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سرنوشت برجام منهای آمر�کا
جھان > دیدگاه - سیدحسین موسویان: 

طبق مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمھور این کشور ھر چھارماه یک بار باید درباره صدور معافیت ھای تحریمی علیه ایران تصمیم گیری کند.

رئیس جمھور آمريكا ظرف چند روز آينده دراين مورد و تا حدود يك ماه ديگر در مورد پايبندي يا عدم پايبندي ايران به برجام بايد اعالم نظر كند. اين دو تصمیم تكلیف برجام با

آمريكا يا منھاي آمريكا را مشخص خواھد كرد. با وجودي كه ترامپ و كارگزاران كلیدي اش، قبل و بعد از انتخابات رياست جمھوري تنفر خود از برجام را مستمرا ابراز كرده و

برجام را «بدترين توافق تاريخ» خوانده، درعین حال ھر دو گزينه لغو يا موافقت با استمرار اجراي برجام، به عنوان مھم ترين چالش ھاي سیاست خارجي دولت ترامپ، تأثیر

تعیین كننده اي برموقعیت داخلي او و جمھوريخواھان خواھد داشت تاحدي كه بر نتیجه انتخابات كنگره آمريكا درسال آينده نیز مؤثر خواھد بود.

سخنان اخیر نیكي ھیلي، سفیر و نماينده آمريكا در سازمان ملل، احتمال لغو يكجانبه برجام ازسوي ترامپ و واگذاري تصمیم به كنگره آمريكا را مطرح ساخته است.

اظھارات نیكي ھیلي در مؤسسه مطالعاتي اينترپرايز آمريكا موجب نگراني مضاعف برخي از سیاستمداران جھاني شده زيرا كه 

اوال: مؤسسه اينترپرايز از بانیان حمله نظامي آمريكا به عراق بود و اكنون نیز زمینه سازي ھاي جديد براي میدانداري مجدد جنگ طلبان آمريكا مشھود است.

ثانیا: نیكي ھیلي از عناصر مؤثر در تصمیم نھايي ترامپ در مورد سرنوشت برجام است. 

ثالثا: او درسخنان خود 5 دروغي گفت كه براي جامعه جھاني آشكار بود. او مدعي شد كه 

1-«ايران در يك سال و نیم گذشته بارھا برجام را نقض كرده است». درحالي كه آژانس بین المللي انرژي اتمي و جامعه جھاني بر اجراي كامل برجام از سوي ايران مكررا

صحه گذاشته اند. 

2-«صدھا سايت مظنون به فعالیت ھاي ھسته اي در ايران وجود دارد كه آژانس بازرسي نكرده است». اين ادعا درحالي عنوان مي شود كه ژنرال پال سلوا، معاون ستاد

مشترك نیروھاي مسلح آمريكا حدود 2ماه قبل با استناد به ارزيابي سازمان ھاي اطالعاتي آمريكا، تأيید كرد كه ايران و آژانس به تعھدات خود در قالب برجام عمل كرده اند.

ضمن اينكه خود نیكي ھیلي ھم در مالقات اخیرش با مديركل آژانس انرژي اتمي، ھیچ مدركي دراين مورد ارائه نداده است.

3-«مقامات ايران رسما مخالفت خود را با بازرسي مراكز نظامي اعالم داشته اند. لذا ما چگونه مي توانیم بدانیم كه ايران به تعھدات خود عمل مي كند درشرايطي كه آژانس

قادر به بازديد از مراكز مورد نظرش نیست». اين ادعا نیز درحالي مطرح مي شود كه آژانس ھیچ تقاضاي جديدي براي بازديد از مراكز نظامي ايران نداشته ضمن اينكه

آژانس قبال پس از بازديد از سايت نظامي پارچین، پرونده اتھامات ادعايي ابعاد احتمالي نظامي در برنامه ھسته اي ايران موسوم به پي ام دي را بست.

4-«بنا نبود برجام صرفا در مورد موضوع ھسته اي باشد بلكه ھدف گشايش در ورود ايران به جامعه جھاني بود». درحالي كه براي جامعه جھاني كامال واضح است كه تمام 12قطعنامه  آژانس و 6قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل حاكي از اين

واقعیت است كه برجام صرفا درمورد موضوع ھسته اي بوده والغیر.

5-«برجام به نفع منافع ملي آمريكاست بايد مورد بحث قرارگیرد. دولت اوباما مانع اين بحث شد». ھمه مي دانند كه چند سال قبل و بعد از نھايي شدن برجام، بحث اصلي در واشنگتن راجع به برجام بود درحدي كه نه تنھا وقت اصلي كنگره، كاخ

سفید، رسانه ھا و مركز مطالعاتي آمريكا مصروف اين بحث شد، بلكه نتانیاھو، نخست وزير تل آويو ھم دركنگره علیه توافق ھسته اي با ايران سخنراني و واشنگتن نیز ماه ھا در محاصره البیست ھاي صھیونیست ھا و اعراب تكفیري به سر مي برد.از

اظھارات علني مقامات آمريكا اينگونه استنباط مي شود كه 3مشكل ظاھري دولت ترامپ با برجام اين است كه:

اوال: محدوديت ھاي برنامه ھسته اي ايران موقتي است و بعد از چند سال دست ايران براي توسعه تمام عیار و نامحدود ھسته اي باز مي شود.  

ثانیا: شامل بازرسي مستمر و بدون محدوديت از سايت ھاي نظامي ايران نمي شود.  

ثالثا: توان موشكي ايران، مھار نشده است. 

اما مشكل اصلي و باطني بي قراري ھاي دولت ترامپ چیز ديگري است كه در متن برجام نمي توان يافت. مثلث نئوكان ھاي آمريكا، البي صھیونیست ھا و اعراب تكفیري معتقدند كه با برجام به داليل متعدد، كاله گشادي سرآمريكا رفته است كه

بايد به ھر قیمت اين شكست را جبران كرد كه صرفا به دو مورد مھم آنھا اشاره مي كنم:

الف- باور راسخ مثلث مذكور براين است كه اگر اجماع جھاني درتحريم ھاي چندجانبه و بین المللي براي 4-3 سال ديگر ادامه مي يافت، نظام جمھوري اسالمي سقوط مي كرد زيرا در اين فاصله فروش نفت ايران به صفر رسیده بود، تورم 40درصد با

بیش از 100درصد افزايش يافته بود، سیر وحشتناك صعودي سقوط ارزش پول ملي ايران (كه ظرف مدت كوتاھي از دالري حدود يكھزارتومان به حدود 4ھزار تومان رسید) ادامه مي يافت و... نھايتا بحران اقتصادي به مرزغیرقابل مديريت رسیده و

ناآرامي ھاي سیاسي و اجتماعي متعدد، مي توانست نظام جمھوري اسالمي ايران را از پاي درآورد.

ب- مثلث مذكور معتقد است كه پذيرش غني سازي  و آب سنگین در ايران و بازكردن درھاي جھاني براي صدور پیشرفته ترين تكنولوژي ھاي ھسته اي به ايران، نه تنھا حصر چندين دھه اي ھسته اي ايران را شكست بلكه امكان ساخت بمب

ھسته اي را در اختیار ايران قرار داد و موقعیت برتر منطقه اي ايران را تثبیت كرد.

لذا به نظر مي رسد محورھاي اصلي تصمیمات يك ماه آينده دولت ترامپ به گونه اي باشد كه برجام را در«مرزنابودي» قرار دھند تا تھران نتواند در حل مشكالت اقتصادي و تشنج زدايي در روابط خارجي موفق شود. لذا تصمیم سازان و تصمیم گیران

جمھوري اسالمي بايد با بصیرت تمام مانع موفقیت طراحي جديد مثلث ضدايران شوند. دراين مورد به 4نكته اشاره مي كنم: 

اول: ترديد نبايد كرد كه ھدف كلیدي آنھا نابودي برجام و بازگرداندن شرايط قبلي بین المللي علیه ايران است. لذا حفظ برجام به معني شكست تالش ھاي دولت ترامپ خواھد بود و بالعكس.

دوم: آرامش سیاسي- امنیتي در داخل، پرھیز از بھانه دادن ھاي غیرضروري به دشمن، تمركز بر حل مشكالت اقتصادي مردم، تسريع روند توسعه صنعتي-اقتصادي ايران، تعامل با جھان، اتخاذ تدابیر الزم براي مھار البي ضد ايران در آمريكا، استمرار

روند تشنج زدايي به ويژه با ھمسايگان بايد دستور كار ملي ھمه جناح ھاي سیاسي كشور باشد، ضمن اينكه از امكان تشنج زدايي درروابط ترامپ-تھران ھم نبايد غافل بود.

سوم: در 2سال گذشته در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسالمي، رياست جمھوري و شوراھاي شھر، برجام ابزار دعواھاي انتخاباتي قرار گرفت اما به ھر تقدير اين انتخابات ھا را پشت سر گذاشته ايم. الزم است از ھم اكنون برجام را

از دستور كار بازي ھاي انتخاباتي آينده خارج كرد تا منافع ملي ايران لطمه نخورد.

چھارم: از ھم اكنون درمورد گزينه خروج آمريكا از برجام بررسي و تصمیم گیري شود كه آيا درصورت خروج آمريكا از برجام، ايران ھم بايد خارج شود يا اينكه تھران برجام را با جامعه جھاني منھاي آمريكا اجرا خواھد كرد. از اظھارات اخیر آقايان دكتر

ظريف و دكتر صالحي چنین برمي آيد كه درصورت خروج آمريكا و پايبندي اروپا و ساير قدرت ھاي جھاني، ايران نیز به برجام متعھد باقي خواھد ماند.اين موضع حاكي از درك درست از شرايط جاري بین المللي است اما كافي نیست.

در زمان دولت ھاي نھم و دھم، آمريكا در موقعیتي قرار گرفت كه اجماع جھاني علیه ايران در مورد برنامه ھسته اي را شكل داد. خروج آمريكا از برجام، ايران را در موقعیتي قرار مي دھد كه اجماع جھاني علیه آمريكا در مورد برنامه ھسته اي ايران را

شكل داده و انزواي بین المللي آمريكا در اين مورد را مھرو موم كند، با مواردي ھمچون دو مورد زير ھزينه ھاي آمريكا را افزايش و متقابال ھزينه ھاي ايران را به حداقل برساند:

اوال: در مذاكرات با ساير قدرت ھاي جھاني ازجمله اروپا و چین و روسیه، اطمینان حاصل كند كه درصورت خروج آمريكا، آنھا منافع اقتصادي ايران از برجام و اجراي كامل و بدون نقص برجام را تضمین خواھند كرد. 

ثانیا: ساير اعضاي گروه 1+5 طي بیانیه اي رسما اقدام آمريكا را به عنوان نقض مصوبات شوراي امنیت سازمان ملل محكوم و پیش نويس قطعنامه اي در اين مورد را در دستور كار شوراي امنیت و مجمع عمومي سازمان ملل قراردھند.
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