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 چگونه؟ «امريکا بدون  برجام»

 

 برجام» جدید پدیده آیا جوان:
 است؟ شدنی اساساً «امریکا بدون
 ای مایه چندان چین، در و اروپا در

 دیده امریکا مقابل ایستادن برای
 ترجیحاروپاییان  امروز. .شود نمی
 تخریب به امریکا کنار در دهند می

 امتیازهای گرفتن و برجام روانی
 کمک مکمل های امبرج با بیشتر
 امضا که ای معاهده برای و کنند
 یک. ریزند نمی اشک اند، کرده
 پیشنهاد روحانی آنکه از قبل روز
 را ایران برجامی های خواسته تأمین

 با را تکلیفش اروپا بدهد، اروپا به
از . کرد یکسره پیشنهادی چنین
 در آلمان سابق خارجه وزیرجمله 
 اینگونه اشپیگل با وگو گفت
 «امریکا بدون برجام» از را ها  ایرانی

 جامع برنامه از امریکا اگر: »ترساند 
 دیگر ، شود خارج مشترک اقدام
 ایران در کشوری هیچ

 و کرد نخواهد گذاری سرمایه
 قرار فشار تحت روحانی دولت
 ای هسته برنامه هم ایران و گیرد می
 نتیجه در. گیرد می سر از را خود

 خواهد آن بر را اسرائیل و امریکا
 این به نظامی اقدام با که داشت

 وخطر دهند نشان واکنش وضعیت
 وجود ساله 03 های جنگ بروز
 این روی که است واضح . «دارد
 ظاهراً اگرچه است، ایران با سخن
 از خروج درباره امریکا به هشدار
 .آید می حساب به برجام

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جوالن شست ضرب از نتانیاهو سراسیمگی

 کته  هفتته  چنتد  از پت   صهیونیستتی  رژیم نظامی های موقعیت ترین حساس به «قاطع ضربه» :کیهان

 همته  آن از ممانعتت  بترای  و کردنتد  متی  تلقتی  عنقریتب  و قطعتی  را آن وقتو   رژیتم  ایتن  فرماندهان

 خاتمته  انتظارهتا  بته  و شد وارد بودند، کرده کار وارد را خود نظامی و اطالعاتی سیاسی، های ظرفیت

 کته  استت  نهتایی  حملته  همتان  این کرد گمان «نتانیاهو» که بود سنگین آنقدر ضربه میان، این در. داد

 و پتاری   بترن،  لنتدن،  مستکو،  متوجته  سراستیمه  رو ایتن  از انتد،  گفتته  ستخن  آن از مقاومتت  رهبران

 تترین  طلتب  جنتگ  کته  «لیبترمن » اظهارات .نمایند متوقف را جنگ شده، قیمتی هر به تا شد واشنگتن

 از پت   لحظتاتی  -امنیتتی  کنفتران   یک در «جنگ وزیر» عنوان به آید می حساب به اسرائیلی چهره

 امیتدوارم : »کترد  بترمال  را اسرائیل اضطراب و هراس عمق -مقاومت جبهه پنجشنبه روز عملیات پایان

 ستنگین  عملیتات  پایتان  از پت   ساعتی هم اسرائیل ارتش سخنگوی و «باشد رسیده پایان به فصل این

 .«مکنی نمی تالش ایران علیه نظامی اقدامات تشدید برای ما: »گفت مقاومت جبهه

 ماهیت و ابعاد «اقتصادی جنگ»

 قترار  خود دستورکار در را بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه هدف سه امروز آمریکا :فرهیختگان

 متردم  زنتدگی  کردن مختل و کشور اقتصادی سیستم در اختالل ایجاد: مدت کوتاه اهداف.است داده

 کردن ناامید و مسئوالن و مردم میان شکاف ایجاد و حاکمیت دادن نشان ناکارآمد: مدت میان اهداف

 استکبار با که مسائلی در «ایران اسالمی جمهوری رفتار تغییر: »بلندمدت اهداف اسالمی نظام از مردم

 ایران اسالمی جمهوری درباره انتظارات و امکانات بین شکاف ایجاد سازوکار اما.دارد چالش جهانی

 وسیله به اسالمی جمهوری اقتصاد به زدن ضربه منظور نای به است؛ پروژه این اجرای قسمت ترین مهم

 کنتار  در متردم  معیشتتی  مطالبتات  تتامین  از نظتام  دادن نشان ناتوان و خارجی و داخلی فشار های اهرم

 بته  زدن دامتن  و موجتود  وضتعیت  دادن جلتوه  نتامطلوب  بترای  تبلیغتی  و روانتی  جنتگ  و پروپاگاندا

 نتیجته  بته  رستیدن  برای آمریکا که است هایی گام نظام، از ردمم کردن ناامید و ها خواسته و انتظارات

 .  دارد برمی مدنی نافرمانی ایجاد و سازی جنبش بر مبنی خود مدنظر
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 قبل سالها: نیلوفر انتشارات  غرفه در انقالب رهبر
 ادبیات بزرگان از نفر چند و نجفی ابوالحسن

 خانواده" مترجم شما» پرسیدم. ما پیش آمدند
 هم نقدی و کردم تعریف رمان از «هستید؟ "تیبو

 واقعا شما: »پرسید ایشان. گفتم ایشان ترجمه به
 نمیکردم را فکرش اصال اید؟ خوانده را جلد۴ هر

 کتاب!«/ باشید شنیده را اسمش حتی شما
 متاسفانه که بود خوبی خیلی رمان تیبو  خانواده

 .نشد معروف قدرش حد در
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 ترامپ نفتی تحريم زدن دور برای ايران شگرد ۵

 گزارش این در. نیست ای دهنش تجربه و جدید موضو  ایران علیه آمریکا های تحریم وضع جهان، نفت خریداران بزرگترین برای جام جم:
در  بودند شده موفق جنوبی کره و هند چین، کشورهای :ها معافیت-1 :ایران علیه نفتی های تحریم زدن دور های راه از برخی به داریم نگاهی

 از دارد قصد کرده اعالم که بوده کشورهایی اولین از یکی ژاپن برجام، از ترامپ خروج اعالم بعداز. بگیرند معافیت آمریکا از زمان تحریمها 
 قوی بار این احتماال ایران از نفت خرید به اصرار و ها تحریم با مخالفت به تمایل :مخالفت-2.بگیرد معافیت ایران از نفتش خرید باید آمریکا

 در آمریکا اقدام اینکه ضمن. استاوبام دوره از بیشتر اکنون آمریکا با کشورها تجاری اختالفات ترامپ، اقدامات دلیل به زیرا بود، خواهد تر
 03 خود مشتریان به ایران نفتی: تخفیف-3 .نیست برخوردار کشورها سایر همراهی از قبل دوره مانند و بوده یکجانبه اقدامی برجام از خروج
 :تانکرها بیمه-4. دهند یم مشتریانشان به کنندگان تولید سایر که است زمانی مدت برابر 0 که دهد، می فرصت نفتش پول پرداخت جهت روز
 خریداران :ها بانک و ارزها-5 .آمد خواهد وجود به کمتر تانکرها بیمه مشکل احتماال برجام به ها اروپایی پایبندی دلیل به فعلی وضعیت در

 می ها پرداخت این. کنند استفاده ایران نفت پول پرداخت برای غیردالری ارزهای از است ممکن آمریکا مالی سیستم زدن دور منظور به آسیایی
 .گیرد انجام ندارند آمریکا با نزدیکی روابط که خارجی های بانک طریق از یا ملی ارزهای به تواند

 کنید عذرخواهی صادقانه حداقل

 ومتحک و شد ظاهر ترامپ قالب در تلویزیونی های دوربین مقابل خود نقاب بدون های سیاست با امریکا وقتی شب شنبه سه :روز سیاست
 نامه قطع که المللی بین پیمان نهایت در و آورد زبان بر را فراوانی های تهمت و کرد تهدید است مردم رای از برخواسته که را اسالمی جمهوری
 اماقد و کوتاه سخنانی با و بهتری قاطعیت با روحانی االسالم حجت که داشتند انتظار همه گرفت، نادیده را شده تصویب برایش ملل سازمان
 وعده با متاسفانه و سازد برآورده را انتظارات آن و اقتدار آن نتوانست بود گذاشته کنارش که تیمی با او اما شود ظاهر مردم چشم مقابل در عملی
 برای هایی عملدستورال با روحانی که بود این انتظارمان!!! شود تمدید دیگر هفته چند بازار رکود که کرد کاری اروپا با مذاکرات!! ای هفته چند

 در جمهوری رئی  هیچ بود شده گفته آنها به مدام که مردمی درد التیام برای الاقل یا و آید میان به فضایی و ای هسته و دفاعی توان از حراست
  !دادند می انجام مردم به خالی و خشک عذرخواهی یک کند پاره را برجام تواند نمی امریکا

 دارد را تندتری های صحبت توان که را جدید تیم و کرده برجام حقوقی پیگیری مامور را کننده مذاکره تیم حداقل روحانی که بود این انتظارمان
 اما. کرد رفتار خودشان مثل باید نیستند دیپلمات که کسانی با حاال و بود بلد دیپلماسی زبان قبلی تیم که گفت می اینطور و کرد می جایگزینشان

 های برنامه داوطلبانه تعلیق جریان در یکبار خودشان که هایی اروپایی با آنهم! کند پیدا کش برجام دوباره تا نداد رخ اتاتفاق این از کدام هیچ
 تکرار دوم بار برای مشخص و مشهود نیز برجامی های وعده به تعهد عدم در را این و نیستند اعتماد قابل که بودند کرده ثابت ۲۸ سال در ای هسته
 .کردند

 اصالحات مدعی خودباخته يک از صهیونیستی رژيم رسمی رتقدي

 و اظهارات از رژیم این خارجه وزارت رسمی اکانت صهیونیستی رژیم از حمایت در اصالحات مدعیان از زیباکالم صادق توئیت انتشار دنبال به
 دانشمندان ترور فلسطین، مظلوم مردم حق در اسرائیل جنایات همه گرفتن نادیده با توئیتی در زیباکالم !خواند درست را آن و تقدیر وی مواضع
 که دیگر جنایت هزاران و سوریه در حرم مدافعین رساندن شهادت به و منطقه در کشورمان منافع به زدن ضربه برای تالش ایران، ای هسته

 خواهیم می فردا های نسل به بیفتد، اتفاق لاسرائی و ما میان جنگی ناکرده خدای اگر».بود شده مدعی نیست نوشتار این حوصله در آن شمارش
 داشت، مان علیه دیگری دعوای یا و بود کرده ما علیه تهدیدی هرگز نه و داشت فاصله ما خاک با کیلومتر ۸333 که کشوری با که بگوئیم
 !«بود؟ چه برای نظامی هزینه دالر میلیاردها و انسانی، تلفات همه آن بود؟ چه سر آن با مان جنگ
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 تحريم با مقابله برای ايران اقتصاد های قابلیت

 های تالش و فشارها همه وجود با :خراسان

 هم آسان چندان ایران نفت حذف آمریکا،

 از بعد گزارشی در پالیسی فارین. نیست

 کرده تشریح را موضو  این ترامپ تصمیم

 آمریکا که نویسد می معتبر نشریه این. است

 ایران به ۸30۸ سال همانند تواند نمی بار این

 ایران نفت کردن خارج که چرا بیاورد فشار

 "نفت قیمت باورنکردنی افزایش" باعث

 برای آمریکا اساس، این بر. شد خواهد

 تامین درخصوص باید تحریمی چنین اعمال

 اطمینان قیمت ثبات و کنندگان مصرف نفت

 قابل ادعایی های تحریم وگرنه بدهد عملی

 .بود نخواهد اجرا

 

 

 
 

 

 

  (1)؟اشتباه ما در برجام چه بود/ روش تحلیل مسائل سیاسی

 شد، برجام به موسوم متن به منتهی که ۵ 0 و ایران مذاکرات ی بحبوحه در پیش، سال سه

 این به اشاره با برجام، «مشروط تأیید» با جمهور، رئی  به خطاب ای نامه در انقالب رهبر

 و ابهام نقاط دچار است گرفته شکل برجام قالب در که مذاکرات محصول» که موضو 

 لحظه و دقیق مراقبت فقدان صورت در که است متعددی موارد و ساختاری های ضعف

 منتهی کشور ی آینده و حال برای بزرگی های خسارت به تواند می لحظه، به

 جمهور رئی  و اروپا ی اتحادیه اعالم در": که کردند تأکید چنین (000۱/3۰/۸0.«)شود

 اظهاری رگونهه. است شده برداشته کلی به ها تحریم این که شود تصریح باید آمریکا

 برجام نقض ی منزله به ماند، خواهد باقی ها تحریم ساختار که این بر مبنی

 از «کتبی اعالم» و ،«کافی و قوی های تضمین» این متأسفانه اما (000۱/3۰/۸0)".است

 .نشد گرفته اروپایی و آمریکایی مقامات

 

 کنیم تعلیق را آژانس های نظارت تمام موقتا بايد

 از آمریکا خروج با رابطه در میزان با وگو گفت در الریجانی جواد محمد زان:می
 رسمی طور به برجام، از آمریکا خروج با که است این مهم نکته اولین: گفت برجام

 دبیر.بود شده خارج آن از آمریکا عمال قبال که اگرچه افتاد، اتفاق عهد نقض این
 برجام در ما که مهمی منافع که است نای دوم نکته: کرد اظهار بشر حقوق ستاد

 نه ما چون. است بوده آمریکا ثانویه های تحریم به مربوط داشتیم تهدید مورد همیشه
 موضوع همچون مسائلی از غیر به که داشت سابقه چندان نه و بودیم مشتاق چندان
 که را دیگر های کشور همیشه ثانویه های تحریم. کنیم معامله آمریکا خود با هواپیما

 برجام از بیرون که هایی آن چه و ۵+۱ های کشور یعنی بودند برجام داخل در چه
 ایران با عمدتا اروپایی های بانک لذا داد؛ می قرار تنبیه مورد ایران با معامله در بودند،

 بود، نشده خارج هم برجام از آمریکا که شرایطی در حتی. کردند کارنمی
 کردند، می کار کوچک های قدم با و محتاطانه بسیار انایر با نیز خارجی های کمپانی
 باید: کرد تصریح الریجانی.است کلیدی نقطه یک ثانویه های تحریم مسئله بنابراین

 امکانات همچنین و انسانی نیروی از اعم اتمی، آژانس نظارت های سیستم تمام موقتا
 شدند، خارج برجام از نکهای علت به ها آمریکایی من نظر به.کنیم تعلیق را الکترونیک

 برجام، متنیِ قرائت براساس سیستم این. ببرند بکار را ماشه سیستم ندارند حق دیگر
 شده خارج که آمریکا. دارند تعهد برجام در که است هایی کشور از هریک به مربوط

 به را طرحی یک باید کند، احیا را امنیت شورای سابق های تحریم بخواهد اگر
 این البته برگردد؛ سابق های تحریم تمام خواهد می که بیاورد رسما امنیت شورای

 آمریکا اختیارات از من نظر به ماشه مکانیزم. شود تصویب و بررسی آنجا باید طرح
 .است شده خارج

 


