
www.sharghdaily.comدیپلماسى۳

دور برگردان برجام ؟

عبدالرحمن فتح الهی: میخائیل اولیانوف که همواره با مواضع، ســخنان و توییت های جنجالی ش درباره گفت وگوهای 
هسته ای شناخته می شود، روز گذشته نیز در مصاحبه ای به شــائبه حصول قریب الوقوع توافق دامن زد. نماینده دائم 
روســیه نزد ســازمان های بین المللی در وین در گفت وگو با خبرگزاری تاس درباره روند مذاکرات وین اظهار کرد: «در 
صورت پیشــرفت مطلوب اوضاع، حصول توافق نهایی درخصوص احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تا هفته 
آینده ممکن اســت». وی ادامه داد: «البته این در شرایطی ممکن اســت که تمام طرف های شرکت کننده در مذاکرات 
وین با نسخه پیش نویسی که از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در هشتم آگوست ارائه شد، موافقت کنند. اکنون باید 
منتظر آغاز هفته آینده باشــیم». نماینده روسیه در مذاکرات وین در راستای این مواضع خود در توییتی هم عنوان کرد: 
«تحریم ها علیه ایران ممکن اســت به زودی برداشته شــوند». اولیانوف در ادامه همین توییت به عدم لغو تحریم های 
کشورش هم اشاره کرد. به باور این دیپلمات روس، غرب خط مشی مستقل روسیه را یک چالش راهبردی می داند و به 
ســختی اعمال تحریم ها علیه مسکو را کنار می گذارد. به موازات این اظهارنظر اولیانوف، بازار ارز در کشور نیز خود را در 
آســتانه بازگشت به کانال ۲۹ هزار تومانی می بیند. این شرایط دو سناریو را به ذهن متبادر می کند؛ یا کاهش قیمت دالر 
ناشی از سیاست ارزپاشی بانک مرکزی است که در این صورت دولت رئیسی بازار را برای عدم توافق مدیریت می کند یا 
در سناریویی قوی تر، این احتمال وجود دارد که فضای مثبت کنونی و در دسترس بودن توافق به کاهش قیمت دالر در 

بازار آزاد منجر شده است.
در عین حال کابینه ســیزدهم نیز از توافق می گوید. حتی 
وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی هم که برجام را «یزیدی» 
می دانســت، در تغییر نگاهی به صراحت گفت: «ما مخالف 
توافق نیستیم». رستم قاســمی درباره نظراتش در خصوص 
برجام که در فضای مجازی منتشــر کرده و حواشــی زیادی 
را بــه دنبال داشــته اســت، عنوان کــرد: «ما نظــرات آقای 

رئیس جمهور و حضرت آقا را اعالم کردیم. چیزی غیر از این 
نگفتیــم». در ادامه وزیر راه و شهرســازی درباره اینکه گفته 
می شــود اکنون که به توافق نزدیک هســتیم شاید برخی از 
اظهارات آن نتیجه ای را که منتظرش هســتیم حاصل نکند، 
بیان کرد: «ما هم توافق را قبول داریم و نوشتیم توافق مقتدر 
با نظرات آقای رئیس جمهــور و مقام معظم رهبری صورت 

گیرد». در این بین برخــی از چهره های جریان اصولگرا نیز از 
ضرورت حمایت و پشتیبانی از توافق احتمالی پیش رو گفتند 
که به نحوی تالش برای آماده سازی فضای سیاسی در جهت 
احیــای برجام قلمداد می شــود. چنان که ناصــر ایمانی در 
مصاحبه ای با ایسنا درخصوص لزوم ایجاد اجماع داخلی بر 
سر توافق احتمالی بیان کرد: «جناح های سیاسی به هر حال 
یک موضوعــی را برای تهاجم به هــم الزم دارند که توافق 
برجــام می تواند یکــی از آن موضوعات باشــد. در مورد این 
توافق هم اختالف نظر خواهیم داشــت. اصالح طلبان از این 
توافق ابراز شــادمانی نخواهند کرد و اعالم می کنند توافقی 
که در گذشته انجام شــده بود، بهتر است. برخی جریان های 
اصولگرا هــم که با اســاس برجام مخالف هســتند، به این 
توافق روی خوش نشان نمی دهند». این حامی دولت رئیسی 
در ادامــه گفت: «مــن از ایجاد اجماع ملی کــه مورد انتظار 
اســت، ناامید هستم، در حالی که واقعیت این است که درباره 
این توافق بزرگ کشــور با ســایر قدرت های دنیــا باید اجماع 
داخلی شــکل بگیرد، ولو از نظر برخی جناح های سیاســی 
این توافق ایراد داشــته باشد. من با شناختی که از جناح های 
سیاســی دارم، امکان ایجاد اجماع ملی را ضعیف می دانم، 
درحالی که همه جناح های سیاسی باید پشت توافق باشند».

اگرچــه گفته های ایمانی و رســتم قاســمی بــه موازات 
سخنان اولیانوف و وضعیت بازار ارز شاید حکایت از چرخش 
تهران برای توافق داشته باشد، اما آنچه گمانه زنی ها را درباره 
احیای برجام و حصول توافق تقویت می کند، به واکنش های 
سیاسی و رســانه ای داخلی به ویژه از ناحیه مخالفان احیای 
برجام در چند روز گذشته بازمی گردد؛ چراکه هر زمان زمزمه 
ازســرگیری مذاکرات و حصــول توافق مطرح بوده، شــدت 
حمالت علیه برجام از ســوی این جریان پررنگ تر شده است. 
همچنان که با آغاز دور اخیر مذاکرات وین و حتی در روزهای 
پس از آن، تالش هایی جدی در کشــور برای تحت الشــعاع 

قراردادن مسیر گفت وگوها صورت گرفت.
ولی نکته حائز اهمیت آنجاســت که با حمله هادی مطر 
۲۴ســاله به سلمان رشــدی، عالوه بر تشــدید گسل جریان 
اصولگرا پیرامون احیای برجام، فضای جدیدی برای تکاپوها 
در جهت عدم حصول توافق به وجود آمده اســت. دور تازه 
تالش هــای داخلی که حتــی با حمله به تیــم مذاکره کننده 
دولت رئیسی همراه شده و کماکان ادامه دارد، مبین آن است 
که احتماال توافقی در راه باشد که به تبعش این گونه حمالت 

را شاهد هستیم.
در ایــن بیــن مهم تریــن اظهارنظــر به محمــد مرندی 
بازمی گــردد که حکایت از نگرانی مشــاور تیم مذاکره دولت 
رئیســی به واســطه تأثیــر مخرب ترور ســلمان رشــدی بر 
حصــول توافق دارد. مرندی در توییتی عنوان کرد: «من برای 
نویســنده ای که نفرت و تحقیر بی پایان نســبت به مسلمانان 
و اســالم را به همراه داشــته اســت، اشــک نمی ریزم. وی 
یــک بازیچه امپراتوری اســت که به عنــوان یک رمان نویس 
پسااستعماری ظاهر شده اســت. اما آیا عجیب نیست که با 

نزدیک شدن به توافق هسته ای احتمالی، آمریکا ادعاهایی در 
مورد تالش برای کشتن جان بولتون مطرح کرده و اکنون این 

اتفاق (ترور رشدی) می افتد؟».
این گفته هــا واکنش های جدی طیف مخالــف برجام را 
به دنبال داشــت. شــدت این واکنش ها تا توهین مستقیم به 
تیــم مذاکره کننده هم پیش رفت؛ «اگــر واقعا برایتان احیای 
توافق هســته ای با آمریکا این قدر مهم است که حتی یکی از 
تاریخی ترین فتواهای امام خمینی را مزاحم می دانید، بی جا 
کردید در هشت سال گذشته وقتی روحانی گفت موشک های 
ســپاه مانــع توافق با آمریکا هســتند بــه او انتقــاد کردید. 
منطق حرف شــما تفاوتی با حــرف روحانی ندارد» یا توییت 
دیگری که چنین می گوید: «شــرم آور است که مرندی مشاور 
تیــم مذاکره کننده ایرانــی همان منطق و ادبیــات منفعالنه 
روحانی - ظریف را به کار می برد و احیای توافق هســته ای را 
اصل و اجرای حکم امام خمینی را مزاحم آن می بیند. اصل 
برجام نیز آورده ای برای کشور نداشت که این چنین ذلیالنه در 
تمنای احیای توافق استعماری هستید» و...؛ این گوشه ای از 
توهین ها به تیم مذاکره کننده دولتی است که نگارندگانش از 

حامیان آن به شمار می آیند.
مکمل این واکنش های فضای مجازی به تالش رسانه های 
مخالف احیای برجام ختم شد. در همین راستا باید تیترهایی 
با مضمون «بعد از ســلمان رشدی نوبت پمپئو و ترامپ» را 
پاس گل داخلی به غرب برای عدم حصول توافق هســته ای 
قلمــداد کرد؛ کمااینکــه حافظه تاریخی نه چنــدان دور هم 
نشان داد که این دست تیترزنی ها و گل به خودی ها در دولت 

روحانی با چه اهدافی در دستور کار بود.
در ســایه آنچه بیان شــد و نیز با رصــد مواضع مقامات 
اروپایــی و آمریکایی، اهمیــت این مانورهــای داخلی، ذیل 
تیترزنی در سایه حمله به رشدی با هدف عدم احیای برجام 
بیشتر خود را نشان می دهد. ریشی سوناک، وزیر پیشین دارایی 
و نامزد تصدی پســت نخســت وزیری بریتانیــا صراحتا بیان 
می کند: «حمله به سلمان رشدی می تواند به منزله بن بست 
مذاکرات احیای برجام باشد». پیش از او نیز تام کاتن، سناتور 
جمهوری خــواه، در واکنش به حمله به ســلمان رشــدی با 
اتهام زنی به ایران گفته بود: «مقامات ایران چند دهه اســت 
که خواســتار کشتن سلمان رشدی بوده اند. می دانیم که آنها 
برای ترور مقام های آمریکایــی نیز تالش می کنند. جو بایدن 
باید هرچه ســریع تر مذاکرات احیای برجام را با تهران پاپان 

دهد».
در چنین فضایی با وجود آنکه مقامات رســمی کشــور از 
هرگونه موضع گیری در قبال حمله به رشــدی یا طرح اتهام 
تالش ایــران برای ترور بولتــون و پمپئو امتنــاع می ورزند و 
حتــی حزب اهللا لبنان نیز از ارتباط با این حمله (به رشــدی) 
و فــرد ضارب اظهار بی اطالعی می کند و در گامی رو به جلو 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران این قبیــل اتهام زنی ها 
برای تــرور بولتون را رد کرده اســت، طیــف مخالف احیای 
برجام با سوءاستفاده از موقعیت حساس و ملتهب کنونی به 

دنبال تشدید فضای بی اعتمادی نسبت به تهران در جهت به 
شکست کشاندن مسیر توافق احتمالی است.

در ایــن راه ضمن کشــیدن مســتقیم پای ایــران به ترور 
سلمان رشدی و تالش برای کشــتن بولتون، پمپئو و ترامپ، 
حتــی توهین صریــح به تیــم مذاکره کننده ایرانــی نیز جایز 
شمرده می شود. جالب آنجاست که در یک بازه زمانی کوتاه 
و مشخص، آن هم هم زمان با دور جدید مذاکرات وین، شاهد 
اتهامات سلســله وار یا بهتر بگوییم مسلســل وار به ایران در 
جهت تالش بــرای ترور برخی افــراد در داخل خاک آمریکا 
هستیم؛ از مسیح علی نژاد گرفته تا جان بولتون، مایک پمپئو، 
برایان هوک و حمله به ســلمان رشدی. شاید توییت عباس 
عبدی قدری به روشن شــدن این مسئله کمک کند. این فعال 
سیاســی و رســانه ای عنوان کرد: «اهل نظریه توطئه نیستم، 
ولــی تصادفی بــودن هم زمان خبــر برنامه ریزی بــرای ترور 
بولتون و ترور ســلمان رشدی با نهایی شــدن گفت وگوهای 

احیای برجام برای من غیرقابل باور است».
مجموعــه نکاتی که مطرح شــد این واقعیت را گوشــزد 
می کند که طیف رادیکال مخالف احیای برجام، هم در داخل 
ایــران و هم در خارج از کشــور به ویژه در ایــاالت متحده، با 
پررنگ شدن زمزمه های احیای برجام باز هم در یک همسویی 
عیان از تشــدید فشار به دولت های رئیسی و بایدن برای عدم 
توافق دریغ نمی کنند. حال باید دید این افزایش فشارها نهایتا 
به نتیجه مطلوب طیف مخالف برجام منجر خواهد شــد یا 
اینکه تهران و واشــنگتن بی توجه به این فشــارها به سمت 

احیای توافق هسته ای خواهند رفت؟
در این رابطــه توییت دیگری از عبــاس عبدی خطاب به 
رئیس جمهور ایران را باید معنادار دانست. این فعال رسانه ای 
نوشت: «گویا سرنوشــت برجام به دست آقای رئیسی است. 
نمی دانم در نهایت چــه کار خواهید کرد، ولی هر تصمیمی 
گرفتید باید محصول نظرات منصفانه کارشناسان باشد و درد 
و رنج مردم را نیز در نظر بگیرید و به تندروهای بی مسئولیت 
باج ندهید. بدانید روزی که مشکالت سرازیر شود آنان پنهان 
می شوند و شــما پاســخ گو». محمد مهاجری هم به عنوان 
یکی دیگر از فعاالن سیاســی و رســانه ای در توییتی البته با 
لحــن و ادبیاتی تندتر می نویســد: «آقای رئیســی صف بندی 
در برابر برجام کامال روشــن شــده؛ طرف کاســبان تحریم و 
نفت خواران می ایســتید یا ســمت ملت؟! فقط تا دقیقه ۹۰ 
می شــود گل زد، بعد از آن ۱۰۰ تا گل یک ریال هم نمی ارزد. 
دل به مدعیان طرفداری از خودتان نبندید که خوش ســابقه 
نیســتند؛ احمدی نــژاد را هم در ۲۴ ســاعت رهــا کردیم، ما 

اصولگراها».
به قول مهاجری اکنون فرصت گل زنی دقیقه ۹۰ رئیســی 
فرارســیده است، اما معلوم نیســت دولت سیزدهم این گل 
را خواهد زد یا بســان ادوار پیشــین این فرصت هم از دست 
می رود؟ نهایتا با وجود آنکه ظواهر امر نشان از احیای برجام 
می دهد، اما همان گونه که بارها گفته شد، زمانی می توان به 

احیای آن امیدوار بود که توافق حاصل شده باشد.
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رئیسی دقیقه ۹۰ گل می زند؟!
مواضع سیاسی و رسانه ای اخیر، زمزمه حصول توافق را تقویت کرد
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