
کشورهای اسالمی اخراج اسرائیل از 
سازمان ملل را در دستورکار قرار دهند

ی��ک کارش��ناس مس��ائل فلس��طین اظه��ار کرد: 
رژی��م  اص��رار  در ص��ورت  اس��امی  کش��ورهای 
صهیونیس��تی برای الحاق بخشی از کرانه باختری 
به اراضی اش��غالی، باید خواهان اخراج اس��رائیل از 

عضویت در سازمان ملل شوند.
س��ید هادی برهان��ی، در مورد موان��ع پیش روی 
تحقق طرح رژیم صهیونیس��تی برای الحاق بخشی 
از کران��ه باختری ب��ه اراضی اش��غالی گفت: رژیم 
صهیونیس��تی با موانع زیادی برای تحقق این طرح 
مواجه است. چرا که جز آمریکا و رژیم صهیونیستی 
کش��ور دیگری از این طرح حمایت نکرده اس��ت و 
جامعه جهانی مخالفت خود را با این موضوع اعام 
کرده است. وی افزود: البته متاسفانه مخالفت ها در 
جهان در این عرصه از آن قدرت برخوردار نیس��ت 
که بتواند تاثیر جدی بر تصمیم اس��رائیل بگذارد و 
ریشه اصلی این موضوع در آن است که کشورهای 
اصلی ک��ه طرف اس��رائیل در این قضیه هس��تند 
مخالفت جدی و موثری با این موضوع نداش��ته اند 
و بیشتر این موضوع را محکوم کرده اند تا بخواهند 

اسرائیل را در این زمینه تهدید کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این راستا ضروری 
است که اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسامی، 
اس��رائیل را تهدید کنند ک��ه اگر این اقدام را انجام 
دهد آنها اقدامی علیه اس��رائیل انجام خواهند داد. 
مثا اینکه درخواست خواهند کرد عضویت اسرائیل 
در سازمان ملل لغو شود و چنین درخواستی را در 

مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می کنند.
این کارشناس مسائل فلسطین با بیان اینکه وقتی 
از سوی کشورهای عربی و اسامی تهدیدی جدی 
علیه اس��رائیل صورت نمی گیرد، سایر کشورهای 
جهان از جمل��ه اتحادیه اروپا نیز ک��ه مخالف این 
الحاق هس��تند اقدامی جدی و عمل��ی انجام نمی 
دهند، گفت: متاس��فانه مخالفت هایی که در حال 
حاضر در این زمینه انجام می ش��ود مخالفت های 
تعیی��ن کننده ای نیس��ت. البته این ب��ه این معنا 
نیست که این مخالفت ها مهم نیست بلکه اسرائیل 
در حال ارزیابی این موضوع اس��ت که این مخالفت 
ها از چه قدرتی برخوردار است و اگر به این نتیجه 
برسد که این مخالفت ها قوی است ممکن است از 
اجرای این طرح عقب نش��ینی کند ولی اگر به این 
نتیجه برسد که مخالفت های صورت گرفته چندان 
موثر و کارساز نیس��ت و فقط در سطح محکومیت 

باقیمانده است اقدام خود را انجام می دهد.
وی همچنی��ن در مورد تاش آمری��کا برای تحقق 
این طرح و نگاه دولت ترامپ به موضوع فلس��طین 
و اس��رائیل گفت: دولت ترامپ در موضوع فلسطین 
پرونده خوبی ندارد و طی این سال ها شاهد همکاری 
های گسترده دولت ترامپ با رژیم صهیونیستی بوده 
ای��م. چنانچه این دولت هر آنچ��ه را که تندروهای 

اسرائیل خواسته اند تامین کرده است.
برهانی ب��ا بیان اینکه طرح الحاق بخش��ی از طرح 
معامله قرن اس��ت، اظهار کرد: لذا این نگرانی وجود 
دارد ک��ه دولت ترامپ برای تحق��ق این امر نهایت 
همکاری را با صهیونیس��ت ها انجام دهد. البته این 
تنها فاکتور نیس��ت و نباید اینگونه تصور داشت که 
در حال حاضر ترامپ هر آنچه را که نتانیاهو بخواهد 
بدون در نظر گرفتن برخی از مسائل از جمله افکار 
عمومی این کشور اجرایی خواهد کرد. ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا و باید پاس��خگوی افکار عمومی این 
کشور باشد. از دیگر سو انتخابات ریاست جمهوری 
2020 در پیش روی ترامپ قرار دارد و بحث کرونا 
و تبع��ات آن و اعتراضات ص��ورت گرفته در آمریکا 
ترامپ را در وضعیت س��ختی قرار داده است و این 
عوامل ممکن اس��ت باعث شود که دولت ترامپ در 
ای��ن قضیه محتاطانه تر عمل کن��د و اگر ببیند که 
این موضوع تاثیر س��و و منفی بر انتخاب مجددش 
خواهد داش��ت ممکن اس��ت با اجرای این طرح در 
حال حاضر موافقت نکند و با شکلی نرم تر و تلطیف 

شده تر این طرح موافقت کند.
وی همچنین در مورد تاثیر البی رژیم صهیونیستی 
در آمری��کا برای همراهی دولت این کش��ور جهت 
اجرای ط��رح الحاق گفت: این موضوع قابل کتمان 
نیست که البی اسرائیل در آمریکا از قدرت ویژه ای 
برخوردار است ولی باید به این دو موضوع نیز توجه 
داش��ت که تمام البی صهیونیس��تی طرفدار الحاق 
نیس��تند. بخش��ی از آنها معتقدند در شرایط فعلی 
طرح الحاق امنیت و آینده رژیم صهیونیستی را به 
خطر می اندازد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در 
حقیقت بخشی از لیبرال ها و چپ های این البی با 
اقدامات راس��ت های افراطی موافق نیستند، گفت: 
البی اسرائیل در آمریکا قدرتمند هست ولی به این 
معنا نیست که هر آنچه را که می خواهد اجرایی و 

عملیاتی شود. ایسنا 

از نگاه دیگران  گزارش

دوره گ��ردی نماینده ویژه آمریکا در منطقه غرب آس��یا در 
حالی صورت گرفته است که برایان هوک برای همراه کردن 
برخی کش��ورها نظیر سعودی، بحرین و امارات برای تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران به هر ابزاری متوسل شده است.
تدوین پیش نویس قطعنامه آمریکایی جهت تحریم دائمی 
ای��ران در ح��وزه تس��لیحات و ارائه آن به ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد، تازه ترین تاش کاخ سفید برای اعمال 
فشار حداکثری بر تهران است؛ توطئه ای که از دید بسیاری 
از ناظران به دلیل قانون ش��کنی های آش��کار این کش��ور و 
مخالفت چین و روسیه به عنوان دو عضو برجام و برخوردار 

از حق وتو با چالش هایی جدی مواجه است.
به تازگی نیز ش��ورای امنیت سازمان ملل از سوی مقامات 
کاخ سفید هدف گذاری ش��ده و آمریکا با ارائه پیش نویس 
قطعنامه ای به این نهاد در صدد مانع تراشی بر سر پایان یابی 
محدودیت های تس��لیحاتی ایران برآمده است؛ پیش نویسی 
که از نگاه ناظران همانند قطعنامه شورای حکام با مخالفت 
چین و روس��یه مواجه خواهد شد با این تفاوت که مسکو و 

پکن در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند.
در ای��ن میان دوره گردی نماینده ویژه آمریکا در س��فر به 
عربستان و امارات و سرزمین های اشغالی نیز مزید بر علت 
ش��ده تا مسیر کارش��کنی علیه جمهوری اسامی ایران  را 
هموارت��ر کنند؛ چنانچه برایان هوک  دیروز در فلس��طین 

اشغالی با نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس دیدار کرد.
بنیامین نتانیاهو در ابتدای دیدار با برایان هوک از اظهارات 
بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیوینس��تی و نخس��ت وزیر 
گردش��ی این رژیم انتقاد کرد و گفت: ما صحبتهایی درباره 
برخ��ی از موضوعات واقعا مهم داریم اگرچه این موضوعات 

درباره کرونا نیستند.
گانتز هم در دیدار با یک هیاتی آمریکایی ش��امل نماینده 
ترامپ در مذاکرات س��ازش ضمن مخالفت با ضرب االجل 
اعام ش��ده قبلی نتانیاهو درباره آغاز اجرای طرح اش��غال 
کران��ه باخت��ری گفته بود ک��ه از نظر او مقابل��ه با کرونا و 

کاهش نرخ بیکاری اولویت های مهمتری هستند.

نتانیاهو در نشس��ت خبری مشترک با برایان هوک مدعی 
ش��د: ایران به برنامه مخفی خود برای س��اختن ساح های 
اتمی ادامه می دهد نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین 
ادعا کرد: اس��رائیل هر انچه که الزم باشد انجام می دهد و 
مانع دس��تیابی ایران به ساح اتمی خواهد شد. وی در این 
دیدار از مواضع آمریکا و اس��تراتژی فشار حداکثری دولت 
دونالد ترامپ علیه ایران تمجید کرد و مدعی ش��د، تهران 
ت��اش کرد که واش��نگتن را مرعوب کند ام��ا عزم آمریکا 
این تاش ها را از بین برد. نتانیاهو در این نشس��ت خبری 
خواس��تار افزایش تحریم ها علیه ایران شد و مدعی شد که 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به ساح اتمی، به افزایش 

تحریم ها نیاز است.
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در دیدار با نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران از حمله تروریس��تی ۱۳ دی ماه سال 
گذش��ته واشنگتن در بغداد و ش��هادت سردار شهید قاسم 
سلیمانی تمجید کرد. نتانیاهو همچنین اعام کرد که رژیم 
صهیونیس��تی هر کاری الزم باش��د برای اطمینان از عدم 

توسعه نفوذ و حضور ایران در سوریه انجام خواهد داد.
بعد از س��خنان نتانیاهو، برایان هوک ه��م در اظهاراتی به 
تک��رار اتهام زنی ها علیه ایران پرداخت و همچنین گفت که 
آمریکا و اس��رائیل درباره ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی 
ای��ران اتفاق نظر دارند نماینده وی��ژه آمریکا در امور ایران 
ک��ه در روزهای اخی��ر بارها درباره تاش واش��نگتن برای 
تمدی��د تحریم تس��لیحاتی ایران س��خن گفته اس��ت، در 
فلسطین اشغالی ادعا کرد، در صورت لغو تحریم تسلیحاتی 
ایران، تس��لیحات بیشتری به دس��ت »تروریست ها و نواب 

منطقه ای« ایران خواهند رسید.
هوک که از زمان تصدی منصب نماینده ویژه دولت آمریکا 
در ام��ور ایران به وارد کردن انواع اتهام زنی ها و رایزنی های 
ضد ایرانی مش��غول بوده اس��ت، در حض��ور نتانیاهو ایران 
را اینط��ور خطاب ک��رد: بزرگ ترین حامی یهودس��تیزی 
و تروریس��م نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراس��ر جهان. 
ادعای مقام های آمریکایی و همچنین رژیم صهیونیس��تی 

درباره یهودستیزی ایران در شرایطی مطرح شده که اقلیت 
یهودی ساکن ایران ضمن در اختیار داشتن اماکن مذهبی 
خاص خودشان، در مجلس شورای اسامی نماینده دارند.

س��یامک م��ره  صدق نماین��ده کلیمیان ای��ران در مجلس 
شورای اس��امی پیش��تر  در گفت  وگویی با دویچه وله هر 
گون��ه یهودس��تیزی در ای��ران را رد کرد و به این رس��انه 
گف��ت، ایران نه مخالف یهودیان بلکه مخالف صهیونیس��م 
اس��ت و وضعیت هم کیشان یهودی در داخل ایران حتی از 

کشورهای اروپایی نیز بهتر است 
پی��ش از این نیز معاون وزیر دفاع عربس��تان س��عودی در 
دیدار روز یکشنبه خود با برایان هوک نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران به اظهاراتی ضد ایرانی پرداخت و مدعی شد 

که تهران به فعالیت های تخریبی در منطقه می پردازد.
چند روز پیش کلی کرفت، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
و برای��ان هوک نماینده آمریکا در ام��ور ایران در خصوص 
قطعنامه پیش��نهادی واش��نگتن برای تمدی��د تحریم های 
تس��لیحاتی ایران توضیحاتی را به ش��ورای امنیت سازمان 

ملل متحد ارائه کردند.
در همین خص��وص برایان هوک نماین��ده آمریکا در امور 
ایران  اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه »نشنال« گفته است: 
»بسیار مهم است که کشورهای منطقه یک صدا از شورای 
امنیت سازمان ملل بخواهند تحریم تسلیحاتی ایران تمدید 

شود. این اقدامی صحیح و الزم است.

برایان هوک؛ در ریاض در نشست خبری مشترک با »عادل 
الجبیر«؛ وزیرمش��اور عربستان در امور خارجی بر ضرورت 
فشارها بر جمهوری اس��امی ایران تاکید کرد. در نشست 
خبری مش��ترک مقامات آمریکایی و سعودی در ریاض، دو 
طرف همچنین بر اهمیت تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران 
در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند و هشدار دادند 
ک��ه اجازه نخواهن��د داد که ممنوعیت تحریم تس��لیحاتی 
ایران به پایان برسد. در این نشست همچنین عادل الجبیر 
وزیر مش��اور در امور خارجه عربس��تان از همکاری ریاض 
با واش��نگتن در زمینه تحریم تس��لیحاتی ایران خبر داد و 
مدعی ش��د: جامعه جهانی باید ممنوعیت های تسلیحاتی 
علیه ایران را تمدید کند زیرا اگر این محدودیت ها برداشته 

شود رفتار آن خصمانه تر خواهد شد.
نکت��ه جالب توجه اینکه آمریکا و بحری��ن نیز در بیانیه ای 
مشترک خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای 

امنیت سازمان ملل شدند.
در ای��ن بیانیه ادعا ش��ده که ایران از طری��ق فراهم کردن 
تس��لیحات برای گروه های تروریس��تی ثبات در بحرین را 
با چالش مواجه کرده اس��ت.آمریکا و بحرین در این بیانیه 
مشترک مدعی ش��دند که تحریم، ابزار مهمی برای مقابله 
با اقدام ایران برای تامین س��اح برای گروه های وابسته به 
خود در منطقه است و شکس��ت تمدید تحریم تسلیحاتی 

علیه ایران، ثبات کشورهای منطقه را تهدید می کند.
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دوره گردی نماینده ویژه آمریکا در منطقه غرب آسیا 

کاخ سفید کم آورده!

امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نمی شود
س��خنگوی وزارت خارج��ه حمایت از خواس��ته نماین��ده آمریکا در تور 
دوره گردی او در منطقه برای اس��تمرار تحریم تسلیحاتی ایران را طنزی 
تلخ خواند و خطاب به بحرین و عربستان گفت: امنیت منطقه با اطاعت 
از آمریکا تامین نخواهد ش��د. سید عباس موسوی در پاسخ به اتهامات 

بی اساس و اظهارات مداخله جویانه مقام های برخی از کشورهای منطقه 
از جمله عربس��تان سعودی و بحرین  اظهار داشت: جای بسی شگفتی است 

که کشورهایی همچون عربستان سعودی که خود منبع تروریسم و افراطی گری 
در منطقه هس��تند و س��ال ها با حمایت از گروه های تروریستی همچون القاعده 
و داع��ش به بی ثبات س��ازی  در منطقه دامن زده اند، اتهام های بی اساس��ی به 
جمهوری اس��امی ایران که با رفتار مسئوالنه خود شر گروه های تروریستی را از 

سر کشورهای منطقه کوتاه کرده است، وارد می کنند. باشگاه خبرنگاران 

آمریکا سردسته راهزنان و غارتگران عالم است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است آمریکا با سوءاستفاده از ابزار 
رسانه ای، ایران را کشوری ناقض حقوق بشر و خود را کشوری حامی حقوق 
بش��ر معرفی می کند. مهدی سعادتی بیشه سری به مناسبت هفته حقوق 
بش��ر آمریکایی و اقدامات این کشور در نقض حقوق بشر، گفت: آمریکایی 

ها به منابع تبلیغاتی و رسانه ای دسترسی دارند، تأمین مالی آنها نیز از سوی 
عربستان صورت می گیرد است و سیاست ها نیز از طریق البی صهیونیستی اباغ 

می شود. وی در ادامه سردسته همه راهزنان و غارتگران دنیا را آمریکا معرفی کرد و 
گفت: هرجا ظلمی می شود نشانی از آمریکا وجود دارد در حالی که در آن سوی ماجرا، 
یکی از پرچمداران واقعی حمایت حقوق بشر، جمهوری اسامی است. وی خاطرنشان 
کرد: آمریکایی ها بارها توسط ما و سایر کشورها محک زده شده اند و به ما ثابت 

شده که مسیر پیشرفت، مسیر ارتباط با این کشور نیست. خانه ملت 

گزافه گویی های وزیر خارجه عربستان علیه ایران
وزیر امور خارجه عربستان در ادعایی بی اساس جمهوری اسامی ایران را 
به جنگ افروزی و به کارگیری ش��به نظامیان فرقه ای متهم کرد. فیصل 
بن فرحان مدعی شد که ایران همچنان خطری بزرگ برای آینده سوریه 
و هویت آن به شمار می رود. فیصل بن فرحان تاکید کرد که تنها راه حل 

بحران س��وریه راه حل سیاسی است و روند بازسازی سوریه منوط به آغاز 
یک راه حل سیاس��ی حقیقی به رهبری سازمان ملل است. سخنگوی وزارت 

امور خارجه کشورمان در پاسخ به اتهام های بی اساس و اظهارات مداخله جویانه مقام 
های برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و بحرین اظهار داشت: جای 
بسی شگفتی است که کشورهای همچون عربستان سعودی که خود منبع تروریسم 
و افراطی گری در منطقه هستند و سال ها با حمایت از گروه های تروریستی همچون 

القاعده و داعش به بی ثبات سازی در منطقه دامن زده اند. صداوسیما 

بعیدینژاد:

اروپا معتقد است که آمریکا امکان 
 بازگرداندن تحریم ها علیه ایران 

را ندارد
سفیر ایران در لندن عنوان کرد: سه کشور اروپایی معتقدند که 
آمریکا از نظر حقوقی امکان توس��ل به اسنپ بک و بازگرداندن 

تحریم های بین المللی علیه ایران را ندارد.
حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اس��امی ایران در لندن در 
صفحه توئیترش نوش��ت: معاون سیاسی وزارت خارجه فرانسه، 
فیلیپ اره را، در جلسه ساالنه شورای اروپایی سیاست خارجی 
ECFR20 عنوان کرد که براس��اس آنچه فرانس��ه، انگلیس و 
آلمان در بیانیه اخیر خود اعام کرده اند، س��ه کش��ور اروپایی 
از پیش��نهاد آمری��کا برای اس��نپ بک ) بازگش��ت تحریم های 

بین المللی علیه ایران( حمایت نخواهند کرد.
 وی در توئیتی دیگر اضافه کرد: پامپئو مکررا تهدید کرده است 
که در صورت عدم حمایت ش��ورای امنیت از پیش��نهاد تمدید 
محدودیت های نظامی علیه ایران، آمریکا پیشنهاد اسنپ بک را 
ارائه خواهد کرد. سه کش��ور اروپایی معتقدند که آمریکا از نظر 
حقوقی امکان توسل به چنین اقدامی برای بازگرداندن تحریم های 
بین المللی علیه ایران را ندارد. در حالی که تحریم های تسلیحاتی 
س��ازمان ملل علیه ایران در مهر ماه پای��ان می یابد، ولی دولت 

آمریکا عزم خود را جزم کرده که این تحریم ها را تمدید کند.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمری��کا نیز در این باره اخیرا عنوان 
کرد: ما به همه کش��ورهای عضو شورای امنیت تأکید کرده ایم 
که تحریم های تس��لیحاتی ایران باید تمدید شوند. این مسئله 
فق��ط به امنیت آمریکا مربوط نیس��ت، بلکه به امنیت اروپا هم 
مربوط می شود. در همین خصوص برایان هوک نماینده آمریکا 
در امور ایران اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه »نش��نال« گفت: 
بس��یار مهم اس��ت که کش��ورهای منطقه یک صدا از شورای 
امنیت س��ازمان ملل بخواهند تحریم تس��لیحاتی ایران تمدید 
شود. این اقدامی صحیح و الزم است. هوک گفت اگر روسیه و 
چین عاقه ای به ی��ک خاورمیانه صلح آمیز و با ثبات تر دارند، 
نباید اجازه دهند این تحریم منقضی شود. آمریکا و بحرین در 
این بیانیه مشترک مدعی ش��دند که تحریم، ابزار مهمی برای 
مقابله با اقدام ایران برای تامین ساح برای گروه های وابسته به 
خود در منطقه اس��ت و شکست تمدید تحریم تسلیحاتی علیه 

ایران، ثبات کشورهای منطقه را تهدید می کند. تسنیم

احس��ان محبی نظری معتقد اس��ت: با واقعیت باید هر 
چه س��ریع تر روبرو ش��ویم، ما منافع مش��ترک و روابط 
اقتصادی بیشتری با عراق، ونزوئا، روسیه و چین داریم 

تا آمریکا و اروپا.
در این یادداش��ت آمده؛ ش��اید بتوان برج��ام را یکی از 
آخرین نتایج اعتقاد به متدهای کاس��یک دیپلماس��ی 
در قرن بیس��ت و یکم دانس��ت ک��ه در آن پایبندی به 
معاه��دات، یک اصل و مقدم بر اولویت دادن منافع نگاه 
می ش��ود.  فارغ از نتایج و فاصله بین خروجی های مورد 
انتظار و حاصل شده این توافق برای طرفین آن، کارکرد 
س��ازمان های بین المللی و دیپلماسی چندجانبه توسط 
رخداده��ای اخیر مرتبط با برجام، با یک تحول بنیادین 
 )Ideational Turn( و ش��اید یک چرخش معنای��ی
مواجه خواهد ش��د ک��ه حداقل تا پایان قرن بیس��ت و 
یکم، راهبرد سیاس��ت خارجی کشورها را تغییر خواهد 
داد. کس��ب مشروعیت جمعی )از دید برخی از دولت ها 
و س��ازمان ها مقدم بر امنیت جمعی است( جای خود را 
به ی جانبه گرایی و تحکیم منافع اتحادهای قدیمی داده 
اس��ت. ماهیت دیپلماس��ی به دلیل بی نظمی )آنتروپی( 
ناشی از تحوالت سریع داخلی دولت، یک نظم مشخص 
ندارد که ب��ر مبنای نظریه بازی ه��ا، بخواهیم به دنبال 
نتایج برد - برد باش��یم، به ویژه وقتی با دولت بدعهدی 

همچون آمریکا مواجه باشیم.
مطاب��ق بند ۱۴ برجام، س��ه کش��ور اروپایی فرانس��ه، 
انگلس��تان و آلم��ان به عنوان س��ه عضو از ش��ش عضو 
E۳ +۳ بای��د از ظرفیت عضویت خود در ش��ورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( اس��تفاده کنند 
تا قطعنامه ای را برای برداش��تن گام های الزم با نگاه به 
بستن موضوعات برجسته گذشته و حاضر« ارائه دهند.

اق��دام اخیر تصویب قطعنامه پیش��نهادی س��ه کش��ور 
اروپایی مذکور در شورای حکام علیه جمهوری اسامی 
ای��ران که تکرار توهم��ات و اتهامات واهی و نامش��روع 
آمریکا و رژیم صهیونیستی است، با روح و هدف بند ۱۴ 
 )Material Breach( برجام تناقض دارد و نقض عهد

محسوب می شود.
بازگش��ایی پرونده قدیم��ی و مختوم��ه PMD )ابعاد 
نظام��ی احتمالی برنامه هس��ته ای جمهوری اس��امی 

ای��ران( در آژانس، ضعف نهادینه ش��ده در دیپلماس��ی 
چندجانبه و س��ازمان های بین المللی را آشکار می سازد: 
آنها صرفا ابزاری برای کانالیزه شدن اقدامات قدرت های 
»به اصطاح« برتر هستند. حتی مطابق ماده 2۵ منشور 
ملل متحد ک��ه »اعضای ملل متح��د موافقت می کنند 
در چارچوب منش��ور، تصمیمات شورای امنیت را قبول 
و اج��را کنن��د« موظفند مفاد قطعنامه 22۳۱ ش��ورای 
امنی��ت را اجرا کنند، اما آمریکا با بدعهدی همیش��گی 
خود، ضمن خروج از برجام و نقض منش��ور ملل متحد، 
آش��کارا دیگر دولت های اروپای��ی را نیز دعوت به نقض 
قطعنامه 22۳۱ می کند. با وجود اس��تاندارد دوگانه سه 
کشور اروپایی در طول تاریخ که در ظاهر استقال خود 
از آمریکا را نش��ان می دادند، این بار تاشی برای حفظ 

ظاهر نیز انجام نمی دهند.
در ژانوی��ه 2020، بوری��س جانس��ون، نخس��ت وزی��ر 
انگلس��تان در یک مصاحبه تلوزیونی صریحا اعام کرد 
ک��ه توافق برج��ام را باید با یک تواف��ق بهتر که نظرات 
 Trump( آمریکا را نیز تامین کند، با نام توافق ترامپ
Deal( جایگزین کرد. این جس��ارت علن��ی و نیز عدم 
پایبندی کش��ورهایی که از ش��ورای امنیت و آژانس به 
 )institutional veil( عن��وان یک حج��اب نه��ادی
اس��تفاده کرده اند به قطعنامه های پیشنهادی خود آنها 
ش��کافی عمیق بر باور جمعی مردم جهان به دیپلماسی 
و اعتبار توافق های دوجانبه و چندجانبه بر جای خواهد 
گذاشت که با صرف هزاران میلیارد دالر نیز قابل جبران 

نخوهد بود.
هم اکنون جهان در ح��ال گذار در نوع، هدف و کارکرد 
دیپلماسی است که »هوشمندسازی« و »مردمی سازی« 
دو جلوه ی اصلی دیپلماسی مدرن خواهد بود. دیپلماسی 
که در آن دیپلمات ها ب��ه بازاریاب هایی برای بنگاه های 
اقتصادی کش��ورهای خود بیش��تر ش��بیه هس��تند، تا 
نمایندگان��ی ک��ه صرف��ا اس��توارنامه در دس��ت دارند. 
روش های دیوانس��االری قدیمی دیگر جواب نمی دهد، 
دنیا نیازمند یک دیپلماسی عملگرایانه است. با واقعیت 
باید هر چه س��ریع تر روبرو ش��ویم، ما منافع مشترک و 
روابط اقتصادی بیشتری با عراق، ونزوئا، روسیه و چین 

داریم تا آمریکا و اروپا.

دیگر نمی توان به پشتیبانی نهادهای چندجانبه یا ترس 
کشورها از ریاکار جلوه داده شدن در افکار عمومی امید 
داشت. در جهان در حال گذار فعلی، فارغ از سناریوهای 
پیش بینی ش��ده »نظام بین الملل چندقطبی«، »جهان 
ب��دون قطب«، »جه��ان چند مرک��زی«، »جهان بدون 
غرب«، می توان یک س��ناریوی »تنظیم قوا بر اس��اس 

سهم اقتصاد دیجیتال« را تصور کرد.
فضای مجازی به عن��وان یک زمین بازی جدید فرصت 
اس��تثنایی و تاریخی ب��رای ما پدید آورده اس��ت که با 
سیاس��تگذاری صحیح و تعرفه گذاری هوشمند در آن، 
ی��ک توازن قدرت ب��ا تعاریف جمهوری اس��امی ایران 
)مطاب��ق اصل ۱۵2 قانون اساس��ی( در س��طوح ملی و 

فراملی ایجاد شود.
رهنم��ود نح��وه پیگیری این ایده را س��ال ها قبل رهبر 
معظم انقاب )مدظله العالی( با ابتکار عمل ویژه ای تحت 
عنوان گفتمان »ش��بکه ملی اطاعات« مطرح فرمودند 
که امید اس��ت با راهبرد هوشمندسازی مجلس یازدهم 
در راه ان��دازی و بهره ب��رداری از ش��بکه مل��ی اطاعات 
یک تغییر نگاه اساس��ی در سیاس��تگذاری شورای عالی 
و تح��ول در اجرا صورت بگیرد. در کن��ار آن، »مردمی 
س��ازی« نیز باید در دکترین دیپلماسی نوین جمهوری 
اس��امی ایران قرار گیرد. هم از جنبه حمایت از بخش 
خصوصی و ه��م از جنبه حمایت از گروه های مردمی و 

جهادی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی.

س��ال ها قبل، از دی��د نظریه پردازان رواب��ط بین الملل، 
دیپلماسی رس��می مقدم بر دیپلماسی عمومی دانسته 
می ش��د، اما امروزه اگر دیپلماس��ی عموم��ی منفعت و 
اولویت بیش��تری نداش��ته باش��د، کمتر از دیپلماس��ی 
رس��می و مبتنی بر دیوانس��االری نیز نیس��ت. با وجود 
محدودیت در منابع مالی در مقایس��ه با بودجه هنگفت 
وزارت خارج��ه آمریکا در تبلیغ��ات خارجی خود، تنها 
انتخاب ما نوآوری اس��ت.  توازن ق��درت جدید دنیا در 
حال ش��کل گیری با بازیگران دولتی و غیر دولتی است 
و س��رعت تحوالت بسیار باال می باشد. فرصت کم است، 
باید ش��روع کرد. این کار بهارس��تان است، پاستور فعا 

درگیر خانه های 2۵ متری است. فارس

توجه به منافع مشترک و روابط اقتصادی با عراق، ونزوئال، روسیه و چین


