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مقدمه

تواف��ق هس��تهای که بهعنوان برنامه جامع اقدام مش��ترک که در  14ژوئیه  2015ب��ه امضای پنج عضو دائم
ش��ورای امنیت به اضافه آلمان از یک طرف و جمهوری اس�لامی ایران از طرف دیگر رسید ،به منزله نقطه
عطفی نه تنها در روابط خارجی ایران و بلکه در زمینه صلح و امنیت جهانی قلمداد ش��ده اس��ت .بسیاری
از ناظران ،دستیابی به توافق هستهای را -که خاتمهای بر بیش از یک دهه بحران با استعداد فراوانی برای
شعلهورکردن جنگ بزرگ با ابعادی غیرقابل ارزیابی بود -صرف نظر از پیامدهایش ،موفقیتی شگفتانگیز
دانس��تهاند .نمیتوانیم از بیان این حقیقت چشمپوش��ی کنیم که برجام مشابه هر توافق بینالمللی دیگر در
دنیای آنارش��یک بینالمللی که بر کس��ب مزیتهای نس��بی ملتها متکی اس��ت ،دربرگیرنده پیامدهای
ناخواستهای است که نامطلوب شمردهمیشوند .با وجود این ،استدالل خواهیم کرد که نه تنها پیامدهای
نامطلوب ناچیزند ،بلکه قضاوت نهایی میباید ب ه واسطه سنجیدن و مقایسه تأثیرات بسیار وسیع و سازنده
توافق بینالمللی صورت بگیرد .البته در این فصل ،آثار منفی برجام را نیز از نظر دور نخواهیم داش��ت ،اما
هر کدام از این آثار را در برابر پیامدهای مطلوب به مقایسه خواهیم کشید و نشان خواهیم داد چرا با وجود
برخ��ی نقاط ضعف گریزناپذیر اما غیراساس��ی ،همچنان میتوانیم ش��جاعانه از برجام حمایت کنیم .الزم
* معاون پیش��ین سیاس��ت خارجی دبیرخانه شورای امنیت ملی ،سخنگوی پیشین پرونده هستهای ایران و محقق و استاد
فعلی دانشگاه پرینستون آمریکا.
** پژوهشگر ارش��د سیاس��ت خارجی در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و دانشجوی دکتری مطالعات
آمریکای شمالی ،دانشگاه تهران.

برجام؛ سیاستها ،دستاوردها و الزامات

اس��ت برجام را در مقیاسهای بزرگتر و ظرفیتهای بالقوهای مش��اهده کنیم که دامنه دید ما را به حداکثر
خود میگستراند .هدف از اتخاذ این دیدگاه ،گریز منطقی از افتادن به دام جزئینگریهایی است که تا کنون
ً
عمدتا منبعی برای مجادالت بیفایده بودهاند تا پرتوافکندن به مسیر آینده.
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در جهان��ی ک��ه حکومت و قانون واحد جهانی برای اداره توزیع مقادیر محدود منابع میان کش��ورها وجود
ندارد ،نه تنها تحصیل مزیت نسبی برای برخی بازیگران متضمن عدم مزیت برای برخی دیگر است ،بلکه
اغلب تشخیص درست توزیع مزایا مجادلهآمیز و گمراهکننده است .توصیف برجام به معامله برد -برد نباید
مانع از اندیش��یدن به توزیع مزایای نس��بی هر کدام از طرفین ش��ود« .منطق پیامدهای نامطلوب» توضیح
میدهد چرا هیچ شکلی از قراردادها -اعم از اجبارآمیز یا داوطلبانه -در سیاست بینالملل نمیتواند فارغ
از نقاط ضعف باش��د و به عالوه ،چرا تش��خیص مزیتها دشوار اس��ت .منطق پیامدهای نامطلوب چنان
قدرتمند است که حتی قطعیترین نتایج از جمله قراردادهای یکجانبه بعد از پیروزیها و فتوحات نظامی
در پی شکستدادن دشمنان نیزنمیتواند واجد مزایای مطلق برای کشور فاتح قلمداد شود.
در چنین مواردی ،بازیگر فاتح که توانسته با در هم شکستن قوای نظامی دشمن ،کنترل سرزمینهای
فتحشده را به دست گیرد ،بالفاصله باید با مشکالت بیشتری مانند شورشهای محلی ،نارضایتی از توزیع
ث��روت و امنی��ت و همچنین اختصاص نیروهای نظامی به منظور کنترل س��رزمینهای به دس��ت آمده که
ً
هزینههای مادی را تلفمیکند ،مواجه ش��ود و بدتر از آن ،احتماال هراس کش��ورهای دیگری را برخواهد
انگیخ��ت که خ��ود را در معرض گس��ترشطلبیهای بعدی قدرت فات��ح میبین��د (Franzese & Hiscox,
 .)1995در ای��ن ص��ورت ،نه تنها ائتالفها و اتحاده��ای ضدهژمونیک به کار خواهن��د افتاد ،بلکه انگیزه
جنگهای پیشدس��تانه علیه و به زیان قدرت فاتح به ش��دت تقویتمیشوند .شواهد تاریخی از این ادعا
حمایت نمیکند که قدرتهای بزرگ میتوانند از منطق پیامدهای نامطلوب در امان باشند .پیروزی قاطع
متفقین در جنگ دوم جهانی ،در نگاه اول به برتری بالمنازع ایاالت متحده و تواناکردن آن در ش��کلدادن
به سازمانهای سیاسی و اقتصادی جهانی که هدایت ثروت و امنیت در سرتاسر جهان را بر عهده داشت،
انجامید؛ اما منتقدان برجس��تهتر که آماده مش��اهده آثار نامطلوب و از قلم افتاده بودند ،هش��دار دادهاند که
پیروزی ایاالت متحده در برابر فاشیسم و کمونیسم ،تأثیری ویرانگر بر زمینگیرکردن آمریکا در موازنه قوای
اوراسیایی و صرف منابع غیرضروری برای اداره مسائلی در این ابرقاره بود که برای امنیت و منافع جهانی
آمریکا حیاتی نیس��ت ( .)Layne, 2007: 51-71تأس��یس نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی ،صندوق
بینالملل��ی پول و س��ازمان ملل متح��د ،هرچند به مثابه اب��زاری مؤثر برای ترویج نظ��م جهانی آمریکایی
نگریس��ته میشد ،اما در عمل این امکان را برای سایر رقبای آمریکا فراهم کرد که بدون صرف هزینههای
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زائ��د ،پل��کان هرم نظام جهانی را با هدف نزدیکترش��دن به منزلت ایاالت متحده ط��ی کنند .امروز تعداد
بیش��تری در ایاالت متحده تردید دارند که س��ازمان ملل ،فلسفه تجارت آزاد و تشویق به دموکراسی ،خادم
مناف��ع جهانی ایاالت متح��ده باش��ند ( .)Snyder, 2000; Snyder & Mansfield, 2007در دوران جدیدتر،
چیرگی ایاالت متحده بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،نه تنها به تملک تاج و تخت جهانی از سوی
آمریکا کمکی نکرد ،بلکه با آزادکردن نیروهای مرکزگریز سرکوبش��ده توسط ایدئولوژیهای کمونیسم در
ترکیبی مرگبار با قوای جهانیش��دنهای ارتباطی و مالی ،نطفه هرج و مرجی را پرورش داد که تا به امروز
ای��االت متحده را مقهور خود کرده اس��ت .ای��االت متحده در رنجبردن از معمای پیروزی /شکس��ت تنها
نیس��ت .بریتانیای کبیر ،فرمانروای یکچهارم از خش��کیهای جهان ت��ا  ،1930تنها پیشبرنده تجارت
آزاد ،لیبرالیس��م و ملیگرایی در دوران خود به حس��اب میآمد ،اما تنها با گذش��ته کمتر از نی م قرن ،زمانی
که مستعمرات بریتانیا یکی پس از دیگری با تکیه بر ملیگرایی ،حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی و
برابری ،استعمارگران را به زانو درآوردند ،امپراتوری بریتانیای کبیر ب ه واسطه همان میراث مادی و معنوی
ب��ه زانو درآمد که خود بر جای گذاش��ته ب��ود ( .)Brendon, 2010تأمل کمتری درباره گس��ترشطلبیهای
موفقیتآمیز روسیه که با تحمیل قراردادهای یکجانبه و زورگویانه بر خانات آسیای مرکزی و سرزمینهای
ً
اروپای خاوری پیش رفت ،آش��کار میکند که اين گس��ترش عمدتا به زیان منافع بلندمدت روس��یه بود تا
در خدمت آن؛ به طوري که نه تنها تنوع قومی و نژادی روس��يه ،ناسیونالیس��م وحدتبخش روسی را از پا
انداخت و متأثر از گس��تره حيرتآور آن ش��يوه مديريت خودکامه و غيردموکراتيک در اين کشور جا افتاد،
بلکه با ورود به جهان اس�لام ،جابهجاییهای جمعيتی و ترس��يم مرزهای مصنوعی در قفقاز و ترکس��تان
بزرگ ،بذر کشمکشهای امنيتی ،گروههای شورشی ،منازعات محلی ،استقاللخواهی و جدايیطلبی را
از همان ابتدا در دل روس��يه قرار داد (حس��ینی .)1389 ،اگر در امور نظامی و فتوحات بهظاهر قاطعانه که
میباید سرشار از توزیع مزایای ناعادالنه باشد تا این اندازه مرز شکست و پیروزی نامعلوم باشد ،توافقات
سیاس��ی به مراتب گیجکنندهتر خواهد بود .مش��هورترین موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه میان ملتها از
موافقتنامههای کنترل تس��لیحات میان روس��یه و ایاالت متحده گرفته« ،موافقتنامه دیتون» در خاتمهدادن
به یکی از خونینترین جنگهای بالکان تا «پیمان ماس��تریخت» در حیاتدادن به اتحادیه اروپا« ،پیمان
کیوتو» در کاهش تولید دیاکس��ید کربن در س��طح جهانی و حتی «پیمان بروکسل» به عنوان سنگ بنای
تشکیل ناتو ،چنان مناقشهبرانگیز بودهاند که همچنان محل منازعات سیاسی و کالمی میان حامیان و آن
ً
دسته از افرادی است که تصورمیکنند این توافقها عمدتا زیانباربودهاند تا سودمند به منافع کشورها.
ً
تا بدین جا ،سعی در بازنمایی این حقیقت داشتیم که اوال ،هیچ قرارداد بینالمللی حتی برای بازیگران
قویتر مصون از نارسایی در تحقق مطالباتی نیست که در حین مذاکرات یا ضمن پیروزی در جنگ انتظار
ً
دس��تیابی به آن را داش��تهاند .ثانیا ،ارزیابی توافقات بینالمللی همواره باید با احتیاط نس��بت به تشخیص
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آنچه توزیع مزیتها و یا بده بستان امتیازات نامیدهمیشود ،همراه باشد؛ چون همانطور که در مثالهای
باال نش��ان دادیم ،ممکن اس��ت آنچه در کوتاهمدت برای یک کش��ور س��ودمند دانسته ش��ده ،در بلندمدت
برای همان کش��ور آثار زیانبار بیشتری به بار آورد و بالعکس .معنای مستتر در این مسئله ،اهمیتدادن به
«مدیریت مزیتها» 1حتی پس از عقد موافقتنامههای بینالمللی اس��ت .در این برداش��ت ،هنر دیپلماسی
نه تنها رس��یدن ب��ه عالیترین صورت توافق برای حل اختالفهای بینالملل��ی ،بلکه در طول زمان و پس
از عق��د تواف��ق ،هدایت مزایای حاصل از توافق از طریق تبدیلک��ردن عدم مزیتها به مزیتهای مطلوب
است .ما امیدواریم درسهای تاریخی در این رابطه ،بتواند چشماندازی را که باید جمهوری اسالمی ایران
به منزله یکی از طرفهای برجام مد نظر داش��ته باش��د ،روشن کند .پیمان امنیتی ژاپن و ایاالت متحده که
با هدف تثبیت تسلط واشنگتن بر موضوعات و ساختار دفاعی ژاپن طراحی شده بود ،به تعهدی یکجانبه
از س��وی ایاالت متحده و فرصتی برای ژاپن برای تمرکز بر نوسازی اقتصادی و پیشیگرفتن در حوزههایی
از تکنولوژی عالی از آمریکا منجر شد .به همین ترتیب ،هدف سازمان تجارت جهانی که بازکردن درهای
بازارهای جهانی به سرمایه و محصوالت آمریکایی بود ،در عمل ،مقدمات شتابدادن به توسعه اقتصادی
چی��ن و پیشافتادن از ایاالت متح��ده را فراهم آورد .ژاپن و چین آ گاهانه عدم مزیتها را به مزایایی تبدیل
کردند که در سرآغاز توافقات مزبور مقدر نشده بود .در ادامه این پویاییها ،زمانی که ایاالت متحده خارج
از مقررات توافقش��ده ،ژاپن را تش��ویق به بر عهده گرفتن مس��ئولیتهای دفاعی کرد و همچنین ،با تحت
فشار گذاشتن چین خواستار افزایش ارزش یوآن شد ،در واقع تالشی را سامان داد که روند تبدیلشدن عدم
مزیتها به مزیت برای کشورهای مزبور را متوقف کند .در یک دورنما به نظرمیرسد توافقات بینالمللی
تا سالها بعد محملی برای کوششهایی هستند که سعی در بازتوزیع مداوم مزایا دارند.
آیا پیامدهای نامطلوب مهمی در مورد برجام وجود دارد؟

پیش از توجه به پیامدهای نامطلوب و ناخواس��ته برجام ،ضروری اس��ت نشان دهیم چرا منتقدان برجام که
تا کنون به موضوعات فنی متقابل از جمله نحوه برچیدن تحریمها از یک سو و محدودیتهای اعمالشده
بر فعالیتهای هس��تهای از س��وی دیگ��ر و همچنین ایجاد توازن گام به گام در انج��ام هرکدام از آنها تمرکز
داشتهاند ،اشتباه میکنند و همینطور اینکه چرا با تکیهکردن به این انتقادهای ضعیف ،پیامدهای نامطلوب
مهمتر را از دس��ت میدهند .این دس��ته از منتقدان توجه ندارند که آنچه به عنوان خسران جمهوری اسالمی
در برجام به میان میکشند ،از سوی منتقدان تندرو آمریکایی نیز به عنوان نقاط ضعف توافق هستهای برای
ایاالت متحده نام بردهمیشود .از دیدگاه منتقدان آمریکایی ،مطابق با برجام ،تأسیساتغنیسازی ایران به
کار خود ادامه خواهد داد ،جمهوری اسالمی ایران همچنان به تحقیق و توسعه به منظور تولید سانتریفیوژهای
1. Management of the Gains
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نس��ل جدید ادام��ه خواهد داد و در پایان  15الی  25س��ال و خاتمهبخش مهمی از تعه��دات،میتواند این
تکنولوژیهای نوین را برای ارتقای صنعت هس��تهای به کار گیرد .به همین ترتیب ،توافق هستهای ،ایران را
ً
به منزله کش��وری در آستانه هس��تهای به رسمیت میشناسد .اصل چالش در مورد غنیسازی بود که نهایتا
ب��ا برج��ام ،ایران بر قدرتهای جهانی غالب ش��د و این حق را تثبیت کرد و به آنه��ا قبوالند .در مورد نوع
ً
س��انتریفیوژها و چیدمان و زمان قیدش��ده در برجام باید گفت ایران اساسا مایل نبود صنعت غنیسازیاش
ً
بر اس��اس نسل اول س��انتریفیوژها باشد ،زیرا کامال غیراقتصادی و بر مبنای تکنولوژی  60سال پیش بود.
در قالب برجام قدرتهای جهانی پذیرفتند که ایران با نس��ل جدید پیش��رفته سانتیرفیوژ غنیسازی کند که
اقتصادی است .در هر صورت ،با برجام یا بدون برجام ،ایران به چندین سال زمان احتیاج داشت و دارد تا
کار تحقیق و توس��عه س��انتریفیوژها را به نتیجه رسانده و به تولید صنعتی برساند .از این رو ،زمان چندساله
نیاز محرز ایران برای غنیسازی با نسل جدید سانتریفیوژها بود و هست.
تحریمهای ایران برداش��ته ش��ده و تهران مجوز فروش نفت را بار دیگر به دست آورد و فروش نفت ایران
ً
عمال ظرف چند ماه دو برابر ش��د و به س��طح قبل از تحریمها رس��ید .بنبس��ت تبادالت بانکی و س��وئیفت
شکست و روابط بانکی ایران با صدها بانک باز شد .اکنون ،انتقادات در این مورد به تحریمهای غیرهستهای
یکجانبه آمریکا برمیگردد .در دوران هش��ت س��ال تحریم ،بانکهایی جهانی بزرگی توس��ط آمریکا به دهها
میلیارد دالر خس��ارت محکو م ش��دهاند و از این رو ،بانکهای بزرگ برای عادیس��ازی کامل روابط بانکی
نگرانند .این هم موضوعی اس��ت که نیازمند زمان اس��ت و به تدریج هم در مس��یر حلشدن است و نمونه آن
اعالمیه اخیر وزارت خزانهداری آمریکا در مورد مجوز مبادالت دالری خارج از مؤسسات مالی آمریکا بود.
ایران به خاطر برجام توانس��ته به دهها میلیارد دالر از داراییهای بلوکهش��ده خود دس��ت یابد .در عین حال،
منتقدین نس��بت به کندبودن سرعت دسترسی ایران به داراییهای بلوکهشده انتقاد دارند .اینکه ایران یکشبه
بعد از برجام بتواند به کل داراییها در کل کش��ورهای جهان دسترس��ی پیدا کند ،ایدهآل است ،اما واقعبینانه
نیست .همینکه تهران توانست ظرف چند ماه با کشورهای مهم طرف معامله راهکارهای رفع موانع را برطرف
و ب��ه دهه��ا میلیارد دالر دسترس��ی عملی پیدا کند ،خود موفقیتی بزرگ اس��ت .به همی��ن دلیل هم مخالفین
جهانی برجام در این مورد بهش��دت خش��مگین ش��دهاند .این افراد معتقدند چون قس��مت قابل توجهی از
ً
تعهدات ایران در مدت زمان نس��بتا کوتاهی به پایان خواهد رس��ید و محدودیتها بر فعالیتهای اتمی ایران
برچیده خواهد ش��د ،ایاالت متحده با در هم پاش��یدن رژیم تحریمها ،در عمل خود را در موقعیت بدتری در
سالهای آینده قرار داده است .نفس اینکه منتقدان ایرانی و آمریکایی برجام معتقدند طرف مقابل برنده کامل
بوده ،نمیتواند نشاندهنده امری غیر از این باشد که برجام توافق متوازن و حداکثری است که هر یک از دو
طرف میتوانستند به دست بیاورند .در برداشت منصفانهتر ،تعهدات جمهوری اسالمی ایران در شفافکردن
فعالیتهای هس��تهای به اندازهای که بتواند غرب را «فقط تا حدی» نس��بت به عدم امکان انحراف ایران به
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فعالیتهای نظامی اطمینان دهد ،کافی است .دامنه بازرسیها یکی از محورهای اصلی نگرانیها و ب ه عنوان
یکی از عناصر نامطلوب برجام مطرح اس��ت .واقعیت این اس��ت که در قالب برجام ،ایران پروتکل الحاقی
را پذیرفت که اجازه بازرس��یهای گس��تردهتر از پادمان را به آژانس میدهد و از این رو ،اطالعات بیشتری از
برنامه و توان هس��تهای ایران در اختیار آژانس قرار میگیرد؛ اما درک این واقعیت هم مهم اس��ت که ایران در
دوران همه مذاکرهکنندگان هستهای از سال  1382تا  ،1394اجازه بازرسی به آژانس را در چارچوب مقررات
ً
آژانس داد .ثانیا همه کشورهای که به توانمندی غنیسازی رسیدهاند ،بازرسی در چارچوب مقررات پروتکل
الحاقی را پذیرفتهاند و سوم اینکه حدود دو سوم کشورهای جهان هم پروتکل را اجرا میکنند.
همچنین ،تعهدات  5+1به ایران و س��ازوکار طراحیشده برای جلوگیری از تخلف در انجام تعهدات به
اندازهای قابل اعتماد است کهمیتواند جمهوری اسالمی ایران را «فقط تا حدی» نسبت به پایبندی این
قدرته��ای ب��زرگ به تعهدات اطمینان دهد .به عالوه ،با در نظر گرفت��ن باز ه زمانی محدود در این توافق،
هیچ گامی برگشتناپذیر نیست .طرفین میباید بکوشند اراده سیاسی برای عملکردن بر اساس متن برجام
را ب��هطور دائ��م آزمایش کنند .ما فکر نمیکنیم ک��ه انتقادت فنی ،مهمتر از انتقادات نس��بت به پیامدهای
ناخواستهای باشد که در الیههای عمیقتر به کار افتا دهاند و به مراتب بر امنیت بینالملل تأثیرگذارترند.
ادعای موفقیتآمیزبودن تحریم در دستیابی به اهداف سیاسی توسط مطالعه جامع و مشهوری از رابرت
پی��پ 1و مقال��ه او با عنوان «چرا تحریمهای اقتصادی هنوز کار نمیکند؟» در  1997به چالش خوانده ش��د.
او با مطالعه دوره  1933تا  1990نشان داد تنها  5درصد از تحریمهای اعمالشده با موفقیت در نائلشدن به
اه��داف همراهبودهاند ( .)Pape, 1998: 66-77تحقیقات بعدی هرگز به این توافق نرس��یدند که آیا تحریمهای
اقتصادی نتایج قطعی در تغییر رفتار بازیگران دارد یا خیر ،اما همچنین توافقی در این رابطه نیز به وجود نیامد
که آیا سیاست تحریم در قلب سیاستگذاریهای قدرتهای بزرگ قرار بگیرد یا نه ( .)Drezner, 1999با به
ثمر نشستن مذاکرات هستهای و پیش از آن ،پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد  ،92گمانهزنیهایی
در جامعه نخبگان واش��نگتن در این باره آغاز ش��د که تحریمهای بینالمللی ،مهمترین عامل در نرمش ایران
و پذیرفت��ن محدودیتهایی بر فعالیتهای هس��تهای آن ب��ود ( .)Sciutto, 2013; Seher, 2013جک لو ،وزیر
ً
خزانهداری ایاالت متحده مکررا و در نوبت دیگر گفت« :تحریمهای اقتصادی به نیروی قدرتمند در خدمت
هماهنگی اهداف سیاس��ت خارجی تبدیل شده؛ قدرت هوشمندی که در شرایطی به کار میآید که دیپلماسی
کافی نیس��ت ،اما نیروی نظامی نیز پاسخ صحیحی محسوب نمیشود ...به منظور برداشتن تحریمها بود که
ایران مجبور ش��د توافق جامع هس��تهای را بپذیرد» ( .)Welna, 2016وجود این استنباط که جمهوری اسالمی
ای��ران نتوانس��ته آن را تغییر ده��د ،نه تنها خطوط راهنمایی را ب��رای آینده ابزارهای آمری��کا در تنظیم روابط با
ایران ترس��یممیکند ،بلکه ب ه طور گس��تردهتری امیدواری به کارآمدی تحریم به منزله اهرم فش��اری در جهت
1. Robert Pape
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تغییر رفتار دولتها را تحسینمیکند .از این رو ،یکی از عناصر نامطلوب میتواند در نظر گرفته شود .تصور
موفقیتآمیزبودن تحریمها در کشاندن ایران به پای میز مذاکره ،تندورهای آمریکایی را به این اعتقاد رسانده که
واشنگتن باید برای وادارکردن ایران به تغییر سیاستها پیرامون موضوعاتی مانند فعالیتهای موشکی ،حقوق
بشر و آنچه حمایت از تروریسم نامیدهمیشود نیز سیاست تحریم را تداوم و شدت ببخشد (.)Dubowitz, 2016
ب��ر خالف انتظاره��ای اولیه ،برجام نه تنه��ا به تس��کین دادن رقابتهای منطق��های نیانجامید ،بلکه
کش��مکشها میان ایران و رقبای منطقهای را ش��دت داد .به اس��تثنای اسرائیل ،س��ایر کشورها و از جمله
عربستان سعودی به استقبال از توافق مزبور برخاستند .با این وجود و گذشته از موضعگیریهای رسمی،
نیات و برداش��تهای ناگفته و مکتوم روایتی دیگر را بازگومیکند و شواهد در طی یک سال پس از انعقاد
برجام ،نشاندهنده پیامدهای نامطلوبی است که نارضایتی شماری از کشورهای منطقه و رقیب با ایران در
ایجاد آن نقش بنیادین داشت .توافق هستهای به دالیل سادهای پویاییهای بیثبات کننده را تقویت کرد:
اول؛ طبق توافق ،زیرس��اخت فعالیتهای هس��تهای ایران برچیده نمیش��ود .پس آن دسته از رقبای
منطقهای که نگران دس��تیابی ایران به س�لاح هستهای هستند،باید از احتمال تقلب ایران ،عقبنشستن از
توافق و کاهشدادن زمان گریز هستهای نگران باشند .چون با خاتمهیافتن عمر برجام ،بخش عمدهای از
محدودیته��ا بر فعالیتهای اتمی ایران و همچنین نظارتهای بینالمللی برچیده خواهد ش��د ،از دیدگاه
همسایگان ،ایران خواهد توانست در مدت زمان کوتاهی مقدمات فنی دستیابی به سالح هستهای را فراهم
کند .تا هنگامیکه این کشورها نسبت به نیات هژمونیک ایران تردید دارند ،نمیتوانند نسبت به پیامدهای
دستیابی ایران به سالح هستهای بیتفاوت باشند؛ هرچند این احتمال به تأخیر افتاده باشد.
دوم؛ در صورت��ی که ایاالت متحده میتوانس��ت به منزله متحدی قابل ات��کا برای بازیگران ضعیفتر
در کنار این کش��ورها در برابر ایران اتمی بایس��تد ،هراس این کش��ورها از احتمال دستیابی ایران به سالح
هس��تهای به مراتب کاهش مییافت ،اما از منظر این کش��ورها ،توافق هس��تهای نشان داد ایاالت متحده
با نادیدهگرفتن این درخواس��ت که ایران تمامی فعالیتهای هس��تهای خود را متوقف کند ،در عمل تمایل
خود را به مصالحه با ایران به بهای اغماض نس��بت به درخواس��تهای متحدانش نش��ان داده است .این
عقیده شایع در کشورهای خاورمیانهای که چین ،ایاالت متحده را به عنوان ابرقدرت پشت سر گذاشته یا
خواهد گذاش��ت ،به تنزل وجهه و اتکاپذیری ایاالت متحده از منظر این کشورها در سالهای اخیر یاری
رسانده است .مباحث گسترده در جامعه آمریکا مبنی بر تغییر محور ژئواسترتژیک از خاورمیانه به شمال
ش��رق آس��یا که به معروفترین قسمت دکترین اوباما مبدل شد ،در شکلگیری این ابهامات نقش مؤثری
داشت .استقالل فزاینده ایاالت متحده از واردات انرژی خلیج فارس و همینطور این اتهام که واشنگتن
با شروع بهار عرب و عدم پشتیبانی از حسنی مبارک ،ظرفیت خود را برای تنهاگذاشتن متحدانش نشان
داد ،اتکاپذیری ایاالت متحده را در نگاه کش��ورهای عرب به حداقل خود رس��اند .این در شرایطی است
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که کش��ورهای عربی با آغاز انقالبها در جهان عرب به این نتیجه رس��یدهاند که جمهوری اسالمی ایران
نه تنها سرنگونی رژیمهای کهنه را دستاویزی برای استقرار حکومتهای طرفدار خود قرار داده ،بلکه از
این فرصت برای گس��تراندن میدان فعالیت گروههای شبهنظامی شیعی بهره گرفته است .در این صورت،
رقبای ایران باید این مالحظه را در نظر داش��ته باش��ند که در صورت دستیابی ایران به سالح هستهای بعد
از اتمام دوره توافق یا عقبنش��ینی پیش از موعد ایران از تعهداتش ،چگونه بدون مس��اعدت استراتژیک
ایاالت متحده ،بازدارندگی ضروری را به منظور جلوگیری از چیرگییافتن ایران در خلیج فارس و آس��یای
غربی ایجاد کنند .این هراس ،مشوق بسیاری از رفتارهای سراسیمهگونه از سوی کشورهای عربی است
که باید به نحوی از جمله تش��کیل ائتالفهای ضد ایرانی حتی به بهای تجمیع قوای نظامی با اس��رائیل،
خریدهای دیوانهوار تس��لیحاتی و در صورت نیاز ،تالش برای دس��تیابی به تسلیحات هستهای با احتمال
تحقق سناریوی هژمونی منطقهای ایران مقابله کنند.
سوم؛ از نظر عربستان سعودی و کمتر از آن ،مصر ،ترکیه و قطر ،دستیابی ایران به سالح هستهاینمیتواند
ب��دون در نظر گرفتن رقابت این قدرتها برای به دس��ت گرفتن رهبری جهان اس�لام و در زبان ژئوپولیتیک،
هارتلند قدرتهای اسالمی در آسیا و آفریقا ،سنجیده شود .قرارگرفتن ایران در آستانه تولید سالح هستهای و
موفقیت آن در مذاکرات چندجانبه با قدرتهای بزرگ ،توانسته ایران را به عنوان قدرت شایسته رهبری جهان
ً
اس�لام و در ش��رایطی قرار دهد که غرب تلویحا نقش آن را به عنوان بازیس��از و بره مزننده بازی در مساحت
پهن��اوری از لبنان تا یمن پذیرفته اس��ت .در این صورت ،نه تنها کش��ورهای اس�لامی در جس��تجوی الگوی
الهامبخ��ش ،بلکه قدرتهای غربی که ب��ه دنبال یافتن متحدی پایدار و قدرتمندی هس��تند که بتواند دریای
ً
طوفانی و آش��فته جهان اس�لام را آرام کند ،احتماال خواهند پذیرفت که جمهوری اس�لامی ایران -در دشمنی
مشترک با اسالمگرایی سلفی -گزینه مناسبتری برای پایهریزی مشارکتهای استراتژیک با قدرتهای غربی
است تا متحدان متزلزل و مأیوسکننده سنتی آنها در جهان اسالم (.)Barnaby, 1989; Davenport, 2015
چهارم؛ رهاشدن ایران از قید تحریمها و فشارهای سیاسی بینالمللی که با آزادشدن  100میلیارد دالر
دارایی ایران در سراسر جهان شناختهمیشود ،آنها را نسبت به گامهایی که ایرانمیتواند با اعتماد به نفس
باالتر و طیب خاطر بیش��تر در خیابانهای کشورهای عربی بردارد ،بیشتر از گذشته ترسانده است .عادل
الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با شبکه  ND TVدر ژانویه  2016گفت که «بیشتر کشورهای
جهان از اینکه ایران پولهای آزادش��ده را به جای بهبود اس��تانداردهای زندگی مردم برای اقدامات مخرب
استفاده کند ،نگرانند ( .)Ruters, January 2016به عالوه ،وجود این احتمال آزاردهنده که معامله هستهای
با ایران ش��اید دربردارنده معامله بزرگتری به زیان جهان عرب باش��د ،رهبران به ویژه عربس��تان سعودی را
مضطرب کرده است .عبدالرحمن راشد نویسنده پانعرب در نشریه الشرق االوسط با اشاره به این تئوری
مینویس��د« :بس��یاری از افرادی که با آنها صحبت کردهام ،تمایل به این اعتقاد دارند که ایران برنامههای
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هس��تهای خود را در ازای پذیرش غرب نس��بت به برداش��تن محدودیتهایی بر فعالیتهای سنتی نظامی
در منطقه [به ایران] ،واگذار کرده اس��ت» ( .)Raymond, 2015نظرس��نجی الجزیره در ژانویه  2016نشان
داد اکثریت  70درصدی نخبگان عرب «زیاد» یا «تا حدی» نس��بت به نزدیکی ایران و آمریکا و آثار آن بر
هژمونی منطقهای ایران نگرانند (.)Aljazeera, January 2016
ً
در نهای��ت ،نارضایت��ی رقب��ای منطقهای ای��ران از برجام و متعاقبا تش��دید تن��ش در روابط منطقهای
جمهوری اسالمی ایران ب ه عنوان یکی از پیامدهای نامطلوب برجام مطرح است و واقعیتی است که قابل
انکار نیست؛ اما در این زمینه چند واقعیت غیرقابل انکار دیگر هم وجود دارد:
اول اینکه ،رقبای منطقهای ایران قبل از برجام دش��منی با جمهوری اس�لامی را افزایش داده و مکرر
آمریکا را برای حمله نظامی به تأسیس��ات هس��تهای ایران تحت فشار قرار داده بودند .اسناد ویکی لیکس
نش��ان میدهد بعد از روی کار آمدن آقای احمدینژاد از س��ال  1384به بعد ،عربس��تان و برخی دیگر از
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از آمریکا خواستهاند به ایران حمله نظامی کند.
دوم اینکه ،گزینه حمله نظامی آمریکا و اس��رائیل به ایران ،س��الها قبل از برجام روی میز واشنگتن و
تل آویو بود.
س��وم اینکه ،با برجام توانمندی غنیس��ازی و آب سنگین ایران به رس��میت شناخته شد .این حادثه
از دیدی که در باال تش��ریح ش��د ،دارای پیامد نامطلوب در روابط با کش��ورهای منطقه است؛ اما با دیدی
کالنتر ،این توانمندی ،ب ه عنوان عامل بازدارنده بسیار مهم و تعیینکننده در پیشگیری از حمله نظامی به
ایران ،موجب ارتقاء امنیت ملی ایران و عامل ثبات و امنیت کشور شد که خود پیامد مطلوب و تعیینکننده
مهمی در معادالت قدرت در منطقه به نفع ایران است ،هرچند مطلوب برخی از همسایگان هم نباشد.
طب��ق باور س��ادهانگارانه اما ش��ایع ،دس��تیابی ب��ه توافق هس��تهای ب��ه از میان رفتن خطر اش��اعه
تس��لیحات هستهای خواهد انجامید ( .)Einhorn & Nephew, 2016این امیدواری در کانون بیش از یک
دهه کوش��شهایی بود که قصد داش��ت ایران را در فاصله ایمنی از مرزهای دس��تیابی به تس��لیحات اتمی
ن��گاه دارد .در توافق��ی که مطابق آن ،تأسیس��ات زیربنایی فعالیتهای هس��تهای ایران برچیده نمیش��ود
و میزان اطمینان به دور ماندن ایران از اینگونه تس��لیحات به ابزارهای خطاپذیر و بالطبع قابل برگش��ت
نظارت و کنترل محدودمیش��ود ،کشورهای رقیب ایران و در رأس آنها عربستان سعودی ،نمیتوانند با
اعتمادکردن به باثمربودن این نظارتها و همچنین ،اراده تهران به پایبندی در توافق هس��تهای ،احتمال
دس��تیابی ایران به تس��لیحات اتمی را نادیده بگیرند .از دیدگاه این کشورها ،در شرایطی که ایاالت متحده
با عقبنشس��تن از درخواس��ت برچیدهشدن کامل تأسیسات هس��تهای ،به اعمال محدودیتهایی بر این
فعالیتها اکتفا کرده ،کش��ورهایی که از مجهزش��دن ایران به تس��لیحات هس��تهای نگرانند ،چارهای جز
خوداتکایی در کس��ب برابری در وضعیت آس��تانه هستهای با ایران ندارند .دس��ت کم این همان نتیجهای
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است که شماری از بدبینترین ناظران و تحلیلگران جهان عرب به رهبرانشان توصیهمیکنند .از آنجایی
که اغلب رقبای منطقهای ایران فاقد زیرس��اختهای علمی و فنی الزم برای قرارگرفتن در س��طح برابر با
صنعت هس��تهای ایران هستند ،ممکن اس��ت تسهیل مجاری دستیابی به تسلیحات هستهای از بازارهای
س��یاه به مراتب گزینه خردمندانهتری محس��وب شود .ش��واهدی از این دیدگاه حمایتمیکند که رسیدن
ً
به چنین مرحلهای از تالش برای دس��تیابی به تس��لیحات هس��تهای ،احتماال تا خاتمه توافق هس��تهای یا
عقبنش��ینی آش��کار ایران از تعهدات خود به تعویق نخواهد افتاد .رهبران کشورهای رقیب ایران بیش از
هر چیز به وقوع آن ش��کلی از تقلب ایران که از چش��م ناظران بینالمللی به دور میماند ،مظنون هس��تند؛
در حالی که جمهوری اسالمی ایراننمیتواند کنترل کاملی بر سیر برسازی اطالعاتی داشته باشد که این
بدگمانی را تقویتمیکنند .تنها یک س��ال بعد از اجراییش��دن برجام ،وال استریت ژورنال در گفتگو با
دو مأمور س��رویس اطالعاتی آلمان ادعا کرد آژانس انرژی اتمی ایران کوش��یده مخفیانه به موادی دس��ت
یابد که در فعالیتهای تولید تسلیحات کاربرد دارد ( .)Stephens, 2016همزمان« ،مؤسسه علوم و امنیت
بینالملل» در گزارش��ی تکرار کرد« :بیتوجه به نیات ایران در جس��تجو برای به دست آوردن فیبر کربن،
ت��دارک چندی��ن ُتن از این ماده به ایران اجازه خواهد داد س��انتریفیوژهایی را تولی��د کند که در کوتاهمدت
منجر به نقض برجاممیشود» (.)Albright & Stricker, 2016
از آنجایی که اشتیاق فراوانی در به شکست کشاندن برجام از طریق مقصر جلوهدادن جمهوری اسالمی
ایران وجود دارد ،باید انتظار داش��ته باش��یم در سالهای آینده شمار بیشتری از این قبیل اتهامات نثار ایران
شود .رقبای منطقهای ایران در حالی که نمیتوانند اطالعات دقیقتری نسبت به صحت پایبندی ایران به
برجام اطمینان کسب کنند ،بیش از گذشته وسوسه خواهند شد که به توان بازدارندگی کافی یا هر آنچه برای
اجتناب از غافلگیری و برهم خوردن «موازنه حیثیت» نیاز دارند ،دست بیابند.
ضمن اینکه این مطلب نیز بهعنوان پیامد منفی میتواند مطرح ش��ود ،اما واقعیت این اس��ت که برجام
از نظر زمانی در مقطعی رخ داد که رقبای منطقهای ایران با بحرانهای کالنتری دست و پنجه نرم میکنند
که امکان دسترس��ی به توانمندی هس��تهای مشابه ایران را ندارند .عربستان در بحران یمن زمینگیر شده و
انتقادات جهانی در مورد حمایت این کشور از تروریسم تکفیری به حدی اوج گرفته که فروش سالحهای
متعارف به عربس��تان هم زیر س��ؤال رفته است .تالشهای عربستان برای س��اقطکردن دولتهای سوریه
و عراق به شکس��ت رس��یده و جریان افراطگرای داعش��ی هم خالفت رهبران عربی را نامش��روع خوانده
اس��ت .ترکیه و مصر هم در حال دس��ت و پنجه نرم کردن با بحرانهای بیسابقه داخلی هستند ،بهگونهای
که کارشناس��ان معتقدند مصر  10س��ال نیاز دارد تا به ش��رایط داخلی عادی برگردد .عالوه بر اینها ،بروز
اختالفه��ای بیس��ابقه بین رقبای منطقهای ای��ران را نیز نمیتوان نادیده گرفت ک��ه یک نمونه آن اختالف
شدید مصر و عربستان در مورد بشار اسد و بحران سوریه است.
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پیامدهای مطلوب برجام

ب��ه رغم وجود ش��بهاتی در م��ورد امکان برخ��ی از پیامدهای نامطل��وب برجام ،این توافق تاریخی ش��امل
جنبههای س��ازندهای است که باعثمیش��ود همچنان شهامت دفاع از آن را داشته باشیم .در مطالعه آثار
مطلوب برجام 20 ،مورد زیر نشان میدهد چرا برجام در سطح گستردهای تحسین شده است:
 .1اولی��ن اث��ر مهم بینالمللی برای ایران ،خروج از فصل هفت منش��ور س��ازمان مل��ل بود .طی چند
قطعنامهای که در دوران دولت قبل به تصویب ش��ورای امنیت س��ازمان ملل رس��ید ،برنامه هستهای ایران
به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی به رس��میت ش��ناخته ش��د .طبق بندهای  40 ،39و  41فصل هفت
منش��ور ،تحریمهای ظالمانه جهانی علیه ایران اعمال و صدها میلیارد دالر خسارت به ملت ایران تحمیل
شد .این مصوبه مهمترین موفقیت بینالمللی استکبار و صهیونیسم علیه ایران و بدترین ضربه به اعتبار و
حیثیت بینالمللی انقالب اس�لامی و نظام جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی  1357بود ،زیرا
عالیترین مرجع سیاسی -امنیتی جهان ،یعنی شورای امنیت سازمان ملل ایران را ب ه عنوان تهدید صلح و
امنیت بینالملل به رسمیت شناخت .برجام در گام اول فصل هفت منشور در مورد ایران را به تعلیق درآورد
تا با اجرای برجام ،خروج کامل ایران از این فصل محقق شود.
 .2جامع��ه جهان��ی هنوز با آثار مخ��رب دو تجاوز نظامی آمریکا به افغانس��تان و عراق دس��ت و پنجه
ن��رممیکند؛ ضمن اینکه سالهاس��ت منطقه در آتش عواقب این دو حمله نظامی میس��وزد که تروریس��م
افسارگسیخته تکفیری یکی از این عواقب است .جناح جنگطلب آمریکا با فشار سهمگین صهیونیستها
و اعراب معاند ایران ،فرصتی طالیی برای حمله نظامی به ایران یافته بودند .اجماع جهانی برای کش��اندن
پرونده به ش��ورای امنیت و اعمال تحریمها حاصل ش��ده بود و ماده  42فصل هفت منشور سازمان ملل نیز
به حمله نظامی به ایران هم مش��روعیت میبخشید .ش��عارهای افراطی از تهران ،آتش تهیه دشمن را تغذیه
میکرد و افکار عمومی آمریکا و غرب هم با حمله نظامی علیه ایران موافق ش��ده بود .ش��رایطی که بعد از
چ گاه چنین برای جنگطلبان فراهم نشده بود .در سال  ،1391فشارها برای حمله نظامی به ایران
انقالب هی 
به اوج خود رسید .با برجام امکان اقدام نظامی علیه ایران بسیار ضعیف شده و تا حدود زیادی از بین رفته
ً
است .اخیرا عدهای وجود خطر جنگ علیه ایران را ساختگی و غیرواقعی خواندند .اظهار صریح فرمانده
محترم س��پاه پاس��داران ،س��ردار جعفری ،مبنی بر جدیبودن س��ناریوی حمله به ایران در دور اول ریاست
ً
جمهوری آقای احمدینژاد ،روشن کرد که این خطر جعلی نبود .مضافا اینکه افشای سند ویکی لیکس که
ً
اخیرا منتشر شد ،نشان داد حتی در سال  92هم هیالری کلینتون پیشنهاد حمله نظامی به ایران را داده بود.
 .3سومین تأثیر کلیدی برجام برای ایران شکستهشدن اجماع جهانی علیه ایران بود .روابط خارجی ایران
بعد از انقالب فراز و نشیبهای فراوان داشته؛ اما در کل ،روابط ایران و جهان غرب همواره دچار تشنج بوده
اس��ت .با وجود این ،دو بلوک قدرتمند جهان غرب یعنی اروپا و آمریکا تا س��ال  1384در مورد نحوه تعامل
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ب��ا ای��ران دچار اختالف بودند .آمریکا معتقد به «تغییر رژیم» در ایران و اروپا معتقد به حفظ روابط با پس��وند
«دیال��وگ انتق��ادی» بود .در حالی که آمریکا به طور مس��تمر تحریمها را ادامه م��یداد ،اروپا با حفظ روابط
تج��اری و صنعتی ،منتقد سیاس��تهای فرام��رزی آمریکا بود .در نیمه دوم  ،1384ب��ا آغاز به کار دولت نهم،
پرونده هستهای ایران با اجماع قدرتهای جهانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و تحریمها اعمال
ش��د .رویداد بیس��ابقه این بود که نه تنها اروپا برای اولین بار به آمریکا پیوس��ت ،بلکه در اعمال تحریمهای
کشنده علیه ایران بر آمریکا سبقت گرفت .تحریمهای چندجانبه نفت و بانک مرکزی ایران را ابتدا اروپا اعمال
کرد و بعد آمریکا .در صحنه بینالمللی ،برجام دو نوع اجماع بیسابقه علیه ایران را شکست:
اول :اجماع قدرتهای بلوک شرق و غرب در اعمال تحریمهای سازمان ملل و
دوم :اجماع اروپا و آمریکا در اعمال تحریمهای یکجانبه.
بعد از برجام و در قضیه آزمایشهای موش��کی ایران ،چین ،روس��یه و اروپا حاضر نش��دند قطعنامه
مجازات علیه ایران در ش��ورای امنیت صادر ش��ود .کنگره آمریکا هم مصوباتی داش��ت که برخی را دولت
چ کدام را روسیه ،چین و اروپا نپذیرفتند.
اوباما پذیرفت ،اما هی 
 .4تحول کلیدی بینالمللی چهارم ،پذیرش حق ایران در بهرهمندی از تکنولوژی صلحآمیز هستهای ب ه ویژه
غنیس��ازی و آب سنگین ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل است که عالیترین مرجع سیاسی و امنیتی
جهان به ش��مار میرود .ش��ورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامههای متعدد در دوران دولت قبلی ،تصویب
کرده بود که ایران باید تمام فعالیتهای هستهای و مرتبط با هستهای را برای مدت نامعلومی متوقف کند .ایران
عضو س��ازمان ملل است و اجرای قطعنامههای س��ازمان ملل برای کلیه اعضا الزامی است و نه اختیاری .از
این رو ،هدف مهم ایران به کرس��ی نش��اندن حق مشروع بهرهمندی از تمام تکنولوژیهای صلحآمیز هستهای
در صحنه بینالمللی بود که با برجام به این هدف دست یافت .حرف اصلی مخالفین برجام در واشنگتن و تل
آویو نیز همین اس��ت .الیوت آبرامز نویس��نده مشهور تندرو آمریکا در روزنامه اورشلیم پست نوشت که برجام
دستیابی ایران به بمب هستهای را به تأخیر انداخت ،ولی در عوض به آن مشروعیت بخشید (،)Abrams, 2016
زیرا ساخت بمب اتم از دو راه ممکن است :یکی از راه غنیسازی و دیگری از طریق آب سنگین .از نظر فنی
و تکنولوژیک ،اکنون ایران از هردو توانمندی برخوردار اس��ت ،هرچند که قصد ساخت بمب ندارد ،اما تأثیر
این دو توانمندی بر توسعه تکنولوژیک ایران در سایر زمینهها همچون کشاورزی و پزشکی فوق العاده است.
ً
 .5اثر فراتر از حقغنیس��ازی ایران این بود که بعد از چندین دهه ،باالخره قدرتهای جهانی رس��ما
ً
و قانونا این حقیقت را پذیرفتند که از دیدگاه معاهده عدم اشاعه سالحهای هستهای ،انپیتی،غنیسازی
مجاز است .در چند دهه گذشته ،برخی از قدرتهای جهانی غربی ب ه ویژه آمریکا استدالل میکردند که
این معاهده حق بهرهمندی کش��ورهای عضو برای تکنولوژی صلحآمیز هستهای را به رسمیت میشناسد،
ً
اما نه الزاما حقغنیسازی را .آنها تأکید میکردند که در معاهده عدم گسترش ،هیچ اسمی ازغنیسازی
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برده نش��ده اس��ت .برجام تنها سند بینالمللی در تاریخ برنامه هس��تهای جهان است که مطابق آن ،هر پنج
عضو دائمیش��ورای امنیت س��ازمان مللغنیسازی و آب سنگین یک کشور را به رسمیت شناخته ،امضا
کرده و بهصورت مصوبه ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل درآوردهاند .از این رو ،این تحولی مهم در تفس��یر
جامعه جهانی از «حق بهرهمندی از تکنولوژی صلحآمیز هستهای» در معاهده انپیتی است.
 .6ششمین بعد مهم بینالمللی برجام در مورد تحریمها و مجازاتهاست .تحریمهایی که علیه ایران
تحمیل ش��د ،بدترین تحریمهایی بود که در تاریخ س��ازمان ملل علیه یک عضو این س��ازمان تحمیل شده
بود .البی ضد ایران در آمریکا تشنه تشدید تحریمها بود و در دوره اول ریاست جمهوری اوباما هم بدترین
تحریمها اعمال شد .حتی پیش از انعقاد توافق برجام ،به دالیل زیر تحریمها مشروعیت و وجاهت قانونی
نداشت و نیز موجب کاهش توانمندی هستهای ایران هم نشد:
تحریمها ،چه به صورت یکجانبه و چه چندجانبه ،هسته اصلی سیاست ایاالت متحده در قبال ایران
از زم��ان انقالب اس�لامی بودهان��د که هدف از آنها تغییر رژیم در ایران بود و ربطی هم به توان هس��تهای و
نظامی ایران نداش��ت .ب��اراک اوباما ،رئیس جمهور کنونی آمریکا ،زمانی که برای نخس��تین بار وارد کاخ
سفید شد ،تأکید کرد قصد دارد سیاست تعامل با ایران را دنبال کند؛ اما در دور نخست ریاست جمهوری
وی ،سختترین تحریمهای تاریخ آمریکا علیه ایران اعمال شد.
اس��تراتژی تحریم ،رش��د اقتصادی و صنعتی ای��ران را کاهش داده ،س��رمایهگذاریهای خارجی را
محدود کرده ،ریال را ضعیف کرده ،نرخ تورم را چند برابر کرده و تولید و صادرات نفت و گاز را کاهش داده
است .محمود بهمنی ،رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ،در توصیف اثر تحریمها گفت که این
تحریمها چیزی کمتر از جنگ نظامی ندارند.
اگر هدف تحریمها صدمهزدن به مردم ایران بوده ،این هدف محقق شده؛ اما در صورتی که تحریمها به
منظور راضیکردن تهران به دست کشیدن از برنامههای هستهایاش طراحی شده باشند ،شکست خورده و در
واقع به فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی نیز شتاب بخشی دهاند .ایرانیان با توجه به طرز تفکر ،فرهنگ
و عقاید مذهبی ،مخالف تسلیمشدن هستند و به همین دلیل برنامههای هستهای خود را توسعه دادند.
پیشرفت هستهای ایران در زمان اعمال تحریمها جای تردیدی باقی نمیگذارد که زور و اجبار غرب،
عامل مهمی در سوقدادن جمهوری اسالمی به سمت خودکفایی در تکنولوژی هستهای بوده است .پدیده
مش��ابهی در جریان جنگ ایران و عراق رخ داد .پیش از این درگیری ،ایران نمیتوانس��ت حتی یک گلوله
تولید کند و به طور کامل به تسلیحات غربی وابسته بود؛ اما در دوران جنگ و پس از آن ،با وجود افزایش
تحریمه��ا ،ای��ران صنعت دفاعی عظیمی را بنیانگذاری کرد و در تولید س�لاح به خودکفایی رس��ید .ایران
هماکنون موشکهای دوربرد ساخته و حتی یک ماهواره نیز به فضا فرستاده است.
ایاالت متحده نیز در خالل سیاس��ت تحریمها ،نفوذ ش��رق در ایران را زمینهساز شد .از سال ،2001
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ً
صادرات چین به ایران تقریبا  6برابر شد .هرچند اروپا در سالهای  ،1990حدود  50درصد از اقتصاد ایران
را تش��کیل میداد ،به واس��طه تحریمها ،این جایگاه خود را از دس��ت داد .به بیان دیگر ،غرب خود را علیه
نف��وذ در ای��ران تحریم کرد و راه را برای ورود رقبایی مانند چین ،روس��یه و هند باز کرد .در واقع تحریمها،
جهت تجارت بینالمللی ایران را از غرب به شرق تغییر داد و غرب نیز در این مورد بازنده بود.
ایرانیان در جمع دیگر ملتهای در منطقه ،کمترین خصومت را با مردم ایاالت متحده دارند .یکی از
اهداف آمریکا در افزایش تحریمها ،ایجاد نارضایتی در مردم بود تا اینکه مسئولین جمهوری اسالمی مجاب
به عقبنشینی شوند ،اما نتیجه این شد که مقامات آمریکایی احساس کردند تحریمها مردم عادی را تحت
تأثیر قرار داده و به این ترتیب ریس��ک نش��اندن بذر نفرتی درازمدت در دل ایرانیان علیه آمریکا ،به وجود
آورد .نظرس��نجی گالوپ نش��ان میدهد ایرانیان پیامد تحریمها را حس کر دهاند و به جای سرزنش رهبران
خود ،ایاالت متحده را در این زمینه مقصر میدانند.
تحریمها طبقه متوسط در جامعه را تضعیف کرده و بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به حاشیه
رانده اس��ت .عالوه بر این ،تحریمها تجارت را از سیس��تم بانکداری رس��می خارج و به سمت شبکههای
زیرزمینی متمایل کرده است .در نتیجه ،تحریمهای غرب ایران را ناگزیر کرده از اقتصاد بازار فاصله بگیرد.
اکنون واضح است که ایاالت متحده در استفاده از تحریمها برای برانگیختن همکاری تهران ،موفق
نبود .سیاس��ت تحریم غرب به رادیکالترشدن سیاست ایران منجر شد .محمدرضا نقدی ،فرمانده بسیج،
مخالف آن بود که ایران در دور بعدی مذاکرات هستهای ،پیشنهاد لغو تحریمها را ارائه دهد .وی بر این باور
است که تحریمها پتانسیل نهفته ایران را آزاد کرده و تحریم نفتی موجب شده وابستگی ایران به فروش نفت
از بین برود .این به معنی استقبال از تحریم و مخالفت با رفع تحریم از جانب یک طرز تفکر در ایران بود،
ً
پدیدهای که قبال در صحنه سیاسی بعد از انقالب دیده نشده بود.
توسعه تکنولوژی هستهای مایه افتخار و غرور ملی برای ایرانیان است .اکثریت ایرانیان از برنامههای
هس��تهای دفاعمیکنند .نظرسنجی گالوپ در دسامبر  ،2012نش��ان داد  63درصد ایرانیان اعتقاد دارند با
وجود تحریمها ،برنامههای هستهای باید پیش برود .در این بین تنها  17درصد مخالفبودهاند.
تحریمها موجب ش��دند جمهوری اس�لامی اینگونه نتیجهگیری کند که آمریکا در سیاست تعامل با
تهران ،جدی نیست و همچنان سیاست سنتی خود مبتنی بر تغییر رژیم را دنبالمیکند .مقام معظم رهبری
در س��خنرانی خود تأکید کردند که هر زمان که به راه حل نزدیکمیش��ویم ،آمریکاییها مش��کلی ایجاد
میکنند تا از دستیابی به راه حل جلوگیری کنند .ایشان ادامه دادند« :به گمان من هدف آنها غیرقابل حل
نگاه داش��تن این موضوع است تا بهانهای برای افزایش فشار بر ایران داشته باشند» (.)Mousavian, 2013
بنابراین ،جمعبندی عالیترین مقام تصمیمگیرنده در ایران این شد که آمریکا خواهان حل مسئله هستهای
نیس��ت و از این موضوع به عنوان ابزاری برای تغییر رژیم اس��تفاده میکند .خوش��بختانه با برجام همقطار
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اعمال تحریمهای جدید متوقف ش��د و هم س��اختار قانونی تحریمهای یکجانبه ،چندجانبه و بینالمللی
هستهای در هم شکست.
ً
 .7خروج آبرومندانه از شورای امنیت .معموال قدرتهای بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل برای
کش��ورها و بحرانها نس��خههای مورد نظر خود را میپیچیدند و آن را به کش��ورها تحمیل میکردند .شاید
برای اولین بار بود که پنج قدرت جهانی عضو شورای امنیت سازمان ملل در مورد یک بحران بینالمللی و
تعیین و تکلیف شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ،با یک کشور عضو ،آن هم از جهان سوم ،بر سر
یک میز نشستند تا به توافق مرضی الطرفین برسند .این پدیدهای بیسابقه یا کمسابقه در روابط بینالمللی
قدرته��ای جهانی و اعضای دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ب��ود که وزن ویژهای ب��ه ایران در صحنه
بینالمللی داد .تاریخ سازمان ملل نشان میدهد کشورهایی که در قالب فصل هفت منشور تحریم شدند،
ً
نهایتا یا تسلیم شدند یا با حمله نظامی مواجه شدند .ایران اولین کشور در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل
است که بدون تسلیم و جنگ ،هر شش قطعنامه شورای امنیت را کان لم یکن کرد ،تحریمها را برداشت و
حقغنیسازی و آب سنگین را نیز گرفت.
 .8گش��ایش در روابط خارجی ،هش��تمین تأثیر مه��م بینالمللی برجام بود .ب��ه خاطر قطعنامههای
سازمان ملل و برخی از شعارهای بیقاعده و تند در دولت قبل مثل نفی هولوکاست ،روابط خارجی ایران
به پایینترین سطح خود بعد از انقالب تنزل یافت .برخی از کشورها مثل کانادا و انگلیس روابط دیپلماتیک
خود را با ایران قطع کردند ،سایر کشورهای مهم مثل اروپا و ژاپن و حتی کره جنوبی ،سفرهای متقابل در
س��طح س��ران و وزرا را قطع کردند .به گفته یکی از سفرای ایران در اروپا ،بیش از یک سال وزیر خارجه و
رئیس جمهور کشور متوقف فیه حتی برای دریافت استوارنامه به او وقت ندادند تا اینکه انتخابات ریاست
جمهوری  92انجام ش��د و بعد از آن به او وقت مالقات داده ش��د .چنین پدیدهای در روابط خارجی ایران،
بعد از انقالب و حتی در دوران جنگ سابقه نداشت .چنین وضعیتی ،وهن نظام در صحنه بینالملل بود.
خوش��بختانه بعد از برجام رفت و آمدهای دیپلماتیک جمهوری اسالمی هم به باالترین سطح ارتقا یافت،
به طوری که چنین حجمی در روابط دیپلماتیک تاریخ جمهوری اس�لامی بیس��ابقه بوده است .این ارتقاء
روابط دیپلماتیک ،اعتباری برای نظام و انقالب اس�لامی و ملت بزرگ ایران اس��ت که بهحق شایس��ته آن
اس��ت .دونالد ترامپ در س��خنرانی انتخاباتی خود با فاجعهخواندن برجام گفت که برجام ایران را به قدرت
بالمنازع و در حقیقت مسلط خاورمیانه تبدیل کرد .صهیونیستها و مخالفین برجام مرتب در رسانههای
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی مینویس��ند که آمریکا ب��ا برجام به برتری قدرت ایران در منطقه مش��روعیت
بخشید .آثار بینالمللی ارتقاء جایگاه منطقهای ایران اجتنابناپذیر خواهد بود.
 .9انق�لاب اس�لامی ایران ،یک ش��عار مهم در روابط بینالمل��ل را معرفی کرد و آن اصل اساس��ی در
سیاست خارجی ،یعنی «نه شرقی و نه غربی» بود .تحریمها روابط ایران با بلوک غرب را به صفر نزدیک
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کرد و ایران را به س��مت وابس��تگی به بلوک ش��رق کش��اند .برجام تعادل در روابط با بلوک شرق و غرب را
برای ایران ممکن ساخته و استمرار اصل «نه شرقی و نه غربی» را استحکام بخشید .شکست یا موفقیت
ایران در پیشبرد اصل «نه شرقی -نه غربی» ،تأثیرات قابل توجهی در آینده روابط بینالملل خواهد داشت.
 .10دهمی��ن تأثی��ر بینالمللی برجام ،تأکی��د برحق بهرهمندی بدون تبعیض کش��ورهای عضو معاهده
هس��تهای اس��ت .حقیقت این است که بعد از اجراییشدن معاهده هستهای در دهه  ،1970تبعیض در حق
بهرهمندی کشورهای عضو از تکنولوژیهای صلحآمیز هستهای مشهود بوده و این تبعیض در بدترین نوع
خودش علیه ایران در طول  36سال اعمال شد .دسترسی به تکنولوژهای پیشرفته هستهای جهان ،از اهداف
مه��م دیگر ایران در مذاکرات ب��ود .بعد از انقالب ،قدرتهای غربی ای��ران را در مورد کلیه تکنولوژیها و
تجهیزات و مواد هستهای تحریم کردند .آلمانها قرارداد اجرای پروژه بوشهر را متوقف کردند ،فرانسویها
قرارداد تحویل س��وخت هستهای را متوقف کردند و سایر کشورهای غربی هم به اقدامات مشابهی دست
زدند .بس��یاری از قدرتهای بلوک ش��رق مثل چین و هند هم توافقات هستهای با ایران را متوقف کردند.
برجام این بنبست را بعد از  36سال شکست و امروزه ایران به بازار مواد و تجهیزات و تکنولوژی هستهای
جهان دسترس��ی پیدا کرده ،به طوری که به آمریکا هم آب س��نگین صادرمیکند .تکنولوژی هس��تهای از
مهمتری��ن تکنولوژیها در جهان صنعت اس��ت .دسترس��ی ای��ران به تکنولوژی روز هس��تهای ،راه را برای
دسترس��ی به س��ایر تکنولوژیهای مهم نیز هموارمیکند .همچنین ،در برجام تصریح شده که قدرتهای
جهانی باید بدون تبعیض حق بهرهمندی ایران از تکنولوژی صلحآمیز هستهای را اجرا کنند .این واقعیت،
شرایط بینالمللی دسترسی کشورها به تکنولوژی هستهای را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.
 .11برجام در حقیقت جامعترین توافقی است که در زمینه پیشگیری از دسترسی به بمب هستهای در
تاریخ هستهای جهان به امضای قدرتهای جهانی رسیده است .استراتژی هستهای ایران بر این مبناست
که هیچ کش��وری بمب هس��تهای نداشته باش��د ،ضمن اینکه همه کش��ورها بتوانند از تکنولوژی صلحآمیز
هستهای بهرهمند شوند .از این رو ،اگر قدرتهای جهانی در تحقق جهانی عاری از سالح هستهای جدی
باشند ،برجام کاملترین نسخه مکتوب در زمینه عدم اشاعه سالح هستهای در صحنه بینالمللی است که
عمومیتبخشیدن آنمیتواند جهان عاری از سالح هستهای را تحقق بخشد.
 .12دوازدهمین تأثیر بینالمللی که برجاممیتواند داش��ته باشد ،تحقق مصوبات سازمان ملل در مورد
عاریسازی خاورمیانه از سالح هستهای است .بیش از  40سال است مصوبات سازمان ملل در این مورد
ابتر مانده است .اگر اصول برجام در منطقه خاورمیانه اجرا شود ،خاورمیانه عاری از سالحهای هستهای،
ً
عمال شکل خواهد گرفت.
 .13تحریم نفت ایران ،معادالت اوپک که یک س��ازمان بینالمللی اس��ت را به نفع عربستان تغییر داد.
ً
فروش نفت ایران به یک میلیون بش��که کاهش و متقابال عربستان فروش نفت خود را افزایش داد .افزایش
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وابستگی جهان به نفت عربستان ،قدرت مانور سیاسی و امنیتی و اقتصادی عربستان در صحنه بینالملل را
افزایش داد ،ب ه ویژه اینکه ادامه تحریمها ،فروش نفت ایران را به صفر میرساند .برجام به تحریم نفت ایران
خاتمه بخش��ید و ایران را در موقعیتی قرارداد که نه تنها از بازار فروش نفت در جهان حذف نش��ود ،بلکه به
سهمیه قبلی خود بازگردد .بازگشت ایران به جایگاه بینالمللی گذشته خود در صحنه انرژی ،تأثیرات مثبتی
به نفع ایران داشته و خواهد داشت .پیروزی ایران بر عربستان در اجالس اخیر اوپک اولین نشانه بارز بود.
 .14روابط بینالملل در چند دهه گذش��ته در موارد متعدد تحت تأثیر روابط ایران و آمریکا قرار گرفته
است .ایران و آمریکا خصمانهترین نوع روابط را در تاریخ چند دهه اخیر دیپلماسی جهان تجربه کر دهاند.
برجام فرصتی ایجاد کرد که برای اولین بار بعد از انقالب اس�لامی ،ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه
به مذاکره نشس��تند و طوالنیترین مذاکرات چند دهه اخیر تاریخ دیپلماسی بینالمللی را نیز شکل دادند.
از ابتدا روشن بود که:
ً
اوال ،جمه��وری اس�لامی ایران برجام را با ف��رض اعتماد به آمریکا امضا نخواه��د کرد ،همانطور که
آمریکا هم برجام را با فرض اعتماد به ایران امضا نکرد.
ً
ثانیا ،برجام در مورد حل و فصل مشکالت روابط ایران و آمریکا نخواهد بود و تهران هم از ابتدا قصد
نداشت با برجام به رابطه با آمریکا برسد .هرچند اوباما ،رئیس جمهور آمریکا چنین فرضیهای را در ذهن
داش��ت و آمادگی آن را هم داش��ت ،اما هدف مقام معظم رهبری از موافقت با مذاکرات مس��تقیم سطح باال
فقط در مورد موضوع هستهای بود.
ً
ثالثا ،روابط با ایران در داخل آمریکا مخالفین قس��مخوردهای دارد که البی صهیونیس��تها و اعراب
معاند پش��ت صحنه بسیاری از این مخالفتها و دشمنیها و جوسازیها علیه ایران است .البته ،روابط با
آمریکا در داخل ایران هم با مخالفتهای بسیار جدی و اساسی روبهرو بوده ،هست و خواهد بود.
از ای��ن رو ،مخالفی��ن برجام در آمریکا ک��ه در رأس آنها نومحافظه کاران ،البی صهیونیس��ت و اعراب
ً
تکفیری بودند ،بعد از قطعیشدن برجام ،کارشکنیها را با لوایح و مصوبات جدید کنگره آغاز کردند که قطعا
ً
مخالف روح برجام بود و آنها هم دقیقا با همین هدف اقدام کردند .صهیونیستها و البی اعراب تکفیری به
رهبری عربستان و منافقین ،هم قبل و هم بعد از برجام لحظهای آرام ننشسته و نخواهند نشست تا:
ً
ً
اوال ،برجام را با مش��کل مواجه کنند و ثانیا ،اگر نتوانس��تند ،دشمنی آمریکا با ایران را تقویت کنند و
مانع هر گونه تش��نجزدایی در روابط واش��نگتن با تهران شوند .ش��رایط برای این جبهه بعد از اوباما بسیار
فراهمتر خواهد شد.
بیاعتمادیها و خصومتهای متقابل دو کش��ور ریش��هدار و تاریخی اس��ت و توقع هم نبوده با برجام
برطرف شود .دالیل 20گانه بیاعتمادی ایران به آمریکا را میتوان به شرح زیر ارائه کرد:1
 . 1برگرفته از سخنرانی سید حسین موسویان در اجتماع دانشگاه جنگ آمریکا با حضور  400ژنرال آمریکایی.
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آمریکا و انگلیس در اوایل  1950با ملیش��دن صنعت نفت ایران مخالفتو با تصویب قطعنامه در
ش��ورای امنیت سازمان ملل ،ملیشدن نفت ایران را تهدید صلح و امنیت بینالملل خوانده و ملت ایران را
ب��ه خاطر ملیکردن صنعت نفتش��ان ،تحریم اقتصادی کردند .همین سیاس��ت را آمری��کا و غرب در مورد
ملیشدن صنعت هستهای ایران اعمال کردهاند.
آمری��کا و انگلیس در س��ال  1953با کودت��ا علیه حکومت منتخب و ملی دکت��ر محمد مصدق ،در
حقیقت ریشه دمکراسی را برای  25سال در ایران خشکاندند.
آمریکا و غرب  25س��ال از حکومت دیکتاتوری و فاس��د شاه در ایران حمایت کردند که در حقیقت
انقالب اسالمی ایران واکنشی به این سیاست آمریکا بود.
از ابتدای انقالب اسالمی  1979ایران ،دولتهای آمریکا به دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسالمی
و «تغییر رژیم» در ایران بودند .تنها در زمان اوباما این سیاست در پروسه تجدید نظر قرار گرفته است.
بعد از انقالب اس�لامی  ،1979آمریکا و غرب میلیاردها دالر پروژه صنعتی ایران را ناتمام رها کرد،
در حالی که هم طبق قراردادها متعهدبود و هم هزینه پروژه را دریافت کرده بود.
در س��ال  1980صدام به ایران تجاوز کرد؛ آن هم به قصد تجزیه ایران .آمریکا و قدرتهای ش��رق و
غ��رب از متج��اوز حمایت کردند که این تجاوز  300هزار ش��هید ،یک میلیون مج��روح ،دو میلیون آواره و
حدود  1000میلیارد دالر خسارت برای ایران به بار آورد.
در دوران تجاوز به ایران ،آمریکا و غرب تکنولوژی و مواد س�لاحهای ش��یمیایی را در اختیار صدام
گذاش��ت .صدام از سالحهای ش��یمیایی علیه ایران استفاده کرد که موجب کشته و زخمیشدن حدود 100
هزار ایرانی شد.
در دوران جن��گ تحمیل��ی عراق علیه ایران ،آمریکا طی بمباران تأسیس��ات نفت��ی ایران ،بزرگترین
عملیات نظامی نیروی دریایی خود بعد از جنگ جهانی دوم را علیه ایران انجام داد.
در زم��ان تج��اوز عراق به ایران ،آمریکا هواپیمای مس��افربری ایران را بر ف��راز آبهای خلیج فارس
سرنگون کرد و  290مسافر بیگناه از جمله  66کودک را کشت.
در دوران ریاس��ت جمهوریهاشمی رفس��نجانی ،ایران دعوت «حسن نیت در مقابل حسن نیت»
رئیس جمهور آمریکابوش (پدر) را برای تسهیل در آزادی گروگانهای آمریکایی و غربی در لبنان پذیرفت؛
اما بعد از آزادی گروگانها ،آمریکا به جای حسن نیت ،تحریمها و فشارها را افزایش داد.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی ،ایران با ارتش آمریکا برای سرنگونی القاعده و طالبان همکاری
کرد ،ولی در پاسخ رئیس جمهوربوش (پسر) ،ایران را «محور شرارت» خواند.
حتی در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد ایران برای حل مشکالت با آمریکا حسن نیت به خرج
داد .فقط در یک سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد:
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الف .معاون وزیر خارجه ایران ،مارک گروس��من نماینده ویژه آمریکا در امور افغانس��تان را برای سفر
رسمی به ایران جهت گفتوگو در مورد همکاری در افغانستان دعوت کرد و واشینگتن نپذیرفت.
ب .ایران از طرح هس��تهای گام به گام روس��یه حمایت کرد ،اما آمری��کا نپذیرفت .چارچوب آن طرح
همین توافقی است که اکنون انجام شده است.
ج .ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشنهاد «پنج سال نظارت کامل» را داد و آمریکا رد کرد.
د .ایران کوهنوردان آمریکایی را آزاد کرد.
ه .ایران پیش��نهاد توقفغنیس��ازی  %20و محدودکردنغنیس��ازی به  %5را در مقابل دریافت سوخت
راکتور تهران ارائه کرد ،اما آمریکا نپذیرفت .در مقابل این همه حسن نیت بیسابقه ،آمریکا و غرب هم تحریمها
را افزایش دادند و هم قطعنامه در مورد تروریسم و حقوق بشر علیه ایران در سازمان ملل را تصویب کردند.
از ابتدای انقالب تا کنون آمریکا با جایگاه طبیعی و منافع مشروع ایران در منطقه مقابله کرده است.
آمریکا با صدور بیسابقه تسلیحات به کشورهای عربی منطقه ،در حقیقت منطقه را میلیتاریزه کرده،
در حالی که ایران را مورد تحریم کامل تسلیحاتی قرار داده است.
آمریکا در سرتاسر مرزهای ایران حضور نظامی برقرار کرده است.
آمریکا با حمایت بیچون و چرا از اس��رائیل موجب نقض حقوق مش��روع فلسطینیها شده و چک
سفید امضای آمریکا به اسرائیل ،موجب شده این رژیم به راحتی تمام مقررات جهانی را زیر پای بگذارد.
ً
در حالی که آمریکا مدعی دمکراس��ی و حقوق بش��ر است ،در خاورمیانه در دهههای گذشته ،صرفا
از رژیمهای دیکتاتوری حمایت کرده است؛ از شاه و بن علی و مبارک گرفته تا رژیمهای ظالم فعلی عربی.
واش��نگتن سیاس��ت دوگانه را ادامه داده و برای مثال با کش��ورهای هند ،پاکس��تان و اسرائیل رابطه
اس��تراتژیک برق��رار کرده ،در حالی که آنها معاهده انپیتی را نپذیرفته و بمب هس��تهای هم س��اختهاند.
ً
متقابال آمریکا همه تحریمها را علیه ایرانی اعمال کرده که هم معاهده انپیتی را پذیرفته و هم بمب هستهای
ندارد و هم نشانهای از انحراف در برنامه هستهای آن مشاهده نشده است.
آمریکا از گروههای تروریستی حمایت میکند ،چه گروههای تروریستی مخالف بشار اسد در سوریه
و چه گروههای تروریستی ضدجمهوری اسالمی مثل جند الله یا منافقینی که  17000ایرانی را بعد از انقالب
کشتهاند و االن هم در کنار کنگره آمریکا دفتر دارند.
از ابتدای انقالب ،آمریکا با حقوق مشروع هستهای ایران مخالفت کرد .میلیاردها دالر خسارت به
ایران وارد ش��د .پول س��وخت راکتور تهران را گرفت و نه پول را پس داد و نه س��وخت را .به آلمان و فرانسه
فشار آورد و موجب شد آنها به تعهدات خود عمل نکنند .ایران حدود  8میلیارد مارک به آلمان برای پروژه
بوشهر پرداختهو  %90پروژه هم تمام شده بود .ایران  1.2میلیارد دالر به فرانسه برای تولید مشترک سوخت
درخاک فرانسه پرداخت کرده بود.
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وقتی ایران به تکنولوژیغنیس��ازی برای تأمین س��وخت دس��ت یافت ،آمریکا و اسرائیل با جنگ
س��ایبری و کشتن دانشمندان هس��تهای ایران ،وارد مقابله با حقوق مشروع ایران شدند .همه این اقدامات
زمانی صورت گرفت که س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا در س��ال  2007و  2011گزارش دادندایران نه بمب
هستهای دارد و نه تصمیمی برای ساخت آن (موسویان.)1394 ،
با وجود این ،طی مذاکرات هستهای ،واقعیات زیر و مرتبط با روابط ایران و ایاالت متحده چشمگیر بود:
مذاکرات در سطح وزرای خارجه دو کشور برای اولین بار صورت گرفت و با موفقیت خاتمه یافت.
مذاکرات هستهای بینالمللی بود اما ایران و آمریکا دو کشور کلیدی در مذاکرات برجام بودند.
بدنه کارشناسی دستگاههای دیپلماسی دو کشور جدیترین مذاکرات تاریخ روابط را تجربه کردند.
در کنار برجام و برای اولین بار ،مذاکرات مقامات امنیتی دو کش��ور مستقیم و رسمی انجام شد و به
آزادی تعدادی از زندانیان دو کشور ختم شد .از این رو ،این مذاکرات هم با موفقیت نسبی مواجه بود.
مخالفت صهیونیس��م و اعراب وهابی به رهبری عربس��تان با مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و نیز با
برجام ،دست کشورهایی که در پشت صحنه آتشبیار معرکه خصومت ایران و آمریکا بودند را برای جامعه
بینالملل رو کرد .موضوع هس��تهای از دش��وارترین اختالفهای چند دهه گذشته ایران و آمریکا بود .حل
این اختالف از طریق مذاکره نش��ان داد اگر حس��ن نیت و اراده سیاس��ی وجود داش��ته باشد ،راه برای ختم
خصومته��ا وج��ود دارد؛ خصومتهایی که آثار مهم��ی نه تنها برای دو کش��ور و منطقه ،بلکه در صحنه
بینالمللی داشته و خواهد داشت.
 .15تا قبل از برجام ،آمریکا و عربستان قادر بودند از حضور ایران در مذاکرات بینالمللی صلح سوریه
جلوگیری کنند .در حقیقت ،این اقدام به معنی عدم به رس��میت شناختن نقش و منافع جمهوری اسالمی
ایران در سوریه بود ،اما بعد از برجام ،مقاومت عربستان و آمریکا شکسته شد و ایران به مذاکرات بینالمللی
سوریه دعوت شد .ورود ایران به مذاکرات بینالمللی سوریه ،پیروزی آشکار ایران بر عربستان بود که نقش
مهمی در تعدیل نس��بی سیاس��تهای آمریکا و اروپا در مورد سوریه نیز داشت .قبل از آن آمریکا بر «اسد
باید برود» اصرار داش��ت ،حجم کمکهای آمریکا به گروههای تروریس��تی باال بود و آمریکا یکپارچه در
کنار عربس��تان و دش��منان منطقهای ایران بود .بعد از ورود ایران ،امریکا «ش��عار اسد باید برود» را بسیار
ً
کمرنگ کرد ،کمکهای تس��لیحاتی به گروههای تروریستی را کاهش داد ،هرچند هنوز ادامه دارد و رسما
هم پذیرفت که بحران س��وریه راهحل نظامی ندارد و تصمیم در مورد بش��ار اسد هم به عهده مردم سوریه با
انتخاباتی آزاد خواهد بود .اینها همه مواردی بود که ایران اصرار داشت و عربستان مخالف بود.
 .16برجام موجب تغییر در روابط آمریکا با رژیم صهیونیستی و نیز متحدین عرب آن شد ،پدیدهای که
در چند دهه اخیر در روابط خارجی آمریکا مشاهده نشده بود .آمریکا نقش بسزایی در مسائل بینالمللی
دارد .اوضاع داخلی آمریکا هم تأثیر مهمی بر تصمیمات سیاست خارجی این کشور میگذارد .کمتر مسئله
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سیاس��ت خارجی آمریکا در سی سال گذشته مثل برجام در داخل آمریکا اینگونه فضای داخلی آمریکا را
تحت تأثیر قرار داد .کار به جایی رسید که دو طرف در سراسر آمریکا اقدام به لشکرکشی خیابانی کردند.
در رس��انهها و شبکههای تلویزیونی آ گهی تبلیغاتی منتشر میکردند .نتانیاهو در کنگره آمریکا حدود یک
س��اعت علیه برجام و رئیس جمهور آمریکا س��خنرانی کرد .س��عودیها صدها میلیون دالر بین رسانهها و
ً
ش��بکههای البی و کنگره و رس��انهها خرج کردند .محمد بن س��لمان وزیر دفاع عربستان اخیرا به آمریکا
س��فر کرد و مالقاتهای متعددی داش��ت .مس��ئله اول او هم ضربهزدن به برجام و تحریک آمریکاییها
برای تقابل با ایران بود .ش��کاف در روابط آمریکا با متحدین منطقهایاش به حدی اوج گرفته که تل آویو
و پایتختهای عربی از تغییر سیاست اوباما در مورد ایران ناامید شده و برای اتمام دوره ریاست جمهوری
ً
او روزش��ماری میکنند .هنگامی خشم س��عودیها به اوج رسید که اوباما در مصاحبه چند ماه قبل رسما
اعالم کرد که عربستان و ایران باید منطقه را شریک شوند.
 .17برج��ام ،موج��ب توقف جنگ س��ایبری آمریکا علیه تأسیس��ات هس��تهای ایران ش��د .آمریکا و
اس��رائیل در اوج بحران هستهای ،جنگ سایبری علیه تأسیس��ات هستهای ایران به راه انداختند و تعدادی
از دانش��مندان هستهای ایران را ترور کردند .این مداخلهای آشکار ،خطرناک و مغایر منافع ملی ایران بود،
ضمن اینکه با الینحلماندن موضوع هستهای ،ابعاد جنگ سایبری نیز میتوانست گسترش یابد و تهدیدات
بیشتری را متوجه امنیت ملی ایران کند (.)Mousavian, 2013
 .18تأثیر بعدی برجام ،تقویت روند چندجانبه گرایی در روابط بینالملل بود .سیاست یکجانبهگرایی
آمریکا آثار مخربی برای جامعه جهانی داش��ت .برجام بهترین مدل و س��ند برای اثبات برتری دیپلماس��ی
چندجانبهگرایی در مقابل یکجانبهگرایی آمریکاس��ت .استمرار روند چندجانبهگرایی میتواند به استراتژی
یکجانبهگرایی آمریکا در روابط بینالملل خاتمه بخش��یده و نقش مؤثرتری در مدیریت بحرانهای جاری
بینالمللی و تأمین صلح و ثبات و امنیت منطقهای و بینالمللی داشته باشد.
 .19کیس��ینجر ب��ه یک��ی از دیپلماتهای جمهوری اس�لامی گفت ک��ه «خروج ای��ران از خرواری از
تحریمها و قطعنامههای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ،باورکردنی نبود» .این جمله یکی از برجس��تهترین
دیپلماتهای قرن معاصر ،در حقیقت تأیید این مطلب اس��ت که با برجام ،بزرگان سیاس��ت جهان امروز،
«اقتدار دیپلماسی» را درک و باور کردند .مذاکرات برجام لحظه به لحظه توسط برجستهترین رسانههای
جهان پوش��ش داده ش��د و بدین ترتیب برای اولین بار بعد از انقالب اس�لامی ،برجام در وسیعترین شکل
ممکن توانس��ت مهارت دیپلماتیک نظام جوان اس�لامی ایران را به افکار عمومی و سیاس��تمداران جهان
عرض��ه کند .با برجام ،دنیا باور کرد که ش��عور ،توان و ظرفیت دیپلماس��ی ایران نه تنها چند س��روگردن از
کشورهای منطقه باالتر ،بلکه در سطح پنج قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است.
 .20س��الها به بهان��ه ایجاد موازنه در برابر برنامههای هس��تهای ایران ،مهمترین دش��منان منطقهای
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ایران کوش��یدند فعالیتهای صلحآمیز ایران را س��کوی پرتابی برای کسب تسلیحات هستهای قرار دهند.
گزارشهای قابل توجهی در خصوص تالش ش��ماری از کش��ورهای منطقه برای به دست آوردن اینگونه
تسلیحات وجود دارد .همانگونه که در بخش پیامدهای نامطلوب گفتیم ،ممکن است این خطر در آینده
همچنان وجود داشته باشد ،اما با توافق هستهای تا سالها تحقق این خطر به تعویق افتاده است .نه تنها
برای صلح و امنیت جهانی و نه تنها به خاطر حمایت از هدف خاورمیانه عاری از تس��لیحات هس��تهای،
بلکه برای امنیت ملی جمهوری اس�لامی ایران نیز جلوگیری از گس��ترش تس��لیحات هستهای از اولویت
باالیی برخوردار است.
نتیجهگیری

هر توافق بینالمللی برای مصالحه در سیاس��ت جهان ،مرکب از پیامدهای نامطلوب و مطلوب اس��ت ،اما
حقیقت این اس��ت که برجام شامل حداقل پیامدهای نامطلوب و حداکثر نسبی پیامدهای مطلوب است.
فراتر از آنچه گفته شد ،برجام «مدل مدیریت بحران» را به قدرتهای جهانی و منطقهای ارائه کرده است.
در این مقاله نش��ان دادیم که توزیع مزیتها غیرقطعی و پیچیدهتر از آنی اس��ت که در نگاه نخس��ت به نظر
میرسد و مرور هر کدام از آنها ،یادآوریمیکند که دیپلماسی بینالمللی در رقابت استراتژیکی که برجام
محصول آن بود ،با این موافقتنامه خاتمه نخواهد گرفت .جمهوری اسالمی ایران و همینطور شش قدرت
جهانی ،دالیل زیادی برای حمایت از برجام دارند و انتظار میرود در تداوم این حمایت ثابت قدم باش��ند؛
اما این بدان معنا نیست که هر کدام از این کشورها نخواهند کوشید مزیتهای حاصل از توافق را برای خود
افزوده و برای دیگران بکاهند« .مدیریت مزیتها» به تقالی تازهای شکل میبخشد که بازیگران متعددی
را درگی��ر خود میس��ازد .جمهوری اس�لامی ایران باید تالش کند ضمن مراقب��ت از مزایای مطلوب خود،
پیامدهای نامطلوب و ناخواس��ته را زیر نظر بگیرد و با بهرهگرفتن از فرصتهای سیاس��ی و اقتصادی که
برجام در اختیار میگذارد ،مانع از تبدیلشدن آن به بهانهای برای دستگذاشتن بر نقاط آسیبپذیر شود.
پنجرهای که برجام بر روی ایران و جامعه بینالمللی باز کرده ،برای همیش��ه گش��وده نخواهد ماند .پرسش
بعدی اینجاس��ت که آیا قدرتهای بزرگ و همس��ایگان ما خواهند توانست این فرصت تاریخی را به نقطه
ط مش��ی سیاس��ی کهنه و تبدیلکردن آن به دریچهای رو به سوی ژئوپولیتیک قرن 21
عطفی برای تغییر خ 
که هر کدام از کش��ورهای دخیل جایگاه متناس��ب با نظام جهانی در حال ظهور را تدارک میبینند ،هدایت
کنند؟ جمهوری اسالمی ایران نیز باید خود را آماده کند که نقشآفرینی ویژهاش را در ساماندادن به محیط
استراتژیک جدیدی که برجام مقدمهای کوتاه بر آن است ،ایفا کند.
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