تالش آلمان براي
مذاکره تجاري
با آمريکا

"پيتر آلتماير" ،وزير اقتصاد آلمان در راستاي برطرف شدن مناقشات
تجاري بين اتحاديه اروپا و آمريکا برپيشبرد مذاکره و نه راهکار انتقام تاکيد
دارد".سسيليا مالمستروم" ،کميسر بودجه اتحاديه اروپا چندي پيش تهديد
کرده بود که چنانچه آمريکا اتحاديه اروپا را "به صورت دائمي و بدون قيد
و شرط" از تعرفههاي گمرکي بر فوالد و آلومينيوم معاف نکند ،اتحاديه
اروپا در مقام تالفي برخواهد آمد.ترامپ چندي پيش اعالم کرد که اعمال
تعرفه هاي گمرکي براي فوالد و آلومينيوم عليه اتحاديه اروپا را تا اول ماه
ژوئن به تاخير مي اندازد .وي اين تصميم را چند ساعت قبل از منقضي
شدن معافيت اين کشورها از تعرفه هاي تجاري آمريکا در روز سه شنبه

ديپلماتيك

هفته گذشته اتخاذ کرد .اتحاديه اروپا در تالش است تا به صورت دائمي
از پرداخت تعرفههاي گمرکي براي صادرات فوالد و آلومينيوم به آمريکا
معاف شود.اما اين تالشها تا کنون به جايي نرسيده است .وزير اقتصاد
آلمان در اين باره گفت " :من فورا توافقي با آمريکا در اين زمينه را توصيه
مي کنم ".اين وزير آلماني براي چندمين بار متوالي خواستار يک توافق دو
سويه آتالنتيک درباره پايين آمدن بهره هاي گمرکي براي کاالهاي صنعتي
شد .ما بايد دراين باره صحبت کنيم که توافق جديدي را انجام دهيم ،از
جمله توافقي درباره تعرفه هاي صنعتي .هدف اين توافق بايد پايين آوردن
تعرفه هاي گمرکي باشد و نه افزايش آن .

نگاه ديپلماتيك »

قاطعانه پاسخ غرب را بدهيم

»

»
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نقشه هاي شوم کاخ سفيد در يمن

کماندوهاي آمريکايي در يمن چه مي کنند؟
فرزاد فرهادي
آمريکا عالوه بر حمايت از ائتالف تحت سرکردگي سعوديها در
يمن و کسب درآمد از طريق فروش سالح به متجاوزان ،به دنبال تحقق
اهداف پنهان در يمن است .اين به علت اهميت راهبردي و ژئوپليتيک
يمن و تنگه باب المندب است .آمريکا به دنبال صلح و توقف جنگ
در يمن نيست زيرا ادامه اين شرايط را به فرصتي براي حضور نظامي
خود در منطقه مي بيند .موقعيت يمن مشرف به درياي سرخ و منابع
نفتي و گازي آن سبب ادامه سياست هاي آمريکا براي جنگ در اين
کشور براي تحقق منافع سياسي و اقتصادي آن است.
آمريکا عالوه بر نقشي که در حمايت از گروههاي تروريستي در
يمن ايفا مي کند و به کمک همپيمانانش در راستاي تقويت اين
گروهها حرکت مي کند ،مشابه ديگر طرحهايش براي منطقه به
دنبال تجزيه يمن نيز هست.
واشنگتن که همواره دم از حقوق بشر مي زند در قبال کشتار ملت
يمن سکوت پيشه کرده است و در مقابل حمايت کاملي از متجاوزان
به ويژه سعودي ها دارد .به غير از حمايت هاي تسليحاتي قوي از
رياض در جنگ يمن؛ در شوراي امنيت نيز نيکي هيلي نماينده
آمريکا در راستاي مقابله با يمني ها و در خدمت به اهداف سعوديها
حرکت مي کند و اقدام يمني ها در دفاع از خود با شليک موشک
به مواضع نظاميان سعودي را به عنوان اهرم فشاري عليه يمني ها
به کار برده است.مسئوالن انصاراهلل بارها از زماني که تجاوز ائتالف
تحت سرکردگي سعودي ها به يمن شروع شد اعالم کردند که اين
اقدامي آمريکايي-سعودي است اما واشنگتن مدعي بود که دخالتي
در جنگ يمن به شکل گسترده ندارد.
اما هنگامي که يک رسانه آمريکايي از نقش مستقيم نظاميان آمريکايي
در کنار نظاميان سعودي عليه يمني ها پرده برداشت ديگر پنتاگون
نتوانست به کتمان کاري ادامه دهد و به حضور نيروهاي اين کشور
به طور مستقيم در جنگ يمن اذعان کرد .هنگامي که يک رسانه
آمريکايي از نقش مستقيم نظاميان آمريکايي در کنار نظاميان سعودي
عليه يمني ها پرده برداشت ديگر پنتاگون نتوانست به کتمان کاري
ادامه دهد و به حضور نيروهاي اين کشور به طور مستقيم در جنگ
يمن اذعان کرد .اين اولين نوع از زمان شروع جنگ يمن در مارس
 ۲۰۱۵به شمار مي رود.
سخنگوي پنتاگون ماموريت اين نيروها را جنگيدن در کنار نظاميان
سعودي و مشارکت در هدف قرار دادن انبار موشک هاي حوثي ها
دانست و اينکه آمريکا مشارکت فعالي در حمايت از مرزهاي سعودي
از طريق حمالت به يمني ها دارد و به سعودي ها خدمات لجستيک
و نظامي مي دهد.
ماموريت نظاميان آمريکايي در مرزهاي يمن و عربستان از نگاه
سخنگوي پنتاگون عمليات لجستيک ،اطالعاتي ،امنيت مرزها و
مشارکت در حمالت به انبارهاي موشکي يمني ها عنوان شد اما
موضوع به اين ختم نمي شود و يک تحليلگر جهان عرب به جزئيات
بيشتري در اين باره پرداخت.
عبدالباري عطوان در مطلبي در راي اليوم با اشاره به اذعان آمريکا از
زبان سخنگوي وزارت دفاعش مبني بر حضور نيروهاي آمريکايي در
يمن و حمايت اطالعاتي و لجستيک آنها از ائتالف تحت سرکردگي
آل سعود آورده است« :اين اعتراف آشکار پس از سه سال انکار و
اکتفا به اينکه نقش آمريکا در جنگ يمن فقط به سوخت رساني به
جنگنده هاي سعودي و فروش سالح و مهمات جديد به سعودي ها
و تبادل اطالعات رخ مي دهد .نيروهاي کاله سبز به منظور جنگ
در کنار ائتالف سعودي و رصد و نابودي موشک هاي بالستيک حوثي
وارد جنگ يمن شده اند.
وزارت دفاع آمريکا مجبور به اعالم اين موضوع با اين صراحت مبني
بر جنگ در کنار نيروهاي ائتالف غربي به رهبري سعوديها در يمن
پس از آنکه روزنامه نيويورک تايمز از حضور نيروهاي آمريکايي
که در حال انجام ماموريت محرمانه بدون اطالع طرفهاي بسياري
هستند در کنار نيروهاي ارتش عربستان شد .اين روزنامه آمريکايي
اعالم کرد :کاله سبزها در شمال يمن ضد انصاراهلل يمن مي جنگند
و تعداد نيروهاي آنها  ۱۲نفر است که ماموريت هاي ويژه پشت
خطوط دشمن دارند.
به طور حتم تعداد اين نيروهاي کاله سبز بيش از رقم مذکور يعني
 ۱۲کارشناس نظامي است زيرا اوال آنها به درخواست محمد بن
سلمان وليعهد سعودي و حاکم کنوني به عربستان آمده اند که
اخيرا به واشنگتن رفته اند ،در يمن حضور دارند و در ثاني ماموريت
آنها درباره نحوه رصد و سپس نابودي است .موشک هاي بالستيک
يمني ها عامل نگراني مقامات سعودي است.

»

حضور کارشناسان نظامي آمريکايي در مرزهاي يمن و عربستان در
شرايطي است که نيروهاي سوداني ماه ژوئن آينده از يمن خارج ميشوند
و اين پس از تلفات سنگين آنها و افزايش خشم مردمي از ادامه حضور
اين نيروها در جنگي است که سودان از آن نفعي نمي برد.
ورود آمريکا به جنگ مستقيم با ايران و متحدانش در يمن پس از
سه سال جنگ يمن نشان دهنده اين است که راهکار نظامي هنوز
بر راهکار سياسي غلبه دارد و روند جنگ در جبهه هاي يمن به نفع
نيروهاي ائتالف سعودي پيش نمي رود و مهمتر از آن قصد آمريکا
براي جنگ با ايران و متحدانش است .بعيد نيست که دخالت مستقيم
نظامي آمريکا در يمن در راستاي پاداش به عربستان براي مشارکت
در جنگ مستقيم يا غيرمستقيم ضد ايران که پس از خروج احتمالي
آمريکا از برجام احتمال آن زيادتر هم مي شود ،باشد .شايد هم حضور
اين نيروها به منظور توجيه اعزام نيروهاي سعودي به شمال شرق
سوريه براي پر کردن خأل عقب نشيني جزئي يا کلي آمريکايي ها
از سوريه باشد به ويژه که مسئوالن نظامي سعودي مي گويند که
در حالي که آمريکا در کنار ما در يمن مي جنگند پس چرا ما در

»

شد؟ حجم تلفات و خسارات چقدر خواهد بود؟
ترامپ در خاورميانه از شکستي به شکست ديگر مي رسد و دائما از
اشتباهات و شکست هايش درسي نمي گيرد .مطمئن هستيم که
خسارت هاي آن به مراتب بيش از عراق و سوريه و افغانستان در صورتي
در يمن به شکل بزرگ وارد شود ،بيشتر خواهد بود .يمني ها جنگجوياني
سرسخت هستند که از آمريکا به شدت بيزار هستند».
قدر مسلم آن است که با روي کار آمدن دونالد ترامپ در آمريکا به
تدريج نقش آمريکا در يمن افزايش پيدا کرد و اين نقش از لجستيک
و اطالعات و تامين سوخت مورد نياز جنگنده هاي سعودي فراتر رفت
با روي کار آمدن دونالد ترامپ در آمريکا به تدريج نقش آمريکا در
يمن افزايش پيدا کرد و اين نقش از لجستيک و اطالعات و تامين
سوخت مورد نياز جنگنده هاي سعودي فراتر رفت.
آمريکا عمدا نقش مستقيم خود در جنگ يمن را کتمان مي کرد
زيرا از واکنش هاي ملت يمن بيم داشت .اما مسئوالن انصاراهلل از
همان ابتدا به اين نقش پي برده بودند و ترور شهيد صالح الصماد
گواهي بر اين مدعا بود .عبدالملک الحوثي رهبر جنبش انصاراهلل

آمريکا عالوه بر حمايت از ائتالف تحت سرکردگي سعودي ها در يمن و کسب درآمد از
طريق فروش سالح به متجاوزان ،به دنبال تحقق اهداف پنهان در يمن است .اين به علت
اهميت راهبردي و ژئوپليتيک يمن و تنگه باب المندب اس�ت .آمريکا به دنبال صلح و
توقف جنگ در يمن نيست زي را ادامه اين ش رايط را به فرصتي ب راي حضور نظامي خود در
منطقه مي بيند

کنار آنها در الحسکه ،قامشلي و رقه نجنگيم.
حضور نيروهاي آمريکايي به تعداد کم يا زياد به تغيير معادالت
نظامي در يمن به نفع ائتالف عربي منجر نخواهد شد اما آنچه
مطمئن هستيم به حوثي ها براي جذب افراد بيشتري از يمني ها
کمک خواهد کرد و انصاراهلل از جنگ ضد آمريکا و اسرائيل در دفاع
از يمن و هويت آن سخن خواهد گفت .اگر حضور بيش از  ۲۰۰هزار
نظامي آمريکايي در عراق و  ۱۳۰هزار نفر ديگر در افغانستان موفق به
رقم زدن سرنوشت جنگ به نفع کاخ سفيد نشد و بيش از  ۷تريليون
دالر به اذعان ترامپ روي دست آمريکا گذاشت آيا نيروهاي کاله
سبز و سرخ که در اين دو کشور شکست خورده اند ،موفق خواهند

يمن به نقش مستقيم آمريکا اشاره کرد.
صالح الصماد نيز چند ماه قبل از شهادت از طرحي که بر اساس آن
قبول نيروهاي خارجي در جنگ ضد ارتش و کميته هاي مردمي
يمن براي مردم يمن عادي شود تا پس از آن مشارکت ارتش آمريکا
به طور مستقيم آنقدر حساسيت زا نباشد ،پرده برداشته بود.
بدون شک اذعان علني آمريکايي ها به نقش در يمن سبب افزايش
پايگاه مردمي انصاراهلل خواهد شد .الصماد اعالم کرده بود« :در
ابتداي امر آمريکايي ها نقش نظامي نيروهاي خود در اين جنگ
را نمي پذيرند و پس از مدتي که فقط مشارکت لجستيک است
نه درگيري مستقيم و اينکه در حمالت هوايي دخالت نمي کند

مگر با سوخت دهي جنگنده هاي سعودي و آنگاه مدتي بعد اذعان
خواهند کرد که به طور مستقيم مي جنگند و با جنگنده هايشان
ما را هدف قرار خواهند داد».
اين برآورد دقيق شهيد الصماد امروز محقق شده است و اذعان
سخنگوي پنتاگون گواه آن است.گرچه تعداد اين نظاميان  ۱۲نفر اعالم
شده است اما گزارش ها حاکي از آن است که تعداد به مراتب بيشتر
است .فايل ويدئويي که از داخل پايگاه نظاميان سعودي-آمريکايي
در جنوب عربستان منتشر شده حاکي از اين است که تعداد آنها
از  ۱۰۰نظامي فراتر مي رود .در اين فايل ويدئويي اين نظاميان در
کنار سعودي ها مشاهده شده اند.
با توجه به اوضاع جديد مي توان به چند مورد در زمينه بحران
يمن اشاره کرد؛
روند تحوالت يمن با ورود نظاميان آمريکايي به طور مستقيم بهجنگ ،وارد ابعاد جديدي شده است.
حضور مستقيم واشنگتن در جنگ به مثابه آشکار شدن ناتوانيسعودي ها به ويژه در نبردهاي مرزي با يمني هاست.
تحرکات ائتالف ضد يمن با حمايت گسترده آمريکايي ها به ويژهدر الحديده و ساحل غربي يمن افزايش خواهد يافت.
وارد شدن آمريکايي ها به افزايش پايگاه مردمي انصاراهلل منجرخواهد شد.
مقاومت يمني ها ضد متجاوزان مستحکم تر از قبل خواهد شد بهويژه که يمني ها از آمريکا نفرت عميقي دارند.
ديگر آمريکا نمي تواند ژست حمايت از مردم يمن به خود بگيردو از راهکار سياسي دم بزند.
به طور حتم آمريکا در قبال اين مشارکت مستقيم باج بيشتري ازرياض دريافت خواهد کرد.
اوضاع يمن مشابه ديگر تحوالت منطقه ملتهب و آبستن تحوالتجديد به ويژه در عرصه ميداني خواهد بود.
عيان شدن عجز رياض در يمن که سبب درخواست حضور نظاميانآمريکايي شده است .يمني ها در جبهه هاي مرزي ضربات مهلکي
به ارتش عربستان وارد کرده اند .در حال حاضر سعودي ها نه تنها
به اهداف خود در جنگ يمن نرسيده اند بلکه براي برقراري امنيت
مرزهاي خود دست به دامان واشنگتن شده اند.
آمريکا همانگونه که در عراق ،افغانستان و سوريه در رسيدن به مقاصدشناکام مانده است در يمن نيز به باتالق ديگري فرو مي رود.

خيانتهاي برجامي مرکل
حسين ياري
صدر اعظم آلمان اخيرا در ديدار با دونالد
ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا،
تالش کرد تا به قول رسانه هاي غربي توافق
هسته اي (برجام) را نجات دهد و مانع از
ابطال رسمي آن توسط ترامپ و افرادي
مانند مايک پمپئو و جان بولتون شود .با
اين حال صدر اعظم آلمان در پايان ديدار
با ترامپ و در کنفرانس خبري مشترک
با رئيس جمهور آمريکا ،صراحتا برجام را
توافقي ناقص خواند که نگراني هاي غرب
را در خصوص ايران بر طرف نمي کند! نوع
مواجهه رسانه هاي غربي با اظهارات مرکل
نيز در نوع خود جالب توجه بود" .يورو نيوز"
در اين خصوص مي نويسد :
"آنگال مرکل در جريان ديدار با دونالد ترامپ،
رئيس جمهور آمريکا با دفاع مشروط از
برجام! گفت که اين توافق با وجود مفيد
بودن ،امکان نظارت بر برنامه موشکي و
محدود کردن تحرکات منطقهاي ايران را
ايجاد نکرده است".
صورت مسئله کامال مشخص است! مرکل به
جاي "انتقاد از مواضع ترامپ" ترجيح داده
است "برجام" را هدف قرار دهد تا مبادا در
اتحاد درون آتالنتيکي برلين و واشنگتن
خللي ايجاد شود! صدر اعظم آلمان نيز به
مانند رئيس جمهور فرانسه ترجيح داده است
"برجام" را قرباني موضوعات و دغدغه هاي

»

ديگري مانند "اختالفات بر سر بودجه نظامي
اعضاي ناتو "و " منازعات اقتصادي اخير
اتحاديه اروپا و آمريکا" کند .در اين خصوص
نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي از
کنار آنها گذشت :
نخست اينکه در سال  1394و در حالي که
برجام هنوز به تصويب کنگره آمريکا نرسيده
بود ،مرکل در مقاله اي مشترک با ديويد کامرون
و فرانسوا اوالند مقامات ارشد سابق انگليسي
و فرانسوي،تاکيد کرد که برجام نگراني هاي
مشترک تروئيکاي اروپايي را در خصوص
ايران ! برطرف مي کند .در اين مقاله که در
روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسيد ،مرکل
و همتايان اروپايي اش دفاع سرسختانه اي
از توافق هسته اي با ايران کرده و خواستار
اجرايي شدن اين توافق شدند.
با اين حال هنوز مدت زمان اندکي ازتغيير
معادالت قدرت و سرکار آمدن ترامپ در
آمريکا نگذشته بود که ترزا مي  ،نخست
وزير انگليس  ،برجام را توافقي بحث برانگيز
خواند! متعاقبا ،امانوئل ماکرون رئيس جمهور
فرانسه سخن از "امکان توافق جديد" با
ايران بر سر موضوعاتي مانند توان موشکي
کشورمان و استمرار محدوديتهاي مربوط
به برنامه هسته اي ايران براي پس از سال
 2025ميالدي خبر داد! اگرچه آنگال مرکل
و وزير امور خارجه اش "زيگمار گابريل" طي
يکسال اخير ترجيح دادند مستقيما سخني از

"تغيير برجام" به ميان نياورند ،اما در عمل،بارها
نسبت به توان موشکي و فعاليتهاي منطقهاي
ايران هشدار دادند تا به مانند پاريس و لندن،
پازل از پيش طراحي شده توسط مقامات
کاخ سفيد را تکميل کنند!
نکته دوم اينکه مرکل در جريان سفر اخير
خود به اياالت متحده آمريکا ،مواضع خود
در قبال برجام را تغيير نداد! او در حقيقت از
مواضع واقعي خود در قبال توافق هسته اي با
ايران پرده برداري کرد .اکثر رسانه هاي غربي
اين گونه القا مي کنند که ماکرون و مرکل
تحت تاثير سخنان و شخصيت جذاب! ترامپ
قرار گرفته و در عرض يک مالقات کوتاه،
مواضع خود را به ضر برجام تغيير داده اند!
بديهي است که افکار عمومي کشورمان نبايد
در دام چنين تصويرسازي هاي کاذبي قرار
گيرد .تروئيکاي اروپايي مدتهاست درصدد
"تغيير برجام" و " تامين خواسته هاي ترامپ"
ميباشد و آنچه در سفر اخير رئيس جمهور
فرانسه و صدر اعظم آلمان به واشنگتن رخ
داد ،صرفا يک شوي تبليغاتي براي فريب
افکار عمومي دنيا محسوب مي شود .آنچه
مسلم است اينکه در جريان سفر اخير مقامات
اروپايي به آمريکا ،نه قرار بوده ترامپ نظر
آنها را تغيير دهد و نه قرار بوده تروئيکاي
اروپايي رئيس جمهور آمريکا را در خصوص
ماندن در برجام اقناع کنند! آنچه در اين ميان
براي طرفين موضوعيت داشته و دارد ،تکميل

بازي مشترکي است که از يکسال گذشته
آغاز شده و هدف از آن ،تکميل پروسه خلع
سالح ايران مي باشد.
نکته سوم به سکوت وزارت امور خارجه
کشورمان در خصوص اظهارات خصمانه مرکل
در قبال ايران و فراتر از آن ،عدول علني و
رسمي وي از توافق هسته اي باز مي گردد.
حال که مقامات محترم وزارت امور خارجه
کشورمان نادرستي فرضيه "تفکيک بازي
اروپا از آمريکا در قبال برجام" را به صورت

عيني ( هر چند دير) لمس کرده اند ،زمان
آن رسيده است تا مواجهه قاطعانه و سختي
با مقامات تروئيکاي اروپايي صورت دهند.
حداقلي ترين اين اقدامات مي تواند احضار
سفراي آلمان و فرانسه به وزارت امور خارجه
و حتي اخراج آنها از کشورمان باشد .مخرج
مشترک اظهارات و مواضع اخير مرکل و
ماکرون" ،تبعيت آنها از سياستهاي برجامي
آمريکا" مي باشد .بديهي است که ديگر
نميتوان چشمها را روي اين مسئله تلخ،

بخش ديپلماتيک
هر اندازه به تاريخ  12ماه مي (  22ارديبهشت ماه)
نزديک تر مي شويم ،تحليلها و نظرات متنوع تري از سوي
شخصيتها،سياستمداران و رسانه هاي غربي در خصوص
برجام و نحوه مواجهه دولت آمريکا با آن مطرح مي شود.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا تلويحا اعالم کرده است
که حدود دو هفته ديگر از توافق هستهاي با ايران خارج
خواهد شد .امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نيز در
سخناني اذعان کرده است که تالش وي براي قانع کردن
ترامپ براي ماندن در برجام بي فايده بوده و احتماال رئيس
جمهور آمريکا از اين توافق در موعد مقرر خارج خواهد شد.
با اين حال اکثر رسانه هاي غربي از ادامه رايزني ها ميان
واشنگتن و تروئيکاي اروپايي بر سر برجام خبر ميدهند.
رايزني هايي که در سطح کارشناسان اروپايي و مقامات
وزارت خارجه اين کشورها در جريان است .سوال اصلي
اينجاست که اين رايزني ها تا چه اندازه اي جنبه حقوقي
دارد ؟ آيا "برجام" در اين رايزني ها به عنوان يک "توافق
حقوقي مستقل" مورد بحث قرار مي گيرد يا از آن به
عنوان يک "سند سياسي" و سوژه اي براي داد و ستد
ميان بازيگران غربي ياد مي شود؟ در اين خصوص نکاتي
وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گيرد:
 - 1منابع غربي اعالم کرده اند که ترامپ در ديدار با
امانوئل ماکرون رئيس جمهو فرانسه  ،نسبت به مذاکرات
کارشناسان اروپايي و آمريکايي بر سر تغيير برجام بيتفاوت
بوده و اعالم کرده است که وي اساسا در جريان محتواي
اين مذاکرات نيست! اين در حالياست که "برايان هوک" به
نمايندگي از وزارت امور خارجه آمريکا مذاکرات فشردهاي
را با مقامات اروپايي در قبال برجام و نحوه تغيير آن آغاز
کرده است .اين اظهار نظر ترامپ نشان مي دهد که تصميم
ترامپ در قبال برجام از قبل اتخاذ شده و حتي وابسته به
"تفاهم حقوقي کارشناسان آمريکايي و اروپايي" نيست .به
عبارت بهتر ،تصميم ترامپ در خصوص توافق هستهاي
با ايران ماهيتي کامال "سياسي" و " از پيش تعيينشده"
دارد .از اين رو دولت ترامپ خود را با يک توافق حقوقي
طرف نميداند .نکته جالب توجه اينکه تروئيکاي اروپايي
نيز چنين رويکردي در قبال برجام دارند .آنها نيز "برجام" را
در قالب يک "تفاهم سياسي" مورد توجه قرار ميدهند و با
توجه به همين مسئله ،نسبت به تغيير مفاد ،محتوا و ماهيت
آن حساسيتي ندارند .موافقت سه کشور انگليس،فرانسه
و آلمان با بازنگري در برجام و تن دادن آنها به مذاکره
با آمريکا با هدف تغيير توافق هسته اي ،در همين راستا
قابل تفسير است.
 - 2اخيرا نشريه "نيوزويک"به نکته قابل تاملي در خصوص
معامالت برجامي اياالت متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي
( در خصوص برجام ) اشاره کرده است :
" اگر رئيسجمهور ترامپ به معناي واقعي خواهان توافق با
پيونگ يانگ است بايد پيشنهادات اروپاييها در خصوص
توافق هستهاي را ببلعد".
اين رويکرد تحليلي ،نه تنها در نشريه نيوزويک  ،بلکه
در اکثر رسانه هاي غربي نيز ظهور و بروز دارد .اينکه
"برجام"تابعي از بازي مشترک اياالت متحده آمريکا و
اتحاديه اروپا و فاکتوري تاثيرگذار بر تحوالت بعدي در نظام
بين الملل محسوب مي شود .در اينجا" ،حفظ برجام" نه
در چارچوب "حفظ يک توافق حقوقي مستقل"  ،بلکه در
چارچوب يک "معامله سياسي" مورد بحث و بررسي قرار
مي گيرد .نکته جالب توجه اينکه اياالت متحده آمريکا و
تروئيکاي اروپايي ،اساسا توجهي نسبت به عقبه حقوقي
برجام ( قطعنامه  2231شوراي امنيت سازمان ملل متحد )
ندارند زيرا با استناد به مکانيسم ماشه  ،طرح دوباره برجام
در شوراي امنيت و استفاده از حق وتوي خود در مواجهه با
توافق هسته اي مي توانند از آن خارج شوند .البته سران
غربي مالحظاتي در خصوص هزينه ها و تبعات اين اقدام
خود دارند ،اما اين مالحظات نيز از جنس "سياسي"
مي باشد نه "حقوقي"!
 - 3واقعيت امر اين است که اياالت متحده آمريکا و
اتحاديه اروپا ،همچنان خود را "قدرتهاي بزرگ" در جهان
دانسته و مواجهه آنها با برجام نيز از همين منظر صورت
مي گيرد" .چالز وبستر" نويسنده غربي در اين خصوص
مي گويد :
"اولين باري که اصطالح «قدرت بزرگ» (در اروپا) مورد
استفاده قرار گرفت براي اشاره به قدرتهاي مهم در دوران
پس از ناپلئون اروپا بود« .قدرتهاي بزرگ» بنيانگذاران
«کنسرت اروپا» بودند که ادعاي دارا بون حق اجراي
مشترک قراردادهاي پس از جنگ را داشتند".
امروز نيز اياالت متحده آمريکا و بازيگران اروپايي  ،در
همان دوران پس از ناپلئون بناپارت به سر مي برند!
آنها همچنان مدعي هستند که "حق اجرا يا عدم اجراي
قراردادهاي بين المللي" را فارغ از عواقب و تبعات حقوقي
آن داشته و مي توانند در قالب يک تصميم گيري سياسي
مشترك توافق را تغيير داده يا اجراي آن را متوقف سازند.
آنها "برجام" را سوژه اي براي معامله خود در قبال ديگر
دغدغه ها و مسائل جاري در نظام بين الملل مي دانند
زيرا نگاه آمريکا و شرکاي اروپايي آن نسبت به تحوالت
بين المللي هيچ گاه تابعي از قواعد حقوقي و ثوابت اخالقي
نبوده است .نبايد فراموش کرد که امروز اياالت متحده
آمريکا و اتحاديه اروپا با بازيگري مقتدر به نام جمهوري
اسالمي ايران مواجه هستند  .ايران اسالمي نه تنها "توافق
يکجانبه بازيگران غربي" بر سر برجام را نمي پذيرد ،بلکه
برخورد سختي با "نقض عهد آمريکا و اروپا در برجام"
خواهد کرد .بدون شک ،بروز هر گونه رفتاري مستقيم
يا غير مستقيم از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست
خارجي کشورمان که مويد ديدگاه "برتري طلبي" آمريکا
و تروئيکاي اروپايي و مقوم "رويکرد سياسي غرب نسبت
به برجام" باشد ،مذموم و نکوهيده خواهد بود .امروز زمان
ارسال سيگنالهاي قوي و محکم به واشنگتن و اروپا فرا
رسيده است .پشيماني اياالت متحده آمريکا و تروئيکاي
اروپايي بر سر نقض عهد مشترکي که صورت داده اند ،بايد
در آينده اي نزديک به درسي تاريخي و عبرت آموز براي
سياستمداران غربي تبديل شود .در اين معادله ،ايستايي
و سکون در برابر خيانتهاي برجامي اياالت متحده آمريکا
و اتحاديه اروپا محلي از اعراب نخواهد داشت .دادن اين
پاسخ کوبنده و قوي ،در سايه اتکا به اصول و ثوابت سياست
خارجي کشورمان ( که مبتني بر سه اصل عزت ،حکمت و
مصلحت مي باشد) کامال امکانپذير خواهد بود.

اما واقعي بست .بايد اين حقيقت را پذيرفت
که "خروج آمريکا از برجام" نه محصول
يکجانبهگرايي آمريکا،بلکه محصول همپيماني
اروپا و آمريکا بوده است .مروري بر مواضع دو
روز اخير رئيس جمهور فرانسه و صدر اعظم
آلمان ،کمک شاياني به درک اين گزاره توسط
دولتمردان ما خواهد کرد .در صورت درک
عيني اين گزاره ،ديگر فريب شوي تبليغاتي
و سياسي افرادي مانند مرکل و ماکرون را
نخواهيم خورد....

