
 
فعاليت هاي آژان��س بين المللي انرژي اتمي 
در ايران به سوژه جديدي براي تمركز دولت 
دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده بدل شده است. 
پس از آنكه يوكي��ا آمانو، مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در نشس��ت فصلي ش��وراي حكام براي چندمين بار 
اعالم كرد كه ايران به تعهدات خود در قالب توافق هسته اي 
پايبند اس��ت و از انحراف مواد هس��ته اي در اين كشور نيز 
خبري نيست، امريكايي ها چه در نشست خبري سخنگوي 
وزارت امور خارجه و چه در قالب بيانيه اي كه نماينده امريكا 
در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي 
قرائت كرد، تاكيد مي كنند كه مراقب بازرسي هاي هسته اي 
آژانس در ايران هستند. بازي جديدي كه تاكنون يوكيا آمانو 
با اس��تناد به متن توافق هسته اي ميان ايران و 1+5 از توپ 
زدن در زمين امريكا در آن حذركرده اس��ت و البته در چند 
روز اخير با سخنان دوپهلو استناد كرده كه منطبق با قوانين 
قابل اعمال براي كشورهايي كه پروتكل الحاقي را پذيرفته اند 

تفاوتي ميان س��ايت هاي نظامي و غيرنظامي وجود ندارد. 
سخناني كه با واكنش محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران در بدو ورود به س��وچي براي ديدار با مقام هاي روسي 
روبه رو شد. وي در اين خصوص گفت: چارچوب اين مساله 
هم در پروتكل الحاقي مش��خص اس��ت و ه��م در برجام. 
چارچوب هايي ك��ه در برجام و پروتكل الحاقي مش��خص 
شده براي بازديد از مكان هايي است كه امكان فعاليت هاي 
هسته اي در آن وجود داشته باشد و تاكنون ايران همانطور 
كه آژانس بارها اثبات كرده در زمينه عدم فعاليت هاي اعالم 
نشده كامال به درستي عمل كرده، همان طور كه در بند ٧٤ 
ضميمه يك برجام هم تاكيد شده هيچ بازديدي نمي تواند 

بهانه اي براي اطالع يافتن از اسرار كشور باشد. 
 حذر سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا از 

پيش بيني رفتار ترامپ!
هيتر نائورت، س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در نشست 
خبري اخير خود با سوال هاي خبرنگاران امريكايي در مورد 
سياست هس��ته اي دونالد ترامپ در قبال ايران روبه رو شد. 
يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه سوال خود در مورد توافق 

هسته اي را اين گونه مطرح كرد: نخستين مساله اين است 
كه دستور الزم براي معلق ماندن تحريم هاي هسته اي ايران 
بايد اين هفته از سوي رييس جمهور تمديد شود و در اكتبر 
نيز دولت بايد پايبندي تهران به توافق هسته اي را تاييد كند. 
دولت قبلي زماني كه متن توافق هسته اي را براي تاييد در 
اختيار كنگره قرار مي داد قطعنامه 2231 نيز ضميمه اين 
توافق بود و به نظر مي رسيد كه اين قطعنامه و اين توافق با 
هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. اكنون بحثي كه اين روزها 
در جريان است، اين است كه دولت ترامپ در شرايطي كه 
ايران مفاد قطعنامه 2231 را رعاي��ت و پايبندي تهران به 
برجام را اعالم نكند. آيا اين سياستي است كه دولت در قبال 

برجام و تعهدات ايران دنبال مي كند؟ 
سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه در مورد ارتباط 
ميان قطعنامه 2231 و برجام اطالع دقيقي ندارد، تاكيد 
كرد كه ما در حال ادامه بازبيني كامل سياس��ت هاي خود 
در قبال ايران هستيم. تصميم ما براي بازبيني اين سياست 
قطعا تاكنون تغييري نكرده اس��ت. مي دانم كه بس��ياري 
از ش��ما مش��تاق و كنجكاو هس��تيد بدانيد كه دقيقا چه 
اتفاقي رخ خواه��د داد. در جريان اين بازبيني ما به دنبال 
اين هس��تيم كه اي��ران را به دلي��ل فعاليت هاي مخربش 
مسوول بدانيم. همه ما مي دانيم كه ايران در بخش هايي از 
جهان مشغول رفتارهاي بي ثبات كننده است و متاسفانه 
اين رفتارها نيز تغيير نكرده اس��ت. وي در ادامه افزود: ما 
همچنان به آژانس بين المللي انرژي اتمي نگاه مي كنيم تا 
بازرس��ي ها را انجام دهد و به نظارت و راستي آزمايي تمام 
تعهدات مرتبط هسته اي ايران ادامه دهد و اطمينان يابد 
كه آنها به اين تعهدات خود پايبند هس��تند. ما معتقديم 
كه اي��ران به روح برنام��ه جامع اقدام مش��ترك )برجام( 
پايبند نيس��ت، زيرا توافق برجام خواستار صلح و امنيت 
منطقه اي و بين المللي ش��ده است. بر اين باوريم كه ايران 

به آن پايبند نيست و كامال معتقديم كه آنها به روح توافق 
عم��ل نمي كنند. بازبيني سياس��ت هاي مان س��خت اما 
همچنان در حال انجام است. بنابراين، من در حال حاضر 
نمي توانم پيش بيني در اين زمينه داش��ته باش��م. سوال 
ديگري كه پيرامون مس��اله ايران از سخنگوي وزارت امور 
خارجه امريكا پرس��يده شد اين بود كه آيا دولت ترامپ به 
برآوردهاي آژان��س بين المللي انرژي اتمي در مورد اينكه 
ايران به تعهدات هسته اي خود پايبند است، اعتماد دارد؟ 
نائورت در اين باره گفت: اين گزارش هنوز محرمانه است 
و من درباره گزارش��ي كه در حال حاض��ر هنوز محرمانه 
اس��ت، اظهارنظر نمي كنم. ما مطمئنا درباره جزيياتي كه 
به طور رسمي منتشر نش��ده است، صحبت نمي كنيم. ما 
از تالش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي نظارت و 
راستي آزمايي تعهدات ايران در برنامه جامع اقدام مشترك 
قدرداني مي كنيم. ما كامال متعهد هستيم ايران به سالح 
هسته اي دست پيدا نكند. ما به بازبيني و نظارت بر اجراي 
تعهدات ايران طبق برجام ادامه مي دهيم تا اطمينان يابيم 
كه ايران به طور دقيق و كامل به تمام تعهدات خود پايبند 
اس��ت. در ادامه خبرنگار امريكايي خطاب به س��خنگوي 
وزارت ام��ور خارجه گفت كه يوكيا آمان��و تاكيد دارد كه 
ايران به قواعد بازي پايبند اس��ت و آي��ا با اين وجود دولت 
امريكا مي خواهد بر اين ادعا كه ايران پايبند نيست، تاكيد 
كند؟ پاسخ اين مقام وزارت امور خارجه امريكا به خبرنگار 
ني��ز اين بود كه ما تاكيد مي كنيم ك��ه ايران به روح توافق 
هسته اي پايبند نيست و البته كه بازبيني سياست امريكا 

در قبال ايران همچنان ادامه دارد. 
  امريكايي ها دروغ گفتند؛ ما مخالف

توافق هسته اي هستيم!
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز بار ديگر 
و اين بار در ديدار ب��ا رييس جمهور آرژانتين، مخالفت خود 
را با توافق هس��ته اي با ايران اعالم كرد. وي بار ديگر تاكيد 
كرد كه توافق هس��ته اي با ايران توافق خوبي نيست و تنها 
گزينه اين است كه يا اين توافق كنسل يا به گونه اي ترميم و 
اصالح شود. وي همچنين در بخش هاي ديگري از سخنان 
خود گزارش امريكا در مورد موضع اس��راييل درباره برجام 
را اش��تباه خوانده و افشا كرد كه اسراييل به هيچ وجه از اين 
توافق حمايت نمي كند و به شدت اصرار دارد كه بندهايي از 

اين توافق بايد تغيير كند. 
جدا از س��خنان نتانياه��و در اين دي��دار وي همچنين در 
گفت وگو با شبكه امريكايي سي ان ان نيز اظهارات مشابهي 
را مطرح كرد. وي در اين خصوص گفت: ايران به طور شفاف 
اعالم مي كند كه قصد دارد اس��راييل را نابود كند. به دليل 
اتخاذ موضع نرم در قبال ايران، جنگ نزديك تر شده است، 
ما بايد موضع سخت تري عليه اين كش��ور اتخاذ كنيم. بنا 
بر توافق هس��ته اي، ايران در 8 تا 10 س��ال آينده مي تواند 
اورانيوم را در س��طح صنعتي غني س��ازي كن��د. اين به آن 
معني است كه آنها قادر خواهند بود يك زرادخانه پر از بمب 
هسته اي بسازند. اين توافق بايد تغيير كند كه ديگر برداشته 
شدن محدوديت هاي برنامه  هسته اي ايران به زمان بستگي 

نداشته باشد بلكه در گرو تغيير رفتار ايران باشد. 

 تالش براي فريب اروپايي ها 
ركس تيلرس��ون، وزير خارجه اياالت متحده دست به كار 
شده اس��ت تا متحدان اروپايي امريكا در توافق هسته اي با 
ايران را متقاعد به س��خت گيري بيشتر هس��ته اي با ايران 
كند. به گزارش بلومبرگ، تيلرس��ون ت��الش مي كند تا با 
گرفتن اين امتياز از اروپايي ها به نوعي ترامپ را متقاعد كند 
كه از توافق هس��ته اي با ايران خارج نش��ود. برخي از منابع 
آشنا به مس��ائل برجام در اين باره به بلومبرگ گفته اند كه 
ديپلمات هاي امريكايي درحال رايزني با مقام هاي اروپايي 
هستند تا از آنها بخواهند كه زمان محدوديت هاي ايران در 
حوزه غني س��ازي اورانيوم را كه بعضا در سال هاي 2025 و 
2030 برداش��ته مي ش��ود تمديد كنند. تيم ترامپ اعتقاد 
دارد اين مس��اله كه ايران مي تواند پس از پايان دوره توافق 
كه 10 سال بنا شده است تعداد سانتريفيوژهاي خود آن هم 
از نوع نسل هاي پيشرفته تر را ارتقا دهد، يكي از اصلي ترين 
ايرادهاي برجام اس��ت. به گزارش بلومبرگ، تيلرسون كه 
يكي از مقام هاي حاضر در كابينه است كه اعتقاد دارد باقي 
ماندن در برجام بهتر از كنار كش��يدن از آن اس��ت اكنون 
تالش جدي را براي متقاع��د كردن اروپايي ها براي تمديد 
زمان توافق هسته اي آغاز كرده است. اين در حالي است كه 
برجام، نتيجه چندماه مذاكره نفسگير ميان ايران و 1+5 در 
سايه دولت يازدهم به رياست حسن روحاني و دولت باراك 
اوباما رييس جمهور پيشين امريكا بوده است. بلومبرگ در 
بيان جزييات طرحي كه تيلرس��ون در سر دارد مي نويسد: 
وزير خارجه به جاي مطرح كردن مذاكره مجدد كه تاكنون 
چندين بار مورد مخالفت چهره هاي اروپايي قرار گرفته به 
دنبال آغاز كردن زنجيره اي از توافقنامه هاي جديد است كه 
در سايه آن برنامه موش��كي ايران محدود شده و همچنين 
غني سازي اين كشور نيز با محدوديت هاي جديدتر روبه رو 
شود. يك منبع آگاه در دولت ترامپ به بلومبرگ گفته است 
كه مقام هاي پنتاگون و وزارت امور خارجه به شكل جداگانه 
باهمتاه��اي خود از آلمان، فرانس��ه و بريتانيا در اين زمينه 
رايزني هايي كرده اند. همچنين يك��ي ديگر از راهكارهاي 
مدنظر وزارت خارجه امريكا اعمال فشار بر آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است تا مسووليت هاي خود در قبال برجام را به 
شكل سختگيرانه تري پيش ببرد و به سايت هاي نظامي هم 
سري بزند. ريچارد نفيو از مذاكره كنندگان پيشين امريكا 
در مذاكرات هس��ته اي در اين خصوص مي گويد: زماني كه 
مذاكرات هس��ته اي را پيش مي برديم همه مي دانس��تيم 
كه زمان پاياني اين توافق يك مش��كل اساسي خواهد بود. 
بنابراين از تالش ها ب��راي تغيير دادن اين مس��اله تعجب 

نمي كنم. 
تالش هاي تيلرس��ون و ديگر چهره ه��اي حاضر در كابينه 
ترامپ براي پيش��برد چنين س��ناريوي جديدي در حالي 
ش��دت گرفته است كه سفير فرانس��ه در امريكا در 10 روز 
گذش��ته بارها تاكيد كرده اس��ت كه پاريس به هيچ وجه با 
بازگش��ايي برجام يا تالش براي اضافه ك��ردن بندهايي به 
آن موافقت نخواهد كرد. فدريكا موگريني مسوول سياست 
خارج��ي اتحاديه اروپا نيز تاكن��ون در بزنگاه هاي متفاوت 

زماني ادعاي مشابهي را مطرح كرده است. 

گزارش روز

گفت و گوي روز

اگر قرار باشد 
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تصميم هاي 
سخت طفره 
برود، آنگاه 

نمي توان 
پذيرفت كه 

چين يك رهبر 
جهاني موثر 

است

ديپلماسي 10
ايران، تركيه و روسيه به تفاهم درباره ادلب نزديك شدند

حسين جابري انصاري، معاون عربي و آفريقاي وزارت خارجه درباره ششمين نشست روند آستانه كه قرار است پنجشنبه و جمعه در پايتخت قزاقستان برگزار شود، گفت: مساله مهمي كه در دستوركار آستانه شش خواهد بود، ترتيبات 
امنيتي يكي از مهم ترين مناطق چهارگانه كاهش تنش در سوريه، منطقه شمال و منطقه ادلب خواهد بود كه در سه ماه گذشته گفت وگوهاي بسيار جدي و جزيي بين سه كشور ضامن در جريان بود. برخي اختالفات موجود بين سه كشور 

باعث شد كه توافق در ارتباط با جزييات ترتيبات امنيتي مناطق كاهش تنش چهارگانه و به ويژه منطقه ادلب حاصل نشود. در گفت وگوهاي سطح عالي كه با مقامات اين كشورها داشتيم امكان توافق براي حل اين مشكالت فراهم شد.
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اسراييل به دنبال 
تغيير متن برجام

نتانياهو گ�زارش امريكا 
در مورد موضع اس�راييل 
درب�اره برجام را اش�تباه 
خوانده و افش�ا ك�رد كه 
اس�راييل ب�ه هيچ وجه از 
اين توافق حمايت نمي كند 
و به ش�دت اصرار دارد كه 
بندهايي از اين توافق بايد 

تغيير كند. 

افزايش دوره 
محدوديت ها

ديپلمات ه�اي امريكايي 
درحال رايزني با مقام هاي 
اروپاي�ي هس�تند ت�ا از 
آنه�ا بخواهند ك�ه زمان 
محدوديت ه�اي ايران در 
حوزه غني سازي اورانيوم 
را ك�ه بعضا در س�ال هاي 
2025 و 2030 برداش�ته 
مي شود تمديد كنند. تيم 
ترام�پ اعتق�اد دارد اين 
مس�اله كه ايران مي تواند 
پس از پاي�ان دوره توافق 
كه 10 س�ال بنا شده است 
تع�داد س�انتريفيوژهاي 
ن�وع  از  خ�ود آن ه�م 
نس�ل هاي پيش�رفته تر 
را ارتق�ا ده�د، يك�ي از 
ايراده�اي  اصلي تري�ن 

برجام است.

سارا معصومي

تيم دونالد ترامپ آخرين راه ها براي زيرسوال بردن توافق هسته اي را امتحان مي كند 

 ظريف: هيچ بازديدي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي نمي تواند بهانه اي براي اطالع يافتن از اسرار كشور باشد

نيك�والس برنز، مع�اون وزي�ر امورخارجه 
امريكا و نفر س�وم سياست خارجي امريكا 
بي�ن س�ال هاي 2005 و 2008، معتقد اس�ت ك�ه با وجود 
تفاوت هاي عم�ده اي كه مي�ان پرونده هس�ته اي ايران 
و بح�ران كره ش�مالي وج�ود دارد، درس ه�اي زيادي از 
موفقيت در مذاكرات با ايران وجود دارد كه دولت كنوني 
امريكا مي تواند از آنها براي رويارويي با بحران كره شمالي 
اس�تفاده كند. اين عضو ش�وراي آتالنتيك در واشنگتن 
در مصاحبه با وب س�ايت اي�ن اتاق فك�ر مي گويد كه به 
اعتقاد او تنها راه موفقيت در برابر كره شمالي داشتن يك 
استراتژي بلندمدت و صبر و بردباري براي گرفتن نتيجه 
است. نيكوالس برنز كه خود مستقيما در مذاكرات با ايران 
در مورد پرونده هس�ته اي مشاركت داشت، مي گويد سه 
درس عمده اي كه دولت امريكا از مذاكرات با ايران گرفت، 
اكنون بايد در مورد كره ش�مالي هم مد نظر قرار گيرند. او 
معتقد است كه سه درس اصلي مذاكرات با تهران اين بود 
كه واش�نگتن بايد يك استراتژي بلندمدت داشته باشد، 
بايد صبور باش�د و بايد با دوس�تان و متحدانش دوستانه 
رفتار كند. در ادامه ترجمه متن كامل مصاحبه نيكوالس 
برن�ز در مورد پرونده كره ش�مالي با وب س�ايت اتاق فكر 

شوراي آتالنتيك را مطالعه مي كنيد. 

 از آنجايي كه نتيجه دادن تحريم ها نياز به زمان دارد 
و با توجه به اين واقعيت كه كره شمالي سرعت توسعه 
برنامه هسته اي و آزمايش سالح هاي خود را افزايش 
داده اس�ت، فك�ر مي كنيد دور جدي�د تحريم هاي 
سازمان ملل مي تواند باعث كنترل كره شمالي شود؟

من فك��ر مي كنم ك��ه تحريم ها يك گام به پيش محس��وب 
مي ش��وند اما ب��ه تنهاي��ي موثر نيس��تند. 
اينك��ه چي��ن و روس��يه از تحريم هاي 
س��خت تر حماي��ت نكردند، بس��يار 
نااميد كننده ب��ود، چ��را ك��ه چنين 
چيزي واقعا الزم ب��ود. ما بعد از اينكه 
كره شمالي بمب هيدروژني آزمايش 
كرد و موشكي را در آسمان هوكايدوي 
ژاپن ش��ليك كرد، در يك مرحله بسيار 
خطرن��اك از اين بح��ران ق��رار گرفته ايم. 
جامعه جهاني بايد موضع قوي تري 
در برابر كره شمالي بگيرد تا اين 
كش��ور قانع ش��ود كه برنامه 
هسته اي اش را متوقف كند و 

به مذاكره براي پايان دادن به اين بحران تن دهد. 
 حمايت چي�ن از تحريم ه�اي جديد تا چ�ه اندازه 
مي توان�د در موفقيت آنها موثر باش�د؟ آيا چين به 

اندازه كافي همكاري مي كند؟
چين بازيگر كليدي است، روشن است كه چيني ها در رابطه 
با كره ش��مالي از طريق صادرات غذا و انرژي دست باال و نفوذ 
دارند. در عين حال نبايد فراموش كرد كه چين نزديك ترين 
همسايه كره شمالي است. به نظر مي رسد كه چيني ها زياد از 
كيم جونگ اون خوش شان نمي آيد. در واقع حتي مشخصا از 
رفتار او خسته ش��ده اند. هيچ احترامي براي او قايل نيستند و 
حتي حاضر نشده اند او را به پكن دعوت كنند. چيني ها مشخصا 
طرفدار درگيري در شبه جزيره كره نيستند و نمي خواهند كه 
بحران بر رواب��ط تجاري آنها تاثيري بگذارد، به خصوص كه با 
كره جنوبي و ژاپن روابط بازرگاني زيادي دارند. چين منفعت 
مستقيم در مساله كره شمالي دارد، اما براي استفاده از نفوذ و 
قدرتش در برابر اين كشور احتياط مي كند. ممكن است پكن 
نگران اين باش��د كه با فروپاش��ي نظام حاكم در كره شمالي، 
سيل پناهندگان وارد خاك چين شود. نبايد فراموش كرد كه 
چيني ها نگران اين هستند كه سقوط نظام حاكم در كره شمالي 
ممكن است باعث اتحاد دو كره و تشكيل يك دولت به مركزيت 
سئول شود، و اين يعني يك دولت متحد با امريكا در مرزهاي 
چين. موضوعي كه به هيچ وجه در راستاي منافع پكن نيست. 
چيني ها محدوديت هاي زيادي در برخورد با اين بحران براي 
خودشان قايل مي ش��وند، اما نهايتا حتي چيني ها هم حاضر 
نيستند اجازه دهند اين بحران از كنترل خارج شود. به نظرم 
چين بايد با قاطعيت بيشتر و قدرتمندانه تر واكنش نشان دهد. 
اميدوارم كه چنين اتفاقي در آينده رخ دهد، اما هنوز ش��اهد 

چنين اتفاقي نيستيم. 
 چگونه مي ت�وان از نف�وذ چين ب�ر پيونگ يانگ 

استفاده كرد؟
ش��اهد اين بوده ايم كه كيم جونگ اون تالش مي كند تا حد 
زيادي خود را مستقل از پكن نشان بدهد. چيني ها از كارهايي 
كه مي كند و حرف هايي كه مي زند، خوش شان نمي آيد. اما به 
هر حال به دليل نگراني چين در مورد فروپاشي دولت مركزي 
در پيونگ يانگ و سيل پناهندگان، اين كشور به آن اندازه اي 
كه ما دوست داريم فش��ار وارد نمي كند. فكر كنم اين بحران 
يك آزمايش براي چين باشد. با توجه به خطراتي كه از سوي 
كره شمالي وجود دارد، اگر چيني ها از دست باالي خود استفاده 
نكنند، رفتارشان غيرمسووالنه خواهد بود. من فكر نمي كنم 
كه احتمال جنگ خيلي زياد باشد، اما به هر حال احتمال قابل 
چشم پوشي نيست. چين بايد قاطع تر باشد تا بتواند از نفوذش 
در حل بحران استفاده كند و در اين حالت قطعا چين هم نتايج 
راضي كننده تري در راستاي منافع ملي اش دريافت مي كند. 

در مقياس بزرگ تر چين عالقه مند است كه به عنوان يكي از دو 
ابرقدرت جهان امروز و به عنوان قدرت محوري در آسيا جدي 
گرفته  شود. اگر قرار باشد كه چين از تصميم هاي سخت طفره 
برود، آنگاه نمي توان پذيرفت كه چين يك رهبر جهاني موثر 
است. در مسيري كه چين به سوي تبديل شدن به يك ابرقدرت 
طي مي كند، و در ش��رايطي كه به لحاظ اقتصادي، سياسي و 
نظامي فقط امريكا را ب��ه عنوان رقيب در جهان مي بيند، كره 
شمالي يك آزمايش مهم است. چرچيل در دوران جنگ جهاني 
دوم به امريكايي ها گفت: »قدرت مسووليت مي آورد.« در اين 
پرونده خاص هم گفته چرچيل همچنان با معناس��ت. »اگر 
چين مي خواهد يك ابرقدرت باش��د بايد شبيه يك ابرقدرت 

رفتار كند.«  
 گزينه هاي اي�االت متح�ده براي حل اي�ن بحران 

چيست؟
دولت اي��االت متحده امري��كا بايد يك اس��تراتژي بردبارانه 
بلندمدت داشته باشد. كره شمالي به اندازه اي قدرتمند است 
و به تعدادي س��الح اتمي در اختيار دارد كه قطعا نمي توان به 
راهكار كوتاه مدت براي اين بحران انديشيد. گام هاي متعددي 
از سوي دولت امريكا بايد برداشته شود. اول اينكه بايد مواضع 
دفاعي خودمان را تقويت كنيم و به كره ش��مالي خيلي واضح 
نش��ان بدهيم كه از ژاپن، كره جنوبي، نيروهاي امريكايي در 
اين دوكش��ور و خاك اياالت متحده در مقابل حمله آنها دفاع 
مي كنيم. ما بايد به سمت سياست هاي بازدارندگي بازگرديم 
كه در دوران جنگ سرد مقابل قدرت اتحاد جماهير شوروي و 
چين كمونيست از آن استفاده مي كرديم. به نظر من اظهارات 
جيمز متيس، وزير دفاع در زمينه هشدار به كره شمالي در مورد 
انتقام گسترده اياالت متحده امريكا در صورت حمله اين كشور 
به خاك اياالت متحده، كره جنوبي يا ژاپن بس��يار موثر بود. 
دومين گام اين است كه شعار تئودور روزولت را عملي كنيم: »با 
زبان نرم مذاكره كنيم اما يك چماق بزرگ با خود ببريم. « نبايد 
تهديدهايي بكنيم كه عملي شان نمي كنيم. ترامپ مجموعه اي 
از تهديدهاي عليه كره شمالي بيان كرده است كه نتوانسته آنها 
را عملي كند. كمتر حرف زدن و كمتر توييت كردن از س��وي 
كاخ سفيد در كنار قاطعيت از آن نوعي كه متيس و تيلرسون 
نش��ان مي دهند، رفتاري اس��ت كه به نظر من منطقي است. 
گام سوم اين اس��ت كه توجه داشته باشيم وقت انتقاد كردن 
از متحدان مان نيست. وقتي كه در اوج بحران، بالفاصله بعد از 
آزمايش بمب هيدروژني، ترامپ كره جنوبي را تهديد به كنار 
گذاش��تن پيمان تجارت آزاد مي كند و از بردباري آنها انتقاد 
مي كن��د، دقيقا بر عكس رفتار صحيح ب��ا متحدان در هنگام 
بحران بود. اين دقيقا زماني بود كه ما بايد از ژاپن و كره جنوبي 
حمايت مي كردي��م و كامال واضح به كيم جونگ اون نش��ان 
مي داديم كه از آنها حمايت و پشتيباني مي كنيم، نقطه اي بود 

كه بايد نشان مي داديم كوچك ترين اختالفي ميان ما نيست. 
اين رفتار درست با متحدان در هنگام بحران است. 

چهارمين گام اين اس��ت كه ما هدف ه��اي واقع گرايانه براي 
خودمان تعريف كنيم. به هيچ وجه امكان پذير نيس��ت كه در 
كوتاه مدت بتوان كره ش��مالي را راضي كرد كه س��الح هاي 
اتمي اش را كنار بگذارد اما ممكن اس��ت بتوانيم با استفاده از 
مذاكره و فش��ار آنها را وادار كنيم كه برنامه هس��ته اي خود را 
متوقف كنند؟ ممكن است چنين نتيجه اي هدف غايي اياالت 
متحده با توجه به بلندپروازي هايش در منطقه نباشد اما قطعا 

از وضعيتي كه در حال حاضر در آن قرار داريم بهتر است. 
پنجم اينكه بايد راهي ب��راي مذاكره پيدا كنيم. اگر بخواهيم 
بازدارندگي استراتژيك مان را نشان بدهيم و ثابت كنيم كه از 
لحاظ نظامي قدرتمندتر هس��تيم، بايد اين هدف را با ميل به 
مذاكره مستقيم با كره شمالي همزمان كنيم تا بتوانيم درك 
كنيم كه هدف نهايي آنها چيس��ت و آيا هيچگونه راهي براي 
مصالحه وجود دارد يا نه. ممكن است ماه ها و بلكه سال ها زمان 
الزم باش��د تا بتوانيم حرارت بحران كنوني را كم كنيم و كره 

شمالي را راضي به مذاكره كنيم. 
ششمين گام به نظرم پيگيري نظر هنري كيسينجر است كه ماه 
پيش در يادداشتي در وال استريت ژورنال نوشته بود مهم ترين 
كاري كه بكنيم تالش مشترك از طريق مذاكره با چين براي 
پايان دادن به بحران اس��ت. مفهوم اين نظريه اين نيست كه 
از چيني ها بخواهيم تا هر آنچ��ه امريكا انتظار دارد و منفعت 
امريكا است عملي كنند بلكه اين است كه به منافع مشترك 
دوجانبه فكر كنيم. نهايتا آخرين گام اين اس��ت كه خودمان 
هم در مس��يري كه به پيش مي رويم يك اس��تراتژي جامع، 
شامل تحريم هاي س��ازمان ملل متحد، تحريم هاي مستقيم 
از سوي امريكا و بازدارندگي نظامي داشته باشيم. اگر چين در 
گفت وگوهاي مشترك با ما به توافق نرسد و نتواند فشار الزم 
را براي قانع كردن كره ش��مالي وارد كند، آنگاه اياالت متحده 
امريكا بايد به فكر تحريم هاي ثانويه عليه بانك ها و كمپاني هاي 
دولتي چين باشد كه به كره شمالي پول مي دهند يا با اين كشور 

تجارت دارند. 
 در مس�ير برخورد با كره ش�مالي چ�ه درس هايي 
مي توان از بحران اتم�ي ايران گرفت؟ پرونده اي كه 

خود شما براي مدتي در دولت روي آن كار كرديد. 
درس هايي از موفقي��ت ما در مذاكره با اي��ران وجود دارد كه 
با وجود اختالفات جدي ميان اي��ن دو پرونده مي توان آنها را 
در مقابله با بحران كره ش��مالي هم به كار گرفت. يكي اينكه 
ما بايد اس��تراتژي بلندمدت داشته باش��يم. دوم اينكه ما بايد 
براي اجراي اين اس��تراتژي صبور باشيم. س��وم اينكه بايد با 
متحدان مان دوست باشيم. در قضيه ايران، اواخر سال 2005 
بود كه گروه 1+5 را تشكيل داديم. اين گروه نهايتا به يك گروه 

كليدي تبديل شد كه توانس��ت ايراني ها را به سمت مذاكره 
س��وق دهد. زماني كه من معاون وزير امورخارجه بودم، يك 
دهه پيش، به نوعي همين روش را با مذاكرات ش��ش جانبه با 
كره ش��مالي هم پيش گرفته بوديم. شكلي اصالح شده از اين 
گروه بايد براي ايجاد فش��ار بر كره ش��مالي و با اميد به همراه 
كردن چين در مذاكرات تشكيل ش��ود. فكر كنم روسيه اين 
وسط اضافه باشد، چون واقعا تاثير آنچناني روي پيونگ يانگ 
ندارد. به اضافه اينكه دولت هاي بوش و اوباما در برابر ايران نه 
تنها راه��كار چندجانبه گرايي را پذيرفتند بلكه هر زمان الزم 
بود نيز يك جانبه اقدام كردند. براي مثال تحريم هايي كه سال 
200٧ عليه ايران تصويب ش��د يا تهديد به استفاده از قدرت 

نظامي به عنوان راهكار دفاعي. 
 ارزيابي ش�ما از عملكرد دولت ترام�پ در برابر اين 

بحران چيست؟
دولت ترامپ، آدم هاي بس��يار متخصص و توانمندي در خود 
دارد. متيس، تيلرسون و مك مستر نمونه هاي اين افراد هستند. 
اينها كساني هستند كه در تبيين اهداف امريكا موفق بودند. آنها 
عملكرد مثبتي در بردن پرونده به شوراي امنيت و درخواست 
از ش��ي جين پينگ، رييس جمهور چين براي افزايش نقش 
چين در بحران داشته اند. حقيقتش را بخواهيد به نظرم دولت 
ترامپ در مورد اين پرونده خاص مس��ير درستي را طي كرده 
است. حاال چيزي كه نياز داريم اين است كه صبر داشته باشيم و 
اميدوارم يك اتحاد دو حزبي در كشور براي اجراي موفقيت آميز 
استراتژي شكل بگيرد. در عين حال مشاهده من نشان مي دهد 
كه متيس و تيلرس��ون در اظهارنظرهاي عمومي شان بسيار 
موثرتر و مسووالنه تر از شخص رييس جمهور عمل كرده اند. 
تهديد تلويحي ترامپ به استفاده از جنگ اتمي در تابستان و 
اظه��ارات افراطي اش در مورد كره جنوبي به ش��دت بيرون از 
چارچوب بود. بيانات متيس و تيلرسون بسيار هشيارانه، صحيح 

و دقيق بود و اظهاراتي مناسب دوران بحران بودند. 
 فكر مي كنيد كه در ذهن كيم جونگ اون چه بگذرد؟

به گمان م��ن كليدي ترين س��وال در تحلي��ل اين بحران 
همواره اين بوده اس��ت كه كيم جونگ اون منطقي است يا 
نه. آنچه به نظر مي رس��د اين است كه رفتار نظام حاكم در 
كره شمالي انتحاري نيست. به نظر نمي رسد كه رهبري او 
غيرمنطقي يا ديوانه وار باشد. در چنين شرايطي بازدارندگي 
اس��تراتژيك جواب مي دهد اما ما باي��د در اظهارنظرهاي 
عمومي بس��يار دقت كنيم تا از يك طرف حرف هايي نزنيم 
كه باعث سوءتفاهم براي كره شمالي شود و در عين حال به 
خاطر نگراني از اين سوءتفاهم آنقدر حرف هاي اغراق آميز 
نزنيم. چنين رفتارهايي ممكن اس��ت ما را وارد يك جنگ 
تصادفي كند. ترامپ بايد بيشتر از اينها خوددار و هشيار باشد 
و در اظهارنظرهاي عمومي اش بسيار ماهرانه تر عمل كند. 

نيكوالس برنز، معاون پيشين وزير خارجه امريكا: 
موفقيت مذاكرات با ايران، چراغ راه استرات ژي ترامپ در مقابل كره شمالي است

رضا نجفي سفير و نماينده دايم ايران در آژانس در سخنراني خود 
در نشست شوراي حكام با اشاره به اينكه برجام به عنوان توافقي 
تاريخي كه به بحران�ي غير ضروري پايان داده و تاكيد ش�وراي 
امنيت بر ايجاد تغييري بنيادين در رهيافت شورا و ايجاد روابطي 
نو با ايران گفت: متاسفانه تحركات اخير دولت امريكا در تضاد با 
اين توافق قرار دارد. برجام مانند ساير توافق ها متكي به آن است 
كه همه طرف ها براساس عمل متقابل و به طور كامل با حسن نيت 
ودر فضاي سازنده و بااحترام متقابل اقدام كنند. پس از گذشت 
بيش از 20 ماه، اجراي برجام توس�ط طرف هاي ديگر به خصوص 

امري�كا هنوز قابل قبول نيس�ت و دولت امري�كا برخالف روح و 
متن اين توافق رويكردي غيرس�ازنده در جهت تضعيف اجراي 
موفقيت آميز برجام در پيش گرفته اس�ت. دي�دار اخير يكي از 
مقامات امريكاي�ي از وين با هدف تضعيف اعتب�ار آژانس نمونه 
ديگري از سوءنيت و رفتار غيرصادقانه امريكا است. اعمال فشار 
به آژانس به هر وسيله اي تاثير منفي بر ماهيت حرفه اي و بي طرفانه 
كار آژانس در اجراي وظايف محوله از سوي قطعنامه 2231 شوراي 
امنيت و قطعنامه هاي ش�وراي حكام، برج�اي مي گذارد و بدين 

وسيله استقالل و اعتبار فعاليت آژانس را تضعيف مي كند. 

رضا نجفي سفير و نماينده دايم جمهوري اسالمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي: 
امريكا رويكردي غيرسازنده در جهت تضعيف برجام در پيش گرفته است 

فدريكا موگريني، مس�وول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در جلس�ه پارلمان اروپا درباره وضعيت كره ش�مالي گفت: 
روشن است كه حمايتي كه ما از اجراي كامل توافق هسته اي 
با ايران كرديم و به آن ادامه مي دهيم به دنيا نشان داده است 
كه با شكيبايي، پشتكار، ديپلماسي و خواست سياسي، منع 
اشاعه هسته اي امكان پذير است. ما مذاكرات با ايران را كه 
به توافق برجام منتهي شد، طي چند سال و با موفقيت انجام 
داديم. در اين مذاكرات، اتحاد جامعه بين الملل كليدي بود 
اما مولفه ديگري نيز وجود دارد كه در اين مذاكرات حياتي 

بود و اين مولفه در موقعيت ما با كره ش�مالي وجود ندارد و 
آن خواس�ت سياس�ي )دو طرف براي مذاكرات( است. من 
به ويژه دوس�ت ندارم كه بين موقعيت ايران و كره ش�مالي 
ش�باهتي قاي�ل ش�وم؛ نظام هاي سياس�ي اين دو بس�يار 
متفاوت هس�تند. تاريخ هاي اين دو كش�ور بسيار متفاوت 
هس�تند. اين دو كش�ور كامال متفاوت از يكديگر هستند. 
من فكر نمي كنم كه اين خدم�ت خوبي به واقعيت تاريخي 
 و موقعي�ت كنوني باش�د كه ميان اين دو كش�ور ش�باهت

 قايل شويم. 

فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا: 
عالقه اي به ايجاد ارتباط ميان موقعيت ايران و كره شمالي ندارم 

فشار بر آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تشويق اروپا به افزودن متمم هاي جديد

شهاب شهسواري 


