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رویترز  مدعی  تهیه  پیش نویس  قطع نامه  شورای  حکام  علیه  ایران  شد
نشست  داغ  یا  جنگ  روانی

شرق: انتشار خبر رویترز مبنی بر تالش مشترک ایاالت متحده آمریکا و تروئیکای اروپا درخصوص تهیه پیش نویس قطع نامه ای برای 
ارائه به نشســت بعدی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با هدف پاسخ گو کردن جمهوی اسالمی ایران در قبال سؤاالت 
پادمانی آژانس درباره کشف ذرات اورانیوم در سه محل هسته ای، گمانه زنی های قبلی را درباره حساسیت نشست پیش روی شورای 

حکام و تأثیرات جدی، فوری و مستقیمش بر تحوالت بعدی نزدیک به واقعیت کرده است.
هرچند می توان این خبررســانی رویترز را نوعی فشــار سیاســی و به تعبیری عملیات روانی برای منعطف کردن مواضع ایران در 
آستانه نشست شورای حکام در جهت همراهی تهران با انتظارات و خواسته های آژانس بین المللی انرژی اتمی تعبیر و تفسیر کرد؛ 
اما اگر بر اساس گزارش رویترز چنین تالشی بین واشنگتن و برلین، لندن و پاریس وجود داشته باشد و در نهایت شورای حکام بر مبنای 
این پیش نویس مد نظر، قطع نامه ای علیه ایران صادر کند، عمال محاســبات سیاســی و خوش بینی پاره ای از کارشناسان و تحلیلگران 
برای از ســرگیری مذاکرات وین و احتمال احیای برجام رنگ خواهد باخت؛ به ویژه آنکه به فاصله ســاعاتی از انتشــار این خبر شاهد 
واکنش تند ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه بودیم که صراحتا بیان کرد: «ایران به هر اقدام غیر سازنده در شورای 
حکام پاســخ محکم و متناسب را خواهد داد و مســئولیت پیامدهایش بر  عهده آنهایی است که به شورای حکام و گزارش مدیرکل 

به عنوان اهرم فشار و ابزار بازی های سیاسی علیه جمهوری اسالمی نگاه می کنند».
همین واکنش تهران به تنهایی گویای آن اســت که عالوه بر نشست داغ و حســاس شورای حکام در هفته آتی باید منتظر جنگ 
تمام عیــار دیپلماتیک بعدی آن هم بود که ضمن به محاق بردن مذاکرات وین می تواند کار را به جاهای باریک تر بکشــاند. ذیل این 
نکته فعال شــدن مکانیسم ماشه و مهم تر از آن ارجاع فوری پرونده فعالیت های هســته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل دو 
گزینه محتمل بعد از صدور قطع نامه احتمالی شــورای حکام خواهند بود؛ چرا که به نظر نمی رســد تهران و مشخصا دولت رئیسی 
در فضای کنونی که تحت فشــار طیفی از مجلس یازدهم قرار دارد، بتواند از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها عدول کند. از 
این منظر می توان تشدید دوقطبی درون ساختاری با محوریت تقابل دولت و طیف رادیکال مجلس را هم بعد از قطع نامه احتمالی 

شورای حکام شاهد بود. مگر آنکه مدیریت به گذار کم هزینه تر از این شرایط بیندیشد.
ناگفته نماند که انتشــار خبر تالش مشترک اروپایی ها و ایاالت متحده برای تدوین پیش نویس صدور قطع نامه در نشست شورای 
حــکام علیه ایران در دل خود حکایت از شکســت ســفر باقری کنی به اســلو را هــم دارد. به هر حال تا همین جای کار هم گســل
 تهران- واشــنگتن به دالیل متعدد برای از ســر گیری مذاکرات و احیای برجام پرشــدنی نبود، اگر نشست شورای حکام نیز به صدور 
قطع نامه ای علیه ایران منجر شود، تنش دو طرف عمال وارد نقطه برگشت ناپذیری خواهد شد که می تواند آبستن تحقق هر سناریویی 

باشد. پیرو این نکته به عینه رجعت به دوران ترامپ را شاهد خواهیم بود.

شــکنندگی بیش از حد فضای سیاسی – اجتماعی داخلی، 
بحران اقتصادی و معیشــتی و فقدان ســرمایه اعتماد مردمی 
ذیــل اتفاقات تلخی چــون متروپل در آبادان و... شــرایطی را 
شکل داده اســت که واشــنگتن بنایی برای رجوع به سیاست 
احیای برجام ندارد چراکه احیای برجام و لغو تحریم ها به گذار 
از این وضعیت در ایران کمک خواهد کرد؛ بنابراین تغییر رفتار 
و تغییر زبان دولت بایدن در ســایه بازگشــت به گروگان گیری 
نفتی، سفت کردن شیر معافیت های تحریمی برای ایران، عدم 
خروج سپاه از لیســت گروه های تروریستی در کنار برنامه های 
ضدامنیتی اســرائیل از ترور تا خرابکاری و نیز پررنگ ترشــدن 
نقــش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان عامل تشــدید 
فشــار با هدف تداوم بحران های فعلــی در ایران قابل ارزیابی 

است.
در همین راستا محتوای دو گزارش جداگانه دوشنبه جاری 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی احتماال موجــب آن خواهد 
شــد که نشست فصلی شــورای حکام آژانس که قرار است از 
۶ تا ۱۰ ژوئن (۱۶ تا ۲۰ خرداد) برگزار شــود، به نشســتی داغ و 
پرسروصدا بدل شود. خصوصا که نباید تالش های نفتالی بنت، 
نخســت وزیر اســرائیل را در اتهام زنی به ایران مبنی بر سرقت 
اسناد آژانس و سوءاســتفاده از آنها برای دورزدن نظارت های 

این نهاد از نظر دور داشت.
با توجه بــه جزئیات این دو گزارش آژانــس و نیز تقالهای 
تل آویو، این بار احتمال صدور قطع نامه ای در نشست پیش روی 
شورای حکام آژانس علیه پرونده فعالیت های هسته ای ایران 
بیــش از دفعات پیشــین خواهد بود؛ چراکــه دوره های قبلی 
نشست  اعضای شورای حکام تا حد بسیار زیادی متأثر از فضای 
مثبت دیپلماتیک، ذیل انجــام گفت وگوها در وین و امید برای 
رسیدن به توافق و احیای برجام بود؛ بنابراین آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی و اعضای شــورای حــکام از اتخاذ سیاســت ها، 
تصمیمــات و اقداماتی که مخل مذاکرت باشــد یا به تحریک 
جمهوی اسالمی ایران بینجامد، خودداری می کردند. ولی این 

بار شاهد شرایط متفاوتی درخصوص مذاکرات وین هستیم که 
از ۲۰ اســفند ۱۴۰۰/ ۱۱ مارس با توییــت معروف جوزف بورل، 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکنون در کما به سر 
می برد. در چنین شرایطی زمزمه احتمال شکست مذاکرات به 
گوش می رســد، همچنان که رابرت مالی در جلسه چهارشنبه 
گذشته استماع کنگره احتمال شکست احیای برجام را قوی تر 
از موفقیت در این مورد می داند که ســبب می شــود رفتارهای 
محافظه کارانه آژانس و شورای حکام ماهیتی تهاجمی تر علیه 

تهران پیدا کند.
نکته قابل تأمل دیگر به بازی متفاوت روســیه در قبال ایران 
بازمی گردد. به این معنا که اگر در نشســت پیش روی شــواری 
حکام قطع نامه ای علیه ایران به رأی گذاشــته شــود، احتماال 
مســکو نیز همســو با واشــنگتن و اروپایی ها به آن رأی مثبت 
خواهــد داد. چراکــه در صورت صدور قطع نامــه علیه تهران 
شــاهد تصاعد تنش و حساســیت ها در پرونــده فعالیت های 
هســته ای ایران خواهیم بود که ضمن حفظ اهرم فشــار ایران 
بر ســر غــرب در میانه جنگ اوکراین به ســیر ســعوی قیمت 
انــرژی هم کمــک خواهد کرد تــا اهــرم دوم روس ها هم در 
حوزه وابســتگی انرژی کماکان حفظ شــود. به هر حال مسکو 
از قیمت های باالی نفت سود می برد و نسبت به احیای برجام 

بی میل تر از گذشته است.
البته این مســئله دو رو دارد. به عبارت دیگر هرچند انتشار 
دو گزارش از سوی رافائل گروســی، مدیر کل این آژانس شاید 
با هدف صدور قطع نامه از ســوی شــورای حکام در نشســت 
هفته آتی صورت گرفته باشــد، اما در حالی که بسیاری نگران 
صدور قطع نامه ضدایرانی در نشست هفته آینده شورای حکام 
هســتند، این احتمال نیــز وجود دارد که بــه دالیلی از جمله 
قیمــت باالی نفت در بازارهای جهانی که به ۱۲۰ دالر رســید، 

غرب فعال از تشدید تنش با ایران خودداری کند.
با این حال به موازات داغ ترشدن تنور انتخابات میان دوره ای 
گویا نقش مخرب کنگره هم علیه برجام هر روز شدت بیشتری 

می گیــرد. در همین رابطه عالوه بر دو طرح ســناتور تد کروز و 
جیمــز لنگفورد، کنگــره آمریکا در بیانیه ای عنوان داشــت که 
گروهی از ســناتورهای آمریکایی از جمله بیل َکسیدی و مارشا 
بلک برن الیحه ای موســوم به «پاســخ گویی ایــران و چین» را 
با هدف معطوف ســاختن توجه به روابط تهــران - پکن ارائه 
کرده اند کــه در صورت تصویب می تواند الــزام یا هزینه کردن 
بــرای توافقی هســته ای بــا ایــران را تا زمانی کــه جمهوری 
اســالمی روابطش را بــا چین و آنچه «گروه های تروریســتی» 
تحــت حمایت ایــران مانند حماس عنوان شــده، قطع نکرده 
است، ممنوع خواهد شــد. هدف این سلسله طرح های کنگره 
آمریکا، چه مقابله با چین باشــد یا ایران در تبعات ثانویه خود 
بی شک دست بایدن را برای هرگونه اقدامی برای احیای برجام 
بیــش از پیش خواهد بســت. جنگ نفت کش هــا بین ایران و 
یونان هم معادالت را وارد فضای پیچیده تری کرده اســت که 
بی شــک تبعات منفی برجامــی خواهد داشــت. در بحبوحه 
وزن کشــی های سیاســی بین ایــران و ایاالت متحده در ســایه 
بن بســت مذاکرات وین و اصرار تهران بر خروج سپاه از لیست 
گروه های تروریســتی اقــدام نیروی دریایی ســپاه برای توقیف 
ایــن دو نفت کش ســناریوی مد نظر واشــنگتن و تل آویو را در 

اتهام زنی به سپاه تکمیل می کند.
به موازات آن فضای روانی بازار به واســطه شــاخص هایی 
چون قیمت ارز و سکه گویای حال ناخوش این روزهای اقتصاد 
ایران است که می تواند به شــکل مستقیم متأثر از آینده مبهم 
مذاکرات وین و احیای برجام باشــد. مماس شــدن قیمت دالر 
با کانــال ۳۲ هزار تومانی و خیز برای فتــح کانال های باالتر از 
۳۵ هزار تومان و ســکه ای که در کانــال ۱۵ میلیون تومانی در 
حال پیشروی اســت تا زمان مشخص نشدن تکلیف برجام درد 
مزمن اقتصاد خواهد بود. ســقوط ارزش پایه پولی قطعا توان 

چانه زنی ایران را روز به روز تحلیل خواهد برد.
در نوشتار پیشین، نگارنده از عدم ارزیابی صحیح شرایط به 
دلیل پیچیدگی وضعیت کنونی مذاکرات ســخن گفت که ُمهر 

ســکوت بر لبان باقری کنی و عدم تبیین و شرح ندادن ماوقع در 
وین توسط وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی هم بر شدت 
ابهامات افزوده اســت؛ نکته ای که کسانی چون علی مطهری 

هم اخیرا به آن اشاره داشتند.
این بی پاســخ ماندن ســؤاالت و ابهامات افــکار عمومی و 
رسانه های داخلی از سرنوشــت مذاکرات و آینده برجام با هر 
دلیل و منطقی که توســط وزارت امور خارجه در دســتور کار 
قرار گرفته باشد، بی شــک در این شرایط نتیجه عکس خواهد 
داد. ضمن اینکه اگر نهایتا شــاهد احیای برجام باشیم جزئیات 
متن توافق انجام شــده توسط دولت رئیسی منتشر خواهد شد. 
پس چــه امروز و چــه آن روز باید برای بند بــه بند و خط به 
خط مذاکرات به همه پاســخ دهند؛ بنابراین کلی گویی، سکوت 
و مقصر جلوه دادن آمریکا تا ابد نمی تواند جواب گوی سؤاالت 
بی پایان پیرامون عملکرد دولت رئیسی در وین باشد، کمااینکه 
دولت روحانی و ظریف هم تا آخر عمر دولت زیر بار انتقادات، 

توهین ها و هجمه های برجامی بودند.

در این بین دوقطبی درون ساختاری اصولگرایان با محوریت 
تقابــل طیفی از مجلس با دولت که از زبان امیرعبداللهیان در 
داووس مطرح شد، حکایت از فشار برای عدم توافق دارد. شاید 
به دلیل همین فشارهاســت که سیاست سکوت و عدم تشریح 
شــرایط مذاکرات از جانب دولت رئیسی و وزارت امور خارجه 
اجرائی شده است. خأل استقالل سیاسی این دولت و مقیدشدن 
بــه برخی پیش فرض ها تنهــا به تداوم رفتار دســت به عصای 
رئیســی، امیرعبداللهیان و باقری کنی منجر خواهد شــد که از 
یک طرف ذیل درک واقعیت های کنونی تمایل به احیای برجام 
و لغو تحریم ها قرار دارند، کمااینکه گفته های سه شنبه جاری 
سکان دار دیپلماســی ایران در نشست هم اندیشی ساالنه مرکز 
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه درخصوص 
برجام مؤید این موقعیت است و در عین حال از انتقاد، هجمه 
و اعتراض گروه فشــار در نوعی ترس و واهمه سیاسی هم به 
ســر می برند. این شــرایط دوگانه به عدم تصمیم گیری دولت 

منجر شده است که چوبش را فقط مردم می خورند.

ادعای برخی اخبار غیر رسمی از مواجهه تند شورای حکام و کشورهای حاضر 
در برنامه جامع اقدام مشترک علیه ایران 
نامش برجام بود

مهدی بازرگان: در حالی ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در نشست خبری از توقف مذاکرات به دلیل «خواسته های فرابرجامی» تهران سخن گفت که پیش 
از او همتای ایرانی اش هم از معطل ماندن گفت وگوهای هسته ای در سایه تعلل و سکوت دولت بایدن در قبال ابتکارات مشترک جمهوری اسالمی و اروپایی ها سخن گفته بود.

در این بین بیانات دیپلماتیک دو طرف طی ۸۳ روزی که از ترک وین می گذرد، کمکی به بهبود شــرایط نکرده اســت. انداختن توپ در زمین یکدیگر توسط تهران و واشنگتن عمال تأخیر 
در احیای برجام، دورشدن فضای حصول توافق و تعمیق گسل را به دنبال دارد؛ بارها گفته شده فارغ از اینکه کدام طرف مسئول ایجاد چنین شرایطی است بی شک تداوم این وضعیت 

بیش از آنکه به ضرر غرب و آمریکا باشد، ایران را در مخمصه جدی تری قرار می دهد.


