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بیش از 10 سال است رهبر 
حکیم انقالب اسالمی، شعار 
سال را به مقوالت و مسائل 
اقتصادی اختصاص می دهند 
که این امر نش��ان می دهد 
در جن��گ اقتصادی قرار داری��م و در این میدان 
بای��د مختصات قدرت مل��ی را بر تولید و اقتصاد 
کشور متمرکز کنیم. در 40 سال گذشته به رغم 
تحریم های اقتصادی متعدد و جنگ نظامی، بازار 
س��رپایی در سراسر کشور داش��تیم و هیچ گونه 
کاس��تی ای در داد و ستدها به وجود نیامد؛ همین 
امر نشان می دهد مردم ایران به عنوان یک قدرت 
اقتصادی پای تولید ایستادند. اینکه نهادهای رسمی 
جهانی، ایران را جزو 20 کشور اول اقتصاد جهان 
می دانند، نش��ان می دهد تولید و زیرساخت های 
تولید در ایران سامان گرفته است اما چون درگیر 
یک جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه هستیم، 
باید اهتمام بیشتری بر امر تولید داشته باشیم. هیچ 
کس منکر این نیست که تحریم ها نوعی مانع تراشی 
برای امر تولید هس��تند اما معتقدم »تحریم های 
داخلی« بیشتر از تحریم های خارجی روند تولید 
در کش��ور را دچار اختالل کرده است، چراکه در 
راستای بهبود فضای تولید داخل قوانین کاملی 
از جمله بهبود فضای کسب و کار، استفاده از توان 
فنی- مهندس��ی داخل، حمایت از کاالی ایرانی، 
حمایت از تولید کنن��دگان، مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و نظارت و بازرسی به تصویب رسیده اما در 
مرحله اجرای این قوانین، دقت و جدیت کمتری 
را شاهدیم.  به عنوان نمونه، طبق این قوانین دولت 
مکلف است از واردات کاالهایی که در داخل کشور 
تولید می شود، ممانعت کند؛ به منظور پشتیبانی 
از اجرایی ش��دن این قانون، قوه  قضائیه شعبه ای 
از دس��تگاه قضا را برای رسیدگی به این تخلفات 
اختصاص داده تا مانع کس��انی شود که با واردات 
بی رویه یا استفاده از توان فنی- مهندسی خارج از 
کشور در صددند کمر تولید در داخل را بشکنند. 
از سوی دیگر برای اجرایی شدن قانون کسب و کار، 
تولیدکنندگان و مقامات دولتی موظف هس��تند 
جلسه هفتگی برگزار کنند تا موانعی را که بر سر 
راه کسب و کار و صادرات وجود دارد برطرف کنند، 
بنابراین قوانین و س��ازوکارهای پشتیبانی برای 
اجرایی شدن این قوانین وجود دارد و تنها نیاز به 

جدیت، نظارت و دقت در این امر داریم. 
پس از جدیت، نظارت و دقت در اجرای قوانین 
حمایت از تولید ملی، ضروری است قوانین زائد 
حذف شود و برخی مقررات که در گمرک ها وجود 
دارد به نفع تولید کننده و صادر کننده تغییر یابد، 
چرا که اگر چرخ صادرات کشور شکل بگیرد، تولید 

در داخل جان تازه ای می گیرد.
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]محمدکاظمانبارلویی[

فرزانهدانایی:پیشنهادات اندیشکده های آمریکایی به 
تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافقی جدید در حوزه 
هسته ای یا نشان دادن مسیری جدید برای بازگشت 
هر دو طرف به برجام، همچنان ادامه دارد. موسسات 
مطالعاتی و تحقیقاتی غربی از ضرورت اعتماد سازی در 
 روابط دوجانبه ایران و آمریکا می گویند. اگرچه دولت

بر اساس مصوبه هسته ای مجلس و نظر اکثریت شورای 
عالی امنیت ملی و بر اس��اس سیاس��ت اعالمی رهبر 
انقالب در آخرین ماه های فعالیت خود تا زمان بازگشت 
کامل آمریکا به برجام و برداشته شدن همه تحریم ها، 
نمی تواند مذاکره مستقیم جدیدی را با آمریکا آغاز کند 
اما رفتار مسؤوالن دولتی و مدیران وزارت امور خارجه 
نش��ان می دهد تمایل آنها به انجام مذاکره با آمریکا و 
انجام هر توافقی ولو با مایه بسیار اندک است. این رویا 
البته تا هم اینک برای به حقیقت پیوستن با موانع زیادی 
رو به رو بوده و اهداف و تمایالت افرادی که قرار است آن 
را به واقعیت تبدیل کنند نیز تا حد زیادی با ابهام مواجه 
اس��ت. مهم ترین سواالت در این باره این است که آیا 
تمایل شدید دولت برای بازگرداندن آمریکا به برجام در 
جهت هدف رفع تحریم هاست یا حفظ برجام به عنوان 
دستاورد دولت های یازدهم و دوازدهم یا تهیه یک بسته 
و پروژه سیاسی برای کاندیدای مورد حمایت دولت در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری؟ آیا تمایل شدید برای 
برق��راری ارتباط با دولت بایدن و بازگش��ت آمریکا به 
برجام، برای رسیدن به هدفی ملی دنبال می شود یا تنها 
اشاره به برگزاری انتخابات و هدف گذاری این جریان 
برای رسیدن به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
خ��رداد 1400 دارد؟ دولت تا چه میزان قصد دارد از 
موضع اصلی اولویت داشتن برطرف شدن تحریم ها کوتاه 

بیاید تا به هدف حفظ برجام برسد؟ 
ظاهر امر و مس��اله بنیادین در این باره این اس��ت 
ک��ه دولتی که خود مذاکره کننده و حامی برجام بوده 
است، باید به این سواالت پاسخ دهد و به فکر رسیدن 
 به اهدافش باش��د اما نگاهی ب��ه صحبت های جدید

مطرح ش��ده توسط اعضای تیم مذاکره کننده و اشاره 
آنها به مواردی که عینا در توصیه های اندیشکده های 
آمریکایی بویژه برخی از آنها مانند گروه بین المللی بحران 
آمده اس��ت، بخوبی نشان می دهد تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان نه تنها در پی پاسخ دادن به سواالت 
باال نیست، بلکه به تنها چیزی که توجه دارد، حضور 
آمریکا پشت میز مذاکرات برجامی تا پایان دوره ریاست 
جمهوری حسن روحانی است؛ مساله ای که چندان هم 
در صحبت های رسمی و عمومی پنهان نمانده است. 
یکی از صحبت هایی که بخوبی این مس��اله را نش��ان 
می دهد، سخنرانی رئیس جمهور در جلسه ستاد کرونا 

در روز ش��نبه هفتم فروردین ماه است که بیان کرده 
اس��ت: »تمام تالش مان این اس��ت کاری کنیم پایان 
ای��ن دولت، مهار قابل قب��ول کرونا و اگر بگذارند رفع 
بخشی از تحریم ها باشد«. البته دور از نظر نیست که 
منظور روحانی از »اگر بگذارند« نه آمریکایی ها، بلکه 
درون کش��ور و منتقدانی است که با دلسوزی هشدار 
می دهند عجله دولت ب��رای زنده کردن دوباره برجام 
)که مطمئنا بدون برطرف شدن تحریم ها خواهد بود( 
تنها اقدامی جهت کارنامه س��ازی برای فعالیت دولت 
دوازدهم است و هیچ اثر اجرایی بر اقتصاد و سیاست 
کشور نداشته و در عین حال دست دولت بعدی برای 
مقابله با قدرت نمایی آمریکایی ها در این خصوص را نیز 
می بندد. ضمن اینکه آمریکا را از وضعیت تحت فشار 
فعلی نجات داده و احتمال لغو تحریم ها توسط آمریکا 

را نیز بسیار کاهش می دهد. 
دولت اما در راه رسیدن به هدف خود تنها نیست، 
کس��انی در آمری��کا که مای��ل به اس��تفاده از آخرین 
فرصت های حضور روحانی در پاس��تور هستند، سعی 
دارن��د از این چند ماه پایانی نهایت اس��تفاده را ببرند 
و ای��ران را وادار به پذیرش تعهداتی در رابطه با برنامه 
هس��ته ای، موشکی و منطقه ای اش کنند که مطمئن 
هستند در دولت بعدی شانس زیادی برای اجرایی شدن 
آنها نخواهند داشت. از همین رو در شرایطی که رهبر 
انقالب، شرط مذاکره با آمریکا بر سر بازگشت به برجام 
را »رفع شدن تمام تحریم های آمریکا علیه ایران« تعیین 
کرده اند و در سخنرانی روز اول فروردین سال جاری نیز 
باز بر آن تاکید کردند، آمریکایی ها تالش دارند حاال به 
دنبال راه هایی میانه برای رسیدن به اهداف خود در ایران 
باشند. دولت آمریکا، نمایندگان کنگره و اندیشکده های 
این کشور رسما شرط ایران یعنی »رفع تمام تحریم ها« را 
رد کرده اند. آنها از اقدامات اخیر ایران نگران شده اند. آنها 
از مصوبه مجلس در محدود کردن بازرسی های هسته ای 
و تولید اورانیوم فلزی در ایران بیم دارند و بیان کرده اند 
از شکل گرفتن دوباره تحقیقات هسته ای که حاصلش 
»به دست آمدن بازگشت ناپذیر دانش هسته ای در ایران« 
است، بیم دارند. آنها در عین حال می ترسند در صورتی 
که ایران با امتیازات کوچک و تبلیغاتی به برجام بازنگردد، 
زمینه برای اجرایی شدن توافق 25 ساله تهران – پکن 
نیز فراهم شود و دیگر نتوان از تحریم به عنوان ابزاری 
در دیپلماسی اجبار علیه ایران استفاده کرد. به عبارتی، 
آمریکایی ها نگرانند به مرور ابزار تحریم دیگر برای آنها 

کار نکند، لذا آنها زمان را علیه خود می بینند. 
راه حل میان��ه برای اندیش��کده ها و دولت آمریکا 
که البت��ه ظریف نیز تا چندی پیش به دنبال همین 
مساله بود، بازگش��ت »گام به گام« طرفین به برجام 

اس��ت. دولت بایدن می خواهد ای��ران را به نقطه اول 
اجرایی ش��دن برج��ام بازگرداند؛ نقط��ه ای که ایران 
دست از فعالیت های هس��ته ای اش کشید، بعد از آن 
مسؤوالن آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران 
به تعهداتش را اعالم کردند و پس از آن باید پروس��ه 
طوالنی و غیرقابل اجرای تعلیق برخی تحریم ها آغاز 
می شد، البته کارشناسانی معتقدند دولت بایدن هرگز 
آمریکا را در موقعیت لغو یا تعلیق تحریم های مندرج 

در برجام قرار نخواهد داد. 
تحریم ابزار دموکرات هاست و دموکرات ها قطعا از 
دیوانگی ترامپ استفاده می کنند و این ابزار را براحتی از 
دست نخواهند داد. آنها دنبال این هستند که یک برجام 
جدید با جزئیات و محتوای جدید )ش��امل هسته ای، 
موشکی و منطقه ای( ارائه دهند و برای رسیدن به این 
برجام، ابزار فشار خود بر ایران را حفظ می کنند. بنابراین 
دولت بایدن اگرچه برای انتقاد از ترامپ اذعان می کند 
سیاست فشار حداکثری شکست خورده است اما در 
عمل دقیقا همان مسیر ترامپ را علیه ایران می پیماید 
ولی موضع ایران در قبال این وضعیت میانه مشخص 
است. رفتار آمریکا در قبال برجام هم در دوره اوباما و هم 
در زمان ترامپ حاکی از بدعهدی، بی اعتنایی به تعهدات 

بین المللی و زدن زیر میز هر نوع توافق بوده است. 
ایران نسبت به تعهد آمریکا به برجام کامال بی اعتماد 
اس��ت و دنی��ا نیز ای��ن بی اعتمادی ایران نس��بت به 
آمریکایی ها را درک می کند و موجه می داند. بنابراین 
در ایران ش��رط »لغو همه تحریم ها« توسط آمریکا و 
سپس راستی آزمایی آنها توسط تهران گذاشته شده 
است. به عبارتی نظام ایران می گوید هر نوع شتابزدگی 
و تعجیل و ذوق زدگی برای بازگشت بی قاعده به برجام 
باعث لغو تحریم ها نخواهد شد. کما اینکه در 8 سال 
گذشته نیز همین رویکرد مانع لغو تحریم ها شده است.  
بنابرای��ن این راه حل میان��ه نمی تواند باعث ایجاد 
اعتماد شود. نگاهی به توصیه ها و چشم اندازهایی که 
اندیشکده های آمریکایی برای این راه حل ترسیم کرده اند 
هم نش��ان می دهد نمی تواند حت��ی ذره ای از منافع 
ایران را نیز تامین کند. نیس��ان رفعتی، از کارشناسان 
اندیشکده گروه بین المللی بحران - گروهی که بسیاری 
از توصیه هایش به مقامات اجرایی ایران، به صورت جدی 
در داخل ایران دنبال می شود- اخیرا در مقاله ای پیشنهاد 
کرده است »تماس های دوجانبه صادقانه یا تالش های 
واسطه ای از سوی یک طرف سوم همچون اتحادیه اروپا 
می تواند برای شکستن بن بست نقشی حیاتی ایفا کند«. 
این راهبرد نیم نگاهی نیز به جلسه ایران با طرف های 
برجام در وین دارد. رسانه ها و اندیشکده های آمریکایی 
امیدوارند در جلسه روز سه شنبه در وین که اتفاقا تیم 

آمریکایی نیز به سرپرستی رابرت مالی در آن شرکت 
می کند، شرایط برای کوتاه آمدن دولت ایران از موضع 
»رفع تحریم ها« فراهم شود. وال استریت ژورنال روز 
شنبه در گزارشی خبر داده بود قرار است این نشست 
مذاکره ای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن باشد و 
در نهایت با 2 توافق یا تفاهم مهم بین المللی همراه شود. 
اولین توافق، بین اروپا و ایران در زمینه موافقت ایران 
برای بازگش��ت به انجام تعهداتش در برجام و تعطیل 
کردن برنامه هسته ای اش و توافق دوم بین اروپا و آمریکا 
برای بازگشت به برجام و ادامه مذاکرات هسته ای برای 
رسیدن به توافقی جامع تر در زمینه مسائل هسته ای، 

موشکی و منطقه ای ایران! 
در زمانی که این گزارش منتش��ر شد اما تیتر یک 
خبره��ای داخلی ایران، تکذیب هر ن��وع رویارویی و 
مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در اجالس وین بود! 
در همین زمان محمدجواد ظریف و علی اکبر صالحی 
در گفت و گوهای خود در »کالب هاوس« از این مساله 
حرف می زدند که اگر آمریکا تمایل داشته باشد، می توان 
از راهبرد گام به گام نیز دفاع کرد و ایران از این مساله 
استقبال می کند. صالحی پا را فراتر از این گذاشت و اعالم 
کرد در چند روز آینده تکلیف برجام مشخص می شود 

و خبرهای خوبی در این خصوص در راه خواهد بود! 
اما پیشنهاد این اندیشکده ها و اتاق های تصمیم ساز در 
آمریکا برای پیشبرد هدف کوتاه آمدن ایران از خواسته 
برداشته شدن تحریم ها چیست؟ در مقاله کارشناس 
گروه بین المللی بحران آمده است: »برای مثال، آمریکا 
می تواند در مورد آزادسازی بخشی از اموال بلوکه ایران 
با کره جنوبی کار کند؛ اموالی که متعاقبا می تواند برای 
خرید واکسن »کووید-19« و سایر کاالهای پزشکی 
از طریق کانال بشردوس��تانه سوئیس استفاده شود؛ 
چنین اقدامی به لغو رسمی تحریم های کنونی آمریکا 
نیاز نداش��ته و عالوه بر این، ت��ا اندازه ای در خصوص 
محل هزینه اموال آزادشده، شفاف سازی خواهد شد. 
در سوی مقابل نیز تهران می تواند به یکی از اقدامات 
نگران کننده هسته ای خود همچون اقدام اخیر خود در 
 راستای تولید اورانیوم فلزی یا غنی سازی 20 درصدی
اورانیوم 235 پایان دهد. چنین تفاهم اولیه ای متعاقبا 
بس��تر را برای متقاعد کردن رس��می آمریکا، ایران و 
سایر شرکای برجام برای شرکت در مذاکرات با هدف 
ممانعت از افزایش تنش و ایجاد برنامه ای دقیق برای 
تعدیل اقدامات هسته ای ایران و تسهیل تحریم ها توسط 
آمریکا فراهم خواهد آورد«. این یعنی تعطیلی اهرم مهم 
غنی سازی 20 درصد یا کارخانه اورانیوم فلزی از سوی 
ایران در ازای مثال یک میلیارد دالری که از طلب ایران 

از کره جنوبی برای خرید واکسن تخصیص می یابد!

با این توصیفات، تا حدودی مشخص است خواسته 
دولت بایدن از دولت ایران در گفت و گوهای احتمالی 
بعدی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
برگزار شود چیست اما نویسنده این مقاله به صراحت 
درباره خواسته های بعدی بایدن نیز صحبت می کند: 
»رویکرد دولت بایدن به دغدغه های مذکور این است 
که به برجام به چش��م ابتکار دیپلماتیک ضروری اما 
ناکافی بنگرد؛ بلینکن و سایر مقامات آمریکایی، عالوه بر 
برجام احیا شده، توافق هسته ای را با 2 کلمه »طوالنی تر 
و قوی تر« توصی��ف کرده اند. با توجه به اینکه برخی 
محدودیت های برجام طی چند س��ال آتی غیرفعال 
می ش��ود، لزوم چنین توافق جدیدی افزایش می یابد 
و این در حالی اس��ت که نگرانی ها در رابطه با توسعه 
موش��ک های بالستیک ایران و پیش بینی  ها مبنی بر 
قدرت منطقه ای تهران، بیش از پیش بر لزوم مذاکرات 
مستمر تاکید می کند. این فهرستی از اولویت هایی است 
که چندان با خواسته های دولت ترامپ بی شباهت نیست 
و تنها تفاوت ملموس این است که به اعتقاد بایدن برجام 
پایه و اساس محکمی دارد نه شالوده ای ویران؛ بنابراین 

ساختاری جدید می تواند جایگزین آن شود«. 
پیداوپنهانوین

آنچه پیداس��ت، این است که مس��یر درست لغو 
تحریم ها بر اساس تقویت ابزارها و اهرم های امتیازگیری 
از غرب مشخص است. بازگشت به برنامه  هسته ای و در 
کنار آن تالش و کار جهادی برای تقویت درونی اقتصاد 
کشور و همین  طور یک رایزنی دیپلماتیک فعال برای 
احیای مناسبات سیاسی- اقتصادی با سایر کشورها، 
3 ضلع مهم پیش روی ایران برای خنثی سازی و لغو 
تحریم هاست. از این رو هر نوع تالشی از ناحیه دولت 
روحانی و توس��ط وزارت امور خارجه برای دور زدن یا 
مخدوش کردن این مسیر، یک اقدام غیرملی، جناحی، 
انتخاباتی و خالف امنیت ملی تلقی خواهد شد. البته به 
واسطه مصوبه مجلس شورای اسالمی و اجماع شورای 
عالی امنیت ملی، تیم روحانی- ظریف نمی توانند همانند 
س��ال های 92 تا 98 پروژه »راه بینداز � جا بینداز« را 
طراحی و اجرا کنند و مس��أله مذاکرات هس��ته ای و 

معیشت مردم را تابع منافع غیرملی کنند. 
بنابراین اکنون قانون به تیم روحانی- ظریف اجازه 
نمی دهد خالف منافع ملی، پروژه های سیاس��ی را در 

قالب موضوع مذاکرات هسته ای و برجام دنبال کند. 
از س��وی دیگر، تجربه رفتار دولت در قبال برجام 
و مذاکرات هس��ته ای طی 8 سال گذشته باعث شده 
اس��ت در افکار عمومی تردیدهای جدی نس��بت به 
صح��ت روای��ت دولت در قبال مذاک��رات و تعامالت 

خارجی ایجاد شود. 

گام به دام
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وچگونهمیتواندمیدانرقابترابهسمتایدهآلغربگرایانهدایتکند؟

باش انتخاباتی بیدار
صفحه2

پروژهآمریکایی
بازگشتگامبهگامبهبرجام
چگونهشرطایرانمبنیبرلغو
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