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صفحه ۸
 شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴ 

۱۱ شعبان۱۴۳6 - شماره  ۲۱۰۷۱

بالفاصلــه پس از اتمــام مذاکره 
هســته ای لوزان و انتشار خبر صدور 
بیانیه مشــترک ایران و کشــورهای 
1+5 و در شــرایطی که افکار عمومی 
مردم ایران منتظر شنیدن اخبار نتایج 
مذاکره و توافقات حاصله بود دو اتفاق 
افتــاد، اول اینکه طــرف آمریکایی با 
صدور بیانیه رســمی در برگه منقش 
به آرم و سربرگ وزارت خارجه آمریکا 
مواردی را به عنوان توافق مشــترک 
اعالم کرد که خطوط قرمز جمهوری 
اســالمی ایران در آن رعایت نشــده 
است در بیانیه )فکت شیت( منتشره 
آمریکائیها هیچ ذکری از لغو تحریمها 
بــه میان نیامده و از نظارت های فراتر 
از پادمانهای رسمی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ســخن گفته شده و هیچ 
تصریحــی هــم به حق غنی ســازی 
جمهوری اســالمی ایران نشده است، 
اتفــاق دوم هم اینکــه در این طرف 
ماجرا برخی از دولتی ها و رسانه های 
همراه بدون اینکه سندی را به عنوان 
بیانیه منتشر نمایند از توافقاتی صحبت 
می کنند که دستاوردهای آن تاریخی 
اســت و تمام خطــوط قرمز و منافع 
استراتژیک ایران تامین شده است اما 
حاضر نیستند در مقابل تمام فشارها 
و انتقادها فکت شیت مورد نظر خود را 
- که فی الواقع پشتوانه و منبع و مستند 
تحلیل ها و اطالع رسانی هاست - منتشر 
نمایند و تعجب برانگیزتر اینکه حتی 
حاضر نشــدند با صدور بیانیه رسمی، 
به مفاد فکت شیت منتشره آمریکایی 
)بخوانید قرائت و تفسیر غربیها از بیانیه 

مشترک( اعتراض کنند.
با این حال امروز با گذشت نزدیک 
سه هفته از انتشار خبر بیانیه لوزان و 
علی رغم مطالبات عمومی و  فشارهای 
مجلس شــورای اسالمی فکت شیت 
ایرانی هنوز هم منتشر نشده و مرحله 
بعدی مذاکرات در وین شــروع شده 

است.
سوالی که به طور طبیعی در ذهن 
هر آدم کنجکاوی شکل می گیرد این 
است که راستی چرا دولت محترم و تیم 
به سرپرستی  مذاکره کننده هسته ای 
وزیــر محترم خارجــه در مقابل این 
مطالبات و فشارها و درخواستها حاضر 
شده است هزینه امتناع از انتشار فکت 
شیت را بپردازد؟ یا اصوال چه مصلحت 
ومنافعی در مقابل ایــن هزینه قابل 
تصور است؟ آیا این مصلحت و منافع 
متعلــق به جریان فکری و سیاســی 
متبوع دولت محترم اســت یا منافع و 
مصالح ملی کشور چنین هزینه ای را 

ایجاب می کند؟
قبــل از ورود به انگاره ســازیهای 
مختلف برای پاســخ به ســوال فوق، 
گفتنی اســت نظر نگارنده نسبت به 
اعضای تیم مذاکره کننده مثبت و توام 
با اعتماد اســت چون همان گونه که 
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز فرمودند 

اینها از فرزندان انقالب هستند.
اما برای انگاره سازی و پاسخگویی 
به سوال فوق از دو منظر »خوشبینانه« 
و »بدبینانه« می توان به قضیه نگاه کرد.

انگاره های خوشبینانه:
اولین انگاره این است که قرائت و 
تحلیل ها و اخبار و برداشــت هایی که 
رئیس جمهور محتــرم و وزیر خارجه 
و آقای عراقچی از بیانیه مشــترک و 
توافقات ارائه می دهند درست و دقیق 
است و فکت شــیت منتشره توسط 
آمریکایی هــا صددرصــد منطبق بر 
واقعیت نیست و آنها همین فکت شیت 
را برای مصرف داخلی خود منتشــر 
کرده اند و به هیچ وجه یک سند حقوقی 
و الزام آور برای طرف ایرانی نیست. در 
ادامه همین انگاره خوشبینانه می توان 
عنــوان کرد که بــه دلیل تامین کف 
خواســته های ایران در این مذاکرات 
که در بیانیه مشترک ) منتشر نشده( 
مکتوب شده است و برای طرف 5+1 
از جمله آمریکا نیز قابل احترام است، 
طرف ایرانی بر اساس مصالح ملی، فکت 
شیت مورد نظر را افشا نمی کند تا البی 
صهیونیســتی و رادیکالهای اسرائیلی 
و آمریکایی در صدد پشــیمان کردن 
دولت اوباما برنیامده و در روند مذاکره 

و توافق کارشکنی نکنند و...
پذیرش این انگاره مستلزم پذیرش 
پیش فرضی است که ایجاب می کند 

هر از چندگاهی ســر و صدای 
حقوق بشرشان بلند می شود و گوش 
فلک را پر می کند. »حقوق بشــر«، 
موضوعی که همیشــه دســتاویزی 
برای قدرت های بزرگ بوده و هست 
تا به اهداف سلطه گرانه خویش دست 
یابند و در این میان کشورهای هدف 
را تحت فشار رســانه ای و عملیات 
روانی قرار دهند. ایــن بار هم گویا 
ســوژه نخ نمای »وضعیــت زنان در 
زندان های ایــران« کلید خورد، آن 
هم به بهانه وضعیــت فردی به نام 

چهکسیازحقوقبشرزنان،درزندانهایآمریکادفاعمیکند؟!
 سمیرا خطیب زاده

نرگس محمدی در زندان.
این رسانه ها سال هاست که بالفاصله پس از هر دستگیری و بازداشت عناصر 
داخلی خود به صورت زنجیره ای، خبر از بیماری یا عدم رســیدگی پزشکی به 
فرد بازداشت شده را روی خط خود برده و از این سناریوی تکراری نهایت بهره 
را می برند! و اندکی بعد کذب این ادعاها تشت رسوایی مدعیان را از بام به زیر 

می افکند.
هرچند این هیاهو و جوسازی رسانه های بیگانه دیگر برای مردم ایران عادی 
شده و این شیوه مظلوم نمایی و انتساب دادن تهمت و افتراء به نظام جمهوری 

اسالمی دیگر برای مردم ما رو شده است.
اما جای یک سؤال اساسی و مهم در این میان خالی است. به راستی آمریکا 
که تا این حد برای وضعیت زنان زندانی ایرانی ســینه  چاک می کند، آیا پیگیر 
وضعیت زنان زندانی کشور خویش نیز می باشد؟! آیا زنان در زندان های آمریکایی 

و اروپایی در شرایط ایده آل و مطلوبند؟!
طنز تلخ تاریخ آن است که دولت آمریکا که هر از چند گاهی بر خود الزم 
می داند با انتشار گزارشی یا خبری، وضعیت زنان در زندان های ایران را بررسی 
کند هرگز تصویری روشــن از وضعیت نابهنجار و اســفناک زنان در زندان های 

آمریکا را گزارش نمی دهد!!
در سال های اخیر، تعداد زنان زندانی در زندان های آمریکا رشد چشم گیری 
داشته و از سال 1995 تاکنون، تعداد زنان زندانی در آمریکا، رشدی 4/6 درصدی 
داشته است و 7٪ زندانیان آمریکا را زنان تشکیل می دهند. رفتار آمریکایی ها با زنان 
در زندان های خود به حدی فاجعه بار بوده است که کمیته ضدشکنجه سازمان 
ملل طی گزارشی اعالم کرد که نحوه رفتار با زنان زندانی آمریکا فورا باید اصالح 
گردد.در این گزارش آمده اســت زندان های ویژه زنان آمریکا با شلوغی بیش از 
حد، مشکالت بهداشتی و درمانی و اذیت و آزار بیشتری روبه رو شده اند. به عالوه، 
وجود مشکالتی نظیر سوءاستفاده های مختلف جنسی توسط زندانبانان، تبعیض 
نژادی، اســتفاده از غل و زنجیر، سرقت وسایل زندانیان، افزایش تعداد زندانیان 
ناقل ویروس ایدز و رواج همجنس بازی، زندان های زنان ایاالت متحده را به یکی 

از مخوف ترین و وحشتناک ترین مراکز نگهداری زندانیان تبدیل نموده است.
همچنین ســازمان عفو بین الملل که از گذشــته به عنوان ســازمانی که 
سوءرفتارهای موجود در زندان های داخلی آمریکا را نادیده می گیرد، شناخته 

می شــود، گزارش محتاطانه ای را 
هم زمــان بــا روز بین المللی زنان 
منتشــر کرد. در ایــن گزارش ها، 
بیش از 1000 مورد سوءاســتفاده 
از زنان زندانی آمریکایی  جنســی 
توســط زندانبانان آنها ثبت شــده 
است. زندانبانان مرد بدون هیچ گونه 
دلیلی و در حالتی که ممکن بود شما 
مشغول تعویض لباس و یا استحمام 
باشــید، به ســلول وارد می شوند. 
بدنی  روزانه  بازرسی های  همچنین 
توســط آن مردان، ضربات روحی 
شدید به زندانیان زن وارد می نمود. در مجموع، زندانیان زن به دلیل این فشارهای 
روحی و جســمی، به ویژه بازرسی های بدنی، در پایان روز، درمانده و سرخورده 

شده و با فشارهای عصبی روبه رو می گردند.
موسســه تربیتی و اصالحی نیویورک نیز با انتشار گزارشی 233 صفحه ای 
به بررســی وضعیت نابسامان و نقض گســترده حقوق زنان به ویژه زنان باردار 
در زندان های نیویورک پرداخته اســت. در این زندان زنان، سربازان به اصطالح 
آموزش دیده، تصمیم می گیرند که آیا شــما نیاز به مراجعه به پزشــک دارید یا 
خیر؟ گروه تحقیق این زندان، پس از مرگ 17 زن و انجام تحقیقات الزم چنین 
نتیجه گرفت که ناکافی بودن امکانات پزشــکی و بهداشتی و عدم توجه به این 
افراد، موجبات مرگ این هفده زن را فراهم آورده اســت. همچنین زنان زندانی 
باردار نیز تنها چند ساعت قبل از وضع حمل به بیمارستان برده شده و بالفاصله 

باید بدون نوزاد خود به زندان برگردند.
طبق این گزارش، در برخی موارد به طور پنهانی به زنان باردار پیشــنهاد 
سقط جنین داده می شود تا مسئوالن زندان خود را از ارائه اندک خدمات بارداری 
که ارائه می دهند، خالص کنند. بر همین اساس، از هر 9 زن حامله در زندان های 
ایالت نیویورک هر سال چهار زن سقط جنین می کنند. یکی از بخش های بسیار 
اسفناک، نگران کننده و تاریک این گزارش که به نظر می رسد نوعی نسل کشی 

نیز باشد، عقیم نمودن زنان زندانی سیاهپوست و التین می باشد.
آمریکا تاریخچه ای سیاه و وحشتناک در عقیم نمودن زنان فقیر و سیاهپوست 
دارد. عقیم نمودن زنان، برنامه ای بود که تحت عنوان »اصالح  نژادی« شناخته 
می شد و تحت این برنامه در دهه های 1920 و 1930، بسیاری از زنان بومی و 
سیاهپوست در آمریکا به اجبار عقیم شدند. براساس این گزارش، بین سال های 
2006 تــا 2010 حدود 150 زن صرفا در زندان های نیویورک عقیم شــده اند؛ 
که اکثر آنان سیاهپوست و آمریکای التین تبار هستند.پزشکان مقیم زندان ها 
و یــا کلینیک ها، برخی از زنان را به اجبار و عدم رضایت قبلی عقیم کرده اند و 
پیش از این کار نیز آنان را وادار به امضاء نمودن فرم هایی می نمودند که در آن 
رضایت شخص آنان از عقیم شدن اعالم شده است. این کار هم برخالف قوانین 

داخلی آمریکا و هم بر خالف قوانین بین المللی می باشد.
حال خود قضاوت کنید وضعیت زنان در زندان های ایران بهتر اســت یا در 

آمریکا؟!

باالخره چرا فکت شیت ایرانی 
 محمود عباس زاده منتشر نشد؟

مشگینی

پیشــاپیش یک هماهنگی در سطوح 
نهادهای کالن تصمیم گیری در داخل 
کشــور از یک طرف و یک هماهنگی 
دیگــر نیز بــا حریف بــه ویژه طرف 

آمریکایی ایجاد شده است!
بدیهی اســت که این انــگاره با 
منافع ملی کشور ما در شرایط حاضر 
بیشترین تطابق را دارد و صد البته اگر 

همین انگاره واقعیت داشته باشد باید 
حسن تدبیر و کیاست چنین سیاست 
ورزانــی را ســتود و در قبال چنین 
توفیق و دستاوردی خدا را شکر نمود 
اما تجربه و واقعیت های بین المللی و 
ماهیت دنیای سیاست ایجاب می کند 
که به این انگاره و پیش فرض به چشم 
تردید نگاه کرده و به سادگی باورپذیر 
تلقی نکنیم به ویژه با در نظر گرفتن 
این واقعیت که ملــت ایران در طول 
تاریــخ بارها و بارها به صورت مکرر از 

سوراخ غرب گزیده شده است.
این انگاره به دالیل روشن دیگری 
هم به ســادگی قابل قبول نیست از 
جمله دالیل اینکه، همپیمانی و اتحاد 
و همگرایی رژیم صهیونیستی با آمریکا 
یک واقعیت فرا استراتژیک است و این 
دو، چیــزی را از هم پنهان نمی کنند 
رژیم صهیونیســتی به قــول هنری 
کی ســینجر »ناو جنگی ثابت آمریکا 
درخاورمیانه است« و امنیت استراتژیک 
حیثیتی ترین  و  حیاتی ترین  اسرائیل 
اولویت آمریکاســت و همین آمریکا، 
ایران مقتدر را استراتژیک ترین تهدید 

اسرائیل قلمداد می کند.
این انگاره با وجود اینکه خوشایند 

نیز موثر باشد.
قبول این انگاره با منطق »اصالت 
رقابت« و میل جناح و جریان سیاسی 
متبوع دولت به اســتمرار حضور در 
قــدرت، دور از انتظــار نیســت اما 
مستلزم پذیرش پیش فرض مربوط به 
دگردیسی و تغییر ماهیت آمریکاست 

که دور از ذهن می باشد.

انگاره خوشبینانه دیگر این است 
که موضع آمریکا در دو سال اخیر در 
منطقه ضعیف شــده اســت و اعمال 
تحریم و دشــمنی علیــه جمهوری 
اســالمی ایران برای آنهــا قابل دوام 
نیست و آمریکا در شرایط فعلی چاره ای 
جز امتیاز دادن به ایران و پیشبرد یک 
دیپلماسی و همکاری برد - برد ندارد 
به تعبیر دیگــر اگر این فرصت یعنی 
فرصت همــکاری و تعامل برد-برد را 
از دست بدهد در آینده مجبور خواهد 
شد به یک بازی وارد شود که باخت-
باخت و یا باخت در قبال برد ایران در 
انتظار اوست مع ذالک طبق این انگاره 
هــم منافع ملی و خطوط قرمز طرف 
ایرانی در بیانیه تامین شــده اما طبق 
یک توافق حاشیه ای مقرر شده است 
برای حفظ آبــروی آمریکا در عرصه 
داخلــی و بین الملــل در مقابل فکت 
شیت صوری آمریکا، فکت شیت واقعی 

ایرانی منتشر نشود.
البتــه این انــگاره بــا توجه به 
ظرفیت هــای درون زا و ظرفیت های 
منطقه ای جمهوری اسالمی می توانست 
نزدیک ترین انگاره به واقعیت باشــد 
چون از یک دیدگاه واقع گرایانه موضع 

و ذیــل آن را امضــاء کند و آنچه که 
در فکت شــیت منتشره توسط وزارت 
خارجه آمریکا فاش شد سقف نشانگر 

انعطاف پذیری آمریکاست که فی الواقع 
با کف درخواســت های طرف ایرانی 
فاصله زیــادی دارد کــه انگار طرف 
دیگر حاضر نشــده در لــوزان حتی 

چانه  زنی های طرف ایران را بشنود.
از ســوی دیگر با توجه به مطالبه 
ملــی در داخلی جمهوری اســالمی 
ایران بدیهی اســت که هر فکت شیت 
منتشــر شده توسط طرف ایرانی باید 
مشــخصا متضمن رعایت منافع ملی 
یا همان خطوط قرمز باشــد و چنین 
فکت شیتی در نقطه مقابل فکت شیت 
آمریکایی قــرار گرفته و تجلی دهنده 
»تقابل« است تا »تفاهم« و »توافق«، 
به همین دلیل طرف ایرانی حاضر به 
افشای فکت شــیت خود نیست! چرا 
که انتشــار چنین فکت شیتی نشانگر 
شکست مذاکرات است که صرف نظر از 
مصالح داخلی دولت اوباما، دولت دکتر 
روحانی نیــز از نگاه رقابت های درون 
کشوری چنین فرجامی را نپسندیده 

و به نفع خود ارزیابی نمی کند.
گمانه دوم این اســت که دولت 
محتــرم بــا علم به فرجام شکســت 
مذاکره، می خواهد افــکار عمومی را 
کماکان به تاثیر مثبت توافق هسته ای 
)صرف نظر کــردن ایران از تکنولوژی 
هســته ای( به عنوان مهم ترین عامل 
در بهبود و رفاه اقتصادی امیدوار نگه 
داشته و حتی این امیدواری را تقویت 
و تبدیل به مطالبه ملی مردمی نماید 
تا در موقعیت مناســب و مقتضی، با 
فعــال کردن و آزاد نمــودن فنر این 
ســرمایه اجتماعی فشرده، ساختار و 
نظام را مجبور به عقب نشینی کامل از 
موضــع خود نموده و با واگذاری تمام 
شــرایط به حریف غربی، خود را فاتح 
و فیصله دهنده چالش با غرب معرفی 
نموده و به زعم خود در رقابت داخلی 

حرف آخر را بزند.
گمانه بدبینانه دیگر این است که 
دولت محترم با خودداری از انتشــار 
فکت شیت ایرانی می خواهد به حریف 
سرسخت و لجوج غربی کماکان این 
پیام را بفرستد که تحت هر شرایطی 
حاضر به همکاری با غرب است حتی 
اگر ایــن همکاری ایجــاب نماید در 
مقابل مطالبه ملی )تالش برای توافق 
با غرب با رعایت خطوط قرمز و تامین 
منافع ملی( قرار بگیرد شــاید به زعم 
استراتژیســت ها و مشــاورین دولت 
محترم سیاســت صبــر و انتظار در 
پشــت در دکان غرب اعتماد و ترحم 
حریف را جلب کند و یا به غرب اثبات 
کند که خودشــان بهتر و مطمئن تر 
حاضرند نقش مورد انتظار غرب را در 

ایران ایفا نمایند.
البته در جمع بندی و ارزیابی این 
بحث شاید گفته شود که هیچ کدام از 
این انگاره ها قرین به واقعیت نمی تواند 
باشــد و مذاکره یــک روند طوالنی و 

زمان بر اســت و به تعبیری، کار ادامه 
دارد و بــه نظر دولت محترم انتشــار 
فکت شــیت ایرانی به رونــد مذاکره 

آســیب می زند و مصلحت ملی ما در 
عدم انتشار فکت شیت بوده است!

نتیجه گیــری  و  گزینــه  ایــن 
می توانســت نزدیک تریــن گمانه به 
واقعیت باشــد لیکن در شرایطی که 
طرف آمریکایی برداشت و فکت شیت 
خــود را منتشــر نمی کــرد! چرا که 
دولت محترم نقطــه کانونی و هدف 
اصلــی حرکت در دولــت محترم به 
سمت مذاکره و توافق با غرب را »لغو 
تحریم ها« اعالم نموده است و در هر 
مناســبتی هم به این موضوع تاکید 
نموده و اساســا به شیوه کشورداری 
با وجود تحریم  فکری نکرده اســت و 
بدین طریق و خود دولت کمک کرد که 
طرف آمریکایی در محاسبه استراتژیک 
خود به »جواب و نتیجه ای« برسد که 
ایجاب می کند حریف به خاطر همان 
نتیجه محاسباتی خود )برخالف میل 
دکتر ظریف( به ســمت لغو تحریم ها 
پیــش نرفته و حتی ســاختار آن را 

محکم تر کند!
به نظــر نگارنده خطای کانونی و 
اســتراتژیک دولت محترم دقیقا در 
همین نکته اســت، وقتــی به عنوان 
نماینده ایران علنا رفع تحریم ها را به 
عنوان هدف استراتژیک خود در مذاکره 
)نه کــه اتخاذ و اراده می کند( بلکه با 
صدای بلند »اعالم« می کند، آن هم با 
حریفی که نقطه کانونی تصمیمات او 
»جلوگیری و حتی المقدور مانع تراشی 
در مقابل حرکت شما به سمت اهداف 
اســتراتژیک تان« است، چطور انتظار 
دارنــد همان حریف بــه رفع تحریم 
)تامین هدف استراتژیک طرف ایرانی( 

رضایت دهد؟
صراحتــا از مدیران اســتراتژیک 
دولت محترم باید پرســید که برادر 
من! این دســته یا اهرم یا شیر شل و 
سفت کننده تحریم زیر دست کیست؟ 
به احتمال زیاد پاســخ دوستان این 
خواهــد بود که این اهرم زیردســت 

همان کدخداست!
همــان  پاســخ  اگــر  خــوب 
»کدخداســت« هم او با انتشار بیانیه 
مســتقل، صراحتا روشن نموده است 
که در بحث تحریم های موجود فقط 
»تخفیــف« می دهــد و هیــج قولی 
هم نمی دهد کــه تحریم های جدید 
تصویب نمی کند! و هیج ذکری هم از 
لغو تحریم و حق غنی سازی اتمی به 

میان نمی آورد و...!
خوب چه باید کرد؟

آیا با این شرایط به خواب دعوت 
کردن ملت )صاحبان اصلی کشور( و 
بی تحرکی کامل در حوزه اقتصاد ملی با 
نگاه به فرصت ها و ظرفیت های بی نظیر 
داخلی )اقتصاد مقاومتی(، دست روی 
دست گذاشــتن و تماشا کردن رکود 
اقتصــادی و کم فروغ شــدن فضای 
کسب و کار، تجمع مطالبات مردم و 
ایجاد سد نارضایتی پشت دیواری به 
نام »توافق با آمریکا« خدمت به کشور 
است؟ آیا فقط و فقط اداره کردن کشور 
به مبنای تئوری »انطباق« و نه »بقاء« 
افتخار دارد. خــوب اگر مردم قدرت 
خرید نداشته باشند و تقاضای خرید 
کاال را نداشته باشند قیمت ها باال هم 
نخواهد رفت و تورم صفر خواهد شد 

آیا این افتخار دارد؟
شاید پاسخ این باشد که چه کار 

کنیم؟ آیا باید با حریف دعوا کنیم؟
نه خیر! تنها راه متفاوت از همین 
راهی کــه دولت محتــرم می رود، 
»دعوا و درگیری و تنش« نیســت 
راه هــای عاقالنه تــر و مطمئن تری 

نیــز وجود دارد می شــود، می توان 
تنســیق و پیشــبرد امور مربوط به 
ارتباطــات بین المللی و دیپلماتیک 
را در چهارچــوب آرمانهــا و منافع 
ملی و خطــوط قرمز به دســتگاه 
مســئول آن یعنــی وزارت خارجه 
و دیپلماتهــا ســپرد و بقیه دولت و 
دســتگاه های تصمیم گیر و مسئول 
و نهادهــای اقتصادی و برنامه ریزی 
و وزرا و اســتانداران و غیــره نیز با 
شــیوه و روحیه انقالبــی می توانند 
در عرصه توســعه اقتصادی و ارتقاء 
رفاه عمومی با ابتنــاء به فرصتها و 
ظرفیت های درونی تالش کنند. در 
چنین صورتی اســت که جای پای 
دیپلمات و وزیر خارجه هم در پشت 
میز مذاکره محکم می شــود چون 
حقیقت این اســت که »سیاســت 
خارجه ادامه سیاست داخلی است« و 
صدالبته جای نقد دارد اینکه موضوع 
مذاکره و توافــق با آمریکا ادبیات و 
اراده و مشغله و دغدغه و کار اصلی 
همه مدیران اجرایی کشــور تبدیل 
بشود، بدیهی اســت اگر رسالت ها 
و ماموریت هــا در جایگاه مدیریت 
اجرایی و تولید و عمران و صنعت و 
کشاورزی و معدن و تجارت و فکر و 
غیره فراموش شود، دیپلمات و وزیر 
خارجه ما در سر میز مذاکره برگه ای 
 جز واگذاری امتیــاز پیدا نمی کند!

)البته اگر دوستان به نگارنده خرده 
نگیرند باید گفــت اگر برای تامین 
منافع ملی و دفاع از بقاء راه و چاره ای 
جز »دعوا و درگیری و تنش« باقی 
نگذاشته باشند ناچار باید برای همین 
هم آمادگی داشت چون واقعیت این 
است کســی که اساسا روح و زمینه 
و آمادگی برای دفاع نداشــته باشد 
الزاما تنها گزینه صلح و سرسالمتی 

در انتظارش نیست.(

اپیزود اول: تداوم تحریم ها
»وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته تحریمهای شدیدی 
را بر یک شــرکت تجاری عراقی اعمال کرد که اقدام به تهیه و 
فروش 9 هواپیمای ایرباس به شــرکت هواپیمایی ماهان ایران 
کرده که در حال حاضر در لیست سیاه این وزارتخانه قرار دارد.«

خبرگزاری فرانســه با درج این خبر و اشاره به اینکه وزارت 
خزانه داری آمریکا این شرکت هواپیمایی عراقی را به دلیل فروش 
هشــت ایرباس »ای 340« و یک ایرباس »ای 320« به ایران 
را تحت تحریم های »جدید« قرار داده است به این نکته تاکید 
دارد که شرکت ماهان از سال 2011 تحت تحریم قرار دارد و در 
این رابطه این اتهامات را به ماهان وارد کرده که خدماتی را به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب اهلل لبنان ارائه داده است.

بر اساس خبر خبرگزاری فرانسه شرکت عراقی این 9 هواپیما 
را از »فروشندگان اروپایی نامطلع« خریداری کرده است.

وزارت خرانه داری آمریکا در عین حال یک تاجر سوری به 
نام »عصام شموط« و شرکت هواپیمایی »پرنده آسمان آبی« را 
به اتهام کمک به شرکت ماهان به منظور خرید هواپیما و قطعات 

آن در لیست سیاه قرار داده است.
در متن خبر خبرگزاری فرانسه این جمله قابل تامل است: 
»تحریمهای جدید، شــرکتهای آمریکایی و افــراد را از انجام 
فعالیتهای تجاری با شــرکتها و افرادی که در لیست سیاه قرار 
دارد منــع و به موجب قوانین آمریکا، دارایــی و منافع آنها را 

بلوکه می کند.«
آدام زوبین یکی از مقامات بلندپایه وزارت خزانه داری آمریکا 
در این بیانیه اعالم کرد که »ما به جد به تالشهایمان برای مقابله 
با گریز ایران از تحریمها ادامه می دهیم و در تحریم کردن کسانی 
که به نحوی در این تالشهای ایران کمک نمایند، درنگ نخواهیم 
کرد« که البته در این رابطه به مانند گذشته اتهاماتی بی اساس 
درباره فعالیت های جمهوری اسالمی ایران که تروریستی خواند، 

به تهران وارد کرد.
 اپیزود دوم: ذوق زدگی درباره تحریم هایی که لغو نشده اند!

در داخل اما واکنش ها به ورود این هواپیماها به نحوی بود 
که گویی این هواپیماها به عنوان بخشی از توافق صورت گرفته 
در مذاکرات هســته ای و لغو تحریم ها بــر صنعت هواپیمایی 

کشور صورت گرفته است! اما بررسی بیانیه وزارت خزانه داری 
آمریکا - که دسترسی به آن در خبرگزاری ها و سایت های خبری 
بین المللی اقدامی سهل  است - از این واقعیت حکایت دارد که 
نه تنها هیچ تحریمی لغو نشــده و ورود هواپیماها به مذاکرات 
هســته ای هیچ ارتباطی پیدا نمی کند بلکــه به یقین می توان 
دریافــت که وزارت خزانه داری آمریکا با شــدت و حدت با هر 
اقدامی از سوی جمهوری اسالمی ایران برای دور زدن تحریم ها 
برخورد می کند و قرار گرفتن دو شــرکت عراقی و ســوری در 
لیســت ســیاه این وزارتخانه به دلیل کمک به تهیه و فروش 
هواپیماهای ایرباس به این واقعیت اشــاره دارد که تحریم ها نه 
تنها باقی اســت بلکه به بهانه هایی غیراز موضوع هســته ای در 

حال اعمال و اجراست.
گرچه هر اقدامی برای شکســتن دیــوار تحریم ها و ورود 
تجهیزات و هر آنچه که برای کشور ضروری است در جای خود 
اقدام شایســته ای است اما مرتبط کردن این اقدامات به توفیق 
مذاکرات و شکســته شدن دیوار تحریم ها و در عین حال موج 

سواری رسانه ای در این رابطه توجیه منطقی ندارد.

2۸ آوریل 2015، برابر با 9 اردیبهشت ماه 94، جان 
کری، وزیرخارجه آمریکا، بار دیگر در اقدامی نامتعارف، از 
گزینه نظامی علیه ایران صحبت کرد و گفت: »اگر دیدیم 
که آنها به سمت آن )سالح هسته ای( حرکت می کنند، 
که ما حتما ]قادر[ خواهیم بود، آنگاه ما قادر خواهیم بود 
به اول بازگردیم و تحریم ها را اگر خواستیم باز گردانیم 

یا فورا به دنبال گزینه نظامی برویم.«
 If we saw them moving towards that, which we
 will ]be able to[, we will then be able to move first
 back to sanctions if we want to, or immediately to a

military option
این البته تنها مقام رسمی آمریکا نبود که طی چند 
روز گذشته، درست در حین مذاکرات با ایران، ایران را 
تهدید به جنگ کــرد. »جو بایدن«، معاون اول رئیس 
جمهور آمریکا نیز 10 اردیبهشــت 1394 )30 آوریل 
2015( در »مؤسســه واشــنگتن برای خاور نزدیک« 
اظهار داشــت: »حمله به ایران امری ساده، حداقلی یا 
قابل پیش بینی  نیســت. اما این اتفاق اگر الزم باشد رخ 
می دهد. این ریســکی است که هنوز امکان دارد انجام 
آن را بپذیریم تا جلوی دســتیابی ایران به بمب اتمی 

را بگیرد.«
 There’s nothing simple, minimal, or predictable
 about a war with Iran.  If required, it will happen.
 It’s a risk we may yet have to take should Iran race

for a bomb

21 فروردین 1394 )10 آوریل 2015(، »اشــتون 
کارتر«، وزیر دفاع آمریکا نیز در اظهارنظری بی سابقه، 
بــرای اولین بار از اصطالح »بمب سنگرشــکن« علیه 
تأسیســات هسته ای ایران اســتفاده کرد و گفت: »ما 
توانمنــدی تعطیل کــردن، به عقب رانــدن و نابودی 
برنامه  های هسته ای ایران را داریم و من معتقدم ایرانی ها 
این را می دانند و می فهمند. وظیفه من ـ در مقام وزیر 
دفــاع ـ عالوه بر وظایف دیگر این اســت که در حین 
ادامــه مذاکرات با ایران )کــه امیدواریم 2 ماه دیگر به 
نتیجه موفقیت آمیز برسد ولی معلوم نیست( اطمینان 
حاصل کنم گزینه جایگزین رئیس جمهور یعنی گزینه 
نظامی همچنان روی میز است. پنتاگون آماده استفاده 
از »نفوذگر مهمات انبوه« ]بمب سنگرشکن[ که می تواند 

تاسیسات زیرزمینی ایران را منهدم کند است.« 
 We have the capability to shut down, set back and
 destroy the Iranian nuclear program and I believe the
 Iranians know that and understand that, though the
 Pentagon hopes the talks will successfully conclude,
 “We don’t know. My job as secretary of Defense is
 to, among other things, make sure that the so-called
 military option ]is[ on the table. Pentagon had ready
 a bunker-busting bomb that could destroy Iran’s

underground nuclear facility
پیش از همه این ها، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 
نیز تنها سه روز بعد از بیانیه مطبوعاتی لوزان، یعنی 16 
فروردین 1394 )5 آوریل 2015( در مصاحبه با »توماس  
فریدمن«، ســتون نویس مشهور روزنامه نیویورک تایمز 
آمریکا گفت: »این عقیده که ایران قابل بازدارنگی نیست 
واقعیت ندارد... بنابراین اینکه بگوییم بیایید امتحان کنیم 
ــ با توجه به اینکه همه گزینه های مان ]از جمله گزینه 
نظامی[ را حفظ کرده ایم ــ نشــان دهنده ساده انگاری 
ما نیســت. اما اگر این مســائل را از طریق دیپلماتیک 
حل کنیم، بیشــتر ایمن بوده و در موقعیت بهتری قرار 
خواهیم داشــت تا از متحدین مــان محافظت کنیم و 
کسی چه می داند شاید ایران تغییر کند. اگر این اتفاق 
نیفتد، توانمندی های بازدارنده ما، برتری نظامی ما سر 

جایش است« 
 The notion that Iran is undeterrable — “it’s simply

 not the case, And so for us to say, ‘Let’s try’ —
 understanding that we’re preserving all our options,
 that we’re not naïve — but if in fact we can resolve
 these issues diplomatically, we are more likely to be
 safe, more likely to be secure, in a better position to
 protect our allies, and who knows? Iran may change.

پروازایرباسهادرآسمانذوقزدگی!

شبحتهدید،عهدشکنیونقضمنطقمذاکره

* یک انگاره این است که طرف غربی ماجرا به هیچ وجه حاضر نیست در چهارچوب خطوط قرمز 
جمهوری اسالمی- که همان خط منطق بر منافع ملی ماست- توافقی را پذیرفته و ذیل آن را 

امضاء کند و آنچه که در فکت شیت منتشره توسط وزارت خارجه آمریکا فاش شد سقف نشانگر 
انعطاف پذیری آمریکاست که فی الواقع با کف درخواست های طرف ایرانی فاصله زیادی دارد که 

انگار طرف دیگر حاضر نشده در لوزان حتی چانه  زنی های طرف ایران را بشنود.

* آیا با این شرایط به خواب دعوت کردن ملت )صاحبان 
اصلی کشور( و بی تحرکی کامل در حوزه اقتصاد ملی با 
نگاه به فرصت ها و ظرفیت های بی نظیر داخلی )اقتصاد 

مقاومتی(، دست روی دست گذاشتن و تماشا کردن 
رکود اقتصادی و کم فروغ شدن فضای کسب و کار، تجمع 
مطالبات مردم و ایجاد سد نارضایتی پشت دیواری به نام 

»توافق با آمریکا« خدمت به کشور است؟

بوده و ظرفیت خوشایند نمایی باالیی 
هــم دارد ولی به نظر نگارنده پذیرش 
آن - با عرض پوزش - کمی ساده لوحانه 
اســت مگر اینکه  فرض کنیم ماهیت 
آمریــکا و اســتراتژی کالن آمریکا به 
ویژه در خاورمیانه در یک ســال اخیر 
دچار تغییر 1۸0 درجه ای شده باشد!

انگاره خوشبینانه دیگر این است 
که برداشت و تحلیل و چشم انداز دولت 
محترم از بیانیه منطبق با متن بیانیه 
اصلی اســت و در توافق صورت گرفته 
خطوط قرمز و منافع استراتژیک و ملی 
ما تامین شده و فکت شیت منتشر شده 
توســط آمریکایی هم برای مدیریت 
و اقنــاع رقبای داخلــی و افراطیون 
آمریکاســت و صبر و خویشتن داری 
دولت محترم در انتشــار فکت شیت 
اصلــی به خاطر ترجیحات سیاســی 
داخلی است یعنی دولت محترم برای 
حسن اســتفاده از ظرفیت تبلیغاتی 
این توافق، عمدا فکت شیت را منتشر 
نمی کند تا با انتشــار آن در آســتانه 
انتخابات مجلس بهره  سیاسی الزم را 
در عرصه رقابت داخلی ببرد به طوری 
که دامنه و موج این اقدام، در سرنوشت 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 

و قــدرت و اقتــدار آمریکا در منطقه 
خاورمیانه در سی و چند سال گذشته 
پس از پیروزی انقالب اســالمی سیر 
نزولی داشته است اما الزمه این انگاره 
این بوده و هســت که طرف ایرانی در 
هــر مرحله با اقتدار و از موضع قدرت 
وارد مذاکره شود و »نرمش قهرمانانه« 
را پیاده کند ولی واقعیت این است که 
یک جریانی در داخل کشور نمی تواند 
یا نمی خواهد مولفه های درونزای اقتدار 
ملی را در دیپلماسی به کار گرفته و با 
اعتماد به نفسی در تراز انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی با غرب تعامل کند 
و به عبارت دیگر بعضا خود برگه های 

برنده را می سوزانند!
و اما، اکنون برای رسیدن به پاسخ 
ســوال مورد اشاره الزم است عالوه بر 
انگاره های خوشبینانه که به آن اشاره 
شــد، انگاره های دیگــری را هم که  

خوشبینانه نیستند بررسی کنیم.
اما انگاره ها:

یــک انگاره این اســت که طرف 
غربی ماجرا به هیچ وجه حاضر نیست 
در چهارچوب خطوط قرمز جمهوری 
اســالمی- که همان خــط منطق بر 
منافع ملی ماست- توافقی را پذیرفته 

 If it doesn’t, our deterrence capabilities, our military

superiority stays in place
آمریکا و اتخاذ روندی غیرمعمول 

و نامتعارف در مذاکره
مذاکره چرخ دنده دیپلماســی اســت و دیپلماسی 
یکی از ابزارهای سیاست خارجی و البته مهمترین ابزار 
مســالمت آمیز آن است. از دیپلماسی تعاریف متعددی 
ارائه شــده است که فصل مشترک آنها، هنر جلب نظر 
مساعد طرف مقابل و فن ارتباط با دیگر کشورها است. 
بنابراین مذاکره یکی از مهمترین فاکتورها برای دستیابی 
به نتیجه است. به همین علت، دیپلماسی را روی دیگر 

سکه و روش جنگ در روابط بین الملل می دانند.
لــزوم همکاری اطــراف مذاکره براســاس این بند 
نشان دهنده همان قاعده کلی حقوق معاهدات است که 
در »کنوانســیون وین حقوق معاهدات« و به طور خاص 
در ماده 1۸ این میثاق نیز بیان شــده است؛ آنجا که در 
خصــوص »الزام به خــودداری از لطمه زدن به هدف و 
منظور یک معاهده قبل از الزم االجرا شدن آن« به صراحت 
گفته شــده است که »یک کشور ملزم است از اقداماتی 
که به هدف و منظــور یک معاهده لطمه وارد می کند، 

خودداری ورزد.«
از همین رو تهدید به استفاده از زور حین مذاکرات، 
اقدامی غیرســازنده، غیرمنطقی و غیرمعمول است. در 
مذاکرات نمی توان از یک ســو به میز و جلسات مذاکره 

هفده شخص و شرکت در فهرست تحریم های خود علیه 
ایران کردند و اطالعات مربوط به یک شخص و شرکت 
را که پیش تر ذیل تحریم های این کشور قرار گرفته بود، 
به روز کردند و هم زمان مدعی شدند که این اقدام نقض 
تعهدات آنها نیست. در واکنش به این اقدام آمریکایی ها 
بود که ســید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران 
گفت: »آمریکا با تصویب تحریم های جدید علیه ایران، 
فضای پس از مذاکرات ژنــو را تخریب می کند؛ چراکه 
تحریم های جدید خالف روح تفاهم نامه توافق ژنو است.« 

تالش برای کاهش خرید نفت خام ایران 
در مثالــی دیگر، طبــق »برنامه اقدام مشــترک« 
طرف های مقابل ایران، متعهد به این تعهد می شــوند: 
»توقــف تالش برای کاهــش خرید نفت خــام ایران، 
به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی 
خریــد نفت خام خود از ایران را کمــاکان ادامه دهند. 
بازگشت مبالغ مشــخص از عواید فروش نفت ایران در 
خارج از کشور به ایران. در مورد معامالت نفتی مذکور، 
تحریم هــای اتحادیه اروپا و آمریــکا بر بیمه و خدمات 

حمل ونقل مرتبط، تعلیق می شوند.«
 Pause efforts to further reduce Iran›s crude oil
 sales, enabling Iran›s current customers to purchase
 their current average amounts of crude oil. Enable
 the repatriation of an agreed amount of revenue held
 abroad. For such oil sales, suspend the EU and U.S.

توسل جست و از طرف دیگر روی به تهدید و زور آورد. 
این دقیقا همین رفتاری اســت که آمریکایی ها در طول 
دو سال اخیر، در حین مذاکرات هسته ای با ایران انجام 
داده اند. به همین علت اســت که رهبر انقالب اساسا به 
مذاکره با آمریکا خوشــبین نیســتند. واقع گرایانه ترین 
پاســخ به دالیل عدم خوشبینی ایشان نیز همانا وجود 
تناقض آشــکار در رفتار و گفتار مقامات آمریکایی است 
که از سویی دعوت به مذاکره می کنند و از سویی دیگر 
تهدید به جنگ. این تناقض رفتاری را البته می توان در 
طول نزدیک به دو سال اخیر نیز مشاهده کرد تا جایی که 
حتی مقامات آمریکایی به آنچه خود تعهد کرده اند نیز 
پایبند نبوده اند. مرداد ماه سال 93 بود که رهبر انقالب 
در واکنش به اقدامات خالف تعهد آمریکا چنین گفتند: 
»در یک ســال اخیر به خاطر مسائل حساس هسته ای و 
تجربه ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئوالن تا 
سطح وزارت خارجه تماس ها، نشست ها و مذاکراتی داشته 
باشند... اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخالف تصورات 
برخی ها، به هیچ چیز کمک نمی کند... آمریکایی ها نه تنها 
دشــمنی ها را کم نکردند بلکه تحریم ها را هم افزایش 
دادند! البته می گویند این تحریم ها، جدید نیست اما در 
واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم، فایده ای 

نداشته است.«
اولیــن نقض عهــد آمریکا، تنها بیســت روز بعد از 
مذاکــرات ژنو رقم خــورد. طرف های مقابــل ایران در 
مذاکرات ملزم بودند که بعد از امضای سند ژنو، اقدامات 
ناقض آن را انجام ندهند. اما در 12 دسامبر 2013 تنها 
با فاصله نزدیک به بیست روز بعد از آن، آمریکایی ها در 
تاریخ 21 آذر 1392 )12 دسامبر 2013( اقدام به افزودن 

 sanctions on associated insurance and transportation
services

اما در میان اشخاص و شرکت هایی که در تحریم های 
چندگانه بعد از توافق ژنو از طرف آمریکا تحریم شده اند، 
صراحتاً از شرکت هایی نام برده شده است که اتهام آنها 
ارتباطی با معامالت نفتــی دارد. برای مثال، در تحریم 
21 آذر )12 دســامبر( شــرکت های »مید اویل آسیا«، 
»سینگا تانکرس«، »سیگیریا ماری تایم«، »فرالند کومپانی 
لیمیتد« و »ویرالی سوکولنکو«، به اتهام ارتباط با »شرکت 
ملی نفت کش ایران«، مورد تحریم واقع شده اند. با نگاهی 
ابتدایی به این بنــد در توافق ژنو، درمی یابیم که تعهد 
»توقف تالش برای کاهش خرید نفت...« یعنی خودداری 
از هرگونه اقدامی که سبب ساز کاهش خرید نفت می شود 
که حتی می تواند شامل جلوگیری از »اجرای تحریم های 
گذشته« نیز بشــود؛ چراکه همین اقدام نیز سبب ساز 
کاهش فروش نفت می شــود. عدم التزام به این »توقف 
تالش...« مصداق نقض این تعهد اســت. به همین دلیل 
بود که سرگئی ربایکوف، معاون وزیر امورخارجه  و مسئول 
تیم مذاکره کننده روسیه، تصمیم آمریکا برای اضافه کردن 
تعدادی از مؤسســات ایرانی به فهرست تحریم هایش را 

غیرقابل قبول دانست. 
ســخن آخر اینکه همه این استدالل ها نشان دهنده 
این اســت که اقدام دولت آمریکا در حین مذاکرات در 
دو  ســال اخیر، خالف همه اصول و مبانی دیپلماتیک 
و آداب مذاکرات اســت. آیا می توان به مذاکره با چنین 
طرفی خوشــبین بود؟ آیا می تــوان به مذاکره با چنین 

شخصیتی اعتماد کرد؟
* منبع: دفتر حفظ ونشرآثارحضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای 

 حامد شهبازی


