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مقدمه

در هفته ها و روزهای منتهی به ۲۲ اردیبهشت که موعد تصمیم دولت ایاالت متحده آمریکا 

در مورد پایبندی یا عدم پایبندی به توافق هسته ای است، موافقان و مخالفان خروج آمریکا از 

برجام از هر طرف وارد عمل شده اند تا در جهت مطلوب خود بر تصمیم رئیس جمهور آمریکا در 

مورد پایبندی یا عدم پایبندی - حداقل ظاهری - به برجام تأثیر گذارند. در این رابطه دو سؤال 

مطرح می شود. »یکی اینکه چرا خروج یا عدم خروج آمریکا از برجام مهم است؟« و دیگری؛ 

»در کشاکش نیروهای موافق و مخالف خروج آمریکا از برجام کفه کدام طرف در ترازوی 

معادالت برجامی سنگین تر است؟« پاسخ به سؤال اخیر تا حدود بسیار زیادی خواهد توانست یک 

پیش بینی مناسب از سرنوشت توافق هسته ای طی دو هفته آتی ارائه دهد..
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خروج آمریکا از برجام مهم است؟

خروج آمریکا از برجام مهم است. این اهمیت به سه دلیل عمده برمی گردد. اولین دلیل 

به خاصیت و کارکرد توافق هسته ای از منظر ایران مربوط می شود. بزرگ ترین خواسته ایران در 

مذاکرات برجامی و انعقاد توافق هسته ای، رفع تحریم هایی بود که از سوی شورای امنیت، اتحادیه 

اروپا و ایاالت متحده آمریکا وضع شده بودند.]1[ خروج دولت آمریکا از برجام که مساوی با عدم 

تمدید تعلیق تحریم های هسته ای است]۲[، امکان انتفاع ایران از توافق هسته ای در حداقلی ترین 

سطوح ممکن را نیز از بین می برد. این حقیقت باعث می شود که خروج آمریکا از برجام ایران را 

با طیفی از سناریوهای واکنشی مواجه کند که نتیجه آن ها نه تنها »خروج از برجام«، بلکه »خروج 

از پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته ای« )ان. پی. تی.( است.]3[ اینکه جمهوری اسالمی ایران به 

خروج از ان. پی. تی. به عنوان یکی از گزینه های پیش رو در صورت خروج آمریکا از برجام فکر 

می کند، نشانی بر اهمیت تصمیم آتی ترامپ در مورد برجام است.

دلیل دیگر اهمیت خروج آمریکا از برجام به اروپایی ها بازمی گردد. بازیگران کلیدی اروپا 

)انگلستان، فرانسه و آلمان( نگرانی عمیقی نسبت به تصمیم ترامپ در مورد برجام دارند. واکنش 

ایران به خروج آمریکا از برجام هسته اصلی این نگرانی است. شدیدترین واکنش ایران نسبت 

به خروج آمریکا از برجام که خروج از ان. پی. تی. است، اروپایی ها را به شدت نگران می کند. 

چراکه در صورت خروج از پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته ای، تمامی محدودیت های بین المللی 

که بر فعالیت های هسته ای ایران اعمال شده است، بی اعتبار می شوند. در این صورت حتی تعهد 

بین المللی جمهوری اسالمی ایران برای اجتناب از دستیابی به بمب اتمی نیز از بین می رود. این 

موضوع باعث می شود تا برجام به بهترین گزینه جهت تحت نظر نگه داشتن فعالیت های هسته ای 

ایران برای اروپایی ها تبدیل شود.]4[
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سومین دلیل نیز به تأثیر خروج آمریکا از برجام بر چندجانبه گرایی بین المللی که غرب 

توافقات  و  تعهدات  به  ایاالت متحده  بی اعتنایی  می شود.  مربوط  می دهد  قرار  بهره برداری  مورد 

جمعی مانند برجام، روند چندجانبه گرایی غربی را زیر سؤال می برد و از آن اعتبار زدایی می کند. 

برجام توافقی است که درنتیجه تحریم های چندجانبه و هماهنگ کشورهای غربی علیه ایران مورد 

مذاکره و توافق جمعی قرار گرفت. خروج آمریکا از آن، لطمه شدیدی بر کارکردهای بعدی 

روش کار غرب به ویژه در مرود مذاکرات آتی با کره شمالی وارد می کند.

صف آرایی موافقان و مخالفان خروج آمریکا از برجام

با نزدیک شدن به  روزهای پایانی موعد تصمیم رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در 

به  نسبت  این کشور  تعهد  تحریم های هسته ای که وضعیت  تعلیق  تمدید  یا عدم  تمدید  مورد 

برجام را مشخص می کند، تحرکات موافقان و مخالفان خروج آمریکا از برجام تأثیر عمده ای در 

تصمیم دونالد ترامپ خواهد داشت. اما درنهایت کدام گروه خواهد توانست نظرات خود را به 

رئیس جمهور آمریکا بقبوالند!؟

به  آمریکا  رئیس جمهور  به عنوان  بلکه  انتخاباتی  مبارزات  ایام  در  نه تنها  ترامپ  دونالد 

صراحت توافق هسته ای را بدترین توافق تاریخ ایاالت متحده معرفی می کند.]5[ و فکر می کند که 

آمریکا باید از آن خارج شود.]6[ هرچند ترامپ در آخرین نوبت تمدید تعلیق تحریم های هسته ای 

در دی ماه سال گذشته، تعهد آمریکا را به برجام به صورت مشروط ادامه داد، اما برآیند تغییراتی 

که  در تیم امنیت ملی خود ایجاد کرده است، نشان از تمایل او برای قدرت یابی تیم مخالفان 

برجام دارد. بررسی روند تغییرات کاخ سفید نشان می دهد اگر ۲۲ اردیبهشت ترامپ تصمیم به 
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عدم تمدید تعلیق تحریم ها و خروج از برجام بگیرد، در داخل تیم خود با مخالفت مؤثری مواجه 

نخواهد شد. چراکه با جایگزینی مایک پمپئو و جان بولتون وزن راست گرایان افراطی به ضرر 

جمهوری خواهان سنتی مانند جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا افزایش یافته است.]7[ و تنها عوامل 

بیرونی هستند که می توانند ترامپ را مجاب به تمدید تعلیق تحریم های هسته ای و ادامه تعهد 

حقوقی آمریکا به برجام کنند.

در دیگر سو، مخالفان خروج آمریکا از برجام و استدالل هایشان قرار دارد. ایران برجام را 

یک توافق بین المللی و الزم االجرا برای همه طرف ها می داند و همان گونه که پیش تر گفته شد، 

در صورت خروج آمریکا از برجام، حتی خروج از پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته ای را نیز در 

گوشه ذهن مقامات خود دارد. این یکی از مالحظاتی است که اروپایی ها را در صف مخالفان 

خروج آمریکا از برجام قرار می دهد. اما واکنش ایران به اندازه ای که برای اروپایی ها مهم است، 

برای آمریکا اهمیت ندارد. دونالد ترامپ و تیم پر از مخالفان ایران او به احتمال زیاد، تأثیر خروج 

از برجام بر مذاکرات آتی با کره شمالی را مهم تر از واکنش احتمالی ]و شاید هم بعید[ ایران 

مبنی بر خروج از ان. پی. تی. ارزیابی می کنند. چراکه خروج آمریکا از برجام می تواند تأثیرات 

سوء و غیرقابل پیش بینی در فرایند مذاکرات شبه جزیره کره داشته باشد. »فرانک ُرز« مدیر بخش 

کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا از سال ۲014 تا ۲016 تأثیرات سوء را این طور توصیف 

می کند: »من اگر بجای کره شمالی باشم و ترامپ از توافق هسته ای با ایران خارج شود، چرا باید 

با او توافق کنم؟«]8[  »باب کورکر« رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم توافق با کره 

شمالی را در صورت خروج ترامپ از برجام »خیلی سخت« می داند.]9[

مؤخره: روزهای آتی را باید روزهای کشاکش بین موافقان و مخالفان خروج آمریکا از 

برجام دانست. ایران و اروپایی ها دالیل خاص خودشان را برای مخالفت با خروج آمریکا از برجام 
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دارند. بازگشت تحریم های یک جانبه آمریکا در پی خروج این کشور از برجام، توجیه حضور 

ایران در توافق را غیرمنطقی می کند و حتی گزینه هایی مانند خروج از پیمان عدم اشاعه تسلیحات 

هسته ای را نیز در صورت خروج ترامپ از توافق هسته ای بررسی می کند. اروپایی ها نیز با تفکیک 

مسئله هسته ای از دیگر مسائل مرتبط با ایران معتقد هستند در شرایط فعلی برجام بهترین ابزار برای 

کنترل و محدود کردن فعالیت های ایران است. درحالی که مقامات اروپایی مانند رئیس جمهور 

فرانسه به صورت هم زمان ضمن طرفداری از حفظ برجام از ضرورت محدودسازی توان دفاعی 

موشکی و نقش منطقه ای ایران سخن می گویند. در دیگر سو ترامپ و تیم مملو از مخالفان ایران 

و برجام او اشتیاق وافری برای بر هم زدن توافق هسته ای در موعد آتی تمدید تعلیق تحریم های 

باعث  این کشور پیش رو دارند  با کره شمالی و رهبر  اما مذاکرات آتی که  هسته ای دارند. 

خواهد شد تا احتماالً کمی بیشتر احتیاط کنند. نتیجه نهایی اینکه تهدیدهای صریح ایران برای 

خروج از ان. پی. تی در صورت خروج آمریکا از برجام، فعالیت البی های اروپایی ها و مجموعه 

استدالل هایشان در مورد کارایی برجام در اعمال محدودیت بر ایران و تعهد آن ها برای همکاری 

جهت محدودسازی توان دفاعی موشکی و سیاست های منطقه ای ایران، در کنار مالحظات مربوط 

به مذاکرات آتی با کره شمالی که برای آمریکایی ها بیشترین درجه اهمیت را دارد، باعث می شود 

تا احتماالً ترامپ دو هفته دیگر تحریم های هسته ای مربوط به ایران را بار دیگر تمدید کند.
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