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هیئت تحریریه تماس با ما ارسال مقالۀ جستجو...خانۀ ورود

تحریم هاي جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجامتحلیلHomeشما اینجا هستید:

تحریم هاي جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجام

گزارش جلسه گفت و گو و پرسش و پاسخ با حضور  دکتر سید حسین موسویان

گروه مطالعات روابط  بین الملل

اخیرا مجلس نمایندگان و سناي آمریکا تحریم هاي جدیدي را علیه ایران، روسیه و کره شمالی وضع نمودند که اگر به امضا  رئیس جمهور آمریکا برسد ، به قانون تبدیل خواهد شد. تحریم هاي ایران با عنوان قانون مقابله با فعالیت هاي بی ثبات
ساز ایران 2017 از  12 بخش تشکیل شده است. این تحریم ها شامل تحریم برنامه موشکی ایران، سپاه پاسداران، تحریم هاي تسلیحاتی و تحریم هاي حقوق بشري و با استثنا کردن کمک هاي بشر دوستانه می باشد. متن زیرسخنرانی دکتر سید

حسین موسویان در گروه مطالعات روابط بین الملل می باشد.
نقض روح برجام عنوانی است که ایران و آمریکا به خاطر سایر اختالفات مانند  مسایل منطقه ، تروریسم ،حقوق بشر ، موشک و غیره، یکدیگر را سرزنش می کنند. تا به امروز، هم تهران وهم واشنگتن یکدیگر را به نقض برجام متهم کرده اند اما در
برجام یک مکانیزمی براي بررسی ادعاي أعضاء در مورد نقض برجام توسط یک عضو دیگر، وجود دارد. لذا باید یک بررسی کارشناسی دقیق حقوقی در مورد اینکه، آیا تحریم هاي اخیر امریکا نقض برجام است، یا نقض فاحش برجام است، صورت

گرفته و نتیجه را در کمیسیون مشترك برجام با 5+1 مطرح کنند.
عبارتی که در برجام آمده است ، نقض فاحش محسوب می شود. مثال در یک مقطع موجودي اورانیوم غنی شده ایران، مقدار کمی از 300 کیلو گرم باالتر رفت ، آمریکایی ها ادعاي نقض برجام رامطرح کردند در حالیکه  نظر سایر أعضاء بر این بود

که که اگر هم نقضی باشد، نقض فاحش نیست. بنابراین ورود به جنگ شعاري و روانی در اتهام متقابل به نقض برجام، کمکی نخواهد کرد . و باید مستند و حقوقی و جدي وارد اقدام و طرح موضوع در کمیته مشترك شد.
و اما در مورد تحریم هاي جدید باید گفت: بنده در اولین روزهایی که ترامپ پیروز شد، در مصاحبه ها ونوشته ها عنوان  نمودم دولت ترامپ به مسیر تغییر رژیم در ایران بازخواهد گشت. و اولین اقدام براي ورود عملی به این مسیر، نابود کردن
برجام است. زیرا برجام مانع بزرگی براي استراتژي تغییر رژیم آمریکاست. لذا دولت ترامپ در تالش براي خروج ایران از برجام است تا به اصطالح کاسه کوزه ها را سر ایران بشکند. تیم حقوقی مستقر در واشنگتن بنا دارد که تحریم هاي یک جانبه
را به گونه اي پیش برد که متهم به نقض برجام نشود. اما سایر کشورها مصمم به اجراي برجام هستند.  در حال حاضر جامعه جهانی در مقابل امریکا صف کشیده و مانع سقوط برجام هستند  .با این حال، اروپایی ها و آمریکایی ها از ابتدا آزمایشات

موشکی را نقض قطعنامه سازمان ملل می دانستند و در نتیجه  موضع اخیر اروپا در این باره موضوع  جدیدي نیست.
اروپایی ها درصدد هستند تا در برخی موارد با ترامپ همراهی و در نهایت آمریکا را درمورد پاره کردن برجام، منصرف نمایند. این فرصتی بهینه براي ایران است  و باید آن را حفظ و تقویت کند. زیرا اروپا، روسیه  ،چین ، هند و ژاپن و دیگر قدرت

ها مایل به حفظ برجام هستند. و باید مانع از هر اقدامی که منجر به موفقیت آمریکا براي اجماع مجدد جهانی علیه ایران و برجام می گردد شد  .اما آنچه حائز اهمیت است :
➖تحریم هاي اصلی و تعیین کننده اي که لغو آنها موجب پیروزي بزرگ ایران درقالب برجام شد، سه تحریم حساس و کلیدي نفت، بانک مرکزي و سوییفت بود.

➖آمریکا وقدرت هاي غربی در پذیرش اصل غنی سازي و آب سنگین و تکنولوژي هاي پیشرفته هسته اي، تسلیم شدند و ایران هرسه امتیاز را گرفت. این دو محور کلیدي سه بندي است که باعث خشم  صهیونیست ها و نئوکان ها و اعراب
تکفیري شده است. به همین دلیل سناتور آمریکایی گفت: برجام، بدترین توافق تاریخ است. و ما باید مراقب باشیم بازي برده را واگذار نکنیم.

➖نکته مهم دیگر اینکه ایران باید  خصومت ها و شیطنت هاي البی صهیونیست ها و أعراب تکفیري و رادیکال ها را در زمینی غیر برجامی پاسخ گو باشد .
چنانکه سفر آقاي ظریف یک پیروزي بزرگ در عالم دیپلماسی عمومی بود. سخنرانی در شوراي روابط خارجی، مصاحبه سی ان ان، مصاحبه چارلی رز، نشست اصحاب رسانه هاي برجسته آمریکا و غیره واقعا مفید و الزم بود. همان طور که فعالیت
موشکی حق ما و افزایش توان دفاعی ضرورت حیاتی است. درنتیجه باید براي کاهش جنگ تبلیغاتی آمریکا، رایزینی هاي دیپلماسی خود در مورد توان دفاعی کشور را فوق العاده فعال سازیم .و بدانیم چند شعار در داخل،کافی نخواهد بود .باید

پذیرفت که تیم مذاکره کننده صرفا اجازه داشت در یک مسئله هسته اي مذاکره نماید ،وال غیراجازه و اختیار ورود در خصوص مذاکره جامع درکلیه زمینه ها وجودنداشت .لذا باید به این تصمیم نظام احترام بگذاریم.
براي اولین بار بعد از انقالب در سطح جهانی شرایطی مهیا شد که در نزاع آمریکا و ایران برسر برجام، تمام قدرت هاي مهم جهانی درحمایت از ایران و در مقابل آمریکا هستند   .در دورهاي گذشته درخصوص  موضوع سیاست خارجی، از چنین

شرایطی برخوردار نبودیم.در نتیجه اوال باید این موقعیت را حفظ  و ثانیا با این کارت علیه ترامپ، بازي کنیم.
و اما در این خصوص که ،آیا مذاکره با آمریکا جهت حل سایر اختالفات نیاز است؟ یا خیر ؟ به تعبیري آیا ضرورتی به برجام هاي دیگر است؟

باید گفت، در حال حاضرشرایط داخلی، ظرفیت برجام هاي دیگر را ندارد و در واقع نباید به این مباحث ورود کرد. اما درمورد بحران هاي منطقه اي، در ابتکارات و نشست هاي بین المللی باید حضور پررنگ و فعال داشت ومانع از تشکیل میدان
سعودیها ،آمریکایی ها واسرائیلی ها علیه ایران شد. تحریم هاي یک جانبه آمریکا از اول انقالب وجود داشته است و تا مادامی که روابط  خصومت آمیز باشد، ادامه خواهد یافت. هرچند  برخی فکر می کنند برجام، معاهده صلح ایران و آمریکا بوده
است  و طبق برجام همه تحریم هاي غیرهسته اي سی چهل سال گذشته هم باید برداشته می شد و آمریکا هم حق تحریم جدید نداشته و در سایر زمینه ها مثل تروریسم ،حقوق بشر و منطقه اي حق اختالف و اقدام خصومت آمیز را ندارد.
درحالی که برجام فقط راجع به یک موضوع است، دست ایران و آمریکا هم باز است تا هر چه میخواهند خصومت و دشمنی را در سایر زمینه هاي مورد اختالف گسترش داده و علیه یکدیگر تحریم وضع کنند. درنهایت اینکه یک خط قرمز وجود

دارد و آن اینکه حق وضع مجدد تحریم هاي مرتبط با موضوع هسته اي که درقالب برجام برداشته شده، نه براي آمریکا وجود دارد ونه براي ایران.
در شرایط فعلی ایران امتیاز غنی سازي، تولید آب سنگین ،امضا  قراردادهاي هسته اي جدید با دنیا ،باز بودن سوئیفت ،  سهم جهانی نفت خود را بازپس[ گرفته]و می فروشد و تبادالت با بانکهاي  جهانی انجام می شود. برجام معانی و مفاهیم
بسیار بزرگتري دارد که باید آنها را درك کرد. هرپنج قدرت جهانی، جمهوري اسالمی ایران را با توان غنی سازي و آب سنگین به رسمیت شناخته اند. مصوبه شوراي امنیت سازمان ملل فقط در مورد پذیرش غنی سازي و آب سنگین در ایران

وجود دارد و در مورد هیچ کشور دیگري وجود ندارد.
 تصور کنید زمانی  که دولت ترامپ سرکار آمد، برجام نبود چه می شد؟یعنی ترامپ با استراتژي تغییر رژیم سرکار می آمد و برجامی وضع نشده است . در این صورت:

➖ایران به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی روي میز شوراي امنیت سازمان ملل بود!
➖جامعه جهانی با اجماع، بدترین تحریم هاي تاریخ را علیه ایران حفظ کرده ، وامکان جابجایی یک دالر ازطریق بانکها مقدور نبود و همچنین عدم معامالت  و فروش نفت .

➖ تمام فعالیت هاي هسته اي ایران به لحاظ مقررات بین الملل غیر مجاز و نقض قوانین بین المللی و تهدید صلح جهانی محسوب می گردید و در نهایت اینکه برجام امروز باید [با]منهاي برجام امروز باید مقایسه شود .
و سوالی که اکنون مطرح است اینکه آیا وضعیت جامعه جهانی در دولت قبل با شرایط فعلی قابل مقایسه است؟ 

تامین مدارك علمیترجمهمقاالت علمی پژوهشیکتابخانهبانک مقاالتمفاهیم و نظریه هاتاریخ روابط بین المللفرهیختگانگفتگوگزارشیادداشتتحلیلخانه
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و سوالی که اکنون مطرح است اینکه آیا وضعیت جامعه جهانی در دولت قبل با شرایط فعلی قابل مقایسه است؟ 
در آن دوره، آمریکا یکه تاز میدان و تمام قطعنامه هاي مورد نظرخودرا با تایید روسیه ، چین و اروپا در شوراي امنیت به تصویب می رساند . واقعیت این است که صهیونیست ها و عربستان و نئوکان ها اعتقاد دارند، درنبود  برجام ، ترامپ در دوره
اول راحت تر  می توانست ایران را تحت فشار قرار داده و با این بینش و تصور درتالش براي برگرداندن شرایط به ماقبل برجام هستند. البته تصور آنها غلط است.ایران با عظمت، با دین اسالم  و با ملت و  تاریخ، چه با برجام و چه منهاي برجام

پایدار و استوار بوده و خواهد بود.
درست است که شرایط اقتصادي کشور درحال حاضر مطلوب نیست و این واقعیت براي مردم محسوس است، اما اگر تحریم هاي یک جانبه و چند جانبه ، نفت ، بانک ها و غیره در چهارسال گذشته ادامه پیدا می کرد، وضعیت به مراتب خطرناکتر

بود.بیش از نیمی از مشکالت و نگرانی هاي مردم، به مسائل مدیریتی داخل و اوضاع سیاسی و جنگ هاي جناحی داخل بر می گردد. ونیمی هم مرتبط با مسائل منطقه و روابط خارجی است .
آنچه مهم است اینکه  توان برجام حل  حداکثر 20٪  مسائل است ،واین بستگی به حفظ آن دارد .سایر مشکالت روابط خارجی، مانند منازعه با آمریکا و عربستان و اختالفات دیرینه با غرب و غیره هم باید جداً مورد توجه باشد. متاسفانه این تفکر

که برجام باید ضعف هاي داخلی چند دهه اخیرا را حل و کلید حل همه مشکالت چهل ساله در روابط خارجی و روابط با اعراب و جهان غرب بوده  وبه دلیل عدم حل این مشکالت پس برجام شکست خورده است، بسیار اشتباه است. 
ایران باید از یک طرف دیپلماسی چندجانبه منهاي آمریکا را تقویت و ازطرف دیگر در تالش براي نگاه مثبت افکار عمومی جهان و آمریکا به ایران باشد ، ضمن اینکه از کاهش تشنج با آمریکا هم  غفلت نورزیم تا راهی براي مصالحه منطقه اي پیدا

شود .
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انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مجله ایرانی روابط بین الملل
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله ایرانی روابط

بین الملل است.
باز نشر مطالب با ذکر منبع بالمانع است.

کانال مجله ایرانی روابط بین الملل

  گروه مطالعات روابط بین الملل  
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