
 بنام خدا

آينده برجام در پرتو « عنوانبا  هفتاد و هفتمين نشست علمي پژوهشكده نظريه پردازي سياسي و روابط بين الملل
 روز الملل استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بين -جهانبخش ايزديدكتر جناب آقاي  و سخنراني» تحوالت اخير

چنين مطرح را  و چهارچوب نظري بحثابعاد تئوريك دا سخنران نشست، تاب. برگزار گرديد 25/7/96سه شنبه 
هاي كشمكش و منازعه است، هم براي تبيين  كه جزء تئوري) Balance of Power(قوا   موازنهتئوري . كرد

ي قدرت  قوا ارائه شده است و هم براي توصيه سياستي كه اساس آن را موازنه دوران تاريخي مبتني بر توازن 
ها در رهيافت واقع گرايانه از روابط بين اضر نيز يكي از كارآمدترين نظريهحال ح اين تئوري در. دهدشكل 

. در خصوص برجام است آمريكاي قوا مقوله مناسبي براي توضيح سياست  از اين رو موازنه .الملل مي باشد
ترين  نيز يكي از اصليدارندگي يار مهم است و بازدر ايجاد موازنه بس... توزيع قدرت، منابع، ارزش ها و 

منتهي تفاوتي در موازنه قديم و جديد داريم كه در دستگاههاي . موضوعات و مفروضات در موازنه قواست
كسينجر معتقد است نظريه سنتي موازنه قوا بر دو بعد نظامي و صنعتي . ه شودتحليلي بايد به اين مسئله پرداخت

و داشته هاي علمي كشورها  توليدات، توانايي ها و هااستعدادموازنه قوا بر سطح هم اكنون تمركز داشت، اما 
از بين مي رود،  در سطح قدرت هاي بزرگ -مثالً در خصوص هسته اي -وقتي انحصار موازنه . متصور است

   .ن تحليل كردرا از اين منظر مي توا مريكايي ها به موضوع هسته اي ايرانآنگاه  .موازنه قوا نيز شكننده مي شود

رهبران و شخصيت هاي تاثيرگذار، احزاب، نهادها، رسانه ها، ( Establishments  بايد گفت كه
مريكا آجي كاري با واقع گرايي در سياست خارمحافظهاين  و ار هستند كمحافظهبه نوعي همه آنها  )...كنگره و 

با برنامه هسته اي ايران  ياست خارجي خود ي محافظه كار در سآمريكايي ها ،در اين چارچوب. همراهي دارد
ايران كشوري . معتقد بودند موازنه قوا در منطقه از بين مي رودميالدي نيز مخالف بودند و  1960هه حتي از د

توأمان  سته اي،برنامه موشكي و برنامه هدر كنار ) آرمان گرايانه(روحيه انقالبي مريكا، آاز نظر  انقالبي است و
آمريكايي لذا ايران عالوه بر برهم زننده بودن نظم . مريكا را برهم مي زندآو جهاني اي موازنه ي قواي منطقه 

اين برداشت در تمام سطوح . با ايدئولوژي و سابقه تمدني خواهان تغييرات در سطح جهاني نيز هست ،منطقه اي
وكرات و جمهوري خواه اين تفكر را قبول دارند، لذا مريكا وجود دارد و هر دو حزب دمآساختاري و سيستمي 

له در سخنراني هاي آقاي ترامپ كامال مشهود أاي را به هيچ وجه قبول نمي كردند و اين مسغني سازي هسته 
اينكه  دوم. يت اسرائيل به خطر مي ا فتداول اينكه امن. از نظر آنها چند نتيجه دارددر منطقه تغيير موازنه قوا  .است

. گيرند مريكايي در منطقه در خطر قرار ميآسوم اينكه نيروهاي نظامي . حدين عرب آمريكا تهديد مي شوندمت



باشد از نظر آمريكايي ها  ايران ينظام انقالبي آرمان گرا در خدمت موشك بالستيك و صنعت هسته اي اگر
مريكا در آيك ايران، متحدين عرب يل اهداف هژمونو به دل رائيل در خاورميانه برهم مي خوردبرتري نظامي اس
اي خواهد فرامنطقه ،و عواقب اقدامات ايران امنيتي قرار مي گيرند سرزميني و وضعيت تهديدخليج فارس در 

مريكايي ها با آلذا از حيث تئوريك مي توانيم بگوييم . بود و نظم بين المللي غرب محور به خطر مي افتد
در اين چهارچوب يك هياهوي سياسي . ن حوزه ها از جمله هسته اي مخالفندهرگونه امتياز دهي به ايران در اي

مريكا عليه ايران شكل آل طي چهار دهه اخير عليه ايران راه انداختند و يك بروكراسي در اين رابطه در داخ
ايران را  و جنجال تبليغاتي، هياهوي سياسي نفوذ البي ها، كنش و واكنش ها، تفكر موازنه قوايي،. داده اند
لذا . معرفي مي كندمريكا، آبه سيستم و به افكار عمومي جنگ افروز  حامي تروريسم و انقالبي ،  كشوري

حتي در زمان . كند عليه ايران سوق پيدا ميمريكا به سمت سياست هاي مداخله جويانه آكار ساختار محافظه
شوراي علي رغم تصويب برجام و قطعنامه كنگره  ت شكستن اين انحصار را نداشت وقدراو اوباما نيز مي بينيم 

  . ق شديعلد و تحريم ها تنمواز سوي آژانس  برجام را تصويب نكرد و آن را موكول به راستي آزمايي امنيت،

بايد انجام براي كنترل ايران سه كار به عنوان مغز متفكر در دستگاه فكري ترامپ، به اعتقاد كسينجر 
عدم پذيرش  -ازه ساخت كالهك هسته اي به ايرانعدم اج -به سيستم پرتاب موشكايران دستيابي عدم (: شود

ترامپ تعهد ايران به لذا . را در سخنان ترامپ مشاهده مي كنيم جنبهاين سه  .)هيچگونه غني سازي توسط ايران
. نمودادعاي عدم بازرسي از سايت هاي نظامي را مطرح در كنار آن برجام را از لحاظ تكنيكي تاييد نكرد و 

توسعه فعاليت  ، بحث نفوذ منطقه اي،در اين رابطه  .سخنان ترامپ معطوف به نقض روح برجام بودعالوه بر آن 
كه در بخش ديگر سخنان او متوجه سپاه پاسداران بود  و تروريسم را مطرح كردحمايت از و  هاي موشكي ايران

داد، كنگره را مأمور  ترامپ برخالف دوره اوباما كه به كنگره ميدان نمي. نه قوا قابل بررسي استچارچوب مواز
ميان مردم و  فاصلهترامپ براي ايجاد  ديگر تالش. نوعي در اين رابطه به كنگره مسئوليت دادبه اين كار كرد و 

 ان او تأثير مثبت يا مطلوبي  بر مخاطبج عربي سخنكه در اين زمينه با كاربرد واژه جعلي خليبود دولت ايران 
بحث  كليدي  نكاتبطور كلي . حمايت از متحدين عربي بود ها مريكايي آدليل اين اقدام شايد  .ايراني نداشت
دم تاييد پايبندي ايران به برجام و عوزارت خزانه داري به دستور ترامپ، تحريم سپاه از جانب از  ترامپ عبارت

 . بود ، بلكه هميشگيهاي هسته اي ايران نه بصورت زمانيتمركز روي محدوديت 

هاي  ارد و اين توافق نامه فعاليتمريكايي ها هيچ مزيت اقتصادي ندآبراي  ترامپ تاكيد كرد كه برجام
موجب مي شود ايران اي ايران را به رسميت شناخته و برجام امكاناتي را در اختيار ايران قرار مي دهد كه  هسته



آقاي ترامپ استراتژي جديد خود را  .بردمريكا را از بين مي آجسورتر شود و موازنه منطقه اي مطلوب در منطقه 
جلوگيري  دوم؛. اي براي جلوگيري از حمايت ايران از تروريسم اول؛ كار با شركاي منطقه :اين گونه توضيح داد

جلوگيري از دستيابي ايران به  سوم؛ .ندك متعارف كه كشتي راني را تهديد مياز دستيابي ايران به سالح هاي 
ي با شركامشترك در اين زمينه وي گفت تمركز ما روي نارسايي هاي برجام هست و اگر كار . سالح هسته اي

اي ايران، مهار و محدودسازي ايران، و خنثي سازي نفوذ منطقه. خارج مي شويم، از برجام جواب نداد اروپايي
نظارت بر بر اين اساس دولت ترامپ احتماالًٌ قانون . ف اعالم شده ترامپ دانسترا مي توان به عنوان اهدا... 

نيز موضوعيت  1دوباره در دستور كار قرار مي دهد و همچنين به شكلي قانون كاتسارا ) اينارا(توافق هسته ايران 
در قانون كاتسا به سه نكته حمايت از تروريسم ، نقض حقوق بشر و  سالح هسته اي اشاره شده . پيدا مي كند

عمدتاً ناشي از ها  به سخنان ترامپ واكنش اروپايي . مريكا اجازه مي دهد با ايران برخورد كندآاست و به 
واكنش مهم . بخشي از سخنان ترامپ در اروپا خريدار دارد البته بايد توجه داشته باشيم كه .نگراني و ضعف بود

چرا اين اشكال به ترامپ گرفته شد كه خود ترامپ مي توانست برجام را لغو كند و  كهتر در داخل كنگره بود؛ 
 .حمايت كردند در حد اعالم موضع از برجامهم چين و روسيه . توپ را به زمين كنگره انداخت

  :عبارتند ازاجه با اين شرايط راهكارهاي ايران در مو

  .مريكايي ها از برجام خارج شودآبعيد است ايران در اين شرايط بنا به خواسته  كه خروج از برجام   -
در . بماند و از طريق سازو كارهاي دروني برجام مطالبات خود را پيگيري نمايدباقي ايران در برجام   -

 .شود ي پيداحل طراحي شده در برجام،  بعيد است راهاين صورت با توجه به مكانيسم ناقص و ضعيف 
برجام صرفاً در خصوص برنامه است اروپا معتقد  كه ام و همكاري با اتحاديه اروپاباقي ماندن در برج   -

مريكايي ها آمي توانند در خصوص مفاهيم ديگر از جمله حقوق بشر با آنها است و لذا ايران اي  هسته
 . همكاري كنند

هر نوع  ،مريكا نداريمآرابطه اقتصادي خاصي با به دليل اين كه  كه به اقدامات ترامپ قابلمتواكنش   -
 .تاثير چنداني نداردمريكا از جانب ايران آتحريم 

بايد  ،اما به فرض قبول. تجديد نظر در برجام از طريق مذاكره كه ايران آن را تاكنون رد كرده است   -
  . دببينيم نوع مذاكره چگونه خواهد بو

                                                            
 .حريم است كه بر اساس آن ايران، كره شمالي و روسيه هدف قرار گرفته شده استقانون كاتسا قانون مقابله با دشمنان آمريكا از طريق ت ١



  :راهكارهاي طرف مقابل عبارتند از

در حال حاضر يكي از سناريوهاي آنها تشديد تحريمها و واداركردن ايران براي خروج از برجام و  -
 . انداختن مسئوليت آن بر ايران است

با اين كار در  مريكاآمي شود كه مطرح بحث اين ، در اينجا ج يك جانبه آمريكايي ها از برجامخرو  -
... وو اعالم كردند از يونسكو  ين موضوع ابايي ندارندترامپ و تيم او از ا. منزوي مي شود سطح جهان

 . بايد درست تعريف كنيمنيز از سوي ديگر موضوع انزوا را . خارج مي شوند

 .ق مذاكره با ايران و شركاي اروپاييمكمل هاي مورد نظر در برجام از طريافزودن تالش براي   -
  . عت از اجراي آنلغو برجام و ممان  -

  : و حاضرين در جلسه مالحظات صاحب نظران

كار است، اين ويژگي ها چرا در دوره اوباما و مذاكرات برجام آمريكا محافظهگر بپذيريم ساختار ا -
مريكايي ها متوجه هستند كه جمهوري اسالمي ايران از آكارايي خود را نشان نداد؟ به نظر مي رسد 

. لذا بر اين اساس بايد ببينيم آينده برجام با چه سناريوهايي رو به روست. مواضع خود عدول نمي كند
مذاكره براي دستيابي به توافق به مريكا افتاده كه از اشتياق آچه اتفاقي در بايد به اين موضوع بپردازيم، 

 خواهان بال اثر كردن برجام هستند؟ ن موضع رسيدند و، به ايهسته اي

مريكا و منازعاتي كه در داخل اين آسطح اول، داخل كشور : ما بايد سه سطح را از هم تفكيك كنيم -
در حال حاضر طرف هايي كه خواهان مهار و محدود كردن ايران هستند در . كشور وجود دارد

روابط ايران و اعراب، بخصوص . اي در خاورميانه است هسطح دوم، سطح منطق. مريكا تقويت شده اندآ
سطح . مريكا موضوع مهمي استآعربستان ،تا حدودي خصمانه شده و ارتباط اين دولت ها با دولت با 

مريكا با قدرت هاي بزرگ و نوع روابط ايران با روسيه ، چين و آمناسبات . سوم سطح سيستمي است
مريكا به دنبال سنگين كردن فضاي امنيتي آ به نظر مي رسدر اين اساس ب. اتحاديه اروپا بسيار مهم ا ست

 . به معني خروج از برجام نيست و كنگره به راحتي اين امر را نخواهد پذيرفت كهعليه ايران است 

مريكا همواره در دو سطح با ايران پس از انقالب برخورد داشته يك سطح سياسي است كه ايران آ -
در منطقه را آسيب زده و سطح دوم سطح فرهنگي و تمدني است كه به  مريكاآظر ي مورد نموازنه قوا

ز در اين ر عوامل ساختاري، عوامل ارادي نيالبته در كنا. استراتژي كالن ايران در منطقه برمي گردد
ذا ل. مانند حركتي كه اوباما انجام داد و االن ترامپ نوع ديگري برخورد مي كند. ثير داشته اندأشرايط ت



اما در مجموع مي بينيم اختالف جدي در . است ها عوض شدهآمريكاييمي توان گفت كه تاكتيك 
 . مريكا وجود نداردآزاري و ارادي و ساختاري سطح كارگ

 نقش فعالكمتر بر  مريكا در خصوص منطقه  و ايران مي شودآدر تحليل هايي كه نسبت به مواضع  -
واكنش به نوعي مريكا آاقدامات  در صورتي كه. كيد مي شودأايران ت ايران، رفتار، قدرت و سياست

 .گري ايران در منطقه محسوب مي شودكنش 
پسر انجام ه از قدرت سخت مانند كاري كه بوشدو رويكرد داخل امريكا وجود دارد رويكرد استفاد -

و  ي، بين الملل ايران بايد در سه سطح منطقه اي. داد و رويكرد استفاده از قدرت هوشمند توسط اوباما
 . اقتصادي برنامه ريزي كند و ابتكار عمل نسبت به مسائل منطقه اي بين المللي و اقتصادي داشته باشد

آنچه كه براي ترامپ و تيم او اهميت دارد، اين است كه وضعيتي كه اوباما ايجاد كرده قابل قبول   -
م جهاني و ارتباط آن با ر منطقه و نظالذا آنها از نظر بين المللي خواهان كاهش نقش روسيه د. نيست

هان اين بود كه اقدامات كت كردن البي اسرائيل و عربي خوااز سوي ديگر ترامپ با سا. ايران هستند
در اين شرايط اروپايي ها نيز مي توانند براي كنترل . مريكا پيش ببردآخود را در داخل و خارج 

 . روي بياورندمريكا آوضعيت به امتيازگيري از ايران و حتي 

 . ه اندنشان داد واكنشخارجي  افراط گري در سياست بامريكايي ها مشكل داخلي داشتند آهرگاه  -

  :جمع بندي

حمله  اقدام بهاما . ساختار و سيستم آمريكا هيچ گاه با جمهوري اسالمي ايران بر سر مهر نبوده و نخواهد بود 
جان كري در ماههاي پاياني و روزهاي پاياني دولت اوباما گفت بايد براي . مگر ناخواسته باشد ،كندنظامي نمي

لذا ترامپ نيز به دنبال اين است كه بحث هاي ديگر به برجام . برنامه موشكي ايران نيز برجام ديگري راه انداخت
ر اين كه به نظر مي رسد ايران از برجام خارج نمي شود، مگ. اضافه شود و ضعف هاي برجام پوشش داده شود

اما تالش مي را حفظ كنند، د ظاهر نها نيز حتي المقدور سعي مي كن مريكاييآ. نداشته باشدبرجام هيچ خاصيتي 
نفوذ منطقه  ضع موجود راضي است ودر حال حاضر ايران به و. را از داخل تهي كنند برجام  ،كنند با اعمال فشار

نگاه اوباما اين بود كه ايران را بايد . مريكا را برهم مي زندآاست كه منافع شده بخشي از موازنه قوا ايران، اي 
 .است يك ضلع موازنه در منطقه ديد، اما ترامپ به اين ديدگاه قائل نيست و به سمت جهان عرب روي آورده

  .شود ان به حوزه استراتژيك روسيه نزديكمريكا به هيچ وجه خواهان اين نيست كه ايرآالبته 

  پايان                                                                                                                               


