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٢٠ به درخواســت  وزیــر امــور خارجــه آمریکا مایــک پمپئو در ٢٠ آگوســت ٢٠
پرزیدنت ترامپ به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک رفت. هدف این دیدار 
ارائه شــکایت رسمی به رییس شورای امنیت ســازمان ملل بود. این شکایت 
ایــران را متهــم به نقض توافقنامه هســته ای )٢٠١٥( می کرد و می کوشــید تا 
»مفاد مکانیســم ماشــه« )snapback mechanism( یا »بازگشــت خودکار 
تحریم ها« را که در قطعنامه ٢٢٣١ آمده و مورد تایید شــورای امنیت سازمان 
ملل اســت فعــال کند. ایــن اقدام زمانــی صورت گرفت که ایاالت متحده 
نتوانســت اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل را متقاعد کند تا پیشنویس 
قطعنامه ای را با هدف تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران – که در ١٨ 

٢٠ به پایان می رسد – بپ�ذیرند. اکتبر ٢٠
چنیــن تحولــی به طور قطع چند پرســش را در خصوص پرونــده ایران و نحوه 
برخــورد جامعه بین المللی با آن مطرح می کند. مهمترین پرســش ها عبارتن�د 
از: مکانیســم ماشــه چگونــه عمل می کند؟ چــه موانعی بر ســر راه اجرای آن 

وجود دارد؟ چقدر احتمال اجرای آن وجود دارد؟ پاسخ ایران چه خواهد بود؟
برای پاسخ به این پرسش ها: به نکات زیر باید توجه کرد:
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یک – اهداف ایاالت متحده در فعال کردن مکانیسم ماشه

در انگلیســی کلمــه “snapback” بــه معنای بــه جای اول بازگشــتن یا بهبود 
ناگهانی یا بازگشت سریع به شرایط سابق است.

مکانیســم ماشــه در بن�دهای ١١ و ١٢ قطعنامه ٢٢٣١ توضیح داده شــده است 
که پس از برجام یا همان توافق هســته ای بین ایران و کشــورهای ١+٥ )چین، 
روســیه، بریتانیــا، ایــاالت متحــده و آلمان( در ســال ٢٠١٥ صادر شــد. تحت 
قطعنامه ٢٢٣١، تحریم ها علیه ایران برداشته شدند. بن�ابراین، اگر مکانیسم 
ماشــه فعال شود، همه تحریم هایی که پیش از توافق هسته ای در سال ٢٠١٥ 

وضع شده بودند، به طور خودکار بر ایران اعمال خواهند شد.
دولت رییــس جمهور ســابق آمریکا، بــاراک اوباما، همــواره به این مکانیســم 
افتخار می کرد زیرا به ایاالت متحده حق اعمال بالفاصله تحریم ها علیه ایران 
را می داد. همه طرف های توافق هســته ای ســال ٢٠١٥ از این حق برخوردارند 
و می توانن�د با اجرای مکانیســم ماشــه، تحریم ها را علیه ایران بازگردانن�د. در 
بن�د ١١ قطعنامه ٢٢٣١ آمده اســت که »در مدت سی روز از دریافت گزارش 
و اخطاریه یک شــرکت کنن�ده در برجام درباره مشــکلی که آن کشــور شرکت 
کنن�ده در برجام بر این باور اســت به معنای عدم عمل قابل توجه به تعهدات 
بر اســاس برجام است، درباره پیشــنویس قطعنامه ای برای ادامه انقضاهای 
مشــخص شــده در بن�د a(7( این قطعنامه رای گیری کند، همچنین تصمیم 
مــی گیرد که در عرض ده روز از صدور این اخطاریه و گزارشــی که در باال به 
آن اشاره شــد، هیچ یک از اعضای شورای امنیت چنین پیشنویس قطعنامه 
ای را بــرای رای گیــری ارائه نکرد، در آن صورت رییس شــورای امنیت چنین 
پیشــنویس قطعنامــه ای را ارائــه مــی کنــد و آن را در مــدت ســی روز پس از 
اخطاریــه به رای می گذارد، شــورا همچنین قصد خــود را برای در نظر گفتن 
دیدگاههای کشــورهای دخیل در این مســئله و هر نظری درباره این مسئله از 

طرف هیئت مشورتی ایجاد شده در برجام بیان می کند.«
به رغم خروج از توافق هســته ای با ایران در ٨ مه ٢٠١٨، ایاالت متحده بر این 
باور اســت که به لحــاظ قانونی از حق فعال کردن مکانیســم ماشــه برخوردار 
است. استدالل اصلی آمریکا این است که بن�دهای ١١ و ١٢ قطعنامه ٢٢٣١ به 

https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://www.undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
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همه کشورهای شرکت کنن�ده در توافق هسته ای از جمله ایاالت متحده حق 
فعال کردن مکانیســم ماشه را می دهد و تصمیم ایاالت متحده در خصوص 
عدم پیروی از مفاد توافق هســته ای هیچ تاثیری بر حقوق و تعهدات ایاالت 

متحده تحت قطعنامه ٢٢٣١ ندارد.
اســتدالل مذکور از سوی ایاالت متحده بر وجود تمایزی بین »کشور شرکت 
کنن�ده« - که از نظر آمریکا عنوانی دائمی تحت قطعنامه ٢٢٣١ به شــمار می 
رود – و خروج آن از توافق هســته ای مبتنی می باشــد. از نظر ایاالت متحده، 
خــروج از توافــق هســته ای تاثیری بــر موقعیت این کشــور به عنــوان یکی از 
طرفین برجام ندارد. ایاالت متحده استدالل کرده است که در بن�د مربوطه در 
قطعنامه ٢٢٣١ نیامده است که پس از خروج از توافق، این کشور دیگر یکی 
از طرفین برجام به شمار نمی رود. بر همین اساس، پمپئو در ٢٠ و ٢١ آگوست 
به مقر ســازمان ملل در نیویورک رفت و نامه هایی را به دبیرکل ســازمان ملل 
آنتونیو گوترش و همچنین رییس شــورای امنیت تحویل داد. در این نامه ها، 
پمپئو به آنها اعالم کرد که ایاالت متحده، در عمل، همه تحریم های ســازمان 
ملل علیه ایران را که تحت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برداشته شده 

بود، باز می گرداند.
اگر ایاالت متحده در تالش های خود موفق شود، تحریم های گسترده ای که 
پیش از توافق هســته ای ٢٠١٥ علیه ایران اعمال می شد، مجددًا وضع خواهد 
شد. مفاد شش قطعنامه شورای امنیت نیز مجددًا اعمال خواهد شد: ١٨٣٥، 
١7، ١7٣7، ١٦٦٩ که شامل تحریم های تسلیحاتی علیه ایران  ٤7 ،١٨٠٣، ١٩٢٩
نیز می شود. پس به لحاظ نظری همه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان 
ملل موظف به اجرای تحریم های سازمان ملل متحد پیش از سال ٢٠١٥ علیه 

ایران خواهند بود.
ایاالت متحده به چند دلیل قصد دارد مکانیسم ماشه را فعال کند:

الف – تضعیف توافق هسته ای
این یکی از اهداف اصلی دولت ترامپ و وعده های انتخاباتی او می باشد زیرا 
بر جا ماندن توافق هسته ای این امکان را برای ایران فراهم می کند تا از مزایای 
سیاســی و دیپلماتیک آن در یک چارچوب قانونی بهره مند شــود. به احتمال 
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زیــاد دولت ترامپ قصد دارد تا پیش از انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا 
توافق هسته را همچنان تضعیف کند و به این ترتیب با فشار بیشتر بر ایران، 

این کشور را به میز مذاکره بازگرداند.
ب – ریسک باالی انقضای تحریم های تسلیحاتی بر ایران که منجر به امضای 

قراردادهای تسلیحاتی از سوی این کشور با روسیه و چین می شود
بن�ابر گزارش ساالنه سازمان اطالعات دفاعی آمریکا DIA در خصوص قدرت 
نظامی ایران در ســال ٢٠١٩ - که در نوامبر ٢٠١٩ منتشر و به کنگره این کشور 
ارائه شد - ایران می خواهد »سامانه های تسلیحاتی پیشرفته جدید از تامین 
کنن�دگان خارجــی خریداری کند تا نیروهای نظامی خود را مدرن ســازی کند؛ 
این تســلیحات شــامل تجهیزاتی می شــود که ایران دهه ها قادر بــه خرید آن 
نبوده اســت.« این گزارش همچنین خاطر نشان می سازد که منع صادرات 
اسلحه از سوی ایران نیز »بی شک موثر نبوده است« زیرا ایران توانسته است 
انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی را به بازیگران حکومتی و غیر حکومتی – 
از جمله سازمان های تروریستی در کشورهای مختلف منطقه – منتقل کند. 
عالوه بر این، ایاالت متحده نگران توافق های تسلیحاتی احتمالی بین ایران 
و روســیه یا ایران و چین اســت؛ همچنیــن اگر تحریم تســلیحاتی علیه ایران 
منقضی شــود، آمریکا دلواپس صادرات اســلحه از ســوی تهران بــه نیروهای 
شــبه نظامی خود می باشــد که تهدید ایران و تالش این کشــور برای ایجاد بی 
ثب�اتــی در منطقــه را افزایش می دهد. ایاالت متحده از تاریــخ انقضاء تحریم 
تســلیحاتی علیه ایران سود برده است تا چنین استدالل کند که توافق هسته 
ای مشــکل کلی داشــته و تهدید ایــران را افزایش می دهد؛ پــس در نتیجه این 

تهدید باید با فعال کردن مکانیسم ماشه پایان یابد.
ج – نیاز به ایجاد یک واقعیت بین المللی جدید در رابطه با بحران ایران

نبود اجماع بین المللی در خصوص سیاســت ایاالت متحده نسبت به ایران 
یکــی از بزرگتریــن چالــش های روبروی اســتراتژی فشــار حداکثری از ســوی 
٢٠، هنگامی که ایاالت متحده موضوع  واشــنگتن اســت. طی تابســتان ٢٠
تمدیــد تحریم های تســلیحاتی علیه ایران را در شــورای امنیت ســازمان ملل 
مطرح کرد، شــکاف های عمیقی بین این کشور و سایر کشــورهای عضو این 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/IF11429.pdf
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شــورا بروز یافت و این شکاف ها - با توجه به ماهیت گسترده ای که دارند 
- ممکن اســت فراتــر از پرونده ایران بروند. این اختالفات بــه نوبه خود مانع 
از شــکل گیری هرگونه اجماع بین المللی علیه ایران شده است و در نهایت 
٢٠ شد که می  منجر به رد کردن پیشنویس قطعنامه آمریکا در ١٤ آگوست ٢٠
کوشید تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران را به طور قابل مالحظه ای تمدید کند.

د – فشــارهای اعمال شده بر ایاالت متحده از سوی متحدان منطقه ای برای 
تشدید فشارهای خود علیه ایران

در ماه های اخیر فشارهای منطقه ای به دلیل نگرانی از به پایان رسیدن تحریم 
های تسلیحاتی ایران، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و 
همچنین تاثیر احتمالی این تحوالت بر امنیت منطقه ای افزایش یافته است.

دو – مشــکالت موجود در خصوص اجرای تحریم های ناشــی 
از مکانیســم ماشه

به لحاظ نظری، به نظر می رسد که روند بازگرداندن تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران فرایندی وقت گیر است و کشورهای عضو شورای امنیت ٣٠ روز 
وقت دارند تا فعال شدن مکانیسم ماشه را متوقف کنن�د. بازگرداندن تحریم 
های پیش از ســال ٢٠١٥ علیه ایــران این امکان را به ایاالت متحده می دهد تا 
توافق هسته ای را خنثی کند و در عمل ایران را در همان شرایط مطابق با فصل 
هفت منشور سازمان ملل متحد قرار دهد که پیش از امضای توافق هسته ای 
در سال ٢٠١٥ در آن قرار داشت. با این همه، تالش های آمریکا در این خصوص 

با چند مشکل روبرو است که عمده ترین آنها عبارتن�د از:
الف – معضل حقوقی

مشــروعیت ایاالت متحده در اســتن�اد به مکانیســم حل اختالفات پرســش 
حقوقی را مطرح می کند. ایران و ســایر طرف های توافق هســته ای اینگونه 
اســتدالل می کنن�د که آمریکا در ٨ مه ٢٠١٨ از توافق هســته ای خارج شــد و بر 
طبق اظهارات و بیانیه های رسمی و مکتوب ایاالت متحده، این کشور دیگر 
یکی از طرفین توافق هســته ای به شــمار نمی رود و در نتیجه حق فعال کردن 
مکانیسم حل اختالفات را بر طبق قطعنامه ٢٢٣١ ندارد. آنها چنین استدالل 

https://www.france24.com/ar/20200815-مشروع-القرار-الأمريكي-لتمديد-حظر-السلاح-على-إيران-لا-يحظى-بموافقة-مجلس-الأمن-الدولي
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می کنن�د که با اعالم خروج از برجام، ایاالت متحده دیگر حق استفاده از بن�د 
مکانیســم حــل اختالفات در قطعنامه ٢٢٣١ شــورای امنیت ســازمان ملل را 

ندارد.
ب – مقاومت قدرت های جهانی در برابر تالش های آمریکا

١٣ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل – که شامل ٤ عضو دائم و ٩ عضو 
موقت می شــود – مخالفت خــود را با تالش های آمریکا در جهت اســتن�اد به 
مکانیســم ماشــه بالفاصله پس از مطرح شــدن این درخواست اعالم کردند 
و آن را فاقــد مبنــ�ای حقوقی خواندند. ایران نیز به نوبه خود اظهار داشــت که 
ایاالت متحده ظرفیت حقوقی الزم برای اجرای مکانیســم ماشــه را ندارد. در 
یــک بیانیه مشــترک، تروئیکای اروپــا )انگلیس، فرانســه، آلمان( مخالفت 
خود را با اقدام ایاالت متحده اعالم و چنین اســتدالل کرد که این کشور توان 
اجرای مکانیســم ماشه را از دست داده است و این اقدام مغایر با تالش های 
کنونی آنها برای حفظ توافق هســته اســت. این بیانیه همچنین تاکید کرد که 
این سه کشور متعهدند که روندها و نهادهایی را که مبانی چند جانب�ه گرایی را 
تشکیل می دهند حفظ کنن�د و همچنین به موضوع حفظ اقتدار و یکپارچگی 
شورای امنیت سازمان ملل پایبن�د هستن�د. این به بحران احتمالی بین ایاالت 

متحده و سایر قدرت های جهانی در راهروهای شورای امنیت اشاره دارد.
ج – فقدان نهادی که بتواند تصمیم بگیرد آیا ایاالت متحده ظرفیت حقوقی 

الزم برای اجرای مکانیسم ماشه را دارد یا خیر
با توجه به مخالفت مذکور، به ویژه موضع ســخت روسیه و چین در رد کردن 
اجرای مکانیســم ماشه و همچنین مواضع قدرت های اروپایی و بقیه اعضای 
شورای امنیت، مشــکل دیگری در خصوص این موضوع مطرح می شود: آیا 
ایــاالت متحده به لحاظ حقوقی ظرفیت الزم برای اســتن�اد به این مکانیســم 
را دارد یــا خیــر؟ این مســئله می تواند پای خود شــورای امنیت را نیــز به میان 
آورد؛ این شــورا که ایاالت متحده در آن از حق وتو بــرای بلوکه کردن هرگونه 
قطعنامه ای برخوردار است، آمریکا را یکی از طرفین توافق هسته ای ندانسته 
و در نتیجه استن�اد این کشور به مکانیسم ماشه را قانونی نمی داند. در صورت 
عمیق تر شــدن اختالفات و باال گرفتن تنش ها، به زمان بیشــتری نیاز است 

https://aawsat.com/home/article/2462166/ثلاث-حجج-أوروبية-لرفض-آلية-
https://www.france24.com/ar/20200815-مشروع-القرار-الأمريكي-لتمديد-حظر-السلاح-على-إيران-لا-يحظى-بموافقة-مجلس-الأمن-الدولي
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تا از دادگاه بین المللی الهه درخواســت کنن�د این موضوع را تفســیر حقوقی 
کنــد. بن�ابر ماده ٩٦-A منشــور ســازمان ملــل، مجمع عمومی این ســازمان یا 
شــورای امنیت می تواند از دادگاه بین المللی الهه بخواهد تا نظر مشــورتی 
در خصــوص یک موضوع حقوقی ارائه دهد. این موضوع نیازمند مدت زمان 
طوالنی است. اگر چنین سناریویی رخ دهد، موضوع فروش اسلحه به ایران 
یا حتی شاید کل پرونده ایران به عملی انجام شده تب�دیل می شود و این از نظر 

ایاالت متحده قابل قبول نیست.
د – امکان استفاده از پرونده ایران به عنوان اهرمی برای حل و فصل اختالفات 

میان قدرت های جهانی
پرونده ایران به قطب بن�دی شدیدی میان قدرت های جهانی عمده در عرصه 
بین المللی منجر شده است. این قطب بن�دی فراتر از اختالفات میان قدرت 
های جهانی بر ســر تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران می رود. برخی از 
ایــن بازیگران مانن�د روســیه و چین و حتی برخی از کشــورهای اروپایی از این 
موضوع به عنوان اهرم فشار علیه ایاالت متحده استفاده می کنن�د و ایران نیز 
از همین موضوع سود می برد. این قطب بن�دی در چارچوب اختالفات عمیقی 
قرار می گیرد که بین این قدرت ها و ایاالت متحده بر سر ساختار کنونی نظم 
جهانــی وجــود دارد. آنها بحران کنونــی را فرصتی می دانن�د تــا رهبری یکجانب�ه 
آمریــکا را به چالش کشــیده و همچنین در برابر فشــارها و تحریم های تحمیل 
شده از سوی ایاالت متحده بر همه این کشورها مقاومت کنن�د. این امر باعث 
شده است تا این قدرت ها از پرونده ایران اســتفاده کنن�د و با فاصله گرفتن 
از رهبری یکجانب�ه ایاالت متحده، به ســوی یک نظم جهانی چند جانب�ه نوین 

حرکت کنن�د که در آن نقشی متفاوت در صحنه بین المللی ایفا می کنن�د.
ه – مقیاس تعهد بین المللی به تحریم های ایران

بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیه ایران با یک مشکل نهایی در رابطه 
پایبنــ�دی بیــن المللی به تحریم هــای بین المللی مواجه اســت اگر که پس از 
تصویب قطعنامه ایاالت متحده به نفع دولت آمریــکا، این تحریم ها مجددًا 
اعمال شــوند. تعهدات بین المللــی در خصوص تحریم ها علیــه ایران ممکن 
است به اجرا گذاشته نشود. این امر به یک مشکل عملی منتهی خواهد شد 
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زیــرا اختالفات حقوقی و همچنین اختالفات سیاســی موجود موجب ایجاد 
تنش خواهد شــد،  بویژه از آنجا که روســیه و چین قراردادهایی را برای فروش 
تسلیحات به ایران امضا کرده اند. برخالف آمریکا، این دو کشور به فعالیت 
های هســته ای ایران ســوءظن ندارنــد و هر دو ایران را یک متحــد قابل اعتماد 
احتمالــی در حیاتی ترین منطقه دنیا مــی دانن�د. این افزون بر احتمال همکاری 
ایران با توافق هســته ای به رغم منافع رو به کاهش آن برای این کشــور است؛ 
ایــن امر اروپایــی ها را به نوبه خود وادار خواهد کرد تا تعهدات خود را به امید 

ایجاد تغییر در انتخابات آینده ایاالت متحده انجام دهند.

سه – چشم انداز بازگرداندن تحریم ها و گزینه های ایران

الف – بازگرداندن تحریم ها
به رغم مشــکالت ذکرشــده در باال، اینکه مکانیسم حل اختالفات به عنوان 
بخشی از قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت است، مخالفت با تالش های ایاالت 
متحده را دشوار می کند. در نتیجه ممکن است ایاالت متحده بتواند در نهایت 
تحریــم های بین المللی را علیه ایران بازگرداند. عالوه بر این، ایاالت متحده 
می تواند هرگونه قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل را برای پایان دادن به 
تحریم های اعمال شــده علیه ایران طی ٣٠ روز - بن�ابر مفاد توافق هســته ای 
- وتو کند. حتی در صورت اینکه روســیه و چین تصمیم بگیرند تا قطعنامه 
ای را در رابطه با مشــروعیت حقوقی آمریکا در اســتفاده از مکانیســم ماشــه 
تصویب کنن�د، ایاالت متحده ممکن اســت از حق وتو اســتفاده کند و امکان 
فعال کردن این مکانیسم در سی روز و بازگرداندن خودکار تحریم ها را فراهم 
کند. هر یک از کشــورهای اروپایی شــرکت کنن�ده در توافق هســته ای ممکن 
است در صورتی که این موضوع به بن بست برسد، طرف ایاالت متحده را 
بگیرد. پمپئو گفته اســت که اروپایی ها با موضع آمریکا در خصوص تحریم 
تســلیحاتی علیه ایران موافق هســتن�د و نظری که به طــور خصوصی ابراز می 
کنن�د با موضع عمومی آنها فرق می کند. درخواست از سوی هر یک از طرف 
های اروپایی برای اجرای مکانیسم حل اختالفات می تواند مناقشات کنونی را 

خاتمه دهد.

https://www.dw.com/ar/واشنطن-تتهم-الأوروبيين-بالانحياز-لإيران-وتطلق-آلية-سناب-باك/a-54644530
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 بدون تردید اجرای مکانیسم ماشه از طریق اعمال مجدد تحریم ها تا پایان ماه 
سپت�امبر جنجال بسیار زیادی در شورای امنیت به راه خواهد انداخت و شکاف 
جدی میان قدرت های مشارکت کنن�ده در توافق هسته ای ایجاد خواهد کرد. 
مکانیســم های الزم برای اجرای تحریم ها و همچنین میزان توافق طرف های 
درگیــر به اجــرای آنها تا حدی مبهم هســتن�د. این اختالفات همچنان تا زمان 
انتخابات ایاالت متحده که پس از آن ممکن است تغییری در رهبری آمریکا به 
وجود آید، ادامه خواهد یافت؛ چنین تغییری می تواند موجب تجدید نظر در 

موضوع اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران شود.
اینکــه مخالفــان ابتکار ایاالت متحده گزینه دیگــری ندارند و اینکه ایاالت 
متحده هرگونه مصالحه ای در این زمین را نمی پذیرد، این سناریو را تقویت 
می کند. افزون بر این، ایاالت متحده اصرار دارد تا در مسیر کنونی خود حرکت 
کند و تمایل ترامپ به بی اثر کردن توافق هســته ای محقق ســازد. فشــارهای 
منطقــه ای و بین المللی در جهت تنبیه ایران به خاطر زیاده روی های هســته 
ای، توسعه برنامه موشکی و همچنین رفتار جنگ طلبانه این کشور در سطح 
بیــن المللی و منطقه ای نیز احتمال وقوع این ســناریو را باال می برد. همچنین 
نگرانی های فزاینده ای در خصوص رفتارهای رژیم سیاســی ایران، گسترش 
میزان نفوذ آن و سیاست این کشور در جهت حمایت از نیروهای شبه نظامی 
و ایجاد هرج و مرج و بی ثب�اتی در منطقه وجود دارد. اینگونه مســائل تشــدید 
خواهد شد اگر که ایران از حق خرید تسلیحات و تقویت توانایی های نظامی 
خود برخوردار شــود؛ در عین حال امکان صادرات تســلیحات از ســوی ایران 
به نیروهای شــبه نظامی نیز به امنیت و ثب�ات منطقــه ای و بین المللی لطمه 

خواهد زد.
ب –بازنگرداندن تحریم ها

یــک ســناریوی محتمل دیگر این اســت که از آنجــا که ایاالت متحده دیگر 
در توافق هســته ای حضور ندارد، در اجرای مکانیســم ماشه شکست بخورد. 
مشاور امنیت ملی سابق ایاالت متحده جان بولتون هشدار داده است که هر 
تالشــی از ســوی دولت ترامپ برای بازگرداندن تحریم ها از طریق مکانیسم 
ماشه می تواند منجر به تضعیف حق وتوی این کشور در شورای امنیت شود 

https://www.khabaronline.ir/news/1422512/بولتون-بازگشت-تحریم-های-ایران-ارزش-به-خطر-انداختن-حق-وتو-را
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یــا اینکه نتواند ثابت کند که ایران توافق هســته ای را به طور عمده ای نقض 
کــرده اســت؛ بویژه از آنجا کــه تهران به گــزارش های آژانس انــرژی اتمی بین 
المللی استن�اد می کند که اکثرًا اعالم کرده اند ایران به تعهدات خود در توافق 
هسته ای پایبن�د بوده است. ایاالت متحده همچنین ممکن است با مشکالتی 

در روند اجرای مکانیسم ماشه در شورای امنیت روبرو شود.
این ســناریو ضربه بزرگی برای ترامپ و استراتژی فشار حداکثری او به شمار 
می رود و موجب کم شدن اعتب�ار ایاالت متحده در صحنه بین المللی خواهد 
شد. رقبای پرزیدنت ترامپ از این موضوع پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
سود خواهند برد تا بر شکست سیاست خارجی ترامپ تاکید کنن�د. اما چنین 
امری چندان محتمل نیســت زیرا ایاالت متحــده از تلفیقی از قدرت و قانون 
اســتفاده خواهد کرد تا یکی از مفادهای مشــخص قطعنامــه ٢٢٣١ را به اجرا 
بگــذارد، حتی اگر طرف هــای دیگر توافق هســته ای این کار آمریــکا را زیر 

سوال ببرند.
باید اشــاره کرد که ناتوانــی در بازگرداندن خــودکار تحریم ها موجب خواهد 
شــد دولت آمریکا از مکانیسم تحریم های موجود ســود ببرد تا مانع از فروش 
تسلیحات به ایران شود. این مکانیسم ها شامل »قانون عدم اشاعه تسلیحاتی 
ایران-عراق«، »قانون عدم اشــاعه تســلیحاتی سوریه، کره شمالی و ایران«، 
»فرمــان اجرایی ١٣٣٨٢«، »قانون مقابله با دشــمنان آمریــکا از طریق تحریم 
ها« و قرار گرفتن ایران در فهرســت کشــورهای حامی تروریســم می شــود. 
ایــن امر به رییس جمهور اختیارات الزم را می دهد تا تامین کنن�دگان ســالح 
به ایران را مورد تحریم قرار دهد. همچنین ایاالت متحده می تواند بکوشــد تا 
تامین کنن�دگان احتمالی تســلیحات به ایران را از عقد قــرارداد فروش با این 

کشور منصرف کند.
ج – بازگشت تحریم ها به شکل قانونی و بدون پایبن�دی بین المللی

یعنی اینکه تحریم ها به لحاظ قانونی بازگردند اما به لحاظ عملی کسی به آن 
پایبن�د نب�اشد. این به دلیل نبود اجماع بین المللی در رابطه با اجرای تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران است که هرگونه تالشــی برای استفاده از مکانیسم 
ماشه را بی اثر خواهد کرد. اگر قدرت های جهانی بخواهند اقدامات یکجانب�ه 
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ایاالت متحــده در صحنــه جهانی را تضعیف کنن�د و ســاختارهای قدرت در 
ســطح جهانی را به گونــه ای تغییر دهند که هژمونی آمریــکا بر نظم جهانی را 

کاهش دهند، این امر بی تردید رخ خواهد داد.
اما این ســناریو بســته به توان قدرت های جهانی در مقابله با ایاالت متحده 
است؛ آنها باید بتوانن�د ابتکار جایگزینی را مطرح کنن�د که ضمن جلب توافق 
طرف های دیگر، بتوانن�د تحریم های تسلیحاتی را تمدید کرده و توافق هسته 
ای را نیز حفظ کنن�د. این سناریو همچنین به توان قدرت های جهانی در تحمل 
پیامدهــا و مقابلــه با تحریم های ایاالت متحده بســتگی دارد، در صورتی که 
بــه ایران اجازه نقض تحریم های ســازمان ملل را بدهند. بر طبق این ســناریو، 
قدرت هــای جهانی موضع قدرت هــای منطقه ای را که از اســتراتژی فشــار 
حداکثری علیــه ایران حمایت می کنن�د و رفتار تهاجمی تهــران را نمی پذیرند، 
رد خواهنــد کرد. این موضــوع بحران منطقه ای را به وجــود خواهد آورد که در 
ســطح منطقه و بین المللی تبعاتی خواهد داشت و منافع همین قدرت های 

جهانی را به طور اخص تهدید خواهد کرد.
د – پیامدها و گزینه های احتمالی ایران

شکســت ایاالت متحده در اجرای مکانیســم ماشــه یــا بی اثــری تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران پس از بازگشت این تحریم ها این امکان را برای ایران 
فراهــم می آورد تا سیاســت هــای ویرانگر خود را در داخل و خارج از کشــور با 
شدت دنب�ال کند. چنین چیزی را حتی دموکرات ها در آمریکا احتمااًل نخواهند 
پذیرفت. این باور به خوبی ثابت شــده اســت کــه ایران یک تهدید به شــمار 
مــی رود و بایــد با آن مقابله کرد؛ این کار نه تنها از ســوی آمریکا بلکه از طرف 
کشورهای اروپایی و تعدادی از قدرت های منطقه ای و جهانی نیز باید صورت 

بپ�ذیرد.
در صــورت بازگردانــدن تحریم هــای بین المللــی – که محتمل ترین ســناریو 
است – توافق هسته ای با مانعی عمده روبرو و ایران با تحریم های بین المللی 
گســترده مواجه خواهد شــد. از آن به بعــد ایران فقط با فشــارهای یکجانب�ه 
ایاالت متحــده روبــرو نخواهد شــد. در میان چنین تحــوالت احتمالی، چند 
گزینــه در برابر ایران قرار خواهد داشــت:  گزینه اصلی شــامل امکان به اجرا 
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گذاشتن ابزار دیپلماتیک و حقوقی برای مقابله با تالش های ایاالت متحده 
در جهت اجرای مکانیســم ماشــه و همچنین همکاری با کشــورهایی می شود 
که رفتار ایاالت متحده نسبت به ایران را نمی پذیرند. همچنین ممکن است 
ایران بکوشــد تا زمان بیشــتری به دســت آورد و بر نتیجه انتخابات آمریکا در 
٢٠ و پیروزی جو بایدن، کاندید دموکرات ها و رقیب ترامپ، شــرط  نوامبر ٢٠
بن�دی کند – که ممکن است به تغییر رویکرد ایاالت متحده نسبت به پرونده 
ایران و بازگشت احتمالی ایاالت متحده به توافق هسته ای منجر شود. ایران 
همچنین ممکن است کشورهای مخالف ایاالت متحده در صحنه بین المللی 
را تشویق کند تا به این تحریم ها اعتن�ایی نکنن�د و در نتیجه آنها را بی اثر کنن�د.

ایــران می تواند به اســتفاده از اهرم های فشــار خود رو بیاورد و برنامه هســته 
ای خــود را طبــق برنامه هــای خود ادامه دهــد و همه فعالیت های هســته ای 
خــود را بــر طبق میزان غنی ســازی پیــش از ســال ٢٠١٥ و از طریق اســتفاده از 
سانتریفیوژهای IR٤، IR٦، و IR٨ از سر بگیرد. ایران ممکن است روند ساخت 
ســوخت هســته ای را تســریع کند یا از توافق هســته ای خارج شــود. اما این 
گزینه چندان محتمل نیســت زیرا ایران به توافق هسته ای برای ادامه تالش 

های دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی خود در مقابله با آمریکا نیاز دارد.
در صورت پیروزی ترامپ – که گفته است در انتخابات پیروز خواهد شد و 
طــی ٣٠ روز با ایران یک توافق امضا خواهد کرد – ایران همچنان با فشــارهای 
بسیار شدیدی روبرو خواهد شد. پافشاری ایران بر سیاست تهاجمی و مقابله 
جویانــه خــود و همچنیــن مقابلــه با فشــارهای موجــود در جهــت کاهش این 
سیاست ها، در نهایت برای رژیم ایران زیانب�ار خواهد بود و آن را تا مرز سقوط 
خواهد برد. به دلیل تحریم های یکجانب�ه ایاالت متحده، تهران در موقعیت به 
شدت سختی قرار گرفته است و با بحران اقتصادی و سیاسی روبرو بوده که 

پس از انقالب ١٩7٩ هرگز با آن مواجه نبوده است.
اگر سایر بخش های توافق هسته ای نیز منحل شوند و همه تحریم ها بر طبق 
فصل 7 منشــور سازمان ملل بازگردند این موقعیت دشوارتر خواهد شد. در 
چنین موقعیتی، ایران ممکن اســت مجبور به بازگشت به میز مذاکره شود، 

به تفاهمی جدید برسد و توافقی جدید را امضا کند. 

http://www.al-vefagh.ir/News/289086.html
https://www.yjc.ir/fa/news/7449729/ملت-آمریکا-در-نهایت-رژیم-این-کشور-را-به-زانو-در-خواهد-آورد
https://www.yjc.ir/fa/news/7449729/ملت-آمریکا-در-نهایت-رژیم-این-کشور-را-به-زانو-در-خواهد-آورد
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