(چهارچوب تبیین و روشنگری)
خروج آمریکا از برجام؛ از چرایی تا پیامدها و سناریوهای پیش رو
دالیل خصومت آمریکا با ایران

الف) حوزه راهبردی؛ کیسنجر :هرگاه ایران از ادعاهای انقالبی خود دست بردارد و به اایاهاه ل هر برگهردد،
مشکر آمریکا با ایران حر میشود« .ولن ترضی عنک الیهود و الانصاری حتی تتبع ملتهم» (سوره بقره آیه )121
اندیشکده «امریکن انترپرایز» در مقاله ای به قلم جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ مینویسد« :اکنون این ایران است که
...به عنوان مبدأ اصلی تروریسم بینالملل ،خطر اصلی را ایجاد میکند .ما باید بهجای تمرکز بر سرنگونی اسد ،...بهصورت جددی

بر تغییر رژیم در ایران تمرکز کنیم ».بولتون با استناد به الکساندر هیگ اینچنین بازگو میکند که «باید به منبع برسیم!».
ب) حوزه تاکتیکی (موضوع برجام)
دالیل خروج آمریکا از برجام

 -1دالیل شخصی :ترامپ عملگرا ،کاسب کار ،موفق در اقتصاد و دارای برچسب همکاری با روسیه
 -2دالیل ساختاری :گنگره ضد ایرانی ،تیم همکار ضد ایرانی ترامپ و نقش آفرینی البی های ضد ایرانی
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دالیل منطقه ای :شکرگیری مثلث افراطیون ضد ایران و دالیر آنها:
الف) آمریکا :شکست طرح های خاورمیانه ای7 ،هزار میلیارد هزینه ،تداوم هزینه حمایت از همپیمانان
ب) اسرائیل :بن بست استراتژیک در توسعه نیل تا فرات؛ تشدید مشکالت در لبنان ،فلسطین ،سوریه و عراق
ج) عربستان :خسته از شکست درجنگ یمن ،شکست سیاسی در لبنان ،عراق ،سوریه و بحرین

انتظارات آمریکا از خروج از برجام:

الف) سیاسی -امنیتی :ممانعت از تعامل عادی ایران با جهان خاار /ایجااد اتاتال هاای منطقاهای اقتصاادی و
سیاسی علیه ایران عقبنشینی ایران از نقش آفرینی در منطقه غرب آسیا گرفتن مؤلفههای قدرت ایران
ب)اقتصادی و تجاری :تشدید ایرانهراسی و دوشیدن کشورهای منطقه(وکُره شمالی) زمینهسازی فشار از درون
نکات اساسی خروج آمریکا از برجام و دوره برزخ برجام اروپایی:

حاالت سه گانه مذاکرات به طور کلی :بده بستان( نقد -نقد نقد – نسیه) ،نده بستان و بده نستان !
سناریوی اصلی اروپا و غرب :تحقق حداقلی تعهدات  ،4+1انجام حداکثری تعهدات ایران( نده -بستان)
اشتباهات راهبردی در مذاکرات

سه اشتباه راهبردی در گذشته  :عبور از خط قرمزهای رهبری اعتماد به آمریکا گره زدن اقتصاد به برجام
اشتباهات راهبردی محتمل در مذاکرات پییش رو :عادم توجاه باه شارور رهبری عادم اخا ت امین کتبای و
عملی اعتماد به اروپا
دالیل تکرار اشتباهات راهبردی و اعتماد چندباره به دشمن :بروز اختالل در دستااه محاس اتی
تبعات بروز اختالل در دستگاه محاسباتی از نگاه رهبیری(-1 :)33/5/1از دادههاا درسات ،خروجا هاا غلاط
بهدست خواهد آورد؛  -2تجربهها هم دیگر به درد او نخواهد خورد .مثال :تجربه توافق سعدآباد تجربه برجام
راهکار :تبیین مساله اختالل در دستگاه محاسباتی و مراقبت از افکار عمومی برای جلوگیری از تکرار تجربهها
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ما در شکست دشمن شک نداریم؛ این مبتنی بر قرآن است لیکن طبق سنّت الهی ،یک وظایفی بر عهدهی ما
است؛ یکی در ل ال آمریکا و براام و اروپا دیگر این که در داخر کشور چاون حرکت کنیم.

الف) در قبال برجام
تبیین مساله آزمون بزرگ عزت(شاه بیت رویکرد رهبری در مواجهه با برجام)

ره ری فرزان انقالب ( :)39/3/2امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ اند؛ آیا حفظ عزت و التدارِ
این ملّت عزیز را خواهند کرد یا ن ؟
 -1بهره گیری از تجارب گذشته -1 :آمریکا پایبند به تعهّدات خودش نیست -2 .عمق دشامنی آمریکاا باا ایاران -3
انعطا

در مقابل دشمن او را گستاختر خواهد کرد  -4ایستادگی در مقابل آنها ،امکان بسیار زیادِ عقب نشااندن آنهاا را

دارد -5تجربه ی همراهیِ اروپا با آمریکا در مهمترین موارد است -6.گره زدن حلّ مساتل کشور به برجام و امثال برجام
یا به مساتل خارجی ،یک خطای بزرگی است.
 -2شروط مواجهه با برجام – 1:ق ایا را واقعبینانه بسنجیم؛ -2سه کشور اروپایی سر ق یّهی هستهای؛ سالهای  ۳3و
 ۳4بیصداقتیِ بزرگی با ما کردند(پالس های متفاوت) -3در دو سال گ شته آمریکا روح برجام و جسم برجام را نقض
کرده؛ اروپاییها ساکت ماندند؛ -4آمریکا قطعنامهی  2231را نقض کرده است؛ آنهایی که ع و شورای امنیّتناد بایساتی
قطعنامهای علیه او به شورای امنیّت ببرند؛  -5اروپا باید متعهّد بشود که بحث موشک و ح اور جمهاوری اساالمی در
منطقه را مطرح نخواهد کرد؛  -6باید با هرگونه تحریمی علیه جمهوری اسالمی هم مقابله کنند -7 .یاک نکتاهی دیگار
این است که اروپا باید فروش کامل نفت ایران را ت مین کند؛ -۳بانکهای اروپایی بایاد دریافات و پرداخات و انتقاال
وجوه مربور به تجارت دولتی و تجارت خصوصی با ایران را ت مین کنند.
 -3نکات و محورهای کاربردی شروط رهبری:

 -1تاکید بر اصل ثابت لغو تحریمها به عنوان هد

اصلی م اکرات

 -2مطالبه صدور قطعنامه از سوی اروپا به شورای امنیت علای رغام علام باه وتاوی آمریکاا باه عناوان ثبات یاک
سندتاریخی از نقض عهد آمریکا
 -3نحوه اعالم شرور رهبری :در جمع کارگزاران و سخنرانی عمومی با هد

تبدیل شرور به مطالبه عمومی

 -4نحوه مواجهه در دو سطح:

سطح اول) سطح مسوالن و دستگاه دیپلماسی :تغییر زمین و مدل بازی-تبدیل دیپلماسی انفعالی به دیپلماسی تهاجمی
آیه  277سوره بقره به عنوان یکی از اصول سیاست خارجی مطلاوب در گفتماان انقاالب اساالمی« :فَمانِ اعتَادی
عَلیکُم فَاعتَدوا عَلیه بِمثل مَا اعتدی عَلیکُم» در هر سطحی به شما تعرض کنند در همان سطح پاسخ دهید.

مثال:

پمپئو4محور را مطرح کرد -1 :شرر گ اشت -2تهدید کرد -3ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد -4حمایت ایران از
متحدان خود را حمایت از تروریسم اعالم نمود.
در مقابر /ره ری هم  4محور را یادآور شد-1 :شرر گ اشت  -2تهدید کرد  -3جنایات آمریکاا را در نقاض حقاوق
بشر یادآور شد(سیاهپوستان ،بومیها ،زندانیان و  -4 )...مساله حمایت آمریکا از متحدانش همچون اسراتیل ،عربستان ،بحرین
و  ..را به عنوان حمایت آمریکا از تروریسم حقیقی گوشزد نمود.

سطح دوم) سطح نخبگانی و مردم :تبدیل شرور رهبری به مطالبه عمومی در عین حفظ وحدت و امیدآفرینی
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ب) اقدامات داخلی -1:تکیه به ظرفیّتهای فراوان داخلی  -2بدانیم نسخه های غربی برای ما قابل اعتماد نیساتند-3 .
سپردن کار به خارجیها با توجّه به بدقولیهایی آنها ،بایستی در حدّ اضطرار باشد -4،دشمن ما اتاق جنگ را برده است
در وزارت خزانهداری؛  – 5اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کارد ،سیاساتهای اصال  44را بایاد جادّی
گرفت -6.اقتصاد دانشبنیان را اهمّیّت بدهیم -7.تولید داخل و کااالی ایرانای را بایاد تقویات کنایم -۳ .باا سیاسات
ناامیدسازی و ایجاد توهّم بنبست در کشور بشدّت باید مبارزه بشود؛
اقدامات تکمیلی:



در مواجههی با برجام حتماً عناصر سیاسی ،عناصر مدیریّتی ،عناصر مطبوعاتی و فرهنگی از سرزنش یکهدیار

پرهیز کنند؛ نقد ،انتقاد صحیح ،منصفانه ،عاقالنه ،ایرادی ندارد،



حمله به جای دفاع صر (پیگیری اتهامات و جنایات حقوق بشری آمریکا)
تحکیم انسجام ملی و استحکام داخلی و رعایت الزامات آن



اعتماد و باور به اینکه ما بن بست در کشور نداریم.



تزریق امیدآفرینی م نی بر حر مشکالت کشور بدون براام
«کاری که دشمن امروز می کند این است که آینده را تاریک نشان دهد»)66 11 6(.



الوگیری از شکرگیری لطبها و شکاف های سیاسی ااتماعی ب عنوان خط لرمز



مدیریت ،الناعسازی و همراهسازی افکار عمومی با تصمیم نظام
چرایی اهمیت افکار عمومی از نگاه رهبری« :افکار عمومی وقتی که در یک مسأله فعال شد ،صاحب نظر شاد،
به طور طبیعی جسمها را به حرکت در میآورد ،ذهانهاا را باه حرکات در مایآورد ،ابتکارهاا را وارد میادان
میکند»()66 11 16
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