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سياست و اقتصاد

در تحلیلها و واکنشهای جهانی علیه توحش آمریكایی تصریح شد

جهان در انتظار شكست آمریكا
ادامه از صفحه :4
وانگ اضافه کرد :انتظار میرود از
این پس ایران جذب سرمایه گذاران
و سرمایهها از اروپا ،روسیه و دیگر
مناطق آسیا را با جدیت بیشتری
دنبال کند.
وی تصریح کرد در چنین شرایطی
هر دو کشور آمریکا و ایران با چالش
روبرو خواهند شد و این مسیر جز
مناقشه بیشتر ،برای آنها چیزی در بر
نخواهد داشت.

* التماس برای مذاکره ،پشت
سخنان خصمانه وزیر خارجه
آمریکا علیه تهران
مدیر «برنامه مدیریت جنگ» در
مدرسهمطالعاتپیشرفتهبینالمللی
دانشگاه جانهاپکینز میگوید در
پس سخنان خصمانه وزیر خارجه
آمریکا علیه تهران ،التماس برای
مذاکره نهفته است زیرا تحریمها
آنگونه که کاخ سفید میخواست،
بر اقتصاد ایران اثر ندارد.
«دانیل سیرور» روز دوشنبه در گفت
و گو با خبرنگار ایرنا افزود :با توجه
به معافیتهای نفتی در نظر گرفته
شده برای ایران ،تهران برای مدتی
میتواند صادرات نفتی خود را به
تعدادی از کشورها ادامه دهد.

* استاد دانشگاه آمریکا:
ایران میتواند این تحریمها را
مدیریت کند
وی ادامه داد :اگرچه تحریمها

را نمیتوان بیتأثیر دانست اما
سوال اساسی این است که آیا ایران
میتواند این تحریمها و اثر آن را
مدیریت کند؟ تصور من این است
که ایران این کار را دیر یا زود خواهد
کرد ،چراکه تحریمها به مرور زمان
دچار فرسایش میشود و راههای
مؤثرتری برای دور زدن آنها پیدا
خواهد شد.

* مایک پمپئو برای مذاکره با
ایران التماس میکند
این استاد دانشگاه آمریکا با اشاره
به تازهترین مقاله وزیر خارجه
آمریکا که با عنوان «مقابله با ایران»
در تارنمای «فارن افرز» به چاپ
رسیده است ،اضافه کرد :مایک
پمپئو برای مذاکره با ایران التماس
میکند .محتوای اصلی این مقاله،
همین نکته است .این مقاله لحنی
خصومت آمیز دارد اما این نکته را
تکرار میکند که با ایران مذاکره
کنیم.
سیرور خاطرنشان کرد :البته میدانم
که اشکال کار این است که (دولت
ترامپ) به گونهای اهانت آمیز با
ایران سخن میگوید زیرا تحریمها
در نهایت تأثیری که باید داشته باشد
بر ایران نخواهند داشت.
* * استاد دانشگاه
آمریکا:
تحریمها مردم را پشت سر
حکومت بسیج میکند
وی با بیان اینکه آنها خوب میدانند

القدس العربی خبر داد

آغاز شمارش معکوس
برای پناهندگی بن سلمان
روزنامه القدس العربی در مقاله ای تحت عنوان «به دنبال کشوری که بن
سلمان را به عنوان پناهنده بپذیرد» نوشت :یک منبع غربی اعالم کرد که
تالش هایی برای یافتن کشوری که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را
پذیرفته و از وی در برابر اقدامات قانونی در خصوص پرونده ترور جمال
خاشقجی محافظت کند در جریان است.
در ادامه این گزارش آمده است :البته بن سلمان اتهامات دیگری مانند
بازداشت شاهزادگان و تاجران و به راه انداختن جنگ یمن دارد و به
احتمال زیاد کشوری که به دنبال آن می گردد در اروپای شرقی یا آسیا
باشد .آمریکا در حال حاضر در مقابل  ۲گزینه قرار دارد نخست تحریم
شدید عربستان و دوم کنار گذاشتن بن سلمان از والیتعهدی و پناهندگی
به کشور سوم.
در این گزارش آمده است :بن سلمان نمی تواند به یک کشور
غربی برود چرا که قوانین بین المللی در خصوص وی اجرا می
شود و افکار عمومی غربی اجازه حضور وی را نمی دهد بنابراین
فقط کشورهای اروپای شرقی و آسیا باقی می ماند .قطعا بن
سلمان نمی تواند در عربستان بماند چرا که در معرض انتقام
جو یی شاهزادگان سعودی قرار خواهد گرفت.

با انهدام پهپادهای متخاصم
در رزمایش مشترک پدافند هوایی والیت ۹۷

سامانه توپخانهای پدافند هوایی
«سراج» رونمایی شد
سامانه توپخانهای سراج میتواند انواع اهداف ازجمله ریزپرندهها را
کشف و مورد اصابت قرار دهد.
استفاده از تعداد زیادی از این سامانههای توپخانهای در کنار دیگر
سامانهها و تجهیزات موشکی ازجمله سناریوهای مقابله با اهداف
هوائی در فواصل مختلف بود.
سامانه توپخانه ای پدافند هوایی «سراج» برای اولین بار در رزمایش
مشترک پدافند هوایی والیت  ،۹۷رونمایی شد.
در ادامه رزمایش مشترک پدافند هوایی والیت ،۹۷سامانه توپخانه ای
سراج که برای اولین بار در این رزمایش رونمایی شد.
سامانه توپخانه ای پدافند هوایی «سراج» توانست پهپادهای متخاصم را
در آسمان محل برگزاری رزمایش مورد اصابت قرار دهد.
این سامانه یک توپ  ۳۵میلیمتری است که توپ و گلوله آن بهینه
شده و عالوه بر استفاده از رادار ،از یک سامانه جدید اپتیکی نیز
بهره میبرد.
استفاده از تعداد زیادی از این سامانههای توپخانهای در کنار دیگر
سامانهها و تجهیزات موشکی ازجمله سناریوهای مقابله با اهداف
هوائی در فواصل مختلف بود.
سامانه توپخانهای سراج میتواند انواع اهداف ازجمله ریزپرندهها را
کشف و مورد اصابت قرار دهد.
از دیگر موارد قابل توجه در این بخش از رزمایش ،سرعت عمل باالی
کاربران جوان سامانههای مختلف ازجمله سراج بود که وظیفه کشف و
انهدام اهداف را برعهده داشتند.
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* * دالئل شكست راهبرد
رئیس جمهوری آمریکا از
نگاه خبرگزاری «رویترز

که تحریمها مردم را پشت سر
حکومت بسیج میکند ،اظهار کرد:
از این رو به نظر من آنها به دنبال
مذاکره هستند و نه تغییر نظام ایران.
آنها میدانند شورش و انقالب فراگیر
یک راه ساده نیست؛ برای همین آنها
به دنبال مذاکره هستند.
استاد دانشگاههاپکینز آمریکا
خاطرنشان کرد :ایرانیها هم
میدانند که ترامپ این راه را با کره
شمالی طی کرده است .نخست
با تهاجم و حمالت تند آغاز کرد
و بعد سران دو کشور دیدار کردند
که حاصل آن البته یک بیانیه خیلی
مبهم بوده است.
** یکی از سیاستمداران
برجسته عراقی :ایران
ابرقدرت منطقه است و
تحریم را به شکست میدهد
در همین رابطه 'باقر جبر الزبیدی'
یکی از سیاستمداران برجسته
عراقی ،با محکوم کردن تحریمهای
یکجانبه آمریکا علیه ایران تأکید
کرد :ایران ابرقدرت منطقه است و
خواهد توانست سیاست تحریم را به
شکست بکشاند.
به گزارش ایرنا ،این عضو کادر
رهبری مجلس اعالی اسالمی
عراق در بیانیهای به مناسبت آغاز
دور جدید اقدامات خصمانه دولت
ترامپ علیه جمهوری اسالمی
ایران ،تأکید کرده است :تاریخ نشان
میدهد سیاست تحریم هیچگاه
موفق نبوده و به اهداف خود نرسیده
است.
وی افزود :دولت آمریکا ملتها را
تحریم میکند تا بهتر بتواند بر آنها
مسلط شود و منابع آنها را غارت
کند.
وی گفت :تحریمهای تحمیلی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا علیه ملت ایران را که با
تصمیمی فردی و برغم مخالفت
جهانی اعمال شده است محکوم
است.

* هدف آمریکا تضعیف
ملتها برای تسلط و غارت
منابع آنهاست
الزبیدی اضافه کرد :ملت مجاهد
عراق پیشتر فاجعه تحریمهای
اقتصادی که بر او تحمیل شد را
تجربه کرده است اما تاریخ نشان
داده است که تحریمهای اقتصادی
هیچگاه به اهداف خود نرسیده و
تنها به ملتها آسیب زده است.
این سیاستمدار عراقی گفت :هدف
آمریکاازسیاستمحاصرهاقتصادی
بر خالف ادعائی که مطرح میکند،
تحقق عدالت نیست بلکه تضعیف
ملتها برای تسلط آسان تر و غارت
منابع آنهاست.
الزبیدی افزود :اگر ابرقدرتها دنبال
عدالت بودند باید آن را در فلسطین،
یمن ،لیبی و سوریه برقرار میکردند
اما آمریکا این کشورها را ویران کرد و
از منابع آنها استفاده میکند.

* وزیر سابق عراقی :ملت
ایران آ گاه و ثابت قدم است در
برابر این ظلم بایستد
این وزیر سابق عراقی تصریح کرد:
ایران یک ابرقدرت منطقه است
و میتواند با سیاست تحریم و
محاصره اقتصادی مقابله کند .ملت
ایران آگاه و ثابت قدم است و خواهد
توانست در برابر این ظلم بایستد.

این سیاستمدار عراقی گفت :رهبران
جمهوری اسالمی از حکمت،
تجربه و توان الزم برای ایستادن
در برابر طرحی که ترامپ قصد
پیاده کردن آن در منطقه دارد،
برخوردارند.
* * تحلیل کارشناس ارشد
نظامی ایرانی
در همین باره حسین عالئی
کارشناسارشدنظامیدرخبرآنالین
نوشت :ترامپ در تحریمهای جدید
 ۲برجستگی و  ۲نقطه قوت ایران را
هدف خود قرار داده است یکی
آحاد "مردم" ایران را و دیگری "نفت"
و منابع انرژی ایران را  .او میخواهد
فروش نفت ایران را به صفر برساند
تا این نقطه قوت درآمدهای کشور
به عامل تضعیف ایران تبدیل شود
و از سوی دیگر میخواهد "معیشت
مردم" را در تنگنا قرار دهد تا مهمترین
عامل تداوم جمهوری اسالمی را
به شورش علیه نظام بر خاسته از
قیام مردم ایران علیه وابستگی نظام
استبدادی شاهنشاهی به آمریکا
تبدیل کند.
* * نگاه یك حقوقدادن
بین الملل
رضا نصری حقوقدادن بین الملل
در این باره به خبرآنالین گفت:
دولت ترامپ مجبور است همواره
بین «فشار به ایران» و هزینهای که
خود آمریکا ایجاد
این فشار برای ِ
میکند تعادل برقرار کند .به همین
خاطر هم هست که نتوانست  -به
عنوان مثال  -از بیم صعود بی ٔ
رویه
قیمت نفت ،آنطور که وعده داده بود
فروش نفت ایران را در تاریخ موعود
به صفر برساند .در نتیجه ،حفظ این
«تعادل» در همه زمینهها برای دولت
آمریکا یک امر ضروری است .در
مقابل ،برای جلوگیری از تشدید
فشارها  ،بر دولت ایران هم واجب
است که اجازه ندهد این تعادل هرگز
برقرار شود .به عبارت دیگر ،دولت
ایران باید همواره به نحوی عمل
کند که تشدید تحریمها یا افزایش
فشارها برای آمریکا ،در محاسبات
نهایی ،مقرون به صرفه نباشد.
* * اعتراف رسانههای
غربی به شکست
تحریمهای آمریکا
بسیاری از تحلیلگران و رسانهها در
غرب نه تنها خروج ایاالت متحده
از برجام را اقدامی غیرقانونی و
غیرمنطقی میدانند بلکه بازگرداندن
تحریمهائی که چند سال قبل با
امضای مقامات ارشد آمریکائی
متوقف شده بود را پیمان شکنی
آشکار این کشور و نادیده گرفتن
موازین شناخته شده بین المللی
ارزیابی میکنند .همانگونه که در
بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان
نیزتصریحشدهاستایناقدامدولت
ترامپ عالوه بر اینکه نقض برجام،
نقض قطعنامه شورای امنیت ،نقض
دستور دیوان بین المللی دادگستری
به شمار میرود از آنجاکه در تقابل
آشکار با خواست بیشتر کشورهای
جهان و نادیده گرفتن اصول انسانی
اتخاذ شده یک سقوط اخالقی و
سیاسی بزرگ برای واشنگتن به
شمار میرود.
بسیاری از رسانههای جهان این
رویکرد ایاالت متحده را از هم
اکنون شکست خورده میدانند.
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خبرگزاری «رویترز» در گزارشی
تحلیلی به دالیل شکست
سیاستهای تحریمی دونالد
ترامپ علیه ایران پرداخت و
نوشت هدف ترامپ از بازگرداندن
تحریمها نابودی توافق هستهای،
فروپاشی اقتصاد و محدودسازی
سیاستهای منطقهای ایران در
سوریه ،عراق و یمن است و با وجود
تکذیبهای مکرر ،قصد نهائی کاخ
سفید اضمحالل نظام ایران است.
بر این اساس ترامپ به دنبال آن است با
افزایش فشار اقتصادی و سیاسی ایران را
بهمیزمذاکرهوتوافقیتازهمجبورکندکه
پای آن امضای ترامپ قرار دارد.
به اعتقاد رویترز این راهبرد رئیس
جمهوری آمریکا به چند دلیل منجر
به شکست میشود.
نخست اینکه به صفر رساندن
صادراتنفتایراناقدامیغیرعملی
است زیرا هیچ جایگزین واقعی برای
 2.5میلیون بشکه نفت ایران وجود
ندارد و حتی ریاض و متحدان آن
هم چنین ظرفیتی را ندارند .اکنون
سبد نفتی اوپک بیشتر از  76دالر
قیمت دارد اگر نفت ایران از بازار
حذف شود قیمتها به فراتر از 100
دالر خواهد رسید و ایران قادر است
حتی با فروش یک میلیون بشکه نفت
درآمد مورد نیاز خود را داشته باشد.
از طرف دیگر جنگ تجاری ترامپ
با چین و تحریمها علیه مسکو این
کشورها را به تجارت بیشتر با ایران
عالقه مند میکند .اتحادیه اروپا نیز
به شدت با تحریمهای فراسرزمینی
کاخ سفید مخالف است .وزیر امور
خارجه فرانسه نیز به تازگی اعالم کرد
کهپیامدبحرانآمریکاباایرانفرصتی
برای اروپا است تا مؤسسههای مالی
مستقل خود را ایجاد کند تا تجارت
این اتحادیه را همانگونه که خود
صالح میداند ادامه دهد.

* به اعتقاد کارشناسان زمان
برای تغییر سیستم مالی جهان
فرا رسیده است
مولفه دیگری که به موضوع پیشین
هم ارتباط دارد این است که برای
چندین دهه دالر بر بازار مالی
جهان سلطه داشته و تحریمهای
کنونی آمریکا هم در چارچوب
همین نظام پایه ریزی شده است.
از این رو به اعتقاد کارشناسان زمان
برای تغییر سیستم مالی جهان فرا
رسیده است .خروج واشنگتن از
برجام چین ،روسیه ،هند و ترکیه را
مجاب ساخت تا با ارزهای ملی
خود به تجارت با ایران بپردازند .اگر
اروپا هم موفق شود تا سیستم مالی
مخصوص خود را راه اندازی کند و
از دالر جدا شود دیگر کشورها نیز
به استفاده از یورو در تجارت با ایران
عالقه مند میشوند و همین موضوع
جایگاه دالر آمریکا را در بازارهای
جهان تضعیف میکند.
بر اساس این تحلیل ،خروج ایاالت
متحده از برجام نمونه آشکار
یکجانبه گرائی این کشور است که
مورد اعتراض بسیاری از دولتها و
از جمله متحدان واشنگتن هم قرار
گرفته است.
ادامه بقای برجام و پایبندی کشورها
به آن شکستی دیگر را برای کاخ سفید
رقم میزند که در ادامه شکستهای
منطقهای آمریکا رخ میدهد.
از اینرو رویکرد یکجانبه گرایانه
ترامپ و آینده برجام میتواند شکاف
میان متحدان دو سوی آتالنتیک را
بیشتر کند و باعث ظهور عرصههای
جدیدی از قدرت برای ایران و دیگر
کشورها در سراسر جهان به ویژه در
شرق شود.

* تکرار مسیری شکست
خورده
برخی رسانهها و تحلیلگران خط

مشی تحریمی ترامپ را تکرار
همان راهی میدانند که رهبران
پیشین آمریکا بارها انجام دادهاند
و هر بار با شکست مواجه شدند.
تارنمای شبکه رادیو تلویزیونی «پی.
بی.اس» آمریکا نیز در گزارشی بیان
داشت دولت ترامپ با بازگرداندن
تحریمها علیه ایران همان سیاستی
را دنبال میکند که تجربه شکست
آن را اثبات شده است.
براساس این گزارش ،دولت
ترامپ اکنون با اعالم اعمال
دوباره تحریمها ،تهاجمیترین
گام خود از زمان خروج از
برجام را برداشته و از روز دوشنبه
تحریمهای جامعی را علیه 700
فرد یا نهاد وابسته به ایران برقرار
ساخته .اگرچه «برایان هوک»
مشاور ویژه و ارشد وزیر امور
خارجه در امور ایران هدف این
تحریمها را قطع دسترسی ایران به
منابع مالی و تغییر سیاستهای
ایران عنوان کرد اما یکی از
اهداف اصلی کاخ سفید افزایش
حداکثری فشار جهت مجبور
کردن تهران به انجام مذاکراتی
جامعتر و دستیابی آمریکا به یک
توافق کلیتر است.
کارشناس این شبکه خبری در گفت
گوی خود با هوک تأکید کرد که
این تحریمها تأثیر مورد نظر دولت
ترامپ را ندارد زیرا بیش از همه مردم
ایران را هدف قرار داده است.
* مدیر پیشین شورای ملی
ایرانیان آمریکا :این راه
بارها نتیجهای جز شکست
برای واشنگتن نداشته است
' پی بی.اس' همچنین با «تریتا
پارسی» مدیر پیشین شورای ملی
ایرانیانآمریکانیزمصاحبهایراانجام
داد که وی نیز تصریح کرد رئیس
جمهوری آمریکا به جای طراحی
مسیری که به موفقیت واقعی دست
پیدا کند راهی را انتخاب کرده که پیش
ازاینبارهانتیجهایجزشکستبرای
واشنگتننداشتهاست.
براساس این گزارش با اینگونه
رفتارهای تحریمی از سوی ترامپ
احتمال تغییر سیاستهای ایران
اندک است .ضمن اینکه اگر موضوع
مذاکره با ایران مطرح است ،ایران
هم اکنون نیز در میز مذاکره حضور
دارد و با اتحادیه اروپا ،روسیه و چین
در مورد یمن و سوریه گفت وگوهای
الزم را انجام میدهد.
* * نشریه «اسپکتیتور»:
تحریمها کارآمد
نخواهد بود
تارنمای نشریه «اسپکتیتور»
( )Spectatorنیز در تحلیل خود
بر این اعتقاد است که تحریمهای
ترامپ علیه ایران کارآمد نخواهد
بود .این سیاست به ویژه پس از
قتل «جمال خاشقچی» از سوی
عربستان سعودی که مهمترین
متحد واشنگتن است غیرعملی تر
از قبل مینماید زیرا خط مشیهای
کاخ سفید بیش از پیش منفی و
نامناسب ارزیابی میشود.

* نشانهای از مسخره شدن
سیاستهای خارجی آمریکا
این گزارش کوبیدن بر طبل
برقراری تحریم ایران از طریق
توئیتر را نشانهای از مسخره شدن
سیاستهای خارجی آمریکا
ارزیابی کرد و افزود :انتظاری که
دونالد ترامپ از برقراری تحریمها
در زمینه به زانو در آوردن نظام ایران
دارد بیش از اینکه ریشه در واقعیات
داشته باشد نشات گرفته از توهمات
رئیس جمهوری است.
بدون تردید ترامپ به دنبال بهره
برداری از زمان برقراری این
تحریمها ( 13آبان) است تا اینگونه
نشان دهد که ایران هنوز به دشمنی
با منافع ایاالت متحده در خاورمیانه

با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
ادامه میدهد.

* * سکوت خنده دار
کاخ سفید در قبال قتل در
مکانی دیپلماتیک

این نشریه رفتار ترامپ را دوگانه
دانست و عنوان داشت که خنده
دار این است ایران از سوی کاخ
سفید تنها کشور شرور منطقه با
رفتارهای غیردیپلماتیک خوانده
میشود حال آنکه در یک مورد
 15مامور سعودی در ترکیه و در
مکانی دیپلماتیک یک منتقد را به
قتل میرسانند و آمریکا در مورد
این موضوع سکوت میکند.
* * ایاالت متحده هیچ
گاه جرات حمله نظامی به
ایران را ندارد
آشکار است که هدف نهائی آمریکا
تغییر نظام در ایران میباشد .البته این
راهبرد از طریق حمله نظامی قابل
دستیابیاستامابراساساینگزارش
«ایاالتمتحدههیچگاهجراتحمله
نظامی به ایران را ندارد».
در طرف مقابل واشنگتن امیدوار
است با تحریک افکارعمومی
در داخل ایران موجبات تنش و
فروپاشی ایران را فراهم کند.
تحلیل سیاستهای آمریکا نشان
میدهد علت اصلی این تحوالت
آن است که آمریکا ستون سیاست
خاورمیانهای خود را حول خط
مشیهای مورد نظر اسرائیل و
عربستان پی ریزی کرده است.
این در حالی است که چند ماه
قبل نظرسنجی روزنامه «واشنگتن
پست» نشان داد که تنها  4درصد
مردم آمریکا عربستان را متحد خود
میدانند این رقم در مورد اسرائیل هم
عدد  37درصد را نشان میدهد.
* * در مورد تحریمهای
تازه علیه ایران نگاه مردم
آمریكا بدبینانهتر شده است
اکنون با حمایتهائی که ایاالت
متحده از ریاض به عمل میآورد
سیاستهای کاخ سفید بیش از
پیش مورد تردید کشورهای جهان
قرار گرفته است و در مورد ایران و
تحریمهای تازه هم نگاهها بدبینانه
تر شده است .با این شرایط اکنون
تعداد اندکی هستند که به درستی
سیاستهای ضدایرانی ترامپ
اعتماد دارند و آن را قبول میکنند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری
آمریکا درحالی  18اردیبهشت
خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد
اما بالفاصله دیگر کشورهای امضا
کننده این توافق یعنی انگلیس،
فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه ضمن
محکوم کردن خروج این کشور از
این توافق چندجانبه بین المللی،
تأکید کردند که به برجام پایبند مانده
و از تجارت شرکتهایشان با ایران
حمایت میکنند.
** ترامپ به دنبال القای
انزوای ایران است
ترامپ با حربه تروریسم اقتصادی
و تحریمهای یک جانبه غیرقانونی
و فشار به جامعه جهانی به دنبال
جنگ روانی ،القای انزوای ایران
است ،که تجربه ماههای اخیر و
همراهی نکردن جهان با آمریکا
نشان داد که هیچگاه به این هدف
خود دست نخواهد یافت.
* * هیچ چیز جدید برای
نوامبر ( ۱۳آبان ماه) وجود
ندارد
تحریمهائی که آمریکا یک جانبه
علیه ملت ایران اعالم میکند ،از
مدتها قبل شروع شده و جامعه
جهانی با آنها همراهی نکرده تا

جائیکه ترامپ مجبور شد از برخی
از آنها عقبنشینی کند در این
مورد میتوان به اظهارات رئیس
جمهوری  ،وزیر امور خارجه و
رئیس بانک مرکزی ایران اشاره کرد
حسن روحانی رئیس جمهوری
اسالمی ایران تأکید کرده است هیچ
تحریمی نیست که آمریکا بخواهد
بعدا انجام دهد .بعضی از افرادی
که در آمریکا به دنبال تحریم ایران
بودند بیش فعال بودند؛ بنابراین هیچ
چیز جدید برای نوامبر ( ۱۳آبان ماه)
وجود ندارد و این یک موضوع کامال
تبلیغی و روانی است.
* * ظریف :آمریکائیها
به هدف پیش بینی شده
خود نرسیدند
محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه ایران نیز هفته جاری
درحاشیه نشست سه جانبه
وزرای امورخارجه ایران ،ترکیه و
جمهوری آذربایجان در استانبول
گفت :آمریکائیها با تحریمهای
غیرقانونی علیه ایران به هدف پیش
بینی شده خود نرسیدند.
* * دولت آمریکا هر کاری
که میخواست ،انجام داد،
اتفاق خاصی نخواهد افتاد
عبدالناصر همتی رییس بانک
مرکزی نیزبا اشاره به عقب نشینی
دولت آمریکا از ادعای خود برای
به صفررساندن فروش نفت ایران،
خاطرنشان کرد :دولت آمریکا هر
کاری که میخواست ،انجام داد و
بعد از چهارم نوامبر اتفاق خاصی
نخواهد افتاد.
* * آمریکا هرگز قادر
نیست خرید نفت از ایران را
به صفر برساند
کارشناسان و ناظران منطقهای و بین
المللی تأکید دارند که آمریکا هرگز
قادر نیست خرید نفت از ایران را با
اعمال تحریمها به صفر برساند و
حتی وزیر نفت سعودی اعتراف کرد
که عربستان قادر نیست با افزایش
صادرات خود مانع افزایش بهای
نفت در بازار جهانی شود.
* * اروپا ،سازوکار مالی
برای امکان مبادله تجاری
ایران با جهان ارائه میکند
در راستای مقابله با تحریمهای
یکجانبه آمریکائی ،اتحادیه اروپا
ضمن فعال کردن قانون انسداد برای
حمایت از فعالیت شرکتهای خود
در ایران ،اعالم کرد که سازوکار
مالی برای ادامه تجارت شرکتهای
خارجی با ایران و همچینن فروش
نفت ایران و امکان مبادله تجاری
ایران با جهان ارائه میکند.
* * آمریکا وادار به
عقبنشینی خواهد شد
دراین چارچوب ،بسیاری از ناظران
سیاسی و تحلیلگران اقتصادی نیز
بر این باورند که تحریم نفت ایران
در بلندمدت همراه با افزایش بهای
نفت به تضعیف دالر در سطح
بینالمللی منجر شده و به شکست
خواهد انجامید و آمریکا وادار به
عقبنشینی خواهد شد.
روندی که بخشی از آن در
صحبتهای برخی مقامات آمریکا
دیده میشود .شبکه رسانهای
بلومبرگ در گزارشی با اشاره به
مخالفت کشورها با تحریمهای
یکجانبه آمریکا علیه ایران نوشت:
بسیاری از کشورهای خریدار نفت
ایران آشکارا تحریمهای آمریکائی
را نقض میکنند و یا خواستار
معافیت از تحریمهای ضدایرانی
آمریکا هستند.

