
 گمانه زنی رسانه ژاپنی
از محتوای احتمالی مذاکرات روحانی و آبه

روزنامه ژاپن تایمز در گزارش��ی با اش��اره به س��فر 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری اس��امی ایران به 
ژاپن نوش��ت به احتمال زیاد روحانی و ش��ینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن، در این سفر در مورد تحریم های 

آمریکا علیه تهران مذاکره خواهند کرد.
ژاپن تایمز با اس��تناد به اظه��ارات مقامات ایران و 
ژاپن نوشت حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی 
ایران برای دیدار با نخست وزیر شینزو آبه به ژاپن 

سفر خواهد کرد.
گ��زارش می نویس��د این س��فر در حال��ی صورت 
می گی��رد که انتظار می رود دولت ژاپن به زودی در 
جلس��ه هیات دولت، طرحی را برای اعزام نیروهای 
دفاع از خود نیروی دریایی ژاپن در ماموریتی برای 

تامین امنیت کشتیرانی، به خاورمیانه اعزام کند.
ژاپن تایمز می افزاید طرف ژاپنی قصد دارد موضوع 
اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن به خاورمیانه را در 
این س��فر برای رئیس جمهوری ایران توضیح دهد 
تا روحانی پیش از نهایی ش��دن ط��رح، در جریان 

جزییات آن قرار گیرد.  مهر 

خبر

ایران باالترین رکوردهای جهانی را در 
کشف مواد مخدر دارد

کاظم غریب آبادی گفت: جمهوری اسامی ایران با 
پیگیری یک راهبرد جامع و متوازن، ضمن پیگیری 
اقدامات منحصر ب��ه فرد در عرصه مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر و ثبت باالتری��ن رکوردهای متصور در 
کش��ف و توقیف انواع محموله ه��ای مواد مخدر در 
س��طح جهانی، در عرصه کاهش تقاضا نیز از جمله 
در حوزه های درمان، بازتوانی و پیشگیری، گام های 

بلندی را برداشته است.
کاظ��م غریب آبادی در مراس��م افتت��اح مرکز ملی 
مطالع��ات اعتیاد اظه��ار کرد: جمهوری اس��امی 
ایران با پیگیری یک راهبرد جامع و متوازن، ضمن 
پیگیری اقدامات منحصر ب��ه فرد در عرصه مبارزه 
با قاچاق م��واد مخدر و ثب��ت باالترین رکوردهای 
متصور در کش��ف و توقیف انواع محموله های مواد 
مخدر در س��طح جهانی در عرصه کاهش تقاضا نیز 
از جمله در حوزه های درمان، بازتوانی و پیشگیری، 

گام های بلندی را برداشته است.
وی افزود: س��االنه تعداد قابل توجه��ی از معتادان 
تحت پوش��ش انواع درمان در کشور قرار می گیرند 
و برنامه های متنوعی نیز در حوزه پیشگیری توسط 

نهادهای ذی ربط اجرا می شود.
غری��ب آبادی ادامه داد: بخش��ی از این اقدامات در 
س��ه حوزه مقابله، درمان و پیش��گیری، از س��وی 
نمایندگان دائم جمهوری اسامی ایران در وین به 
ط��ور ماهانه به اطاع مقامات دفتر مقابله با جرم و 

مواد مخدر سایر کشورها می رسد.
به گفت��ه نماینده ای��ران در مقر اروپایی س��ازمان 
ملل، در حوزه مبارزه ب��ا مواد مخدر ترکیبی، مواد 
روان گردان جدید و مواد پیش س��از نیز جمهوری 
اس��امی ایران فعاالنه عمل کرده و خواهد کرد. او 
گف��ت: با توج��ه به پیچیدگی ه��ای موجود در این 
زمینه، آم��اده تبادل کمک های فنی و آموزش های 
تخصصی از طریق دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر 

سازمان ملل هستیم.
غریب آبادی تاکید کرد: تعیین مرکز ملی مطالعات 
اعتیاد به عنوان مرکز منطقه ای پژوهش و ظرفیت 
س��ازی درمان اعتیاد در توافق میان "دفتر مقابله" 
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر، گام بس��یار مثبت و 
ارزش��مندی ب��رای ارائه آموزش ه��ای الزم، ترویج 
پژوهش های تخصصی و تبادل ظرفیت و تجربیات 

ذی ربط در سطح منطقه می باشد.
وی ادامه داد: این اقدام به عنوان گامی در راستای 
ارتقای حمایت دفتر مقابله از تاش های جمهوری 
اسامی ایران در حوزه کاهش تقاضا محسوب شده 
که می تواند همکاری های محتوایی منطقه ای و بین 

المللی را شکل دهد.
وی یادآور شد: جمهوری اس��امی ایران به عنوان 
کشوری که میان تولید کنندگان عمده مواد مخدر 
قرار گرفته و خس��ارات جانی و مالی س��نگینی را 
متحمل شده اس��ت، از جامعه جهانی و کشورهای 
توس��عه یافته انتظار دارد ت��ا موضوع مبارزه با مواد 
مخدر را فارغ از ماحظات سیاس��ی در دس��تورکار 
قرار داده و به مس��ئولیت مش��ترک خ��ود در ارائه 
مس��اعدت های الزم، عمل کند. بدون تردید، منافع 
حاص��ل از این همکاری بین المللی، متوجه تمامی 
کش��ورها و نه فقط جمهوری اسامی ایران خواهد 

بود.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

حضور کشورهای خارجی را برای امنیت منطقه مفید نمی دانیم
سفیر ایران در لندن با بیان اینکه ایران و انگلیس اختاف نظرهای اصولی در 
منطقه دارند گفت: آنها در منطقه ما حضور دارند و ما اصوال حضور کشورهای 

خارجی را برای امنیت منطقه مفید و موثر نمی دانیم.
حمید بعیدی نژاد در خصوص سیاس��ت خارجی بوریس جانسون به ویژه در 

قبال ایران گفت: تجربه نش��ان داده از زمانی که جانس��ون وزیر خارجه بود تا 
اکنون که نخست وزیر شده است سیاست کلی او مبنی بر این بوده که برای کاهش 
تنش در روابط دو کشور تاش کند و این تفاوت نگرش وی با وزیر خارجه بعد از وی 

یعنی جرمی هانت بود که در آن دوره باعث شد تنش بین دوکشور افزایش یابد.
وی در انگلیس درباره روابط دو کشور در دولت جانسون، گفت: انگلیس قرار است به 
زودی از اتحادیه اروپا خارج شود و قصد دارد حوزه روابط تجاری و اقتصادی خود را 

بعنوان یک اولویت با کشورهای بزرگ وارد تعامات گسترده شود.  صداوسیما 

طعنه ظریف به واشنگتن 
وزیر خارجه ایران در یک پیام طعنه آمیز به وزارت خارجه آمریکا که مدعی 
ش��ده واشنگتن به دلیل آنکه یکی از ش��رکای برجام بوده، اجازه استفاده از 
مکانس��یم ماش��ه  را دارد، گفت، ترامپ خیلی وقت پیش شراکت آمریکا در 

برجام را لغو کرده است.
محمد جواد ظریف در یک پیام توییتری در این خصوص نوش��ت: برداش��تن 

گام  بی س��ابقه ب��رای تنبیه آنهایی که به دنبال تبعیت از ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل هس��تند، برای ای��ن وزارت خارجه آمریکا کفایت نمی کن��د. هم اکنون )وزارت 
خارجه آمریکا( مدعی ش��ده اس��ت  آمریکا به واس��طه آنکه یکی از شرکای برجام 
بوده، می تواند از مکانیس��م ماشه استفاده کند و نوش��ت: خبر فوری: دونالد ترامپ 
)رئیس جمه��ور آمریکا( صراحتاً خیلی وقت پیش، "مش��ارکت آمریکا )در برجام( را 

لغو کرد". شرم آور است.  فارس 

رویکرد مسالمت آمیز ایران با شورای همکاری خلیج فارس
موسوی س��خنگوی وزارت خارجه گفت: درباره شش کشور شورای همکاری 
خلیج فارس همواره این سیاس��ت را پیگیری و به زبان های مختلف به آن ها 

اعام کردیم آماده زندگی مسالمت آمیز با شما هستیم.
س��یدعباس موسوی گفت: جمهوری اسامی ایران سیاست خود را بر مبنای 

همس��ایگی خ��وب قرار داده و س��عی کرده تا ح��د ام��کان دور از دخالت در 
کشورهای منطقه به آنها کمک کند. 

وی اظهار داش��ت: جمهوری اسامی ایران کشور بزرگ و پهناوری است، حدود 15 
کش��ور همسایه دارد و تک تک این کش��ورها برای ما مهم و معتبر هستند. منطقه 
امن از دید ما منطقه ای است که همسایگان امن داشته باشد، اگر این نگاه را داشته 
باش��یم که رفاه ما در رفاه کشور همسایه است، قدری از آسیب های این روزها و این 

سال ها در منطقه کم خواهد شد.  تسنیم

هفده عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه  
به وزیر خزانه داری این کشور ضمن اذعان به 
تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه تهران اعام 
کردند »کارزار فش��ار حداکثری« در تبادالت 
مربوط به کاالهای بشردوس��تانه با ایران مانع 

ایجاد کرده است.
هف��ده عضو مجلس نماین��دگان آمریکا که در 
بین آنها اس��امی چهره های شناخته شده ای از 
قبیل ایلهان عمر، رش��یده طلیب آیانا پریسلی 
و رو خانا دیده می ش��ود، در نامه ای به »استیو 

منوشین« خواس��تار تسهیل تبادالت کاالهای 
بشردوس��تانه ب��ا ای��ران ش��دند و از تاثی��رات 
کارزار فش��ار حداکث��ری و تحریم ها بر زندگی 
روزمره و وضعیت س��امتی مردم عادی ایران 
به ش��دت انتقاد کردند. متن این نامه به شرح 
ذیل است:»منوش��ین، وزیر خزان��ه داری عزیزبا 
نگارش این نامه نگرانی عمیقمان را درباره اثرات 
تحریم ها بر کمبود دارو در ایران به ویژه کودکان 

بیمار س��رطانی و دیگر بیماری های پیشرفته یا 
نادر اعام می کنیم. کارزار فشار حداکثری دولت 
)دونالد ترامپ( که هدف آن ضربه زدن به کادر 
رهبری ایران با تحریم های اقتصادی است، دارد 
تاثیرات دسته جمعی و تنبیهی علیه شهروندان 

عادی ایران برجای می گذارد.
در حالی که دولت )آمریکا( اعام کرده است 
که تجهیزات انس��ان دوستانه ش��بیه دارو از 

تحریم ها معاف هستند، ما درباره گزارش هایی 
ک��ه خاف این موض��وع را نش��ان می دهند، 
نگران هستیم. تحریم های همه جانبه آمریکا با 
معافیت های بشردوستانه در تضاد قرار دارند. 
ماهیت گس��ترده این تحریم ها ب��ه ویژه قرار 
دادن بانک مرک��زی )ایران( در بخش مربوط 
ب��ه تحریم ه��ای تروریس��تی دارد به حمایت 
فراحزبی و بلندمدت از این موضوع که از تحت 

تاثیر قرار نگرفتن تجارت بشردوستانه توسط 
تحریم ها اطمینان حاصل ش��ود، آسیب وارد 
می کند. بانک ها و شرکت های دارویی خارجی 
از ترس مجازات ش��دن ی��ا اعمال تحریم های 
ثانوی��ه علیه آنه��ا توس��ط وزارت خزانه داری 
آمریکا از مراودات با ایران منصرف می ش��وند.  
تحریم ه��ای آمری��کا س��بب کمب��ود دارو و 
تجهیزات پزشکی )در ایران( شده و معالجات 
و داروهای حیاتی را از دسترس ایرانی ها دور 

کرده است.   باشگاه خبرنگاران 

گزارش

الگوهای رفتاری غرب نشان گر آن است که از زمینه آشوب 
در داخل ایران برای افزایش فش��ارهای خارجی بر کش��ور 
بهره می برد، این بار نیز با اس��تفاده غرب از مکانیسم ماشه 

در برجام، همان الگو حاکم خواهد شد؟
در طول سال های اخیر، الگوی آشنایی در روابط بین ایران 
و غرب به خصوص آمریکا به چش��م می خوَرد. بر طبق این 
الگ��و، با بروز هرگونه مش��کلی در ایران که طرف غربی آن 
را ضعف تعبیر می کند، آمریکا تاش می کند تا با اس��تفاده 
از ابزارهای نرم و نیمه س��خت، فش��ار را بر نظام جمهوری 
اس��امی مضاعف کند. دور اول اجرای این راهبرد، مربوط 
به تشدید تحریم ها پس از فتنه سال 88 است. تحریم هایی 
ک��ه ه��دف از آن وادار ک��ردن ایران به نشس��تن پای میز 

مذاکره با مختصات مورد نظر آمریکایی ها بوده است.
البته با وجود اینکه ایران با حس��ن نی��ت پای میز مذاکره 
نشس��ت، در مقابل، آمریکایی ها نه تنها فش��ار اقتصادی به 
ایران را کم نکردند بلکه از زمس��تان سال 2016 میادی با 
فشار گسترده بر دولت محلی دوبی نه تنها مهم ترین کانال 
مبادله ارزی ایران را مس��دود کردند، بلکه با اجرای قواعد 
جدید مالی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، بسیاری 
از صرافی های ایرانی را نیز به تعطیلی کشاندند. این عملیات 
گس��ترده تحریمی، نتایج خود را به تدریج در بهار سال 97 
با افزایش چند برابری نرخ ارز آشکار کرد؛ زمانی که دولت 
ترامپ، به امید آشوب های رخ داده در زمستان سال 96، بار 

دیگر تحریم های برجامی را ضد ایران بازگرداند.
س��ئوال اینجاست که آیا نش��انه ای از تکرار همین الگو در 
خصوص آش��وب های مرتبط با سهمیه بندی بنزین در آبان 

ماه سال 98 به چشم می خورد یا نه؟
نگاهی به تاریخ نشان می دهد که از زمان قطع رابطه میان 
ایران و آمریکا در س��ال 1980 میادی، مقامات واشنگتن 
ب��ه دنبال تضعی��ف و بران��دازی نظام جمهوری اس��امی 
بوده اند. با وج��ود این، هرگاه احس��اس می کردند که فضا 
برای مطرح کردن خواس��ته های آنان آماده اس��ت، موضوع 

مذاکره را نیز مطرح می کردند.
در پرونده هسته ای ایران نیز آمریکایی ها به دنبال گسترده تر 
کردن فش��ار تحریمی و اس��تفاده از م��دل چماق و هویچ 
بوده اند. مهم ترین چماق آمری��کا، تحریم های همه جانبه و 
زنده نگه داش��تن امکان حمله نظامی علی��ه ایران حتی با 
استفاده از مهره رژیم صهیونیستی، و در کنار آن دعوت به 
مذاکراتی با مختصات مد نظر واش��نگتن بوده است. در این 
میان، هرگاه نوعی تنش در فضای داخلی ایران که سیگنال 
ضعف ب��ه طرف خارجی مخابره کند، ش��کل می گیرد این 

فشار و در کنار آن سخن از مذاکره هم شدت می گیرد.
شاید آشکارترین تجربه در این خصوص، تشدید فشارهای 
همه جانبه تحریمی آمریکا پس از فتنه 88 در ایران باشد.

در حقیق��ت، اتفاقات پس از فتنه 1388 زمینه ای را فراهم 
کرد تا بی ثباتی و هرج و مرج داخلی ایران، این ظن را برای 
دش��من تقویت کند که می توان از این موقعیت نابس��امان 
در ای��ران بهره جس��ت. همزمانی این اتفاق��ات با مذاکرات 
هس��ته ای، غرب را بر آن داش��ت تا از این فرصت استفاده 

کند و ایران را به قبول شرایط مورد نظر آنها سوق دهد.
نگاهی به اظهارات و تیتر رس��انه های غربی نشان می دهد 
که چگونه وق��وع فتنه در ایران غربی ه��ا را به کوتاه آمدن 

ایران در مقابل غرب امیدوار کرده است.
روزنامه نیویورک تایم��ز در مطلبی که در تاریخ دوم ژانویه 
س��ال 2010 منتشر ش��ده می نویس��د، »کارشناسان امور 
راهب��ردی اوبام��ا در مصاحبه های��ی گفتند س��ران نظامی 
و سیاس��ی ایران در حالی که همچنان مصمم به س��اخت 
تسلیحات هسته ای هس��تند در نتیجه آشوب های خیابانی 
و نزاع های سیاس��ی داخلی تمرکز خود را از دست داده اند 
و انگیزه تولید س��وخت هسته ای ظاهراً در ماه های گذشته 

از دست رفته اس��ت.« این ادعا در حالی مطرح می شد که 
ای��ران همواره اعام کرده ب��ود و پس از آن نیز اعام کرده 

که هرگز قصد تولید ساح هسته ای ندارد.
همچنی��ن جو بای��دن مع��اون رئیس جمه��ور آمریکا 27 
آوری��ل 2010 می��ادی در مصاحب��ه با روزنامه س��عودی 
الشرق  االوس��ط مدعی ش��د که نظام ایران، شکننده شده و 
بی��ش از هر زمان دیگ��ری در مقابل ملت��ش و در منطقه 

منزوی شده است.
همچنی��ن ماریو لی��وال تحلیلگر امور ای��ران، 19 آوریل در 
مصاحبه خود با ش��بکه تلویزیونی الجزی��ره قطر می گوید 
نظ��ام ای��ران در حال حاض��ر در وضعیت چانه زنی بس��یار 

ضعیفی به سر می برد.
در حوزه عملیاتی نیز اقدامات آمریکا برای تشدید تحریم ها 
علیه ایران به ش��دت اوج می گیرد. در اکتبر س��ال 2009 
زمانی که هنوز آشوب های فتنه گران در خیابان های تهران 
ادامه دارد، در واش��نگتن، اتاق عملیات جنگ اقتصادی به 

شدت علیه ایران فعال شده است.
در این خص��وص، دولت اوباما برای اولین بار در راس��تای 
ت��اش برای ایجاد اجماع بر س��ر وض��ع تحریم های جدید 
علیه ایران، با 10 کش��ور متحدش در خفا تش��کیل جلسه 
داد. این گروه که شرکت کنندگان در آن به طور غیررسمی، 
نام ائتاف کشورهای همفکر بر آن نهادند شامل نمایندگان 
کشورهای گروه 7، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 
اس��ترالیا و کره جنوبی بود. چین و روسیه، دو کشوری که 
برای وضع تحریم های جدید علیه تهران ابراز بی میلی کرده  

بودند در این اجاس غایب بودند.
این جلس��ه در مق��ر وزارت خزانه داری آمری��کا و به ابتکار 
اس��تورات لِوی کارش��ناس یه��ودی دولت اوبام��ا در امور 
تحریم ه��ای ایران برگزار ش��د. مقام ه��ای آمریکایی، این 
نشست را اولین جلسه از مجموعه جلسات راهبردی در بین 
11 کشور با موضوع نحوه اجرای جریمه های مالی سنگین 
علی��ه تهران عنوان کردند. وزارت خزانه داری آمریکا به طور 
ویژه در این جلسه، هشت حوزه ای را که واشنگتن احساس 
می کرد تهران در آنها آس��یب پذیر اس��ت مشخص کرد که 
ای��ن حوره ها عبارتند از: تاش هایی برای قطع دسترس��ی 
ایران به پروژه های س��وخت تصفیه شده، جریمه هایی علیه 
ش��رکت های بیمه ایران��ی، طرح هایی برای قط��ع توانایی 
ای��ران برای اس��تفاده از خدمات کش��تی رانی بین المللی و 

کمپین هایی جدید برای فلج کردن نظام بانکی ایران.
همزم��ان با ای��ن اقدام��ات، آمریکایی ه��ا تاش های خود 
را ب��رای تصویب قطعنامه های تحریمی در س��طح جهانی 
گس��ترده تر کردند. اروپایی ها به دلیل حساسیت بیشتر به 
مسائل حقوق بشری به دلیل فتنه سال 88 موافقت خود را 

با تشدید تحریم ها پیشاپیش اعام کرده بودند.
همزمان، فش��ارها و رایزنی های گس��ترده با چین و روسیه 
منجر ب��ه تصویب قطعنام��ه 1929 در بهار س��ال 2010 
ش��د. 10 جوالی 2010 مجله تایم��ز، هدف اصلی اوباما را 
از قطعنامه 1929 ایجاد ش��کاف میان م��ردم و حاکمیت 
عنوان می کند و می نویس��د: »اگرچه تحریم ها چندان مؤثر 
نبوده اند، اما دولت اوباما امیدوار است اقدامات جدیدی که 
منافع طبقه حاکم ای��ران را هدف قرار داده، منجر به بروز 

شکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شود.«
ب��ا تصویب قانون سیس��ادا و همچنی��ن تحریم بخش های 
بانک��ی و نفتی در تابس��تان و پاییز س��ال 2011 به تدریج 
نش��انه های مشکل در اقتصاد ایران از زمستان سال 2012 
نمای��ان و منجر به بحران ارزی در تابس��تان س��ال 2013 

شد.
نش��انه دیگ��ری برای شناس��ایی این الگو وج��ود دارد. در 
زمستان سال 2017 و در آستانه شروع سال جدید میادی 
در فرآیندی کامًا مش��کوک اعتراضات��ی در نقاط مختلف 

ایران آغاز شد.
ای��ن اعتراضات به س��رعت و با دخالت اف��رادی که بعدها 
روشن شد وابس��ته به گروهک تروریستی منافقین و دیگر 
گروه های ضدانقاب هس��تند به خشونت کشیده شد. چند 
مرک��ز خدمات دهی به ش��دت تخریب ش��د و تأسیس��ات 

عمومی نیز خسارت های جدی دیدند.
این اتفاقات در شرایطی روی داد که دونالد ترامپ در حال 
ارزیابی اوضاع برای خروج یکجانبه از برجام بود و در آبان ماه 
اع��ام کرده بود که چنین قص��دی دارد. برخی طرف های 
اروپایی نیز در تاش بودند تا با مذاکرات پشت پرده دولت 
ترامپ را به حفظ برجام وادار کنند اما با گسترش آشوب ها 
و اقدامات خشونت بار، این ایده در بین سیاستمداران غربی 
شکل گرفت که ایران در وضعیتی نیست که بتواند در مقابل 
افزایش فش��ارها به خصوص فش��ارهای اقتصادی مقاومت 
کن��د. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در چندین اظهار 
نظر، اعتراضات ایران را نش��انه ضع��ف داخلی ایران عنوان 
کرد که آمری��کا به آن گوش فرا می ده��د. همچنین چند 
تن از سناتورها و نمایندگان کنگره در چند بیانیه جداگانه 
بر ضرورت افزایش فش��ارها بر دولت ایران تأکید کردند. در 
نهایت دولت آمریکا در اردیبهش��ت ماه 97 تصمیم خود را 

نهایی کرد.
این ناآرامی همچنین س��بب بی اعتمادی به بازارهای مالی 
همچون ارز و طا ش��د. »س��یگال مندلکر« معاون وزارت 
خزان��ه داری آمریکا در امور مرتبط با تروریس��م و اطاعات 
مالی که وظیفه اصلی اعمال تحریم ها علیه ایران را برعهده 
دارد در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیدپرس اعتراضات در 
زمستان سال 96 را با فشارهای مالی آمریکا مرتبط دانست 
و گف��ت امیدوار اس��ت که این فش��ارها بتواند فعالیت های 
ش��رورانه ایران را در کش��ورهایی همچون لبنان و عراق را 
متوق��ف کند. البت��ه در همین دوره نی��ز آمریکایی ها بارها 
اع��ام امیدواری کردن��د تا ایران به می��ز مذاکره با ترامپ 

بازگردد و یا به قول وی به معامله ای مهم دست بزند.
حاال هم در کمتر از دو س��ال بار دیگر و این بار در فضایی 
متفاوت این الگو در حال تکرار ش��دن است. این بار هم به 
نظر می رس��د که آشوب و ناامنی بهانه فشار بیشتر به ایران 

بر سر برنامه هسته ای این کشور شده است.
این مس��أله زمانی اهمیت بیش��تری پیدا می کند که ایران 
گام های��ی ج��دی را بر اس��اس بنده��ای 26 و 36 توافق 
هس��ته ای، برای کاهش تعهدات خود در برجام آغاز کرده 
اس��ت. بر خاف س��ال 96 که بار اصلی فشار علیه ایران بر 
روی دوش آمریکا قرار داشت این بار اروپایی ها هم با مطرح 
کردن گزینه اس��تفاده از مکانیسم ماش��ه و بازگشت تمام 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران در کنار ارسال نامه ای 
ضد برنامه دفاعی موشکی ایران به دبیرکل سازمان ملل در 
میدان هس��تند و ش��اید بار اصلی افزایش فشارها بر تهران 

این بار در دوش پایتخت های اروپایی باشد.
نهم آذرماه، س��ه کش��ور اروپایی عضو توافق هسته ای، در 
بیانیه ای ضمن اس��تقبال از پیوس��تن کش��ورهای تازه به 
س��ازوکار مبادله ای موسوم به اینس��تکس، که همچنان بر 
روی کاغذ مانده، تلویحاً ایران را به اس��تفاده از مکانیس��م 

ماشه تهدید کردند.
فرانسه، انگلیس و آلمان هشدار داده اند: »ما بار دیگر تأکید 

می کنیم که آماده ایم برای حل موضوعات مربوط به اجرای 
تعه��دات برجامی ایران، تمام س��از و کاره��ای موجود در 
برجام از جمله ساز و کار حل اختاف، را مورد بررسی قرار 
دهی��م. ما همچنان به پیگیری تاش ه��ای خود در جهت 
رس��یدن به یک راه حل دیپلماتی��ک در چارچوب برجام، 
متعهد هس��تیم. بر اساس س��از و کار حل اختاف مندرج 
در برج��ام، در صورت��ی که اختافی در اج��رای این توافق 
وجود داشته باشد و طرف ها نتوانند برای حل آن به توافقی 
برس��ند، نهایتا دو طرف به وضعیت پیش از برجام بازگشته 
و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل احیا می شود؛ این 
همان چیزی اس��ت که از آن به عنوان مکانیس��م ماشه یاد 
می شود. همان زمان که برجام برای اولین بار رونمایی شد، 
منتقدی��ن در داخل ایران در خصوص وجود چنین مفادی 

در آن و تبعات آن برای کشور هشدار دادند.
پی��ش از این بیانیه ه��م »ژان ایو لودری��ان« وزیر خارجه 
فرانس��ه گفته بود که پاریس در حال بررس��ی اس��تناد به 
این بند حل اختاف و احیای تحریم هاس��ت. لودریان ادعا 
کرده بود که این کشور به طور جدی کلید زدن »مکانیسم 
ماش��ه« را که به از سر گیری تحریم های سازمان ملل علیه 

ایران منجر خواهد شد، در دست بررسی دارد.
البته تاش اروپایی ها برای به راه اندازی مکانیس��م ماش��ه 
در کمیس��یون برجام با مخالفت چین و روسیه به شکست 
انجامید اما به نظر می رس��د که تاش های جدی از س��وی 
آمریکایی ه��ا برای فعال کردن این مکانیس��م و بازگش��ت 

تحریم ها علیه ایران به کار گرفته شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت خارجه 
آمریکا در برابر دست کش��یدن تد کروز، س��ناتور تندروی 
جمهوری خواه و دارای مواضع شدیداً ضدایرانی از مخالفت 
با انتصاب اس��تفان بی��گان، به عنوان نف��ر دوم وزارت امور 
خارجه، با انتش��ار بخش��ی از یک نظر حقوقی وزارت امور 
خارج��ه آمریکا که می گوی��د به رغم خروج واش��نگتن از 
برجام، این کش��ور همچنان حق استفاده از مکانیسم ماشه 

را دارد، موافقت کرده است.
این نظ��ر حقوقی البته چالش برانگیز اس��ت و نقطه مقابل 
آن نیز در آمریکا بیان ش��ده اس��ت. برای��ان هوک، رئیس 
می��ز ایران در وزارت امورخارجه پیش تر اظهار داش��ته: در 
خصوص مکانیس��م بازگش��ت خودکار تحریم ها )مکانیسم 
ماشه( باید بگویم ما دیگر داخل آن توافق )برجام( نیستیم. 
طرف های��ی ک��ه هنوز داخ��ل توافق هس��تند باید تصمیم 
خودشان را بگیرند که می خواهند از مکانیسم حل اختاف 

استفاده کنند یا خیر.
با این وصف، چماق مکانیس��م ماش��ه مدتی اس��ت که باال 
رفت��ه و حتی می تواند جدی تر از این نیز مطرح ش��ود. اگر 
همان الگوی س��ابق تمایل به تکرار خود داش��ته باش��د و 
غرب بار دیگر از آش��وب های ناش��ی از گرانی بنزین تعبیر 
ضعف داشته باشد، بعید نیست که به ایجاد موج دیگری از 
فش��ارها علیه ایران بیندیشد که استفاده از مکانیسم ماشه 

می تواند گزینه ای در این الگو باشد.
نبای��د فراموش ک��رد ک��ه آمریکایی ها نگران لغ��و تحریم 
تسلیحاتی غیرموشکی ایران پس از پنج ساله شدن قطعنامه 
2231  هس��تند و مکانیسم ماش��ه تنها گزینه ای است که 

می تواند قطعنامه مزبور را باطل کند.  فارس 
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 چرا آشوب ها در ایران
  به فشار تحریمی بیشتر 

منجر می شود؟

اذعان نمایندگان کنگره آمریکا به تروریسم اقتصادی علیه ایران


