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وطن امروز

شماره 5 2601

«وطنامروز» گزارش میدهد؛ رسانههای غربی درباره جزئیات بسته اروپایی برای حفظ برجام چه میگویند؟

نفت در برابرکاال = SPV

گ�روه سیاس�ی :آخرین امید دولت ایران برای زنده
نگهداشتن برجام ،راهکار ویژه مالی اروپا برای ارتباط
مالی بین این اتحادیه و ایران اس��ت .حاال چند ماه
از زمان��ی که فدریکا موگرینی ،در حاش��یه اجالس
س��ازمان ملل خبر این س��ازوکار مالی را داده بود،
میگذرد اما به نظر میرسد اروپا – اگر هم تمایلی
به این کار داش��ته باشد -در تدارک دیدن و اجرایی
کردن این راهکار تعلل فاحش��ی میکند .از یکسو
ماجرای میزبانی از این سازوکار مالی توسط بانکها
و رابطهای ویژه مالی برای کشورهای اروپایی باعث
وقتکشی در اجرای این سازوکار شد و از سوی دیگر
شرکتهای اروپایی نیز با روی دست گرفتن تابلوی
تهدیدهای وزارت خزانهداری ایاالتمتحده تمایلی به
انجام تجارت با ایران ندارند.
به گزارش «وطن امروز» ،س��ؤال دیگری که در
این باره وج��ود دارد ،عزم اروپاییه��ا برای اجرایی
کردن راهکار ویژه مالی است ،چرا که در بحثهای
اخیر وزرای خارجه اتحادیه اروپایی و برخی تحرکات
ن حال
انگلیس و فرانسه دیده میشود که آنها در عی 
ک��ه میگویند به دنبال دور زدن تحریمهای آمریکا
علیه ایران هس��تند ،در ت��دارک اعمال تحریمهای
جدید علیه کش��ورمان به بهانههای حقوق بشری
هستند .تالش ناکام انگلیس ،فرانسه و آمریکا برای
کشاندن پرونده موشکهای ایرانی به شورای امنیت
س��ازمان ملل – آنه��م بدون دلی��ل موجه  -نیز
حکایت از مواضع دوگان��ه اروپاییها در قبال ایران
دارد .بااینحال ،مروری بر اظهارنظرهای اروپاییها و
مسؤوالن آمریکایی و همچنین نگرانی مقامات ایرانی
در وزارت امور خارجه نش��ان میده��د باید درباره
اجرایی شدن این راهکار ویژه مالی و اثرگذاری آن در
اقتصاد ایران با احتیاط نظر داد .بویژه وقتی مقامات
آمریکای��ی اعالم کردند س��ازوکار مال��ی اروپا عم ً
ال
کارآیی خاصی برای دور زدن تحریمهای ایران ندارد،
اراده و انگیزه اروپا برای همکاری با ایران و مقابله با
تحریمهای آمریکا زیر سوال خواهد رفت.
اظهارات اخیر گوردون س��اندلند ،س��فیر ایاالت
متحده در اتحادیه اروپایی در گفتوگو با فرانس 24در
همین راستا ارزیابی میشود .ساندلند با اشاره به ایجاد
کان��ال مالی ویژه اروپا با ایران ،این راهکار را غیرقابل
اجرایی دانست و گفت« :ما موفقیت بسیار بزرگی در
تمام جهان داش��تهایم و توانستیم بسیاری از تجار و
کشورها را قانع کنیم که منافعشان ایجاب میکند
با ایران معامله نداش��ته باشند .پس هر راهکاری که

اروپا دارد اجرایی میکند ،در نهایت بدون اس��تفاده در ص��ادرات و واردات بین ایران و اروپا ،منابع مالی
میماند و به درد نمیخورد» .وی همچنین در پاسخ را به صورت��ی هماهنگ میکند که صادرکنندگان
به این سؤال که آیا آمریکا قصد دارد کشورهایی را که اروپایی پول خود را از کس��انی ک��ه از ایران واردات
میزبان این کانال مالی ویژه میشوند تحریم کرده یا انجام میدهند دریافت میکنند .بدین ترتیب نیاز
تحتفشار بگذارد ،گفت« :این مساله درباره میزبانان به معامالت برونمرزی ب��رای ایران را تا حد زیادی
نیست ،درباره کسانی است که از آن استفاده میکنند .کاه��ش میدهن��د .بهبیاندیگ��ر SPVدریافتها
استفادهکنندگان از این کانال مالی جریمه میشوند .و پرداخته��ا را به صورت��ی هماهنگ میکند که
ما کام ً
ال بهصورت ش��فاف بیان کردهایم هر کس که صادرکنندگان محصوالت به ایران هزینههای خود
با ایران تجارت داش��ته باشد ،نمیتواند با آمریکا نیز را از منابع مالی بی��رون از ایران دریافت میکنند و
واردکنندگان از ایران نیز با وجوهی که در ایران وجود
تجارت داشته باشد».
■■محدود شدن  SPVبه کمکهای بشردوستانه دارد ،پرداختهای خود را انجام میدهند.
مسؤوالن اتحادیه اروپایی بر این عقیدهاند محدود
نشریه فارین افرز چند روز قبل گزارش مفصلی
منتشر و بیان کرد درصورتیکه راهکار اروپا برای باز ک��ردن  SPVبه کمکهای بشردوس��تانه به نوعی
کردن راه معامالت تجاری با ایران جنبه بشردوستانه میتوان��د آنها را از دام تحریمهای آمریکا برهاند .در
بگیرد میتوان��د براحتی تحریمه��ای آمریکایی را مدل پرداخت «جبران خس��ارت» ک��ه به آن مدل
طوری دور بزند که ترامپ نیز نتواند اقدامی در مقابل ش��بکهای نیز میگویند ،راهکار  HSPVیا «کانال
آن انجام دهد .این راهکار ش��اید در ابتدا خالقانه به مال��ی ویژه اروپا برای کمکهای بشردوس��تانه» به
نظر برسد اما درنهایت دیده میشود که راهکارهای عنوان هماهنگکننده و متصلکننده ارتباطات مالی
تجاری با ایران بر این اساس تنها برای همان معامالتی بین ایران و اروپا عمل میکند .این کانال بدین ترتیب
که مرتبط با فعالیتهای حقوق بشری است مفید اسناد انتقال مالی بین صادرکنندگان و واردکنندگان
را دریاف��ت ک��رده و برای هر
واقعشده و نمیتواند سیستمی
کدام روش��ی ب��رای پرداخت
را طراح��ی کن��د ک��ه بدون
آمریکا چندان هم نمیتواند به دیده
و دریافت هزینههایش��ان با
توجه به تحریمهای آمریکایی
حقوق بشری به این راهکار نگاه کند،
توجه به حجم معامالت انجام
انواع معامالت تجاری با ایران
چراک�ه برخالف گفتههای رس�می
شده در نظر میگیرد .در این
ش��کلگرفته و اجرایی شود،
مس�ؤوالن ایاالتمتح�ده– مانن�د
مدل HSPV ،کمک میکند
البته این همان راهکاری است
مایک پمپئو ،وزیر خارجه ترامپ که
که بدون اینکه بودجه و منابع
که اروپاییها نیز مدت زیادی
بیان کرده بود تحریمها مردم ایران
مالیای بین ایران و اروپا انتقال
ب��ه دنب��ال آن بودن��د .یعنی
را هدف قرار نمیدهد– مساله اصلی
یابد و بدون فشارهای تحریمی
راه��کاری که هم بر اس��اس
ب�رای آمریکا باال ب�ردن هزینههای
بر بانکها ،نقلوانتقاالت مورد
آن مدعی ش��وند برای نجات
زندگ�ی در ای�ران و تحتفش�ار
نظر انجام و برنامه کاال در برابر
برجام از م��رگ اقدام کردهاند
گذاش�تن خانوادههاس�ت ت�ا بلکه
نفت اجرایی شود.
و اینگونه جمهوری اسالمی را
بتوانند اعتراضات و آشوبهایی در
تشویق به اجرایی کردن بیشتر
فارین افرز در ادامه گزارش
درون ایران ترتیب دهند
تعهداتش در برجام کنند و هم
خود به این مساله اشارهکرده
بهگونهای شمشیر داموکلس تحریمهای آمریکایی اس��ت که اگرچه این کار میتواند صادرات به ایران
را همیش��ه باالی سر ایران نگهداشته و سعی کنند را تسهیل کند اما برای خرید نفت ایران ،اروپاییها
برای مصون ماندن از مجازاتهای وزارت خزانهداری همچنان در مضیقه خواهند بود .این بدین معناست
آمریکا ،تنها در ش��رایطی «خاص» و بیش��تر تحت ک��ه ایران ب��ه واردکننده کااله��ای اروپایی تبدیل
عنوان کمکهای بشردوس��تانه مراودات اقتصادی میش��ود اما در عوض نمیتواند براحتی نفت خود
محدود با ایران داشته باشند .این راهکار بدین ترتیب را به این کشورها بفروشد .بر این اساس ،مسؤوالن
طراحیشده است :سیستم کانال مالی ویژه اروپا بر اروپایی نیز بهص��ورت غیرعلنی بیان کردهاند این
محور ارائه خدمات برای «جبران خسارت» فعالیت راهکار نمیتواند راه برای خرید نفت از ایران را برای
ن حال بر این عقیدهاند اگر
میکند SPV.با نظ��ارت بر پرداختها و دریافتها اروپا بگش��اید .آنها با ای 

گروه سیاس�ی :مروری بر مواض��ع چند هفته اخیر وزیر امور
خارجه ،معاونش و همینطور رئیس سازمان انرژی اتمی در
قب��ال خلفوعده اروپاییها برای ارائه  SPVنش��ان میدهد
مس��ؤوالن دیپلماسی دولت روحانی چشم به توانمندیهای
منطقهای ایران به عنوان اهرم فشار بر اروپا دوختهاند.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،بعد از خروج آمریکا از برجام و
تصمیم دولت بر ادامه برجام با کشورهای اروپایی ،مسؤوالن
ارش��د دولت��ی بارها بر زمانمن��د بودن مذاک��رات و تعیین
ضرباالجل برای اروپاییها تاکید داش��تند .این ضرباالجل
ابتدا  2هفته و س��پس حداکثر  2ماه تعیین شد .با این حال
کان��ال ویژه مالی اروپا ( )SPVکه قرار بود به عنوان خروجی
مذاکرات ،ثبت و اجرایی شود ،ارائه نشد .در نهایت  14تیرماه
اعالم شد اروپاییها کلیات بسته پیشنهادی و نه راهکارهای
عملیاتی در این زمینه را ارائه کردهاند ،یعنی بسته اروپا فاقد
راهکارها و تضمینهای مش��خص بود؛ موضوعی که با انتقاد
حس��ن روحانی و محمدجواد ظریف مواجه شد تا جایی که
روحانی بسته اروپا را «ناامیدکننده» خواند.
اروپاییه��ا س��پس  4نوامبر (زم��ان بازگش��ت دور دوم
تحریمه��ای آمریکا) را موعد ارائه  SPVاعالم کردند؛ اقدامی
که با اعتراض کارشناسان و منتقدان مواجه شد .در واقع این
نگرانی وجود داشت که اروپاییها سازوکارهای جبرانی خود
را تا زمان ش��روع دور ت��ازه تحریمهای آمریکا در  4نوامبر به
تاخی��ر انداخته و تالش کنند پس از به ثمر نشس��تن و بروز
نتایج این تحریمها ،یک بس��ته حداقلی را به ایران ارائه کنند
تا ایران در آن زمان مجبور به پذیرش هر نوع پیشنهادی ولو
حداقلی باش��د .گذش��ت زمان نهتنها این نگرانی منتقدان را
اثبات کرد ،بلکه فرارسیدن  13آبان و بازگشت تحریمها هم
موجب نشد اروپا به وعده خود عمل کند .حتی برخی مقامات
اروپای��ی بعد از  13آبان اعالم کردند کان��ال ویژه مالی اوایل
س��ال آینده میالدی اجرایی خواهد شد! در واکنش به تمام
این خلف وعدهها ،مسؤوالن دیپلماسی تنها به ابراز ناامیدی
بسنده کردند .چنانکه روحانی تیرماه کلیات بسته اروپاییها را
ناامیدکننده خواند و عراقچی ،معاون وزیر خارجه نیز آبانماه
به صراحت گفت اروپا ناتوان از ثبت  SPVاست و باالتر از آن
آنها هنوز قادر نیستند  SPVرا رسما اعالم کنند!
با همه اینها مسؤوالن دیپلماسی دولت اخیرا رویه دیگری
را در پیش گرفتهاند؛ تهدید اروپا به ناامنی خاورمیانه و سپس
اروپ��ا! محمدجواد ظریف  22آبان  97در گفتوگو با روزنامه
«العربی الجدید» که به کشور قطر نزدیک است ،گفت :ایران
نمیخواهد اروپا در معرض تهدید امنیتی قرار بگیرد .ظریف در
همین راستا تاکید کرد «نیاز است حیات توافق با هدف کسب
مزایای اقتصادی آن ،حفظ شود» .به گفته ظریف ،اروپاییها
برای حفظ برجام هر چند «تعهداتی را که اعالم کردند ،به طور
جدی در «محافل سیاسی» انجام دادند ...اما در عرصه اجرا و
عمل ،موانعی بر سر راهشان قرار گرفت» .وی در این گفتوگو
بار دیگر اروپا را تهدید کرد و گفت :ایران میداند که دولتهای

تعداد «راهکارهای ویژه مال��ی» یا SPVها زیادتر
ش��ود ،به دلیل پیچیدگ��ی کار و افزایش تعامالت
با ایران ش��اید بتوان به تعادلی در زمینه صادرات و
واردات رس��یده و فکری به حال مراحل بعدی کرد.
ن جهت آنها معتقدند در نخستین اقدامSPV ،
از ای 
باید برای امور حقوق بشری مورد استفاده قرار گیرد.
اروپاییها معتقدند در وهله اول ش��اید الزم نباشد
فکری به ح��ال توتال و زیمنس که حضوری فعال
در زمینه نفت و انرژی ایران داشتهاند صورت گیرد
و تنها کافیاست از شرکتهایی که به دنبال فروش
مواد غذایی و دارویی به ایران هستند – مثل نستله،
نووونوردیسک ،سانوفی و یونی لور – حمایت شود.
در این صورت آمریکا نمیتواند آنها را به دلیل فروش
غ��ذا تحت پیگرد قرار دهد .بعد از آن ش��اید بتوان
برای تجارتهای بعدی در زمینه خرید نفت نیز با
ای��ران به توافقات بعدی رس��ید! این در واقع همان
برنامهای است که قرار است به برنامه نفت در برابر
کاال ختم شود.
البته آمریکا چندان هم نمیتواند به دیده حقوق
بش��ری به این راهکار نگاه کند ،چ��را که برخالف
گفتههای رسمی مس��ؤوالن ایاالتمتحده– مانند
مایک پمپئو ،وزیر خارجه ترامپ که بیان کرده بود
تحریمها مردم ایران را هدف قرار نمیدهد– مساله
اصلی برای آمریکا ب��اال بردن هزینههای زندگی در
ایران و تحتفشار گذاش��تن خانوادههاست تا بلکه
بتوانن��د اعتراض��ات و آش��وبهایی در درون ایران

ترتیب دهند .اروپاییها در این راه تالش دارند وانمود
کنند شرکتهای بزرگ اروپایی که تا پیشاز این با
ایران هم��کاری میکردند ،برای ادامه این همکاری
از ت��رس مجازاتهای بعدی ،ت��وان حضور در ایران
را ندارند اما برخی ش��رکتهای کوچکتر که عم ً
ال
تجارتی با آمریکا نداش��ته و به مرزهای س��رزمینی
هر کش��ور محدود میشوند ،شاید بخواهند با ایران
تجارت داش��ته باش��ند! ایران اما در ای��ن اوضاع در
نهایت در حالی بهس��وی اجرای کامل تعهداتش در
برجام میرود که طرف مقابل تعهدی جز رس��اندن
کمکهای بشردوستانه یا در نهایت ،برنامه کاال در
برابر نفت ندارد!

■■دور زدن تحریمها و وضع تحریمهای جدید!

س��ایت خبری «یو اس نی��وز» اما چندی پیش
از زاوی��های دیگر به مش��کل ارتباط��ات بین ایران
و اتحادی��ه اروپایی پرداخته و بیان کرده اس��ت در
حالیکه اتحادیه اروپایی و بویژه کشور فرانسه سعی
دارد ایران را در مساله حقوق بشر تحتفشار بگذارد،
نمیتوان گفت آیا س��ایر سیاستهایش درباره دور
زدن تحریمهای آمریکایی میتواند اجرایی ش��ود یا
نه .این سایت خبری با اشاره به دیدار وزرای خارجه
این اتحادیه در بروکسل که ابتدای ماه جاری میالدی
برگزار شده بود ،نوشته است« :در این جلسه وزرای
خارجه اتحادیه اروپایی از اقدامات تحریمی فرانسه
در مقابل اقدامات تروریستی ایران حمایت کردهاند».
اشاره این س��ایت به اتهامی است که چندی پیش

«وطن امروز» از پشت پرده اظهارات اخیر مسؤوالن دیپلماسی دولت
مبنی بر تهدید اروپا برای ثبت و اجرای  SPVگزارش میدهد

امید دیپلماتها
به سردارها

روحانی به اروپا :آوار پناهجویان
و تروریسم در انتظارتان است

«حس�ن روحان�ی» صب�ح دی�روز در اجلاس
روس�ای مجالس  6کش�ور آس�یایی در ته�ران به
ای�االت متح�ده آمری�کا و غ�رب درب�اره تبعات
تحریم ایران هش�دار داد .به گزارش ایرنا ،روحانی
در س�خنانی در نشست روس�ای مجالس  6کشور
ایران ،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،روسیه و چین
در ته�ران ،دولت ایاالت متحده آمریکا را به اعمال
«تروریسم اقتصادی» علیه ایران از طریق تحریمها
متهم کرد و گف�ت« :تحریمهای اقتصادی ظالمانه
و غیرقانون�ی آمری�کا علیه ملت ش�ریف ایران به
عنوان ش�کل بارزی از تروریس�م ،ملت ما را هدف
قرار داده است» .روحانی با هشدار به ایاالت متحده
آمریکا درباره نتایج و عواقب تحریمهای گسترده
علیه ای�ران گفت«:نتیجه این تحریمه�ا آوار مواد
مخدر و پناهجویان و تروریس�م برای خود آمریکا
خواهد ب�ود» .وی افزود :از غربیه�ا انتظار نداریم
سهمش�ان را در ازای امنی�ت و ثباتی که برای آنها
تامین کردهایم ،بپردازند اما بدانند با تحریم ایران،
به توانایی ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم
آسیب میزنند .به تحریمکنندگان هشدار میدهم
اگ�ر تواناییه�ای م�ا در مب�ارزه با م�واد مخدر و
تروریس�م در خاس�تگاه آنها ضربهای ببیند ،شما
نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر ،پناهجویان
و بمبها و ترورها به سالمت خارج شوید.

اروپایی هنوز آمادگی اجرای تعهد سیاسی را همزمان با دادن
بهای اقتص��ادی [برای حفظ توافق برجام] ندارند .آنها گمان
میکنند میتوانند دستاوردها را بدون دادن بها (تاوان) حفظ
کنند».
ظریف همچنی��ن  3آذر  97در توئیتی نوش��ت :اتحادیه
اروپایی باید تصمی��م بگیرد :آیا میخواه��د آمریکا روابط با

دیگر کش��ورهایی را که مورد تاییدش نیست ،به آنها دیکته
کند؟ برجام به نفع امنیت اروپا بود ،حاال باید برای امنیتشان
هزینه کنن��د» .همچنین علیاکبر صالح��ی  5آذر در دیدار
میگل آریاس کانیته ،مسؤول انرژی اتحادیه اروپایی از عواقب
ناگوار عدم تعهد اروپا سخن گفت و تاکید کرد :در صورتی که
توافق هس��تهای از هم پاشیده شود ،هیچ کشوری از آن سود
نخواهد برد و «هرج و مرج حاکم خواهد شد» .عباس عراقچی
نیز که در  7ماه گذش��ته بیش��ترین رایزنیها را با اروپاییها
داش��ته و در نهایت به ناامیدی از اروپا رس��یده بود 28 ،آبان
 97در همایش تحوالت منطقه و نظام بینالملل تهدید کرد:
«اگر اروپا فکر میکند منطقه غرب آس��یا بدون برجام امنتر
است ،میتواند امتحان کند .منطقه ما کلکسیونی از مسائل و
مشکالت دارد ،آیا اروپا تحمل موج جدید تروریسم و مهاجرت
و شروع بحران هستهای را دارد؟» .عراقچی پیش از آن هم در
یک گفتوگوی تلویزیونی مشابه این تهدید را مطرح کرده و
گفته بود« :اروپاییها که امنیتش��ان با امنیت منطقه غرب
آس��یا تقریبا گره خورده و یک موج مهاجرت همه چیزشان
را به هم میریزد ،میدانند که امواج جدید چگونه خواهد بود.
آنها تواناییهای ما را میدانند» .این نوع اظهارات مس��ؤوالن
دیپلماسی دولت که طی هفتههای گذشته به دفعات مطرح
شده ،موید این گزاره است که دولتیها برای الزام اروپا جهت
عمل به تعهداتش هیچ دستاویز حقوقی و مذاکراتی نداشته
و ب��ه ناچار از ب��رگ برنده ایران در منطقه که امنیت اس��ت
در حال خرج کردن هس��تند .به عبارت دیگر مس��ؤوالن از
اروپاییه��ا میخواهند به تعهدات اقتصادی خود عمل کرده
و با تحریمهای آمریکا همراه نباشند چون در غیر این صورت
امنیت اروپا تهدید میش��ود .به همین خاطر هم هس��ت که
ظریف ،صالحی و عراقچی هیچگاه با اس��تناد به مذاکرات 7
ماهه با اروپا یا قراردادی بینالمللی به اروپا فشار نمیآورند ،زیرا

در سایه ضعف تیم مذاکراتی ما در برجام اروپایی ،هیچ عامل
تهدید و بازدارندگی برای خلف وعده طرف مقابل اساسا تعریف
نشده است .در همین راستا کارشناسان معتقدند اگر دستگاه
دیپلماسی در زمان مذاکرات با اروپا هوشمندانه عمل میکرد
و عامل فشار روی طرف مقابل را در متن قرارداد میگنجاند،
نی��ازی نبود امروز با اهرم امنی��ت ،اروپا را تهدید کند .اکنون
اما دس��تگاه دیپلماس��ی ایران این امکان را دارد که در برابر
اروپاییها یک برگ برنده مهم و تعیینکننده در اختیار داشته
باشد .موفقیت و دست برتر جبهه مقاومت در منطقه که در
سایه مجاهدتها و ایثارگریهای سردار قاسم سلیمانی و دیگر
مستشاران نظامی ایران در کشورهای عراق و سوریه به دست
آمده است ،این امکان را در اختیار دیپلماتهای ایران قرار داده
تا برای چانهزنی مقابل اروپاییها ،امنیت منطقه و سپس اروپا
را پیش بکشند .تهدیدات اخیر ظریف ،عراقچی و صالحی نیز
در همین راستا فهم میشود .در سایه این تهدیدات ،این پیام
به اروپا مخابره میش��ود که در صورت خلف وعده ،همراهی
با تحریمهای آمریکا یا هر اقدام دیگری که به تضعیف ایران
بینجامد ،جمهوری اسالمی دیگر توان مدیریت منطقه و مقابله
با تروریستها را نخواهد داشت و در آن صورت این اروپاست
که باید تبعات امنیتی خاورمیانه ناامن را بپذیرد .تبعاتی که از
سیل مهاجرتها به اروپا تا انتقال فعالیتهای تروریستی به
پایتختهای اروپایی را در بر خواهد گرفت.

■■سابقه تکیه دیپلماتها به نظامیها

این البته نخس��تین باری نیست که دیپلماتهای دولت
به نیروهای نظامی ایران تکیه میکنند .در جریان تصمیم و
تهدید رئیسجمهور آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت
ایران ،باز هم این قاسم سلیمانی بود که با تایید تهدید نفتی
روحانی این پیام را به آمریکا داد که در صورت کارشکنی برای
صادرات نفت ایران ،کل جریان تولید نفت دشمنان ایران در

فرانس��ه به ایران وارد کرد و مدعی ش��د جمهوری
اس�لامی تالش داشته است در نشست منافقین در
پاریس بمبگذاری کند .فرانسویها ادعا کرده بودند
دولت ایران در این ماجرا دس��ت داشته و آلمان نیز
به همین ترتیب یک��ی از دیپلماتهای ایرانی را در
حالیکه هنوز در منصب خود قرار داشت به همین
اتهام و برخالف مقررات بینالمللی بازداشت کرد .در
عین حال دیپلماتهای غربی روز جمعه به روزنامه
فایننش��ال تایمز گفتهاند وزرای خارجه کشورهای
اتحادیه اروپایی قرار است در نشست بعدی خود در
بروکسل درباره تحریم ایران به بهانه ادعاهای مطرح
شده جدید علیه ایران در دانمارک با یکدیگر رایزنی
انجام دهند .مش��خص نیست خروجی این نشست
تحریمهای جدید علیه ایران باش��د یا نه اما به نظر
میرس��د البی آمریکا در اتحادیه اروپایی بشدت در
این باره فعال ش��ده است .این تالشها برای ایجاد
روند منفی در روابط اتحادیه اروپایی و ایران با بیانیه
 150نماینده پارلمان اروپا همراه ش��د که خواستار
مب��ارزه با نقش و نفوذ ای��ران در منطقه خاورمیانه
ش��ده و درباره مسائل حقوق بش��ری ایران نیز ابراز
نگرانی کردند .وبسایت آمریکایی در ادامه با اشاره
به این اقدامات اروپا بیان کرده است اروپا نمیتواند
ک زمان  2روند متفاوت در پیش گیرد؛ یا باید
در ی 
برای تحتفش��ار گذاش��تن ایران از آمریکا پیروی
کند یا اینکه به فکر نجات اقتصاد این کشور بعد از
تحریمهای ترامپ باشد.

منطقه مختل خواهد شد .تهدیدی که در عمل نتیجه داد و
بسیاری از کارشناسان ،تصمیم آمریکا برای معافیت  8کشور
از واردات نفت ایران را نتیجه همان تهدید س��ردار سلیمانی
میدانند .س��ردار سرلشکر قاسم س��لیمانی ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی  ۱۳تیرماه یعنی یک
روز پس از آنکه حس��ن روحانی در س��وییس تهدید نفتی را
مطرح کرد ،نامهای به حس��ن روحانی نوش��ت و از موضع او
در س��وییس حمایت کرد اما پیامی که این نامه به بیرون از
کش��ور مخابره کرد بسیار حائز اهمیت بود« .وطنامروز» ۱۴
تیرماه در گزارش��ی با عنوان «رمزگشایی نامه حاج قاسم به
روحانی» درباره تهدید نفتی ایران نوشت ...« :اینکه این نامه
از سوی سردار سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
(و نه س��ایر فرماندهان ارشد نظامی ایران) نوشته شده قابل
تامل اس��ت .اگر تا پیش از این تصور میش��د سیاست نظام
برای جلوگی��ری از تحریم نفتی ،به تهدیدها در خلیجفارس
و تنگه هرمز محدود میش��ود اما نامه حمایتآمیز سلیمانی
به روحانی میتواند این پیام را مخابره کند که سیاست ایران
استفاده از همه ظرفیتهای خود در منطقه است تا اگر زمانی
صادرات نفت ایران متوقف شد ،از تمام این ظرفیت استفاده
شود تا مانع صادرات نفت سایر کشورهای منطقه شود .نیروی
قدس س��پاه پاسداران در منطقه غرب آسیا از عراق تا ساحل
مدیترانه و از جنوب تا بابالمندب و سواحل عمان و یمن نفوذ
چش��مگیری دارد .این نفوذ در صورتی که مورد استفاده قرار
گیرد ،میتواند فرآیند تولید نفت دشمنان ایران در منطقه را
براحتی مختل کند».
■■اشتباهات راهبردی دیپلماتها تا کی ادامه دارد؟

البته این مساله که در چند سال اخیر مسؤوالن دیپلماسی
همواره سر میز مذاکرات شکست خورده و برای جبران مافات
از دس��تاوردهای نیروهای نظامی خرج کردهاند نیز موضوعی
مهم و قابل تامل اس��ت .مذاکرات  7ماهه با اروپا برای حفظ
برجام اکنون در ش��رایطی به نفسهای آخر خود رسیده که
اروپاییها در این مدت به خواسته خود که باقی ماندن ایران
در برجام و تعطیلی صنایع هستهای بود ،رسیدهاند بدون اینکه
امتیازی به ایران داده یا حداقل کانال ویژه مالی برای تبادالت
با ایران را راهاندازی کنند .عالوه بر آن از ابتدای این مذاکرات
نیز تدبیر مشخصی از سوی دستگاه دیپلماسی به کار گرفته
نش��د تا در صورت خلف وعده طرف مقاب��ل ،ایران بتواند به
یک اهرم حقوقی و نه امنیتی و نظامی تکیه کند .این اشتباه
محاس��باتی وزارت امور خارجه البته قب��ل از آن و در جریان
مذاکرات ایران و  5+1هم تکرار شد و در شرایطی که یک نهاد
مشخص (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) برای راستیآزمایی
ای��ران تعریف ش��ده بود ،هیچ عامل حقوق��ی بازدارنده برای
طرف مقابل تعریف نشد؛ اشتباهی راهبردی که پس از خروج
آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریمها نمایان شد و دولت برای
اعتراض ،ش��کایت از آمریکا را به الهه برد آن هم با استناد به
عهدنامه مودت که مربوط به قبل از انقالب بود!

