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رافائل گروسی این هفته به ایران سفر میکند

اخبـــــار

رافائــل گروســی ،مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی ایــن هفته به ایران
ســفر میکند .به گزارش ایرنا کاظم غریبآبادی ســفیر ایران در آژانس ســفر
مدیــرکل آژانــس بــه ایــران در هفتــه جــارى را تأیید کــرد و گفت :در راســتای
تعامــات و همکاری جــاری بین ایران و آژانس و در پی دعوت به عمل آمده
از سوی جمهوری اسالمی ایران ،گروسی در هفته جاری به تهران سفر خواهد
کــرد .وی افــزود :ایران یکی از شــرکای اصلی آژانس بینالمللــی انرژی اتمی
اســت و امیدواریم این ســفر به تقویت همکاریهای متقابل منجر شــود .این
نخستین سفر گروسی به جمهوری اسالمی ایران پس از تصدی به این سمت
است.
مدیرکل آژانس هم در توئیتی ضمن تأیید سفرش به تهران گفت :من روز
دوشــنبه برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران ســفر میکنم تا به موضوعات
برجســته مربوط به پادمان بپردازم .امیدوارم یک کانال مثمرثمرو مشارکتی
برای گفتوگوی مستقیم ایجاد کنیم .این اقدام ضرورت دارد.
میخائیل اولیانوف نماینده رســمی روسیه در سازمانهای بینالمللی هم
ابــراز امیــدواری کرد که این ســفر به کســب نتایج خوبی برای طــرف پیرامون
مسائل مورد اختالف بینجامد.

«عبدالغفــور لیــوال» ،ســفیر افغانســتان در ایــران بــا بیــان اینکــه حضــور
مهاجران افغانستان در ایران قانونمند میشود گفت :تیمی برای این مسأله
به ایران آمدهاند تا تثبیت هویت مهاجران را انجام داده و شناسنامه ،تذکره و
گذرنامه الکترونیکی برای آنها صادر کنیم .به گزارش ایرنا ،ســفیر افغانستان
در دیــدار بــا اســتاندار کرمــان بــا اشــاره به ســفر اخیر هیــأت عالیرتبه کشــور
افغانســتان به ایران افزود :ســند جامع راهبردی و توجه بیشــتر روی مســائل
اقتصــادی ،تجاری ،ســرمایهگذاری و ترانزیتی بین دو کشــور در مراحل نهایی
تهیه قرار دارد .او ادامه داد :اســتان کرمان به لحاظ تعداد حضور مهاجران و
مرکزیت برای ســایر اســتانها برای ما مهم است و در آینده در حد ایجاد یک
کنســولگری ،گزینه خوبی اســت .وی گفت :خواســتار بازنگــری در قوانین بین
نهادها جهت ارتباط بیشتر دو کشورهستیم و امکانات و ظرفیتهای بالفعل
و بالقــوه ســرمایهگذاری مهاجــران افغانســتانی در ایران وجــود دارد و زمینه
سرمایهگذاری ایران در کشور افغانستان نیز فراهم است.
ســفیر افغانســتان در ایــران تأکید کــرد :هرچند کرمــان با افغانســتان مرز
مشــترک تجــاری ندارد امــا از نظر تجــاری و حضــور مهاجران ارتبــاط خوبی
برقرار است.

خــودش یک قطعنامه را برای «تداوم
توقــف تحریمهــای شــورای امنیــت»
تســلیم شــورا کنــد و خــود قطعنامــه
خودش را وتو نماید تا توقف تحریمها
متوقف و قطعنامههای پیش از برجام
مجدداً احیا شود.
تــاش امریــکا بــرای اســتفاده از
مکانیســم ماشه از سوی شــمار زیادی
از کشــورها و صاحبنظــران حقوقــی
و سیاســی مــورد مجادلــه قــرار گرفتــه
اســت .سه کشــور اروپایی طرف برجام
بــه همــراه روســیه و چین اقــدام اخیر
امریــکا را از منظــر فنــی و حقوقــی بــه
چالــش کشــیدهاند و معتقدنــد کــه
امریــکا پــس از خــروج از برجــام عمالً
حــق خــود را بــرای بهرهگیــری از ابزار
ماشــه از بین برده است .آنها با استناد
بــه قطعنامه  2231شــورای امنیت که
در تأییــد برجــام بــه تصویــب رســیده
اســت ،میگوینــد فقــط یــک کشــور
مشــارکتکننده در توافــق هســتهای
میتواند به مکانیســم ماشــه متوســل
شــود.موضعی کــه حتــی اخیــراً جــان
بولتــون ،مشــاور امنیــت ملی پیشــین
امریکا هم که بهعنوان یک چهره ضد
ایرانــی شــناخته میشــود ،آن را تأیید
کرده اســت .در همین چارچوب «لری
جانســون» ،دســتیار ســابق دبیــرکل
ســازمان ملل در امور حقوقی میگوید
امریکا حق اســتفاده از مکانیسم ماشه
را ندارد .او در استدالل حقوقی خود در
این مورد عنوان کــرده که تنها اعضای
باقیمانده برجام هســتند که میتوانند
بگویند امریکا چنین حقی دارد یا خیر.
بهگفته او قطعنامه  2231بهعنوان
یــک واقعیــت تصریح کرده اســت که
مشــارکتکنندگان در زمــان تصویــب
قطعنامه در سال  ۲۰۱۵چه کشورهایی
بودنــد و مکانیســم ماشــه تحــت بنــد
الزام آور قطعنامه فقط توســط دولت
شــرکتکننده در برجــام قابل پیگیری
اســت؛ امــا ایــاالت متحــده در حــال
حاضــر و بــا اقــدام خــودش مبنــی بــر
خــروج از برجام ،در موقعیت مشــابه
اعضای شورای امنیت که عضو برجام

تخت روانچی :ایران پاسخ شدید و تندی خواهد داد
برش

سفیر افغانستان :حضور مهاجران افغان در ایران
قانونمند میشود

مجید تخت روانچی ،سفیرایران در سازمان ملل ضمن
بیاســاس خوانــدن ادعــای واشــنگتن بــرای اســتناد به
«مکانیســم ماشــه» هشــدار داد که تهران پاسخ شدید و
تندی به هرگونه بازگشت تحریمهای تسلیحاتی خواهد
داد .نماینده ایران با اشــاره به رجوع امریکا به مکانیسم
ماشــه گفت« :واقعاً پیشــنهاد بســیار مضحکی است که
ایــاالت متحده را عضو برجــام در نظرگرفت زیرا امریکا
عضــو آن نیســت .قبالً اعالم کــرده که مشــارکت خود را
در برجــام متوقــف کــرده اســت و در عالیتریــن ســطح
(دونالد ترامپ) این مسأله را اعالم کرد .او ادامه داد«:ما
معتقدیم که ایاالت متحــده نمیتواند به مفاد مربوطه

نیســتند ،قرار دارد« .جانسون» مرجع
تصمیمگیری درباره ســازوکارهای این
توافق را فقط اعضای برجام میداند و
میگوید این تصمیم به عهد ه شــورای
امنیت یا افراد خارج از برجام نیست.
ëëاقــدام بعــدی در صــورت شکســت
سناریوی مکانیسم ماشه
پیشبینــی شکســت محتمــل
امریــکا در بــه کارگیــری مکانیســم
ماشــه احتمــاالت تــازهای را پیرامــون
اقدامــات بعدی دولــت امریکا مطرح
کرده اســت .نشــریه امریکایــی «فارین
پالیســی» ضمن اشاره به این موضوع
در گزارشــی نوشــته اســت« :ایــاالت
متحده اکنون ادعا میکند که میتواند

در قطعنامــه  ۲۲۳۱بــرای بازگردانــدن قطعنامههــای
قدیمــی اســتناد کند .مــا بهوضــوح اعالم کردیــم که اگر
تحریمهــای تســلیحاتی علیــه ایــران بازگردانده شــود،
واکنــش ایــران خشــن و شــدید خواهــد بــود .گزینههای
متفاوتــی در اختیــار داریــم و هیــچ گزینــه سیاســی را که
در اختیــار ایــران اســت رد نمیکنیــم ».تخــت روانچــی
در ادامــه در خصــوص تصمیمــات آتــی ایــران دربــاره
تعهــدات برجامــی تصریح کــرد« :اقدامات آتــی ایران،
بسیار بستگی به نوع برخورد با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
خواهد داشت .اقدامات ما مطابق با هرآنچه خواهد بود
که برای قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام رخ دهد».

آغــاز فرصــت  30روزه را اعــام کنــد و
پــساز آن تحریمهــای ســازمان ملــل
کــه توســط توافــق هســتهای حــذف
شــده اســت ،دوبــاره بازگردانده شــود.
ایــن فرصــت  30روزه به عمــد زمانی
مطرح میشــود که تا قبــل از ماه اکتبر
کــه تحریم تســلیحاتی ایــران منقضی
میشــود و روســیه ریاســت شــورای
امنیت را بهدست میگیرد ،پایان یابد.
بنابراین ،واشــنگتن تالش دارد تا قبل
از زمانــی که با موانع رویهای بیشــتری
روبــهرو میشــود ،ایــن مســأله را حــل
کند ».به نوشــته این رسانه «اگر دولت
ترامــپ به اعمال ســاز و کار مکانیســم
ماشــه روی نیــاورد ،احتمــاالً از تهدیــد

تحریمهــای ثانویــه اســتفاده خواهــد
کرد .همانطور که طی  18ماه گذشــته
این کار را انجام داده است».
بهنظر میرسد با توجه به مخالفت
گســترده اعضــای شــورای امنیــت بــا
تصمیــم ترامــپ ،ســازوکار مربــوط به
ایــن مکانیســم وارد مســیر اجرایــی
نشــود .در همیــن چارچــوب رویتــرز
گزارش داده بــا توجه به مخالفت اکثر
اعضای شورای امنیت با تالش امریکا
بــرای بازگشــت خــودکار تحریمهــا
علیــه ایــران ،رئیــس دورهای شــورای
امنیــت موظــف بــه ارائــه پیشنویس
قطعنامــهای بــا موضــوع «ادامــه لغو
تحریمهــای ایران» نیســت .طبق این

گــزارش در متــن قطعنامــه  ۲۲۳۱این
مســأله هــم تصریــح شــده کــه رئیس
شــورای امنیت دیدگاههای کشــورهای
دخیــل در موضــوع را در نظــر خواهــد
گرفت .حــاال برای تعییــن تکلیف این
موضوع باید طــی چند روز آینده برای
تصمیم بعدی رئیس دورهای شــورای
امنیــت که با موج ســنگین مخالفت با
خواســته دولــت امریــکا رو به رو شــده
است ،منتظر ماند.
ëëروســیه :مســیر تشــدید تنشها علیه
ایران بنبست است
وزرای خارجــه چیــن و روســیه در
جدیدتریــن موضعگیــری خــود علیــه
امریــکا اقــدام اخیــر ایــن کشــور بــرای
رجوع بــه مکانیســم ماشــه را محکوم
کردنــد« .وانــگ یــی» ،وزیــر خارجــه
چین تقاضای امریکا برای بازگرداندن
تحریمهای ســازمان ملــل علیه ایران
را «کامــاً غیرمنطقــی» توصیــف کرد
و گفــت واشــنگتن قانــون بینالمللــی
را تنهــا جایی بــه کار میبرد کــه با نیاز
خــودش مطابقــت دارد .وزیــر خارجه
چیــن بــا توجــه بــه اقــدام امریــکا در
خــارج شــدن از توافقــی امضــا شــده،
ایــن ســؤال را مطرح کرد که چه کســی
دیگــر حاضــر میشــود بــا امریکاییها
وارد توافق شــود .عالوه بــر این ،وزارت
خارجه روســیه هم با صــدور بیانیهای
از اقدامــات امریــکا علیه ایــران انتقاد
کرده و آن را اشتباه دانست .به گزارش
اســپوتنیک ،در بیانیــه وزارت خارجــه
روســیه با اشــاره به تالشهــای امریکا
بــرای بازگردانــدن تحریمهــا علیــه
ایران آمده اســت« :ایــاالت متحده ،به
تحــرکات خطرناک در شــورای امنیت
بــه امیــد اجــرای ایدههای ضــد ایرانی
خود ادامــه میدهــد ».وزارت خارجه
روســیه تأکید کرده اســت« :مــا اعتقاد
داریــم مســیر تشــدید تنشهــا علیــه
ایــران ،نادرســت و بنبســت اســت.
مــا از ایــاالت متحــده میخواهیــم
تصمیمهــای معقــول اتخــاذ کــرده و
ت رســیدن بــه توافق با
خود را از فرص 
ایران محروم نکند».

امیرعلی ابوالفتح ،کارشناس مسائل بینالملل:

حفظ بخشهای نظارتی برجام امریکا را در انزوا قرار می دهد
مهراوه خوارزمی

خبرنگار

شور و شعور حسینی

ادامه از صفحه اول

ایــن پاندمــی همراه بــا اندوه مصیبت حســینی ،شــرایط را برای تحقیــق و تفکر
بیشــتر در باب فرهنگ حسینی و عاشــورایی و استفاده صحیح از فضای مجازی
فراهم نموده اســت .با اســتفاده از این فرصت و تحقیــق و تدبر پیرامون اهداف
قیام سیدالشــهدا میتوانیم زندگی خود را براســاس ارزشهای حســینی تنظیم
کنیم.
 .2مــرام حســینی کــه ناظر بــه حکمت عملــی نهضت امام عاشــقان اســت ،به
عمــل فردی و اجتماعی نیاز دارد .شــهادت امام حســین(ع) برای حفظ حیات
فرهنــگ آزادگــی اســام ،پویایی جامعه اســامی و تأکیــد بر آزادی انســان بود.
لــذا نخســتین درس قیام حســینی؛ تقدم منافــع جامعه بر منافع فردی اســت.
بهخاطر تمایالت شــخصی نباید اســباب گســترش بیشــتر این ویروس مرگبار را
در جامعه فراهم کرد .در حال حاضر اســاس بیانیه مشــترک علمای شــیعه در
بریتانیا و کانادا این است که در شرایط پاندمی کووید 19مراسم حسینی از طریق
مجازی در این دو کشور برگزارشود.
دیگــر اینکه ،در راســتای مرام حســینی ،هر ســاله بــه تأمین نیازهــای محرومان
جامعه از طریق نذورات حسینی اقدام میکنیم؛ َ
«ق َ
یب ُ َ
ال ُش َع ُ
حمن
ِالرَ ِ
بن عبََد َّ
َ
ُ
هر ُ
بن َعلِى (علیه السالم) َ
الط ِّف اثرٌ ،ف َسألوا
یوم َّ
الخزاعىُ :و ِج َد َعلى ظ ِ
الح َس ِ
ــین ِ ٍَّ
َ
ُ
ُ
دین (علیه الســام) َعن ذلِک .فقــال :هذا ِم ّما َ
ین العابِ َ
َز َ
الج َ
راب َعلى
کان ینقل ِ
َ
ناز ِل األرا ِم ِل َو الیتامى َو َ
ســاکین[ ».مناقــب  .۶۶ :۴بحار ۱۹۰ :۴۴
الم
هــر ِه اِلى َم ِ
ظ ِ
ِ
ح ( ]۳شــعیب بــن عبدالرحمــن خزاعــى گویــد :روز عاشــورا اثری (ســیاهى) بر
شــانههاى امام حســین(ع) دیدند .از امام زینالعابدین(ع) از ســبب آن ســؤال
کردند .امام فرمودند :این اثر حمل غذا به خانههاى فقرا و یتیمان و محرومین
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 .3امــروز َّ
شــیعه در ســبک جدید زندگی در دوره تمدن دیجیتالی با تمسک به ارزشهای
حســینی اســت .شــیعیان با نشــان دادن بلوغ فکری و فرهنگی و اجتهاد پیشتاز
و مبتکرانــه در ایجــاد روشهــای نوین در برگزاری شــعائر مذهبی بــه جهانیان،
ثابــت میکننــد در عصــر پســت مــدرن و پاندمــی نیز بــدون ایجاد خطــر جانی
بــرای جامعــه؛ حافظ و عامل به ارزشهای دینی خود هســتند .در شــرایطی که
رسانههای معاند کمین کردهاند تا با دستاویز قرار دادن نحوه عملکرد شیعیان
در ایــام عــزاداری حســینی ،مــوج جدیــدی از حمــات تبلیغاتــی علیــه ایران و
ارزشهای تشــیع به افکار عمومی جهانی پمپاژ کنند؛ بر عاشــقان حسینی است
که مراســم بیداربخش مصیبت و حماسه حسینی را با آگاهی و هوشیاری برگزار
نمایند ،به نحوی که گواه مرام و شعور حسینی باشد.
امــروز جهان نیازمند مرام امام حســین(ع) ُمنادی آزادگــی ،مقاومت در مقابل
ظلــم ،جنبــش اصــاح دینــی و اصالحــات سیاســی و اجتماعــی تحــت لــوای
ارزشهــای حکمــت خالده اســت .در حالــی که جهانیــان به ایران و شــیعیان و
چگونگــی رفتــار مذهبــی آنــان در دوره پاندمی چشــم دوخته انــد ،میتوانیم با
کاربــرد روشهــای متناســب بــا دوره پاندمــی کوویــد ۱۹و تبدیــل ایــن تهدید به
فرصت؛ بلوغ فکری  -فرهنگی  -هنری و خالقیت حسینی خود را نشان دهیم.

چین :چه کســی دیگر حاضر میشود با امریکاییها وارد توافق شود؟

ایرنا

رئیــس ســازمان هواپیمایــی در آســتانه برگــزاری دور بعــدی مذاکــرات با
اوکرایــن که مهرماه در شــهر تهران برگزار میشــود ،گفــت :ایران درخصوص
مذاکــره بــرای پرداخت غرامــت کامالً آماده اســت« .تــورج دهقانــی زنگنه»
روز شــنبه در گفتوگــو بــا ایرنا درخصــوص آخرین وضعیت مذاکــرات ایران
و اوکرایــن بــا هــدف پرداخــت غرامت هواپیمــای اوکراینــی که دی ماه ســال
گذشته در نزدیکی فرودگاه امام(ره) سقوط کرد ،گفت :آقای بهاروند ،معاون
وزیــر امــور خارجه در راس هیأتی متشــکل از نماینــدگان بخشهای مختلف
جلساتی را با اوکراین برگزار کردهاند.
وی ادامــه داد :مذاکــره درخصــوص مســائل مربــوط بــه ســانحه ســقوط
هواپیمــای اوکراینی از جملــه موضوع پرداخت غرامت در این مذاکرات کلید
خورد؛ قرار اســت جلســه بعدی در مهرمــاه در تهران برگزار شــود .وی گفت:
آنچــه مســلم اســت اینکــه ایــران مســئولیت ایــن خطــا را پذیرفتــه ،بنابراین
درخصوص مذاکره برای پرداخت غرامت کامالً آماده است.
رئیــس ســازمان هواپیمایی گفــت :پرداخت غرامت مقدماتــی دارد که در
حوزههای فنی و حقوقی به نتیجه خواهد رسید و بر مبنای تفاهمی که صورت
خواهد پذیرفت ،انجام میشود .دهقانی زنگنه درباره زمان پرداخت غرامت
بــه طرفهــای درگیر ســانحه ســقوط پــرواز تهــران -کییف ،گفــت :در حدود
اصول بینالمللی و بدون تبعیض غرامت پرداخت خواهد شــد و شــامل هر
گروهی خواهد بود که در این سانحه صدمه دیده است.
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نامه  13کشور عضو شورای امنیت علیه امریکا
گــروه سیاســی /تنهــا  24ســاعت پــس
از اقــدام امریــکا بــرای فعــال کــردن
مکانیســم ماشــه بریتانیــا ،فرانســه،
آلمان ،بلژیک ،چین ،روســیه ،ویتنام،
نیجــر ،ســنت وینســنت و گرنادینهــا،
آفریقــای جنوبــی ،اندونــزی ،اســتونی
و تونــس در مخالفت با امریکا دســت
بــه نامــه نــگاری زدنــد و جایــگاه ایــن
کشــور را برای استفاده از ســازوکارهای
حل اختــاف برجام فاقد مشــروعیت
دانســتند .امریــکا در پــی ناکامــی در
بــه تصویــب رســاندن تحریمهــای
تســلیحاتی ایران دو روز پیش خواستار
به جریان انداختن سازوکاری در توافق
هســتهای علیه ایران شــد که به اعتقاد
اغلــب اعضــای شــورای امنیــت حقی
برای رجوع به آن نداشــت .مکانیســم
ماشــه کــه دســتورکاری بــرای احیــای
تمامــی قطعنامههــای تحریمی علیه
ایــران اســت در حالی مــورد اســتفاده
ابزاری امریکا قرار گرفته که این کشــور
دو ســال پیــش بــا خــروج از برجــام،
امــکان بهرهمنــدی از دســتور کار و
ســازوکارهای تعبیه شده در این توافق
را از دست داده است.
بــا ایــن حــال مقامهــای دولــت
امریــکا ادعــا میکننــد از آنجــا کــه در
متــن قطعنامــه  ۲۲۳۱از ایــن کشــور
بهعنوان «مشــارکتکننده برجام» یاد
شــده میتواننــد از ایــران بابــت نقض
اساسی برجام شکایت کرده و خواستار
بازگشــت تحریمهــا شــوند .در همین
چارچــوب امریکا با اســتفاده از تفســیر
حقوقی مطلوب خود با نامه اعتراضی
مکتوبــی که پنجشــنبه گذشــته تحویل
رئیس شــورای امنیت داد ،تالش خود
در جهت راهاندازی مکانیســم ماشه را
آغاز کرد.
چنانچــه ایــن نامــه مــورد پذیرش
رئیــس شــورا قــرار گیــرد و رونــد آن به
جریــان بیفتــد ،کشــورهای عضــو باید
ظــرف  30روز قطعنامــهای را مبنــی
بــر رد درخواســت امریــکا ارائــه کننــد
کــه امریکا میتوانــد آن را وتــو کند .در
این مرحله ،امریــکا تالش خواهد کرد
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یــک جملــه بارهــا بیکــم و کاســت در
ارزیابــی رســانهها از اثــرات مطلــوب
برجــام تکــرار میشــد؛ «برجــام اجماع
جهانــی علیــه ایــران را شکســت ».حاال
در شــرایطی که در کشورمان منتقدان با
تأســی به تحریمهــای امریکایی ،برجام
را موجودی مرده معرفی و برای شلیک
نهایــی بــه آن روزشــماری میکننــد،
همین جســم نیمهجان نشــان میدهد
کــه چگونــه توانســته اســت همچنــان
مانــع شــکلگیری اجماع جهانــی علیه
ایــران باشــد و وقتی دولت امریــکا برای
بازگردانــدن تحریمهــای ســازمان ملل
علیه ایران تالش میکند جامعه جهانی
را به مخالفت و مقاومت آشکار در برابر
این تصمیم فرا بخواند.
امیرعلــی ابوالفتــح کارشــناس مســائل
بینالملــل گرچــه در گفتوگویــش
بــا «ایــران» شکســت یکجانبهگرایــی
امریکایی را اتفاقی در حال آغاز میداند
و نــه انجام شــده؛ اما بر تأثیــرات برجام
در تنهــا مانــدن امریــکا در اقداماتــش
علیــه ایــران تأکیــد دارد و معتقد اســت
اگــر برجام نبود شکســت هفته گذشــته
قطعنامــه امریکایــی در شــورای امنیت
شکل نمیگرفت.

٭٭٭

ëëارزیابــی شــما از رأی منفــی کــه هفتــه
گذشــته اعضــای شــورای امنیــت بــه
قطعنامــه امریکا دادند و ابــراز مخالفت
جدیشــان در دو روز اخیــر بــا تصمیــم
امریــکا به فعال کردن مکانیســم ماشــه و
اعمــال تحریمهای ســازمان ملــل علیه
ایــران چیســت؟ آیــا میتــوان آنچه رخ
داده را نقطــه عطفــی در تغییر مناســبات
بینالمللــی و اجماعــی در مخالفــت با
یکجانبهگراییتفسیرکرد؟
به آنچه رخ داده شاید نتوان تا این اندازه
خوشــبینانه نــگاه کــرد .گرچــه اختــاف
نظــر بیــن ایــاالت متحــده و متحدینش
بــروز کرده امــا این به آن معنی نیســت
کــه جهان در همــه حوزههایی که امریکا
یکجانبه عمل میکند ،مقاومت میکند

اما آنچه در موضوع ایران پیش آمده ،از
چند جنبه حائز اهمیت اســت؛ نخست
اینکــه فــارغ از موضعگیریهــای ایران،
جهــان به این باور و به این درک رســیده
کــه ایــن غائلــه و بلــوا را امریکاییهــا به
وجــود آوردهانــد .اگــر مطابــق اتهاماتی
که به ایران زده میشــود ،جهان باورش
ایــن بــود کــه ایــن اتفاقــات بــه خاطــر
رفتــار بــی ثبــات کننــده یــا خطرنــاک
ایــران اســت حتمــاً حداقــل کشــورهای
اروپایی و متحدان امریکا پشــت ســرش
میایســتادند .امــا از آنجــا کــه میدانند
ایــن امریکا اســت که بازی را بــه هم زده
و دارد رفتارهــای خطرنــاک میکنــد از
آن حمایــت نمیکننــد .نکتــه دیگر این
است که کشــورهای اروپایی نگرانیهای
مشــترکی بــا امریــکا دارنــد .آنهــا هــم
نســبت به ورود ایران به بازار تسلیحاتی
و حمایــت ایــران از محــور مقاومت (که
آنهــا گروههای تروریســتی خطابشــان
میکننــد) نگراننــد .امــا مســیری کــه
امریــکای تحت رهبــری ترامپ در پیش
گرفتــه مــورد تأییدشــان نیســت و آن را
خطرناکتــر میداننــد .بلکــه معتقدند
اگــر ترامــپ در برجــام میمانــد ،بهتــر
میتوانســتند ایــن نگرانیهــا را برطرف
کنند.
ëëبنابراینآنچهرخدادهالزاماًبهآنمعنا
نیست که ما شــاهد دو دنیا باشیم؛ دنیای
پیش از قطعنامه امریکا و پس از آن.
ولــی آنچــه رخ داده اســت ایــن اســت
کــه در نقــش رهبــری کننــده امریــکا در
نظــام بینالملــل دارد ترکهــای جدی
ایجاد میشــود .حــدود یک ســال پیش
در ماجــرای انتقــال ســفارت امریــکا بــه
بیتالمقدس رأیگیری صورت گرفت.
امریکاییهــا پیــش از آن در مجمــع
عمومــی تهدیــد کــرده بودنــد و نیکــی
هیلی نماینده وقــت امریکا گفت که هر
که به مــا رأی ندهد ،ما تالفی میکنیم و
کمــک مالی نمیکنیم .امــا در نهایت 7
یا  8رأی بیشــتر نیــاورد .خب بعد از یک
ســال این اتفاق درباره ایران افتاد .پیش
بینی میشــد که پیشنویــس قطعنامه
رأی نیاورد و مثالً روسیه وتو کند اما اینکه

در شــورای امنیت  13عضو علیه امریکا
موضعگیــری کنند غیــر قابل پیشبینی
بــود .اگر امریکا همین مســیر را طی کند
ایــن اتفاق میتوانــد در آینده نیــز تکرار
شــود .حاال چه در دولت ترامپ و چه در
دولت دیگری این رویکرد نادیده گرفتن
مصالــح جمعــی و اینکــه امریکاییهــا
خودشان را از پاسخگویی بی نیاز بدانند
سبب خواهد شد که دنیا با آنها همکاری
نکند .اما این باز به آن معنا نیست که ما
شــاهد تغییر یک شــبه نظام بینالملل
باشــیم .این تغییری اســت که از سالها
پیــش شــروع شــده و به شــکل تدریجی
دارد پیشرفت میکند ممکن است  10یا
 15ســال دیگر هم زمان ببرد تا ما شاهد
آن چیزی باشــیم که االن دوست داریم
بگوییــم امریــکا به شــکل کامــل منزوی
شده است.
ëëآیا اروپاییها نگران این نیستند که این
نــوع تصمیمگیــری یکجانبــه و خــارج از
قرارداد امریکا تبدیل به رویه شود؟
چــرا مخالفتها دالیل متعــددی دارد.
از جملــه اینکــه آنهــا نگــران تضعیــف
شــورای امنیــت و حــق وتــو در ســازمان
ملــل هســتند .این گونه اســت کــه جان
بولتونی که میگوید باید به ایران حمله
و برانــدازی میشــد در عیــن حــال بــا
فعال کردن مکانیســم ماشه علیه ایران
مخالف است و آن را سبب تضعیف وتو
در شــورای امنیت سازمان ملل میداند
و اینکــه ممکــن اســت ایــن کار در آینده
توسط دیگر اعضای دائم شورای امنیت

مثــاً چیــن یا روســیه هــم تکرار شــود و
اعتبــار ابزار وتــو از بین بــرود و آن چه بر
ســر جامعــه ملــل آمد بر ســر ســازمان
ملــل هم بیایــد .برای همیــن معتقدند
اگــر امریکاییهــا حــرف شــورای امنیت
ســازمان ملــل را نپذیرند ممکن اســت
ایــن شــورا و ســازمان،اعتبارش را بــرای
دیگــر اعضا هم از دســت بدهد و جهان
در نــزاع میــان قدرتهــای بــزرگ دچار
هرج و مرج شــود .به همیــن دلیل همه
ماجرا ایران نیست .این است که بعضی
کشــورها با وجود نگرانیهای مشترک با
امریکا نسبت به ایران ،درباره این سبک
رفتار ترامپ هم نگران هستند.
ëëاروپاییهــا دربــاره قطعنامــه بــه رأی
ممتنــع قناعــت کردنــد .اما آنهــا تنها به
فاصله یک ســاعت علیه موضــع امریکا
موضــع میگیرنــد .چنیــن موضعگیری
سریع و فعالی را باید چگونه ارزیابی کرد؟
اتفــاق هفته قبل شــورای امنیــت با این
اتفاق متفاوت است .آنجا رأیگیری بود.
اما اینجــا بحث اعالم موضع بود .دفعه
قبــل طبیعی بود کــه اروپاییها بین رأی
مثبت امریکا و رأی منفی چین و روســیه
در میانه بایســتند .آنها نمیخواستند در
اردوگاه روســیه و چیــن و در برابر ترامپ
بایســتند پس رأی ممتنع دادند که البته
همان هم خیلی کمک بود .زیرا اگر رأی
ممتنــع آنهــا مثبــت میشــد کار بــه وتو
میکشــید .االن چــون بحــث رأیگیــری
نیست آنها راحتتر موضعشان را اعالم
میکنند.

البتــه بــاز هــم در پایــان بیانیهشــان
همچنان اتهاماتــی را علیه ایران مطرح
میکننــد تــا مبــادا تصویــر متحــد ایران
از خودشــان بــروز دهنــد .ایــن اســت که
نمیشــود تفاوت چندانی میــان اتفاقی
کــه هفته قبل رخ داد بــا اتفاق این هفته
قائل شد.
ëëآیــا مجموعــه اتفاقاتــی کــه رخ داده را
میتوان بــه نوعی محصول برجــام و به
معنای ادامه داشــتن کارکرد آن و ناقض
ادعایــی گــزاره «برجــام مــرده اســت»
منتقدانبرجام،دانست؟
واقعیت این است که اگر ایران از برجام
خارج شــده بــود کشــورهای اروپایی هم
ایــران را محکــوم میکردنــد .برجــام
یک بخــش فنی داشــت که به تعــداد و
نــوع ســانتریفیوژها ،ذخایراورانیــوم و...
میپرداخت که ایران تمام آن تعهدات
را کنــار گذاشــت .آنچــه از تعهــدات مــا
در برجــام باقی مانــده و اجرا میشــود،
بخــش نظــارت و دسترســی آژانــس بــر
برنامــه هســتهای ایــران ذیــل پروتــکل
الحاقــی اســت .حمایــت اروپــا و حتــی
روســیه و چین از ایران وابســته به همین
بخــش نظارتــی اســت .اگــر ایــران ایــن
بخــش نظارتــی برجــام را کنــار بگــذارد
چــه بســا روســیه و چین هم علیــه ایران
موضع بگیرنــد و به زمانــی برگردیم که
قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران
با رأی مثبت هر پنج عضو ثابت شورای
امنیت تصویب میشــد .بنابراین حفظ
بخشهــای نظارتــی برجــام در شــرایط
کنونــی کامالً ضروری اســت و بــه عنوان
یــک ضربهگیــر عمــل میکنــد و امریکا
را در انــزوا قــرار میدهــد .کنار گذاشــتن
ایــن بخش امریکا را بــرای ایجاد اجماع
جهانی علیه ایران تقویت میکند.
ëëتا چه حد معتقدید نوع مخالفتهای
اروپا با برنامه ترامپ در آستانه انتخابات
میتواند نوعی ســیگنال باشد به جامعه
امریکایی که بگوید ترامپ و تیمش قابل
اعتماد نیستند و نمیشود با آنها کار کرد و
باید به دیگری رأی داد؟
این مباحث نخبگانی اســت و در سطح
نخبــگان امریــکا که در ســطوح سیاســی

و امنیتــی کار میکنند ،رســانهها و تینک
تنکهــا و ...اهمیــت دارد کــه جامعــه
جهانــی چه نگاهــی به امریــکا دارد؟ آیا
امریــکا موفق بــوده یا خیر؟ آیا توانســته
ایران را محدود کند یا باعث افزایش (به
قول خودشــان) تهدید ایران شده است.
اینهــا برای گروه کوچک اما با ســر و صدا
و مؤثر نخبگان امریکایی مهم اســت اما
اکثریــت مردم امریکا اصــاً دغدغه این
مســائل را ندارنــد؛ مشکلشــان کرونــا،
بیکاری ،بیمــه ،نابرابری و فقر ...اســت.
بنابرایــن موفقیت یا ناکامــی ترامپ در
موضــوع ایــران خیلــی اثــری در رأیــش
ندارد .البته دموکراتهــا از این وضع در
مناظرهها اســتفاده میکننــد و میگویند
کــه ببینیــد ترامــپ وضــع را بــه جایــی
رســانده که فقط دومینیکن کنــار امریکا
میایســتد و متحدان از آن دور شــدهاند.
البتــه مســائل امریــکا با چیــن ،مکزیک
یــا کانادا برای مردم هم مهم اســت .در
مــورد ایران تا وقتی ما به ســمت ســاح
هستهای نرویم و جنگی در نگیرد و جان
سربازان امریکایی در خطر نیفتد ،چنان
اثری در رأی مردم و آرای الکترال ندارد.
ëëبه باورتان این موج جدید فشار از سوی
ترامپ با سودای براندازی است یا فراهم
کردن فضا برای گفت وگو؟
میتوانــد هــر دو این خواســتهها باشــد.
کــف خواستهشــان ایــن اســت کــه ایران
تغییــر رفتار بدهد و از نظــر امریکا کمتر
خطرنــاک باشــد و به قــول پمپئو تبدیل
شــود به یک کشــور نرمال .ســقفش هم
برانــدازی اســت .ایــن هــر دو در پــس
ذهــن سیاســتمداران امریکایــی وجــود
دارد .هر وقت زورشــان نمیرســد تغییر
رفتــار را مطــرح میکننــد .امــا هــر وقت
احســاس میکننــد میتوانند یــک قدم
جلو بگذارند ،رفتارهایی انجام میدهند
در راســتای براندازی و تقویت گروههای
تجزیهطلــب یــا برانــداز .کمــا اینکــه اگر
قرار بــود ایران شــروط  13گانــه پمپئو را
بپذیرد دیگر ماهیت جمهوری اســامی
برانــدازی شــده بــود .پــس ترامــپ هم
دنبال تغییر رژیم ایران است اما زورش
نمیرسد.

