


  

شاید در سال 1335 و در زمانی که توافق بین ایران و آمریکا برای دستیابی ایران به فناوری هسته ای منعقد میشد 
هیچکس حتی آمریکایی ها هم فکر نمی کردند که حدود 46 سال بعد این مسئله به یک مناقشه جهانی تبدیل شود 
و آغاز پروسه ای طوالنی برای طرفین باشد. و شاید آیزنهاور اگر پیش بینی چنین روزی را می کرد هیچ گاه طرحی 

به نام “اتم برای صلح” را ارائه نمی داد. اما نقطه عطف داستان اتمی ایران و غرب برمی گردد به انقالب بهمن 57 که 
پس از آن شرکت های غربی و آمریکایی به نوبت از برنامه هسته ای ایران خارج شدند، گویا شعار “اتم برای صلح “ 

فقط تا زمان روی کار بودن همفکرانشان موثر بود! 
ایران “باید” خودش احتیاجاتش را می ساخت و “ساخت”، این شروعی بود بر 13 سال مناقشه و کشمکش هسته ای 

بین ایران و قدرت های دنیا و در پی آن مذاکره در برهه های مختلف و دولت های مختلف، فرآیندی که نهایتا به 
“برجام” ختم گردید.

با روی کار آمدن دولت یازدهم گویا کلید حل مشکالت مملکت را در صندوقچه ی کدخدا گذاشته بودند و دولت 
تمایل به مذاکره با طرف غربی بر سر مسئله ی هسته ای داشت و شروع آن هم مصادف بود با نشست ساالنه سازمان 

ملل در نیویورک.
اما بد نیست مروری داشته باشیم بر صحبت های مسئولین مختلف کشوری در خصوص مذاکرات هسته ای:

“ اوالً: مراقبت شود که طرف مقابل تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران آمریکائی 
در این دو سه روز کاماًل موجب بدگمانی است. 

ثانیاً: به همه ی مسئوالن دولتی تذکر داده شود که حّل مشکالت اقتصادی کشور در گرو تالش بی وقفه و خردمندانه 
در همه ی بخش ها در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم ها به تنهائی برای گشایش در اقتصاد کشور و 

معیشت مردم کافی نیست.
ثالثاً: در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه های سنگینی پرداخت شده است. 

نوشته ها و گفته هائی که سعی می کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند با افکار 
عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی کنند.

رابعاً: همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه ی استکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ایستادگی به دست آمده است. این 
را باید همه ی ما درسی بزرگ برای همه ی قضایا و حوادث در جمهوری اسالمی بدانیم.

خامساً: بار دیگر تأکید می کنم که از خدعه و نقض عهد دولت های مستکبر بویژه آمریکا در این مسأله و دیگر مسائل 
غفلت نشود.

)بخشی از نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در دی ۹۴(”

“ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های ظالمانه باید 
از بین برود تا سرمایه بیاید و م شکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد 

شده و بانک ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده اند ظلم بزرگی مرتکب شده اند اما عده ای در داخل هم 
نمی دانستند تحریم چیست.” )رئیس جمهور 17 خرداد 1394(

مطهری در پاسخ به این سوال که آیا فردا تکلیف برجام در مجلس مشخص خواهد شد؟، گفت: »به نظر من فردا 
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کلیات این طرح رای خواهد آورد اما از آنجا که ظاهرا تعداد پیشنهادات زیاد است امکان دارد تصویب جزئیات آن فردا تمام نشود. به هر 
حال من معتقدم تاخیر در اجرای برجام به ضرر کشور است.«

بخشی از مصاحبه علی مطهری 1۹ مهر ۹۴

توافق جامع و نهایی هسته ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در راستای توافق جامع بر سر 
برنامه هسته ای ایران و به دنبال تفاهم هسته ای لوزان، در سه شنبه ۲3 تیر 1394 )14 ژوئیه ۲۰15( در وین اتریش بین ایران، اتحادیه 

اروپا و گروه 5+1)شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و آلمان( منعقد شد.
اما بد نیست بخش هایی از متن این توافق را مرور کنیم)این بخشها از متن منتشره توسط وزارت امورخارجه برگزیده شده( :

“برجام منجر به لغو جامع همه تحریم هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم هاي چندجانبه وملی مرتبط با برنامه 
هسته اي ایران می شود و اقداماتی را براي دسترسی به تجارت، فناوري، تامین مالی وانرژي را شامل می شود”

“اجراي موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود براي انرژي هسته اي جهت مقاصد صلح آمیز را 
طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته اي و همسو با تعهداتش در آن سند اعمال نماید و در نتیجه با برنامه هسته اي ایران همچون 

برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سالح هاي هسته اي عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.”
“ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، براي 15 سال، فعالیت هاي مرتبط با غنی سازي اورانیوم، از جمله

تحقیق و توسعه ي تحت نظارت پادمانی خود را صرفا در تاسیسات غنی سازي نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی سازی خود را تا 67/3 
درصد نگه خواهد داشت، و در فردو، از هرگونه غنی سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه و غنی سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد 

هسته ای خودداری خواهد ورزید.”

“ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجراي اقدامات داوطلبانه خود براي دوره هاي زمانی مربوطه و نیزاجراي تدابیر شفافیت ساز به 
شرح مندرج در این برجام و پیوست هاي آن نظارت نماید. این اقدامات شامل:

حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدي توسط ایران در همهکارخانه هاي تغلیظ سنگ 
معدن اورانیوم به مدت ۲5 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد چرخاننده ها  و اتصاالت سانتریفیوژ به مدت ۲۰ سال؛ استفاده از فنآوري 
هاي مدرن تائید شده و گواهی شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی سازي به صورت مستقیم، و مهر و موم هاي 

الکترونیک؛ و یک سازوکار قابل اتکا براي اطمینان از رفع سریع نگرانی هاي آژانس در زمینه دسترسی به مدت 15 سال”
“ایاالت متحده منطبق با این برجام اجراي تحریم هاي مشخص شده در پیوست ۲ را با اثربخشی همزمان با
اجراي اقدامات توافق شده ي مرتبط با هسته اي توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط

آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد، بخشی از این تحریم ها عبارتند از:
الف- ارائه اسکناس دالر آمریکایی به دولت ایران

ب- خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزي ایران و موسسات مالی ایرانی
پ- خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصوالت پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران

“چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی، در ایاالت متحده مانع از اجراي لغو تحریم هاي مشخص شده در
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این برجام شود، ایاالت متحده، با در نظر 
گرفتن تمامی اختیارات موجود، گامهاي 

مقتضی را به منظور تحقق اجراي آن)لغو 
تحریمها( اتخاذ خواهد نمود. ایاالت متحده به 

طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی 
را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست 

ایاالت متحده منعکس شده در لغو تحریم هاي 
وفق این برجام را درنظر داشته و از اقداماتی 
که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد 

خودداري نمایند”
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اینها بخش هایی از سند برجام است.

اما بعد از ۲.5 سال از اجرای برجام 
نتیجه برجام واعتماد به آمریکا به 

کجا رسید و آمریکا چه کرد:
-محدودیت صدور روادید برای 

مسافران ایران:
بر اساس فصل ۲۰3 متن الیحه 

بودجه سال ۲۰16 آمریکا که اکنون 
قانون شده است، شهروندان 38 

کشوری که تاکنون می توانستند برای 
تجارت یا گردشگری، مدت 9۰ روز 

بدون اخذ روادید در خاک ایاالت متحده اقامت 
داشته باشند، اگر در 5 سال گذشته به سوریه، 

عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر 
»نمی توانند« مانند قبل بدون روادید وارد 

آمریکا شوند.

-تمدید 1۰ ساله قانون ایسا
بعد از تمدید ایسا مقامات دولت به صراحت 

عنوان داشته اند که تمدید قانون تحریم های 
ایران به معنای نقض برجام است.

-وضع تحریم های جدید علیه شرکت ها و 
افراد مرتبط با ایران

-مصادره دارایی های ایران در دادگاه 
لوکزامبورگ

 در اسفندماه سال 95 و در حالی که تنها 
یک سال از اجرای برجام زمان گذشته بود، 

به دنبال اعمال فشار های آمریکا بر بانک 

ها و موسسات اروپایی، 1٫6 میلیارد دالر از 
دارایی های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورک 

مسدود شد.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه ایران 

همواره احتمال نقض تعهد از طرف غربی ها 
خصوصا آمریکا در مذاکرات برجام را مدنظر 

داشته، اعالم کرده که تهران خود را برای 
شرایط خروج آمریکا از توافق هسته ای آماده 

کرده است
1۲ اسفند 96.

ترامپ بارها درباره اصالح برجام تا تاریخ 15 
ماه مه )برابر ۲5 اردیبهشت( سخن گفته و 
تاکید کرده که اگر فرانسه، بریتانیا، روسیه، 

چین و آلمان کاری برای اصالح این توافق با 
توجه به خط مشی آمریکا نکنند، این کشور 

تحریم های هسته ای علیه ایران را 
دوباره اعمال می کند

و امروز کمتر خبری از مدافعان 
برجام میتوان یافت، توافقی که ایران 
تعهداتش را نقد داد اما طرف مقابل 
همان نسیه را هم نمیخواهد بدهد...


