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 Reports  زارشھاگ

  
  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠٢٠ مارچ ٠٧
  

  امريکاگزارشی از وضعيت گسترش کرونا و تحريم دارو توسط 
 نايرا  از خبرگزاری ھای داخلی

ھای  گزارش زير در چند تارنمای داخلی حکومتی منتشر شده و حاوی مطالب جالبی در مورد گسترش کرونا و تحريم

دليل اطالع ه باشد، ما اين مطلب را فقط ب  مبارزه با اين ويروس میۀ و غرب و ادعاھای دولت ايران در زمينامريکا

  .باشد يد آن نمیی تائاکنيم و به معن ی بازانتشار میتغييررسانی بدون کمترين 

*****  

به مفھومی » خورند ھا شکست می چرا ملت«در کتاب معروف خود با عنوان » جيمز رابينسون«و » اوغلو دارون عجم«

تواند کارکردی دوگانه داشته باشد، يک   تيز يک شمشير میۀکنند که ھمچون لب ساز اشاره می ھای سرنوشت با نام برھه

ساز به  ھای سرنوشت در اين کتاب يکی از برھه.  و يا فروپاشی بکشاندئیفاوری را به سمت شکوتملت يا يک امپرا

شود  در قرن چھاردھم ميالدی معرفی می» طاعون سياه« انگلستان، شيوع بيماری موسوم به ۀ جزيرۀخصوص دربار

  . بودئیاترين تبعات آن آغاز فروپاشی نظام کليس  اروپا ھمراه شده و از اصلیۀکه با مرگ نيمی از جمعيت قار

تری خود ئيدر حساب تو) FDD(» ھا بنياد دفاع از دموکراسی «ۀمديرعامل انديشکد» مارک دابوويتز«شايد زمانی که 

انديشيد که اين بيماری شايد  نوشت، به ھمين نکته می شادمانه از تأثير منفی شيوع ويروس کرونا بر صادرات ايران می

 و گامی بلند برای نوعی براندازی غيرمستقيم لکن اين بار نه با فشار فرصتی برای فشار بيشتر بر جمھوری اسالمی

  . بيولوژيک باشدۀھا بلکه در اثر يک حادث تحريم

  

  ؟شيوع کرونا در ايران از فضای مجازی کليد خورد

مورد ترين  شايد جنجالی. گيری ويروس کرونا مسبوق به سابقه است  به موضوع ھمهئیامريکاالبته نگاه ابزاری مقامات 

 باشد که شيوع اين ويروس در چين و بحران ناشی از آن امريکاوزير بازرگانی » ويلبر راس«در اين باره، اظھارات 

رو شد و جالب  ھا روبه  چينیۀاين نقل قول جنجالی با واکنش خشمگينان. را فرصتی برای اقتصاد اياالت متحده دانست

 خود را از زمان ۀ، بورس نيويورک بدترين دورامريکاود کرونا به د رسمی ورئياينجاست که تنھا يک ماه بعد با تأ

  . تجربه کرد٢٠٠٨بحران اقتصادی سال 
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 ويروس کرونا در شھر قم، اولين واکنش وزارت ۀد شدئيدرمورد ايران نيز بالفاصله پس از اعالم رسمی دو مورد تأ

. صوص اين ويروس و تعداد مبتاليان به آن بودپوشی و کتمان حقيقت در خ  متھم کردن تھران به پردهامريکا ۀخارج

ھای فضای مجازی  ای از اطالعات در شبکه  کمی بعد از انتشار اين خبر، پمپاژ گستردهۀجالب اينجاست که در فاصل

  .آغاز شد

ت در مورد اين بيماری طی دو روز ئيت و يا ريتوئي ھزار تو١۶٠تر بيش از ئي اجتماعی توۀبه عنوان مثال در شبک

ھای متعلق به گروھک   اين محتواھا از طريق حسابۀدھد که عمد ھا نشان می  آنیاجام شد که يک نگاه تحليلی به منشان

  .تروريستی منافقين توليد شده است

  

  ا ھمه گيری کرونۀھای مخملی اين بار به بھان تکرار الگوی انقالب

 ۀدھند گيرد به خوبی نشان قرار می» من و تو« چون ئیھا  خبری شبکهۀزمانی که اين اقدامات در کنار پوشش گسترد

در جامعه ھدف » پريشی شرايط روان« که به دنبال ايجاد نوعی ئیالگو. ھای مخملی است ھمان الگوی قديمی انقالب

شرط اساسی برای ايجاد چنين .  اعتماد مردم به اقدامات، ھنجارھا و مشروعيت حاکميت کاھش يابدءاست تا در اين فضا

رسد شيوع ويروس کرونا به  اخالقی در جامعه است و به نظر می جامعه نيز نشان دادن گسترش فضای بی در ئیفضا

  . ايرانی انتخاب شده استۀعنوان بستری برای اين عمليات در جامع

 برخی رويدادھای داخلی به منظور ايجاد ئیھای به کار گرفته شده در اين الگو بزرگنما به عنوان مثال يکی از تکنيک

ھای بھداشتی   برخی به توصيهئیاعتنا فاصله بين نھاد دين و حاکميت با مردم بود که نمونه آن انعکاس خبری مداوم بی

  .در خصوص زيارت اماکن مذھبی است

با اين حال مؤثر بودن تکنيک فوق برای افزايش فشار بر ايران از طريق ايجاد بی اعتمادی در جامعه مستلزم تطھير و 

 تھران و واشنگتن موجب ۀ ماه گذشته تقابل گسترد۶واقعيت اين است که در طول . ف مقابل ھم ھستاعتماد به طر

قاسم « پيکر شھيد ۀع گسترديي واضح آن تشۀ در افکار عمومی ايران شده که نمونامريکا ۀتخريب بيش از پيش چھر

االسد بود و با اين شرايط   عينئیايگاه ھوادر شھرھای مختلف و استقبال گسترده از عمليات انتقامی سپاه در پ» سليمانی

  . را در ايران داشتامريکاتوان انتظار موفقيت عمليات روانی  نمی

از ھمين رو برای بھبود اين چھره، بايد تدبيری در ھمين چھارچوب عملياتی گنجانده شود که سيگنال واضح آن انتشار 

اين نسخه را نيز دابوويتز .  بودامريکازارت خزانه داری ھای جديد تحريمی از سوی و ای در خصوص معافيت بيانيه

  .ھا کمک ارسال کنند تی ديگر از آنھا خواست برای ايرانیئيھا پيچيد، آنجا که در تو ئیامريکابرای 

  

  دتواند دارو وارد کن چر ا ايران نمی

ار عمومی قرار گرفت،  مورد توجه افکامريکاھای  ھای گذشته يکی از مسائلی که در خصوص تحريم در طول ماه

  . ايران بودئیھای مالی برای تأمين مايحتاج دارو محدود کردن تراکنش

امکان انجام » کاھش تھديد ايران و سوريه«و » سيسادا«سابق بر اين، طبق معافيت مندرج در قوانين تحريمی 

ران وجود داشت اما از سال ھای بانکی از سوی مؤسسات مالی بين المللی برای خريد دارو و غذا برای اي تراکنش

 تحريمی جديد بر کو تعريف ت» کاتسا«ی ايران در قالب قانون ئھای غير ھستھ  ميالدی و تجميع تمام تحريم٢٠١۶

 ٢٠١٧اساس متھم کردن مؤسسات مالی ايرانی به تأمين مالی تروريسم اين منفذ حقوقی نيز از اين بين رفت و از سال 
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ً از برجام تمام نظام مالی ايران در ھمين قالب مجددا مورد تحريم امريکا از خروج ميالدی تاکنون و به خصوص پس

  .قرار گرفت

 خطوط اعتباری برای خريد دارو و غذا ئیترين تبعات اين اتفاق امتناع مؤسسات مالی بين المللی از بازگشا يکی از مھم

به وخامت گذاشته است که چندين نفر از کودکان  به قدری رو ٢٠١٩ماجرا در سال . توسط نھادھای درمانی ايران بود

  .ھای الزم جان خود را از دست دادند ای به دليل عدم ارسال پانسمان ايرانی مبتال به بيماری پروانه

 ۀ آن نامۀ را نيز برانگيخت که نمونامريکااين ماجرا نه تنھا واکنش ايران بلکه نھادھای حقوق بشری را در داخل 

ھای موجود پيرامون تأمين داروی مورد نياز   نگرانیۀاز کانديداھای حزب دموکرات دربار» وارناليزابت «سناتور 

  . بودامريکاايران در 

س برای تأمين مالی خريد ئياندازی کانال مالی سو ھا و اعتراضات راه  به اين نگرانیامريکاداری  پاسخ وزارت خزانه

که اين اقدام گامی به سمت جلو بود و  رغم اين علی.  اين کشور بودبانک مرکزی ايران در دارو و غذا از محل ذخاير

س به ايران تحويل داده ئير از طريق سفارت سولا ميليون د٢.۵ داروھای پيوند اعضا به ارزش نزديک به ۀاولين محمول

يری در برطرف کردن ثأدھد که اين اقدام نمادين کوچکترين ت شد اما نگاھی دقيق به ساز و کار اين کانال مالی نشان می

ھای تھديد آميز  له با پيغامأتر برای حل اين مس اين در حالی است که اينستکس به عنوان راه جدی. مشکالت ايران ندارد

  .ای نرسيده است ًواشنگتن عمال ابتر باقی مانده و به کوچکترين نتيجه

  

  امريکاای برای وابسته کردن ايران به  س حربهئيکانال مالی سو

ھای مالی حساس ايران  ای تمام تراکنش توان در ايجاد فرآيندی برای رصد لحظه س را میئيشکيل کانال مالی سواساس ت

 راھنمای معافيت دو بانک امريکاداری  زمانی که وزارت خزانه. در خصوص موضوع دارو و غذا تعريف کرد

ھای مالی بر اساس اين راھنما منوط به  اکنشسی برای معامالت مالی پيرامون دارو و غذا را صادر کرد، انجام ترئيسو

  .ترين اطالعات مشتريان ايرانی شد ئیانتشار جز

 کنند تا ھرگونه ابھامی در ءھا و يا نھادھای طرف معامله بايد اطالعات داخلی خود را افشا بر اين اساس شرکت

ی خريداری شده نيز به صورت  ھر کاالئیعالوه بر اين مقصد نھا. خصوص ھمکاری نھادھای تحريمی از بين برود

  .دقيق بايد ذکر شود و از تحويل آن به طرف ثالث خودداری شود

اين در . گرفت ھا قرار می ئیامريکا دارو و غذا به صورت دقيق در اختيار ۀبه اين ترتيب تمام اطالعات مرتبط با حوز

يشتری در حال فعاليت و تأمين برخی تر با گردش مالی بسيار ب ھای مالی گسترده حالی است که ھم اکنون کانال

وجود در اين کانال مالی اشکال ديگری است که نسبت به معدم امکان شارژ منابع .  ايران ھستندئیھای دارو نيازمندی

 ئی انرژی به کشورھای اروپاۀی وارد است چرا که ايران ھم اکنون کوچکترين صادراتی در حوزئ اين مسير مبادله

  .رسد  زمانی ممکن به اتمام میۀ فعلی به دليل حجم واردات ايران در کمترين بازۀ شدندارد و منابع بلوکه

  

  تمنابع ارزی ايران ھمچنان بر روی واردات دارو قفل اس

 امريکا مجلس نمايندگان نمايندگان ۀ استماع اين ھفتۀال در جلسؤ با سامريکا ۀوزير خارج» مايک پامپئو«زمانی که 

  .س با تمام توان خبر دادئيرو به ايران مواجه شد از فعال شدن کانال مالی سو نحوه صادرات داۀدربار
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 اين کانال خبر داد و اين در حالی بود که کانال ۀھای جديد تحريمی دربار اندکی بعد خبرگزاری رويترز نيز از معافيت

س است و امکان شارژ منابع ئيخريد کاال فقط محدود به کشور سو. ھای پيشين مواجه بود س با ھمان محدوديتئيمالی سو

  .مالی آن وجود ندارد

ھای متعددی در اختيار دارند  ھا برای اثبات حسن نيت خود در خصوص اين پيشنھاد راه ئیامريکااين در حالی است که 

  . استئیھا صدور مجوز برای برداشت از منابع ارزی ايران در عمان و ھند برای خريدھای دارو که يکی از آن

.  در ھند و عمان انباشته شده استامريکاھای  ر از منابع ارزی ايران به دليل تحريملا ميليارد د۵ھم اکنون نزديک به 

کند و مقامات ايرانی بارھا در خصوص عدم امکان   جنوبی نيز صدق میريایو ذخاير ايران در کۀله دربارأھمين مس

ھای خود مانع  با تحريمھا  ئیامريکاطبيعی است که اين بار ھم . اند ه کردهن منابع حتی به پول اين کشور گلاستفاده از اي

  . ايران استئی و غذائیداروخريدھای 

  

  نطراحی بازی دو سر باخت برای ايرا

 برای کمک به ايران در موضوع ترمپزمانی که اين پازل را در کنار قطعات ديگر آن از جمله اعالم آمادگی 

کردن يک رسيم که واشنگتن و بنياد دفاع از دموکراسی به دنبال فراھم  دھيم به اين نتيجه می گيری کرونا قرار می ھمه

  .بازی دو سر باخت برای ايران ھستند

دھد و با  ھا قرار می سره در اختيار آن  خود را يکئی و داروئیھا امنيت غذا ئیامريکااز يک سو تھران با قبول لطف 

  .زنند ھای معاند نيز به آن دامن می توجھی به جان شھروندان خود خواھد شد که رسانه رد آن متھم به بی

ھای ارزی گوناگونی برای تأمين نيازمندھای  ھم اکنون کانال. له بسته نيستأايران برای مقابله با اين مسالبته دستان 

ال اينجاست که ؤبا اين حال س.  ھمچون چين در اين باره برخوردار استئی فراھم شده و ايران از کمک کشورھائیدارو

  ؟گذارد ن امر اخالقی از سوی واشنگتن باقی می برای مطرح کردئیآيا سوء استفاده از شيوع ويروس کرونا جا

گيری کرونا  طبيعی است که در نھايت اين موج بيماری در ايران به پايان خواھد رسد اما از ھم اکنون ابرھای سياه ھمه

گويند که  ماجرا به حدی جدی است که برخی تحليلگران از اين سخن می. در حال انباشته شدن در آسمان واشنگتن است

  . را تھديد کندترمپتواند حيات سياسی  ن ويروس میاي

 
   


