مســـــــأله
جمهوری اسالمی ایران ،بخشــی از حاکمیت مانند رئیس جمهور بدون نظر دیگران
بویژهبدوناذنونظررهبریبخواهددرحوزهایبهاهمیتموضوعهستهایخودش
تصمیمبگیردواجراکندبامنطقحاکمیتیدرجمهوریاسالمیایرانسازگاریندارد.
ëëمنتقدان ادعا میکنند که دولت ،رهبــری را در جریان جزئیات قرار نمیدادند و نیز
اینکهبرجامداراینواقصیاستکهدرنتیجهعدولازشروطرهبریدربارهتوافقبوده
استوطبقهمینادعامیگویندکهدولتبایدمرگاینتوافقرااعالمکند
ایــنحرفبیشازهرچیزتوهینبهرهبریوتخطئهجایگاهایشــاناســت.ازقضا
اگرشــماســخنرانیهایرهبریراازابتدایمذاکراتبهبعدمرورکنیدشــواهدزیادی
حاکیازاشــرافایشــانبهجزئیاتپیدامیکنید.ایشــاندراوایلدورهایکهمذاکرات
آغازشــد،دریکســخنرانیتوضیحمیدهندکهچــرااجازهانجــامآنرادادند؛یعنی
علیرغمبدگمانیبــهطرفمقابل،اجازهانجاممذاکراتراصــادرکردند.بعدازآن
درطولمذاکراتوبعدازآنهمچندینباربهمواردیاشارهکردندکهحاکیازاشراف
ایشــانبرجزئیاتروندمذاکراتاست.رهبریدرتیرماهســال 94جاییدرحمایتاز
تیممذاکرهکنندهمیگویند«اکثر ّ
حضاریکهاینجاتشریفدارید،ازمحتوایمذاکرات
خبرندارید؛اگرشماهمازمحتوایمذاکراتوجزئیاتمذاکراتوآنچهدرمجالسمی
گذرد ّ
مطلعبودید،بهبخشــیازآنچهبندهگفتم،حتماًاذعانمیکردید».اینجمله
ایشاننشانمیدهدکهایشانازجزئیاتمذاکراتاطالعداشتند.ازسویدیگر،ایشان
درطــولمذاکراتچهدرســخنرانیهایعمومــیوچهدردســتورالعملها،خطوط
قرمزیبرایتیممذاکرهکنندهترســیمفرمودندکههمنشاناز«اشراف»ایشانوهم
«نظارتمستمر»ایشانبرفرآینددارد.مثالًدرجایدیگریایشانبازتصریحمیکنند
که«منهموارهمسائلکالن،چارچوبهایمهموخطوطقرمزرابهمسئوالنکشور،
بهرئیسجمهورمحترمکهماباایشــانجلســاتمرتبداریمودرمواردمعدودیبه
وزیرمحترمامورخارجهگفتهام»شــماازهیچکجایاینجملهنمیتوانیداســتنباط
کنیدچراغسبزدادندیااختیاراتویژهوخارجازقانونبهکسیدادند.بعددرسخنرانی
دیگری،تصریحمیکنندکه–علیرغماشــرافبرجزئیات-رویهکلیایشــانمداخله
درجزئیــاتنیســت،امــااگرالزمباشــدحتــیدرجزئیاتهــمورودمیکننــد.رهبری
خــودتوضیحدادهانــدکهوقتیمیگوینددرجزئیاتمداخلهنمیکنند،منظورشــان
چگونهجزئیاتیاســت:ایشانمیفرمایند«خصوصیاتکوچککهتأثیریدرتأمین
آنخطــوطکالنندارد».پسبهعبارتدیگر،اگرجزئیاتیباشــدکهدرتأمینخطوط
کالنتأثیریداشتهباشداتفاقاًآنجزئیاتموردتوجهایشاناستوخودراموظفبه
ورودمیدانند.کمااینکهدرمواردیایشانصراحتاًحتیدرسخنرانیعمومیدرمورد
برخیازجزئیاتبسیارریزفنیهماظهارنظرکردند؛ازآنجملهکهخودشانهممثال
زدند چند مورد اختالفی با طرف مقابل درباره الیاف کربن و نحوه محاســبه 300کیلو
ذخایر اورانیوم غنی شــده بــود .در این موارد
رهبــریصراحتاًدرایــنموضوعاتریزفنی
خطاب بــه دکتر صالحــی از تریبون عمومی
در آخرین نشست کمیسیون
دستورالعملصادرکردند.بنابراینمجموع
شــواهد و ســخنرانیها و روال کار در نظــام
مشترک که همه طرفها از
حکومت جمهوری اســامی نشان میدهد
ً
جمله اروپاییها مکررا بر
اصوالًچنینفرضیاتیمحلیازاعرابندارد
ضرورت حفظ برجام تأکید
کهدولتدرچنینموضوعاتمهمیبتواند
یــابخواهــدبدوننظــرســایرارکاننظــامبه
داشتند و صراحتاً ریشه بحران
خصوص مقام معظم رهبــری اقدامی کند
کنونی را در اقدامات امریکا
یاتصمیمبگیرد.
ëëتحوالت جاری پیرامــون اجرای برجام به دانستند .هیچ حرفی از مکانیزم
نقطهای رســیده
است که شــماری در داخل ماشه و بازگرداندن قطعنامهها
کشورمعتقدنداساساًبودونبودبرجامفرقی
هم نزدند .آن اشاراتی که در
نداردوصبراستراتژیکایرانوحتیمتوقف
کردن مرحلهای تعهدات برجامی نتیجهای
فضای سیاسی و رسانهای به
برای محقق شــدن منافع ملی ایران نداشته
توسل به مکانیسم حل و فصل
است.پاسخشمابهاینانتقادات
چیست؟دو اختالفات برجام شده هم الزاماً
دربــاره دســتاوردهای برجــام بایــد
مقطع پیــش از خــروج امریکا از ایــن توافق
به معنی اینکه این مسیر را تا
وپــسازخروجاینکشــورراازهــمجداکرد.
انتها بروند و به مکانیسم ماشه
مــنفکرمیکنــمافرادمطلــعومنصفبه
برسد نیست
خود اجازه نمیدهند مدعی شــوند برجام
هیچگاه منفعتی برای کشور نداشته است؛
ایــندیگــربحثعــددورقــموآماراســت،
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دسترســیایرانبهمیلیاردهادالرداراییهایکشورکهدرخارجازکشورمتوقفشده
ودردســترسمانبود،تحولدرروابطبانکیکهقبلازبرجامکامالًقفلبود،تسهیل
شــدنمراوداتتجاریوصنعتیباشــرکتهایمختلفخارجیوبســیاریموارد
دیگرهمه ازپیامدهایحاصلشدنبرجامتاپیش ازخروج امریکابود.هنگامیکه
امریکاازبرجامخارجشــد،نشــاندادهشــدچهمیزانتحوالتدرهمانزمانکوتاه
اجرایبرجامشــکلگرفتهبود.چنانکهبعدازخروجامریکاآمارواخبارهرروزاعالم
میشــدکهچهتعدادشرکتازایرانمیروندوچهمسیرهاییدرحالمسدودشدن
استوازایندست.خباینسرمایهگذارهاوشرکتهاچهوقتآمدهبودندکهبعد
ازخروجامریکاهرروزمیگفتیمدرحالرفتنهســتند؟اینهــادرهماندورهبرجام
آمدهبودند.قبلشکهنبودند.ضمناینکهاصوالًفضایمثبتیهمترسیمشدهبود
وهمینباعثشدکهتوجهشمارزیادیازسرمایهگذارانخارجیجلبشودوآماده
ورودبهبازاراقتصادیایرانشــوند.امااینهاجزوفرآیندهایزمانبراســت.نمیشود
آنهاراظرفمدتکوتاهیاجراییکرد.بههرحالدردورهاجراییشدنبرجامتاقبل
ازخروجامریکا،تحققمنافعاقتصادیوتجاریایرانملموسبودووقایعبعدازآن
بهخوبینشــاندادماچهمنافعیدراینمدتداشــتیمکهبعدتحتفشــارامریکا
کاهشپیداکرد.
دردورهبعــدازخــروجامریــکاهمبازاینطورنیســتکهبرجامبــرایمامنفعت
نداشــتهباشدوبودونبودآنیکیباشد.برجامهمینحاالهمچارچوبوسنگبنای
محکمیبرایروابطسیاسیواقتصادیمابابسیاریازکشورهااست.وقتیمیگوییم
برجام،منظورکارکردآنبهعنوانراهحلیاســتکهقطعنامههایشورایامنیتراو
پرونــدهپــی.ام.دیدرآژانسراازمیانبرداشــتوبدوناینمهــم،زمینهزیادیبرای
همکاریوتعاملباکشورهایدیگرمتصورنبود.ازیادنبریمیکوقتاستکشورهای
جهان،شرکتها،بانکهایشانوافرادحقیقیوحقوقیشانتحتفشارامریکاقرار
میگیرندتاباایرانکارنکنند.یکوقتیهمهستکهخوداینکشورهابهلحاظتبعیت
ازقطعنامههایشورایامنیتبهاینالزامقانونیوحقوقیمیرسندکهنبایدباایران
کارکنندوکارباایرانرامنعکنند.بینایندووضعیت،تفاوتاززمینتاآسماناست.در
حالتاولامریکافشارمیآوردوکشورهاتحتفشارآندرهمکاریشانباایراندچار
محدودیتهاییمیشــوند،اماهمیشــهمیتوانراهیپیداکرد.کمااینکهدربسیاری
مواردشــرکتهاوبانکهــاوافرادتــاشکردندراهپیداکنندوکشورهایشــانحداقل
جلویآنهارانمیگرفتند.
ëëخب االن هم انتقادات به این دســته از کشــورها وجود دارد کــه اراده کافی در میان
شرکایتجاریبرجاموجودنداردتابهرفعمانعتراشیامریکاکمککند.
منهمنمیگویمهمهکشورهایمختلفآمدهاندوبهروابطتجاریباایرانکمک
کردهاند،نهخیلیهاهمتحتفشــارامریکاعقبنشســتند.امابههرحالخودشــان
مانعتسهیلرابطهمیانبخشهایاقتصادیباایراننشــدهاندودرمواردزیادیهم
(کهطبعاًجایبحثعمومیآننیست)بسیاریازکشورهاکمکهایخوبیبهتداوم
روابطاقتصادیکردهاند.اینوضعیترامقایســهکنیدبایکوضعیتیکهقطعنامه
یاقطعنامههایفصلهفتمیشــورایامنیتبرایهمکاریباایرانمانعایجادکند.
اگــربهیادداشــتهباشــید،دردورهقبلازبرجــاموبرپایهقطعنامههایســازمانملل
بخصوصقطعنامه1929بسیاریازکشورهاوبلوکهایمنطقهایخودشانمقررات
تحریمیعلیهایرانگذاشــتهبودند.چنانکهمقرراتتحریمیعلیــهایراندراتحادیه
اروپایی،کانادا،استرالیاوژاپنوبسیاریازکشورهاوجودداشتواینکشورهاازاقداماتی
کــهدرجهــتاجــرایقطعنامههاعلیهایــرانکردهبودندبهشــورایامنیــتوکمیته
تحریمها(همانکمیته)1737گزارشمیدادندوخودشانفعاالنهتحریمهاراعلیه
ایراناعمالواجرامیکردند.آنوضعیتکجاواینکجاکهکشــورهابرعکسگذشته
معتقدبههمکاریباایرانهستند؛امابافشارهایامریکاهمروبهروهستند.خباین
دووضعیتخیلیبایکدیگرمتفاوتاستومابعدازخروجامریکابااینحالتروبهرو
بودیموهستیم.یعنیافرادوشرکتهابانکهاوکشورهامعتقدبهکارباایرانهستند
اماازامریکامیترســند.لذابســیاریازاینکشورهاسعیکردندراههاییپیداکنندکهاز
دیدامریکابهدورباشد.
نکتهدوموخیلیمهمبحثهزینهایاســتکهامریــکابرایتحریمایرانمتقبل
میشود.االنامریکاازنظرسیاسی،مالیونیرویانسانیهزینهگزافیمیکندتابتواند
تحریمهایــشرابــاموفقیتبهدیگــراندیکتهوآنهــارامجبوربهاجراکند.ســفرهای
مداوممقامهایامریکادرسطوحمختلفبهکشورهایدیگر،اختصاصوقتزیادی
ازدیپلماتهایامریــکادرنقاطمختلفجهانبرایپیگیریتحریمهایایرانفقط
بخشکوچکیازتالشهاییاستکههزینهسنگینیرابهامریکاتحمیلمیکند؛زیرا
تحریمهایامریکایکجانبهاستومبنایبینالمللیندارد.بنابرایناینکشوردرکنار
ابــزارتهدیدبایددرخیلیجاهاازابزارتطمیعهماســتفادهکنــدوامتیازاتیراناچاربه

