پنجشنبه  11آبان 1396

يادداشت

ديپلماسی
فردا

کاتسا و بالستیکها
حسن بهشتیپور

کارشناس روابط بینالملل

در تاریخ سازمان ملل از  1945تاکنون ،ایران
یازدهمین کشوری بوده که تحت فصل هفتم
شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است.
 10کش��ور دیگر یا رژیم آنه��ا تغییر کرد یا به
جنگ منتهی شده است.
ایران تنها کشوری بوده که با دیپلماسی و صلح
از زیر این قطعنامهها بیرون آمده و این خیلی
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مهم اس��ت که ای��ن قطعنامهها لغو ش��ده و
قطعنام��ه « »2231جایگزین ش��ده ،باراک
اوباما گفته بود که اگر زورمان میرس��ید ،کل
تأسیسات هستهای ایران را جمع میکردیم،
اما برج��ام یک معامله برد – برد بود که در دل
آن طرفین به یک تعامل حداکثری رس��یدند.
آمریکا در نقض برجام میخواهد تعهدات خود
را زیر پا بگذارد.
این ی��ک روی��داد ویژه اس��ت ،حت��ی تغییر
نظامهای سیاس��ی نیز منجر به نقض تعهدات
نمیشود ،ولی متأسفانه آمریکاییها با تغییر
یک دول��ت میخواهند قاعده ب��ازی را برهم
بزنند.
البته این فقط برجام نیس��ت ،ترامپ به دنبال

بر هم زدن نفتا ،معاه��ده پاریس و هر چیزی
است که آن را میراث اوباما میداند.
اینجا موضوع فقط بدعهدی آمریکا نیس��ت،
بلکه یک نظ��ام بینالملل که همان ش��ورای
امنیت شامل روسیه ،چین ،انگلیس و فرانسه
میشود ،به همراه آمریکا باید تصمیم بگیرند
و البته  9عضو دیگر شورای امنیت هم هستند؛
پس یکم ،ما فقط با آمریکا طرف نیستیم ،بلکه
با مجموعه کشورها طرف هستیم.
دوم اینکه قبال برای ما پروندهسازی هستهای
ش��ده بود که ای��ن خود محور دوم دس��تاورد
برجام محسوب میشود.
این پرونده سازی شامل  12قطعنامه شورای
حکام آژانس بوده ،شورای حکام در آژانس به
عنوان شورای امنیت سازمان ملل است و این
 35کشور حق اظهارنظر در وضعیت آن کشور
و تصمیمات اتخاذ شده را دارند.

 12قطعنامه محکومیت ایران در این پروندهها
بوده ،تمام اینها که به ط��ور قطع پایان یافته،
ام��ا از این مهمتر ،م��ا چیزی داش��تیم به نام
«پیامدی» که معروف به مطالعات ادعایی در
مورد فعالیتهای هستهای نظامی ایران بوده،
این ه��م یک گزارش از آق��ای آمانو ،مدیرکل
آژانس هست که در نوامبر  2011منتشر شده
در  66بند و  12سرفصل آمده و میگوید :ایران
اقداماتی انجام داده در جهت تالش برای تولید
سالح هستهای.
ای��ن فوقالعاده س��ند مهم��ی در محکومیت
ایران بود که رس��ما لغو ش��د .پس ما از برجام
چه چی��زی میخواس��تیم ،جز آنکه س��ایه
جنگ از س��ر ایران برداشته ش��ود .با توجه به
اج��رای قان��ون کاتس��ا گزین��ه پی��ش روی
ای��ران نیز کام�لا واضح اس��ت ،اگ��ر آمریکا
از برج��ام خارج ش��ود ،ایران بای��د ببیند که

اتحادیه اروپا ،چین ،روسیه ،کره جنوبی ،ژاپن
و کش��ورهای غربی دنبال��هرو آمریکا خواهند
بود یا نه؟
اگر آنها راه خود را از آمریکا جدا کردند ،ایران
به تواف��ق پایبند میماند و مس��یرش را ادامه
میدهد .اما اگر آنها نیز دنبالهرو آمریکا شدند
و در واق��ع برجام را نقض کردن��د .ایران نیز از
توافق خارج میشود و شرایط به پیش از برجام
بازمیگردد.
آمری��کا با رویکردی که در براب��ر ایران گرفته
فضای دیپلماسیاش به سال  2000تا 2003
بازگشته است.
در آن زمان آمریکاییها نمیتوانستند جهان
را متقاعد کنن��د ،ترامپ به خوبی این موضوع
را میداند برای همین س��عی ک��رده برجام را
به گروگان بگیرد تا بالس��تیکها را در تهران
کنترل کند.

اگر من جای ظريف بودم
گزارش

وجود دارد».
روس��یه به یک کری��دور هوای��ی مطمئن برای
دسترس��ی به س��وریه نیاز داش��ت و با توجه به
افزایش تنشها میان ترکیه و روسیه ،این مسیر
هوایی ب��ه ناگزیر از حریم هوایی ایران عبور کرد
که البته این عبور ایران را در معذوریت قرار داد.

بنبستدرانتهایخیابان
سمتراست
علی بیگدلی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

 -1امروز روزنامهها پر ش��ده از عکسهای
والدیمیر پوتین ،او به تهران میآید و گفته
میش��ود این بار قرار اس��ت اقتصاد هدف
اصلی س��فر او باشد ،روس��یه قطعا شریک
تجاری خوبی برای ما نخواهد بود ،اما انگار
در دستگاه دیپلماسی این تحلیل خریدار
پیدا کرده که اگر برجام به جایی نرس��ید،
روسیه را برای خودمان داشته باشیم.
 -2در پاستور همه چیز تغییر کرده است،
روحانی س��ال گذش��ته گمان میکرد که
برجام جا افت��اده و راههای جدیدی ایجاد
ش��ده است ،س��رمایهگذاریهای مختصر
صورت گرفته ای��ن تصور را به وجود آورده
ب��ود که ای��ران موفق ش��ده از دروازههای
جهانی عبور کند ،اما سخنرانی که ترامپ
در مجم��ع عمومی انج��ام داد برجام را به
سمت پرتگاه کشاند ،روحانی بهجای اینکه
آس��تینها را باال بزند و به ترمیم سیاست
خارج��ی بپردازد ،سیاس��ت داخلی اش را
تغییر داد ،او به راست گرایش پیدا کرد؛ به
اصطالح میگویند روحانی به راست گردش
کرده ،اما انتهای رابطه با جناح راست برای
روحانی بنبس��ت اس��ت ،هر قدر هم که او
خودش را از ریش��ه جریان سنتی و راست
بداند ،دوس��تی این روزهای او با دلواپسان
تا ابد ادامه ندارد و ممکن است فردا یا یک
روز نزدی��ک آنها برای او یک دس��ت انداز
بزرگ ایجاد کند ،کم��ا اینکه یک روزنامه
تندرو مخالف او تیتر درشتی زده که «مادر
تحریمها آغاز شد».
 -3روحانی به اصالحطلبان بیشتر احتیاج
دارد ،ج��واد ظریف بای��د به او ی��ادآوری
کند ک��ه آمری��کا برجام را ره��ا نمیکند،
بلکه چ��ون چوبی باالی س��ر ای��ران قرار
میدهد ،اما متأسفانه دیپلماسی ایران این
روزه��ا ناامید کننده اس��ت ،آقای صالحی
میگوی��د م��ا دوب��اره ب��ه نقط��ه صف��ر
بازمیگردی��م و عراقچ��ی میگوی��د ب��ا
آمریکاییها مقابله میکنیم.
 -4روحانی گمان میکند با تاکتیک گردش
به راست میتواند مانع از حمله دلواپسان به
برجام شود ،اما چه اهمیتی دارد که آنها چه
میگویند ،این روزها س��رمایهگذار داخلی
میل ندارد که کاری انجام دهد و خارجیها
نی��ز امنی��ت میخواهند ،آمری��کا جریان
مبادالت دالری را به س��وی ایران بس��ته
است و این مورد باعث ایجاد مشکالتی در
روابط اروپا با ایران شده است ،البته برخی
از کشورها مانند فرانسه از یورو در معامله با
ایران اس��تفاده خواهد کرد که آثار روشنی
بر اقتصاد ایران ندارد.
عدم استفاده از دالر در مبادالت بینالمللی
برای ایران مش��کل به وجود خواهد آورد.
کشور ما از نظر جغرافیایی ،منابع و جمعیت
کش��ور بزرگی اس��ت و الگ��وی مصرف ما
دارد به الگوی مص��رف اروپاییها نزدیک
میش��ود .باید به نوعی از س��رمایهگذاران
خارجی دعوت شود که حتی برای بازدید
به کشور ما بیایند .گردش به راست روحانی،
ممکن اس��ت کم��ی فش��ارهای داخلی را
کم کن��د ،اما نتیجه برج��ام در داخل رقم
نخواه��د خورد پ��س بهتر اس��ت روحانی
به فکر پای��گاه رأی خود باش��د و آنها را نا
امید نکند ،وزرای جدیدی که وارد کابینه
شدند ،حتی میانگین حداقلی خواستههای
عموم��ی را هم ب��ا خود حم��ل نمیکنند،
پس بهجای ادامه راه در خیابان بنبس��ت،
روحان��ی و مش��اورانش راه جدیدت��ری را
انتخاب کنند.
 -5گس��ل عمیقی بین آمری��کا و اتحادیه
اروپا به وجود آمده و از طرفی اتحادیه اروپا
دارد به س��مت چین میرود و قراردادهای
گس��تردهای با چین امضا میکند که این
باعث نگرانی آمریکا شده است.
بنابرای��ن ،آمریکا حتی در آس��تانه انزوای
سیاس��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت،بنابراین با
پازلهایی ک��ه بغل ه��م میگذاریم نباید
آمریکا دست به نقض برجام بزند؛ بنابراین
بیش��ترین صحب��ت ظری��ف بای��د حول
محور برجام باش��د و ش��اید الزم باش��د از
آمریکا بخواهد که تحت تأثیر فش��ارهای
بیگانه مثل عربستان س��عودی و اسرائیل
ق��رار نگی��رد و در ارتب��اط با برج��ام یک
واقعیتگرایی عقالنی در پیش بگیرد.

سربازها بیایند

اما ماجرای حضور روسها در ایران تنها منحصربه
بمبافکنه��ا نبوده اس��ت ،مدتی قب��ل یکی از
نمایندگان دومای روسیه پیشنهاد داده بود که
سربازان روسی در ایران مستقر شوند.
به گزارش اس��پوتنیک ،ژیرنوفسکی در نشست
دوما گفت« :پایگاههای سوریه برای ما کم است.
ما به پایگاههایی در خلیج فارس و اقیانوس هند
نیاز داریم .نیروی دریایی ما تحت عنوان ناوگان
اقیانوس هند باید در آنجا مستقر شود».
رئی��س فراکس��یون ح��زب لیب��رال دموکرات
روس��یه در دوما معتقد است روس��یه باید دائما
حض��ور نظامی خارج��ی خ��ود را افزایش دهد
ت��ا با آمریکا برابری کن��د .وی گفت« :ما به چند
پایگاه همچون سوریه نیاز داریم» و پیشنهاد کرد
نیروهای مسلح روسیه در ایران مستقر شوند.
همیشه مجوز نداشتند

 25نوامبر  :2015جنگندههای
روس��یه در ف��رودگاه همدان.
عکس:دیجیتالگلوبس

رمزگشایی از حضور بمبافکنهای روسی در نوژه

استفاده از
پایگاه نوژه
نخستین بار در
تاریخ معاصر
ایران پس از
جنگ جهانی
دوم بود که،
یک نیروی
هوایی خارجی
از خاک ایران
برای هدف قرار
دادن اهدافی
در خارج از این
کشور استفاده
میکرد
نيمنگاه

روسها از آسمان ایران کروز شلیک کردند
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

همزمان با حضور رئیسجمهور روسیه در تهران،
جانشین فرمانده کل ارتش به ابهاماتی پیرامون
حضور نظامی روس��یه در ایران پاسخ داد ،ماجرا
از زمان��ی آغاز ش��د ک��ه عکسهای��ی از حضور
جنگندههای روس��ی در پای��گاه هوایی نوژه در
همدان منتشر شد.
ای��ن اتفاق با واکن��ش عمومی روبهرو ش��د ،به
گون��های که حتی پای پارلمان نی��ز به ماجرا باز
ش��د و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع
واکنش نش��ان دادند و  20نماین��ده در نامهای
خواس��تار توضیحات الزم در این باره شدند .در
همان زم��ان علی الریجانی رئی��س مجلس در
پاس��خ منتقدان بیان کرد که «با هماهنگی این

اتفاق روی داده است».
در آن زمان وزارت دفاع روس��یه با انتش��ار یک
بیانیه حضور روسها در ایران را بهصورت کامل
روشن کرد و آن را مورد تأیید قرار داد ،اما وزارت
دفاع و مجموعه نیروهای مس��لح از دادن بیانیه
خودداری کردند.
ایران بعد از کشورهایی مانند ارمنستان و سوریه،
در زمره کشورهایی قرار گرفته که جنگندههای
روس��ی به صورت رس��می و با موافقت رس��می
دولتهای میزبان مستقر میشوند .جنگندههای
روسیه در اوستیای جنوبی نیز حضور دارند.
دولت روسیه منطقه اوستیای جنوبی را کشوری
مس��تقل میداند ،اما کش��ور گرجس��تان آن را
بخشی از خاک خود که در اشغال ارتش روسیه
است میداند.
این برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران پس
از جنگ جهانی دوم ب��ود که ،یک نیروی هوایی

خارجی از خاک کشور ایران برای هدف قرار دادن
اهدافی در خارج از این کش��ور استفاده میکرد،
روسیه بعد از ظهر روز  ۲۵مرداد ماه اقدام به اعزام
و اس��تقرار  ۴فروند بمبافکن توپولف  ۲۲ام ۳و
 ۸فروند بمبافکن س��وخو  ۳۴در پایگاه س��وم
شکاری تاکتیکی نوژه (شاهرخی سابق) نیروی
هوایی ارتش در مجاورت روستای کبودرآهنگ
همدان کرد.
پایگاه س��وم ش��کاری تاکتیکی هم��دان خانه
اس��کادرانهای  ۳۱ش��کاری تاکتیک��ی و ۳۱
شناس��ایی تاکتیکی نهاجا ب��ه ترتیب کاربر ۲۰
ن  F-4Eملقب به فانتوم۲
فروند جنگنده بمبافک 
و پنج فروند هواپیمای شناسایی  RF-4Eاست که
در جنگ ایران و ع��راق خط مقدم و نوک حمله
نیروی هوایی ارت��ش ایران در عملیات هوایی بر
ضد عراق بود.
پیش از این پایگاه نوژه در مهرماه س��ال ۱۳۹۴

برای س��وختگیری جنگندههای س��وخو ۲۵
نیروی هوایی روسیه در مس��یر اعزام به الذقیه
استفاده شده بود .در آبان ماه سال  94یک فروند
از  ۱۲فروند سوخو  ۳۴اعزامی به سوریه در مسیر
پرواز به علت نقص در پایگاه نوژه فرود آمد.
نش��ریه آمریکن اینترپرایز در آن زمان نوش��ت
«پوتین با اس��تفاده از نیروی هوای��ی و دریایی
و از مس��یر خ��زر و مدیتران��ه به اه��داف خود
در س��وریه حمله میکن��د و قدرت روس��یه را
در اس��تفاده از نی��روی نظام��ی در ورای مرزها
نش��ان میدهد .با این حال ،روس��یه نمیتواند
عملیاته��ای هوایی خود را با همین ش��دت و
بدون استفاده از بمبافکنهای دوربرد مستقر در
پایگاهه��ای روس��یه ادام��ه ده��د .از طرف��ی
انتق��ال این بمبافکنها به پایگاههای مس��تقر
در سوریه تحریکآمیز تلقی خواهد شد و خطر
هدف قرار گرفتن آنها از س��وی شورش��یان نیز

احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش
جمهوری اس�لامی ایران گفته اس��ت که سال
گذشته در جریان استفاده جنگندههای روسی
از پایگاه هوایی هم��دان برای حمله به مواضعی
در سوریه ،جنگندههای روس��ی با اخذ مجوز از
مقامهای ایران ،موشک کروز به سوی اهدافی در
سوریه شلیک کردند.
جانشین فرمانده کل ارتش ایران که با خبرگزاری
تسنیم گفتوگو میکرد ،گفت« :روسها مسیر
ش��لیک موش��ک کروز را حتما به ما میدهند و
مجوز میگیرند و با مجوز قرارگاه پدافند هوایی
و س��تادکل ،این پروازه��ا و تیراندازیها انجام
میشود».
پوردس��تان افزود« :بعضی مواقع هم بوده است
که هواپیماهای روسی آمدند و به آنها مجوز داده
نشده و برگش��تند چون قبال کسب مجوز نکرده
بودند .یعنی وقتی هواپیماهای روسی میخواهند
بیایند بای��د هماهنگ کنند و ما ب��ه آنها مجوز
میدهیم ،همینطور نیست که سرشان را پایین
بیندازند و بیایند و بخواهند از آس��مان ایران رد
بشوند ،اول باید کسب مجوز کنند که این تعداد
فروند هواپیما با سقف و مسیر پروازی مشخص و
تمام مشخصات را به ما میدهند و ما به او مجوز
میدهی��م و به س��ایتهای پدافن��د هواییمان
اطالع میدهیم .اگر س��ایت پدافن��د هوایی ما
هواپیما را شناسایی نکند ،میزند و با کسی هم
شوخی ندارد».
البت��ه قانون اساس��ی در اص��ل  146میگوید:
اس��تقرار هر گونه پای��گاه نظام��ی خارجی در
کشور هر چند به عنوان استفادههای صلح آمیز
باشد ممنوع اس��ت ،اما به نظر دو کشور در یک
پیمان مشترک برای حضور روسها در ایران به
تعامل رس��یدهاند ،هر چند الزم بود در آن زمان
مجلس تبصرهه��ای الزم را ایجاد کند تا حضور
نیروی خارجی ش��کل قانونی به خود بگیرد ،هر
چند که پوردستان میگوید این ایران است که
تصمی��م میگیرد که حضور روسه��ا در ایران
چگونه باشد.

عراقچی در مجلس مطرح کرد:

گزارش برجام را روزانه به مقامات نظام میدهیم
جامع�ه فردا -عباس عراقچی در جلس��ه علنی
دیروز مجل��س بعد از قرائت س��ومین گزارش 6
ماهه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ب��ه ارائه توضیحاتی درب��اره روند اجرای
برج��ام پرداخت .معاون وزیر خارج��ه در ابتدا از
کمیس��یون امنیت مل��ی بهدلیل تهی��ه گزارش
جامع��ی از اجرای برجام قدردانی کرد و گفت :در
این گزارش گشایشها و در صحبتهای برجام و
بدعهدی و نقض عهد توسط دولت آمریکا بهخوبی
تشریح شده است .گزارش متعادل و واقعبینانهای
که در آن بهخوبی تصوی��ری از بدعهدی و نقض
برجام از سوی آمریکا ارائه شده است .پیشنهاداتی
در این گزارش آمده که نظر خواستی نداریم ،چون
مرجع تصمیمگیری درباره پیش��نهادات هیأت
نظارت بر برجام اس��ت .وی افزود :آمریکا موظف
است تعهدات و تکالیفش را نسبت به برجام انجام
دهد؛ اما همواره نس��بت به ایران سوءنیت داشته
و از انجام تکالیفش س��ر باز زده اس��ت .موضوعی
که ربط��ی به دولت فعلی فقط ن��دارد و در دولت
قبلی آمریکا چنین شرایطی را شاهد بودیم؛ البته
واقعیت آن اس��ت که این موضوع در دولت جدید
شدت بیش��تری گرفته است و موارد نقض عهد و

بدعهدی افزایش قابل مالحظهای داش��ته است.
موضوعی ک��ه در گزارش هفت��م وزارت خارجه
بهصورت مفصل به آن پرداخته شده است.
معاون وزیر خارج��ه در ادامه گفت :آمریکاییها
در ش��رایطی به نق��ض عهد و پیمانش��کنی در
اجرای برج��ام میپردازند ک��ه معتقدند برجام
امتیازات زیادی به ایران داده است و میخواهند
با اجرا نکردن این توافق منافع ایران کاهش پیدا
کند .از همین رو اقداماتی همچون اضافه کردن
افراد به لیس��ت تحریمها ،اظهارات خالف واقع
ترامپ ،آن هم برخالف بند  28برجام و اقدامات
نامتع��ارف دیپلماتی��ک را ش��اهدیم ک��ه همه
متعارض با مفاد و متن برج��ام ،بهویژه بندهای
 28 ،26و  29است.
به گفته عراقچی ،وزارت خارجه در طول  21ماه
گذش��ته در  7گزارش تمام م��وارد را ثبت کرده
و ب��ه مجل��س ارائه داده اس��ت .همچنی��ن وزیر
خارج��ه در  10نامه به خانم موگرینی ،مس��ئول
سیاست خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا
و هماهنگکننده برجام و کمیس��یون مشترک
برجام این موارد را اعالم کرده اس��ت .در ماههای
گذشته نیز تک تک موارد نقض ،بدعهدی و عدم

پایبن��دی آمریکا ثبت ش��ده که در کمیس��یون
مشترک سازمان ملل ثبت شود.
این عضو ارش��د تی��م مذاکرهکننده هس��تهای
همچنین اظهار کرد :حرکات اخیر رئیسجمهور
آمریکا علیه برجام با یک مقابله جهانی علیه این
حرکات روبهرو ش��ده اس��ت .آمریکا در شرایطی
اقدامات��ی علیه ایران ،برجام و م��ردم ایران انجام
میدهد که در انزوا قرار گرفته؛ چون بقیه اعضای
 5+1یعنی روس��یه ،چی��ن بهویژه کش��ورهای
اروپایی بهطور صریح و مش��خص با سیاستها و
بدعهدیها و تخلفات آمریکا مخالفت کردهاند.
وی تأکید کرد :همه دنیا معتقدند که تنها ناظر و
قاضی برجام آژانس است .ایران نیز به تعهداتش
پایبند ب��وده که  8بار آژانس در گزارش��اتش آن
را تأیید کرده اس��ت .عراقچی ب��ا تأکید بر اینکه
آمری��کا در ضدیت با ایران و برجام اس��ت ،گفت:
سیاست آمریکا برای مقابله با برجام توسط همه
کش��ورها ،مردود شناخته شده اس��ت که این از
موفقیتهای سیاست خارجه جمهوری اسالمی
ایران است.
عراقچی افزود :در ش��رایطی ک��ه آمریکا چنین
اقداماتی را انج��ام میدهد ،برجام نش��ان داد از

استحکام کافی برخوردار است .کشورهای دیگر
بهوی��ژه اروپاییها از موضع جمهوری اس�لامی
ایران حمایت میکنند .با اروپا و س��ایر کش��ورها
در تماس هس��تیم .البته م��ا در تضمین اجرای
برجام روی هیچ کشوری حس��اب باز نکردهایم.
به توانمندیهای خودمان اتکا داریم .مس��ائل را
رصد میکنیم و وزارت خارجه روزانه گزارش��اتی
به مقامات نظ��ام ،رئیسجمهور و رئیس مجلس
ارائه میکند .معاون وزیرامورخارجه تأکید کرد :ما
سناریوهای آینده را پیشبینی کردیم .گزینههای
محتمل قابل دسترسی است .پیشبینی به مراجع
ذیربط داده شده است و آن را به هیأت نظارت بر
برجام ارائه کردیم .ما برای هر شرایطی که آمریکا
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بخواهد انجام دهد ،آمادگی داریم و تمهیدات الزم
اندیشیده شده است.
وی افزود :آنچه مسلم است خصومتهای آمریکا
ادامه دارد و م��ا در مقابله با زورگوییهای آمریکا
ایس��تادگی میکنیم و اج��ازه نمیدهیم که این
توافق بینالمللی که مورد تأیید سازمان ملل قرار
گرفته و منافع و دستاوردهای زیادی برای ایران
داشته با اقدامات خصمانه آمریکا خدشهدار شود.
با همکاری با س��ایر کش��ورهای  5+1ایستادگی
میکنیم ودر صورت ضرورت برای هر س��ناریوی
دیگری آمادگی داریم.

