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گزارش روز
سارامعصومي
 2019به س��ال پرحادثهاي در رابطه ايران و امريكا تبديل
ش��ده است؛ حوادثي كه نگاهي گذرا به آنها ناظر بيروني را
به اين نتيجه ميرس��اند كه تهران و واشنگتن يا به سمت
تنشپيشميروندياگفتوگوهاييتاريخي.اگرسهسال
پاياني دولت باراك اوباما ،رييسجمهور شماره  44اياالت
متحده ب��ه تالش براي ايجاد كان��ال ديپلماتيك با تهران
گذشتدوسالنخستدولتدونالدترامپبهتخريباندك
مسير پيش آمده در تنش زدايي از رابطه 40ساله تهران و
واشنگتن از پس از انقالب اسالمي تاكنون گذشت .امروز
ديگر ميتوان گفت كه فعال دورنمايي از گشايش در رابطه
دوجانبهايرانوامريكانيستوهرچندساعتيكباريكي
از طرفين ديگري را با دستوري يا اقدامي جديد مينوازد.
از جنگ نظامي و ميداني ميان دوطرف خبري نيست اما
جنگاقتصادي،سياسيواطالعاتيمدتهاستكهتهران
وواشنگتنرارودررويهمقراردادهاست.فردا(چهارشنبه)
كنارهگيريامريكاازتوافقهستهايباايرانيكسالهميشود
و اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه تحريمهاي اقتصادي
و در مواردي هستهاي امريكا عليه ايران مجددا وارد چرخه
اجرا شده است .همزمان با نزديك شدن به اين روز از هفته
قبل همانگونه كه روزنامه اعتماد در گزارشهاي متعدد
خبر داده بود ،تهران براي اقدامي متناسب با نقض برجام از
س��وي امريكا آماده ميشود و در تازهترين تحوالت در اين
زمينه ،برخي منابع آگاه از اعالم واكنش ايران ظرف  24تا
 72ساعت آينده خب ر ميدهند .روزنامه اعتماد در شماره
روزيكشنبه 15ارديبهشتخوددرمطلبيباعنوان«ايران
در مسير كاهش كلي يا جزيي تعهدات» خبر داده بود كه
هيات نظارت بر اجراي برجام در حال بررسي واكنش ايران
بهبدعهديهايامريكاوتعلل 4+1درجبرانآنبااستنادبه
مواد 26و 36برجاماست.اينخبرروزگذشته(دوشنبه)در
حاليتاييدشدكهامريكاييهاميگويندهمزمانباسالروز
كنارهگيريازتوافقهستهاي،تحريمهايجديديراعليه
ايران وضع ميكنند و البته صبح دوشنبه ايرانيها به وقت
محلي نيز با بيانيهاي تند و تيز و البته توخالي از جانب كاخ
سفيدآغازشد.دربيانيهايكهسايتاطالعرسانيكاخسفيد
به امضاي جان بولتون ،مشاور امنيت ملي منتشر كرد ادعا
شدهبودكهناوهواپيمابرآبراهاملينكلنبهمنطقه(استقرار)
فرماندهيمركزيامريكا(غربآسيا/خاورميانه)اعزامشده
است.درحاليكهانتشاراينبيانيهازسويتمامتحليلگران
مسائل ايران و امريكا به تالشي براي تحريك ايران تعبير
شد اما در متن بيانيه علت انتشار ،مجموعهاي از نشانهها
و هشدارهاي نگرانكننده روزافزون از جانب ايران عنوان
شده بود .بر اساس ترجمه خبرگزاري فارس ،جان بولتون
دراينبيانيهتحريكآميزگفت:اياالتمتحدهبرايجنگبا
رژيمايرانتالشنميكندامابرايهرحملهاي،چهازطرف
نمايندگانش ،چه از طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمي
يا از طريق نيروهاي متقارن باشد ،آماده است ».بولتون در
بيانيهخودمدعيشدهبودكهاينتصميمواشنگتنباهدف
ارسال«پيامصريحوبدونترديد»نيتامريكادرقبالتهران
اتخاذشدهاست.بولتونمدعيشد«:امريكادرحالاستقرار
ناوگروهضربتييو.اس.اسآبراهاملينكلنوبمبافكنيدر
منطقه فرماندهي مركزي امريكا است تا يك پيام صريح و
بدون ترديد به رژيم ايران ابالغ كند مبني بر اينكه هرگونه
حمله به منافع امريكا يا همپيمانان اين كشور با بيرحمي
روبروخواهدشد.
س��اعتي پس از انتش��ار اين بيانيه بود كه روزنامهنگاران و
تحليلگرانبسياريدراينحوزهباانتشاربيانيهايكهتاريخ
آن به نخستين روزهاي ماه آوريل  2019بازميگشت در
ادعاي جان بولتون مبني بر اعزام اين ناو در پاسخ به آنچه
اقدامهاي تحريكآميز ايران خوانده بود ،تشكيك كردند.
به عنوان نمونه «ايالن گلدنب��رگ» مدير بخش امنيت
خاورميانهدرانديشكده«مركزامنيتامريكاييجديد»در
توييتي در اين باره نوشت« :اعزام يك ناوگروه به سنتكام،
اقدامغيرمعمولينيستو احتماال اقداميعاديبودهكه از
مدتهاقبلبرنامهآنچيدهشدهاست.ادبياتآتشافروزانه
بولتون،غيرمعموليوتحريكآميزاستالبتهحدسمنآن
استكهاينموضوعيكفرصتيبرايتالشبهمنظورارعاب
ايرانيهااستنهچيزبيشتر».
«تيمبي»تشنهجنگافروزياست
بيانيه جان بولتون ،مش��اور امنيت ملي كاخ سفيد درباره
داليل اعزام ناو امريكايي به خليج فارس چه در قالب روغن
سوخته را نذر امامزاده كردن صرفا بهرهبرداري رسانهاي از
يك همزماني تصادفي باشد و چه يكي ديگر از حلقههاي
زنجيره تالش براي تنگتر كردن عرصه بر تهران در سايه
سياس��ت فش��ار حداكثري ،لزوم برخورد مدبرانه ايران را
بيش از پيش ميكند .تهران و واش��نگتن به گواه بسياري
از ناظران روابط دوجانب��ه روزهايي را تجربه ميكنند كه

ادامه از صفحه اول

مكافات نقض برجام

فصل پرحادثه در روابط تهران و واشنگتن
ايران به كنارهگيري امريكا از برجام پاسخ متقابل ميدهد
جان بولتون :به تهران هشدار ميدهيم اما در پي جنگ نيستيم

كوچكترينحادثهميتواندبهتنشنظاميغيرمستقيميا
رويارويينظاميمستقيمميانايندوتبديلشود.هرچند
كه سياست خارجي دولت ترامپ در بسياري از پروندهها
از بينظمي فاحش��ي رنج ميبرد و به س��ختي ميتوان از
راهبردي ويژه در آن س��خن گفت اما در قبال ايران تا اين
مقطعزمانييكنكتهمشخصوجودداردوآنهمايناست
كه كاخ س��فيد تالش ميكند با سياست فشار حداكثري
در حوزههاي سياس��ي ،امنيتي و اقتص��ادي تغييري در
سياستهايتهرانايجادكند.دراينميانبرخيميگويند
واشنگتنبهدنبالتغييررفتارايراناستوبرخيازعزمكاخ
سفيدبرايتغييررژيمسخنميگويند.درداخلايرانباور
عمده تحليلگران مسائل دو كشور اين است كه كاخ سفيد
بدونهزينهنظاميوماليچشمگير،تحققهركدامازاين
دو هدف (تغيير رژيم يا تغيير رفتار) را غنيمت ميشمارد.
البتهدريكسالونيماخيرحضورچهرههاييچونمايك
پمپئو در جامه وزير خارجه و جان بولتون در قامت مشاور
امنيت ملي بر تند و تيز شدن كيفيت اقدامهاي ضدايراني
كاخ سفيد افزوده است و عالوه بر محمدجواد ظريف ،وزير
خارجه كش��ورمان كه در مصاحبه با رسانههاي امريكايي
اعالم كرد اين دو به اضافه محمد بن س��لمان از عربستان
س��عودي و محمد بن زائ��د از امارات به دنب��ال درگيري
نظامي با تهران هستند ،رسانههاي امريكايي نيز در چند
روز گذشته نسبت به تالشهاي اين محور ()B-Team
براي جنگافروزي با تهران هشدار دادهاند .حتي چهرهاي
مانندونديشرمن،مذاكرهكنندهارشدامريكادردورهباراك
اوباما در مذاكرات هستهاي با ايران نيز روز گذشته نسبت
بهتالشجانبولتونبرايدرگيرينظاميباايرانبهدونالد
ترامپهشدارداد.
نگاهي به سياس��تهاي كاخ س��فيد در قبال ايران در دو
سال گذش��ته و به خصوص پس از كنارهگيري از برجام و
بازگرداندن تحريمهاي هس��تهاي نشان ميدهد كه يك
سالپسازكنارهگيريازتوافقهستهاي،كاخسفيدهنوز
واكنشمطلوبيراكهانتظارآنراميكشيدازايراننديدهو
طبيعياستكهمطلوبكاخسفيد سخت شدنعرصهبر
تهرانوخروجاينكشورازبرجامبود.درمقطعفعليميتوان
گفتكهسياستفشارحداكثريكاخسفيدعليهايراندر
سهسطحبينالمللي،منطقهايومليدنبالميشود.
تالشبرايامنيتيسازيپروندهايران
درسطحبينالملليكاخسفيدبهدنبالتصويرسازيمنفي
از ايران به منظور جلب اجماع جهاني عليه تهران است .در
اين بخش مهمترين هدف دونالد ترام��پ و تيم او در كاخ
سفيد به انضمام متحدانش در اسراييل ،عربستان و امارات
اين است كه پرونده ايران را دوباره امنيتيسازي كنند تا در
سايه اين امنيتيسازي هر اقدام حقوقي در سطح شوراي
امنيت ،اقتصادي در وضع تحريم و حتي نظامي در سطح
ميداني را توجيه كرده باش��ند .دولتهاي پيشين امريكا
در چند دهه اخير با همين تصويرس��ازي در پروندههاي

شورويسابقوعراقبودكهتوانستندبهاقدامهايفرامرزي
خود مشروعيت ببخش��ند .در مورد عراق در سال 2003
ميالدي ،تندروهاي نشسته در يمين و يسار جورج بوش،
رييسجمهور وقت با طرح مساله برخورداري اين كشور از
تسليحات كشتار جمعي تصويري امنيتي از عراق ساخته
و به آن حمله كردند .درباره ايران نيز در دو س��ال اخير تيم
ترامپتالشهايگستردهايبراياينتصويرسازيمنفي
كرده است و برجام و پايبندي ايران به آن بزرگترين مانع
امريكادرپيشبرداينهدفاست.هرچندكهامروزباتوجه
بهكارشكنيهايامريكادرتوافقهستهايوتعللهاي4+1
دربرآوردهكردنخواستههايمنطقيايرانكمترميتوان
از دس��تاوردهاي اقتصادي برجام سخن گفت اما اهل فن
منصف همچنان خروج پرونده ايران از حالت امنيتي و به
اصطالحامنيتيزداييازپروندهايراندرسطحبينالملليرا
يدانند.يكياز
مهمتريندستاوردسياسيتوافقهستهايم 
داليلتالشتيمترامپبرايتحريكايرانبهخروجازتوافق
نيز اراده موجود در «تيم بي» براي اعاده آن تصوير امنيتي
از ايران است .به عنوان مثال ،بنيامين نتانياهو در سه سال
گذشتهبانمايشتصاويريااسناديادعاييدربارهانحرافدر
برنامههستهايايراندرگذشتهتالشكردپروندهمختومه
ش��ده ايران در آژانس با عنوان ابعاد احتماال نظامي برنامه
هستهاي ايران را مجدد به گردش بيندازد كه موفق نشد.
طرحمسالهكمكهاينظاميايرانبهحوثيهاييمنكه
مبتكر آن عربستان سعودي و مجري آن در صحن شوراي
امنيت امريكا بود نيز به همين منظور انجام شد .در چنين
شرايطي ايران براي مقابله با اين سياست مخرب امريكا در
سطحبينالملليبايدمانعازجلباجماععليهخودتوسط
امريكا شود .دولت ترامپ در دو سال گذشته حداقل چهار
تالش نافرجام براي ارجاع پرونده ايران به ش��وراي امنيت
داشته است .در حال حاضر گزارشهاي آژانس بينالملل
انرژياتميدرمقابلهباتالشتيمترامپبراياجماعسازي
عليه ايران بسيار مفيد و مهم اس��ت .بر اساس همين 14
گزارش منتشر شده است كه  4+1ميگويد ايران به تمام
تعهداتخودپايبندبودهلذاادعايانحرافدربرنامههستهاي
ايرانياتعقيبسالحهستهايازسويتهرانراردميكنند.
درشرايطيكهچهرهجنگطلبيمانندبولتونحتيازنمد
مانورنظاميهميشگيامريكادرمنطقهبرايسياستفشار
حداكثريبرايرانكالهيميدوزد،ايرانبايدمراقبتالشها
برايتصويرسازيمنفيازخودباشد.
رويايقطعبالهايايراندرمنطقه
درسطحمنطقهاي،امريكايترامپبهدنبالكاستنازنفوذ
ايران در منطقه اس��ت .امروز ايران از افغانستان تا سوريه،
از عراق تا لبنان و از غزه تا يمن حرفهاي بس��ياري براي
گفتن دارد و موفقيتهاي آن هم صرفا به نفوذ سياس��ي
محدودنميشودواتفاقاايننفوذميدانيايراناستكهكاخ
سفيدنش��ينها را نگران كرده است .وزارت خارجه دونالد
ترامپچه آنزمانكه سكانآندراختيارركس تيلرسون

بودوچهامروزكهمايكپمپئوباانتقالازسازمانسياعنوان
رييس آن را در اختيار دارد تالش گس��تردهاي براي جلب
اجماع بينالمللي در مذمت فعاليتهاي منطقهاي ايران
كرده و البته بر هيچ كس پوشيده نيست كه اروپاييها نيز
تا حدودي در اين بخش با امريكا همصدا ش��دهاند .يكي از
اصليترين اهداف كاخ سفيد در اين بخش قطع بالهاي
ايران در منطقه اس��ت و به گواه كارشناسان در اين حوزه
بيشتر فعاليتهاي ضدايراني امريكا پشت پرده و خزنده
پيشميرود.بهعنوانمثاليكيازسياستهايواشنگتن
برايكاستنازنفوذايراندرمنطقه،تالشبرايعاديسازي
رابطه اعراب با رژيم اس��راييل است .بخش اعظمي از اين
تالشهادرپشتپردهانجامميشودوبرهميناساساست
كه در دو سال گذش��ته بارها و بارها رسانههاي منطقهاي
يا امريكايي از ديدار مخفيانه نمايندگان دولت س��عودي
با مقامهاي اسراييلي در كش��وري ثالث خبر دادهاند .اوج
نمايش اين سياس��ت را هم در نشست ضدايراني ورشو در
سالگذشتهشاهدبوديم.نشستيكهدرآنشاهدخوشو
بشمقامهايكشوريچونعمانباهمتاياسراييليبوديم.
يكي ديگر از پاش��نههاي سياست كاستن از نفوذ ايران در
منطقهتالشبرايترغيبكشورهايعربيبهعاديسازي
رابطه با سوريه است .به عنوان مثال زمزمههايي مبني بر
آمادگيسعوديدرپروسهبازسازيسوريهبهگوشميرسد
و اينجاست كه ايران بايد زنگ خطرهاي به صدا درآمده را
جديتربگيرد.يككارشناسمسائلسياستخارجيدر
اينبارهبه«اعتماد»ميگويد:ايراندرپروندههايبسياري
مثل عراق و سوريه جنگ را برده و بايد صلح را هم ببرد .در
عراق ما موفق شديم نيروهاي سياسي نزديك به خود را در
ساختار حاكميت وارد كنيم و اين كاري است كه بايد براي
تثبيت نفوذ خود در كشوري مانند سوريه هم پيش ببريم.
اينمسالهسياستيشناختهشدهدرروابطبينالمللاستو
نبايددستاوردهايميدانيرابدونپشتوانهسياسيرهاكرد.
دوقطبيسازيداخلي
در س��طح ملي ،تيم ترامپ به گون��هاي گام برميدارد كه
ميتوان آن را تالش��ي مجدانه براي تغيير نظ��ام در ايران
دانست .هر چند كه دولتهاي پيشين امريكا در  40سال
گذش��ته هيچگاه از تالش براي تغيير نظام در ايران دست
برنداشتهاند اما اين مساله در تيم ترامپ با توجه به حضور
تندروهايي كه ايران ستيزي به بخشي از هويت شناسنامه
سياس��ي آنها تبديل شده شدت بيش��تري گرفته است و
البته نميتوان از كنار تاثيرپذيري اين افراد از اس��راييل و
عربس��تان هم به س��ادگي عبور كرد .در چنين شرايطي
وزارتخارجهوتيمامنيتمليامريكابهشكلبيسابقهاي
با اعضاي اپوزيسيونهاي مختلف ايران در خارج از كشور
دي��دار ميكنند كه به گفته منابع آگاه اصليترين س��وژه
اين رايزنيها مش��ورت گرفتن از اعضاي اپوزيسيون براي
چگونگيايجادشكافميانمردموحاكميتدرايراناست.
بهگواهتاريخ،رونالدريگاننيزدردهه 60سياستيمشابهرا

عليه شوروي وقت در سطح ملي دنبال كرد .در اين سطح،
دو قطبيس��ازي در جامعه هدف (ايران) دنبال ميش��ود.
شكاف ميان حاكميت و ملت ،افشاي فسادهاي اقتصادي
درونسيستم،تقويتاختالفهايداخليبهخصوصقومي
وايجادبياعتماديبههرگاميكهحاكميتدرسطحداخلي
يا بينالمللي برميدارد پاش��نههاي اين سياست به شمار
ميرود .به عنوان مثال در يك سال و نيم اخير شاهد بوديم
كه مايك پمپئو ،وزير خارجه ترامپ در هر حادثه داخلي در
ايران مانند سيل گسترده اقدام به متهم كردن حاكميت به
بيكفايتي در مهار و مديريت آن كرد يا حسابهاي وزارت
خارجه امريكا به زبان فارس��ي يا حس��ابهاي اسراييل به
زبان فارسي همين سياس��ت ايجاد بياعتمادي مردم به
حاكميت را دنبال ميكنند .در چنين ش��رايطي افزايش
كارآمديدردرونوتوليدثروتبهمنظورممانعتازسقوط
استانداردهاي معيشتي مردم بهترين سياستي است كه
ميتواندمانعازتعميقشكافهايطبقاتيشود.
ايرانوسياستهوشمندانهايجابي
آيا ايران و امريكا س��رانجام جنگ مس��تقيم را تجربه
ميكنند؟ با وجود آنكه اين سوال اين روزها بيش از هر
پرسش ديگري ذهن ناظران تحوالت دوجانبه تهران و
واشنگتنرابهخودمشغولكردهاستامابهنظرميرسد
كه تهران و ترامپ فعال سياست پرهيز از گزينه نظامي
را دنبال ميكنند .هر چند كه به گواه كارشناسان مثلث
عربي  -عبري  -غربي به دنبال درگيري نظامي با ايران
هستندوبرايتحققاينامربهدنبالطراحيپروندههاي
امنيتيياحادثهسازيبرايبهتلهانداختنتهرانهستند
اما تدبير سياسي در ايران فعال بر مدار پرهيز از رويارويي
نظاميمستقيمياحتيغيرمستقيماست.باوجودآنكه
برخي از منتقدان دولت در داخ��ل ،وزارت خارجه را به
انفعال در برابر اقدامهاي تحريكآميز تيم ترامپ متهم
ميكنند اما نگاهي به گامهاي برداش��ته شده از سوي
ايران در يك س��ال گذشته نشان ميدهد كه سياست
ايران در قبال امريكا نه تنها در خأل اتفاق نميافتد بلكه
متناسببارفتارهايبرجاميوغيربرجامياينكشورو
با در نظر گرفتن هدف نهايي واشنگتننشينها از اين
كارشكنيها است .ايران به سمت تقابل نظامي با امريكا
حركت نميكند و سياست هوش��مندانه ايجابي را در
قبال امريكا پيگيري و پيادهسازي ميكند .در اين فضا
توصيهكارشناسانمسائلبينالملليبهتهرانايناست
كهمراقبحادثههايبهظاهركوچكوازپيشطراحي
شده باشد .امريكاي ترامپ از يك سال و نيم قبل با طرح
ادعاهاييمانندعملياتهايمخربايراندرخاكاروپاو
بازداشتديپلماتهاييازتهراندراينرابطهوهمچنين
اخيرا با طرح مساله ارتباط ميان ايران و القاعده به دنبال
تلهسازيبرايتهراناست.طرحيكهمقامهايمتفاوت
سياسيوامنيتيواطالعاتيدرايرانتاكنونباهوشياري
درمسيرخنثيسازيآنبرآمدهاند.

سوژه روز
شهابشهسواري
در شرايطي كه جمعه اين هفته بر اساس ضرباالجل
اختياري دولت امريكا قرار بود مذاكرات ميان واشنگتن
و پكن براي انعقاد يك قرارداد جامع تجاري به نتيجه
برسد و در آستانه س��فر هيات بزرگ چيني به امريكا
براي نهايي ك��ردن اين توافق ،رييسجمهور امريكا با
انتشار پيامهايي در حساب كاربري خود در شبكههاي
اجتماعي ،بر آينده جنگ تجاري مي��ان دو ابرقدرت
اقتصادي غرب و ش��رق سايه ابهام گس��تراند ،هنوز
مشخص نيست تهديد دونالد ترامپ ،رييسجمهور
اياالت متحده امريكا براي گسترش تعرفه 25درصدي
به 200ميليارددالرازكاالهايصادراتيچينبهامريكا،
فقط يك تاكتيك تهديدآميز براي مجبور كردن چين
به پذيرش پيشنهادهاي امريكا در چهار روز باقيمانده
تا ضرباالجل خودس��اخته اس��ت يا اينكه نش��ان از
نااميدي در به نتيجه رسيدن به يك توافق جامع ميان
دو ابرقدرت.
توييتبازي با اقتصاد جهان
انتش��ار دو پيام از سوي رييسجمهور اياالت متحده
امريكا در حساب كاربري شبكه اجتماعي توييترش،
باعث شد كه صبح دوشنبه بازارهاي جهاني با اضطراب
و كاهش ارزش مواجه شوند .رييسجمهور امريكا در
پيامهاي خ��ود ادعا كرد ك��ه از روز جمعه اين هفته
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سنگ تازه ترامپ در چاه تجارت جهاني

 200ميليارد دالر از صادرات چين به خاك امريكا كه
تاكنون  10درصد تعرفه پرداخت ميكردند ،مشمول
تعرفه  25درصدي خواهد شد .ترامپ نوشت 10« :ماه
است كه چين براي  50ميليارد دالر از صادراتش 25
درصد تعرفه م 
يدهد و  200ميليارد دالر از كاالهايش
مشمول تعرفه  10درصد هستند .اين تعرفهها يكي
از نتايج شكوفاي اقتصاد چين هستند .حاال از جمعه
 10درصد به  25درص��د افزايش پيدا ميكند325 .
ميليارد دالر از صادرات چين هم به خاك امريكا بدون
تعرفه باقي خواهد ماند ،اما آن هم به زودي مشمول

 25درصد ميشود .تعرفههاي پرداختي تاثير بسيار
ناچيزي بر قيم��ت كاالها در اي��االت متحده امريكا
خواهد داش��ت و بيش از هر چيز بر عهده چين است.
تالش براي توافق تجاري با چين ادامه دارد ،اما خيلي
به كندي ،آنها خواهان مذاكره مجدد هستند ،اما نه!»
با طلوع خورشيد روز دوشنبه ،به تدريج از شرق تا غرب
جهان ،بازارهاي جهاني واكنشي شديد توام با اضطراب
به اين تهديدها نشان دادند .بازارهاي سهام در آسيا،
اروپا و امريكا با كاهش ارزش كار خود را شروع كردند و
ارزش يوان چين و برخي ديگر از ارزهاي جهان نسبت

به دالر امريكا با كاهش مواجه شدند .اين تهديد دونالد
ترامپ در شرايطي در آخرين ساعات تعطيالت آخر
هفته مطرح ش��د كه يك هيات تجاري بزرگ چين،
آماده سفر در هفته جاري به امريكا بودند .اين هيات
 100نفره كه قرار بود به رياست ليو هي ،معاون صدر
حزب كمونيست چين چهارشنبه به واشنگتن وارد
شوند ،مسوول پيگيري آخرين دور مذاكرات تجاري
ميان چين و امريكا باشند .سخنگوي وزارت خارجه
چين ،ضمن اش��اره به اينكه پكن همچنان شرايط را
رصد ميكند ،اع�لام كرد كه هنوز تغييري در برنامه

پكندرموردتسليحاتهستهايمذاكرهنميكند
سخنگويوزارتخارجهچين،اظهاراتروسايجمهوريامريكاوروسيهدرتماستلفنيدوجانبهاخيرشاندرموردآمادگيبرايمذاكرهدرمورديكپيمانهستهايجديدسهجانبه
باحضورپكنراردكرد.گنگشوانگ،سخنگويوزارتخارجهچينگفت«:چيندرهيچگفتوگويسهجانبهايدرموردخلعسالحهستهايمشاركتنميكند».بهگفتهسخنگوي
وزارتخارجهچيندرحالحاضرحجمتوانهستهايچين«درپايينترينسطحنيازهايامنيتملي»اينكشوراستوقابلقياسبازرادخانهروسيهواياالتمتحدهامريكانيست.
گنگ شوانگ تاكيد كرد كه دولت چين بر موضع اساسي خود مبني بر امحاي كامل سالحهاي هستهاي در جهان تاكيد ميكند و قطعا اين مسووليت بر عهده دولتهايي است كه
بزرگترينزرادخانههايهستهايجهانرادراختياردارند.دولتچينهموارهتاكيدكردهاستكهدرصورتاقدامعمليدولتهايهستهايديگرجهانبهكاهشحجمسالحهاي
اتميبهشكلبازگشتناپذيروقابلراستيآزمايي،حاضراستبعدازكاهشعمدهحجمزرادخانهكشورهاييمانندروسيهوامريكابهتالشهابرايخلعسالحهستهايبپيوندد.

س��فر هيات چيني به امريكا ايجاد نشدهاست .دولت
امريكا ضرباالجل اختيار  10مه( 20ارديبهشت) را
براي توافق تجاري نهايي ميان دو كشور تعيين كرده
اس��ت ،يعني همزمان با تاريخي ك��ه رييسجمهور
امريكا در توييت خود به عن��وان روز آغاز تعرفههاي
جديد عليه چين اعالم شد .دونالد ترامپ ادعا ميكند
كه اگر توافق تجاري با چين امضا شود «بزرگترين
توافق تاريخ» به دست آمدهاست.
بهضررمصرفكنندگانامريكايي
همزمان با تهديدهاي ت��ازه رييسجمهور امريكا در
مورد باال بردن تعرفه واردات كاال از چين ،بس��ياري
از تحليلگ��ران امريكا چنين سياس��تي را اقدام عليه
مصرفكنن��دگان امريكايي تلقي ميكنند .هر چند
دونالد ترامپ ادعا كردهاس��ت كه چنين تعرفههايي
باعث افزايش چندان قيمت كاالها در امريكا نميشود،
ام��ا تحليلگران معتقدن��د كه اقتص��اد در هم تنيده
دو كش��ور و وابس��تگي صنايع امريكا به م��واد اوليه
و محص��والت نيمهكامل چيني ميتواند به ش��كل
عمدهاي در قدرت خريد ش��هروندان امريكايي تاثير
بگذارد .همزمان گروهي از ناظران ،از جمله وارن بافت،
ثروتمند مشهور امريكايي معتقدند كه استمرار جنگ
تجاري ترامپ با چين ،نهتنها ش��هروندان امريكايي
بلكه همه جهان را در معرض خطر ركود و مشكالت
اقتصادي قرار ميدهد.

راستيآزماييها را در بر ميگيرد .بيرونيترين دايره،
معاهده منع جامع آزمايشهاي هستهاي يا CTBT
اس��ت كه گس��تردهترين مجموعه محدوديتهاي
هستهاي را براي كشورها ايجاد ميكند .حلقه چهار
بسيار فراختر و بزرگتر در چهار سال گذشته ايجاد
شده است كه يك حلقه نظارتي بسيار بزرگتر است.
هيچ يك از كش��ورهاي عضو آژانس ،امضاكنندگان
پيم��ان عدم اش��اعه ،امضاكنن��دگان پروتكلهاي
الحاق��ي و  CTBTت��ا چنين س��طحي از نظارت و
محدوديت را نپذيرفتهاند .اين حلقه بس��يار فراگير
نظارتي ،همان نظام نظارت ،كنترل و بازرسي مربوط
به برجام است كه به صورت اختصاصي از سوي ايران
پذيرفتهشده است.
يك گفتمان تازهاي در ميان متوليان برجام در حال
شكل گرفتن است كه گروهي از مسووالن كشور از
اين عبارت اس��تفاده ميكنند كه «برجام جزئي از
نظام كنترل تسليحات بينالمللي است».
من با اين ارزيابي اخير مخالفم ،برجام جزئي از نظام
كنترل تسليحات و عدم اشاعه «بينالمللي» نيست.
در تمام متن برجام تمام نظارتها ،كنترلها و اعمال
محدوديته��ا و محروميتهايي كه ب��راي برنامه
هستهاي ايران در نظر گرفتهشده است و در قطعنامه
شوراي امنيت سازمان ملل متحد آمده است ،تاكيد
شده كه اين تعهدات «مختص ايران» هستند.
بايد توجه كنيم كه نظام عدم اشاعه بينالمللي هنوز
موفق ب��ه فراگير كردن و همهگير ك��ردن دو دايره
نظارت��ي پروتكلهاي الحاقي و پيم��ان منع جامع
آزمايش هستهاي ،نشده است و حتي  CTBTهنوز
به مرحله اجرايي شدن نرسيده است .اما ايران فراتر
از هر دو اين دايره نظارتي تعهداتي را پذيرفته است
كه هيچ كشور ديگري در دنيا حاضر به پذيرش آن
نش��ده اس��ت .در نتيجه امتيازهايي كه ما بر اساس
برجام داديم بس��يار فراتر از هم��ه تعهدات موجود
بينالمللي است.
به جز كش��ورهاي اروپايي ،بخشي از سياستمداران
و مس��ووالن امنيتي كاركش��ته و بالغتر امريكايي
هم آگاه هس��تند ك��ه وج��ود برجام تا چ��ه اندازه
براي نظام كنترل تس��ليحات بينالمللي ارزشمند
اس��ت .در واقع ميتوان گفت اي��ران بدون دريافت
امتيازهايي چن��دان ،بزرگترين امتيازهاي ممكن
در حوزه نظارت هس��تهاي را در اختيار بخش��ي از
نظام بينالمللي قرار داده است كه به دنبال انحصار
توانمنديهاي هستهاي هستند .با وجود اين علم به
اهميت ،ترامپ و تيم او ادعا ميكنند كه به اهميت
اين قرار داد اعتنا ندارند.
فروپاش��ي برجام ،زمينهسازي  40س��اله در نظام
حق��وق بينالمللي هس��تهاي را ناب��ود و بينتيجه
خواهد كرد .تهديد ايران بر اينكه امكان فروپاش��ي
برجام وجود دارد ،يك تهديد بسيار بزرگ است.
با تعهد به برجام ،ما در حال چشمپوش��ي از بخش
مهمي از امتيازهاي بينالمللي خودمان هس��تيم.
در حالي كه بسياري از كش��ورهاي جهان با اجراي
پروت��كل م��دل انپيتي ،در ح��ال بهرهب��ردن از
ش��رايط ع��ادي بينالملل��ي هس��تند ،جمهوري
اس�لامي ايران ،پذيرفته است كه تعهداتي بسياري
فراتر از س��ختگيرانهترين پيمانهاي بينالمللي و
فراگيرترين نظامهاي نظارت��ي بينالمللي بپذيرد
و در مقاب��ل آن ه��م امتيازه��اي ناچي��زي گرفته
است.
اقدامي كه ايران با پذيرش برجام براي جهانيسازي
نظامه��اي كنترل��ي و نظارتي هس��تهاي به وجود
آورده اس��ت ،قابل بازگشت اس��ت .ايران به عنوان
يك عضو جامع��ه بينالمللي ،ح��ق دارد حتي اگر
تمايل داشتهباش��د ،از برجام بازگردد و به پروتكل
مدل پيمان عدم اش��اعه بدون هي��چ الحاق و تعهد
اضافهاي بازگردد.
حتي در چنين شرايطي ايران ميتواند درخواست
بازنگ��ري در ترتيب��ات اجرايي و پادمان��ي بدهد و
تعهدات پادماني خ��ود را نيز كاهش دهد .به لحاظ
حقوقي مادامي كه ايران تمايل داشتهباشد تعهدات
خود را بر اس��اس  NPTبدون پروتكلهاي الحاقي
و ب��دون برجام ادامه دهد كس��ي نميتواند ايرادي
حقوقي به رفتار ايران وارد كن��د .اما چنين اقدامي
عمال به معناي فروپاشي كامل دستاوردي براي نظام
كنترل تسليحاتي ،با عنوان برجام است.
من معتقدم كه ايران با توجه به شرايط موجود ،نبايد
عكسالعملي و واكنشي عمل كند ،بلكه بايد رفتاري
ابتكاري داشتهباشد.
ايران بايد اعم از ابتكارات حقوقي ،سياسي ،امنيتي و
حتي اقتصادي به كار ببرد .ديدگاه من اين است كه
به واسطه اينكه هزينههاي زيادي از سوي جمهوري
اسالمي ايران براي برجام پرداخت شده است ،قاعدتا
باي��د آخرين نفري باش��يم كه از امتي��ازات برجام
چشمپوشي بكنيم .هر زمان كه جمهوري اسالمي
ايران احساس كند كه هزينه ماندن در برجام بيش
از دستاورد در آن است ،آنگاه بايد فروپاشي برجام را
به عنوان يك گزينه براي افزايش هزينههاي طرف
مقابل در نظر بگيرد .اينكه چه زماني برآورد هزينه و
فايده برجام ،سر به سر ميشود ،يك تصميم بسيار
ظريف استراتژيك است كه نبايد در مورد آن اشتباه
انجام شود.
مس��اله حفظ يا فروپاشي برجام ،مساله كارشناسي
نيس��ت ،هيچ .كارش��ناس يا ناظ��ري نميتواند به
تنهايي نظر بدهد كه ماندن يا خروج از برجام درست
يا غلط اس��ت .اين يك تصميم جمعي ،استراتژيك
و بسيار حس��اس اس��ت كه بايد محاسبات دقيق و
گسترده در همه ابعاد راهبردي چنين تصميمي را
در زمان الزم اتخاذ كند.
مادامي كه احس��اس ش��ود منافع ماندن در برجام،
بيش��تر از هزينههايش اس��ت ،بايد در آن ماند ،اما
درس��ت لحظهاي كه اين حساب هزينه و فايده سر
به س��ر ش��د ،زمان فروش برجام و نقد كردن تمام
هزينههاي قبلي فرا ميرسد .پيدا كردن اين زمان،
نيازمند محاسبات دقيق استراتژيك است.

