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کالم امام:
ــا  ایــن کــه بنــده ســال هــا اســت دائــم تکــرار می کنــم کــه ب

ــن نشــان ــن اســت. ای ــش ای ــم علت ــره نمــی کنی ــکا مذاک  آمری
ــئله، در ــن مس ــا در ای ــکالت م ــه مش ــت ک ــن اس ــده ای  دهن
 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
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  در دادگر شماره هشت  می خوانید

 آب در کوزه و ما...

برجامی متفاوت با متن برجام

مصاحبه با دکتر رهبر

کشکیات آمریکا و برادران

یک طرفه ترین تعهد

ایاالت مقصره آمریکا

برجام و بدعهدان خوش قیافه
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گاهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دادگر  ویژه نامه برجام

ویژگـــی نظـــام ســـلطه ایـــن اســـت 
ـــف  ـــدف ضع ـــور ه ـــی در کش ـــه وقت ک
مشـــاهده می کنـــد، بـــرای اینکـــه 
افزایـــش دهـــد  ســـلطه خـــود را 
بیشـــتر ترغیـــب می شـــود. در چهـــل 
ـــوری  ـــای جمه ـــته بن ـــال گذش و دو س
اســـالمی حرکـــت برخـــالف ایـــن 
ـــوده  و مســـتلزم پیشـــرفت در  ـــان ب جری
ـــه،  ـــک جامع ـــت. ی ـــف اس ـــاد مختل ابع
ــدم  ــدی قـ ــک راه جدیـ ــی در یـ وقتـ
می گـــذارد و مّدعـــای غیرمتعارفـــی 
ــت  ــه موفقیـ ــد و بـ ــرح می کنـ را مطـ
می رســـد، الگویـــی بـــرای دیگـــر 
ـــود.  ـــلطه می ش ـــت س ـــای تح ـــور ه کش
ـــوم  ـــب هج ـــا موج ـــت طبع ـــن حرک ای
بیشـــتر نظـــام ســـلطه می شـــود. 
ـــا کشـــور  ـــد ت ـــن ایجـــاب می کن همچنی
بـــه فکـــر پیشـــرفت و قوی شـــدن 
ـــدرت  ـــای ق ـــر مولفه ه ـــد. اگ ـــود باش خ
ـــوذ  ـــب نف ـــود، موج ـــت نش ـــام تقوی نظ
و ســـلطه  ایـــادی اســـتکبار می شـــود. 
اســـالمی  جامعـــه  هـــدف  البتـــه 
ـــت،  ـــا نیس ـــن قدرت ه ـــه ای ـــیدن ب رس

ـــدون آن  ـــه ب ـــت ک ـــیله ای اس ـــا وس اّم
نمی تـــوان بـــه هدف هـــا رســـید.

آن چیـــزی کـــه دشـــمن را مایـــوس 
و وادار بـــه عقـــب  نشـــینی می کنـــد 
اتـــکا بـــه تـــوان و ظرفیـــت داخلـــی 
اســـت. توّجـــه و اســـتفاده از ایـــن 
عاقالنـــه  برنامه ریـــزی  ظرفّیت هـــا، 
و مدبّرانـــه بـــرای اســـتفاده  از این هـــا 
می توانـــد کشـــور را بـــه اقتـــدار و 
اســـتحکاِم ســـاخت درونـــی برســـاند؛ 
ــه  ــزی اســـت کـ ــان چیـ و ایـــن همـ

دشـــمن را مأیـــوس می کنـــد.
ــوی  ــته الگـ ــال گذشـ ــت سـ در هفـ
بـــر  مبتنـــی  دولـــت  حکمرانـــی 
تنش زدایـــی بـــود و می پنداشـــت 
ـــی  ـــدرت، م ـــای ق ـــش مولفه ه ـــا کاه ب
ـــه فشـــار را از نظـــام ســـلطه  ـــد بهان توان
 بگیـــرد. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه 
ـــا  ـــر کج ـــی ه ـــه تاریخ ـــق تجرب مطاب
ــد و  ــته های بی حـ ــل خواسـ در مقابـ
ـــم  ـــاه آمدی ـــلطه کوت ـــام س ـــر نظ حص
آن هـــا  زیاده خواهـــی  عـــوض  در 

افزایـــش پیـــدا کـــرده. 

آب در کوزه و ما...
ــس  ــت و مجل ــت های دول ــون سیاس پیرام

ــدار ــع اقت در موض

  محمد مهدی تکلویی
  دبیر دانشکده
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 بـه عنـوان مثـال زمانـی کـه آمریـکا از برجـام 
کـه  بـود  برایـن  دولـت  رویکـرد  شـد  خـارج 
در  لکـن  بمانـد.  پایبنـد  توافـق  بـر  همچنـان 
مقابـل نه تنهـا طرف مقابـل به برجام برنگشـت 
و بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرد، وقیح تـر شـد 
کـرد.  وضـع  نیـز  را  جدیـدی  تحریم هـای  و 
بـرای بازگشـت بـه توافقـی کـه سـال ها پیـش 
خـود نقـض کـرده پیش شـرط تعییـن می کنـد 
کـه اول ایـران بایـد به توافـق بازگـردد. این در 
ایـن حسـن نیت  از  ایـران پیـش  حالـی اسـت 
خـود را ثابـت کرده بود و تمام تعهـدات خود در 
برجـام را بـه طور کامـل انجام داده اسـت. عالوه  
برایـن دولـت ایـران اجـرای داوطلبانـه پروتکل 

الحاقـی را نیـز به عهـده گرفته و حتی 
آنچـه  از  بیشـتر  دسترسـی هایی 

کـه باید بـه طرف مقابـل داده 
ست. ا

در  دولـت  رویکرد هـای 
گذشـته  سـال  هفـت  طـی 

ایـران را کشـوری ضعیـف و 
معطل برجام نشـان داده اسـت. 

همیـن امـر موجب شـده تـا طرف 
برتـر  جایـگاه  در  را  خـودش  آمریکایـی 

توافـق ببینـد و نه تنهـا 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 
سـایت هسـته ای  در  خرابـکاری  و  فخـری زاده 

شـد. نطنز 

تجربـه نشـان داده هرکجا که ایـران از جایگاه 
قـوت و قـدرت رفتـار کـرده نتیجـه آن عقـب 
در  ایـران  زمانی کـه  بـوده.  دشـمن  نشـینی 
مقابلـه بـا توقیـف نفت کـش ایرانـی، نفت کش 

انگلیسـی را توقیـف کـرد، بالفاصلـه دشـمن 
عقـب نشسـت و نفت کـش ایرانـی را آزاد کرد. 
در جـای دیگـر ایـران نفت کـش کره جنوبی را 
توقیـف می کنـد و کره جنوبی مجبور می شـود 

پول هـای بلوکـه شـده ایـران را آزاد کنـد.

 زمانـی که کشـور قوی باشـد دشـمن مایوس 
شـده و توطئه هـای او بـه نتیجـه نمی رسـد. 
یکـی از مصادیـق قـوی شـدن، داشـتن یـک 
مجلـس قـوی اسـت. مجلسـی کـه در مقابـل 
توطئه هـای 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 می مانـد.

لغـو  بـرای  راهبـردی  قانـون 
تحریم هـا و صیانـت از منافـع 
عمـل حسـاب  ایـران،  ملـت 
شـده ای بود که سبب تقویت 
تـوان هسـته ای 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 هسـته ای در کنار قدرت موشـکی 
می توانـد 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 راحت تر 

می توانـد منافـع ملـی خـود را تامیـن کند. 



    ماهیت برجام از نظر رهبری

آمریکا  با  تنها  مذاکره  رهبرانقالب  نگاه  در 
ممنوع بود همانطور که امام آن را ممنوع اعالم 
تکذیب  یا  تأیید  مورد  هیچ وقت  برجام  اما  کرد 
قبل  همچنین  ایشان  نشد.  واقع  رهبرانقالب 
و  آمریکا  به  نسبت  را  خود  بدبینی  تصویب  از 
آن  مفاد  که  شرطی   9 کردند.  اعالم  مذاکرات 
لغو تحریم های ظالمانه  اقتصادی و مالی، گرفتن 
اعالم  آن  جمله   از  کافی  و  قوی  تضمین های 
کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتّحادیه  اروپا مبنی 
بر لغو تحریم ها بود، هیچگاه عملی نشد. نه تنها 
تحریمی لغو نشد بلکه حدود ۸00 تحریم جدید 
جمهوری  علیه  بر  سنا  و  آمریکا  کنگره  توسط 
اسالمی وضع شد و تضمین های الزم هم نه تنها 
گرفته نشد، بلکه با خروج آمریکا از برجام روح و 

جسم برجام هم نابود شد.
تعهدات  به  تاکنون  ایران  »جمهوری اسالمی 
اروپایی ها  اما  بوده است  پایبند  برجام  در  خود 
به وظایف خود عمل نکرده اند و این قابل قبول 
در  تعهدات خود  به  کامل  به طور  ما  که  نیست 
برجام عمل کنیم اما آن ها 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 5 ماه اخیر انفعال 
از موارد دیگری که  ایران را در برداشت. یکی 
برجام  سند  ابهام  موارد  در  رهبرانقالب  توسط 
بود  قرارداد  طرف های  تفسیر  نفی  شد  مطرح 
می دانست.  مذاکرات  متن  تنها  را  مرجع  که 
طرف  و  شد  نقض  کررات  به  که  شرطی 
به  را  به جانب خود  تفسیرهای حق  آمریکایی 
سایر طرف ها تلقین و سازمان ها و شرکت ها را 
به بهانه تحریم از معامله در چارچوب برجام با 

طرف ایرانی تلقی کرد. مورد آخر و مهم در نامه 
رئیس شورای  و  رئیس جمهور  به  انقالب  رهبر 
امنیت ملی در مورد برجام، ایجاد هیئت قوی 
کارها  پیشرفت  رصد  برای  هوشمند،  و  آگاه  و 
تعّهدات طرف مقابل و تحقق  انجام  و تضمین 
آنچه در باال بدان تصریح شده است، که هیچگاه 
عملی نشد و پس از 5 سال، اقدامات مجلس، 
این مورد را عملی کرد اما باوجود پیچیدگی  و 
ابهام  در متن برجام و نیز گمان نقض تعهدات 
بویژه  مقابل  در طرف  فریب کاری  و  تخلّفات  و 
چه  انقالب  رهبر  تأکید  مورد  همیشه  آمریکا، 
قبل و چه بعد از تصویب برجام بود که باز هم 

مورد بی لطفی مسئوالن قرار گرفت.
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برجام، تجربه ای بی تکرار
برجام با تمام سختی ها با تحقق پیش بینی های 
رهبرانقالب پایان پذیرفت و این تجربه را بجای 
گذاشت که نه آمریکا و نه متحدانش قابل اعتماد 
و  سادگی  به  برجام  از  آمریکا  خروج  نیستند. 
تضمین  بود  قرار  که  گرفت  صورت  امضایی  با 
جز  که  یافت  پایان  وعده هایی  با  باشد.  برجام 
شرطی کردن اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری در 
ایران هیچ عاید خاصی نداشت. رفع تحریم ها 
نه تنها  هدف،  اصلی ترین  به عنوان  برجام،  در 
معظم  مقام  نظر  از  بلکه  نپذیرفت،  صورت 
دشمنی  رفع  برای  ابزاری  نه  »مذاکره  رهبری 

بلکه ابزاری برای اعمال دشمنی شد.«
__________________________

مردم  مختلف  اقشار  دیدار  در  1_بیانات 
1397/05/22

رهبرانقالب  با  روسیه  رئیس جمهور  2_دیدار 
1397/06/16

مردم   مختلف  اقشار  دیدار  در  3_بیانات 
1397/05/22

گاهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دادگر ویژه نامه برجام

ــی)ره(  ــام خمینـ ــری امـ ــان رهبـ از زمـ
تـــا زعامـــت امـــام خامنـــه ای دیـــدگاه 
ــکا  ــا آمریـ ــدر آنهـ ــرب و در صـ ــه غـ بـ
عهد شـــکنی  بی اعتمـــادی،  برپایـــه 
باوجـــود  بوده اســـت.  ســـلطه گری  و 
آثـــار توافقـــات قبلـــی بـــا غـــرب امـــا 
تـــالش دولت مـــردان در پـــی رســـیدن 
ــا غـــرب بـــود.  بـــه توافقـــی جدیـــد بـ
ــخنان و  ــتا سـ ــن راسـ ــن در ایـ همچنیـ
ــروط رهبرانقـــالب  ــا و شـ موضع گیری هـ
ـــال  ـــه در س ـــی ک ـــع مل ـــظ مناف ـــرای حف ب
9۴ بـــه رئیس جمهـــور ابـــالغ شـــد، 
ـــن حســـرت  ـــا ای ـــد ت ـــی نش ـــگاه عمل هیچ
ــه و  ــخنان آگاهانـ ــه سـ ــه بـ از عدم توجـ

ــد. ــه بمانـ ــردوش همـ ــه بـ عالمانـ

ــت  ــد واژه ای اس ــدار کلی ــی اقت دیپلماس
ــا  ــه م ــال از وزارت خارج ــالیان س ــه س ک
ــانه های آن در  ــا نش ــته و تنه ــت بس رخ
ســخنان رهبرانقــالب، دیــده می شــود. 
نمونه هــای ایــن رویکــرد، اصلی تریــن 

عامــل جایــگاه مقتدرانــه ایــران در منطقه 
و جهــان اســت؛ ســخنان رهبرانقــالب در 
ــه  ــاب ب ــین)ع( خط ــام حس ــگاه ام دانش
عربســتان در بــاب شــهدای منــا نمونــه ای 

ــان اســت. ــن گفتم از ای
از  تنهــا  برجــام  در  کــه  گفتمانــی 
رهبرانقــالب دیــده شــد و در جریــان 
اعــالم تهدیــد آمریــکا بــه جنــگ، رهبــری 
ــخن  ــد و س ــع کردن ــالم موض ــاً اع صریح
معــروف »جنــگ نخواهــد شــد و مذاکــره 
ــد. جنگــی کــه  ــم کــرد.« را گفتن نخواهی
ــران هیــچ وقــت آغازکننــده آن نبــوده  ای
ــا  ــاز ب ــورت آغ ــا در ص ــود ام و نخواهد ب
قــدرت آن  را پایــان می دهــد. ایــن نمــود 
از ســوی دســتگاه  از دیپلماســی کــه 
وزارت خارجــه بســیار مهجــور واقــع شــده 
در جریــان تهدیــد آمریــکا بــه پاره کــردن 
ــز  ــر ری ــر ب ــا جــواب قاطــع رهب برجــام ب
ــرو شــد آن   ــز کــردن و آتــش زدن روب ری
هــم در زمانــی کــه ســکوت دولــت ایــران، 
ســیگنال ضعــف را بــه کاخ ســفید ارســال 

می کــرد. 

متن  با  متفاوت  برجامی 
برجام

 دیپلماسی اقتدار

 
شاهد چرخکار

عضو فعال دانشکده

مذاکره در نگاه رهبری



ــا  ــا تحریم ه ــه ب ــرای مقابل ــرد ب ــن راهب بهتری
چیســت؟

 بــا ایــن حــال ایــران بارهــا تصریــح کــرده، بنا 
ــه دالیــل مختلــف دنبــال ســالح هســته ای  ب
نیســت. امــا اتفاقــی کــه می افتــد ایــن اســت 
کــه ایــن پیمــان در ســال 2015  شــکل 
ــان  ــکا در زم ــل آمری ــرف مقاب ــرد و ط می گی
ترامــپ خــودش را از موضــوع جــدا می کنــد. 
بــه عبارتــی در ســال 9۸ وقتــی دولــت ایــران 
بــه نیویــورک ســفر می کنــد، در آنجــا بحــث 
ــن  ــرای ای ــود. ب ــرح می ش ــکیل 1+5 مط تش
جلســه جمهــوری اســالمی بــا ظرافــت شــرط 
ــه  ــل جلس ــا  قب ــپ حتم ــه ترام ــد ک می کن
اعــالم کنــد کــه می خواهــد بــه برجــام 
برگــردد یــا خیــر؛ امــا ایــن کار را انجــام 
ندادنــد، چــون در عمــل قصــد برداشــتن 

تحریم هــا را نداشــت.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــا ب بن
ــادی شــنیده شــده، امــا آنچــه  حرف هــای زی
مهــم هســت عمــل می باشــد. بــه انــدازه ای که 
طــرف آمریکایــی عمــل خواهــد کــرد مــا هــم 
عمــل خواهیــم کــرد. در بحــث سیاســت های 
ــر  ــران ب ــوری اســالمی ای ــام جمه ــام نظ برج
یــک موضــوع توافــق جــدی دارد کــه زمــان 
ــده و  ــام ش ــی تم ــرف درمان ــرف زدن و ح ح
ــد وارد عرصــه عمــل شــویم. وزیرخارجــه  بای
ــه  ــد ک ــرح می کن ــث را مط ــن بح ــکا ای آمری
ــا ایــران در خصــوص توافــق  راه دیپلماســی ب
ــران  ــر ای ــت و اگ ــاز هس ــته ای 2015 ب هس
ــکا  ــد، آمری ــرا کن ــام را اج ــاد برج ــاره مف دوب
ــر  ــا منتظ ــرد و م ــد ک ــن کار را خواه ــم ای ه

واکنــش تهــران هســتیم. 

آیــا صبــری کــه ایــران موقــع خــروج آمریــکا    
بــه خــرج داد، درســت بــود؟

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــران براســاس 
ــه دارد، راه  ــاله ای ک ــی ۴0 س ــه سیاس تجرب
هــای مذاکــره و انعطــاف در مذاکــره را نبســته 
و نوعــی دیپلماســی انعطاف پذیــر را در بحــث 
ــی  ــل گروس ــت. رافائ ــش گرفته اس ــام پی برج
ــی،  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــرکل آژان مدی
بــه ایــران نمی آیــد کــه یــک نــگاه قهرآمیــز و 
یــک برخــورد غیرقابــل انعطــاف انجــام دهــد. 
ــی  ــه حت ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
ــرح  ــث را مط ــن بح ــران ای ــور ای رئیس جمه
ــام  ــد انج ــره بای ــام باالخ ــه برج ــد ک می کن
ــتیم در  ــر هس ــم حاض ــاز ه ــا ب ــا م ــود، ام ش
رابطــه بــا نحــوه اجــرای برجــام بــا هــم توافــق 
ــد دیپلماســی  ــا نشــان می ده ــن ه ــم. ای کنی
ایــران یــک دیپلماســی قابــل انعطــاف اســت. 
البتــه ایــن دیپلماســی جاهایــی هــم ممکــن 
ــی  ــان اتفاقات ــد؛ هم ــی را بزن ــت ضررهای اس
کــه در بحــث مفــاد برجــام افتــاد و بعضــا بــه 
ــت  ــری در سیاس ــم رهب ــام معظ ــرات مق نظ
خارجــی عمــل نشــد. حتــی خــود وزیــر امــور 
ــه اشــتباه خــود اذعــان کــرد. خارجــه هــم ب

ــت  ــن اس ــرد ای ــت ک ــد دق ــه بای ــه ای ک نکت
کــه سیاســت خارجــی آمریــکا در فضــای 
اســتراتژیک و راهبــردی شــکل می گیــرد و بــا 
ــی در آن ایجــاد نمی شــود.  ــراد فرق ــدن اف آم
ــا  ــترین تحریم ه ــاهد بیش ــا ش ــان اوبام در زم
ــران بودیــم و  علیــه جمهــوری اســالمی ای
ترامــپ بــه آنهــا شــدت بخشــید و بــه فضــای 

ــوت بخشــید. ــی ق دوقطب
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ــل  آنچه مهم هست عمل می باشد. ــی قاب ــک دیپلماس ــران ی ــی ای دیپلماس
ــت. ــاف اس انعط

گاهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دادگر ویژه نامه برجام

 عباســعلی رهبــر اســتاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی )ره( و عضــو هیئت علمــی 
ــل  ــه تحلی ــر« ب ــا »دادگ ــو ب در گفت وگ
صبــر راهبــردی ایــران و روابــط ایــران و 

آمریکا در آینده پرداخت.

چرا آمریکا به برجام بر نمی گردد؟
ــان،  ــرم پنه ــای اه ــه مولفه ه ــه ب باتوج
ــق  ــازی تواف ــن ب ــار، زمی ــت فش سیاس
بین المللــی، رایزنــی در نحــوه  اجــرا، 
اظهــارات  و  اجــرا  اصــل  رایزنــی در 
آمریکایی هــا  طــرف  از  غیرصحیــح 
وارد عرصــه ی تحلیــل در مــورد برجــام 

می شــویم. 
بایــد دقــت کــرد کــه آمریــکا در رابطــه 
بــا برجــام و نحوه اجــرای آن بــه دنبــال 
ــی  ــت؛ حت ــران نبوده اس ــا ای ــگ ب جن
ــا  ــزام نیروه ــا و اع ــتقرار جنگنده ه اس
حالــت  بیشــتر  ســرخ،  دریــای  بــه 
نمایشــی داشــت. در وهلــه ی دوم، تــوان 
ــران  بازدارندگــی جمهــوری اســالمی ای

ــت. ــر گرف ــد در نظ را بای

ــام  ــق برج ــه تعلی ــوع دو گزین از مجم
آمریــکا  بازگشــت  مذاکــره،  عــدم  و 
واشــنگتن  بــرای  بهتــر  گزینــه ای 
ــع  ــد مناف ــکا می توان ــی آمری اســت. حت
ــد.  ــاد کن ــود ایج ــرای خ ــتری را ب بیش
ــوذ  ــع و نف ــه مناف ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــد  ــر می توان ــه بهت ــودش را در منطق خ
ــد از  ــن می توانن ــد. همچنی ــن کن تامی
تاسیســات هســته ای ایــران بازرســی 
انجــام دهنــد. جمهــوری اســالمی بارهــا 
ــال ســالح های اتمــی  ــرده دنب ــالم ک اع
در  آنچــه  می رســد،  بنظــر  نیســت. 
اتفــاق فــی مابیــن مــی  بینیــم یــک نوع 
ــی  ــی و بین الملل ــده سیاس ــازی پیچی ب
ــب  ــا از جان ــکا هســت. م از طــرف آمری
آمریکایی هــا، شــاهد نوعــی دیپلماســی 
خامــوش هســتیم؛ یــک ســری گام هــای 
به راحتــی  آن هــا  از  کــه  تدریجــی 
نمی تــوان حــدس زد بایــدن دنبــال 
ــه  ــا وجــود اینک ــزی هســت. ب چــه چی
ــه رســمیت  ــق برجامــی را ب بحــث تواف
می شناســند، در عمــل یــک ســری 
ــتیم. ــاهد هس ــی را ش ــات بینالملل مغالط

ــرای  ــر ب ــه ای بهت ــکا گزین ــت آمری  بازگش
ــت ــنگتن اس واش

 عباسعلی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( در
گفت و گو با دادگر

 دیپلماســی ایــران یــک دیپلماســی
قابــل انعطــاف اســت
دیپلماسی پنهان و سو گفتارهای برجامی



در ایـن قسـمت می توانم یک نکتـه  را اضافه 
کنـم کـه سیاسـت های مشـابه ترامـپ را مـا 
بایـدن می بینیـم. شـاید  داریـم در  کـم کـم 
نحـوه اجرایـی کـه این هـا دارنـد بـا هـم فرق 
مـی کنـد و بـه نوعـی هر چنـد باعث کسـری 
حیثیـت بین المللـی آمریکا می شـود امـا انگار 
منافـع اقتصـادی و نظامـی آمریکایـی ها در به 

هـم خـوردن بازی هسـت.
 شـما می دانیـد، وقتـی بایـدن سـرکار آمـد 
فرمان هـای اجرایی ترامپ را لغـو کرد. موضوع 

لغـو برخـی از سیاسـت های کلـی ترامـپ 
جمهوری اسـالمی بـود. مثل پایان 

ممنوعیـت سـفر مسـلمانان به 
آمریـکا. امـا شـما می بینیـد 
هـم  قسـمت  ایـن  در  کـه 
بحـث برجـام مطرح نشـد. 
نکته ای کـه باید دقت کرد 
ایـن اسـت کـه مـا باالخره 
شـرایط  در  طـرف  یـک  از 

دیگـر  طـرف  از  و  تحریـم 
مسـتقیم  جنـگ  شـرایط  در 

طـرف  از  و  آمریـکا  بـا  اقتصـادی 
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 بین المللـی بـه ایـن 
نکتـه بایـد دقـت کـرد کـه آمریـکا بـه لحـاظ 
ماهیتـی و هویتـی هیـچ موقـع نمی توانـد بـه 
عنوان یک دوسـت در کنار جمهوری اسـالمی 
فرآیندهـای  بـا  می شـود  لکـن  بگیـرد.  قـرار 
دیپلماتیـک و بـا نگاه هـای عاقالنـه درازمـدت 
بـه اسـاس منافـع و مصالح ملی، دشـمنی ها را 
کمتـر کـرد. نکتـه ای کـه بایـد دقت کـرد این 
اسـت کـه اروپـا در این مسـئله منفعل اسـت. 

مـن تعجـب می کنـم که بعضـی از کارگـزاران 
سیاسـت خارجی بـه آلمـان پیغـام می دهنـد، 
بـه فرانسـه پیغـام مـی دهنـد. در واقـع مطرح 
می کننـد اروپـا یک نقش کامـاًل منفعل دارد و 
بـه دنبـال این اسـت که فهرسـت کار خـود را 
از آمریـکا بگیـرد. یک جدول زمانـی و اجرایی 
از آمریـکا می گیـرد و بیشـتر نقـش اروپـا در 
فضـای آمریـکا هـم این اسـت. برای مـا خیلی 
مهـم اسـت و بـه درد مـا می خـورد امـا بایـد 
دیپلماسـی را انتخـاب کنیـم. راهـی انتخـاب 
کنیـم کـه مصالـح و منافـع کشـورمان 
بایـد  بتوانیـم حفـظ کنیـم.   را 
قبـول کـرد کـه قـدرت اول 
قـدرت  یـک  اقتصـادی، 
فنـاوری اسـت و فنـاوری 
امـکان  هسـته ای  بـدون 
پذیـر نخواهدبـود و ایـن 
نکته بسـیار مهمی اسـت 
کـه مـا می توانیم بـه این 

 . سیم بر
بارهـا  اسـالمی  جمهـوری 
 MPT عضـو   کـرده  اعـالم 
هسـتیم و بـه آژانـس انـرژی هسـته ای 
تعهـد خواهیـم داشـت.  امـا خـب طبعـاً در 
بحـث پروتـکل الحاقـی، مصوبه مجلس اسـت 
کـه می توانـد اجـرا بشـود و بسـیار مهـم هـم 
هسـت. اختالفـات آمریـکا و ایـران شـفاف و 
مشـخص اسـت نیـازی هـم بـه میانجی گـری 
و کارهـای ارتباطـی نیسـت کـه بخواهیـم از 
آنهـا اسـتفاده کنیـم. دو طـرف بایـد بتواننـد 
بـرای ایجـاد ثبـات و منافعی که بـرای منطقه 
توافـق  ایـن  بـه  بین الملـل هسـت  جامعـه  و 
پایبنـدی خودشـان را در عمـل نشـان بدهند. 
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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 

می دهــد.

ارزیابــی  چطــور  رو  مجلــس  قانــون 
؟ می کنیــد

ــه  بایــد توجــه شــود، اقدامــات داوطلبان
ــکل  ــوری اســالمی در اجــرای پروت جمه
الحاقــی باعــث شــد کــه بســیاری ســر و 
صــدا ایجــاد بکننــد. در حالی کــه نظارت 
آژانــس مهــم اســت و جمهــوری اســالمی 
ــوی  ــن جل ــه م ــت ک ــع نگف ــچ موق هی
ــت. در  ــم گرف ــس را خواه ــارت آژان نظ
ــس اســت  ــع نظارت هــای عــادی آژان واق
ــام  ــف انج ــای مختل ــق فضاه ــه مطاب ک
ــر  ــرد ب ــس ک ــه مجل ــود و کاری ک می ش

ــد.  ــام می باش ــاده 36 برج ــاس م اس
بایــد  دقــت کــرد کــه سیاســت خارجی 
یــک  ایــران،  بــا  رابطــه  در  بایــدن 
سیاســت بــرای اســتفاده از اهــرم فشــار 
ترامــپ اســت.  حتــی جمهوری اســالمی 
ــاز هــم  ــذارد. ب ــر می گ ــا را فرات ــران پ ای
وزارت خارجــه اعــالم می کنــد. حــال 
مــا 5 اســفند ممکــن اســت کارهایــی را 
انجــام بدهیــم، کاهــش نظــارت را انجــام 
بدهیــم، امــا بــاز آمریــکا اگر خواســت ما 
ــاید  ــد ش ــر می رس ــه نظ ــم. ب برمی گردی
ایــن حرکــت منطقــی و درســت نباشــد. 
سیاســت خارجی  در  انعطاف پذیــری 
یــک اصــل مســلم عقالنــی اســت. لکــن 
در ایــن انعطــاف هــم بایــد خطــوط 

ــه  ــورد توج ــام م ــح نظ ــع و مصال مناف
قــرار بگیــرد. طــرف خارجــی نبایــد فکــر 
کنــد کــه جمهــوری اســالمی در بحــث 
برجــام حاضــر اســت، هــر اتفاقــی را کــه 

ــد.  ــم بزن توانســت رق

روابــط  آینــده  از  شــما  پیش بینــی 
ایــران و آمریــکا چیســت؟

بــه نظــر می رســد کــه بایــدن دارد 
همــان دیپلماســی خامــوش بــا اســتفاده 
از اهــرم فشــار ترامــپ را دنبــال می کنــد. 
ــع از  ــی مان ــی دیپلماس ــوه نامرئ ــک ق ی
ایــن مــی شــود کــه جمهــوری اســالمی 
ایــران بتوانــد در یــک فضــای آرام در 

ــد.  ــدا کن ــام ورود پی ــث برج بح
ــا  ــر م ــه اگ ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
بازگشــت تدریجــی دو طــرف را نبینیــم، 
باالخــره بحــث برجــام بــه بن بســت 
خواهــد خــورد. البتــه مــن اعتقــاد دارم، 
یــک دیپلماســی پنهــان کــه ممکــن 
اســت دولت هــا بــه آن روی بیاورنــد، 
ــم آن  ــک ده ــه ی ــت ک ــی هس ــوه یخ ک
ــل آب  ــم آن داخ ــت و نه ده ــرون اس بی
ــورد  ــت در م ــز اهمی ــه حائ ــت. نکت اس
ــه  ــن اســت ک ــن و روســیه ای بحــث چی
باالخــره قطعنامــه ای علیــه ایــران صــادر 
شــد کــه یــک پــای آن چیــن و روســیه 
بــود. چیــن و روســیه در عیــن حــال کــه 
ــه  ــد ب ــت می کنن ــام حمای ــث برج از بح
عدم دســتیابی کشــور مــا بــه ســالح 
هســته ای و حفــظ امنیــت اســرائیل، 

ــد. ــر دارن ــاق نظ اتف

در ایــن انعطــاف هــم بایــد خطــوط منافــع 
و مصالــح نظــام مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

نگاه های  با  و  دیپلماتیک  فرآیندهای  با 
مصالح  و  منافع  اساس  به  درازمدت  عاقالنه 

ملی، دشمنی ها را کمتر کرد



ــارات  ــوب اختی ــکا در چهارچ ــت آمری _ دول
ــل  ــره از تحمی ــور و کنگ ــی رئیس جمه قانون
خــودداری  هســته ای  جدیــد  تحریم هــای 

ــد، کن
ــهیل  ــور تس ــه منظ ــی ب ــال مال ــک کان _ ی
ــن  ــرای تامی ــتانه ب ــور انسان دوس ــارت ام تج
از  اســتفاده  بــا  ایــران  داخلــی  نیازهــای 
درآمدهــای نفتــی ایــران در خــارج از کشــور 
ــتانه  ــور انسان دوس ــارت ام ــود. تج ــاد ش ایج
شــامل مــراودات تجــاری مرتبــط بــا تولیــدات 
ــی  ــزات داروی ــی و کشــاورزی دارو تجهی غذای
و مخــارج پزشــکی بیمــاران خــارج از کشــور 
شــامل  مالــی  کانــال  ایــن  و  خواهدبــود 
ــن  ــک از ای ــی مشــخص و بان بانک هــای داخل
تعهــدات تنهــا درآمــد بلــوک شــده حاصــل از 
فــروش نفــت ایــران آن هــم در شــش قســط 
بــه مبلــغ ۸.2 میلیــارد دالر بــه حســاب بانــک 
ــا  ــول تنه ــن پ ــه ای ــد، ک ــز ش ــزی واری مرک
بخــش اندکــی از پول هــای بلوکــه شــده 

ــت. ــور اس ــارج از کش ــران در خ ای
پــس از عقــد قــرارداد و اجرایــی شــدن 
ــی  ــال اقدامات ــان س ــاه هم ــام در دی م برج
صــورت گرفــت و چنــد شــرکت اروپایــی 
ــد از خــروج  ــا بع ــه کار شــدند، ام مشــغول ب

ــب  ــود عق ــدات خ ــز از تعه ــا نی ــکا، اروپ آمری
ــرای  ــی ب ــرف اروپای ــد ط ــدی بع ــید. چن کش
بهره منــدی ایــران از منافــع اقتصــادی برجــام 
11 تعهــد را قبــول کــرد، همچنیــن ســازوکار 
ــذا و  ــال غ ــه منظــور انتق ــی اینســتکس ب مال
دارو در عــوض فــروش نفــت را راه انــدازی 
کردنــد امــا جــز چنــد تراکنــش صــوری عایــد 
ــرای ایــران نداشــت و در واقــع بــه  دیگــری ب
ــن  ــر ای ــه ای ب ــر امورخارجــه مقدم ــه وزی گفت

ــود.  ــام نشــده ب ــد انج 11 تعه
می تــوان گفــت بــا ایــن اوصــاف در آخــر بــه 
ایــن نتیجــه می رســیم کــه معاملــه بــا آمریــکا 
در مقایســه بــا تعهــدات مــا هیــچ نفعــی بــرای 
ــه در  ــی ک ــت. مخالفت های ــته  اس ــا  نداش م
ــه  ــا هــم بی پای برجــام وجــود داشــته آنقدره
و اســاس نبــوده و نیســت، همانطــور کــه 
ــد:  ــران فرمودن ــالمی ای ــوری اس ــر جمه رهب
ــران  ــت ای ــرای مل ــت ب ــه ایس ــام تجرب »برج
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــد ب ــه بدانن ــرای اینک ب
بایســتی کشــور روی پــای خــودش بایســتد.« 
یــا در جایــی دیگــر در ســال  92  فرمودنــد: 
»مراقــب باشــید لبخنــد فریبکارانــه شــما 
ــد؛  ــا نکن ــار خط ــد، دچ ــتباه نکن ــار اش را دچ

ــد. ــمن را ببینی ــای کار دش ریزه کاری ه
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برجــام در ســال های اخیــر  محــل 
اختــالف بســیاری از صاحــب نظــران و 
متخصصــان بــوده، موافقــان و مخالفانی 
دارد. از جملــه دالیــل مخالفــان برجــام 
او  تعهــدات آمریــکا و بدعهدی هــای 
ــا  ــت.  ب ــدات اس ــن تعه ــه ای ــبت ب نس
ــی  ــه و آنهای ــدات اولی ــن تعه ــرور ای م
کــه تحقــق یافتنــد شــاید بتــوان حــق 

ــام داد. ــان برج ــه مخالف را ب

ــد  ــش خری ــرای کاه ــالش ب ــف ت توق
نفــت خــام ایــران بــه نحــوی کــه 
بتواننــد میانگیــن  مشــتریان فعلــی 
میــزان کنونــی خریــد نفــت خــام خــود 
از ایــران را همچنــان ادامــه دهنــد. 
بازگشــت مبالــغ مشــخص از عوایــد 
فــروش نفــت ایــران در خــارج از کشــور 
ــی  ــالت نفت ــورد معام ــران. در م ــه ای ب
ــا و  ــه اروپ ــای اتحادی ــور، تحریم ه مذک
ــل و  ــات حم ــه و خدم ــر بیم ــکا ب آمری

نقــل مرتبــط تعلیــق می شــوند.
تعلیــق تحریم هــای آمریــکا و اتحادیــه 

اروپــا بــر صــادرات پتروشــیمی ایــران و 
ــط  ــات مرتب ــم خدم ــق تحری ــز تعلی نی
طــال و فلــزات گرانبهــا و تعلیــق تحریــم 
ــای  ــق تحریم ه ــط تعلی ــات مرتب خدم
ــق  ــودرو و تعلی ــت خ ــر صنع ــکا ب آمری
ــق  ــط، تعلی ــات مرتب ــای خدم تحریم ه
صنعــت  بــر  آمریــکا  تحریم هــای 
خــودرو و تعلیــق تحریم هــای خدمــات 

ــط، مرتب
_ صــدور گواهــی عرضــه و نصــب 
ــرواز  ــی پ ــرای ایمن ــی ب ــات یدک قطع
و  ایــران  غیرنظامــی  هواپیماهــای 
ــی  ــدور گواه ــا ص ــط ب ــات مرتب خدم
ایمنــی  بــا  مرتبــط  بازرســی های 
همچنیــن  و  ایــران  در  تعمیــرات  و 

مرتبــط، خدمــات 
ــد  ــای جدی ــدم صــدور قطعنامه ه _ ع
شــورای  توســط  هســته ای  تحریــم 

ــد، ــل متح ــازمان مل ــت س امنی
ــد  ــای جدی ــدم صــدور قطعنامه ه _ ع
تحریــم هســته ای از ســوی اتحادیــه 

ــا، اروپ

    تعهدات غرب و آمریکا به ایران

کشکیات آمریکا و برادران

ریحانه زارع پور
عضو فعال دانشکده

تعهدات آمریکا در برنامه غیرجامع!



کند  اعتراض  ایران  مقابل  در  آمریکا  اگر  که 
که ایران برجام را نقض کرده تحریم ها حتی با 
مخالفت سایر اعضا برگشته و جالب این است که 
فرایند  کند،  اعتراض  سایر کشورها  و  ایران  اگر 
اثبات  برای  روزه   35 حداکثر  تا   15 بروکراسی 
مصداق عدم پایند اساسی و خروج از برجام الزم 
می باشد. خروج آمریکا بر مبنای این بندها درحالی 
صورت گرفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
)IAEA( 15 بار، طی گزارش های متوالی تایید 
به انجام تعهدات ایران در چارچوب برجام کرده 
و تمام فعالیت های هسته ای او طبق سقف های 
مطرح در برجام و حتی پروتکل الحاقی می باشد.

پروتکلی که در پی بدعهدی طرف آمریکایی، بر 
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی، در صورت 
برنگشتن طرف های دیگر تا تاریخ مقرر، آنرا لغو 
به  آن خارج می شود. همچنین الزم  از  و  کرده 
وجود  با  داوطلبانه  بصورت  ایران  که  است  ذکر 
اجرا  را  الحاقی  پروتکل  پادمانی  نظارت های 
می کند. بر طبق پروتکل الحاقی ما باید داده های 
محرمانه کشور در زمینه فناوری هسته ای مانند 
اطالعات دانشمندان و مراکز دیگر هسته ای به جز 
مواردمطروحه در برجام، در اختیار 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 
قرار  کشور  این  اطالعاتی  سازمان های  جمله  از 

میدهد.
دانشمندان  ترور  بوده؟  چه  کار  سرنوشت 
هسته ای طی سالیان سال و خرابکاری اخیر در 

مرکز هستهای نطنز.
به  اعتماد  ماحصل   اخیر،  اطالعاتی  اشراف 
است؛  نابرابر  قراردادی  به  عمل  و  آمریکا  دولت 
گرفته  الزم  تضمینات  آن  در  که  معاهده های 
تعهدات  تمام  رعایت  علی رغم  ایران  و  نشده 

خود در باالترین سطح نظارتی، هیچگاه بجز در 
مقطعی کوتاه، موفق به گرفتن امتیاز نشد.

روحانی، بعد از تصویب تحریم های آیسا به طور 
جداگانه به دکتر ظریف و آقای صالحی نام های 
به  نسبت  تاکنون  »آمریکا  کرد:  تأکید  و  نوشت 
اقدامی  چنین  و  ورزیده  اهمال  خود  تعهدات 
)تحریم های آیسا( را نقض صریح برجام است.« 
 NEW  همچین دکتر ظریف در گفتگو با نشریه
سوال  »کسی  گفت:   95 سال  YORKERدر 
نمی کند که ایران برجام را اجرا می کند یا نه، اما 
تمام مقامات ایرانی معقتد هستند آمریکا برجام 
بانک  رئیس  سیف  ولی اهلل  نمی کند.«  اجرا  را 
مرکزی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا 
هیج  ایران،  تاکنون  که  کرد  نشان  خاطر  نیز 

چیزی از اجرای تعهدات به دست نیاورده است.
برجام ثابت کرد که دیپلماسی بین المللی مبتنی 
بر اصل قدرت  بلکه مبتنی  بر مسئولیت نیست 
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 92 
رهبر انقالب در مورد آمریکا سوق داد: »ما دولت 
اعتماد  غیرقابل  دولتی  را  آمریکا  ایاالت مّتحده 

میدانیم«

__________________________

مردم   مختلف  اقشار  دیدار  در  بیانات   _1
22/05/1397

2_ بیانات در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی 
جمهوری  ارتش  افسری  دانشگاه  دانشجویان 

اسالمی ایران 13/07/1392
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یـک توافـق، تمامـی طرف هـای حاضر 
را در بـر میگیـرد و بـرای همـه یکسـان 
اسـت. مذاکـره یعنـی دادوسـتد، یعنـی 
یـک  شـما  میـز؛  طـرِف  دو  بنشـینید 
بگیریـد.  یـک چیـزی  بدهیـد،  چیـزی 
بایـد  تعهـدات  و  امتیـازات  تـرازو  کفـه 
برابـر باشـد و اال نظـم جهانـی از بیـن 
میـرود. از دالیلـی کـه اشـخاص بـا هـم 
و  اهدافشـان  تامیـن  میکننـد  توافـق 
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 36 
و 37 برجام موسـوم به مکانیسـم ماشـه 
یـا روش snapbackنمونـه ای عینـی 
و نزدیـک از ایـن عـدم تـوازن اسـت که 
امـکان وتو قطعنامـه و تمدیـد تحریم ها 

را بـه آمریکا میدهد آن هم در شـرایطی 
کـه 1۴ عضـو دیگـر، موافـق عدم تمدید 
قطعنامـه باشـند. توافق برجـام علی رغم 
نـه  کننـده  مذاکـره  اعضـای  سـخنان 
انقـالب  رهبـر  برمبنـای سـخنان  تنهـا 
نهایـت  بـود کـه  بنـا نشـده  و بدبینـی 
خوشـبینی را بـه آمریـکا و پایبنـدی او 
بـه برجـام داشـت و از گرفتـن تعهـدات 

کرده اسـت. چشم پوشـی  الزم 
در جریـان تصویـب برنامه جامـع اقدام 
مشـترک هدف اسـمی آمریکا منع ایران 
از سـاخت سـالح هسـتهای بـر مبنـای 
ناقضـان  توسـط  بشـر  حقـوق  رعایـت 
آن بـود؛ هدفـی کـه بارهـا توسـط رهبر 
انقـالب 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 می کنند: 
»مشـکل آمریـکا، صنعـت هسـتهای یـا 
حقـوق بشـر نیسـت؛ اینهـا بهانه اسـت. 

هـدف آمریـکا نابـودی ایران اسـت.«
در بند های 36 و 37 برجام مکانیسم

یک طرفه ترین تعهد

مهران خالقی
عضو فعال دانشکده

   تعهدات ایران در برنامه غیرجامع



ــی  ــت خارج ــه سیاس ــوم مداران ــت ق واقعی
آمریــکا در برخــورد بــا ایــران را می تــوان 
ــت.  ــا دانس ــیاری از تضاد ه ــی بس ــل اصل عام
سیاســت تهاجمــی و الگــوی کنــش مداخلــه 
ــری  ــان ناپذی ــکا چالش هــای پای ــه آمری گرایان
در ارتبــاط بــا ایــران بــه وجــود آورد. و قطعــا 
آمریــکا درصــدد ایجــاد تعــادل در روابــط 
کشــور های  دیگــر  و  ایــران  بــا  خارجــی 
ــارض  ــی تع ــت اصل ــوده اســت. عل ــه نب منطق
ــر  ــر چت ــران زی ــن ای ــکا نرفت ــران و آمری ای
ســلطه اســت و ماننــد بســیاری از کشــورهای 
ــود  ــای خ ــتقالل و آرمان ه ــواه از اس آزادی خ
ــداوم  ــل ت ــر عل ــی دیگ ــد. گروه ــاع می کن دف
و  ایــران  امنیتــی  و  سیاســی  تضادهــای 
ــران  ــه ای ای ــش منطق ــی از نق ــکا را ناش آمری
و ســازماندهی فضــای مربــوط بــه جبهــه 

می داننــد. مقاومــت 
پارادوکس هــای رفتــاری و گفتــاری بیــن 
از  دموکــرات  و  جمهوری خــواه  احــزاب 
ــل  ــدی و عم ــدم پایبن ــل ع ــن عوام مهمتری
ــد  ــناتور ارش ــوف س ــت. آینه ــه قراردادهاس ب
ــن  ــریه فاری ــتی در نش ــی یادداش ــکا ط آمری
ــب برجــام را  ــن اینکــه تصوی ــی ضم پالیس
معیــوب دانســت، نوشــت بازگشــت بــه برجــام 
یــک اشــتباه وحشــتناک اســت. او همچنیــن 
ــته ای  ــق هس ــه از تواف ــپ ک ــم ترام از تصمی
ــت  ــرد و گف ــت ک ــد، حمای ــارج ش ــران خ ای
بازگشــت بــه ایــن توافــق بی معناســت و 
ــم  ــذف کنی ــران را ح ــای ای ــه تحریم ه اینک
کامــال اشــتباه اســت. ســه مــورد از شــروطی 
کــه ایــن ســناتور جمهوری خــواه بــرای توافــق 

ــت: ــته اس ــران گذاش ــا ای ــکا ب ــد آمری جدی
ــی  ــت مال ــا حمای ــد ب ــد بای  1_ توافــق جدی
ایــران باشــد، برنامه هــای موشــکی بالســتیک 

را محــدود کنــد. 

2_ هرگونــه مالحظــات بــا ایــران بایــد 
نگرانی هــای اســرائیل و شــرکای عربــی را 
ــه  ــد ب ــران نبای ــا ای ــق ب ــود و تواف ــامل ش ش

ــدازد.  ــر بین خط
3_ راهــکار دائمــی بایــد وجــود داشــته 
ــت  ــه دس ــازه ب ــران اج ــه ای ــد ب ــد و نبای باش
اتمــی  تســلیحاتی  توانمندی هــای  آوردن 
تمام تمــام  کنــد  را مجبــور  بدهد.۴:ایــران 
فعالیت هــای هســته ای پیشــین خــود را افشــا 

ــد. کن
علــت حاصــل نشــدن توافقــات بیــن ایــران و 
ــه  غــرب کــه عدم پایبنــدی طــرف غربــی را ب
همــراه دارد، شــامل مجموعــه ای از بازیگرانــی 
اســت کــه قصــد کنتــرل ایــران را دارنــد و بــه 
عنــوان یــک کشــور کــه دارای حقوق مســتقل 

ــد. ــل اســت را نمی پذیرن ــام  بین المل در نظ
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ــیدن  ــرای رس ــرب ب ــران و غ ــالش ای ت
بــه توافــق  و کاهــش تنش هــا بــه نتیجــه 
ــه!  ــای یک طرف ــل توافق ه ــیده. دلی نرس
در ایــن مذاکــرات و توافــق نامه هــا عــالوه 
بــر مفــاد قراردادهــا و بدعهدی هــای 
ــر  ــر س ــری ب ــع دیگ ــل، موان طــرف مقاب
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 
ــه عنــوان یــک قــدرت مذهبــی کــه از  ب
حمایــت مــردم منطقــه برخــوردار اســت 
ــه  ــان را در منطق ــن گفتم ــد ای و می توان
ــد. ــنگ اندازی دارن ــد س ــد، قص ــر کن تکثی
 عربســتان از آمریــکا در دوره ترامــپ 
و  می کــرد  اســتفاده  ایــران  علیــه 
ــروزی  ــرای پی ــادی ب ــرمایه گذاری زی س
ایــران  داد. خصومــت  انجــام  ترامــپ 
عمیــق  ریشــه های  اســرائیل  بــا 
ــی  ــک، تاریخــی و روانی اجتماع ایدئولوژی
نیســت.  ســاختگی  موضوعــی  و  دارد 

ــرائیل  ــکا از اس ــترده آمری ــت گس حمای
بــر شــدت ایــن خصومــت می افزایــد 
ایــران معتقــد اســت آنچــه بــه اســرائیل 
جســارت سیاســت می دهــد حمایــت 
ــرائیل  ــی اس ــدف اصل ــت. ه ــکا اس آمری
ــود  ــن ب ــران ای ــا ای ــه ب ــراری رابط از برق
ــه صــورت متحــدی حامــی خــود  ــه ب ک
بــا سیاســت هــای ضــد عربــی در بیــاورد، 
ســاواک در ســال 1975 زیر نظر افســران 
اطالعاتــی اســرائیل و آمریکا ســازماندهی 
ــرائیل  ــه اس ــن رو همیش ــت، از ای شده اس
جایــی بــوده کــه توافقــی میــان آمریــکا 
ــورت  ــه ص ــه و ب ــورت گرفت ــران ص و ای
ــت.  ــته اس ــگ داش ــر رن ــور پ ــع حض مان
تــرس اســرائیل از ســالح هســته ای ایران 
نیســت، بلکــه تــرس آنهــا از میــزان 
ــت.  ــوژی اس ــرفت های تکنول ــاالی پیش ب
اســرائیل نمی خواهــد کــه ایــران بــه 
ــون  ــود، چ ــل ش ــته ای تبدی ــدرت هس ق
ــا  ــاالی ایرانی ه ــش ب ــا از دان ــرس آنه ت

ــت. اس

 ایاالت مقصره آمریکا

زهراسادات بازرجانی
عضو فعال دانشکده

درصدد  اندرکاران  دست  و  آمریکا    
حذف ایران



بعـــد از اعـــالم ایـــن موضـــوع مهلـــت دو 
ماهـــه ای بـــه کشـــورهای باقی مانـــده در 
برجـــام از ســـوی ایـــران داده شـــد تـــا هـــر 
زمـــان بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل کننـــد، 
ـــاز  ـــا ب ـــردد ام ـــل بازگ ـــرایط قب ـــه ش ـــران ب ای
ـــر  ـــون دیگ ـــد. اکن ـــاد نش ـــری ایج ـــم تغیی ه
ـــران  ـــر همـــگان روشـــن شـــده کـــه دســـت ای ب
ـــا بســـته  ـــی آنه ـــدی و بی عمل ـــل بدعه در مقاب
نیســـت و در صـــورت جبـــران بدعهدی هـــا، 
تهـــران ســـریعا می توانـــد بـــه شـــرایط 
ـــته ای اش  ـــدات هس ـــا تعه ـــق ب ـــه و منطب اولی

در برجـــام بازگـــردد.
ــرادی  ــرا افـ ــودن ماجـ ــن بـ ــود روشـ باوجـ
ماننـــد ترامـــپ مدعی انـــد کـــه ایـــران روح 
برجـــام را نقـــض کرده اســـت. تروئیـــکای 
ـــس  ـــه آژان ـــه ای ب ـــال بیانی ـــا ارس ـــی ب اروپای
نقـــض  از  اتمـــی  انـــرژی   بین المللـــی 
ـــد.  ـــاد کرده ان ـــران انتق ـــی ای ـــدات برجام تعه
ــان  ــه آلمـ ــر امورخارجـ ــاس وزیـ ــو مـ هایکـ
دلیـــل فعـــال کـــردن مکانیســـم حـــل 
اختـــالف را نقـــض برجـــام توســـط ایـــران 
ـــال  ـــج س ـــت پن ـــس از گذش ـــرد. پ ـــالم ک اع
و هرچـــه روشـــن تر شـــدن ایـــن موضـــوع 

امـــا هم اکنـــون در پـــی پیام هـــای بایـــدن 
بـــه ایـــران مبنـــی بـــر اینکـــه اگـــر ایـــران 
ـــاالت  ـــردد،  ای ـــام برگ ـــش در برج ـــه تعهدات ب
ـــرد و  ـــد ک ـــن کار را خواه ـــم همی ـــده ه متح
ـــر  ـــی بلندمدت ت ـــال توافق ـــه دنب ـــد از آن ب بع
و مســـتحکم تر بـــا جمهـــوری اســـالمی 
خواهد بـــود. حـــال پاســـخ ایـــران  بـــه 
ــده  ــاالت متحـ ــت، ایـ ــی اسـ ــکا منفـ آمریـ
ـــول  ـــران در ط ـــا ای ـــرد ام ـــض ک ـــام را نق برج
مـــدت ایـــن بدعهـــدی بـــه برجـــام پایبنـــد 
ــل  ــی از قبـ ــر جبرانـ ــا تدابیـ ــد و تنهـ مانـ

کـــرد. اتخـــاذ  را  پیش بینی شـــده 
ــاد  ــی ابعـ ــودن تمامـ ــن بـ ــود روشـ باوجـ
ماجـــرا امـــا غـــرب در صـــدد بازگردانـــدن 
ـــک  ـــرای ی ـــره  ب ـــز مذاک ـــای می ـــه پ ـــران ب ای
توافـــق جدیـــد اســـت و قصـــد دارد پـــازل 
ناتمـــام دموکرات هـــا را تکمیـــل کنـــد. 
مطـــرح کـــردن مســـئله موشـــکی و منطقـــه ای 
در قالـــب یـــک توافـــق طوالنـــی و قوی تـــر، 

ــدارد. ــام1 نـ ــر از برجـ ــه ای عیان تـ نتیجـ
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ــه  ــه هم ــران ب ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــرد و ب ــل ک ــام عم ــدات در برج تعه
ــکا  ــل آن آمری ــود و در مقاب ــد ب آن پایبن
ــک از  ــچ ی ــه هی ــی ب ــورهای غرب و کش
ــد و از آن  ــا نکردن ــام اعتن ــای برج بنده
ــا تمــام پســتی  ــا ب ــا م خــارج شــدند ام
ــود  ــات خ ــه توافق ــان ب ــا همچن بلندی ه
ــچ  ــفانه هی ــی متاس ــم ول ــد ماندی متعه
تغییــر و تحولــی حاصــل نشــد. بــا اینکــه 
آمریــکا در برجــام نیســت و اهمیتــی 
ــده  ــام ش ــرات انج ــا و مذاک ــه توافق ه ب
ــروط  ــزوم و مش ــران را مل ــد و ای نمی ده
ــران  ــا بازگشــت ای ــه ب ــه اینک ــد ب می کن
بــه توافقــات و اعمــال تعهــدات کامــل و 
جامــع، کشــور ایــاالت متحــده بندهــای 

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــام را رعای برج
ــران  ــق برجــام ای ــر اســاس متــن تواف ب
ــازی  ــود را پاکس ــازی خ ــر غنی س ذخای
و  قطــع  را  اورانیــوم  ذخیره ســازی  و 
ســانتریفیوژهای خــود را کاهــش داد. در 
1۸ اردیبهشــت 97، ترامــپ بــا خــروج از 

توافــق هســته ای اعــالم کــرد کــه دیگــر 
آمریــکا پایبنــد بــه برجــام نیســت و 
ــه  ــا علی ــال مجــدد تحریم ه دســتور اعم
ایــران را صــادر کــرد. پــس از ایــن اتفــاق 
در 15 دی 9۸، روحانــی نیــز پس از چهار 
ــی  ــود، ط ــدات خ ــش تعه ــه کاه مرحل
ــش  ــی کاه ــم و نهای ــه ای گام پنج بیانی
تعهــدات ایــران در برجــام را اعــالم کــرد. 
مطابــق ایــن بیانیــه، جمهــوری اســالمی 
ایــران دیگــر بــا هیــچ محدودیتــی مواجه 

نیســت.
ــا  ــران ب ــدات ای ــن کاهــش تعه طــی ای
اطــالع رســانی بــه ســران پنــج کشــور در 
برجــام مشــخص کــرد کــه ایــران تــا چــه 
انــدازه در موضــوع برجــام خویشــتنداری 
کــرده امــا فرصت هــا از دســت رفته اســت 
و طــرف مقابــل نتوانســته بــه تعهداتــش 
ــه ای کــه  ــه گون در برجــام عمــل کنــد ب
ایــران راهــی بــه جــز کاهــش تعهداتــش 

نداشــت.

برجام و بدعهدان خوش قیافه

هلیا خراسانی
دبیر فرهنگی دانشکده

      دیدگاه غرب نگرها به برجام



ــر روی ــتر بـ ــات بیشـ ــرای اطالعـ  بـ
ــد ــک کنیـ ــا کلیـ نمادهـ
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