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 اجازه دهید آغاز مصاحبه یک سؤال عمیق درباره آسیب شناسی چرایی رسیدن ایران   .
به این نقطه باشد. فارغ از نقش عربستان، اســرائیل و کشورهای اروپایی یا فشار سنا بر 
دولت بایدن و نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تهیه دو گزارش رافائل گروسی 
درخصوص پرونده هسته ای ایران و متعاقبش تهیه پیش نویس و نهایتا صدور قطع نامه 
علیه ایران بسیاری بر این باورند که بیش و پیش از تل آویو، ریاض، کنگره آمریکا و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و شــخص رافائل گروســی باید ســیبل اتهام را به سمت تهران 
چرخاند؛ چرا که به دلیل تأخیر در آغــاز مذاکرات و نحوه مدیریت گفت وگوها در وین که 
به توقف ۹۲ روزه مذاکرات انجامید، سبب شد تک تک مخالفان منطقه ای و فرامنطقه ای 
برجام، فضا و زمینه برای تقابل بــا ایران را پیدا کنند تا کار به صدور قطع نامه علیه ایران 

کشیده شود. شما تا چه اندازه این گزاره را قبول دارید؟
پیش از پاسخ به این سؤال شما من معتقدم چالش کنونی که بعد از صدور قطع نامه 
شورای حکام بیشتر هم شده، بحث پادمانی است؛ یعنی مشکل و اختالف نظر کنونی بین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران که با صدور قطع نامه اوج پیدا کرده اســت، بر سر 

مسائل پادمانی است، نه ماهیت و اصل مذاکرات برجام یا نشست وین.

 اما جناب بهاروند این دو مسئله بی شــک با هم ارتباط دارند؛ حداقل طبقات ثانویه   .
و غیرمســتقیم اختالفات پادمانــی آژانس و ایران بعد از صــدور قطع نامه، مذاکرات را 

تحت الشعاع قرار داده است.
بلــه، من هم منکــر این تأثیرات نیســتم. به هر حــال تمام این مســائل از همدیگر 
تأثیــر می گیرند و بر هم تأثیر می گذارند؛ بنابراین همه مســائل به هــم ارتباط دارند؛ اما 
مشخصا مشــکل کنونی آژانس و ایران مسائل پادمانی بر ســر ابهام یا عدم پاسخ گویی 
تهران درخصوص برخی سؤاالت آژانس است. با این حال باید پذیرفت زمانی که شاهد 
فرسایشی شــدن نشست وین و تداوم بن بســت مذاکرات وین هستیم، طبیعتا کشورهای 
غربی به خصوص تروئیکای اروپا و آمریکا تمایل بیشتری پیدا می کنند تا اختالفات آژانس 
با ایران را دوباره پیش بکشند که با برجسته سازی این اختالفات و استفاده از آن در قالب 
صدور قطع نامه اهرم فشاری علیه تهران داشته باشند. ضمنا فضایی که در سازمان های 
بین المللی مانند شورای حکام وجود دارد، این است که امکان ایجاد یک موج سیاسی و 
دیپلماتیک علیه هر کشــوری به خصوص ایران وجود دارد. در کنار آن قدرت تبلیغاتی و 
رسانه ای این کشورها هم به مراتب بیشتر است؛ اینها عالوه بر آن است که توان یارگیری 
و ایجاد یک جبهه واحد و اجماع جهانی را هم دارند. این در حالی اســت که متأســفانه 

هنوز این توان سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای در ایران وجود ندارد.

 حتی با یارگیری چین و روســیه و مخالفت پکن و مسکو نســبت به قطع نامه شورای   .
حکام؟

بله، چون ایران نتوانســت حتی با مخالفت چین و روســیه و یارگیری پکن و مسکو 
موجی بزرگ در برابر قطع نامه شــورای حکام ایجاد کند که اگر چنین بود، شاهد صدور 

قطع نامه چهارشنبه گذشته نبودیم.

 پس به سؤال نخست برگردیم. به واقع بیش از آنکه انگشت اتهام را به سمت تل آویو،   .
ریاض، ســنای آمریکا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، شــورای حکام یا شخص رافائل 
گروســی بچرخانیم، وقوع شرایط کنونی و این بن بستی که پرونده هسته اي در آن گرفتار 

شده، تا چه اندازه به دلیل محاسبه ها یا سوء محاسبه های تهران بوده است؟
در یک نگاه کلی من این مسئله را قبول ندارم. هرچند باید یک بحث تحلیلی و مفصل 
در این زمینه داشته باشیم که واقعا چه فردی، چه جریانی و چه بازیگرانی باعث شدند 

که ایران به این نقطه برسد.

 با این تفاســیر حضرت عالی بعد از صدور قطع نامه شــورای حکام شکست مذاکرات   .
وین و مرگ  برجام را قطعی می دانید؛ به ویژه اینکه احتماال شــاهد واکنش های تند ایران 
خواهیم بــود؛ هرچند تاکنون اقداماتــی نظیر قطع فعالیت  دوربین هــای فرا پادمانی، 
خاموش شدن ۲۷ دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحرکاتی برای تولید و 
نصب نسل های جدید سانتریفیوژ از جمله IR-6 و IR-4 و IR-2m یا افزودن دو آبشار از 

سانتریفیوژ IR-6 در دستور کار قرار گرفته است.
مــن قبول ندارم که با صدور قطع نامه و حتــی واکنش ها و اقدامات متعاقب تهران 
دیگر به مذاکرات وین نیاز نیست. من بر این باورم که تا آخرین لحظه به گفت وگو، مذاکره 
و دیپلماسی نیاز داریم. اساسا همه طرف ها به دیپلماسی نیاز دارند. در واقع دیپلماسی 
کوتاه ترین، کم هزینه ترین و در عین حال عقالنی ترین مسیر برای تحقق منافع و اهداف در 

هر کشوری است.

 بعد از صدور قطع نامه چهارشنبه گذشته بسیاری معتقدند که اکنون توپ در زمین ایران   .
اســت و به همین دلیل واکنش تهران می تواند آینده برجام و سمت و سوی کل تحوالت 
بعدی را مشــخص کند. با توجه به اینکه اقداماتی که سازمان انرژی اتمی در همین ۷۲ 
ســاعت اخیر انجام داده که به بخشی از آن در سؤال قبلی اشاره شد، به اندازه کافی فضا 
را تند کرده اســت. آیا در شــرایط کنونی و با در نظر داشتن بحران معیشتی و اقتصادی 
در داخل و نیز گســل های سیاسی – اجتماعی اساسا فضاي موجود تصاعد تنش و اتخاذ 

تصمیمات رادیکال تر را دارد؟
اقداماتی که ایران در این ســه روز بعد از صدور قطع نامــه انجام داده، واکنش های 
احتمالــی بعدی در حــوزه اقدامات فراپادمانی مورد توافق ایــران و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی در چارچوب برجام اســت. به هر حال چون جمهوری اســالمی می بیند 
آژانس در مســائل پادمانی به ایران فشــار می آورد بنابراین تهران هم سعی می کند در 
حوزه فراپادمانی از خود واکنش نشــان دهد. با این حال من تأکید دارم نباید فضا بعد از 

صدور قطع نامه و احتمال واکنش های بعدی ایران به ســمتی پیش رود که یک فضای 
«حیثیتی» را چه برای ایران و چه برای دیگر طرف های مذاکرات شــکل بدهد. اگر چنین 

باشد باید از آن دوری گزید.

 چرا؟  .
چون شــکل گیری فضــای حیثیتی کل پروســه احیای برجــام و لغــو تحریم ها را 
تحت الشعاع قرار می دهد؛ بنابراین پیرو سؤال قبلی تان اینکه توپ در زمین ایران است یا 
هر کشور دیگری چندان مهم نیست. مهم این است که یک موضوع مورد مذاکره اکنون 
روی میز قرار دارد و باید طرفین از ایران گرفته تا آمریکا، تروئیکای اروپایی، روسیه، چین، 
آژانس، شــورای حکام و... از حیثیتی کردن شــرایط برای طرف مقابل خودداری کنند که 

بازیگر روبه رو به سمت اقدامات تندتر پیش نرود.

 دولت رئیســی از دو بسته پیشنهادی برای آمریکایی ها ســخن گفته که با بی پاسخی   .
دولت بایدن مواجه شده است. از نگاه شما این بسته های پیشنهادی تا چه اندازه می تواند 

فضا را از نگاه حیثیتی دور کند؟
چون از جزئیات این دو بسته پیشنهادی خبر ندارم نمی توانم بگویم که این بسته ها تا 
چه اندازه می توانند مانع از ایجاد فضای حیثیتی شوند. من جزء تیم مذاکره کننده نیستم. 
اما به هر حال تیم کارشناســی فعلی در وزارت امور خارجه با اشراف به جزئیات سعی 
دارد پیشــنهاداتی را مطرح کند که از تشــدید تنش جلوگیری کند. در کل معتقدم برای 
شکســتن بن بست ســه ماهه کنونی در وین باید با ابتکار عمل اتحادیه اروپا، هم تهران و 
هم واشنگتن از برخی خواسته ها و خطوط قرمز عدول کنند تا مذاکرات مجددا در دستور 

کار قرار گیرد.

 به مسائل فراپادمانی به عنوان حوزه پاسخ گویی ایران در برابر فشار آژانس بین المللی   .
انرژی اتمی و شورای حکام اشاره داشــتید، اما به نظر می رسد جریان رادیکال در داخل 
 ،NPT کشــور، هم قبل از صــدور قطع نامه و هم بعــد از آن اقداماتی مانند خــروج از
غنی ســازی ۹۰درصدی، عدم ورود مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرســان 
آژانس و مسائلی از این دســت را به عنوان واکنش ایران در برابر این قطع نامه خواستار 

شدند. آیا تهران این اقدامات را عملی خواهد کرد؟
من پرهیز دارم از اینکه مســائل سیاست خارجی و دیپلماسی را وارد قطب بندی های 
سیاســت داخلی بکنم. اما در کل باید گفت که ایران در فضای کنونی آمادگی انجام این 
اقدامات را دارد؛ بنابراین هرچقدر فشار بیشتری را از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
یا شورای حکام شاهد باشیم، ایران می تواند اقدامات تندتری را عملیاتی کند، اما محاسبه 

سود و زیان آن به شرایط مکانی و زمانی خود بستگی دارد.

 از امیدواری خود بــرای ادامه مذاکرات حتی بعد از صدور قطع نامه گفتید، اما به نظر   .
می رسد دیگر رفتار دست به عصای اعضای شورای حکام آژانس و خود آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و طرف های مذاکره کننده با محوریت تروئیــکای اروپا و ایاالت متحده برای 

کمک به حصول توافق در مذاکرات وین بعد از صدور قطع نامه چهارشنبه هفته گذشته کنار 
گذاشته شده است. ازاین رو امکان دارد در نشست های بعدی شورای حکام قطع نامه های 
بیشــتر و تندتری با هدف فعال شدن مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده به شورای امنیت در 

دستور کار قرار گیرد. در این صورت باز هم احیای برجام محلی از اعراب خواهد داشت؟
در پاسخ به قسمت اول ســؤالتان بله این امکان وجود دارد که بعد از این قطع نامه 
دیگر ترس و نگرانی آژانس و اعضای شورای حکام برای صدور قطع نامه های دیگر علیه 
ایران ریخته باشد و واکنش های بعدی تهران هم مسیر را برای صدور قطع نامه های تندتر 
فراهــم کند؛ بنابراین هرچند قطع نامه فعلی لحنی مالیــم دارد و در آن خبری از ارجاع 
پرونده به شورای امنیت یا فعال شدن مکانیسم ماشه نیست، اما نفس صدور آن، فضا را 
به این سمت خواهد کشاند که پس زمینه و آمادگی در میان کشورها برای ارجاع پرونده 
ایران به شــورای امنیت شکل بگیرد. در این شرایط طرف های مقابل به راحتی می توانند 
به تک تک این قطع نامه های شورای حکام و گزارش های آژانس استناد کنند که تهران به 
دلیل اقدامات خود، فعال شدن مکانیسم ماشه، ارجاع پرونده به شورای امنیت و احیای 
قطع نامه های قبلی را اجتناب ناپذیر کرده اســت. به هرحال انباشــت این قطع نامه های 
شورای امنیت و گزارش های آژانس فضا را در شورای امنیت برای ایران تندتر هم می کند. 
اما در پاسخ به بخش دوم سؤالتان باید گفت پرونده ایران به شورای امنیت برود یا نرود، 
این کشورهای عضو هستند که روی توافق هســته ای مذاکرات طوالنی انجام داده اند و 
کماکان هم مشتاق به احیای برجام اند. کمااینکه لحن این قطع نامه اخیر هم نشان از این 
مسئله دارد؛ بنابراین اگر این کشورها خواهان احیای برجام هستند، بهترین و عاقالنه ترین 

راه ممانعت از صدور قطع نامه های بعدی علیه ایران است.

 ولی واقعیت های میدانی نشان می دهد که دولت بایدن به دلیل فشار سنا یا اسرائیل   .
یا هر دو عمال قید احیای برجام را زده اســت. به هر حال اقداماتی مانند فشــار به یونان 
برای مصــادره محموله نفتی ایران، اعمال تحریم ها علیه فــروش نفت ایران و مقامات 
سپاه، تصمیم قاطع برای عدم خروج سپاه از لیســت گروه های تروریستی، مشارکت در 
رزمایش های اسرائیل یا همین تهیه پیش نویس قطع نامه شورای حکام و فشار به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همگی نشــان از این دارد که بایدن تمایل گذشته را برای احیای 

برجام ندارد. غیر از این است؟
این مسئله بیشــتر متأثر از فضای کنونی رقابت های انتخاباتی کنگره آمریکاست که 
وارد رقابت های درون حزبی شده است؛ بنابراین تا زمان پایان انتخابات ما شاهد بی میلی 
دولــت بایدن خواهیم بود. در کنار انتخابات کنگــره آمریکا باید گفت اکنون خود دولت 
بایدن هم شــاید به دلیل برخی تحوالت داخلی در ایران به این ارزیابی رســیده باشد که 
تداوم و تشــدید تحریم ها علیــه ایران بهتر از احیای برجام و لغو تحریم ها باشــد. تا به 
اکنون دولت بایدن به روشنی ثابت کرده است که از هر فرصتی علیه منافع ایران استفاده 

می کند. از طرف دیگر به نظر من آمریکایی ها با حسن نیت با ایران برخورد نمی کنند.

 چطور؟  .
اگــر دولت بایدن به واقع خواهان احیای برجام اســت، حداقل می توانســت اجرای 
احکام دادگاه هایی را که به دلیل فشــارهای سیاســی کنگره و ســنا علیه ایران تصویب 
شــده اند، به تعویق بیندازد تا این سیاست چماق و هویج در قبال جمهوری اسالمی کنار 
گذاشته می شــد. بایدن از یک طرف به دنبال مصادره محموله نفتی ایران است و مرتبا 
برخی اشــخاص و نهادهای ایرانی را تحریم می کند و در کنار آن ادعای احیای برجام را 
هم دارد. خب بدیهی اســت که این سیاســت متناقض و دوگانه در مقابل ایران جواب 
نمی دهد. اگر بایدن به واقع به دنبال احیای برجام اســت، صادقانه و با حســن نیت وارد 

شود. احیای برجام به مذاکره متقابل نیاز دارد، نه فشار و قطع نامه شورای حکام.

 بعد از وقوع جنگ اوکراین بسیاری بر این باورند که همراهی، همکاری و همسویی قاره   .
سبز و به خصوص لندن، پاریس و برلین با واشنگتن به مراتب بیشتر از گذشته شده است. 
در چنین شــرایطی کاخ سفید، هم برای تقابل با پکن و مسکو و هم برای مدیریت تهران 
به راحتی می تواند باوجود خروج از برجام با استفاده از ظرفیت حقوقی یکی از سه عضو 
اروپایی برجام و به طور ویژه انگلیســی ها هرزمان که بخواهد فعال کردن مکانیسم ماشه، 
ارجاع پرونده به شــورای امنیت و احیای قطع نامه های پیشــین را کلید بزند. آیا به واقع 
پاریس، برلین و به شکل خاص لندن که محل مأموریت شما بوده است، به راحتی در مسیر 

ریل گذاری جو بایدن قدم خواهند گذاشت؟
واقعیت امر آن است که جنگ اوکراین تبعات مخربی برای نظم جهانی ذیل بازتعریف 
اتحاد و اجماع ایاالت متحده آمریکا با ناتو و اروپایی ها داشــت. از آن مهم تر متأســفانه 
اروپایی ها اکنون مدیریت و رهبری این نظم نوین را به خصوص در مقوله نظامی، دفاعی 
و امنیتــی، چه در حوزه منطقه ای و چه در حوزه جهانی به آمریکایی ها و انگلیســی ها 
سپرده اند. در این بین لندن هم اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داد تا با ارسال سالح 
به اوکراین و مواضع قاطع دیپلماتیک خود در برابر مسکو بتواند عالوه بر تداوم و تشدید 
جنــگ اوکراین منافعش را بــه نزدیک ترین حالت ممکن با منافع آمریکایی ها برســاند. 
در حالی کــه تا پیــش از این زمزمه تضعیف ناتو و عدم ســرمایه گذاری و هزینه برای این 
نهاد نظامی و امنیتی در میان کشورهای اروپایی شنیده می شد. ولی اکنون نه تنها خبری 
از تضعیف ناتو نیســت  بلکه کشــورهای اروپایی عالوه بر هزینه های گزاف برای تقویت 
بودجه این نهاد، تالش وافری دارند تا سایر کشورهای باقی مانده اروپایی را هم به جرگه 
اعضای این پیمان بکشــانند. همان گونه که گفتم نقش رهبری اصلی و مدیریت مرکزی 
دست آمریکایی هاست و به دنبال آن انگلیسی ها هم بعد از خروج از اتحادیه اروپا برای 
حفظ شأن و جایگاه بین المللی خود سعی می کنند بیشترین همراهی را با مواضع ایاالت 
متحده داشــته باشند. به همین دلیل لندن سعی می کند حتی المقدور دیدگاه خود را در 
همه مسائل خرد و کالن سیاســی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، امنیتی، دفاعی و ... با 
خاستگاه آمریکایی ها تطبیق دهد. پس در چنین شرایطی امکان دارد بایدن حتی با عدم 
احیای برجام و نبود اهرم حقوقی برای فعال کردن مکانیسم ماشه از ظرفیت سه کشور 

اروپایی حاضر در توافق هسته ای برای فعال کردن مکانیسم ماشه استفاده کند.

 با درنظرگرفتن مجموعه این نکات، قطع نامه شورای حکام با ۳۰ رأی مثبت، سه رأی   .
ممتنع (هند، پاکستان و لیبی) و تنها دو رأی مخالف چین و روسیه چه پیام معناداری برای 

جمهوری اسالمی ایران و به خصوص دولت سیزدهم دارد؟
مهم ترین پیام قطع نامه چهارشــنبه هفته گذشــته شــورای حکام با ۳۰ رأی مثبت 
برای جمهوری اســالمی ایران آن است که ما نباید از هیچ کشوری، تأکید می کنم از هیچ 
کشــوری انتظار حمایت، همکاری و همسویی داشته باشــیم. دیپلماسی و منافع ملی 
کشــورها ایجاب می کند که چیزی به نام «همراهی» و «همســویی» بدون در نظر گرفتن 
منافع، محلی از اعراب نداشــته باشــد؛ بنابراین اگر کشــورهایی مانند چین و روسیه در 
نشســت شــورای حکام مخالف قطع نامه بودند، برای مخالفت خود منافعی را تعریف 
کرده انــد وگرنه این رأی مخالف به معنای همراهی و حمایت از ایران نیســت بلکه این 
معنــا را می دهد که عدم صدور قطع نامه علیه پرونده فعالیت های هســته ای ایران در 
راســتای منافع آنها تعریف می شــود. ضمنا ایران یا هر کشور دیگری نباید انتظار داشته 
باشد که کشور دیگری نظیر چین، روسیه و... کارهایش را پیش ببرد. این مقتضای استقالل 
سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران نیست و منافع ما ایجاب می کند که چنین 
رفتاری در حوزه سیاســت خارجی داشته باشیم. پارادایم سیاسی و دیپلماتیک در نظام 
جمهوری اسالمی ایران باید بر اســاس ارزش ها و نظرات مقامات و کارشناسان داخلی 
تنظیم، تعریف و پیاده شود. تهران نباید و نمی تواند برخالف نظام هنجاری و ارزش های 
خود اقدامات دیپلماتیک انجام دهد. بنابراین ما باید این ارزیابی را داشــته باشم که چه 
راهی بهترین و کم هزینه ترین مسیر برای تحقق منافع ملی است. از طرف دیگر تنها و تنها 
جمهوری اسالمی است که باید مدیریت سیاست خارجی خود را پیش ببرد. پس امکان 
دارد در برهه ای سیاست خارجی ما در همراهی با یک کشور مانند روسیه و چین تعریف 
شود، در برهه ای با اروپا، آمریکا و...؛ نباید به صورت بسته و غیرقابل انعطاف عمل کنیم. 
اگر اســتقالل و اصول خود را حفظ کنیم و به دیپلماســی این اجازه را بدهیم که بتواند 
منعطف، عقالنی و هوشــمند عمل کند، ما به اندازه کافی از توان و نیروی انســانی الزم 
برای پیشبرد سیاست خارجی پویا، فعال و چاالک در جهت تحقق منافع ملی برخوردار 
هســتیم؛ مشروط به اینکه به این نیروهای انســانی اجازه داده شود در حوزه تخصصی 
سیاست خارجی و دیپلماسی از دانش و تخصص خود به نحو احسن در راستای تحقق 
منافع ملی استفاده کنند. پس شکل گیری این انتظار که چین، روسیه یا هر کشور دیگری 

بخواهد به ما کمک کند، نه واقعی است و نه عقالنی.

 «شرق»  ابعاد مختلف قطع نامه شورای حکام، واکنش تهران و آینده برجام  را بررسی کرد

 بازگشت جهان به نقطه ابهام؛ میز  برجام دوباره شلوغ شد

بررسی تحوالت بعد از صدور قطع نامه شورای حکام علیه ایران در گفت وگوی «شرق» با  سفیر  سابق ایران در انگلستان
مهم ترین پیام قطع نامه شورای حکام چه بود؟

اواخر وقت چهارشنبه گذشته نهایتا شورای حکام رأی به صدور قطع نامه علیه ایران داد؛ هرچند تهران پیش از صدور قطع نامه واکنش های خود را با قطع فعالیت  دوربین های فرا پادمانی دستگاه 
اندازه گیری برخط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس و فعال سازی سانتریفیوژهای بیشتر نشان داد؛ اما در کنارش خاموش شدن ۲۷ دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی و تحرکاتی برای 
تولید و نصب نســل های جدید ســانتریفیوژ از جمله IR-6 و IR-4 و IR-2m هم فضای تصاعد بحران را فراهم کرده است تا جایی که به گفته رافائل گروسی تنها سه تا چهار هفته طول می کشد که 
احیای توافق اتمی غیرممکن شــود. از این رو «شرق» در گفت وگویی با محسن بهاروند به دنبال چرایی رســیدن ایران به این نقطه است. آنچه در ادامه از نظر می گذرانید، ماحصل این گپ و گفت 
با ســفیر سابق ایران در انگلستان، معاون پیشین امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و معاونت دبیر کل ســازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی درخصوص ارزیابی تبعات صدور 

قطع نامه شورای حکام و اقدامات بعدی ایران در روزهای پیش رو خواهد بود.

 عبدالرحمن فتح الهی: آن گونه که پیش بینی می شــد، اواخر وقت چهارشــنبه 
گذشــته شــورای حکام آژانس بر مبنای پیش نویس مشــترک ایاالت متحده و 
تروئیــکای اروپایی رأی بــه صدور قطع نامه علیه ایران دادند. به نظر می رســد 
برخورد جمهوری اســالمی بــا قطع نامه مذکور را بتوان برخــورد «دراماتیک» 
نامید؛ چرا که ســطح واکنش های ایران و شــدت اقدامات صورت گرفته از سوی 
تهران به مراتب پررنگ تر از متن قطع نامه شــورای حکام اســت؛ خاموش شدن 
۲۷ دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحرکاتی برای تولید و نصب 
نســل های جدید سانتریفیوژ از جمله IR-6 و IR-4 و IR-2m و پیش از آن قطع 
 OLEM فعالیت  دوربین های فراپادمانی دســتگاه اندازه گیری برخط سطح غنا
و فلومتر آژانس در کنار تالش برای نصب دو آبشــار از سانتریفیوژهای IR-6 و 
فشارها برای خروج از NPT یا عدم ورود رافائل گروسی و دیگر بازرسان آژانس 

به ایران همه گویای این واکنش تند و دراماتیک ایران اســت که می تواند تشدید 
هم پیدا کند. به ویژه آنکه در همین راســتا شمخانی هم با انتشار توییتی نوشت: 
«آزادســازی نفت توقیف شده ایران از سوی یونان نشان می دهد تنها راه دفاع از 
حقوق کشــور در برابر قلدری در برجام و آژانس و سایر عرصه ها اقدام متقابل 
اســت». پیرو این نکته بی شک تبعات این واکنش تهران مهم تر از دالیل بروز آن 
است؛ چرا که دیگر پای مذاکرات وین و احیای برجام در میان نیست؛ بلکه تداوم 
این اقدامات، چه با هدف موازنه ســازی قدرت یا هر هدف دیگر می تواند نتیجه 
کامال عکس بدهد و منجر به صدور سلســله قطع نامه های دیگر شورای حکام، 
ارجاع پرونده ایران به شــورای امنیت و نهایتا بازگشت قطع نامه ها شود. توالی 
بحران ها یا ابربحران های متعدد در ســال های اخیر و به خصوص از زمان روی 
کار آمدن دولت ســیزدهم فرصت و اجازه تصاعــد تنش را به تهران نمی دهد؛ 

بنابرایــن هرگونه اقدامی در واکنش به قطع نامه تبعات مخرب بیشــتری برای 
داخل خواهد داشت. در این شرایط واشنگتن می گوید قطع نامه شورای حکام و 
اختالفات میان جمهوری اسالمی و آژانس را از مذاکرات هسته ای جدا می داند 
و همچنــان مایل به احیای برجام اســت. مواضع اخیر بلینکــن و رابرت مالی 
پس از صدور قطع نامه مؤید این نگاه اســت. در کنارش بیانیه تروئیکای اروپایی 
هم با دیدگاهی نزدیک به واشــنگتن معتقد اســت اقدامات ایران در واکشن به 
قطع نامــه صرفا وضعیت موجــود را وخیم تر کرده و تالش هــا را برای احیای 
برجام پیچیده تر می کند. رافائل گروسی هم اقدامات ایران را «ضربه ای کشنده» 
به برجام خواند و هشــدار داد تنها ســه تا چهار هفته طول می کشــد تا احیای 
توافق اتمی غیرممکن شــود. با این حال در آن سو دو طرح کنگره آمریکا برای 
قطع کمک های مالی برای جلوگیری از اختصاص بودجه به اجرای برجام و نیز 

یکپارچه ســازی سیستم های پدافند هوایی کشورهای خاورمیانه و اسرائیل برای 
مقابله با تهدید هسته ای، موشــکی و پهپادی ایران هم پالس های متناقضی را 
ارســال می کند. در عین حال واکنش تل آویو و ریاض بعــد از صدور قطع نامه را 
هم نمی توان نادیده گرفت. با درنظرداشــتن مجموعــه این اتفاقات و تحوالت 
ریز و درشــت دیگر و نیز اهمیت صدور قطع نامه و واکنش های بعدی تهران در 
سمت و ســودادن به تحوالت پیش رو، «شــرق» در پرونده ویژه دیگر خود عالوه 
بر یادداشــت هایی از سفرا، دیپلمات ها و کارشناسانی مانند سیدجالل ساداتیان، 
جالل خوش چهره، فریدون مجلســی و کوروش احمدی که ســعی کرده اند از 
زوایای مختلف مسئله را مورد مداقه قرار دهند، گفت وگوهایی را هم با محسن 
بهاورنــد و عباس عبدی انجام داده اســت تا ارزیابی آنــان را هم در این زمینه 

جویا شود.

شنبه
۲۱ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۹

یادداشت

تبعات صدور قطع نامه فقط بر دوش مردم است
  با توجه به مجموعه تحلیل های رســانه ای و ارزیابی کارشناســان مربوطه، چه پیش از صدور قطع نامه شــورای حکام و 
چه پس از آن الزم می دانم در این نوشــتار خود برای روزنامه «شرق» از منظری دیگر شرایط را تحلیل کنم. فارغ از اینکه 
کدام طرف و کدام بازیگر منطقه ای و فرامنطقه ای ســهم و نقش بیشــتری در تحریــک آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
رافائل گروســی برای تهیه و ارائه آن دو گزارش و متعاقبا تالش برای تهیه پیش نویس مشترک ایاالت متحده و تروئیکای 
اروپایی و نهایتا صدور قطع نامه شورای حکام علیه پرونده فعالیت های هسته ای ایران داشت، باید گفت در شرایط خطیر 
و حساس کنونی کشور به خصوص از نظر سیاسی - اجتماعی و مهم تر از آن با درنظرگرفتن بحران اقتصادی و معیشتی به 
نظر نمی رسد جامعه ایران توان و رمقی برای تصاعد تنش با غرب داشته باشد. با توجه به مجموعه گسل های کنونی پاسخ به قطع نامه شورای حکام، نه تنها وضعیت 
سیاســی و دیپلماتیک کنونی را وخیم تر می کند و برجام را به مرگ حتمی نزدیک تر می کند (اگر نگوییم تا به االن مرده اســت)، بلکه بی شک بار سنگین تبعات مخرب آن 
بر دوش مردم خواهد بود. تا همین جای کار اقدامات تهران از چهارشــنبه گذشــته تاکنون درخصوص خاموش شدن ۲۷ دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
تحرکاتی برای تولید و نصب نســل های جدید ســانتریفیوژ از جمله IR-6 و IR-4 و IR-2m و قبل تر از آن قطع فعالیت  دوربین های فراپادمانی دستگاه اندازه گیری برخط 
ســطح غنا OLEM و فلومتر آژانس و نیز تالش برای نصب دو آبشــار از ســانتریفیوژهای IR-6 می تواند وضعیت را ملتهب تر هم بکند، چه برسد به آنکه با فشار جریان 
رادیکال  بخواهد ادعاهایی مبنی بر عدم ورود رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرســان این آژانس به ایران یا خروج از NPT، غنی ســازی ۹۰ 
درصد، اســتفاده از ســانتریفیوژهای پیشرفته تر و... اجرائی شوند. اگر قرار بر پاسخ گویی الزم با هدف موازنه ســازی قدرت بود همین اقدامات صورت گرفته به قدر کفایت 
موازنه سازی را انجام داده است. شاید به گفته مقامات تهران تبعات صدور قطع نامه شورای حکام بر دوش بانیان آن باشد، اما این یک ادعای دیپلماتیک صرف سیاسی 
اســت. چون واقعیت امر آن اســت که تبعات صدور قطع نامه و واکنش های بعدی  فقط و فقط بر دوش مردم است؛ مردمی که نسبت به وقوع هرگونه تحول مثبتی در 
سیاســت داخلی و خارجی و اقتصاد و معیشــت ناامیدتر از هر زمان دیگری هســتند. ضمنا باید یادآور شــد که NPT یک انجمن، مؤسسه یا چیزی شبیه به آن نیست که 
کشورها به راحتی بتوانند به آن وارد یا از آن خارج شوند؛ بنابراین ادعای برخی رسانه ها و افراد در داخل کشور برای فشار به دولت با هدف خروج ایران از NPT قطعا یا 
با هدف کشــاندن کشــور به نقطه بحران در راستای منافع آنها مطرح شده است یا اساسا از فضای بین الملل بی خبرند که دومی عذر بدتر از گناه است. پیوستن جمهوری 
اسالمی به NPT به معنای انتخاب یک پارادایم سیاسی «تنش زدا» و در عین حال «شفافیت زا» از جانب ایران است، همان گونه که برجام را نمی توان در حد یک قرارداد 
دیپلماتیک تقلیل داد. چراکه توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ انتخاب جمهوری اســالمی برای برگزیدن یک پارادایم سیاسی بود که نشان می داد تهران ضمن احقاق حقوق 
هسته ای خود از «تنش زایی» با جامعه جهانی فاصله گرفته است. پس هرگونه اقدامی از سوی جمهوری اسالمی برای خروج از NPT بی شک عالوه بر تبعات حقوقی 
به طریق اولی تبعات مخرب سیاســی، دیپلماتیک و به خصوص امنیتی دارد. چراکه خروج ایران از NPT به معنای آن اســت که تهران هدف اصلی خود را رســیدن به 
نقطه گریز هســته ای قرار داده اســت. در چنین شــرایطی آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعضای شورای حکام، ســازمان ملل و مهم تر از همه شورای امنیت فرصت را 

غنیمت شمرده ودر پی زدن ضربه خواهند رفت.
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پرونده


