیه ریذخا نیتر دارنده بزرگخود و همچنین 

یحات لستمنع گسترش  مانیپگان کنند امضای از کخود و یبه عنوان متحد  نیچهم به  رانیا) تمایل دارد. گاز
 می نگرد. يو فن آور يگذار هیمنبع سرما کي (ان پی تی) و همچنین یه اهست

 اروپا هب رانیاگرایش بیشتر 

. رفتار مصرف کنندهفناوري مشاهده کرد و هم در در انتقال را می توان هم  نیچباره در رانیا دیشک و ترد اما
به یک میلیارد  2000یران با چین در سال ایران به طور قابل توجهی اروپا را ترجیح می دهد. اگرچه سطح تجارت ا

هرگز از سطح تجارت آن با اروپا بیشتر نشد. تحریم هاي انرژي و مالی که در آن  2010دالر رسید، اما تا حدود 
 2015زمان علیه ایران اعمال شد، تجارت با اروپا را متوقف کرد، اما پس از آنکه اروپا پس از حصول برجام در سال 

 درصد افزایش یافت. 53برابر با  2017تحریم ها پایان داد، تجارت دوجانبه تا سال  به بیشتر این
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مساله به ویژه در زمینه فناوري انرژي مشهود بوده است؛ اگرچه ایران از سرمایه گذاري شرکت هاي انرژي  نیا
ه نقش شرکت نفت ایران ب 2014چینی استقبال می کند، اما به دنبال تنوع در سرمایه گذاري هاست. در سال 

ملی چین در میدان نفتی آزادگان در جنوب پایان داد که این مساله به توافق اولیه با شل انجامید. اگرچه اظهارات 
اخیر بیژن نامدار زنگنه حاکی از بازگشت شرکت نفت چین به مذاکرات براي همکاري در این میدان نفتی است. 

ود داشته است. زنگنه تایید کرده که تهران از روند کار سینوپک در اما نارضایتی هاي زیادي در طرف ایرانی وج
آغاز شده، ناراضی است. اما شاید جدي ترین نارضایتی به  2016میدان نفتی یادآوران که تولید در آن از سال 

از میدان گازي پارس جنوبی مربوط شود. پس از آنکه توتال در ماه آگوست در پی نگرانی از تهدیدهاي آمریکا 
میلیارد دالري در این میدان عقب کشید، شرکت ملی نفت چین بار دیگر به تولیدکننده اصلی تبدیل  4,8توافق 
 گشت.

. مهارت به دست آوردصادرات است،  يشکل برا نیکه مناسب تر عیما یعیگاز طبمی خواهد در فناوري  رانیا
را در داخل کشور مصرف  )متر مکعب گاز اردیلیم 202خود ( انهیسال دیتول همه بایدر حال حاضر تقر رانیاگرچه ا

با ایران شریک است از این میدان براي افزایش  یجنوبدر پارس قطر که اما همسایه جنوبی آن یعنی کند،  یم
» آگرومیز«استفاده می کند. میشل ماکینسکی مدیر کل شرکت مشاوره متر مکعب  اردیلیم 124به خود صادرات 

ندارد چرا که از را  یپارس جنوبتوانایی تکمیل کردن  نیچ که داند یم یبه خوب يانرژ عیجامعه صنا«: دیگو یم
وابسته  کایآمرفناوري  هکه بی آالت نیاز ماش یاز برخ مورد نیاز براي آن محروم است و نمی تواند  یتخصص فن

 ».، استفاده کندهستند

ار توافق هسته اي و اعمال ترامپ  يجمهور سیرئ جخرواز به ویژه پس  رانیمتحده به ا االتیاهاي فشارافزایش 
در زمینه فروش نفت، چین براي ایران از داشته است.  نیبا چ رانیبر تجارت ا یقابل توجه ریثات، ها میتحرمجدد 

ه ب رانینفت ا یاصل داریخر 2018در سال  نیکه چ یدر حالاهمیت بیشتري برخوردار است تا ایران براي چین. 
 اما ایران پس از روسیه و عربستان سعودي، سومین تامین کننده نفت چین بود. شمار می رفت،

ی دولت يانرژ يشرکت ها را تشدید کند، امافروش نفت ایران در  تیمحدود می کند یاگر چه دولت ترامپ سع
بر  فشار که ادامه خواهند و هر اندازهنفت پاالیش  ينفت و پروژه ها دیخرت بزرگ در معامالدر چین به چانه زنی 

 آن در معامالت ضعیف تر خواهد شد. تیموقعیابد،  شیمتحده افزا االتیا ایران از سوي

با توجه به  ویژهبه با آن را است روابط گسترده تر واشنگتن نگران و مجبور اقدامات باره در پکندر عین حال، 
دالر (صادرات  اردیلیم 500متحده  تاالیبه ا نیصادرات ساالنه چی در نظر بگیرد. فعل يمذاکرات تجار تیحساس

 )دالر اردیلیم 40حدود (ران یتجارت آن با او خیلی قابل توجه تر از  دالر) اردیلیم 130 نیمتحده به چ االتیا
 .است
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صادرات ، نیچگمرکی آمار  توسط شرکت تحلیلگران اقتصادي بورس و بازار دربارهمنتشر شده  اتقیاساس تحق بر
هم اولین بانک این کشور بود  نیبانک کانلون چداشته است. درصد کاهش  70تبر تا دسامبر یران از اکبه ا نیچ

کانون که محدود کرد.  یانسان يسپس در ماه دسامبر صراحت آن را به کاالهاکه ابتدا تجارت با ایران را تعلیق و 
ننده به پرداخت ها براي نفت پیشتر به دلیل تجارت با ایران از سوي آمریکا تحریم شده، بانک اصلی رسیدگی ک

 ایران به یورو و یوآن بود.

ي همگی می تواند و شروع رکود اقتصادو کاهش ارزش ریال  رانیتورم در امساله تامین نیز مطرح است. افزایش 
 .هدرا کاهش د یمصرف لوازم ای یآالت صنعت نیمانند ماش ینیچ يکاالها براي تقاضا

و چندجانبه  ياز نهادها تیحما يگسترده تر برا ياستراتژ کدر راستاي ی رانیو ا برجام   از تیحما ن،یچ يبرا
اما از  محسوب می شود. یجهان يها يگذار هیو گسترش سرما یصادرات ياز بازارها يبهره بردار حالعین در 
 تهران در حمایت ازاست، پکن  رانیبا ا آنتر از تجارت  بزرگ اریمتحده بس االتیبا ا نیتجارت چ کهیی آنجا

 مد نظر قرار خواهد داد.واشنگتن را همواره 

 دالر فیتضع

 االتیااعتراض هاي  ه،یاست و مانند روسرا محکوم کرده  2015سال  يهسته ا توافقمتحده از  االتیخروج ا نیچ
اعت به اطموظف  يکشور چیهپکن این است که . استدالل ردیگ یم دهیرا ناد رانیا یبرنامه موشکبه متحده و اروپا 

 کشورها همهو تجارت با  یاسیروابط خوب س نیست. چین همچنین به دنبال ایجاد کایجانبه آمر کی يها میاز تحر
 است.متحده  االتیقطر، ونزوئال و ا ،يعربستان سعود ران،یابا از جمله آنها با یکدیگر  يرقابت هافارغ از 

. گنگ حمایت کرد رانیابا تجارت  يبراه مالی اروپا یا همان ابزار ویژاینستکس   از استقرار هیدر ماه فور نیچ
استفاده کند که  اینستکسچین حتی گفت که این کشور ممکن است از  وزارت امور خارجه يسخنگو شوانگ

 خواهد داد. شیافزارا نیز با اروپا آن ارتباطات 

 االتیاز ا رانیبا اخود تجارت محافظت از  يبرا یبه دنبال راههم  هیو ترک هیروس. ستیتنها نچین در این روند 
تا اندازه  ،برسد انیبه پا 2020مپ که ممکن است در سال ادونالد تر يجمهور استیر ران،یا يمتحده هستند. برا

و نفوذ  یاننفوذ جه فیتضعمی تواند به ترامپ  يها میتحر ایآه شمار می رود. اما مشکل کوتاه مدت ب کاي ی
 کی دیبا اینستکس«: دیگو یم رانیدر ا ایتانیسابق بر ریدالتون سف چاردیسر ر ؟منجر شودمتحده  االتیا ياقتصاد

 اروپا را جذب کند. هیاتحادخارج از  يداشته باشد و ممکن است کسب و کارها فظت از برجاماحمدر  یاسیر سیاثت
 .باشدداشته  یبل توجهقا، تاثیر دراز مدتدر  یالملل نیبدر کاهش استفاده از دالر در تجارت مساله می تواند  نیا

 منبع: لوبه لوگ
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 ارزیابی آینده اقتصادي کشور در سال پیش رو

 درس بگیریم 97از مشکالت سال 

 

با خروج ترامپ از توافق هسته اي و بازگشت تحریم ها شاهد تبعات و اثرات سوء آن بر  1397اگرچه در سال 
نیز باید شاهد تکرار  98گردد که آیا در سال باز میمسئله اقتصاد و معیشت کشور بودیم، اما نکته مهم به این 

پیرامون اقتضائات و شرایط اقتصادي کشور در سال  دیپلماسی ایرانی .همان وضعیت در سال گذشته باشیم

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و  پیش رو و میزان تاثیر پذیري آن از وضعیت دیپلماتیک، گفت و گویی را با

 :ه است که در ادامه از نظر می گذرانیدصورت داد اقتصاددان

در روزهاي اخیر شاهد افزایش شیب قیمت دالر در بازار هستیم که بسیاري از کارشناسان امر آن را 

هم در سایه در واکنش به شرایط چند وقت اخیر کشور و نیز پاسخی به وضعیت پیش روي معیشتی، آن

دونالد ترامپ از برجام می دانند؛ اما به واقع در سایه سفید در آستانه اولین سالگرد خروج مواضع کاخ

 توان چه آینده اي را براي وضعیت اقتصادي در سال پیش رو شاهد بود؟این نکاتی که اشاره شد می

همان گونه که اشاره داشتید وضعیت کشور از نظر اقتصادي در یک سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام و 
ان مساعد نیست و اثرات سوء آن بر معیشت مردم به شدت هویداست. اما نکته بسیار مهمی بازگشت تحریم ها چند

 پارامترها باید کشور اقتصادي آینده ارزیابی و بینیپیش خصوص در که است این که باید در اینجا مدنظر قرار گیرد
وامل ع این تفکیک به باید ما که ستا این مهمتر نکته. داد قرار بررسی مورد دقیق صورت به را اثرگذار متغیرهاي و

هم در اثرگذاري بر وضعیت کشور بپردازیم. به عبارت دیگر باید این را هم درك کنیم که چه شاخص ها و 
متغیرهایی در دست کشور براي ترسیم آینده اقتصادي کشور قرار دارد و چه پارامترهایی از مدیریت داخلی خارج 

 .در شکل گیري مشکالت و چالش هاي اقتصادي دانست "زانبرو"توان آن را عوامل است و می
در این راستا یقیناً مسئله میزان فروش نفت و کاهش و افزایش قیمت جهانی این کاال، تحریم ها، میزان شدت 
تنش ایران و آمریکا، مناسبات و آینده روابط اقتصادي، تجاري و سیاسی ما با اروپایی ها به خصوص در مسئله 

از تهران در کنار دیگر مسائل مانند اتفاق دو روز اخیر در خصوص  4+1میزان همراهی و حمایت اعضاي  اینستکس،
تحریم سپاه می تواند واکنش هاي مستقیم و یا روانی را بر وضعیت اقتصادي کشور داشته باشد. یقیناً مسئله 

امترهاي دیگري که در دسترس ما قرار افزایش شیب مالیم قیمت دالر در واکنش به همین پارامترها است. اما پار
دارد به شفافیت در وضعیت بودجه، مدیریت اقتصادي، نظارت بر فعالیت هاي بانکی، انضباط مالی، نحوه تخصیص 
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توان با کنترل این شاخص ها حداقل در خصوص ارز دولتی توسط بانک مرکزي و نظایر آن باز می گردد که می
 .ذار بر وضعیت اقتصادي کشور تا حد بسیار زیادي موفق عمل کردعوامل و پارامترهاي داخلی اثرگ

سال بسیار سختی بر براي کشور چه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و چه از لحاظ اقتصادي  1397به هر حال سال 
و معیشتی بود. پس دولت و مسئولین بانک مرکزي و اقتصادي باید از مشکالت سال گذشته درس هاي الزم را 

و با یک مدیریت صحیح در تخصیص ارز دولتی شرایط را براي برون رفت از این مشکالت، تعدیل وضعیت بگیرند 
تومانی را توسط بانک مرکزي به هر شخص  4200و یا حداقل عدم افزایش آن را فراهم کنند. این که دولت ارز 

ندارد تخصیص می دهد یقینا  حقیقی و حقوقی براي ورود کاالهاي بی ارزش که هیچ گونه اثري بر مصرف داخلی
هاي اقتصادي در سال پیش رو شکل می دهد. از این رو باید مدیریت تخصیص و شرایط را براي افزایش چالش

نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد ذخایر ارزي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملی، اجراي یک سیاست گذاري 
هاي الزم در دستور کار باشد. در آن صورت مشکالت  جوییدرست در خصوص دخل و خرج کشور و انجام صرفه

کشور تا حد بسیار زیادي قابلیت کنترل دارد؛ حداقل وضعیت حادتر نخواهد شد. مگر این که پارامتر هاي داخلی 
 .از کنترل خارج شوند و در کنار آن متغیرهاي خارجی هم اثرات خود را بر مناسبات اقتصادي داخلی افزایش دهد

گذشته است، به نظر نمی  1398اهی به وضعیت اقتصادي کشور در بیست روزي که از سال ولی با نگ

آید تغییر خاص و معناداري در شاخص هاي برون زا روي داده باشد، در صورتی که مسئله افزایش مالیم 

 از قیمت ارز به عنوان یکی از شاخص هاي رشد اقتصادي و نماد بیرونی نرخ تورم به شمار می رود که

 در مسئله این آیا و به موازاتش در بیست روز اخیر به وقوع پیوسته است.  97 سال پایانی روزهاي

 گیرد؟ نمی قرار شما تحلیل با تقابل

خیر، اتفاقا نکات مطرح شده تایید کننده سخن من است. همان گونه که شما هم اشاره داشتید شاخص هاي برون 
ن زیادي پیدا نکرده است. پس مسئله اي که باعث افزایش مالیم قیمت دالر تا به اکنون تغییر چندا 98زا در سال 

شده است به کاهش نظارت بانک مرکزي باز می گردد. اگر آقاي همتی از هم اکنون که این شرایط قابل کنترل 
ش است نتواند انضباط و نظارت خود را توسط بانک مرکزي اعمال کند یقین بدانید وضعیت به سمت و سویی پی

خواهد رفت که ما شاهد تکرار مسائل و مشکالت سال گذشته و حتی بدتر از آن خواهیم بود که در آن صورت 
 ارزي هاي دالل که داند می اکنون مرکزي بانک چون وضعیت از کنترل بانک مرکزي و دولت خارج خواهد شد.

ی از سوي قیمت چه با هم آن ودالر، ارز اندازه چه تا داند می مرکزي بانک اند؛ داده صورت کشور براي شرایطی چه
مردم خریداري شده است. در این رابطه مسئولین بانک مرکزي به صراحت عنوان کردند که این رقم ارز فروخته 

  .شده بیشتر از آن چیزي بوده است که مردم خریده اند. پس این مسائل با شرایط کنونی تطابق ندارد
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در حال ایجاد چالش براي اقتصاد کشور هستند؛ عواملی که دولت و به خصوص  در این میان بازیگر یا بازیگرانی
بانک مرکزي باید در شناسایی آنها که به نظر من بر آن اشراف دارد و از همه مهمتر کنترل و مدیریت آن همت 

مدت جدي داشته باشد، در غیر این صورت سرنوشت آقاي همتی هم مانند آقاي سیف خواهد بود. چون در این 
 آن از. است کرده پیدا کاهش کشور ارزي ذخایر که این یا نبودیم، ما شاهد آزادسازي واردات در بخش و بخش ها

 به گردد برمی مسئله میان این در پس. است نبوده چنین که شده مطرح ارز خرید براي جدیدي تقاضاي آیا سو
منان داخلی دش به را آن مدیریت عدم سایه در مرکزي بانک که هایی سوزي فرصت تعبیري به یا و طلبی فرصت

و خارجی ربط می دهد. البته این را هم باید در نظر داشت که برخی از شرایط و عوامل از کنترل بانک مرکزي 
خارج است و دست آقاي همتی نیست. یعنی در برخی از مسائل دست بانک مرکزي چندان باز نیست و این هم 

 .ر کنترل شرایط داخلی در بازار ارز را باعث خواهد شدافزایش محدودیت بانک مرکزي د

در آستانه اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام 

هستیم و طبق مواضع واشنگتن ما باید تا کمتر از 

هاي جدیدي در خصوص یک ماه دیگر شاهد برنامه

افزایش تحریم و فشارها و حتی احتمال عدم تمدید 

فت از ایران کشور براي خرید ن 8معافیت هاي 

باشیم. با این وصف آیا پارامترها و عوامل برون زا 

 1398براي ایجاد چالش در اقتصاد کشور در سال 

 شرایط را از کنترل دولت خارج خواهد کرد؟

به نظر من اگرچه مشکالت و چالش هاي سیاسی و دیپلماتیک سایه سنگینی بر مسئله معیشت و اقتصاد مردم 
پیگیري دیپلماسی اقتصادي تا اندازه اي تبعات آن را تعدیل بخشید. سال گذشته در گفت و توان با دارد، اما می

گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون سفر آقاي محمدجواد ظریف به هندوستان و عراق، علیرغم نقدهایی که داشتم، آن 
اد این سفرها افزایش یابد. در کنار رود که در سال پیش رو میزان و تعدرا بسیار مفید ارزیابی کردم. لذا انتظار می

آن باید مناسبات خود را با اروپایی ها براي راه اندازي سازوکار ویژه مالی شکل دهیم تا فضاي روانی جهانی براي 
 می باز داخلی عوامل کنترل به مسئله مهمترین من نظر به کماکان اما تسهیل روابط تجاري با ایران مساعد شود.

 باشیم، داشته دقیق مدیریت و نظارت اقتصادي وضعیت بر اثرگذار داخلی پارامترهاي خصوص در بتوان اگر. گردد
 .کرد کنترل را شرایط توانمی
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وقوع سیل، تبعات و اثرات سوئش در خصوص جبران خسارت هاي  مسئله متاسفانه شما در کنار نکته

وضعیت اقتصادي ما در سال پیش  ناشی از آن در شرایط تحریمی و بودجه نامساعد کشور چه اثراتی بر

 رو خواهد گذاشت؟

هاي دولت در هایی بود که از کنترل خارج شد و بار سنگینی بر شانهمتاسفانه وقوع سیل یکی از همان شاخص
وضعیت کنونی است. اما باید این نکته را اذعان داشت اگرچه وضعیت با این دست مشکالت بسیار سخت تر خواهد 

  .شود جلوگیري آن شدن بدتر وضعیت را مدیریت کرد تا حداقل ازشد، اما می توان 

امسال به عنوان سال رونق تولید نام گذاري شده است. در سایه نکاتی که مطرح شد و نیز سایر 

 ها به نظر شما تا چه اندازه این شعار می تواند محقق شود؟شاخص

و انبوه مشکالت داخلی و خارجی تا کنون دولت  گذشته 1398روزي که از سال  20همان گونه که اشاره شد در 
فرصت نکرده است در خصوص تحقق این شعار سیاست گذاري و برنامه ریزي دقیقی داشته باشد. شما شاهد 
هستید که سیل بی امان مشکالت و چالش ها تاکنون دولت را رها نکرده است و اگر وضعیت به همین منوال پیش 

سال ما با چالش هاي جدي روبه رو خواهیم بود، به خصوص آن که مسئله بودجه رود مطمئنم براي تحقق شعار 
  .و تامین خسارت هاي سیل فرصت هاي بیشتري را از دولت خواهد گرفت

با این تفاسیر امسال هم مانند سال گذشته جامعه و طیف داللی به سمت سرمایه گذاري و سود جویی 

 رز، طال و خودرو پیش خواهند رفت؟در سایر بخش هاي اقتصادي مانند مسکن، ا

یقیناً چنین است. با توجه به بررسی شاخص ها احتمال دارد این مسئله شکل بگیرد. اکنون رکودي که در بازار 
مسکن وجود دارد با سیاست اعطاي وام هاي کالن با سود هاي زیاد از جانب دولت به یک فرصت براي سرمایه 

شود. می 98ها در حوزه مسکن در سال نکته باعث افزایش بیش از پیش قیمت گذاري دالالن باب شده است و این
در بازار خودرو نیز اکنون وزارت صنعت آن گونه که باید مدیریت خود را بر خودروسازان کشور ندارد و دست این 

دالالن وابسته  گذاري در خوردوهاي پر تیراژ هم آزاد است و این همان آرزوي خودورسازان وبازیگران براي قیمت
به آنان بود. اگر چه به نظر من خود این خودروسازان هستند که مادر دالالن این حوزه به شمار می روند. لذا در 
بازار خودرو نیز فرصت براي داللی و کسب سود غیر مشروع مهیاست و خودرو دیگر به عنوان کاالي مصرفی مطرح 

نک مرکزي در نوسانات ارز، جذابیت هایی را براي سرمایه گذاري نیست. در کنار عدم مدیریت و کاهش نظارت با
ر بورس کماکان مردم در این بازار شکل خواهد داد. پس با این اوصاف دیگر مسئله تولید و یا سرمایه گذاري در بازا

 د.در حاشیه خواهد بو
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 واشنگتن به دنبال قطع درآمدهاي نفتی تهران

 چیست؟پایان بازي ترامپ در قبال ایران 

اعمال فشار حداکثري با حداقل صبر و تحمل توامان در حال رخ دادن 
است. دولت ترامپ با خودداري از تمدید معافیت مشتریان نفتی ایران 
از تحریم ها، یک قدم دیگر به سمت بر هم زدن شرایط موجود در 
رابطه با این کشور برداشته است. این تصمیم ایاالت متحده را در مسیر 

هه با چین، هند و ترکیه قرار می دهد. هر سه این کشورها از مواج
مشتریان اصلی نفت ایران به شمار می روند و در صورت ادامه خرید نفت خام از این کشور بعد از دوم ماه مه 

 احتماال با مجازات هایی از سوي ایاالت متحده مواجه خواهند شد.

مینه با هدف تحت فشار گذاشتن بیشتر دولت تهران صورت به نظر می رسد که تصمیم دولت ترامپ در این ز
گرفته است. اما تحت فشار گذاشتن تا کجا؟ نتیجه مطلوب کمپین دولت ترامپ علیه ایران هنوز تا اندازه اي نامعلوم 

آمریکا در زمان اعالم این تصمیم جدید بار دیگر امور خارجه  ریوز پومپئو کیماو حتی متناقض به نظر می رسد. 
تاکید کرد که هدف از افزایش فشار اقتصادي بر تهران آغاز روند مذاکرات جدید با هدف رسیدگی به سیاست هاي 
بی ثبات کننده آن است. این مساله با موضع دیرینه ترامپ هم که به دنبال دستیابی به یک توافق بهتر با جمهوري 

 اسالمی است، همخوانی دارد.

ایند باشد، اما تصور اینکه فشار شدید می تواند تهران سرسخت را به مصالحه توهمات فردي ترامپ شاید ناخوش
وادارد، تماما غیر واقع گرایانه نیست. رهبران ایران از دیرباز در برابر مذاکره با ایاالت متحده مقاومت می کردند، 

دیدي را در تهران براي فوریت ج 2013تا  2010اما تدابیر اعمال شده از سوي دولت باراك اوباما در سال هاي 
یافتن راه حلی براي بحران ایجاد کرد که آغاز کننده مذاکرات دو و چند جانبه بود. در دیگر بازه هاي زمانی پس 

 از انقالب اسالمی هم در موارد اعمال فشار تهران را به قائل شدن امتیازات غیر قابل تصوري وا داشته است.

یک چیز می گوید و قلبشان چیز دیگر؛ آن طور که جان بولتون مشاور رامپ دولت تلب هاي مقامات حال،  نیا با
تغییر نظام در ایران است. طبق قابل قبول  نهیگزبراي آنها تنها رسد  یبه نظر مامنیت ملی دولت ترامپ گفته، 

ش در سخنرانی جدول زمانی که بولتون ارائه کرده، دولت ترامپ در حال از برنامه عقب افتاده است: او دو سال پی
 فروپاشی جمهوري اسالمی را جشن خواهند گرفت! 2019براي گروه تبعید شده از ایران گفت که تا پیش از 

براي بقا خیلی  یاسالم يجمهور يمهارت هادرك اینکه بولتون و هاي قبلی  ییشگویپاحساس غیرممکن بودن 
 شیافزا يتالش ها برادولت ترامپ در  یناگهانه بیشتر از آن چیزي است که تصور می شده، تا اندازه اي علت عجل

سوزان مالونی، مشاور 
اسبق وزارت امور 

خارجه امریکا و عضو 
موسسه بروکینگز
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 بلقا يها نهیهز رانیا هیعل کایآمر يها میمجدد تحررا توضیح می دهد. تا همین حاال هم اعمال  رانیفشار بر ا
را رانده و  یگذاران خارج هیسرماهمراه بوده و  یارزش ارز داخلبا کاهش ه ککرده تحمیل کشور بر این را  یتوجه

ی ایران انجامیده است. طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران الملل نیتر شدن معامالت ب دهیچیپبه 
درصد کوچک خواهد شد و کمبود بسیاري از اقالم ضروري مشهود خواهد بود و این تجربه براي  6در سال جاري 

 سال جنگ با عراق دارد. 8بسیاري از ایرانی ها آشناست و شباهت هایی با 

تهران توانسته با حداقل آسیب به ثبات سیاسی یا توانایی در منعکس کردن قدرت، رسد  یحال، به نظر م نیا باو 
ایران به گروه هاي تحت حمایت آن همچون  ياقتصاد ياز کاهش کمک هااین دوره را بگذراند. قطعا نشانه هایی 

نظام جمهوري اسالمی  یفروپاشچندانی دال بر در سوریه دیده می شود، اما شواهد بشار اسد دولت حزب اهللا و 
و نقض  يهسته ادولت ترامپ براي خروج از توافق  زیطعمه وسوسه انگوجود ندارد. به عالوه، تهران تا کنون 

را نگرفته است؛ اما این چیزي است که ایاالت در منطقه  کایمنافع آمر هیعل انهیجو یاقدامات تالف اتعهداتش ی
در کمپین اعمال فشار حداکثري علیه ایران به آن  یالملل نیتر ب هگسترد یبانیپشت آوردن متحده براي به دست

 نیاز دارد.

یافتن به  دست يلحظه مناسب برابود، شاید این شرایط ناخوشایند می توانست  یپلماسیدهدف ترامپ واقعا  اگر
 هايشارا فخود را ب یبه سادگاحتماال تهران  که چشم اندازنتیجه اي مطلوب در برابر تهران را فراهم آورد. اما این 

براي رهبران ایران، . واشنگتن در پی خواهد داشتدولت  يبرا يدیطرات جداختطبیق خواهد داد، ممدت  یطوالن
بقا به مثابه پیروزي است. دولت ترامپ هم در پی نگرانی از آنکه تهران پیروزي شیرین را از واشنگتن بگیرد، اکنون 

 کردن ضربه اي مهلک برآمده است. در صدد وارد

همه اقدامات انقالبی دیگر، براي پیش بینی خیلی زود است. یک دهه گذشته موفق خواهد شد؟ همانند  ایآاما 
منابع و انگیزه  یالملل نیجامعه بوارد آورد و  رانیاقتصاد اایاالت متحده می تواند صدمات شدیدي به که نشان داده 

نمونه اي در تاریخ وجود ندارد که از استفاده موفق از فشار  چیهیجه را ندارد. با این حال، الزم براي تغییر در نت
ثبات منطقه  اآوردنی یدوام  یدموکراس کاقتصادي خارجی براي جرقه یک تغییر سیاسی از نظامی اقتدارگرا به ی

 خبر دهد. يا

صمیم گیرندگان در کاخ سفید عواقب ثانویه و ثالث به عالوه، دالیل کمتري براي باور به این مساله وجود دارد که ت
اقدامات خود و جنگ اقتصادي علیه ایران را در ارتباط با منافع آمریکا و متحدانش در نظر گرفته باشند. ایران 
پیشتر تهدید کرده اگر نتواند نفت صادر کند، همسایگانش هم به همان سرنوشت دچار خواهند شد؛ و ابزار آزموده 

براي عمل به این تهدید دارد. شاید بد نباشد ترامپ که عموما خشمش از هر اتفاقی و به ویژه افزایش شده اي 
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قیمت بنزین را در توئیتر اعالم می کند، اندکی به این مساله بیندیشد که ایجاد یک بحران نفتی تمام عیار در 
 .خلیج فارس در میانه کمپین انتخاباتی هیچ سودي براي او نخواهد داشت

 منبع: بروکینگز 
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 آینده اقتصادي کشور در سال پیش رو با چه چالش هایی روبه رو است؟

 لزوم تغییر رویکرد اقتصادي دولت

 
ها و فشارهاي اقتصادي بر جمهوري اسالمی ریزي جدي ایاالت متحده آمریکا براي افزایش تحریمدر سایه برنامه

ولویت و کانون مسائل و مشکالت کشور بدل خواهد شد. در این راستا ایران، یقیناً مسئله معیشت روز به روز به ا
از اردیبهشت سال گذشته چالش هاي ریز و درشت اقتصادي به وضوح در جامعه قابل لمس است. با این وصف و 

توان گفت که سال پیش رو علی رغم مشکالت متعددي که در سال گذشته براي معیشت مردم روي داد، آیا می
است؟ با وجود مشکالت متعدد و بار مضاعف تامین خسارتهاي ناشی از سیل میزان تحقق شعار  97سال  هم تکرار

ابراهیم  وگویی را بابراي بررسی این مسائل، گفت دیپلماسی ایرانی رونق تولید تا چه اندازه میسر خواهد بود؟

 :می گذرانید صورت داده است که در ادامه از نظر رزاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان

با توجه به اینکه تحریم ها در یک سال گذشته مشکالت و سختی هاي جدي را براي معیشت و اقتصاد 

مردم فراهم کرده و مضاف بر آن وقوع سیل در روزها و هفته هاي اخیر بار مضاعفی براي کشور و دولت 

 که خصوص به داد، صورت را عملیاتی اقدامات تولید رونق توان نسبت بهبه وجود آورده است، آیا می

 نشده هم شعار این راستاي در گذاريسیاست به موفق درشت و ریز مشکالت واسطه به دولت تاکنون

 است؟

در پاسخ به سوال شما باید به این نکته مهم اشاره کنیم که آیا مسئله مشکالت اقتصادي نظیر رکود، تورم، تحریم، 
توان گفت این دونالد ترامپ و یک سال اخیر باز می گردد و یا این که میاشتغال، مسکن و نظایر آن فقط به دوره 

به گریبان است و این دولت ها بودند که نتوانستند  دست آن با کشور هاست سال که مشکالت، مشکالتی بوده
ان آقاي سال برنامه هاي جدي را در دستور کار قرار دهند. من معتقدم که از زم 40براي رفع و تعدیل آن در این 

هاشمی رفسنجانی دولت ها تا کنون با پیگیري سیاست لیبرالیستی سعی کردند تنها به واردات کاال، تکنولوژي و 
رغم هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبري دولت ها هیچ گونه گام مهم، راهبردي صنایع دست بزنند و اساساً علی

کرد. اگر ما در طول  98توان مسئله را فقط محدود به سال و عملیاتی را در این خصوص صورت نداده اند. پس نمی
که کل دیپلماسی بر روي برجام متمرکز شد، می توانستیم شرایط  92سال هاي گذشته، به خصوص از سال 

  .دیگري را براي توانمند سازي اقتصادي طراحی کنیم، اکنون مسئله ما با تحریم ها این قدر سخت نمی شد

  در بستر این مشکالت امکان تحقق شعار سال وجود ندارد؟پس شما معتقدید که 
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توان شعار سال را محقق کرد. هاي ریز و درشت هم میمن چنین اعتقادي ندارم. در بستر همین مشکالت و چالش
منتهی نکته من این است که اگر اندیشه هاي لیبرالی که در طول این سال ها بوده است، وجود نداشت ما سال ها 

 .بردیمانسته بودیم این شعار را محقق کنیم. اقتصاد شرایط را براي توانمند سازي درونی به کار میپیش تو

از طرف دیگر مگر مقام معظم رهبري براي اولین بار است که مسئله رونق تولید، اهتمام براي تولید کاالي داخلی، 
و تغییر الگوي مصرف جامعه مطرح کرده اند، مبارزه گسترده و اساسی با فساد، ضرورت نگاه به اقتصاد مقاومتی 

پس چرا هیچ کدام از این شعارها آن گونه که باید محقق نشده است؛ حتی رهبري امسال هم به صراحت عنوان 
کردند که از میزان تحقق شعار سال گذشته گلگی دارند؛ چرا این اتفاق افتاده است. جواب خیلی واضح است، چون 

ین مسئله ندارد. آقاي دکتر حسن روحانی خود را وام دار سیاست آقاي هاشمی رفسنجانی دولت هیچ اعتقادي به ا
داند. لذا دولت به طور کامل و دربست در اختیار این نگاه لیبرالیستی اقتصادي است، آن هم بدترین نوع می

لبیرالیسم. چون اگر درست به مفهوم اقتصاد لیبرالی و 
که عالوه بر مسئله  کاپیتالیستی نگاه کنیم می فهمیم

مالکیت خصوصی، ضرورت تولید و اهمیت به کار واشتغال 
بسیار حائز اهمیت است. اما متاسفانه ما یک نوع لیبرالیسم 
عقب افتاده را براي کشور تجویز کرده ایم که مانند دوره 
محمدرضا پهلوي فقط پول نفت را به واردات کاال اختصاص 

حتی توان تولید ارزش خام. یعنی دهیم، آن هم نفتمی
افزوده براي این صنعت مهم را هم نداریم. صنعتی که از 

خورشیدي مل شده است. یعنی ما در این  20اوخر دهه 
  سال نتوانسته ایم کاري براي ارزش افزوده و عدم خام فروشی نفت بکنیم؟ 50

اقتصادي و معیشتی کشور انداز با این وصف جداي از مسئله رونق تولید، اساسا ارزیابی شما از چشم

  در سال پیش رو چگونه است؟

ریزي شده از جانب دولت در خصوص مسئله متاسفم که این را می گویم، اما من معتقدم که یک سناریوي برنامه
معیشت و اقتصاد کشور در حال اجراست. هر چند این سناریو و باور من و شاید بسیار رادیکال و در عین حال بد 

، اما من معتقدم که تمام اهتمام دولت افزایش چالش ها و مشکالت معیشتی مردم براي ایجاد نارضایتی بینانه باشد
از نظام است. در این رابطه اگر چه در ظاهر رئیس جمهور و دیگر وزراء دغدغه معیشت جامعه را دارند و یا 
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ن چه روي می دهد کامال مخالف با شعارهایی ضد سیاست ها و برنامه هاي غرب را مطرح می کنند، اما در عمل آ
 .این مواضع و گفته هاي خود آقایان است

ها و فشارهاي آمریکا و دستان خالی دولت از منابع بودجه اي را می توان ولی آیا تاثیر مخرب تحریم

 انکار کرد؟

دارد. پس میلیارد دالر درآمد ارزي  60تا  50چه کسی گفته که دست دولت خالی است. دولت در سال حداقل 
هزار تومان افزایش  20نباید مسئله را طور دیگري نشان داد. اما سال گذشته ما شاهد بودیم که دالر تا نزدیک 

هاي اشتباه دولت. ما به جاي دادن بی حساب و کتاب ارز به وارد کننده باید پیدا کرد، چرا؟ فقط به خاطر سیاست
رسد که دولت کماکان هم به نظر می 98یم، کما این که در سال دادهاي جدي را از تولید کننده صورت میحمایت

همان راه گذشته را در پیش گرفته است. شما سال گذشته به وضوح دیدید که آن همه ارز با نرخ دولتی چگونه 
حیف و میل شد. چون بخشی از آن اساساً در تامین کاالهاي اساسی و واردات مصرف نشده و در یک سودجویی 

ذیانه بسیاري این ارز دولتی را در بازار با نرخ آزاد فروختند و یا بخش دیگري هم که به خرید کاال واودذات بسیار مو
اقدام کردند به محض ورود کاال آن را با قیمت دالر آزاد به فروش رساندند و این یکی دو مورد نبود. این میزان از 

 مهمتر آن از و مجلس نظارت ستیم از قبل کنترل کنیم؟ تشتت دولت ناشی از چیست؟ آیا این مسائل را نمی توان
 شد؟ چه قضاییه قوه

یعنی افزایش شیب مالیم قیمت دالر در هفته هاي اخیر ناشی از این مسئله است و یا واکنش روانی 

 ؟بازار به فشارهاي آمریکا عامل این افزایش نرخ ارز بوده است

روزهاي اخیر نمی تواند تا این اندازه متاثر از مسائل سیاسی و به هیچ وجه مسئله افزایش نرخ ارز و دالر در 
دیپلماتیک خارج از کشور باشد. اساسا ریشه تمام مشکالت داخلی کشور در بعد اقتصادي و معیشتی ناشی از عدم 
مدیریت، نبود نظارت و فقدان یک برنامه و راهبرد اساسی در تقابل با مشکالت است. وزارت صنعت، معدن و 

رت، نفت کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، رئیس بانک مرکزي، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و حتی تجا
در گام بعدي وزارت امور خارجه تا کنون چه کاري براي مشکالت معیشتی انجام داده اند، جز تخصیص ارز به وارد 

 پرداخت که هم مالیاتی هویت بی گاه و الحال معلوم اهگ گنندگان، وارد این سو آن از کننده براي تامین نیاز و کاال؛
دولت باشد. پس دولت امکانات زیادي دارد،  براي درآمد منبع یک تواندمی کنونی شرایط در که مالیاتی. کنند نمی

کند که اما به واسطه نبود مدیریت از این امکانات و شرایط به بدترین شیوه استفاده می شود. چون دولت فکر می
مه مشکالت با واردات حل می شود و در این راستا دالرهاي ارزان دولتی را به برخی افراد خاص خود تخصیص ه

می دهد. از آن طرف شما به میزان نقدینگی شبکه بانکی کشور نگاه کنید. کدام بخش از این نقدینگی صرف تولید 
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ودجویی از مردم هستند و با یک سیستم هاي ما هم اکنون به بدترین شیوه ممکن به دنبال سشده است؟ بانک
رباخوار مانند یک موریانه ریشه هاي اقتصاد و معیشت مردم را می خورند و به نام بانکداري اسالمی، بدترین نوع 

 .کنند که حتی مشابه آن در کشورهاي سکوالر و الئیک هم وجود ندارداقتصاد ضد اسالمی را پیاده می
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 نظامیاولویت دیپلماسی بر ابزار 

 دولت ترامپ همان فرضیات اشتباه حمله به عراق را در مورد ایران پیش گرفته است

 

 تیموفقصبورانه انباشت «به عنوان  یپلماسیبه دیک مرتبه  متحده االتیاپیشین خارجه امور  ریوز نجریسک يهنر
و مورد احترام  يحرفه ا پلماتیبرنز د امیلیو یزندگدرباره  سال 30از  شیباین جمله براي اشاره کرد.  »یجزئ يها

دولت در ایاالت متحده در خط مقدم دیپلماسی بوده و در برخی از  5در برنز ایاالت متحده صدق می کرده است. 
برنز همچنین یکی از مذاکره کننده هاي ویلیام بزرگ ترین پیروزي هاي دیپلماتیک آمریکا نقش داشته است. 

کانال «تحت عنوان  خود کیپلماتیخاطرات داو در  رجام بوده است.ارشد ایاالت متحده در روند حصول ب
نظامی سازي «از این مساله ابراز نگرانی کرده که ایاالت متحده هنوز درس خود را از حمله به عراق و آنچه » پشتی

 می خواندش، نگرفته است.» دیپلماسی

 مخاطب هدف شما چه کسی است؟ اشاره کرده اید.» یپلماسید تجدید«ي به فور ازینه بخود  کتابدر 

است و سعی دارم دیپلماسی واشنگتن گذاري در  استیجامعه سرده ام، مخاطبم وراي ک دیکاتم همانطور که در کتاب
را به زندگی بسیاري از دیگر خوانندگان وارد کنم، چراکه دیپلماسی عمدتا از کانال هاي ارتباطی پشتی جواب می 

منافع کنون از هر زمان دیگري مهم تر است که دریابیم دیپلماسی براي ارتقاء اکنم که  یفکر م نیهمچندهد. 
بسیار اهمیت دارد. اهمیت استفاده از دیپلماسی بیشتر و بیشتر شده است و من نگران در خارج از کشور  کایآمر

می کنم در  آغاز نشد، اما فکر 2017نادیده گرفته شدن آن در دولت دونالد ترامپ هستم. این مشکل در سال 
 قیاس با چند سال گذشته با سرعت بیشتري رو به وخامت گذاشت.

متوجه شده اند و از آن با اطمینان کمتري استفاده می اشتباه را  یپلماسیکه د ده ایکتاب خود نوشت در
خارجه دولت ترامپ بارها وعده داده است که این اطمینان را به وزارت  امور وزیر ،شود. مایک پومپئو

خارجه بازگرداند. فکر می کنید انتخاب واژگان شما تاثیر گذار بوده است و پومپئو در مسیر درستی ر امو
 پیش می رود؟

 کریب مزیامور خارجه ج ریوز ينسبتا جوان که برا پلماتید کیبه عنوان  اتمیکتاب را با صحبت کردن درباره تجرب
ساله، بیکر و برمت  41ر می کرد، آغاز کردم. بوش در دوران ریاست جمهوري جورج اچ. دابلیو بوش (پدر) کا

مشاور امنیت ملی گروه قدرتمندي بودند. در آن زمان هیچ کسی فکر نمی کرد پایان جنگ سرد  ،اسکوکرافت
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امکان پذیر باشد. از این رو، فکر می کنم ماهیت سیستماتیک دیپلماسی تاثیرگذار خیلی بیشتر از اظهارات 
 رئیس جمهوري کنونی می شنویم، اهمیت دارد.پیروزمندانه اي که از 

از کتاب خود با جزئیات درباره چگونگی فصل می شود. در یک سالگرد جنگ عراق شانزدهمین  ماه نیا
ند کردن حمله به عراق سخن گفته اید. اکنون دتان و دیگر مقامات ایاالت متحده براي کُوتالش هاي خ

 آموخته است؟درستی متحده درس خود را به  االتیاید سال از آن زمان گذشته، فکر می کن 16که 

ي است که همه ما مطرح نتقادا نیکنم. ا ینه، من فکر نم
سیاستمداران هر دو  ، منظورمما در واشنگتنمی کنیم. 

. مدت داریم کوتاهحافظه اي  حزب است، گاهی اوقات
بر بسیاري از دیگر گزینه ها بود که  يابر 2003عراق 

انتقادات [باراك] اوباما  يجمهور سیرئاز  سایه انداخت.
 يدرس هااز » يریادگی«زیادي کردند مبنی بر اینکه 

همان از  یبرخ، امروزرا زیادي جدي گرفته است. عراق 
 2003فرضیات اشتباهی که به تسریع حمله به عراق در 

انجامید را در اظهارات دست کم برخی از سیاستمداران 
تواند  یمتحده م االتیا کجانبهت اشتباهی همانند اینکه چطور رویکرد شدیدالحن و ییافرضدر دولت می شنوید. 

نظام ایران یا تسلیم شدن آن منجر شود که من فکر می کنم این ها فرضیاتی مغایر با تاریخ است. با انحطاط به 
مخالفتی ندارم؛ اما فکر می این مساله که اقدامات ایران منافع ما یا دوستانمان در خاورمیانه را تهدید می کند، 

کنم که خارج شدن از توافق هسته اي یک اشتباه اساسی بود. از این رو، پاسخ کوتاه به سوال شما خیر است. این 
 قرار بگیرند و من فکر نمی کنم آنها را به درستی آموخته باشیم.توجه مورد  دیهستند که با ییها درس ها

و خودتان  کیپلماتیدجه دیپلماتیک هم اشاره کرده اید: اقدام جداي از عراق به یک موفقیت قابل تو
 دیکن یفکر می. کشتار جمع يبرنامه سالح ها ي وادار کردن معمر قذافی به کنار گذاشتنبرا گرانید

 داشته باشد؟ یمذاکرات با کره شمال در ترامپ دولت يبرا ییدرس هااین اتفاق می تواند 

هسته  يامروز سالح ها یشت. کره شمالدایی داکامال ابت یبرنامه اتم کین زمان در آ یبیلخیلی فرق دارد.  طیشرا
سالح هاي بیشتر ادامه می دهد. اگر به کره شمالی امروز و  دیتولخود براي  تیظرفبه توسعه همچنان دارد و  يا

شانسی وجود  رهبر کره شمالی در هانوي نگاه کنید، متوجه می شوید که هیچ ،نشست ترامپ با کیم جونگ اون
چه کاري است که  نیها ا پلماتید يسوال براندارد که این کشور در آینده نزدیک غیرهسته اي شود. از این رو، 

 انجام دهند؟ کاهش خطرات يبرامی توانند 
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کاخ سفید از مذاکرات هسته اي ایران به بدي یاد می کند، اما اگر کنایه موجود در شرایط را نادیده بگیریم، می 
با ایرانی ها داشتیم به عنوان یک الگو نگاه کرد. این توافق نتیجه  2013ن به توافقنامه اولیه اي که در پایان توا

حاصل از مذاکرات پنهانی دو جانبه اي بود که در سراسر آن سال داشتیم و البته همکاري فعاالنه ما با شرکاي بین 
را از بسیاري جهات به عقب برگرداند و تدابیر نظارتی شدیدي  المللی مان. این توافق اولیه برنامه هسته اي ایران

را در ازاي تسهیل جزئی تحریم ها به اجرا درآورد و بدین ترتیب، ما اهرم فشار خود یعنی تحریم ها را براي 
 تر حفظ کردیم. مذاکرات جامع

 یکره شمال ، امانده انداشت يهسته ا يسالح های ها هرگز رانیابه این دلیل که  ستندیمشابه ن تیدو موقع نیا
که اظهارات  ن معناسته آب نیاما اجواب می دهد.  یکره شمالی روي چارچوبچنین کنم  ی. اما فکر مدارد

 شود.آغاز  یپلماسیکار سخت دگذاشته و کنار باید  کیپلماتیدپیروزمندانه و نامه هاي عاشقانه 

را مجددا به متحده  االتیادر صورت پیروزي،  گفته اند که يجمهور استیردموکرات انتخابات نامزد  5
یک یا دو  يجمهور استیتواند ر یم رانیا توافق دیکن یفکر مباز می گردانند.  رانیا يهسته اتوافق 

به برجام چه کاري باید انجام متحده  االتیاآتی براي بازگرداندن دولت را دوام آورد؟ مپ اتردوره اي 
 دهد؟

دور راي ب يجمهور سیاما اگر رئبماند؛  ترامپ دولتسعی می کند منتظر پایان  نرایادولت است که  نیا حسم
رود بآنگاه آنها احتماال دیگر تمایلی به صبر کردن نخواهند داشت. اگر شرایط به گونه اي پیش دوم انتخاب شود، 

وپایی ها و دیگران دوام که دولتی جدید روي کار بیاید و مناقشات جدیدي ایجاد نکند، برجام احتماال با حمایت ار
می آورد و آنگاه تنها چالش این خواهد بود که چطور مجددا عضو توافق شویم و در عین حال به یک سري نگرانی 

 هاي عمومی درباره توافق رسیدگی کنیم.

ید. معناي آن چیست و چرا براي سیاست ه ادادهشدار  »یپلماسید يساز ینظام«درباره خود کتاب در 
 خطرناك است؟ کایمرخارجی آ

عادت کرده ایم بیش از اندازه بر ابزارهاي  سمیترور هیعل یجنگ جهانسپتامبر و در دوران  11پس از  ژهیبه و
م می آید ادی. میکنبرخورد  کمبود منابعنظامی و اطالعاتی تاکید و با دیپلماسی به عنوان نوعی راهکار در صورت 

میخ را  یهر مشکلباشد، آنگاه چکش  کي که در اختیار دارید یا ابزاراگر تنهکه رئیس جمهوري اوباما بارها گفت 
نقش کلیدي ایفا می کنیم چون دست بهتري براي بازي کردن داریم از موارد  ياریدر بسهم ما هنوز خواهید دید. 

ل و این بدان معناست که باید به سیاست بیشتر توجه شود. مساله این نیست که دیپلماسی همه مشکالت را ح
سپتامبر قرار نبود با القاعده بر سر تسلیم آن مذاکره کنیم. ابزار نظامی و اطالعاتی اساسی  11می کند. بعد از 
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هستند. اما موارد بسیاري هم هستند که می توان از دیپلماسی براي خنثی کردن مشکالت و خودداري از به کار 
 در بر دارد، استفاده کرد.گرفتن نیروي نظامی آمریکا که هزینه جانی و مالی زیادي 

 منبع: فارن پالسی
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 رو چشم انداز اقتصادي ایران در سال پیش

 ها ندارد، پس احتماال اوضاع بدتر می شوددولت هیچ نگاه راهبردي براي تقابل با تحریم

 
نده است که بسیاري از کارشناسان را به این باور رسا 98افزایش مالیم نرخ ارز در روزها و هفته هاي آغازین سال 

هایی را براي تکرار اتفاقات تلخ سال گذشته دید؛ اتفاقاتی که تشتتی جدي را در حوزه از هم اکنون می توان پالس
اقتصاد و معیشت و حتی در مقوله اجتماع و سیاست براي کشور رقم زد. در این راستا نکته مهم دیگر به این باز 

هاي ایاالت متحده آمریکا می توان انتظار داشت که سال پیش گردد که آیا در صورت جدي تر شدن تحریم می

محمدقلی  براي بررسی این مسئله، گفت و گویی را با دیپلماسی ایرانی .باشد 97رو حتی سالی سخت تر از 

 :صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان

ر حکایت از افزایش مالیم نرخ دالر در بازار را می دهد. با توجه به برخی از اخبا 1398با آغاز سال 

تجربیات تلخی که در سال گذشته شمسی پیذامون نرخ ارز و تبعات سنگین آن بر دیگر ابعاد معیشتی 

هزار تومانی در سال گذشته  20مردم می توان گفت که سال پیش رو نیز تکرار همان داستان تلخ دالر 

 می توان سنایی هاي بدتري را متصور بود؟ است و یا اینکه

هاي چنانی که اشاره داشتید مسئله اقتصاد و معیشت جامعه، نه تنها در حوزه بازار ارز که در همه ابعاد با چالش 
بسیار جدي مواجه است؛ از مسئله دالر و بازار طال گرفته تا مسکن، خودرو، میزان پایین دستمزدها، اشتغال، تورم، 

دیگر ابعاد. آنچه مسلم است در سایه این مشکالت میزان نقدینگی که به عنوان یک سرمایه ارزشمند نزد رکود و 
روند سبب شده تا در کنار این جامعه وجود دارد و افراد براي بقا و افزایش آن به سمت بازار هاي داللی پیش می

ن سال ها دولت و ساختار اقتصادي کشور مشکالت نتوان تبعات منفی آن را مدیریت کرد. متاسفانه در طول ای
هیچ گاه نتوانستند برنامه جدي براي مدیریت این میزان از نقدینگی جامعه را داشته باشند و در شرایط تحریمی 
کنونی این موج نقدینگی با یک حرکت جدي به سمت فرصت طلبی اقتصادي موجب ان شده است تا چالش هاي 

توان مسئله تحریم و فشارهاي ایاالت متحده آمریکا را نادیده در کنار آن نمی معیشتی مردم جدي تر شود. البته
گرفت، اما آنچه چالش هاي معیشتی کنونی جامعه را به شدت پر رنگ تر می کند، عدم مدیریت از سوي مسئولین 

هستیم، آن هم است. اکنون عالوه بر تورم در قیمت ها ما شاهد کمبود و حتی نبود برخی از اقالم مصرفی مردم 
 .در شرایطی که دولت بارها و بارها گفته است که جامعه در خصوص کاالهاي مصرفی اساسی خود نگران نباشد

 باشیم؟ 97یعنی شما معتقدید که از هم اکنون ما باید منتظر سالی به مراتب سخت تر از 
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هایی که اساساً دولت تنها به برنامه دهد. چیزي که کامال مشخص است این استمتاسفانه شرایط این گونه نشان می
کوتاه مدت و موقتی براي گذر از این شرایط می نگرد. این بدان معنا است که مسئولین هیچ نوع نگاه راهبردي 

ها را در دستور کار ندارند، فقط نگران شرایطی هستند که نتوانند در سایه آن نفت خود را براي تقابل با تحریم
ن کاالهاي اساسی را بخرند. در صورتی که مسئله تولید اشتغال و رکود و تورم هستند به حال بفروشند و با پول آ

شود که آن موج نقدینگی امسال هم سر از بازارهاي اند. این مدیریت نیست. همین شرایط سبب میخود رها شده
  .داللی درآورد و شرایط را بغرنج تر از سال گذشته کند

ز انتقاد جدي به عدم با توجه به این میزان ا

مدیریت مسئولین، به خصوص در حوزه معیشتی 

و اقتصادي، شرایط را براي ایجاد یک جنبش 

اجتماعی در سایه این مشکالت تا چه اندازه 

 نزدیک به واقعیت می دانید؟

ببینید مسئله آستانه تحمل مردم است. شما به شرایط 
صرفاً  نگاه کنید. اکنون نگاه مسئولین 97اقتصادي سال 

نگاه شعاري و پوپولیستی است که داعیه همدردي با مردم را دارند، ولی در عمل آنچه روي نمی دهد حل مشکالت 
است و جامعه هر روز شاهد پررنگ شدن مشکالتش است. به نظر من شرایط و آستانه تحمل جامعه در کنار نبود 

  .است هاي مدنی و اجتماعی و چالش هاي دیگر در حال پر شدنآزادي

در سایه اتفاقاتی که به واسطه سیل امسال روي داده است و به واسطه آن حواشی جدي را هم براي 

تواند در کنار چالش هاي معیشتی کاتالیزور و دولت شکل داد، آیا می توان گفت این مسئله هم می

 تسریع کننده شکل گیري جنبش هاي اجتماعی باشد؟

گردد که ما در یک جامعه سیاست زده زندگی می کنیم، لذا هر ئله باز مینکته مهم در این خصوص به این مس
 نکته این پیرو چیزي رنگ و بوي سیاسی می گیرد. اکنون سیاسی ترین مسئله جامعه اقتصاد و معیشت است.

ی و رقابت سیاس انتقام کشی، وزن براي محلی و شود سیاسی تواند می هم زلزله و سیل مانند طبیعی بالیاي حتی
حزبی و جناحی قرار گیرد. سال گذشته سالی بود که خشکسالی به صورت جدي مشکالت را براي جامعه ایجاد 
کرد و امسال هم سالی بود که افزایش چشمگیر بارندگی ها هم این چالش ها و خسارت ها را شکل داده است، 

ي طبیعی چیزي است که در همه ولی چیزي که به شدت مشهود است همان عدم مدیریت است. مسئله وقوع بالیا
دهد، اما متاسفانه در کشور ما به واسطه نبود آن مدیریت اکنون با شرایطی مواجه هستیم که کشورها روي می
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حداقل تا دوسال دیگر باید تبعات منفی این سیل را تحمل کنیم. من اکنون بر این باورم که تنش هاي اجتماعی 
سئولین گره خورده است و هر لحظه امکان دارد این اتفاق روي دهد. البته به شکل بسیار جدي به عدم مدیریت م

تواند منظور من از جنبش اجتماعی ظهور و بروز آن در اشکالی مانند اعتراضات خیابانی نیست، بلکه این جنبش می
ال سال خود را در قالب هایی مانند کاهش پررنگ و یا حتی عدم مشارکت سیاسی نشان دهد، به خصوص که امس

 امسال که رسدمی نظر به صورت این در. دارد مردم به انتخابات است و ساختار سیاسی کشوري هم نگاهی جدي 
 .دهد نشان مسئولین به مردم طرف از جدي سرخوردگی  را خود اجتماعی جنبش واکنش

ت که جام درگیر مسائل نکته دیگر به نوع نگاه مسئولین پیرامون اعتراضات جامعه باز می گردد. اکنون سال هاس
و مشکالت اقتصادي است و عدم مدیریت دولت هم بار مضاعفی بر این مشکالت است، اما جامعه توانسته است با 
نوعی تطابق با این شرایط در طول این سال ها زندگی را به پیش ببرد، ولی در کنار آن اعتراضات جدي خود را 

یجاد که مسئولین اجازه ظهور این اعتراضات به صورت مدنی نمی کم و بیش مطرح کرده است، ولی مسئله مهم ا
دهند و این مسئله شرایط را بدتر می کند. ما باید بپذیریم که اگر مسائل سیاسی و رقابت هاي جناحی می تواند 

 ها بربهانه اي اندك براي شکل گیري جنبش اجتماعی باشد، یقیناً مسئله معیشت، اقتصاد و تاثیر مخرب تحریم
 .زندگی مردم در کنار ناکارآمدي به شدت پررنگ مسئولین یقیناً جامعه را به سمت اقدامی بی بازگشت می برد
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 تهران و واشنگتن هر دو بازنده اند

 علیه ایرانمتحده  االتیفشار اجدیدترین اعمال 

شدیدالحن دولت ترامپ با هدف پایان دادن به اقدامات بی ثبات  استیس 
ها  یاز حزب اهللا در لبنان و حوث تیقه از جمله حمار منطکننده ایران د

دولت ایاالت متحده در این زمینه تا کنون طراحی شده است؛ اما  منیدر 
 هیچ موفقیتی به دست نیاورده است.

 از برنامه جامع اقدام مشترك رامتحده  االتیا 2018ماه مه سال  درترامپ 
خارج کرد. ، جهان بزرگ يقدرت ها و دیگر اوباماباراك دولت توسط  حاصل شده يتوافق هسته ا) یا همان برجام(

از سر خواهد گرفت و حتی این برنامه را خود را  يهسته ا يها تیبه سرعت فعال رانیمنتقدان هشدار دادند که ا
 کشورها ریساشکست در جلب حمایت  بامتحده  االتیا آنها معتقد بودند که با سرعت بیشتري پیش خواهد برد.

از  ياریو بسهنوز دوام آورده است برجام  ،حال نیبا اعلیه ایران، خود را منزوي می کند.  ها میتحردر اعمال 
ماه از عمل می کنند. متحده  االتیا میتحرهم در مغایرت با قانون انسداد اتحادیه اروپا، به  ییاروپا يشرکت ها
به حدود این کشور کاهش یافته و فروش نفت اعمال کرده،  ی را علیه ایراننفت يها میمتحده تحر االتیانوامبر که 

اعطایی از  تیهمچنان تحت معاف هیو ترک یهند، ژاپن، کره جنوب ن،یاست. چرسیده بشکه در روز  ونیلیم 1,5
احتماال باقی این مشتري  ن،یچ يدهند؛ به استثنا یم امهاد رانینفت ا دیبه خرسوي ایاالت متحده از تحریم ها 

 ماه مه احتماال به تحریم ها عمل می کنند. 2ی ایران پس از پایان معافیت در هاي نفت

سپاه پاسداران نوبت به اقدام بی سابقه ایاالت متحده در زدن برچسب یک سازمان تروریستی خارجی به  از آن پس
ترامپ با اقدامات چنین اقدامی از سوي دولت کردند که  دیکات گریدبار منتقدان  می رسد. رانیا یانقالب اسالم

تالفی جویانه از سوي ایران همراه خواهد شد؛ که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. در شرایطی که بیشتر 
کشورهاي خریدار نفت ایران جستجو براي جایگزینی آن را آغاز کرده اند، زنجیره موفقیت هاي ترامپ احتماال 

حتی این کشور هم در اشاره اي به ایاالت احتماال اهد ماند، اما خو رانیا يتنها مشتراحتماال  نیچادامه می یابد. 
 متحده از حجم خرید خود خواهد کاست.

 پیشروي محتاطانه

گزینه هاي دشوار و سرنوشت سازي پیش روي خود دارند. دولت ترامپ تاکنون اکنون هر دو  رانیمتحده و ا االتیا
نفتی خود علیه ایران مجازات  ياستراتژوي بی میلی، با موافق شده همراهی دیگر کشورهاي جهان را حتی از ر

و امارات متحده  يعربستان سعود هم توجه کند.نفت  یبازار جهانهمراه سازد؛ اما مجبور است به نوسانات در 

ري تاکی، متخصص امور 
ایران، خاورمیانه و جنبش 

هاي اسالمی و عضو 
شوراي روابط خارجی
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شده اند، اما بازار تنها زمانی آرام می گیرد که شاهد این افزایش تولید متعهد نفت  دیتول شیافزاهر دو به  یعرب
در حالی که پکن و واشنگتن بر سر یک توافقنامه تجاري (براي پایان دادن به جنگ تعرفه اي) تالش می . شدبا

هر دو احتماال یک گزینه و بیشتر یک آزمون پیش روي ایاالت متحده خواهد گذاشت که در نهایت  نیچکنند، 
هم خرید نفت  نیچپیش می رود و  نیچعلیه  میتحرسمت اعمال متحده کمتر به  االتیا :کند یطرف را مهار م

 از ایران را کاهش می دهد.

 گزینه هاي اندك ایران براي تالفی

. مواجه است يشتریب يبا چالش هادر مواجهه با دولت متهور ترامپ که با موفقیت هاي پی در پی می تازد،  رانیا
نکرده است. از جمله این تهدیدها می مطرح اما به آن عمل را  يدیتهد رانیا ی که ایاالت متحده برداشته،هر قدم

ایران همچنان به توافق  مااتوان به از سر گیري برنامه هسته اي و حتی تسریع آن و خروج از برجام اشاره کرد؛ 
پیشتر دچار آسیب شده بود، احتماال یک ضربه دیگر را نیز متحمل که هم  رانیتجارت ا هسته اي پایبند است.

میالدي  يدر سال جاره اقتصاد ایران کرد ینیب شیپول پ یالملل نیصندوق بست که خواهد شد. این در حالی ا
را تجربه کند. (این پیش بینی به قبل از تصمیم دولت ترامپ در ارتباط با عدم تجدید  يدرصد 6 یرشد منف

 معافیت ها از تحریم هاي نفتی بر می گردد.)

دارند با امید به پایان ریاست جمهوري ترامپ در  میتصم یرانیمقامات ااین لحظه، شواهد نشان می دهد که  تا
و روي کار آمدن رئیس جمهوري دموکرات که ایاالت متحده را به برجام باز گرداند، درد را  2020انتخابات سال 

 تحمل کنند. تهران احتماال به پیشبرد همین استراتژي ادامه خواهد داد چراکه گزینه هاي زیادي براي تالفی ندارد.
خروج از برجام فشاري را که ایران تحت آن قرار گرفته، کاهش نخواهد داد. بستن تنگه هرمز هم اندك روابط 
تجاري آن با خارج را از بین می برد و آن را در برابر حمله نظامی احتمالی آسیب پذیر می سازد. این آخرین اقدام 

الحن از سوي ایران همراه خواهد بود؛ اما بعید است تحریک آمیز ایاالت متحده احتماال همچنان با واکنشی شدید
 که ایران به تهدیدهایش عمل کند.

 منبع: شوراي روابط خارجی
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پس از خروج دونالد ترامپ از برجام گذشته استاین یک سال در باب آنچه در   

 هد کرد؟تحریم سپاه اثري بر توان این نیرو نخواهد داشت/ آیا سیل اخیر ایران به آمریکا کمک خوا

 

اردیبهشت  18( 2018می  8هاي آمریکا علیه ایران در اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام و اعمال تحریم

ماه گذشته پس از اقدام یک جانبه کاخ  11در باب تاثیر آنچه که در  دیپلماسی ایرانی. امروز رقم خورد )97ماه 

فواد ایزدي، کارشناس مسائل آمریکا و  گفت وگویی را بااي گذشته است، سفید براي خروج از توافق هسته

 :صورت داده است که از نظر می گذرانید تحلیلگر حوزه بین الملل

اردیبهشت ماه سال گذشته براي خروج از توافق  18از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ در یک سال 

گذرد؛ آیا در این مدت کاخ میها علیه جمهوري اسالمی ایران اي و صدور فرمان بازگشت تحریمهسته

  سفید و شخص دونالد ترامپ در تحقق اهداف خود در بستر خروج از توافق هسته اي موفق بوده است؟

ماه گذشته پس از اقدام یک جانبه رئیس جمهور آمریکا در اردیبهشت  11در یک نگاه کلی با توجه به آنچه در 
سفید متناسب با آن چیزي که به عنوان هدف نهایی و اصلی  روي داده باید عنوان داشت که کاخ 97ماه سال 

خود براي خروج از توافق هسته اي و اعمال تحریم هاي به اصطالح شدید و فلج کننده که به قول دونالد ترامپ 
بی سابقه بوده است تا کنون به نتایج قابل قبولی دست پیدا نکرد. لذا در پاسخ به سوال شما نمی توان موفقیت 

الد ترامپ را بسیار پررنگ جلوه کرد، اگرچه به واسطه اعمال دو مرحله تحریم شاهد به وجود آمدن مشکالت و دون
هاي متعددي براي اقتصاد و معیشت جامعه بوده ایم. اما همانگونه که به صراحت مقامات کاخ سفید از جان چالش

اند هدف غایی واشنگتن سرنگونی نظام جمهوري  بولتون، مایک پمپو تا خود دونالد ترامپ به صراحت عنوان داشته
اسالمی ایران است و در این راستا جان بولتون، مشاور امنیت کاخ سفید به روشنی بیان کرد که ایران جشن چهل 
سالگی انقالب اسالمی خود را در سایه اعمال فشارهاي و تحریم هاي آمریکا نخواهد دید. ولی ما در این مدت 

رود، یرغم مشکالت ایران کماکان در مسیر خود متناسب با اهدافی که طراحی کرده به پیش میشاهد بودیم که عل
اگر چه که شرایط و بستر اکنون براي کشور قدري مشکل شده است. این به معناي شکست واضح و آشکار تمام 

 .ایران است ماه گذشته پس از خروج ترامپ از برجام در خصوص 11هاي کاخ سفید در ها و تالشبرنامه

هاي اخیر شاهد وقوع سیل گسترده در پیرو نکاتی که به آن اشاره داشتید متاسفانه در روزها و هفته

اکثر استان هاي کشور بوده ایم؛ سیلی که تا حدودي هم جنبه سیاسی پیدا کرده و در کمال تاسف 

یط تحریمی که به خسارت هاي ناشی از آن بار مضاعف بسیار سنگینی براي دولت، آن هم در شرا
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کاهش پررنگ بودجه انجامیده، ایجاد کرده است. از نگاه شما سینرژي تبعات منفی این سیل در کنار 

تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا تا چه اندازه شرایط را براي کشور در آستانه اولین سالگرد خروج 

 ترامپ از برجام مشکل خواهد کرد؟

 هايخسارت نیز سو آن از و نیست مساعد چندان کشور بودجه وضعیت انهمتاسف شد در سایه نکاتی که مطرح
تواند مشکالت می شرایط این چه اگر که اینجاست مهم نکته اما باالست، بسیار هم ایران در گسترده سیل از ناشی

وان عبور کنونی کشور را در شرایط تحریمی بیش از پیش پررنگ کند، اما این مسئله بدان معنا نیست که تهران ت
از این بحران را نخواهد داشت. به عبارت دیگر آستانه تحمل ایران بیشتر سینرژي خسارت هاي سیل گسترده در 

 منفی موارد این کنار در که است این مهمتر نکته ماه گذشته است. 11ایران و نیز مشکالت تحریم هاي آمریکا در 
 سران و مقامات که چرا. بودیم اخیر سیل حادثه در هاآمریکایی تزویر و خباثت شاهد صراحت و وضوح به ما

 امداد هاي راه و معابر تمام سو آن از و کنندمی مطرح ایران در را زدگانسیل به کمک داعیه سو یک از واشنگتن
هاي و کمک هاي بین المللی به ایران را مسدود می کند تا جایی که حتی حساب هالل احمر را هم در سایه تحریم

اند. حتی فشارهاي آمریکا به قدري ظالمانه است که قطعات مورد نیاز بالگردها و وسایل نقلیه اي که در بستهخود 
ها جایی، رفع مشکالت و اسکان مردم سیل زده به شدت مورد نیاز است از جانب آمریکاییروزهاي اخیر براي جابه

شوند. این همان آمریکایی ن قطعات یدکی به ایران میمورد تحریم قرار گرفته است و به همین سبب مانع از ورود ای
هاي کنند تحریمماه گذشته بارها و بارها با شعارهاي دروغین و در نهایت خباثت عنوان می 11است که در طول 

هاي ایران به هیچ وجه بر علیه معیشت و زندگی مردم ایران نیست. ولی شما شاهد هستید که در طی روزها و هفته
اخ سفید حتی به مردم سیل زده و گرفتار هم رحم نکرده و اجازه آزاد سازي حساب هاي هالل احمر و یا اخیر ک

ورود قطعات یدکی ماشین آالت و بالگردها را به ایران براي کمک به سیل زدگان نمی دهد. این همان آمریکایی 
بزرگی است که به ما یاد آور خواهد شد است که دولت حسن روحانی به دنبال مذاکره با آن بود و این درس بسیار 

 .با چه کسانی در کاخ سفید رو به رو هستیم

 هاي کاخ سفید براي تحریم سپاه به عنوان یک گروه تروریستی تا چه اندازه موثر خواهد بود؟اما تالش

نه اي شکل گرفته یقیناً نهادي مانند سپاه که مهم ترین ارگان براي حفظ امنیت در کشور به شمار می رود، به گو 
است که در سایه این دست مواضع پوچ و توخالی آمریکایی ها با مشکالت جدي روبه رو نخواهد شد. هرچند که 

خواهند امنیت و ثبات داخلی ایران را تحت الشعاع قرار دهند، اما مسئله مهم اینجاست ها با این اقدام میآمریکایی
ها مطمئناً امنیت منطقه، هم براي بازیگران همسو با ایاالت متحده و  که در صورت این اقدام از جانب آمریکایی



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۱٤۹

ها بخواهند هم براي خود نیروهاي آمریکایی حاضر در منطقه غرب آسیا بسیار گران تمام خواهد شد. شاید آمریکایی
 .این بازي را شروع کنند، اما یقیناً این واشنگتن نخواهد بود که آن را تمام خواهد کرد

ن راستا تا چه اندازه مسئله صفر شدن فروش نفت ایران می تواند تحقق پیدا کند، به خصوص که در ای

ماه گذشته این مسئله روي واقعیت به خود ندیده، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند که مسئله  11در 

ن هم به ماه گذشته به دلیل خواست خود ایاالت متحده، آ 11به صفر رساندن فروش نفت ایران در 

واسطه افزایش قیمت جهانی نفت و تبعت منفی آن 

هاي انرژي در داخل آمریکا بوده براي جهش نرخ حامل

 است. شما تا چه اندزه با این تحلیل موافقید؟

مخالفم؛ آمریکا معافیت هاي تحریمی  "نخواست"من با کلمه 
کشور را در قبال جمهوري اسالمی  8براي فروش نفت به 

نسبت به نیاز شدید بازار  "نتوانست"ت، چون ایران پی گرف
جهانی نفت اقدامی را انجام دهد. به عبارت دیگر علیرغم تمام 

مذاکرات و فشارهایی که به مشتریان عمده نفتی ایران در این مدت از جانب کاخ سفید آمده است این بازیگران 
ت فروش نفت ایران را به صفر برساند، نه این که به صراحت از نیاز خود به نفت ایران گفتند. پس آمریکا ي نتوانس

نخواست. با این تفاسیر مواضع اخیر مقامات کاخ سفید در خصوص این که تالش و تحریم هاي جدیدي براي به 
صفر رساندن واقعی فروش نفت ایران در سایه عدم تمدید معافیت هاي تحریمی را هم نباید چندان جدي گرفت. 

هاي میدانی ندارد و به صفر رساندن فروش نفت ایران هیچ تناسبی با اقتضائات و واقعیت چون اساساً این مسئله
یک رویاي است که هیچ گاه تعبیر نخواهد شد و خود آمریکایی ها بیشتر از دیگران بر این واقعیت آگاهند. البته 

ا مشتریان ما دست به ها سبب شده تاین مسئله به معناي کاهش فروش نفت ایران نیست. به هر حال تحریم
 مسئله این کنار در کاهش خرید نفت از ایران بزنند اما به صفر رساندن فروش نفت ایران یک مسئله دیگر است.

ه در سال هاي گذشته دولت باور داشت در صورت عدم وجود برجام نمی ک کنم مطرح هم را مهم نکته یک باید
هاي آمریکا به ن هم در آن زمان و هم اکنون در سایه تحریمتوان فروش نفت را به مشتریان خود داشت این سخ

شدت اشتباه است و آسیب هاي جدي را به اقتصاد کشور وارد کرده است. در این راستا مسئله مهم به میزان تالش 
ها و تقابل با فشارهاي ایاالت متحده آمریکا باز می گردد. اگر وزارت نفت و و هوشمندي ما در دور زدن تحریم

هاي نفتی تعلل کنند و یا به امید برخی بازیگران مانند اروپا دیگر بخش هاي دولت در خصوص دور زدن تحریم
دست روي دست بگذارند یقیناً فشارهاي آمریکا براي به صفر رساندن فروش نفت ایران اثرات خود را خواهد 
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کنم همانگونه بود. پس باز تأکید میگذاشت و ما شاهد کاهش بیش از پیش فروش نفت به مشتریان خود خواهیم 
که ایاالت متحده آمریکا و وزارت خزانه داري برنامه هاي جدي براي افزایش تحریم ها بدون هیچ گونه مالحظه 

ها پی هاي جدي را براي دور زدن و تقابل با این تحریماي را در دستور کار دارند ما هم باید با هوشمندي برنامه
 .بگیریم

تواند بر این برنامه هاي یاسی داخلی ایاالت متحده آمریکا در شرایط کنونی چه تاثیري میاقتضائات س

تواند به عنوان یک دونالد ترامپ علیه جمهوري اسالمی ایران داشته باشد، آیا شرایط فعلی می

 کاتالیزور و تسریع کننده عمل کند و یا تنش کنگره با کاخ سفید، نتیجه تحقیقات مولر و احتمال

  استیضاح رئیس دولت، ترمز برنامه هاي بولتون، ترامپ و پمپئو را می کشد؟

در شرایط کنونی دیگر ایران، هم براي جمهوري خواهان و هم براي دموکرات ها از آن حساسیت و اهمیت گذشته 
ري خواهان برخوردار نیست، چرا که ذیل برجام، پرونده هسته اي بسته شد. نکته مهم دیگر به اشتراك نظر جمهو

و دموکرات ها در خصوص افزایش فشار بر ایران باز می گردد. ما در زمان دولت باراك اوباما شاهد اعمال بیشترین 
ها علیه ایران بودیم که در زمان هیچ کدام از روساي جمهور پیشین این میزان از فشارها بر ایران شکل تحریم

ف دموکرات ها و جمهوري خواهان نیست. لذا اگر برخی در داخل نگرفته بود. پس اعمال فشار بر ایران محل اختال
ایاالت متحده آمریکا هستند باید عنوان  2020مانند اعضاي دولت منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال 

کرد چه در صورت پیروزي دونالد ترامپ و یا هر شخص دیگري شرایط براي کشور تغییر پیدا نخواهد کرد و این 
سال گذشته کشور معطل برجام شد و اکنون هم با  6تی است که باید این آقایان به آن برسند. متاسفانه در واقعی

ناکارآمدي برجام کشور تا دو سال دیگر باید منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوري آمریکا باشد؛ نتایجی که هیچ 
از فرصت هایی که می توانستیم براي ارتقاي سال  8تاثیري بر شرایط کشور نخواهد داشت و این آقایان عمالً 

 .اقتصاد و معیشت مردم به کار گیریم فقط به دلیل نگاه به امریکا دوري کردیم
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 دید منفی که نسبت به حضور زنان در گفت وگوها وجود داشت

 رانیا و متحده االتیا يا هسته مذاکرات در زنان نقش

 

 هاروارد دانشکده در عمومی رهبري مرکز مدیر و ومیعم رهبري عملی بررسی استاد شرمن، وندي با

 دانشکده بلفر الملل بین امور و علوم مرکز ارشد عضو و استونبریج آلبرایت گروه ارشد مشاور کندي،

 سیاسی امور در متحده ایاالت خارجه امور وزیر معاون پیشتر شرمن. کنیم می گو و گفت کندي هاروارد

 .است داشته عهده بر ایران با اي هسته مذاکرات در را حدهمت ایاالت گروه رهبري و بوده

 زن دیپلمات چندین از یکی و کردید رهبري ایران با اي هسته مذاکرات در را متحده ایاالت گروه شما

 داشتند؟ مذاکرات این بر تاثیري چه زنان. بودید مذاکرات در درگیر

 مرحله در و بود اشتون کاترین کار ابتداي در. بود شده هنگهما اروپا اتحادیه عالی نماینده توسط ایران مذاکرات
 ایران مذاکرات ناشناخته قهرمان را او شود می حقیتا که بود اشمید هلگا آنها معاون. موگرینی فدریکا دوم،

 یک که ها ایرانی براي مردان از بیشتر زنان که گفت توان می نهایتا رو، این از. داشتم حضور هم من. دانست
 .کردند صرف وقت بودند، مردانه تماما تهیئ

 شام صرف براي داشتند وزرا همه کردیم، می کار نهایی جزئیات روي که وقتی و مذاکرات طول در جایی یک در
 شدیدم متوجه گشتیم، می بر داشتیم که وقتی. شویم کار مشغول مجدد که رفتیم می داشتیم ما و رفتند می
 ما. رساندند می نتیجه به را آن زودتر خیلی دادند، می انجام را مذاکره شانخود اگر اند گفته مرد وزراي که

 .برسانیم نتیجه به را کار فقط و بگیریم نادیده را منفی دید این که گرفتیم تصمیم

 دونالد جمهوري رئیس آنکه از پیش تا البته کردیم، عمل موفق ایران مذاکرات در که دالیلی از یکی کنم می فکر
 داده تشکیل متعهد خیلی تیم یک که بود این کند، خارج ایران توافق از را ما که بگیرد تصمیم امپتر جیمز
 بر انرژي وزیر مونیز، ارنست و خارجه امور وزیر کري، جان اوباما، باراك جمهوري رئیس را آن رهبري که بودیم
 مردان و زنان از شد، می حمایت متحده ایاالت دولت در نفر صدها سوي از که من نفره 15 تیم اما. داشتند عهده

 هر و بودند نشسته میز یک سر بر همه. بود شده تشکیل دولت گوناگون هاي بخش از و گوناگون استعدادهاي با
 مساله متخصص، فرد و دارد تخصصی چه دیگري که کرد می درك کس هر. کرد ایفا ما پیشرفت در نقشی کس
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 یک شدم می مجبور من که بود زمانی البته. گرفتیم هم با را تصمیمات ههم ما اما. کرد می هدایت را مربوطه
 .نبود مطرح من ریاست و قدرت مساله اما دهم، قرار خاصی مسیر در را افراد یا بگیرم نهایی تصمیم

 دارید؟ اي توصیه چه کنند، فعالیت خارجی سیاست و ملی امنیت در خواهند می که زنانی دیگر براي

 کاري هر در که کنید کسب را اصلی هاي مهارت از اي مجموعه اینکه اول. دارم آنها براي توصیه و پیشنهاد چند
 یک عنوان به خودم من. باشید داشته اطمینان خودتان به اینکه و ببرید کار به توانید می زندگی در جایی هر و

 متفاوتی و زیاد هاي زمینه در. مبود دیده آموزش مددکاري مشاور یک و جامعه دهنده سازمان اجتماعی، مددکار
 سپس و جمهوري ریاست هاي سیاست در کودکان رفاه از

 .کردم فعالیت خارجی سیاست و ملی امنیت در ها سال

 آن به واقعا پیشتر که آمد پیش برایتان فرصتی اگر
. کنید استفاده آن از و دریابید را آن بودید، نیاندیشیده

 در دلیل این به ها فاقات ترین انگیز شگفت و ترین جالب
 این از که بودم آماده من چون افتادند اتفاق من زندگی

 .ندهم راه تردیدي خودم به و کنم استفاده ها فرصت

 می بهبود را نتایج منازعات، حل و پیشگیري در زنان مشارکت که است آن از حاکی فزاینده شواهد

 امنیت و خارجی سیاست در مردان و زنان يگیر تصمیم روند در ها تفاوت با ارتباط در شما. بخشد

 داشتید؟ اي تجربه چه ملی

 روي آنها. برسانند انجام به را کار که هستند متمرکز آن بر امنیت و صلح هاي تالش در زنان کنم می فکر من
 در و کنند می تمرکز کنونی کار انجام روي فقط آنها. نیستند متمرکز بعدي کار انجام یا اجتماعی وجهه کسب
 .گذرانند می اینگونه را خود عمر بیشتر زنان اصل

. کنند درك را دارند دست در که قدرتی باید دارند، حضور مذاکره میز پاي زنان وقتی اوقات گاهی کنم می فکر
 آغوش با را آن باید ما. نیست اینطور. است زشت اي واژه نوعی به قدرت که کنند می تصور اینطور معموال زنان

 طور به زنان که کنم می فکر من و کرد ایجاد تغییر و استفاده قدرت از شود می که است اینطور. یریمبپذ باز
 .است حیاتی خوب تیم یک تشکیل و داریم تمایل روابط ایجاد به ما چراکه کنند، می درك را مساله این ذاتی

 اند؟ هداشت حضور کمتر ملی امنیت هاي پست و خارجی سیاست در زنان تاریخ در چرا
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 به مساله این اما بود، کمرنگ تجارت در و دولت در ها، اندیشکده در خارجی، سیاست محافل در زنان حضور
 باراك دولت در. اند رسیده باال سطوح به و شده خارجی خدمات وارد بیشتري زنان. است کرده تغییر زمان مرور
 و نفر، یک از غیر خارجه امور وزارت اي منطقه نمشاورا همه بود، خارجه امور وزیر کري، جان که وقتی اوباما
 است تاسف مایه واقعا. شد سیاسی امور معاون که بودم زنی اولین من حقیقت، در. بودند زنان دولت معاونین اکثر
 معنا بدان این اما. افتاد اتفاق این باالخره اما کشید، طول زیادي مدت سیاسی امور در زن یک معاونت تا که

 مردان. شود می واگذار مردان به ویژه فرستاده هاي سمت اغلب،. هستند مذاکره اتاق در همیشه نانز که نیست
 کنار تر راحت او با باشد، مرد دیگر کشور یک نماینده اگر کنند می فکر مردم و شوند می دیده تر سرسخت
 به. باشیم فکر طرز این غییرت شاهد زودي به کنم می فکر من و نیست اینطور اصال حقیقت در اما. آمد خواهند

 منظورم باشیم؛ شاهد عالی هاي سمت در و متحده ایاالت مذاکراتی گروه در را تنوع این که است مهم نظرم
 .باشیم داشته همزمان را ها دیدگاه همه توانیم می ترتیب بدین. است پوست رنگین افراد و زنان حضور

 دهد؟ ترویج جهان سراسر در را سیتیجن برابري که است مهم متحده ایاالت براي چرا

 بسیار زنان براي امنیت و صلح و جهان سراسر در جنسیتی برابري ایجاد براي آمریکا رهبري قطع طور به
 تحصیالت کشوري هر در داخلی ناخالص تولید افزایش معیارهاي مهمترین از یکی که دانیم می. است ضروري
 از و متحد ملل سازمان در ها تالش به تنها مساله این و بوده پیشرو شتال این در متحده ایاالت و. است دختران

 .شود نمی محدود ها آژانس و المللی بین هاي سازمان همه طریق
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 در آستانه اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام

 متاسفانه سیل ایران هم به کمک ترامپ آمد

 
بهشت است. اقدامی که شرایط بسیار سختی را از نظر اردی 18اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام در 

اقتصادي و معیشتی براي کشور رقم زده است، اما مسئله مهم اینجاست که آیا ایاالت متحده آمریکا توانسته است 

براي بررسی این پرسش  دیپلماسی ایرانی به اهداف خود در سایه خروج از توافق هسته اي دست پیدا کند؟

صورت  فریدون مجلسی، دیپلمات سابق کشورمان و کارشناس مسائل بین الملل را با مهم، گفت و گویی

 :داده است که در ادامه از نظر می گذرانید

 فرمان صدور و ايهسته توافق از خروج براي ترامپ دونالد جنجالی تصمیم از سال تقریباً نزدیک به یک

آیا در این مدت کاخ سفید و شخص دونالد گذرد؛ وري اسالمی ایران میجمه علیه هاتحریم بازگشت

  ترامپ در تحقق اهداف خود در بستر خروج از توافق هسته اي موفق بوده است؟

پاسخ به سوال شما داراي چند بعد کامال متفاوت است؛ در خصوص اعتبار ایاالت متحده آمریکا باید عنوان کرد که 
ن اعتبار حقوقی نزد جامعه بین الملل به کلی از بین برود، خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي سبب شد تا ای

آن هم براي کشوري که در قبال امضاي رئیس جمهور خود ارزش بسیار زیادي قائل است. در این راستا تنها یک 
سال بعد از روي کار آمدن رئیس جمهوري جدید، کاخ سفید تمامی توافقاتی را که باراك اوباما، ذیل برجام به 

دهد که ایاالت متحده آمریکا هیچ اعتباري به حرف، قول و امضاي خود با رسانده بود، لغو کرد. این نشان میامضا 
 معتقدم ها تحریم بازگشت متعاقبش و خروج این منفی و مخرب تاثیرات خصوص در اما دیگر کشورها نمی دهد.

اند. ولی ه آن را به وضوح لمس کردهشت مردم وارد شده است که هممعی و اقتصاد بر جدي بسیار فشارهاي که
 مطمئنا است، چنین اگر است؟ بوده ایران اقتصاد نکته بسیار مهم اینجاست که آیا هدف دونالد ترامپ ایجاد فشار بر

ته باشد، گرف صورت ایران در رفتار تغییر براي فشار ایجاد اگر اما. برسد خود هدف به است شده موفق واشنگتن
 .حظه دونالد ترامپ موفق نشده است که به هدف خود در سایه خروج از برجام دست پیدا کندباید گفت تا این ل

عالوه بر نزدیک شدن به اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام و به موازاتش مواضعی که واشنگتن 

را  هاي جدید مطرح کرده است، طی هفته هاي اخیر وقوع سیل گسترده در ایرانبراي اعمال تحریم

هاي آن بار مضاعف جدي براي دولت، آن هم در شرایط تحریمی و کسري شاهد بودیم که خسارت

 است؟ آمده ترامپ دونالد کمک به هم سیل که گفت توانمی آیا است، بودجه جدي داشته
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د؛ اول در یک کالم متاسفانه باید گفت که بله، سیل هم در دو بُعد به کمک سیاست هاي ایاالت متحده آمریکا آم
این که خسارت هاي ناشی از سیل سبب شد تا تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا در سال پیش رو بیش از پیش 
خود را نشان دهد و اثرات مضاعفی داشته باشد. آن هم در شرایطی که حتی اگر دونالد ترامپ و کاخ سفید تحریم 

اشنگتن در اعامل تحریم هاي جدید خود جدي هاي جدیدي را هم در نظر نگیرد که اگر طبق نکته سوال شما و
 دربعد باشد که به نظر هم جدي است یقینا ابهام بسیار پررنگی را در خصوص آینده کشور به وجود خواهد آورد.

قینا ی. شود مطرح میلی توسعه صندوق از استفاده مسئله تا شد سبب ها خسارت شدت که باورم این بر نیز دوم
تواند کاتالیزور تاثیر مخرب ه ملی به منظور بازسازي خسارت هاي ناشی از سیل هم میاستفاده از صندوق توسع

 .ها باشدتحریم

یعنی شما معتقدید که تأثیر تورمی تزریق این میزان از 

نقدینگی در کنار رشد منفی اقتصادي چالش هاي جدي را 

 کند؟براي کشور ایجاد می

هم اکنون تورم است، تورمی یقیناً. شما به آن اشاره کردید. مسئله م
رشد منفی اقتصادي "که در کنار رکود فقط یک خروجی دارد، 

. من بر این باورم که اگر با همین شرایط به پیش رویم وضعیت "کشور
نخواهد داشت. کاهش  98کشور، وضعیت چندان مطلوبی در سال 

درصد و رشد صنعتی به منفی  3,8نرخ رشد اقتصادي کشور به منفی 
را براي  افتد باید انتظار رشد این ارقامرصد در حالی اتفاق مید 7,9

آینده اقتصادي کشور در جهت منفی داشته باشیم؛ آمارهایی که رسما 
فروردین  25فروردین امسال از طرف مرکز آمار براي رشد اقتصادي ایران مطرح شد. حال باید دید که در  25

 مسئله یقیناً وصف این با. کرد خواهد ثبت دیگري رکورد براي را عددي چه منفی اقتصادي رشد نرخ این 1399
 .باشد نداده روي اتفاق این تاکنون اگر گرفت، خواهد خود به بحران بوي و رنگ اقتصادي چالش

در سایه این مشکالت، مسئله صفر شدن فروش نفت ایران تا چه اندازه می تواند در سال پیش رو جدي 

سفید به صراحت از مسئله صفر شدن فروش نفت ایران در سایه عدم  باشد، به خصوص اینکه کاخ

 تمدید معافیت هاي تحریمی سخن گفته است؟

ببینید یک نکته بسیار مهم را نباید فراموش کرد. من در طول مصاحبه هاي خود با دیپلماسی ایرانی به صراحت 
اندن فروش نفت ایران را محقق کند، اما در عنوان کرده ام که آمریکا به هیچ وجه نمی تواند مسئله به صفر رس
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عین حال من بر این باورم که واشنگتن هم به دنبال صفر کردن فروش نفت ایران نیست که در سایه آن شاهد 
اضمحالل تهران باشد، بلکه کاخ سفید سعی دارد شرایطی را به وجود آورد که در سایه آن باعث تاثیر جدي 

 کند می سعی ترامپ دونالد دیگر عبارت به خاورمیانه و نفوذ منطقه اي ایران شود. هاي تهران درپیرامون سیاست
 به را کشور و بکشد را ایران نظامی و امنیتی هاي فعالیت ترمز ما براي معیشتی هاي چالش ایجاد و ها تحریم با

 .باعث از هم پاشیدن ایران شود که این نه بکشاند، منطقه در انفعال یک سمت

 .ا واشنگتن از تغییر نظام سخن گفته استاما باره

این یک شعار از طرف جان بولتون و مایک پمپئو افراطی است، اما ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا تنها و 
تنها به دنبال تغییر رفتار در ایران است چرا که تغییر نظام ایران تبعات بسیار جدي را براي منطقه در پی خواهد 

  .ند اهداف و منافع واشنگتن را هم در خطر بیندازدداشت که می توا

 با این وصف مسئله فروش نفت ایران در گرو چه پارامترهایی است؟

مسائل متعددي می تواند از یک سو باعث عدم به صفر رساندن فروش نفت ایران شود و در مقابل آن هم برخی 
یاز مبرم کشور هاي اصلی و خریداران مهم تحوالت سبب کاهش جدي فروش نفت ایران شده است، از یک سو ن

ا به دنبال تمدید معافیت ها باشند کشوره این سفید کاخ با مستقیم رایزنی یک در تا بازار نفت ایران موجب شده
که مهمترین آنها ترکیه، چین، هندوستان و حتی ژاپن است. در کنار آن مسئله فشار به صنعت نفت ونزوئال و 

بازارهاي جهانی سبب شده تا نیاز جدي به نفت سنگین احساس شود و این مسئله عمال  حذف سهم این کشور در
تر بازار به نفت ایران شده است. همچنین در کنار آن تحوالتی که اکنون در باعث افزایش قیمت ها و نیاز پررنگ

عدم همراهی عربستان لیبی می گذرد، سبب شده است تا اثرات آن بر بازار نفت هم احساس شود. مضافا این که 
سعودي با افزایش سقف تولید براي جبران این کسري عرضه و پوشش سهم نفت ایران در بازارهاي جهانی هم 
مضاف بر علت است. اما در کنار آن برنامه هاي جدي ایاالت متحده آمریکا براي افزایش تولید در سال پیش رو 

جاد کند. ولی در کل به نظر می رسد ایران بتواند براي یک می تواند شرایط سختی را براي فروش نفت ایران ای
 .امرار معاش، تامین اولیه نیازهاي کشور و ایجاد یک زندگی بخور و نمیر نفت خود را به فروش برساند

هم چنان رو به کاهش  97آبان ماه  13اما در حالی که تولید نفت ایران به واسطه اعمال تحریم ها از 

میلیون بشکه اي نفت در  698میلیون و  2ماه ( ماه مارس میالدي) و با وجود تولید  بود، اما در اسفند

این ماه، صادرات ایران افزایش چشمگیري را ثبت کرده است، تا آنجا که منابع آگاه میزان صادرات نفت 

االترین درصدي، ب 12اند که با رشدي میلیون بشکه در روز اعالم کرده 1,7ایران در ماه مارس را حدود 

آید که به موازاتش سبب شده تا اختالف هاي آمریکا به شمار میرقم صادراتی از زمان آغاز تحریم
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 9سنت یعنی افزایش  10خام سنگین ایران را در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه پنج دالر و قیمت نفت

 نیست؟ شما تحلیل درصدي داشته باشد. این آمارها در تقابل با

. چون سیاست هاي اعمالی ایاالت متحده آمریکا در همین راستا قرار داشته است. مسئله معافیت هاي به هیچ وجه
کشور براي این بود که حذف یک باره نفت ایران باعث جهش قیمت ها نشود. اکنون هم شرایطی که  8تحریمی 

د، بلکه تداوم همان وضعیتی است پیش آمده، شرایطی نیست که بتواند ایران را در تقابل با تحریم ها قدرتمند کن
که روز به روز باعث کاهش قدرت تهران شده است. اکنون کار کشور به جایی رسیده است که از آن سقف تولید 

میلیون بشکه اي پیش از تحریم ها امروز وزارت نفت با کوچکترین معافیت تحریم وزارت خزانه داري  4نزدیک به 
می کند. آیا باید آن را یک پیروزي قلمداد کرد، آن هم براي کشوري که ادعاي ایاالت متحده آمریکا ابراز شعف 

استقالل می کند. پس می بینید این شرایط و آمارهایی که به آن اشاره داشتید نتیجه برخی تحوالت و سیاست 
ناي شکست تواند مفري براي تنفس ما باشد، اما به معهاي ایاالت متحده آمریکا است. اگر چه این شرایط می

 .هاي آمریکا نیست و از آن سو تضمینی براي ادامه این وضعیت وجود نداردسیاست
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 در آستانه اولین سالگرد خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق هسته اي

 ؟!که از برجام خارج شده در خصوص ایران موفق عمل کرده استیک سالی آیا ترامپ در 

 

ها علیه اي و صدور فرمان بازگشت تحریمترامپ براي خروج از توافق هستهاز تصمیم جنجالی دونالد یک سال 
گذرد. آن گونه که ظواهر امر هم نشان می دهد بر اساس مواضع و سخنان سران و جمهوري اسالمی ایران می

داري  مقامات آمریکایی در آستانه اولین سالگرد آن اقدام (خروج از توافق هسته اي)، کاخ سفید و وزارت خزانه

پیرو این  دیپلماسی ایرانی .این کشور برنامه هاي جدي براي افزایش فشارها بر ایران را در دستور کار دارند

دکتر مهدي مطهرنیا، آینده پژوه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین  مسئله، گفت و گویی را با

 :خوانیدترتیب داده است که در ادامه می الملل

الگرد خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي برایان هوك اخیرا در مواضعی از برنامه در آستانه اولین س

هاي جدي کاخ سفید براي افزایش فشارها بر ایران و عدم تمدید معافیت هاي تحریمی سخن گفت؛ از 

 واشنگتن آیا این سخنان مسئول گروه ویژه -نگاه شما و با توجه به شرایط کنونی در بستر تنش تهران 

اولین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته اي، از برنامه هاي کاخ سفید براي در اقدام ایران، آن هم 

 بلوف و سیاسی نمایش یک باید را مواضع این تمام که این یا و افزایش فشارها بر تهران نشان دارد

  کرد؟ تلقی دیپلماتیک

دانند ایاالت متحده شد؛ اول این که همان گونه که همه میدر راستاي سوال مهم شما باید چند نکته مهم را یادآور 
آمریکا در ساختار نظام بین الملل خود را به عنوان یک ابر قدرت نظامی و اقتصادي نشان داده و کمابیش مناسبات 

امی بین المللی این واقعیت را پذیرفته است. به عبارت دیگر ایاالت متحده آمریکا از دو ستون اقتصاد و قدرت نظ
خود براي تداعی این مسئله نهایت استفاده را می برد. لذا در تقریباً یک سالی که از زمان خروج دونالد ترامپ از 
توافق هسته اي می گذرد، کاخ سفید سعی کرده است از سیطره اقتصادي خود در قالب فشارها و تحریم ها به 

ایران متناسب با نگاه خود استفاده کند، ولی نکته مهم  عنوان یک ابزار به منظور تغییر رفتار در جمهوري اسالمی
تواند تداوم، تغییر و دیگر اینجاست که این ابزار یک ابزار دینامیک است و متناسب با اقتضائات مکانی و زمانی می

گشت حتی تشدید پیدا کند. یعنی ما نباید این گونه تصور کنیم که ایاالت متحده تنها در دو مرحله تصمیم به باز
(زمان خروج از برجام) تا به امروز گرفته است، بلکه دونالد ترامپ این توانایی را  2018تحریم ها از ماه می سال 

دارد که به عنوان رئیس جمهور آمریکا و باالترین قدرت اجرایی این کشور، شرایط را براي افزایش تحریم هاي 



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۱٥۹

ه مواضع اخیر مقامات آمریکا یک بلوف سیاسی و یک اقتصادي شکل دهد. پس نمی توان این گونه تصور کرد ک
نمایش دیپلماتیک است، بلکه تمام این سخنان ریشه در واقعیت دارد و به احتمال بسیار زیاد در آستانه اولین 
سالگرد خروج آمریکا از برجام دور جدیدي از تحریم ها اعمال شود و به موازات آن امکان عدم تمدید معافیت هاي 

 از برخی تحریمی هاي معافیت وجود با گذشته سال یک تقریباً همین در که این بسا چه. دارد جودو تحریمی
 .اند رسانده صفر به ایران از را خود نفت خرید معافیت مشمول کشورهاي همین

پیرو همین مسئله یقینا ایاالت متحده آمریکا به دنبال عملیاتی کردن پروسه محدود سازي ایران در منطقه 
رمیانه و به خصوص در میان همسایگان تهران است و به موازات آن با افزایش تحریم ها به دنبال پیگیري خاو

هاي فروپاشی از درون از طریق فشار از بیرون است. پس می بینید که برنامه هاي جدي در راستاي افزایش تحریم
از برجام وجود دارد و نمی توان آن را در  ایاالت متحده آمریکا، آن هم در آستانه اولین سالگرد خروج واشنگتن

 دنبال به ترامپ دونالد واقع به بلکه کرد، تصور الملل بین نظام در آمریکا جایگاه قالب بلوف سیاسی براي ارتقاي
ماه گذشته بدون شک اقتصاد و معیشت کشور تا حد بسیار  11 در سو آن از. است ایران پرونده در خود اهداف

ها و فشارهاي آمریکا آسیب دیده است و یقیناً در سال پیش روي شمسی نیز احتمال ت تحریمزیادي از این دس
 .بسیار زیادي دارد که دایره این معضالت و تبعات منفی ناشی از تحریم ها افزایش پیدا کند

جرایی ماه گذشته دونالد ترامپ آن چنان که باید او مسیر همواري را براي ا 11در تقابل با نکات شما در 

هاي خود نداشته است و در این راستا شاهد مخالفت هاي جدي دیگر اعضاي حاضر در کردن تحریم

توافق هسته اي، به خصوص سه کشور آلمان، فرانسه، انگلستان و در ادامه اتحادیه اروپا که از متحدین 

 از خروج از بعد فیدس کاخ اهداف تحقق در مسئله این روند، بوده ایم. آیایم شمار به سنتی آمریکا 

  است؟ نبوده گذار اثر برجام

اگرچه در تقریباً یک سال گذشته ما شاهد عدم همراهی و حمایت اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، فرانسه و 
انگلستان به عنوان قطب هاي سیاسی و اقتصادي قاره سبز از برنامه تحریمی دونالد ترامپ علیه جمهوري اسالمی 

م و گاهی تنش دیپلماتیک میان واشنگتن با این کشور هاي قاره سبز در خصوص خروج از توافق ایران بوده ای
هاي ها یک تن توانسته تحریمهسته اي باال گرفته، اما نکته اینجاست که دونالد ترامپ در بستر همین مخالفت

تی این کشورهاي اروپایی در طول اي علیه جمهوري اسالمی ایران اعمال کند که حایاالت متحده آمریکا را به گونه
یک سال گذشته نتوانستند به جز حمایت دیپلماتیک و سیاسی، آن هم در حد مواضعی دلخوش کننده، کارها و 
اقدامات عملیاتی را براي تداوم برجام صورت دهند. این نکته نشان از این دارد که کاخ سفید در به قول شما مسیر 

برجام توانسته است برنامه هاي خود را پیش ببرد. از شما می پرسم آیا اینستکس ماه گذشته خروج ا  11ناهموار 
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ها قول داده بودند؛ یقیناً خیر. هر چند که من مخالف آن چیزي بود که جمهوري اسالمی ایران و حتی خود اروپایی
گر سوال شود که این میزان از ها نیستم و اعتقاد دارم باید سطح مناسبات با اروپا افزایش پیدا کند، اما ااین تالش

تالش کافی بوده، باید پاسخ داد که نه، کافی نبوده است؛ دلیل آن هم به همان سیطره بسیار باالي اقتصادي و 
  د.یکا در مناسبات جهانی باز می گردنظامی آمر

و نیز ایجاد اختالف  نس ضد ایرانی ورشو با حضور بسیاري از کشورهاي اروپاییکنفرا برگزاري و تشکیل آن بر مضافا
ماه گذشته  11تواند از عالئم دیگر موفقیت هاي نسبی کاخ سفید در میان قاره سبز بر سر حمایت از تهران می

بعد از خروج کاخ سفید از برجام باشد، به اعتقاد من در آستانه اولین سالگرد خروج ترامپ از توافق هسته اي، 
قاره سبز در خصوص عدم حمایت از ایران و برجام را در دستور کار خواهد  ایاالت متحده برنامه جدي براي فشار بر

 همین واسطه به هم اکنون تا تواند اثرگذار باشد. هرچندداشت. حال باید دید که تا چه اندازه این فشارها می
 .الزم را صورت دهد اقدامات است نتوانسته سبز قاره فشارها

ماه  11کرد در طول ضافا باید به این نکته هم اشاره م
هاي ایاالت متحده آمریکا، گذشته و در بستر تالش

آن هم در سایه حمایت هاي برخی کشورهاي عربی 
حاشیه خلیج فارس و اسرائیل اکنون شرایط براي 

آویو با جهان عرب نزدیکی سیاسی و دیپلماتیک تل
شکل گرفته است و با مطرح کردن تهدیدات تهران 

به عنوان مسئله و معضل اول  در قالب ایران هراسی
خاورمیانه، زمینه را براي عادي سازي مناسبات عربی 

عبري تا اندازه اي آماده کنند. به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل و انتقال  -
طقه، مضافا بر به آویو به قدس و یا حمایت همه جانبه از سیاست هاي عربستان سعودي در منسفارت آمریکا از تل

هراسی شکل گرفته و مسئله رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندي هاي جوالن در راستاي همین ایران
تشکیل ناتوي عربی هم با پررنگ کردن تهدیدات نظامی و امنیتی ایران در حال پیگیري است. پس می بینید که 

یست، بلکه به موازات آن در دیگر ابعاد، مسئله فشار بر هاي اقتصادي کاخ سفید علیه ایران نمسئله تنها تحریم
ماه گذشته شرایطی به وجود آمد است که حتی منتقدین و  11جمهوري اسالمی در حال اجرا است. در همین 

مخالفین خروج ترامپ از برجام در ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا اکنون به مشوقین و موافقین این امر بدل 
به  2020فزون بر آن اکنون آرزوي تقلیل گرایانه اي که در تهران براي عدم پیروزي ترامپ در انتخابات شده اند. ا



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۱٦۱

وجود آورده است و کسی منکر آن نیست، نشان از موفقیت هاي نسبی واشنگتن در همین یک سال بعد از خروج 
 .آمریکا از برجام دارد

دونالد ترامپ در پرونده ونزوئال و کره شمالی علی ولی در سایه مسائلی که اشاره داشتید عدم موفقیت 

رغم تمام تالش ها و فشارها نشان از این دارد که دونالد ترامپ یقیناً در پرونده جمهوري اسالمی ایران 

نیز چندان موفق نخواهد بود، چرا که بسیاري معتقدند این شکست ها تا اندازه اي که شرایط را براي 

 خصوص کاهش خواهد داد؟جوالن کاخ سفید در این 

به هیچ وجه این گونه نیست. من در مصاحبه هاي پیش با دیپلماسی ایرانی عرض کردم که موفقیت یا شکست در 
توان آن را به صورت صفر و صد و یا سیاه و سیاست، به خصوص سیاست خارجی یک امر بسیار نسبی است و نمی

ها و معیارهاي آن روشن ین درست داشته باشد و شاخصسفید دید. موفقیت یا شکست باید یک تعریف و تبی
پرسم آیا وجود مشکالت متعدد معیشتی در ونزوئال، اقتصاد نابود شده، ثبت بی ارزش ترین پول باشد. از شما می

توسط ونزوئال و مرگ تجاري، سیاسی و دیپلماتیک کاراکاس در سایه وجود دو دولت در این کشور و تشتت هاي 
 هاي آمریکا ندارد؟ اذعان به شکستاعی و فرهنگی بیشمار جامعه آن نشان از موفقیت نسبی برنامهسیاسی، اجتم

یانگ توسط مقامات خود این کشور، دیدار رهبر کره شمالی و رئیس ها و راهبردهاي پنج دهه اخیر پیونگبرنامه
دونالد ترامپ نشان از موفقیت  جمهور کره جنوبی در چند مقطع و حضور در چند نشست به منظور گفت و گو با

هاي حاصل یانگ موفقیتنسبی فشارهاي آمریکا بر کره شمالی ندارد؟ پس یقیناً در خصوص کاراکاس و پیونگ
شده است، همان گونه که در خصوص جمهوري اسالمی ایران نیز فشارها و مشکالت اقتصادي غیر قابل انکار است 

آستانه ورود به دومین سال خروج ترامپ از برجام بیشتر هم خواهد شد؛ اما و دایره آن به احتمال بسیار زیاد در 
این که ما در سایه این تالش ها شاهد فروپاشی حکومت کمونیستی کره شمالی و یا سقوط دولت مادورو باشیم و 

و براي  یا جمهوري اسالمی ایران تن به تغییر رفتار بدهد، یک مسئله دیگر است. آن مسئله یک هدف غایی است
کشور  5هاي جدي از سوي کاخ سفید وجود دارد. اگر به مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی رسیدن به آن برنامه

در فاصله  2019میالدي و  1990ایران، ترکیه، عربستان سعودي، امارات متحده عربی و اسرائیل مابین سال هاي 
میلیارد دالر تولید  575ي ایران با ثبت رقمی در حدود میالد) 1990سال نگاه کنیم شاهدیم که در آن سال ( 30

میلیارد دالر در مقام پنجم  343 میالدي تهران با رقم  2019ناخالص داخلی در صدر قرار داشت، اما امروز در سال 
قرار گرفته است. آیا این مسئله نشان از موفقیت نسبی آمریکا ندارد؟ پس می توان همین معنا را براي پرونده 

یانگ در نظر داشت. نگاهی که شما در سوال مطرح کردید که البته در بستر تحلیل بسیاري از اراکاس و پیونگک
آقایان قرار دارد، یک نگاه کالن و کلی است که براي آن مفروض وجود ندارد، بلکه توجیه وجود دارد. ما می توانیم 
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وئال و شکست آمریکا در این رابطه توجیهاتی را در خصوص مسئله جمهوري اسالمی ایران، کره شمالی و یا ونز
 .عنوان کنیم، اما یقیناً این توجیهات بدون مفروض و داده و یک نگاه تقلیل گرایانه به واقعیت هاست

ماه گذشته، عمال تهران در بستر واقعیت ها  11با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها و فشارها در 

خالف برنامه هاي واشنگتن پیش ببرد و هیچ گونه نشانه اي دال بر تغییر توانسته است شرایط را بر

رفتار و یا تصمیم به آن نیز وجود ندارد. پس دونالد ترامپ چگونه می خواهد با آغاز دومین سال خروج 

 از برجام و پررنگ تر شدن دایره تنش ها عکس یادگاري خود را با مقامات ایرانی بیاندازد؟

مهمی اشاره کردید. تا دعوا و تنش به اوج نرسد دیپلماسی و مذاکره شکل نخواهد گرفت. همان به سوال بسیار 
اي باعث شد که برجام شکل بگیرد. اکنون شرایط در گونه که تنش و گسل دیپلماتیک و سیاسی در پرونده هسته

ستاي افزایش تنش ها و رقابت شود، بلکه مناسبات در راراستاي عقالنیت معطوف به تفاهم و مذاکره پی گرفته نمی
شود و حتی امکان دارد این تنش براي وزن کشی در تقابل با یکدیگر از جانب تهران و واشنگتن پی گرفته می

دیپلماتیک به یک تنش فرسایشی هم بدل شود، اما در نهایت زمانی که این تنش به اوج برسد می توان انتظار 
 .سی را داشتوقوع تفاهم و مذاکره از داالن دیپلما

 یعنی شما معتقد به دیپلماسی در نقطه جوش، چیزي شبیه به پرونده کره شمالی هستید؟

خیر. ایران تفاوت بسیار معناداري با پرونده کره شمالی دارد، چرا که اقتضائات ژئوپولتیک و کدهاي ژئواستراتژیک 
وب شرقی بسیار متفاوت است. در این راستا یانگ و آسیاي جنو ژئواکونومیک تهران و منطقه خاورمیانه با پیونگ

بر پیونگ یانگ را با ي افزونمن معتقدم ایران در نقطه جوش به دیپلماسی روي نخواهد آورد، چون تهران الیه ا
خود به همراه دارد که آن هم مسئله نگاه ایدئولوژیک به تنش با آمریکاست. همین نکته سبب می شود که جمهوري 

مقام قیاس با کره شمالی درجه اي باالتر از جوش را هم تحمل کند، اما در عین حال این نکته را  اسالمی ایران در
 یانگ پاي میز مذاکره براي حل و فصل مشکالت خود حاضر خواهدیونگپ از زودتر تهران هم باید ذکر کرد که 

 شد.
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 ترامپ به دنبال آغاز جنگی دیگر

 است؟این  همماجرا  همهو ونزوئال:  رانیدر ا نظام رییتغ

در یک نگاه سریع به نظر می رسد که کاراکاس و تهران نقاط مشترك زیادي 
ندارند. اما از نظر دولت ترامپ، دولت ها در پایتخت هاي ونزوئال در آمریکاي 
جنوبی و ایران پارسی یکسان هستند: مردمان خود را تحت فشار گذاشته اند 

ستند و باید بروند. و بدین ترتیب، سیاست و بازیگرانی منفی در مناطق خود ه
خارجی دولت ترامپ که در آن هیچ توجهی به بسیاري از حکومت ها نشده، 
برخی از سنگین ترین تحریم هاي تاریخ را علیه نظام سوسیالیستی مادورو و جمهوري اسالمی در ایران اعمال 

 کرده است.

مشتري نفتی ایران از  8الم این خبر که معافیت اعطا شد به هفته گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اع
حیرت زده کرد. هدف از متحده را  االتیا يدیکل ياز شرکا يجهان و البته شمارتحریم ها تجدید نخواهد شد، 

 پایان دادن به معافیت ها از تحریم ها به صفر رساندن صادرات نفت ایران است.

که دولت ترامپ شرکت ملی نفت ونزوئال را نیز به منظور قطع صادرات نفتی هدف بیان شده زنگ آشنایی دارد چرا
که شاهرگ دولت مادورو حساب می شود، تحریم کرده است. دولت ترامپ درباره هدف خود در ونزوئال هیچ گونه 

ان ر مخالفبا رهببرکناري رئیس جمهوري نیکالس مادورو و جایگزیمی او  يها برا میاز تحرپنهان کاري نکرده است: 
 می شود.استفاده خوانده یعنی خوان گوایدو خود يجمهور سیرئو 

نظام رفتار  رییتغاما ایاالت متحده در ارتباط با ایران اعالم کرده که هدفی متعادل تر را دنبال می کند و به دنبال 
 میتحرهاي  تیمحدودز . با این حال، بسیاري از کارشناسان معتقدند که دولت ترامپ در استفاده ااستاین کشور 

و استاد  تیو امن ياقتصاد يها میتحررا دنبال می کند. جورج لوپز کارشناس  هدف مشخصي یک اقتصاد يها
نظام  رییتغهدف مشخصا  ران،یونزوئال و ادر هر دو مورد «می گوید:  انایندیمطالعات صلح در دانشگاه نوتردام در ا

که نظام هاي حاکم در این کشورها بتوانند براي خشنودي جود ندارد وگذاري  استیدر س يرییتغ چیواقعا هاست. 
 »دولت ترامپ تا اندازه اي که از اقدامات یکجانبه خود بازگردد، انجام دهند.

 نظر از ها، صرف میتحراما در عین حال کارشناسان معتقدند که هیچ نمونه قدیمی وجود ندارد که نشان دهد 
ام جواب می دهند. جیم والش دستیار ارشد تحقیق در برنامه مطالعات امنیت نظ رییتغ لیتحمشدت آنها، در 
هسته کارشناس در زمین کارآمدي تحریم ها در رسیدگی به برنامه هاي و  جیماساچوست در کمبرفناوري موسسه 

بله ما هزینه  اگر کار کردن بدین معنا باشد که ما هزینه اي را تحمیل کرده ایم،«ی می گوید: و کره شمال رانیا يا

هاوارد الفرنچی، 
روزنامه نگار در حوزه 

ص دیپلماسی و متخص
امریکاي التین
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تحمیل می کنیم و این هزینه می تواند گزاف باشد؛ اما اگر منظور از کار کردن وادار نمودن آنها به تسلیم باشد، 
آنگاه دیگر نمی توان با قطعیت سخن گفت. و در ارتباط با تغییر رفتار نمونه هاي بسیاري وجود دارد که نشان می 

 »یستند.دهد تحریم ها به تنهایی تاثیر گذار ن

در قبال ایران و ونزوئال نادیده گرفته  دولت ترامپ يها استیسآنچه که در بطن  ندیگو یها م میتحر کارشناسان
یا امتیاز گیري  يریدرگ کیحل و فصل  يبرا کیپلماتیدي ها به عنوان ابزار میاز تحر ی، رد استفاده سنتشده

دشمن به تسلیم می داند. کردن  آن را اقدامی براي وادار، ها میسابقه از تحر یتصور ب کدولت ترامپ در یاست. 
گذشته ترامپ و فعالیت او به عنوان یک ها در  میاستفاده از تحرشیوه در  رییتغ نیا گران، لیتحلاز نظر بسیاري از 

 يهابازارآن در متحده و نقش  االتیاقتصاد ا که بی رقیب بودن دارد شهیرباور او به این مساله  نیو همچن تاجر
دیدگاه «جانبه تبدیل می سازد. پروفسور لوپز می گوید: کهاي یرییتغاعمال  يبرا ییسالح نها آن را یک یجهان یمال

گلوي هر  يخود را رو يپا دیتوان یم د،یهست ياقتصاد تقدر کیشما  یاست که وقت نیها ا میتحرترامپ به 
 دگاهید نیابه گفته لوپز، ترامپ » ندارند. يگرینتخاب داچراکه خواهند شد تسلیم زود آنها  ای ریدهدفی بگذارید و 

تصورش بر کند و  یاعمال م یخارج استیدر سآن را اکنون به اجرا گذاشته و  یشخص يتجار يها تیرا در فعال
 نمی شده است.به طور کامل استفاده  ای یمتحده به درست االتیا يقدرت اقتصاداز که تاکنون این است 

عمدتا به این مساله اشاره می کنند که گروه اولیه امنیت ملی دولت ترامپ با اعمال اسان که کارشن یدر حال
یه مخالف بوده است، اما همچنین می گویند که او در جان بولتون ثانو يها میتحر ژهیبه وو ها  میتحریکجانبه 

ولتون از دیرباز به دنبال یافته است. در حقیقت، ب دخو دگاهیدبراي مشتاق  مشاور امنیت ملی کنونی یک حامی
 تغییر نظام در ایران بوده و یکی از صداهاي اصلی در درخواست براي برکناري مادورو به شمار می رود.

؛ در حقیقت، تاریخ نشان داده که به تنهایی کنند یها کار نم میتحر مساله این نیست که ندیگو یکارشناسان م
نی کارشناس ایران و معاون برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز موثر نخواهند بود. همانطور که سوزان مالو

هم نوشته، تحریم ها پیشتر دولت ایران را که هیچ تمایلی به مذاکره نشان نمی داد، وادار به گفت و گو بر سر 
توافق هسته اي کرد. در کل، تاکید کارشناسان بر این است که تحریم ها صرفا به صورت بخشی از رویکرد 

 .جانبه کی فیسالح خف کلماتیک هویج و چماق، جواب می دهند و نه به عنوان یدیپ

معتقدند که دولت ترامپ به دنبال اعمال تحریم ها بر ایران و ونزوئال به شیوه گذشتگان کارشناسان اما بسیاري از 
رده که عمل به آن موردي ارائه ک 12نیست چراکه نتیجه سنتی از تحریم ها را نمی خواهد. پومپئو یک برنامه 
اینکه از دیپلماسی براي مطرح کردن «براي ایران با تسهیل تحریم ها همراه خواهد بود. اما دکتر والش می گوید: 

درخواست تغییر رفتار از یک کشور مخالف استفاده شود یک چیز است و رفتن به دنبال هویت یک کشور، یک 
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ئو بیندازید می بینید حقیقتا می گوید که ما تغییر تمام و کمال موردي پومپ 12چیز دیگر. اگر نگاهی به برنامه 
 »هویت جمهوري اسالمی ایران را خواستار هستیم.

با علم  دیکاخ سفباشد. او فکر می کند  رانیاتغییر نظام در  دیکاخ سفشک دارد که برنامه هر حال، دکتر والش به 
سعی دارد با تشدید تحریم هاي نفتی اصول گرایان است،  اندكبر اینکه تاثیرگذاري تحریم ها در تحقق تغییر نظام 

من معتقدم که «: دیگو یم اودر ایران را به اقدامی وا دارد که درها را به روي اقدام نظامی ایاالت متحده بگشاید. 
خروج به جایی برسد که دیگر گزینه اي جز خروج از برجام نداشته باشد. به رغم  رانیاست که ا این یهدف واقع

ایاالت متحده از توافق هسته اي، این توافق هنوز مورد احترام است و اگر آنها اقدامی در نقض آن انجام دهند، این 
 »فرصت براي ایاالت متحده فراهم می شود که از نیروي نظامی استفاده کند.

 منبع: سی اس مانیتور
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 با وجود همه فشارهاي ایاالت متحده

 در شرایط کنونی صالح نیست خروج از توافق هسته اي

 
در اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام به نظر می رسد که مشکالت و چالش هاي معیشتی واقتصادي ناشی 

هاي کاخ سفید، دایره قدرت عمل تهران را محدود کرده باشد. با در نظر گرفتن این مسئله یک از اعمال تحریم
که آیا ایاالت متحده آمریکا به دنبال تحقق همین امر اقدام به خروج از  سوال مهم در ذهن پیش شکل می گیرد

کرد؟ به موازاتش آیا واشنگتن توانسته است در یک سال گذشته به  1397اردیبهشت ماه  18توافق هسته اي در 

گوي براي بررسی این سواالت، گفت و  دیپلماسی ایرانی اهداف خود در خصوص خروج از برجام دست پیدا کند؟

عبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق ایران در نروژ، استاد ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل بین  را با

 :صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید الملل

در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام، کاخ سفید در یک سال گذشته با اعمال مجدد 

سعی داشت به تغییر رفتار ایران متناسب با اهداف خود دست بزند، آیا  هاي خود در دو مرحلهتحریم

 در این مدت واشنگتن موفق شده است به این هدف خود دست پیدا کند؟

در یک کالم می توان گفت خیر. اما این سوال مهم شما باید به صورت دقیق تري بررسی شود و آن را باید در دو 
ها و فشارهاي ایاالت متحده آمریکا و مشکالت اقتصادي و معیشتی ناشی از تحریمساحت دید؛ اولین بُعد به مسائل 

باز می گردد. در این رابطه به نظر من ایاالت متحده و شخص دونالد ترامپ توانسته است فشارهاي خود را بر ایران 
جامعه به صورت به شدت افزایش دهد و چالش هاي جدي را براي کشور ایجاد کند که متاسفانه اکنون تمام 

مستقیم آن را لمس می کنند. اما در خصوص ابعاد بین المللی و نیز مناسبات دیپلماتیک و سیاسی، ذیل افزایش 
فشار بر تهران براي تغییر رفتارش باید گفت که مطلقاً ایاالت متحده آمریکا نتوانسته است به اهداف خود دست 

هاي مجدد تهران را وادار کند اشت با خروج از برجام و اعمال تحریمپیدا کند. به عبارت دیگر دونالد ترامپ سعی د
که پاي میز مذاکره بنشیند و برجام دیگري متناسب با اهداف کاخ سفید را، نه تنها در خصوص پرونده هسته اي 
 که در خصوص نفوذ منطقه اي ایران و توان موشکی و حتی لغو حق غنی سازي ایران شکل دهد که تاکنون موفق

 .به این مهم نشده است

اردیبهشت سال گذشته این کشور از نظر حقوقی و نیز از نظر اعتبار  18از آن سو با خروج ترامپ از برجام در 
 از بسیاري جانبه یک لغو یا و خروج موازات به که دیپلماتیک در نزد کشورهاي جهان به شدت زیر سوال رفته
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 توانمی کل در لذا. است کرده دار خدشه شدت به را سفید کاخ حیثیت کشورها دیگر با ها نامه توافق و معاهدات
داف خود دست پیدا کند و آن موفقیتی را که در قبال خروج از برجام در نظر اه به است نتوانسته آمریکا که گفت

 .داشت کسب کند

تواند با د میبا توجه به این نکات در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام، کاخ سفی

عملیاتی کردن مسئله به صفر رساندن فروش نفت ایران و عدم تمدید معافیت هاي هشت کشور 

هاي خود را در حوزه دیپلماتیک و سیاسی متناسب با آن چه شما تغییر رفتار تهران عنوان موفقیت

 کردید، دست یابد؟

 با پیشین هاي مصاحبه در من که چنان هم .شود محقق ایران نفت فروش شدن دانم که مسئله صفرمن بعید می
نفت ایران نمی تواند تحقق پیدا کند، چرا که  فروش رساندن صفر به مسئله عمال داشتم عنوان ایرانی دیپلماسی

اقتضائات بازار جهانی نفت و نیز شدت نیاز برخی از مشتریان عمده ایران سبب شده است تا کنون این هدف آمریکا 
ان تحریم هاي آبان ماه سال گذشته آمریکا بسیار تالش داشت تا مسئله به صفر رساندن فروش محقق نشود. در هم

کشور را صادر  8 معافیت و نفت ایران را عملیاتی کند، اما به واسطه همین شرایط نتوانست آن را به واقعیت بدل
 .کرد

  آیا امسال نیز این مسئله عملیاتی نخواهد شد؟

اقض اقدامات دونالد ترامپ با اهداف او باز می گردد. شاید کاخ سفید دوست داشته باشد نکته مهم به تفاوت و تن
به صفر رساندن فروش نفت ایران را محقق کند، اما عمال تصمیمات کاخ سفید التهابات جدي را در بازار جهانی 

ین اقدامات به تهدید ایران و کند. مهمترین اکند که به شدت نیاز بازار را به نفت ایران بیشتر مینفت ایجاد می
گردد. پس امسال هم با این دست اقدامات نمی توان به صفر رساندن فروش نفت را نیز تحریم هاي ونزوئال باز می

 .جدي دانست، اگر چه امکان دارد میزان فروش نفت ایران کاهش پیدا کند

ده در اکثر استانهاي کشور در کنار این مسائل متاسفانه در چند هفته اخیر شاهد وقوع سیل گستر

حریمی بدل شده است. ت شرایط در دولت براي مضاعفی بار به آن از ناشی هايخسارت بودیم و مسئله

به نظر شما این شرایط می تواند سیاست هاي مدنظر دونالد ترامپ را بیش از پیش در باره ایران محقق 

 کند؟

ت جدي کسري بودجه و نیز فشارهاي روز افزون ایاالت طبیعی است که در شرایط کنونی وقتی دولت با مشکال
 متاسفانه متحده آمریکا روبه رو باشد، مسئله تامین خسارت ناشی از سیل هم دایره فشارها را افزایش خواهد داد.
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 به نسبت گذشته عمل آزادي با توان نمی و است کرده پیدا کاهش شدت به دولت مانور دایره اکنون که گفت باید
ا آمریک متحده ایاالت فشارهاي راستاي در هم سیل از ناشی هاي خسارت متاسفانه لذا. کرد اقدام ها خسارت تامین

بار مضاعفی بر تهران ایجاد کرده است. اما با وجود تمام این نکات منفی باز بر این باورم که پتانسیل و توانایی 
این شرایط سخت گذر کرد. اکنون خسارت هاي  کشور بیش از این مشکالت است و می توان با مدیریت دقیق از

هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود به یک چالش جدي براي  30ناشی از سیل که رقمی نزدیک به نزدیک به 
 .دولت بدل شده است

 استفاده از صندوق توسعه ملی می تواند راهکار مناسبی براي گذر به شرایط باشد؟

ی المقدور نباید از اعتبارات من بر این باورم که دولت حت
صندوق استفاده کند چرا که تبعات تورمی تزریق این میزان از 
نقدینگی را نباید فراموش کرد و می تواند بار معیشتی مردم را 
سنگین تر کند. اگر چه مقام معظم رهبري براي استفاده از 

اند، اما اعتبارات این صندوق نظر مثبت خود را اعالم کرده
اید تا جاي ممکن باید با استفاده از پتانسیل هاي دولت ب

نهادهاي داخلی و نیز جمع آوري کمک ها و نقدینگی عمومی 
این خسارت ها را تا حدودي جبران کند. اما از ان سو در یک 
شرایط واقع بینانه باید انتظار داشت که سینرژي تمام این مسائل بار چالش هاي معیشتی و اقتصادي کشور را 

 .یش دهدافزا

آیا این افزایش فشارها، آن هم در سال انتخابات می تواند آستانه تحمل اجتماعی مردم را به نقطه اي 

برساند که به یک حرکت اعتراضی دست بزنند البته در اینجا منظور از حرکت اعتراضی حتی می تواند 

 یک نافرمانی مدنی مانند عدم مشارکت سیاسی در انتخابات تلقی شود؟

ه مشکالت کشور بسیار زیاد است و در سال پیش رو نیز احتمال دارد دایره آن افزایش پیدا کند، اما به هر اگرچ
حال مردم هم در یک نگاه واقع بینانه می بینند که مشکالت اصلی را باید در رفتارها و اقدامات ایاالت متحده 

اعتراض برخی از مردم در شهرها و استان هاي روي داد که به  96آمریکا دید. حتی آن چیزي که در دي ماه سال 
بسیار متفاوت شده است. اکنون جامعه  96با  98کشور انجامید نمی تواند اکنون محقق شود. به هر تقدیر اقتضائات 

به این درك رسیده است که کشور در یک نقطه حساس قرار دارد و نباید با برخی رفتارها و اقدامات بار مشکالت 
د. البته در این میان نباید برخی ناکارآمدي ها، کم کاري ها و عدم مدیریت مسئولین را در افزایش را افزایش دا



 

 ایران، یک سال پس از خروج ترامپ از برجام ۱٦۹

مشکالت نادیده گرفت. لذا براي تعدیل این فشارها حداقل از طرف مسئولین باید برنامه ها به صورت جدي تر و 
 .دقیق تر مورد پیگیري قرار گیرد

رکت متقابل با اینستکس را به راه انداخت و به موازات آقاي در چند هفته گذشته تهران نیز رسماً ش

ظریف نیز در روز افتتاح سایت دیپلماسی اقتصادي وزارت امور خارجه اعالم کرد اروپا فرصت چندانی 

براي انجام اقدامات حمایتی از ایران طبق تعهدات خود ندارد. آیا با این ضرب االجل در سال پیش رو 

 از خروج به نسبت توان می یا و ا تعهدات خود را به صورت جدي تر پیگیري کندامکان دارد که اروپ

 امور خارجه اقدام کرد؟ وزیر مواضع ذیل برجام،

از همان روز خروج دونالد ترامپ از برجام اروپایی ها اعالم کرده بودند که به واسطه شدت وابستگی و نفوذ باالي 
ر مناسبات قاره سبز، اتحادیه اروپا چندان توان جدي عملیاتی براي تقابل اقتصادي و تجاري ایاالت متحده آمریکا ب

با تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را ندارد، اما در عین حال مواضع سیاسی و دیپلماتیک قاطعی را 
را در نظر نگرفت. هاي دونالد ترامپ اعالم داشتند. به هر حال نباید واقعیت هاي کنونی براي مخالفت با برنامه

هاي اروپایی به قدري جدي است که عمالً قدرت عمل ها و بانکمیزان وابستگی و نفوذ اقتصادي ایالت بر شرکت
را از این بازیگران گرفته است. یعنی این شرکت ها و کمپانی ها به گونه اي در اقتصاد آمریکا ادغام شده اند که 

 مناسبات پیگیري براي ایران و اروپایی کشورهاي راهکار اگرچه خت؛دو چشم آنان از جدي حمایت به تواننمی
هاي متوسط و ها و بانکهاي بزرگ، بلکه با به کار گیري شرکتها و بانکشرکت طریق از نه مابین، فی تجاري

گام و با کوچکی باز می گردد که هیچ گونه ارتباطی با آمریکا نداشته باشند. از این رو باید در یک پروسه گام به 
دقت عمل نسبت به هر گونه اقدامی عمل کرد. در سایه این نکات مواضع آقاي ظریف به معناي تعیین ضرب االجل 
براي اروپا نیست، بلکه به این معناست که ایران نمی تواند خود را معطل اروپا کند و به موازات پیگیري مناسبات 

تجاري با دیگر کشورها، به خصوص همسایگانش ادامه خواهد خود با اروپایی ها، شرایط را براي گسترش روابط 
داد. به هر حال دولت کنونی در ایاالت متحده آمریکا به دنبال افزایش فشار و تحریم هاي خود بر جمهوري اسالمی 
ایران است و ما با یک دولت به شدت غیر مسئول و مهاجم روبه روییم که هیچ گونه احترامی براي تعهدات خود 

ناسبات حقوقی جهانی قائل نیست. لذا به هیچ وجه منطقی و عاقالنه نیست که در مقابل چنین بازیگر غیر و م
مسئولی منفعالنه عمل کنیم. از آن سو چون متاسفانه سقف مناسبات ما با کشورهاي اروپایی هم چندان جدي 

  .است شده نیست عمال کندي کار در مناسبات اروپایی را باعث

 ما ماندن در برجام چه سودي دارد. آیا بهتر نیست که از توافق هسته اي خارج شویم؟پس به نظر ش
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ببینید مسئله خروج از برجام چیزي نیست که بتوان آن را یک شبه و آنی عملیاتی کرد. توافق هسته اي ذیل دو 
زیر بار مسئولیت ها  توان به راحتی ازسال مذاکرات جدي، پیچیده و فشرده به گونه اي تنظیم شده است که نمی

و تعهدات آن شانه خالی کرد. چون این توافقنامه پیوست قطعنامه شوراي امنیت و سازمان ملل را با خود دارد. 
پس باید هرگونه اقدام ما دقیق و ظریف باشد و به همه عواقب و تبعات آن اندیشید. به عبارت دیگر اگر هر وقت 

ي کند باید قبل از آن هرگونه سناریویی بررسی شده و تمام مالحظات جانبی تهران اقدام به خروج از توافق هسته ا
در نظر گرفته شود. حتی باید با کشورهاي مانند چین و روسیه به عنوان اعضاي ثابت شوراي امنیت سازمان ملل 

 هم پکن و مسکو حتی که کنیم اقدام ايگونه به نباید ما .گیرد صورت جدي مذاکرات برجام در طرف و نیز دو
حادیه اروپا، روسیه و چین ات اتصال حلقه برجام اکنون لذا. باشد خالی دستشان کار ما از حمایت در باید که گونهآن

را به عربستان سعودي، اسرائیل و آمریکا بریده است و می توان از این نگاه برجام را بسیار مفید دانست، اگرچه 
ندارد. پس باید گفت که اکنون خروج از برجام صالح نیست و تا  منافع و سود اقتصادي آن اکنون دیگر وجود

 .آخرین لحظه باید پاي این توافق هسته اي ماند
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 شکست سیاست تخریب کننده ترامپ

 دهد یجواب نم رانیبر ا »ياعمال فشار حداکثر«

هر  خالفمآنها سرسخت برجام که بیشتر که مخالفان ندارد  تعجبجاي 
هستند، براي نشان دادن وضعیت به گونه اي که  انریبا ا یگونه توافق

انگار اقدام ترامپ در خروج از توافق هسته اي دستاوردهاي مثبتی داشته، 
موسسه براي «به دردسر افتاده اند. براي نمونه، پاتریک کالوسن از 

در اشاره به سخنرانی علی خامنه اي رهبر معظم » سیاست خاور نزدیک
 یسخنرانمقاوت این کشور، خودکفایی و تقویت قابلیت هاي دفاعی آن اشاره داشت، گفت  ایران که به باال بردن

متقاد کردن ایران به اینکه «عاري بود و نشان می داد که دولت ترامپ در » از اعتماد به نفس گذشته«سال نو 
موفق عمل » حساب کندفشارها ادامه خواهد داشت و اینکه ایران نمی تواند روي غلبه بر خصومت ایاالت متحده 

 کرده است.

گروه  گریحزب اهللا و دانتشار داستانی به قلم بن هوبارد در نیویورك تایمز که از بیروت درباره دشواري هاي مالی 
هاي متحد ایرانی خبر می داد و البته واکنش برت استفان به آن، هم جاي تعجب نداشت. استفان در واکنش به 

عنایست که اظهارات رئیس جمهوري باراك اوباما مبنی بر اینکه تسهیل تحریم ها این مطلب نوشت، این بدان م
 تغییر چندانی در توانایی ایران در اقدام در خاورمیانه ایجاد نمی کند، اشتباه بوده است.

اما در حقیقت، اوباما درست گفته است. اشتباه استفان و دیگرانی که از اعمال مجدد تحریم هاي هسته اي توسط 
دولت ترامپ دفاع می کنند این است که تصور می کنند دشوار کردن، افزایش هزینه و دردناك کردن زندگی براي 

را متحده  االتیمنافع امیل درد تنها زمانی می تواند تحدیگري به معناي پیشبرد منافع ایاالت متحده است. اما 
در  رییتغبه  ایآن  يها تیقابلمحدود کردن  تامین کند که به تغیر رفتار کشور هدف در جهت مطلوب از طریق

 منجر شود که در یک سال گذشته چنین اتفاقی درباره ایران رخ نداده است. آنگذاري هاي  استیس

 پول تنها مساله نیست

هوبارد در بخش اعظم مقاله خود که البته مورد توجه استفن قرار نگرفته بود، به این مساله اشاره کرده که چرا 
متحدان آن به رغم فشار مالی سیاست ها و شیوه عملیاتی خود را تغییر نداده اند. او به این مساله می  ایران و

پردازد که اتحاد با این گروه ها هزینه چندانی براي ایران ندارد و آنها از نظر ایدئولوژیکی به دستورکار ایران متعهد 
اري هاي محلی پیش ببرند و این چیزي است که ایاالت هستند و می توانند این دستورکار را از طریق سیاست گذ

متحده می خواهد آن را خنثی کند. برخی از این گروه ها خود منابع درآمدي دارند که آنها را کامال از ایران مستقل 

پیالر استاد . پل آرپل پیالر، 
دانشگاه و عضو سابق آژانس
اطالعات مرکزي آمریکا 

(CIA) است
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می سازد. این مساله به ویژه درباره حزب اهللا لبنان صدق می کند که در حال حاضر از پذیرفته شدن به عنوان یک 
بازیگر سیاسی سود می برد. هوبارد در این مورد به واکنش هاي تند و تیز مقامات لبنان به مایک پومپئو اشاره می 
کند: جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در دیدار با پومپئو گفته بود که از نظر دولت او حزب اهللا یک حزب سیاسی 

 است و نه یک گروه تروریستی.

از عملیات در سوریه چندان به دلیل مشکالت مالی نیست و  رانیاه شده عقب نشینی همچنین گفتمقاله  نیادر 
ی به مال يشده است. در عراق، تنگناها روزیدر جنگ پمتحد ایران  که بشار اسدبیشتر به این موضوع بر می گردد 

عمیق تر با بغداد  محدود شدن دخالت هاي ایران منجر نشده، بلکه سبب شده که تهران به دنبال روابط اقتصادي
باشد. جنگجویان مورد حمایت ایران هم که با داعش مبارزه می کردند اکنون از دولت عراق حقوق می گیرند و 

 بدون هزینه چندانی، به ایران در سیاست عراق برتري می دهند.

ت مالی اعضاي حزب هوبارد به نقل از یکی از اعضاي حزب اهللا بدون اینکه نامی از او ببرد، می نویسد که مشکال
همین مساله را می توان به ایران در خاورمیانه تعمیم » کسی براي پول در حزب اهللا نیست.«اهللا را از آن نمی راند: 

داد. فعالیت ایران در منطقه به دلیل مسائل مالی نیست و از برداشت آن درباره منافع امنیتی نشئت می گیرد. اما 
همانطور که هوبارد هم اشاره کرده، تاریخ نوین نشان می دهد فشار مالی بر ایران این هم جاي تعجب ندارد چراکه 

 لزوما با عقب نشینی نظامی آن همراه نبوده است.

 تعهد ایران به برجام

استفن در جاي دیگري از مقاله خود سعی می کند این مساله که ایران به رغم خروج ایاالت متحده از توافق هسته 
است را یکی از دستاوردهاي کمپین اعمال فشار حداکثري ترامپ معرفی کند که این خود  اي به آن پایبند

سال گذشته بارها تعهد  3اظهارنظري ضد و نقیض است: دیگر مخالفان برجام و در حقیقت مخالفان ایران، در 
ایران با هدف دستیابی  ایران به توافق هسته اي را زیر سوال برده اند. به عالوه، مخالفان برجام مدعی هستند که

به سالح هسته اي، تنها براي استفاده از مزایاي اقتصادي به برجام تن داده است؛ اما سوال اینجاست که اگر ایران 
 چنین هدفی را دنبال می کرده، چرا به رغم از بین رفتن منافع اقتصادي از برجام خارج نشده است؟

د: اینکه براي متعهد ماندن یک کشور به یک توافق، نباید به آن دیپلماسی پیشنهادي استفان هم جاي تامل دار
متعهد ماند؛ بلکه باید از آن خارج شد و به اقدامی وحشتناك تر تهدید کرد! این تفکر خود نقض دیپلماسی است 

 و نه تنها ایاالت متحده، که هیچ کشور دیگري هم نمی تواند با چنین شیوه اي کاري از پیش ببرد.
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یگر هم این است که ایران هیچ شکی ندارد که ترامپ تا سرحد ممکن براي مجازات آن پیش می رود و مساله د
اگر هم اکنون تعللی در رابطه با معافیت از تحریم ها یا اعمال فشار بیشتر مشاهده می شود، دلیلش صرفا نگرانی 

 ا قیمت بنزین در ایاالت متحده است.هاي اقتصادي درباره تاثیر حذف معافیت ها بر بازار جهانی نفت و نهایت

 نیستنامحدود ی ها رانیا صبر

به رغم اقدامات ترامپ، ایران همچنان به برجام پایبند مانده است. این مساله تا حدودي به وعده نامزدهاي دموکرات 
این است که  انتخابات ریاست جمهوري آمریکا به بازگشت به توافق هسته اي بر می گردد. اما دلیل مهم تر ایران

تصمیم به تعهد به توافق هسته اي را با توجه به یک بستر بزرگ تر گرفته است. بر خالف ترامپ که فقط خودش 
 را در نظر می گیرد، دیگر امضاکنندگان برجام هم همانند ایران به محافظت از این توافق متعهد مانده اند.

رامپ صبر خواهد کرد، اما شرایط سیاسی موجود در ایران ایران احتماال تا پایان دوره کنونی ریاست جمهوري ت
صبر کردن براي مدت طوالنی را دشوار کرده است. ویلیام برنز وزیر امور خارجه ایاالت متحده معتقد است اگر 

 ترامپ مجددا راي آورد، آنگاه ایران احتماال دیگر تمایلی براي ادامه تعهد به برجام نخواهد داشت.

که استفان به کلی آنها » کمپین اعمال فشار حداکثري«از  یناش يها بیآسی، آنگاه اتفاق نینچدر صورت وقوع 
را نادیده گرفته، از جمله اینکه جنگ اقتصادي علیه ایران به جنگ علیه متحدان غربی تبدیل شده و روابط آمریکا 

ه اي جدید باشد که اگر دولت با آنها را مسموم کرده، تشدید می شوند. نتیجه فقط می تواند یک بحران هست
 ترامپ روند تخریب کننده امور را از سال گذشته آغاز نمی کرد، کامال قابل پیشگیري بود.

 منبع: لوبه لوگ
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 اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام چیست؟ برايتمهیدات کاخ سفید 

 حفظ امنیت اسرائیل و بهانه هاي تجاري دالیل خروج ترامپ از برجام

 

گرفت،  تصمیم خروج یک جانبه از توافق هسته اي موسوم به برجام بهکه دونالد ترامپ  یک سالیدر فاصله آیا 
به آن چه می خواست، برسد. آیا وي در طول این یک سال به لحاظ دید امریکایی ها و تصمیم گیران  است توانسته

علی بیگدلی،  وال، گفت و گویی را بابراي پاسخ به این س دیپلماسی ایرانی موفق عمل کرده است؟امریکایی 

ترتیب داده است  اروپا و آمریکا حوزه پژوشگر و استاد دانشگاه، نویسنده، کارشناس مسائل بین الملل 

 :که در ادامه می خوانید

اي و صدور فرمان بازگشت از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ براي خروج از توافق هستهیک سال 

گذرد؛ آیا در این مدت کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ در المی ایران میها علیه جمهوري استحریم

  تحقق اهداف خود در بستر خروج از توافق هسته اي موفق بوده است؟

براي منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دو اولویت مهم را  2016دونالد ترامپ در همان دوران تبلیغات انتخاباتی سال 
ده هاي انتخاباتی قول داد که آنان را پیگیري کند؛ اولین مسئله به محدودسازي مطرح کرده بود و در بستر وع

تر از اسرائیل تأکید داشت. در گردد و دومین وعده انتخاباتی هم بر حمایت پررنگایران در ابعاد گوناگون آن بازمی
کردن مجدد پرونده هسته اي این راستا ترامپ سعی کرد با خروج یک جانبه از برجام، شرایط را براي بین المللی 

تهران شکل دهد. مضاف بر آن جمهوري اسالمی ایران را در حوزه هاي صنعت دفاعی و موشکی، نفوذ منطقه و 
ماهی که  11حقوق بشر به چالشی براي مناسبات جهانی بدل کند. در این راستا و با در نظر داشتن اقتضائات 

سد که تا به امروز کاخ سفید در برخی از ابعاد موفق عمل کرده آمریکا از برجام خارج شده است به نظر می ر
  .است

در خصوص نکته دوم نیز با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رسمی اسرائیل و انتقال سفارت 
ز شاهد آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی نیز این مسئله تا حدودي محقق شد. البته در روزها و هفته هاي اخیر نی

به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندي هاي جوالن بودیم که این مسئله را هم باید در همین راستا دید. 
مضاف بر آن مسئله معامله قرن را هم باید در نظر داشت. بنابراین در خصوص وعده دوم نیز دونالد ترامپ تا اندازه 

 .اي موفق بوده است
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بسیار پررنگ است به این مسئله باز می گردد که آیا خود ماهیت و یک سال نکته مهمی که در این 

نفس برجام سبب شد که شرایط براي خروج دونالد ترامپ از آن شکل گیرد و یا اینکه باید این اقدام 

  رئیس جمهوري آمریکا را در عوامل دیگر دید؟ 2018مه  8جنجالی 

خروج از برجام موثر بوده است. ابتدا به ساکن خود ماهیت برجام هر دو بعد تا اندازي در اقدام دونالد ترامپ براي 
به گونه اي بود که هیچ گونه اي منفعت را از نظر اقتصادي و تجاري براي آمریکا در بر نداشت و این از دیدگاه 
شخصی مانند ترامپ که تاجر مسلک است، یک نقص جدي بود. این عامل سبب شد تا در همان وعده هاي 

  .میالدي دونالد ترامپ مصمم به خروج از برجام باشد 2016ی سال انتخابات

مسئله دیگر اهمیت فوق العاده ویژه امنیت اسرائیل براي دونالد ترامپ است. در این رابطه رئیس جمهوري امریکا 
خواهد اعتقاد داشت که توافق هسته اي سبب افزایش توان اتمی ایران و ایجاد تهدیدي جدي براي امنیت اسرائیل 

شد، چرا که تنها قدرت هسته اي نظامی منطقه خاورمیانه اسرائیل است و برجام اجازه خواهد داد به قول آمریکایی 
اي نظامی دست پیدا کند و به رقیب جدي براي اسرائیل تبدیل شود. در کنار آن ها، ایران در خفا به قدرت هسته

یران، به خصوص حضور در کنار مرزهاي اسرائیل سبب شد تا مسئله توان موشکی و دفاعی و نیز نفوذ منطقه اي ا
دونالد ترامپ سال گذشته با خروج از توافق هسته اي فضا را براي افزایش فشارها از ابعاد گوناگون بر ایران شکل 

 .دهد

گذشته  سال1یعنی شما معتقدید که حفظ امنیت اسرائیل کانون ومحور تالش ها براي تقابل با برجام در 

 ه است؟بود

اگر نگوییم دلیل واقعی و پشت پرده این فعالیت هاي ترامپ حفظ امنیت اسرائیل بوده است، یقینا یکی از عوامل 
اصلی آن به همین واقعیت باز می گردد. به هر حال باید بپذیریم که شعارها و تهدیدات موشکی و مواضع صریح و 

بعات به شد منفی آن، خود را در خروج ترامپ از برجام و تند ما در قبال این بازیگر منطقه سبب شده است تا ت
 .دیگر مسائل و ابعاد نشان دهد

در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي برایان هوك اخیرا در مواضعی از برنامه 

فت؛ از هاي جدي کاخ سفید براي افزایش فشارها بر ایران و عدم تمدید معافیت هاي تحریمی سخن گ

واشنگتن آیا این سخنان مسئول گروه ویژه  -نگاه شما و با توجه به شرایط کنونی در بستر تنش تهران 

اقدام ایران، آن هم یک ماه مانده به اولین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته اي، از برنامه هاي کاخ 
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ین مواضع را باید یک نمایش سیاسی سفید براي افزایش فشارها بر تهران نشان دارد و یا این که تمام ا

 و بلوف دیپلماتیک تلقی کرد؟

هاي جدید ایاالت متحده آمریکا در چه سطح و ابعادي است. اما در کل من بعید باید دید که جزئیات تحریم
دانم که کاخ سفید به دنبال یک بلوف سیاسی باشد چون بستن و مختومه کردن پرونده ایران براي دونالد می

به دالیلی که مطرح کردم از اهمیت ویژه اي برخوردار است، لذا به نظر واشنگتن در آستانه اولین سالگرد  ترامپ
 .هاي جدي براي افزایش فشارها بر ایران داشته باشدخروج از برجام برنامه

در این راستا تا چه اندازه مسئله صفر شدن فروش نفت ایران می تواند تحقق پیدا کند، به خصوص که 

 گذشته این مسئله روي واقعیت به خود ندیده است؟ یک سال در

تر بارها از زبان این مسئله شکل نگرفته است چون دونالد ترامپ و وزارت خزانه داري به دالیل متعددي که پیش
کارشناسان بیان شده است، مایل نبودند فروش نفت ایران را به صفر برسانند. چرا که این مسئله باعث کاهش 

هاي انرژي و بنزین آور قیمت حامله نفت، جهش قیمت آن در بازار هاي جهانی و به تبع آن افزایش سرسامعرض
در آمریکا خواهد شد که به ضرر دونالد ترامپ است. لذا در این راستا کاخ سفید سعی کرد با ایجاد یک بازه زمانی 

ت در بازارهاي جهانی نفت شکل گیرد، اما به کشور معافیت هاي تحریمی را ایجاد کند تا این جهش قیم 8براي 
نظر می رسد که در یک پروسه بلند مدت براي آغاز دومین سال خروج آمریکا از برجام می توان انتظار داشت در 
یک برنامه ریزي میان مدت، شرایط براي افزایش فشارها و عدم تمدید معافیت هاي تحریمی شکل گیرد. اما در 

سئله صفر شدن واقعی فروش نفت ایران امري غیرقابل تحقق است. پیرو این نکته حتی عین حال به نظر من م
بانک جهانی و سازمان بین المللی انرژي پیش بینی کرده اند که در سایه افزایش فشارها حداقل میزان فروش نفت 

شاهد  ، پس نمی توانهزار بشکه خواهد بود که البته رقم بسیار بدبینانه اي است 650تا  400ایران چیزي بین 
 د.صفر شدن فروش نفت بو

مضاف بر آن اکنون محدودیت در عرضه نفت سنگین سبب شده است تا اهمیت آن براي بازار جهانی نفت افزایش 
پیدا کند. لذا ایران به عنوان یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت سنگین از این اهرم براي حفظ سهم فروش خود 

ببرد. از طرف دیگر حتی با وجود فشارها سه کشور ترکیه، عراق، هندوستان و تا اندازه اي  می تواند استفاده جدي
چین به خرید نفت و گاز از ایران به شدت وابسته اند و از هر راهی به دنبال تمدید معافیت هاي تحریمی وزارت 

ند به حفظ و افزایش مناسبات نو بسیار عالقه مداري ایاالت متحده آمریکا هستند. خصوصا این که دهلیخزانه
آباد در ماه هاي اخیر، تجاري خود در بندر چابهار است. اتفاقا در همین راستا واشنگتن و پکن با تحریک اسالم
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تنش هایی را در مرزهاي ایران و هند شکل دادند تا این مناسبات تجاري تحت الشعاع قرار گیرد، ولی اهمیت و 
  د.ضاي تنفسی براي ایران به وجود آیایران سبب شده است تا ف شدت نیاز این بازیگران به نفت

پس با این تفاسیر و علیرغم اعمال تحریم ها، دونالد ترامپ به اهداف خود یعنی مختومه کردن پرونده 

تهران دست پیدا نخواهد کرد، چرا که به نظر می 

رسد با افزایش تحریم ها و پررنگ کردن دایره ایران 

ندي دو طرف به شدت در حال تقویت هراسی، جبهه ب

است، اما در عین حال بسیاري معتقدند که این 

افزایش فشار ها براي باال بردن سطح تنش به منظور 

 در شما ارزیابی شود؛می قلمداد مذاکره رسیدن به 

 این خصوص چیست؟

ا در دوران جنگ تحمیلی هم من معتقدم که نهایتا جمهوري اسالمی ایران راهی جز دیپلماسی و مذاکره ندارد. م
شمسی مجبور شدیم  90هاي ابتدایی دهه هاي سالبا افزایش فشارها و فرسایشی شدن جنگ و یا در دوران تحریم

با انعطاف در قالب نوشیدن جام زهر و یا نرمش قهرمانانه پاي میز مذاکره بنشینیم. متاسفانه اکنون هم شرایطی 
قتصادي و معیشتی جدي را براي مردم سبب شده است، اجازه جوالن و که در کشور شکل گرفته و مشکالت ا

دهد. مضافا خسارات و تبعات بسیار سنگین سیل لخیر هم مزید بر علت شده و نمایش قدرت را به تهران نمی
 احتمال دارد دایره نارضایتی هاي اجتماعی و اقتصادي ایران را در سال پیش افزایش دهد. لذا به نظر می رسد که
وضعیت براي ما در آینده چندان مطلوب نیست. پس تا شرایط به یک نقطه بحرانی و بی بازگشت نرسیده بهتر 
است که راه دیپلماسی و مذاکره را در پیش بگیریم. خصوصا این که اکنون کاخ سفید امید دارد با افزایش فشارها 

 بستر مردم اقتصادي و اجتماعی اعتراضات گیريکلش سایه در ها در آستانه اولین سالگرد خروج از برجام و تحریم
 این که ایم بوده هم هاییتنش و حواشی شاهد اخیر سیل در ما ویژه به گیرد، شکل تهران در رفتار تغییر براي

 .ي واشنگتن ایجاد کرده استبرا را جدي امید مسئله

برآورده کردن تمام نیازهاي سیل زدگان از آن طرف با وجود محدودیت هاي جدي بودجه اي دولت یقیناً تهران در 
و تعدیل فشارهاي ناشی از خسارت هاي آن موفق نخواهد بود، با توجه به این که فضاي بین المللی هم در کمک 

تواند به ایران به منظور عبور از بحران سیل با محدودیت جدي از طرف آمریکا روبه روست. پس دولت به تنهایی نمی
تواند زمینه یک بحران اجتماعی را به وجود آورد و گان را برآورده کند. پس این مسئله میهمه انتظارات سر زد

امکان دارد با افزایش فشارها ایران با حداقل انتظارات پاي میز مذاکره با آمریکا برود. تا شرایط به آن نقطه نرسیده، 
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مذاکره با ایاالت متحده آمریکا به معناي گام بهتر است ما دیپلماسی منطقی را در پیش بگیریم. البته دیپلماسی و 
نهادن چشم و گوش بسته در مسیر جان بولتون، مایک پمپئو و دونالد ترامپ نیست. دیپلماسی یعنی هوشمندي 
و انعطاف سیاسی که در سایه آن با دادن امتیازاتی می توان امتیازاتی را به دست آورد. پس اگر کاخ سفید حساسیت 

ه مناسبات منطقه اي، حقوق بشر و یا موشکی ایران دارد باید در قبال آن امتیازاتی بدهد تا ما هاي جدي در حوز
 .هم مثال در خصوص حضور در سوریه و یا حقوق بشر بتوانیم اقدامات متقابلی را شکل دهیم

چه تضمینی وجود دارد در سایه انجام مذاکرات بالیی که بر سر برجام آمد بر سر نتایج مذاکرات 

 احتمالی آتی نیاید؟

ببینید در خصوص برجام مشکل آمریکا نبود، بلکه مشکل ما بودیم. به دلیل فشارهاي اقتصادي و وضعیت بحرانی 
داخلی، دستگاه دیپلماسی در یک پروسه بسیار فشرده و با عجله سعی داشت برجام را بدون تصویب آن در مجلس 

ایران عملیاتی کند. همین خالء سبب شد تا دونالد ترامپ از توان آمریکا، کشورهاي اروپایی، چین، روسیه و حتی 
گردد که حتی اگر اجراي خود براي خروج از برجام بدون اجازه از کنگره استفاده کند. مسئله دیگر به این باز می

 2025ل توانستیم خیلی موفق باشیم. چون برجام تا ساآمد ما نمیبرجام در مجلس آمریکا به صورت قانون در می
درصد  20سازي اعتبار داشت و یقیناً بعد از این مدت که فقط شش سال از آن باقی مانده است، آمریکا اجازه غنی

را به ما نمی دهد. پس همواره باید مذاکره و دیپلماسی در دستور کار باشد. متاسفانه در آستانه ورود به اولین 
را داشت که دستگاه دیپلماسی به شدت فشل و ناکارآمد است. من سالگرد خروج آمریکا از برجام باید این اعتراف 

به این مسئله کار ندارم که این کم کاري و تشتت در سیاست خارجی به واسطه فشارهاي کدام ارگان و نهاد است، 
 .اما خروجی آن اکنون سبب شده است تا مشکالت روز به روز بر کشور افزوده شود

اي، حقوق بشر و هاي دیگر ما یعنی نفوذ منطقهاشاره داشتید پرونده نکته مهم دیگري که شما به آن

   توان دفاعی است. آیا در خصوص این مسائل، به خصوص توان دفاعی می توان مذاکره کرد؟

هاي خود چانه زنی داشته باشیم تا هر مسئله قابل مذاکره از راه دیپلماسی است. ما باید در خصوص همه پرونده
ات منفی را از خود دور کنیم. اکنون اتحادیه اروپا در مسائلی مانند حقوق بشر شرایط را براي افزایش حواشی و تبع

فشار بر ایران شکل داده است. عالوه بر مسئله ترورهاي ایران در کشورهاي اروپایی، اکنون افزایش سطح حمایت 
شده است تا قاره سبز بر مسئله حقوق بشر دیپلماتیک از نازنین زاغري و یا اعطاي جایزه به نسرین ستوده سبب 

زنی خود را نداشته باشیم باعث خواهد شد که اروپا از او ما دور شود ایران تمرکز کند. اگر ما در این خصوص چانه
 .و به همان اندازه به آمریکا نزدیک شود
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 سعودي تانعربس توان همین نگاه را داشت، به خصوص اینکه اکنون در خصوص مسئله موشکی هم می

  ار مغرضانه اي در حد تنش نظامی با ایران دارد؟بسی نگاه

من این سوال را می پرسم که این نگاه مغرضانه که چه کسانی شکل دادند؟ ما باید بپذیریم که برخی از اقدامات 
د. اکنون ما سبب شد تا ریاض به دنبال افزایش مناسبات خود با واشنگتن و عادي سازي مناسبات با تل آویو باش
هراسی به شرایط به گونه اي رقم خورده است که مسئله فلسطین، تروریسم و نظایر آن به حاشیه برود و ایران

هاي خاورمیانه بدل شود. پس باید سهم خود را هم در این خصوص بپذیریم. افزایش تهدیدات کانون حساسیت
هاي ما با برخی از کشورهاي عربی به اوج ا تنشموشکی و اذعان به نابودي برخی از بازیگران منطقه سبب شد ت

برسد. اگر اکنون محمد بن سلمان در سایه سیاست هاي خود به دنبال مهار ایران است باید بخشی از آن را در 
 .تبعات اقدامات خود ببینیم
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 واشنگتن در اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام -ارزیابی آینده تنش تهران 

 نی بانی مشکالت کشور نیستدولت روحا

در سایه ورود به اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام و به موازاتش اوج گرفتن تنش هاي میان تهران و 

مهدي ذاکریان، کارشناس و  براي بررسی آینده این تنش، گفت وگویی را با دیپلماسی ایرانی واشنگتن،

بروکسل، موسسه مطالعات  -نیاد دانشگاهی اروپا پژوهشگر حقوق بین الملل، مدرس و محقق در ب

اسالم معاصر دانشگاه الیدن، دانشکده حقوق و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا، موسسه 

دانشگاهی اتحادیه اروپا و همچنین استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، عضو هیات 

ترتیب داده  دانشگاه کورتابیا و بوینس آیرس Relacions Internationales تحریریه فصلنامه
 :خوانیداست که در ادامه می

در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام تنش هاي میان تهران و واشنگتن به اوج خود 

جمهور آمریکا در سایه چه عامل یا عواملی به رسیده است. اما سوال مهم اینجاست که اساساً رئیس

 اردیبهشت سال گذشته شمسی تصمیم گرفت؟ 18ج از برجام در خرو

دونالد ترامپ در یک پارامتر خاص نمی  1397اردیبهشت  18براي پاسخ دقیق به سوال شما باید گفت که اقدام 
گنجد. یعنی باید براي این تصمیم چند پارامتر را در نظر گرفت که مهمترین آنها در سه پارامتر اساسی خالصه 

 به مدت این در که ؛ اولین عامل به وجوه شخصیتی، روحیه و درونیات دونالد ترامپ باز می گردد. چنانمی شود
، رئیس جمهور آمریکا که شخصی خود شیفته است و سعی دارد که خود را باهوش تر هویداست مسئله این شدت

زند که در سایه ست به اقداماتی میو جدي تر از تمام روساي جمهور تاریخ ایاالت متحده آمریکا نشان دهد. لذا د
آن این مقوله را اثبات کند. از طرف دیگر وي اقداماتی را که حتی اگر دستاوردهاي آن از روساي جمهور آمریکا، 
به خصوص روساي جمهور دموکرات کمتر باشد به گونه اي تبلیغ و بزرگ نمایی می کند که گویا هوشمندانه ترین 

 .ایاالت متحده آمریکا بوده است و پرسودترین تصمیم تاریخ

عامل دوم به وعده هاي انتخاباتی دونالد ترامپ بازمی گردد. رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگاه جدي به انتخابات 
 مسئله به آنها مهمترین که کند عمل خود انتخاباتی هاي وعده تکتک به ریاست جمهوري پیش رو سعی دارد

 در مسکن و اشتغال معیشت، اقتصاد، وضعیت بهبود آن از بعد و گردد می زبا آمریکایی مهاجرین و مهاجرت
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شود، مسئله ی آمریکا و تصمیم گیران این کشور مربوط میسیاس ساختار به بیشتر که هم سوم پارامتر. آمریکاست
و اسرائیل  امنیت اسرائیل و بعد از آن امنیت آمریکاست. یعنی براي کاخ سفید عمال تفکیکی میان امنیت آمریکا

  .وجود ندارد

در این راستا هرگونه اقدام و تصمیم دونالد ترامپ در سایه میزان اهمیت این سه پارامتر است. از این رو تقابل با 
ایران و مسئله خروج از برجام به اهمیت پارامتر سوم یعنی امنیت اسرائیل باز می گردد. به عبارت دیگر زمانی 

کند که در تقابل با پارامتر سوم یعنی امنیت اسرائیل قرار اي تهران اهمیت پیدا میهاي منطقهبرجام و فعالیت
 را سفید کاخ عمل شدت گیرد و چون تقابل با امنیت اسرائیل یعنی تقابل با امنیت ایاالت متحده آمریکا که

 دیگر بازیگر سه مپترا دونالد شخص و آمریکا متحده ایاالت ضدایرانی اقدامات تشدید در البته. شود می باعث
یعهد ول زاید، بن محمد و سعودي عربستان ولیعهد سلمان، بن محمد اسرائیل، وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین یعنی

امارات متحده عربی به شدت اثر گذار بوده اند که در کنار تفکرات تندرو و رادیکال اشخاصی مانند جان بولتون و 
دونالد ترامپ را براي خروج از توافق هسته اي رقم زد. مجموعه این بازیگران  2018می  8مایک پمپئو نهایتاً اقدام 

هاي جمهوري اسالمی ایران و برجام در تقابل جدي با پارامتر سوم سعی کردند این تفکر را القا کنند که فعالیت
 .یعنی امنیت اسرائیل و به تبع آن امنیت آمریکا قرار دارد

 نیت اسرائیل به برجام گره خورد؟اما چگونه این مسئله یعنی ام

یران با حمایت از ا اکنون که کنند پررنگ شدت به را تفکر این کردند سعی بازیگران این داشتم اشاره که چنان
ها در عراق، یمن و دیگر نقاط هایی مانند حزب اهللا، حماس، جنبش جهاد اسالمی، ارتش سوریه، برخی گروهگروه

جبهه اي در تقابل با اسرائیل است و در این راستا سعی می کنند این تصویر را در نظام خاورمیانه به دنبال ایجاد 
الملل شکل دهند که وضعیت ایران به شدت متفاوت از دیگر پرونده ها مانند کره شمالی است. چون تهران نه بین

برجام است، بلکه برنامه اي در سایت توافق هاي هستهتنها به دنبال فعالیت هاي جدي براي دستیابی به سالح
 .هاي جدي براي افزایش نفوذ و از بین بردن امنیت اسرائیل در سایه حمایت از تروریسم دارد

 اما کاخ سفید در رسیدن به اهداف خود تا چه اندازه موفق بوده است؟

ه هسته اي به براي رسیدن به پاسخ دقیق تر باید این اهداف را در چند حوزه تقسیم بندي کرد. در خصوص پروند
نظر من دونالد ترامپ با یک شکست کامل روبه رو بوده است، چون تمام اعضاي حاضر در برجام و حتی آژانس 

هاي خود صحه گذاشته اند اي ایران طی گزارشبین المللی انرژي اتمی بر حقانیت فعالیت هاي صلح آمیز هسته
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اند. اما در خصوص مسائل ري اسالمی ایران دفاع کردهاي جمهوهاي هستهو در مواضع رسمی از برجام و فعالیت
اي ایران و توان موشکی باید اذعان داشت به واسطه برخی اقدامات و مواضع داخلی اکنون مربوط به نفوذ منطقه

 رانته به را جدي انتقادات نیز اند و در برخی از مواقع قاره سبزاي با کاخ سفید همنوا شدهها نیز تا اندازهاروپایی
 که اتفاقاتی واسطه به. گردد می باز تروریسم و بشر حقوق مسئله به مهمتر نکته. دارد و داشته خصوص این در

ر هلند، آلمان، اتریش، دانمارك، فرانسه و دیگر کشورهاي اروپایی، حال به واسطه بازیگري عناصر د گذشته سال
هایی براي ایران وساد روي داد، سبب شد تا حاشیههاي امنیتی آمریکایی و اروپایی و یا حتی مخودسر، سرویس

در این برهه حساس شکل گیرد. همین حاشیه ها هم موجب شد تا مواضع ایاالت متحده آمریکا با اروپا در این 
  .خصوص نزدیکتر شود. لذا نمی توان در یک مسئله خاص به ارزیابی کارنامه دونالد ترامپ پرداخت

ماه گذشته که تبعات سوء و مخرب آن بر اقتصاد و معیشت  12ي آمریکا در هاي جدآیا با اعمال تحریم

کشور به شدت مشهود است، می توان شرایط را براي تداوم تقابل با کاخ سفید مهیا دید؟ اساسا به نظر 

هاي شما در سایه تحمل این میزان از فشار اقتصادي از یک سو و عدم تعهد کشورهاي اروپایی به وعده

 جیهی براي ماندگاري ایران در برجام وجود دارد؟خود، تو

در این مدت که اروپایی ها به وعده هاي خود عمل کردند. چون اروپا از همان روز اول مخالفت جدي خود را با 
مواضع دونالد ترامپ در خصوص برجام را اعالم داشته اند و در این راستا اقدامات جدي هم براي حمایت از برجام 

هاي اروپایی چون خصوصی هستند و مناسبات ها و بانکل دادند. اما نکته مهم اینجاست که شرکتو ایران شک
هاي بسیار پررنگ با ایاالت متحده آمریکا دارند، نمی توانند تابع دستور سیاسیون اروپایی باشند. یعنی خروج شرکت

نکرده است که از این شرکت ها و بانک ها اروپایی به دستور این کشورهاي اروپایی نبوده است. حتی اروپا عنوان 
کند. حتی در تقابل با آن سعی کرده است بسترها و شرایطی را فراهم کند تا براي خروج از برجام حمایت می

حداقل شرکت هاي کوچک و متوسط به سمت افزایش مناسبات خود با ایران پیش روند و در این راستا اینستکس 
و در این راستا تالش داشته اند تا متناسب با توان خود برخی از اقدامات را محقق کند. اند را هم راه اندازي کرده

اما به دلیل این که ساز و کارهاي تجارت کالن جهانی در دست ایاالت متحده آمریکا قرار دارد در عمل اروپا 
مالی در آمریکا قرار دارد. نتوانسته است کاري از پیش ببرد. شبکه مالی سوئیفت کجاست؟ کانون تبادالت پولی و 

از آن طرف به واسطه حجم گسترده مبادالت شرکت ها و بانک هاي جهانی با آمریکا عمالً هر گونه همکاري با 
  .جمهوري اسالمی ایران صرفه و سود اقتصادي ندارد
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شت که شرکت هاي دوره هاي پیشین آمریکا عنوان می دانکته مهم تر به این واقعیت بازمی گردد که در تحریم
هایی که همزمان با ایران و آمریکا ارتباط دارند باید ارتباط خود را با تهران قطع کنند در غیر این صورت باید قید 

ها ها را بزنند و به تبع آن نیز باید جریمه هاي سنگینی را به دلیل دور زدن تحریممناسبات خود با آمریکایی
کاخ سفید رسما اعالم کرده است که حتی شرکت ها و بانک هایی که با آمریکا بپردازند. اما در دوره دونالد ترامپ 

هم ارتباط ندارند، صرفا و صرفاً به دلیل هرگونه تالش براي حمایت از ایران و یا کوششی براي برقراري مناسبات 
به اروپا باز نمی  ها خواهد شد. پس می بینید که مسئلهترین جریمهبا تهران و دور زدن تحریم ها متحمل سنگین

گردد. اما در مجموع حفظ برجام می تواند منافع سیاسی و دیپلماتیک جدي را براي تقابل با امریکا در اختیار 
 .ایران قرار دهد، هر چند که عمال صرفه و سود اقتصادي دیگر براي برجام جود ندارد

ها اشاره شد. از نگاه شما مواضع آقاي به دور زدن تحریم

ها دکترا داریم نی بر این که در دور زدن تحریمظریف مب

دال بر بازگشت به دوران محمود احمدي نژاد و آن شیوه 

براي دور زدن و تقابل با تحریم ها نیست، آن هم براي 

 دولتی که مسئولین سابق را کاسبان تحریم می دانستند؟

یقینا این نقد وجود دارد و به موازاتش هم نگرانی هایی براي 
یش میزان فساد در سایه این نوع تقابل و دور زدن غیر رسمی تحریم ها احساس می شود. در این راستا چند افزا

نکته مهم را هم باید در نظر داشت. در دوران آقاي احمدي نژاد کشور زیر بار تحریم همه جانبه جهان قرار داشت. 
دیگر کشورها در یک همسویی جدي قطعنامه ها یعنی حتی سازمان ملل، شوراي امنیت، اتحادیه اروپا، آمریکا و 

و تحریم هاي بسیار سخت را علیه جمهوري اسالمی ایران اعمال کردند. اما امروز حداقل در مسائل مربوط به برجام 
و پرونده هسته اي اي شوراي امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها به جز ایاالت متحده آمریکا از 

کنند. لذا این میزان از وضعیت آشفته اقتصادي براي کشور و این سطح از تورم لجام یران حمایت میهاي افعالیت
 .توان انتقادات جدي به عدم کارایی و مدیریت دولت داشتگسیخته توجیهی ندارد و می

رخی فساد نژاد باز طرف دیگر با وجود آنکه در سایه آن شیوه هاي دور زدن تحریم ها در زمان محمود احمدي 
هاي کالن مانند بابک زنجانی رخ داد، اما اکنون میزان و شدت فساد در دوره حسن روحانی به شدت پر رنگ تر 

حتی قوه قضاییه،  و شود نمی دولت و مجریه قوه به محدود اي که این فساد تنهانژاد است، به گونهاز دوران احمدي
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بر گرفته است. یقیناً با این میزان از فساد افسار گسیخته بیم آن  قوه مقننه و نهادهاي نظامی و انتظامی را هم در
 .رود که با روي آوردن به دور زدن تحریم ها شدت فساد افزایش پیدا کندمی

اما نکته بسیار مهم به این جا باز می گردد که ما باید تفاوت جدي میان دوران محمود احمدي نژاد با اکنون قائل 
ها، به خصوص رسانه هاي اصولگرا به آن پرداخته نمی شود و آن هم به این سوي رسانه باشیم که متاسفانه از

گردد که تمام شرایط و تحریم هایی که علیه جمهوري اسالمی ایران در آن موقع روي داد به واسطه واقعیت باز می
لی انرژي اتمی، اقدام اقدامات شخص احمدي نژاد و حامیان او بود اقداماتی مانند فک پلمپ آژانس بین المل

خودسرانه به تولید بی رویه اورانیوم غنی شده، انکار هولوکاست، عدم همکاري با سازمانها و نهادهاي بین المللی، 
انجام اقدامات یک سویه در منطقه و نظایر آن حساسیت پرونده ایران را در جامعه جهانی افزایش داد که هنوز هم 

ها و فشارهاي آمریکا هیچ گونه ان وجود دارد. در صورتی که اکنون مسئله تحریمسایه سنگین آن اقدامات بر ایر
ارتباطی به دولت حسن روحانی ندارد، هرچند که عدم مدیریت این دولت هم بر افزایش و تشدید مشکالت و 

  .چالش هاي تحریمی هم بی تاثیر نبوده است

  یعنی شما بانی مشکالت امروز را دولت نمی دانید؟

هاي نهم و دهم، شخص محمود احمدي نژاد و سیاست هیچ وجه. من معتقدم که بانی مشکالت جامعه در دولتبه 
هاي او بود. اما بانی مشکالت امروز کشور حسن روحانی و محمد جواد ظریف نیست. حتی من معتقدم که اگر 

هستیم به واسطه برخی مواضع  هاي ایاالت متحده آمریکا را شاهدامروز خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم
اي بود که اي و موشکی و یا نفوذ منطقهرادیکال علیه امنیت اسرائیل و یا برخی اقدامات در خصوص توان هسته

ها شده است؛ سبب افزایش حساسیت پرونده ایران در جهان شد و در گام بعدي باعث همسویی اروپا با آمریکایی
  .دلواپسان مدیریت می شود، نه دولتاقداماتی که یقینا از جانب همین 

ها و مشکالت آیا تمام این فشارها و تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا که باعث ایجاد این میزان از چالش

 اقتصادي در کشور شده است، به یک جنبش اجتماعی، حال مدیریت شده و یا بی نظم خواهد انجامید؟

الت متحده آمریکا به دلیل مقاومت جدي ملت ایران و تحمل جامعه من معتقدم که این فشارهاي همه جانبه ایا 
در برابر این تحریم هاي به شدت کمرشکن با شکست روبه رو شده است. علیرغم همه چالش هاي متعدد تورمی 
و نبود برخی اقالم مردم نجیب، فهیم و زحمتکش ایران به واقع بار تحریم ها را به دوش می کشند و دندان به 

با خروج  97بینیم که در اردیبهشت ماه سال نگاه کنیم می 96گرفته اند. ما اگر به شرایط بعد از دي ماه سال جگر 
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دونالد ترامپ از برجام، بستر براي همسویی بیشتر جامعه و مسئولین در تقابل با تحریم ها شکل گرفت. بنابراین 
 تمام مردم است درست که اینجاست مهم نکته اما گذارد.از این زاویه ملت ایران توانست دونالد ترامپ را ناکام ب

 بستر مطمئنا گسترده و کالن هاي فساد و ها تبعیض شرایط، برخی وجود با اما کنندمی تحمل را هاسختی این
جود خواهد آمد. زمانی که برخی افراد پرونده هاي کالن و به اعتراضی هاي جنبش گیري شکل و افزایش براي

 نهایت دولتی کالن هاي رانت از ار شاکی دارند و یا وزراء، نمایندگان مجلس، قضات و نظایر آنهاهز 91فساد با 
 جامعه و مردم تنها واقع به اکنون چون. گرفت خواهد شکل ملت و دولت میان گسل براي فضا برند، می را استفاده

وضعیت واقعی جامعه ندارند. علیرغم  تند که بار تحریم ها را به دوش می کشند و مسئولین هیچ گونه درکی ازهس
 را وزیري از را استیضاح یا و سوال طرح مجلس نماینده که زمانی اینکه مواضعی در این خصوص را بیان می کنند.

؟! زمانی که وزیر و یا معاون وزیر چند خودروي دارد مردم بر تاثیري چه دهد می انجام امتیاز گرفتن واسطه به
گیرد چه آثاري بر جامعه دارد؟! پس عمال تقابل با ترامپ تنها بر دوش ملت است و کار می دولتی را براي خود به

تواند موجب شکست نظام در برابر آمریکا مسئولین در گوشه رینگ تنها ادعاي مبارزه را دارند و این یقینا می
یم ها و همراهی با مردم را بلد نه نمایندگان مجلس بلدند لباس سپاه را بپوشند، اما شیوه جنگ با تحرچگو شوند.

پوشد که آماده جنگ باشد، نه اینکه تنها در میدان حرف و سخن حضور دارد. نماینده نیستند؟ کسی لباس رزم می
 محافظ، دولتی، هاي آمریکا است که از فساد، رانت، خودرويو مسئولی آماده حضور در میدان عملی تقابل با تحریم

 نه تبعیت، و فساد دلیل به نظام و دولت از مردم که زمانی لذا. بگذرد...  و رایگان نمسک وام، کالن، هاي حقوق
 .خورد خواهد رقم ایران اسالمی جمهوري شکست نقطه یقینا بگیرند، فاصله تورم و گرانی
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 تناقض تحریم ها با دستورکار داخلی واشنگتن

 با ایاالت متحده را نداردمقابله گی آمادهنوز چین 

به ایران و به صفر ها  میتحر لیتحماسخ ایاالت متحده در عزم ر
قرار کشور چین را در موقعیت دشواري  نیا یاندن صادرات نفتسر

؛ به ویژه وقتی مساله به گزینه هاي سیاست گذاري براي داده است
مواجهه و رسیدگی شرایط کنونی مربوط می شود. این دشواري 

امه اخیر واشنگتن در ارتباط با موقعیت به ویژه در واکنش پکن به برن
ماه مه، مشهود است. (ایاالت متحده در ماه نوامبر پس از  2عدم تجدید معافیت از تحریم ها علیه تهران بعد از 

 مشتري نفتی این کشور را از آنها معاف کرد که چین یکی از آنها بود.) 8اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، 

منتشر کرد، انتقاد » گلوبال تایمز«به پس از اعالم این خبر از سوي واشنگتن در پکن در مطلبی که روز سه شن
شدیدالحنی را علیه کاخ سفید مطرح نکرد و به جاي آن سعی کرد تا درباره منافع چین در خاورمیانه و شیوه هاي 

سرمقاله این نشریه بالقوه اي که می تواند خسارت هاي ناشی از تحریم ها را تقلیل دهد، شفاف سازي کند. در 
ما فکر می کنیم چین باید منافع و اصول خود را در ارتباط با خرید نفت از کشور واقع در خاورمیانه «نوشته شده: 

نیت  نیهمچن پکن» به صورت شفاف بیان و براي به حداقل رساندن خسارت ها به منافع ملی چین تالش کند.
الزم است که «را توضیح داد:  رانیبا احسنه حفظ روابط  يرا برا ها و روس ها ییبا اروپامبنی بر همکاري خود 

روابط دوستانه  دیبا نیمحافظت و همچن رانیا ياز توافق هسته ا هیفرانسه، آلمان و روس ،بریتانیابا ا همکاري ب نیچ
 ».را حفظ کند رانیبا ا يو همکار

در حقیقت، موقعیت و قدرت  .ستیآماده ن کایمقابله با آمر يهنوز برا نیچبا این اوصاف، به نظر می رسد که 
با توجه به اینکه پکن و واشنگتن در میانه مذاکرات تجاري براي ندارد. را کار  نیاژئوپولتیک و نظامی الزم براي 

 .ستینبراي چنین کاري مناسب زمان هم پایان دادن به جنگ تعرفه اي هستند، 

فتی در آتن می گوید که چین با قطع دسترسی به بازار نفت ایران با این حال، تئوفانیس ماتسوپولیوس تحلیلگر ن
علیه بیشتر قدرت هاي اقتصادي همچون چین و  کایمتحده آمر االتیا«خسارت شدیدي را متحمل خواهد شد: 

اتحادیه اروپا اعالم جنگ کرده است. مساله عدم تجدید معافیت ها در واردات نفت ایران که اخیرا پیش آمده، 
میلیون بشکه نفت خام در روز از بازار حذف خواهد شد. این اتفاق  2فت را افزایش می دهد چراکه حدود قیمت ن

نرخ تورم را در اقتصاد چین افزایش می دهد و این کشور را با کاهش بیشتر سرعت رشد اقتصادي مواجه خواهد 
 »کرد.

پانوس موردوکوتاس، استاد 
دانشگاه و رئیس میز 

اقتصاد لیوپست
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کشورهایی که به طور «چین را نخواهد گرفت: معتقد است که اتحادیه اروپا در این زمینه طرف  وسیماتسوپولاما 
مستقیم با برنامه هاي سرمایه گذاري چین همچون ابتکارعمل یک کمربند یک جاده در ارتباط هستند، از موضع 
چین دفاه می کنند. اما در اتحادیه اروپا در ارتباط با مسائل مهم و به ویژه در ارتباط با مسائل داخلی پیچیده در 

داخل قاره سبز همچون افزایش مخالفت ها با اتحادیه اروپا، برگزیت و رویکرد افراطی ایتالیا، توافق حال وقوع در 
 »نظري در سیاست خارجی دیده نمی شود.

بر این عقیده است که ایاالت » بانیان هیل پابلیشینگ«بازارهاي سهام در ارشد  لگریتحل نیاسیجف  با این حال،
اجراي تمام و کمال تحریم هاي نفتی علیه ایران جدي نخواهد بود. او گفت: متحده در تهدیدهاي خود براي 

معلوم شد که تهدید در حد یک ببر کاغذي است. له را مطرح کرد، امس نیاایاالت متحده که دولت  يبار نیآخر«
زات بزرگ در صدد اجراي تمام و کمال آن بر نیامد و نهایتا هم به جاي اجراي تهدیدها به مجاهرگز  دیکاخ سف

مرتبه هم شرایط تا اندازه  نیانتظار دارم که اترین شرکاي نفتی ایران، تصمیم گرفت ماجرا را به کل فراموش کند. 
موارد طراحی شده اند تا  یداخل یاسیاهداف سچنین اقداماتی بیشتر براي باشد. زیادي مشابه همان زمان 

 ».کیتژئوپول

تواند جلب رضایت تولیدکنندگان نفت آمریکایی باشد که ذینفعان اصلی از جمله این اهداف در سیاست داخلی می 
افزایش قیمت نفت به شمار می روند. به گفته یاستین، یک دلیل مهم وجود دارد که سبب می شود واشنگتن 
نتواند تحریم هاي شدیدتر نفتی را علیه شرکاي تهران پیش ببرد و آن این است که چنین اقدامی به دستورکار 

خلی دولت ترامپ آسیب وارد می کند که کمترین آنها افزایش بیشتر قیمت نفت است و اگر قیمت نفت باالتر دا
دالر که بیشترین سطح در سال گذشته بوده برسد، سبب می شود وزیدن باد موافق کنونی در  75از بشکه اي 

 »بازارهاي سهام متوقف شود.

 منبع: فوربز
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 م هاآینده صنعت نفت در سایه تحری

 خالء سهم نفت ایران، شوك قمیت در بازار جهانی را در پی نخواهد داشت

بعد از اقدام ایاالت متحده آمریکا در عدم تمدید معافیت هاي هشت کشور از خرید نفت ایران، ابهامات جدي براي 

ه، گفت و براي بررسی این مسئل دیپلماسی ایرانی .صنعت نفت کشور و آینده بازار جهانی شکل گرفته است

الملل، پژوهشگر حوزه نفت منصور معظمی، سفیر سابق ایران در برزیل، کارشناس مسائل بین گویی را با

ترتیب  و انرژي، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران
 :داده است که در ادامه از نظر می گذرانید

وج دونالد ترامپ از برجام چه آینده اي را براي صنعت نفت کشور در سایه در آستانه اولین سالگرد خر

 8ماه تحریم و فشار ارزیابی می کنید؛ به خصوص اینکه دوشنبه هفته گذشته کاخ سفید مجوز  12

 کشور براي خرید نفت از ایران را لغو کرد؟

انه تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا در پاسخ به سوال شما و بدون هیچ گونه نگاه شعاري باید گفت که متاسف
اثرات خود را بر صنعت نفت کشور در طول چند ماه گذشته داشته؛ اثراتی که تبعات منفی آن بر اقتصاد و معیشت 

 ایران اقتصاد کردن فلج براي مردم بسیار مشهود است. اما اگر هدف غایی ایاالت متحده آمریکا اعمال تحریم هایی
یچ گاه واشنگتن به آن دست پیدا نخواهد کرد، چون این تحریم ها علی رغم این که تحریم ، امري است که هباشد

هاي ظالمانه و یک جانبه اي است، اما براي اقتصاد ایران کشنده نخواهد بود. زیرا ظرفیت اقتصادي کشور بسیار 
ي صنعت نفتی کشور کاهش باالتر از تحریم هاست. بله اکنون با تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا رشد طرح ها

 .یافته است، اما یقیناً فشارهاي کاخ سفید باعث توقف ظرفیت صنعت نفت کشور نخواهد بود

کشور از خرید  8از طرف دیگر اگر چه تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا اکنون با عدم تمدید معافیت هاي تحریم 
تواند باعث صفر شدن صادرات و فروش نفت ایران شود. نفت ایران همراه شده است، اما یقیناً این مسئله هم نمی 

چراکه به نظر می رسد برخی از مشتریان عمده ما به دنبال رایزنی و مذاکره با وزارت خزانه داري ایاالت متحده 
آمریکا براي تمدید این معافیت ها هستند. چون نفتی که از ایران خریداري می شود، نفتی است که با ساختار 

 هم کشورها، این براي ها نفت دیگر از استفاده براي ساختار این تغییر و هی این کشورها تنظیم شدهپاالیشگا
 ادامه را ایران از نفت خرید تحریمی، هاي معافیت کسب با که است آن منطقی پس. بر زمان هم و است بر هزینه
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از طریق آن کماکان فروش نفت خود را دهند. مضافا بر این که کشور هم در حال انجام اقداماتی است که بتواند 
ادامه دهد. به هر حال ایران می تواند از دو طریق رسمی و غیر رسمی نفت خود را به فروش برساند. زمانی که 

اي جز فروش از طریق هاي خود مانع از فروش رسمی نفت می شود یقیناً چارهایاالت متحده آمریکا با تحریم
 .مجاري غیر رسمی وجود ندارد

از طرف دیگر به دلیل نیاز کشور به فراورده نفتی ما مجبوریم براي تامین آن هم که شده دو میلیون بشکه نفت 
خام تولید کنیم. اما نکته اینجا است که در گذشته کشور براي تامین فراورده هاي خود نفت خام را به دیگر 

اکنون می توان با ظرفیت پاالیشگاهی داخلی نسبت کرد و از آنها این فرآورده را می خرید. ولی کشورها صادر می
به تامین فراورده اقدام کرد که مزایاي زیادي هم براي صنعت نفت کشور و تقابل هرچه بیشتر با تحریم هاي ایاالت 

  .متحده آمریکا را ایجاد می کند

ید ال پی جی است؛ ماده نکته مهم تر به این واقعیت باز می گردد که کشور داراي ظرفیت هاي زیادي براي تول
بسیار خوبی که براي حمل و نقل مناسب است. اگر چه اکنون در کشور مصرف باالي بنزین و سی ان جی وجود 
دارد، ولی می توان با برخی اقدامات به این دو ال پی جی را هم اضافه کرد که می تواند بخش قابل توجهی از 

 به و بردارد گام نفتی هاي فرآورده تولید افزایش سمت به باید تنف صنعت پس ظرفیت بنزین کشور را آزاد کند. 
 کشور پتروشیمی ظرفیت باید یقیناً رو این از. کنیم بیشتر افزوده ارزش با محصوالت این صادرات به اقدام تبعش

این امکان را آن باید ظرفیت تولید داخلی گاز را هم بیشتر کنیم. لذا تمام این نکات  کنار در. بخشیم ارتقاء هم را
به کشور می دهد که از ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل براي تقابل بیشتر با تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا نهایت 

  .استفاده را ببرد

شما به مجاري غیر رسمی فروش نفت اشاره داشتید. آیا می توان شاهد تکرار مفاسدي که در دولت 

 روي داد، باشیم؟هاي نهم و دهم به واسطه این نوع فروش 

یقیناً این نگرانی وجود دارد. اما به هر حال در آن دوره ما از این طریق نفت خود را فروختیم و با درآمد آن کشور 
خود را هم دارد، اما یقیناً با آن تجربه می  سوء آثار و تبعات غیررسمی مجاري این که را اداره کردیم. پس هر چند
هور فساد کاهش داد. باید بپذیریم که ما در یک شرایط عادي قرار نداریم. تحریم هاي توان شرایط را براي بروز و ظ

تواند نفت خود را به ایاالت متحده آمریکا بسیار جدي است. لذا کشور و صنعت نفت باید از هر طریقی که می
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یم و کشور را تعطیل توانیم به واسطه فساد یک یا دو نفر عمالً فروش نفت را متوقف کنفروش برساند. ما نمی
 .کنیم

سال گذشته یکی از اقداماتی که دولت براي تقابل با تحریم هاي فروش نفت انجام داد، راه اندازي 

رسمی بورس انرژي بود. آیا در شرایط کنونی می توان از ظرفیت بخش خصوصی براي صادرات و فروش 

 نفت استفاده کرد؟

 استفاده خود هايظرفیت تمام از باید ما. ندارد قرار عادي وضعیت یک در کشور داشتم اشاره ترقبل که چنان
 استفاده آن از فروش و صادرات براي کشور که باشد هاییاهرم از یکی تواندمی هم خصوصی بخش یقیناً. کنیم
ت ظرفیت باالیی نباشد. اما نکته مهم اینجاست که براي استفاده درست از ظرفی تواند می این که چند هر. کند

این بخش در بورس انرژي ملزومات بسیار جدي وجود دارد؛ 
 اجازه ملزوماتی نظیر این که وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت

 اکنون چون. بدهد را خصوصی بخش به جوالن و تحرك
سادهایی مانند بابک ف سنگین سایه دلیل به نفت ملی شرکت

 کارانه با بخشزنجانی قدري با سخت گیري و نگاه محافظه
خصوصی برخورد می کند. اما در این شرایط یقینا مدیران و 
مسئولین باید قدرت ریسک پذیري خود را باال ببرند. البته 

گویم که این رفتار شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت من نمی
کاري ها سبب شده است تا ورود بخش خصوصی به صادرات و فروش نفت غلط است، اما عمال این دست محافظه

 .طریق بورس انرژي با محدودیت باالیی همراه باشد و به تبعش عمالً از نهایت پتانسیل این بخش استفاده نشوداز 

از این رو من معتقدم که در این شرایط باید تسهیالتی فراهم شود که براي بخش خصوصی جذابیت هاي الزم را 
دیگر وزارتخانه ها، نهادها و ارگان هاي دولتی  ایجاد کند تا ریسک صادرات و فروش نفت را بپذیرید و اینکه باید

ها کاري نیست که تنها از وزارت نفت برآید. هم در این مسئله مشارکت کنند. چون یقین مسئله مقابله با تحریم
این تصمیمات، تصمیماتی فراقوه اي است که باید با بررسی همه جانبه صورت گیرد. به نظر من در دوران تحریم 

کالت و چالش ها بسیار پررنگ تر است، باید قوانین و مقررات متناسب با شرایط خود را داشته باشد. که یقینا مش
ها توان به تقابل با تحریمچون با قوانین و مقرراتی که براي اقتصاد در شرایط عادي در نظر گرفته شده است نمی

دت افزایش دهیم تا بتوان با ابتکارات خود و فشارهاي آمریکا رفت. ما باید قدرت ریسک پذیري مسئولین را به ش
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 متاسفانه اما. برداریم را اساسی هاي نسبت به اقدامات، راهکارها و تصمیماتی جدید براي دور زدن تحریم ها گام
و اکنون مدیران قدري محتاطانه با مسائل تحریمی برخورد می  اند شده کار محافظه شدت به ما مدیران امروز

گیري را پررنگ تر از همیشه کنیم. چون اکنون این جسارت به باید روحیه جسارت در تصمیمکنند. من معتقدم 
شدت مورد نیاز است. از طرف دیگر باید روحیه مدیریت جهادي در ساختار و بدنه مدیریتی کشور پررنگ شود. 

توانمندي، مهارت  زمانی که از تفکر مدیریت جهادي سخن می گوییم، منظور مدیریتی است که منطبق بر دانش،
همراه با تصمیم گیري سریع، مناسب و بهینه است. اگر این شرایط فراهم شود یقینا بستر براي تقابل با تحریم ها 
بیشتر و بیشتر خواهد شد. مطمئناً کشور از این پیچ سخت هم عبور خواهد کرد، هرچند که این عبور شرایط و 

حال کشور پتانسیل و توان عبور از آن را دارد. ولی مطمئنا با این پیچیدگی هاي خاص خود را دارد. اما به هر 
 .نکاتی که اشاره شد می توان سریع تر و درست تر از این گذر عبور کرد

در کنار اقتضائات داخلی که شما به آن اشاره داشتید وضعیت جهانی بازار نفت را چگونه ارزیابی می 

نزوئال، لیبی و الجزایر همراه با تحریم صنعت نفت ایران کنید. چون از یک سو با تنش هایی که در و

 عربستان مواضع سو آن از اما هستیم، شاهد شکل گرفته است روند افزایش جهانی قیمت نفت را

و نیز تصمیم بازیگران غیر اوپک براي افزایش  تولید افزایش براي عراق و عربی متحده امارات سعودي،

تواند کاهش قیمت هاي جهانی نفت را با افزایش تولید به همراه داشته نیز می 2019تولید خود در سال 

 باشد؟

ابتدا به ساکن باید این را عرض کنم که در هر حالتی باید صنعت نفت کشور به سمت افزایش ظرفیت تولید گام 
 .بردارد

 اما زمانی که خریداري براي نفت وجود ندارد افزایش تولید عمالً بیهوده نیست؟

مسئله افزایش تولید با افزایش ظرفیت تولید متفاوت است. یعنی صنعت نفت کشور باید برنامه هاي خود  ببینید
 ایران اسالمی جمهوري نفت صنعت تا گذاري به منظور افزایش تولید نفت کماکان ادامه دهدرا در خصوص سرمایه

ند. اما در خصوص سوال شما باید این حفظ ک را خود تولید اوپک در خود درصدي 14,5 سهمیه با متناسب بتواند
را گفت که مواضع عربستان سعودي و امارات متحده بیش از آن که واقعیت داشته باشد یک بلوف سیاسی است. 
چون اکنون ریاض و ابوظبی در نهایت پتانسیل بالفعل خود براي تولید به سر می برند و حتی در بهترین حالت 

هزار بشکه بیشتر تولید کنند که این تولید، تولیدي غیر صیانتی است. بنابراین  200تا  100توانند این کشورها می
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این دو بازیگر نمی توانند براي تثبیت و تعدیل نوسان شدیدي که در بازار جهانی نفت روي داده است اقدامی جدي 
نزوئال و تحریم صنعت نفت را انجام دهند. چون به نظر می رسد که تحوالت جاري در کنار وضعیت لیبی، الجزایر، و

ایران خالء جدي را براي عرضه نفت خام در بازارهاي جهانی ایجاد کرده است و همین نکته قیمت ها را تحت 
مند نیست که با افزایش و تداوم این شرایط، قیمت هاي جهانی الشعاع قرار خواهد داد. از این رو آمریکا هم عالقه

 .اثرات بسیار جدي بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت نفت افزایش پیدا کند. چون یقیناً

اما در خصوص تولید نفت شیل باید گفت که اگرچه سال جاري میالدي کشورهاي غیراوپک به دنبال افزایش 
تولید خود هستند، اما آمریکا کماکان وارد کننده نفت است و علیرغم توان و پتانسیل علمی این کشور براي تولید 

قادر نخواهد بود که به صادرکننده نفت تبدیل شود. پس  2030یا  2025متحده کماکان تا سال  نفت شیل، ایاالت
هاي قیمت هاي جهانی نفت بر اقتصاد آمریکا به شدت اثر گذار است. از طرق دیگر علیرغم این که در طول سال

رده، اما کماکان قیمت تمام گذشته با رشد فناوري و تکنولوژي هزینه تولید نفت شیل براي آمریکا کاهش پیدا ک
کند که با خرید و واردات نفت که به شده تولید این نوع نفت براي واشنگتن باالست. لذا منطق اقتصادي حکم می

 .مراتب ارزان تر از تولید نفت شیل است، شرایط براي تداوم تولید آمریکا ادامه پیدا کند

و ترش چگونه مدیریت می شود؟ آیا این خالء  در راستاي نکات شما خالء عرضه و تولید نفت سنگین

  داشت؟ خواهد همراه به را جهش و حتی شوك قیمت

رغم نوسانات جدّي در قیمت جهانی بازار نفت نمی توان شاهد یک شوك بزرگ در یک کالم من معتقدم که علی
ت به مصرف بهینه میالدي نسب 1975بود. چون مصرف کنندگان عمده نفتی در جهان بعد از شوك قیمتی سال 

خود برنامه هاي جدیدي را اتخاذ کردند. پس نمی توان به افزایش جدي قیمت ها امید داشت. بنابراین به هر 
میزانی که از سهم تولید نفت خام ایران در بازارهاي جهانی کاسته شود، اثرات خود را بر بازار خواهد داشت، اما 

دالر نخواهد شد. نکته مهمتر به این واقعیت باز می  200ی مانند میزان آن باعث جهش قیمت و شکل گیري ارقام
گردد که این رفتارهاي آمریکا بر بازارهاي جهانی نفت در طوالنی مدت اثرات سوء خود را خواهد داشت. چون 

 برد و بر مبناي اعتماد طرفین -رابطه تولید کننده و مصرف کننده نفت، رابطه اي است که بر اساس سیاست برد 
بنا نهاده شده است. اگر به واسطه رفتارهاي برخی از کشورها، مناسبات تولید کنندگان دچار مخاطرات و یا 

هایی در تولید، عرضه، صادرات و فروش نفت شود این مسئله براي سایر تولیدکنندگان هم این نگرانی را چالش
رود و ا در طوالنی مدت اعتماد بازار از بین میید. لذآ وجود به ایجاد می کند که مشابه این فشار ها بر آنها هم

 .تولیدکنندگان مناسبات و نگاه خود را نسبت به بازارهاي جهانی نفت تغییر خواهند داد
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در کنار مسئله تحوالت جهانی، نگرانی از بابت بسته شدن تنگه هرمز می تواند باعث ایجاد شوك 

 قیمتی در بازار جهانی نفت شود؟

تن تنگه هرمز کار مسئولین ارشد، ارگان ها و نهادهاي نظامی است. اما به هر حال معتقدم که من معتقدم که بس
ایران به عنوان حافظ تنگه هرمز این حق را براي خود محفوظ می داند که در صورت هر گونه فشار و ایجاد مانعی 

ید در بدترین شرایط و در حالتی صورت در این تنگه اقدام متقابل خود را داشته باشد. البته این مسئله و اقدام با
گیرد که هیچ چاره اي براي تهران وجود نداشته باشد. به هر حال تنگه هرمز، تنگه بین المللی است که بخش 

اي از روابط تجاري و مراودات نفتی و کاالیی از آن صورت می گیرد و به هم خوردن امنیت در این تنگه به عمده
د. اما اینکه این مسئله تا چه اندازه باعث افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد سود هیچ کشوري نخواهد بو

 نفت جهانی بازار بر اقتضائاتی جه شرایط آن در که دید باید و کرد اعالم را توان به صورت دقیق عدد و رقمینمی
 .بود خواهد حاکم
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 در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي

 یش تحریم ها علیه ایران، شرایط را مطابق اهداف کاخ سفید پیش نخواهد بردافزا

، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده طی 1397اردیبهشت ماه سال  18می سال گذشته میالدي مطابق با 
ان روز دستور فرمانی رسما خروج آمریکا را از توافق هسته اي موسوم به برجام اعالم کرد و پیرو این اقدام در هم

بازگشت تحریم ها علیه جمهوري اسالمی ایران در دو مرحله صادر کرد. با نزدیک شدن به اولین سالگرد این 
هاي خود علیه ایران در یک ماه تصمیم جنجالی واشنگتن، کاخ سفید از برنامه هاي جدي به منظور افزایش تحریم

براي بررسی اقتضائات  دیپلماسی ایرانی .خبر داده است آینده (اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام)

واشنگتن در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام، گفت و گویی  -سیاسی و دیپلماتیک تنش تهران 

 :صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا را با

ن سالگرد خروج دونالد ترامپ از توافق هسته اي برایان هوك اخیرا در مواضعی از برنامه در آستانه اولی

هاي جدي کاخ سفید براي افزایش فشارها بر ایران و عدم تمدید معافیت هاي تحریمی سخن گفت؛ از 

یژه واشنگتن آیا این سخنان مسئول گروه و -نگاه شما و با توجه به شرایط کنونی در بستر تنش تهران 

اقدام ایران، آن هم یک ماه مانده به اولین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته اي، نشان از برنامه 

هاي کاخ سفید براي افزایش فشارها بر تهران است و یا این که تمام این مواضع را باید یک نمایش 

  سیاسی و بلوف دیپلماتیک تلقی کرد؟

خوشبینانه و یا بدبینانه و بدون جانبداري هر دو بُعد قضیه می تواند تا اندازه  در یک شرایط واقع بینانه فارغ از نگاه
اي امکان تحقق داشته باشد؛ یعنی به همان اندازه که مواضع و سخنان کاخ سفید و برایان هوك می تواند یک 

تی وزارت خزانه داري تواند نشان از برنامه هاي جدي آبلوف سیاسی براي ارتقاء واشنگتن باشد، از آن سو نیز می
ایاالت متحده آمریکا مبنی بر فشارهاي جدي تر بر ایران در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از توافق 

 .هسته اي طی یک ماه آینده داشته باشد

هانی و یا فشارهاي ج پرستیژ کسب براي سیاسی بلوف چربد؛ می دیگري بر وجه کدام پیرو نکات شما

 عدم تمدید معافیت ها؟ هاي بیشتر و
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هاي بعد از خروج ترامپ از برجام تا به امروز در خصوص هاي کارشناسی که در طول ماهعلیرغم تمام بحث
هاي وزارت خزانه داري ایاالت متحده علیه جمهوري اسالمی ایران مطرح شده است باید اذعان داشت که تحریم

ها نشده است. به عبارت دیگر شاید به واسطه فشارهاي گیر تحریمتمام ابعاد و وجوه اقتصادي و تولیدي کشور در
آمریکا بیشتر تجارت و معیشت جامعه صدماتی دیده باشد، اما باید گفت که کل اقتصاد ایران زیر تحریم هاي 

ان آمریکا قرار نگرفته است؛ در این راستا بخشی از خدمات، مراودات و یا مناسبات تجاري جهانی ایران با همسایگ
و دیگر کشورهاي دنیا در طول دو دروه تحریم از اردیبهشت ماه سال گذشته تا ورود به اولین سالگرد خروج 
واشنگتن از برجام به صورت مستقین درگیر تحریم ها شده است، ولی در خصوص تامین کاال و دارو و بخشی از 

وان انتظار داشت در این فاصله وزارت خزانه تمناسبات تجاري کشور هنوز تحریم جدي اتفاق نیفتاده است. لذا می
داري لیست جدیدي از تحریم هاي مضاعف را بر ایران اعمال کند. به هر حال باید این نکته را هم گفت که ایاالت 

هاي خود متحده آمریکا و به خصوص شخص دونالد ترامپ یک هدف گذاري را در اقدامات، سیاست ها و برنامه
ن مطرح کرده است مبنی بر این که جمهوري اسالمی ایران باید تغییر رفتار جدي را متناسب راجع به پرونده تهرا

هاي واشنگتن از خود نشان دهد که از حوزه با سیاست
پرونده هسته اي تا صنایع دفاعی و موشکی، حقوق بشر و 

شود. از این رو اي ایران را شامل میدیپلماسی و نفوذ منطقه
اخ سفید هر آن چه که در توان خود تا حصول این نتیجه ک

  .داشته باشند براي افزایش فشار بر تهران اعمال می کند

نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد مسئله به 

صفر رساندن فروش نفت ایران است. اگر چه در طول 

ش نفت یک سال گذشته منتهی به اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام، مسئله به صفر رساندن فرو

ایران یک شعار سیاسی توخالی تعبیر شد و تا به امروز هم رتگ و بویی از واقعیت به خود نگرفته است، 

اما امکان دارد در آستانه ورود به دومین سالگرد این اتفاق، ایاالت متحده آمریکا برنامه جدي براي به 

 خود را داشته باشد؟هاي صفر رساندن صادرات فروش نفت ایران در سایه عدم تمدید تحریم

همان گونه که در مصاحبه هاي پیشین با دیپلماسی ایرانی به آن اشاره داشته ام و بسیاري از کارشناسان امر نیز 
بر آن تأکید داشته اند مسئله به صفر رساندن فروش نفت ایران یک هدف غایی براي امریکا است که رسیدن به 

ا در هفته ها و روزهاي منتهی به اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام آن در کوتاه مدت عمال غیر ممکن است. لذ
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هاي ایران، مسئله به صفر رساندن فروش نفت ایران کماکان روي واقعیت به و حتی در صورت عدم تمدید تحریم
آبان  13نوامبر سال گذشته میالدي (مصادف با  4خود نخواهد گرفت. در این راستا با آغاز تحریم هاي ثانویه از 

تا به امروز علیرغم فروش فشارها و تحریم هاي ایاالت متحده آمریکا بر صنایع نفتی کشور در خصوص ) 1397
هزار بشکه نفت  400میلیون و  1تا  1کاهش فروش نفت ایران طبق آمارهاي البته غیر رسمی، ایران نزدیک به 

ساند. پس سخنان برایان هوك بیشتر از آن که توان ظرف چند ماه این رقم را به صفر رصادر می کند. پس نمی
این معنی را در ذهن شکلی دهد، حکایت از برنامه ریزي دقیق و مدونی از جانب واشنگتن براي حصول این نتیجه 

ریزي کاخ سفید براي دیگر ابعاد در یک سال آینده دارد. نکته دیگري که باید این راستا به آن اشاره داشت برنامه
یدي کشور است. یعنی همان گونه که تالش هاي جدي براي به صفر رساندن فروش نفت ایران وجود صنعتی و تول

دارد، به موازاتش برنامه هایی هم براي تحت الشعاع قراردادن تولید و صنعت ایران طی دو سال منتهی به انتخابات 
 .ریاست جمهوري ایاالت متحده آمریکا مطرح است 2020

 تواند دیده شود؟ایه اقتضائات کنونی، تغییر رفتاري در تهران میبا این تفاسیر و در س

ببینید اعمال فشارهاي بیشتر بر صنایع مختلف و فروش نفت ایران از جانب وزارت خزانه داري ایاالت متحده 
آمریکا یک مسئله است و رسیدن به هدف غایی یعنی تغییر رفتار از جانب تهران در سایه این تحریم ها مسئله 
دیگري است. همان گونه که اشاره داشتم اکنون صنعت نفت، خودروسازي، آلومینیوم، فوالد فلزات گرانبها، بیمه، 
کشتیرانی و غیره درگیر و مشمول تحریم هاي مستقیم ایاالت متحده آمریکا امکان هستند و یقینا در سالگرد 

ی و نهادها نیز به تحریم هاي ایاالت متحده خروج ترامپ از برجام لیست بلند باالیی از اشخاص حقیقی و حقوق
آمریکا افزوده خواهد شد، اما یقیناً و لزوماً این مسئله به تغییر رفتار در ایران نخواهد انجامید. حتی امکان دارد که 
نتیجه عکس بدهد و شرایط براي پررنگ شدن تنش ها میان تهران و واشنگتن شکل گیرد که با توجه به شرایط 

 .ین مسئله بیشتر نزدیک به واقعیت استکنونی، ا

) آمریکا متحده ایاالت جمهوري ریاست انتخابات برگزاري زمان( میالدي 2020پس تا سوم نوامبر سال 

  بود؟ نخواهد ترامپ دست در ایران اسالمی جمهوري نام به اي برنده برگ

ه هاي جدي براي تحقق هدف نهایی خود، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. دونالد ترامپ و کاخ سفید که برنام
 2020یعنی همان بسته شدن پرونده جمهوري اسالمی ایران و استفاده از آن به عنوان یک برگ برنده در انتخابات 

دارند و در این رابطه از هیچ گونه تالشی دریغ نمی کنند. اما اکنون خواست آمریکا با واقعیت هاي میدانی فاصله 
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 از دارد، قرار آمریکا متحده ایاالت نزدیکی در که ونزوئال مانند کشوري در هستید شاهد شما تا دارد. در این راس
وضعیت معیشتی و اقتصادي آن بسیار وخیم تر از ایران است  و است خارج به وابسته شدت به مایحتاج تامین نظر

فروپاشی دولت مادورو و موفقیت کاخ  در سایه فشارها و تحریم هاي نابود کننده آمریکا در دو ماه اخیر منجر به
سفید نشده است. مشابه همین شکست براي پرونده کره شمالی هم مطرح است؛ یعنی برگ برنده هاي ترامپ تا 
کنون محقق نشده اند. لذا یقینا تا زمانی که نگاه تحقیر آمیز از باال به پایین و مواضع تند ایاالت متحده علیه ایران 

  .شرایط مطابق با خواست آمریکا پیش نخواهد رفتوجود داشته باشد، 

تواند بر این برنامه هاي اقتضائات سیاسی داخلی ایاالت متحده آمریکا در شرایط کنونی چه تاثیري می

تواند به عنوان یک دونالد ترامپ علیه جمهوري اسالمی ایران داشته باشد، آیا شرایط فعلی می

و یا تنش کنگره با کاخ سفید، نتیجه تحقیقات مولر و احتمال کاتالیزور و تسریع کننده عمل کند 

  استیضاح رئیس دولت، ترمز برنامه هاي بولتون، ترامپ و پمپئو را می کشد؟

در راستاي سوال مهم شما دو نکته وجود دارد؛ اول این که با بررسی شرایط و اقتضائات کنونی سیاسی داخلی 
ها و ر براي تصویب قوانین جدید در مجلس نمایندگان به منظور افزایش تحریمایاالت متحده البته تا به امروز بست

فشارها علیه تهران در سایه برنامه هسته اي جمهوري اسالمی ایران وجود ندارد، اما با این وجود دونالد ترامپ در 
جود داشته است، سایر قوانین فعلی که در زمان خود به تصویب رسانده و یا در دوره روساي جمهوري پیشین و

تواند هاي مد نظرش علیه جمهوري اسالمی ایران دارد، به گونه اي که میدست بسیار بازي براي افزایش تحریم
هاي کشتار جمعی، هسته اي و یا صنایع موشکی و نیز هایی مانند تالش تهران براي تولید سالحدر سایر پرونده

ابعاد اقتصادي و تولیدي کشور، حتی صنعت آب و برق ایران را نیز کمک به تروریسم و نفوذ منطقه اي هر کدام از 
 .تحریم کند

نکته مهم دیگر به ابعاد و اقتضائات داخلی دولت دونالد ترامپ در خصوص افزایش تحریم ها، به خصوص به صفر 
ر یک اختالف رساندن فروش نفت ایران باز می گردد. در این راستا اکنون به نظر می رسد که کابینه ترامپ دچا

نظر جدي است. برخی از افرادي که شما به آنها اشاره داشتید مانند جان بولتون و مایک پمپئو به شدت خواستار 
آنند که در کوتاه مدت و طی چند ماه آینده فروش نفت ایران به صفر برسد. اما بخشی از دولت آمریکا مانند وزارت 

ي بر این نکته تأکید دارند که به صفر رساندن فروش نفت ایران باعث دفاع، وزارت خزانه داري و نیز وزارت انرژ
هاي اقتصادي دولت هاي انرژي خواهد شد که این مسئله صدمات جدي به برنامهجهش جهانی قیمت در حامل
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ترامپ خواهد زد. لذا اینت طیف معتقد است براي پیشگیري از این مسئله باید یک برنامه گام به گام و تدریجی 
 .ا براي به صفر رساندن فروش نفت ایران و افزایش فشارها صورت دادر

 از نگاه شما کدام یک از این دو به طیف دولت می تواند نظر خود را به کرسی بنشاند؟

تا به امروز و در بستر و واقعیت هایی که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام شکل گرفته است و ما در آستانه اولین 
رسد که رئیس جمهور آمریکا در نهایت جانب تندروهایی مانند جان بولتون و ن قرار داریم به نظر میسالگرد آ

مایک پمپئو را بگیرد. لذا در پاسخ به سوال پیشین شما باید به این نکته تاکید کنم که مسائلی مانند تنش دونالد 
تبع آن احتمال بسیار کمرنگ استیضاح دونالد ترامپ با کنگره و دموکرات ها، نتیجه تحقیقات بازرسی مولر و به 

ها علیه جمهوري اسالمی ایران نخواهد ترامپ تاثیري بر برنامه هاي کاخ سفید در خصوص افزایش فشارها و تحریم
ها علیه تهران داشت و تا پایان زمامداري ترامپ، کاخ سفید کماکان دست بسیار بازي براي افزایش فشار و تحریم

 .خواهد داشت

 


	فشار همه جانبه اقتصادی همراه با تحریک نظامی هدف تیم ترامپ است
	صبر استراتژیک ایران و تهدیدی که امریکایی ها احساس می کنند
	شاید دبیرکل سازمان ملل بتواند میان ایران و امریکا میانجی گری کند/ترامپ دنبال جنگ نیست دنبال معامله با ایران است
	پشت پرده چگونگی شکل گیری تیم "ب" و توطئه های جدید علیه ایران
	سکوت اعضای برجام زنگ خطری برای صلح بین المللی است
	فشار حداکثری امریکا و صبر استراتژیک ایران
	شکل دهی برجام موشکی و منطقه ای در سایه ایجاد و مدیریت اعتراض داخلی؟!
	تاثیرات خروج امریکا ازبرجام، تشدید اقدامات ضدایرانی ترامپ و راه های پیش رو
	بایدها و نبایدهای چگونگی مقابله با سیاست های ضد ایرانی ترامپ
	اروپا تا چند ماه آینده کاری نکند یعنی در خفا با امریکا همراه است
	جنگ ایران و امریکا، دور یا نزدیک؟
	سفر احتمالی ظریف به کره شمالی از دید کاخ سفید تلاش برای از سرگیری هسته ای شدن است
	ایران و چین: جایی بین نفت و ترامپ
	نویسنده: گرت اسمیت، روزنامه نگار و متخصص مسائل ایران و خاورمیانه
	تهران فعلا "صبر استراتژیک" در پیش گرفته است
	احتمال عقب نشینی دهلی نو از خرید نفت ایران در سایه عدم تمدید معافیت ها
	بایدها و نبایدهای برجامی و فرصتی دیگر برای مذاکره
	در سایه فشارهای سنگین امریکا صبر استراتژیک یعنی چه؟!
	ایران کنار آمدن با فشارهای مالی را آموخته است
	افزایش مشکلات در سایه تداوم بن بست دیپلماتیک تهران – واشنگتن
	ایران می تواند توفان ترامپ را به سلامت پشت سر بگذارد؟
	ضربه جدی به ساختار اقتصادی ترکیه در سایه قطع روابط اقتصادی تهران – آنکارا
	فشارهای بیرونی در گزارش های آژانس درباره پایبندی ایران به برجام تاثیر ندارد
	ترامپ با تحت فشار گذاشتن ایران آمریکا را ضعیف می کند
	دل بستن به معافیت های نفتی بازی در زمین امریکاست
	شکست ترامپ در رویکرد اعمال فشار حداکثری بر ایران
	عراق در برزخ فشارهای امریکا و وابستگی به ایران
	سیاست تحریمی ترامپ تهدیدی برای قدرت اقتصادی امریکاست/رفتار دولت امریکا باعث تقویت روحیه ملی ایرانی ها می شود
	هدف کاخ سفید توقف غنی سازی تهران در سایه انباشت بیش از حد آن است
	قمار ترامپ روی صادرات نفت ایران جواب نمی دهد
	آیا تحریم فرصتی برای تحقق اقتصاد بدون نفت است؟!
	کمپین عجیب و شدید ایالات متحده علیه ایران
	عربستان سعودی به دنبال بیشترین بهره برداری از افزایش فشار صنعت نفت ایران
	آیا در سال پیش رو فروش نفت ایران صفر خواهد شد؟
	ایران و چین: جایی بین نفت و ترامپ
	از مشکلات سال ۹۷ درس بگیریم
	پایان بازی ترامپ در قبال ایران چیست؟
	لزوم تغییر رویکرد اقتصادی دولت
	دولت ترامپ همان فرضیات اشتباه حمله به عراق را در مورد ایران پیش گرفته است
	دولت هیچ نگاه راهبردی برای تقابل با تحریمها ندارد، پس احتمالا اوضاع بدتر می شود
	جدیدترین اعمال فشار ایالات متحده علیه ایران
	تحریم سپاه اثری بر توان این نیرو نخواهد داشت/ آیا سیل اخیر ایران به آمریکا کمک خواهد کرد؟
	نقش زنان در مذاکرات هسته ای ایالات متحده و ایران
	متاسفانه سیل ایران هم به کمک ترامپ آمد
	آیا ترامپ در یک سالی که از برجام خارج شده در خصوص ایران موفق عمل کرده است؟!
	تغییر نظام در ایران و ونزوئلا: همه ماجرا هم این است؟
	خروج از توافق هسته ای در شرایط کنونی صلاح نیست
	«اعمال فشار حداکثری» بر ایران جواب نمی دهد
	حفظ امنیت اسرائیل و بهانه های تجاری دلایل خروج ترامپ از برجام
	دولت روحانی بانی مشکلات کشور نیست
	چين هنوز آمادگی مقابله با ایالات متحده را ندارد
	خلاء سهم نفت ایران، شوک قمیت در بازار جهانی را در پی نخواهد داشت
	افزایش تحریم ها علیه ایران، شرایط را مطابق اهداف کاخ سفید پیش نخواهد برد

