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ی برجام و توقفِ چند ماهه احیای در باب مناقشات حول

 ایمذاکرات هسته

 حسین خاموشیهمت /تارنمای 

 

 

ای در دولت ابراهیم رئیستتب با وه   1+۵ای ایران با گروه مذاکرات پیرامون احیای توافق هستت   -1
سال  سط پاییز  سن روحانب، از اوا مجددًا از  1400تقریبًا پنج ماه  از آخرین دور مذاکرات در دولت ح

مبارزات ان خاباتب بر این مستته   تیکید دا.تتت ک  واروو   ستتر گرف   .تتدی رئیستتب از هاان زمان  
داردی با روی کار آمدن  دولت بایدن در آمریکا، امیدها مذاکراتب دولت روحانب در مورد برجام را هبول ن

.دت سهول تیم مذاکراتب گرفتی عباس عراهچب برای احیای برجام  بود و در مذاکرات ژوئن  ایران م
توافق رسیدی دولت رئیسب این  این های گ  گو ب  وارووبب برای احیایمیالدی با طرف 2021سال 

 موافقت اولی  و واروو  ایجاد .ده را هبول ندا.تی

سش ست و  هایپر سر احیای برجام ورا اینقدر ب  طول انجامیده ا ست ک  مذاکرات بر سب این ا سا ا
عالوه بر تشریح اخ الفات  هار سر و  موضوعاتب است؟  برای پاسخ ب  این پرسشاخ الفات اص ب ب

ی میان ، الزم استتت ک  اندکب بر روی تیییرات ستتاخ ار تیریاب و نیز راب  کنونب بین ایران و آمریکا
 درنگ کنیمی نیز ی ترامپایران و آمریکا در دوره

 ک  ای خارج .تتتداین بیان  از توافق هستتت   ترامپ بای ریاستتتت جایوری دولت آمریکا در دوره -2
گ ت ک  برجام معاهده  ترامپی انجام داده استتتت «خالف  روح برجام»ب مع قد بود ک  ایران رف ارهای

 اخالهب کردهایران بب» گ ت:؛ دولت ترامپ مببین طرفین استتت« ستتند اخالهب» ی  فاً نبوده و صتتر 
ترامْپ بستتتیاری از  ی«ایران، از برجام خارج خواهیم .تتتداخالهب استتتت و ما نیز در پاستتتخ ب  این بب

وزیر امور خارج   جواد ظریفرا غاف گیر کردی برای مثال میاد گران این عرصتت ستتیاستتیون و تی ی 
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اان مب ستتتابق ایران هد بود وگ یدار خوا پا ک  توافق برجام  کا ناب هیچ کرد  ب  دول ب در آمری ند  توا
اما دیدیم ک  آمریکا توانستتت ب  تنیایب و  یا را مجددًا اعاال کندهو تیریم ستتادگب از آن خارج .تتود

ترامپ از برجام بیان  دولت بدون حاایت رساب م یدینش این کار را انجام دهدی ظریف پس از خروج
گذاری اه صتتادی در ایران انجام .تتود، دیگر داد تا ستترمای دا.تتت ک  اگر ایران ب  آمریکا اجازه مب

ک  منافع  «ناگزیرند»های مس قر در آمریکا دولت ب  سادگب از برجام خارج .ود و توانستآمریکا ناب
بردی از هساب جزمیت اه صادی رنج مب اس دالل ظریف یاه صادی را بر دیگر مسائ  ارجییت دهند

توان تا این حد تق ی  داد ک  منافع وند .رکت آمیز ایران و آمریکا را نابآمیز و خصومتی تنشراب  
خارج  از برجامترامپ بالدرنگ  دولت الب   افستتار زندی امپریالیستتم آمریکایب ب واند بر این گاو وحشتتب

شد س   ن ساکن از طریق وا سائ  من قو اب دا ب   ست تا مذاکرات در مورد م ای و  هایب از ایران خوا
 های ترامپ پاسخ من ب دادیرخواستاما ایران ب  د ،دمو.کب را از سر گیر 

ت ستتیر آمریکای ترامپ از برجام با ت ستتیر ایران م  اوت بودی ب  زعم دولت  ترامپ، برجام فب حد  ات  
ایران .تتود؛ مذاکره در مورد مو.تت  و  با «اکرات جامعمذ»بایستتت ک  مبنایب برای کافب نبود و مب

آن اضتتاف   دانستتت و مع قد نبود ک  باید ویزی ب من ق ی ایران اما در مقاب ، برجام را خودبستتنده مب
ای و مو.تتکب این های من ق ای نقصتتب دارد ک  باید با برجام؛ ایران مع قد نبود برجام هستت  گردد

هدف آمریکا این بوده و هست ک   است ک  نزاع بر سر ویست؛ اهع مشخصی در و نقص برطرف .ود
ای مذاکره ی هستت  های هدرت ایران را از آن بگیردی اب دا در مورد مستته  ب  صتتورت گام ب  گام اهرم

کند تا از طریق هم مبای الزم را فر ای ک  .تتتده زمین ستتتپس آمریکا ب  هر بیان  اده .تتتد،ترتیب د
.رایط صرناایب ایران،  سایر حی   مق های هدرت ایران آماده کندی هدف آمریکا را برای افسار زدن بر 

س ح خویش در پایین س وح باالتر مهارترین  ایوری دولت  ج سرنگونییا  استحاله ایران، و در 
 استی اسالمب )جیا(

ی  -3 ب  برجام هاچون  تاک  ما  با مپ م  اوت بودی دولت او با دولت  ترا ما  با ا   ادولت او  اسببببرو
زمین  را برای استت یال  دولت  جیا فراهم  ک  برجام خودْ  مع قد بود دولت اوبامانگریستتتی در واهع مب

خواهد کردی گویب ک  برجام استتتبب استتتت ک  نیروهای م اای  ب  غر  را در ایران پیاده خواهد کرد و 
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خواهند توانست  ،شهای آمریکا و م یدینخویش و انواع و اهسام حاایت آنان در ادام  ب  کا  توان  
دولت اوباما ستتعب کرد با  ی دولت جیا و هرار دادن آن در مدار غر  را فراهم کنندیی استت یال زمین 

وکانب، صتتتورت ه رهی این منافع ب گروگان گرف ن منافع اه صتتتادی دولت جیا در برجام و عرضتتت 
سیر برجام سکاری کند ک  دولت جیا در م سیر ا  یال  هرار گیردی برای پیاودن های بعد و در واهع در م

 ی ی  جناح پروغر  در ایران حستتا  باز کرده بودیگیری فزایندهاین مستتیر، دولت اوباما روی هدرت
ما در مقاب  ب  دولت  آمریکا و نیروهای پروغر  و اپوز دولت جیا اجازه ،ا  ستتتیون  وی ونین کاری را 

س  نرفتو پای برجام نداد ط بسرنگونب سب  ،ی کوتاهب، برای دورهر حقیقتی دهای دو و  برجام ا
ها در هاان س وحب ک  صورت گرف   اس  اده از کاهش تیریمای جیا در من ق  .د تا از طریق ترو 

ب  این مسه    ترامپ در مقاب  آمریکا و م یدینش ایجاد کندی دولت تریمیکمب واند سد دفاعب  بود،
ها گ  ند ک  دولت جیا ب  جیا از برجام را خنثب کندی آنی ی اس  ادهوهوف دا.ت و سعب کرد تا نیوه

ی میار ایران این ک  برجام وستتی  »ویستتت:  از نظر آنان پایبند نبوده استتتی روح برجام «روح  برجام»
عدم پایبندی ایران ب  »ی «آن هدرت مانوربرای تیرک بخشتتیدن بیشتت ر ب   ایبوده استتت و ن  وستتی  

فشبب  اها باعث .تتد ک  آمریکا از برجام خارج .تتود و کارزار موستتوم ب  ب  زعم آمریکایب «روح  برجام
احداکث یایران نیز در مقاب  با راهبرد موستتتوم ب   بیندازدی هرا ع ی  ایران ب  را حداکث ی ب   مق  متو

اسداران را در راهبرد آمریکا پاسخ دادی آمریکا نظام  تیریم ع ی  ایران را ب  .دت گس رش داد و سپاه پ
ها بین ایران و آمریکا و م یدین آن ب  .تتتدت ها تنشلیستتتت ترویستتت ب خود هرار دادی عالوه بر این

و حا   ب  ها  یکا توستتتط ایران، توهیف ن ک شتوان ب  ستتتقوه پیپاد آمر باالتر رفتی برای ناون  مب
 قاب  ایران در حا   ب  پایگاه  ترور هاستتم ستت یاانب و پاستتخ م اوج این نزاع،ی ها ا.تتاره کردی نق  آن

عیاری را ع ی  ایران از اب دای ستتتال  آمریکا جنگ  اه صتتتادی تاام االستتتد آمریکا در عراو بودیعین
با وجود اما  ،های زیادی از خود بروز دادآغاز کردی ایران نیز ناگزیر ب  واکنش بودی ایران واکنش 1397

 1399تا پاییز  تکالیف خویش بسیاری از از آن خارج نشد، ب ک  ب ، ایران ن  تنیا برجام خروج  آمریکا از
پیش از این هانون،  تصتتویب .تتد، پایبند بودی« هااهدام راهبردی برای لیو تیریم»و زمانب ک  هانون 

مدتب  ایران الب   طب وند گام، اجرای برخب از تعیدات برجامب خود را م وهف کرده بودی گ  نب است
 در اب دای خروج دولت آمریکا از برجام، گرم .ده بودی« اینس کس»سازوکار موسوم ب   نیز سر ایران با
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ها ها بدون آمریکا خواهند توانست این سازوکار مالب را برای جبران تیریمکرد اروپایبایران گاان مب
کا راه ندو فشتتتتارهای آمری ندازی کن ب  ا ن ) قا اان مبطرز احا حانب گ کرد ای در این دوره دولت رو

1راه ب  جایب نبرد« اینس کس»ک   ی اما دیدیمزنند(های آمریکا را برای ایران دور مبها تیریماروپایب ی 
های ستتتعب کرد تا اهرم بود ک  ایران «هااهدام راهبردی برای لیو تیریم» هانون با تصتتتویبدر ک ، 

 ای را ب  مرور احیا کرده و یا گس رش دهدی ی هس  راهبردی هدرت  خویش در زمین 

راهبردی مقاب    اهدام  » ون  نکار خویش را آغاز کردی هب  از آن ایران ها 1399دولت بایدن از بیان  -4
سط دی «هابا تیریم صویب کرده بود و از اوا س ح سازی غنب اً مجدد 1399ماه را ت صد 20تا  را  در
 را تا این ستتت ح ستتتازیغنب آغازانرژی اتاب  الا  ببین ب  آژانس دولت حستتتن روحانب و آغاز کرد

.ت ک  یگزارش داد شار حداکثری دولت  ترامپ  دولت بایدن از زمان کارزار ان خاباتب مدام تیکید دا ف
ح اًا احیای توافق را  ،از روی کار آمدن ب  امنیت آمریکا و م یدینش کا  نکرده و پس ایران ع ی 

ب  ستتادگب آن را نادیده  .تتدن با میراثب طرف بود ک  ناباما دولت  بایددر دستت ور کار هرار خواهد دادی 
ن ت  درآمد صادرات گرفتی دولت ترامپ با فشارهای خویش ایران را ب  .دت در تنگنا هرار داده بود و

طبق برخب صتت ر رستتانده بودی  نزدی  ب  ای ب ح ب برای دوره ب  .تتدت کاهش داده بود وایران را 
کردی ها ب رئیس پیشتتتین هزار بشتتتک  ن ت صتتتادر مب 100هایب در روز تنیا ایران در بازهها گزارش

 و می یارد دالر  بود، 8ک  وصتتتول درآمد ن  ب بان  مرکزی  98ستتتال »: گ    بود ک  بان  مرکزی
ضد ایران  دولت  ترامپ ساخ ار تیریاب بر ،عالوه بر این«ی رسید می یارد دالر 4 این درآمد ب  99سال 

و  ها، .تتترکتهای جدید ع ی  نیادهازیادی تیریم دولت ترامپ، تعدادرا ب  .تتتدت گستتت رش دادی 
ها را اصتت الحًا تیییر بروستتب دادی برای مثال تیریم مقامات ایرانب اعاال کرد و نیز برخب از تیریم

با » ی  بروستتتب  را رکزی ایرانبان  م واجد وند  نیز هاهرار دادی برخب تیریم «تروریستتتممقاب   
.دندی طبق  آمارهای اعالمب در آغاز مذاکرات دور جدید برای احیای توافق برجام،  سب مخ  ف  برو

ها مربوه ب  هب  از تا از این تیریم 7۵0تایب تیریم وجود دا.تتت   استتتتی 1۵00تقریبًا ی  لیستتتت 

                                                            
ال  ب  بنگرید مورد این در بیش ر توضیح برای - 1 ایتیریم: یمق ا دجدی ه ام» سرنو.ت و آمریک .ده در آ ر نو.   «برج

1 3 9 7 

https://hemat.org/23854/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85/
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 های جدیدعنوان تیریمب  تای دیگر را دولت وی 7۵0و  اندک  مجددًا اعاال .تتده ولت ترامپ بودهد
ی جدی در مورد احیای اولین مناهشت  ،هااعاال کرده استتی نزاع بر ستر بردا.ت   .تدن این تیریم

 یتوافق بود

رئیستتتب انجام گرف   دولت بایدن در مذاکراتب ک  پیش از روی کار آمدن دولت ها، طبق گزارش -۵
دولت بایدن  ها را برخواهد دا.تتتتی در واهعتیریم از مجاوع این تیریم 10۵0بود، پذیرف   بود ک  

 هایبیریماند و سایر تبا برجام و ناسازگار مخالف» اص الحب  کند ک مب رفعهایب را تیریم گ تمب
با وجود برجام مبک   را کا ح ب  ندارند،ها را اعااتوانستتت   آنآمری فاتب  نا با برجام م یا  ند  رفع  ل ک

ی مسئله بندی کردند:ک ب دس   ی  خانوادهرا  ی  س ، موارد اخ الفبفین مذاکراتطر ی «کندناب
سته، هاتحریم سائل فنی مرتبط با برنامه ه سئلهو  ای ایرانم ضمینم الب   ب  جز ی ی ت

در ویار مکانب ک  ایران پیش ر ب  طور رساب این س  گروه ک ب  موارد اخ الفب، آمریکا مدعب بود ک  
ها باال کشف .ده است ک  ایران باید در مورد آن سازیغنب درصد اعالم نکرده است  رات اورانیوم با

بود ک  در خبرها آمد ک  ایران و آژانس  1400نیز توضییات و اسناد کافب را ارائ  کندی در اواخر سال 
.ده منوه ب  اندی احیای توافق در م ن آماده اخ الفات دست یاف ب  وارووبب برای ح  و فص  این 

دولت رئیستتتب مع قد بود ک  عباس عراهچب در مذاکرات ح  و فصتتت  این اخ الفات نیز .تتتده بودی 
ن  اامب این زمی بژوئن در ت یادی  پا  ها انع اف ز ظام را زیر  قت خ وه هرمز ن خرج داده و در حقی
ای وندین ماه  ب  مذاکرات برگشتتت تا با دولت رئیستتب پس از وه   خاطر، گذا.تت   استتتی ب  هاین

تیییر تیم و ب  هول خود.تتتان رویکرد و راهبرد ب واند ام یازات بیشتتت ری از طرف مقاب  بگیردی اما تا 
ی بردا.تت   دولت رئیستتب و تیم وی از خواستت   های خبری من شتتر.تتده،طبق گزارش ،اینجای کار

اعالمب در زمان -تیریم  10۵0ک  تنیا هاان  اندب نشس   و پذیرف  تیریم عق 1۵00.دن تاامب 
ی تضامین برای ان  اع اه صادی دولت جیا از احیای برجام ارائ ی در زمین بردا.   .ودی  -عراهچب

نیز دولت آمریکا هیچ تضتتتاین خاصتتتب ب  ایران نداده  و عدم تکرار خروج دولت آمریکا از این توافق
اگر ایران ب  این  عراهچب هول داده بود ک  تا پایان دول ش تیم دولت بایدن ب »ک   .داستی گ    مب

ی ایران مبنب بر تصویب برجام در خواس  ی «از برجام خارج نخواهد .د توافق پایبند با.د، آمریکا نیز
هده کنگره  توسط دولت بایدن رد .دی اس دالل آنان این است ک  برجام معاهده نیست و بر فرض معا
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دا.ت مببیان  «هو.اندان »تواند از آن خارج .ودی آمریکا کاماًل مزوران  و بودن نیز دولت بعدی مب
تر برای مذاکرات جامع یا بس ری پ   رم ب  دارد ک  تضاین واهعب برای برجام این است ک  آن راو مب

کردی در  تبدی  ایو مستتتائ  من ق  ایران مو.تتتکب یبرنام  در مورد تاامب موارد اخ الفب از جا  
ست ک  ایران اهرم ، از نظر آمریکاواهع ضاین این ا سخن !های هدرتش را میدودتر کند ت  معنب این 

  یدولت جیا تدریجی تسلیمنیز ویزی نیست جز  دولت آمریکا

 ،ک  بنابر ادعای مقامات آمریکایب و اروپایب هرار داردای در نق  ای مذاکرات هستت   هم اکنون  -6
ها و اهدامات های م قاب ب ک  باید طرفین در مورد تیریمم ن احیای توافق آماده .تتتده استتتت و گام

ی مذاکرات پس از توهف در اواخر کاماًل رو.تتن و .تت اف گ    .تتده استتت نیز ،ای بردارندفنب هستت  
در اب دا اعالم .تتد ک  روستتی  پس از وهوع جنگ با  ، دوباره از ستتر گرف   نشتتده استتتی1400 ستتال

ضایناوکراین و تیریم س ار دادن ت شدن های آمریکا ع ی  آن، خوا هایب برای کار با ایران و تیریم ن
  اینجا نیست و دا.ت ک  مشک  اساسب ب  هیچ وجمبدر این مورد .ده استی ایران در مقاب  بیان 

 و ب  ن یج  نرسیدن  مذاکرات استی های آمریکا عام  توهفبخواهزیاده

ش  ص ب بین ایران و آمریکا در مناه سیر  یدورهی ا ش ر ب  این -م  اوتب  هایجدید مذاکرات ب  ت  پی
گرددی آمریکا در دور جدید مذاکرات ک  طرفین از برجام دارند، برمب -ایمدو ت سیر م  اوت ا.اره کرده

س   بود ک  بندی در اب دای  .ود ک  در از ایران خوا ضان آن ایران م عید  .ود ک   م ن توافق آورده 
ک   این نبود مریکای آالب   خواس  در ادام  گ  گو خواهد کردی ای نیز مورد مسائ  مو.کب و من ق 

.کب و من ق  شنیادی 1+۵تیت لوای گروه  ایمذاکرات مو .ود، ب ک  طرح پی این بود  آنان انجام 
.تتک  داده .تتود و با حضتتور وند  آن ای بین ایران و هاستتایگانک  ی  واروو  گ  گوی من ق 

ب   «ناظر» م  برجام را منوه  کا کا در اب دا، اجرای  جام .تتتودی در واهع آمری مذاکرات ان دیگر این 
 ریکا مپس از وندین دور گ  گو، آودی ای و مو.تتتکب کرده بگیری بستتت ر برای توافقات من ق .تتتک 

 اما این پایان ماجرا نبودی پذیرفت ک  ونین بندی در اب دای م ن توافق احیای برجام آورده نشودی 

 ی طرفین  ح ب کار تا جایب پیش رفت ک  صتتیبت از حضتتور وزرای خارج  1400در اواخر ستتال  -7
.د ک   .دی گ     س ب  مذاکراتبرجام در وین  ش ست و ب  زودی وزرای خارج  در ن سیده ا ب  اتاام ر
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 از وندی بیث اص ب رو.ن .دیرساب احیای توافق را ک ید خواهند زدی اما این ات او رخ نداد و پس 
سر ش  بر  ست مناه .دی روس درخوا ص   ص   ح  و ف سی  نیز در این فا  احیای ها اعالم کردند ک رو

ی زدنخواهند گره  هایب ک  اخیرًا ع ی  این کشور اعاال .ده،تیریم برای لیو منافع خویش ب برجام را 
هرار بر این .تتتد ک  هاکاری ایران و روستتتی  در مورد ستتتوخت   های خبری، طبق گزارشدر نیایت

 ی   ای روستتی  و ایران در واروو  برجام،های هستت  و ستتایر هاکاری ای بو.تتیرنیروگاه هستت  
بر سر خروج سپاه پاسداران  اص ب یمناهش  هرار نگیردی رو.ن .د ک های آمریکا ع ی  روسی  تیریم

ترین مانع را ها اص بآمریکایباستی  (FTO)یا اص الحًا لیست  «تروریس ب هایسازمانلیست »از 
یان مبهاین مورد مب ک  ایران ب ند  ند؛ هر و کا دان یا مورد اخ الفب نیستتتتتی آمری ک  این تن دارد 

وهای خواهد، باید ک  تن ب  گ  گایران اگر ام یازاتب فراتر از برجام مب استتت داللش این استتتت ک 
 ب  اصتت الح فرابرجامب دهد و ام یازاتب را نیز در این زمین  بدهدی ب  زعم آنان خروج ستتپاه از .تتاول

)گ  نب استتت دولت ترامپ بعد از خروج از  ای فرابرجامب استتتخواستت   ،«تروریستت ب هایستتازمان»
س بسازمان»سپاه را در فیرست برجام، نام  شنیادات و   یهرار داده بود(« های تروری در این زمین  پی

.د ک  آمریکا .ودی در امب .ده و هاچنان های زیادی م رحصیبت سپاه پاسداران  نامب دا گ    
های اه صتتتادی ستتتپاه ک   ی  ، اما تیریمکندخارج مب« های تروریستتت بستتتازمان»فیرستتتت را 

ستتپاه  ، این خبر من شتتر .تتد ک عالوه بر این یهاچنان باهب خواهد ماند ،دیگر استتتهای بروستتب
باهب خواهد ماندی آمریکا در آخرین خبرهای من شر .ده  «تروریس ب هایسازمان» فیرستهدس در 

ست ک :  س   ا سب حال  طرفین تعید م قاب  دهند ک  مقامات رساب   {1}از ایران خوا سیا نظامب و 
کدیگر یان مب و ستتتتابق ی کایب ب مات آمری قا ند )م نده هدف هرار  عات را مورد  ک  طبق اطال دارند 

ریزی کرده و یا در های مشتتخصتتب برای ترور ترامپ و پاپهو طرحایران برنام  ،.تتاننیروهای امنی ب
{ ستتتن کام یا فرماندهب مرکزی آمریکا در من ق  خاورمیان ، .تتترو 2حال طراحب کردن استتتت(، }

سیای م .ود و } ،رکزیآفریقا و آ س ب ایران خارج  ست تروری سپارد ک   { در نیایت ایران تعید3از لی ب
سپاه را ک  در گ  گوهای من ق  .رکت خواهد کردی آمریکا نیز در عوض   هایسازمان»لیست از ای 

ی تمرکز خود در اضااافه نمودن در حقیقت آمریکا نقطهخود خارج خواهد کردی  «تروریستت ب
تدای  به اب ند  جیک ب به ان هد ایران  قهمتِن توافق در مورد تع مذاکرات منط ای و ام 



8 
 

وض تعهد ایران به در ع «های تروریستیسازمان»موشکی را به حدف سپاه از لیست 
تیت لوای مذاکرات امنی ب با  در طرح آمریکا، ؛ ک کرده اسااات ، تبدیلایگفتگوهای منطقه

 . سایگان ه عًا بیث  مو ضع اب دائب خویش در های ایران نیز م رح خو ها .دی آمریکا از مو اهد 
ی طرح و پیشتبرد  هدف خویش صتورت فقط ی  دگردیستب در نیوه برجام عقب نکشتیده ب ک مورد 

 داده استی 

سرنگونب گنجاندن میار، ،ترامپ برخالف اوباما تاک یکب   هدف   -8 س یال  و یا  و در  جیا  ی  برجام ا
ی مو.تتتکب و نظیر برنام  بایران خواستتتت ک  بر ستتتر ستتتایر مستتتائ یعنب ترامپ از بودی  م ن  توافق

ایران اما  .تتود؛  ی  ی  توافق جامع ی ف ستت ین نیز وارد گ  گواخ الفات با هاستتایگان و مستته  
س ار  س نگونیاد انپذیرفتی بایدن نیز در آغاز کار این میراث را رها نکرد و خوا ستح لها ای ا گنج ندناا

آمریکا را نپذیرفتی اکنون اما  یواستتت  .تتتدی ایران اما مقاومت کرد و این خ ممتنا وافقااحی یاب ج 
بر  تبدی  ب  مناهش  ،ی گنجاندن اس یال  و سرنگونب ک  در اب دا هرار بود در م ن بیایدهاان خواس  

ک   عید استب در حال حاضر، آمریکا .ده استی «تروریس ب هایسازمان»سر خروج سپاه از لیست 
کند ک  ی آمریکا در مورد گ  گوهای فرابرجامب بدهدی ایران ادعا مبایران ب  ستتادگب تن ب  خواستت  

سایگ سائ  امنی ب آماده گ  گوی با ها ستان خویش پیرامون م ستو هائ  ب  این  ا شورهای  ک  ا ک
ت  .ان را ح  وبدون دخالت آمریکا، خواهند توانست مسائ  .انخود من ق  ت واهعیت،  درفص  کنند

صر  .ی  و غیر اما این  س انفًا ی  حرف   ص ب با عرب ستی دعوای ا ست ک  سعودی عا ب ا م ید  ا
 هاواره در میدان راهبردی  هژمونی    سعودی عربس ان یاستدر من ق  بعد از اسرائی  اص ب آمریکا 

ست ب  عا  و گ  گو طراحب سط آمریکا د ست و .ده تو ر آمریکا )مادامب ک  در مدا خواهد زدزده ا
تواند خارج از این واروو  عا  و ن  مب خواهدن  مب با توج  ب  ماهیت دولت این کشتتتور، و با.تتتد(

کند؛ الب   منظور این نیست ک  دولت عربس ان کاماًل منقاد آمریکاست و اب کاراتب ندارد، ب ک  منظور 
بنددی کار مب خویش را ب این است ک  عربس ان تنیا در واروو  طراحب .ده توسط آمریکا اب کارات

طور ب  ی استت یال  و یا ستترنگونب جیا استتتیهایب براها و پروژهریزی نقشتت واروو  آمریکا نیز طرح
ای ب  فشتتارد ک  ستترنو.تتت برجام هستت  کند و پای مبآمریکا مدام بر این نک   تیکید مب ،خالصتت 
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سایر برجام .ت  ست هاسرنو .خواهد ونین همدر عوض ایران ناب اما ،گره خورده ا را  ای بسرنو
  بپذیردی

ماند، مب «زدهای در دریای توفانکش ب»ای ب    کنند ک  صرف برجام هساس دالل مبها آمریکایب
در این  ب  زعم آنان، ها تنش بین ایران و آمریکا استیتوفانب .دن این دریا یا بس ر نیز میصول سال

.ان ویزی ناب س ر م  یب و جو .ودی  ک  از تنش و ال یا    مگر این ،تواند زنده بااندب س    س ر کا ب
های بین ترین میورهای تنشکاهش تنش و تخاصتتم نیز منوه ب  ح  و فصتت  الاه  برخب از میم

ی ری اسالمبجایوهای هدرت  ست جز در واهع اهرمها اما ویزی نیاین میا رین ایران و آمریکاستی
آمریکا  ویش را ب  معام   نخواهد گذا.تیهای هدرت خبارها تیکید کرده است ک  اهرم اما دولت ایران

ها حا   ی کار بستی اب دا آنان را خ ع سالح کرد و سپس ب  آن ب او و لیبباین فرمول را در مورد عر 
ظامب فراگیر کردی ایران ناب ک  ن هد  کا ر خوا بازی آمری یب این  با ا بخوفر کا نیز  ردی از آن طرف آمری

صادی ع ی  ایران، مبراه س  اندازی جنگ اه  در هایش دهد و خواهد ک  ایران در هر حال تن ب  خوا
 ی آنان هدم بگذاردی .دهمسیر طراحب

 
 مؤخره

های درگیر در برجام وند ماهب استتتت ک  ب  صتتتورت رستتتاب و طبق روال و طرف مذاکرات ایران
هایب ک  هایشگب در وین در جریان نیستی گ  یم ک  م ن احیای توافق تقریبًا آماده .ده است و گام

سر  ش  بر  ست ک  مناه شکالتب باهب مانده ا ست، اما هاچنان م .ده ا طرفین باید بردارند نیز  کر 
های مخ   ب در هاستی واس  بیت آن.اه ،آمریکا «تروریس ب هایسازمان» یستخروج سپاه از ل

سعب در پادرم .  در این میا هایها و ه ر اندی عاانبیانب کردهاین بین  ش رین تیرکات را دا اند ن بی
، خود را برای امیر ه ر برای گ  گو پیرامون این موضتتوع استتت،نگارش  در حالاین م ن  امروز ک  و

نیست ک  ب وان ه عب در  امری ،یا ن  ی اینک  توافق برجام احیا خواهد .دکنداده مب  تیران آمب س ر
در تی ی  هاواره باید مراهب بود  زنب داردتتتتتتبا  آن سخن گ ت وون بیش ر .ک  نظرورزی و گاان 

ستتیاستتب و های نشتتد؛ و  این ک  نظرورزی میصتتول نگاه جزمب ب  تاریخ و پدیده ک  استتیر نظرورزی
ی عا  تاریخ، نیوه ویزی ب  ما در مورد   ،ستتتازی ی  افق و یا ی  رویداداج ااعب استتتتی م  ق
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فرو  ،بیشتت ر کند، ب ک  تنیا ما را در گاراهب و با خود ب  تناهض خوردن  نیروها و رویدادها اضتتاف  ناب
سه  خواهد بردی  ست و آن این یاما ی  م اهبرد کالن خویش در ک  آمریکا ب  هیچ وج  از ر  ه عب ا

اگر کشوری در خارج  در .رایط فع ب، مورد اس یال  و یا سرنگونب دولت جیا دست بر نخواهد دا.تی
.د .   با .رکای راهبردی آمریکا هرار دا ش ها و ههاواره باید با پروژ ،از مدار  ضد آمریکهای نق ا بر 

نیز  استجیان پس از ایاالت م یده ظامب روسی  ک  دومین هدرت  ندست و پنج  نرم کندتت  ،خویش
آمریکا برای  های امپریالیستت ببرنام گویای  خودْ  ی بیران و جنگ اوکراینامر مستت ثنب نیستتت از این

ست ) سی  ا سترو .ده ا سایت هات ب  این بیران و دالی  آن پرداخ    شین  ح ب با  ی(در م الب پی
گ  گوهای  پیرامون  مستتائ  مو.تتکب و  ای بدون تعید ایران ب  .تترکت درفرض احیای توافق هستت  

تالش خواهد برد و یا مب نبزارهای مخ  ف یا برجام را از بیها و اای، باز هم آمریکا ب  بیان من ق 
کند تا ک  ایران از آن من  ع نگرددی اما دولت  آمریکا نیز مانند هر عق  ستتت یاب اب دا ستتتعب مب کرد

ونین پیش ببردی اگر  «ج مو  » و «هانونب» ظاهری ب  اصتتت الحبا های خویش را ها و برنام پروژه
ر نبا.د، امپریالیسم آمریکا تالش مب خود را دنبال  مقاصد ،تاامب ابزارها و ترفندها کند باویزی میس 

ی کند )و الب   پیشاپیش نیز اصاًل مشخص نیست ک  آیا در نی  ب  مقاصدش موفق خواهد بود یا خیر(
های مندیای نیستتت ک  باید توستتط هانونب  هیچ وج  عرصتت  ،ماکیاولب ستتیاستتت هم ک  ب  هول

.ودی سرمای  اخالهب تیدید  ست با هم ب  تعارض برخورند،  داری موجود،در دنیای  سیا اگر اخالو و 
 یی سیاست و من عت استندهای عرص مبا هانون «اولویت»
 

 1401بهشِت بیستم اردی


