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نگاه

 دستاوردهای قانون مجلس
برای لغو تحریم ها

 
مهم ترین مصوبه مجلس در ۱۰ سال گذشته 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از 
منافع ملت ایران بوده است که نباید آن را دست کم 
گرفت. این قانون که سال گذشته در پی شهادت 
دکتر فخری زاده مصوب شد، عمال توانست دولت 
جمهوری اسللالمی را از جایگاه متهم به جایگاه 
مدعی ارتقا دهد و ملت ایران هم مطالبه گر جامعه 
جهانی بویژه گروه ۱+5 شللد. سیاسللت خارجی 
جمهوری اسللالمی بویژه در حوزه برجام با قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از انفعال به فعال 
تغییر وضعیت داد و هم اکنون هم دسللت باال در 

مذاکرات هسته ای از آن تهران است.
امروز در حوزه انرژی هسللته ای، ظرفیت هایی 
که در یک سللال اخیر بعد از تصویب قانون اقدام 
راهبردی بللرای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق 
ملت ایران کسب شده، بی نظیر است که می توانم 
به افزایش غنی سازی، افزایش درصد غنای اورانیوم، 
ساخت نسل های جدید سانتریفیوژ، اقدامات علمی 
ویژه در بخش تحقیق و توسعه و اقدامات الزم برای 
ذخیره اورانیوم غنی شده اشاره کنم که تمام اینها 
برگ برنده جمهوری اسللالمی در مذاکرات وین 
محسللوب می شللود.  قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها دستاوردهای فنی و ملموس ویژه ای 
در حوزه انرژی هسللته ای برای کشورمان داشته 
و امللروز به عنوان برگ برنده غیرقابل بازگشللت 
در هر مذاکره ای محسللوب می شود که غربی ها 
بخوبللی معنای آن را در مذاکرات وین می فهمند 
که جمهوری اسالمی دست باال را در اختیار دارد 

و نمی توانند حقوق ملت ایران را نادیده بگیرند. 
 اگللر مذاکره را به معنای بده بسللتان تعریف 
کنیم، جمهوری اسالمی ایران برگ های ارزشمندی 
برای بازی دارد. شکست یا پیروزی در مذاکرات در 
شرایط فعلی مفهومی ندارد، البته با توجه به اینکه 
ایران از غربی ها طلبکار اسللت، پیروز این میدان 
خواهللد بود و طرف های مقابللل باید به تعهدات 
خود عمل کننللد. قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم هللا و صیانت از منافع ملت ایران در عرصه 
سیاسی دستاوردهای خوبی برای تهران داشته و 
موجب شللده سیاست منفعل دولت سابق بعد از 
این مصوبه مجلس یازدهم به سیاست فعال تغییر 
وضعیت دهد و کشورهایی که به دنبال آن بودند 
که جمهوری اسالمی را در جایگاه متهم بنشانند 
هم بخوبی متوجه شللدند مدعی اصلی مذاکرات 
ایران است، نه پایتخت های اروپایی و آمریکا.  اگر 
طرف مقابل بخواهد مذاکرات هسته ای را فرسایشی 
کند، تیم مذاکره کننده ایرانی بر اساس قانون اقدام 
راهبردی عمل خواهد کرد و مجلس و دولت هم 

اجازه نمی دهند مذاکرات فرسایشی شود.
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ثمان�ه اکوان: همزمان با شروع 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
ل که دور جدید آن از روز گذشته آغاز شد ل تعدادی از 
رسانه های غربی بویژه اندیشکده های آمریکایی به این 
مساله پرداختند که آیا به نفع منافع ملی آمریکا هست 
که به برجام بازگردد یا نه. بحث های پیرامون بازگشت 
آمریکا به برجام و تالش برای متقاعد کردن دولت بایدن 
به اینکه به  صورت علنی و رسمی برجام را یک قرارداد 
مرده خطاب کرده و به دنبال توافق جدیدی با ایران باشد، 
از همان زمان خروج ترامپ از برجام مطرح و بارها توسط 
اندیشکده ها بیان می شد؛ آنها با اشاره به اینکه تعدادی 
از خواسته های رژیم صهیونیستی در برجام مورد توجه 
قرار نگرفته بود، ادعا داشتند توافق برجام از همان ابتدا 
نیز محکوم به شکسللت بود، زیرا نمی توانست منافع 
آمریکا و جامعه جهانی را تضمین کند. اندیشکده هایی 
مانند بنیاد هریتیج یا بنیاد دفاع از دموکراسی ها ل که 
درباره توافق ایران و آمریکا موضع رادیکال منفی خود 
را در همیللن باره با این نوع اظهارات بیان می کردند ل 
در آسللتانه دور جدید مذاکرات نیز بار دیگر دست  به  
کار شدند تا ضمن نشان دادن اینکه این مذاکرات در 
نهایت با نتیجه ای همراه نخواهد بود، به دولت آمریکا 
توصیه کنند همچنان به دنبال توافق جدیدی با ایران 
باشد.  اندیشکده هریتیج در همین باره گزارش تحلیلی 
تقریبا ۲۰ صفحه ای نوشته که یکی از نتایج مهم آن 
این است که آمریکا باید به دنبال ایجاد توافق جدید با 
ایران رفته و به  صورت رسمی اعالم کند برجام مرده و 

قابلیت اجرایی شدن ندارد. 
نکته جالب توجه اینکه این نوع افراد و بنیادها تنها 
کسانی نیستند که از برجام انتقاد داشتند، و حاال بیش 
از هر زمان دیگری منتقدان برجام در داخل کشورمان 
هستند که اعتقاد دارند زمان فعلی، زمان پرداختن به 
اشللکاالت این قرارداد و تالش برای جبران شکسللت 
پیشین در بسللتن قراردادی قطعی و محکم با غرب 
است. از سال ۲۰۱5 که برجام به امضای طرفین رسید 
تا همین امروز که بیش  از ۶ سال از اجرایی شدن آن 
می گذرد، در داخل ایران نیز نقدهای زیادی به این توافق 
 شده است؛ در واقع اگر توافق برجام برای برخی گروه ها 
در داخل آمریکا توافقی بد بوده  است، در داخل ایران 
نیز منتقدان آن را توافقی کامال خوب برای کشورمان 
ندانسته و هم اینک بازگشت به آن را کامال به نفع منافع 
ملی کشور نمی دانند. اندیشکده هریتیج نوشته  است: 

»توافقی می تواند ضمانت اجرا داشته باشد که نواقص 
بنیادیللن توافق برجام را اصالح کند«. در این گزارش 
آمده  است: »توافق اصلی و اولیه برجام )همان توافقی که 
سال ۲۰۱5 میالدی به امضا رسید(، مملو از کاستی ها 
و نواقص بود و در عین  حال عمال به برنامه اتمی ایران 
مشروعیت می بخشید«. با توجه به این مساله می توان به  
صراحت بیان کرد اتفاقا نواقص برجام از دید ایران، عدم 
توانایی این توافق برای به رسمیت شناختن حق ایران در 
جهت رسیدن به دانش و انرژی صلح آمیز هسته ای بوده  
است؛ توافقی که نتواند آمریکا یا متحدانش را وادارد که 
به  حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای 
احترام بگذارند، در نهایت تنها چند ماه می تواند اجرایی 
شود و به دلیل اینکه منافع ملی کشورمان را نیز تامین 
نمی کند، خاصیت چندانی نخواهد داشت. بازگشت ایران 
و آمریکا به میز مذاکره )اگرچه این مذاکره برای مسائل 
هسته ای نیست و برای رفع تحریم هاست( نشان دهنده 
همین نواقصی است که گرچه در ظاهر چندان با اهمیت 
نشان نمی دهند اما در جزئیات مربوط به فعالیت های 
هسته ای ایران، اشکاالت زیادی ایجاد کرده و نمی تواند 
کارگشا باشد. در زیر به چند نمونه از نواقص برجام که 
نتوانست اهداف ایران را تامین کند، پرداخته می شود:

۱- ع�دم تضمین اجرای تواف�ق: یکی از بزرگ ترین و 
قابل  مشاهده ترین نواقص برجام این بود که طرف های 
غربی براحتی  توانستند آن را زیر پا گذاشته و در عمل 
آن را اجرایی نسازند. تنها بیرون آمدن ترامپ از توافق 
برجام نبود که آن را با شکسللت مواجه کرد، در طول 
یک  سال ابتدایی زمان دولت اوباما که این توافق به قول 
آمریکایی ها در حال اجرا شدن بود، تحریم های اساسی 
وضع شده علیه ایران برداشته نشد و طرف غربی بویژه 
آمریکایی ها هر بار بهانه جدیدی برای برنداشتن تحریم ها 
ارائه می کردند. در شرایط فعلی آمریکایی ها با اشاره به 
طرح مجلس شورای اسالمی برای لغو تمام تحریم ها 
علیه کشللورمان، به این نکته اشللاره می کنند که این 
زیاده خواهی ایران است اما حقیقت این است که برجام 
نتوانسته تضمین دهد حقوق ایران به رسمیت شناخته 
 شده و تحریم ها به  صورت دیگری اقتصاد کشورمان را 
نشانه نگیرد. در همین  حال صبر استراتژیک ایران برای 
اجرایی کردن تعهداتش در یک  سال ابتدایی زمانی  که 
آمریکا از برجام بیرون رفته بود، نشان داد حتی حسن 
 نیت نیز در این زمینه نمی تواند مؤثر باشد و در نهایت 
این توافق به نحوی نوشته  شده که هر کدام از رؤسای 

جمهور آمریکا با اشاره قلم خود می توانند از آن بیرون 
آمده و کل توافق را زیر سوال ببرند. 

2- مکانیس�م ماشه: مکانیسم ماشلله یکی دیگر از 
ایرادات اصلی برجام بوده که با گذر زمان تاثیرگذاری 
منفی اش بر پروسه پیشللرفت مذاکرات هسته ای و 
همچنین اجرایی شللدن توافق برجللام را به نمایش 
گذاشت. تا زمانی که کشوری مانند آمریکا یا هر کشور 
غربللی دیگری بللدون توجه به گزارش هللای آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره متعهد ماندن ایران به 
اجرای تعهدات برجامی، می تواند با توسللل به برخی 
گزارش های اطالعاتی دسللتکاری شده و همچنین 
ادعاهای بی اساس، مکانیسم ماشلله را فعال کرده و 
دوباره پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ببرد، 
نمی توان توقع داشت اجرایی کردن توافق هسته ای به 
مدت زیادی بتواند ادامه پیدا کند. اگرچه تالش های 
ترامپ برای فعال کردن مکانیسللم ماشه به شکست 
انجامید و رسوایی بزرگی برای ایاالت متحده به بار آورد 
اما ادامه یافتن این مکانیسم در توافق احتمالی جدید 
ایران با غرب می تواند بار دیگر اجرایی شدن این توافق 
را به حال روحی)!( انتخابات  ریاست جمهوری آمریکا 
و کسانی که سللکان هدایت کاخ  سفید را در دست 
می گیرند، منوط کند. اگر قرار باشد توافق هسته ای 
ایران با دنیا به رسمیت شناخته  شده و به  صورت دقیق 
اجرایی شود، باید به هر صورت ممکن جلوی تأثیرات 
مسائل داخلی کشورهای غربی بویژه آمریکا بر توافق 

بین المللی ای مانند برجام گرفته شود. 
3- برجام نقش�ی در حفاظت از امنی�ت ایران ندارد: 
یکی از ایرادات مهم برجام بویژه رفتار طرف های غربی 
و متحدان شان در منطقه با این توافق، این بود که توافق 
ایران با غرب نتوانست امنیت ایران و همچنین امنیت 
سایت های هسته ای و موشکی کشورمان را تامین کند 
و طرف غربی بویژه آمریکا که همکاری بسیار نزدیکی 
با رژیم صهیونیسللتی در تولید ویروس های مختلف 
مانند اسللتاکس نت داشت و بدین ترتیب قصد داشت 
بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران نیز تاثیرگذاری 
منفی داشللته باشللد، در طول دوران برجام نیز ادامه 
پیللدا کرد و پس  از آن، کار بلله خرابکاری و عملیات 
نفوذ در داخل تاسیسللات هسللته ای ایران کشید. در 
مذاکرات فعلی نه تنها بایدن تضمین نمی دهد دولت 
بعدی آمریکا یا حتی دولت خللودش دوباره از برجام 
بیرون نیایند، بلکه تضمین نمی دهد متحد اصلی اش 

در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی دست به اقدامات 
خرابکارانه در طول اجرایی شدن توافق جدید نزند. توافق 
برجام توافقی بود که به تایید و تصویب شورای امنیت 
سازمان ملل متحد رسید، این یعنی تمام کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد باید به آن پایبند باشند. اگر 
سازوکاری حقوقی در این زمینه در نظر گرفته نشود 
که بتواند جلوی اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی 
را بگیرد، بازگشت دوباره به برجام یا حتی بستن توافق 
جدید با آمریکا و متحدان غربی اش کامال بی اساس و 
بی ثمر خواهد بود و این وظیفه شورای امنیت است که 
سازوکار حقوقی برای مقابله با دولت هایی قرار دهد که 
به هر نحوی می خواهند تأثیر منفی بر اجرایی شدن 

این توافق داشته باشند. 
4- ب�ازه زمان�ی طوالن�ی اجرای�ی ش�دن برج�ام و 
محدودیت های هسته ای ایران: اگرچه مخالفان برجام 
در آمریکا و یا کشورهای اروپایی بر این عقیده اند بازه 
زمانی ۱5  سللاله یا حتی ۱۰  ساله برای برداشته شدن 
برخی تحریم ها و عادی شدن فعالیت های هسته ای ایران، 
بازه ای کوتاه اسللت و محدودیت ها بر برنامه هسته ای 
کشللورمان باید برای دهه های متمادی ادامه داشللته 
باشد، اما از منظر ایران این مدت  زمان بسیار طوالنی ای 
اسللت و با توجه به بدعهدی کشللورهای غربی بویژه 
تغییر و تحوالت عمده ای که در سیاست این کشورها 
به وجود می آید، نمی توان امید داشت هر توافق دیگری 
در آینده بتواند برای ۱۰ تا ۱5 سال آینده اش ادامه پیدا 
کند؛ اگرچه در نگاه بدبینانه ایران حتی نمی تواند انتظار 
داشته باشد این توافق تا پایان دولت بایدن نیز ادامه یابد. 
بنابراین مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که 
اعمال محدودیت ها بر برنامه هسللته ای ایران و پس  از 
آن به رسمیت شناختن کامل آن در مجامع بین المللی 
و بویللژه آژانس بین المللی انللرژی اتمی باید محدوده 
کوتاه تری داشته باشد و مساله هسته ای ایران به سرعت 

به سمت اقدامی عادی پیش برود. 
۵- مشکل اصلی؛ روح برجام! در گزارشی که تعدادی 
از اندیشکده های آمریکایی برای بررسی نواقص برجام 
تهیه کرده اند، آمده  است: یکی از دالیل عمده مخالفت با 
برجام و ناقص بودن آن این است که به مسائل موشکی 
ایران نپرداخته  اسللت. در این گزارش آمده  است: »در 
واقع ایاالت متحللده آمریکا نمی تواند فراموش کند در 
ژانویه ۲۰۲۰، ایران در پاسللخ به حمله پهپادی آمریکا 
که موجب ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 

جمهوری اسالمی ایران در نزدیکی فرودگاه بغداد شد، 
اقدام به شلیک بیش  از ۱۰ موشک بالستیک که حامل 
مواد منفجره فراوان بودند به پایگاه عین االسد که مقر 
نظامیان آمریکایی در عراق بود، کرد«. همین مساله نشان 
می دهد چرا ایران نباید ماجرای موشک های بالستیک 
خللود را به هیچ وجه در مذاکرات مطرح کرده یا زیر بار 
مذاکره برای مسائل دفاعی خود برود. در شرایطی که 
ایران توافق برجام را اجرایی کرده و آمریکا به تعهداتش 
عمل نکرده و از این توافق خارج شده بود، فرمانده سپاه 
قدس ایران که میهمان دولت عراق بود و در سللفری 
رسمی به این کشور رفته بود مورد هدف تروریست های 
آمریکایی قرار گرفت؛ اگر ایران بخواهد توان دفاعی اش در 
حوزه های دیگر مانند موشک های بالستیک یا پهپادها را 
مانند هسته ای محدود کرده یا آن را دودستی به غرب 
تقدیم می کند، دیگر چیزی برای دفاع از خود نخواهد 
داشت. از همین رو است که دولت آمریکا با وجود اینکه 
شعار بازگشت به برجام سر می داد، در هفته های اخیر 
دسللت به تحریم شللرکت ها و افرادی زد که در حوزه 
دفاعی و پهپادی ایران فعال بودند. یا اینکه این کشور 
هرازگاهی دست به تحریم کسانی می زند که در حوزه 
سایبری در کشور فعال هستند؛ یعنی در واقع ۲ موضوع 
دفاعی مهم و نوین در سیستم دفاعی کشور. اگر آن طور 
که آمریکایی ها در سال ۲۰۱5 و بعد از آن می گفتند، 
توسعه فعالیت های موشکی ایران نقض روح برجام بود، 
درواقع روح برجام یکی از علل اصلی مشکالت برجام 
و علت اصلللی ناکارآمد بودن آن بود، زیرا توان دفاعی 
ایران را بشللدت محدود می کرد و این مساله از سوی 

هیچ کشوری قابل قبول نیست. 
دولت جدید کشورمان بویژه اعضای تیم مذاکره کننده 
هسللته ای، خود به خوبی از نقایللص برجام آگاهند و 
می دانند چه مؤلفه هایی غیر از مؤلفه های گفته شللده 
در این تحلیللل، باعث مرگ زودهنللگام توافق ایران 
و آمریکا شللد. انتظار مللی رود در دور جدید مذاکرات 
»رفع تحریم ها« در وین، هر اقدامی که می شللود در 
نهایت منجر به رفع کاستی ها و نواقص برجام شده و 
بتواند به طرف غربی بفهماند اگر آنها دموکراسی دارند 
و تصمیم رؤسای جمهورشان برای ادامه دادن به یک 
توافق بین المللی مهم است، ایران نیز دموکراسی دارد 
و انتخابللات اخیر این پیام را به جهانیان مخابره کرده 
که مردم ایران زیللر بار زورگویی ها و خلف وعده های 

غرب نمی روند.

چرا ایران هم باید از نواقص برجام بگوید
یادداشت
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دور جدید گفت و گو های ایران و ۱+4 روز گذشته در وین آغاز شد

اولویت ایران : لغو تحریم ها

 »وطن امروز«  از محورهای  اقتصادی قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گزارش می دهد

 امضای قرارداد سه جانبه انتقال گاز با همسایگان شمالی به عنوان نمونه موفق بهره گیری حداکثری از ظرفیت های منطقه 
و گسترده  شدن سبد دیپلماسی می تواند موجب تحول در رویه سیاست  خارجی کشور شود

علی باقری: تا زمانی که کارزار فشار 
حداکثری آمریکا نفس می کشد، احیای 

برجام سخن گزافی بیش نیست

انریکه مورا: ما به طور کامل 
»حساسیت های سیاسی« دولت جدید 

ایران را به حساب خواهیم آورد

میخائیل اولیانوف: شرکت کنندگان در 
نشست بر سر برداشتن گام های فوری 

بیشتر توافق کردند

صفحات 2 و ۵

صفحه   2

مشت پر ایران در  مذاکرات


