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توافق هس��تهای میان جمهوری اس�لامی ایران و قدرتهای  ،5+1یعنی پنج عضو دائمی ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل به همراه آلمان فدرال که نام رس��می آن «برنامه جامع اقدام مشترک» 1یا «برجام» است ،در
روز  23تیرماه س��ال  ،1394پس از حدود  12س��ال مقاومت و پرداخت هزینه از سوی ملت ایران و بیش از
 22ماه مذاکره فش��رده در دولت یازدهم به دس��ت آمد و متن آن منتش��ر گردید .حدود یک هفته پس از آن،
تونهم تیرماه  1394نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه  ،2231شش قطعنامه
در بیس 
تحریمی پیش��ین این ش��ورا را که همگی ذیل فصل هفتم منش��ور ملل متحد وضع شده بودند ،ملغی کرد و
ب��ه بیش از یک دهه تالش قدرته��ای بزرگ و در رأس آنها ایاالت متحده ب��رای امنیتیکردن جمهوری
اس�لامی ای��ران و ان��زوای دیپلماتیک آن در نظام بینالملل پای��ان داد .پس از آن ،ای��ن موافقتنامه با تأیید
ش��ورای عالی امنیت ملی ،مجلس شورای اس�لامی و در نهایت ،مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ،در
تاریخ  26دیماه  1394به طور رسمی وارد مرحله اجرا شد.
اکنون با گذش��ت بیش از یک سال از انتش��ار این توافقنامه و شش ماه از اجراییشدن آن ،بسیاری از
محافل و مراجع سیاسی ،علمی و راهبردی ،به ارزیابی و تبیین پیامدها و دستاوردهای حاصل از این توافق
در هر دو کشور ایران و ایاالت متحده پرداختهاند و جالب آنکه در هر دو کشور ،طیف ارزیابیها و تحلیلها
ً
ً
ً
بسیار گسترده و وسیع است و از ارزیابی کامال بدبینانه که با واژگانی چون «تقریبا هیچ» یا «تحقیقا هیچ»
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

Email: poursaeedfarzd@gmail.com
)1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
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ً
بیان میش��ود تا ارزیابی کامال خوشبینانه که معتقد اس��ت برجام میتواند همه معضالت و مشکالت مهم
جامعه ایران را برطرف کند و آن را به قدرت بینالمللی تبدیل کند را پوش��ش میدهد .مقام معظم رهبری،
حضرت آیت الله خامنهای در این خصوص میفرمایند« :برجام موافقانی دارد و مخالفانی؛ به نظر من ،هم
موافقان و هم مخالفان ،هر دو در بیان نظرات خودشان مبالغه میکنند؛ اغراقگویی میکنند؛ هم موافقانی
که از برجام تمجید میکنند سخنانشان اغراقگونه است ،هم مخالفانی که انتقاد میکنند مبالغه میکنند و
گاهی اغراق میکنند .به نظر من هیچ کدام جا ندارد .بله ،برجام یک نقاط مثبتی دارد ،یک نقاط منفیای
محسناتی دارد ،یک معایبی دارد؛ ّ
دارد؛ یک ّ
محسناتش همان چیزهایی است که ما را وادار کرد و ترغیب
کرد که به این مذاکرات رو بیاوریم؛ ّ
البته میدانید این مذاکرات قبل از ش��روع دولت یازدهم آغاز ش��د که
محس��ناتی به نظر انس��ان میرسید که ّ
البته همه آن ّ
به خاطر همین ُم ّرغبات بود؛ یعنی جنبههای ّ
محسنات
ِ
ّ
تأمین نش��د ،یعنی خیلیهایش تأمین نشد .لکن حاال باالخره یک محسناتی بود و انسان حس میکرد که
ممکن اس��ت این فواید وجود داش��ته باشد .شروع ش��د این مذاکرات؛ بعد هم که خب ،زمان دولت جناب
ً
آقای روحانی طبعا گسترش بیشتری و ّفع ّالیت بیشتری پیدا کرد» (.)۱۳۹۵/۳/۲۵
این گس��تردگی و وس��عت طیف ارزیابی برجام در ش��رایط کنونی ،نش��انگر نیاز سیاس��تمداران و
سیاستگذاران جمهوری اسالمی به منطق و معیاری سنجیده و با کمترین خطا برای برآورد واقعی از
ً
2
دس��تاوردها و احیانا کاس��تیهای برجام است .دلیل این امر آن است که کمبرآوردی 1یا بیشبرآوردی
از پدیده یا رخدادی که در حوزه سیاست اعال 3جای دارد ،یعنی با منافع حیاتی کشور و نظام سیاسی
در ارتب��اط اس��ت ،مانند برجام ،ه��ر دو هزینههای امنیتی کش��ور را افزایش میدهند .ب��ه بیان دیگر،
کمبرآوردی در این حوزه مانع ش��ناخت درس��ت و بهنگام فرصتهای برآمده از این پدیده و بهرهگیری
از آنها میش��ود و یا ممکن اس��ت از س��وی دیگر ،در برابر تهدیدات بالقوه برآمده از آن ،تصمیمگیران
کش��ور را غافلگیر کند و به شکس��ت راهبردی بیانجامد .بیشبرآوردی از پیامدها و دس��تآوردها یا
کاس��تیهای این پدیده نیز در مقابل ،میتوانند کش��ور و سیاستمداران را به ورطه سیاستهای توهمی
انداخته و موجب هدررفتن منابع کش��ور ش��ود .بر این اساس ،پرسش اصلی مقاله حاضر این است که
منطق و معیاری که بتواند ارزیابی درس��ت و واقعبینانهای از متن و فرامتن برجام به دس��ت دهد کدام
اس��ت و به بی��ان بهتر ،کدام معی��ار منطقی میتواند ما را ب��ه این هدف رهنمون کند؟ در پاس��خ به این
پرسش ،مقاله حاضر ،منطق کاربردی را به عنوان زمینه نظری طرح و تعیین معیارهای ارزیابی برجام
برگزیده و بر مبنای آن و همچنین متناسب با متن و فرامتن برجام و مختصات راهبردی جامعه ایرانی،
1. underestimate
2. overestimate
3. high politics
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به دو معیار مش��خص برای ارزیابی برجام رس��یده که به ترتیب عبارتند از «تعریف حقیقی» در حوزه
تصورات و «استدالل قیاسی» در حوزه تصدیقات.1
منطق کاربردی؛ زمینه نظری تعیین معیار

منطق ،ابزاری علمی اس��ت که ذهن انس��ان را از خطای در تفکر باز میدارد .در عین حال ،خطا در فرآیند
تفکر بر دو نوع اس��ت :خطای گریزناپذیر که حاصل محدودیتهای وضعیت ذهنی نوع انس��ان اس��ت و
خطای درمانپذیر که به صورت اتفاقی و در فرآیند اس��تدالل رخ میدهد و قابل پیشبینی یا پیشگیری و
درمان است (فرامرز قراملکی .)2 :1393 ،بر این اساس ،منطق یا علم منطق ،2متوجه رفع خطای نوع دوم
در فرآیند تفکر و اس��تدالل برآمده از ذهن انس��ان است و از این رو ،میتواند کمک کند تا با فهم و غلبه بر
مغالطات در فرآیند تفکر و استدالل ،ارزیابی و داوری مشخصتر ،درستتر و واقعبینانهتری از موضوعات
و پدیدهها یا رخدادها داشته باشیم.
3
از سوی دیگر ،کاربردیبودن منطق یا منطق کاربردی در این نوشتار به دو معنای مشخص است .معنا
یا ویژگی نخس��ت این اس��ت که منطق مورد نظر ،منطق صوری نیست و خصلت مادی دارد .صوریبودن
منطق به این معناست که صرف درستبودن قواعد مربوط به شکل و صورت و ظاهر استدالل کافی است.
در منطق کاربردی ،درس��تبودن قواعد صوری اس��تدالل ،گرچه شرط الزم است ،اما شرط کافی نیست.
دلیل این امر آن اس��ت که با اتکاء صرف به درس��تی صورت اس��تدالل و برهان ،نمیتوان به درس��تی تفکر
و نتای��ج حاصل از اس��تداللهای خ��ود اطمینان یافت یا اعتماد کرد .از همین روس��ت که بر مبنای منطق
کاربردی ،گزارههای زبانی میبایس��ت با وجوه عینی واقعیت یا پدیده واقعی ،تطبیق داده و سنجیده شوند
و به بیان بهتر ،منطق و استدالل باید دارای وجه مادی هم باشد.
معنا یا ویژگی دوم آن است که منطق و استدالل مورد نظر میبایست قابلیت کاربرد یا کاربست در مورد
پدیدهها و رخدادهای عینی و بیرونی را داشته باشد و بتوان جنبه مهارتی و کاربردی آن را بالفعل نمود .به
ً
بی��ان دیگ��ر ،صرفا در عالم ذهن و معادالت ذهنی ،صادق و موجه نباش��د و بتوان آن را در عالم عینیت نیز
موجه دانست و تصور ذهنی ،به لحاظ عینی نیز تصدیق شود.
بنابراین ،چنانچه بپذیریم که تفکر و اس��تدالل در س��ه عالم یا جهان عین ،ذهن و زبان انجام میشود،
در آن صورت اس��تداللهایی کاربردی هستند و یا بر منطق کاربردی استوار میشوند که در آنها ،دالهای
زبانی ،مدلولهای عینی و مفاهیم ذهنی ،مصادیق عینی یا خارجی مشخص داشته باشند.
 .1مباحث نظری در خصوص منطق کاربردی و مغالطات منطقی را در تمامی متن مقاله ،از این کتابها وام گرفتهام:
(خندان۱۳۹۴ ،؛ خندان.)۱۳۹۵ ،
2. Logic
3. applied logic
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در موضوع برجام نیز این تقسیمبندی وجود دارد و در ارزیابیهای مختلف از این توافقنامه ،هم به برخی
ً
گزارهها و ارزیابیهای زبانی و واژگانی برمیخوریم که عمدتا متن برجام و متن قطعنامه  2231را مطمح نظر
ً
قرار میدهند ،هم برخی از داوریها و ارزیابیهای ذهنی وجود دارند که عمدتا به فرامتن برجام اش��اره دارند
و ب��ه فرصتها و تهدیدات «متصور» از آن میپردازند و ه��م اینکه برخی برآوردهای عینی وجود دارند که به
رخدادها و وقایع ملموس پیرامون برجام ارجاع میدهند و بر مبنای آنها به ارزیابی این توافق اقدام میکنند.
بر این اساس به نظر میرسد برای ارزیابی برجام در چارچوب منطق کاربردی میبایست دو نوع معیار
مش��خص ،یکی در حوزه تصورات و یکی در حوزه تصدیقات داش��ته باش��یم .حوزه تصورات ،همان حوزه
مفاهیم اس��ت که در عالم ذهن معنا مییابد و مقصود از تعیین معیار در این حوزه ،دس��تیابی به ش��اخصی
است که از طریق آن بتوانیم برجام را به لحاظ حدود و ثغور معنایی مشخص کرده و نسبت آن را با مفاهیم
مرتبطی همچون تحریم ،پیشرفت اقتصادی ،تهدید نظامی و مانند آنها تعیین کنیم .دلیل این امر آن است
ً
که در فضای عمومی بحث پیرامون برجام ،غالبا این گرایش وجود دارد که سطح انتظارات جامعه از برجام
به طرز معناداری افزایش (یا کاهش) داده شود .بنابراین ،با تعیین معیاری که بتواند سطح واقعی انتظارات
از برجام را مشخص کند ،میتوان از مغالطه بزرگنمایی (یا کوچکنمایی) در روند ارزیابی برجام به دور و
مصون ماند .بهترین معیاری که میتواند در حوزه تصورات ،این مهم را ممکن کند ،چنانکه نشان خواهیم
داد« ،تعری��ف حقیقی» اس��ت .به بی��ان دیگر ،با ارائه تعری��ف حقیقی از برجام میتوان نش��ان داد که چرا
انتظارات بزرگنمایی (کوچکنمایی) ش��ده از برجام فاقد دلیل موجه است .مزیت دیگر این معیار؛ یعنی
«تعریف حقیقی» این اس��ت که از طریق آن میتوان از حوزه تصورات برجام به حوزه تصدیقات آن پل زد.
تفکر و استدالل در حوزه تصدیقات نیز با نحوه تصدیق مفاهیم ذهنی مرتبط است و به مصادیق مشخص
معطوف و ارجاع داده میش��ود .متفکر در این حوزه میبایس��ت با بهر هگیری از یک یا چند تصدیق معلوم،
مدعای مجهولی را معلوم و اس��تنتاج کند .به بیان دیگر ،متفکر در این حوزه با انواع قضایا و نحوه ارتباط
میان آنها سروکار دارد .در این حوزه نیز چنانکه نشان خواهیم داد ،بهترین معیار برای ارزیابی برجام ،در
چارچوب منطق کاربردی ،بهرهگیری از «اس��تدالل قیاسی» است .به بیان دیگر ،با قیاس یا مقایسه چند
تصدیق در موضوع برجام میتوان ارزیابی مستدلی از آن ارائه کرد ،به گونهای که از مهمترین مغالطات مقام
نقد ،از جمله مغالطه «ارزیابی یکطرفه» و مغالطه «کامل نامیسر» به دور و مصون ماند.
«تعریف حقیقی»؛ معیار ارزیابی برجام در حوزه تصورات
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تعریف مهمترین عمل ذهن بر روی مفاهیم و تصورات است .شناخت هر موضوعی ،به طور منطقی با یک
سلس��له تعاریف آغاز میش��ود که در اصطالح به آنها «مبادی تصوری» میگویند .هدف از این تعریف آن
است که پیش از ورود به هر مبحثی ،به طور دقیق مشخص شود که درباره چه چیزی سخن گفته میشود.
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ً
البت��ه ،این امر لزوما به معنای وجود ابهام در ُم َع ِرف نیس��ت .ممکن اس��ت واژهای مانند برجام ،مبهم و یا
دارای ایهام نباش��د و مفهوم یا مدلول آن به خوبی مش��خص باش��د ،اما باز هم موضوع تعریف قرار گیرد تا
حدود و ثغور آن بهتر مشخص شود .این نوع تعریف را در منطق کاربردی تعریف حقیقی 1مینامند.
در تعریف حقیقی ،بر خالف تعریف لفظی ،معنا ،مفهوم و مدلول لفظ به خوبی شناخته شده و حتی مصادیق
آن ب��ه طور کامل از دیگر امور قابل تش��خیص اس��ت ،ام��ا در عین حال ،باز هم موض��وع تعریف قرار میگیرد.
بنابراین ،هدف از تعریف حقیقی ،شناخت هرچه دقیقتر و به تعبیر دیگر ،تجزیه و تحلیل آن مفهوم و بازشناسی
اجزا ،مندرجات و محتویات آن اس��ت .بدین معنا ،تعریف حقیقی ،س��ازوکاری برای به دست آوردن حقیقت یا
چیستی و ماهیت و ذات اشیا و متمایزکردن این ماهیت از اوصافی است که بر این اشیا عارض م یشوند.
برجام نیز به س��بب آنکه یک مفهوم جزیی اس��ت نه کلی ،یعنی به مصداق مش��خصی در عالم خارج
ً
ارجاع میدهد ،قاعدتا میبایس��ت موضوع تعریف حقیقی قرار گیرد .در عین حال ،پرسش مهم این است
که چرا میبایس��ت تعریف حقیقی برجام را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی آن در نظر گرفت؟ در پاس��خ
باید گفت مهمترین دلیل برای این امر ،شکلگیری نوعی انتظارات فراواقعی از برجام در فضای اجتماعی
و سیاسی ایران است .بر این اساس ،بسیاری از مخالفین برجام ،در چارچوب روانشناسی جامعه ایرانی،
سطح انتظارات از آن را باال برده و مدعی هستند که برجام قرار بوده است تمامی تحریمها علیه جمهوری
اس�لامی ایران را لغو کند ،رفاه و پیش��رفت اقتصادی را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد و در عین حال،
رافع تمامی تهدیدهای نظامی و امنیتی علیه کشور باشد .این در حالی است که مقوالت مربوط به تحریم،
تهدید و اقتصاد ،از پیامدها و عرضیات برجام است و اساس و ماهیت برجام را شکل نمیدهد.
برجام در واقع ،توافقنامهای است که موضوع آن شناسایی برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران از
س��وی جامعه بینالمللی در قبال برخی تحدیدها و تعلیقهای موقت و زماندار این برنامه از س��وی ایران
اس��ت و البته ،بدیهی است که در قبال این شناسایی ،میبایس��ت تحریمهایی که در قطعنامههای شورای
امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه هستهای ،به ناحق علیه ملت و دولت ایران وضع شده بودند
نیز ملغی میشدند .این امر در خصوص تحریمهای یکجانبه و چندجانبه غرب و در رأس آن ایاالت متحده
آمریکا علیه برنامه هس��تهای جمهوری اس�لامی نیز صادق اس��ت .بنابراین ،ارزیابی برجام میبایس��ت بر
اساس این كارویژه انجام شود .به همین دلیل است که رهبری معظم انقالب در این خصوص میفرمایند:
«ده س��ال ،دوازده سال کشمکش با جمهوری اس�لامی ،نتیج ه [اش] این شد که این شش قدرت ،امروز
ناچار ش��دند که گردش چند هزار س��انتریفیوژ را در کش��ور ّ
تحمل کنند؛ ناچار ش��دند ادامه این صنعت را
تحمل کنند؛ ناچار ش��دند ادامه تحقیقات و توس��عه این صنعت را ّ
در کش��ور ّ
تحمل کنند .تحقیق و توسعه
صنعت هستهای ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هستهای ادامه خواهد یافت؛ این چیزی است که آنها
1. real definition
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سالها تالش کردند[ ،ولی] امروز روی کاغذ آوردند و امضا دارند میکنند که حرفی ندارند .این معنایش
ّ
چیس��ت جز اقتدار ملت ایران؟» ( .)۱۳۹۴/۴/۲۷در  ۲۸دیماه  ۱۳۹۴نیز زمانی که رئیس جمهور دکتر
حسن روحانی ،در نامهای به رهبری معظم انقالب به تشریح دستاوردهای یازدهگانه برجام پرداخت ،شش
دستاورد نخست مورد تأکید ایشان در حوزه هستهای قرار داشت:
« .۱خواسته راهبردی ملت ایران برای تثبیت حق مسلم در زمینه فعالیتصلحآمیز هستهای ،به تحقق رسید
و برنامه هستهای کشورمان با ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی و احترام جهانیان قرار گرفت.
 .۲غنیس��ازی ب��هعن��وان حس��استرین و مهمترین بخش برنامه هس��تهای کش��ورمان ،در مس��یری
تکاملیافت��ه ادام��ه مییابد و طی برنامهای م��دون ،ایران در زمره تولیدکنندگان بینالمللی س��وخت
هستهای درمیآید.
تحقیقاتی
 .۳راکتور تحقیقاتی آب س��نگین اراک ،در چارچوب یک همکاری بینالمللی به یک راکتور
ِ
ح باالی بینالمللی ،تبدیل خواهد گردید.
مدرن و پیشرفته و با استاندارد سط 
 .۴با ورود بیش از دویست ُتن کیک زرد ،ذخایر راهبردی اورانیوم در ایران برای اولین بار پس از انقالب
اسالمی افزایش قابل توجهی یافت.
 .۵با فروش اورانیوم غنیشده و آب سنگین تولیدی ،جمهوری اسالمی ایران به جمع معدود کشورهای
صادرکننده این مواد حساس وارد گردید.
 .۶باب همکاریهای بینالمللی با برنامه هس��تهای صلحآمیز کش��ورمان در عرصههایی همچون تأسیس
نیروگاههای هستهای ،راکتورهای تحقیقاتی ،تولید سوخت ،تحقیق و توسعه پیشرفته ،گداخت هستهای،
پزشکی هستهای ،ایمنی هستهای ،آب شیرینکن ،محافظت از محیط زیست باز شده است».
بر این اس��اس و با توجه به اذعان قدرتهای بزرگ جهانی و دشمنان جمهوری اسالمی به مشروعیت
برنامه هس��تهای ایران و توقف ابعاد روانی و عملی تحریمهای هس��تهای ،در ارزیابی کلی میتوان برجام را
توافقی مطلوب و مهم دانس��ت .در عین حال ،در همین محدوده نیز باید توجه داش��ت که توافق حاصل از
مذاکره محصول نوعی روند دوجانبه و متقابل است که حالت نوعی بده -بستان را دارد و هرگز نباید انتظاری
ص��د در ص��دی از نتایج مذاکره بین طرفین در ش��رایط معمول داش��ت .در این مورد نیز مهمترین دس��تاورد
جمهوری اسالمی از برجام ،به لحاظ ماهیت آن ،به رسمیت شناخته شدن برنامه هستهای کشورمان است
و رفع تحریمهای مرتبط با حوزه هس��تهای واقعیتی پیامدی و ثانوی دارد نه اولی .بر این اس��اس ،برجام را
مساوی رفع تحریمها دانستن ،حداقل ،واجد دو مغالطه و مشکل مشخص به لحاظ منطقی است.
مشکل نخست را میتوان «مغالطه کنه و وجه» 1دانست .این مغالطه زمانی رخ میدهد که یک جنبه
خاص یا یک صفت ویژه از یک پدیده ،به عنوان ذات و کنه آن پدیده معرفی شود ،به گونهای که این تصور
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به وجود آید که آن وجه ،ذاتی است و صفات دیگر نقشی در ذات و هویت آن پدیده ندارند .دلیل این امر آن
اس��ت که چنانکه گفته شد ،رابطه برجام و رفع تحریمها آن هم در حوزه هستهای ،رابطه عموم و خصوص
من وجه است و نه رابطه تساوی .این نکته در خصوص مفاهیم دیگری همچون رفاه و پیشرفت اقتصادی
نیز صادق است.
مش��کل دوم را نیز میتوان مغالطه «اهمال س��ور» نامید« .س��ور» در اینجا به منزل��ه کمیت یا مقدار
یک مفهوم اس��ت که وقتی در قضیهای مش��خص نباش��د ،آن قضیه را «مهمل» مینامند .برای مثال ،در
گزاره «کش��ورها تحریمهای بینالمللی علیه ایران را رعایت میکنند» ،مش��خص نیس��ت که منظور همه
کشورهاس��ت یا برخ��ی از آنها و به همین دلیل ای��ن گزاره را در عداد قضایای مهمل��ه ردهبندی میکنند.
این مغالطه را از آن رو «اهمال س��ور» 1نامیدهاند که وقتی نس��بت به ذکر س��ور در قضیهای اهمال شود ،آن
قضیه مهمله ،زمینهساز مغالطه و خطای در اندیشه خواهد شد .بر این اساس ،در قضیه «قرار بود در پرتو
برجام ،تحریمها برداش��ته شوند» ،نوعی مغالطه اهمال س��ور وجود دارد .به بیان دیگر ،گرچه برجام یکی
مفهوم جزیی است ،اما این مفهوم جزیی به یک مفهوم کلی یعنی «تحریمها» ارجاع داده شده که نه سور
آن مشخص است و نه مصادیق آن .در توضیح باید خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی ،جمهوری اسالمی
ایران تحت تحریمهای وس��یع و متنوعی اس��ت که فقط بخش��ی از آنها با موضوع هستهای مرتبط بوده و
در چارچ��وب مذاکرات منته��ی به برجام موضوع مباحثه و مذاکره ق��رار گرفتهاند .در این خصوص نیز در
گزارش��ی که وزارت امور خارجه جمهوری اس�لامی در روز شنبه  ۲۶تیر  ۱۳۹۵به کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد ،آمده است که:
«ب��ه موجب برج��ام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکرهکننده اعطا ش��ده ب��ود ،تنها مذاکره در
حوزه هس��تهای ص��ورت گرفته و در س��ایر حوزهها مذاکرهای انجام نش��ده و لذا تحریمه��ای اقتصادی و
مالی مرتبط با موضوع هس��تهای رفع شده و تحریمهای مرتبط با بهانههای دیگر از جمله برنامه موشکی،
ً
تروریس��م و حقوق بش��ر ،و نیز تحریمهای اولیه آمریکا ،اصوال مورد مذاکره قرار نگرفته و باقی ماندهاند.
همچنین ،تحریمهای ش��دید تسلیحاتی و موش��کی قطعنامههای شورای امنیت به ویژه قطعنامه  1929به
برخی محدودیتها در حوزه نقل و انتقال تس��لیحات و اقالم مربوط به صنایع موش��کی تعدیل یافت ،ولی
ً
به دلیل بیرونبودن از موضوع هس��تهای فورا لغو نش��د و در یک بازه حداکثر  5یا  8س��اله لغو خواهد شد.
این حقیقت که تحریمهای غیرهستهای باقی میمانند از ابتدای مذاکره روشن بوده و هیچ گاه مکتوم نشده
است» (وزارت امور خارجه.)1395/04/26 ،
این نس��بت میان برجام و رونق اقتصادی در کش��ور نیز وجود دارد و برجام در مقام رافع برخی تحریمهای
کش��ور ،در واقع مقدمه و بخشی از بستر مهیاسازی ش��رایط رونق و پیشرفت اقتصادی است نه اینکه اجرای
1. concealed quantification
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برجام به مثابه شکلگیری رونق اقتصادی باشد .چنانکه رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز روز  29دیماه  ،1394در
همایش «اجرای برجام؛ فصلی نو در اقتصاد ایران» ،در این خصوص گفته است« :برجام را باید قدم آغازین و
بسترساز در اصالح سازوکار صحیح اقتصاد ایران دانست و تجربه ذیقیمت و پرهزینه سالهای اخیر را از یاد
نبرد ،چراکه این تجربه نقاط ضعف و آسیبپذیری اقتصاد ایران را نشان داد .برجام امروز آوارهای ریختهشده
بر روی پیست اقتصاد ایران را برداشته و مسیر را هموار کرده است» (فروزنده.)48 :1395 ،
ً
به عبارت دیگر ،برجام برخی از موانع این هدف اقتصادی را رفع کرده و اساس��ا نباید آن را عاملی برای
اصالح س��اختار بیمار اقتصاد کشور یا مبارزه با فساد ساختاری در این عرصه فرض کرد .حضرت آیت الله
خامن��های ،رهب��ر معظم انقالب نیز در نامه م��ورخ  ۲۹مهرماه  ۱۳۹۴به رئیس جمه��ور ،ضمن تأیید مصوبه
شورای عالی امنیت ملی در خصوص برجام ،مرقوم فرمودهاند که ...« :در خاتمه همانطور که در جلسات
ّ
متعدد به آ ن جناب و دیگر مس��ئوالن دولتی یادآور ش��ده و در جلس��ات عمومی به مردم عزیزمان گوش��زد
ّ
کردهام ،رفع تحریمها هرچند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملت ایران کار الزمی اس��ت ،لیکن گش��ایش
اقتصادی و بهبود معیش��ت و رفع معضالت کنونی جز با ّ
جدیگرفتن و پیگیری همهجانب ه اقتصاد مقاومتی
میس��ر نخواهد شـد .امید است که مراقبت ش��ود که این مقصود با ّ
ّ
جد ّیت تمام دنبال شود و به خصوص به
تقویت تولید ّملی ّ
توجه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که ّ
وضعیت پس از برداشتهش��دن تحریمها،
ًّ
به واردات بی ّ
جدا پرهیز شود».
رویه نینجامد و به خصوص از واردکردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا
«استدالل قیاسی»؛ معیار ارزیابی برجام در حوزه تصدیقات

اس��تدالل ،1چنانکه پیش از این گفته ش��د ،همان تفکر در حوزه تصدیقات اس��ت؛ یعنی از یک یا چند قضیه
معلوم ،چگونه میتوان قضیه جدیدی را اس��تنتاج نمود .در هر اس��تدالل ،هر یک از قضایای معلوم اولیه را
«مقدمه» و قضیه جدید به دس��ت آمده را «نتیجه» اس��تدالل مینامند .استداللهایی را که از یک قضیه به
عنوان مقدمه و یک قضیه به عنوان نتیجه تشکیل شده باشند ،استدالل مباشر میگویند .در مقابل ،استدالل
غیرمباشر ،استداللی است که مقدمه آن حداقل از دو قضیه تشکیل شده باشد .در مقام ارزیابی برجام ،به نظر
میرسد استدالل معتبر ،استدالل غیرمباشر است .دلیل این امر آن است که در استدالل مباشر از یک حکم
کلی ،یک قضیه کلی دیگر استنتاج میشود .این در حالی است که برجام یک مفهوم جزیی است و شاید کمتر
ً
مورد مشابهی با آن را بتوان در تاریخ روابط بینالملل یافت .بنابراین ،برای تعیین معیار در این حوزه ،قاعدتا
میبایست از استداللهای غیرمباشر بهره گرفت .استدالل غیرمباشر نیز خود بر سه نوع است که عبارتند از
ً
استدالل قیاسی ،استدالل استقرایی و استدالل تمثیلی .استدالل تمثیلی عمدتا در متون فلسفی و ادبی به کار
میرود (مثل تمثیل غار افالطون) و از این رو ،در موضوع برجام ،فاقد موضوعیت است .استدالل استقرایی
1. reasoning, argument
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نیز نوعی استدالل است که در آن ،حکم به دست آمده از بررسی چندین مورد از عناصر یک مجموعه ،به همه
عناصر آن تعمیم داده میشود .این در حالی است که در ارزیابی دستاوردهای برجام به دنبال تعمیم نیستیم و
هر یک از حوزههای مرتبط با این توافقنامه میبایس��ت یک به یک و مجزا مورد بررس��ی قرار گیرد .از سوی
دیگ��ر ،در چارچوب منطق کاربردی نمیتوان به نتایج اس��تداللهای غیرمباش��ری که در چارچوب تمثیل و
اس��تقرا اقامه میش��ود ،اطمینان کامل داش��ت .این در حالی است که در اس��تدالل قیاسی ،چنانکه ساختار
استدالل معتبر باشد و قضایای مقدماتی آن درست باشند ،نتیجه حاصله یا استنتاج قیاس نیز صادق و معتبر
است و میتوان به آن اعتماد کرد؛ یعنی چنان نیست که اگر مقدمات استدالل صادق باشند ،نتیجه استدالل
ً
نیز حتما صادق باش��د .بر این اس��اس ،در این مقاله ،استدالل قیاس��ی در حوزه تصدیقات ،یا به بیان دیگر،
مقایسه را معیار ارزیابی برجام قرار میدهیم و نشان میدهیم که دستاوردهای برجام م یبایست بر این اساس
تبیین و برجسته شوند .مزیت مهم رویکرد قیاسی یا مقایسه این است که تجربه بشری در علوم مختلف و به
ویژه در علوم سیاس��ی و راهبردی نش��ان داده که این رویکرد ،نقش اساسی در پرورش اذهان خالق و متفکر
داشته و با ارائه تصویری فرایندی از موضوعات به شناخت بهتر کمک کرده و پس از آن ذهن تصمیمگیر را وارد
حوزه عمل میکند ،زیرا به تلفیق مناسب الگو و واقعیت کمک میکند و البته ،چنین تلفیقی بدون رویکرد
قیاس��ی ممکن نیست .از همین روس��ت که محمود س��ریعالقلم در کتاب «روش تحقیق در علوم سیاسی و
روابط بینالملل» ،پژوهش فرآیندی را بهترین و عمیقترین قالب پژوهش در این رشته میداند (سریعالقلم،
 .)۷۲ :۱۳۹۲بر اساس این معیار ،یعنی استدالل قیاسی ،به نظر میرسد در موضوع برجام میتوان پنج قالب
یا بستر مقایسهای مشخص را مبنای ارزیابی دستاوردهای این توافقنامه قرار داد.
 .۱مقایسه بر مبنای توازن تعهدات /امتیازات

اولین موضوع قیاس ،اصل توازن است که میتوان آن را در چارچوب دوگانه تعهدات /امتیازات تصویر نمود.
به بیان دیگر ،در رویکرد قیاسی ،با توجه به اینکه برجام نوعی توافقنامه بینالمللی است و دو طرف مشخص
دارد ،پرس��ش این اس��ت که آیا متن برجام در حوزه تعهدات و امتیازات ،در قبال دو طرف به گونهای متوازن
و متناس��ب تدوین و طراحی ش��ده و آیا در عالم خارج و در فضای پسابرجام ،دو طرف به گونهای متوازن به
تعهدات خود عمل کردهاند؟ این ویژگی را میتوان حتی در حوزه زبانش��ناختی نیز به کار گرفت و بر مبنای
تحلیل زبانش��ناختی نشان داد متن برجام در حوزه زبانی نیز در قبال دو طرف متوازن بوده است یا خیر؟ در
چارچوب این قالب ،باید تأکید نمود که مذاکرات دوجانبه و پنهان میان جمهوری اسالمی و ایاالت متحده
در عمان که در نهایت به توافق هستهای انجامید ،در واقع با خواست و ابتکار آمریکاییها شکل گرفت و این
خود دلیل موجهی است برای اینکه جمهوری اسالمی ایران از سر استیصال و به ناچار بر سر میز مذاکرات
حاضر نشد و از این رو ،طبیعی بود که به سمت توافقی متوازن و متعادل حرکت کند و به تعبیر رئیس جمهور
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روحانی ،در پی بازی برد– برد باشد؛ به ویژه آنکه با برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری در سال 1392
و به پیروزی رس��یدن حسن روحانی با پشتوانۀ مؤثر آراء مردمی ،گروه مذاکرهکننده این فرصت را داشت که
ب��ا گردنی افراش��ته و از موض��ع اقتدار در مذاکرات حضور یابد .از این منظر ،تا کن��ون به نقش مردم ایران در
به ثمر رس��یدن توافق هس��تهای کمتر توجه ش��ده و این در حالی است که بدون خواست و حضور مردمی در
انتخاب ریاست جمهوری  ،1392امکان پیگیری و شکلگیری توافقی متوازن وجود نداشت .عالوه بر این،
در ارزیابی اجمالی میتوان گفت در حوزه توانمندی هس��تهای که موضوع اصلی برجام اس��ت ،اصل توازن
تا حدود زیادی در متن برجام رعایت ش��ده و جمهوری اس�لامی در مقابل برخی محدودیتهای زماندار،
س��اختار اصلی برنامه هس��تهای خود را حفظ خواهد کرد و این مهم از س��وی نظام بینالملل و در رأس آن
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته اس��ت .محدودیتهای مذکور عبارتند از.1 :
ایران به مدت  10س��ال با  5060س��انتریفیوژ  IR1غنیس��ازی خواهد کرد؛  .2در طول  15سال آینده ،سطح
غنیس��ازی ایران  3/67خواهد بود؛ و  .3به مدت  15س��ال ،انباش��ت اورانیوم غنیشدۀ  3/67درصد در
خاک ایران نباید بیش از  300کیلوگرم باش��د .این محدودیتها ،زماندار هس��تند و طبق متن برجام ،بعد از
مهلت مقررشده ،برداشته خواهند شد .در مقابل ،طبق توافق جامع ،ایران هیچکدام از تأسیسات هستهای
خود را نه از بین میبرد و نه پلمب میکند .در نطنز همچنان غنیس��ازی و تحقیق و توس��عه صورت خواهد
گرفت .رآکتور آب سنگین اراک با اعمال برخی تغییرات که تنها از میزان تولید پلوتونیوم آن میکاهد ،به کار
خود ادامه داده و تکمیل خواهد شد .ماهیت آب سنگین این رآکتور باقی میماند .البته آب سنگین اضافه بر
نیاز ،انباشت نخواهد شد و در بازارهای بینالمللی ب ه فروش خواهد رسید .در مورد فوردو که طرف مقابل
بسیار به آن حساس بود و تأکید زیادی داشت که باید برچیده شود نیز در نهایت تصمیم گرفته شد که نه تنها
این مرکز باز بماند و در زمینۀ تحقیقات هستهای فعالیت کند ،بلکه بیش از  1000سانتریفیوژ آمادۀ فعالیت نیز
در آن باقی بماند تا در شرایط اضطراری ،کشور دچار غافلگیری نشود .همچنین ،طبق توافق جامع ،ایران در
طول  10سال آینده ،بر روی ماشینهای  IR-6 ،IR-5 ،IR-4و  IR-8فعالیتهای تحقیق و توسعه انجام خواهد
داد .در پایان سال هشتم ،ایران شروع به ساخت تعدادی از دستگاههای سانتریفیوژ  IR-6و  IR-8بدون روتور
خواهد کرد .همچنین ،یکونیم س��ال مانده به پایان  10س��ال ،ایران میتواند  30دستگاه سانتریفیوژ  IR-6و
 IR-8را تس��ت کند .در پایان  10س��ال IR-6 ،و  IR-8تکمیل میشوند و ساالنه  200عدد از هر کدام از این دو
نوع سانتریفیوژ تولید خواهد شد (نک .برنامه جامع اقدام مشترک.)1394 ،
توان غنیس��ازی سانتریفیوژ IR-8 24 ،سو اس��ت؛ یعنی این سانتریفیوژ  24برابر سانتریفیوژهای کنونی
ایران ( )IR-1غنیسازی میکند .با این حساب 10 ،هزار سانتریفیوژ  IR-8به میزان  240هزار سو غنیسازی
تحویل ایران میدهد و این میزان  50هزار س��و بیش��تر از  190هزار سویی است که رهبر معظم انقالب در یکی
از سخنرانیهایشان فرموده بودند تا چند سال آینده مورد نیاز ایران است (شاپوری.)159 -158 :1394 ،
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 .۲مقایسه بر مبنای محاسبه هزینه فرصت

بس��تر و قالب دوم مقایس��ه در این حوزه ،در قالب دوگانه هزینه /فرصت معنا مییابد و به منزله مقایس��ه
وضع کنونی یعنی پس��ابرجام با ش��رایطی است که وجود میداشت اگر برجام به تصویب نرسیده بود و تنش
اتمی همچنان ادامه مییافت .پرس��ش این اس��ت که اکنون و در این صورت چ��ه وضعیتی در جامعه ایران
برقرار بود؟ به این نوع مقایسه ،محاسبه «هزینه فرصت» 1نیز میگویند .هزینه فرصت که با عباراتی چون
هزینه اقتصادی ،هزینه واقعی یا قیمت سایه مشخص میشود ،همان هزینهای است که برای فرصتهای
از دست رفته پرداخت میشود .زمانی که برای مصرف منابع کمیاب (دارای محدودیت مصرف) و به منظور
تولید کاالیی معین ،از کاالیی دیگر چشمپوشی میکنیم ،در واقع آن کاالی دیگر را برای تولید کاالی معینی
قربانی کردهایم و این کاهش تولید (کاالی فداشده) را میتوان به منزله هزینه تولید کاالی معین تلقی کرد که
به آن هزینه فرصت گفته میشود .اگر فرد یا بنگاه ،از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند ،هزینه
فرصت این فرد یا بنگاه ،معادل اس��ت با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین س��ایر انتخابهای
باقیمانده که از آن صرف نظر ش��د ه اس��ت .البته ،بیش��تر اوق��ات در اقتصاد هزینه فرص��ت در پروژههای
اقتصادی مطرح میش��ود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررس��ی تخصیص بهینه منابع موجود است .مفهوم
هزینه فرصت ،محدود به هزینههای پولی یا مالی نمیشود و هر چیزی که دارای ارزش باشد و از آن صرف
نظر ش��ده باش��د ،میتواند به عنوان هزینه فرصت تلقی شود .از آن جمله میتوان به هزینه واقعی محصول
صرف نظر شده ،زمان و یا لذت از دست رفته اشاره کرد (.)Buchanan, 2008
در خصوص برجام باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا این توافقنامه ،برای جمهوری اسالمی هزینهای
است که باید در قبال فرصتهای صرف نظر شده ،پرداخت شود و یا در واقع ،فرصتی است که با بهرهگیری
از آن ،از پرداخت هزینههای بیش��تر از سوی جامعه ایرانی جلوگیری میشود؟ با فرض نبود برجام و محاسبه
نتایج تداوم روندهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی هستهای پیش از برجام ،میتوان به این نتیجه رسید
که گزینه دوم به ارزیابی منطقی نزدیکتر است .دلیل این امر آن است حتی در محدوده برنامه هستهای کشور
نیز تداوم تحریمهای اعمالی و ارتقاء تدریجی آنها میتوانست آهنگ پیشرفت این برنامه را کند نماید .به بیان
دیگر ،این تلقی که پیشرفت صنعت هستهای ،هزینه پذیرش برجام بوده است ،نوعی اشتباه محاسباتی است.
مثال مش��خص دیگر در این حوزه ،میزان فروش و صادرات نفت جمهوری اس�لامی ایران اس��ت که
مطابق تحریمهای پیش از برجام ،هر ش��ش ماه بیس��ت درصد از آن کم میش��د و چنانکه این روند ادامه
مییافت ،اکنون صادرات نفت کش��ور به صفر میرس��ید .در واقع ،در آغاز کار دولت یازدهم ،فروش نفت
کش��ور به رقمی در حدود  850هزار بش��که رس��یده بود ،در حالی که پیش از آن و قبل از اعمال تحریمها
حدود دو میلیون بشکه فروش نفت داشتیم .این در حالی است که در پی برجام و به برکت مقاومت مردم،
1. opportunity cost
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این روند متوقف ش��د و امروز میزان فروش نفت ایران به بیش از دو میلیون بش��که در روز رس��یده اس��ت.
همچنانکه جمهوری اس�لامی ایران با ثبت رکورد تولید  ۳/۶میلیون بش��که در روز در ماه ژوئن  ،۲۰۱۶بار
دیگر به رتبه دوم تولیدکنندگان اوپک دست یافت.

 .۳مقایسه بر مبنای وضعیت پیشابرجام /پسابرجام

س��ومین حوزه مقایس��ه ،مقایسه میان وضعیت جامعه ایرانی و جمهوری اس�لامی پیش از برجام و پس از
آن در حوزهه��ای مرتبط با برنامه هس��تهای کش��ور و تحریمهای اقتصادی و تهدیده��ای امنیتی مرتبط با
این برنامه اس��ت که آن را میتوان در قالب دوگانه پیش��ابرجام /پسابرجام توضیح داد .البته ،بخشی از این
ارزیابی ،ذهنی است و برای مثال ،با مقوله احساس امنیت گره خورده ،اما بخش دیگر آن با مصادیق عینی
و خارجی مش��خص میش��ود .در این حوزه ،مشخصترین موضوع ،رفع تهدید حمله نظامی به جمهوری
اس�لامی ایران بر مبنای قطعنامههای فصل هفتم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد اس��ت .در واقع ،در
وضعیت پیش��ابرجام ،این ش��ورا ش��ش قطعنامه بر اساس فصل هفتم منش��ور ملل متحد علیه ایران صادر
ک��رد که برای همه کش��ورها الزم االجرا بود و در صورتی که کش��وری این قطعنامهه��ا را اجرا نمیکرد ،به
منزله نقض دس��تور شورای امنیت س��ازمان ملل به ش��مار میآمد .نکته مهم این است که شورای امنیت،
قطعنامههای فصل هفتم را زمانی صادر میکند که به تش��خیص او مس��ئلهای صلح و امنیت بینالملل را
تهدید کند .بنابراین ،از این اختیار برخوردار است که در صورت مؤثرنبودن قطعنامهها ،دستور حمله نظامی
به تهدید شناساییش��ده را صادر کند .بر این اس��اس ،برنامه هس��تهای جمهوری اس�لامی ایران به واسطه
ص��دور این ش��ش قطعنامه و به ویژه قطعنام��ه  ،۱۹۲۹در معرض تهدید نظامی قرار داش��ت که با توجه به
تجربیات گذشته ،این تهدید میتوانست به دیگر منافع و زیرساختهای جمهوری اسالمی ایران نیز تسری
یابد .در واقع ،مطالعه تاریخ روابط بینالملل در ش��ش دهه گذش��ته نش��ان میدهد نظام سیاسی در تمامی
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کشورهایی که موضوع قطعنامههای ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفتهاند ،بر اثر هجوم نظامی
فروپاش��یدهاند مانند عراق و یا با تس��لیم در برابر این قطعنامهها ،کلیت توانمندی هستهای خود را واگذار
کردهاند مانند لیبی .این در حالی است که برجام این امکان را ایجاد کرد که با رفع تهدید نظامی علیه منافع
حیاتی ایران ،جمهوری اس�لامی ایران اولین کش��وری باش��د که بدون حتی یک روز اجرای قطعنامههای
ذیل فصل هفتم و تعطیلکردن غنیس��ازی ،مش��روعیت بینالمللی برنامه هستهای خود را از طریق همان
قطعنامه ش��ورای امنیت به دس��ت آورد ،به طوری که ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در قطعنامه  ،۲۲۳۱به
کشورهای جهان توصیه میکند که با ایران همکاری هستهای داشته باشند.
در چارچوب این سطح از مقایسه میتوان به موارد دیگری همچون به محاق رفتن پروژه ایرانهراسی،
شکس��ت اجماع بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ایران ،تغییر فضای بینالمللی و رویکرد مثبت جهان
و کش��ورهای تأثیرگذار در عرصه بینالمللی به س��وی ایران و مانند آنها اش��اره کرد .به واقع ،تا پیش از
برجام ،دشمنان و رقبای جمهوری اسالمی در سطوح منطقهای و بینالمللی ،موفق شده بودند با برسازی
چه��ره جمهوری اس�لامی ایران به عنوان بازیگر تهدیدکننده صل��ح و امنیت بینالمللی ،تصویر مخدوش
و معکوس��ی از نظ��ام در عرصه جهانی ترس��یم کنن��د ،به گونهای که برای نخس��تینب��ار در طول انقالب
اسالمی ،نظرسنجیها نشان میداد که حتی در میان جوامع اسالمی نیز دشمنانگاری جمهوری اسالمی
و خصمپنداری آن گسترش بیسابقهای یافته و گرایش به جمهوری اسالمی تضعیف شده است .در عین
ح��ال ،چنانکه میدانی��م ،در دنیای امروز ،تصویر بینالمللی مناس��ب ،یکی از منافع حیاتی کش��ورها به
ویژه کشورهایی است که سهم اندکی از رسانههای جهانی را در اختیار دارند .به بیان دیگر ،این کشورها
حتی اگر در داخل از عقبه اجتماعی و آراء مردمی مناس��بی برخوردار باش��ند ،اما دشمنان و رقبای آنها
موفق ش��ده باش��ند تصویر بینالمللی مخدوش و نامناس��بی از آنها ارائه کنند ،امنیت ملی آنها در برابر
هجوم بیگانگان و حتی هجوم نظامی آنها ،به ویژه در گستره منطقهای به شدت آسیبپذیر شده و امکان
اجماعس��ازی منطقهای و حتی جهانی برای براندازی و تغییر رژیم سیاس��ی این کشورها با تکیه بر منابع
س��ختافزاری قدرت ،افزایش مییابد .این ظرفیت به ویژه در دوره ناآرامیهای سیاس��ی -اجتماعی در
منطق��ه عربی خاورمیانه ،به وضوح مش��خص گردید .دوره جدید مذاکرات هس��تهای پ��س از انتخابات
ریاس��ت جمهوری سال  1392و در نهایت ،نتیجه آن در قالب برجام ،سهم سترگی در خنثیسازی تالش
دش��من در این حوزه داش��ت و جمهوری اس�لامی ایران توانس��ت به رغم خواس��ت ایاالت متحده ،رژیم
صهیونیستی و عربستان سعودی ،خود را به مثابه بخشی از راهحل و نه مشکل در معضالت و بحرانهای
بینالمللی به همگان معرفی کند.
در عین حال ،در این حوزه نیز برجام به این معنا نیس��ت که از این پس ،جمهوری اس�لامی ایران در
معرض هیچ تهدید امنیتی و یا حتی نظامی قرار نخواهد داشت .دشمنان و رقبای منطقهای و فرامنطقهای
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جمهوری اسالمی به درستی دریافتهاند که برجام به منزله رهاشدن کشورمان از یک بنبست استراتژیک
و بحران بینالمللی بیس��ابقه اس��ت که این رهایی میتواند به ایجاد مازاد قدرت و آزادش��دن ظرفیتهای
راهبردی جمهوری اس�لامی در محیط منطقهای و فرامنطقهای منتهی ش��ود .این کنش پنداری دشمنان
و رقبا ،آنها را وادار میکند تا سطح نوینی از توازن و مهار استراتژیک را علیه کشورمان تدارک ببینند و
این به منزله دوره جدیدی از تهدیدها علیه منافع حیاتی کش��ور خواهد بود .رفتاری که عربستان سعودی
ً
در حین مذاکرات هستهای و پس از برجام از خود به نمایش گذاشته ،کامال در این چارچوب قابل تبیین
اس��ت .در واقع ،عربس��تان پس از ناکامی در به شکست کشاندن توافق ،بر شدت بحرانها و جنگهای
ً
منطقهای افزوده و رویارویی با جمهوری اس�لامی ایران را در تمامی حوزهها به طور کامال علنی در پیش
ً
گرفته و در دس��تور کار قرار داده اس��ت .هدف عربس��تان از این اقدامات اوال دوقطبیکردن جهان اسالم
ً
و ایج��اد منازعات منطقهای میان جهان عرب با ایران اس��ت و ثانی��ا وادارکردن غرب به انتخاب بین رژیم
س��عودی و ایران در بحرانهای منطقهای اس��ت به این امید که تضادهای ایران با غرب و بهویژه آمریکا،
الجرم آنها را بار دیگر در کنار س��عودی قرار دهد .هدف دیگر س��عودی درگیرکردن ظرفیتهای آزادشده
دیپلماس��ی و دیگر منابع قدرت ایران در این بحرانها با هدف بازتوازن اس��تراتژیک جمهوری اس�لامی و
مهار قدرت روزافزون آن است .به بیان دیگر ،عربستان سعودی در پی آن است که ناامیدانه ،همان نقشی
را در قب��ال ای��ران ایفا کند که پس از پیروزی انقالب اس�لامی ،رژیم بعثی عراق ب��ا ادراک خاص خود از
تغییر معادالت و به هم خوردن توازن اس��تراتژیک در منطقه ایفا کرد؛ با این تفاوت که نقشآفرینی رژیم
بعثی عراق با حمایت و تش��ویق قدرتهای بزرگ و فرامنطقهای صورت گرفت ،ولی رژیم سعودی هنوز
موفق به جلب این س��طح از حمایت نش��ده اس��ت .این ویژگی نیز بیش از هر چیز نش��اندهنده اهمیت و
ارزش افزوده راهبردی برجام برای جمهوری اس�لامی ایران اس��ت .ش��اید به همین دلیل است که هم در
متن توافق جامع هستهای و هم در بند  ۲۷قطعنامه  ،2231به صراحت تأکید شده که «تمام قوانین برجام
ی��ا برنامه جامع اقدام مش��ترک ،تنه��ا برای اجرای آن بین  5+1و ایران اس��ت و نباید ب��ه عنوان اصلی در
حقوق بینالملل یا سابقهای برای هیچ یک از کشورها یا حقوق و تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات
هس��تهای و دیگر ابزارهای مربوطه و همچنین ،مبانی و اعمال بینالمللی به شمار آید» (قطعنامه ،۲۲۳۱
 .)۸ :۲۰۱۵در واقع ،طبق این بند ،مورد ایران اس��تثنا ش��ده و بر خالف آنچه بسیاری میپندارند که غرب
و در رأس آن ایاالت متحده در صدد الگوس��ازی این توافق برای دیگر کش��ورها هس��تند ،در واقع ،غرب
به ش��دت اصرار دارد مانع از آن ش��ود که دیگر کش��ورها به این توافق اس��تناد کرده و خواستار تجدید این
تجربه در مورد خود شوند .دلیل این استثناگرایی ،بدون تردید ،قدرتی است که برجام به ویژه پس از پایان
زمانبندی اعالمش��ده در آن ،برای جمهوری اسالمی ایران به ارمغان میآورد و رژیمهایی مانند عربستان
سعودی از هماکنون در پی پیشگیری از بالفعلشدن این ظرفیت هستند.
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 .۴مقایسه بر مبنای گزینههای جایگزین

چهارمین حوزه مقایس��ه نیز مقایس��ه برجام با انتخابه��ای بدیل یا جایگزی��ن آن در حوزه تصمیمگیری
کالن کش��ور اس��ت .پرس��ش اصلی در این حوزه این است که س��اخت کالن تصمیمگیری نظام ،چنانچه
برجام را نمیپذیرفت ،چه گزینههای بدیلی فراروی خود داش��ت و برجام در نس��بت با آنها چه وضعیتی
دارد؟ این مقایس��ه موجب میش��ود در ارزیابی برجام دچار مغالطه «کامل نامیسر» 1نشویم و از این خطا
مصون بمانیم .در توضیح این مغالطه باید گفت زمانی که در یک مس��ئلۀ عملی ،چند راه حل پیش روی
م��ا باش��د ،ناچار باید یک��ی از راه حلها از میان حاالت ممکن و دس��تیافتنی انتخاب ش��ود که معایب
کمتری در مقایسه با دیگران داشته باشد .حال اگر کسی همه شقوق را رد کند و را ه حل دیگری که عیب
و نقص کمتری داش��ته باش��د را ارائه نکند ،یا راه حلی ارائه دهد که امکان دس��تیابی به آن وجود نداش��ته
باش��د ،مرتک��ب این مغالطه ش��ده و راه حل کامل��ی را توصیه میکند که امکان تحصی��ل آن وجود ندارد.
در چارچ��وب این مقایس��ه میتوان به تجربه دیگر کش��ورها نیز اش��اره کرد و راههای دیگ��ری را که آنها
در غی��اب توافق جام��ع پیمودهاند ،به عنوان مثال و مصداق ،موضوع مقایس��ه با برج��ام قرار داد .در این
چارچ��وب میتوان برجام را نوعی الگو و رهیاف��ت تعامل منطقی و عزتمندانه برای تحصیل منافع حیاتی
کش��ور دانست .در این صورت ،اجزای این الگو نیز عبارت خواهند بود از تنشزدایی در روابط خارجی،
اعتمادس��ازی و در نهایت ،تعامل س��ازنده با نظام بینالملل .در مقابل این الگو ،بدیلها و آلترناتیوهایی
که در چارچوب نوعی حصر عقلی یا حصر منطقی متصور اس��ت را میتوان الگوی تس��لیم از یک س��و و
الگ��وی ماجراجویی از س��وی دیگر در نظ��ر گرفت که به ترتیب در تجربی��ات رژیمهایی مانند رژیم معمر
قذافی و رژیم صدام حس��ین قابل مصداقیابی و تصدیق اس��ت که البته ممکن اس��ت نقطه عزیمت آنها
یک��ی باش��د .به بیان دیگر ،در غالب ای��ن تجربیات ،انتخاب گزینه ماجراجویی اس��ت که در نهایت ،این
رژیمها را مجبور به تندادن به الگوی تس��لیم میکند .بر این اس��اس ،اجزای الگو و رهیافت ماجراجویی
را میت��وان تنشزدایی در روابط خارج��ی ،انزواگرایی (به جای بینالمللگرای��ی) و تقابل و منازعهطلبی
در موارد اختالفی و تزاحم منافع دانس��ت .از س��وی دیگر ،اجزای الگو و رهیافت تس��لیم نیز عبارتند از
ً
مرعوبش��دن در برابر هیبت و تصویر ترسیمشده از دشمن (که غالبا پوشالیاند) ،تندادن به خواستهها و
ً
نفوذ حداکثری و تمامیتخواهانه دشمن و رقیب و در نهایت ،پذیرش سلطه دشمن (که در اینجا قاعدتا
ایاالت متحده آمریکاست).
مش��خص اس��ت که هر دو گزینه بدیل برجام ،یعنی تس��لیم و ماجراجویی ،با روح انقالب اسالمی و
محیط روانش��ناختی رهبران جمهوری اسالمی مغایر است؛ همچنانکه تجربه سیوچند ساله جمهوری
1. unobtainable perfection
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ً
ً
اس�لامی آن را نشان میدهد و اتفاقا در موضوع هستهای این قاعدتا دشمنان جمهوری اسالمی بودند که
میبایست در تله ماجراجویی گرفتار میشدند .البته ،در میان محافل و سیاستمداران غربی و صهیونیست
هس��تند افرادی ک��ه معتقدند غرب و در رأس آن ایاالت متحده میبایس��ت از طریق نوعی ماجراجویی و
برخ��ورد نظام��ی ،ایران را وادار به پذیرش گزینه تس��لیم کند ،اما رهبران آمریکا به خوبی میدانس��تند که
این امر امکانپذیر نیس��ت .باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ،در روز ش��نبه  ۱۶آذر  ،۱۳۹۲در سخنرانی
خود در مجمع س��االنه مرکز هائیم سابان وابسته به اندیش��کده بروکینگز ،به صراحت اعالم کرد که «اگر
گزینهای وجود داشت که این امکان را به وجود بیاوریم که تک تک پیچ و مهرههای برنامه هستهای آنها
ً
را حذف کنیم و احتمال داش��تن برنامه هس��تهای ایران را کال از بین ببریم تا در نتیجه قابلیتهای نظامی
آن را هم نداشته باشند ،آن را انتخاب میکردم» .وی با اشاره به خواسته نتانیاهو مبنی بر اینکه هیچ گونه
فعالیت غنیسازی نباید در خاک ایران صورت بگیرد ،گفت که گزینه برچیدهشدن کامل برنامه هسته ای
ای��ران ،با واقعیت فاصله دارد ( .)Obama, 2013جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در س��خنان خود
بالفاصل��ه بع��داز اعالم توافق اظهار نمود« :اینکه ما با اعمال تحریمهای بیش��تر ای��ران را به زانو درآوریم
موضوع خوبی برای س��خنرانیهای داغ سیاس��ی اس��ت ،اما در عالم بیرون از خی��ال چنین چیزی هرگز
محقق نمیشد» .کری همچنین ،در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا در روز پنجشنبه اول مرداد
 ۱۳۹۴و در برابر جمالت تند جمهوریخواهان باز هم با صراحت تمام اذعان نمود که« :تسلیم ایران خیال
خام اس��ت .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،نمیتوانیم این مس��ئله را نفی کنیم که ایران توانایی غنیسازی
اورانیوم را به دس��ت آورده اس��ت .تنه��ا گزینه دیگر به جای مذاکره برخورد نظام��ی بود ،اما ما نمیتوانیم
دانش ایران را با بمباران از بین ببریم .تحریمها برنامه هس��تهای ایران را متوقف نکرد و به ایران اجازه داد
مقدار زیادی مواد هستهای را انبار کند» (.)Kerry, 2015
 .۵مقایسه بر مبنای انطباق برجام با مطالبات مردم و رهبری
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پنجمی��ن حوزه در چارچوب رویکرد قیاس��ی یا مقایس��های ،مقایس��ه می��ان نتایج و پیامده��ای برجام با
خواس��تههای مردمی و مطالبات رهبری جمهوری اس�لامی ایران به مثابه نماد حاکمیت ملی و خواس��ت
عمومی مردم ایران اس��ت که در دوگانه برجام /مطالبات م��ردم و رهبری تجلی مییابد .به بیان دیگر ،در
این چارچوب به این پرس��ش پاس��خ داده میش��ود که مفاد برجام و نتایج آن تا چه میزان در چارچوب و
مطابق خواست قاطبه مردم ایران و مطالبات رهبری معظم انقالب است .در خصوص خواست و مطالبه
ملت ایران ،همگان به خوبی میدانند که مردم ایران به صورت یکپارچه و ملی در طول بیش از  ۱۲س��ال،
خواس��تار تثبیت حقوق هس��تهای کش��ور بودند و در طول این مدت ،برای تحقق آن ،تحریمها ،فشارها،
محدودیتها و محرومیتهای بس��یاری را به جان خریدند .بنابراین ،اینکه امروز این حقوق هستهای از
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طرف همان کش��ورهایی که وجود حتی  10س��انتریفیوژ را نمیپذیرفتند ،ب��ا عالیترین درجه صراحت در
برجام شناسایی و تثبیت شده ،نشانگر اجابت خواست مردم و احقاق «حق مسلم» آنهاست.
در خصوص مطالبات رهبری نیز بهترین مقیاس فرمایش��ات ایشان در دیدار مسئوالن نظام در تاریخ
دوم اردیبهشت  ۱۳۹۴است که در آن به خطوط قرمز مذاکرات هستهای پرداختند .این موارد را میتوان
در جدول زیر خالصه کرد:
مهمترین خطوط قرمز مذاکرات هستهای

مطرحشده در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام 1394/04/02

۱

عدم پذیرش محدودیتهای بلندمدت

ما بر خالف اصرار آمریکاییها محدودیتهای بلندمدت  ۱۲ ،۱۰ساله
را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به هیئت
مذاکرهکننده گفتهایم.

۲

ادامه کار تحقیق و توسعه و
توساز در زمان محدودیت
ساخ 

در طول سالهای محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته
باشد .آنها میگویند در مدت  ۱۲سال هیچ کاری نکنید اما این ،یک
حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.

۳

لغو فوری تحریمهای اقتصادی ،مالی و
بانکی هنگام امضای موافقتنامه و سایر
تحریمها در فواصل معقول

تحریمهای اقتصادی ،مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت ،چه
کنگره آمریکا و چه دولت آمریکا باید فورا ً هنگام امضای موافقتنامه لغو و
بقیه تحریمها هم در فواصل معقول برداشته شود.

۴

منوطنشدن لغو تحریمها به اجرای
تعهدات ایران

لغو تحریمها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود ،نگویند شما
تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریمها لغو شود ،ما
این مسئله را مطلقاً قبول نداریم .اجرائیات لغو تحریمها باید با اجرائیات
تعهدات ایران متناظر باشد.

۵

مخالفت با موکولکردن هر اقدامی به
گزارش آژانس

ما با موکولکردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم.
چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست ،بنابراین ما
به آن بدبین هستیم .میگویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این
چه حرف نامعقولی است؟ چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به
وجب این سرزمین را بازرسی کند.

مخالفت با بازرسیهای غیرمتعارف،
 ۶پرسوجو از شخصیتهای ایران و بازرسی
از مراکز نظامی
۷

سوجو از شخصیتها را هم به هی 
چ
با بازرسیهای غیر متعارف و پر 
وجه بنده موافق نیستم .بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم،
همچنان که قب ً
ال هم گفتیم.

زمانهای  ۱۵سال و  ۲۵سال که دائماً میگویند برای فالن چیز را هم
مخالفت با زمانهای  ۱۵و  ۲۵سال برای
ما قبول نداریم.
اتمام برخی موضوعات
این زمان مشخص است و تمام خواهد شد.
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همچنانکه متن برجام نش��ان میدهد ،عمده این خطوط و چارچوبها در متن موافقتنامه و قطعنامه
 ۲۲۳۱رعایت و تأمین شده است .در عین حال ،رهبری معظم انقالب در خصوص عدم تحقق برخی از این
خطوط میفرمایند« :طبیعت توافق با آمریکا همین است؛ همه جا همین جور است؛ کشورهای دیگر هم
که در هر مس��ئلهای با آمریکا توافق میکنند ،معنایش این است که از مواضع خودشان به نفع طرف مقابل
عقبنش��ینی میکنند بدون اینکه طرف مقابل به نفع آنها یک عقبنش��ینی قابل ّ
توجهی انجام بدهد .در
همین توافق اخیر هس��تهای هم اگرچه این توافق را ما تأیید کردیم و برگزارکنندگان این توافق را مورد قبول
اعالم کردیم و قبول داریم آنها را ،لکن اینجا هم همین جور بود؛ وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده
ً
ّ
گفت که ما [مثال] اینجا را یا این خط قرمز را دیگر نتوانس��تیم حفظ کنیم .معنای این همین اس��ت؛ یعنی
وقتی طرف مقابل یک دولتی مثل آمریکاس��ت که وس��ایل تبلیغ دارد ،امکانات دارد ،پول دارد ،دیپلماسی
ّفعال دارد ،عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد ،دولتهایی که به آنها فشار میآورد در اختیارش هستند،
کنارآم��دن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی اس��ت که انس��ان بر آنها پای میفش��رد»
(بیانات در حرم رضوی ،یکم فروردین .)۱۳۹۵
البته ،در این خصوص باید به این نکته توجه داش��ت که فرمایش��ات رهبر معظم انقالب اس�لامی در
ً
خصوص برجام صرفا معطوف به ارزیابی آن نیست و ایشان با توجه به نقشی که در معادالت استراتژیک
بینالملل��ی و همی��ن ط��ور در روابط خارجی جمهوری اس�لامی ایفا میکنند ،کنش گفت��اری خود را در
مق��والت مختل��ف از جمله در برجام با توجه به الزامات تأمین منافع کش��ور و به وی��ژه وادارنمودن رقبا و
دشمنان جمهوری اسالمی به تمکین در برابر این منافع ،تنظیم میکنند؛ به ویژه ،در زمانی که سیاستمداران
قدرتهای مقابل ،از جمله ایاالت متحده ،در س��طح سیاستهای اعالمی به جمهوری اسالمی و منافع
و مصالح آن هجوم میآورند ،ایش��ان به درس��تی و برای ایجاد و یا بازتولید توازن استراتژیک در این سطح
و همچنین ایجاد بازدارندگی در برابر تبدیل سیاس��ت اعالمی دش��من به سیاس��ت اعمالی ،کنش گفتاری
متناس��ب و متوازنی را اعالم میکنند که اهداف متکثری را در حوزههای مختلف و از جمله برجام تعقیب
ً
ً
میکن��د و لزوم��ا و صرف��ا کارکرد داخلی و معط��وف به ارزیابی ای��ن پدیده ندارد .برای مثال ،ایش��ان در
ً
خص��وص تعهد به اج��رای برجام میفرمایند« :ما ّ
البت��ه برجام را ابتدائا نقض نخواهی��م کرد؛ این را همه
بدانن��د! م��ا نقض نمیکنیم برج��ام را لکن اگر طرف مقابل نقض کند که حاال همین طور این کس��انی که
نامزد ریاس��ت جمهوری آمریکایند ،مدام دارند تهدید میکنند که ما میآییم پاره میکنیم ،نقض میکنیم،
َ
اینه��ا اگ��ر پاره کردند ،ما آت��ش میزنیم .اینکه حاال نقض نمیکنیمّ ،متکی اس��ت به دس��تور قرآن :اوفوا
ب َ
العه��د؛ باالخره یک معاهدهای اس��ت انجام دادهایم ،نمیخواهیم معاهده را م��ا به هم بزنیم؛ و آنکه اگر
ِ
َ ّ َ َ
خاف َّن من َقوم خ َ
ّ
یانهً
آنها نقض کردند ،ما هم نقض خواهیم کرد ،این هم متکی اس��ت به آیه قرآن :و ِاما ت
ِ ٍ ِ
َ
َفانبذ ا َلیهم َعلی َ
انبذ» یعنی پرتاب کن طرف خودش ،رد کن.
«ف
کن.
نقض
کرد
نقض
طرف
آن
اگر
وآء؛
س
ِ ِ ِ
ِ

منطق و معیار ارزیابی برجام

قضیه ،هم در آن طرف ّ
بنابرای��ن ما تابع اصول قرآنی هس��تیم؛ هم در این ط��رف ّ
قضیه ...تا وقتی که حاال
ب��ه طور کامل نق��ض نکردهاند ما هم نقض نمیکنیم لکن در مقابل خطاهای آنها و کارش��کنی آنها ،ما
ّ
بایستی تواناییهایمان را حفظ کنیم ...هیئت نظارتی هم ما ّ
معین کردیم؛ بنده عرض بکنم که توقع من از
ً
ّ
هیئت نظارت این است که دقت بیشتری بکنند ،مراقبت بیشتری بکنند و واقعا هر نقطهای را که احساس
ّ
میکنند طرف مقابل در آن نقطه دارد خیانت میکند و بد عمل میکند ،آنچه را وظیفه دفاع از منافع ملی
است ،انجام بدهند» (.)۱۳۹۵/۳/۲۵
ای��ن ویژگی در خصوص برخی مقام��ات دولتی ،به ویژه در زمانی که در قالب نقش دیپلمات به خارج
از کشور میروند ،مانند دکتر سیف ،رئیس کل بانک مرکزی نیز صادق است و گفتاری که در قالب ایفای
ً
این نقش انتخاب میش��ود عمدتا معطوف به آینده اس��ت نه گذشته و از این رو باید در این چارچوب فهم و
ارزیابی شود.
نتیجهگیری

اس��تداللهای این مقاله نش��ان داد که بهترین منطق ارزیابی برجام ،منطق کاربردی است و در چارچوب
این منطق ،معیار «تعریف حقیقی» در حوزه تصورات و «اس��تدالل قیاسی» در حوزه تصدیقات میتوانند
مناس��بترین معیارهای ارزیابی برجام باش��ند .در عین حال ،در خصوص این ارزیابی میبایس��ت به دو
نکته اش��اره کرد .نکته نخس��ت این اس��ت برج��ام مانند هر پدیده دیگ��ری در جامعه انس��انی و به ویژه در
حوزه سیاس��ت و روابط بینالملل ،هم دس��تاوردها و هم ناکامیهایی داشته که برخی ازآنها ممکن است
ً
س��الها طول بکش��د تا کامال مشخص ش��وند .در عین حال ،در مقاله حاضر و در مقام ذکر مثالها ،تنها
به دس��تاوردها و نکات مثبت برجام پرداخته ش��د و آنها را برجس��تهکرد ،زیرا نویس��نده بر آن اس��ت که
تبیی��ن حرف��های این حوزه تا کنون مغفول بوده و این در حالی اس��ت که بهرهگیری از فرصتهای برآمده از
برجام ،منوط به ش��ناخت درس��ت دستاوردهای آن اس��ت .بنابراین ،تأکید بر دستاوردهای برجام به منزله
نبود کاستیها یا ناکامیها در این حوزه نیست .همچنانکه مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله خامنهای
در این خصوص میفرمایند« :برجام یک نقاط مثبتی دارد ،یک نقاط منفیای دارد؛ یک ّ
محسناتی دارد،
یک معایبی دارد؛ ّ
محسناتش همان چیزهایی است که ما را وادار کرد و ترغیب کرد که به این مذاکرات رو
ُ ّ
ّ
رغبات بود؛
بیاوریم؛ البته میدانید این مذاکرات قبل از ش��روع دولت یازدهم آغاز شد که به خاطر همین م ِ
محس��ناتی به نظر انسان میرسید که ّ
البته همه آن ّ
یعنی جنبههای ّ
محسنات تأمین نشد ،یعنی خیلیهایش
تأمین نش��د .لکن حاال باالخره یک ّ
محسناتی بود و انس��ان حس میکرد که ممکن است این فواید وجود
ً
داش��ته باشد .شروع ش��د این مذاکرات؛ بعد هم که خب ،زمان دولت جناب آقای روحانی طبعا گسترش
بیش��تری و ّفع ّالیت بیش��تری پیدا کرد )1395/03/25( .معایب چیس��ت؟ معایب همان چیزی است که
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همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار میکردیم و میگفتیم؛ میگفتیم :آقا ،اینها بدعهدند ،بدذاتندّ ،دبه دربیار
ُ
هستند ،زیر قولشان میزنند ،عمل نمیکنند؛ معایب هم اینهاست .خلل و ف َرجی وجود دارد در برجام که
این معایب میتوانند خودشان را نشان بدهند و اگر این خلل و ُف َرج بسته میشدّ ،
البته معایب کمتر میشد
ُ
یا منتفی میشد ...خود سند -همان طور که عرض کردم -یک خلل و ف َرجی دارد ،یک زوایای پرابهامی
دارد که اینها موجب شده است که دشمن بتواند سوء استفاده کند ،طرف مقابل بتواند از آنها سوء استفاده
کن��د )1395/03/25( .محصول مذاکرات که در قالب برجام ش��کل گرفته اس��ت ،دچ��ار نقاط ابهام و
ضعفهای ساختاری و موارد ّ
متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه ،میتواند
به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود»)1394/07/29( .
نکته دوم این اس��ت که برجام ،نوعی رهیافت و تصمیمی اس��ت که کلیت نظام جمهوری اسالمی و در
سطوح عالی و نه فقط دولت یازدهم آن را اتخاذ کرده و از این رو ،دستاوردهای آن نیز متعلق به کلیت کشور
و مقدم بر همه ،مردم مقاوم ایران و پس از آن کلیت نظام جمهوری اس�لامی اس��ت و نباید آن را مصادره به
مطلوب کرده و دستمایه رقابتهای سیاسی قرار داد .این نکته در خصوص کاستیها و ناکامیهای برجام
نیز صادق است.
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