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کفگیر کدام کشورها به ته دیگ خورده است؟

یک کارشناس حقوق بینالملل تاکید کرد

دیدار معاون سیاسی وزیر خارجه
عمان با امیرعبداللهیان

شوک تورمی در جهان به نفع ایران

طرفین مذاکرات وین میخواهند
پرونده هستهای به مدار خودش
بازگردد

یک کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان
کرد :به نظر میرسد طرفین در شرایط کنونی
به یک نقطه نظر مشترک رسیدهاند که پرونده
هستهای به مدار خودش برگردد اما از آنجایی
که یکبار از مدار خارج شده بازگرداندن دوباره
آن زمان بر و هزینهبر بوده و چه بسا نیاز به
انعطاف طرفین دارد.
یوسف موالیی در گفت و گو با ایسنا در
ارزیابی خود از روند مذاکرات وین اظهار
داشت :پرونده هستهای ایران به لحاظ ویژگی
هایی که دارد ،بسیار پیچیده است و در
مذاکرات بین المللی طوالنیترین مذاکرات را
به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد :از یک طرف کل جامعه
جهانی و شورای امنیت درگیر این مساله است
از طرف دیگر مورد توجه همسایگان و رقبای
ایران در منطقه قرار دارد ،بنابراین با چالش
هایی مواجه است و هر کدام از طرفین منافع
خود را دنبال میکنند.
این کارشناس مسائل بینالملل همچنین
بیان کرد :ایران در این زمینه سرمایه گذاری
زیادی انجام داده و می خواهد که دستاوردی
داشته باشد ،ضمن این که تغییر دولت ها
در ایران و ایاالت متحده نیز بر این مساله اثر
گذار است و به این پرونده وضعیت خاصی
می دهد که به راحتی گره ها گشوده نمیشود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :به نظر
می رسد طرفین در شرایط کنونی به یک نقطه
نظر مشترک رسیده اند که پرونده هسته ای به
مدار خودش برگردد اما از آنجایی که یکبار از
مدار خارج شده بازگرداندن دوباره آن زمانبر و
هزینهبر بوده و چه بسا نیاز به انعطاف طرفین
دارد.
موالیی افزود :در حال حاضر نمی توان نظر
قطعی داد که آیا موفقیت آمیز بوده یا خیر اما
با توجه به این که بعد از یک وقفه شروع شده
می توان آن را مثبت تلقی کرد .اما این که
چگونه این مسئله را اندازه گیری کنیم شاخص
خاصی نداریم زیرا باید نتیجه مشخص باشد
و تا زمانی که نتیجه حاصل نشود نمی توان
قطعی نظر داد.
این کارشناس حقوق بینالملل ابراز عقیده
کرد :تاکنون مذاکرات خیلی سخت پیش رفته
است اما به تدریج نظرات طرفین به یکدیگر
نزدیک میشود؛ از یک طرف ایران مواضعش
تلطیف شده از سوی دیگر آمریکا خواستههای
ایران را قبول کرده که پایه مذاکرات قرار گیرد.
وی تاکید کرد :فکر می کنم به طرف نتیجه
نهایی حرکت میکنیم اما هنوز فاصله داریم
اما جهت درست است.
این استاد دانشگاه درباره این که ایران اعالم
کرده با توجه به دو سند تحریم ها و برنامه
هسته ای عمل می کند ،گفت :ایران از ابتدا
هم براساس این دو سند جلو رفته ،برای این
که این سندها پذیرفته شود و محور بحث و
مذاکره قرار گیرد ،بنابراین به تناسب نتیجه،
ایران نیز به انجام تعهدات برجامی برمیگردد.
موالیی درباره این که طرف مقابل به
تعهداتش پایبند نبوده چطور این مساله می
تواند با انجام تعهد ،اعتماد ایران را به دست
آورد؟ گفت :در چارچوب ساختار و سیستم
بین المللی هیچ کشوری به کشور دیگر وقتی
تعارض منافع دارند اعتماد ندارد و به دنبال
حداکثر منفعت خودش است ،در واقع هیچ
تعهد بین المللی نیست که از سوی طرفین
قابل نقض نباشد هر کشوری می تواند از
تعهدات خارج شود.
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در ترکیه ،نرخ تورم رسمی حدود  ۲۱درصد اعالم
شده و نهادهای مستقل جهانی هم همین نرخ را
حدود  ۵۸درصد اعالم کرده اند .کشورهایی مانند
آرژانتین و لبنان هم با نرخها تورم بسیار باالتر ،اساسا
از ایران و ترکیه پیش افتاده اند.
به گزارش فرارو ،اما این وضعیت مختص
کشورهایی با اقتصادهای ضعیف یا اقتصادهای
نوظهور نیست .دادههای رسمی نشان میدهند که
«شاخص قیمت مصرف کننده» ( ،)CPIکه میتوان
آن را نمادی از نرخ تورم در نظر گرفت ،در آمریکا به
شکلی کم سابقه رشد کرده است .اما همه اینها به
چه معنا است و پیامد آنها برای اقتصاد ایران چه
خواهد بود؟
وقتی «کفگیر همه به ته ِ دیگ میخورد»
بر این اساس ،نرخ تورم در آمریکا در اکتبر سال
 ۲۰۲۱به  ۶.۲درصد رسید که در  ۳۰سال اخیر در
این کشور بی سابقه بود .اندیشکده «پیو» (Pew
 )Research Centerدر آمریکا ،به تازگی در گزارشی
به این موضوع پرداخته و نوشته که این افزایش نرخ
تورم ،با موارد قبلی در اقتصاد آمریکا متفاوت است.
دورههای اوج گیری نرخ تورم را میتوان به
«چرخههای کسب و کار» یا «چرخههای تجاری»
( )Business cycleربط داد که در آن ،اقتصاد دائما
بین وضعیت «رکود» و «تورم» جا به جا میشود.
با این همه ،وضعیت کنونی از این بابت متفاوت
به نظر میرسد که تورم ،ناشی از مختل شدن
«زنجیرههای تامین جهانی» بوده است .به عبارت
ساده ،همه گیری کرونا موجب شده که مواد
اولیه ،مثال از «کنیا» به «چین» نرسند؛ تولید در
کارخانههای چین مختل شود؛ کاالی چینی به آمریکا
نرسد و با کاهش تولید در عین ِ حفظ سطوح پیشین
تقاضا در آمریکا ،نرخ تورم باال برود.
این وضعیت ،اما فقط به آمریکا خالصه نمیشود.
اگر مورد ِ ایران را در نظر نگیریم (که به دلیل تحریمها
نمیتواند نفت و کاال صادر کند) ،دیگر کشورهای
نفتی در منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس هم
مشکلی مشابه را تجربه کرده اند :جهان نفت کمتری
از آنها میخرد؛ آنها پول کمتری برای خرج کردن
دارند و در نتیجه ،سطح رفاه (بخوانید قدرت خرید
شهروندان) در این کشورها کاهش پیدا میکند.
آیا همه چیز تقصیر آمریکاییها بود؟
اما در این میان ،آمریکا به شیوهای دیگر هم در
به وجود آمدن این شرایط مقصر بوده است :دولت
آمریکا از میانه سال  ۲۰۲۰میالدی به این سو ،حدود
 ۳تریلیون دالر ( ۳هزار میلیارد دالر ،معادل  ۱۵برابر
تولید ناخالص داخلی ساالنه ایران) نقدینگی وارد
اقتصاد این کشور کرده است.
این مبالغ (که شاید بتوان آن را معادل چاپ پول
در نظر گرفت) ،در واقع در قالب چکهایی به دست

برآوردهای متعدد نشان میدهند که نرخ تورم در اقتصاد جهانی و نیز اقتصاد کشورهای مختلف ،پس از همه گیری کرونا به شدت باال رفته است .در ایران،
آمارهای رسمی میگویند که نرخ تورم بین  ۴۲تا  ۴۵درصد است و آمارهای غیررسمی هم این نرخ را بسیار باالتر (از حدود  ۹۰درصد تا  ۱۳۰درصد و حتی
 ۲۰۰درصد) برآورد کرده اند.

خبر خوب برای
ایران این است
که این امواج
مخرب،ممکن
است یا به ایران
نرسند ،یا دیرتر
برسند.دلیل
اصلی هم انزوای
اقتصادی ایران
است .این اتفاق،
در جریان بحران
سال ۲۰۰۸
میالدی هم رخ
داد
شهروندان آمریکایی رسیده که هدف از اعطای آنها،
تشویق مردم به خرج کردن بوده است .در کنار این،
دولت آمریکا  ۲تریلیون دالر دیگر هم به همین شکل
هزینه کرده است.
طرحهای بسیار جاه طلبانه دیگری هم البته در کار
بوده اند ،از جمله طرح  ۱.۲تریلیون دالری جو بایدن
برای نوسازی زیرساختهای آمریکا که به تازگی تایید
کنگره آمریکا را دریافت کرده و قرار است در حوزههای
مختلف در این کشور سرمایه تزریق کند.
چاپ دالر در آمریکا ،تورم در جهان
تمام اینها برای اقتصاد جهان ،به معنای تورم
خواهد بود ،اما چطور؟ ماجرا خیلی ساده است:
دالر آمریکا به تنهایی نزدیک به  ۷۰درصد از تمام
تراکنشهای مالی در جهان را در بر میگیرد و ارزهای
دیگری مانند «یورو»« ،ین» ژاپن یا «یوان» چین،
روی هم رفته کمتر از  ۳۰درصد در تراکنشهای مالی
جهانی نقش دارند.
به عبارت ساده ،آمریکا برای رفع مشکالت درونی
اقتصادش دالر چاپ کرده و از آنجا که همه مردم
جهان و همه شرکتهای بین المللی با دالر کار
میکنند ،قدرت خرید هر یک دالر آمریکا ،برای تمام ِ

کاپالن:به سوی جنگ سرد جدیدی بین روسیه و آمریکا نمیرویم

پیشنهاد روسیه برای یک معاهده امنیتی با ایاالت متحده ،که
کرملین روز جمعه منتشر کرد ،مشکالت زیادی دارد ،اما به آن
اندازه ای که برخی مقامات ،تحلیلگران و خبرگزاری ها ادعا کرده
اند بد نیست.
به گزارش خبرآنالین ،فرد کاپالن در تازهترین تحلیل خود برای
وب سایت خبری تحلیلی اسلیت با اشاره به تنش تازه روسیه و
آمریکا با رمزگشایی از معاهده امنیتی دو کشور نوشت :به گزارش
روز شنبه نیویورک تایمز با عنوان «پوتین برای بیرون راندن ناتو
از جمهوریهای شوروی سابق حرکت میکند» نگاه کنید .گزارش
اینگونه شروع می شود« :روسیه روز جمعه از ایاالت متحده و
متحدانش خواست تمام فعالیت های نظامی در اروپای شرقی و
آسیای مرکزی را مطابق یک طرح گسترده که یک ترتیبات امنیتی
مشابه جنگ سرد ایجاد می کند ،متوقف کنند» .اگر چنین چیزی
درست بود ،این پیشنهاد باید فورا رد شود ،همانطور که برخی از
مقامات ناتو پاسخ دادند .با این حال ،این ابدا ًچیزی نیست که سند
روسیه می گوید.
در عوض ،ماده  ۴معاهده پیشنهادی ،که احتماال ًهدف آن ایجاد
«ضمانتهای امنیتی» بین ایاالت متحده و روسیه است ،بیان
میکند که ایاالت متحده «پایگاههای نظامی» ایجاد نخواهد کرد یا
در «فعالیتهای نظامی» در قلمرو شوروی سابق و جمهوری ها
یا متحدانی که «عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی نیستند»
مشارکت نخواهد کرد .اشاره واضح اینجاست که ایاالت متحده
می تواند در قلمرو متحدان شوروی سابق که اعضای ناتو هستند
فعالیت های نظامی انجام دهد  -و این شامل لهستان ،جمهوری
چک ،اسلواکی ،مجارستان ،و کشورهای بالتیک استونی ،لتونی و

دارندگان ِ آن کاهش پیدا کرده است.
خیلی خالصه ،همچون بحران سال  ۲۰۰۸میالدی،
یک نارسایی ِ داخلی در اقتصاد آمریکا ،میتواند به
یک بحران فراگیر در سطح اقتصاد جهانی منجر شود
و حاال هم دقیقا همین اتفاق در حال رخ دادن است.
در واقع ،باید منتظر امواج تورمی در اقتصاد جهان
باشیم که ممکن است در ماههای آینده ،به شکلهای
مختلف بروز کنند.
چه بر سر ایران میآید؟
خبر خوب برای ایران این است که این امواج
مخرب ،ممکن است یا به ایران نرسند ،یا دیرتر
برسند .دلیل اصلی هم انزوای اقتصادی ایران است.
این اتفاق ،در جریان بحران سال  ۲۰۰۸میالدی هم
رخ داد و از آنجا که سطح درهم تنیدگی اقتصاد ایران
با اقتصاد بین المللی ،مثال مشابه اقتصاد ترکیه نبود،
سطح تخریبهای آن بحران هم در ایران به اندازه
ترکیه نبود.
بانکهای بین المللی در ایران فعال نیستند و
شرکتهای خارجی بسیار انگشت شماری نیز حاال در
اقتصاد ایران حضور دارند .بنابراین ،شوکهای تورمی
از اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران منتقل نمیشوند و

یا دیرتر و با تخریب کمتر منتقل میشوند.
البته نباید ساده اندیشی کرد :بروز مشکالت
ف مبادله با ایران ،هر
اقتصادی در کشورهای طر ِ
چه که باشد ،به ایران هم منتقل میشود .مثال ،اگر
عراقیها پول کمتری برای خرج کردن داشته باشند،
طبیعی است که از ایران هم کمتر خرید خواهند کرد.
اما این شرایط ممکن است از بعد روابط بین الملل
هم برای ایران منافعی داشته باشد .به عنوان نمونه،
ترکیه حاال درگیر بحرانی شده که میتواند اقتصاد این
کشور را به شکلی کم سابقه تحت تاثیر بگذارد.
از آنجا که ترکیه تحت فشار سیاسی از سوی آمریکا
و اروپا هم هست و یکی از ارکان اقتصادش (صنعت
گردشگری) هم با بحران مواجه شده ،شاید ایران
بتواند بیش از پیش به این کشور نزدیک شود و از
ترکیه برای دور زدن تحریمها استفاده کند.
جان کالم اینکه بحرانهای اقتصادی در جهان
(مانند هر بحران دیگری در هر زمینه و در هر
سطحی) میتوانند برای برخی گران تمام شوند و
برخی را از تقویت کنند .ایران هم شاید بتواند از این
وضعیت ،دست کم تا حدی ،به نفع منافعش بهره
ببرد.

شیخ خلیفه الحارثی معاون امور دیپلماتیک
وزارت خارجه عمان که برای شرکت در نشست
کمیته مشترک مشورتهای راهبردی در تهران به
سر میبرد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه کشورمان در
این دیدار ،بهبود و گسترش روابط با همسایگان
را اولویت سیاست خارجی دولت جناب آقای
رئیسی دانسته و در این میان جایگاه ویژه عمان
در میان همسایگان را مورد تأکید قرار داد.
امیرعبداللهیان در این دیدار بر ضرورت تالش
دو طرف برای ارتقای حجم روابط تجاری میان
دو کشور در سطح روابط دوستانه فیمابین
تاکید کرد .شیخ خلیفه الحارثی معاون امور
دیپلماتیک وزارت خارجه عمان که برای شرکت
در نشست کمیته مشترک مشورتهای راهبردی
در تهران به سر می برد امروز با دکتر حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار
و گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ،جمهوری اسالمی
را پایبند به گفتوگو و اتخاذ راه حلهای
سیاسی برای حل مشکالت دوجانبه و منطقهای
دانست و بر آمادگی کشورمان برای گفتوگو با
کشورهای منطقه در راه ارتقای روابط دوجانبه
تصریح نمود.
امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد با
تالشهای همه کشورهای منطقه به ویژه ایران
و عمان ،زمینه الزم برای پایان بحران یمن فراهم
شود.
الحارثی معاون وزارت خارجه عمان نیز در
این دیدار ضمن ابراز امیدواری برای پایان هر
چه سریع تر بحران یمن ،اعالم نمود کشورش
از مسیرهای صلح آمیز و مذاکره برای کاهش
مشکالت منطقه ای استقبال و حمایت
میکند.

نوری مالکی:

خدمات بزرگ شهید «ایرلو»
غیرقابل انکار است

باید بفهمیم این دو کشور واقعا چه میگویند؟!
لیتوانی می شود.
همانطور که در ماده  ۴نیز آمده است ،خواسته اصلی روسیه
این است که ایاالت متحده متعهد شود از گسترش بیشتر ناتو به
سمت شرق جلوگیری کند .بنابراین پوتین برای بیرون راندن ناتو از
حوزه نفوذ سابق روسیه حرکت نمی کند .کامال ً برعکس معاهده
پیشنهادی ،برای اولین بار ،گسترشی را که در دهه پس از پایان
جنگ سرد رخ داد ،به عنوان یک واقعیت ثابت می پذیرد .این
معاهده فقط مانع از گسترش بیشتر خواهد شد .به طور خالصه،
با وجود اینکه نام کشوری ذکر نشده است ،این معاهده در واقع
پیشنهادی در مورد سرنوشت اوکراین است؛ کشوری که رهبران
روسیه مدتهاست آن را بهعنوان متحدی مهم و حائل در برابر
غرب میدانند( .اوکراین زمانی بخشی از روسیه بود ،و پوتین ،مانند
بسیاری از روسها ،معتقد است که هنوز هم چنین است ).پوتین
نمیخواهد اوکراین به ناتو بپیوندد و خواستار خروج نیروهای نظامی
ایاالت متحده از اوکراین شامل چند صد نفری از اعضای گارد ملی
است که در حال آموزش ارتش اوکراین در مورد نحوه استفاده از
موشک های ضد تانک و سایر تسلیحاتی هستند.
برخی از مقامات و روزنامه نگاران پوتین را به پارانویا متهم کرده اند
و گفته اند که اوکراین به احتمال زیاد هرگز اجازه نخواهد داشت به
ناتو بپیوندد ،بنابراین پوتین نباید سر و صدا کند .ممکن است اینطور
باشد ،اما در سال  ،۲۰۰۸جورج دبلیو بوش ،رئیس جمهور آمریکا
اعالم کرد که جمهوری های شوروی سابق اوکراین و گرجستان ممکن
است در مقطعی در آینده اجازه پیدا کنند که به ناتو بپیوندند .هیچ
رئیسجمهوری از این تعهد عقب نشینی نکرده است .لوید آستین،
وزیر دفاع جو بایدن،در سفر اخیر به کییف ،گفت که درهای ورود
اوکراین بسته نشده است .با این حال بایدن همچنین گفته است
که حتی اگر روسیه به اوکراین حمله کند (یا به بیان دقیقتر ،پس از
تهاجم مسلحانه سال  ۲۰۱۴به استان شرقی دونباس و الحاق کریمه
به اوکراین حمله کند) ،ایاالت متحده با تحریم های شدید اقتصادی
نه با نیروی نظامی پاسخ خواهد داد .اگر اوکراین عضو ناتو بود،
ایاالت متحده و سایر متحدان موظف بودند با زور پاسخ دهند .با این
حال ،هیچ کس در موقعیت قدرت از انجام این کار حمایت نمی کند
هرچند که برخی از مقامات معتقدند روسیه در حال برنامه ریزی
برای حمله است .بنابراین پوتین همچنین میتواند از بایدن بپرسد:

چرا در مورد درخواست من برای دور نگه داشتن اوکراین از ناتو این
همه سر و صدا میکنید؟
در حالی که نگرانیهای پوتین در مورد گسترش ناتو تا حدی معتبر
است ،برخی دیگر از مفاد معاهده که مقامات و رسانه ها به ندرت
به آنها اشاره کردهاند ،مشکلسازتر هستند .به عنوان مثال ،ماده ۴
بیان می کند که ایاالت متحده نمی تواند همکاری نظامی دوجانبه
را با کشورهای غیر ناتو که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی
بودند  -یعنی با اوکراین  -توسعه دهد .حداقل ،پوتین باید منظورش
از «همکاری نظامی» را روشن کند .اگر منظور او این باشد که ایاالت
متحده نمی تواند تسلیحات ،تجهیزات نظامی یا اطالعاتی درباره
سربازان روسیه در مرز اوکراین را در اختیار او بگذارد ،این غیرقابل
قبول است .باالخره هرچه باشد ،اوکراین یک کشور مستقل است.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،روسای جمهور ایاالت
متحده متعهد شده اند که به اوکراین در دفاع از خود در برابر یک
حمله خارجی کمک کنند.
به همین ترتیب ،ماده  ۵معاهده روسیه هر یک از طرفین (ایاالت
متحده و روسیه) را از «استقرار  ...نیروهای مسلح و تسلیحات
در چارچوب سازمانهای نظامی ،اتحادهای نظامی یا ائتالفها،
در مناطقی که چنین استقراری توسط طرف دیگر به منزله تهدید
فهمیده می شود ،منع میکند ».این ابهام دارد .چگونه قبل از آنکه
چنین اقداماتی انجام بگیرد ،می توان متوجه شد که آیا طرف مقابل
آن اقدام را به عنوان یک تهدید “درک” خواهد کرد یا نه؟ همچنین،
آیا ایاالت متحده می تواند خارج از این چارچوب به اوکراین تسلیحات
ارسال کند؟ اگر نه ،این معاهده به نتیجه نخواهد رسید.
این معاهده همچنین هر دو طرف را از پرواز بمبافکنهای سنگین
یا ارسال کشتیهای جنگی «در مناطق خارج از حریم هوایی ملی و
آبهایی که میتوانند از آنجا به دیگری حمله کنند» منع میکند.
این امر آمریکا را از لنگر انداختن کشتیهای جنگی در بنادر متحدان
یا استقرار بمبافکنها در پایگاههای هوایی کشورهای متحد منع
میکند .این مسئله بر خالف آمریکا ،هیچ تأثیری بر روسیه نخواهد
داشت ،زیرا روسیه چنین بنادر یا باند هوایی در کشورهای متحد
خود ندارد( .هواپیماهای روسیه در سوریه از نوع جت های جنگنده
هستند نه بمب افکن ).این بسیار فراتر از هدف احتمالی این معاهده
بوده و کامال غیرقابل قبول است.

نخستوزیر پیشین عراق گفت :خدمات بزرگ
شهید «ایرلو» غیرقابل انکار است.
به گزارش ایسنا ،نخست وزیر پیشین و رهبر
کنونی ائتالف دولت قانون عراق طی سخنانی
در مراسم بزرگداشت یاد شهید ایرلو در سفارت
ایران در بغداد با تسلیت شهادت سفیر ایران
در یمن تاکید کرد که نمیتوان خدمات بزرگی
که این شهید در جبهه جهاد و مبارزه ارائه کرده
به ویژه اینکه او از جانبازان شیمیایی دوره جنگ
تحمیلی رژیم بعث به شمار میرود را نادیده
گرفت.
نوری المالکی افزود که کار کردن به عنوان
سفیر در صنعا با توجه شرایط سختی که یمن
در نتیجه تجاوز نظامی ،در آن به سر میبرد،
کار ساده ای نبود ،اما شهید ایرلو ،ترجیح داد که
در این جبهه که جبهه حق و باطل است ،حضور
یافته و در کنار جبهه حق بایستد.
وی همچنین بر ضرورت اهتمام به زندگی و
سیره این شهید و دیگر شهدای گرانقدر امت
اسالمی تاکید کرد و گفت :این افراد با تمام
وجود از ارزش های اسالمی و قضایای مرکزی
امت مسلمان دفاع کرده اند.
وی با تسلیت به مناسبت شهادت ایرلو به
دولت و ملت ایران ،به ویژه خانواده و دوستان
شهید ،ابراز امیدواری کرد که راه این شهید و
دیگر شهیدان بزرگوار دنبال شود.
نوری المالکی همچنین گفت :ما در دوره و
زمانه ای زندگی میکنیم که جبهه مقابل با
همه توان خود میکوشد ،همه حقایق را تزویر
کرده و از این رو همه ارزش های امت اسالمی
را هدف قرار داده و ما باید با تمام توان در برابر
آن بایستیم.

حسینموسویان:

دوران صبر استراتژیک به سر رسیده است
سید حسین موسویان استاد دانشگاه پرینستون آمریکا و یونس محمودیه
دانش آموخته دانشگاه بارسلون اسپانیا در مقاله مشترکی نوشتند :آمریکا باید
بداند دوران صبر استراتژیک و بازی با زمان برای امتیازگیری فرابرجامی به سر
رسیده است.
به گزارش ایرنا ،این دو تحلیلگر ارشد مسائل بینالمللی در مقالهای با عنوان
تحول سیاست برجامی بایدن و چشم انداز صلح منطقهای در مجله آکادمی
علوم روسیه نوشتند :تصور عمومی بر این بود که با روی کار آمدن بایدن ،آمریکا
سریع به برجام بازخواهد گشت و تحریمهای ایران به سرعت محو خواهند شد
و یک بن بست شکنی دیپلماتیک در روابط آمریکا و ایران بوجود خواهد آمد.
آنها تصریح کردند :منتهی بعد از گذشت اندک زمانی ،مشخص شد که سران
تیم سیاست خارجی بایدن درابتدای کار به دنبال بازگشت به برجام بودند منتهی
بازگشتی متفاوت با سیاست فشار حداکثری ترامپ و سیاست تعاملی اوباما.
موسویان و محمودیه افزودند :بایدن در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،خروج ترامپ از برجام را سرزنش و اعالم کرد که قصد بازگشت به برجام
را دارد که درحقیقت میراث اوباما بود .اما اظهارات سران سیاست خارجی بایدن
در جلسات استماع کنگره نشان داد که آنها سیاستی متفاوت با اوباما را در سر
دارند و میخواهند از تحریمهای ترامپی بعنوان ابزار فشار علیه ایران استفاده
کنند به خیال اینکه به توافقاتی فراتر از برجام دست یابند.

این دو تحلیلگر ادامه دادند :تاخیر ماههای اول دوران بایدن برای آغاز مذاکرات
برجامی نیز ناشی از این توهم و اختالفات درونی تیم بایدن در مورد نحوه احیای
برجام بود که این تاخیر خسارات فراوانی را دربر داشت.
آنها افزودند که بسیاری از کارشناسان برجامی سیاست خارجی آمریکا دالئل
و شواهد این سیاست توهم آمیز تیم بایدن در ابتدای کار را مستند کرده و به
موقع هشدار هم دادند که مسیر زیاده خواهی تیم بایدن نتیجه معکوس خواهد
داشت.
این دو تحلیلگر مسائل بینالمللی تصریح کردند :آنتونی بلینکن وزیر خارجه
آمریکا در ابتدای کارش چندین بار بر قصد آمریکا بر توافقی «قویتر و طوالنی
مدت تر» از برجام تاکید کرد .او به صراحت به کنگره آمریکا گفت که ما برای
بازگشت برجام« ،یک راه طوالنی» در پیش داریم .وندی شرمن هم در جلسه
کنگره گفت شرایط ژئوپلتیک منطقه با سال  ۲۰۱۵که برجام را توافق کردیم،
کامال فرق کرده است؛ لذا مسیر پیش روی ما درمورد بازگشت به برجام هم
باید تغییر کند .این تحلیلگران مسائل بین المللی در ادامه مقاله مشترک خود
نوشتند :اینها دلیلی آشکار بر اثبات تفاوت سیاست برجامی بایدن با اوباما بود.
درحقیقت ترامپ هم خواستار توافقی قویتر و بهتر با ایران بود با این تفاوت
که ضد برجام بود .آنها افزودند :تیم بایدن میخواست از تحریمهای ترامپ به
عنوان ابزار فشاری جهت دستیابی به توافقی جدید استفاده کند .دلیل اصلی

موفقیت سیاست تعامل اوباما در حل بحران هستهای ایران از طریق تعامل و
دیپلماسی این بود که او توافق هستهی را منوط به سایر موضوعات مثل حقوق
بشر و تروریسم نکرد.
این تحلیلگران مسائل بین المللی اظهار کردند :ایران در پاسخ به سیاست
جدید بایدن ،مواضع محکمی گرفت .ایران در دوران روحانی اعالم کرد که
مسئولیت شکست برجام با آمریکاست ،توافقی مبتنی بر بازگشت تدریجی را
نخواهیم پذیرفت ،آمریکا باید اول همه تحریمها را بردارد و ایران نیز بعد از راستی
آزمایی صحت رفع تحریم ها ،به تعهداتش بازخواهد گشت.
هنگامی که اسرائیل تهدید به حمله نظامی کرد ،غنی سازی سطح  ۵درصد را
به  ۲۰درصد افزایش داد و اعالم کرد که افزایش غنی سازی تا سطح  ۶۰درصد
ادامه خواهد یافت ضمن اینکه سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم را وارد مدار
غنی سازی خواهد کرد .موسویان و محمودیه در ادامه مقاله خود نوشتند :حرکت
ایران به سمت غنی سازی  ۶۰درصد پیامی به آمریکا و اسرائیل بود که درصورت
ادامه روند فعلی زیاده خواهی ،به غنی سازی  ۹۰درصد مبادرت خواهد کرد.
آنها تصریح کردند :ایران این اقدامات عملی را به خرج داد تا نشان دهد که
تسلیم مذاکرات فرسایشی و زیاده خواهی آمریکا نخواهد شد مگر اینکه آمریکا
بدون شرط و پیش شرط به اجرای کامل برجام برگردد.
این تحلیلگران ادامه دادند :مصوبه مجلس در محدودیت دسترسی آژانس

به تاسیسات هستهای و افزایش توان هستهای ایران همراه با انتخابات ریاست
جمهوری ایران و انتخاب آیت الله رئیسی هم پیام بسیار جدی به آمریکا و غرب
داد .حقیقت هم این بود که مردم ایران از سیاستهای آمریکا در نقض تعهدات
برجامی و تخریب برجام ،دلسرد شده بودند.

