دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

پکن :دیپلماتهای آمریکایی اصال به المپیک دعوت نشدهاند!

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تصمیم آمریکا برای بایکوت
دیپلماتیک المپیک پکن گفت که چین اقدامات «تالفی جویانه قاطعی»
در این زمینه انجام خواهد داد .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین بدون اشاره
به اقداماتی که پکن در پاسخ به آن در نظر دارد ،گفت :چین نارضایتی
خود را ابراز میکند و به شــدت با تصمیم آمریکا مخالفت میکند .ما
پیشــتر اعتراض رسمی خود را در برابر تصمیم آمریکا نشان دادهایم و
همچنین اقدامات متقابل شدیدی را اتخاذ خواهیم کرد .لیجیان افزود که

آمریکا باید از سیاسی کردن ورزش و هیاهوی به اصطالح
«بایکوت دیپلماتیک» دست بردارد تا بر گفتگو و همکاری
چین و آمریکا در زمینههای مهم تاثیری نگذارد .وی افزود:
سیاستمداران ایاالت متحده بدون اینکه به بازیها دعوت
شوندبه«بایکوتدیپلماتیک»تبلیغاتمیکنند.هدفاین
تفکر واهی و خودنمایی ،سیاسی است .سخنگوی وزارت خارجه چین
این تحریم را «تمسخر منشور المپیک» و «توهین جدی به ۱.۴میلیارد
چینی» خواند .از ســوی دیگر لیو پنگیو ،سخنگوی سفارت چین در

سیاسی
آمریکا در توییتر نوشــت« :سیاســتمدارانی که خواهان
تحریم المپیک  ۲۰۲۲پکن هســتند ،این کار را به خاطر
منافع و موضعگیری سیاسی خود انجام میدهند .در واقع،
هیچکس به آمدن یاعدم حضور این افراد اهمیتی نمیدهد و
هیچ تاثیری بر برگزاری موفقیتآمیز #پکن ۲۰۲۲ندارد.».
واشنگتن اعالم کرده که هیچ دیپلمات و نماینده رسمی را به بازیهای
زمســتانی  ۲۰۲۲نخواهد فرستاد اما خاطرنشــان کرد که ورزشکاران
آمریکایی در این رویداد شرکت خواهند کرد.

بررسی تحوالت منطقه و رویکرد تهران در گفتگوی آفتاب یزد با محبعلی ،کارشناس مسائل خاورمیانه

استمرار«دیپلماسیمدارا»

آفتــاب یزد  -رضا بردســتانی :مجموعهای از آینــد و روندها
و تحوالت منطقه ای ،این احســاس را ایجاد میکند که بخشــی از
برنامهی خروج آمریکا از خاورمیانه به این مسئلهی منوط شده تا تنش
بین کشــورهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر کاهش پیدا کند .در کنار این
ِ
مسئله ،از دو دههی گذشته تا به امروز ،طبیعتاً
ِ
ژئوپلیتیک منطقهی
خاورمیانه دستخوش تغییرات گستردهای شده است؛ پایان صدام ،آغاز
تغییرات در خاندان آل ســعود ،تغییر دیدگا ِه حکام اماراتی در کنا ِر
حضور پررنگتر اســرائیلی ها ،به خودی خود حکایت از آن دارد که
الگوی رفتاری حاکمان کشورهای خاورمیانه چندان با ابتدای هزارهی
سوم همخوانی ندارد و تغییرات را از درون آغاز کرده است.
محبعلی معتقد است ،عادیســازی روابط برخی کشورهای عربی با
اسرائیل و نیز حضور گستردهی اسرائیلیها در کشورهای همسایه با
ایران نیز به این مسئله یا به نوعی ایجاد فشار مربوط بوده و نشان از آن
دارد که نه خاورمیانه آن خاورمیانهی همیشگی است و نه مناسبات
بین کشورهای منطقه میتواند به همان روال همیشه ادامه داده شود.
> از دخالت حداکثری تا دخالت حداقلی آمریکا در خاورمیانه

محبعلــی با اشــاره به تغییراتی کــه در سیاســتهای بین المللی
آمریکاییها ایجاد شده به این نکته اشاره میکند که آمریکای بوش،
اوباما و ترامپ همواره در خاورمیانه دخالت حداکثری داشتهاند اما از
اواخر دوران ترامــپ و آغاز بایدن و از آن جایی که در تالش بودهاند
تا از خاورمیانه به سمت آسیای جنوب شرقی کوچ کنند و بیشتر بر
قدرتهای بزرگی چون چین و روســیه متمرکز شوند قطعاً دوست
ندارند یک خاورمیانهی سرتاسر تنش و آتش ،پشت سر خود بر جای
گذارند به همین دلیل اســت که ضمن این که سایهی سنگین خود
را از خاورمیانه برداشتهاند غیر مستقیم کشورهای منطقه را ترغیب
کردهاند تا بسیاری از اختالفات موجود را کاهش دهند و همین مسئله
باعث شده تا ما شاهد تحوالت مثبت منطقهای باشیم.
محبعلی به این نکته نیز اشــاره میکند که بخشی از این تالشها به
کاهش تنش فی مابین کشورهای عرب منطقه با ایران منتهی شده
است ضمن آن که ایران نیز در رفتار و گفتار خود شروع به ایجاد تغییر
و تحوالتی کرده است.
> خاورمیانهی فعلی مناسبتی با خاورمیانهی دو دههی قبل ندارد!

محبعلی سفیر اسبق ایران در مالزی در گفت و گو با آفتاب یزد ضمن
اشاره به این موضوع که کشــورهای عربی ،متأثر از یکدیگر هستند
میگویــد :در ماجرای بهار عربی دیدیم که اگرچه ماجرا از شــمال
آفریقا آغاز شــد اما خیلی زود به دیگر کشــورها نیز سرایت کرد در
دیگر مسائل نیز مسئله به همین شکل است یعنی تحوالتی که شامل
عربستان یا امارات میشود به طور قطع دیگر کشورهای عربی را نیز
در بر میگیرد به تعبیری صحیحتر این کشورها از روی دست یکدیگر
برنامه مینویسند.
این دیپلمات پیشــین اضافه میکند :یکی از بیماریهای مســری در
جهان عرب آن است که حاکمان این کشورها به نوعی خود را مرکز
جهان هســتی و قدرت الیزال حس میکنند ،معمر قذافی در لیبی،
صدام در عراق ،حافظ اسد در سوریه ،و خاندان آل سعود در عربستان
همگی پیرو این مدل فکری بودند فلذا این که میبینید عربستانیها
خــود را برادر بزرگتر و صاحب اختیار دیگر کشــورهای عربی فرض
میکنند به همان ویروس خطرناک بازمی گردد اما کشورهایی نظیر
قطر و امارات حداقل در قضیهی افغانستان نشان دادند که در تالش

حضور اردوغــان در قطر و بن ســلمان در
مسقط در کنار سفرهای پیشین هیثم پادشاه
عمان به ریاض و دوحه ،دیدار و گفت و گوی
حاکمان امارات با مقامات آنکارا و تالش برای
بهبود روابط مصر با کشــورهای خاورمیانه را
اگر به تغییر لحن جمهوری اســامی ایران در
قبال بسیاری از کشــورهای همسایه اضافه
کنیم و بازگشــت جمهوری اسالمی ایران به
مذاکرات برجامــی را نیز به مجموع تحوالت
بیافزاییم ،بدون شــک خواهیم پذیرفت که
رخدادهای تقریب ًا مثبتی در حال شــکل گیری
اســت .محبعلی ،دیپلمات پیشین به آفتاب
یــزد میگوید :دولتی که منتقــد برجام بود
و مجموعهای که به صــورت نمادین برجام
را آتش زدنــد حاال به مذاکــرات برجامی
بازگشتهاند که حتی اگر به  ۲۰۱۵نیز بازگشته
باشند به جهان پالس مثبتی خواهد داد به این
دلیل که جهان اعتقادی به بازگشــت دولت
فعلی به میز مذاکرات نداشــت پس طبیعی
اســت نشســت و برخاســت ها ،بخشی از
دیپلماسی کاهش تنش و بهبود روابط باشد
در این میان به نظر میرسد جمهوری اسالمی
ایران «دیپلماســی مــدارا» در خاورمیانه را
دنبال میکند
هســتند از مجموع قدرتهای تأثیرپذیر بــه قدرتهای کوچک اما
تأثیرگذار بدل شوند.
> خروج آمریکا از خاورمیانه و تغییر الگوهای رفتاری

محبعلی در واکنش به این موضوع که بسیاری از تحوالت منطقهای
 بــدون ایران  -حکایت از تالش بــرای خاورمیانهی عاری از تنشدارد اظهار میدارد :تنش و بحران جزء جدایی ناپذیر خاورمیانه است
اما باید پذیرفت که در سیاســت همواره در روی یک پاشنه نخواهد
چرخید به عبارتی در دنیای سیاســت ،دشمن ابدی و دوست ابدی
بیمعنا است به همین دلیل است که میبینیم کشورهای خاورمیانه

از بعد خروج آمریکا از افغانســتان در تالش هســتند تا اختالفات و
تنشهای موجود را یا کاهش دهند و یا ک ً
ال از بین ببرند.
ترکیه با قطر و امارات و مصر وارد گفت و گو میشــود ،بن سلمان با
عمانیها گرم میگیرد و ایرانیها نیز حداقل تغییر لحن میدهند و از
ادبیات پرخاش جویانه خودداری میکنند.
محبعلی میافزاید :البته این که فکر کنیم آمریکاییها به طور کامل
از خاورمیانه خارج شــدهاند چندان ســخن درست و دقیقی نیست
بلکه آمریکاییها ضمن پیروی از مدل «دیپلماسی نیابتی» در مواقع
حساس و لزوم ،خود وارد خواهند شد و مدیریت مباحث را در دست
خواهند گرفت اما این که ترکیه ،امارات ،قطر ،عربستان ،عمان و حتی
جمهوری اســامی ایران در تالش برای رفع سوء تفاهمات هستند
به این مســئله برمی گردد که قدرتهــای منطقهای حاال که از زیر
سایهی حضور و دخالت مستقیم آمریکا خارج شدهاند تالش میکنند
بهگونهای دیگر روابط خود را مدیریت و همراهی کنند.
> دیپلماسی هوشمندانه برای فشار بر ایران؟!

دســت و دل بازی  ۳۰میلیارد دالری بن ســلمان در عمان در کنار
رفتاری که با لبنانیها در پیش گرفت و بقیهی تحوالت حکایت از آن
دارد که آمریکاییها بسیار هوشمندانه و زیرکانه در تالش هستند تا
با تغییر الگوهای رفتاری در بین کشورهای خاورمیانه منهای ایران،
سطح فشار بر سیاستهای منطقهای جمهوری اسالمی ایران را باالتر
ببرند .محبعلی در واکنش به این موضوع به آفتاب یزد گفت :این فشار
غیر مستقیم و این دیپلماسی هوشمندانه قطعاً وجود دارد و نیز این
که به موازات کاهش ســطح حضور آمریکا ،میدان بازتری در اختیار
قدرتهای منطقهای قرار گرفته که طبیعتاً باالنس قدرت و تعامل در
منطقه بر هم خواهد خورد.
این کارشــناس مسائل سیاسی همچنین با اشــاره به حضور قطر،
ترکیه ،پاکستان و امارات در قضایای افغانستان خاطرنشان میسازد
که این نیز بخشی از همان مأموریتهای نیابتی است که قدرتهای
بزرگتر به قدرتهای منطقهای و ضعیفتر میدهند تا خودی نشان
دهند و همین مســئله دامنهی وسیعتری از تحوالت سیاسی را به
وجود خواهد آورد که به همین آیند و روندهایی که اشــاره کردید
منتهی خواهد شد.
> غفلت کنیم عقب خواهیم ماند؟!

قاســم محبعلی در پاسخ به این سؤال که آیا احساس نمیکنید این
آیند و روندها به نوعی ،ایجا ِد فشــار غیرمستقیم بر مواضع سیاسی
جمهوری اســامی ایران تلقی میشود؟ خاطر نشان میکند :وقتی
میبینیم اماراتیها در ســوریه و کشورهای آفریقایی و در مواجهه با
جمهوری اســامی ایران و ترکیه ،تغییر موضع دادهاند یعنی تالش
میکنند اختالفات را ابتدا به ســاکن از همان مســیر دیپلماســی
حلوفصــل کنند و اما اگر ایران مســیری دیگر در پیش گیرد قطعا
از تحــوالت منطقهای عقب خواهد ماند و دیگر کشــورها به نزدیک
کردن مواضع و اندیشــههای سیاسی خود ،فضای انزوایی پیش روی
جمهوری اسالمی ایران یا هر کشوری که بخواهد به وضعیت به وجود
آمده نپیوندد یا ضربه بزند قرار خواهند داد.
این کارشناس مســائل منطقهای در پایان تأکید میکند :حداقل در
لحن به این نتیجه رســیدهایم که ایران نیز بــه تحوالت منطقهای
واکنش مثبت نشان داده و تالشها برای کاهش تنش میان تهران و
ریاض و تهران و امارات خود نقطهی مثبت ماجرا است.

تضمین برجام؛ لغو مصونیت قضائی دولت آمریکا در دادگاههای ملی ۴+۱

رضا نصری ،با اشــاره به درخواســت ایران برای
دریافت تضمین تا از پایــداری برجام اطمینان
حاصل کند ،گفت :آیا کشورهای  ۴+۱میتوانند
تعهد دهنــد که در صورت نقض مجدد برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱توسط آمریکا ،مصونیت قضائی
دولت آمریــکا را در دادگاههــای ملی خود لغو
نمایند؟ به گزارش ایســنا ،این کارشناس ارشد
سیاست خارجی در مطلبی با عنوان «تضمین:
لغو مصونیت قضائی دولت آمریکا در دادگاههای
ملــی  »۴+۱نوشــت :دولت ایران به درســتی
در پــی دریافــت نوعی «تضمین» اســت تا از
پایداری برجام اطمینان حاصل کند .همانطور
که پیشتر اســتدالل شــده ،دریافت «تضمین
حقوقی»  -یعنی تضمینــی که در نظام حقوق
داخلی آمریکا برای دولت بعدی در این کشــور
الــزام و محذوریت قانونی ایجاد کند  -میســر
نیســت؛ و معتقدم در نهایت «ایجاد روابط چند
الیه اقتصادی» عاملی است که میتواند احتمال
خروج دولت بعدی آمریکا از برجام را به طرز قابل
توجهی کاهش دهد.
اما جــدا از اینکه نظام حقوق داخلی آمریکا چه
ظرفیتهایی دارد یا ندارد ،معتقدم الزم اســت
موضوع دریافت «تضمین حقوقی» از کشورهای
اروپایی و چین و روسیه  -یعنی احتمال استفاده
از نظام قضائی کشورهای اروپایی و چین و روسیه
علیه آمریکا در صورت عهدشــکنی واشنگتن -
به صورت جدی بررســی شــود .در این رابطه،
پیشنهاد میشود چند موضوع با گروه  ۴+۱مورد
ارزیابی قرار گیرد:
 )۱الزم اســت چگونگی القــاء مصونیت قضائی
دولت آمریکا در دادگاههای کشورهای اروپایی،
روســیه و چیــن  -در صــورت ا ِعمــال مجدد
تحریمهای یکجانبــهای که با برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱شــورای امنیت در تضاد است  -بررسی
شود .به عبارت دیگر ،چه ســازوکاری میتوان
در نظام حقوق داخلی فرانســه ،بریتانیا ،آلمان،
روسیه و چین پیدا کرد که به موجب آن اشخاص
حقیقی و شــرکتهای زیاندیده از تحریمهای
غیرقانونی  -اعم از ایرانی و غیر ایرانی  -بتوانند
در دادگاههای ملی این کشــورها برای دریافت

خســارت یا توقیف داراییهای متعلق به آمریکا
(در قلمرو این کشورها) اقدام کنند؟
آیا کشورهای  ۴+۱میتوانند تعهد دهند که در
صــورت نقض مجدد برجــام و قطعنامه ۲۲۳۱
توســط آمریکا ،مصونیت قضائی دولت آمریکا را
در دادگاههای ملی خود لغو نمایند؟
تاکید بر چین در این راســتا حائز اهمیت است؛
چرا که همراهی این کشور در این مورد نه تنها
محتملتر اســت بلکه این همکاری در ُحســن
اجرای قرارداد موســوم به قرارداد ۲۵ســاله نیز
موضوعیت دارد.
 )۲چه تدبیری میتوان در کشــورهای اروپایی
اتخاذ کرد که به موجب آن مصوباتی که از این پس
با برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱مغایرت داشته باشد،
در دادگاههای ملی این کشورها قابل ابطال باشد؟

بــه عنوان مثال ،در فرانســه اصلی تحت عنوان
( Controle de conventionnalitéبررسی
تطابق قوانین با تعهدات بینالمللی) وجود دارد
که به موجب آن قضــات در دادگاهها میتوانند
قانونی را که با تعهدات دولت فرانســه مغایرت
داشته باشد  -به درخواست هر شخص ذینفع -
ملغی اعالم کنند .حال ،پرسش اینجاست :چگونه
میتوان به برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱جایگاهی در
نظام حقوقی کشــورهای اروپایی بخشید که به
موجب آن هر نوع مصوبهای که مغایر با این اسناد
باشد ،با اخذ حکم قضائی ،ابطالپذیر گردد؟
پرســش دیگر اینکه چگونه میتوان از این اصل
بــرای اعطای صالحیت بــه دادگاههای ملی در
اروپا علیه دولت آمریکا بهرهبرداری کرد؟ معتقدم
بررســی این احتماالت میتواند منجر به یافتن
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مطهرنیا:

آیا در صورت پذیرش خواستههای ایران از سوی واشنگتن
مسکو و پکن همراه خواهند شد؟

یک کارشــناس مسائل سیاســی عقبنشینی
آمریکا در مقابل خواســتههای ایــران درباره لغو
همه تحریمهــا را پذیرش ابرقدرتی ایران بر نظام
بینالملل دانست و این ســوال را مطرح کرد که
آیا پکن و مســکو هم همراه خواهند شد؟ مهدی
مطهرنیا در گفتوگو با ایســنا در ارزیابی خود از
روند برگزاری مذاکــرات در وین گفت :مذاکرات
وین ارتباط خاصی به دولت سیزدهم پیدا میکند،
دولت سیزدهم دولت مطلوب با معیارهای باالی
ساختاری در تراز انقالب اسالمی است ،از این رو
با توجه به یک دست شدن قدرت در ایران پرونده
هستهای در نظام بینالملل از اهمیت جدیتری
برخوردار است؛ چرا که تاکنون هر اقدامی از سوی
قوه مجریه یا دولت در پرونده هســتهای صورت
پذیرفته است منطق بازگشت ،نتایج و پیامدهای
آن به قوه مجریه و شخص رئیس جمهور قابل اتکا
اســت حتی در دوره محمود احمدینژاد ،در واقع
قطعنامههای شورای امنیت و پیامدهای ناشی از
موضع گیریهای موجود در پرونده هســتهای به
دولت نهم و دهم ارجاع داده میشــود .این استاد
دانشــگاه همچنین بیان کرد :پذیرش توافق نامه
برجام که یک تصمیم حکومتی بود در محلهای
تردید به دولت یازدهم و دوازدهم و شخص روحانی
یا ظریف و یا صالحی ارجاع داده میشود ،اما اکنون
دولتی در کار اســت که در یک حکومت و دولت
یکدست شده در مذاکرات شرکت میکند که نفس
مذاکره را در ادبیات سیاسی خود سازش خوانده و
هرگونهمذاکرهمستقیمیاغیرمستقیمباآمریکاکه
تحریمها را ادامه داده نوعی سازش خوانده است.
مطهرنیا یادآور شد :این در حالی است که چندین
بار امکان خروج از برجام وجود داشته ،آتش زدن
برجام ،ترور سردار بزرگ جمهوری اسالمی ایران
شهید قاسم ســلیمانی و سپس مصوبه مجلس
شورای اســامی در سال  ۱۳۹۹و بعد از آن روی
کار آمدن دولت انقالبی فرصت بسیاری برای خروج
از برجام بوده است .اما با گذشت بیش از  ۴ماه از
تشکیل دولت سیزدهم و بالغ بر ۹ماه صدور مجوز

مذاکره از سوی رهبری نظام به شرط غیرفرسایشی
بــودن مذاکرات ،ایران پای میــز مذاکره حاضر و
مذاکره برای بازگشــت به برجام انجام میشــود
ولی گام ششــم خروج از برجام اجرایی نمیشود.
این استاد دانشــگاه ادامه داد :در دولت دوازدهم
روحانی ،پس از پاره کردن برجام توســط ترامپ،
ایــران به صورت پلکانی پنج گام خروج را رقم زد
اما در آن متوقف شد این مذاکرات قبل از مصوبه
مجلس بود ،بعد از مصوبه مجلس نیز دولت روحانی
بــاز این مصوبه را عملیاتی نکرد و در برجام باقی
مانــد؛ بنابراین ایران در باب بازگشــت به برجام
مذاکره نمیکند و در مورد برداشت همه تحریمها
مذاکره میکند و این امر میمون و مبارکی است و
اگر آمریکا ،جبهه غرب و شرق همه تحریمها علیه
ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران را بردارند یک
پیروزی بزرگ در تاریخ سدههای اخیر این مرز و
بوم شناخته میشــود .مطهرنیا خاطرنشان کرد:
پرسش اینجاست که آیا حاضرند این پیروزی را در
سینی طالیی چندین دسته به ایران تقدیم کنند؟
اگر چنین شــود یعنی پذیرش ابرقدرتی ایران بر
نظام بینالملل محسوب میشود .آیا واشنگتن در
این قضایا عقب نشینی میکند؟ آیا پکن و مسکو
هم همراه خواهند شد؟
وی تصریح کرد :در نتیجه مذاکره وین از قبل قابل
پیشبینی بود اما نگرشهای آرزومندانه و تحلیلها
آن را در مســیری قرار داد که توقعات فزاینده از
دولت ایجاد کرد و فورا بر اقتصاد ایران اثر گذاشت.
این استاد دانشــگاه همچنین معتقد است :باید
بپذیریم آنچه در وین در حال انجام است ممکن
است زمینه ساز اجماع همراهان و همکاران ایاالت
متحده علیه تهران در تئوری جنگ نامتعادل باشد.
آمریکا و اروپا تالش میکنند خود را شــوک زده
در برابر ایران نشان دهند و ایران نیز متمایل است
این شوک زدگی نمایش داده شده را برجسته کند؛
بنابراین پرونده هستهای ایران و مذاکرات وین در
دوره رئیســی میتواند نقطه عزیمت جدی ایران
برای اصطکاک میان تهران و واشنگتن باشد.

هسته ای

تجلیل دیپلمات ارشد ایرانی از مذاکرهکننده سابق آمریکا

یک دیپلمات ارشد کشــورمان با اشاره به کتاب
خاطرات «ویلیام برنز» سیاستمدار ارشد آمریکایی
که در ایران با عنوان «گفتگوهای پشــت پرده»
منتشر شده است ،نوشت :برنز در این کتاب اذعان
میکند که آمریکا دیگر جایگاه سابق را در جهان
ندارد و نخواهد داشت .به گزارش ایسنا ،رضا زبیب
در صفحه توییتر خود با اشتراک گذاشتن عکس
کتاب خاطرات ویلیام برنز نوشت« :ویلیام برنز نمونه
یک دیپلمات حرفهای و مجرب اســت .البته در
خاطراتش گاهی جهت دار نوشته است ،از جمله در
باب مذاکرات مسقط .دیباچه ۲۲صفحهای و بسیار
غنی کتاب را از دست ندهید که آیینه شفافِ امروز
و فردای امریکاست .برنز اذعان میکند که آمریکا
دیگر جایگاه ســابق را در جهان ندارد و نخواهد
داشت جناب آرمین منتظری با زحمت و مهارت،
ترجمه روانــی در اختیار خواننده قــرار داده اند.
محدودیت کاراکتر مانع از ذکر زحمات ارزشمند
ایشان و قدردانی شد».
به گزارش ایسنا ،کتاب گفتگوهای پشت پرده اثر
ویلیام جی برنز با ترجمه آرمین منتظری در ۵۵۵
صفحه در ایران چاپ شده است .در مقدمه معرفی
این کتاب که از سوی نشر «کتابسرا» منتشر شده
است ،آمده «این کتاب نوشته یکی از باتجربهترین
دیپلماتهای آمریکایی است که در طول دوران
کاریاش تجربیات زیادی اندوخته اســت .ویلیام
برنز این شــانس را داشته که در دوران فعالیتش

به عنوان یک دیپلمات ،رخدادهای بزرگی نظیر
فروپاشی بلوک شــوروی ،اتحاد دو آلمان ،جنگ
خلیج فارس ،حادثه یازده سپتامبر ،حمله آمریکا به
عراق و افغانستان ،بهار عربی و توافق هستهای گروه
 ۵+۱با ایران را تجربه کند .از این رو این خاطرات
میتواند منبع بســیار ارزشــمندی از اطالعات
برای عالقمندان به تحوالت بینالمللی باشد .در
بخشهایی از این کتاب ،خصوصا بخشهایی که
به ایران مربوط میشود ،ویلیام برنز به طور طبیعی
قرائت خود را به عنوان یک دیپلمات آمریکایی از
سیاستهای ایران ارائه کرده است .بدیهی است
کــه در این موارد نیز مترجم تالش کرده تا هیچ
دخل و تصرفی در متن اصلی صورت نگیرد .برنز
دارای مدرک دکترای روابط بینالملل از دانشگاه
آکســفورد اســت که در قالب بورس مارشال آن
را دریافت کرده اســت .به جز این ،او سه مدرک
دکترای افتخاری هم گرفته است .نیکالس برنز در
جریان مذاکرات هستهای ایران با گروه  ۵+۱نقشی
بســیار موثر ایفا کرده اســت .او و تیم همراهش
مسئول مذاکره محرمانه با تیم مذاکرهکننده ایرانی
در کشور عمان بودند .این مذاکرات آنقدر مفصل و
دقیق بود که بعدها به عنوان چارچوبی برای توافق
هستهای که به برنامه جامع اقدام مشترک معروف
شد ،انجامید .ویلیام برنز در اکتبر  ۲۰۱۴بازنشسته
شد ».به گزارش ایسنا ،در حال حاضر ویلیام برنز
مدیر آژانس اطالعات مرکزی آمریکا «سیا» است.

هسته ای

پاسخ کاخ سفید به سوالی درباره پیروی از مواضع اسراییل در قبال ایران

یــک راهکار حقوقی  -که شــاید بشــود آن را
«اســتفاده نیابتی از دادگاههای ملی کشورهای
 »۴+۱نامیــد  -منتهی شــود؛ و از این رو نوعی
تضمین حقوقی در اختیار ایران قرار دهد.

معاون سیاسی وزارت امورخارجه که به مسکو سفرکرده است با سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امورخارجه فدراسیون روسیه در محل وزارت
امورخارجه روسیه دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش ایسنا ،در این مالقات که کاظم جاللی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه
نیز حضور داشت ،آخرین تحوالت مذاکرات ایران و  ۴+۱در وین ،مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .طرفین در این دیدار بر ضرورت تداوم
رایزنیها و مشورتهای دو کشور در زمینه مسائل بینالمللی و مذاکرات آینده ایران و  ۴+۱در وین تاکید کردند.

سخنگوی وزارت امور چین در یک کنفرانس خبری ضمن تاکید بر ضرورت لغو تحریمهای غیرقانونی ایران ،خواستار نشان دادن اراده سیاسی
و انعطاف از سوی تمامی طرفین مذاکرات وین برای به نتیجه رسیدن آن شد .به گزارش ایسنا به نقل از وزارت امور خارجه چین ،ژائو لیجیان،
سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به درخواستهای مطرح شده ایران
در این دور از مذاکرات احیای توافق هستهای در وین گفت :با تالشهای هماهنگ تمامی طرف ها ،هفتمین دور از سرگیری اجرای برجام[توافق
هسته ای] در وین آغاز شد .اگرچه هیچ گشایشی در مذاکرات نبود ،تمامی طرفها جدیت نشان داده و با بازگشت به برجام ،دقیقا به همان
شکلی که بود ،موافقت کردند .طبق سندی که در شش دور قبلی مذاکرات به آن دست یافتیم ،طرفین مذاکراتی جامع و عمیقی درباره لغو
تحریمها و مسائل هستهای داشتند و ایران اصالحیههایی را در این دو زمینه برای متن اصلی ارائه کرد .این تعامالت به تمامی طرفین کمک
میکند موضع دولت جدید ایران را بهتر درک کنند .ژائو ادامه داد :در شــرایط فعلی ،طرفین باید بر مسیر سیاسی مذاکرات متمرکز باشند،
سرسختانه سرعت مذاکرات را حفظ کنند ،سعی کنند به اتفاق نظر برسند و روند مذاکرات را پیش ببرند .باید گفت مقصر جلوه دادن کسی
و اعمال فشار به جایی نخواهد رسید .در حال حاضر ،راهکار تمرکز بر مسائل باقی مانده ،در پیش گرفتن رفتاری منعطف ،نشان دادن اراده
سیاسی ،جست و جوی راهکارهای عمل گرایانه و امکانپذیر و تالش برای به توافق رسیدن در زمینه از سرگیری پایبندی به برجام در زودترین
زمان ممکن است .او افزود :آمریکا به عنوان اولین کسی که بحران هستهای ایران را ایجاد کرد ،باید تمامی تحریمهای غیرقانونی و یک جانبه
علیه ایران ،چین و دیگر طرفهای سوم را لغو کند و ایران هم باید بر این اساس بر تعهدات هستهایاش کمک کند .تمامی طرفین باید انصاف
و عدالت به خرج دهند ،معقول باشند و خویشتن داری نشان دهند و از الفاظ تند و کارهایی که ممکن است در تالشهای دیپلماتیک اخالل
ایجاد کند ،دوری کنند.

ســخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری
به ســواالتی درباره محور ایران در گفتوگوی
آتی روســای جمهور آمریکا و روســیه و دیدار
اخیر روسای موساد و سیا پاسخ داد .به گزارش
ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید ،جن
ساکی ســخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس
خبری در پاسخ به این سوال که از نظر او دیدار
مجازی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شــی
جینپینگ رئیس جمهور چیــن ،گفتوگوها
چقدر بر موضــوع ایران متمرکــز خواهد بود،
پاســخ داد :فرصت این وجود خواهد داشت که
گفتوگویی دربــاره موضوعات مرتبط با منافع
دوجانبه ما مطرح شــود ،چه توان هســتهای
ایران به عنوان یکــی از اعضای مذاکرات گروه
 ۵+۱باشد و چه دیگر مســائل مرتبط با ثبات
راهبــردی که قبال در گذشــته در آن زمینهها
همکاری داشتهایم .ساکی همچنین در پاسخ به
سوالی درباره سفر دیوید بارن ِئا رئیس موساد به
واشــنگتن و دیدار او با ویلیام برنز رئیس سیا و
این که با توجه به پافشــاری او بر موضع اقدام

نظامی علیه تاسیسات هســتهای ایران ،رئیس
جمهور آمریکا در صورتعدم حاصل شدن هیچ
گونه پیشــرفتی در مذاکرات وین از این گزینه
حمایت خواهــد کرد یا نه ،گفــت :هر رئیس
جمهوری طیفــی از انتخابها را پیش رو دارد.
مــن نمیخواهم از این جایگاه به آنها بپردازم.
رویکرد ما و تمایل ما هنوز در پیش گرفتن یک
مسیر دیپلماتیک است .وی دور قبلی مذاکرات
را ناامیدکننده خواند و مدعی شد :ایران به پای
میز مذاکره نیامد تا پیشرفتی از شش دور قبلی
مذاکرات حاصل شود .تمامی مذاکرهکنندگان
به کشورهایشان بازگشتهاند تا رایزنی کنند .به
گزارش ایســنا ،اظهارات سخنگوی کاخ سفید
درباره مذاکرات وین در پی این مطرح میشود
که دوشــنبه گذشــته ،هفتمین دور مذاکرات
احیای توافق هســتهای در وین پس از وقفهای
چند ماهه آغاز به کار کــرد .ایران تاکید کرده
است با هدف لغو کلیه تحریمهای غیرقانونی و
ناعادالنه آمریکا و رســیدن به توافقی خوب در
این مذاکرات حاضر میشود.

جنگ با محوریت آب
در آینده

دارم نماینده مجلسی با افتخار میگفت احداث
آموزشــکده دامپروری در شهری نتیجه سخنان
چوپانی بوده اســت که برای من دقایقی درددل
نمود .به صرف شــنیدن ســخن و درد دل افراد
نمیتــوان تصمیم به احداث یــک پروژه عظیم
گرفت چرا که این امر اگر با مطالعات کارشناسی
همراه نباشد قطعا مکانیسمهای حاکم بر مناطق را
به هم میریزد .مع االسف مجرمان این نابسامانیها
نه تنها محاکمه نمیشوند بلکه ترفیع درجه گرفته
و موقعیتهای برتــری هم پیدا میکنند .تقابل
مردم در اتفاقات اخیر میتواند منجر به آسیبهای
جدی در وحدت جامعه شود.

ادامه از صفحه اول:
این مهم میتواند مشکالت بسیار بزرگی را برای
کشــور پدید آورد .وقتی اقدامات بدون مطالعات
کارشناسی،بررسیهایجامعهشناسیوتحقیقات
علمــی انجام شــود نتایج همین خواهد شــد.
وقتی تصمیمات ســلیقهای با فکرهای فردی و
اندیشههای محدود صورت پذیرد قطعا ما نتایج
وخیمتر از این را شــاهد خواهیــم بود .به خاطر

