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نقشه دش��من و روشهایی که برای پیشبرد
اه��داف خود به کار میگیرد ،از جمله موضوعاتی
بود که رهبر معظم انقالب در مراس��م س��الگرد
رحلت امام(ره) ب��ه آن پرداختند .رهبری در این
باره به  3شیوه فشار اقتصادی ،فشار روانی و فشار
عملی اش��اره کردند که هدف از بهکارگیری آنها
سیطره بر کشور و ملت ایران است.
بدیهی است مهمترین گام برای خنثیسازی
هر  3فشار ،آگاهی و شفافسازی برای عموم مردم
است.
فشار اقتصادی ،با توجه به ابزار تحریم که در
این راس��تا به کار گرفته شده ،بخوبی برای مردم
ملموس است و آگاهی آنها نسبت به این نوع فشار
به مراتب بیشتر از  2نوع دیگر است.
در حوزه فش��ار روانی هم ک��م و بیش مردم
واقف هس��تند ،هر چند نیاز است قشر نخبگانی
جامعه بویژه جوانان انقالبی در جهت افش��ای هر
چه بیشتر خدعههای دشمن در جنگ رسانهای
و روانی تالش کنند .البته در درجه اول نیاز است
مسؤوالن ذیربط انجاموظیفه کنند اما متأسفانه
بعضا شاهد این بودهایم عدهای از مدیران ،خود در
تله عملیات روانی دشمن افتادهاند!
اما فش��ار عملی که تا قبل از تشریح رهبری
ناشناختهتر از  2مورد گذشته بود ،اقداماتی است
که در توضیح آن گفتند« :نقشه دشمن این است
که از مطالبات مردمی سوءاستفاده کند .ممکن
است در یک ش��هری ،در یک نقطهای از کشور
یک عدهای مطالبهای داشته باشند ،جمع بشوند،
دنبال مطالباتند؛ مث ً
ال کارگرانی هستند ،دنبال
مطالبات کارگریاند یا مردمی در یک ش��هری
دنبال مطالبات شهری خودشان هستند .دشمن
در یک چنین مواردی نقش��ه میکشد ،عوامل
نفوذی خود را ،در واقع اشرار و انسانهای خبیثی
را به تعداد معدودی در این اجتماعات وارد میکند
تا اجتماعات آرام مردم را تبدیل کند به حرکت
ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه تا به این وسیله
کش��ور را و ملت را و نظام جمهوری اسالمی را
بدنام کند».
در تبیین مساله فشار عملی  2نکت ه قابل توجه
است:
اول اینک��ه رهبر انق�لاب در جریان تجمعات
میان  2گروه مردم مطالبهگر و سودجویان تفکیک
قائل میشوند.
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پرتاب اروپا به دنیای واقعی!

لزوم ارائه تحلیل درست از وضعیت برجام

حسن رضایی

اینکه کسی سعی کند مفاد
نگاهامروز
کامل یک قرارداد چندجانبه
را پس از خروج چند تن از طرفین ،همچنان بدون
تغییر اجرا کند ،در مقام مقایسه ،بیشباهت به این
نیست که بخواهی بر تن ارواح لباس بپوشانی! حاال
اما چرا میگوییم چند تن؟! پاسخ واضح است :از
قدی��م گفتهاند یکی مرد جنگی ب��ه از صدهزار!
خودمانیترش این است که سفرهدار سفره برجام،
آمریکا بوده و حاال که همو زیر میز زده ،نمیشود
روی ای��ن س��فره چندپاره ،ظرف گذاش��ت و باز
هم تناول کرد! جن��اب رئیسجمهور و دولت اما
نظرشان  180درجه با این دو دو تا چهارتای ساده
و بدیه��ی ،فرق دارد .همزمان اروپاییها به عنوان
طرف دیگر ماجرا دوست دارند ایران همچنان در
برجام بماند و برای این مهم ،دس��ت به هر کاری
هم میزنند .مثال موگرینی اخیرا ً گفته قرار نیست
بهخاطر ای��ران در مقابل آمریکا قرار بگیریم و در
باب مسائل موش��کی و منطقه ،نظر مشترکی با
آمریکا داریم!
تالشه��ای اروپ��ا البته به همی��ن محدود
نمیشود .آنها اخیرا ً طی نامهای رسمی از آمریکا
خواس��تهاند که لطفا! برای شرکتهای اروپایی
که بع��د از برجام ب��ه ایران رفتهان��د ،معافیت
تحریمی صادر کن! مدیران همان شرکتهای
مطرح در موضوع نامه اما ظاهرا ً هرگز به غلظت
گفتههای مقامات دولت ایران ،به توانایی اتحادیه
اروپایی برای کندن مویی از آمریکا هم اطمینان
ندارند! لذا بارشان را بر دوش گرفته ،یکی یکی
از ای��ران میروند ،تا جای��ی که اخیرا ً پژو هم از
عزم��ش برای ترک ایران گفته اس��ت .بگذارید
یک شمارش سر انگش��تی انجام دهیم :توتال،
پژو ،زیمنس ،آلیانتس ،ساگا ،دنیلی ،مرسک و
ایرباس! اگر خودتان هم یک جستوجوی کوتاه
اینترنتی کنید ،این لیست حتماً طویلتر خواهد
ش��د .همزمان رویترز خبر داده مقامات وزارت
خزان��هداری آمریکا دوره افتادهاند تا با س��فر به
کش��ورهای مختلف ،آنها را از تج��ارت با ایران
برحذر دارند؛ امری که نش��ان میدهد مدیران
شرکتهای اروپایی حساب و کتابشان درست
است!
باز در هم��ان روز رویترز در خب��ر دیگری از
شروع کاهش تدریجی خرید نفت ایران از سوی
پاالیشگاههای اروپایی هم خبر داده است .جناب
بعیدینژاد ،عضو تیم مذاکرهکننده هستهای که
این روزها س��فیر ایران در لندن شده اما به جای
دیدن ای��ن واقعیات دومین��ووار ،اینگونه توئیت
میکند« :حاال ايران در برجام اش��تباه كرد ،متن

عكس :فارس ،علیخارا

شکست
بعد ازشکست!

را دقي��ق مذاكره نكرد و اعتم��اد بيخودي كرد.
اروپا ،كانادا ،ژاپن ،روسيه و چين به عنوان اعضاي
معاهده آسيا-پاس��يفيك يا معاهده آب و هوايي
پاري��س يا نفتا كه ترامپ همه را رها كرد چطور؟
چرا بهجاي ديدن علت واقعي و مالمت دش��من،
خودمان را تحقير و تضعيف ميكنيم؟» بعیدینژاد
بخوبی میداند نه ترامپ ،بلکه اقدامات ش��خص
اوباما و دولتش نیز مک��رر برجام را نقض کرده و
او و دوس��تانش جز محکوم ک��ردن ،کار دیگری
نداش��تهاند! این را هم بهت��ر میداند که نه اوباما،
بلکه همین اروپاییهای موقشنگ هم در سالهای
 82تا  84چنان با ما بدعهدی کردند که هرگز از
حافظه تاریخی ایران و ایرانی نخواهد رفت.
با این حال ،او دوس��ت ندارد در قبال اوضاع
کنون��ی مس��ؤولیتی قبول کند .ما ه��م در پی
محکوم کردن هیچ کسی نیستیم .سخن اما این
است که دس��تگاه سیاست خارجی کشور حاال
دیگر باید حداقل به اندازه ش��رکتهای اروپایی
سیاس��ت به خرج دهد! یادمان نرفته ش��خص
موگرینی فروردینماه همین امس��ال از آمادگی
اروپا برای اصالح برجام مطابق خواس��ت آمریکا
خبر داده بود و بهتر میدانیم که مقامات اروپایی
بارها گفتهاند قرار نیس��ت بر سر مساله ایران به
جنگ تجاری یا راهبردی با آمریکا دست بزنند.
اینکه با همه این شواهد ،مقامات دولتی باز هم
بر برجام اروپایی اصرار میکنند ،امر غریبی است
ولی ابدا ً تازه نیس��ت! مقام��ات دولتی در زمان
مذاکرات برجام هم ،چنین ش��واهد روش��نی را
ندیدن��د و اگر از فحاشیش��ان به منتقدان هم
بگذریم ،میگوییم بهرغم اصرارهای رهبری به
دشمن اعتماد کردند!
ح��اال رهبر فرزانه انقالب ضم��ن آنکه دوباره
گفتهاند« :من به اروپاییها هم خوشبین نیستم!»
باز هم به تصمیمات عجیب دولتیها در این فقره
احترام گذاشتهاند .دستور اکید معظمله مبنی بر
شروع مقدمات رسیدن به ظرفیت  190هزار سو
توس��ط س��ازمان انرژی اتمی را میتوان امدادی
راهبردی به دولت در این زمینه دانست .دولتیها
به غلط مانند  5س��ال گذشته تصور میکنند در
اتاقهای دربس��ته و با مذاکره میش��ود چیزی را
تغییر داد .در دنیای واقع اما چنین نیست و طرف
مقابل تنه��ا و تنها به قدرت حری��ف در بیرون از
اتاق مذاکره چش��م میدوزد .دولت ایران باید پس
از خروج آمریکا از برجام ،در دنیای واقعی نش��ان
م��یداد قدرت تغیی��ر مع��ادالت را دارد و بازیگر
ماهرتری از ترامپ افساربریده است.
ادامه در صفحه 5

عباس شریفی

از ابت��دای فرآیند مذاکرات
دیدگاه
جبههبندیه��ا عمدت��ا به
 2قس��مت تفکیک میشد .قسمتی را موافقان
تش��کیل میدادند که عمدتا با ع��دم ورود در
جزئیات مذاکرات و فرار از متن قائل به کاربلدی
تیم مذاکرات بودند و در حوزه تخصصی حرفی
ب��رای گفتن نداش��تند و عدهای نی��ز نقدهای
فراوان��ی متکی ب��ه متن مذاک��رات و واقعیات
پیشرو داش��تند که عمدتا تم��ام توان دولت
برای گرفتن صدایش��ان به کار گرفته میشد.
در حال��ی ک��ه واقعیت جریان را ای��ن دو گروه
تش��کیل میدادند ،دولت ت�لاش وافری برای
معرفی دوقطبی دیگری داش��ت که عبارت بود
از کاس��بان تحریم و منجیان اقتصاد کشور .در
این مناقشه سرانجام دولت با در اختیار داشتن
ابزارهای قدرتمندش موفق به پیش��برد اهداف
خود ش��د و توافقی با کیفیت برجام را به امضا
رس��اند .چیزی ک��ه متکی به واقعیت نباش��د
س��رانجام برای همه روش��ن میش��ود اما گویا
دول��ت بنایی بر درک چنی��ن واقعیتی ندارد و
هنوز به ش��یوه نخنمای خود تمسک میجوید.
دول��ت در قبال خروج آمری��کا از برجام معتقد
است :در صورت نتیجه ندادن مذاکرات ایران با
کشورهای اروپایی و «خروج ایران از برجام ،همه
چیز به حالت اول خود برمیگردد و تحریمهای
ش��ورای امنیت بازمیگردد» .در همین راس��تا
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در پاسخ به
این سوال که «اگر ایران به این نتیجه رسید که
منافعش با برجام اروپایی تامین نشده و بخواهد
از برجام خارج شود چه وضعیتی پیش خواهد
آمد و آیا اروپا میتواند از مکانیزم حل اختالف
برجام استفاده کند» میگوید« :بله! اگر از برجام
خارج شویم همه چیز به حالت قبل بازمیگردد؛
ن روشن است و چیز عجیب و غریبی نیست.
ای 
اگر ما از برجام خارج شویم ...تحریمهای شورای
امنیت هم بازمیگردد».
ای��ن اظه��ارات در حالی بیان میش��ود که
گویا هنوز برجامی وجود دارد تا با س��ازوکار آن
بخواهیم به ادامه مسیر بپردازیم! اما باید دانست
با خروج آمریکا از برجام ،دیگر این سند حقوقی
موجودیتی نخواهد داش��ت تا از طریق بند 37
برجام اقدامی انجام شود و تحریمهای  6قطعنامه
قبلی بازگردد .سادهتر آنکه دیگر برجامی نیست
ک��ه رجوع به مواد  36و  37آن منجر به نتیجه
مورد اشاره (بازگش��ت تحریمها) شود ،چرا که
آمریکا از آن خارج شده است .حضور اروپاییها
و سایر کش��ورها در برجام نیز اساسا تاثیری بر

ماهیت برجام نمیگذارد ،چرا که به گفته رئیس
بانک مرکزی ،برجام ،تاکنون هیچ دس��تاوردی
نداش��ته ،ثانیا حدود  80درصد تعهدات بدون
فایده کشورهای  5+1متوجه آمریکا بوده که با
خروج آمریکا از برجام همین تعهدات نیمبند و
عملینش��ده نیز پوچ میشود و عمال چیزی از
برجام باقی نمیماند .بازگشت  6قطعنامه قبلی
شورای امنیت به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار است
زیرا مبنای صدور آنها حل مس��ائل باقیمانده یا
پیامدی(احتمال ابعاد نظامی برنامه هس��تهای
ایران) بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی
گزارشی به شورای حکام اعالم کرد با همکاری
ایران موضوع  PMDحل ش��د و دیگر موضوع
باقیمانده نیس��ت و آن را خاتمه یافته دانست.
بنابرای��ن از آنجایی که علت پیدایش و ماهیت
وجودی  6قطعنامه گذش��ته شورای امنیت از
بین رفته است ،امکان بازگشت نخواهد داشت.
رج��وع ب��ه برجام ب��ه معنای به رس��میت
شناختن قطعنامههای قبلی است .اگر اروپا در
چنین شرایطی با آمریکا همراه شود و قصدشان
تحریم مجدد ایران باشد ،باید به شکل جداگانه،
قطعنام��های جــدیــ��د را پیشنویس کرده و
برای تصویب به جلسه شورای امنیت ببرند .اما
این اقدام نیز نیاز به حمایت روسیه و چین دارد
که در ش��رایط فعلی احتمال وتــوی قطعنامه
توس��ط این کشورها بس��یار باال است ،چنانکه
پوتین ،رئیسجمهور روس��یه پ��س از دیدار با
مکرون اعالم کرد «کش��وری ک��ه به تعهدات
خود عمل کرده را نباید مجـازات کرد».
با این دالیل به نظر میرسد امکان جلوگیری
از راه پرض��رر برج��ام برای ایران وج��ود دارد و
دولت نباید با ایجاد دوقطبیهای کاذب و دور از
واقعیت ،به ادامه این مسیر غلط بپردازد .هر نوع
اهمال و سس��تی در این قضیه به معنای بازی
کردن با منافع مردم اس��ت و با وجود راه حلی
برای رها شدن از آن ،جز آسیب زدن به منافع
ملی معنای دیگری نخواهد داشت.

رهب��ر انق�لاب اس�لامی در س��خنان
هوش��مندانهای که در مراس��م بیستونهمین
سالگرد ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی
بیان فرمودند ،به نکات مهمی درباره برجام اشاره
کردند« :کمککنندگان به جنگ روانی دشمن
در داخ��ل ،امروز درصدد این هس��تند که یک
شکل معیوب از برجام را بر کشور تحمیل کنند.
دولتهای خارجی به دنبال این هستند و عدهای
در داخل هم تبلیغ میکنند که اگر این نش��ود،
جنگ میشود .این همان خواست دشمن است.
یک جمل ه کوتاه راجع به برجام بگویم :از برخی
دولتهای اروپایی اینجور برمیآید که اینها توقع
دارند ملت ایران هم تحریمها را تحمل بکند و با
تحریمها دستو پنجه نرم کند و هم از فعالیت
هستهای خود که نیاز قطعی آینده کشور است
دست بکشد و همین محدودیتها را ادامه بدهد.
من به این دولتها بگویم بدانند این خواب آشفته
تعبیر نخواهد شد .ملت ایران و دولت ایران این را
تحمل نخواهند کرد که هم تحریم باشند و هم
در محدودیت هس��تهای و حبس هستهای قرار
داشته باشند؛ این نخواهد شد».
براستی منظور معظمله از «توافق معیوب»
چیست؟ چه کس��انی «توافق معیوب» را خلق
میکنند؟ مکانیسم شکلگیری «توافق معیوب»
چگونه است؟ هزینهها و تبعات پذیرش چنین
توافقی برای کشور چیست؟
 -1به طور کلی شکلگیری یک «توافق معیوب»
معلول فعل و انفعال نامتوازن در  2سوی یک معادله
[یا معامله] است« .توافق معیوب» را بازیگرانی خلق
میکنند که در  2سوی یک معادله قرار دارند .عدم
تناس��ب میان «دادهها» و «ستاندهها» و «قابلیت
تفسیرپذیری تعهدات» از جمله فاکتورهایی است
که تحقق هر یک از آنها ،منجر به شکلگیری یک
«توافق معیوب» میشود .در «توافق معیوب» ،رفتار
بازیگران متاثر از یک «قاعده» یا «ساختار منظم»
نیس��ت ،بلکه هر لحظه بنیان این توافق میتواند
تحت تاثیر رفتار و س��لیقه یک بازیگ��ر فروریزد.
فراتر از آن ،در یک «توافق معیوب» ،مکانیسم حل
اختالفات نیز معموال به سود یک طرف معادله [و
نه هر  2طرف] تعریف میشود.
 -2هماکنون تروئیکای اروپایی در صدد تحمیل
توافق��ی معیوب ب��ه دولت و ملت ایران اس��ت؛
توافق��ی ک��ه در آن دادههای ایران مش��خص و
مطلق و در مقابل ،ستاندههای غرب ،نامحدود،
نامش��خص و متغیری از اراده مقطعی سیاسی
و اقتصادی بازیگران غربی است .در این «توافق
معیوب»«،تعهدپذیریمطلق»نزدسیاستمداران
اروپایی محلی از اعراب ندارد و صرفا ارائه یکسری
«تعهدات نسبی و ضمنی» موضوعیت دارد .میان
«تعهد ضمنی» و «تضمین قطعی» فاصله زیادی
وجود دارد و این دو واژه ،اساسا هموزن یکدیگر
نیس��تند .با این حال مقامات اروپایی درصددند
«تکرار تعهدات هس��تهای خ��ود در برجام» را
مترادف با «ارائ��ه تضمینهای قطعی» قلمداد
کنند .مکانیس��م شکلگیری این توافق معیوب
نیز چندان پیچیده نیس��ت؛ تئوری��زه کردن یا
عادیسازی معامله نامتوازن هستهای با غرب،
ارسال س��یگنالهایی مبنی بر احساس نیاز به
معامله با غرب و عدم بازخواست طرف غربی به
علت عدم انجام تعهدات خود در برجام ،هر یک
میتواند یکی از عوامل زمینهساز شکلگیری این
توافق معیوب باشد.
 -3رهبر انقالب 2 ،جزء اصلی یک توافق معیوب
را در سخنان حکیمانه اخیرشان تشریح فرمودند؛
جزء اول این توافق معیوب هستهای« ،تحریم» و
جزء دوم آن «تعهدپذیری» ایران اس��ت .در این
توافق ،میان «تعه��دات ایران» و «تضمینهای
طرف مقابل» تع��ادل و توازنی وج��ود ندارد(!)
نکته مهمتر اینکه چنین توافقی از حمایت کامل
ایاالت متحده و رژیم صهیونیستی نیز برخوردار
خواهد بود .مذاکرات فشرده «مایک پمپئو» وزیر
خارجه آمریکا با وزرای خارجه  3کشور اروپایی
در همین راستا قابل ارزیابی است.
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برادر ارجمند ،جناب آقای محمدحسین لطیفی
ما را در غم فقدان پدر گرانقدرتان شریک بدانید.
از خدای متعال برای آن فقید سعید علو درجات مسألت داریم.
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