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پیام کوتاه3000141427 :

 -1201خوزستان با سرمایههای گازی و
نفتی که دارد باید آبادترین منطقه کشور
باشد اما بسیاری از بخشهای آن مردم
حتی از آب و برق هم محرومند)4/28( .
 -1021برخی رســانههای اصولگرا چه
عالقــهای به اخبار جنگی و منازعات در
منطقه دارند؟ چقدر به تنشهای منطقه
میپردازند؟ فکر مردم خودمان باشــند.
()4/28
 -1031حق بود مذاکرات وین در دولت
روحانی به پایان میرسید .نباید تعلل در
مذاکرات ایجاد میشد)4/28( .
 -1041چطــور اموال بلوکه شــده آزاد
شــده که بدهیهایمان را به کشورهای
دیگر بدهیم ،اما نمیتوانیم این اموال را
به بانکهای خودمان انتقال دهیم .این
رفع تحریم یک طرفه است)4/28( .
 -1052آمریکا ادعا میکند تحریمهای
آنها شــامل دارو و واکسن کرونا نیست
اگر این طور است چرا دارو و واکسن به
کشور ما نمیرسد؟ ()4/28
 -1105لیســتی کــه از کاندیداهــای
انتخاب شهردار تهران در رسانهها مطرح
شــده هیچکدام مورد قبول ما نیســت.
شورای شــهر دنبال چهرههای محبوب
مردم باشد)4/28( .
 -0817در حال حاضر مشــکل کشور
فضــای مجازی نیســت ،چــرا مجلس
دنبال محدودسازی فضای مجازی است.
()4/28
 -0905ما مایحتاج زندگی مثل آذوقه و
پوشاک را تقریبا نمیتوانیم تهیه کنیم
گرانیهــا قدرت خرید ما را از بین برده.
خجالت زده روی خانواده هســتیم .چرا
باید ما چنین وضعــی را تحمل کنیم؟
()4/28
 -0920آقای روحانی! شما دائم میگویید
اگر تحریم نبود کرونا نبود .شما چقدر به
اگرها میچسبید؟ چه فایدهای تحریمها
که رفع نشد .به هر دلیلی که باشد مهم
این است مردم در رنج هستند .چه فایده
که عمر برجام هــم کوتاه بود .مخالفان
برجام هم سنگاندازی کردند)4/28( .
 -0931مراســم عزا و عروسی به خاطر
شــرایط کرونا تعطیل اســت .پس چرا
اجــازه میدهنــد برخی مراســمها و
تجمعات برگزار شود؟ ()4/28
? مدرســهای در خیابان ایــران تهران
جزو محدوده آمــوزش و پرورش منطقه
دوازده (همــان طــور کــه در تصویــر
مشاهده میکنید) ،مدت هاست به دلیل
بیتوجهی آموزش و پرورش ،به متروکه
تبدیل شده و ساکنان و رهگذران با دیدن
آن ســواالتی به ذهنشان خطور میکند
که چرا مدرســه به حال خود رها شده؟
هم خــاک میخورد و هم چهره محله را
متروکه جلوه میدهد .علی از تهران
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گزارش

علی بیگدلی استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد اصلیترین درخواستهای آمریکا از چین را تشریح کرد

از ایران فاصله بگیر ،با روسیه مهربان نباش!

آمدن
بگو مگوی چین و آمریکا تازگی ندارد! همین روزها بود که ترامپ «کمونیسم هراسی» را بهانه کرد و از «چینی ها» خواست به ایاالت متحدهی آمریکا «غرامت» بدهند .از بعدِ روی کار
ِ
بایدن  ۷۸ساله!» اما چنین به نظر میرسد که نگاه کاخ سفید به مناطق مناقشه برانگیز در جهان عوض شده است گویی؛ تصمیم دارد به جای چانه زدن با کرهی شمالی ،سر میزی بنشیند که
«جو
ِ
چین و روسیه حضور دارند و یا به جای حضور در نشست دراز دامن  ،۵+۱رو در رو با ایران ،به واکاوی مشکالت بپردازد اما مسئلهی چین ،به قدری بزرگ است که برای نشست و چانه زنی؛ «وندی
شرمن» راهی میشود .بیگدلی میگوید« :گسیل داشتن وندی شرمن یعنی عزم جدی آمریکا!» این استاد تاریخ دانشگاه معتقد است« :دعوای آمریکا با پکن ،صوری و زرگری است (!) کاخ سفید
میخواهد چین از ایران و روسیه فاصله بگیرد ،آمریکا تالش میکند در صورت نیاز به ائتالف جهانی علیه ایران ،چین نیز در جناح و جبههی آمریکا باشد و نه همراه و همگام با تهران!»
آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک استاد تاریخ در گفتگو با آفتاب یزد در واکنش به دیدار
پرتنش واشنگتن  -پکن ،به چند نکتهی مهم اشاره میکند از جمله این که:
و گفتگوهای
ِ
«وقتی برای این دیدار «وندی شرمن» سرتیم آمریکاییها میشود یعنی ،مسئله فقط چین
نیســت ،ایران و کره شمالی نیست ،دریای زرد نیست ،تایوان و هنگ کنگ نیست بلکه،
همهی اینها هست از همه مهمتر روسیه! »
علی بیگدلی خاطرنشان میکند« :وندی شرمن ،مسئول میز کرهی شمالی در وزارت امور
خارجهی آمریکا بوده ،از تجربیات مفیدی در مذاکره و شناخت دقیقی از مناسبات شرق
دور برخوردار است به همین دلیل ،وقتی به خط سیر مذاکرات دقت کنیم متوجه میشویم
خواستهی آمریکا از چین اقتصادی نیست ،حتی حقوق بشری و در حوزهی «کروناویروس»
نیز نیست بلکه کام ً
ال سیاسی و بینالمللی است» .
حق با این استاد برجستهی دانشگاه است چون وندی شرمن دربارهی مذاکره با چینیها
میگوید« :آمریکا از رقابت شــدید اقتصادی با چین استقبال میکند اما نمیخواهد این
کشور به سمت درگیری تغییر مسیر دهد ».بیگدلی اما برای عبارت «پیش رفتن به سمت
درگیری» نیز پاســخی درخور دارد« :چینیها به هیچ وجه اهل مناقشــات رو در رو و در
نهایت نظامی نیســتند اما اگر میبینید در دیدار با وندی شرمن و یا پیش از حضور او در
چین ،از لحن تندی بهرهمند شدهاند بدان دلیل است که به طرف آمریکایی گوشزد کنند
دست خالی پشت میز مذاکره ننشیند!»
کارت سوختهی آمریکاییها
> دعواهای حقوق بشری
ِ

از بع ِد روی کار آمدن «جوبایدن» این برای دومین بار اســت که مقامات پکن و واشنگتن
رو در روی یکدیگر مینشینند؛ نشست پرتنش نخست ،ماه مارس در آالسکا با حضور آنتونی
بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا و یانگ جیچی ،دیپلمات ارشد چین برگزار شد.
پیشــتر در گفت و شــنودهایی که با علی بیگدلی و دیگر کارشناسان مسائل بینالمللی
داشــتیم ،بارها بر سر مواضع حقوق بشری آمریکاییها علیه دیگر کشورها به تبادل نظر
پرداخته بودیم از جمله پیش از دیدار جوبایدن و والدیمیر پوتین .بیگدلی در آن گفت و
شنودها تأکید کرده بود؛ «آمریکاییها با توجه به موارد عدیدهای از مسائل حقوق بشری
و تعرض به آزادیهای مدنی به خصوص علیه ســیاه پوســتان از جمله قتل جورج فلوید
نمیتوانند دســت و پای دیگر کشــورها را در این فقره در زنجیر کنند ».البته بیگدلی به
صراحت میگوید« :وقتی کشوری در قانون اساسیاش چیزی به نام «حقوق بشر» ندارد
البد اعتقادی نیز بدان ندارد! » و افزوده بود« :از این منظر ،روسیه و آمریکا در مباحث حقوق
بشری به اصطالح حریف یکدیگر هستند و چه بسا سنبهی روسها پرزورتر نیز باشد».
در دیــدار اخیر که آن را دیداری «پرتنش» لقــب داده اند؛ از جمله اعتراضات چینیها
به همین مسئله اســت ،چین به انتقاد آمریکاییها درباره مسائل حقوق بشری و توسعه
ارضی خود اعتراض داشــته و بارها گفته اســت که وقتی آمریکا توسعه چین را سرکوب
میکند ،نمیتواند انتظار همکاری داشته باشد؛ البته به دالیلی که در خالل همین گزارش
به صراحت و تلویحاً بدان اشاره خواهیم کرد ،وندی شرمن ایراد آن اتهامها رد کرد.
در خالل صدها مصاحبه و گفت و نشود ،از «حسین کنعانی مقدم» تحلیلگر مسائل سیاسی،
نزدیک به اصولگرایان آموختم؛ همواره «سیاستهای اعالمی» با «سیاستهای ا ِعمالی»
متفاوت اســت پس وقتی در خبرها میخوانیم« :به گفته وندی شــرمن ،آنها گفتگوی
«دوستانهای» در مسائل مورد اختالف داشتند و او لیست بلند باالیی از نگرانیهای آمریکا
شامل «جنایت علیه بشریت» علیه مسلمانان در منطقه سین کیانگ ،سرکوب دموکراسی
در هنگ کنگ ،اســتفاده چین از قدرت اقتصادی خود برای فشار بر دیگران و «اقدامات
خصمانه» علیه تایوان و در دریای چین جنوبی و شــرقی ارائه داد » .و یا این که« :شرمن
همچنین گفت ،ایاالت متحده از رقابت شدید استقبال میکند و معتقد است رشد چین
و بهتر کردن زندگی مردم خودش مهم اســت ،اما این باید به صورتی باشد که با قوانین
بینالمللی همخوانی داشــته و کشورهای دیگر را تضعیف نکند ».وندی شرمن همچنین
گفته« :ما از آنها انتظار داریم که درک کنند حقوق بشر فقط یک مسئله داخلی نیست.
آنها یک تعهد جهانی دارند که طبق اعالمیه جهانی سازمان ملل در خصوص حقوق بشر
به آن متعهد شدهاند ».اما بنا نداریم خود را ال به الی این عبارات و اصطالحات مچاله کنیم
چون ســخت است بپذیریم وندی شرمن از واشنگتن به پکن رفته باشد تا این مسائل را
با چینیها در میان بگذارد مسائلی که همهی روزها ،بارها و بارها در رسانههای آمریکایی
مرور میشود» .
علی بیگدلی پیشبینی کرده بود به زودی مقامات کشــورهای چین و آمریکا در سطوح
مختلف ،از میانی تا ارشد ،رو در روی هم قرار خواهند گرفت تا ادامهی تغییرات در «نظم
پسانوین جهانی» را کامل کنند .بیگدلی ،هنگامی که «بایدن» و «پوتین» در جایی به جز
روسیه و آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند به صراحت گفت« :دیدار بعدی مقامات آمریکایی
با چینیها خواهد بود» و چنین شد ،آن هم نه در خاک کشور ثالث که در خاک چین!
> آمریکا برای رخدادهای جهانی و منطقهای سه پالن دارد!

? شاخ و برگ درختان در بزرگراه امام
علی (ع) ،ابتدای خیابان پاســدار گمنام
روی تابلــوی راهنمایی ایــن خیابان را
پوشانده و دیده نمیشود ،افراد غیر بومی
با مشــکل مواجه میشوند .خواهشمند
است مســئوالن شــهرداری نسبت به
هرس شاخ و برگ درختان اقدام کند.
? متاســفانه هــر روز کــه میگذرد
به جــای کاهش مرگ و میــر بیماران
کرونایی ،شــاهد افزایش آنان هستیم.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
چه توضیح و توجیه قانونی دارد؟
? برخیها از این که ورزشــکاران پس
از برگزاری مســابقات برنده میشــوند
بابت پیروزی تیمشــان پاداش دریافت
میکننــد ،ناراضی اند .ایــن موضوع در
تمامی کشــورها رایج اســت تیمی که
بــا تالش فــراوان ،رقیبان را شکســت
داده ،به بازیکنانشــان پاداش میدهند.
ورزشــکارانی که سالها زحمت کشیده
تا بــرای کشــور افتخارآفرینــی کنند
آیا اســتحقاق دریافت پــاداش ندارند؟
علیاکبر از تهران
? ماموران ســدمعبر شهرداری منطقه
سیزده دستفروشان و جوانان بیکار مقابل
مترو شــهدا جمع آوری میکنند ،بهتر
است بازارچه محلی برایشان تعیین کنند.
پیامهای مردمی در صفحات 7-4
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اندکی باید از موضوع چین و آمریکا فاصله بگیریم و به خاورمیانه ســرک بکشــیم جایی
که ماهها اســت لبنان نتوانسته تشکیل دولت بدهد ،عراق خود را در فضایی ملتهب برای
انتخابات  ۱۰اکتبر آماده میکند ،و مرز سوریه و عراق و سوریه و ترکیه همچنان در اختیار
تروریستها و نیروهای بیگانه است .جایی که اردن ،عراق و مصر روی «هالل شیعی» تمرکز
کرده اند ،عربستان با تمام توان به دنبال حل مسئلهی یمن است و امارات غرق در ماه عسل
عادی شدن روابط با اسرائیل!
در فقرهی سفر الکاظمی به عراق ،گزینههای محتمل را در گفتگو با «محمدصالح صدقیان»
مرور میکردیم که داستانی عجیب را طرح کرد و گفت« :در لبنان در سال  ۱۹۷۵یعنی
همان ســالی که جنگ داخلی شروع شــد آن زمان رئیس حزب الوطنی کمیل شمعون
بود که از ریش سفیدهای سیاسیون در منطقه بود از او پرسیدند آیا این جنگ به تقسیم
لبنان منتهی خواهدشــد؟ (یعنی آیا تقسیم لبنان نیز مطرح است؟) ایشان پاسخ داد به
عراق بستگی دارد اگر عراق تقسیم شد لبنان هم چنین خواهد شد .االن در عراق مسئله
تقسیم عراق و جدا شدن جنوب عراق از کردستان از منطقه غرب عراق یعنی سنیهای
عراق مطرح است .سنیها هم مدام تهدید میکنند که اگر آمریکاییها از عراق خارج شدند
روی مسئله اقلیم سنیها متمرکز خواهیم شد ».در این داستان چند مسئله نهفته است:
 اول این که سرنوشت برخی از کشورها یا شبیه دیگر کشورها است یا به هم گره خوردهاست؛ چرا؟ چون سناریوی این کشــورها را تماماً آمریکایی ها ،انگلیسیها و اسرائیلیها
نوشتهاند!
 دو دیگر این که آمریکاییها در مناطق بحرانی و مهم همواره سه پالن یا گزینه روی میزدارند؛ الف /هرج و مرج و مسائل حاد اقتصادی و اجتماعی ،ب /درگیریهای نظامی و اشغال
تحت عنوان نیروهای بینالمللی حافظ صلح همانی که در عراق و افغانســتان رخ داد ،ج/
روی کار آوردن حکومتی کامال دست نشانده و وابسته؛ در عراق نخست وزیری الکاظمی
قطعا تابعی از انتخابات نیســت بلکه به گفتهی «محبعلی» ،کارشناس مسائل خاورمیانه،
«همیشه کارت سفید آمریکاییها کارساز است همانطور که غنی در افغانستان به پشتوانهی
آمریکاییها بر سریر قدرت تکیه میزند».

درباره خشک کردن
هورالعظیم
ادامه از صفحه اول:
دو ســال پیش ،سیل در خوزستان جاری شد و همان زمان شایعاتی ایجاد شد که
نفتیها آب را به روی هورالعظیم بســتهاند تا تاسیسات نفتی آسیب نبیند و همین
باعث شــده آب به خانههای مردم برود! در حالیکه آن زمان حجم آب به حدی در
هورالعظیم افزایش یافته بود که نه تنها مخازن پایین دســت هم پرآب شد و تولید

> وندی شرمن ،مسئول میز کرهی شمالی در وزارت امور
خارجهی آمریــکا بوده ،از تجربیات مفیــدی در مذاکره و
شناخت دقیقی از مناسبات شــرق دور برخوردار است به
همین دلیل ،وقتی به خط سیر مذاکرات دقت کنیم متوجه
میشویم خواســتهی آمریکا از چین اقتصادی نیست ،حتی
حقوق بشــری و در حوزهی «کروناویروس» نیز نیست بلکه
کام ً
ال سیاسی و بینالمللی است
> مسئلهای که به غلط در مجامع سیاسی ایران و بعض ًا جهان
جاافتاده و آمریکاییها نیز از آن موضوع نه تنها ناخرســند
نیستند بله بدان دامن نیز میزنند این که؛ برجام مسئلهای
بین ایران و آمریکا ،دو کشــوری که از حادثهی گروگانگیری
کارکنان سفارت آمریکا در ایران هیچ رابطهای با هم ندارند
و بارها بر ســر مسائل مهم فی مابین ،منطقهای و بینالمللی
تا لبهی پرتــگاه رویارویی نظامی پیش رفته اند .تالش برای
محدود کردنِ برجام به نقطــهی اختالفی ایران و آمریکا از
تلخترین مسائلی است که همواره شاهد آن بودهایم و از آن
ضربتها نوش جان کرده ایم
> آمریکا یک مسئله را به خوبی میداند و آن این که در هر
صورت چین و روسیه بر ایران سیطرهی سیاسی دارند پس،
وندی شرمن در کتاب خود  -بدون هراس یادآور میشود:
«با این حال ،همان طور که روسها در مسائل مختلف مانند
کره شــمالی به نظر چینیها توجه میکنند ،چین نیز اغلب
در مذاکرات با ایران از روسها پیــروی میکرد و با آنها
همکاری نزدیک داشت».
همهی این اتفاقات در همسایگی ایران در حال رخ دادن است .در شرق و غرب ،در شمال و
جنوب ایران ،دریایی از جنگ و به همریختگی و مسائل حاد سیاسی بیداد میکند.
حال بازگردیم به وندی شــرمن و سفرش به چین ،جایی که همه احتمال میدهند این
داستان آن چیزی که اعالم
دو کشور در حال حل و فصل مشکالت فی مابین هستند اما
ِ
میشود با آن چیزی که در نهایت ا ِعمال میشود ،کیلومترها فاصله دارد.
> برجام یک مسئلهی جهانی است نه مسئلهای بین ایران و آمریکا!

در این پاراگراف ،یک بستهی محیرالعقول نشان داده میشود« :اتحادیهی اروپا ،روسیه
و چین همواره معتقد بودند که به ایران اجازهی غنیســازی محدودی داده شــود تا
ایرانیها بتوانند ادعا کنند که برنامهی هســتهای بومی که به آن میبالیدند ،دســت
نخورده باقی مانده اســت .پذیرفتن غنیسازی محدود به مذاکرهکنندگان ایرانی این
اجازه را میداد تا در دیگر زمینهها امتیاز بدهند ».آن چه نباید از نظر دور نگه داشته
شــود این که ،دست بر قضا ،برخالف تمامی شانتاژهای سیاسی ،وندی شرمن اعتراف
میکنــد« :در عوض ،این آمریکا بود که از زمــان بوش به طور جدی مخالف هرگونه
غنیســازی بود ».یعنی اگــر به دقت بنگریم خواهیم دید؛ ارزش موافق غنیســازی
محدود توســط ایران بودن به مراتب زیان بارتر از مخالف هرگونه غنیســازی توسط
ایران بودن اســت و این همان مسئلهای اســت که آمریکاییها به آسانی در جامعهی
جهانی جا انداخته و از آن ســوء استفادهها میکنند یعنی از سویی در نقش پلیس ب ِد
مال
داســتان ظاهر میشوند و از ســویی دیگر بهترین بهره برداریها را در این رابطه ِ
خود میکنند.
آمریکا یک مســئله را به خوبی میداند و آن این که در هر صورت چین و روسیه بر ایران
سیطرهی سیاسی دارند پس ،وندی شرمن در کتاب خود  -بدون هراس یادآور میشود« :با
این حال ،همان طور که روسها در مسائل مختلف مانند کره شمالی به نظر چینیها توجه
میکنند ،چین نیز اغلب در مذاکرات با ایران از روسها پیروی میکرد و با آنها همکاری
نزدیک داشت».
برای این که بهتر ،دقیقتر و عمیقتر به مذاکرات چین و آمریکا و رابطهی آن با جمهوری
اسالمی ایران واقف شویم نخست به بخش دیگری از کتاب وندی شرمن توجه کنید.
در میان یادداشــتهای وندی شــرمن با موضوع «مذاکرات هسته ای» در کتاب «بدون
هراس» این نکته قابل تأمل و بسیار جالب توجه است« :رهبر تیم مذاکراتی چین معاون
سیاسی وزارت خارجه نبود  -معاون سیاسی آنها فقط در مواردی به مذاکرات سر میزد -
بلکه متخصصی در زمین هیعدم اشاعهی تسلیحات هستهای با تیمی بزرگ بود .وانگ ،وزیر
خارجهی چین ،تنها در مواقعی که دیگر وزیران خارجه در مذاکرات حاضر میشدند میآمد
و تالش میکرد نظرات چین را منتقل سازد ،ولی چینیها فقط زمانی نقش عمدهتری به
عهده گرفتند که ایرانیها تمایل بیشتری به طراحی آنها از راکتور جایگزین راکتور اراک
نشان دادند و حتی آن موقع هم چینیها تردید داشتند .چینیها تمایل زیادی نداشتند
در پروژهای کار کنند که تحت بازرسی آژانس بینالمللی انرژی هستهای قرار داشت .دیگر
تیمهای مذاکرهکننده از این موضوع خوشحال بودند ،زیرا ما تمایل ایران به طراحی چین
را راهی میدیدیم که از آن طریق میشد چین را نسبت به کلیت توافق متعهدتر ساخت.
این هنجار بسیار مهمی است که هرکسی وظیفهای را برعهده بگیرد تا بتوان به مسئولیتی
مشترک دست یافت( .صص»)۲۲۱-۲۲۲ :
علی بیگدلی استاد تاریخ دانشگاه و روزنامه نگار باسابقه دست روی همین مسئله میگذارد
که« :دیدار مقامات آمریکا و چین حاوی چند پیام است:
 نخست این که آمریکا روی مذاکرات وین حساب ویژهای باز کرده اما برای هر رخدادییک ما به ازاء نیز آماده کرده است از جمله این که اگر این مذاکرات بنا بر هر دلیل به بن
بست رسید از مسیر سازمان ملل و فصل هفتم منشور ،آمریکا بدون کوچکترین زحمتی به
هرآن چه میخواهد دست پیدا کند.
 دوم این که در نهایت چین و روسیه دوستان نزدیکی هستند و علی رغم اختالفات کهنهو قدیمی که وجود دارد ،مقامات پکن و مسکو صالح نمیدانند در این برهه سنگهای خود
را به اصطالح وا بکنند پس روابط خود را در محدودههایی گسترش میدهند از جمله در
مسائل انرژی جایی که همچنان جای خالی ایران ملموس است.
 سومین مسئله نزدیکی مقامات ایران و چین است ،آمریکا نمیخواهد در هنگامهی نیاز بهائتالف جهانی علیه ایران تازه شروع به رایزنی کند پس از هم اکنون با امتیازهایی در غرب
خاورمیانه و مناطقی از جهان به سراغ چینیها رفته تا هم آنها را متقاعد کند در موقع
لزوم از ایران فاصله بگیرند و هم این که آنها را تهییج کند تا بیشتر از این به سیاستهای
تهران دل نبندند!
 به عنوان چهارمین موضوع ،بیگدلی همچنین معتقد است در کنار این مسئله نیم نگاهینیز به روسها دارند .این استاد دانشگاه میگوید :این که برخی پوتین را منزوی و روسیه
را کشوری ضعیف میپندارند اصال درست نیست .آمریکاییها بیشتر از وحشت داشتن از
روسیه از ِ
مثلث تهران ،پکن و مسکو وحشت دارند و حضور وندی شرمن در چین دقیقاً برای
پیدا کردن راه حلی برای این موضوع است!

مسئلهای که به غلط در مجامع سیاسی ایران و بعضاً جهان جاافتاده و آمریکاییها نیز از آن
موضوع نه تنها ناخرسند نیستند بله بدان دامن نیز میزنند این که؛ برجام مسئلهای بین
ایران و آمریکا ،دو کشوری که از حادثهی گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران هیچ
رابطهای با هم ندارند و بارها بر سر مسائل مهم فی مابین ،منطقهای و بینالمللی تا لبهی
کردن برجام به نقطهی اختالفی
پرتگاه رویارویی نظامی پیش رفته اند .تالش برای محدود
ِ
ایران و آمریکا از تلخترین مســائلی است که همواره شــاهد آن بودهایم و از آن ضربتها
نوشجان کردهایم .برای نشان دادن ظرافتها و دقایق این موضوع کافی است چند سطر از
سطرهای مهم کتاب یکی از اعضای تیم مذاکرات برجام را مرور کنیم.
«وندی شرمن» در کتاب خود  -بدون هراس  -که به موضوع مذاکرات هستهای با ایران
اختصاص دارد در چند نوبت از عبارت چین و در چند نوبت نیز به عبارت چین و روسیه
اشاره دارد از جمله در صفحه  ۱۱۸این کتاب (بدون هراس ،نشر سروش) مینویسد« :هر
شــش کشــور حاضر و نمایندگان اتحادیهی اروپا هم نظر بودند که نباید بگذاریم ایران
به صالح هســتهای دســت یابد ،اما در زیر این اصل واحد ،هرکدام انگیزههای خودشان
را داشــتند .هر طرفی به دنبال دســتآورد خاصی از این مذاکرات بود .اروپایی ها ،جدا
از منافع امنیتی شــاه ،میخواســتند تجارت نفت به وضع سابق بازگردد و فعالیتهای
سودمند اقتصادیشان با ایران از سر گرفته شود؛ آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی و پلیس
جهان خود را مسئول میدید تا ایران از آزادی جدیدی که به دست میآورد برای تهدید
متحدانمان در خاورمیانه استفاده نکند؛ تهدیدی که در صورت دستیابی ایران به سالح
هستهای جدیتر نیز میشد؛ «روسیه و چین» که هر دو روابط قوی خود را با ایران حفظ
کرده بودند ،میخواستند این رابطه با ایران بعد فرآیند مذاکرات پابرجا بماند» .
نکتهی بسیار مهمی است که باید با دقت و ریز بینی بیشتری مطالعه شود« :هر شش کشور
حاضر و نمایندگان اتحادیهی اروپا هم نظر بودند که نباید بگذاریم ایران به صالح هستهای
دست یابد ،اما در زیر این اصل واحد ،هرکدام انگیزههای خودشان را داشتند».
در جایی از کتاب به یک مسئلهی تلخ اشاره میشود و شاید باید گفت« :خیلی تلخ»؛ وندی
شرمن در جایی دیگر از همان کتاب  -بدون هراس  -مینویسد« :در بین بخشهای درون
پرانتز،بندی بود که به ایران اجازهی غنیسازی محدود را ،تا حدی که برای مصارف صلحآمیز
مانند انرژی و آزمایشهای دارویی کافی باشــد ،میداد .در عوض ایران به بازرسیهای به
شدت سخت تأسیساتش که از طرف کارشناسان بیطرف آژانس انرژی هستهای صورت
میگرفت ،گردن مینهاد .این پیشــنهاد ،اعضای  ۵+۱را شگفت زده میکرد ،نه این که با
آن مخالفتی داشته باشــند ،بلکه برعکس ،اتحادیهی اروپا ،روسیه و چین همواره معتقد
بودند که به ایران اجازهی غنیســازی محدودی داده شود تا ایرانیهای بتوانند ادعا کنند
که برنامهی هستهای بومی که به آن میبالیدند ،دست نخورده باقی مانده است .پذیرفتن
غنیسازی محدود به مذاکرهکنندگان ایرانی این اجازه را میداد تا در دیگر زمینهها امتیاز
بدهند .در عوض ،این آمریکا بود که از زمان بوش به طور جدی مخالف هرگونه غنیسازی
بود( .ص»)۱۳۰ :

آن چه از مذاکرات سه جانبهی ریاض ،تهران و بغداد معلوم شده این که؛ عربستان مشکلی
با برجام ندارد چون طرفهای غربی به عربستان این اطمینان را دادهاند که از برجام لطمهای
به اعراب نخواهد رســید پس اگر میبینیم عربســتان مسائل فی مابین خود و جمهوری
اسالمی ایران را به مذاکرات برجام گره میزند دو دلیل عمده دارد.
ریچارد هاس ،رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا همانی که معتقد است:
«عصر پســاآمریکا آغاز شده اســت» یک نظریه یا دکترین بسیار مشخص دارد و آن
این که« :قدرتهای بزرگ برای حل بحرانهای منطقهای و مهار قدرتهای کوچک
همــکاری کنند ».در جهت مقابل امــا نظریهی مهمتری نیز وجود دارد و آن این که
«قدرتهای کوچک و بازیگران منطقهای در سطوح پایینتر از قدرتهای بینالمللی
و بازیگــران جهانی و قدرتهای برتر ،برای در امــان ماندن از رقبای منطقهای خود
و نیز کوتاه کردن شــر آنها همواره متوســل به قدرتهای بزرگ میشوند .در یک
رابطهی دو سر سود ،عربستان و آمریکا چون میدانند حل مسئلهی یمن نه از طریق
جنگ و نه از طریق کشــورهایی نظیر عمان یا حتی سازمان ملل که از طریق ایران
آسانتر است پس حل پیچیدگیهای برجام را منوط به حل مسئلهی یمن میکنند
و همین مســئله به طوالنیتر شــدن نشستهای وین میشــود جایی که همچنان
جهانیان در این اندیشه هستند که اختالفات ایران و آمریکا باعث به بن بست کشیده
شــدن مذاکرات است که هست اما بهانهای اســت تا گرههای دیگ ِر منطقه به دست
ِ
ایران باز شود!
مسئلهی دیگر اما عادی شدن روابط امارات و اسرائیل است مسئلهای که اینک به یکی از
نقاط اختالف اعراب نیز تبدیل شده است .ایران به عنوان شناخته شدهترین دشمن اسرائیل
بهترین کشور برای نزدیک شدن بدان است یعنی نزدیک شدن حتی صوری ریاض به تهران
میتوان بسیاری از مسائل منطقهای را بر هم بزند و این یعنی بازهم پای ایران در میان است.
وندی شــرمن از چین راهی عمان شد تا سفر «سلطان هیثم» به عربستان ارزیابی شود،
مســئلهی یمن و نقش عمان در این منطقهای جهان مشخص شود و از پتانسیل عمان
در مواجهه با ایران در موقع لزوم درســت بهرهبرداری شود .وندی شرمن از مسقط راهی
ژنو میشــود تا با همکار روس خود سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه ،به
گفتگوهای کنترل تسلیحات هستهای بپردازد یعنی سفری که از پکن به ژنو ختم میشود
و در تمامی مسیر پروندهای که زیر بغل شرمن جا به جا میشود پروندهی تهران ،پکن و
مسکو است!

نفت متوقف شــد ،بلکــه به دلیل حجم باالی آب و جلوگیری از بروز خســارت به
مردم ،دایکهای مرزی هم باز شــد و بخش زیادی از آب به ســمت عراق جریان
یافت .آنچه درباره خشکســالی در هورالعظیم باید مورد بررسی قرار گیرد ،اتفاقاتی
است که در دو سال اخیر پس از سیل خوزستان رخ داده و مثال خروجی کرخه به
 ۴۰متر مکعب در ثانیه کاهش یافته و آنچه مربوط به ده ســال پیش است ،کمکی
به حل مشــکل نمیکند و تنها این شــائبه را ایجاد میکند کــه نفت هنوز هم در
حال خشــکاندن هورالعظیم است که البته هر کسی به منطقه رفته باشد ،میداند
اینطور نیست.
خالصه اینکه اوال موضوع مصوبه خشکاندن هورالعظیم مصوبه اشتباهی بود ،اما نه

اجرا شد و نه ربطی به خشکسالی دارد؛ ثانیا استخراج نفت در هورالعظیم از ابتدا با
مجوز ســازمان محیط زیست و بدون خشکاندن هور انجام شد و ثالثا پس از سیل
خوزســتان ،به دستور وزیر نفت ،تولید نفت در منطقه متوقف شد تا مبادا به دلیل
جلوگیری از ورود آب به پایین دست تاالب ،مشکالت حاصل از سیل ،بیشتر شود.
در واقع همان زمان که نفتیها تالش میکردند تا به سیلزدگان کمک کنند ،متهم
هم میشدند! شاید بهتر باشد برای روشن شدن ابعاد موضوع ،به جای طرح ادعاهای
یک طرفه که در فضای احساسی فعلی کمکی به حل موضوع نمیکند ،هر دو طرف
ماجرا در قالب یک مناظره ،این موضوع را بررســی کنند تا از طرح ادعاهایی که به
جز ایجاد نگرانی برای افکار عمومی ،حاصلی ندارد خودداری شود.

> یمن نقطهی تالقی ایران و آمریکا بیرون از دایرهی برجام

