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دهقانی فیروزآبادی ،استاد دانشگاه در گفتوگو با «ایران»:

 11هزار پرونده بازپسگیری اموال بنیاد مستضعفان

مریم ساالری

خبرنگار دیپلماسی

سایت صدای ایران

شــرط به برجام برگــردد و تعهداتــش را انجام
دهد .ولی با این روشی که بایدن در پیش گرفته
طبیعتــاً ایــن کار را نمیکنــد .بنابراین ایران هم
موضعش االن اقدام در برابر اقدام است یعنی
متناظــر بــا اقداماتــی کــه امریکاییهــا میکنند
ایران هم این کار را انجام میدهد .اگر بخواهیم
عملــی به موضــوع نــگاه کنیم اگر هــر دوطرف
بخواهند مصمم باشــند کــه این موضوع را حل
کننــد همیــن گام بــه گام و مرحلــه بــه مرحلــه
میشود و بهصورت متناظر خواهد بود.
چنانکــه گفتم هدف بایدن از عدم بازگشــت
یکدفعهای به برجام این اســت تا از بازگشت به
برجام ،اهرم چانه زنی بسازد و قدرت چانه زنی
و اهرمهای مذاکراتی ایران را تضعیف و کاهش
دهــد .به گونهای کــه ایــران را از کارتهای چانه
زنــی و تمرکــز بر مطالبــه رفع همــه تحریمها و
پیگیــری ســایر خواســتهها مثل طلب خســارت
محــروم کنــد .در حالی که گزینــه حداقلی برای
ایــران آن اســت که هــردو طرف بــه نقطه صفر
برجــام برگردنــد .یعنــی برداشــتن تحریمهــا
توســط امریکا در برابر انجام تعهدات برجامی
توسط ایران.
ëëایــن بیاعتمــادی بــرای برداشــتن قــدم اول
در حالــی وجــود دارد که بــه هر حال شــناختی از
دیپلمــات های دولــت کنونی امریکا بــا توجه به

مذاکرات هســتهای و دســتیابی به برجــام وجود
دارد .آیا بــا در نظــر گرفتن این ســابقه نمیتوان
پیشبینی کرد که بحران بیاعتمادی در شــرایط
جاری کمتر شده باشد؟
مــن معتقدم کــه نه تنهــا ایــن بیاعتمادی
کمتر نشــده اســت بلکه با تأخیر بایــدن در رفع
تحریمها رفته رفته در حال تشــدید نیز هســت.
اتفاقــاً یکی از مســائل موجــود این اســت که در
داخــل ایــران در مــورد سیاســت و نیــات بایدن
اجمــاع نظــر وجــود نــدارد .حداقــل نیمــی از
ســاختار سیاســی ایران نســبت به دولت بایدن
شــدیداً بیاعتمــاد اســت .بخشــی از نیروهــای
سیاســی قدرتمنــد در ایــران بــر ایــن باورنــد که
عدهای میخواهند موضوع هستهای را با بایدن
در کوتاه مدت حل کنند .حداقل در زمان ترامپ
تقریباً همه نیروهای سیاســی برایــن باور بودند
که او قابل اعتماد نیست .ولی االن در ایران یک
دوگانگی وجود دارد و عدهای معتقدند که با در
نظر گرفتن ســابقه برجام میتوان با بایدن کنار
آمد اما در عین حال بخشــی از ســاختار سیاسی
اســتدالل میکنــد که خطر بایــدن از ترامپ هم
بیشــتر اســت و این مسأله هم ســابقه تاریخی و

خبر دیگر اینکه ،روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از سه
دیپلمــات که ادعا میکنند از نتیجه تحقیقــات آژانس بینالمللی انرژی
اتمی از دو سایت در ایران مطلع شدهاند ،آورده است که بازرسان آژانس
بهتازگی شــواهدی بهدست آوردهاند که نشان دهنده وجود فعالیتهای
هســتهای اعــام نشــده در ایــران اســت .بهگــزارش ایســنا ،ایــن روزنامه
امریکایی در گزارش ادعایی خود بهنقل از این دیپلماتها آورده است که
نمونههای گردآوری شــده در پاییز گذشته از دو سایت در ایران حاوی فلز
رادیواکتیو بوده است که میتواند نشان دهد ایران فعالیتهایی در زمینه
تســلیحات هستهای داشته است .این منابع آگاه گفتهاند که بهطور دقیق
از ماهیت یافتههای جدید بازرسان آژانس مطلع نیستند.

بازداشت  11ایرانی در مرزهای امریکا

شــنیدیم کــه ،اداره گمــرک و مرزبانــی ایــاالت متحــده اعــام کرد
کــه گروهــی متشــکل از  ۱۱ایرانــی را کــه اوایــل هفتــه جــاری بهصورت
غیرقانونــی از مرز مکزیک به ایالت آریزونای امریکا وارد شــده بودند،
بازداشــت کــرده اســت .بــه گزارش ایســنا بــه نقل از شــبکه یــورو نیوز،
طبق بیانیه مطبوعاتی این ســازمان ،تعداد ایرانیان بازداشتشده در
سالجاری ،باالترین میزان طی دو سال اخیر بوده است.در سال ۲۰۲۰
میالدی مأموران مرزبانی امریکا  ۸ایرانی را بازداشت کرده بودند ،این
در حالی اســت که شمار دستگیرشــدگان ایرانی در سال  ۲۰۲۱میالدی
ش از این در ماه گذشــته جو بایدن،
تا کنون به  ۱۴تن رســیده اســت.پی 
رئیسجمهــوری تــازه امریــکا با امضای یــک فرمــان اجرایی تصمیم
دونالــد ترامپ  -رئیسجمهوری ســابق  -را در مــورد مرزهای جنوبی
ایــاالت متحــده و ســاخت دیــوار فســخ کــرد و خواهان «یک سیســتم
مهاجرتی جامع و انسانی مطابق با ارزشهای امریکایی» شد.

دعوت واتیکان از آیتاهلل محقق داماد

دســت آخر اینکــه ،ســفارت ایتالیا و ســفارت واتیــکان در تهــران از
جانب واتیکان ،از آیتاهلل دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه
مطالعات اســامی فرهنگســتان علوم جمهوری اســامی ایــران برای
شرکت در مراسم دیدار نمایندگان ادیان اصلی و همچنین دانشمندان
برجســته جهــان در چارچوب کنفرانــس  cop۲۶دعوت بــه عمل آورد.
به گزارش ایســنا ،این مراســم در تاریخ  ۴اکتبر  ۱۲( ۲۰۲۱مهرماه )۱۴۰۰
در شــهر رم ایتالیا برگزار خواهد شــد.بریتانیا ،ایتالیا و واتیکان همایش
 cop۲۶را برای نمایندگان ادیان و شماری از دانشمندان برجسته جهان
ســازماندهی کردهانــد تا دیــدگاه هایشــان را برای پرداختن به مســائل
مرتبــط با تغییــرات اقلیمی ابراز کننــد .اهداف این کنفرانس به شــرح
ذیل اســت :ارتقای فعالیتهای دولتها برای افزایش مشــارکت آنها
جهت نیــل به اهداف توافقنامه پاریــس ( ،)Paris Agreementرهبری
ادیان برای کمک به رفع مشکالت مرتبط با تغییرات اقلیمی و ترغیب
مردم برای اقدام در جهت کاهش گرمایش زمین.

دفاعی

ایران و امریکا االن به اصطالح
وارد یک بازی چیکن گیم (بازی
بزدل) شدهاند .این میگوید
تو اول برگرد و طرف دیگر
میگوید نه؛ اول تو برگرد .البته
حق کامالً با ایران است .اما در
اینجا که دوطرف درگیر بازی
اعتبار هستند ،نمیتوانند با هم
همکاری کنند و به یک میانجی و
واسطه نیاز است.بهنظرم روسیه
و چین میتوانند نقش مؤثری
در این زمینه ایفا کنند .دعوت به
برگزاری نشست وزرای خارجه
 5+1و ایران در قالب کمیسیون
مشترک که در برجام پیشبینی
شده است ،میتواند گام مفیدی
باشد و همچنین معتقدم
میانجیگری ژاپن در این شرایط
میتواند به کار بیاید

تجربــی دارد یعنــی وقتــی این اختــاف نظری
باشــد حل کردن بحران بیاعتمادی ســختتر
اســت تا نتوانیم یک راهبــرد اجماعی را تدوین
کنیم کار ســختتر هم میشود .اگرچه شخصا،
براســاس منطق روابط بینالملل ،معتقدم که
تحت هیچ شــرایطی نمیتوان و نباید به امریکا
اعتمــاد کرد .اصل بر بیاعتمادی و تالش برای
مدیریــت بحــران هســتهای بهصــورت عاقالنه
است.
ëëچه ابتــکار عملــی میتواند بــه از میــان بردن
بیاعتمــادی جهــت برداشــتن گام اول از
ســوی ایــران و امریــکا جهــت اجــرای تعهدات
برجامیشان کمک کند؟
در شــرایطی کــه گفتــم و وجــود دوگانگــی
تفکری که در ایران نســبت به امریکا وجود دارد
اگــر قرار اســت ابتکار عملــی به کار گرفته شــود
باید از ســوی امریکاییها باشــد یعنــی آنها باید
پیشگام باشــند چون با این تأخیر ،بیاعتمادی
به بایدن و تیمش رو به افزایش است .مخالفان
داخلــی برجام و تعامــل با امریــکای بایدن ،به
نظــرم بدرســتی ،اســتدالل میکننــد کــه بایدن
هــم نشــان داد که همان راه ترامــپ را میرود و
تفــاوت راهبردی بین سیاســتهای کلی امریکا
در دولــت آنهــا وجــود نــدارد .بنابراین اگــر قرار
باشــد ابتــکار عملی صــورت گیرد بایــد از طرف
امریکا باشــد .میتوان ابتــکارات دیپلماتیکی را
انجــام داد .تأکیــد من بر دو طرف دعوا نیســت
یعنــی ایران و امریکا االن بــه اصطالح وارد یک
بــازی چیکــن گیم (بــازی بــزدل) شــدهاند .این
میگویــد تو اول برگرد و طرف دیگر میگوید نه؛
اول تــو برگرد .البته حق کامالً با ایران اســت .اما
در اینجا که دوطرف درگیر بازی اعتبار هســتند،
نمیتواننــد بــا هــم همــکاری کننــد و بــه یــک
میانجی و واسطه نیاز است.
بهنظــرم روســیه و چیــن میتواننــد نقــش
مؤثــری در ایــن زمینــه ایفــا کننــد .دعــوت بــه
برگــزاری نشســت وزرای خارجــه  5+1و ایــران
در قالــب کمیســیون مشــترک کــه در برجــام
پیشبینــی شــده اســت ،میتوانــد گام مفیــدی
باشــد و همچنین معتقدم میانجیگری ژاپن در
این شرایط میتواند به کار بیاید.
ëëآقــای ظریــف اخیــراً پیشــنهاد دادهانــد کــه
آقــای جــوزپ بورل بهعنوان مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا میتواند از ســمتش در
مقــام هماهنگکننده کمیســیون مشــترک برای
هماهنگســازی اقداماتــی میان ایــران و امریکا
استفاده کند نظر شما چیست؟
البتــه منظــور من هــم فعال کردن ســاز و کار
کمیسیون مشــترک اســت ،بهگونهای که روسیه
و چین درخواســت تشــکیل کمیســیون مشترک
بــرای بررســی چگونگــی بازگشــت امریــکا را
بدهند،اما مهمتر از بازگشــت امریــکا به برجام
برداشــتن تحریــم هاســت و اولویت ایــران باید
این باشــد ،چون بازگشت امریکا بدون برداشتن
تحریمهــا موضــوع را به ضــرر ایــران پیچیدهتر
میکند .به گونهای که بازگشــت امریکا به برجام
بدون برداشتن تحریمها سرانجام به اختالفات
گسترده ایران و امریکا منجر شده و نهایت آن نیز
فعال شــدن ساز و کار ماشه توســط امریکاست.
لذا بدون حل و فصل تحریمها در ابتدا بازگشت
تدریجی میتواند خطرناک باشــد؛ به اصطالح
جنگ اول بهتر از صلح آخر است.
امــا در مورد مطلوبیــت میانجیگــری اروپا و
فعال کردن مکانیسم کمیسیون مشترک توسط
«بورل» خوشبین نیستم ،چون اوالً اروپا خودش
بــه ایران بدهکار اســت .دوم ،میانجی بیطرفی
نیست .سوم ،نشان داده است که بازیگر توانمند
و مستقلی نیست .لذا بیش از آنکه امریکا را برای
اجــرای تعهدات تحت فشــار قرار دهــد بر ایران
فشــار وارد خواهــد کرد .بــه گونهای که اســتدالل
خواهنــد کرد که ایــران که پیشــنهاد میانجیگری
اروپــا را داده اســت کوتــاه بیاید .بیــم آن میرود
که با این ابتکار زمینه امتیازگیری از ایران بیشــتر
شود .مگر از همان ابتدا ایران مواضع و مطالبات
و خطوط قرمز خــود را صراحتاً اعالم کند .چون
در موضوع هــای موشــکی و منطقــهای موضــع
اروپا و امریکا تقریباً یکسان است.
ëëدر صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس مبنی
بر توقف اجــرای پروتکل الحاقی احتمال میرود

ادعای جدید درباره فعالیتهای هستهای ایران

ایران به جمع  5کشور تولیدکننده
موشکهای دوشپرتاب پیوست

مهـر

امریــکا بــه برجــام بــاز میگــردد؟ اگــر تصمیم
به بازگشــت بگیــرد تحت چه شــرایطی این کار
را انجــام خواهــد داد؟ و ایــران در چــه صــورت
حاضــر به مذاکره با این کشــور خواهد بود؟ این
پرســشها و پرســشهای متعــدد دیگــری بعد
از روی کار آمــدن دولــت جدیــد امریــکا دربــاره
وضعیت بحرانی برجام مطرح شــده اســت که
توگو با ســید جالل دهقانی فیروزآبادی،
در گف 
استاد دانشــگاه و صاحبنظر مســائل بینالملل
آنهــا را بــه بحث گذاشــتیم .او در ایــن گفت وگو
تأکیــد کــرد کــه در شــرایط جــاری میانجیگــری
قدرتهــای بزرگــی همچون چین و روســیه می
تواند به گرهگشایی از برجام بینجامد.
٭٭٭
ëëدر حالی که دولت بایــدن یکی از اولویتهای
خــود را بازگشــت به برجــام اعالم کرده بــود اما
بهنظــر میرســد کــه او در نشــان دادن آمادگــی
خود برای بازگشــت فوری به برجام موفق نبوده
اســت .دالیــل آن را چــه میدانیــد؟ اینکــه او با
اولویتهــای مهــم تــری رو به رو اســت یــا برای
بازگشــت فــوری بــه برجــام مالحظاتــی در نظر
دارد؟ نقش فشــارهای خارجــی مانند متحدش
یعنی اسرائیل در این تأخیر چقدر است؟
اوالً ،وعدههای انتخاباتی نامزدهای ریاست
جمهــوری بــا سیاســتهای آنــان بهعنــوان
رئیسجمهوری لزوماً یکســان نیســت؛ چون در
مقــام عمــل بهعنوان رئیــس جمهــور ،موانع و
مشکالت بســیاری رخ میدهد .ثانیاً تیم بایدن
بهصورت ضمنی و برخی دیگر از صاحبنظران،
ازجملــه خــود مــن ،گفتــه بودنــد کــه بازگشــت
بــه برجــام پیچیــده و زمانبــر خواهد بــود؛ چون
بایــدن براحتــی اهرمهایــی را کــه ترامــپ برای
امریکا ساخته است از دست نمیدهد .در ایران
بعضــی خوش بینانــه انتظار داشــتند که بایدن
بیقید و شــرط و فوراً به برجام برخواهد گشت.
ولــی واقعیتهــا معموالً آنطــور که مــا انتظار
داریــم نیســتند .یکــی از شــگردهای مذاکراتــی
امریــکا امتیازســازی کاذب اســت .به طــوری که
یک مشــکل و مســأله کاذبــی را ایجــاد میکنند
و بعــد حــل آن را بهعنوان یک امتیــاز به طرف
مقابل میفروشند .همانطور که قبالً گفته بودم
بایدن درصدد آن اســت تا بازگشت به برجام را
بهعنوان یک امتیاز به ایران بفروشد و در مقابل
از ایــران امتیــاز طلب کنــد .این امتیــاز میتواند
دســت کشــیدن ایــران از بعضــی از مطالباتش
ماننــد برداشــتن همــه تحریمهــا یــا خســارات
ناشــی از خــروج از برجــام باشــد .بــه اصطــاح
بــه مــرگ بگیرد کــه ایران بــه تب راضی شــود.
داشــتن اولویتهــای داخلی هم یکــی از دالیل
تأخیــر بایــدن اســت .گرچــه هنوز هــم موضوع
هستهای ایران یکی از اولویتهای بایدن است.
جیک ســولیوان ،مشــاور امنیــت ملــی امریکا و
بلینکــن ،وزیر امــور خارجه امریکا هر دو اشــاره
کردهاند که ایران در حال نزدیک شدن به بمب
اتــم اســت و بایــد از آن جلوگیــری کــرد .بویــژه
ســالیوان تأکید کرده که باید هــر چه زودتر مهار
برنامه هســتهای را در اولویت گذاشت .بنابراین
این نشــان میدهــد تأخیــر امریکا در بازگشــت
بخصــوص رفع تحریمها بدون هزینه نیســت و
امریکا بایــد آن را بپردازد .شــاید بعضی انتظار
نداشتند ایران اولویت اول امریکا نباشد .باز من
تأکیــد میکنم کــه از قبل پیشبینی میشــد که
بازگشــت به برجــام اولویت اول بایدن نیســت.
او در ســخنرانی مراســم تحلیــف یــک بــار هــم
اســم هیچ کشــوری را نبــرد و سیاســت خارجی
خیلی در حاشــیه بود و اغلــب تأکیدش وحدت
و همبستگی ملی و کرونا و مباحث داخلی بود.
اختالفـــــــــــات داخلــی و مخـــــــــــالفت
جمهوریخواهان دلیل دیگر تأخیر بایدن است.
خــب االن بایدن و تیم سیاســت خارجیاش در
داخل هم باید یک زمینهســازی برای بازگشــت
به برجام داشته باشند و مخالفان سرسخت آن
را راضی کنند .از این رو ،بایدن درصدد اســت با
حداقل هزینه و حداکثر امتیاز به برجام برگردد
تــا آنان را قانع کند .در زمان اوباما هم مخالفت
آنان با برجام باعث شــد تا این موضوع در ســنا
طرح و تصویب نشود.
ëëبعــد از دســتیابی بــه برجــام کشــورهای غربی
بویــژه امریــکا درصــدد پیگیــری موضوعــات
منطقــهای و فعالیــت موشــکی ایــران بهعنوان
مذاکرات تکمیلی تحت لوای برجام  2و  3بودند
اما خب بعدها این مذاکرات بهدلیل مشــکالتی
که در روند اجرای توافق هستهای پیش آمد ،مورد
پیگیری قرار نگرفت .برخی معتقدند که بایدن با
در نظر گفتن چنین پیشینهای میخواهد این بار
بازگشــت به برجــام را با الگــوی جدیدتری مورد
پیگیری دهد .شما این طور فکر میکنید؟
تیــم سیاســت خارجــی بایــدن از جملــه
«ســالیوان» و «ویلیــام برنــز» کــه در جریــان
مذاکــرات محرمانــه عمــان هــم بودنــد ،ادعــا
میکنند که برجام در واقع در فرآیند یک پروسه
کنترل تســلیحاتی گام به گام حاصل شده است
و ایرانیها از همان اول میدانستند که این آغاز
کار است نه پایان آن .بنابراین آنها معتقدند که

کار مذاکــره با ایران از موضوع هســتهای شــروع
شــده اســت ولــی در ادامــه باید بــه موضوعات
دیگر تعمیم و تسری داده شود .خود بایدن هم
قبل از ریاست جمهوری به این موضوع تصریح
کرده بود.
در ایــن زمینه دو ســناریو قابل تصور اســت:
اول ،مذاکرات منطقهای ،هســتهای و موشــکی
در قالــب یک بســته؛ دوم ،مذاکرات منطقهای
بــه مــوازات و روی ریــل مــوازی مذاکــرات
هســتهای که خود به دو صورت قابل اجراست:
بــا مشــارکت  5+1و کشــورهای منطقــه؛ بــدون
حضــور  5+1و حمایت آنهــا .اما دیپلماتهای
کنونی امریکا با چنین پیشــینهای معتقدند که
دولت بایدن باید در ابتدا موضوع هســتهای را
به نوعی به یک پیشرفت برساند و محدودیتی
بــرای آن ایجــاد کنــد و ســپس بــه موضوعــات
بعــدی بپــردازد؛ چــون معتقدنــد مهمتریــن
تهدیــد امنیتی از ســوی ایران تهدید هســتهای
اســت .بنابرایــن ضروری اســت که فعــاً آن را
حــل کنند بعد یا در ادامه به مباحث موشــکی
و منطقــهای بپردازنــد؛ یا روی یــک ریل موازی
بخصــوص بحث منطقــهای را پیــش ببرند که
مــن اینطــور فکــر میکنــم؛ یعنــی از تحلیــل
گفتارهای تیم سیاســت خارجی بایدن معلوم
میشــود کــه اولویــت اول آنها مهــار و محدود
کــردن برنامه هســتهای ایــران و برگرداندن آن
به تعهدات برجامی اش و ســپس پرداختن به
موضوعات دیگر اســت .در اینجا خود ســالیون
صراحتاً میگوید ما نباید برنامه هستهای ایران
را گروگان حل و فصل مسائل منطقهای کنیم.
دولت بایدن از الگوی تســری استفاده میکند.
یعنی شــروع از برجام برای تقویــت ،تطویل و
سپس تعمیم آن به موشکی و منطقه ای.
ëëالگــوی مــورد نظــر دولــت «بایــدن» بــرای
برجام را مبتنی بر درنظــر گرفتن چه مؤلفههایی
میدانید؟
در وهلــه اول ،اجرای ناقص الگوی نخســت
در دســتورکار دولت بایدن است .یعنی مشروط
کــردن بازگشــت بــه برجام بــه انجــام تعهدات
ایــران بــدون لغــو تحریمهــا امــا الگــوی نهایی
بایــدن بازگشــت بــه برجــام و چانــه زنــی برای
تقویــت ،تطویــل و تســری آن بــه موضوعــات
دیگر اســت .بازگشــت به برجام بهعنوان سنگ
بنا و نقطه آغاز نه پایان اســت و اهرم تحریم را
از دســت نمیدهنــد .آنهــا در همیــن چارچوب
محــدود کــردن میــزان ذخیــره اورانیــوم ایران،
محــدود کــردن میــزان غنیســازی بــه ،3/67
محدودســازی تعــداد ســانتریفیوژهای ایــران
و تغییــر جــدول زمانبنــدی رفــع محدودیتها
معــروف بهبند غــروب آفتــاب را در نظر دارند
و در ادامــه چنانکــه اشــاره کردم بهطــور موازی
خواهان تســری مذاکرات درباره برنامه موشکی
و نفــوذ منطقــهای ایــران باشــند .بــا ایــن حال،
بازگشــت به برجام گروگان منطقه نخواهد بود.
این امر بدان معنا نیســت کــه امریکا از موضوع
موشــکی و منطقــهای صــرف نظر خواهــد کرد.
از ایــنرو ایران بــرای تصمیمگیری در چگونگی
مواجهــه با موضوع بازگشــت امریــکا به برجام
بایــد کل ایــن فرآیند را مدنظر داشــته باشــد نه
صرفــاً مرحلــه اول آن را .بــه نظرم نــگاه تقلیل
گرایانــه بــه بازگشــت بایدن بــه برجــام خطای
راهبردی است.
ëëیکی از مشــکالت کنونی دو طــرف بیاعتمادی
و تأکید بر برداشــتن گام اول است .ایران معتقد
است کشــوری که از توافق خارج شــده باید قدم
اول را بــردارد .چــرا دولت بایدن باوجــود اینکه
آگاه اســت ایــران حتی یک ســال بعــد از خروج
امریــکا از برجــام بــه تعهــدات خــود پایبنــد بود
همچنــان بــر برداشــتن قــدم اول از ســوی ایران
تأکید دارد؟ چه راهکاری میتواند این بنبســت
را بشکند؟
مــا االن یــک موضــوع بازگشــت بــه برجــام
داریــم کــه از لحــاظ هرمنطق و قاعــدهای که در
نظر بگیریم حق با ایران اســت که بگوید امریکا
از برجــام خــارج شــده و باید برگردد بــه برجام
و تعهداتــش را انجــام دهــد و ما هــم در مقابل
تعهداتمــان را انجــام میدهیــم .روند طبیعی
کار اینگونه اســت؛ خب وقتی امریکاییها بنا به
توضیحاتی که دادم دنبال استفاده از اهرمهای
ساخته شده توســط ترامپ و امتیازگیری بیشتر
هســتند عمــاً امــکان گزینــهای جــز ایــن باقــی
نمیماند که تعهد در برابر تعهد باشد.
ëëحتی اگر یکدفعه نباشد؟
خــب درخواســت منطقــی مــا ایــن اســت
کــه امریکا بــه طــور یکدفعــه و یکجا بــه اجرای
تعهداتــش بازگــردد؛ چون همــه تجربه عملی
و هــم طــرز تفکــر دولت بایــدن نشــان میدهد
کــه امریــکا پــس از بازگشــت ایران بــه تعهدات
برجامــی اش ،همــه تحریمهــا را رفــع نخواهد
کــرد .امــا تصــور امریــکا این اســت کــه این یک
شــگرد مذاکراتی ایران اســت .چــون معموالً در
مذاکــرات دیپلماتیک حداکثر خواســتهها را در
نظــر میگیرنــد که به یــک میانهای برســند این
ماهیــت مذاکرات دیپلماتیک اســت کــه هر دو
طــرف ســقف را در نظــر میگیرند تا بــه یک راه
حل بینابینی برســند .موضــع اصولی و منطقی
ایــران ایــن اســت کــه امریــکا بایــد بــدون قید و

که چین و روســیه هم در مقابل ایران قرار گیرند و
ب ه سمت اجماع با سایر شرکای برجام بروند .آیا
ایــن اقــدام احتمالی از ســوی ایران شــرایط را به
ضرر آن تغییر خواهد داد؟
هــدف از ایــن مصوبــه خــروج از برجــام
نیســت،بلکه اجــرای برجــام توســط امریــکا و
اروپاســت .کاهش تعهــدات برجامی ایــران در
چارچــوب بنــد  36برجــام صــورت میگیــرد.
بنابرایــن طرفهــای ایــران در برجــام بایــد
بــه تعهداتشــان عمــل کننــد تــا ایــران هــم بــه
تعهداتش برگردد.
ëëولی عمالً برجام را در لبه پرتگاه قرار میدهد.
نه اینگونه نیســت؛ اگر پیشــنهادی که دادم
عملی شــود به ضمانتی نیاز دارد که ما به چین
و روســیه بگوییــم کــه ب ه جــای اینکه مــا مجبور
به خــروج از پروتکل شــویم االن بیاییــد و میانه
بحــث را بگیرنــد و میانجیگری کنند کــه آنها به
تعهداتشــان عمــل کننــد ،یعنــی در آن راســتا
میشــود این کار را انجــام داد که یک اهرمهای
مذاکراتــی در دســت ایران باشــد؛ در واقع ایران
میتواند با ایــن کار هزینه تأخیر دولت بایدن را
افزایش دهد .از منظر رئالیســتی ،قدرت پادزهر
قدرت است و دیپلماسی و مذاکره باید با قدرت
حمایــت شــود .دیپلماســی بــدون قــدرت مثل
تفنگ بدون فشــنگ یا با تیر مشقی است؛ برای
مذاکره باید با خشــاب پر رفت ،حتی با خشــاب
زاپاس.
من یک نگاه رئالیســتی به روابط بینالملل
و سیاســت خارجی دارم؛ شــاید بسیاری معتقد
باشند که رویکرد رئالیســتی ،دیدگاهی بدبینانه
است اما من معتقدم در روابط بینالملل زبان
قدرت قابل فهم اســت اگر شــما قــدرت و اهرم
چانه زنی داشــته باشــید به شــما اعتنا میکنند
وگرنــه بــا قــول و قــرار و تعهــد دســت کشــور به
جایــی نمیرســد ؛ طبیعتــاً اعمــال قــدرت هم
ریسک دارد ما نمیتوانیم بگوییم اگر این کار را
بکنیم ممکن اســت این تبعات را داشته باشد؛
بله کار دیپلماســی و سیاست خارجی مدیریت
این تناقضات اســت ،یعنی ما چطور میتوانیم
هــم اعمال قــدرت کنیــم هم جنگ نشــود هم
بحران صورت نگیرد هم اجماع علیه ما شــکل
نگیــرد؛ در غیر این صورت که دیپلماســی فن و
حرفه نخواهــد بود و هرکس میتواند دیپلمات
باشــد .ماننــد اینکــه هر کســی هــم کــه رانندگی
بلد نباشــد میتواند در اتوبــان چهاربانده و یک
طرفه رانندگی کند .ما باید با دیپلماســی فعال
و چندالیه برجامی و غیربرجامی اقدام کنیم که
طرفهای ایران در برجام به تعهداتشان عمل
کنند تا کار به سختتر شدن شرایط یعنی توقف
اجــرای پروتکل الحاقی منجر نشــود ،اما اگر کار
سخت شــد ما باید بتوانیم از این اهرم استفاده
کنیم.
ëëدرست اســت که این کار اهرم چانه زنی ایران
را بــاال میبرد،ولــی از طــرف دیگرتعییــن ضرب
االجل دست دیپلمات های خود ما را نمیبندد؟
آقــای ظریــف و دوســتان وزارت خارجــه نیز
چنیــن نظــری دارنــد؛ ولــی مــن و برخــی دیگــر
از دوســتان نظرمــان ایــن گونــه نیســت ،البته با
بحثهایــی که گفتــم دیپلماســی بســیار فعال
همــه جانبــه باید دنبــال راه حــل باشــد ،بویژه
رایزنــی بــا کشــورهای  4+1و کشــورهای میانجی
دیگر ،امــا باید به موازات دیپلماســی ابزار چانه
زنی نیز تقویت شــود .و این مســتلزم هماهنگی
کامــل میان دولت و مجلس اســت ،ولی اگر این
هماهنگــی ایجــاد نشــود و از هردو ابــزار بخوبی
اســتفاده نکنیــم میتواند برای ما هزینه داشــته
باشــد امــا وضعیت انفعــال و ســردرگمی برای
شرایط موجود سیاست خارجی ما خوب نیست.
 ëëبلــه چــون دو طــرف االن صرفــاً در وضعیت
اعالم بیانیه هستند که کفایت نکرده است.
بلــه باید از اهرمهــای موجود اســتفاده کرد،
نمیشــود دســت روی دســت گذاشــت تا وقت
بگــذرد بایــد بــا بقیــه وارد بحــث شــد االن مثالً
فرانســه در وســط دعوا دارد نرخ تعیین میکند
و میگویــد بایــد عربســتان هــم در مذاکــرات
هســتهای باشــد ،چون هدفمنــد میگویــد ،زیرا
میخواهد سیاست حضور خاورمیانهای خود را
تقویت کند ،دوم به عربستان و اعراب صادرات
تســلیحات بیشــتری داشــته باشــد ،ســوم جای
امریــکا را بگیرد چــون االن بایدن منتقد محمد
بن سلمان و سیاستهای عربستان است.
از طــرف دیگــر اگــر امریــکا بــدون مانــع و
مشــکل بــه برجــام برگــردد کــه نقــش فرانســه
و اروپــا کاهــش مییابــد .آنهــا وقتــی میتوانند
نقــش ایفــا کنند که موضــوع با مشــکل رو به رو
شــود .مکرون با حمایت از حضور عربســتان در
مذاکرات هســتهای میخواهد هم از ایران و هم
از عربســتان امتیــاز بگیــرد ،.بخصــوص که االن
موضــوع انتقــادات امریــکا از وضعیــت حقوق
بشــر در عربســتان هــم مطــرح اســت و بایــدن
میخواهــد حمایتش از جنگ یمــن را کم کند؛
اینها برای عربستان قابل قبول نیست و فرانسه
میخواهــد بــا اتخاذ این سیاســت به عربســتان
نزدیک شــده و جایگزین امریکا شــود؛ سیاستی
کــه حتــی از ســوی مقامــات رســمی اتحادیــه
اروپــا هم تأیید نشــد و ب ه عنــوان مواضع یکی از
اعضای اتحادیه قلمداد شد.

دیگه چه خبر؟

زمان میانجیگری برجامی چین و روسیه است

خبر اول اینکه ،رئیس بنیاد مســتضعفان گفت :با رویکرد ریاســت
قــوه قضائیه ،روند بازپسگیری امالک این بنیاد شــتاب گرفته اســت
و افــراد و نهادهایی که بــدون اجازه این امــوال را در اختیار دارند باید
آن را بــه صاحبــان اصلــی عودت دهنــد .بهگزارش ایرنــا ،پرویز فتاح
افــزود ۱۱ :هزار پرونده برای بازپسگیری امالک این بنیاد از اشــخاص
و نهادها در مراجع قضایی تشکیل شده است.فتاح در بخش دیگری
از سخنان خود گفت که اسناد بهدست آمده نشان میدهد پدر و پسر
پهلوی بیش از  ۴۴هزار ملک را ب ه نام خود سند زده بودهاند.

روز گذشــته با آغــاز به کار و بهرهبــرداری از خط تولید انبوه موشــکهای
دوش پرتــاب پیشــرفته پدافنــد هوایی ،ایران به جمع معدود کشــورهای
تولید کننده این نوع از موشکها پیوست .به گفته سرلشکر باقری رئیس
ســتاد کل نیروهای مســلح ،تا پیش از افتتاح خط تولید این موشکها در
ایران ،تنها  3یا  4کشــور در جهان توانایی تولید آن را داشــتند .روز گذشته
کارخانههــای تولید ســوخت جامد مرکــب با هدف تأمین ســوخت همه
موشــکهای حوزه رزم زمینی هم افتتاح شــد که نقش زیادی در توانایی
مسلح کردن و افزایش قدرت رزم موشکهای ایرانی خواهد داشت.
بهگــزارش روابــط عمومی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح،
سرلشــکر باقری در این مراســم با بیان اینکه تجربه  4دهه عمر پربرکت
نظــام اســامی به مــا آموخته کــه تنها راه پیشــرفت و تحقــق آرمانهای
انقالب اســامی قدرتمند شدن است ،گفت :این خط تولید در واقع یکی
از منحصر به فردترین خطوط تولید موشکهای پدافند هوایی برد کوتاه
در منطقــه اســت که بــا بهرهگیــری از فناوریهــای نوین لیــزری ،اپتیک،
هدایت و کنترل میتواند نیاز عملیاتی نیروهای مسلح را برطرف کرده و
در مقابل تهدیدات ،سالح ارزشمندی محسوب میشود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه این موشــکها در نســلهای اولیه از کشــورهای
خارجی وارد میشد ،اظهارکرد :اما امروز نسل پیشرفته آن در برد حدود
 ۵کیلومتــر و در انــواع گوناگــون بــرای مقابلــه بــا اهــداف با ســرعتهای
مختلــف و در حالتهــای دور شــونده و نزدیــک شــونده توانســت در
آزمایشهای سطح پیشرفته با تعداد بسیار باال مورد تست قرار بگیرد.
سرلشــکر باقــری دربــاره افتتــاح کارخانههــای تولیــد ســوخت جامد
مرکــب نیــز گفــت :افزایــش بــرد و ســرعت موشــکهای مورد اســتفاده
در رزم زمینــی از نیازهــای نیروهای مســلح بــود و امروز ســازمان صنایع
دفــاع وزارت دفاع با آمادهســازی زیرســاختهای فناورانه الزم بهخوبی
توانســت با تولید ســوخت جامد مرکب برای سالحهای رزم زمینی بویژه
موشــکهای زمیــن بــه زمین تاکتیکــی ،ضــد زره و پدافند هوایــی ارتفاع
پست ،دست نیروهای رزمنده را نسبت به گذشته بازتر کند.
امیــر حاتمــی ،وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح هــم در این
مراســم ،تابآوری در مقابــل اخاللگرها ،درگیری با انــواع اهداف هوایی
ارتفاع پســت نظیر بالگردها ،پهپادها و موشــکهای کروز را از مهمترین
ویژگیهــای ایــن دوش پرتابهــا برشــمرد و گفت :قطعاً قــدرت دفاعی
نیروهای مسلح در نبردهای نامتقارن ارتفاع پست افزایش مییابد.
او تأکید کرد :امروز به ســبب آمادگی سرشــار نیروهای مسلح و اقتدار
مثال زدنی ملت بزرگ ایران اسالمی ،هیچ قدرتی در دنیا جرأت تعدی
و تجاوز به میهنمان را ندارد.

