11

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

اخبار

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اقدام آمریکا
ت همکاریهای صلحآمیز
در عدم تمدید معافی 
هستهای با ایران را خطرناک توصیف کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از نیوز  ،18ماریا
زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز
پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره
به اقدامات اخیر ایاالت متحده درخصوص
خروج از معاهده آسمان باز و عدم تمدید
ی صلحآمیز هستهای با
معافیتهای همکار 
ایران اظهار کرد که این اقدامات واشنگتن بسیار
ل پیشبینی هستند.
خطرناک و غیرقاب 
وی با اشاره به اینکه ایاالت متحده در حال
تضعیف امنیت بینالمللی است ،در این
خصوص گفت :ماهیت اینگونه اقدامات بسیار
مخرب است.
همچنین زاخارووا عدم تمدید معافیتهای
هستهای ایران را محکوم کرده و گفت :این
مصداق دیگری از سیاست آشکار آمریکا در
نقض برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل است .ما
یقینا این اقدام را محکوم میکنیم.
وی در ادامه افزود :لغو شدن این به اصطالح
معافیتها ممکن است اجرای آن پروژه
پیکربندی مجدد که اساس توافق  2015را شکل
میدهد ،کند کند اما باعث توقف آنها نخواهد
شد.

پاسخ قاطع سخنگوی
وزارت خارجه به هوک

جدال ترامپ با توئیتر

خبرهای خوشی از صنعت هستهای
ایران در راه است

روسیه عدم تمدید معافیتهای
هستهای ایران را محکوم کرد

اخبار

رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی محدودیت رسانههای اجتماعی را امضا کرد

سازمان انرژی اتمی:

سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به
رشته توئیت وزیر امور خارجه آمریکا مبنی
بر قرار دادن نام دو تن از دانشمندان صنعت
هستهای کشور در فهرست تحریمهای جدید
دولت ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد :خبرهای
خوشی از صنعت هستهای ایران در راه است...
به گزارش ایسنا ،در پاسخ توئیتر سازمان
انرژی اتمی ایران خطاب به وزیر امور خارجه
آمریکا آمده است:
تالش مذبوحانه تصمیمسازان کاخ سفید
مبنی بر قرار دادن نام دو تن از دانشمندان
صنعت هستهای کشور در فهرست تحریمهای
جدید دولت ایاالت متحده آمریکا بیانگر
تداوم رویکرد خصمانه آن دولت در مواجهه
نابخردانه با مجاهدان سرافراز مسیر اعتال و
عزت روزافزون ایران اسالمی است.
اقداماتی از این دست خللی در عزم و اراده
جوانان برومند این مرز و بوم در پیشبرد اهداف
بلند نظام مقدس اسالمی ایجاد نخواهد کرد.
ما از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر
به بدخواهان ایران اسالمی اعالم میکنیم که
تنها ثمره رویاروییهای مغایر با اصول و موازین
حقوق بین الملل با ملت ایران ،تقویت روحیه
تالشگران و محققان ایرانی و تضعیف جایگاه
و منزلت دشمنان ایران زمین در عرصه جهانی
است.
خبرهای خوشی از صنعت هستهای جمهوری
اسالمی ایران در راه است...
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رئیس جمهور آمریکا از اقدام توئیتر در
زیر سوال بردن ادعاهای وی درباره انتخابات
خشمگین شده و میخواهد با اتخاذ تدابیری
از تکرار چنین اتفاقاتی در آستانه انتخابات
جلوگیری کند.
به گزارش فرارو ،دونالد ترامپ با شبکه
محبوب خود درافتاده است .اختالفات رئیس
جمهوری آمریکا با توئیتر زمانی آغاز شد که این
شبکه اجتماعی ،در اقدامی بیسابقه ،ادعاهای
انتخاباتی ترامپ را زیر سوال برد .ترامپ از
این امر خشمگین شد و به مسدود کردن
توئیتر تهدید کرد .ترامپ به زودی درخصوص
شبکههای اجتماعی فرمان اجرایی جدیدی صادر
میکند.
ترامپ در  ۲۶ماه مه ،در مخالفت با رأی گیری
از طریق پست ،دو توئیت منتشر کرد و برگزاری
انتخابات به این شکل را نوعی تقلب دانست.
او نوشت« :صندوقهای رأی به سرقت خواهند
رفت ،برگههای رأی جعل شده و حتی به طور
غیرقانونی چاپ و به طور جعلی امضا خواهند
شد».
ترامپ در این توئیتها از ایالت کالیفرنیا
انتقاد کرده که قصد دارد در انتخابات نوامبر
از رأیگیری پستی استفاده کند .گوین نیوسام،
فرماندار این ایالت ،اعالم کرده است که در خالل
بحران کرونا برای توسعه رأی گیری پستی تالش
خواهد کرد .ترامپ ادعا کرده این نحوه رأی گیری
راه را برای تقلب هموار میکند .ترامپ با اشاره
به رأی گیری پستی ،درباره انتخابات ریاست
جمهوری نوشته است« :این یک انتخابات جعلی
خواهد بود».
توئیتر زیر توئیتهای انتخاباتی ترامپ یک
عالمت تعجب بزرگ و این عبارت را قرار داد:
«حقایق مربوط به رأیهای پستی را دریافت
کنید» هنگامی کاربران که روی این عبارت
کلیک میکنند ،با مطالب زیادی درباره ادعاهای
«بیاساس» ترامپ در خصوص انتخابات پستی
مواجه میشوند .توئیتر با استناد به این مطالب،
گفته است ادعای ترامپ درباره احتمال تقلب در
رأی گیری پستی «بیاساس» است .آنچه خشم
ترامپ را دو چندان کرد ،استناد توئیتر به مطالب
رسانههایی مانند سی ان ان و واشنگتن پست
بود؛ یعنی دقیقا همان رسانههایی که ترامپ
آنها «اخبار جعلی» میخواند.
توئیتر با افزودن لینک «صحتسنجی» زیر
توئیتهای ترامپ عمال به صف منتقدان وی
پیوست .ترامپ گفته توئیتر حاال در انتخابات
آمریکا مداخله میکند .معروف است که رئیس
جمهوری آمریکا با بسیاری از رسانههای جریان
اصلی آمریکا از قبیل نیویورک تایمز و سی ان ان
میانه خوبی ندارد .توئیتر مهمترین ابزار ترامپ
برای انتقاد از این رسانهها بود .همچنین ترامپ
برای بیان مواضعاش معموال از توئیتر استفاده
میکند .به همین خاطر ،جو بایدن ،ترامپ را
«رئیس جمهور توئیتباز» ملقب کرده است.
اما حاال رابطه ترامپ با توئیتر تنشآلود شده
است .ترامپ و برخی محافل جمهوریخواه توئیتر
و سایر شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک را به
محدود کردن جمهوریخواهان متهم میکنند.
ترامپ در توئیتی نوشته است« :جمهوریخواهان
احساس میکنند که شبکههای اجتماعی صدای
محافظهکاران را کامال سانسور میکنند .ما قویا
این شبکهها را تنظیم یا مسدود خواهیم کرد».
و در توئیت دیگری گفت{« :شرکتهای} بزرگ
فناوری ،از تمام قدرت بسیار چشمگیرشان جهت
سانسور کردن قبل از انتخابات  ۲۰۲۰استفاده
میکنند .اگر این اتفاق بیافتد ،دیگر آزادی
نخواهیم داشت».
تنبیهتوئیتر؟
اما آیا ترامپ توئیتر را مسدود خواهد کرد؟
کیلی مک انانی ،سخنگوی کاخ سفید ،روز
چهارشنبه گفته است ترامپ روز پنج شنبه به
وقت آمریکا ،فرمان اجرایی جدیدی در خصوص
شبکههای اجتماعی امضا خواهد کرد .یک مقام

او بیش از  ۸۰میلیون فالوئر در توئیتر دارد که سرمایه انتخاباتی بزرگی است .توئیتر ،تنها ابزار اطالعرسانی است که ترامپ هرموقع بخواهد میتواند
بدون هیچ چالشی از آن استفاده کند .توئیتر در مقایسه با نشستهای خبری یا بیانیههای مطبوعاتی ،مزایای زیادی برای ترامپ دارد .از این رو،
ترامپ دنبال این نیست که توئیتر را تعطیل یا بسیار محدود کند بلکه میخواهد تضمین کند که توئیتر در انتخابات آینده بی طرف بماند و دیگر از زدن
برچسبهای صحت سنجی یا اقدامات مشابه خودداری کند.

ترامپ با شبکه
محبوب خود
درافتاده است.
اختالفاترئیس
جمهورآمریکا
با توئیتر زمانی
آغاز شد که
این شبکه
اجتماعی ،در
اقدامی بی
سابقه،ادعاهای
انتخاباتیترامپ
را زیرسوال برد.
ترامپ از این
امرخشمگین
شد و به مسدود
کردنتوئیتر
تهدید کرد
آگاه آمریکایی به نشریه پالتیکو گفته است
فرمان اجرایی جدید به این گالیه میپردازد که
شبکههای اجتماعی با گزینش یا ممنوع کردن
محتوا ،کاربران را فریب میدهند و از نظر
سیاسی مستقل نیستند.
شرکتهای فناوری و شبکههای اجتماعی
نگران هستند که ترامپ یک قانون مصوب سال
 ۱۹۹۶را تغییر دهد .این قانون ،شرکتها را از
پیگیردهای قانونی مصون نگه میدارد .همچنین،
قانون مزبور به این شرکت امکان درآمدزایی
میلیونی از توئیتها ،پستها ،الیکها ،تصاویر
و ویدئوهای کاربران را فراهم میکند و در عین
حال ،مسئولیت حقوقی محدودی را متوجه آنها
میکند .این قانون به شرکتها اختیار داده که
محتوایی را که قابل اعتراض میدانند ،حذف
کنند .ترامپ و حامیانش میگویند شرکتها از
این اختیار سوء استفاده میکنند.
با این حال ،بعید است که ترامپ به نحو
قابل توجهی توئیتر را محدود کند .او بیش از
 ۸۰میلیون فالوئر در توئیتر دارد که سرمایه
انتخاباتی بزرگی است .توئیتر ،تنها ابزار اطالع
رسانی است که ترامپ هر موقع بخواهد میتواند
بدون هیچ چالشی از آن استفاده کند .توئیتر
در مقایسه با نشستهای خبری یا بیانیههای
مطبوعاتی ،مزایای زیادی برای ترامپ دارد .از
این رو ،ترامپ دنبال این نیست که توئیتر را
تعطیل یا بسیار محدود کند .بلکه میخواهد
تضمین کند که توئیتر در انتخابات آینده بی
طرف بماند و دیگر از زدن برچسبهای صحت
سنجی یا اقدامات مشابه خودداری کند .با این
حال ،ترامپ ممکن است توئیتر را گوشمالی دهد
تا مدیران سایر شبکههای اجتماعی را تکرار اقدام
توئیتر بترساند.
ترامپ فرمان اجرایی محدودیت رسانههای
اجتماعی را امضا کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز
پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی در جهت

محدود کردن حفاظت های وسیع حقوقی که
شرکت های شبکه اجتماعی از آن بهره میبرند
گام برداشته است.
به گزارش بی بی سی ،او پیشتر تهدید کرده
بود آن دسته از شبکه های اجتماعی که آنها را به
خاموش کردن صدای محافظه کاران متهم کرد
خواهد بست.
جنجال تازه پس از آن بروز کرد که توئیتر روز
سه شنبه برای اولین بار به توئیت های رئیس
جمهوری آمریکا برچسب صحتسنجی زد.
او هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید
گفت« :ما امروز اینجا هستیم تا از آزادی بیان
در مقابل بزرگترین خطری که واقعا در تاریخ
آمریکا با آن روبرو بوده دفاع کنیم .تعداد
انگشت شماری شرکت های قدرتمند و انحصاری
شبکه اجتماعی بخش وسیعی از کلیه ارتباطات
خصوصی و عمومی در ایاالت متحده را کنترل
می کنند».
رئیس جمهوری آمریکا گفت که این شرکتها
قدرتی مهارنشده برای سانسور ،محدود کردن،
ویراستن ،شکل دادن ،پنهان کردن یا تغییر
بخش بزرگی از ارتباطات را دارند.
رسانههای آمریکایی گزارش میدهند که دولت
امیدوار است این دستور در نهایت زمینه را برای
اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد
این شرکتها از جمله توئیتر و فیسبوک فراهم
کند.
این دستور به سازمان های مجری مقررات
امکان میدهد علیه شرکتهایی مثل فیسبوک
و توئیتر به خاطر نحوه نظارت بر محتوای موجود
در این شبکهها دست به اقدام قانونی بزنند.
انتظار میرود این دستور با چالشهای قانونی
روبهرو شود.
با این حال کارشناسان حقوقی ابراز تردید
کردهاند که این دستور دارای عواقبی عملی برای
غولهای فناوری باشد.
آنها میگویند که تغییر در برداشت کنونی از

حفاظتهای قانونی برای شبکههای اجتماعی
احتماال فقط با دخالت کنگره یا دادگاه ها ممکن
خواهد شد.
دستور چه میگوید؟
دستور ترامپ سعی دارد از «قانون رفتار سالم
در ارتباطات» رفع ابهام کند؛ قانونی که در برخی
موارد به شرکت های آنالین مثل فیسبوک،
توئیتر و یوتیوب حفاظت قانونی ارائه می کند.
براساس بند  ۲۳۰این قانون ،شبکه های
اجتماعی عمدتا مسئول محتویاتی که کاربران
پست می کنند نیستند ،اما میتوانند «با نیت
خیر دست به انسداد» برخی از پستها بزنند؛
مثال صحنههای مستهجن ،منعکسکننده آزار یا
خشونت را حذف کنند.

دستور رئیس جمهوری آمریکا اشاره میکند
که این مصونیت حقوقی درصورتی که یک
شبکه اجتماعی پستهای کاربران را ویرایش
کند مصداق نخواهد داشت و خواستار مصوبه
ای در کنگره برای «حذف یا تغییر» بند ۲۳۰
میشود.
ترامپ گفت که ویلیام بار وزیر دادگستری
فورا تنظیم پیشنویس قانونی که برای تصویب
تسلیم کنگره خواهد شد را شروع میکند.
توئیتر این دستور رایک رویکرد واپسگرایانه و
م خواند و افزود که بند
سیاسی به یک قانون مه 
 ۲۳۰از نوآوری و آزادی بیان در آمریکا حراست
میکند و متکی بر ارزشهای دمکراتیک است.
گوگل که صاحب یوتیوب است گفت که تغییر
بند  ۲۳۰قانونبه اقتصاد آمریکا و رهبری جهانی
آن در زمینه آزادی اینترنت ضربه می زند.
مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک هم در
مصاحبهای با فاکس نیوز گفت که سانسور
یک شبکه اجتماعی اقدامی مناسب برای دولتی
نیست که نگران سانسور است.
او گفت« :من کامال معتقدم که فیسبوک نباید
داور درستی حرفهایی باشد که مردم در فضای
مجازی میزنند».

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
واکنش به ادعای مقام آمریکایی در پیامی در
توئیتر نوشت :فشار حداکثری شما را با مقاومت
حداکثری ،اراده پوالدین و تکیه بر توانمندیهای
داخلی درهم میشکنیم.
«برایان هوک» مسئول گروه اقدام علیه ایران در
وزارت خارجه آمریکا پیشتر در یک گفتوگوی
رسانهای مدعی شده بود که ایران باید بین مذاکره
با آمریکا یا مدیریت یک اقتصاد در حال فروپاشی
یکی را انتخاب کند« .سید عباس موسوی»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران پنجشنبه شب در پیامی توئیتری پاسخ داد:
فشار حداکثری شما را با مقاومت حداکثری ،اراده
پوالدین و تکیه بر توانمندیهای داخلی درهم
میشکنیم .این شمایید که باید دست به انتخاب
بزنید :یا شکست را بپذیرید و راه احترام به ملت
ایران را در پیش گیرید ،یا همچنان به تحقیر،
منفور بودن و انزوای بیشتر خود ادامه دهید.
هوک در حالی این اظهارات را مطرح میکند که
چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا باقی نمانده و مذاکره با ایران میتواند برگ
برنده بزرگی برای دونالد ترامپ رییس جمهوری
آمریکا در این انتخابات باشد و دولت وی بیش
از آنکه به دنبال مذاکره با ایران باشند به دنبال
این برگ برنده است .ترامپ در اردیبهشتماه
سال  ۱۳۹۷برخالف قوانین بینالمللی و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد که
تاییدکننده برجام بود ،از این توافق خارج شده و
همه تحریمهای رفع شده به واسطه آن را علیه
ملت ایران بازگرداند .ایران در اقدامی که حاکی
از شکست کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ
بود ،پنج نفتکش حاوی سوخت و تجهیزات
پاالیشگاهی را به ونزوئال ارسال کرد تا کمبود
شدید سوخت ناشی از تحریمهای آمریکا در این
کشور جبران شود .دولت ترامپ در تازهترین
اقدام نفتکشهای حامل سوخت ایران را تهدید
به تحریم کرده تا از انتقال نفت ایران به ونزوئال
جلوگیری کند .تهدیدات دولت ترامپ برای اعمال
تهدید تحریم تانکرهای نفتکش در حالی مطرح
می شود که از پنج نفتکش حامل سوخت ایران
چهار نفتکش وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئال
شدهاند و اکنون نیر توسط نیروهای مسلح ونزوئال
مورد محافظت قرار گرفتهاند« .دیوسدادو کابلو»
رییس مجلس ملی موسس ونزوئال که پس از
نیکوالس مادورو قدرتمندترین مرد این کشور
محسوب میشود ،با ورود نفتکشهای ایران به
سواحل ونزوئال گفت که مردم تهران و کاراکاس
مسیر آزادی را در پیش گرفتهاند .پنج کشتی
نفتکش «فورچون»« ،فارست»« ،فاکسون»،
«پتونیا» و «کالول» حامل سوخت ایران ،راهی
ونزوئال شدهاند.

ارسال محموله دارویی
از کره جنوبی به ایران
وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرده که
این کشور یک محموله دارویی به ارزش  ۵۰۰هزار
دالر به ایران ارسال خواهد کرد .به گزارش ایسنا
به نقل از شبکه رادیویی کی.بی.اس کره جنوبی،
این کشور روز جمعه اولین صادرات کمکهای
بشردوستانهاش به ایران را انجام داد .وزارت امور
خارجه کره جنوبی اعالم کرد که کره جنوبی یک
محموله دارویی به ارزش  ۵۰۰هزار دالر که برای
درمان یک بیماری ارثی به کار گرفته میشود به
ایران میفرستد .انتظار میرود که وزارت امور
خارجه کره جنوبی محموله دیگری از تجهیزات
پزشکی و دارو به ارزش دو میلیون دالر را ماه
دیگر به ایران بفرستد .تبدالت تجاری کره جنوبی
و ایران از زمان سختتر شدن تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،متوقف شده بود .دولت سئول از آن
موقع به رایزنی با واشنگتن پرداخته است تا بتواند
تجارت با ایران را از سر بگیرد .آمریکا در نهایت
صادرات بشردوستانه به ایران را در تاریخ  ۶آوریل
سال جاری تحت یک مجوز کلی مجاز اعالم کرد.

کارشناسارشدمسائلبینالمللی

رسیدن نفتکشها به ونزوئال یک پیروزی سیاسی برای ایران است
یک دیپلمات پیشین معتقد است رسیدن نفتکشها به ونزوئال با توجه به
حرف و حدیثهایی که در روزهای اخیر مطرح بود ،یک پیروزی سیاسی برای
ایران به شمار میرود.
کوروش احمدی روز پنجشنبه در گفتوگو با ایرنا ،با اشاره به حضور
نفتکشهای ایران در سواحل ونزوئال و عدم ممانعت از سوی آمریکا علیرغم
تهدیدات مقامهای این کشور گفت :مقامهای آمریکایی به طور رسمی و علنی
اظهار نظری درمورد جلوگیری از ارسال فرآوردههای نفتی ایران به ونزوئال نکرده
بودند .تنها فکر میکنم در دو مورد رسانههای بینالمللی به نقل از کسانی در
دولت ترامپ بدون ذکر نام آنها نوشته بودند که آمریکا از این امر استقبال
نمیکند و اتخاذ تدابیری در این رابطه را در دست بررسی دارد .سخنگوی
پنتاگون هم در  ۲۱مه گفت که خبر از طرحی برای اقدام نظامی علیه این
نفتکشها ندارد .البته برخی از مقامهای آمریکایی مانند سخنگوی وزارت امور
خارجه این کشور به طور کلی مطالبی علیه همکاری ایران و ونزوئال گفتند.
وی ادامه داد :دلیل دوم این است که جلوگیری از حرکت نفتکشها در
آبهای آزاد به قدری با حقوق بینالملل و تمام بنیادهایی که دنیای امروز بر
آن استوار است ،منافات دارد که حتی یک دولت یاغی و بیاعتنا به حقوق
بینالملل مثل دولت ترامپ نیز مشکل میتواند به آن مبادرت کند .هر اقدامی

علیه این نفتکشها میتوانست موجب یک بحران بینالمللی شود.
ایران درصورت هرگونه اقدامی علیه نفتکشها در موضع برحق قرار میگرفت
این کارشناس ارشد مسائل بینالمللی در پاسخ به این سوال که آیا درصورت
توقیف نفتکشهای ایران ،تهران میتوانست به شورای امنیت یا نهادهای
حقوقی بینالمللی شکایت کند؟ اظهار کرد :ایران درصورت هرگونه اقدامی
علیه این نفتکشها کامال در موضع برحق قرار میگرفت و حق داشت از تمامی
امکانات ایجاد شده توسط حقوق بینالمللی ،از جمله رجوع به شورای امنیت،
علیه آمریکا استفاده کند .البته رجوع به دیوان دادگستری بینالمللی دیگر
تقریبا غیرممکن است چون دوره یک ساله اخطار خروج آمریکا از عهدنامه
مودت بین دو کشور که تاکنون مبنای رجوع ایران به دیوان بود ،در مهر سال
گذشت خاتمه یافت و این عهدنامه لغو شده است.
احمدی با بیان اینکه من در هیچ مقطعی در این دوره چند هفتهای احتمال
نمیدادم آمریکا دست به اقدامی علیه این نفتکشها بزند ،تصریح کرد :عالوه
بر اینکه چنین اقدامی نقض فاحش اصول اولیه حقوق بینالملل میبود ،آمریکا
به عنوان یک قدرت دریایی میتوانست اولین بازنده اقدام علیه نفتکشها در
دریای آزاد باشد .درصورت نقض اصل مهم «آزادی دریانوردی در دریاهای
آزاد» آمریکا دیگر نمیتوانست مدعی برخورداری از چنین حقی در مناطق

مختلف جهان باشد .ضمن اینکه با توجه به چنین اصلی همه کشورهای جهان
چارهای جز محکوم کردن آمریکا نداشتند.
هدف ایران و ونزوئال در ابتدا انجام یک معامله اقتصادی بوده است
وی درباره دستاوردهای سیاسی ایران پس از رسیدن نفتکشها به ونزوئال
خاطرنشان کرد :هدف ایران و ونزوئال در ابتدا بیشک انجام یک معامله
اقتصادی بوده است .ونزوئال به خاطر فروپاشی تولید در پاالیشگاههای آن
کشور با بحران کمبود بنزین و گازوئیل مواجه است و ایران نیز طی چند ماه
اخیر به خاطر کاهش سفرها و کاهش فعالیتهای اقتصادی و کرونا و ...اضافه
تولید بنزین دارد.
این دیپلمات پیشین با بیان اینکه در شرایطی که تحریم آمریکا معامله
با دیگر کشورها را دشوار کرده است ،دو کشور به طور طبیعی به چنین
مبادلهای عالقهمند شدند ،ابراز کرد :آنچه موجب شد این معامله تجاری
ابعاد سیاسی نیز پیدا کند در اصل اظهارات برخی مقامات با نام یا
بینام آمریکایی و شکلگیری این فرضیه که آمریکا ممکن است دست به
اقدام نظامی بزند ،بود .در نتیجه ،چنین حماقتهایی از سوی مقامهای
آمریکای یک رنگ تند سیاسی هم به این معامله که میتوانست بدون
سروصدا انجام شود ،زد.

رسیدن نفتکشها به ونزوئال یک پیروزی سیاسی برای ایران است
احمدی افزود :طبعا با توجه به حرف و حدیثهایی که در این رابطه مطرح
شد ،رسیدن نفتکشها به ونزوئال یک پیروزی سیاسی برای ایران نیز به شمار
میرود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن نفتکشهای ایرانی میتواند
مقدمهای برای خرید بدون واهمه نفت ایران از سوی کشورهای دیگر باشد؟
بیان کرد :بعید میدانم .ببینید مبنای اصلی تحریم فراملی ایران توسط آمریکا
تهدید شرکتها و بانکهای بینالمللی به از دست دادن دسترسی به بازار
آمریکا درصورت نقض تحریم ایران است .اما این تهدید درمورد شرکتهای
نفتی ایران و ونزوئال که پیش از این تحت تحریم بودند ،موضوعیت ندارد.
چون آنها دسترسی به بازار آمریکا ندارند .این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی
با اشاره به برخی گمانهزنیها یادآور شد :همین معامله نیز از طریق بانکهای
بینالمللی قابل انجام نبوده و ظاهرا به این دلیل صحبت از پرداخت مبلغ
مربوطه با طال و حمل مستقیم آن به تهران شده است اما در مورد شرکتها و
بانکهای دیگر کشورها چنین پیشفرضی وجود ندارد .این شرکتها و بانکها
چون در حال یا آینده نمیخواهند دسترسی به بازار آمریکا را از دست بدهند،
از خیر کار اقتصادی با ایران میگذرند.

