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گفت وگوي روز گزارش روز

مرد م��و نارنجي تش��نه جلب اجم��اع علي��ه ايران 
اس��ت اما همچنان انزوا درو مي كن��د. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده اين بار نيز با شعار »اين 
آخرين بار است«، اجراي تحريم هاي هسته اي ايران 
را ب��ه حالت تعلي��ق درآورد اما همزمان با توس��ل به 
زبان تهديد، ش��روطي را مطرح و ادعا كرد كه اين بار 
با اروپايي ها براي ايجاد تغيير در برجام به گونه اي كه 
دستاوردهاي امريكا از آن را افزايش دهد، وارد مذاكره 
خواهد شد. وي در ماه اكتبر - زماني كه با عدم تاييد 
پايبندي ايران به توافق هسته اي، توپ تصميم گيري 
در اين باره را به كنگره واگذار كرد- انتظاري مش��ابه 
را از سناتورها داشت تا بتوانند اصالحات مد نظر وي 
را در متن برجام اعم��ال كنند. مدت زم��ان 60 روز 
كنگره سرآمد و سناتورها در حالي كه ادعا مي كردند 
در حال كار مش��ترك به همراه اروپايي ها براي ارايه 
متن نهايي اصالح ش��ده به ترامپ هس��تند ترجيح 
دادند س��كوت كنند تا دوباره زنگ ها براي ش��خص 
رييس جمهور به صدا در آيد. پس از بيانيه كاخ سفيد 
درباره تمديد مش��روط تعليق تحريم هاي هسته اي 
ايران، آن هشدارهاي پيش از اعالم نظر رييس جمهور 
امريكا، جاي خود را به اتحاد ميان اعضاي 1+5 براي 
رد ش��رط هاي واش��نگتن داد. اياالت متحده پاسخ 
مهم ترين ش��رط خود را ماه ها قبل از ايران، اتحاديه 
اروپا، چين و روسيه گرفته اس��ت: بازگشايي مجدد 
پرونده هسته اي و مذاكره دوباره ممنوع است ! اين بار 
نيز تنها چندساعت پس از انتش��ار بيانيه كاخ سفيد 
كه در آن همزمان هم اجراي تحريم هاي هس��ته اي 
در حالت تعليق باقي مان��د و هم بر دامنه تحريم هاي 
پيشين افزوده شد، ايران و 5 عضو حاضر در برجام به 
غير از امريكا اعالم كردند كه هيچ تغييري را در متن 
توافق هسته اي مصوب جوالي 2015 نمي پذيرند و 
اروپايي ها نيز يكصدا بر لزوم اجراي كامل برجام با بدنه 
و چارچوب فعلي موجود تاكيد كردن��د. روس ها كه 
در حال حاضر در مهم تري��ن پرونده منطقه اي يعني 
سوريه با ايران هم پيمان هستند، در واكنش به بيانيه 
كاخ سفيد از دو گانه برخورد كردن ترامپ با اين توافق 
و حفظ فضاي ابهام پيرامون ايران گاليه و تاكيد كردند 
كه نبايد تصميم هاي ترامپ درباره توافق هسته اي با 
ايران، بزرگنمايي شود. در شرايطي كه جهان، برجام را 

ابزاري براي نمايش پيروزي ديپلماسي بر قوه نظامي 
مي داند، »س��رگئي ريابكوف«، مع��اون وزير خارجه 
روس��يه مي گويد تهديدهاي تهران توسط ترامپ در 
حالي كه هر راهي براي گفت وگوي هس��ته اي ميان 
ايران و اي��االت متحده را مي بندد نش��ان دهنده اين 
واقعيت است كه امريكا توسل به زور براي حل و فصل 
مسائل را ترجيح مي دهد. در حالي كه رييس جمهور 
امريكا تاكيد كرده كه اين آخرين بار اس��ت كه بدون 
اصالح ش��دن متن برج��ام در اين توافق هس��ته اي 
مي ماند روس ها نيز مي گويند كه واش��نگتن در حال 
برآورده كردن بدترين انتظاره��اي جامعه جهاني از 

كاخ سفيد درباره برجام است. 
فرصت هاي اروپا براي مهار تهديدهاي ترامپ 

دونالد ترامپ قرار اس��ت در راهكار جديد خود به س��راغ 
اروپايي ها برود. البته كه اروپايي ها در مس��اله حمايت از 
توافق هسته اي با ايران حكايت آن آزموده را آزمودن خطا 
است، هستند. فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا كه بسياري او را بانوي معمار توافق هسته اي 
ميان ايران و 1+5 مي دانند بارها به نمايندگي از 28 كشور 
اروپايي اعالم كرده كه بروكسل برجام را با همين شكل و 
شمايل تا زمان پايان اين توافق با تهران اجرا خواهد كرد و 
دغدغه ها درباره ساير مسائل با ايران را بايد از مسير ديگري 
حل و فصل كرد. ش��وراي روابط خارجي اتحاديه اروپا در 
يك نوشتار تحليلي ادعا مي كند كه ايران و توافق هسته اي 
با اين كشور اين توانايي را دارد كه به عامل افتراق ميان اروپا 
و اياالت متحده بدل ش��ود. در اين نوشتار چندصفحه اي 
نقشه راهي براي اروپايي ها در راستاي ايمن نگاه داشتن 
برجام و حفظ اس��تقالل در رابطه با تهران كشيده شده و 
نوشته شده است: »عملكرد دولت هاي اروپايي در مواجهه 
با تهران بايد از چند مولفه برخوردار باشد: 1- دولت هاي 
اروپايي و اتحاديه اروپ��ا بايد امنيت اجراي��ي برجام را به 
هرشكل ممكن تضمين كنند و براي س��ناريوي خروج 
امريكا از برجام در هر بازه زماني از مدت اعتبار اين توافق 
آمادگي كامل داشته باش��ند. اروپايي ها بايد بر بستري از 
تدابير اقتصادي، سياسي و حقوقي پيش بروند تا در سايه 
آن شركت هاي اروپايي از بازگشت تحريم هاي ثانويه ايران 
متضرر نشوند يا از بيم اين تحريم ها از حضور در تهران پا 
پس نكشند. 2- اروپا بايد از فضاي باز سياسي كه توسط 
توافق هس��ته اي به وجود آم��ده براي برق��راري ارتباط 
ديپلماتيك جدي و خاص با ايران در مسائل غيرهسته اي 
استفاده كند. مس��ائل مورد اختالف ميان ايران و اروپا در 

حوزه خليج فارس، پرونده هاي سوريه و يمن و همچنين 
كاستن از تنش در كردستان عراق موضوع هايي هستند 
كه مي توانند بستر اوليه براي بسط گفت وگوهاي ايران و 
اتحاديه در روزهاي پسابرجام باشند. 3- اتحاديه اروپا بايد 
از توان ميانجيگري خود براي ايجاد كانال هاي گفت وگو 
ميان ايران و س��اير بازيگران منطقه اي اس��تفاده كند و 
همچنين در مورد فعاليت هاي موشكي كشورها در منطقه 
خاورميانه با شفافيت يكسان با همه اعضا برخورد كند. 4- 
كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا بايد كانال هايي را كه در 
ارتباط با مذاكرات هسته اي با ايران به وجود آورده اند براي 
بي تاثير كردن تعبيرهاي خودخوانده ترامپ از برجام به 

كار بگيرند.«
 اروپا به دنبال تعميق رابطه با تهران باشد

شوراي روابط خارجي در ادامه مي نويسد: »دونالد ترامپ 
مرد ناسازگاري است و س��ر و كله زدن با او در بسياري از 
پرونده هاي امنيت جهاني كار ساده اي نيست. ديدگاه هاي 
اروپايي ها در بسياري از حوزه ها با ديدگاه رييس جمهور 
امريكا متفاوت اس��ت اما مي توان گفت كه اين تفاوت در 
هيچ كجا به اندازه تفاوت بر سر پرونده ايران پررنگ نيست. 
به نظر مي رسد كه با توجه به رويكرد جديد ترامپ در قبال 
توافق هسته اي با ايران و اينكه ش��ايد او تنها به راه مفري 
براي خروج از برجام فكر مي كند و نه اصالحي براي باقي 
ماندن در آن احتماال اتحادهاي فراآتالنتيك ميان اروپا و 
امريكا به چال��ش برخورد مي كند. كش��ورهايي اروپايي 
بايد براي ب��ه حداقل رس��اندن خطرهاي ب��ازي كردن 
ترامپ با برجام، تعريف مش��خصي از منافع استراتژيك 
خود ارايه دهند و به فكر عدم اشاعه تسليحاتي در سطح 
بين المللي و برقراري و تثبيت ثبات در منطقه خاورميانه 
باش��ند. اختالف و تضادي كه در حال حاضر ميان اروپا و 
امريكا ايجاد ش��ده اس��ت از چندجنبه خطرناك است: 
مي تواند اهداف مدنظ��ر اروپا براي كمك ب��ه نظام منع 
اشاعه تسليحات را تحت الشعاع قرار دهد و البته مي تواند 
ريسك مسابقه تسليحاتي در منطقه را نيز افزايش دهد و 
به تنش نظامي در چندقدمي اروپا منتهي شود. اروپايي ها 
شايد در مساله فعاليت هاي منطقه اي ايران و تا حدودي 
هم در مساله آزمايش هاي موشكي اين كشور با واشنگتن 
هم عقيده باشند اما در شيوه برخورد با اين پرونده ها با هم 

اختالف نظر دارند. 
آنها تاكنون بارها هشدار داده اند كه خارج شدن از پرونده 
هسته اي ايران آن گونه كه ترامپ تهديده كرده و مي كند، 
فضاي مورد نياز براي گفت وگو با ايران در س��اير حوزه ها 

اروپا براي مقابله با تهديد مداوم توافق هسته اي از سوي دونالد ترامپ چه راهكارهايي دارد؟ 

شرط  هاي مردود 
مهدي ذاكريان، استاد دانشگاه و تحليل گر مسائل بين الملل در گفت وگو با »اعتماد«: 

ترامپ توان و اختيار لغو يا تغيير برجام را ندارد و نخواهد داشت
مذاكره در موضوعات ديگر فقط به عزم و اراده ايران بستگي دارد

بيانيه جمعه ش�ب دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده در مورد لزوم تغيير برجام و چهار 
شرطي كه رييس جمهور براي پذيرش يك توافق 
جديد براي اتحاديه اروپا گذاشته است، بهانه اي 
ش�د تا با دكتر مه�دي ذاكريان، مديرمس�وول 
و صاحب امتي�از فصلنامه بين الملل�ي مطالعات 
بين الملل و استاد دانش�گاه، در مورد آثار و نتايج 
عملي اين تهديد ترامپ گفت وگو كنيم. در ادامه 
متن كامل گفت وگوي »اعتماد« را با اين اس�تاد 
دانش�گاه و تحليل گر مس�ائل بين الملل مطالعه 

مي كنيد.

 به اعتقاد ش�ما آي�ا ضرب االج�ل و تهديدهاي 
رييس جمه�ور امريكا با اق�دام عملي از س�وي 
اتحاديه اروپا و كنگره امريكا ب�راي تامين نظر او 

همراه خواهد شد؟
ژس��تي كه اكنون ترامپ گرفته همان ژستي است كه 
90 روز پيش براي ايران گرفت و توپ برجام را به زمين 
كنگره انداخت. حتي كنگره اي كه اكثريت آن در اختيار 
جمهوريخواهان و هم حزبي هاي خود ترامپ بود، حاضر 
نشد اقدام عملي انجام دهد و عمال توپ را به زمين خود 
ترامپ اندخت. حاال ترامپ يك تاكتيك جديد در پيش 
گرفته اس��ت، اين بار به جاي كنگره توپ برج��ام را در 
اتحاديه اروپا انداخته است و اعالم مي كند اگر اروپايي ها 
به ايران فشار نياورند من دوباره تعليق را امضا نمي كنم 
و بايد يك توافق جديد جايگزين برجام ش��ود. چنين 

حرف هايي چيزي جز يك بلوف سياسي نيست. 
تمام دنيا مي دانند كه برجام توافقي ميان ايران و امريكا 
نيس��ت، بلكه توافقي ميان ايران و گروه 1+5 و نماينده 
عالي اتحاديه اروپا بود، در نتيجه هيچ يك از كشورهاي 
درگير در مذاكره نمي تواند در آين��ده ادعا كند كه اين 
را قبول ندارم و اس��تدالل بياورد ك��ه نمايندگاني كه از 
كشور من در مذاكرات حضور داش��تند به اندازه كافي 
باهوش نبودن��د و خوب مذاك��ره نكرده ان��د. اين يك 
قرارداد و توافق چندجانبه اس��ت. بنابراي��ن نه ترامپ و 
نه هيچ كس در دولت ترامپ نمي تواند برجام را تعليق 
كند. تنها گزينه اي كه توانايي آن در اختيار ترامپ است 
اين خواهد بود كه اعالم كند من ديگر به برجام پايبند 
نيستم و به عنوان يك عضو از آن كناره گيري مي كنم. 
اگر چنين اقدامي از س��وي ترامپ انجام ش��ود قطعا با 
مخالفت و با فشار جامعه جهاني روبرو و منزوي مي شود 
و در تالفي ايران بدون اينكه با فشار يا تنبيهي از سوي 
جامعه جهاني مواجه شود اين حق را خواهد داشت كه 
از برجام خارج شود و كليه فعاليت هايي را كه در گذشته 
قرار مي داد حتي با شدت بيشتر از سر بگيرد، بدون اينكه 
مورد فشار و بازخواس��ت جامعه جهاني قرار بگيرد. چرا 
كه ايران تاكنون تمام تعهداتش بر اس��اس برجام را به 
استناد گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام 
داده و هيچ تخلفي از س��وي جمهوري اس��المي ايران 
گزارش نشده است. در نتيجه من تصور مي كنم كه اين 
توپي كه ترامپ در زمينه اتحاديه اروپا انداخته است، در 
واقع گل به خودي است و اتحاديه اروپا و روسيه و چين 
اين قرارداد چند جانبه را محترم خواهند شمرد و 120 
روز ديگر ترامپ با همين شرايط مجددا روبه رو خواهد 

شد. 
 اينكه ترامپ براي خ�ودش ضرب االجل تعيين 
كرده و اطمينان داده كه قطعا اين تعليق تحريم ها 
را مجددا امضا نخواهد كرد، آيا باعث نمي شود كه 
120 روز ديگر، انتظارات از ترامپ كمتر شده باشد 
و هزينه هاي ديپلماتيك و سياسي اياالت متحده 

امريكا براي خروج از برجام كمتر نخواهد شد؟ 
خير من مثل شما فكر نمي كنم! به گمان من ترامپ از 
زمان انتخابات رياست جمهوري احساس مي كرد كه به 
محض اينكه به قدرت برسد برجام را پاره مي كند. جرات 
نكرده تا االن برجام را پاره كند، چرا كه مذاكره كنندگان 
ايراني ب��ه اندازه اي هوش��مندانه، داهيان��ه و دقيق اين 
قرارداد را تنظي��م كرده اند كه هيچ ي��ك از طرف هاي 
ق��رارداد نمي توانند اين تفاه��م را يكجانبه نقض كنند 
چراكه اوال يك توافق چندجانبه اس��ت و ثانيا از سوي 
شوراي امنيت با راي مثبت دايم و غيردايم، حتي بدون 
يك راي ممتنع، به تصويب جامعه جهاني رسيده است. 
ترامپ اين اختيار و توانايي را ندارد كه برجام را لغو بكند. 
امريكا ممكن است يكجانبه از برجام خارج شود، اما هيچ 
كس ديگر را نمي تواند با خودش بب��رد يا آنها را مجبور 
كند كه تحريم ها را تعليق كنند. تحريم هاي بين المللي 
عليه ايران، اكنون مرده اند، اين نص قطعنامه ش��وراي 
امنيت است كه مي گويد مادامي كه ايران به مفاد برجام 
پايبند باشد، هيچ يك از تحريم ها هسته اي كه از طرف 
ش��وراي امنيت بر ايران اعمال ش��ده بود قابليت اعمال 
ندارد. حرفي كه ترامپ مي زند كامال غيركارشناس��ي 
اس��ت و نش��ان مي دهد كه او هنوز در فضاي تبليغات 
انتخاباتي قرار دارد و مانند كودكي رفتار مي كند كه به 
بلوغ و رشد سياسي نرس��يد. ايشان حتي مسائل درون 
امريكا را به درستي نمي شناس��د، اگر نوع سخنان او در 
مورد امريكايي ها آفريقايي تب��ار يا مهاجرين التين تبار 
ببيني��د، متوج��ه مي ش��ويد ك��ه مبناي س��خنان او 
ن ژادپرستانه و غيراخالقي است. فكر كنيد همين فرد با 
چنين تفكرات نژادپرستانه اي ادعا مي كند از اعتراضات 
مردم ايران دفاع مي كند؛ مردمي كه از دل و جان كشور 
خودشان را دوست دارند و به تاريخ و فرهنگ خودشان 

افتخار مي كنند. 
 كش�ورهاي اروپايي مرتبا اص�رار مي كنند كه 
بايد مذاك�رات ديگري ب�راي توافق با اي�ران در 
زمينه هاي ديگر، جداي از برجام انجام شود. فكر 
مي كنيد اينكه ترامپ اروپا را در گفت وگو با ايران 
تنها گذاشته است و حاضر نيس�ت در گفت وگو 
با ايران حاضر ش�ود، به اروپا براي رسيدن به اين 

هدف كمك كند يا نه؟

اروپا از زمان به قدرت رس��يدن ترامپ و اس��تقرار رژيم 
ترامپ در امريكا متوجه اين موضوع اس��ت كه مواضع 
منطقي در نظام بين الملل و سياست بين المللي نيست، 
در نتيجه بر پايه اولويت هايي كه در مسائل بين المللي 
براي خ��ود قائل اس��ت، پيش��نهادهاي مختلفي براي 
گفت وگو با كش��ورهاي ديگر مطرح كرده اس��ت يا در 
حال پيش بيني سياست هاي دوجانبه و چندجانبه اي 
با كش��ورها و س��ازمان هاي منطقه اي اس��ت. اتحاديه 
اروپ��ا متوجه اين نكته اس��ت كه در يك ح��وزه، يعني 
پرونده هسته اي، از طريق گفت وگوهاي چندجانبه به 
موفقيت هاي چشمگيري دست يافته است. در همين 
مسير هم گشايش روابط اقتصادي با اروپا پس از توافق 
هسته اي آغاز ش��ده و اس��تمرار پيدا كرده است. منتها 
مس��ائل ديگري هم وجود دارد كه با جمهوري اسالمي 
ايران اختالف نظر داشته باش��د. االن در مس��ائل مورد 
اختالف، دو م��ورد براي اروپا اولويت دارد: يكي مس��اله 
حقوق بش��ر و ديگري مس��ائل فعاليت هاي موش��كي 
ايران. اين گونه مذاكرات انجام شود يا نه، نه به خواست 
آقاي ترامپ رب��ط دارد و نه به نخواس��تن آقاي ترامپ. 
اين سرفصل ها نزد اروپايي ها اهميت داشته و هنوز هم 
براي آنها حائز اهميت است. اينكه مذاكره در مورد چنين 
مسائلي امكان پذير است يا نه، فقط و فقط به عزم و ارده 
تهران برمي گردد. اگر ايران عالقه مند باش��د در اين دو 
موضوع مذاكره بكند، بدون توج��ه به اينكه ترامپ چه 
نظري داشته باشد، امكان چنين مذاكراتي ميان ايران و 

اروپا به وجود مي آيد. 
 تحوالت اخير چه تاثيري بر تصميم تهران براي 
مذاكره يا عدم مذاكره در موضوعات ديگر خواهد 

داشت؟
نهايتا تصميم در هر موردي بر عهده مقامات جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت. براي مثال مي توان گفت مذاكره 
در ح��وزه حقوق بش��ر ميان اي��ران و اتحادي��ه اروپا به 
صورت غيررس��مي جريان دارد. اگر خواست ترامپ را 
كنار بگذاريم و به صورت مستقل بخواهيم اولويت هاي 
جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اروپا را بررسي كنيم، 
حتي اگر زماني ايران تصميم بگي��رد به صورت جدي، 
همان ش��كل كه در مورد برجام اتفاق افت��اد، در مورد 
مس��اله ديگري وارد گفت وگو با اتحاديه اروپا شود، باز 
هم وارد بازي برد- برد شده اس��ت. در چنين شكلي از 
گفت وگوها ايران چيزي از دست نمي دهد، همان گونه 
كه در برجام ما چيزي از دست نداديم و چيزهايي هم به 
دست آورديم، البته منظور اين نيست كه هيچ امتيازي 
به طرف مقابل نداديم، امتيازهايي داده ايم و در برابرش 
امتيازهاي زيادي گرفتيم. يكي از بارزترين امتيازهايي 
كه از اتحاديه اروپا گرفتيم، همين سيلي هاي محكمي 
است كه از سوي جامعه بين المللي بر گونه امريكا نواخته  
مي ش��ود، از روزي كه ترامپ به مقام رياست جمهوري 
امريكا رسيده به صورت مس��تمر از اروپا سيلي خورده. 
بارها تكرار كرده كه من قصد دارم برج��ام را لغو كنم و 
يك سال است كه در اين كار ناكام مانده، اين دقيقا نشان 
مي دهد كه چقدر ايران توانس��ته دست و پاي ابرقدرت 
جهاني را ببندد. در مورد موضوع حقوق بشر هم ما اگر 
با اروپا وارد گفت وگو بشويم، باز هم مي توانيم به همين 
شكل امتيازهاي مهمي دريافت كنيم چراكه دست ما به 
لحاظ حقوق بشري خالي نيست و نگاه و ديدگاه خاصي 
داريم كه مي تواني��م از طري��ق آن امتيازهايي بگيريم. 
ارزش ها و هنجارهايي كه از زمان ايران باس��تان، دوران 
اس��الم و حتي دوران مدرن براي ما ايرانيان ايجاد شده 
است، بسيار مهم و ارزش��مند هستند، مثال مساله نهاد 
خانواده. در برابر حقوق بش��ر اروپايي برخي از ارزش ها 
را تبليغ مي كن��د كه نهاد واقع��ي خان��واده را به خطر 
مي اندازد، از جمله مسائلي مانند هم جنس گرايي. نوع 
نگاه و هنجارها در گفت وگوها بسيار مهم هستند، اين 
نش��ان مي دهد كه ما در گفت وگوهاي حقوق بشري نه 
تنها دست خالي نيس��تيم بلكه مي توانيم چيزهايي را 
هم به اروپايي ها ياد بدهي��م. اتفاقا حرفي كه اروپايي ها 
و بخشي از جامعه امريكا در مورد حقوق بشر مي زنند، 
با اصل اعالميه حقوق بشر در تعارض قرار دارد، همين 
اس��ت كه در چنين مذاكراتي ما چيزهاي زيادي داريم 
كه مي توانيم عرضه كني��م. ديدگاه ما بايد اين باش��د 
كه ما ب��ه لحاظ حقوق بش��ري در منطق��ه خودمان از 
بسياري ديگر از كش��ورها جلوتريم و با نشان دادن اين 
موضوع زمينه را بايد براي اين فراهم كنيم كه با استفاده 
از اولويت حقوق بش��ر براي اروپايي ها، نه تنها تحريم و 
فشار به ايران بايد كنار گذاشته  شود بلكه بايد تعرفه هاي 
ترجيحي نسبت به ديگر كشورهاي منطقه براي تجارت 

و روابط سياسي و فردي و اجتماعي دريافت كنيم. 
البته نبايد تصور كني��د كه ذاكريان مي گوي��د ايران از 
لحاظ حقوق بشر، بهش��ت مطلق اس��ت، خير! ما هم 
خطاهايي داري��م، اما ديدگاه اين اس��ت كه اين خطاها 
بايد به صفر برسد. ديدگاه اساسي در جمهوري اسالمي 
از ابتدا اين بوده كه با هر خطاكاري بايد برخورد ش��ود 
و همه از دادس��تان و مقام دولتي گرفته تا مردم عادي 
بايد به قانون اساسي احترام بگذارند. اگر حذف و حصر 
غيرقانون��ي هم در كش��ور صورت بگي��رد، قطعا انتقاد 
و اعتراض به آن وارد اس��ت و تكرار هم مي شود، اما اين 
مسائل، مساله داخلي ما اس��ت، به خارجي ها ارتباطي 
ندارد، مس��اله اي اس��ت ك��ه خودمان ام��كان بحث و 
گفت وگو و حل و فص��ل داخلي آن را داري��م و در مورد 

چگونگي حل و فصل آن تصميم مي گيريم. 
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نوبت دوم

را از بين مي برد. همزمان بس��ياري از اروپايي ها در خفا به 
امريكا هشدار مي دهند كه دور نگاه داشتن ايران از صحنه 
بين المللي منجر به افزايش جريان هاي تندرو در منطقه 
مي شود و اين آخرين چيزي است كه اروپا در اين روزهاي 
ملتهب منطقه به آن نياز دارد. در حال حاضر تنها رسالت 
اروپايي ها اين نيست كه توافق هسته اي با ايران را حفظ 
كنند بلكه باي��د راهكارهايي بيابند ت��ا در صورت خروج 
امريكا از برجام، نه تنها رابطه موجود خود با ايران را حفظ 

كرده بلكه آن را تعميق نيز بخشند. 
 نماينده ويژه ترامپ در امور ايران 

درخواس��ت دونالد ترامپ از اروپايي ها ب��راي بازنگارش 
مت��ن برج��ام در م��دت 120 روز باقيمان��ده تا فرصت 
مجدد براي اعالم تمديد تعليق تحريم هاي هسته اي در 
رسانه هاي متفاوت سوال برانگيز ش��ده است. نيويورك 
تايمز در اين باره مي نويس��د: ترامپ با اين اقدام چالشي 
ديپلماتيك براي خود دست و پا كرده است كه مي تواند 
براي كاركشته ترين دولت ها در امر مذاكره نيز پيچيده 
باشد. حتي اگر در شرايطي كه چنين مذاكراتي سر هم 
بگيرد براي رييس جمهور امريكا ك��ه دولتش را بر پايه 
استفاده از ژنرال هاي بازنشس��ته بنا نهاده و وزارت امور 
خارجه اش در تعطيالت دايم به س��ر مي برد، پيش��برد 
چنين مذاكرات حس��اس و نفس گيري س��اده نخواهد 
بود. البته كه اين مس��اله و فقدان توانمندي در مذاكره 
فقط هم به پرونده اي��ران مربوط نمي ش��ود و به عنوان 
نمونه در مساله كره شمالي نيز ناگهان سخن از مذاكره 
به ميان آمد اما نه ميان واش��نگتن و پيونگ يانگ بلكه 
ميان دو كره. گفته مي شود كه ترامپ هم در مساله كره 
شمالي و هم در پرونده ايران از مشاوره هاي كساني بهره 
مي برد كه مالحظه هاي نظامي آنها بيشتر از درك هاي 
ديپلماتيك ش��ان اس��ت. هرچن��د ترام��پ در نتيجه 
تصميم روز جمعه خود از برجام خارج نشده است اما به 
اروپايي ها چهار ماه فرصت داده تا مفاد توافق هسته اي 
را سفت و سخت تر كنند در غير اين صورت امريكا از اين 
توافق خارج خواهد شد. برخي از ديپلمات هاي اروپايي 
مي گوين��د ك��ه بازمذاكره برج��ام هرگز آغ��از نخواهد 
ش��د. بهترين تضميني كه ترامپ مي تواند در اين حوزه 
دريافت كند وعده مذاكره جدا و جديد اروپا با ايران است 
كه البته اروپايي ها مي گويند به چراغ سبز چين و روسيه 
و البته خود ايران نياز دارد. اين در حالي است كه نه ايران 
نشانه اي براي پذيرش اين مساله از خود نشان داده است 
و نه كاخ سفيد اين پيش��نهاد را مي پذيرد. دنيس راس 
از مش��اوران س��ابق باراك اوباما رييس جمهور پيشين 
اياالت متحده دراين باره مي گويد: اگر دولت ترامپ واقعا 
به دنبال آن اس��ت كه هزينه رفتارهاي اي��ران در داخل 
و خارج از اين كش��ور را افزايش دهد، ب��ه اروپايي ها نياز 
دارد. اما ترامپ بايد بداند كه اگر اروپايي ها احساس كنند 
تنها چيزي كه امريكا به دنبال آن است خروج از برجام 
اس��ت با وي همراهي نخواهند كرد. ژنرال مك مستر به 
عنوان مش��اور امنيت ملي و جيم متيس به عنوان وزير 
دفاع هر دو س��ابقه حضور در عراق را داش��ته اند و هر دو 
ادعا مي كنند كه ايراني ها مسبب كشته شدن سربازان  
امريكايي در عراق در چند سال پس از حمله واشنگتن 
به اين كش��ور هس��تند. در نتيجه ناگفته پيداست كه 
سياس��ت هاي ايراني دولت ترامپ به شدت تحت تاثير 
نگاه نظامي اس��ت. دني��س راس در بخش هاي ديگري 
از گفت وگو با نيويورك تايمز ادعا مي كند كه سياس��ت 
واش��نگتن در قبال ايران باي��د مخلوط��ي از ابزارهاي 
متمركز و البته ديپلماسي باشد. برخي مي توانند بگويند 
كه در سياست هاي اوباما در قبال ايران قوه قهريه اي كه 
وي به كار گرفته بود به چش��م نيامد و اكن��ون در مورد 
ترامپ نيز مي توان گفت كه نمي توان باور كرد كه راهكار 
ديپلماتيكي وجود دارد. به نظر مي رس��د كه كاخ سفيد 
متوجه نقص هاي خود در امر مذاكرات ديپلماتيك است 
و در حال حاضر نيز به دنب��ال تعيين نماينده ويژه اي در 
امور ايران اس��ت تا بتواند با اروپايي ها در مس��اله توافق 
هسته اي وارد مذاكره شود. البته مامور ويژه با مسووليت 
سنگيني روبه رو اس��ت. ترامپ مي گويد كه تاريخ انقضا 
درباره محدوديت ه��اي ايران در حوزه هس��ته اي نبايد 
وجود داشته باش��د و اين در حالي است كه ايران از ابتدا 
برخي محدوديت هاي زماني بر فعاليت هاي هس��ته اي 
خود از جمله غني سازي را پذيرفته اس��ت تا در نهايت 
برنامه هس��ته اي صلح آميز اين كش��ور به چشم جامعه 
جهاني غيرقانوني و مس��تحق تحريم نياي��د. همزمان 
ترامپ درخواس��ت كرده ك��ه برنامه هاي هس��ته اي و 
آزمايش موشك هاي بالستيك ايران بايد به هم مرتبط 
باشند. ايران پيش از اينها نيز به هر دو اين پيش شرط ها 

نه قاطع و محكمي گفته است. 

سارا   معصومي 

شهاب شهسواري
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