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آب در کوزه و ما...

2

برجامی متفاوت با متن برجام

3

مصاحبه با دکتر رهبر

4
6

یک طرفه ترین تعهد

کالم امام:
ایــن کــه بنــده ســال هــا اســت دائــم تکــرار میکنــم کــه بــا
آمریــکا مذاکــره نمــی کنیــم علتــش ایــن اســت .ایــن نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه مشــکالت مــا در ایــن مســئله ،در
مســائل مربــوط بــه منطقــه ،در مســائل گوناگونــی کــه داریــم،
در مشــکالتی کــه بــا آمریــکا و امثــال آمریــکا داریــم حــل نمــی
شــود؛ مــا یــک راهــی بایــد خودمــان انتخــاب کنیــم ،آن راهمان
را برویــم .بگذاریــد دشــمن دنبــال شــما بــدود
1395/05/11

کشکیات آمریکا و برادران

7

ایاالت مقصره آمریکا

8

برجام و بدعهدان خوش قیافه
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آب در کوزه و ما...
پیرامــون سیاســتهای دولــت و مجلــس
در موضــع اقتــدار
محمد مهدی تکلویی
دبیر دانشکده

ویژگـــی نظـــام ســـلطه ایـــن اســـت
کـــه وقتـــی در کشـــور هـــدف ضعـــف
مشـــاهده میکنـــد ،بـــرای اینکـــه
ســـلطه خـــود را افزایـــش دهـــد
بیشـــتر ترغیـــب میشـــود .در چهـــل
و دو س ــال گذش ــته بن ــای جمه ــوری
اســـامی حرکـــت برخـــاف ایـــن
جری ــان ب ــوده و مس ــتلزم پیش ــرفت در
ابعـــاد مختلـــف اســـت .یـــک جامعـــه،
وقتـــی در یـــک راه جدیـــدی قـــدم
مدعـــای غیرمتعارفـــی
میگـــذارد و ّ
را مطـــرح میکنـــد و بـــه موفقیـــت
میرســـد ،الگویـــی بـــرای دیگـــر
کش ــور ه ــای تح ــت س ــلطه میش ــود.
ایـــن حرکـــت طبعـــا موجـــب هجـــوم
بیشـــتر نظـــام ســـلطه میشـــود.
همچنی ــن ایج ــاب میکن ــد ت ــا کش ــور
بـــه فکـــر پیشـــرفت و قویشـــدن
خ ــود باش ــد .اگ ــر مولفهه ــای ق ــدرت
نظـــام تقویـــت نشـــود ،موجـــب نفـــوذ
و ســـلطه ایـــادی اســـتکبار میشـــود.
البتـــه هـــدف جامعـــه اســـامی
رســـیدن بـــه ایـــن قدرتهـــا نیســـت،

ا ّمـــا وســـیلهای اســـت کـــه بـــدون آن
نمیتـــوان بـــه هدفهـــا رســـید.

آن چیـــزی کـــه دشـــمن را مایـــوس
ب نشـــینی میکنـــد
و وادار بـــه عقـــ 
اتـــکا بـــه تـــوان و ظرفیـــت داخلـــی
توجـــه و اســـتفاده از ایـــن
اســـتّ .
ظرفیتهـــا ،برنامهریـــزی عاقالنـــه
ّ
و مدبّرانـــه بـــرای اســـتفاده از اینهـــا
میتوانـــد کشـــور را بـــه اقتـــدار و
اســـتحکا ِم ســـاخت درونـــی برســـاند؛
و ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه
دشـــمن را مأیـــوس میکنـــد.

در هفـــت ســـال گذشـــته الگـــوی
حکمرانـــی دولـــت مبتنـــی بـــر
تنشزدایـــی بـــود و میپنداشـــت
ب ــا کاه ــش مولفهه ــای ق ــدرت ،م ــی
توان ــد بهان ــه فش ــار را از نظ ــام س ــلطه
بگیـــرد .ایـــن درحالـــی اســـت کـــه
مطابـــق تجربـــه تاریخـــی هـــر کجـــا
در مقابـــل خواســـتههای بیحـــد و
حصـــر نظـــام ســـلطه کوتـــاه آمدیـــم
در عـــوض زیادهخواهـــی آنهـــا
افزایـــش پیـــدا کـــرده.

بـه عنـوان مثـال زمانـی کـه آمریـکا از برجـام
خـارج شـد رویکـرد دولـت برایـن بـود کـه
همچنـان بـر توافـق پایبنـد بمانـد .لکـن در
مقابـل نهتنهـا طرف مقابـل به برجام برنگشـت
و بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرد ،وقیحتـر شـد
و تحریمهـای جدیـدی را نیـز وضـع کـرد.
بـرای بازگشـت بـه توافقـی کـه سـالها پیـش
خـود نقـض کـرده پیششـرط تعییـن میکنـد
کـه اول ایـران بایـد به توافـق بازگـردد .این در
حالـی اسـت ایـران پیـش از ایـن حسـننیت
خـود را ثابـت کردهبود و تمام تعهـدات خود در
برجـام را بـه طور کامـل انجام دادهاسـت .عالوه
برایـن دولـت ایـران اجـرای داوطلبانـه پروتکل
الحاقـی را نیـز به عهـده گرفته و حتی
دسترسـیهایی بیشـتر از آنچـه
کـه باید بـه طرف مقابـل داده
ا ست .
رویکردهـای دولـت در
طـی هفـت سـال گذشـته
ایـران را کشـوری ضعیـف و
معطل برجام نشـان دادهاسـت.
همیـن امـر موجب شـده تـا طرف
آمریکایـی خـودش را در جایـگاه برتـر
توافـق ببینـد و نهتنهـا بـه بازگشـت بـه برجـام
هـم فکـر نکند بلکه بـه فکر امتیازگیری بیشـتر
هـم باشـد .سیاسـت صبـر راهبـردی دولـت تـا
جایـی ادامـه پیـدا کـرد و از موضـع ضعـف و
ناتوانـی رفتـار کـرد کـه نتیجـه آن ترور شـهید
فخـریزاده و خرابـکاری در سـایت هسـتهای
نطنز شـد.
تجربـه نشـان داده هرکجا که ایـران از جایگاه
قـوت و قـدرت رفتـار کـرده نتیجـه آن عقـب
نشـینی دشـمن بـوده .زمانیکـه ایـران در
مقابلـه بـا توقیـف نفتکـش ایرانـی ،نفتکش

انگلیسـی را توقیـف کـرد ،بالفاصلـه دشـمن
عقـب نشسـت و نفتکـش ایرانـی را آزاد کرد.
در جـای دیگـر ایـران نفتکـش کرهجنوبی را
توقیـف میکنـد و کرهجنوبی مجبور میشـود
پولهـای بلوکـه شـده ایـران را آزاد کنـد.
زمانـی که کشـور قوی باشـد دشـمن مایوس
شـده و توطئههـای او بـه نتیجـه نمیرسـد.
یکـی از مصادیـق قـوی شـدن ،داشـتن یـک
مجلـس قـوی اسـت .مجلسـی کـه در مقابـل
توطئههـای دشـمن بـا وضـع قوانیـن الزم و
نظـارت بـر آنهـا دولـت را بـه سـمت مطلـوب
هدایـت کنـد .اگـر مجلـس کار خـود را بـه
درسـتی انجـام دهد ،کشـور از گزند دسیسـه
نظـام سـلطه مصـون میمانـد.
قانـون راهبـردی بـرای لغـو
تحریمهـا و صیانـت از منافـع
ملـت ایـران ،عمـل حسـاب
شـدهای بود که سبب تقویت
تـوان هسـتهای ایران شـد .در
واقـع ایـن قانـون شـروعی بـر
پایـان رفتـار فشـل دولـت اسـت.
مطابق این قانون ایـران درصدد بازیابی
تـوان هسـته ای خـود اقداماتـی را انجـام می
دهـد .توان هسـتهای در کنار قدرت موشـکی
میتوانـد بـرای ایـران بازدارندگـی ایجـاد کند
و بـه نوعـی در توافقـات دسـت باالتـر را به ما
بدهـد .قدرتمند شـدن ایـران نگرانـی مقامات
غربـی را بـه دنبال خواهد داشـت و با داشـتن
ایـن مولفـه هـا قاعدتـا ایـران بـه راحتـی در
توافقات عقب نشـینی نخواهـد کرد و راحتتر
میتوانـد منافـع ملـی خـود را تامیـن کند.
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برجامنظرازرهبری
ماهیتبرجام از
ماهیت
نظر رهبری

برجامی متفاوت با متن
برجام
مذاکره در نگاه رهبری

شاهد چرخکار
عضو فعال دانشکده

از زمـــان رهبـــری امـــام خمینـــی(ره)
تـــا زعامـــت امـــام خامنـــهای دیـــدگاه
بـــه غـــرب و در صـــدر آنهـــا آمریـــکا
برپایـــه بیاعتمـــادی ،عهدشـــکنی
و ســـلطهگری بودهاســـت .باوجـــود
آثـــار توافقـــات قبلـــی بـــا غـــرب امـــا
تـــاش دولتمـــردان در پـــی رســـیدن
بـــه توافقـــی جدیـــد بـــا غـــرب بـــود.
همچنیـــن در ایـــن راســـتا ســـخنان و
موضعگیریهـــا و شـــروط رهبرانقـــاب
ب ــرای حف ــظ مناف ــع مل ــی ک ــه در س ــال
 ۹۴بـــه رئیسجمهـــور ابـــاغ شـــد،
هیچ ــگاه عمل ــی نش ــد ت ــا ای ــن حس ــرت
از عدمتوجـــه بـــه ســـخنان آگاهانـــه و
عالمانـــه بـــردوش همـــه بمانـــد.

دیپلماسی اقتدار

دیپلماســی اقتــدار کلیــد واژهای اســت
کــه ســالیان ســال از وزارتخارجــه مــا
رخــت بســته و تنهــا نشــانههای آن در
ســخنان رهبرانقــاب ،دیــده میشــود.
نمونههــای ایــن رویکــرد ،اصلیتریــن

عامــل جایــگاه مقتدرانــه ایــران در منطقه
و جهــان اســت؛ ســخنان رهبرانقــاب در
دانشــگاه امــام حســین(ع) خطــاب بــه
عربســتان در بــاب شــهدای منــا نمونـهای
از ایــن گفتمــان اســت.
گفتمانــی کــه در برجــام تنهــا از
رهبرانقــاب دیــده شــد و در جریــان
اعــام تهدیــد آمریــکا بــه جنــگ ،رهبــری
صریحــاً اعــام موضــع کردنــد و ســخن
معــروف «جنــگ نخواهــد شــد و مذاکــره
نخواهیــم کــرد ».را گفتنــد .جنگــی کــه
ایــران هیــچ وقــت آغازکننــده آن نبــوده
و نخواهدبــود امــا در صــورت آغــاز بــا
قــدرت آن را پایــان میدهــد .ایــن نمــود
از دیپلماســی کــه از ســوی دســتگاه
وزارتخارجــه بســیار مهجــور واقــع شــده
در جریــان تهدیــد آمریــکا بــه پارهکــردن
برجــام بــا جــواب قاطــع رهبــر بــر ریــز
ن
ریــز کــردن و آتــش زدن روبــرو شــد آ 
هــم در زمانــی کــه ســکوت دولــت ایــران،
ســیگنال ضعــف را بــه کاخ ســفید ارســال
میکــرد.

در نگاه رهبرانقالب مذاکره تنها با آمریکا
ممنوع بود همانطور که امام آن را ممنوع اعالم
کرد اما برجام هیچوقت مورد تأیید یا تکذیب
رهبرانقالب واقع نشد .ایشان همچنین قبل
از تصویب بدبینی خود را نسبت به آمریکا و
مذاکرات اعالم کردند 9 .شرطی که مفاد آن
لغو تحریمهای ظالمانه اقتصادی و مالی ،گرفتن
تضمینهای قوی و کافی از جمل ه آن اعالم
کتبی رئیسجمهور آمریکا و اتّحادیه اروپا مبنی
بر لغو تحریمها بود ،هیچگاه عملی نشد .نه تنها
تحریمی لغو نشد بلکه حدود  ۸۰۰تحریم جدید
توسط کنگره آمریکا و سنا بر علیه جمهوری
اسالمی وضع شد و تضمینهای الزم هم نهتنها
گرفته نشد ،بلکه با خروج آمریکا از برجام روح و
جسم برجام هم نابود شد.
«جمهوریاسالمی ایران تاکنون به تعهدات
خود در برجام پایبند بودهاست اما اروپاییها
به وظایف خود عمل نکردهاند و این قابلقبول
نیست که ما بهطور کامل به تعهدات خود در
برجام عمل کنیم اما آنها تعهدات خود را انجام
ندهند».
برخورد با نقض برجام و خروج در صورت نقض
برجام توسط هر طرف هم یکی از شروطی بود
که نه تنها عملی نشد بلکه تا  ۵ماه اخیر انفعال
ایران را در برداشت .یکی از موارد دیگری که
توسط رهبرانقالب در موارد ابهام سند برجام
مطرح شد نفی تفسیر طرفهای قرارداد بود
که مرجع را تنها متن مذاکرات میدانست.
شرطی که به کررات نقض شد و طرف
آمریکایی تفسیرهای حق به جانب خود را به
سایر طرفها تلقین و سازمانها و شرکتها را
به بهانه تحریم از معامله در چارچوب برجام با

طرف ایرانی تلقی کرد .مورد آخر و مهم در نامه
رهبر انقالب به رئیسجمهور و رئیس شورای
امنیت ملی در مورد برجام ،ایجاد هیئت قوی
و آگاه و هوشمند ،برای رصد پیشرفت کارها
و تضمین انجام تع ّهدات طرف مقابل و تحقق
آنچه در باال بدان تصریح شدهاست ،که هیچگاه
عملی نشد و پس از  ۵سال ،اقدامات مجلس،
این مورد را عملی کرد اما باوجود پیچیدگی و
ابهام در متن برجام و نیز گمان نقض تعهدات
و تخلّفات و فریبکاری در طرف مقابل بویژه
آمریکا ،همیشه مورد تأکید رهبر انقالب چه
قبل و چه بعد از تصویب برجام بود که باز هم
مورد بیلطفی مسئوالن قرار گرفت.

برجام ،تجربهای بیتکرار

برجام با تمام سختیها با تحقق پیشبینی های
رهبرانقالب پایان پذیرفت و این تجربه را بجای
گذاشت که نه آمریکا و نه متحدانش قابلاعتماد
نیستند .خروج آمریکا از برجام به سادگی و
با امضایی صورت گرفت که قرار بود تضمین
برجام باشد .با وعدههایی پایان یافت که جز
شرطیکردن اقتصاد و کاهش سرمایهگذاری در

ایران هیچ عاید خاصی نداشت .رفع تحریمها
در برجام ،بهعنوان اصلیترین هدف ،نهتنها
صورت نپذیرفت ،بلکه از نظر مقام معظم
رهبری «مذاکره نه ابزاری برای رفع دشمنی
بلکه ابزاری برای اعمال دشمنی شد».
__________________________
_1بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
1397/05/22
_2دیدار رئیسجمهور روسیه با رهبرانقالب
1397/06/16
_۳بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
1397/05/22
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آنچه مهم هست عمل میباشد.

عباسعلی رهبر عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) در
گفتوگو با دادگر
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ـی
ـک دیپلماسـ
ـران یـ
ـی ایـ
دیپلماسـ
ـت
ـاف اسـ
ـل انعطـ
قابـ
دیپلماسی پنهان و سو گفتارهای برجامی

عباســعلی رهبــر اســتاد دانشــگاه عالمه
طباطبایــی (ره) و عضــو هیئتعلمــی
در گفتوگــو بــا «دادگــر» بــه تحلیــل
صبــر راهبــردی ایــران و روابــط ایــران و
آمریکا در آینده پرداخت.
بازگشــت آمریــکا گزینــهای بهتــر بــرای
واشــنگتن اســت

چرا آمریکا به برجام بر نمیگردد؟
باتوجــه بــه مولفههــای اهــرم پنهــان،
سیاســت فشــار ،زمیــن بــازی توافــق
بینالمللــی ،رایزنــی در نحــو ه اجــرا،
رایزنــی در اصــل اجــرا و اظهــارات
غیرصحیــح از طــرف آمریکاییهــا
وارد عرص ـهی تحلیــل در مــورد برجــام
میشــویم.
بایــد دقــت کــرد کــه آمریــکا در رابطــه
بــا برجــام و نحوهاجــرای آن بــه دنبــال
جنــگ بــا ایــران نبودهاســت؛ حتــی
اســتقرار جنگندههــا و اعــزام نیروهــا
بــه دریــای ســرخ ،بیشــتر حالــت
نمایشــی داشــت .در وهلـهی دوم ،تــوان
بازدارندگــی جمهــوری اســامی ایــران
را بایــد در نظــر گرفــت.

از مجمــوع دو گزینــه تعلیــق برجــام
و عــدم مذاکــره ،بازگشــت آمریــکا
گزینــهای بهتــر بــرای واشــنگتن
اســت .حتــی آمریــکا میتوانــد منافــع
بیشــتری را بــرای خــود ایجــاد کنــد.
بــه ایــن معنــی کــه منافــع و نفــوذ
خــودش را در منطقــه بهتــر میتوانــد
تامیــن کنــد .همچنیــن میتواننــد از
تاسیســات هســتهای ایــران بازرســی
انجــام دهنــد .جمهــوری اســامی بارهــا
اعــام کــرده دنبــال ســاحهای اتمــی
نیســت .بنظــر میرســد ،آنچــه در
اتفــاق فــی مابیــن مــیبینیــم یــک نوع
بــازی پیچیــده سیاســی و بینالمللــی
از طــرف آمریــکا هســت .مــا از جانــب
آمریکاییهــا ،شــاهد نوعــی دیپلماســی
خامــوش هســتیم؛ یــک ســری گامهــای
تدریجــی کــه از آنهــا بهراحتــی
نمیتــوان حــدس زد بایــدن دنبــال
چــه چیــزی هســت .بــا وجــود اینکــه
بحــث توافــق برجامــی را بــه رســمیت
میشناســند ،در عمــل یــک ســری
مغالطــات بینالمللــی را شــاهد هســتیم.

بهتریــن راهبــرد بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا
چیســت؟
بــا ایــن حــال ایــران بارهــا تصریــح کــرده ،بنا
بــه دالیــل مختلــف دنبــال ســاح هســتهای
نیســت .امــا اتفاقــی کــه میافتــد ایــن اســت
کــه ایــن پیمــان در ســال  ۲۰۱۵شــکل
میگیــرد و طــرف مقابــل آمریــکا در زمــان
ترامــپ خــودش را از موضــوع جــدا میکنــد.
بــه عبارتــی در ســال  ۹۸وقتــی دولــت ایــران
بــه نیویــورک ســفر میکنــد ،در آنجــا بحــث
تشــکیل  5+1مطــرح میشــود .بــرای ایــن
جلســه جمهــوری اســامی بــا ظرافــت شــرط
میکنــد کــه ترامــپ حتمــا قبــل جلســه
اعــام کنــد کــه میخواهــد بــه برجــام
برگــردد یــا خیــر؛ امــا ایــن کار را انجــام
ندادنــد ،چــون در عمــل قصــد برداشــتن
تحریمهــا را نداشــت.
بنــا بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری
حرفهــای زیــادی شــنیده شــده ،امــا آنچــه
مهــم هســت عمــل میباشــد .بــه انــدازهای که
طــرف آمریکایــی عمــل خواهــد کــرد مــا هــم
عمــل خواهیــم کــرد .در بحــث سیاس ـتهای
برجــام نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــر
یــک موضــوع توافــق جــدی دارد کــه زمــان
حــرف زدن و حــرف درمانــی تمــام شــده و
بایــد وارد عرصــه عمــل شــویم .وزیرخارجــه
آمریــکا ایــن بحــث را مطــرح میکنــد کــه
راه دیپلماســی بــا ایــران در خصــوص توافــق
هســتهای  ۲۰۱۵بــاز هســت و اگــر ایــران
دوبــاره مفــاد برجــام را اجــرا کنــد ،آمریــکا
هــم ایــن کار را خواهــد کــرد و مــا منتظــر
واکنــش تهــران هســتیم.

دیپلماســی ایــران یــک دیپلماســی قابــل
انعطــاف اســت.

آیــا صبــری کــه ایــران موقــع خــروج آمریــکا
بــه خــرج داد ،درســت بــود؟
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــران براســاس
تجربــه سیاســی  ۴۰ســالهای کــه دارد ،راه
هــای مذاکــره و انعطــاف در مذاکــره را نبســته
و نوعــی دیپلماســی انعطافپذیــر را در بحــث
برجــام پیــش گرفتهاســت .رافائــل گروســی
مدیــرکل آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی،
بــه ایــران نمیآیــد کــه یــک نــگاه قهرآمیــز و
یــک برخــورد غیرقابــل انعطــاف انجــام دهــد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه حتــی
رئیسجمهــور ایــران ایــن بحــث را مطــرح
میکنــد کــه برجــام باالخــره بایــد انجــام
شــود ،امــا مــا بــاز هــم حاضــر هســتیم در
رابطــه بــا نحــوه اجــرای برجــام بــا هــم توافــق
کنیــم .ایــن هــا نشــان میدهــد دیپلماســی
ایــران یــک دیپلماســی قابــل انعطــاف اســت.
البتــه ایــن دیپلماســی جاهایــی هــم ممکــن
اســت ضررهایــی را بزنــد؛ همــان اتفاقاتــی
کــه در بحــث مفــاد برجــام افتــاد و بعضــا بــه
نظــرات مقــام معظــم رهبــری در سیاســت
خارجــی عمــل نشــد .حتــی خــود وزیــر امــور
خارجــه هــم بــه اشــتباه خــود اذعــان کــرد.
نکتــهای کــه بایــد دقــت کــرد ایــن اســت
کــه سیاســت خارجــی آمریــکا در فضــای
اســتراتژیک و راهبــردی شــکل میگیــرد و بــا
آمــدن افــراد فرقــی در آن ایجــاد نمیشــود.
در زمــان اوبامــا شــاهد بیشــترین تحریمهــا
علیــه جمهــوری اســامی ایــران بودیــم و
ترامــپ بــه آنهــا شــدت بخشــید و بــه فضــای
دوقطبــی قــوت بخشــید.
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در تحلیلــی دیگــر میتــوان گفــت بایــدن
سیاســت فشــار حداکثــری دولــت ترامــپ
را کــه در واقــع تکبــر و زورگویــی بــود را
دارد و بــه نوعــی همــان سیاســت را ادامــه
میدهــد.

منافــع و مصالــح نظــام مــورد توجــه
قــرار بگیــرد .طــرف خارجــی نبایــد فکــر
کنــد کــه جمهــوری اســامی در بحــث
برجــام حاضــر اســت ،هــر اتفاقــی را کــه
توانســت رقــم بزنــد.

ـع با فرآیندهای دیپلماتیک و با نگاههای
ـوط منافـ
ـد خطـ
ـم بایـ
ـاف هـ
ـن انعطـ
در ایـ
ـرد .عاقالنه درازمدت به اساس منافع و مصالح
ـه قـ
ـورد توجـ
ـام مـ
ـح نظـ
و مصالـ
ـرار بگیـ
ملی ،دشمنیها را کمتر کرد

قانــون مجلــس رو چطــور ارزیابــی
میکنیــد ؟
بایــد توجــه شــود ،اقدامــات داوطلبانــه
جمهــوری اســامی در اجــرای پروتــکل
الحاقــی باعــث شــد کــه بســیاری ســر و
صــدا ایجــاد بکننــد .در حالی کــه نظارت
آژانــس مهــم اســت و جمهــوری اســامی
هیــچ موقــع نگفــت کــه مــن جلــوی
نظــارت آژانــس را خواهــم گرفــت .در
واقــع نظارتهــای عــادی آژانــس اســت
کــه مطابــق فضاهــای مختلــف انجــام
میشــود و کاری کــه مجلــس کــرد بــر
اســاس مــاده  ۳۶برجــام میباشــد.
بایــد دقــت کــرد کــه سیاســت خارجی
بایــدن در رابطــه بــا ایــران ،یــک
سیاســت بــرای اســتفاده از اهــرم فشــار
ترامــپ اســت .حتــی جمهوری اســامی
ایــران پــا را فراتــر میگــذارد .بــاز هــم
وزارت خارجــه اعــام میکنــد .حــال
مــا  ۵اســفند ممکــن اســت کارهایــی را
انجــام بدهیــم ،کاهــش نظــارت را انجــام
بدهیــم ،امــا بــاز آمریــکا اگر خواســت ما
برمیگردیــم .بــه نظــر میرســد شــاید
ایــن حرکــت منطقــی و درســت نباشــد.
انعطافپذیــری در سیاســتخارجی
یــک اصــل مســلم عقالنــی اســت .لکــن
در ایــن انعطــاف هــم بایــد خطــوط

پیشبینــی شــما از آینــده روابــط
ایــران و آمریــکا چیســت؟
بــه نظــر میرســد کــه بایــدن دارد
همــان دیپلماســی خامــوش بــا اســتفاده
از اهــرم فشــار ترامــپ را دنبــال میکنــد.
یــک قــوه نامرئــی دیپلماســی مانــع از
ایــن مــی شــود کــه جمهــوری اســامی
ایــران بتوانــد در یــک فضــای آرام در
بحــث برجــام ورود پیــدا کنــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر مــا
بازگشــت تدریجــی دو طــرف را نبینیــم،
باالخــره بحــث برجــام بــه بنبســت
خواهــد خــورد .البتــه مــن اعتقــاد دارم،
یــک دیپلماســی پنهــان کــه ممکــن
اســت دولتهــا بــه آن روی بیاورنــد،
کــوه یخــی هســت کــه یــک دهــم آن
بیــرون اســت و نهدهــم آن داخــل آب
اســت .نکتــه حائــز اهمیــت در مــورد
بحــث چیــن و روســیه ایــن اســت کــه
باالخــره قطعنام ـهای علیــه ایــران صــادر
شــد کــه یــک پــای آن چیــن و روســیه
بــود .چیــن و روســیه در عیــن حــال کــه
از بحــث برجــام حمایــت میکننــد بــه
عدمدســتیابی کشــور مــا بــه ســاح
هســتهای و حفــظ امنیــت اســرائیل،
اتفــاق نظــر دارنــد.

در ایـن قسـمت میتوانم یک نکتـه را اضافه
کنـم کـه سیاسـتهای مشـابه ترامـپ را مـا
کـم کـم داریـم در بایـدن میبینیـم .شـاید
نحـوه اجرایـی کـه اینهـا دارنـد بـا هـم فرق
مـی کنـد و بـه نوعـی هر چنـد باعث کسـری
حیثیـت بینالمللـی آمریکا می شـود امـا انگار
منافـع اقتصـادی و نظامـی آمریکایـی ها در به
هـم خـوردن بازی هسـت.
شـما میدانیـد ،وقتـی بایـدن سـرکار آمـد
فرمانهـای اجرایی ترامپ را لغـو کرد .موضوع
لغـو برخـی از سیاسـتهای کلـی ترامـپ
جمهوری اسلامی بـود .مثل پایان
ممنوعیـت سـفر مسـلمانان به
آمریـکا .امـا شـما میبینیـد
کـه در ایـن قسـمت هـم
بحـث برجـام مطرح نشـد.
نکتهای کـه باید دقت کرد
ایـن اسـت کـه مـا باالخره
از یـک طـرف در شـرایط
تحریـم و از طـرف دیگـر
در شـرایط جنـگ مسـتقیم
اقتصـادی بـا آمریـکا و از طـرف
دیگـری بحـث بیمـاری کرونـا ،فشـارهای
زیادی را بر داخل کشـور ایجاد کرده و کشـور
بـرای این کـه بتواند مشـکالت را رفع کند اوال
نبایـد یـک منطـق عقالنـی در مذاکـرات را در
پیـش بگیـرد .در فضـای بینالمللـی بـه ایـن
نکتـه بایـد دقـت کـرد کـه آمریـکا بـه لحـاظ
ماهیتـی و هویتـی هیـچ موقـع نمیتوانـد بـه
عنوان یک دوسـت در کنار جمهوری اسلامی
قـرار بگیـرد .لکـن میشـود بـا فرآیندهـای
دیپلماتیـک و بـا نگاههـای عاقالنـه درازمـدت
بـه اسـاس منافـع و مصالح ملی ،دشـمنیها را
کمتـر کـرد .نکتـهای کـه بایـد دقت کـرد این
اسـت کـه اروپـا در این مسـئله منفعل اسـت.

مـن تعجـب میکنـم که بعضـی از کارگـزاران
سیاسـتخارجی بـه آلمـان پیغـام میدهنـد،
بـه فرانسـه پیغـام مـی دهنـد .در واقـع مطرح
ً
کاملا منفعل دارد و
میکننـد اروپـا یک نقش
بـه دنبـال این اسـت که فهرسـت کار خـود را
از آمریـکا بگیـرد .یک جدول زمانـی و اجرایی
از آمریـکا میگیـرد و بیشـتر نقـش اروپـا در
فضـای آمریـکا هـم این اسـت .برای مـا خیلی
مهـم اسـت و بـه درد مـا میخـورد امـا بایـد
دیپلماسـی را انتخـاب کنیـم .راهـی انتخـاب
کنیـم کـه مصالـح و منافـع کشـورمان
را بتوانیـم حفـظ کنیـم .بایـد
قبـول کـرد کـه قـدرت اول
اقتصـادی ،یـک قـدرت
فنـاوری اسـت و فنـاوری
بـدون هسـتهای امـکان
پذیـر نخواهدبـود و ایـن
نکته بسـیار مهمی اسـت
کـه مـا میتوانیم بـه این
بر سیم .
جمهـوری اسلامی بارهـا
اعلام کـرده عضـو MPT
هسـتیم و بـه آژانـس انـرژی هسـتهای
تعهـد خواهیـم داشـت .امـا خـب طبعـاً در
بحـث پروتـکل الحاقـی ،مصوبه مجلس اسـت
کـه میتوانـد اجـرا بشـود و بسـیار مهـم هـم
هسـت .اختالفـات آمریـکا و ایـران شـفاف و
مشـخص اسـت نیـازی هـم بـه میانجیگـری
و کارهـای ارتباطـی نیسـت کـه بخواهیـم از
آنهـا اسـتفاده کنیـم .دو طـرف بایـد بتواننـد
بـرای ایجـاد ثبـات و منافعی که بـرای منطقه
و جامعـه بینالملـل هسـت بـه ایـن توافـق
پایبنـدی خودشـان را در عمـل نشـان بدهند.
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کشکیات آمریکا و برادران
تعهدات آمریکا در برنامه غیرجامع!

ریحانه زارعپور
عضو فعال دانشکده

برجــام در ســالهای اخیــر محــل
اختــاف بســیاری از صاحــب نظــران و
متخصصــان بــوده ،موافقــان و مخالفانی
دارد .از جملــه دالیــل مخالفــان برجــام
تعهــدات آمریــکا و بدعهدیهــای او
نســبت بــه ایــن تعهــدات اســت .بــا
مــرور ایــن تعهــدات اولیــه و آنهایــی
کــه تحقــق یافتنــد شــاید بتــوان حــق
را بــه مخالفــان برجــام داد.
تعهدات غرب و آمریکا به ایران
توقــف تــاش بــرای کاهــش خریــد
نفــت خــام ایــران بــه نحــوی کــه
مشــتریان فعلــی بتواننــد میانگیــن
میــزان کنونــی خریــد نفــت خــام خــود
از ایــران را همچنــان ادامــه دهنــد.
بازگشــت مبالــغ مشــخص از عوایــد
فــروش نفــت ایــران در خــارج از کشــور
بــه ایــران .در مــورد معامــات نفتــی
مذکــور ،تحریمهــای اتحادیــه اروپــا و
آمریــکا بــر بیمــه و خدمــات حمــل و
نقــل مرتبــط تعلیــق میشــوند.
تعلیــق تحریمهــای آمریــکا و اتحادیــه

اروپــا بــر صــادرات پتروشــیمی ایــران و
نیــز تعلیــق تحریــم خدمــات مرتبــط
طــا و فلــزات گرانبهــا و تعلیــق تحریــم
خدمــات مرتبــط تعلیــق تحریمهــای
آمریــکا بــر صنعــت خــودرو و تعلیــق
تحریمهــای خدمــات مرتبــط ،تعلیــق
تحریمهــای آمریــکا بــر صنعــت
خــودرو و تعلیــق تحریمهــای خدمــات
مرتبــط،
_ صــدور گواهــی عرضــه و نصــب
قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز
هواپیماهــای غیرنظامــی ایــران و
خدمــات مرتبــط بــا صــدور گواهــی
بازرســیهای مرتبــط بــا ایمنــی
و تعمیــرات در ایــران و همچنیــن
خدمــات مرتبــط،
_ عــدم صــدور قطعنامههــای جدیــد
تحریــم هســتهای توســط شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد،
_ عــدم صــدور قطعنامههــای جدیــد
تحریــم هســتهای از ســوی اتحادیــه
اروپــا،

_ دولــت آمریــکا در چهارچــوب اختیــارات
قانونــی رئیسجمهــور و کنگــره از تحمیــل
تحریمهــای جدیــد هســتهای خــودداری
کنــد،
_ یــک کانــال مالــی بــه منظــور تســهیل
تجــارت امــور انساندوســتانه بــرای تامیــن
نیازهــای داخلــی ایــران بــا اســتفاده از
درآمدهــای نفتــی ایــران در خــارج از کشــور
ایجــاد شــود .تجــارت امــور انساندوســتانه
شــامل مــراودات تجــاری مرتبــط بــا تولیــدات
غذایــی و کشــاورزی دارو تجهیــزات دارویــی
و مخــارج پزشــکی بیمــاران خــارج از کشــور
خواهدبــود و ایــن کانــال مالــی شــامل
بانکهــای داخلــی مشــخص و بانــک از ایــن
تعهــدات تنهــا درآمــد بلــوک شــده حاصــل از
فــروش نفــت ایــران آن هــم در شــش قســط
بــه مبلــغ  ۸.۲میلیــارد دالر بــه حســاب بانــک
مرکــزی واریــز شــد ،کــه ایــن پــول تنهــا
بخــش اندکــی از پولهــای بلوکــه شــده
ایــران در خــارج از کشــور اســت.
پــس از عقــد قــرارداد و اجرایــی شــدن
برجــام در دیمــاه همــان ســال اقداماتــی
صــورت گرفــت و چنــد شــرکت اروپایــی
مشــغول بــه کار شــدند ،امــا بعــد از خــروج

آمریــکا ،اروپــا نیــز از تعهــدات خــود عقــب
کشــید .چنــدی بعــد طــرف اروپایــی بــرای
بهرهمنــدی ایــران از منافــع اقتصــادی برجــام
 11تعهــد را قبــول کــرد ،همچنیــن ســازوکار
مالــی اینســتکس بــه منظــور انتقــال غــذا و
دارو در عــوض فــروش نفــت را راهانــدازی
کردنــد امــا جــز چنــد تراکنــش صــوری عایــد
دیگــری بــرای ایــران نداشــت و در واقــع بــه
گفتــه وزیــر امورخارجــه مقدم ـهای بــر ایــن
 11تعهــد انجــام نشــده بــود.
میتــوان گفــت بــا ایــن اوصــاف در آخــر بــه
ایــن نتیجــه میرســیم کــه معاملــه بــا آمریــکا
در مقایســه بــا تعهــدات مــا هیــچ نفعــی بــرای
مــا نداشــته اســت .مخالفتهایــی کــه در
برجــام وجــود داشــته آنقدرهــا هــم بیپایــه
و اســاس نبــوده و نیســت ،همانطــور کــه
رهبــر جمهــوری اســامی ایــران فرمودنــد:
«برجــام تجربــه ایســت بــرای ملــت ایــران
بــرای اینکــه بداننــد بــرای حــل مشــکالت
بایســتی کشــور روی پــای خــودش بایســتد».
یــا در جایــی دیگــر در ســال  ۹۲فرمودنــد:
«مراقــب باشــید لبخنــد فریبکارانــه شــما
را دچــار اشــتباه نکنــد ،دچــار خطــا نکنــد؛
ریزهکاریهــای کار دشــمن را ببینیــد.
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یک طرفهترین تعهد
تعهدات ایران در برنامه غیرجامع

مهران خالقی
عضو فعال دانشکده

یـک توافـق ،تمامـی طرفهـای حاضر
را در بـر میگیـرد و بـرای همـه یکسـان
اسـت .مذاکـره یعنـی دادوسـتد ،یعنـی
بنشـینید دو طـرفِ میـز؛ شـما یـک
چیـزی بدهیـد ،یـک چیـزی بگیریـد.
کفـه تـرازو امتیـازات و تعهـدات بایـد
برابـر باشـد و اال نظـم جهانـی از بیـن
میـرود .از دالیلـی کـه اشـخاص بـا هـم
توافـق میکننـد تامیـن اهدافشـان و
برطـرف شـدن نگرانـی هایشـان اسـت.
میـان تأمیـن اهـداف و برطـرف شـدن
نگرانیهـا باید توازن برقرار باشـد؛ عدالت
و برابـری همـه دول در برابـر قانـون ،از
مـوارد مطـرح در منشـور جهانـی حقوق
بشـر و سـازمان ملـل اسـت .توازنـی که
نظـام سـلطه جهانـی بـرای رسـیدن به
منافعـش ،از آن به کررات چشـم پوشـی
میکنـد.
موارد نقض آن نیز بسـیار است؛ بند ۳۶
و  ۳۷برجام موسـوم به مکانیسـم ماشـه
یـا روش snapbackنمونـه ای عینـی
و نزدیـک از ایـن عـدم تـوازن اسـت که
امـکان وتو قطعنامـه و تمدیـد تحریمها

را بـه آمریکا میدهد آن هم در شـرایطی
کـه  14عضـو دیگـر ،موافـق عدمتمدید
قطعنامـه باشـند .توافق برجـام علیرغم
سـخنان اعضـای مذاکـره کننـده نـه
تنهـا برمبنـای سـخنان رهبـر انقلاب
و بدبینـی بنـا نشـده بـود کـه نهایـت
خوشـبینی را بـه آمریـکا و پایبنـدی او
بـه برجـام داشـت و از گرفتـن تعهـدات
الزم چشمپوشـی کردهاسـت.
در جریـان تصویـب برنامه جامـع اقدام
مشـترک هدف اسـمی آمریکا منع ایران
از سـاخت سلاح هسـتهای بـر مبنـای
رعایـت حقـوق بشـر توسـط ناقضـان
آن بـود؛ هدفـی کـه بارهـا توسـط رهبر
انقلاب رد و مـورد نکوهش قرار گرفته و
باطل بودن مصادیق مذاکره را مشـخص
کـرد .مقام معظـم رهبری هـدف آمریکا
را از ایـن توافـق اینطـور بیـان میکنند:
«مشـکل آمریـکا ،صنعـت هسـتهای یـا
حقـوق بشـر نیسـت؛ اینهـا بهانه اسـت.
هـدف آمریـکا نابـودی ایران اسـت».
در بند های  ۳۶و  ۳۷برجام مکانیسم

که اگر آمریکا در مقابل ایران اعتراض کند
که ایران برجام را نقض کرده تحریمها حتی با
مخالفت سایر اعضا برگشته و جالب این است که
اگر ایران و سایر کشورها اعتراض کند ،فرایند
بروکراسی  ۱۵تا حداکثر  ۳۵روزه برای اثبات
مصداق عدم پایند اساسی و خروج از برجام الزم
میباشد .خروج آمریکا بر مبنای این بندها درحالی
صورت گرفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
( ۱۵ )IAEAبار ،طی گزارشهای متوالی تایید
به انجام تعهدات ایران در چارچوب برجام کرده
و تمام فعالیتهای هستهای او طبق سقفهای
مطرح در برجام و حتی پروتکل الحاقی میباشد.
پروتکلی که در پی بدعهدی طرف آمریکایی ،بر
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی ،در صورت
برنگشتن طرفهای دیگر تا تاریخ مقرر ،آنرا لغو
کرده و از آن خارج میشود .همچنین الزم به
ذکر است که ایران بصورت داوطلبانه با وجود
نظارتهای پادمانی پروتکل الحاقی را اجرا
میکند .بر طبق پروتکل الحاقی ما باید دادههای
محرمانه کشور در زمینه فناوری هستهای مانند
اطالعات دانشمندان و مراکز دیگر هستهای بهجز
مواردمطروحه در برجام ،دراختیار بازرسان آژانس
قرار داده و حتی امکان مصاحبه را با دانشمندان
فراهم کنیم .بازرسانی که طبق گفته سخنگوی
سابق کاخ سفید ،در مقام جاسوس فعالیت کرده
و اطالعات راهبردی را در اختیار مقامات آمریکا
از جمله سازمانهای اطالعاتی این کشور قرار
میدهد.
__________________________
سرنوشت کار چه بوده؟ ترور دانشمندان
هستهای طی سالیان سال و خرابکاری اخیر در  _۱بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
مرکز هستهای نطنز.
۲۲/۰۵/۱۳۹۷
اشراف اطالعاتی اخیر ،ماحصل اعتماد به  _2بیانات در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی
دولت آمریکا و عمل به قراردادی نابرابر است؛ دانشجویان دانشگاه افسری ارتش جمهوری
معاهدههای که در آن تضمینات الزم گرفته اسالمی ایران ۱۳/۰۷/۱۳۹۲
نشده و ایران علیرغم رعایت تمام تعهدات

خود در باالترین سطح نظارتی ،هیچگاه بجز در
مقطعی کوتاه ،موفق به گرفتن امتیاز نشد.
روحانی ،بعد از تصویب تحریمهای آیسا بهطور
جداگانه به دکتر ظریف و آقای صالحی نامهای
نوشت و تأکید کرد« :آمریکا تاکنون نسبت به
تعهدات خود اهمال ورزیده و چنین اقدامی
(تحریم های آیسا) را نقض صریح برجام است».
همچین دکتر ظریف در گفتگو با نشریه NEW
YORKERدر سال  ۹۵گفت« :کسی سوال
نمیکند که ایران برجام را اجرا میکند یا نه ،اما
تمام مقامات ایرانی معقتد هستند آمریکا برجام
را اجرا نمیکند ».ولیاهلل سیف رئیس بانک
مرکزی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا
نیز خاطر نشان کرد که تاکنون ایران ،هیج
چیزی از اجرای تعهدات به دست نیاوردهاست.
برجام ثابت کرد که دیپلماسی بینالمللی مبتنی
بر مسئولیت نیست بلکه مبتنی بر اصل قدرت
است .هر چقدر که که از برابری صحبت شود در
آخر این اسلحه و پول است که تصمیم گیرنده
نهایی خواهدبود.
ولی متاسفانه بر دیپلماسی سیاست خارجه ما،
یک نوع خوشبینی به غرب حاکم است که تجربه
برجام ،بسیاری را به توجه به سخنان سال ۹۲
رهبر انقالب در مورد آمریکا سوق داد« :ما دولت
ایاالتم ّتحده آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد
میدانیم»
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ایاالت مقصره آمریکا
آمریکا و دست اندرکاران درصدد
حذف ایران

زهراسادات بازرجانی
عضو فعال دانشکده

تــاش ایــران و غــرب بــرای رســیدن
ق و کاهــش تنشهــا بــه نتیجــه
بــه توافـ 
نرســیده .دلیــل توافقهــای یکطرفــه!
در ایــن مذاکــرات و توافــق نامههــا عــاوه
بــر مفــاد قراردادهــا و بدعهدیهــای
طــرف مقابــل ،موانــع دیگــری بــر ســر
ارتبــاط بیــن ایــران و غــرب وجــود دارد.
بعضــی از کشــورهای منطقــه ماننــد
عربســتان و بعضــی ماننــد اســرائیل کــه
قصــد پیــدا کــردن هویــت در خاورمیانــه
بــرای خــود دارد ،از قــدرت گرفتــن ایران
بــه عنــوان یــک قــدرت مذهبــی کــه از
حمایــت مــردم منطقــه برخــوردار اســت
و میتوانــد ایــن گفتمــان را در منطقــه
تکثیــر کنــد ،قصــد ســنگاندازی دارنــد.
عربســتان از آمریــکا در دوره ترامــپ
علیــه ایــران اســتفاده میکــرد و
ســرمایهگذاری زیــادی بــرای پیــروزی
ترامــپ انجــام داد .خصومــت ایــران
بــا اســرائیل ریشــههای عمیــق
ایدئولوژیــک ،تاریخــی و روانیاجتماعــی
دارد و موضوعــی ســاختگی نیســت.

حمایــت گســترده آمریــکا از اســرائیل
بــر شــدت ایــن خصومــت میافزایــد
ایــران معتقــد اســت آنچــه بــه اســرائیل
جســارت سیاســت میدهــد حمایــت
آمریــکا اســت .هــدف اصلــی اســرائیل
از برقــراری رابطــه بــا ایــران ایــن بــود
کــه بــه صــورت متحــدی حامــی خــود
بــا سیاســت هــای ضــد عربــی در بیــاورد،
ســاواک در ســال  ۱۹۷۵زیر نظر افســران
اطالعاتــی اســرائیل و آمریکا ســازماندهی
شدهاســت ،از ایــنرو همیشــه اســرائیل
جایــی بــوده کــه توافقــی میــان آمریــکا
و ایــران صــورت گرفتــه و بــه صــورت
مانــع حضــور پــر رنــگ داشــته اســت.
تــرس اســرائیل از ســاح هســتهای ایران
نیســت ،بلکــه تــرس آنهــا از میــزان
بــاالی پیشــرفتهای تکنولــوژی اســت.
اســرائیل نمیخواهــد کــه ایــران بــه
قــدرت هســتهای تبدیــل شــود ،چــون
تــرس آنهــا از دانــش بــاالی ایرانیهــا
اســت.

واقعیــت قــوم مدارانــه سیاســت خارجــی
آمریــکا در برخــورد بــا ایــران را میتــوان
عامــل اصلــی بســیاری از تضادهــا دانســت.
سیاســت تهاجمــی و الگــوی کنــش مداخلــه
گرایانــه آمریــکا چالشهــای پایــان ناپذیــری
در ارتبــاط بــا ایــران بــه وجــود آورد .و قطعــا
آمریــکا درصــدد ایجــاد تعــادل در روابــط
خارجــی بــا ایــران و دیگــر کشــورهای
منطقــه نبــوده اســت .علــت اصلــی تعــارض
ایــران و آمریــکا نرفتــن ایــران زیــر چتــر
ســلطه اســت و ماننــد بســیاری از کشــورهای
آزادیخــواه از اســتقالل و آرمانهــای خــود
دفــاع میکنــد .گروهــی دیگــر علــل تــداوم
تضادهــای سیاســی و امنیتــی ایــران و
آمریــکا را ناشــی از نقــش منطقــهای ایــران
و ســازماندهی فضــای مربــوط بــه جبهــه
مقاومــت میداننــد.
پارادوکسهــای رفتــاری و گفتــاری بیــن
احــزاب جمهوریخــواه و دموکــرات از
مهمتریــن عوامــل عــدم پایبنــدی و عمــل
بــه قراردادهاســت .آینهــوف ســناتور ارشــد
آمریــکا طــی یادداشــتی در نشــریه فاریــن
پالیســی ضمــن اینکــه تصویــب برجــام را
معیــوب دانســت ،نوشــت بازگشــت بــه برجــام
یــک اشــتباه وحشــتناک اســت .او همچنیــن
از تصمیــم ترامــپ کــه از توافــق هســتهای
ایــران خــارج شــد ،حمایــت کــرد و گفــت
بازگشــت بــه ایــن توافــق بیمعناســت و
اینکــه تحریمهــای ایــران را حــذف کنیــم
کامــا اشــتباه اســت .ســه مــورد از شــروطی
کــه ایــن ســناتور جمهوریخــواه بــرای توافــق
جدیــد آمریــکا بــا ایــران گذاشــته اســت:
 _۱توافــق جدیــد بایــد بــا حمایــت مالــی
ایــران باشــد ،برنامههــای موشــکی بالســتیک
را محــدود کنــد.

 _۲هرگونــه مالحظــات بــا ایــران بایــد
نگرانیهــای اســرائیل و شــرکای عربــی را
شــامل شــود و توافــق بــا ایــران نبایــد بــه
خطــر بینــدازد.
 _3راهــکار دائمــی بایــد وجــود داشــته
باشــد و نبایــد بــه ایــران اجــازه بــه دســت
آوردن توانمندیهــای تســلیحاتی اتمــی
بدهد:۴.ایــران را مجبــور کنــد تمامتمــام
فعالیتهــای هســتهای پیشــین خــود را افشــا
کنــد.
علــت حاصــل نشــدن توافقــات بیــن ایــران و
غــرب کــه عدمپایبنــدی طــرف غربــی را بــه
همــراه دارد ،شــامل مجموعـهای از بازیگرانــی
اســت کــه قصــد کنتــرل ایــران را دارنــد و بــه
عنــوان یــک کشــور کــه دارای حقوق مســتقل
در نظــام بینالملــل اســت را نمیپذیرنــد.
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برجام و بدعهدان خوش قیافه
دیدگاه غرب نگرها به برجام

هلیا خراسانی
دبیر فرهنگی دانشکده

بــا توجــه بــه اینکــه ایــران بــه همــه
تعهــدات در برجــام عمــل کــرد و بــه
آن پایبنــد بــود و در مقابــل آن آمریــکا
و کشــورهای غربــی بــه هیــچ یــک از
بندهــای برجــام اعتنــا نکردنــد و از آن
خــارج شــدند امــا مــا بــا تمــام پســتی
بلندیهــا همچنــان بــه توافقــات خــود
متعهــد ماندیــم ولــی متاســفانه هیــچ
تغییــر و تحولــی حاصــل نشــد .بــا اینکــه
آمریــکا در برجــام نیســت و اهمیتــی
بــه توافقهــا و مذاکــرات انجــام شــده
نمیدهــد و ایــران را ملــزوم و مشــروط
میکنــد بــه اینکــه بــا بازگشــت ایــران
بــه توافقــات و اعمــال تعهــدات کامــل و
جامــع ،کشــور ایــاالت متحــده بندهــای
برجــام را رعایــت خواهــد کــرد.
بــر اســاس متــن توافــق برجــام ایــران
ذخایــر غنیســازی خــود را پاکســازی
و ذخیرهســازی اورانیــوم را قطــع و
ســانتریفیوژهای خــود را کاهــش داد .در
 ۱۸اردیبهشــت  ،۹۷ترامــپ بــا خــروج از

توافــق هســتهای اعــام کــرد کــه دیگــر
آمریــکا پایبنــد بــه برجــام نیســت و
دســتور اعمــال مجــدد تحریمهــا علیــه
ایــران را صــادر کــرد .پــس از ایــن اتفــاق
در  ۱۵دی  ،۹۸روحانــی نیــز پس از چهار
مرحلــه کاهــش تعهــدات خــود ،طــی
بیانیــهای گام پنجــم و نهایــی کاهــش
تعهــدات ایــران در برجــام را اعــام کــرد.
مطابــق ایــن بیانیــه ،جمهــوری اســامی
ایــران دیگــر بــا هیــچ محدودیتــی مواجه
نیســت.
طــی ایــن کاهــش تعهــدات ایــران بــا
اطــاع رســانی بــه ســران پنــج کشــور در
برجــام مشــخص کــرد کــه ایــران تــا چــه
انــدازه در موضــوع برجــام خویشــتنداری
کــرده امــا فرصتهــا از دســت رفتهاســت
و طــرف مقابــل نتوانســته بــه تعهداتــش
در برجــام عمــل کنــد بــه گون ـهای کــه
ایــران راهــی بــه جــز کاهــش تعهداتــش
نداشــت.

بعـــد از اعـــام ایـــن موضـــوع مهلـــت دو
ماهـــهای بـــه کشـــورهای باقیمانـــده در
برجـــام از ســـوی ایـــران دادهشـــد تـــا هـــر
زمـــان بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل کننـــد،
ای ــران ب ــه ش ــرایط قب ــل بازگ ــردد ام ــا ب ــاز
هـــم تغییـــری ایجـــاد نشـــد .اکنـــون دیگـــر
ب ــر هم ــگان روش ــن ش ــده ک ــه دس ــت ای ــران
در مقاب ــل بدعه ــدی و بیعمل ــی آنه ــا بس ــته
نیســـت و در صـــورت جبـــران بدعهدیهـــا،
تهـــران ســـریعا میتوانـــد بـــه شـــرایط
اولی ــه و منطب ــق ب ــا تعه ــدات هس ــتهایاش
در برجـــام بازگـــردد.
باوجـــود روشـــن بـــودن ماجـــرا افـــرادی
ماننـــد ترامـــپ مدعیانـــد کـــه ایـــران روح
برجـــام را نقـــض کردهاســـت .تروئیـــکای
اروپایـــی بـــا ارســـال بیانیـــهای بـــه آژانـــس
بینالمللـــی انـــرژی اتمـــی از نقـــض
تعهـــدات برجامـــی ایـــران انتقـــاد کردهانـــد.
هایکـــو مـــاس وزیـــر امورخارجـــه آلمـــان
دلیـــل فعـــال کـــردن مکانیســـم حـــل
اختـــاف را نقـــض برجـــام توســـط ایـــران
اعـــام کـــرد .پـــس از گذشـــت پنـــج ســـال
و هرچـــه روشـــنتر شـــدن ایـــن موضـــوع

امـــا هماکنـــون در پـــی پیامهـــای بایـــدن
بـــه ایـــران مبنـــی بـــر اینکـــه اگـــر ایـــران
ب ــه تعهدات ــش در برج ــام برگ ــردد ،ای ــاالت
متح ــده ه ــم همی ــن کار را خواه ــد ک ــرد و
بع ــد از آن ب ــه دنب ــال توافق ــی بلندمدتت ــر
و مســـتحکمتر بـــا جمهـــوری اســـامی
خواهدبـــود .حـــال پاســـخ ایـــران بـــه
آمریـــکا منفـــی اســـت ،ایـــاالت متحـــده
برج ــام را نق ــض ک ــرد ام ــا ای ــران در ط ــول
مـــدت ایـــن بدعهـــدی بـــه برجـــام پایبنـــد
مانـــد و تنهـــا تدابیـــر جبرانـــی از قبـــل
پیشبینیشـــده را اتخـــاذ کـــرد.
باوجـــود روشـــن بـــودن تمامـــی ابعـــاد
ماجـــرا امـــا غـــرب در صـــدد بازگردانـــدن
ایـــران بـــه پـــای میـــز مذاکـــر ه بـــرای یـــک
توافـــق جدیـــد اســـت و قصـــد دارد پـــازل
ناتمـــام دموکراتهـــا را تکمیـــل کنـــد.
مطــرح کــردن مســئله موشــکی و منطق ـهای
در قالـــب یـــک توافـــق طوالنـــی و قویتـــر،
نتیجـــهای عیانتـــر از برجـــام 1نـــدارد.
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بـــرای اطالعـــات بیشـــتر بـــر روی
نمادهـــا کلیـــک کنیـــد

