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در شرایطی که مقام های جمهوری اسالمی در 

گزارش
روزهای اخیر تأکید کرده انــد درصورت رفتار 
واقع بینانه آمریکا، حصــول توافق در مذاکرات 
رفع تحریم ها دست یافتنی است، اما به نظر می رسد واشنگتن با 
بهانه قــرار دادن حوادث اخیــر در ایران، به نتیجه رســیدن 
مذاکرات لغو تحریم ها را در هاله ای از ابهام قرار داده است و قصد 

ندارد گفت وگوها را از بن بست خارج کند.
به گزارش همشهری، به گفته برخی منابع مطلع، پس  از وقفه ای 
که در مذاکرات به وجود آمد، در روزهای اخیر با ازســرگیری 
مذاکرات ایران و آژانس، قرار بود گره های موجود در گفت وگوها 
گشــوده و توافق نهایی به دســت  آید، اما اکنون چنین به نظر 
می آید که طرف های غربی با موج ســواری روی حوادث اخیر 
در ایران، می کوشــند فشــارها بر جمهوری اســالمی باهدف 

امتیازگیری از یک سو و کوتاه آمدن تهران از مطالبات بحقش را 
ازسوی دیگر افزایش دهند.

با آغاز اغتشاشــات در برخی نقاط کشــور از روز یکشــنبه، 
27شــهریورماه، آمریکایی ها که پیش از این نیز به بهانه هایی 
ازجمله »کارشکنی روســیه«، »عدم خروج نام سپاه از لیست 
اف.تی.او« و »خونخواهی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« 
دســتیابی به توافق در مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده 
بودند، فرصت را مناسب دیدند تا بار دیگر رویکرد امتیازگیری 

از ایران را در دستورکار خود قرار دهند.
آمریکایی ها طــی 2هفته اخیر اقــدام به وضــع تحریم های 
جدیدی با مستمســک قرار دادن اغتشاشات اخیر کرده اند که 
نشــان می دهند نه تنها از اراده کافی برای به نتیجه رســاندن 
مذاکرات برخوردار نیســتند، بلکه می کوشــند با ابزار تازه ای 

جمهوری اسالمی را تحت فشارهای فزاینده قرار دهند.

موج سواری بر احساسات مردم
طرف های اروپایی و آمریکایی حاضــر در مذاکرات برجامی از 
نخستین روزهای آغاز آشوب ها در ایران، با به کارگیری تبلیغات 
رســانه ای پرحجم و سوءاستفاده از نام »مهســا امینی«، بازی 
تازه ای را علیه جمهوری اســالمی به راه انداختند و کوشــیدند 
با موج ســواری روی حوادث به وقوع پیوســته، به امتیازگیری 
از ایــران درجریان مذاکرات بپردازند. اتخــاذ چنین رویکردی 
ازسوی طرف های غربی درحالی بود که مقام های ایرانی پیش از 
این بارها تأکید کرده بودند تا زمانی که پرونده مسائل پادمانی 
و ادعاهای ساختگی آژانس دراین زمینه بسته نشود، توافقی در 

کار نخواهد بود.

پروژه جدید برای تحریم ایران
واشنگتن با بهانه قرار دادن حوادث اخیر در ایران، به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم ها را در هاله ای از ابهام قرار داده  است

تحریم و جنگ روایی؛ 2حربه ضدایرانی واشنگتن
یک دیپلمات پیشین کشورمان درباره رویکرد آمریکا 
در قبال اغتشاشات اخیر در ایران گفت: معتقدم حوادث 
اخیر که شرایط ویژه ای را در کشور به وجود آورد، دقیقا 
مرتبط به نقشه راه بیرونی است که اهدافی ازجمله بسط 
تأثیرات تحریمی علیه جمهوری اسالمی و تحت فشار قرار دادن کشورمان را 

تحت تأثیر قرار داده است.
 ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه در شرایط طبیعی فوت یک فرد، حتی با 
فرض ادعایی کشته شدن، نمی تواند چنین پیامدهایی را برای یک کشور 
به همراه داشته باشد، افزود: نکته اینجاست که پس از گذشت چند روز از 
اغتشاشات، اکنون با قاطعیت بیشــتری می توان گفت که این حوادث در 
قالب یک پروژه برای جمهوری اسالمی تعریف شده است. وی با اشاره به ابعاد 
مختلف این پروژه که برای اجرای آن در روزهای اخیر در ایران تالش کردند، 
ادامه داد: به نظر من، با توجه به مجموعه شواهدی که در تحوالت منطقه ای 
قابل مشاهده است، آمریکایی ها در روزهای گذشته تالش کردند یک پروژه 
پایدار منطقه ای را در ایران پیش ببرند؛ پروژه ای که البته تنها مختص به ایران 
نیست و اجرای آن را در کشورهایی مانند یمن، لبنان، سوریه، عراق و حتی 
در قفقاز و جمهوری آذربایجان نیز شاهد بوده ایم. سفیر پیشین ایران در 
ایتالیا با اشاره به تحوالت اخیر در منطقه عنوان کرد: با توجه به افول هژمونی 
آمریکا در منطقه غرب آســیا و به ویژه اتفاق هایی که در افغانستان شاهد 
بودیم و خروج مفتضحانه نیروهای آمریکایی، واشنگتن در شرایط کنونی 
ایران و همچنین محور مقاومت را به عنوان دال مرکزی این تحوالت می بیند 
و به وضوح دریافته که افول قدرتش از تهران نشأت می گیرد. ظهره وند ادامه 
داد: بنابراین شاهدیم که آنها در شــرایط کنونی از هر فرصتی برای ضربه 
زدن به جمهوری اسالمی و تغییر شرایط ایجاد شده استفاده می کنند؛ آنها 
می کوشند با استفاده ابزاری از احساسات عمومی درباره مرگ یک شهروند، 
وضعیت خود به ویژه در منطقه غرب آسیا را تغییر دهند و در این مسیر از ابزار 
تحریم ها نیز استفاده می کنند. وی ادامه داد: 10ماه است که به صورت مستمر 
هشدار داده ام ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا، سرگرم پروژه ضدامنیتی 
آمریکا برای تغییر ژئوپلیتیک ایران در منطقه  است. آمریکایی ها در این 
مسیر از ابزارهای مختلفی درحال استفاده هستند؛ از اقدام های سیاسی و 
اقتصادی گرفته تا جنگ روایی و مجازی. ظهره وند عنوان کرد: در حوادث 
اخیر در کشور شاهد بودیم که فضای مجازی بر واقعیت های موجود غلبه 
کرد. نکته اینجاست که باید مدنظر داشته باشیم دشمنان درحال اجرای 
یک جنگ تمام عیار روایی - مجازی علیه جمهوری اسالمی هستند و از ابزار 
تحریم ها نیز به عنوان یکی از مؤثرترین حربه های خود استفاده می کنند. این 
دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال تحریم های 
ایران، ادامه داد: از حوادث اخیر و موج سواری تحریمی آمریکا در این قضایا، 
بار دیگر ثابت شد که نباید به لغو تحریم ها دل بست.  معتقدم شرایط زمانی 
برای لغو تحریم ها مهیا می شود که در داخل در مسیر خنثی سازی اثرات 
تحریمی گام برداریم. ظهره وند گفت: آمریکایی ها در شرایط کنونی تنها 
2حربه »فضای مجازی« و »تحریم ها« را در اختیار دارند و درحال پیش بردن 
نقشه راهی هستند که مدت هاست روی آن سرمایه گذاری کرده اند. وی با 
اشاره به مشابهت رویکرد کنونی آمریکایی ها با اتفاق های سال88عنوان 
کرد: باید درنظر داشت که آمریکایی ها از سال88تاکنون 
بیش از 2هزار تحریم جدید علیــه مردم ایران 
اعمال کرده اند و ابزار جدیدی در دست ندارند. 
آنها مدتی است که ســتاد جدیدی در وزارت 
خزانه داری این کشور ایجاد کرده اند و مشغول 
ساماندهی دوباره منظومه 
تحریمی علیه کشورمان 
هستند؛ بنابراین مشهود 
اســت که واشنگتن 
اراده ای بــرای لغــو 

تحریم ها ندارد.

دیدگاه

در چنین شرایطی طرف های غربی و به ویژه مقام های آمریکایی در 
روزهای اخیر پیگیرانه تالش کردند با دستاویز قرار دادن حوادث 
اخیر در ایران و دمیدن بر آتش اغتشاش، جمهوری اسالمی را برای 
کوتاه آمدن از مطالباتش تحت فشار قرار دهند. برهمین اساس هم 
بود که رئیس جمهور آمریکا در هفتادوهفتمین مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد گفت که »آمریکا در کنار شهروندان و زنان 

شجاع ایران می ایستد.«
موج ســواری روی حوادث اخیر در ایران ازسوی دیگر مقام های 
آمریکایی نیــز ادامه یافت و نانســی پلوســی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور، 
توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در ســازمان ملل و رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران ازجمله مقام هایی بودند که 
تالش کردند با سوءاستفاده از مرگ مهسا امینی و فضای ایجاد 
شــده پیرامون این موضوع، به نفع منافع واشنگتن بهره برداری 

کنند.

راهبرد آمریکا در قبال تحوالت ایران
ازسوی دیگر کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید نیز با دخالت 
آشــکار در امور داخلی ایران در این باره گفت که »ما به استفاده 
از همه ابزارهایی که در اختیار داریم برای پاسخگو کردن ایران 
ادامه خواهیم داد.« در این میان اما اظهارنظر مشاور امنیت ملی 
رئیس جمهور آمریکا حاوی نکته مهمی است که راهبرد واشنگتن 

در قبال حوادث اخیر در ایران را بیش از پیش شفاف می کند.
جیک ســالیوان در گفت وگویی پیرامون تمرکــز آمریکا روی 
آشوب های برخی از شهرهای ایران گفت که »دولت بایدن از سال 
۸۸ یاد گرفته که بیشتر به این مسائل توجه کند.« موضوع زمانی 
جالب تر می شــود که به یاد بیاوریم در سال ۸۸نیز آمریکایی ها 

رویکرد مشابهی را در قبال امور داخلی ایران اتخاذ کردند.
درآن مقطــع دولت اوبامــا که با توجــه به تثبیــت راهبردی 
جمهوری اسالمی در منطقه، طی نامه هایی به رهبرمعظم انقالب، 
درخواست مذاکره با ایران را ارائه داده بود، با وقوع آشوب های آن 
سال، فرایند ارتباط گیری را قطع کرد و رویکرد اعمال تحریم ها 

را درپیش گرفت.
اوباما در کتاب خاطــرات خود با عنوان »ســرزمین موعود« به 
حوادث سال۸۸درایران اشاره می کند و می نویسد: »در شرایطی 
که این کشور وارد چرخه هرج  ومرج می شــد، ما راهبردمان را 
به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه ای خودمان تغییر دادیم؛ 
یعنی بســیج کردن جامعه بین المللی برای اعمال تحریم های 
اقتصادی ســخت و چندجانبه ای که می تواند ایــران را وادار به 
حضور در میز مذاکره کند«. این درحالی است که وی در بخشی 
از کتاب خود به پاســخ رهبرمعظم انقالب به نامه هایش اشــاره 
می کند؛ »پاســخ صریح بود: ایران هیچ نفعــی در گفت وگوی 

مستقیم ندارد.«
برهمین اساس هم بود که به اذعان ریچارد نفیو، مسئول وقت میز 
ایران در شورای امنیت دولت اوباما، رئیس جمهور آمریکا در آبان 
ماه13۸۸به برخی مقام های آمریکایی ازجمله کاندولیزا رایس، 
سفیر آمریکا در سازمان ملل، هیالری کلینتون، وزیر امورخارجه و 
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا اجازه می دهد برای اعمال 

تحریم های گسترده تر علیه ایران، اقدام های الزم را انجام دهند.


