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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
ِ
درگذشت حجتاالسالم مظاهری
درپی

حضــرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب با صدور پیامی
درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر حجتاالسالم آقای
مهــدی مظاهری را تســلیت گفتند.به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن پیام رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:
بسمهتعالی
درگذشــت روحانــی خدمتگــزار و واعظ شــهیر حجتاالســام آقای حــاج مهدی
مظاهــری رحمةاهلل علیه را به هم ه دوســتداران و ارادتمندان و تربیت شــدگان منابر
مؤثــر آن مرحــوم و باالخــص به خانــدان مکّرم و بازماندگان محترم ایشــان تســلیت
معنــوی دعــا و نیایــش آن مرحــوم در شــبهای جمعــه و
عــرض میکنــم .زمزمــ ه
ِ
سحرهای ماه مبارک رمضان طی سالهای طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر
عزیز اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.
یماه۱۳۹۶
سیّدعلی خامنهای ۲۲/د 

معاون اول رئیسجمهوری:

درآســتانه اعالم تصمیم دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری امریکا درباره
«برجــام» اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیسجمهــوری در صفحه
اینستاگرام خود نوشت« :با افتخار به امریکاییها اعالم میکنیم که اگر از
برجام خارج شدند ،این آنها هستند که ضرر میکنند و ما آمادگی کامل
بــرای هــر احتمالی را داریم و اگر شــما توافقات را بــه هم بزنید مطمئن
باشید ایرانیها عزا نمیگیرند و قادر هستند که مسائل خود را پیش ببرند
و مشکالت را حل کنند».
محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولت هــم دربــاره واکنش ایــران به
خروج احتمالی امریکا از برجام به تسنیم گفت :با توجه به اینکه تمهید
مقدمات در شورایعالی امنیت ملی و مراجع خاص صورت گرفته پاسخ
بسیار قوی و محکمی از طرف ایران دریافت خواهد کرد.

انتقاد امام جمعه موقت تهران
از میزان کمبود بودجه حوزههای علمیه

امــام جمعــه موقت تهران خطاب به مردم گفت :همیشــه بســیجی و بیدار باشــید و
هوشمندانه زندگی کنید .به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم کاظم صدیقی در خطبه دوم
نماز جمعه تهران با اشــاره به اغتشاشــات اخیر ،اظهار داشــت :این اغتشاش عوامل
بیرونی دارد و طراحی شده و سازمان یافته است .ماهها شیطان بزرگ ،صهیونیستها،
عربســتان و پادوهای آنان -در رأس آنان منافقیــن آدمکش ،بدبخت و آواره -برنامه
ریــزی کــرده بودنــد .وی افــزود :آنهایی کــه فکر میکننــد انقالب تمام شــده ،گفتمان
انقالب را به حاشیه میرانند ،حاشیه سازی میکنند و با مسائل جزئی به دنبال ارضای
هوسهای خود هســتند و تا احســاس کنند مشکل دارید برای آتش زدن شما از نقطه
مشــکل شــما وارد میشــوند .او افزود :چنین حوادثی نشــان داد که نیروهای ما دارای
مهارت هستند .کتک خوردند ،ولی دست به اسلحه نبردند وکتک نزدند .خطیب نماز
جمعــه تهران با بیان اینکــه «دولت نیروهای انقالبی را از گردونه ســنگرهای خدمت
بیــرون نکند که آســیب میبیند ،ضعیف میشــود و نمیتواند مملکــت را اداره کند»
گفت :مجلس باید مشکالت اجرایی را برای مردم تشریح کند و نشان دهد که نماینده
مردم اســت و نمیگذارد حق فقرا ضایع شــود و گرانی کمر مردم را خم کند و بیکاری
سبب بروز عقده شود .صدیقی در ادامه از میزان بودجه حوزههای علمیه انتقاد کرد و
گفت :به حوزههای علمیه توجه نمیشود و شرایط مطلوب نیست .بودجه این حوزه
نبایــد درصد کمی در مقابل یک دانشــگاه کشــور باشــد؛ اگر میخواهیم دیــن را رواج
دهیم ،باید برای حوزههای علمیه و مراکز فرهنگی بودجه مناســب پیش بینی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتقادها از دستگاه قضایی افزود :قضات
شــریف کم نیســتند ،ولی برخی نیش زبــان دارند و مردم را تحویــل نمیگیرند و اینها
خالف رضای خداست چرا که ولی نعمت ما مردم هستند .سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در سخنرانی پیش از
خطبــه نماز جمعــه تهران با بیان اینکه عقل حکم میکنــد برنامهها و تالشهای ما
برخالف استراتژی دشــمن باشد ،گفت :وقتی دشمن تمام برنامههای خود را طوری
تنظیم کرده است که ملت ایران تحت فشار و نارضایتی باشد در نتیجه اگر هر مسئولی
موجب نارضایتی مردم شود ،حتماً در زمین دشمن بازی کرده است.

سخنگوی سپاه و روابط عمومی مجمع مطرح کردند

نقش خانواده صدام در ناآرامیهای ایران

سران اروپا با موضع گیری قاطع به ترامپ هشدار دادند

اتحاد اروپا در حمایت از برجام

ظریف :شــرط پایبندی ایران به برجام  ،تعهد کامل همه اعضا به اجرای آن است
سرنوشت «برجام» در آستانه دو سالگی
اجرای آن ،پس از رایزنیهای فشرده در
مســکو و بروکســل به ایســتگاه واشنگتن
رســیده اســت .این گــزارش در لحظاتی
نــگارش میشــود کــه هنــوز تصمیــم
رئیــس جمهــوری امریکا دربــاره تمدید
تعلیــق تحریمها و تأییــد پایبندی ایران
بــه برجام که ترامپ در ماه اکتبر از تأیید
آن اجتناب کرده بود ،در ابهام قرار دارد.
در چنین شــرایطی اعالم حمایت قاطع
روســیه و ســه کشــور اروپایــی از ضرورت
تداوم اجرای برجام و تأثیرات نامطلوبی
که خروج امریکا از تعهدات برجامیاش
برجا خواهد گذاشــت؛ ایجاب میکند که
تصمیــم منطقی کاخ ســفید بــر تمدید
تعلیق تحریمها قرار بگیــرد .اما حضور
رئیس جمهوری غیر قابل پیشبینی که
به تعبیر وزیر خارجه کشورمان «به هیچ
صراطــی مســتقیم نیســت» و «خودش
هــم نمیدانــد میخواهد بــا برجام چه
کند» ســبب شــده اســت کــه کشــورهای
ذی نفع «برجام» هیچ احتمالی را از نظر
دور ندانند و در عین حال از هیچ رایزنی
بــرای تأثیرگــذاری مثبــت در تصمیــم
ترامــپ صرفنظــر نکننــد .تالشهایــی
کــه در نشســت محمدجــواد ظریــف
بــا همتایــش در مســکو و نیــز بــا وزرای
خارجــه ســه کشــور اروپایــی و هماهنگ
کننده سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا و
همچنیــن در تماسهــای تلفنی برخی
رؤســای جمهــوری اروپایــی بــا ترامــپ
تجلی یافت.روز پنجشــنبه ،محمدجواد
ظریف و هیأت همراهش پس از رایزنی
برجامیشــان در مســکو ،راهی پایتخت
بلژیــک ،مقر اتحادیــه اروپا شــدند تا در
دفتــر کار فدریــکا موگرینــی بــا ســه وزیر
خارجه فرانسه ،انگلیس و آلمان درباره
آخریــن تحــوالت مرتبــط بــا «برجــام»
بویــژه کارشــکنیها و تهدید بــه خروج از
«برجام» از ســوی امریکا گفتوگو کنند.
دیپلماتهای اروپایی نیز تأکید داشــتند
که هدفشــان از نشســت بروکسل تأکید
بر ادامه پایبندیشان به «برجام» است.
آنهــا همچنین خواهــان ادامــه پایبندی
ایــران به توافق هســتهای و همکاریاش
با بازرسان بینالمللی بودند.به گزارش
ایســنا یک دیپلمات دیگر هدف نشست
بروکســل را ارســال این پیام به واشنگتن
دانســت که «ایران به توافق پایبند است
و بهتر اســت کــه توافق هســتهای حفظ
شود؛ به جای اینکه تهران منزوی شود».
نشســت بروکسل در حالی برگزار شد
کــه ظریف بالفاصله پــس از دیدارش با
ســرگئی الوروف همتــای روس خــود در
توئیتی کوتاه «ادامه روند فعالیت برجام
را منوط به پایبندی امریکا به تعهداتش

در ایــن توافــق» دانســت .او همچنیــن
در اظهــار نظــری در جمــع خبرنــگاران
تصریح کرد« :از نظر بینالمللی به نظر
نمیرســد که خــروج امریــکا از برجام از
ســوی دیگر اعضای جامعــه بینالملل
پذیرفته شده باشد».
نتایــج دو روز رایزنــی برجامــی
از زبان ظریف
وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح
نتایــج رایزنیهــای برجامــی دو روزه
وزیــر امــور خارجــه در روســیه و بلژیــک
گفــت« :اتحادیــه اروپــا متعهــد شــده
اســت که اقدامات خود را برای تضمین
بهرهمندی هرچه بیشــتر مــردم ایران از
منافع برجــام دوچنــدان کنــد ».ظریف
افزود« :آنچه از این جلســات مشــخص
بــود ،ایــن اســت کــه اجمــاع یکپارچــه
جامعه بینالمللی بر این مبنا است که
هر حرکتی که به تخریب برجام بینجامد
و بخواهد برجام را دستخوش تغییر کند،
غیر قابل قبول است و جامعه جهانی با
آن مقابلــه خواهــد کــرد ».او همچنیــن
گفت که در این جلســات در مورد برخی
از روشهــا بخصــوص روشهایــی برای
فائــق آمدن بــر محدودیتهــای بانکی
بحــث و گفتوگو شــده اســت .وزیر امور
خارجــه کشــورمان با بیــان اینکــه از این
نشســتها و گفتوگوها پیــام یکپارچه و
محکمی ارســال شــده اســت و باید دید
کــه نتیجــه آن چــه خواهــد شــد ،ادامــه
داد« :همــان طــور کــه بارهــا گفتهایــم،
ایــران نشــان داده کــه به تعهــدات خود
پایبند اســت اما همزمان نیز نشان داده
کــه انتخابهــای متعــددی دارد و ایــن
انتخابها حتمــاً در جهت حفظ منافع
مردم ایران خواهد بود».
ظریــف همچنیــن در صفحــه توئیتر
خــود نوشــت« :در نشســت بروکســل
اجمــاع قدرتمنــدی بــود که  -1ایــران به
برجام پایبند است -2 ،مردم ایران حق
دارند از تمام منافع آن بهرهمند شــوند،
 -3هر اقدامی که برجام را تضعیف کند
غیرقابل قبول است ».او در ادامه توئیت
خود تأکید کرد« :اتحادیه اروپا کامالً آگاه
اســت که ادامه پایبندی ایــران به برجام
مشروط به پایبندی کامل امریکا است».
موضــع وزرای خارجــه اروپایــی
در حمایت از برجام
وزیــران خارجــه آلمــان ،انگلیــس
و فرانســه بــه همــراه فدریــکا موگرینــی
نماینــده عالــی سیاســت خارجــی
اتحادیه اروپا عالوه بر نشســت مشــترک
بــا محمدجــواد ظریــف دیدارهــای
جداگانــهای را نیــز بــا او برگــزار کردنــد.
مواضع این مقامهــای اروپایی بر توافق
نظــر همــه آنهــا دربــاره لــزوم اجــرای

توافقنامــه هســتهای تأکیــد داشــت.
موگرینی در اظهار نظری پس از نشست
چندجانبــه بــا بیــان اینکــه «توافقنامــه
هســتهای اهمیت فوقالعــادهای دارد و
از اجــرای کامل آن حمایــت میکنیم»،
گفــت« :برجــام در حال عمل کــردن به
هدف اصلی خود مبنی بر حفظ نظارت
بر برنامه هستهای ایران است».
«بوریــس جانســون» وزیــر خارجــه
انگلیس نیز در نشست بروکسل با تأکید
بر اینکه ایران به تعهدات برجامی خود
پایبند بوده است و آژانس نیز آن را تأیید
کرده اســت ،گفــت« :مــا اروپاییهــا دور
هــم جمع شــدهایم تــا نظری مشــترک
را بیــان کنیــم .اول اینکــه ارزش زیــادی
برای برجــام قائلیم که توافق هســتهای
بــا ایــران اســت .مــا معتقدیــم کــه ایــن
دستاورد دیپلماتیک قابل توجهی بوده
اســت ».او بــا بیان اینکــه «آنهایــی که با
برجــام مخالفنــد بایــد راه حــل بهتــری
ارائه کننــد که ما تاکنون چنیــن راه حلی
ندیدهایــم» ،افــزود« :مــردم ایــران هــم
باید منافــع اقتصادی حاصــل از برجام
را ببیننــد .بــه همیــن علــت مــا و دولت
انگلیــس به همــراه یکدیگر و بــه همراه
دوســتان و شرکایمان در فرانسه و آلمان
و دیگــر کشــورهای اروپایــی و همچنیــن
فدریــکا موگرینــی ،بــه تالشهایمــان
ادامه میدهیم تــا تداوم برجام را حفظ
کنیــم«».ژان ایــو لودریان» وزیــر خارجه
فرانســه نیز با تأکید بر پایبندی کشورش
بــه اجــرای برجــام صراحتــاً از امریــکا
خواســت تا تعلیق تحریمهــای ایران را
تمدیــد کنــد .او البتــه در اظهاراتــش در
مورد برنامه موشــکی ایران ابراز نگرانی
کــرد اما تأکید کرد ایــن موضوع از برجام
جدا است.
همچنیــن «زیگمــار گابریــل» وزیــر
خارجــه آلمــان ضمــن حمایــت از
برجــام تأکید کرد که ایــران باید از منافع
اقتصادی این توافق بهرهمند شــود .وی
گفــت« :با توجه به اینکه کره شــمالی به
دنبال تســلیحات هســتهای است ،بسیار
ضروری اســت که توافق هســتهای ایران
حفظ شــود ».گابریل از امریکا خواســت
تا برجام را از موضوعات دیگر جدا کند.
«دیدیــه رینــدزر» ،وزیر امــور خارجه
بلژیک که کشورش میزبانی این نشست
را برعهده داشــت نیز در دیدار با ظریف
خواســتار اجــرای کامــل برجام از ســوی
همه طرفهای این توافق شد.
رئیــس جمهــوری فرانســه روز
پنجشنبه در یک تماس تلفنی با همتای
امریکایــی خود بر لــزوم تعهد به برجام
و اجــرای آن تأکید کرد .بنابــر اعالم کاخ
الیزه« ،امانوئل مکرون» در این گفتوگو

بــر عــزم فرانســه در اجرای سرســختانه
برجام یک بار دیگر تأکید کرد و خواست
تا همــه طرفها به آن احتــرام بگذارند.
ســخنگوی کاخ کرملین نیز در نشستی با
خبرنگاران گفت :روســیه بــر لزوم حفظ
توافقــات کنونی بر ســر برنامه هســتهای
ایــران تأکیــد دارد چــرا که نشــان دهنده
اتفاق نظر بسیاری از طرفها است.
تالشهــا و گمانــه زنیهــا دربــاره
تصمیمترامپدرواشنگتن
با چرخش زمین اما خورشید برجام
در نصف النهار واشنگتن ،پشت ابرهای
ابهــام قــرار گرفــت .خبرهایی کــه از یک
ســو از تالش برخــی مقامــات امریکایی
بــرای حفــظ «برجــام» حکایت داشــت
و بــا پیشبینیهــای مثبــت رســانهای
همــراه میشــد و از ســوی دیگــر اخباری
کــه از بــی توجهــی ترامــپ بــه توصیهها
و امتــداد یافتــن ضدیــت او بــا «برجام»
نشان داشت.روز گذشته نشریه امریکایی
«دیلی بیســت» از تالش مشــاور امنیت
ملی ترامپ و سناتورهای امریکایی برای
حفظ «برجام» خبر داد و نوشت« :ژنرال
مک مستر ،مشاور امنیت ملی امریکا در
حــال مذاکره با بــاب کورکر و بن کاردین،
دو سناتور ارشد کمیته روابط خارجی سنا
اســت تا از خروج امریکا از برجام توسط
ترامپ جلوگیری کند».
اندیشــکده شــورای روابــط خارجــی
امریــکا نیز بــا انتشــار گزارشــی تحلیلی
بــه بررســی برجــام در روابــط ایــران و
غــرب و تأثیــر آن بر روابط اروپــا و امریکا
پرداخــت و نوشــت« :اگر اروپا بــه دنبال
نفــوذی ســودمند در مســائل منطقــه و
جهــان اســت ،بایــد از توافــق هســتهای
محافظــت کنــد .دولتهــای اروپایــی و
اتحادیه اروپا برای رســیدن به این هدف
بایــد بــه طــور جــدی دربــاره احتماالت
در ارتبــاط با سرنوشــت توافق هســتهای
برنامهریــزی کنند .ایــن کار در درجه اول
میتواند روی اقدامات قانونی ،سیاسی و

اقتصادی متمرکز باشــد که قادر است از
شرکتهای اروپایی حتی در برابر اجرای
مجــدد تحریمهــای ثانویه امریــکا علیه
ایران محافظت کند».
الــی گرانمایــه ،کارشــناس و تحلیگر
ارشــد حــوزه روابــط خارجــی امریــکا در
ایــن گــزارش از تــاش اعضــای کابینــه
دولــت ترامــپ بــرای متقاعــد کــردن او
بــه حفــظ توافــق اشــاره کــرد و نوشــت:
«بــه نظــر میآیــد کــه ترامــپ مایــل به
وارد کــردن یک ضربه مهلــک به توافق
هســتهای نیســت ».این گزارش بــا بیان
اینکــه «واضــح اســت کــه ایــران بــدون
امریکا ،محدودیتهای هستهای برجام
را نخواهــد پذیرفــت .بنابرایــن ،اتحادیه
اروپــا و دولتهــای اروپایــی بایــد مقابل
هرگونه تجدید تحریمهای ثانویه امریکا
بایســتند» ،تصریــح کــرد« :اگــر توافــق
هستهای تضعیف شود ،امید کمی وجود
خواهــد داشــت کــه مســائل بینالمللی
دیگری همچون کره شــمالی و یا مسائل
کنونــی خاورمیانــه از طریق دیپلماســی
حــل و فصــل شــود».همزمان برخــی
رســانههای امریکایــی از تصمیم رئیس
جمهوری این کشور برای تمدید تعلیق
تحریمهای ایران خبر دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مشاوران
ترامــپ نوشــت کــه او دســتور تمدیــد
تعلیق تحریمهای ایران را که به واسطه
«برجام» برداشته شــده بودند ،بار دیگر
صادر خواهد کرد.
آسوشــیتدپرس نیــز در گــزارش خود
از انتظار کارشناسان برای تمدید تعلیق
تحریمهــای ایــران خبــر داد امــا افــزود:
«احتمــال دارد ترامپ همزمان با اعالم
ایــن تصمیــم کــه بخشــی از تعهــدات
واشــنگتن در توافــق هســتهای به شــمار
میآیــد ،تحریمهای اقتصادی هدفمند
جدیدی را علیه افــراد و بازرگانان ایرانی
صــادر کند .ایــن محدودیتهــای جدید
ممکــن اســت شــرکتها و اشــخاصی را

هــدف قــرار دهــد کــه تحریمهایشــان با
اجــرای توافــق هســتهای تعلیــق شــده
بود».شــبکه خبری بیبیســی اما عصر
دیــروز بــه نقــل از مقامــات امریکایــی
نوشــت که ترامــپ رئیسجمهــوری روز
جمعــه (بــه وقــت امریــکا) بــه تعلیــق
تحریمهــای ایــران ادامــه خواهــد داد و
این به منزله جلوگیــری از نابودی توافق
هســتهای ایــران و گــروه  5+1خواهــد بود.
به گفتــه این مقامات امریکایی اما انتظار
مــیرود کــه ترامــپ یــک ضرباالجــل
بــرای کنگــره و متحــدان اروپایــی امریــکا
برای اصالح توافق هســتهای تعیین کند
و در غیــر این صــورت امریکا توافق را کنار
خواهدگذاشت.
پیشخبرهاییازموضعترامپ
طــی دو روز گذشــته در حالــی کــه
«استیو گلدشــتین»،معاون وزیر خارجه
امریــکا اعــام کــرده بــود تصمیــم در
مــورد تمدیــد تعلیق تحریمهــای ایران
پنجشــنبه شب یا جمعه اتخاذ میشود،
پیش خبرهایی در همین زمینه از ســوی
دیگر مقامات دولت امریکا منتشــر شد.
«سارا ســندرز» ،سخنگوی کاخ سفید روز
پنجشــنبه و در آســتانه اعــام تصمیــم
دونالد ترامــپ در مورد تأییــد «برجام»
گفــت کــه وی همچنــان «برجــام» را
بدتریــن توافــق ممکــن میدانــد .وی
افزود« :یکــی از نقصهای این توافق در
مــورد محدودیتهای زمانی بــر برنامه
هســته ای ایــران اســت و پــس از مدتــی
ایران میتوانــد آزادانه برنامه هســتهای
خــود را توســعه دهــد و بــه دســتیابی به
ســاح هســتهای نزدیــک شــود ».وی
مدعی شــد« :ما به همــکاری با متحدان
خــود و کنگره بــرای رفع نواقــص برجام
ادامــه میدهیــم« ».اســتیون منوچین»
وزیــر خزانــهداری امریــکا نیــز گفــت که
«واشــنگتن در حــال برنامهریــزی بــرای
وضــع تحریمهــای جدیــد علیــه ایــران
است».

مهدی مطهرنیا در گفت و گو با «ایران»:
حفظ امنیت منطقه دلیل حمایت اروپا از برجام است
مهراوه خوارزمی

ترامــپ کــه کارزار انتخاباتــیاش را در
سیاســت خارجــی بــا مخالفت عیــان با
برجــام بــه پیــش بــرد ،از زمــان روی کار
آمــدن ســعی کــرده اســت ایــن توافــق
بینالمللــی را بــا بیــم و امیــد تصمیــم
گیریهــای خــود در وضعیــت کــج دار
و مریــز پیــش بــرد .در چنیــن فضایــی
حمایــت قاطــع کشــورهای اروپایــی از
برجام با این پرسش همراه است که چه
دالیلــی این کشــورها را تا ایــن حد جدی
رو در روی قدرتی چــون امریکا قرار داده
اســت .پیرامون همین ســؤال بــا مهدی
مطهرنیا ،اســتاد دانشــگاه ،آینــده پژوه و
توگو
کارشناس مسائل بینالملل به گف 
پرداختیم.
در دقایقــی گفتوگــو میکنیــم کــه
هنوز تصمیم ترامپ اعالم نشــده است،
پیشبینیتان از تصمیم رئیس جمهوری
امریکاچیست؟
به نظر میرسد ترامپ به عنوان یک
محافظهکار وارد عمل شــود .عملگرایی
ایجــاب میکند که او برجــام را به عنوان
یــک ســند بینالمللی بــه صراحــت رد
نکنــد و تالش کند تا با یک نگاه بینابینی
زمینــه حفــظ ظاهــری برجــام را فراهم
آورد .امــا در مقابــل ترامپ میخواهد با
وارد کردن انگشت اتهامات محکمتر به
سمت تهران در چارچوب نادیده گرفتن
روح برجــام و زنــده کــردن پروندههایــی
کــه من آنهــا را ســه قلوهــای افســانهای
مینامــم و بــر آن تأکیــد دارم ،یعنــی
پرونــده موشــکی ،دفــاع از تروریســم و
حقوق بشر ایران را مورد توجه قرار دهد.
ایــن رویه او بویژه در ناآرامیهای ناشــی
از اعتراضهای مدنی در شهرهای ایران
چهــره نشــان داد و ترامپ با اســتفاده از
این فرصت مســائل متفاوت و با ادبیات
گوناگونــی را پیرامــون مســائل ایــران
در داخــل ،منطقــه و نظــام بینالملــل

مطرح کــرد ،تا زمینههــای ایجاد اجماع
بینالمللــی بیشــتری را در ارتبــاط با آن
پروندهها به عنوان رویکرد جدید ایاالت
متحــده امریــکا در عین پذیــرش برجام
مــورد توجه قرار دهــد .این یک عملکرد
معقوالنه از ســوی ترامپ و درعین حال
متکــی بــر جهــت گیریهــای دولت وی
در تحت فشــار قــرار دادن تهران خواهد
بود .ســناریوی محتمل همین است ،اما
ســناریوی ممکن دیگری هم وجود دارد
که خارج شــدن ایاالت متحــده از برجام
اســت و میتواند پیامدهــای متفاوتی را
بــرای امریــکا و نظــام بینالملل داشــته
باشــد .مهمترین این پیامدها اطمینان
نداشــتن به دولتهای موجود در ایاالت
متحده امریکا از منظر عمل به تعهدات
بینالمللی آنان است که میتواند ضربه
اساســی را به شــخصیت حقوقی ایاالت
متحــده امریکا در نظــام بینالملل وارد
کند.
بنابراین میتوانــد یکی از نگرانیهای
ترامپ این باشــد درصورتی که از برجام
خارج شــود یا تعلیق تحریمهــا را تمدید
نکنــد ،بــه جــای ایــران ،امریــکا در انــزوا
قرار خواهدگرفت؟
ســخن گفتــن از انــزوای امریــکا یــک
امــر دور از واقع اســت .امریکا یک کشــور
بســیار بزرگ و مؤثــر در نظام بینالملل
در ابعــاد علمــی ،سیاســی و اقتصــادی
اســت و انزوا برای ایــاالت متحده امریکا
دانش واژهای بســیار دور از انتظار است.
آنچــه بایــد در ایــن زمینــه مــورد توجــه
قرار بگیــرد ،عدم پرســتیژ دموکراتیک و
متعهدانه برای امریکایی اســت که باید
به عنوان یک کشور بزرگ بینالمللی به
تعهدات خود پایبند باشد .انزوای ایاالت
متحده امریکا یک چیز اســت ،اما ضربه
به ایاالت متحده امریکا از منظر حقوقی
و عمــل بــه تعهداتــش در قبــال دیگــر
کنشــگران و بازیگــران نظــام بینالملل
حرف دیگری اســت .معتقــدم آنچه در

مهر

اظهارات ســخنگوی ســپاه درباره نقش خانــواده صــدام در ناآرامیهای
ایــران بــا بیانیه مجمع تشــخیص مصلحت نظــام دربــاره جزئیات این
نقشآفرینی همراه شــد .به گزارش تســنیم ،ســردار رمضان شــریف روز
گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به دشمنی منافقین ،سلطنتطلبان،
آلســعود به نیابــت از امریکاییها ،حزب بعث و ،...گفــت « :اطالعاتی
وجــود دارد که نشــان میدهد خانواده صدام جنایتــکار و معدوم در این
حوادث نقش داشــتند .براســاس این اطالعات آنها نیز ســعی داشتند با
کمک گروههای معاند به نظام اسالمی ایران ضربه بزنند».
نخســتین بار این محســن رضایی ،دبیر مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام بــود کــه از دخالــت خانــواده صــدام و شــخص بــرادر زن او در
ناآرامیهای ایران خبر داد و در عین حال اشــارهای به دخالت بارزانیها
و اقلیــم کردســتان در ایــن حــوادث داشــت .او گفت« :اغتشاشــات اخیر
چنــد مــاه پیــش در اربیل توســط رئیس کمیتــه عملیاتی ســی آی ای در
ایــران (مایــکل اندریا) که رئیس عملیات ویژه درخصوص ایران اســت و
همچنین پسر صدام و هانی تلفا و نماینده بارزانی از عربستان جلسهای
را تشــکیل دادنــد که البته در این جلســه نماینــدگان منافقین نیز حضور
داشــتند».اظهاراتی کــه با تکذیب بارزانــی و نیز واکنش بهرام قاســمی،
ســخنگوی وزارت خارجه مواجه شد که « من تصور نمیکنم با شناختی
کــه در اقلیم کردســتان نســبت به جمهــوری اســامی ایران وجــود دارد
کردها علیه امنیت ملی ایران دست به چنین اقداماتی بزنند و شواهدی
نیــز در این خصوص نداریم البته دســتگاههای امنیتــی باید در این مورد
اظهارنظــر کننــد» امــا دفتــر محســن رضایــی به ایــن موضع ســخنگوی
دستگاه دیپلماسی واکنش نشان داد و در نهایت او را بیاطالع از گزارش
نهادهای عالی اطالعاتی وامنیتی کشــور دانست.با این حال ادامه یافتن
واکنشها در فضای مجازی به ماجرای دســت داشــتن «برادر زن صدام
در اغتشاشها» سبب شد که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت
نظام در خصوص مطالب و شــایعات اخیر بیانیهای صادر و به تشــریح
ی و عربستان
جزئیات نشست مشترک نمایندگان امریکا ،منافقین ،بارزان 
درباره ایران بپردازد.
ایــن بیانیــه بــا رد ادعــای اختــاف نظــر اعضــای مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام درباره اغتشاشــات اخیر و با تأکید بر اینکه تمام اعضا
روی خاســتگاهها و ریشــههای اغتشاشــات اخیــر اتفــاق نظر داشــتهاند،
افزود « :پس از مصاحبه دبیر محترم مجمع تشــخیص مصلحت نظام
و پردهبــرداری از عوامــل پشــت صحنــه آشــوب و اغتشــاش در روزهــای
اخیــر؛ رســانههای ضدانقالبی کــه از نفرت ملت ایران نســبت به عوامل
واقعی اغتشاشــات اخیر آگاهی داشتند کوشیدند با هجو و وارونه انگاری
بیانات دکتر محســن رضایی افکار عمومی را نســبت بــه دخالت عوامل
پشــت صحنه اغتشاشــات اخیر به تردید بکشانند».بیانیه مجمع با بیان
اینکــه اصرار خبرنگاران ســبب انتشــار اضالع میز برنامهریزی آشــوب
اســت« ،مایکل اندریا ،مدیر بخش جاسوســی و عملیاتهای ضد ایران
در ســازمان ســیا ،نماینده کشور عربستان ســعودی ،یکی از بارزانیها که
نماینده اســرائیل بوده اســت ،نماینده گروهک منحط و شکست خورده
منافقیــن و طفالح برادر زن صدام دیکتاتور معــدوم عراق (که چند ماه
پیــش توســط امریــکا از زندان عــراق آزاد شــده اســت)» را اضالع کمیته
برنامهریزی این آشوب معرفی کرد.
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اگر امریکاییها توافق را به هم بزنند
ایرانیها عزا نمیگیرند

ســـــــیاســی
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ایــن زمینه بیشــتر بایــد مطرح شــود ،نه
انزوای ایــاالت متحده امریــکا که ضربه
به حیثیت حقوقی ایاالت متحده امریکا
است.
شــما بر اهمیــت بینالمللــی امریکا
اشــاره دارید .با این حســاب اینکه اروپا در
مسأله برجام راه متفاوتی را پیش میرود
و تا ایــن حد تــاش دارد امریــکا را همراه
نگاه دارد ،چطــور میشــود ارزیابی کرد؟
چه نگرانیها یا منافعی برای اروپا در این
مسأله وجود دارد؟
اروپــا پیــش از آنکــه بــه فکــر منافــع
اقتصــادی باشــد کــه بخــش مهمــی از
انگیزههــای اتحادیــه اروپــا و بازیگــران
موجــود در آن را دربــر میگیــرد ،متوجه
پیامدهــای ناشــی از خــروج ایــاالت
متحده امریکا از برجام است .اروپاییها
به خوبــی میدانند کــه خــروج امریکا از
برجام سطح اصطکاک و دامنه و گستره
و نیــز شــدت و ارتفــاع رو در رویی امریکا
بــا کشــور صاحب نفــوذی چون ایــران را
آن هــم در مهمتریــن منطقــه کنونــی
نظــام بینالملــل یعنــی خاورمیانــه و
خلیــج فــارس افزایــش میدهــد .ایــن
میتوانــد ایجــاد کننده یــک تنش بزرگ
بینالمللــی و بــه تبــع آن وارد شــدن
کشــورهای اروپایــی بــه وضعیتی باشــد
کــه کنترل آن بســیار ســخت خواهد بود.
بنابرایــن بیشــتر پیامدهــای امنیتــی و

ژئواســتراتژیک ناشــی از خروج امریکا از
برجام و به تبــع آن رو در رویی احتمالی
بیشــتر ایران و امریکا در منطقهای بسیار
مهم کــه مــن آن را «نئوهارتلند»(فالت
ایران) مینامم ،خواهد بود .آنان نگران
هســتند که بــا خــروج امریــکا از برجام و
رادیکالیــزه شــدن حکومــت در تهــران
زمینــه ایجــاد یــک فضــای رو در رویــی
در منطقــه افزایــش یابــد و بــه تبــع آن
هزینههای بینالمللی و هزینه کنشگران
اروپایی نیز افزایش پیدا کرده و در امتداد
آن کنترل اوضاع از دست خارج شود.
مکــرر گفته میشــود کــه برجــام یک
الگوی موفق مذاکره است و اگر شکست
بخــورد در مــواردی ماننــد کــره شــمالی
نمیشود آن را تکرار کرد .این موضع تا چه
حد در حمایت همهجانبه اروپا از برجام
مؤثر بوده است؟
نشســت  5+1الگویی بــرای مدیریت
آینــده جهــان در حوزه نظــام تک-چند
قطبــی آینــده اســت کــه در آن هژمونی
مرکــب ایــاالت امریــکا هــم مــورد توجه
است.
کشورهای اروپایی بخوبی دریافتهاند
کــه امریــکا بــه عنــوان یــک ابرقــدرت
باقیمانده از متون گذشته تاریخی دارای
یک هژمونی امنیتی اســت که باید آن را
تاحــدودی مــورد توجه قــرار داد .اما این
هژمونی در عیــن رهبری امنیتی جهان،

بایــد مدیریت بســیاری از ایــن مناطق و
امتیازهــای ناشــی از ایــن مدیریــت را به
قدرتهــای بــزرگ بینالمللــی ماننــد
اروپــای متحــد ،چین و روســیه بســپارد.
بنابرایــن هر کــدام از آنها در حول محور
پنــج قــدرت بــزرگ کــه بــا همدیگــر در
عیــن رقابــت ،متحــد هســتند ،در کنــار
امریــکا بــرای حفــظ امنیــت جهــان بــه
نفع شــش قدرت بــزرگ جهــان ،یعنی
امریــکا و پنــج قــدرت دیگــر ،وارد عمل
میشــوند .لــذا الگویــی که تحــت عنوان
 5+1بــه عنــوان مکانیــزم حــل و فصــل
کننــده پرونده هســتهای ایران بــه عنوان
یکی از مهمتریــن پروندههای چند دهه
اخیر مطرح شــد ،به عنــوان مدلی برای
طراحــی در جهت حل بحرانهای دیگر
بینالمللی مورد توجه قرار گرفت .اکنون
اگر امریکا از آن خارج شود یا به شکست
منجر شود ،میتواند آثار نامطلوبی برای
نظــام بینالملــل داشــته باشــد .همان
طورکــه گفتم اروپای متحــد نمیخواهد
کــه ایــن وضعیــت بــا شکســت روبــهرو
شــود ،زیــرا شکســت آن میتواند به یک
وضعیت نابسامان در نظام بینالملل و
دوران گذاری بسیار پرهزینه منجر شود و
در آینده نیز هزینه آورتر باشد.
بــه نظــر میرســد چیــن در ایــن چند
روز ســکوت کرده اســت ،ســکوت نســبی
پکــن در قبــال وضعیــت تصمیمگیــری
دربــاره برجام در امریــکا را چطور ارزیابی
میکنید؟
چیــن همــواره تــاش دارد در
وضعیتهای این گونه نوعی انزواطلبی
فعال داشته باشد .به این معنی که کمتر
سخن بگوید و در عین حال تالش کند با
شــناخت محیط بازی بیشترین منافع را
بــرای خود به دنبال داشــته باشــد .چین
اکنــون به عنــوان یک کنشــگر حامی کره
شــمالی ،آن هــم بــه طــور تلویحــی و نه
آشــکارا وارد عمل میشــود .لــذا هر نوع
موضعگیری در ارتباط با مســأله برجام

میتواند به عنوان یــک الگو در ارتباط با
مســأله کره شمالی مورد توجه قرار گیرد
و چینیهــا ســعی دارنــد با یــک رویکرد
محافظــه کارانه بیــش از آنکه به صحنه
عمــل وارد شــوند ،بیــرون صحنه عمل
نظارهگــر بــوده و در حد ممکــن از اعالم
موضع خودداری کنند.
آیا جدال بر ســر برجام فرصتی است
برای اروپا تا از زیر سایه امریکا خارج شود؟
تــا چه حد امــکان دارد در صــورت خروج
امریکا از برجــام ،اروپا بخواهد این توافق
را به طور مستقل پیش ببرد؟
ایران یک منطقه جغرافیایی بســیار
مهم در نظم بخشــیدن بــه آینده نظام
بینالملــل اســت و یکــی از محیطهــای
جــدال میــان قدرتهــای بــزرگ
بینالمللــی بــرای آینــده نظــام نویــن
جهانــی اســت .امریکا بــه خوبــی واقف
است که ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک ایران
بویــژه جغرافیــای ایران در فــات بزرگ
ایران و حد فاصل خلیج فارس تا خلیج
عدن که من آن را «نئوهارتلند» نامیدم،
از اهمیــت کلیــدی برخوردار اســت ،لذا
امریکاییهــا از ایران بــه راحتی نخواهند
گذشت.
در کنــار روسهــا و چینیهــا اکنــون
کنشــگر دیگری هــم داریم کــه روی میز
بــا بــرگ ایــران ،در جلــوی امریــکا بازی
میکند تا امتیازهای بیشــتری را با توجه
به جایــگاه و رو در رویی ایران با امریکا از
امریکا از یک سو اخذ کند و از سوی دیگر
امتیازهایی را نیز از ایران بگیرد.
ایــن بازی اســت که روسهــا چندین
دهه داشــتند و با برگ ایران در روی میز
قمار سیاســت از امریکا امتیاز گرفتهاند،
اکنــون اروپاییهــا هــم بــه ایــن ســبک
پیوســتهاند و تــاش دارند تا بــا توجه به
برجــام این مهم را به انجام رســانند و با
نمایش استقالل خود از امریکا به کسب
پرســتیژ بیشــتر در نظام بینالملل نائل
آیند.

