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وطن امروز شماره 1650

مقاالتی که در این صفحه
منتشر میشود ،از مهمترین
منابع خارجی درباره مجموعه
موضوعات مرتبط با ایران یا
دیگر تحوالت و رویدادهای
مهم جهان گزینش شده
است .هدف اصلی از انتشار
این مقاالت ،ارائه مستقیم و
بیواسطه مهمترین تحلیلها
در حوزههای راهبردی به
تحلیلگران فارسیزبان است.
کامال روشن است که
تحلیلهای مندرج در این
مقاالت موضع روزنامه
شاید در

«وطن امروز» نیست.
موارد «وطن امروز»

بسیاری از
دیدگاهی اساسا متفاوت
باشد و حتی در بقیه
داشته 
نقد آنها
صفحات روزنامه به 
بپردازد.
همچنین بدیهی است در
برخی از این مقاالت رسانه
برای رسیدن به نتایج دلخواه
خود و عملیات روانی روی
مخاطب هدف ،تعمدا ً اطالعات
غلط و تحلیلهای جهتدار
گنجانده است.
مطالعه مستمر این مقاالت این
خواهد داد

امکان را به خواننده
با ذهنیتهای راهبردی غرب
درباره ایران یا دیگر تحوالت
مهم جهان آشنا شود.

آيا توافقنامه هستهاي به اندازه کافي خوب هست؟

آلبرت کارنستیل :طرفهای مذاکرهکننده درباره برنامه
هس��تهای ایران به جمعبندی دس��ت یافتن��د .با این
همه ،مس��الهای که مورد بحث داغ بین سران سیاسی
و روش��نفکران قرار دارد این اس��ت که «آیا این توافق
خوبی اس��ت؟» پاس��خ منطقی به این س��وال ،سوالی
دیگر اس��ت :اینکه این توافق در مقایسه با چه توافقی
خوب است؟ تقریباً همه کسانی که معتقدند توافقنامه
احتمالی توافقنامه خوبی نیست ،مبنای مقایسه خود را
«توافقنامهای بهتر» میدانند .اما این واقعاً عملی نیست .همه ،توافقنامهای را ترجیح
میدهند که معتقدند از توافقنامه احتمالی بهتر خواهد بود .اختالفات بر سر این بروز
میکند که توافقنامه بهتر چگونه توافقنامهای است و آیا امکان دستیابی به آن وجود
دارد.
توافقنامه احتمالی توانایی ایران در تولید اورانیوم یا پلوتونیوم غنیشده در سطح
باال را  -که برای س��اخت سالح هستهای الزم است 10 -تا  15سال محدود خواهد
کرد .در نتیجه ،زمانی که ایران برای تولید مواد کافی برای ساخت بمب اتم نیاز خواهد
داشت ،از  2تا  3ماه در حال حاضر به یک سال یا بیشتر افزایش خواهد یافت .زمان
فرار هس��تهای یک ساله این امکان را برای جهان فراهم خواهد کرد تا دستکم یک
سال از زمان شناسایی نقض تعهدات ایران تا ساخت نخستین بمب هستهای در این
کشور فرصت در اختیار داشته باشد.
افزای��ش زمان فرار هس��تهای ای��ران از طریق تدابیری همچ��ون کاهش تعداد
سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم ،ممنوعیت تولید اورانیوم غنیشده در سطح باال،
کاهش ذخایر اورانیوم کم غنیشده ،کاهش توانمندی تولید پلوتونیوم ،و ممنوعیت
جداس��ازی پلوتونیوم از س��وخت مصرفشده رآکتور هس��تهای محقق خواهد شد.
راس��تیآزمایی درباره تبعیت ایران از مفاد توافقنامه احتمالی نیز از طریق نظارت و
بازرسی تاسیسات هستهای اعالمش��ده ایران ،دسترسی مدیریتشده به سایتهای
مشکوکی که ایران اعالم نکرده است ،و تدابیر دیگری که در توافقنامه قید میشود،
صورت خواهد گرفت .در ازای این محدودیتها ،ایران همزمان با اجرای توافقنامه از

پایگاهاینترنتینشنالاینترست

کاهش تحریمها برخوردار خواهد شد .اما مسالهای که
باید روی آن تمرکز کنیم این است که «این توافقنامه
به اندازه کافی خوب هس��ت؟» زیرا ما به ایران اعتماد
نداری��م که یک توافقنامه رس��می را اجرا کند و به آن
متعهد باشد .تشریح جزئیات مربوط به محدودیتهایی
که قرار است علیه ایران اعمال شود و تدابیری که برای
راستیآزمایی تبعیت این کشور از تعهدات خود اتخاذ
خواهد ش��د ،و شناسایی بموقع هرگونه نقض تعهدات
ایران ،ضروری اس��ت .اتخ��اذ چنین رویکردی بود که منجر ب��ه موفقیت آمریکا در
مذاکرات کنترل تسلیحاتی با شوروی سابق شد ،و این رویکرد این بار نیز باید موجب
موفقیت ما شود.
اگر تنها مساله مورد اهمیت برای ما محدود کردن برنامه هستهای ایران باشد ،در
آن صورت ،امضای توافقنامه از اینکه هیچ توافقنامهای امضا نشود بهتر خواهد بود .از
این گذشته ،توافقنامه احتمالی موجب افزایش زمان فرار هستهای ایران برای ساخت
س�لاح هستهای خواهد ش��د و زمان کافی را برای تدابیر الزم برای راستیآزمایی در
اختیار ما قرار خواهد داد؛ تدابیری که فراتر از تدابیر فعلی براساس انپیتی خواهند بود.
توافقنامهای که قرار است امضا شود نقاط ضعفی نیز دارد که از جمله میتوان به قانونی
شدن برنامه غنیسازی ایران و کاهش تحریمها اشاره کرد که موجب دسترسی ایران
به وجوهی میش��ود که ممکن است برای افزایش توانمندیهای نظامی این کشور،
حمایت [ادعایی] از تروریسم ،یا نفوذ ایران در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرد.
ممکن است بین افراد مختلف بر سر نقاط قوت و ضعف توافقنام ه اختالف نظرهایی
وجود داش��ته باش��د .اگر مذاکرات منجر به حصول توافق شود و شرایط برای اجرای
توافقنامه فراهم شود ،در آن زمان میتوان قضاوت کرد که آیا این توافقنامه به اندازه
کافی خوب هست یا خیر .پیشبینی من براساس اطالعات موجود این است که این
توافقنامه به اندازه کافی خوب خواهد بود .به این معنا که موجب تقویت امنیت آمریکا
و متحدانش خواهد شد.

توافق ،نهایی میشود؟

پ��س از بیش از  20م��اه مذاکره آمریکا و  5قدرت دیگر
جهان با تهران بر سر برنامه هستهای ایران 5+1 ،با این کشور
به توافق دس��ت یافت .با دستیابی به این توافق تاریخی ،از
انعطافپذیری مخالفان امضای هرگونه توافق در واشنگتن
نیز کاس��ته شد .تردید و بدبینی در میان جمهوریخواهان
کنگره که مقامات دولت آنها را در جریان جزئیات توافق قرار
میدهند ،افزایش یافته اس��ت .اتخ��اذ مواضع متزلزل و در
برخی مواقع خصمانه نس��بت به توافق قابل پیشبینی بود،
حتی زمانی که مقامات خس��ته از مذاکرات نفس��گیر  100 ،روز پیش ،از دستیابی به
چارچوب توافق در لوزان خبر دادند.
«کلس��ی داونپورت» ( ،)Kelsey Davenportرئیس بخش سیاس��تگذاری منع
اش��اعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت :پیش��رفت بزرگی حاصل شد .زمانی که به

موضوعات بسیار دش��واری که حل شدهاند بنگریم متوجه
میش��ویم بقیه موضوعات هم قابل حل ش��دن هس��تند.
بررسی جزئیات به شیوهای رضایتبخش بسیار اهمیت دارد.
جان کری به انتقادهایی که از وی میش��ود مبنی بر اینکه
به اندازه کافی جدیت نداشته است یا اینکه ایرانیان به اندازه
کافی خواهان سازش نیستند ،بیتوجه بوده است .وی تاکید
کرد آنچه اهمیت دارد این اس��ت که بر س��ر چه موضوعی
توافق حاصل ش��ده اس��ت .جان کری گفت آنچه ایران در
گذش��ته انجام داده است موضوع اصلی نیست اما مقامات آمریکایی میگویند هرگونه
توافقی باید اجازه دسترسی کامل را به بازرسان آژانس بدهد تا پاسخ پرسشهای موجود
در باره ابعاد نظامی احتمالی تحقیقات ایران را در گذشته بیابند.
واشنگتنپست

رصد

قانونگذاران آمريکا با توافق هستهاي مخالفند
پاتریش�یا زنگرله :در حالی که گفتوگوهای هس��تهای ایران به پایان رسید و توافق صورت
گرفت ،قانونگذاران آمریکا در حال تشدید هشدارهای خود علیه توافق «ضعیف» هستهای با
ایران هستند .قانونگذاران آمریکا همچنین در حال تعیین خطوط قرمزی هستند که باعث
میشود کنگره با این موافقتنامه بینالمللی مخالفت کند.
شماری از قانونگذاران پرنفوذ آمریکایی اعالم کردند نمیخواهند تا پیش از آنکه تهران،
عمل کردن به موافقتنامه را آغاز کند ،شاهد لغو هرگونه تحریمی باشند .آنها همچنین اعالم
کردند خواستار اعمال یک رژیم راستیآزمایی سختگیرانه هستند که در آن ،بازرسان قادر
خواهند بود در هر زمان و هر مکان ،از تاسیسات هستهای ایران بازدید به عمل بیاورند.
این قانونگذاران همچنین از تهران میخواهند ابعاد نظامی گذشته برنامه هستهای خود را
آشکار کند بویژه پس از آنکه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا ،موضع آمریکا را در این باره
تلطیف و اعالم کرد ایران درباره این موضوع تحت فشار قرار نخواهد گرفت.
س��ناتور «باب کورکر» ،رئیسجمهوریخ��واه کمیته روابط خارجی س��نای آمریکا در
س��خنرانی خود در این کمیته گفت« :من درب��اره جهت توافق و خطوط قرمز بالقوهای که
ممکن است از آن عبور شود ،هر لحظه نگرانتر میشوم».
کورک��ر پیشتر الیحهای را تنظیم کرد که براس��اس آن ،کنگره آمریکا این حق را پیدا
میکند تا هرگونه توافق نهایی با ایران را که در نتیجه گفتوگوها میان  6کشور و ایران حاصل
شد ،تایید یا رد کند.
این گفتوگوها به  2سال فرآیند مذاکره میان دو طرف پایان داد .هدف از این مذاکرات،
محدود کردن برنامه هس��تهای ایران و در ازای آن کاهش تحریمهای اعمالش��ده علیه این
کشور بود.
ب��اراک اوباما ،رئیسجمهور آمریکا این الیحه را امض��ا و آن را به قانون تبدیل کرد .این
اقدام اوباما پس از آن انجام شد که کاخسفید نتوانست دموکراتها را درباره نپیوستن به این
درخواست جمهوریخواهان ترغیب کند.
با بهدس��ت آم��دن توافق ،قانونگذاران آمریکا تحت فش��ار مضاعفی ق��رار گرفتهاند تا از
موافقتنامهای حمایت نکنند که براساس آن ،تهران مجال عملکرد بیشتری پیدا خواهد کرد.
البی حامی اس��رائیل و پرنفوذ «آیپک» به س��ختی در کنگره آمریکا تالش کرده است
نگرانیهای خود را در این باره ابراز کند که پذیرش هرگونه توافق با ایران از س��وی کنگره،
«اساسا غلط» است« .جی استریت» که از البیهای میانهروتر حامی اسرائیل است نیز پویش
جداگانهای را در پیش گرفته است و در آن تالش میکند اشتباه بودن ادعاهای مطرحشده
توسط مخالفان یک توافق را ثابت کند.
برخی دیگر از گروهها از جمله «متحد علیه ایران هستهای» و «ابتکار عمل امنیتی آمریکا»
که توسط  3سناتور پیشین آمریکایی ایجاد شدهاند نیز ،در حال صرف میلیونها دالر بودجه
برای تبلیغ و ترغیب قانونگذاران آمریکا به اتخاذ رویکردی سختگیرانه علیه این توافق هستند.
«جان مککین» سناتور جمهوریخواه آمریکا در این باره گفت« :بدبینی شدیدی درباره
این توافق وجود دارد .برخی از دموکراتها از جوامع شدیدا حامی اسرائیل ،درباره این توافق با
مشکالت بسیاری روبهرو خواهند شد».
اوباما به احتمال زیاد هرگونه قطعنامه کنگره مبنی بر مخالفت با این توافق را وتو خواهد
کرد .چنین قطعنامهای نیازمند  60رای در سنا همچنین تصویب اکثریت مجلس نمایندگان
آمریکاست.
مخالفان توافق به منظور جلب دوسوم اکثریت در مجلس نمایندگان و کنگره برای مقابله با
وتوی رئیسجمهور ،نیازمند حمایت دستکم  13دموکرات در سنا و دستکم  43دموکرات
در مجلس نمایندگان هس��تند .در صورتی که همه جمهوریخواهان کنگره از این موضوع
حمایت نکنند ،این رقم افزایش خواهد یافت.
بنا به گفته قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه ،وقوع چنین شرایطی غیر محتمل به
نظر میرسد اما وجود نقاط ضعف چشمگیر در توافق نهایی باعث افزایش احتمال وقوع این
شرایط خواهد شد .درخواستهای کنگره برای یک موافقتنامه که هیچ نقطه ضعفی در آن
وجود نداشته باشد ،باعث شد مذاکرهکنندگان آمریکایی تحت فشار مضاعفی قرار بگیرند تا
به ایران ،مجال بیشتری ندهند.
«تیم کین» ( )Tim Kaineسناتور دموکرات ایالت ویرجینیا در این باره گفت از نظر وی،
مثال اگر ایران از صدور مجوز بازدید از پایگاههای نظامی خودداری کند ،این موافقتنامه یک
«شکست» خواهد بود.
وی در این باره گفت 2« :موضوع بسیار مهم برای مردم در این باره عبارت است از ماهیت
مداخلهجویانه بازرسیها و میزان جامع بودن آنها ،همچنین زمانبندی کاهش تحریمها».
مقامات ارش��د کش��ورهای غربی اعالم کردند بازرس��ی اماکن نظامی و دسترس��ی به
دانش��مندان ایران ،برای تضمین اینکه آیا ایران در حال پیگیری برنامه تسلیحات هستهای
است یا نه ،ضروری خواهد بود.
«قانون بررس��ی هستهای ایران در سال  »2015که توسط کورکر معرفی شد ،در سنای
آمریکا با  98رای موافق و یک رای مخالف و در مجلس نمایندگان با  400رای موافق و 25
رای مخالف به تصویب رسید.
دولت اوباما باید موافقتنامه هستهای نهایی با ایران را به کنگره ارائه دهد .از این زمان به
بعد ،مهلت  30روزه بررسی این موافقتنامه توسط سنا و مجلس نمایندگان آغاز خواهد شد.
کنگره سپس یا قطعنامهای را در تصویب یا رد این موافقتنامه صادر خواهد کرد یا کال درباره
آن رایگیری نخواهد کرد.
این اقدام ،مانع از آن میشود که دولت اوباما هرگونه تحریم تصویبشده توسط کنگره علیه
ایران را در مدت زمان بررسی این موافقتنامه توسط کنگره ،لغو کند .به عالوه در صورتی که
کنگره قطعنامهای در رد این موافقتنامه صادر کند و اوباما نیز این قطعنامه را وتو کند 22 ،روز
دیگر به این مدت زمان افزوده خواهد شد.
در صورتی که قطعنامه مخالفت کنگره بتواند بر وتوی رئیسجمهور نیز غلبه کند ،آنگاه
اوباما قادر نخواهد بود تحریمهای اعمالش��ده توس��ط کنگره را لغو کند .از آنجا که اینگونه
تحریمها ،بخش عمده تحریمهای آمریکا علیه ایران را تشکیل میدهد ،این موضوع میتواند
به فلج شدن هرگونه توافق هستهای بینجامد.
در صورتی که کنگره آمریکا ،موافقتنامه را تا  7سپتامبر دریافت کند ،مدت زمان بازنگری
آن به  60روز افزایش پیدا خواهد کرد .در صورتی که هیچ توافقی تا تاریخ  7سپتامبر حاصل
نشود ،قانونگذاران آمریکا تالش خواهند کرد تحریمهای مضاعفی علیه ایران تصویب کنند.
چندین قانونگذار دموکرات آمریکا در این باره اعالم کردند اطمینان دارند در صورتی که
موافقتنامه تا حد زیادی شبیه به چارچوب توافق اعالم شده در ماه آوریل باشد ،اکثریت حزب
دموکرات با تصویب چنین موافقتنامهای مشکل نخواهند داشت.
ام��ا آنها همچنین اعالم کردن��د پذیرش هرگونه توافق ،ب��رای اکثر جمهوریخواهان
دش��وار خواهد بود« .کریس مورفی» سناتور دموکراتآمریکا در این باره گفت« :اکثریت
جمهوریخواهان به هر آنچه امضای رئیسجمهور اوباما را داشته باشد ،رای منفی خواهند
داد».
رویترز
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کامال رایج است ،منعکس میکند .این کارشناس سعودی افزود« :درست همانند
کشورهای غربی ،عربستان س��عودی نیز برای اینکه بتواند برای خود حامیان و
متحدانی دس��ت و پا کند ،تالش میکند و این مس��اله که مقامات ریاض برای
افزایش نفوذ و فعالیتهای سیاسی و فرهنگی خود از برخی گروهها حمایتهای
مالی به عمل میآورند ،یک راز نیست .در مجموع به نظر من خسارتها و لطماتی
که از این افشاگریها متوجه عربستان سعودی میشود ،ناچیز خواهد بود».
ویکیلیکس همچنین افش��ا کرده است یکی از پس��ران «اسامه بن الدن»،
سرکرده پیشین شبکه تروریستی القاعده ،پس از انتشار خبر کشته شدن پدرش
توس��ط کماندوهای آمریکایی در خاک پاکس��تان ،از دولت آمریکا گواهی مرگ
پدرش را درخواست کرده است.
یک سند افشاشده دیگر همچنین نشان میدهد دولت فرانسه در سال 2012
از عربستان سعودی برای ذخیره کردن تسلیحات ،مهمات و تجهیزات نظامی مورد
نیاز واحدهای مبارزه با دزدی دریایی ،درخواست کمک کرده است.
برخی پیامها و یادداشتهای افشاشده دیگر توسط پایگاه اینترنتی ویکیلیکس
از زندگیهای مجلل و هزینههای سرس��امآور زندگی اعضای خاندان سلطنتی
عربستان سعودی پرده برداشته و بهعنوان مثال به موردی اشاره کرده است که
صورتحس��اب پرداختنشده یکی از دختران مقامات آلسعود در سال  2009به
یک شرکت تاکسیهای لوکس در سوییس بیش از یک میلیون یورو بوده است.
همچنین برخی از اس��ناد افشاشده توسط ویکیلیکس به مشاجرات موجود
میان وزارتخانههای امور خارجه و کش��ور عربستان سعودی درباره صدور روادید
برای «نانسی عجرم» ،خواننده معروف لبنانی که میخواست به همراه همسرش
به عربستان سفر کند ،مربوط میشود.
کارشناس��ان و تحلیلگران میگویند اس��ناد و یادداشتهای افشاشده درباره
عربستان سعودی بیشتر از هر چیز نشاندهنده اراده این کشور سنی برای مقابله
با توسعهطلبی ایران شیعهمذهب است.
«الی هندی» ،استاد علوم سیاسی در دانشگاه نتردام لویزه میگوید« :اسناد و
پیامهای منتشرشده در واقع چهره مخدوشی از واقعیت را نشان میدهد چرا که
ایران نیز ش��بکههای خاص خود را برای حمایت از مخالفان س��عودی در عرصه
سیاسی ،رسانهای و حتی نظامی دارد».

افشاگريهايويکيليکس«ديپلماسيدستهچکي»عربستانراآشکارکرد
وس�ام کی روز و یان تیمبرلیک :انتش��ار دهها هزار سند و یادداشت دیپلماتیک
محرمانه مربوط به عربستان سعودی ،دیپلماسی دستهچکی ریاض را برمال کرد.
با این وجود مقامات رژیم عربستان تالش میکنند اسناد و نامههای افشاشده را
کماهمیت بشمارند و لطمات ناشی از آن بر وجهه کشورشان را ناچیز قلمداد کنند.
اس��ناد و پیامهای محرمانه افشاش��ده مربوط به عربس��تان سعودی توسط
پایگاه اینترنتی ویکیلیکس که در عین حال به زعم کارشناس��ان محتوای آنها
دور از انتظار هم نیس��ت ،عمدتا نشاندهنده این واقعیت است که عربستان که
از کش��ورهای ثروتمند نفتخیز خلیجفارس محسوب میشود ،غالب اوقات برای
جلب حمایت رسانههای بزرگ جهان عرب و شخصیتهای سیاسی خاورمیانه به
دالرهای نفتی متوسل شده است.
پایگاه اینترنتی ویکیلیکس که تاکید کرده اس��ت حدود نیم میلیون سند
محرمانه در اختیار دارد ،انتشار  70هزار سند در دسترس خود را آغاز کرده است
که بخشی از آنها به ارتباطات میان سفارتخانهها ،تبادل نامههای الکترونیکی میان
دیپلماتها و همچنین یادداشتهای تهیهشده توسط دیگر نهادها و ارگانهای
رسمی عربستان س��عودی مربوط میشود .این افشاگریها که کاربران اینترنت
نیز در مقیاس وسیعی میان خود رد و بدل کردهاند ،در حالی صورت گرفته است
که عربستان سعودی از اواخر مارس گذشته در رأس یک ائتالف نظامی مرکب از
چند کشور عرب ،عملیاتی نظامی را ضد انصاراهلل یمن آغاز کرده است و به علت
کارنامه ضعیف خود در رعایت حقوق بشر نیز با انتقادات فزاینده برخی کشورها،
سازمانها و گروههای حامی حقوق بشر روبهرو است.
یک مس��ؤول عربستان سعودی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری
فرانسه اعالم کرد افشای اسناد و یادداشتهای دیپلماتیک مربوط به عربستان،
رهبران ریاض را زیاد آش��فته نکرده اس��ت .این مسؤول عربستانی در عین حال
اذعان کرد این افشاگریها میتواند برخی شخصیتهای سعودی را که نامشان در
یادداشتهای افشاشده ذکر شده است ،دچار دردسر کند.
در حالی که مقامات ریاض پیوسته از شهروندان خود میخواهند از رد و بدل
کردن محتوای اسناد و یادداشتهای افشاشده توسط ویکیلیکس درباره عربستان
سعودی خودداری کنند ،این مقام سعودی ابراز اطمینان کرد اسناد منتشرشده
هیچ چیز غافلگیرکنندهای نداشته است .مسؤوالن ویکیلیکس مشخص نکردهاند
که این اس��ناد و یادداشتهای محرمانه را از چه منبعی تهیه کردهاند اما به یک

سرقت انفورماتیک که مه گذشته در عربستان سعودی صورت گرفته است ،اشاره
میکنند .این افش��اگریها نشان میدهد عربستان س��عودی به برخی احزاب و
گروههای سیاس��ی لبنان و برخی رسانههای بزرگ جهان عرب کمکهای مالی
قابل توجهی کرده است تا بتواند نفوذ دیپلماتیک خود را گسترش دهد.
اسناد افشاشده حاکی از آن است که شبکه تلویزیونی امتیوی( )MTVلبنان
که از طرفداران و حامیان جناح  14مارس (مخالف جنبش شیعی حزباهلل لبنان
و همچنین بشار اسد رئیسجمهور س��وریه) محسوب میشود 2 ،میلیون دالر
حمایت مالی از عربس��تان سعودی دریافت کرده اس��ت تا در ازای آن از مواضع
عربستان سعودی حمایت کند.
اسناد افشاشده توسط ویکیلیکس نشان میدهد روزنامهنگاران ،سیاستمداران
و دیگر ش��خصیتها از جناحهای مختلف بوی��ژه در لبنان حمایتهای مالی از
عربستان سعودی مطالبه کرده و پاسخ ریاض نیز به این تقاضاها به میزان وفاداری
درخواستکنندگان کمکهای مالی به رژیم عربستان بستگی داشته است.
طبق اسناد افشاش��ده توس��ط ویکیلیکس که بخشهایی از آن را روزنامه
لبنانی االخبار ،نزدیک به جنبش حزباهلل لبنان ،منتش��ر کرده اس��ت ،مقامات
عربستان سعودی حتی برای صدور روادید و ارسال دعوتنامه برای روزنامهنگاران و
سیاستمداران نیز همین اصل را مالک قرار داده و کامال گزینشی عمل کردهاند تا
مبادا شخصیتهایی که از نظر آنها مظنون به شمار میروند ،از حمایتها و عنایات
شاهزادگان سعودی بهرهمند شوند.
«عبدالوهاب بدرخان» ،تحلیلگر عربستانی که در لندن مستقر است ،میگوید
اس��ناد و یادداشتهای محرمانهای که تا این مرحله منتشر شدهاند ،افشاکننده
اس��رار دولتی نیست و صرفا امور و وقایعی را که در عرصه سیاست و دیپلماسی

اوباما در قبال ايران در موقعيت استيصال قرار گرفته است
«ب��اراک اوباما» رئیسجمه��ور آمریکا در قبال ایران در موقعیت اس��تیصال
ق��رار گرفته و مقامات ایرانی بهخوبی از این مس��اله آگاهن��د .اگر «باراک اوباما»
رئیسجمهور آمریکا در تالش برای دفاع و توجیه منتقدان سیاس��تش در قبال
ایران است ،بعید است بتواند کاری بهتر از آنچه انجام میدهد صورت دهد .اشتیاق
و ناامیدی دولت اوباما برای دستیابی به یک توافق کامال مشهود است و هیچکس
بیشتر از دولت ایران به این مساله واقف نیست .تازهترین نشانه از این استیصال،
تالش وزارت خارجه آمریکا برای تاخیر در انتش��ار گزارش��ی درباره سابقه حقوق
بشر ایران بود اما این گزارش تنها به این دلیل منتشرشد که جمهوریخواهان در
کنگره تهدید کردند بودجه وزارت خارجه آمریکا را قطع میکنند .ایرانیها بیشتر

از این حقیقت س��ود میبرند که اوباما برای دستیابی به یک توافق بسیار مشتاق
است .آنها به طور ناگهانی موضع خود را سختتر کرده و لغو فوری همه تحریمها را
برای اجرای توافق هستهای درخواست کردهاند .همچنین آیتاهلل خامنهای ،رهبر
عالی ایران توقف طوالنیمدت برنامه تحقیق و توس��عه هستهای این کشور را رد
کرد .رهبر ایران به خوبی میداند اوباما در شرایط استیصال قرار گرفته است بنابراین
برای دستیابی به بهترین توافق موردنظر خود فشار میآورد .هرچقدر موضع ایران
سختگیرانهتر میشود اوباما بیشتر کوتاه میآید .آسوشیتدپرس گزارش داد آمریکا و
کشورهای دیگر ارسال رآکتور با فناوری برتر و دیگر تجهیزات پیشرفته را به تهران
در ازای یک توافق هستهای پیشنهاد کردهاند .این نتیجهای قابل پیشبینی از یک

پایگاهاینترنتیواشنگتناگزمینر

خودش��ان گذاشتند را ،از همان اول نمیپسندیدیم اما
اهمیت و تاثیرگذاری این جریان حاال معلوم میش��ود.
این گروه که با انتشار گزارهبرگ ایرانی عمومیت یافته
و مردم زیادی آن را تش��کیل دادند ،جریان «توافق به
هر قیمتی» را زیر س��وال بردند و نگذاش��تند «توافق
بد» اتفاق بیفتد .در واقع جمعبندی فعلی مذاکرات در
صورت عزتمندانه بودن ،نتیجه پافش��اری این گروه در
انتقاد از توافق بد است.
و ام��ا تاثیر این مذاکرات بر معیش��ت مردم تا چند
م��اه دیگر دی��ده خواهد ش��د .نیلی ،مش��اور اقتصادی
رئیسجمهور گفته اس��ت بعد از توافق معجزه نخواهد
شد .سعید لیالز ،اقتصاددان اصالحطلب هم اساسا تاثیر
تحریمها بر اقتصاد را زیر سوال برده و گفته :اقتصاد ایران
تحریمپذیر نیست .در واقع اصال مشکالت اقتصادی فعلی
ربط زیادی به تحریمها نداشت که بخواهد بعدش اتفاق
خاصیبیفتد.
ح��اال اما تنها فایده اخبار وین این بود که در س��ایه
آن  18قل��م کاال چن��د درصدی گران ش��ود .مذاکرات
هستهای کمک بس��یاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار
افزایش قیمت کاالها بکاهد و این خبر را در اولویت چندم
قرار دهد .اما بعد و مهمتر از همه اینها مساله اجرای توافق
و «دبه» آمریکایی است که ممکن است امیدواریها برای
نتایج مثبت توافق را کمرنگ کند.

روند مذاکره است که در آن یک طرف -ظاهرا طرف قویتر -اشتیاقش را به توافق
برای همه روشن کند .اوباما به جای مخفیکاری و استفاده از تهدید یا حتی افزایش
تحریم برای کش��اندن ایران به پای میز مذاکره ،با تس��هیالت و تخفیفاتی بدون
هیچ پیشش��رط جدی چانهزنی را آغاز کرده است .این الگویی از فرآیند مذاکره
طرف آمریکایی است .وقتی گفتوگوها پایان یابد وزارت خارجه آمریکا بهخوبی
فنون همتاهای پیروز ایرانیشان را بررسی و مطالعه خواهند کرد ،چرا که ایرانیها
پیشتر این نبرد را بردهاند .توافق حاصل بشود یا نشود ،آنها به شکلی موفقیتآمیز
از استیصال اوباما برای احیای موقت اقتصاد ایران استفاده کردهاند.

در مذمت «ارزیابی شتابزده»
ادامه از صفحه اول
با همه این اوصاف اما خوش��بینانه آن اس��ت که به
خاطر لحاظ کردن «خطقرمز»های مطروحه نباید این
تواف��ق را «ذلیالنه» تلقی کرد یا این تعبیر را به کار برد
که «مملکت را دادند رفت!» اما قطعا نقل قولهایی درباره
مذاکرات شنیده خواهد ش��د .واقعیت آن است که تیم
مذاکرهکننده در توافقات قبلی رویکردی یکپارچه درباره
متن توافقات اتخاذ نکرده اس��ت .چ��ه درباره ژنو و عدم
تطبیق متن فارس��ی با انگلیسی و ایجاد شبهات فراوان
و چ��ه در ماجرای پس از لوزان و قضیه فکتش��یت .با
ای��ن همه اما افراد دیگری جز تیم مذاکرهکننده و کمی
تا قسمتی دبیر شورایعالی امنیت ملی از مجموعه دولت
در دسترس نیستند و الجرم باز اظهارات ظریف ،عراقچی
و شمخانی بیش از بقیه س��ندیت دارد ،چه آنکه درباره
متن نباید به افرادی که س��واد فنی در مذاکرات ندارند،
اعتنا کرد .ممکن اس��ت برخی از این افراد از مس��ؤوالن
کش��وری و لشکری باشند .باید با تحقیق اظهارنظرها را
مورد بررس��ی قرار داد .درب��اره نظر رهبری هم وضعیت
کامال مشخص است .در این میان برخی ممکن است به
اشتباه شرایط را با قطعنامه 598مشابهت دهند یا از تعبیر
«جام زهر» تحمیلی به رهبری استفاده کنند .این فرض
و پیشزمینه فکری در انواع تطبیقها اساسا اشتباه است.
اقتضائات در هر دورهای متفاوت است .ممکن است با یک

دوران سعدآباد گذشته است

توافق ایدهآل روبه رو نباشیم اما دلیل نمیشود آن را به
خاطر ایدهآل نبودن «ذلیالنه» تفسیر کنیم .مردم به تبع
اعتماد رهبر حکیم انقالب به تیم مذاکرهکننده به این تیم
اعتماد دارند ،اگرچه نباید این اعتماد مجوزی برای سکوت
و دستمایهای برای «عدم انتقاد» شود.
طبیعی اس��ت ک��ه حتی با فرض بعید رفع مس��اله
هستهای ،چالش سیاس��ت خارجی دولت به قوت خود
باقی است که با اشکاالت جدی مواجه است؛ نمونه بارز
آن ،مساله توطئه کاهش قیمت نفت توسط عربستان و
آمریکاس��ت .این اتفاق چه زمان��ی رخ داد؟ در حالی که
ظریف و ک��ری در حال پیادهروی بودن��د و وزارت امور
خارجه رویکردی با خشوع نسبت به عربستان در پیش
گرفته بود .ذکر باقی مثالها بماند.
برخی ،موضوع ارتباط با آمریکا یا بازگشایی سفارت
این کش��ور در تهران را مط��رح کردهاند و دنبال گرفتن
ماهی خود از مذاکرات هستند .ذکر این نکته قابل اهمیت
اس��ت که رهبری در دیدار اخیر با دانشجویان ،آمریکا را
اتم استکبار معرفی کردند و به دانشجویان گفتند:
مصداق ّ
خودتان را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنید.
«دلواپ��س»؛ واژهای که از آغازین روزهای مذاکرات
دستمایهای برای نش��نیدن انتقادات فنی قرار گرفت،
حاال و در پایان مذاکرات اهمیت خود را به خوبی نشان
میدهد .اگرچه این تعبیر را که برخی منتقدان بر روی

يادداشت امروز

این اختالف و لحن طرفین
از آن جه��ت مهم و قابل تامل بود که  2س��ال پس از
آغاز مذاکرات و در مراحل انتهایی ایجاد ش��د و قاعدتا
نمیتوانست مربوط به مسائل ابتدایی باشد .با این حال
اما از بعدازظهر جمعه فضای مذاکرات آرام آرام به مسیر
قبل بازگش��ت و در نهایت منجر به جمعبندی برجام
ش��د! بهرغم طرح سوال در رس��انهها ،اما تاکنون هیچ
توضیحی درباره اینکه محتوای اختالف پیش آمده چه
بود ،ارائه نشده است! به عبارتی هنوز مشخص نیست
در چه مس��ائلی موضع آمریکا تغییر کرد و اکنون که
جمعبندی برجام به پایان رسیده آیا آمریکا مجددا به
موضع گذش��ته بازگشته یا نظرات خود را اعمال کرده
است؟ بنابراین خبر جمعبندی برجام ،در انتهای یک
فرآیند ثابت و مشخص اعالم نشده است!
از س��وی دیگر آیا رفت��ار دولت پ��س از توافق ژنو،
بیانیه لوزان و نیز انش��ای برجام توانس��ته است موجب
جلب اعتماد عمومی ش��ود؟! متاسفانه در همین فقره
اخی��ر ،تهدید منتقدان جمعبندی برجام توس��ط آقای
رئیسجمهور ،اساس��ا تناسبی با شرایط کشور پیروز در
یک منازعه خارجی ندارد! به هر حال سابقه رفتارهایی
که پس از ژنو و لوزان شد و نیز تهدید منتقدان و توصیه

ادامه از صفحه اول

به سکوت ،اندوخته گرانبهایی برای افکار عمومی و بویژه
جامعه انقالبی ایجاد کرده اس��ت تا درب��اره واکنش به
متن برجام ،محتاطانه و واقعبینان��ه اقدام کنند .افکار
عمومی اکنون پس از قریب به  2سال مذاکره ،یک نگاه
و درک واقعبینان ه از تحوالت بهدست آوردهاند و ترجیح
میدهن��د خارج از گود رقابتهای جناحی ،مذاکرات را
در آزمون عمل بسنجند .اقدام عاقالنه هم همین است.
حتی اگ��ر متن برجام قابل قبول هم باش��د -که هنوز
قضاوت درباره آن زودهنگام اس��ت -آنچه مهم اس��ت؛
اج��رای این متن و تعهدات آن اس��ت .آنچه روی کاغذ
اس��ت باید در صحنه عمل مشاهده ش��ود .اگر وعدهای
به مردم داده شده است ،محل تحقق آن وعده ،نه روی
کاغذ بلکه درون جیبها و روی س��فرههای مردم است.
آقایان این را به خاطر داشته باشند که قطعا تسامح روا
داشته شده نسبت به نحوه اجرای تعهدات در توافق ژنو،
اینجا یعنی در توافق برجام جایی نخواهد داشت .اگر در
ژن��و با توجیهاتی نظیر اینکه این توافق یک توافق اولیه
اس��ت؛ نقض عهد طرف آمریکایی تخفیف داده میشد
اما اکنون زمان اجرای جزء به جزء تعهدات است .قطعا
و بدون تردید کوچکترین نقض عهدی از سوی طرف
مقابل ،به معنای فسخ این توافق بینالمللی است! تسامح
اینجا دیگر معنایی نخواهد داشت.

در کنار توجه به این مسائل ،توصیه ویژه به برادران
انقالبی هم این است که غیرت دینی و انقالبی خود را
نگه دارند و همواره نس��بت به مذاکرات هستهای یک
اص��ل بدیهی را فراموش نکنند :دوران بدهبس��تانهای
س��عدآباد و پاریس گذشته اس��ت .مهمترین دلیل آن
مطالبه عمومی نس��بت به حراست از حقوق هستهای
است و دلیل مهم دیگر ،حضور مستمر جریان انقالبی
در میدان و زیر نظر داش��تن مذاکرات هستهای است.
جامعه ایرانی طی  2سال اخیر شاهد یک واقعیت بسیار
مهم بوده اس��ت .مردم نسبت به مذاکرات هستهای ،از
یکسو شاهد فعالیت و نقد یک جامعه پویا ،منطقی و
ب��ا اخالق بودند و البته س��وی دیگر ای��ن ماجرا را هم
دیدن��د .جامعه انقالبی قطعا ای��ن را یقین میداند که
نظام زیر بار تواف��ق ناقض خطوط قرمز نخواهد رفت.
بای��د به تدابی��ر نظام اعتماد ک��رد و آن را پذیرفت .و
در آخر اینکه «من خوش��بین نیستم» مبتنی بر یک
نگرش و دید وس��یع انقالبی و حاصل اشتراک قرنها
تجربه اس��ت! «من خوشبین نیستم» در واقع بر عدم
حسن نیت استکبار داللت دارد و این عدم حسننیت
ن��ه در متن که در مقام اجرا مش��اهده میش��ود .کما
اینک��ه در  2س��ال اخیر نیز بارها مصادی��ق و آثار آن
مشاهده شد.

