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لغو تحریم ها با اجرای قطعنامه  2231هم میسر است
ارتباط دادن برجام به مســائل غیر هسته ای قابل قبول نیست
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

توگوی اخیر بــا روزنامه
وزیــر امور خارجــه در گف 
ایــران مواضعــی را پیرامــون توافــق هســتهای
مطــرح کرد که براســاس آن دولــت جدید امریکا
را در صــورت تمایــل به حل مشــکالت مربوط به
اجرای برجام ،مکلف بــه اجرای قطعنامه 2231
به عنوان عضو ســازمان ملل دانسته و بازگشتش
توگو با ایران مشــروط کرده
به این توافق را به گف 
توگویــی کــه بــه گفتــه ظریــف درباره
اســت؛ گف 
چگونگی بازگشــت امریکا به برجــام خواهد بود.
ایــن موضعگیری با پرســشهای زیادی از ســوی
توگو با
ناظــران رو به رو شــده اســت که مــا در گف 
دیاکو حســینی ،مدیــر برنامه مطالعــات جهانی
مرکز بررســیهای اســتراتژیک ریاست جمهوری
ایران پاسخ آنها را گرفتیم.

رونمایی از ناوشکن تمام ایرانی دنا در آینده نزدیک

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رونمایی و تحویل ناوشکن تمام ایرانی
دنــا در آینــده نزدیک به نیروی دریایی ارتش خبر داد و گفت :این ناوشــکن به
لحاظ امکانات و تجهیزات و عملکرد ،متفاوت از ناوشــکنهای همنسل خود
است.
به گزارش ایرنا ،امیر ســرتیپ حاتمی در مراســم بزرگداشــت هفته بســیج که
بــه صورت ویدئــو کنفرانس و ارتبــاط تصویری با حدود  ۸۰مرکــز وزارت دفاع
در سراسر کشور برگزار شد ،تشکیل بسیج مستضعفین را یک ابتکار بی بدیل
از جانب امام راحل عظیمالشــأن دانســت و با بیان نقشآفرینیهای گسترده
بســیج در تمامی آوردگاههای جمهوری اســامی با اشاره به تعریف فرمانده
معظم کل قوا از بســیج و بســیجی گفت :بســیج صرفاً عضویت در ســازمانی
با این عنوان نیســت؛ و هر یک از آحاد جامعه چنانچه با احســاس مســئولیت
و ایمان راســخ اقدامی را در راســتای ارزشهای اســام و انقــاب انجام دهند
بســیجی هســتند و به معنــای واقعی کلمه بســیج یعنی آمادگــی و حضور در
سنگری که اسالم و قرآن به آن نیاز دارد.

٭٭٭

معــاون وزیــر امور خارجه کشــورمان با ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایران
دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش ایســنا ،سفارت ارمنستان در ایران در پیامی
توئیتــری بــا اعالم خبر دربــاره محتوای این دیدار نوشــت :ســفیر تومانیان و
عبــاس عراقچــی دربــاره حــل و فصــل مناقشــه قرهبــاغ ،مســائل مربوط به
روندهای پس از جنگ ،مشــارکت بازیگران منطقهای و فرامنطقهای و نقش
محتمل آتی آنها تبادل نظر کردند.

توقیف ۲۰شناور خارجی صید ترال در خلیج فارس

فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اســامی از توقیف  20شــناور
صیــد تــرال در خلیــج فــارس خبــر داد .به گــزارش تســنیم ،ســردار علیرضا
تنگســیری در حاشــیه آیین آغاز ســاخت باغموزه دفاع مقدس بوشهر گفت
که پس از صدور مجوز مقابله با صید غیرمجاز «ترال» ،نیروی دریایی سپاه
 ۲۰فروند شناور خارجی را که صید ترال انجام میدادند ،توقیف و صید آنها
را بین مردم که دچار مشکالت اقتصادی بودند تقسیم کرده است.
او با بیان اینکه مکان مناسب برای صید ترال در شمال اقیانوس هند است
و بایــد در جاهایــی انجام شــود که تور آن به کف و بســتر دریــا اصابت نکند،
تأکید کرد :سیاســت این نیرو براساس تصمیمگیری مجلس انجام میشود.
از صاحبان شــناورهای صنعتی تقاضا میشــود با توجه به بزرگی شــناورها و
اینکه اگر میتوانند در اعماق بزرگ و دریاهایی بروند که تورشــان بســتر دریا
را تخریــب نکنــد تا نــان دیگران آجر و جوانــان بیکار نشــوند .فرمانده نیروی
دریایی ســپاه درباره مبارزه این نیرو با قاچاق ســوخت هم گفت :تاکنون ۲۵
فروند کشــتی قاچاق ســوخت توسط نیروی دریایی ســپاه توقیف و بالفاصله
تحویل قوه قضائیه شده است.
او بــا تأکیــد مبارزه مســتمر بــا قاچاقچیان ســوخت ،کاال و مواد مخــدر افزود:
توصیه میشــود به اقتصاد کشــور ضربــه وارد نکنند و کمک کنند ،اما ســعی
کردهایم درگیر نشویم ،ولی قطعاً کوتاه نمیآییم و نیروی انتظامی هم کوتاه
نمیآید.

ظریف در کنفرانس افغانستان شرکت میکند

ســخنگوی وزارت امورخارجه از حضور محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشــورمان در کنفرانس مجازی افغانســتان  ۲۰۲۰در ژنو خبر داد .به گزارش
ایرنا ،ســعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امورخارجه از حضور محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در کنفرانس مجازی افغانستان  ۲۰۲۰در
ژنو خبر داد .
وی افزود :کنفرانسهای ژنو برای افغانســتان هر چهار ســال یکبار تشــکیل
میشود و محور اصلی مباحث آن تعهد کشورها برای برقراری صلح و ثبات
و توسعه در افغانستان است.گفتنی است کنفرانس سال جاری با حضور ۶۶
کشــور و  ۳۲ســازمان بینالمللی به جهت محدودیتهای ناشــی از کرونا به
صورت مجازی برگزار میشود.

مجلس چگونه به رفع تحریمها کمک کند

ëëآیــا ایــن موضعگیــری ایــران مبنی بــر تفکیک
قطعنامــه و برجــام از یکدیگــر میتوانــد از منظــر
مقــررات بینالمللــی و از ســوی امریکا بــه چالش
کشیدهشود؟
متــن برجام چون دربــاره خروج یکجانبه یک
کشــور از آن تکلیــف را روشــن نکــرده ،موضعــی
درباره اینکه اگر کشور خارج شده از توافق بخواهد
یکبــار دیگر بــه آن بازگــردد ،نــدارد .بنابراین این
مســأله تابع تفســیرها و توافقهای سیاسی است.
امــا برخــاف برجــام ،قطعنامههــای شــورای
امنیــت صراحت دارند و کشــوری که قبــاً یکی از
قطعنامهها را نقض کرده براحتی میتواند بدون
هیچگونه پیش شرطی به اجرای دوباره قطعنامه
تن دهد .ممکن است امریکا در برابر این پیشنهاد
مقاومت کند اما بهخاطر تخلفهای گذشتهاش
در موضعی نیســت که بتوانــد امری را به اعضای
باقــی مانــده در برجام دیکته کند .ایــران از نقض
پیمــان امریکا و زیرپا گذاشــتن قطعنامه  2231از
طرف امریکا ،متحمل خســارت شده و به همین
علت ،امریکا نمیتواند بدون جلب رضایت ایران
یعنــی خســران دیدهترین عضــو برجام ،چشــم
بــر گذشــتهها ببنــدد و با خیــال راحت بــه برجام
برگردد.
ëëشــاید به همیــن خاطــر آقــای ظریف گفتنــد در
صورتی که امریــکا قطعنامه را اجرا کنــد باید برای
بازگشــت به برجام بــا ایــران مذاکره کنــد .آیا این
حرف به این معناســت که ایران شــرایطی را برای
پیوستنمجددامریکابهبرجاممطرحخواهدکرد؟
و اگر بله؛ چه مواردی را ممکن است مطرح کند؟
رفتــار امریکا در نزدیک به ســه ســال گذشــته
و بــا خروج از برجــام هرگز عادی نبــوده و اعتماد
جهانی به اینکه امریکا میتواند یک طرف معتبر
در توافقهــای بینالمللــی باشــد را از خــودش
ســلب کــرده اســت .اگر بنا باشــد کــه امریکا فقط
قطعنامه  2231را اجرا کند نیازی به اعتمادسازی
بینالمللی ندارد و صرفاً با گذشت زمان و ارزیابی
پایبندی آن به قطعنامــه ،میتوان به جدیت آن
در اجــرای قوانین بینالمللی پی بــرد .اما امریکا
نمیتوانــد براحتی اجــرای قطعنامه ،بــه برجام
برگــردد .بــه این دلیــل ســاده که اعضــای برجام
از حقوقــی برخوردارنــد کــه سوءاســتفاده از آنهــا
میتوانــد برجــام را نابــود کند .امــروز ما مطمئن
نیستیم که حتی با وجود تغییر دولت در واشنگتن،
امریکا صالحیت و شایســتگی برخــورداری از این
حقوق را داشته باشد .بنابراین صرف نظر کردن از
شروطی که چنین اطمینانی را به ما بدهد ،ممکن
اســت اشتباهی بزرگ باشــد؛ اما مسأله فقط این
نیست .امروز شنیده میشود که افرادی نزدیک به
آقای بایدن ،بازگشت امریکا به برجام را مشروط
بــه اجــرای اقداماتــی از جانــب ایــران کردهانــد.
تسلیم شدن به این وسوسهها نه تنها اشتباه بلکه
خطرنــاک اســت و میتوانــد هرگونه چشــمانداز
رســیدن به مصالحه را از نخستین روزهای دولت
آقای بایدن نابود کند .اگر آنها بخواهند وارد بازی
شــرط گذاری در اجرای تعهدات خود شوند ،باید
آماده شــنیدن شروط ســنگین تری از طرف ایران
باشند که پرداخت خســارت ناشی از تحریمهای
یکجانبهکمترینآنهاست.
ëëایران اعالم کرده است که اگر آقای بایدن تحقق
منافع اقتصادی ایران را مشروط به انجام اقداماتی
کند ،این موضوع را نمیپذیــرد .خب در حالی که
برخیمعتقدندرئیسجمهوریمنتخبامریکابا

دانیال شایگان

ëëآقــای ظریف در مصاحبه اخیرشــان بــا روزنامه
ایران مواضعی را پیرامون برجام مطرح کردند که
از نــگاه ناظــران به نوعی مواضع جدید محســوب
میشــد .از جملــه اینکه ایشــان به طور مشــخص
امریــکا را بهعنــوان یکــی از اعضای ســازمان ملل
مکلف به اجرای قطعنامه  2231دانســتند و گفتند
اگــر ایــن کشــور بــه تعهــدات خــود در چارچــوب
ایــن قطعنامــه عمــل کنــد ،ایــران هــم تعهــدات
برجامی خود را به طور کامــل اجرا میکند .آیا این
موضعگیــری به معنای تمایل ایــران برای تفکیک
قطعنامهازبرجامبود؟
همانطور که میدانیم قطعنامه  2231شورای
امنیت ضامن حقوقی برجام اســت و تنها دلیلی
اســت که موجب میشــود رعایت برجــام به یک
تعهــد بینالمللــی بــرای همــه کشــورهای عضو
ســازمان ملل متحد تبدیل شــود .یکــی از دالیلی
کــه از همــان ابتدا ایــن ایده یعنی قــرار دادن یک
قطعنامه شــورای امنیــت در پشــتیبانی از برجام
بــه میان آمد ،این بود که نقض برجام را از جانب
همه طرفها مســاوی با نقض قطعنامه شورای
امنیت محســوب کند و نــه فقط نقض یک توافق
چندجانبه .بنابراین کشوری که عضو برجام است
ملتزم به اجرای قطعنامه پشتیبان و اعتباربخش
به آن هم هســت و کشوری که عضو سازمان ملل
اســت ،ملتزم بــه اجــرای قطعنامههای شــورای
امنیت و از جمله قطعنامــه  2231خواهد بود که
احتــرام به مفاد توافق برجام را برای همه الزامی
میکنــد .ب ا وجود این همبســتگی متقابل ،این دو
از هم جدا هســتند؛ بنابراین امــکان تفکیک آنها
وجود دارد.
ëëبرخــی معتقدند کــه برجام بخشــی از قطعنامه
محســوب میشــود و اجرای تعهدات قطعنامه به
خودی خود به معنای بازگشــت امریــکا به برجام
است.نظرشماچیست؟
برجــام ســازوکارها ،وظایــف و حقــوق مندرج
و منحصــر بــه خــود را دارد که رعایــت قطعنامه
از ســوی کشــورهای عضو ســازمان ملل متحد به
خــودی خــود به آنهــا امــکان نمیدهد کــه از این
ســازوکارها بهرهمند شــوند .این ســازوکار در حال
حاضــر مختص ایــران و گــروه  4+1اســت .به این
ترتیب ،امریکا میتواند مانند سایر کشورها خود را
یکبــار دیگر به اجرای کامل و بند بهبند قطعنامه
 2231ملتــزم کند بدون آنکــه از حقوق و وظایف
یک عضو در برجام بهرهمند باشد.

دیدار و گفتوگوی عراقچی با سفیر ارمنستان در ایران

ادامه از صفحه اول

این امر هم در دوره تبلیغات انتخاباتی جو بایدن قابل توجه بود و هم کسی که روی
کار آمده ،معاون اول باراک اوباما رئیسجمهوری پیشــین امریکا بوده که برجام در
زمان حضورش ،منعقد شده است.
با این اتفاق ،تمامی متولیان نظام و چهرههای سیاســی کشــور باید منافع ملی را در
نظــر داشــته و از تغییر رویکردی که صورت گرفته ،اســتقبال کنند .مــا باید بتوانیم از
این فرصت نهایت اســتفاده را ببریم تا شــاید فشار اعمال شده بر شهروندان خود را
حداقلی کنیم یا از میان برداریم و به فکر گشایشهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
باشیم .قطعاًاین اتفاق بهعنوان کارنامه مثبت نظام سیاسی کشور هم تلقی میشود
و خوشبینی بیشتر شهروندان را نسبت به حاکمیت بهدنبال خواهد داشت .اینکه از
االن بخواهیم براســاس منافع جناحی اظهارنظر کنیم قطعــاً راه بهجایی نخواهیم
برد.
در این میان یکی از نهادهایی که تحرکات آن همواره مورد توجه بوده ،مجلس شورای
اسالمی است .هرچند از لحاظ سیاسی میتوان گفت که در جریان مقابل دولت قرار
دارد اما وقتی پای منافع ملی و مشــکالت مردم در میان اســت ،انتظار هماهنگی و
تعامل با دولت از نمایندگان میرود.
الزم نیســت در مورد اینکه «اگر این رفع تحریمها رخ دهد به نفع جریان سیاســی ما
اســت یا خیر» بحث کنیم .تحریمها ظلمی اســت که سالیان سال به نظام و کشور و
بخصوص شــهروندان ما رفته و بیتوجه به مناسبات سیاسی -جناحی داخلی باید
در مورد آن تصمیم بگیریم.
در این هنگامه مبادا از مجلس پیام متفاوت به دنیا مخابره شود .نباید دولت آینده
امریکا که هنوز روی کار نیامده با مطالبی که هم از نظر سیاسی و هم از منظر منطقی
با ادبیات مســئوالن کشــور ما ســازگاری ندارد ،مورد خطاب قرار گیرد .بهتر اســت که
مجلس با دولت برای آنچه که منافع ملی کشــور را بهدنبال دارد همچون بازگشــت
به برجام و رفع تحریمها هماهنگ باشــد .حتی اگر نیاز به وضع قوانینی هم باشــد
متناسب با وضع موجود نسبت به تصویب آن اقدام شود.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس یازدهم خود را «انقالبی» میخوانند و از همان
زمــان آغــاز بــکار خود ،دغدغــه «معیشــت مــردم» را مطرح کــرده و بهدنبــال رفع
احتیاجات جامعه هستند ،باید در مرحله عمل هم نشان دهند که واقعاً به «انقالبی
بودن» خود ،پایبند هســتند و برای منافع ملی هر کاری خواهند کرد .آنها بهتر از هر
کســی میدانند که دلیل اصلی مشــکالت معیشــتی مردم ،تحریمهای ظالمانهای
اســت که بر کشور ما تحمیل شده و اگر هم گشایشــی در جهت منافع ملی رخ دهد،
نباید آن را قربانی منافع جناحی خود کنند.
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دیاکو حســینی در گفت و گو با « ایران» و با اشاره به مصاحبه اخیر ظریف:

تسلیت روحانی به مناسبت
درگذشت آیتاهلل جعفری و حجت االسالم راستگو

رئیــس جمهوری در پیامی با تســلیت رحلت حضرت آیتاهلل ســید یحیی
جعفــری ،امام جمعه کرمان به حوزههای علمیه ،شــاگردان ،دوســتداران و
بویــژه بیت مکرم ایشــان و مردم قدرشــناس اســتان کرمان ،بــرای این عالم
پرهیزگار از درگاه خداوند سبحان ،علو درجات مسألت کرد .
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حجتاالســام حســن
روحانی همچنین در پیامی با تســلیت درگذشت حجتاالسالم والمسلمین
محمدحســن راســتگو بــه حوزههــای علمیــه ،عمــوم عالقهمنــدان و بویــژه
خانــواده محتــرم آن مرحوم ،برای ایشــان از درگاه خداونــد بزرگ رحمت و
مغفرت الهی و همجواری با صالحان مسألت کرد.
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فشاری که تحریمهای دولت ترامپ علیه اقتصاد
ایــران به وجود آورده اســت ،دســت پرتــری برای
مذاکرهباایراندارد،اهرمفشارایرانبرایدسترد
زدنبهخواستهامریکاچهخواهدبود؟پیشترایران
گزینه خــروج از «ان پی تی» را مطــرح کرده بود آیا
ممکناستاینگزینهراهنوزمدنظرداشتهباشد؟
ط گذاری بین ایــران و امریکا
اگر مســابقه شــر 
آغاز شــود ،هیچ احتمالی بعید نیســت و تا جایی
که اطالع دارم ،دولت برای همه گزینهها آمادگی
دارد؛ از بــاال بردن ســطح غنیســازی تا بیشــتر از
 20درصــد گرفتــه تا خــروج از ان پی تــی .اما باید
این توجه را داشــته باشــیم که دولت آقای بایدن
هنــوز شــکل نگرفته و ســمتگیری آن مشــخص
نیســت ،بنابراین نباید عجله کنیــم .ما میدانیم
کــه عــدهای در میان دموکراتها به اشــتباه تصور
میکننــد کــه آقــای بایــدن بایــد از میــراث دولت
ترامپ برای چانه زنی با ایران و گرفتن امتیازهای
بیشــتر اســتفاده کند .امــا این را هــم میدانیم که
گروهی دیگر به نتایج درســتی رسیدهاند از جمله
اینکــه افتادن در دام توصیه قبلــی میتواند برای
شروع یک دیپلماســی موفق ،ویران کننده باشد.
مــا امیدواریــم که دولت آقــای بایدن راه درســت
را انتخــاب کند ،اما امیدواری اســتراتژی نیســت؛
زمانــی کــه سیاســتهای رســمی دولــت بعــدی
امریــکا اعالم شــود ،بســرعت بــه آنهــا فهمانده
خواهد شــد که با چــه نوع انتخابهایــی در ایران
مواجههستند.
ëëکشــورهای  4+1تــا االن در ایــن رابطــه موضــع
صریحــی نداشــتهاند آیــا آنهــا موافــق بازگشــت
مســتقیم امریــکا به برجــام هســتند یــا در صورت
شــرطگذاری احتمالی دولت بایــدن با او همراهی
خواهندکرد؟
مــن نمیتوانــم پیشبینی کنــم که آیــا بویژه
ســه کشــور اروپایــی مرتکب اشــتباه خواهند شــد
یا خیــر .بیانیه اخیر ســه کشــور در ابــراز نگرانی از

فعالیتهای هستهای ایران در حالی که طی سال
های اخیر چیزی جز ابراز تأســف نسبت به نقض
فاحــش برجــام و قطعنامــه  2231نداشــتهاند،
مأیــوس کننــده بــود .فکر میکنــم ایــن انتظاری
منطقــی اســت که فرد قانون شــکنی کــه مدتی از
جامعه طرد شده ،برای پذیرفته شدن در جامعه،
شرط نمیگذارد .به نظر میرسد ،اروپاییها خود
را مســتعد ارتــکاب چنین خطای منطقی نشــان
دادهاند مگر آنکــه در ماههای آینده خالف این را
ثابت کنند.
ëëدر صورتی که دولت جدید امریکا برای بازگشت
توگو کند ،آیــا احتمال دارد
به برجام بــا ایران گف 
درخواست مذاکره با ایران پیرامون سیاستهای
منطقهایوفعالیتهایموشکیایرانراهمدنبال
کند؟ چون در برجام ،تکلیف مســأله فعالیتهای
موشــکی ایــران به صراحت مطرح نشــده اســت
و ممکن اســت آقــای «بایــدن» با همراهــی اروپا
بخواهد ابهامات این توافق را برطرف کند و اشــاره
صریح تری به فعالیتهای موشــکی ایران داشــته
باشد.
در اینجــا دو مســأله کــه البتــه بارها هــم تکرار
شــده ،باید تفکیک شود .اول اینکه برجام توافقی
منحصراًدرباره برنامههای هستهای و تحریمهای
مرتبط با آن بود .برای طرفین این بدان معنا نبود
کــه ما به تحریمهای غیرهســتهای و اهمیت رفع
آنها بیتوجه هستیم یا ایران و امریکا نگرانیهایی
درباره سایر ابعاد سیاستهای منطقهای و دالیل
تنــش در روابط دوجانبــه ندارند .با ایــن حال ،در
آن زمــان به دالیل کامالً مجاب کنندهای تصمیم
گرفته شــد کــه ایــن مســائل از توافق برجــام کنار
گذاشــته شوند و رسیدگی به آنها به زمان مناسب
و چارچوب مذاکراتی دیگر موکول شود .بر اساس
همیــن منطــق ،ربــط دادن ملتــزم شــدن دوباره
امریــکا بــه انجــام تعهداتــش در برجام به ســایر
اختالفــات غیرقابــل قبــول اســت .اما نکتــه دوم

و مهمتــر اینکــه؛ تاکنــون باید برای امریکا روشــن
شــده باشــد که ایران هرگز درباره «سیاســتهای
منطقــه ای» و «برنامههــای موشــکی» بــا هیــچ
توگو
کشــوری مذاکــره نخواهــد کــرد اما بــاب گف 
دربــاره «امنیــت منطقــه» و «برنامههــای
تســلیحاتی در منطقه» باز است .ما نه تنها با این
نــوع مذاکــرات مخالــف نبودهایــم بلکه تــا امروز
طرحهــای مختلفــی هم بــرای امنیــت منطقه از
راه اعتمادســازی ارائــه دادهایم .پیشــنهاد انعقاد
پیمان منــع تجاوز ،طــرح صلح هرمز ،پیشــنهاد
چهار مادهای برای حل بحران یمن و قبل از همه
اینها ،طرح ایران برای مبارزه با خشونت و افراطی
گری که در اولین تجربه شــرکت آقای روحانی در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1392
بهعنوان قطعنامه مجمع به تصویب رسید ،جزء
ایــن طرح هاســت امــا همگــی مــورد بیاعتنایی
برخی کشــورهای منطقه قرار گرفتند .همانطور
که دکتر ظریف در مصاحبه با شــما اشاره کردند،
علت اینکه موضوعات منطقهای از دامنه مسائل
مذاکراتی در برجام کنار گذاشته شد ،عدم آمادگی
امریــکا بود نه عدم آمادگی ایران .اگر امریکاییها
آماده باشــند که درباره امنیت منطقهای شــامل
تعییــن تکلیــف تســلیحات هســتهای اســرائیل،
فروش بیوقفه تسلیحات امریکایی به کشورهای
منطقــه ،پایگاههــای متعــدد و دخالــت نظامــی
امریکا مذاکره کنند ،فکر نمیکنم ما مانعی برای
توگوها داشته باشیم.
شرکت در آن گف 
ëëآقای «بایدن» بعد از پیروزی اشــارهای به برجام
نداشــته اســت و گمانه زنیهــا پیرامــون اقدامات
احتمالــی او در ســطح رســانهها مطــرح اســت.
بــا مواضعی کــه اخیــراًمقامهــای بلندپایــه ایران
داشــتهاند ،پیشبینی شــما از وضعیــت چند ماه
آینده و تصمیمات دولت تازه امریکا درباره ایران و
برجامچیست؟
مــن قادر نیســتم آینــده را پیشبینــی کنم اما
مطمئن هســتم کــه دولت امریکا برای بازســازی
اعتبــار زخم خوردهاش به اقدامات شــجاعانهای
نیاز دارد که بازگشت به تعهداتش در برجام یکی
از آنهاســت .آقای بایدن در زمان مذاکره و انعقاد
توافــق برجــام معــاون رئیسجمهــوری امریــکا
بــود و بــه خوبــی میدانــد کــه برجــام عالیترین
شــکل توافق ممکــن در آن موقع بــود و هنوز هم
بهتریــن توافق قابل دســترس بــرای رفع نگرانی
از برنامههــای هســتهای ایران و رفــع تحریمهای
هســتهای اســت .با این حــال اولیــن چالش آقای
بایدن ،غلبه بر کسانی است که با تحلیل نادرست
از سیاســتهای داخلــی و خارجــی ایــران ،او را
تشــویق به در پیش گرفتن سیاستهای مخاطره
آمیــزی میکننــد کــه بــه راحتــی میتوانــد او را از
مســیر موفق در سیاســت خارجــی دور کنــد .این
کامالً قابل درک اســت که ما دیگر در ســال 2015
نیستیم و شرایط سیاســی تغییر کرده است .ما از
ابتدا مطالباتی داشتیم که در برجام محقق نشد؛
همانطور که امریکاییها مطالباتی داشتند که به
آن نرسیدند .امروز که ایران ضررهایی را بهخاطر
عهدشکنی امریکا متحمل شده ،لیست مطالبات
ایران طوالنیتر از قبل هم شده است .اما تا وقتی
که امریکا به همه تعهداتش مطابق برجام عمل
نکرده ،مســیر رسیدگی به سایر چالشها مسدود
اســت .بازگشــت بیقیــد و شــرط امریــکا بــه این
تعهدات ،شــانس اینکه مســیرهای تازهای پیش
روی دو کشور گشوده شود را افزایش میدهد.

وزرای خارجه فرانسه ،انگلیس و آلمان در برلین درباره برجام رایزنی کردند

دیپلمات امریکایی :تحریمها با فرمان اجرایی بایدن میتوانند لغو شوند
گروه سیاســی /در حالــی که رســانههای غربی
از انتخــاب «آنتونــی بلینکــن» به عنــوان وزیر
خارجــه دولــت جدیــد ایــاالت متحــده خبــر
میدهنــد ،گمانهزنیهــا پیرامــون اقدامــات
احتمالــی دولــت «جــو بایــدن» ،رئیــس
جمهــوری منتخــب امریــکا برای بازگشــت به
برجام افزایش یافته اســت .رســانه امریکایی
نیویورک تایمز به نقل از منابع خود خبر داده
اســت کــه رئیــس جمهــوری منتخــب امریکا
میخواهــد «بلینکــن»  ۵۸ســاله را بــرای این
سمت معرفی کند« .بلینکن» از سال  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۳میالدی زمانی کــه بایدن معاون باراک
اوبامــا بــود ،مشــاور امنیــت ملــی بایــدن بود،
بــا این حــال «بلینکــن» کار خــود را در وزارت
امــور خارجــه امریــکا در دولــت بیــل کلینتون
آغــاز کــرده اســت .روزنامــه «ایندیپندنــت»
اولویتهــای وزیــر خارجــه احتمالــی امریــکا
را تحکیــم جایــگاه امریــکا در دنیــا بــه عنــوان
متحــدی قابــل اطمینــان و بازگشــت بــه
ســازمانها و توافقهــای بینالمللــی میداند
کــه ترامــپ از آنها خارج شــده اســت .برجام،
توافــق پاریس و ســازمان بهداشــت جهانی از
جملــه ایــن توافقــات اســت .پس از شکســت
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت
متحــده و بــا در نظــر گرفتــن وعدههایــی کــه
رئیــس جمهــوری منتخــب امریــکا مبنــی بــر

بازگشــت بــه پیمانهــای چندجانبــه مطــرح
کرده اســت ،انتظار مــیرود که «بایدن» بدون
امــا و اگــر مســیر بازگشــت مجــدد کشــورش
بــه توافقــات بینالمللــی از جملــه برجــام را
هموار ســازد .این در حالی است که به اعتقاد
ناظــران او میتوانــد بــا چنــد فرمــان اجرایــی
همــه تحریمهای یکجانبــه ترامپ علیه ایران
را لغو کنــد« .فرانک ویزنر» ،عضو ســابق تیم
امریــکا در مذاکــرات هســتهای ایــران چنیــن
اعتقادی دارد .او در گفتوگو با ایرنا در پاســخ
به این ســؤال که آیا کنگره و دیگران میتوانند
موانعــی را بــرای صــدور فرمانهــای اجرایی
بایدن در لغو تحریمها ایجاد کنند ،گفت :باید
به یاد داشــته باشید که خود برجام در اساس،
یــک فرمــان اجرایی اســت .ایــن توافــق البته
یــک متمــم دارد که اگــر تغییــری در محتوای
آن داده شود ،کنگره باید در جریان قرار گیرد.
در غیــر این صورت ،برجام ،وضع تحریمها یا
بازگرداندن آنها ،همه از راهکار فرمان اجرایی
انجام میشــود .این دیپلمات پیشــین امریکا
گفت :همانطوری کــه وزیر امور خارجه ایران
گفــت ،میتوان بــا فرمان اجرایــی کار را پیش
بــرد و بــا کاربــرد قــدرت اجرایــی ،فرمانهای
اجرایی پیشین را لغو کرد.
ایــن گمانهزنیهــا در حالــی مطرح اســت
کــه پایگاه خبــری  Justsecurityبه نقل از یک

منبع نزدیک به «بایدن» گزارش داد ،با توجه
بــه اینکــه از زمــان تحلیــف رئیــس جمهوری
بعــدی امریــکا تــا زمــان برگــزاری انتخابــات
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ماه فرصت اســت ،انتظار میرود که بایدن در
همین زمان بازگشــت ایــران به تعهدات خود
ذیل توافق هستهای را تضمین کند .این مقام
ســابق امریکایی همچنین مدعی شده ،بایدن
ســپس از احیــای اعتبــار امریــکا بــرای همراه
کــردن متحدان نزدیک خود در اروپا اســتفاده
خواهــد کــرد و دیپلماســی دیگــری را بــرای
توســعه برجــام ،محکــم کــردن بندهــای این
توافق و رویکرد ایــران در منطقه آغاز میکند.
وزرای خارجــه کشــورهای طــرف برجــام هــم

بــه مــوازات رایزنیهایی کــه در امریــکا درباره
برجــام صــورت میگیــرد ،بــا یکدیگــر دیــدار
کردهانــد .ســخنگوی وزارت خارجــه آلمــان
اعــام کرد کــه هایکو مــاس وزیــر خارجه این
کشور با «دومینیک راب» و «ژان ایو لودریان»
همتایان انگلیسی و فرانسوی خود روز گذشته
(دوشــنبه) در برلین گرد هــم آمدهاند و محور
این دیدار نیز توافق هستهای ایران بوده است.
بــه دنبــال ایــن نشســت در برلین«،آنــدرو
ساســه» ســخنگوی وزارت خارجــه آلمــان
گفت که این نشســت با هدف بررســی رویکرد
بعــدی همه امضــا کنندگان برجــام و احتماالً
دولــت بعــدی امریــکا بــود.وی توضیــح داد:
«بر این باوریم که یک رویکرد ســازنده توســط
دولــت امریــکا دربــاره برجــام میتوانــد بــه
طــور قابل توجهــی در از بین بــردن وضعیت
ناخوشــایند کنونــی که شــاهد هســتیم و ایجاد
چشــم اندازهای جدید به حفظ برجام کمک
کند» .این مقام آلمانی با ادعای نقض برجام
ازســوی ایــران خواســتار توقــف ایــن مســأله و
پیــروی از تمــام مفــاد آن شــد و افــزود که این
نشســت با هدف رسیدگی به موضوع موشکی
ایــران و نقش منطقه ای گســترده تر آن که در
برجام لحاظ نشده است ،نیز بود.او در خاتمه
در زمینــه بیم اروپا از اقدامــات بعدی ترامپ
علیه ایران پیش از ترک کاخ ســفید گفت ،اگر

چنین اقداماتی وجود داشته باشد ،در صورت
وقوع آنها را ارزیابی میکنیم.
افزایش احتمال بازگشــت امریکا به توافق
هســتهای از همیــن حــاال همپیمانــان عربــی
امریــکا در منطقــه بویــژه عربســتان را نگــران
کرده اســت .شــاید از این روســت که «عبداهلل
المعلمی» ،نماینده دائم عربســتان سعودی
در ســازمان ملل متحد مدعی شــده که توافق
هستهای ایران دیگر مرده است« .المعلمی»
کــه به داشــتن مواضع ضد ایرانی در ســازمان
ملــل شــناخته شــده اســت ،دربــاره احتمــال
توافــق بــا ایــران در دوره «جــو بایــدن» گفت:
دولــت بایدن خواهــد فهمید که بایــد با ایران
توافق جدیدی امضا کند؛ چرا که توافق فعلی
مرده است .این در حالی است که وزیر خارجه
عربســتان ســعودی نیز در اظهارات مشابهی
خواســتار مشــارکت کشــورهای عربی از جمله
در هرگونــه توافــق احتمالــی امریــکا بــا ایران
شده اســت« .فیصل بن فرحان» در گفتوگو
بــا شــبکه خبــری «انبیســی» ادعــا کــرد کــه
عربســتان بایــد در هرگونه مذاکــره بالقوه بین
دولت بعدی امریکا و ایران در زمینه هستهای
مشارکت داشته باشد که نه تنها فعالیتهای
هســتهای ایــران را محــدود کنــد ،بلکــه در پی
آنچــه که وی رفع رفتارهای خصمانه ایران در
منطقه خواند ،باشد.

