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خبر  ديپلماسيسوژه روز گزارش روز

»ايران به برج��ام پايبند اس��ت، ايراني ها باي��د از تمام 
مزاياي برجام بهره مند ش��وند، هر حركت��ي كه برجام 
را تضعيف كن��د غيرقابل قب��ول اس��ت.« اتمام حجت 
اتحاديه اروپا- شامل 28 عضو به اضافه روسيه و چين- 
با اياالت متحده امريكا. در مس��كو و بروكس��ل روزهاي 
چهارش��نبه و پنجش��نبه خاطرات روزه��اي مذاكرات 
هس��ته اي تداع��ي ش��د. ديداره��اي دو و چندجانبه 
همگي با سوژه توافق هس��ته اي ايران انجام شد و البته 
5 عضو غيرامريكايي برجام همه تاكيد كردند كه ايران 
در شرايطي به تعهدات خود مانند دو سال گذشته پايبند 
خواهد ماند كه اياالت متحده امريكا به اين توافق پايبند 
باشد. امريكا در يك سال گذش��ته از عمر برجام در دوره 
باراك اوباما، رييس جمهور پيشين اياالت متحده كم و 
بيش به تعهدات فني خود البته به ش��كل در تطبيق با 
متن برجام و ن��ه الزاما روح آن پايبند بود. در يك س��ال 
گذشته اما دونالد ترامپ به صراحت و بدون تعارف حضور 
خود در برجام را در هاله اي از ابهام قرار داده اس��ت. متن 
حقوقي برجام، الزامات اعضا به رعايت آن و تبعات خروج 
يك جانبه از آن به گونه اي پيش رفته كه عمال دس��ت 
رييس جمهور امري��كا در اعالم راحت و ب��دون دغدغه 
خروج واشنگتن از توافق هسته اي در منگنه مانده است. 
با اين وجود هربار نوبت به تمديد تعليق تحريم هاي ثانويه 
)هس��ته اي( ايران مي رس��د دونالد ترامپ همان تئاتر 
تكراري را ب��ه روي صحنه مي برد و اين در حالي اس��ت 
كه در 72 ساعت گذشته رس��انه هايي چون بلومبرگ، 
آسوش��ييتدپرس و رويترز در گزارش هايي اعالم كردند 
كه دونالد ترامپ، تعليق اجراي تحريم هاي هس��ته اي 
ايران را امضا خواهد كرد. به گفته منابعي در وزارت امور 
خارجه اياالت متحده، جلسه ترامپ با اعضاي كابينه و 
همچنين چهره ه��اي امنيتي داخل كاخ س��فيد، عصر 
پنجش��نبه به وقت اياالت متحده برگزار شده و احتماال 
تصميم گيري نهاي��ي رييس جمهور درب��اره برجام در 
همان جلسه اتخاذ شده است. با توجه به نشانه هايي كه 
وزارت خزانه داري امريكا در چند ساعت گذشته داده به 
نظر مي رسد كه ترامپ به س��نت يك سال گذشته قرار 
است همزمان با تمديد عدم اجراي تحريم هاي هسته اي 
ايران، تحريم هاي ديگري را وضع و اعالم كند. در چنين 
فضايي وزراي خارجه بريتانيا، آلمان، فرانس��ه و فدريكا 
موگريني، مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در 
ديدارها با محمد جواد ظريف در بروكسل متعهد شدند 
كه اقدام هاي خود براي تضمين بهره مندي مردم ايران 
از منافع اقتصادي برجام را دوچندان كنند. در شرايطي 
كه ترامپ در دوره سه ساله باقي مانده از حضور خود در 

قدرت تصميم به اجرايي كردن تحريم هاي هس��ته اي 
ايران به سبك و س��ياق پيش از توافق هسته اي بگيرد، 
يكي از اصلي ترين مش��كالت ايران در مس��ير تجارت 
با اروپا يا هر كش��ور ديگري سيس��تم گ��ردش مالي و 
چگونگي دريافت وجوه فروش نف��ت خواهد بود كه به 
گفته محمد جواد ظريف به نظر مي رس��د ايران و ديگر 
شركاي برجامي براي براي فائق آمدن بر محدوديت هاي 

بانكي با هم بحث و گفت وگو كرده اند. 
وزراي خارجه س��ه كش��ور فرانس��ه، بريتاني��ا و آلمان 
دوشادوش فدريكا موگريني پس از ديدار با محمد جواد 
ظريف در نشست خبري حاضر ش��دند. خط مشترك 
تمام س��خنان مقام هاي اروپايي اين بود كه اروپا متوجه 
اهميت فوق العاده توافق هسته اي است و بر اجراي كامل 
آن ميان هر 28 عضو اجماع وجود دارد. حمايت جهاني 
از توافق هس��ته اي در حالي صورت گرفت كه اروپايي ها 
چه در ديدار ب��ا ظريف و چ��ه در اظهارنظرهاي خود در 
چند ماه گذش��ته بر وجود اختالف با تهران در مس��ائل 
غيرهسته اي مانند فعاليت هاي منطقه اي و آزمايش هاي 
موش��كي تاكيد كردن��د. ب��راي اروپايي ه��ا برجام يك 
دس��تاورد ديپلماتيك و همزمان يك بسته براي تامين 
امنيت بيشتر منطقه و البته در سطح بين المللي است. 
ش��كايت هاي ايران از عدم منتفع ش��دن از فوائد برجام 

در حالي صورت گرفته كه در بروكسل نيز تمركز عمده 
سخنان مقام هاي اروپايي بر همين مساله بود و به عنوان 
مثال بوريس جانس��ون، وزير خارجه بريتانيا اعالم كرد: 
مردم ايران هم بايد منافع اقتص��ادي حاصل از برجام را 
ببينند. ب��ه همين علت م��ا و دولت انگلي��س به همراه 
يكديگر و به همراه دوستان و ش��ركاي مان در فرانسه و 
آلمان و ديگر كش��ورهاي اروپاي��ي و همچنين فدريكا 
موگريني، همچنان به تالش هاي مان ادامه مي دهيم تا 

تداوم برجام را حفظ كنيم. 
ژان لودريان، وزير امور خارجه فرانس��ه ك��ه دولتش در 
چندماه اخي��ر عكس العمل هاي متفاوتي را نس��بت به 
برجام و مسائل منطقه اي نش��ان داده است به صراحت 

در نشس��ت خبري با همتاهاي خود از بريتانيا و آلمان از 
اياالت متحده خواس��ت كه به تعهد برجامي مانند ساير 
اعضا وفادار بماند و تعليق تحريم هاي ايران را طبق جدول 
زمان بندي شده اعالم كند. اين سخنان لودريان در حالي 
بيان ش��د كه امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه نيز 
در تماس تلفني با دونالد ترامپ همتاي امريكايي از وي 

خواست كه به برجام پايبند بماند. 
هش��دار، توصيه و تذكرها به رييس جمهور امريكا در 
چند روز گذشته تنوع و تعدد بيشتري به خود گرفته 
و به نظر مي رسد كه همين هشدارها چه از سوي ايران 
با مطرح كردن پاسخ كوبنده و شديداللحن در صورت 
خروج امريكا از توافق هس��ته اي و چه از سوي شركاي 
استراتژيك اروپا بر تصميم نهايي ترامپ كه قرار است 
تا پايان روز جمعه به وقت ش��رق اياالت متحده بگيرد 
تاثيرگذار خواهد بود. با اين وجود نگراني اي كه رهبران 
اروپايي دارند اين اس��ت كه كاس��ه صبر ايران در برابر 
رفتارهاي رييس جمهور امريكا چه زماني لبريز خواهد 
شد؟ دونالد ترامپ هرچند كه در يك سال گذشته سه 
بار برخالف وعده انتخاباتي خود عمل كرده و از برجام 
خارج نشده است اما با توسعه دادن دامنه تحريم هاي 
پيش��ين و هش��دار نس��بت به خروج امريكا از توافق 
هسته اي، فضاي ترس و ابهام براي ورود سرمايه گذاران 

به ايران را حفظ كرده است. 
برلي��ن، بروكس��ل، لن��دن و پاريس نگ��ران واقعيتي 
غيرقابل كتمان هستند؛ رييس جمهور دمدمي مزاج 
امريكا به راحتي توان خروج از توافق هسته اي با ايران 
را در هر بازه زماني دارد و به نظر مي رس��د كه 5 عضو 
ديگر اين توافق به اضافه ايران قرار اس��ت تا س��ه سال 
آينده ه��ر ب��ار در ضرب االجل ه��اي 90 و 180 روزه 
نگران اقدامي باش��ند كه ترامپ بدون توجه به تبعات 
حقوقي و سياسي توافق هس��ته اي انجام خواهد داد. 
مساله اي كه احتمال رفتار غيرمنطقي ترامپ با برجام 
را افزايش مي دهد، كينه اي است كه چهل و پنجمين 
رييس جمهور امريكا از سلف خود يعني باراك اوباما و 

تمام دس��تاوردهاي وي در حوزه داخلي و خارجي در 
دل دارد. از س��وي ديگر ترامپ به كرش��مه اي مالي از 
سوي عربستان س��عودي يا گاليه اي امنيتي از سوي 
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي اعتبار 
امريكا را به ب��اد مي دهد و يك��ي از تازه ترين اين موارد 
هم اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم اسراييل بود كه 
در حقيقت خط بطالني بر نيم قرن سياست دولت هاي 
پيش��ين امريكا در پرونده صلح فلسطين و خاورميانه 
بود. ترام��پ در چندماه اخي��ر بارها از اص��الح توافق 
هسته اي سخن گفته و از پرانتزهاي بسته در اين توافق 
گاليه كرده است. با وجود آنكه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در دو سال گذش��ته از عمر اجراي برجام تاكنون 
9 بار پايبندي ايران به توافق هس��ته اي را از نظر فني 
تاييد كرده اما سخنگوي كاخ سفيد مي گويد كه برجام 
نارس��ايي هاي فراوان��ي دارد كه يكي از آنه��ا باز بودن 
دست ايران است. وي بدون هيچ گونه مدرك مستدلي 
ادعا ك��رده كه اي��ران در ح��ال توس��عه دادن برنامه 
هسته اي خود اس��ت و مي تواند در پايان دوره انقضاي 
اين توافق به بمب هسته اي دست پيدا كند! ادعايي كه 
همواره از س��وي مقام هاي متفاوت در ايران رد شده و 
البته آژانس در گذشته نيز نتوانست ادعاي خود درباره 
اين مساله را اثبات كند و اين مساله به مختومه شدن 
پرونده موسوم به ابعاد احتماال نظامي برنامه هسته اي 

ايران منتهي شد. 
در حال حاض��ر امريكايي ه��ا مي گويند ك��ه توافق 
هسته اي با ايران در چارچوب منافع ملي اين كشور 
نيس��ت و اين در حالي اس��ت كه متحدان امريكا در 
اروپا مي گويند كه برجام در تطابق كامل با نظام منع 
اشاعه سالح هس��ته اي و البته تقويت امنيت منطقه 
ملتهب خاورميانه با توس��ل به ديپلماس��ي و نه قوه 
قهريه است. در ش��رايطي كه ترامپ اجازه بازگشت 
تحريم هاي هس��ته اي ايران را دهد، تهران مي تواند 
به راحتي و با اس��تناد ب��ه متن صري��ح برجام اعالم 
كند كه امريكا توافق را زير پاگذاش��ته و فعاليت هاي 
هسته اي خود را از س��ر بگيرد. درحال حاضر با توجه 
به اينكه پيش بيني مي ش��ود تحريم هاي هس��ته اي 
ايران همچنان معلق بمانن��د ورود امريكا به چرخه 
تحريم هاي حقوق بش��ري و فعاليت هاي منطقه اي 
ايران، نگران��ي اصل��ي اروپايي ها به اضاف��ه چين و 
روس��يه اس��ت. در حالي كه اروپايي ها ني��ز منتقد 
برخي فعاليت هاي منطقه اي ايران هستند اما اصرار 
دارند كه مساله فعاليت هاي منطقه اي، دغدغه هاي 
حقوق بشري و آزمايش هاي موشكي برجام ارتباطي 
به توافق هس��ته اي ب��ا ايران ن��دارد و باي��د در متن 

جداگانه اي بررسي شود. 

رايزني هاي برجامي وزيرخارجه ايران  در بروكسل به جلب اجماع عليه ترامپ منتهي شد

خروج يكجانبه از برجام ممنوع!
گروه جهان | هشت س��ال از زماني كه باراك اوباما، 
رييس جمهور پيش��ين اي��االت متح��ده امريكا در 
س��خنراني پراگ از »تعهد امريكا براي حفظ صلح و 
امنيت جهاني بدون س��الح هاي اتمي« سخن گفت، 
مي گذرد. اين اولين ب��ار بعد از آغاز رقاب��ت اتمي در 
جهان بود كه يك رييس جمهور امريكا از خلع سالح 
بين المللي هسته اي دفاع مي كرد. اما با گذشت هشت 
سال و روي كار آمدن رييس جمهور جديد در امريكا، 
سياست امريكا بار ديگر در يك دور برگردان تاريخي 

قرار گرفته است.
 پايگاه خب��ري هافينگتن پس��ت به نس��خه اي از 
»ارزيابي وضعيت هس��ته اي 2018« وزارت دفاع 
دست يافته است كه نش��ان مي دهد، دولت جديد 
قص��د دارد س��الح هاي هس��ته اي جدي��دي را به 
زرادخانه هسته اي اين كشور اضافه كند. به نوشته 
هافينگتن پست، قرار اس��ت نسخه نهايي »ارزيابي 
وضعيت هس��ته اي« يك ماه ديگر توسط پنتاگون 
منتشر شود و يك سخنگوي وزارت دفاع در پاسخ 
به اين پاي��گاه خبري گفته اس��ت ك��ه »در مورد 
پيش نويس نهايي نش��ده اين سند، هيچ توضيحي 

نمي تواند ارايه كند.«
ماه اكتبر، ش��بكه خبري ان بي س��ي از منابع آگاه 
نقل كرده بود ك��ه رييس جمه��ور امري��كا دونالد 
ترام��پ، در جلس��ه اي ب��ا حض��ور بلندپايه ترين 
س��ران نظامي اين كشور گفته اس��ت »قصد دارد 
حجم زرادخانه هس��ته اي امري��كا را ت��ا 10 برابر 
افزايش ده��د.« هر چند ارزيابي جدي��د پنتاگون، 
اين خواس��ته رييس جمهور را ب��رآورده نمي كند، 
ام��ا در آن از تولي��د س��الح هاي تازه هس��ته اي با 
»قدرت پايين« س��خن گفته ش��ده اس��ت. منطق 
وزارت دف��اع در م��ورد اي��ن س��الح هاي جدي��د 
اين اس��ت ك��ه س��الح هاي موج��ود در زرادخانه 
هس��ته اي امريكا »بس��يار بزرگ تر و مخرب تر« از 
آن اس��ت كه هيچگاه مورد اس��تفاده قرار بگيرند 
 و اين موض��وع باع��ث از كار افت��ادن بازدارندگي

 آنها مي شود. 
به گ��زارش هافينگتن پس��ت وزارت دف��اع امريكا 
اس��تدالل مي كند اگ��ر قرار باش��د دني��ا بداند كه 
ما آماده به اس��تفاده از اين س��الح ها هستيم، الزم 
اس��ت كه تعداد س��الح هاي اتمي با قدرت محدود 
در زرادخان��ه امريكا بيش��تر ش��ود. اما به نوش��ته 
هافينگتن پست، لحن پنتاگون در مورد سالح هاي 
هس��ته اي با قدرت كم، كامال فريبكارانه است. در 
ش��رايطي كه صفت »قدرت كم« ممكن است اين 
تصور را ايجاد كند كه اين س��الح ها، نوعي سالح ها 
كمتر مخرب نس��بت ب��ه ديگر س��الح هاي اتمي 
هس��تند، اي��ن واقعيت را پنه��ان مي كن��د كه در 
واقع بمب هاي اتمي كه در هيروش��يما و ناكازاكي 
منفجر شدند، در رده »س��الح هاي اتمي با قدرت 

كم« قرار مي گيرند.
 نكته ديگري ك��ه در اين گزارش اش��اره اي به آن 
نمي ش��ود اين اس��ت كه در واقع در ح��ال حاضر 
بيش از هزار كالهك هس��ته اي »با قدرت كم« در 
زرادخانه هس��ته اي امريكا موجود است و مشخص 
نشده است كه توليد سالح هاي جديد از اين دست 
تا چه اندازه قرار اس��ت تغييري در شرايط موجود 

ايجاد كند. 
الكساندرا بل، مشاور ارش��د پيشين وزارت خارجه 
و عضو كنوني مركز كنترل تسليحات و خلع سالح 
مي گويد: »اين اس��تدالل كه ما به تعداد بيشتري 
س��الح هس��ته اي با قدرت ك��م نياز داري��م، فقط 
نوعي زمينه س��ازي براي رييس جمهور اس��ت كه 
بتواند قدرت هس��ته اي تحت اختيارش را افزايش 
دهد. چنين اس��تداللي كامال فراموش مي كند كه 
همين االن ما در زرادخانه فعال مان 4هزار كالهك 
هس��ته اي داريم كه ب��راي نابود ك��ردن چندباره 
سراسر كره زمين كافي است. در نتيجه به نظر من 
اصال استدالل آنها در مورد اينكه ما فاقد توانايي ها 
الزم هس��تيم، بي مورد اس��ت. به اعتقاد من هيچ 
استداللي نمي توان آورد كه رييس جمهور توانايي 

بيشتري نياز داشته باشد.«
آنچه از متن پيش نويس ارزيابي توانايي هس��ته اي 
امريكا در سال 2018 مش��خص است اين است كه 
دولت ترام��پ تصميم جدي دارد ك��ه تعداد زيادي 
از س��الح هاي جديد هس��ته اي تولي��د كند. چنين 
اقدامي ب��ر خالف تم��ام سياس��ت هاي دولت هاي 
پيش��ين امريكا خواهد بود. حتي جورج دبليو بوش 
هم سياس��ت كاهش سالح هاي هس��ته اي را ادامه 
مي داد و مجم��وع كالهك هاي امري��كا را به نصف 
كاهش داد. آنتوني وير، معاون مش��اور وزير خارجه 
امريكا مي گويد: »هيچ جاي اين گزارش كلمه اي از 
سياست كاهش نيامده است. تنها حرف آن اين است 

كه قرار است تعداد سالح ها افزايش پيدا كند.«
 در گزارش اخير پنتاگون به نوشته هافينگتن پست، 
تغيير سياس��ت هاي جدي نس��بت به گزارش سال 
2010 مش��اهده مي ش��ود، نه تنها سياست كاهش 
حج��م زرادخان��ه كامال تغيي��ر كرده، بلك��ه تمامي 
سياست هاي مبتني بر ديپلماسي هسته اي هم كامال 
از اين گزارش غايب هستند. از جمله نقاط ديگر غايب 
در اين سند، فقدان اشاره به ماده 6 پيمان خلع سالح 
هسته اي سازمان ملل متحد است كه اياالت متحده 
به عنوان يك��ي از امضا كنندگان آن ب��ه هدف غايي 
خلع سالح هسته اي متعهد شده اس��ت. در اشاره به 
 )CTBT( پيمان جامع منع آزمايش هاي هس��ته اي
برخورد اين س��ند كام��ال مبهم اس��ت، در حالي كه 
اياالت متح��ده از جمله كش��ورهايي اس��ت كه اين 
پيمان را پذيرفته، اما سند پنتاگون اشاره مي كند كه 
اياالت متحده امريكا »مگر در صورت لزوم« اقدام به 
آزمايش هسته اي نخواهد كرد. در اين سند همچنين 
به حمايت امريكا از پيمان نظامي آتالنتيك ش��مالي 

)ناتو( اشاره شده  است. 

 كنار گذاشتن سياست كاهش
كالهك هاي هسته اي امريكا

وزارت دفاع ترامپ بمب هاي 
بيشتري مي سازد

سارا معصومي

ادامه از صفحه اول

در هر موضوع��ي دنباله رو و همداس��تان 
امريكايي ها محس��وب مي ش��وند، تا اين 
حد خالف ميل امريكايي ها اظهارنظ��ر مي كنند، به اين 
دليل نيست كه قرار باشد به خاطر محبتي از خجالت ما 
در بيايند يا تعارفي با تهران داشته باش��ند. مسائل ميان 
دولت ها كامال متفاوت از رفت��ار رايج اخالقي بين افراد در 
جامعه اس��ت. اگر دولتي از برجام حمايت مي كند به اين 
دليل است كه اين موضوع با منافع ملي آن كشور سازگار 
اس��ت. همين ديدگاه به برجام درس بسيار مهمي براي 
دولت و ملت م��ا دارد؛ از دف��اع همه جانب��ه اروپايي ها از 
برجام بايد آموخت ك��ه در روابط بين المللي بايد بگرديم 
كجا و با چه كسي اشتراك منافع داريم و روي اين منفعت 
مشترك كار بكنيم. در همين مساله برجام منفعت بسيار 
جدي ما، رف��ع تحريم ها، ضرورت رش��د اقتصادي، حل 
مشكالت اقتصادي داخل كشور، اشتغال و سرمايه گذاري 
خارجي بود؛ همه اين ضرورت ها باعث ش��د تا ما راهي را 
انتخاب كنيم كه از ورطه هولناك دولت هاي نهم و دهم 
خارج شويم و به اقتصاد كشور و چرخ اداره كشور روغني 
بزنيم و رونقي ايجاد كنيم. در منفع��ت ديگر طرف هاي 

مذاكره كننده قرار داش��ت. اروپا در يك وضعيت بس��يار 
پيچيده اي قرار گرفته بود. كشورهاي اروپايي به نمايندگي 
از جامعه جهاني، شوراي امنيت و به خصوص واشنگتن، 
تصميم گرفته بودند تا ايران را تحت شديد ترين تحريم ها 
قرار بدهند، در اين مس��ير خريد نفت از ايران قطع شد، 
نظام بانكي اي��ران تحت محاصره قرار گرف��ت و صادرات 
اروپا به ايران قطع شد.  هيچ يك از اين تحريم ها »به سود و 
منفعت« كشورهاي اروپايي نبود. ادامه اين وضعيت براي 
اروپايي ها خسارت هاي بسيار جدي در بر داشت. در ميان 
دولت هاي اروپايي، در كنار روسيه و چين، براي كساني كه 
با عقل و درايت سياسي با مس��ائل مواجه مي شوند، واقعا 
حل مساله هس��ته اي يك موضوع جدي هستند. گرچه 
ايران دنبال ساخت تسليحات هسته اي نبود و هيچ يك 
از كشورهاي مذاكره كننده هسته اي خواهان ايجاد يك 
مسابقه تسليحات هسته اي در منطقه خاورميانه نيستند، 
همه اين كشورها نسبت به ايجاد جرقه اي كه باعث دو برابر 
شدن ناگهاني تعداد كشورهاي داراي تسليحات هسته اي 
بش��ود، نگران بودند. بر خ��الف اروپايي ها، واش��نگتن با 
مس��اله پرونده هس��ته اي با ديدگاهي ابزارگونه برخورد 

كرد و دنبال بهانه اي براي ضرب��ه زدن به نظام جمهوري 
اسالمي ايران بودند. هر كسي نگران تسليحات هسته اي 
باشد، قطعا از برجام دفاع خواهد كرد. بايد بپذيريم كه در 
برجام اكنون با اشتراك منافع واضح و جدي با روس ها از 
يك طرف و با اروپا از طرف ديگر مواجه شده ايم. به همين 
منافع مشترك است كه اين كشورها محكم جلوي امريكا 
ايستاده اند، طي همين روزهاي گذشته چه در مسكو، چه 
در بروكس��ل و چه حتي در نيويورك و در جلسه شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد، شاهد بوديم كه هيچ يك از اين 
كشورها حاضر نشدند، ذره اي از موضع اجماع براي حفظ 

توافق هسته اي كوتاه بيايند. 
بايد دقت كنيم كه همه اينها به دليل اشتراك و هم پوشاني 
منافع در توافق هس��ته اي اس��ت. اما وقتي بحث ديگري 
مطرح ش��ود، مثال موضوع رعايت حقوق بشر در ايران، يا 
مساله ادعاي منسوب شدن ارسال موشك به يمن يا برنامه 
موشكي ايران، در چنين مواردي اشتراك منافع اروپايي ها 
با ما كمتر است و ممكن است مواضعي بگيرند كه به اندازه 

كافي رضايت ما را جلب نكند. 
در تمام اين موضع گيري هاي ديپلماتيك، تنها نكته اي 

كه وجود دارد بحث منافع مشترك است. منافع مشترك 
بايد به زيربناي سياس��ت خارجي كش��ور تبديل شود، 
حتي ما در مورد خود امريكايي ها هم مي توانيم بگرديم، 
منافع مشتركي پيدا كنيم و روي اين منافع مشترك كار 
كنيم. وقتي من از كار كردن روي منافع مشترك صحبت 
مي كنم، منظورم اين نيست كه خداي نكرده، ما در برابر 
امريكا دريوزگي بكنيم و عزت، افتخار، اقتدار و كرامت ملي 
خودمان را به حراج بگذاريم. بنيان گفت وگوي ديپلماتيك 
در همه جهان اين است كه دولت ها منافع مشترك شان را 
با يكديگر مطرح مي كنند و در عين حال نقاط و موضوعات 
مورد اختالف را هم مش��خص مي كنند. توازن قوايي كه 
در هر منطق��ه اي وجود دارد اجازه مي دهد كه كش��ورها 
در روابط دوجانبه و چندجانب��ه بتوانند اختالف منافع را 
به گونه اي مهار بكنند كه به درگيري بزرگ منجر نشود. 
چنين عملكردي از س��وي همه عق��الي روابط خارجي 
توصيه مي ش��ود و مبناي صلح و امني��ت جهاني متكي 
بر همين ديدگاه است و جمهوري اسالمي ايران نيز بايد 

حركت همين مسير را در روابط بين المللي انتخاب كند. 
استاد دانشگاه و كارشناس مسائل هسته اي

سنگ مستحكم بناي برجام

 افزايش تماس هاي ديپلماتيك تركيه
با تهران و مسكو

پيشروي ارتش سوريه، آنكارا را 
نگران كرده است

حريري: رابطه بيروت با تهران 
بايد در بهترين سطح باشد

توافق اوليه در آلمان براي تكرار ائتالف فراگير
سوسيال دموكرات ها عاقبت به 
مشاركت با مركل رضايت دادند

در روزهايي كه عمليات ارتش س��وريه براي آزادسازي 
ادلب ادام��ه دارد، مقام هاي تركيه نس��بت به انجام اين 
عمليات اظهار نگراني كرده اند. به گ��زارش خبرگزاري 
مهر به نقل از ديلي صباح، »مولود چ��اوش اوغلو« وزير 
خارجه تركيه در خصوص اوضاع س��وريه به ويژه ادلب و 
تحوالت اخير آن با »سرگئي الوروف« وزير امور خارجه 
روسيه گفت وگو كرد. روز چهارشنبه نيز چاوش اوغلو در 
مصاحبه اي كه آناتولي آن را منتشر كرده از اقدام ارتش 
س��وريه در حمله به ادلب انتقاد كرد و گفت: روس��يه و 
ايران بايد مانع حمالت هوايي دولت سوريه به معارضان 
شوند. چاوش اوغلو ادعا كرد دولت سوريه به بهانه مبارزه 
با گروه تروريس��تي »جبهه النصره«، غيرنظاميان را در 
ادلب بمباران مي كند. وي با بي��ان اينكه اين بمباران ها 
بايد متوقف شود، از ايران و روس��يه خواست به وظايف 
خود به عنوان كش��ورهاي ضامن آتش بس در مذاكرات 
آس��تانه عمل كرده و مانع حمالت هوايي دولت سوريه 
ش��وند. س��اعاتي بعد از اين تماس رويترز خب��ر داد كه 
الوروف با محمد جواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان 
نيز تماس گرفته و در مورد اوضاع سوريه گفت وگو كرده 
است. در همين حال به گزارش اسپوتنيك وزارت دفاع 
روس��يه اعالم كرد: گروه تروريس��تي ك��ه در تاريخ 31 
دسامبر به پايگاه هوايي روسيه در حميميم حمله كرده 
بودند طي عملي��ات ويژه اي كه نيروهاي روس��يه انجام 
دادند شناسايي و نابود ش��دند. در مرحله آخر عمليات 
نيروهاي ويژه روس��يه، محل اين گروه تروريس��تي در 
نزديكي مرز غرب استان ادلب شناس��ايي شد و توسط 
موش��ك نقطه زن دقيق كراس��ناپول مورد اصابت قرار 
گرفت و منهدم شد. در آن حمله تروريستي 31 دسامبر 

دو نظامي روسيه كشته شده بودند. 

نخست وزير دولت لبنان كه از متحدان سياسي سعودي 
در كش��ورش به ش��مار مي رود، در گفت وگو با رس��انه 
امريكايي خواستار روابط لبنان با ايران به بهترين شكل 
شد. به گزارش فارس، سعد الحريري نخست وزير لبنان 
كه استعفاي سوال برانگيز او تحت فشار عربستان، در ماه 
گذشته، جنجالي شد، اكنون مي گويد، روابط كشورش 
با ايران بايد به بهترين ش��كل اما در جهت منافع لبنان 
باشد. سعد بر خالف سياس��ت هاي حزب »المستقبل« 
كه برخي آن را تابعي از سياست هاي عربستان در لبنان 
مي دانند، حضور حزب اهلل و ديگر احزاب بزرگ در دولت 
كشورش را مايه ثبات سياسي دانس��ت. سعد الحريري 
از متحدان سياس��ي عربس��تان در كش��ورش به شمار 
مي رود و تا پيش از اين معم��وال مواضعي عليه حزب اهلل 
اتخاذ مي كرد. او گفته كه تالش مي كند كش��ورش را از 
اختالفات عربس��تان با ايران دور نگاه دارد. نخست وزير 
لبن��ان در گفت وگو ب��ا روزنامه »وال اس��تريت ژورنال« 
امريكا، هر گونه انديشه  براي مقابله با حزب اهلل را رد كرد 
و گفت »حزب اهلل عضوي از دولتي است كه همه احزاب 
بزرگ سياس��ي در آن حضور دارند، اين مس��اله س��بب 
ثبات سياسي در كشور مي شود.« س��عد تاكيد كرد كه 
»ما دخالت هيچ كس در سياست لبنان را نمي پذيريم... 
و روابط ب��ا ايران- و ديگر كش��ورهاي ]حاش��يه[ خليج 
]فارس[- باي��د در بهترين ش��كل خود ام��ا در خدمت 
منافع ملي ما باشد.«نخس��ت وزير لبنان ب��ا بيان اينكه 
عربستان »هيچ وقت در سياست لبنان به شكل مستقيم 
دخالت نكرده اس��ت« ابراز اميدواري كرد كه عربستان 
براي كمك اقتصادي به لبنان آمادگي داش��ته باشد. به 
عقيده الحريري، »مساله حزب اهلل ُبعد منطقه اي دارد و 
لبنان به تنهايي نمي توان��د آن را حل]و فصل[ كند« و از 
طرفي ديگر، توقف حضور ح��زب اهلل در اقدامات جنگي 
]در منطقه[ »نيازمند زمان اس��ت... و ناممكن است كه 
يك شبه رخ دهد... اين مساله با كاهش تعداد نيروهايش 
در يمن و عراق آغاز خواهد شد تا اينكه به شكل نهايي اين 
كشورها را ترك كنند. « سعد الحريري همچنين از اينكه 
»هجمه هاي رسانه اي عليه عربستان و كشورهاي خليج 
]فارس[« كاهش پيدا كرده ابراز رضايت كرد و گفت كه 

اين، »امري مثبت« است. 

و  آلم��ان  صدراعظ��م  محافظ��ه كار  ح��زب 
سوس��يال دموكرات هاي اي��ن كش��ور پ��س از ماه ه��ا 
مذاك��ره روز جمعه روي دس��توركاري براي تش��كيل 
يك دولت ائتالفي تواف��ق كردند. به گ��زارش آنا، منابع 
دو حزب محافظه كار آن��گال م��ركل، صدراعظم آلمان 
و سوس��يال دموكرات ها اع��الم كردند كه ب��ا اين توافق 
چش��م اندازي براي پايان دادن به مذاك��رات بي نتيجه 
چندين ماهه و تش��كيل دولت ائتالف��ي در آلمان ديده 
مي شود. اين توافق بين رهبران حزبي و پارلماني آلمان 
راه را براي مذاكرات براي تش��كيل يك ائتالف رس��مي 
و پايان دادن به بن بس��تي كه نق��ش آلم��ان را در امور 
بين المللي تضعيف كرده است، هموارتر مي كند و البته 
سواالتي را درباره مدت زماني كه مركل در صدراعظمي 
مي ماند، به وجود آورده است. پس از مذاكرات 24 ساعته، 
شش رهبر پارلماني و حزبي يك دستور كار 28 صفحه اي 
را به اعضاي حزب ارايه كردند. يكي از منابع مطلع گفت: 
دو طرف تواف��ق كرده اند كه اگر دولت ائتالفي تش��كيل 
دادند ماليات را افزايش ندهند. در پيش نويس دستوركار 
ائتالف كه هنوز احتمال تغييراتي ب��راي آن وجود دارد، 
آمده است: ما روي بودجه اي متعادل بدون بدهي جديد 
توافق كرديم. اين دستوركار نشان مي دهد كه دو طرف به 
دنبال حذف تدريجي ماليات وضع شده پس از پيوستن 
آلمان غربي و ش��رقي به يكديگر در 1990 در حمايت از 
ايالت هاي فقيرتر شرقي هستند. در ادامه پيش نويس اين 
دستوركار آمده است: »در زمينه سياست خارجي نيز دو 
طرف خواستار محدوديت هاي بيشتر در زمينه صادرات 
تس��ليحات و پايان دادن به فروش س��الح به كشورهاي 

درگير جنگ يمن شده اند. « 

خبر آخر

AFP

خبر آخر

امريكا در برجام ماند 
دولت امريكا همزمان با تمديد تعليق تحريم ه�اي مربوط به برجام و پايبند ماندن به توافق هس�ته اي 
تعدادي از نهادها و افراد از جمله رييس قوه قضاييه، رييس يك زندان و بخش هايي از سپاه را كه در جنگ 
سايبري به ادعاي امريكايي ها نقش دارند به ليست تحريم ها اضافه كرد. دونالد ترامپ همزمان تهديد 
كرد كه بار ديگر كه مهلت چند ماهه تمديد تعليق تحريم ها فرا برسد، دوباره دست به اين تمديد نخواهد 

زد مگر آنكه اروپايي ها بپذيرند بخش هايي از توافق اصالح شود. 
براساس اخباري كه از تحريم هاي جديد تا لحظه تنظيم خبر منتشر شده شوراي عالي فضاي مجازي به 
اتهام سانسور اينترنت و بازوي سايبري سپاه نيز به ليست هاي موجود قبلي تحريمي ايران اضافه شدند. 

دونالد ترامپ  تعليق اجراي تحريم هاي هسته اي ايران را تمديد كرد


