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دیپلماسی کارنابلد در تحوالت منطقهای

ادامه از صفحه اول
یادداشتمیهمان
...جبه��های اس��ت،
نتوانسته تبدیل به قالببندی و مدلسازی با مشی
ارجحیتی بر الگو و روش کار با خلیجفارس شود .این
مدل براساس اطالعات و روانشناسی ویژه منطقهای و
میدانی در همه زمینههای دیپلماسی سری ،رسمی و
علنی الگوها و روشهای خاص خود را دارد.
 -6عدم شناخت عمیق باعث شد بعضا تصور کنند
عربس��تان مانند بحرین در قطر میتواند دخالت
نظامی کند در حالی که در بحرین دولت مس��تقر
درخواست کمک از عربستان کرده و در قطر دولت
بسیار ثروتمند و مستقر با عربستان مخالفت کرده
و پای��گاه مرکزی آمریکا نی��ز در قطر قرار دارد که
هرگونه اقدام نظامی علیه دولت مس��تقر را بسیار
بغرنج میکن��د و برای همی��ن قطریها تصریح
کردهاند اگر قرار بر معامله با آمریکا باشد ما مستقیم
و بدون واسطه سعودیها با آمریکا معامله میکنیم،
از طرف دیگر انگلیس نفوذی دیرینه در خلیجفارس
و همینط��ور در قط��ر دارد و قطر ب��دون توجه به
معادالت جهانی و سیاس��تهای قدرتها و بویژه
انگلیس وارد چنین معرکهای نمیشد .نخستوزیر
انگلیس بعد از جدایی از اروپا اول به آمریکا س��فر
کرد و گفت بیایید مانند قدیم با هم جهان را اداره
کنیم اما ترامپ او را خیلی تحویل نگرفت ،بعد به
خلیجفارس آمد تا در منطقهای که پایگاه سنتیاش
است خودی نشان دهد و نفوذ خود را به رخ آمریکا
بکش��د اما اکثر ش��یوخ منتظر قلدر تازه به دوران
رس��یده و تازهنفس آمریکایی بهنام ترامپ بودند و
به پیر فرسوده خیلی رو نشان ندادند .لذا انگلیس
و کال اروپا مترصد فرصت برای خودی نشان دادن
بودند تا تلنگری بر تکروی و یکهتازی آمریکا باشد؛
این است که سلطاننشین عمان که بیشتر حوزه
نفوذ انگلیس اس��ت در شکستن محاصره با قطر
همکاریمیکند.
 -7نگاههای افراطی و تحلیلهای س��اده س��یاه و
سفیدی منجر به این میشود که بگویند اگر در این
ماجرا فعال ش��ویم و ورود کنیم به ورطه درگیری
میافتی��م ،پس برای پرهیز از دردس��ر و درگیری
بهتر اس��ت اص�لا ورود نکنی��م؛ یعنی ی��ا ورود و
درگیری(سیاه) یا عدم ورود و عدم درگیری(سفید)،
در حالی که در جهان امروز دیپلماس��ی حرفهای و
هنرمندانه خود پایگاه قدرت مستقل مولد است و

میتوان با هنر فوقالعاده دیپلماس��ی حرفهای در
عین ورود کامل و فعال مسالمتآمیز و صلحجویانه
به یک ماجرا و ارتقای موقعیت و اعتبار و نقش خود
اما از هر نوع تبعات نامطل��وب آن نیز پرهیز کرد.
امکانات و موقعیت فوقالعاده و گس��ترده ایران در
منطقه امکانی بالقوه را برای برپایی یک دیپلماسی
مس��المتجویانه مولد قدرت ب��رای ما در منطقه
فراهم آورده که با روشهای علمی دیپلماتیک نوین
میتوان آن را بالفعل کرد .برنامههای استراتژیک و
تاکتیکهای ویژه برای نیل به این هدف اساس��ی
قابل احصاس��ت که در جای خود باید تبیین شود،
ام��ا در این فرصت بر این موض��وع تاکید میکنم
که نخس��تین برنامه و استراتژی ما در خلیجفارس
باید بازگردان��دن وضعیت خلیجفارس به وضعیت
دیرینه سنتیاش بهعنوان خانه مشترک کشورهای
ساحلی بدون دستهبندی عربی -عجمی باشد که
در ای��ن حالت ایران بهعنوان برادر بزرگ ،با کرامت
و بزرگمنش��ی در همه مسائل مشارکت سازنده و
ثباتبخش دارد و بدون انگیزه سیطرهجویی صرفا با
ایجاد نقش و وزن تعادلی ضامن استقالل کشورها
و مانع بردگی و تس��لط بر آنهاست .در حال حاضر
با بحران بهوجود آمده بین قطر و عربستان ،بهترین
موقعیت برای آغاز اجرای حسابشده این استراتژی
پدید آمده است.
 -8وزارت امور خارجه کنونی نه به لحاظ نرمافزاری
و نه به لحاظ سختافزاری توان تحقق این استراتژی
چندوجهی پیچیده را ندارد .آقای وزیر که بیش��تر
در س��ازمانهای بینالملل��ی کار کردهاند و خیلی
تخصص و آش��نایی با رموز کار در روابط دوجانبه
و منطقهای ندارند ،و کل دس��تگاه هم بهدلیل بها
ندادن به کار کارشناسی ،از نقش کارشناسی به یک
نهاد بیشتر تشریفاتی تنزل یافته است؛ به میزانی
که وقتی موضوع��ی اهمیت مییابد بدلیل انفعال
و ضعف کارشناس��ی ،آن موضوع از دس��ت وزارت
امور خارجه خارج و بهدست دیگر نهادها میافتد.
در جهان هی��چ وزارت خارجهای مانند وزارت امور
خارج��ه ایران وجود ندارد که تا این حد موضوعات
مهم خارجی از دس��تش خارج باشد ،این وضعیت
ناش��ی از طبیعت منفعل و ضعف کارشناس��ی آن
اس��ت و لذا با اقدامات دستوری و بخشنامهای حل
نمیشود .چهبسا بزودی مساله قطر هم با این انفعال
دس��تگاه دیپلماسی از دس��ت وزارت امور خارجه

خارج شود .این وضعیت لطمات جبرانناپذیری بر
منافع ملی وارد کرده و باعث هرز رفتن بس��یاری
از ظرفیتهای ملی میشود .امروز تحول بنیادین
در دس��تگاه دیپلماسی کشور یک ضرورت حیاتی
اس��ت ،اگرنه فرصتهای بزرگ به تهدیدات بزرگ
تبدیل خواهد شد.
 -9در شرایط کنونی بعضا صحبت از برجام منطقهای
میشود که در ارگان دولت هم به آن تصریح شده
اس��ت ،بنده موکدا تصریح میکن��م امروز هرگونه
صحبت از «برجام منطقهای» تیری علیه دیپلماسی
فعال منطقهای است .اوال خواهناخواه در قبال برجام،
دودستگی در کشور وجود دارد و با برچسپ برجام،
این دودستگی به دیپلماسی منطقهای هم سرایت
و کار در این مسیر را دچار شک و تردید و اختالف
و رکود میکند .ثانیا میگویند برجام سمبل تنازل
و اکتفا به حداقلهاست ،اساس تنازل به حداقلها
در برجام پذیرش معامله نقد با نس��یه اس��ت که
موجب امتیازات یکطرفه ش��د بهط��وری که آقای
وزیر امور خارجه همچنان گرفتار آن هستند و هفته
گذشته هم شکایتشان به اروپاییها بابت بدعهدی
آمریکاییها راه بهجایی نبرد ،بنا بر این درباره مساله
قطر و کال دیپلماس��ی منطقه که فعال یک طرف
ایران اس��ت و طرف دیگر عربستان ،حاال هنوز به
کجا رسیدهایم که به عربستان هم امتیازات یکطرفه
دهی��م و معامله نقد با نس��یه کنیم! ک��ه اصرار به
برجامیزه کردن دیپلماسی منطقهای دارید .در هر
حال برجام سمبل معامله انفعالی نقد با نسیه است،
در حالی که امروز شکاف بین قطر و عربستان ،ابتکار
عمل را بهدست ما میدهد نه انفعال را!
 -10استراتژی آمریکا در برجام این بوده که همزمان
با وقوع تزلزل ناشی از برجام در ائتالف بینالمللی،
ائتالف منطق��های علیه ایران را برپا و تحکیم کند
و حلق��ه محاصره را تنگت��ر و منطقهای کند که
اس��تارت آن را اوباما همزمان با مذاکرات برجام در
اجالس با ش��یوخ در آمری��کا زد و اکنون ترامپ با
اجالس ریاض در پی تکمیل آن است و این پروسه
ائتالف منطقهای علیه ایران محصول برجام است .آیا
برجامیزه کردن دیپلماسی منطقهایمان همراهی با
این استراتژی برجامی آمریکا در منطقه است؟ در
هر حال برجام سمبل و محصول همکاری ایران و
آمریکاست.
* آخرین سفیر ایران در شوروی
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تحریم  CIDAو قدرت دفاعی ایران

ادامه از صفحه اول
یادداشت یک
این پ��روژه هیچ معنای
دیگ��ری جز فراهم کردن ش��رایط یک درگیری
نظامی بیدردسر با ایران ندارد.
بخش پنجم یعنی اعمال تحریمهای مرتبط با
تروریسم علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز
در همین چارچوب باید تحلیل شود .هدف غایی
آمریکا از تحریم س��پاه ،ایجاد یک ش��کاف میان
امنیت و معیشت در ایران و تشدید این شکاف از
طریق یک شبکه همکار در ایران است که «رکس
تیلرسون» اخیرا از آنان به عنوان ابزارهای داخلی
سرنگونی جمهوری اس�لامی نام برد .کسانی که
ادعا میکنند تحریم س��یدا اقتصادی نیست ،در
واق��ع در حال ایفای نقش در این پازل هس��تند.
تحریم س��یدا علیه سپاه در واقع تعطیلی سپاه و
قطع هرگونه رابط��ه اقتصادی و غیراقتصادی آن
با ه��ر فرد و نه��ادی در داخل و خ��ارج ایران را
دنبال میکند که نتیجه عملی آن ،همچون سالح
انداختن و خارج کردن زره از تن در میانه میدان
جنگ و رفتن به استقبال مرگ است!
یک نکته جالب درباره تحریم سپاه پاسداران
انقالب اسالمی این است که در متن قانون تحریم،
اشاره شده است تحریمهایی که علیه افراد حقیقی
و حقوقی مورد نظر فرمان اجرایی  13224اعمال
میشود ،علیه سپاه نیز اعمال شود .فرمان اجرایی
 13224با هدف ممنوعی��ت هر نوع همکاری با
سازمانهای تروریستی صادر شده و رئیسجمهور
آمری��کا این اختیار را دارد افراد و نهادهایی را که
تروریست تشخیص میدهد،به این لیست افزوده
و تحریم کند .آیا دولت آمریکا نمیتوانست بدون
اینکه حتی قانون سیدا وجود داشته باشد ،سپاه را
وارد لیست  13224کرده و به عنوان یک سازمان
تروریس��تی هرگونه همکاری را با آن منع کند؟
چرا ترامپ از اختی��ارات خود برای اطالق عنوان
سازمان تروریستی برای س��پاه استفاده نکرده و
حتی قانون سیدا نیز نمیگوید سپاه یک سازمان
تروریستی در ردیف سازمانهای لیست شده در
 13224مانن��د داعش ،القاعده و ...اس��ت ،بلکه
خواس��تار اعمال همان تحریمها علیه سپاه شده
است؟ یعنی س��پاه بدون وارد ش��دن در لیست
س��ازمانهای تروریستی ،مش��مول تحریمهای
اعمال ش��ده علیه این نوع سازمانها شده است.
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عل��ت این اقدام روش��ن اس��ت .آمری��کا در واقع
براساس اصل عام «برابری حاکمیتها» در حقوق
بینالملل ،امکان اطالق عنوان تروریست به سپاه
پاسداران انقالب اسالمی که نیروی نظامی رسمی
جمهوری اسالمی ایران است را ندارد.
تحریم سیدا به شیوهای مضحک تالش کرده
اص��ل برابری حاکمیتها را دور بزند اما روش��ن
اس��ت که این اق��دام از منظر حق��وق بینالملل
مردود است و از طرف جمهوری اسالمی ایران در
دادگاه بینالمللی باید پیگیری شود .اروپاییهایی
ک��ه امروز ادعای انزوای آمریکا را مطرح میکنند
و ب��ه آقای ظریف وعده و وعید میدهند ،چرا در
این باره س��کوت اختیار کردهان��د؟ چرا بیانیهای
درباره مردود بودن این اقدام سنای آمریکا صادر
نمیکنند و به اس��تناد اصل برابری حاکمیتها،
غیرقانون��ی و باط��ل بودن این تحری��م را مطرح
نمیکنند؟
تحریم سیدا پیامهایی روشن برای دولت آقای
روحانی ،و نس��بتهایی روشن با برجام ،قطعنامه
 2231و حتی اصول عام حقوق بینالملل دارد.
پیام روش��ن تحریم س��یدا برای دولت آقای
حس��ن روحانی این اس��ت که «هزینه سازش»
برابر اس��ت با خس��ارت بعالوه بقای تحریمهای
گذش��ته بعالوه تحریمهای جدید .آقای روحانی
انش��اءاهلل متوجه شده اس��ت که آمریکا دشمن
است و با دش��من نمیتوان بازی برد -برد انجام
داد .راه��کار مقابله با این دش��من ،پناه بردن به
آغوش او نیس��ت .مقاومس��ازی اقتصاد ،کاهش
وابستگی به شبکه اقتصادی تحت سلطه آمریکا
و خلق فرصتهای جدی��د در عرصه بینالمللی
ب��رای مقابله با ظرفیته��ای اقتصادی تهاجمی
آمریکا ،سیاستی اس��ت که  4سال آقای روحانی
آن را معلق و معطل برجام نگه داشته است .قرار
گرفتن روس��یه در قانون تحریمی سیدا در کنار
ایران ،فرصتی اس��ت که باید از آن استفاده کرد.
آقای روحانی و تیمشان انشاءاهلل یک بار سخنان
و مواضع منتق��دان در طول مذاکرات را خواهند
خواند تا ببینند درباره وضع امروز چقدر هش��دار
داده شد و بابت ناسزاهایی که به منتقدان گفتند،
توبه خواهند کرد .انشاءاهلل درباره نگاه متوهمانه
خود ب��ه آمریکا و نظ��ام بینالمل��ل تجدیدنظر
خواهند کرد و منبعد محاسباتشان را روی فرش
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واقعیت انجام خواهند داد .آقای حس��ن روحانی
اگر تاکنون از این مهم غفلت کردهاند ،قرارگاهشان
را در جهان ع��وض کنند ،واقعیات را ببینند و از
سرنوشت محمد مصدق درس عبرت بگیرند .آقای
روحانی یک عذرخواهی به ملت ایران بدهکارند.
عذرخواهی بابت اعتمادی که به دشمن کردند و
خساراتی که به کشور زدند.
درباره نسبت سیدا با قطعنامه  2231سازمان
ملل اش��اره کردیم که نقض صریح مفاد  3و  5از
ضمیمه دوم این قطعنامه است .درباره اصل برابری
حاکمیتها نیز اعمال تحریمهای س��ازمانهای
تروریستی علیه سپاه یک نقض فاحش است .اما
تحریم سیدا با برجام نیز نسبت روشن دارد .بند
 26برجام صراحت دارد که آمریکا از اعمال مجدد
تحریمهای متوقف شده در ضمیمه دوم خودداری
خواهد کرد .در انتهای همین بند تصریح ش��ده
اس��ت اگر این تحریمها مجددا اعمال شود ،ایران
ای��ن اقدام را زمینهای ب��رای توقف تعهدات خود
در برجام قلمداد خواهد کرد .س��کوت و رضایت
ب��ه بدعهدیها و نقض عهدهای آمریکا توس��ط
دولت آقای روحانی ،واش��نگتن را مطمئن کرده
است که هر بالیی بر سر برجام بیاورد ،برجام در
ایران دست نخواهد خورد .این محاسبه از واکنش
ایران به دست دولت آقای روحانی باید تغییر یابد.
تحریم س��یدا با توجه به فض��ای ناامنی که برای
شرکای اقتصادی ایران ایجاد میکند ،ناقض بند
 29برجام نیز هست که اروپاییها و آمریکاییها
طی آن متعهد ش��دهاند از هر اقدامی که هدف از
آن تحت تاثیر قرار دادن عادیشدن رابطه تجاری
و اقتصادی با ایران است ،خودداری کنند .خالصه
کالم ما این اس��ت که در واکنش به سیدا ،تا آنجا
که به برجام مربوط است ،بند  3مصوبه مجلس و
بند  36برجام باید اجرا شود.
آمریکا و شرکای آن در طول  40سال گذشته
راهه��ای متعددی را برای تص��رف مجدد ایران و
تس��لط بر آن آزموده و شکست خوردهاند .تحریم
س��یدا ،یک فاز جدید از پروژه براندازی جمهوری
اس�لامی ایران است که بدون هیچ بهانه روشنی،
قدرت متعارف دفاع��ی ایران را هدف گرفته و به
دنبال ایجاد زمینهای برای وارد آوردن یک ضربه
س��نگین نظامی پس از خنثیسازی توان دفاعی
ماست .در برابر این پروژه باید هشیار بود.

