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ریچارد نفیو در کتاب خود نشان می دهد که چگونه در عین تحریم اقالم مختلف ،واردات کاالهای لوکس را از تحریم مستثنی کرده تا به احساس اجتماعی
تحریم شــدگی بیشــتر در ایران دامن بزند یا مث ً
ال چگونه افزایش بی ســابقه قیمت مرغ در ایران در مقاطعی خاص ،در عین حالی که هدف تحریم نبوده ،به
افزایش فشار تحریم ها کمک کرده است یا چطور واردات برخی اقالم را منع نکرده است تا ذخیره ارزی ایران با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل برود و! ...
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مستثنی کردن واردات کاالهای لوکس از تحریمها
برای کاهش ذخیره ارزی کشور تحریم شده

نگاهی به کتاب «هنر تحریم» نوشته طراح اصلی تحریم های ایران در دولت اوباما
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با روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام،
آمریکا موعدی چند ماهه را برای تحریم ها مشخص کرده
است .مقامات آمریکایی و مسئوالن خزانه داری این کشور
نیز بر بازگشت تحریم های بی سابقه علیه ایران تاکید کرده
اند .با این حال ،شناخت آن چه در ذهن سیاستمداران
آمریکا می گذرد ،می تواند در مواجهه کشور با اقدامات
تحریمی موثر باشد .در این زمینه اسفند سال گذشته
ریچارد نفیو طراح اصلی تحریم های ایران در سال های
اخیر ،کتابی را در زمینه تحریم ها و تئوریزه کردن آن با
توجه به موضوع تحریمهای ایران منتشر کرده که به تازگی
توسط مرکز پژوهش های مجلس ترجمه شده است .در این
گزارش که در دو بخش تقدیم خواهد شد ،نگاهی به برخی
از بخش های این کتاب خواهیم داشت و با سیاست گذاران
تحریمی آمریکا و پشت پرده ذهن آن ها آشنا خواهیم شد.
مروری بر این سیاست ها نشان می دهد که آن ها به طور
هدفمند کشور تحریم شده را در حالی که از ورود کاالهای
استراتژیک محروم می کنند ،به سمت واردات کاالهای
لوکس ســوق می دهند تا ذخیره ارزی کشور با سرعت
بیشتری تحلیل برود .اشاره نویسنده به توان کشورهایی
که خود اتکایی اقتصادی و سیاسی برای مقابله با تحریم
ها دارند ،جایگاه ارزش های فرهنگی و مذهبی هم چون
فداکاری و شهادت طلبی ،ترکیب جمعیتی ،دسترسی
آزادانــه به اطالعات جهانی و  ،...ضمن آن که به خوبی
پیچیدگی این تحریم ها را نشان می دهد ،طبع ًا روش های
مقابله و کاستن از اثرات این تحریم ها را نیز تا حدزیادی
مشخص می کند .بخش دوم این مطلب روز یک شنبه در
همین صفحه درج خواهد شد.
▪نگاهی به کتاب داغ طراح تحریم های ایران

ریچارد نفیو ،مسئول تیم طراحی تحریم ها علیه ایران ،در
دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره کنندگان
آمریکا در وین بوده است .نفیو را می توان فرمانده چریک
های کت و شلواری جنگ تحریمی ایاالت متحده علیه ایران
خطاب کرد که با سبک و سیاقی جدید و به صورت همه
جانبه در سال های اخیر به راه افتاده است.
وی در کتابی که سه ماه قبل در آمریکا با عنوان «هنر تحریم
ها ،نگاهی از درون میدان» منتشر و هم اینک توسط مرکز
پژوهش های مجلس ترجمه شده و خالصه ای از نکات
مهم آن در این جا آمده است ،به تشریح چارچوب فکری و
عملی خود در طراحی تحریم ها علیه ایران با هدف افزایش
حداکثری تاثیر و موفقیت آن ها می پردازد.
از آن جا که نفیو به عنوان مسئول طراحی تحریم های ایران
به طور مستقیم در کارگردانی محتوایی مذاکرات ایران
و آمریکا نقش داشته است ،این کتاب می تواند راهنمای
خوبی برای طراحی سناریوهای ضد جنگ اقتصادی همه
جانبه آمریکا علیه ایران به شمار آید؛ جنگ اقتصادی که
به فرموده مقام معظم رهبری ،اتاق جنگ آن وزارت خزانه

داری آمریکاست .جنگی که در آن رفتار نه تنها دولت،
بلکه رفتار مصرفی ،سرمایه گذاری ،فرهنگ اقتصادی و
اجتماعی تک تک مردم ما در آن به حساب می آید و تاثیر
خواهد داشت.جالب این جاست که این کتاب از زمان کوتاه
انتشارش تاکنون ،در حد راهنمای آموزشی تحریم گذاری
در سطوح باالی سیاست گذاری آمریکا معرفی شده است.
به عنوان مثال رابرت اینهورن ،مشاور ارشد سابق دفتر
عدم اشاعه در وزارت خارجه آمریکا و عضو برجسته موسسه
بروکینگز درباره این کتاب نوشته است«:نفیو با استفاده از
تجربه دست اول خود به عنوان یک مذاکره کننده و سیاست
گذار آمریکایی توانسته است راهنمای بسیار خوبی را در
حوزه ایجاد و اجرای تحریم ها تدوین کند ،تحریم هایی
که به ابزاری جالب و بسیار مهم در سیاست دولت آمریکا
تبدیل شده است ،این کتاب حتم ًا باید توسط مقامات و
کارشناسان حوزه کره شمالی ،ایران و روسیه خوانده و در
خصوص بقیه چالش های مهم امنیت ملی آمریکا نیز به کار
گرفته شود».
▪تحریم ها؛ دوگانه استقامت و درد

نویسنده در این کتاب ،به بیان نوع نگاه خود به تحریم ها
از منظر دوگانه ایجاد «درد» از سوی کشور تحریم کننده
و «استقامت» از سوی کشور تحریم شونده می پردازد .وی
در جای جای کتاب خود نشان داده است که تحریم گذاری
به عنوان ابزاری استراتژیک ،در دستگاه سیاست خارجی
آمریکا نه امری صرف ًا فنی ،بلکه بیشتر هنر تصمیم گیری و
به کارگیری خالقانه ابزارهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی در این باره است .نوشته های وی نشان می دهد
که استکبار جهانی تا چه حد تک تک وقایع ،طرز برداشت
ها ،تلقی ها ،نحوه برخورد و دیگر جزئیات ریز اجتماعی
ایران را مد نظر داشته و از آن در محاسبات خود برای تحریم
ها استفاده کرده است .به عنوان مثال وی نشان می دهد
که چگونه در عین تحریم اقالم مختلف ،واردات کاالهای
لوکس را از تحریم مستثنی کرده تا به احساس اجتماعی
تحریم شدگی بیشتر در ایران دامن بزند یا مث ً
ال چگونه
افزایش بی سابقه قیمت مرغ در ایران در مقاطعی خاص،
در عین حالی که هدف تحریم نبوده ،به افزایش فشار تحریم
ها کمک کرده است یا چطور واردات برخی اقالم را منع
نکرده است تا ذخیره ارزی ایران با سرعت بیشتر و زودتر
تحلیل برود و! ...
▪ چرا تحریم؟

نویسنده در این کتاب ،هدف از اعمال تحریم ها را ایجاد
سختی ،درد یا ناکامی در کشور هدف ،برای تغییر رفتار
آن کشور بیان کرده است و می گوید :بر این اساس تحریم
و اعمال درد ،در سطح راهبردی و سیاست گذاری ،هدف
یکسانی را با عملیات نظامی دنبال می کند و آن ایجاد
محرک هــای یکسان در طــرف مقابل اســت ،به طوری
که آن طرف یا مقاومت کند یا از پا بیفتد.در این فرایند،
تحریم کننده اگر چه از قبول مسئولیت در برابر مشکالت

نویسنده کتاب «هنر
تحریم ها» معتقد است
که «تشدید» ،یکی از
مهم ترین ابزارهای
سیاست گذاری
(تحریم) است واعمال
تحریم ها در مراحل
ابتدایی به صورت
شدید ،اولویت دارد
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بشردوستانه تحریم ها شانه حالی می کند ،امــا ساده
انگارانه است که این قبیل جنبه های منفی اعمال تحریم را
در طراحی سیاست های تحریمی نادیده انگاشت.
اما در نقطه مقابل اعمال درد و تحریم ،استقامت قرار
دارد .بهترین تعریف از استقامت ،قاطعیت روان شناختی
در کشور هدف برای انکار پیروزی کشور تحریم کننده و
همچنین ادامه دادن به مسیری است که برای خود انتخاب
کرده .اساس ًا نیز تحریم با هدف تحت الشعاع قرار دادن
این قاطعیت و عزم روان شناختی ایجاد شده است و بر این
اساس ،مبنا و پایه جسمی و فیزیکی موجود در طرف مقابل
باید تحت تاثیر قرار بگیرد .به عنوان مثال اگر کشور هدف
می ترسد که وادادن در برابر خواسته های تحریم کننده
می تواند مشکالتی را برایش به وجود بیاورد ،آن گاه کشور
تحریم کننده ،تحریم های دیگری اعمال می کند.
نفیو نداشتن درک درست از عزم و استقامت کشور تحریمی
را موجب شکست تحریم ها دانسته و می نویسد« :مث ً
ال
ممکن است در یک برنامه تحریمی ،محروم کــردن یک
کشور از بنزین یا گازوئیل بتواند در آن کشور ،نه تنها مشکل
اقتصادی ،بلکه مشکل اجتماعی ایجاد کند .چرا که از نظر
آمریکایی ها ،محروم کردن افراد از حق داشتن خودرو ،برابر
با گرفتن حقوقی است که خداوند به انسان ها داده است!»
حتی نبود درک صحیح از کشور تحریم شونده می تواند
به اعمال تحریم هایی منجر شود که استقامت آن کشور
را تقویت کند و منجر به این شود که آن کشور از تحریم ها
استقبال هم بکند ،چرا که وضعیت سیاسی و اقتصادی
درون آن کشور را ارتقا می دهد .به این دلیل برای این که
تحریم ها عمل کند و به نتیجه برسد ،تحریم کننده باید
دشمن را از خود او بهتر بشناسد.
▪سه توصیه اساسی برای تحریم

نفیو در کتاب خود به سه توصیه مبنی بر رعایت اصل تشدید
تحریم ،اعمال شدید تحریم ها در مراحل ابتدایی و پرهیز از
خودپنداری فشارهای تحریمی تاکید می کند.
وی معتقد است که «تشدید» ،یکی از مهم ترین ابزارهای
سیاست گذاری (تحریم) است .او می نویسد :رقبا (کشور
مقابل) باید بفهمند که شما در مقام سیاست گذاری نه تنها
آمادگی دارید که چند گام جلوتر بروید ،بلکه اگر مشکل
خود را با شما حل نکنند ،حتم ًا این کار را می کنید و فشار
را افزایش می دهید .با این حال ،باید گفت که فشار و درد
تحریم ها به خودی خود ،نامتناهی و بی پایان نیست .در
برخی مواقع ،گاهی پیش می آید که اص ً
ال اقتصادی برای
تحریم وجود نداشته باشد بنابراین غیر واقع گرایانه خواهد
بود اگر فرض کنیم کشور تحریم کننده می تواند در حوزه
اختیاراتش ،تا ابد فشارها را افزایش دهد و آن ها را باال ببرد.
با در نظر گرفتن چنین محدودیت هایی باید گفت که اعمال
تحریم ها در مراحل ابتدایی به صورت شدید ،همچنان
دست باال را خواهد داشت.
وی همچنین برای تحریم کشورها به پرهیز از خودپنداری
فشارها و لــزوم سنجش فشارها در کشور هــدف تاکید
میکند و می نویسد :در کشوری با سنت اشتغال کامل و
حتی تضمین هایی که دولت درباره شغل ارائه می دهد،
نارضایتی از بیکاری می تواند حتی از کشوری که نسل ها
بیکاری را تجربه کرده است و مشکالت شدید اقتصادی
دارد ،بیشتر باشد ،چرا که میزان ناامیدی و به عبارت دیگر
درد ایجاد شده در آن ،بیشتر است.
▪ 8راه ارزیابی سطح درد تحریم و چگونگی احساس آن
در کشور تحریم شده

نویسنده کتاب به هشت راه برای ارزیابی سطح درد ناشی
ازتحریم ها اشــاره می کند .توجه به این راه ها مشخص
خواهد کرد که کشورهای استکباری همچون آمریکا ،با
توجه به چه مولفه هایی محاسبات تحریمی خود را انجام
می دهند .وی معتقد است که سنجش و اندازه گیری فشار
باید به نسبت مقادیر تعریف شده و آسیب پذیری کشور هدف
سنجیده شود .نفیو ایجاد الگوی تحریم را بدون داشتن
اطالعات کافی از خصوصیات ملی کشور هدف و نیز بدون
دانستن این که چه تحریم هایی چه هزینه هایی برای کشور
هدف دارد ،ناممکن خوانده و توجه به این موارد را برای
پرهیز از آن چه وی استهالک تحریم ها می داند ،ضروری

نفیو در این کتاب ،به بیان نوع نگاه
خود به تحریم ها از منظر دوگانه ایجاد
«درد» از سوی کشور تحریم کننده
و «استقامت» از سوی کشور تحریم
شونده پرداخته است
دانسته است.
در این باره یک راه سنجش را به دست آوردن نوعی برآورد از
اولویت های ملی کشور هدف و اعتبار وجایگاه کشور هدف
تحریم می داند و در این زمینه به این موضوع که چگونه
باید به این مولفه ها صدمه زد ،با توجه به هشت محور زیر
تاکید می کند    .
 -1ماهیت نهادهای سیاسی کشور هدف :بدین معنا که
آیا کشور هدف سیستم دموکراتیک دارد یا خیر؟ یعنی
میتوان بر نیروهای سیاسی با هدف ایجاد فشار در آن
کشور اثر گذاشت یا خیر؟
 -2ساز و کار کالن اقتصادی و آسیب پذیری های سیستم
مالی :یعنی آیا کشور هدف تحریم ،پیشرفته است یا خیر؟
چــرا که در صــورت پیشرفته بــودن و داشتن ارتباطات
اقتصادی ،خود می تواند به کشور تحریم کننده ضربه بزند
و این که آیا اقتصاد آن کشور دولتی یا خصوصی است؟ چرا
که در صورت خصوصی بودن می توان از طریق فشار بر آن
بخش ،تاثیرگذاری تحریم ها را بیشتر کرد و بالعکس.
 -3ماهیت روابط تجاری کشور مد نظر :در صورت محدود
بودن تعامالت خارجی کشور تحریم شونده ،می توان تالش
ها را بر اعمال فشار بر مجموعه کوچکی از اقتصاد قرارداد.
در غیر این صــورت باید بر حــوزه های خاص تاکید کرد.
همچنین اگر کشوری خودبسندگی اقتصادی و سیاسی
دارد ،شاید از لحاظ اقتصادی ضعیف باشد ،اما از نظر دفع
فشارهای خارجی قدرت باالیی خواهد داشت.
 -4ارزش های فرهنگی :بدین معنی که آیا جمعیت ساکن
در کشور هدف انگیزه های مادی باالیی دارنــد یا خیر؟
آیا به ارزش های سنتی و مذهبی خود در حوزه شهادت و
فداکاری پایبندند؟ یا نهادهای بین المللی مانند سازمان
ملل و دیگر نهادها در نظر آن ها مشروعیت و اعتبار الزم را
دارند؟ به عنوان مثال کشوری مانند تیمور شرقی که وجود
خود را به سازمان ملل مدیون است ،مطمئن ًا از تحریم هایی
که دسترسی این کشور به سازمان ملل و حق رای در آن را
محدود می کند ،بیشتر می ترسد .نفیو در این زمینه ،به
نگاه به واقعیت های فرهنگی به جای توجه به کلیشه های
تاریخی مطرح شده درباره کشورها تاکید می کند و می
افزاید :حافظه تاریخی بلندمدت نمی تواند دفاع کاملی
در برابر سختی ها و دشواری های زندگی تا ابد باشد .وی
به زعم خود ،ایران را مثال می زند و می نویسد :برخی در
بحبوحه تحریم ها می گفتند ،مذهب شیعه ویژگی هایی
دارد که شهادت را می ستاید و حتی رنج کشیدن در آن
مجاز شمرده شده است .اما آن چه در عمل اتفاق افتاد،
این بود که ایرانی ها نتوانستند پاسخی به تحریم های
اقتصادی بدهند.
 -5تاریخ اخیر :در این زمینه باید توجه کرد که آیا کشور مد
نظر دهه ها در جنگ بوده یا دوره طوالنی صلح را پشت سر
گذاشته است .به عنوان مثال کشوری که در جنگ ،پیروز
از میدان خارج شده و کمتر آسیب دیده است ،می تواند
مقاومت بیشتری در برابر فشارها اعمال کند تا کشوری که
سال ها جنگیده و جان و مال زیادی را از دست داده است.
 -6جمعیت شناسی :در این خصوص ،این مهم است که
آیا جمعیت کشور توازن الزم میان جوانان و افراد مسن یا
بین مرد و زن را دارد یا خیر؟ برخی از فشارهای اقتصادی
می توانند جمعیت جوان را بیشتر از جمعیت پیر هدف قرار
دهند نظیر تحریم هایی که به بیکاری جامعه منجر میشود و
شغل های بخش صنعتی و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد.
تحریم های مسافرتی به خصوص آن هایی که آزادی حرکت
افراد جوان و جمعیت شهری و دانشجویان را تحت تاثیر قرار
می دهند نیز از همین دسته هستند.
 -7دسترسی به منابع بیرونی اطالعات :نفیو در این زمینه
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به این موضوع اشاره می کند که آیا کشور مد نظر به منابع
بیرونی اطالعات دسترسی دارد تا از آن طریق بتواند بر
برنامه های ملی و تبلیغاتی کشورها غلبه کند؟ یا این که
اساس ًا دسترسی به چنین اطالعاتی یک جرم تلقی می شود.
وی می افزاید :اساس ًا اگر دسترسی آزادانــه به اطالعات
وجود داشته باشد ،کشور تحریم کننده یک مزیت خواهد
داشت زیرا می تواند تالش کند چارچوب ذهنی مردم آن
کشور و حاکمیت آن ها را در هنگامی که تحریم ها را تجربه
می کنند ،به دست بیاورد و آن را ارزیابی کند.
 -8سواالت مربوط به ایجاد تحریم ها :به این سوال اساسی
باید پاسخ داد که آیا اقداماتی را که قابل دسترس هستند،
می توان اعمال کرد یا خیر؟ به عنوان مثال درباره تحریم
های انجام شده بــرای دو کشور عــراق و ایــران ،می توان
حدس زد که تحت تاثیر قرار دادن مردم عراق (در زمان
صدام) که مردم تاثیرگذاری کمتری در تصمیم سازی های
دولت و حاکمیت کشور خود داشتند ،نسبت به عمل مشابه
در ایران ،اثر کمتری دارد .همچنین اعمال تحریم در بخش
خصوصی ایــران می تواند اثر تنبیهی بیشتری نسبت به
تحریم بخش خصوصی عراق داشته باشد (با توجه به سهم
این بخش در ایــران نسبت به عــراق) یا تحریم های نفتی
نسبت به هر دوکشور برای غربی ها مفید خواهد بود.
▪سنجش و اندازه گیری استقامت کشور هدف

نویسنده در بخش دیگری از کتاب ،با ارائه شاخص هایی،
بازبینی و کنترل مداوم آن ها را برای بررسی آثار تحریم ها
معرفی کرده است .از جمله:
 -1اظهار نظرهای عمومی مقامات دولتی :اگر یک اظهار
نظر یا سخنرانی مقام مسئول نشان دهــد که موضوع
اهمیت قبل را ندارد یا کشور آمادگی عقب نشینی را دارد،
سنجش میزان استقامت راحت تر خواهد بود .درباره ایران،
سخنگوهای دولتی مدت ها تالش کردند آمریکا را به دلیل
تحریم ها محکوم کنند و این تحریم ها را مایه پیشرفت
اقتصاد داخلی ایران نشان دهند ،با این حال با مطالعه
دقیق اظهارات این سخنگویان ،کارشناسان به راحتی
افزایش فشار تحریم ها در گذر زمان را حدس زدند و به این
نتیجه رسیدند که این تحریم ها زندگی را برای دولت ایران
سخت و پیام رسانی های آن را نیز متفاوت کرده است.
 -2سطح تبلیغات و تمرکز دولت :از تبلیغات و پروپاگاندای
دولت نیز می توان به عنوان شاخصی برای سنجش میزان
استقامت کشور تحریم شده استفاده کرد .اجزای اصلی
این تبلیغات را تشویق مــردم به قناعت و استفاده کمتر
از کاالهای تجملی به خصوص وارداتــی ،احیای مبانی
صنعت داخلی و توسعه صنایع جدید و بومی ،متحد شدن
بر گرد پرچم ملی ،نگاه کردن به شرایط اقتصادی به عنوان
یک جنگ اقتصادی که نیازمند اتحاد و همبستگی است و
شناساندن و گزارش دادن موارد فساد در دولت و حاکمیت
تشکیل می دهند .از سوی دیگر و در گذر زمان ،تبلیغات
دولتی نیز می توانند نشان دهنده خلل در استقامت کشور
مدنظر باشند .برای مثال پیام های دولت ایران به جمعیت
این کشور درباره ارزش و اهمیت پروژه های هسته ای از
سال  2003تا  2013قابل توجه است.
این پیام ها همیشه نماد اهمیت این پروژه ها به عنوان یک
حق ملی بود .اما در پایان سال  ،2016پیام های حاکمیت
متفاوت شده بود و بیشتر بر پیشرفت کلی ملت ایران و توان
این دولت در توسعه فناوری های جدید متمرکز بود و دیگر
مثل سابق ،تاسیس پروژه ها و امکانات جدید هسته ای

اهمیت نداشت .البته منطقی هم به نظر می رسید .چرا که
دولت بسیاری از ظرفیت های هسته ای خود را واگذار کرده
بود و امکان استفاده از آن ها را نداشت.
از منظر بیرونی ،این پیام رسانی وقتی آغاز شد که مذاکرات
هسته ای شروع شد .این مسئله به برخی عناصر درون
حاکمیت ایران این اجازه را داد که بحث ملی درباره این
قضیه را دوبــاره طراحی و نوعی آمادگی در مــردم برای
امتیازدادن به جهان خارج ایجاد کنند .به عبارت بهتر این
مسئله نشان دهنده این بود که اساس ًا استقامت ایران برای
حفظ برخی از پروژه های قبلی تضعیف شده است.
 -3شاخص های اقتصادی ،به خصوص آن هایی که نشان
دهنده رشد و عملکرد پایدار در برابر تحریم ها هستند :در
این زمینه حتی آمارهای دستکاری شده نیز ارزش دارند.
چرا که اگر خیلی زیاد دستکاری شده باشند ،درجه آسیب
پذیری اقتصاد کشور را بر اساس فاکتورهایی که دستکاری
شده اند ،نشان می دهند.
 -4تحوالت سیاسی داخلی :تحوالت سیاسی داخلی
کشورها می توانند شاخص های مهم و بالقوه ای از جابه
جایی واقعی قدرت و نفوذ در یک کشور باشند .در این حالت
این تحوالت می توانند به تغییراتی در دورنمای یک رژیم
حاکم و نگرش آن بر موضوعات خاص اشاره کنند .البته این
فاکتور یک متغیر مهم و مستقل نیست .چرا که احتمال سوء
تعبیرها در این زمینه وجود دارد.
 -5اطالعات افکارسنجی دربــاره احساسات مردمی و
حمایت دولت
 -6موضع گیری هایی که در مذاکرات و در عرصه بین
المللی اتفاقی می افتد.
آن چه امروز و در این گزارش اشاره شد ،بخش نخست از
خالصه کتاب «هنر تحریم ،نگاهی از درون میدان» به روایت
معمار تحریم های ایران در تیم مذاکره کننده آمریکا بود.
این مطالب نشان می دهد ،با توجه به مخاصمه مستمر
دولــت آمریکا با ایــران در طــول تاریخ معاصر ،تا چه حد
پرداختن به مقوله استقامت از ابعاد مختلف از جمله
زیرساخت های اقتصادی ،افکار عمومی و  ...اهمیت
دارد .همچنین توجه دولتمردان به دقت در انتخاب و بیان
موضعگیری ها چه در سخنرانی های داخــل و خــارج از
کشور ،می تواند مکمل راهبردهای مقاومتی در برابر تحریم
های ظالمانه باشد و منجر به عقب نشینی آمریکا از مواضع
خصمانه خود شود.در پرونده یک شنبه هفته آینده ،بخش
دوم این مطلب که به طور کلی شامل برداشت طراح تحریم
های ایران از آن چه وی آن را استقامت ایرانی نامیده است،
خواهیم پرداخت .در آن جا به شواهد عینی این موضوع و
تاثیر آن بر روند مذاکرات هسته ای به همراه پیشنهادهای
وی برای آینده تحریم ها اشاره خواهد شد.

بهترین تعریف از استقامت ،قاطعیت
روان شناختی در کشور هدف برای انکار
پیروزی کشور تحریم کننده و همچنین
ادامه دادن به مسیری است که برای خود
انتخاب کرده .اساس ًا نیز تحریم با هدف
تحت الشعاع قرار دادن این قاطعیت و
عزم روان شناختی ایجاد شده است
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی  - 1 :عنوانی برای سران قبایل  -قلعه زادگاه کوروش
هخامنشی-بازیگرمردفیلموسترنماجراینیمروز-نگاه
 - 2گمانه  -لهجه  -پسر گودرز در شاهنامه  -انسداد رگ
به وسیله لخته خون  - 3اشتباهاتی كه نمازگزار هنگام
خواندننمازمرتكبمیشود-گروهی-مرحلهرشدكامل
موجودزنده- 4بخشیازلباس-رعد-سوغاتساوه-رب
النوع جنگ در روم قدیم  - 5به نفع او  -ملكه افسانه ای
روم و بنیانگذار كارتاژ  -سطح چیزی  -نامور  -تعجب
 - 6تلخ  -رهن دهنده  -ابزار اضافه قابلتعویض  -دانه
روغنی خوردنی  -پهلوان  - 7فالنی  -فدراسیون جهانی
كشتی  -پیش درآمد آشغال  -مایع نشاسته  -یازده - 8
لبخند ملیح  -پلكان درشكه  -طلبكار  -قوس های هاللی
پیوسته  – 9پدر مرده -خبر ارسالی  -تست  - 10سرنگون
و معلق  -اعالن  -به اندازه الزم  -منفك - 11نام اختصاری
سازمان های مردم نهاد  -فلزی نقره ای رنگ برای تهیه
آلیاژهای سبك  -رزق و روزی  -خواری و ذلت.
عمودی - 1 :دریاچه ای در غرب اردن  -سنگ آسیاب
 -2تصرف در مالی  -پسر رستم در شاهنامه  -خسیس پس
نمی دهد  - 3انقطاع  -كامل شدن رشد میوه  - 4دستگاه
تعیین وزن مخصوص مایعات  - 5گیاه زینتی گرمسیری با
گل های ساده  -روز عرب  - 6چهره  -فیلم زندگی حضرت
موسی(ع) که توسط سسیل بی دمیل ساخته شد - 7نظام
مهم موسیقایی مغرب زمین  - 8نیایش كردن  -پایتخت
بولیوی- 9عنوانومنصبحاكمبنادرجنوبیایراندردوره

قاجار  - 10رمانی مشهور از هرمان هسه  ،نویسنده آلمانی
 غزال  - 11سراینده سایه عمر  -فلزی سمی و سرطان زا - 12ژنرال ژاپنی که به خاطر جنایاتش در فیلیپین محکوم
و اعدام شد  - 13اقلیت  -دسته هاون  - 14ایالتی در آمریکا
 - 15کنایه از آدم فقیر و بی چیز است  -رایگان  - 16ریگ
نرم -سحر آمیز - 17گیاهی علفی و پایا با بوی تند - 18كرم
ابریشم-شیوهتلفظ- 19سایه-رادار-مادرورزشها- 20
شهرمدفندهخدا-فوالدباروکشسرامیکوترکیباتنقره.
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