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سیاسی

وطن امروز

شماره 5 2659

گزارش «وطن امروز» درباره شگفتزدگی آمریکاییها از ادامه حضور ایران در برجام
و برآورد آنها درباره امیدواری دولت روحانی به شکست ترامپ در انتخابات 2020

بوی پیراهن دموکراتها

گروه سیاسی :زمانی که دونالد ترامپ برای پیروی از سیاستهای صهیونیستها و متحدان عربش در منطقه ،آمریکا را از توافق هستهای با ایران
بیرون آورد ،رسانههای غربی در انتظار واکنش شدید ایران به این مساله بودند .در آن زمان اما مسؤوالن دولت حسن روحانی بر این عقیده بودند
میتوان بدون آمریکا نیز مسیر برجام را به پیش برد .بعد از آن زمانی که اتحادیه اروپایی نیز با گذاشتن شرط و شروط موشکی و مالی و قوانین FATF
و فعالیتهای منطقهای ایران ،اجرایی شدن راهکار ویژه مالی را تنها به کمکهای بشردوستانه محدود کرد ،باز هم رسانهها از اینکه ایران واکنش
تندی نسبت به بدعهدی اروپاییها و وقتکشیشان نشان نداد تعجب کردند .حاال اما رسانههای آمریکایی به این نتیجه رسیدهاند احتماال دولت
روحانی در انتظار فرصت دیگری برای رو آوردن دوباره آمریکا به اجرای توافق هستهای است و همین امیدواری باعث شده گامهای محتاطانهتری
درباره اجرایی کردن برجام بردارد.
این نشریه در ادامه با اشاره به تعهدات برجام ،درباره اکتبر
کمتر از یک سال از دیدارها و جلسات غیر رسمی ظریف آمری��کا را به جایگاه قبلیاش در رهبری جهان برس��اند .اگر
و جان کری برای نجات برجام میگذرد .در این جلسات که این اقدام در دولت بعدی انجام ش��ود و رئیسجمهور بعدی  2023مینویسد« :در این روز همچنین این پیشبینی وجود
در ماههای منتهی به خروج آمریکا از برجام برگزار شد ،تالش آمریکا دوباره به توافق هس��تهای با ای��ران بازگردد ،در واقع دارد که ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد که امکان دسترسی
میشد حسن نیت آمریکاییها در برخورد با برجام به نمایش آمریکاییها به تمام خواس��تههای خود در ماجرای توافق با بیش��تر آژانس به تاسیسات هستهای ایران را میدهد .در این
گذاشته ش��ود اما خروج ترامپ از برجام نش��ان داد راهکار ایران رس��یدهاند؛ فعالیتهای هس��تهای ایران متوقف شده روز گم��ان میرفت ایاالت متحده نی��ز باید تمام تحریمهای
دیگری برای نجات این توافق وجود ندارد .جان کری بعد از اس��ت ،آمریکا به تعهدات��ش عمل نک��رده و تحریمها برای آمریکایی و از جمله تحریمهای تصویبش��ده توسط کنگره
آن به طرف ایرانی گفته بود تا پایان دوران ریاستجمهوری م��دت زیادی ایران را تحت تاثیر قرار داد ه و منافع منطقهای را کام�لا لغو کرده و تنها به تعلیق آنها بس��نده نکند .در این
ترام��پ صبر کنید و بعد از آن میتوان دوباره رئیسجمهور آمریکا و متحدانش تامین شده اس��ت .اروپاییان هم اهداف روز همچنی��ن انتظار میرفت تمام محدودیتهای س��ازمان
بعدی را (در صورتی که ترامپ دوباره به عنوان رئیسجمهور دیگر را مثل نقش منطقهای ایران و موشکهای بالستیک و ملل درباره فعالیتهای موشکی ایران نیز برداشته شود .با این
مسائل اقتصادی و ...به نمایندگی از آمریکا انجام دادهاند ،تنها حال واقعیت سیاسی این است که کنگره تمایلی به انجام این
انتخاب نشود) وادار به پذیرش توافق هستهای کرد!
به گ��زارش «وطن ام��روز» ،جدا از ع��ادت آمریکاییها تخریب وجهه آمریکا در ح��وزه بینالمللی باقی میماند که کار ن��دارد و این تاریخ میتواند زمان مناس��بی برای به پیش
توگوهای جدید و رس��یدن به توافقی جدید درباره
بردن گف 
به پیش��برد سیاس��تهای دیپلماتیکشان به وس��یله ابزار آنهم با رئیسجمهور بعدی آمریکا ترمیم میشود!
فارین پالیس��ی در ادامه اما به مواهب��ی که ترامپ برای فعالیتهای هستهای ایران و ایجاد محدودیتهای دیگر باشد.
زور و تحری��م ،ای��ن روزه��ا با توج��ه به پدیدههای��ی که از
رفتار دموکراتها مش��اهده میش��ود ،میتوان گفت دادن آمریکا در مساله برجام به ارمغان آورده است نیز اشاره کرده این مس��اله بدین معنا اس��ت که ایران باید تا آن زمان موافق
توگو با آمریکا درباره میزان غنیس��ازی ،س��طح ذخیره
امیدهای واهی و وقتکش��ی نیز به یک��ی از ابزارهای اصلی اس��ت« :س��وال پیچیدهتر در این باره این اس��ت که ایاالت گف 
سیاس��ت خارجی آمریکاییها تبدیل ش��ده اس��ت .اگر در متحده چگونه باید به برجام بازگردد؟ مطمئنا این اش��تباه اورانیوم و تعداد س��انتریفیوژها باشد ،چرا که بر اساس توافق
زمان گفتوگوهای هس��تهای آمری��کا نقش پلیس خوب و بزرگی خواهد ب��ود که رئیسجمهور آمریکا به همان توافق قبلی ،دیگر نمیش��د محدودیتی در این باره بعد از  8س��ال
فرانس��ه نقش پلیس بد را بازی میکردند تا ای��ران را وادار قبلی س��ال  2015بازگردد .بهتر است رئیسجمهور بعدی اجرایی کرد .در آن زمان ایاالت متحده باید این اطمینان را به
کنند به خواستههای غرب درباره برنامه هستهایاش پاسخ از امتیازات��ی که خروج ترامپ از برجام برای آمریکا به وجود ایران در مذاکرات بدهد که نمیخواهد تمام برنامه هس��تهای
بدهد ،اعتماد بیش از حد دولت ایران به دموکراتها نش��ان آورده اس��ت اس��تفاده کند و به بسیاری از مسائل باقیمانده ایران را متوقف کند و نیازهای ایران درباره برنامه هستهایاش
توگوها مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد».
داد آمری��کا از این اب��زار برای دادن نق��ش پلیس خوب به در روابط ایران و آمریکا و همچنین رویارویی دو کش��ور در میتواند در گف 
این پیشنهادات در حالی توسط تحلیلگر فارین پالیسی
دموکراتها و پلیس بد به جمهوریخواهان اس��تفاده کرده حوزههای مختلف پرداخته و درباره آینده برنامه هس��تهای
اس��ت .با این حال میتوان از تعجب و ش��گفتی رسانههای ایران نیز مسائل دیگری را مطرح کند .پیام اصلی در این باره مطرح ش��ده است که در توافق برجام نیز همین موارد مورد
آمریکایی متوجه شد آنها تصور نمیکردند در ایران کسی در به ایران و کل جهان باید این باشد :ما کامال خواهان بازگشت توج��ه ق��رار گرفته ب��ود و آمریکا باز هم ب��دون هیچ دلیل
دام این س��ناریو بیفتد و حاال بر این عقیدهاند که میتوان از به توافق هستیم اما در ابتدا باید گفتوگو کنیم» .این یعنی قانعکنندهای از آن خارج ش��د و اصوال نمیتوان تضمینی از
اینکه رئیسجمهور بعدی آمریکا در قبال بازگشت به برجام آمریکا گرفت که روسای جمهور بعدی این کشور همچنان
این اقدام استفاده کرد.
به توافقات بعدی خود نیز پایدار بمانند.
نشریه «فارین پالیسی» در شماره جدید خود در مقالهای باید امتیازات جدیدی از ایران دریافت کند.
این نش��ریه آمریکایی در ادامه خاطرنش��ان کرده است
نش��ریه آمریکایی با اش��اره به رفتار دولت ایران در زمان
خاطرنشان کرد رئیسجمهور بعدی آمریکا -اگر شخصی غیر
از ترامپ باشد -میتواند به خاطر منافع آمریکا هم که شده خ��روج آمری��کا از توافق هس��تهای و اینکه ای��ران واکنش ب��ا توجه به برخی تهدیداتی که توس��ط تعدادی از مقامات
دوباره به توافق هستهای با ایران بازگردد .این نشریه نزدیک درخوری در این باره نش��ان نداد ،به این نتیجه رس��یده که ایران��ی درباره ضرورت بی��رون آمدن ای��ران از برجام و پی
به دموکراتها بر این عقیده اس��ت که سازوکارهای پیموده منافع ایران نیز ایجاب میکرده اس��ت با وجود عقبنشینی گرفتن فعالیتهای هس��تهای این کشور مطرح شده است،
ش��ده برای حفظ برجام شاید نتواند تا چند سال آینده دوام ترام��پ از ای��ن توافق ،همچن��ان مف��اد آن را اجرایی کند« .باید نامزدهای انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال »2020
آورده و ای��ران را همچنان پایبند به تعهداتش نگه دارد و به بنابراین این فرضیه را مطرح کرده است که این رفتار نشان خاطرنش��ان کنند تنها در صورتی تمای��ل به مذاکره دوباره
همین دلیل بهتر اس��ت باز هم دموکراتها وارد بازی توافق میدهد بازگشت آمریکا به توافق ،کامال به نفع ایران خواهد ب��ا ایران برای رس��یدن به توافق هس��تهای جدید دارند که
ش��وند و در صورتی که انتخابات ریاستجمهوری را بردند ،ب��ود و به همین دلیل آمریکا باید برای پیوس��تن دوباره به ایران تضمین دهد از توافق فعلی هس��تهای خارج نمیشود:
توافق هستهای ،در مقابل ،چیزی از ایران بخواهد .به عبارتی «آنه��ا باید این پیام را به ایران برس��انند که رئیسجمهور
دوباره به توافق هستهای با ایران بازگردند.
در تحلی��ل فارین پالیس��ی آمده اس��ت« :بس��یاری از این نش��ریه آمریکایی اینگونه ارزیابی کرده است که دولت بعدی آمریکا نه میتواند و نه میخواهد که دوباره به همان
تحلیلگران از جمله تحلیلگران ما (نشریه فارین پالیسی) از حس��ن روحانی بش��دت به همین توافقی که ای��ران از آن ق��راردادی بازگردد که آمریکا زمان��ی از آن بیرون آمده بود.
رئیسجمهور بع��دی آمریکا زمانی که
پایبندی ایران به توافق هس��تهای سال
میخواهد به توافق هس��تهای با ایران
 2015ب��ه رغم خروج آمری��کا از این
بازگ��ردد باید تاکید کن��د در طول این
توافق و اعمال دوباره تحریمها توس��ط
فارین پالیس�ی به مواهبی که ترامپ برای آمریکا در مس�اله برجام به ارمغان آورده اشاره کرده
مدت ایران باید ب��ه تمام تعهداتش در
دولت ترامپ شگفتزده شدهاند» .این
اس�ت :سوال پیچیدهتر در این باره این اس�ت که ایاالت متحده چگونه باید به برجام بازگردد؟
برجام پایبند باش��د و در شرایط جدید
نشریه معتقد است دولت ایران بشدت
مطمئنا این اش�تباه بزرگی خواهد بود که رئیسجمهور آمریکا به همان توافق قبلی سال 2015
نیز اجازه نظارت کام��ل و بدون قید و
روی انتخاب��ات بعدی آمریکا در س��ال
بازگ�ردد .بهتر اس�ت رئیسجمهور بع�دی از امتیازاتی که خروج ترامپ از برج�ام برای آمریکا
ش��رط به بازرس��ان آژانس بینالمللی
 2020قم��ار کرده اس��ت و امید دارد
به وجود آورده اس�ت اس�تفاده کند و به بسیاری از مس�ائل باقیمانده در روابط ایران و آمریکا و
انرژی اتمی را داده ش��ود و به سواالت
رئیسجمهور بعدی ،اقدام دولت ترامپ
همچنین رویارویی دو کشور در حوزههای مختلف پرداخته و درباره آینده برنامه هستهای ایران
جدید در این باره نیز پاس��خ مناس��ب
را جب��ران کند .به همین دلیل پاس��خ
نیز مسائل دیگری را مطرح کند.
دهد».
تحلیلگر این نش��ریه به این س��وال که
ب��ر اس��اس نظریه ای��ن تحلیلگران
آیا واقعا رئیسجمهور بعدی آمریکا -هر
کسی غیر از ترامپ -باید به این توافق پایبند بماند و دوباره بهرهای نبرده ،نیاز دارد و برای بقای آن حاضر است تعهدات آمریکایی ،س��ومین محور در گفتوگوه��ای جدید ایران و
آمری��کا بر این مبنا باید باش��د که ایران تضمین دهد حتما
به آن بپیوندد؟ «بله قاطع» است .از نظر تحلیلگر این نشریه دیگری نیز بدهد!
درباره فعالیتهای موش��کیاش با آمریکا و سایر قدرتهای
که معتقد است بس��یاری از تحلیلگران دیگر آمریکایی نیز ■■این هم از بندهای غروب آفتاب!
این نش��ریه آمریکایی در ادامه گزارش به بندهای غروب جهانی مذاکره خواهد کرد .به دس��ت آوردن این نوع توافق،
با این نظر موافق هس��تند ،توافق هس��تهای با ایران یکی از
معاهدات بسیار متمرکز ،با جزئیات فراوان و تقویت شدهای آفت��اب که محدوده زمانی اجرای تعهدات ایران در برجام را حتی در سالهای آینده نیز به نظر بسیار مشکل میآید ،چرا
است که با وجود آنکه ایاالت متحده از آن خارج شده است ،تعیین کرده اش��اره کرده است و میگوید با توجه به اینکه که موش��کهای ایران ،در واقع ستون اصلی ابزار دفاعی این
همچنان توانسته به حیات خود ادامه دهد و دقیقا همانطور سال  2023نخس��تینبازه زمانی اجرای تعهدات ایران تمام کشور را تش��کیل میدهد و مقامات ایرانی نیز بارها هشدار
که طراحی ش��ده است ،اجرایی میش��ود؛ بدین ترتیب که میش��ود؛ میتوان به بهانه گفتوگو ،بار دیگر ایران را وادار دادهاند به هیچ وجه موضوع موشکها را در مذاکرات مطرح
بسیاری از ابعاد فعالیتهای هستهای ایران محدود و متوقف ک��رد در این تاریخ به گفتوگوها بپیون��دد تا در این حالت نخواهند کرد .با این حال طرف مذاکرهکننده آمریکایی نباید
و توانایی ایاالت متحده برای کش��ف هرگونه اقدام ایران در تعطیلی برنامه هس��تهای ایران ادامه پی��دا کند .آن هم در ایران را تحت فش��ار بگذارد که در یک توافق جامع به تمام
حالت��ی که آمریکا حتی یک م��ورد از تعهدات خود را انجام این نگرانیها پاس��خ دهد و فقط بای��د با ایران به این توافق
راستای برنامههای هستهایاش بیشتر شده است.
اگرچه ایران از آمریکا به دلیل خروجش از توافق هستهای نداده و اروپا نیز تعهدات برجامیاش را در اندازه دادن غذا و برسد که درباره این موضوعات در فرصتهای بعدی حتما با
آمریکا گفتوگو و مذاکره خواهد کرد.
و اعمال دوباره تحریمها شکایت کرده است اما کارشناس این دارو به ایران پایین آورده است.
در نهای��ت در ای��ن توصیهنام��ه به مس��ؤوالن و مقامات
تحلیلگ��ر این نش��ریه آمریکای��ی نقش��ه راه دقیق و با
نشریه آمریکایی بر این باور است که اگر رئیسجمهور بعدی
آمریکا میخواهد این کش��ور باز هم از مواهب و منافع توافق جزئیاتی را برای این کار طراحی کرده اس��ت .او بیان کرده آمریکایی و نامزده��ای انتخابات س��ال  2020آمریکا آمده
بهرهمند شود ،بهتر است دوباره وارد برجام شود .البته مواهبی اس��ت« :میتوان اکتبر س��ال  2023را تاری��خ اصلی برای اس��ت که در مرحله آخر باید ایران را قانع کرد درباره مسائل
که برای ایاالت متحده در این باره وجود دارد تنها در برخورد رس��یدن به توافق جدید و اجرایی کردن آن به جای توافق منطقهای نیز وارد مذاکره با آمریکا شود .دو موضوع محوری
توگوها مانند
با برنامه هستهای ایران نیست ،چرا که این مواهب هم اینک قبلی تعیین کرد این تاریخ البته تاریخ ناش��ناختهای نیست در این باره میتواند سوریه و یمن باشد .این گف 
نیز بدون اینکه انتظاری از آمریکا وجود داش��ته باش��د ،به او و تاریخی اس��ت که پیش از این در توافق هستهای از آن به آنچه در توافق هس��تهای مد نظر ق��رار گرفت ،نباید تنها به
میرس��د .یعنی دولت ایران بدون اینکه کمترین آوردهای از عنوان «روز انتقال» یاد میش��ده اس��ت .در این روز آژانس قدرتهای جهانی مثل چین ،روس��یه ،اروپا و آمریکا محدود
آمریکا دریافت کند؛ بخش عمدهای از برنامه هس��تهای خود بینالمللی انرژی اتمی باید تصریح کند بعد از  8سال نظارت شود و ایران باید راضی شود با کشورهای منطقه مانند اعراب
را تعطیل کرده اس��ت .مسالهای که این روزها بیشتر از قبل گس��ترده بر فعالیتهای هستهای ایران ،هیچ اقدامی که در و همینطور رژیم اسرائیل نیز در این باره وارد مذاکره شود و
توگوها حضور داشته باشند.
برای تحلیلگران آمریکایی اهمیت دارد حضور دوباره آمریکا جهت رس��یدن به بمب هستهای باشد در ایران انجام نشده آن نیز باید در این گف 
بدی��ن ترتیب به نظر میرس��د پازلی که پی��ش از این
در عرصه جهانی به عنوان رهبری جهانی است .اگرچه آمریکا اس��ت و بدین ترتیب زمینه برای گرفتن امتیازات بیشتر از
به اهدافش در مقابله با برنامه هستهای ایران در برجام رسیده سوی ایران فراهم میشود اما به نظر میرسد نقشه راه آمریکا نخس��تینقطعه آن را ترام��پ روی زمین مقابل��ه با ایران
اس��ت اما خروج ترامپ از این توافق ،میزان پایبندی آمریکا این است که بعد از  8س��ال اجرایی نکردن توافق ،برداشته چیده بود ،کمکم در حال تکمیل اس��ت .ش��اید چندان هم
به توافقهای بینالمللی را زیر س��وال برده و از ابهت و نقش نشدن تحریمها و مخالفت با اجرایی شدن تعهدات غربیها مهم نباش��د رئیسجمهور بعدی آمریکا دموکرات باش��د یا
آن به عنوان کشوری که داعیه رهبری جهان را دارد کاسته در برج��ام ،این زمان ،زمان خوبی برای رس��یدن به توافقی جمهوریخواه ،در هر صورت ،مسالهای که قطعی است ،این
است ،به همین دلیل بهتر است رئیسجمهور بعدی ،با نشان دیگر با ایران اس��ت که بیش از این فعالیتهای هستهای و است که پازل نهایی نشاندهنده بازگشت آمریکا به برجام و
اجرای تعهداتش در قبال ایران نخواهد بود.
دادن حس��ن نیت خود در اجرای تعهدات جهانیاش ،باز هم دیگر قابلیتهای دفاعی ایران را محدود کند.

مسؤول برآوردهای خطرناک آمریکاییها کیست؟
مقاله تحلیلی فارین پالیس�ی تنه�ا یکی از
انبوه مقاالت و نوش�تههایی اس�ت ک�ه راهبرد
آمریکاییه�ا در قب�ال ای�ران در دوران خروج
آمریکا از توافق هس�تهای را تخمین میزند اما
درباره این ارزیابیها چند نکته بسیار مهم وجود
دارد.
در ای�ران دولت این انگاره را مطرح و تقویت
کرده اس�ت که واکنش ایران به خروج آمریکا از
برجام یک واکنش معقول بوده است ،چرا که در
آمریکا انتظار این بوده که ایران نیز به سرعت از
این توافق خارج شود .این نظرگاه در حالی است
که یک مرور مختصر بر برآورد آمریکاییها از این
اقدام ایران نشان میدهد آنها تصمیم دولت برای
مان�دن در برجام را آن هم در ش�رایطی که این
توافق دیگر هیچ عایدی برای ایران ندارد نشانه
ضعف و استیصال دولت روحانی قلمداد کردهاند.
در مقاله فارین پالیسی بر اساس این برآورد؛ این
ارزیابی مطرح ش�ده که ایران تا انتخابات بعدی
آمریکا نیز صبر میکند آنگاه حتی حاضر است
برای بازگرداندن آمریکا به این توافق ،امتیازات
جدیدتری نیز ارائه دهد.
نکته دیگر در این باره اس�ت ک�ه در آمریکا
به مرور نس�بت ب�ه نتایج سیاس�ت ترامپ در
قبال ایران و خروج آمریکا از توافق هس�تهای،
دیدگاهها همراهتر میش�ود .در ای�ن مقاله نیز
تصریح شده بود خروج یکجانبه آمریکا از برجام
مواهب ارزش�مندی برای دولت آمریکا داش�ته
است .البته آمریکاییها خروج آمریکا از برجام
و در ادام�ه آن عدم خروج ایران از این توافق را

عامل به دست آوردن فرصتها و دستاوردهای
جدید ب�رای آمری�کا دانس�تهاند .تحلیلگران
آمریکای�ی ح�اال میگوین�د خ�روج آمریکا از
برجام ،نیازمندی خ�ارج از ان�دازه دولت ایران
ب�ه این توافق (حتی اگر ب�رای مردم ایران هیچ
دس�تاوردی نداشته باشد) را آشکار کرده است
و با توجه به این ب�رآورد ،آمریکاییها معتقدند
در دولت آینده آمریکا ،بازگش�ت به برجام باید
مشروط به گرفتن امتیازاتی در حوزه برنامه دفاع
موش�کی و همینطور سیاس�تهای منطقهای
ایران باشد.
آن چی�زی که ای�ن ب�رآورد آمریکاییها را
خطرناکت�ر میکن�د این اس�ت که آنه�ا گذر
زمان را به س�ود خود قلمداد کردهاند .یعنی در
برآوردی که آنها از رفتار دولت حس�ن روحانی
داشتهاند؛ گذش�ت زمان یک مولفه در راستای
تحقق سیاس�تها و اهداف آمریکاست .این در
حالی اس�ت که قبل از توافق هستهای ،گذشت
زمان بشدت به زیان آمریکاییها قلمداد میشد
و جان ک�ری در یکی از جلس�ات کمیته روابط
خارجی س�نا ،تصریح کرده بود گذش�ت زمان
موجب بیاعتبار شدن تحریمها میشد و این در
حالی بود که ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود
را نیز افزایش داده ب�ود .اکنون اما آمریکاییها
معتقدند گذشت زمان به سود آنهاست ،چرا که
در ایران دیگر خبری از برنامه غنیسازی نیست
و هرچ�ه زمان بگذرد؛ در ای�ران دولت غربگرا
خود را بیشتر از گذشته محتاج یک توافق جدید
میداند!

