






اندیشکده راهبردی تبیین


مجموعه گزارش راهبردی


الزامات بازگشت آمریکا به جلسات برجامی ۴+۱



www.Tabyincenter.ir   : وبگاه اندیشکده


نشانی :  تهران، اقدسیه، خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن، پالک 32، واحد ۱۱


کد پستی : ۱95766۴73۱


تلفن : 26۱53329


نمابر : 8977۱96۴



اندیشکده راهربدی تبیین

5

فهرست
6  مقدمه 

7 مؤلفه های اصلی سیاست ضد ایرانی ایاالت متحده 

8 نقش عوامل مختلف در خروج آمریکا از برجام 

8 2-۱-حضور افراد ایران ستیز در داخل دولت آمریکا   

9 2-2-البی های ضد ایرانی در ایاالت متحده   

9 2-3-رویکرد شخص رئیس جمهور نسبت به توافقات بین المللی   

۱۱ الزامات حداقلی بازگشت آمریکا به جلسات برجامی 

۱۱ الزامات حداکثری بازگشت آمریکا به جلسات برجامی 

۱3 جمع بندی و نتیجه گیری 
۱۴ منابع 



الزامات بازگشت آمریکا به جلسات برجامی ۴+۱

6

 مقدمه

خروج یک جانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام و نقض تعهدات صریحی که عالوه بر 

کشورهای گروه ۱+5 به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، جدای از آنکه 

منجر به تشدید خصومت ورزی آن کشور در قبال ایران شد، یک واقعیت را در مورد جوهره ی 

سیاست خارجی آمریکا مجدداً عیان کرد و آن سیطره ی خوی جاه طلبی و استیالجویی آمریکایی 

بر اقدامات و برنامه های این کشور در عرصه بین المللی است. تقریبًا تمام داده های تحلیلی بر این 

نکته اشاره دارند که هدف آمریکا از خروج از برجام و برگرداندن تحریم های ضد ایرانی، فشار 

بر جمهوری اسالمی ایران جهت مذاکره ی مجدد و پذیرش محدودیت های بیشتر در مورد توان 

موشکی و سیاست های منطقه ای اش است. در این شرایط جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 

اصول سیاست خارجی خود، ضمن اینکه هرگونه مذاکره بر سر مؤلفه های اقتدار ملی خود را 

ایاالت متحده  اعالم کرده که  و  نکرده  ترک  را  برجام  میز جلسات  است،  اعالم کرده  ممنوع 

آمریکا می تواند با پیش شرط هایی به جلسات گروه ۱+۴ بپیوندد. مهم ترین و البته حداقلی ترین 

این پیش شرط ها، لغو تحریم های ضد ایرانی آمریکا است. اما به نظر می رسد الزامات بازگشت 

آمریکایی ها به جلسات برجامی فراتر از این باشد و خوی جاه طلبی و استیالجویی آمریکایی که 

مورداشاره قرار گرفت، ایجاب می کند ایران شرط هایی فراتر از لغو تحریم ها را اعالم کند تا 

راه برای نقض عهد مجدد آمریکایی ها بسته شود. در این یادداشت پژوهشی الزامات بازگشت 

آمریکایی ها به جلسات برجامی ۱+۴ بررسی خواهد شد.
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مؤلفه های اصلی سیاست ضد ایرانی ایاالت متحده

با وقوع انقالب اسالمی، ایاالت متحده به بزرگ ترین دشمن ایران تبدیل شد و طی چهار 

دهه ی گذشته، از طرق گوناگون سعی در براندازی )و در صورت عدم امکان( تغییر رفتار نظام 

حاکم بر آن داشته است. در واقع اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که طی مدت مذکور، مهار 

و مقابله با ایران، عنصر ثابت سیاست خارجی تمام دولت هایی بوده که در آمریکا بر سر کار 

آمده اند و تفاوت را تنها باید در نوع اعمال این سیاست ضد ایرانی جستجو کرد. بااین حال، سیاست 

ایاالت متحده در قبال ایران طی ۴۰ سال گذشته دارای عناصر ثابت و متغیری بوده که در برهه های 

گوناگون و با توجه به شرایط خاص زمان، دچار تغییراتی شده است. عمده ترین مؤلفه هایی که 

می توان در سیاست ضد ایرانی ایاالت متحده مشاهده نمود، عبارت اند از: فشار اقتصادی و تحریم، 

تهاجم فرهنگی، تالش برای جلوگیری از ایجاد یک الگوی حکومتداری اسالمی-انقالبی، فشار 

نظامی )از طریق ایجاد پایگاه نظامی و فروش تسلیحات به کشورهای منطقه با دامن زدن به فضای 

ایران هراسی(، تالش در راستای دشمن تراشی برای جمهوری اسالمی، اجماع سازی ضد ایران، 

سعی در انزوای دیپلماتیک ایران، بی ثبات سازی فضای داخلی ایران )از طریق ایجاد آشوب و یا 

حمایت از آشوبگران( و حمایت از گروه های تروریستی. نگاهی گذرا به چهار دهه ی گذشته، 

نشان دهنده ی آن است که تقریبًا تمام این مؤلفه ها طی این مدت در سیاست آمریکا علیه ایران 

وجود داشته است، گرچه شدت و ضعف هرکدام، بنا به برهه و اقتضای زمان متفاوت بوده است.
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نقش عوامل مختلف در خروج آمریکا از برجام

پس از کش وقوس های فراوانی که بر سر برجام پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ 

به وجود آمد، دولت آمریکا نهایتًا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹7 از توافق مزبور خارج شد، در دو 

مقطع زمانی مرداد و آبان ماه تحریم ها علیه کشورمان را مجدداً اعمال نمود و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. از آن تاریخ، ایران عماًل به صورت یک طرفه 

و بدون آنکه منافع چندانی نصیبش شود، به پایبندی به آن ادامه داد. بااین حال، الزم است بدانیم 

اصلی ترین عواملی که منجر به خروج ایاالت متحده از برجام شد، چه بوده است؟

در پاسخ به این سؤال، می توان عوامل خروج آمریکا از برجام را به دو دسته عوامل داخل 

و خارج از آن کشور تقسیم کرد. مهم ترین عوامل داخلی ایاالت متحده، عبارت بودند از:

2-۱-حضور افراد ایران ستیز در داخل دولت آمریکا

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری و اجرای سیاست خارجی در هر کشور، 

کارگزارانی هستند که در ایجاد و اعمال آن سیاست ها دخیل اند. در موضوع مورد بحث، می توان 

به افرادی ازجمله مشاور امنیت ملی )جان بولتون( و وزیر خارجه )مایک پمپئو( اشاره کرد. بر 

کسی پوشیده نیست که مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه، از جمله کلیدی ترین افراد در ساختار 

سیاسی ایاالت متحده هستند که توان تأثیرگذاری مستقیم بر نوع سیاست های آن کشور را در قبال 

بسیاری از پدیده های بین المللی دارند. عالوه بر این، افرادی دیگری نیز در سطوح پایین تر )اما بسیار 

تأثیرگذار( ساختار سیاسی، مشغول سیاست سازی علیه ایران هستند که از آن جمله می توان به 

ریچارد گلدبرگ )دستیار بولتون و عضو بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی ها( و سیگال مندلکر 
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)معاون تروریسم و اطالعات مالی وزارت خزانه داری ایاالت متحده( اشاره کرد. بررسی مواضع 

و افکار ضد ایرانی افراد مذکور، به سادگی بیان کننده ی بخشی از رویکرد ایاالت متحده در قبال 

برجام است.

2-2-البی های ضد ایرانی در ایاالت متحده

شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که نقش البی ها در عرصه ی سیاسی آن، به اندازه ی 

ایاالت متحده پررنگ باشد. ماهیت سیاست ورزی در آمریکا به گونه ای است که مراکز گوناگون 

قدرت، خارج از ساختار رسمی سیاسی، امکان کنش و تأثیرگذاری مستقیم بر شکل گیری و 

تغییر سیاست های گوناگون را دارند. به عنوان مثال، یکی از متنفذترین البی های فعال در آمریکا، 

کمیته ی روابط عمومی آمریکا-اسراییل]۱[ است که از سال ۱۹6۳ فعالیت خود را در آن کشور 

آغاز کرده و ساالنه میلیون ها دالر جهت اعمال نفوذ بر روند سیاست گذاری در ایاالت متحده هزینه 

می کند. این البی در حین مذاکرات هسته ای، موضعی مخالف این مذاکرات داشت و پس از آن 

نیز همواره از منتقدان آن بوده و بخشی از توان خود را صرف کمپین علیه آن نمود. این کمیته 

همچنین در قبال خروج آمریکا از برجام و بازاعمال تحریم ها علیه ایران نیز موضعی حمایتی اتخاذ 

نمود.]۲[

2-3-رویکرد شخص رئیس جمهور نسبت به توافقات بین المللی

دونالد ترامپ، پیش از ریاست جمهوری و در مقطع نامزدی انتخابات نیز به واسطه ی برخی 

توییت ها و اظهارنظرهای جنجالی در میان مردم شناخته شده بود. وی که رویکردی تاجرمآبانه 
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دارد، با استفاده از همین مواضع جنجالی و بهره برداری از فضای سیاست زده ی]۳[ بسیاری از مردم 

آمریکا، به ریاست جمهوری رسید. رویکرد کلی وی در کشورداری نیز تا حد زیادی متأثر از 

همین نگاه تجاری به بسیاری از مسائل سیاسی داخلی و خارجی بوده و محاسبه ی هزینه-فایده ی 

ِصرف اقتصادی، از ویژگی های شخصیتی و مدیریتی وی محسوب می شود. ترامپ عالوه بر این، 

ضدیتی مثال زدنی با دولت پیشین آمریکا دارد و این صفت، او را در موضعی مخالف با بسیاری از 

توافقاتی قرار داده که به نوعی، برای اوباما دستاورد محسوب می شد. مشارکت فرا آتالنتیکی]۴[، 

توافق آب و هوایی پاریس و برجام، توافقاتی هستند که در زمان ریاست جمهوری اوباما به دست 

آمده و نوعی دستاورد برای سیاست خارجی او به شمار می آمدند.

در بررسی عامل خارج از ایاالت متحده، شاید بتوان بزرگ ترین عامل را در کنار هیاهوی 

رژیم صهیونیستی و برخی متحدان منطقه ای ایاالت متحده، نوع رفتار دولت ایران در دوره ی حضور 

آمریکا در برجام دانست. الزم به ذکر است که به گواه گزارش های دوره ای وزارت امور خارجه 

به مجلس شورای اسالمی]5[، دولت ایاالت متحده ی آمریکا، حتی در برهه ای که در برجام حضور 

داشت، عماًل مانع از برخورداری کامل ایران از منافع مندرج در برجام شده بود که این مسئله 

به نوبه ی خود نقض صریح ماده ۲6 برجام است. مطابق ماده ی مذکور، ایاالت متحده موظف است 

نهایت تالش خود را برای پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های 

مشخص شده، به عمل آورد. بااین حال، به نظر می رسد واکنش ایران در برابر این بدعهدی آمریکا، 

به آن اندازه بازدارنده نبوده است که آن کشور را از نقض عهدهای بزرگ تر بر حذر دارد.
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الزامات حداقلی بازگشت آمریکا به جلسات برجامی

مطابق مفاد برجام، کمیسیون مشترک، سازوکار حل وفصل اختالفات در چارچوب برجام 

است؛ بدین معنا که هریک از اعضای طرف برجام، درصورتی که معتقد باشند که یک یا چند 

را در  مسئله  به کمیسیون مشترک،  مراجعه  با  ننموده اند،  را رعایت  تعهدات خود  عضو دیگر 

چارچوب توافق حل می کنند. بدیهی است کشوری که از توافقی خارج شده است، نمی تواند قائل 

به سازوکار حل اختالفات در چارچوب آن توافق باشد. لذا، بازگشت آمریکا به جلسات برجامی، 

در عمل به معنای بازگشت آن کشور به توافق هسته ای است. منطقًا اولین و حداقلی ترین پیش نیاز 

بازگشت یک کشور به یک توافق، پذیرش رسمی آن و آغاز انجام تعهدات و وظایف خود 

مطابق مفاد آن است. لذا ایاالت متحده در گام نخست باید اجرای تحریم هایی را که مطابق برجام 

در حوزه های مالی و بانکی، فروش نفت، خدمات بیمه ای، کشتی رانی، خودروسازی و فلزات خام 

و گران بها پس از خروج از برجام مجدداً اعمال نمود، متوقف سازد.

الزامات حداکثری بازگشت آمریکا به جلسات برجامی

منظور از الزامات حداکثری، الزاماتی است که منافع ایران را در چارچوب همین برجام 

منافع  این  نیز  به وجود آورد که در آینده  نموده و سازوکاری را  تأمین  به صورت حداکثری 

تأمین شده و آمدوشد افراد در رأس دولت ایاالت متحده، نتواند آن را با چالش مواجه نماید. در 

این راستا، باید تمهیداتی اندیشیده شود تا دولت آمریکا تضمین هایی را به ایران مبنی بر تداوم 

تأمین منافع این کشور در چارچوب برجام ارائه کند. همان گونه که ذکر شد، بنا به تجربه، تغییر 

در رأس هرم قدرت در ایاالت متحده، یکی از بزرگ ترین خطراتی است که توافق هسته ای و 
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منافع ایران را تهدید می کند؛ لذا، الزم به نظر می رسد برجام به عنوان یک عهدنامه ی بین المللی 

به تصویب کنگره ی آمریکا برسد. از دیگر بایسته های تأمین منافع بلندمدت ایران، ایجاد یک 

سازوکار برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایاالت متحده است. همان گونه که تعهدات ایران 

مورد نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته و به صورت منظم گزارش هایی نیز در رابطه 

با آن منتشر می شود، الزم است جهت تأمین منافع ایران، تعهدات دیگر طرف ها، علی الخصوص 

ایاالت متحده – که کارشکن اصلی در راه برخورداری ایران از منافع خویش بوده است- نیز مورد 

پایش و ارزیابی قرار گیرد.

موارد گفته شده، بخشی از الزامات حداکثری است که باید جهت بازگشت ایاالت متحده 

به برجام فراهم شود. البته این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که تحقق چنین الزاماتی با توجه 

به خوی استکباری ایاالت متحده و سیاست های خصمانه ی این کشور در قبال جمهوری اسالمی 

ایران، بسیار بعید و دور از انتظار است؛ بااین حال، تجربه نشان داده است که هر توافق و وضعیت 

شبه توافقی که این الزامات را در بر نداشته باشد، عماًل نمی تواند منجر به تأمین منافع ملی ایران 

شود. باید توجه داشت که مهم نیست چه نوع توافقی بر روی کاغذ و با اتکا به قول و قرارها و 

امضاهای طرف آمریکایی به دست می آید. سابقه ی آن کشور در بدعهدی، به روشنی گواه عدم 

پایبندی به معاهدات و توافقاتی است که پشتوانه و تضمین اجرایی قوی نداشته باشد.
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جمع بندی و نتیجه گیری

برنامه ی جامع اقدام مشترک، درنتیجه ی ماه ها مذاکره میان ایران و ۱+5 میان طرفین به 

امضا رسید و با کمتر از یک سال و نیم اجرای دست وپاشکسته، نهایتًا یکی از طرف های اصلی 

توافق، از آن خارج شد. از آن زمان، برجام عماًل یک توافق عقیم و بی ثمر به شمار آمده و با عدم 

اراده ی جدی اروپا در تأمین منافع ایران، حضور این کشور در آن به تدریج توجیه خود را از دست 

داده است. ایران نیز متقاباًل با استناد به مفاد برجام )مانند ماده ی ۲6(، توقف جزئی و گام به گام 

برخی تعهدات خود را کلید زد. همچنین این نکته نیز از سوی مقامات دولتی ایران مورد تأکید 

قرار گرفته که اقدامات ایران در کاهش تعهدات برگشت پذیر بوده و درصورتی که ایاالت متحده 

به برجام بازگردد، این کشور نیز تعهدات خود را مانند قبل، اجرا خواهد کرد.

بااین حال، با توجه به آنچه طی حدود چهار سال اخیر )از زمان نهایی شدن برجام( گذشته 

است، به نظر می رسد بازگشت آمریکا به توافقی که به سادگی از آن خارج شده است، نیازمند 

تحقق برخی الزامات است. این الزامات را می توان به دو دسته الزامات حداقلی و الزامات حداکثری 

تقسیم نمود. الزامات حداقلی به منزله ی بازگشت اوضاع به شرایط پیش از خروج آمریکا از برجام 

و توقف اجرای تحریم هایی است که از زمان انعقاد برجام علیه ایران وضع شده، مطابق با آنچه 

در متن برجام تصریح گردیده است. بااین حال، به نظر می رسد این الزامات حداقلی در بلندمدت 

پاسخگوی تأمین منافع ایران نخواهد بود. لذا، الزم به نظر می رسد تمهیداتی اندیشیده شود که 

تغییرات در ساختار و کارگزاران سیاسی بدعهدترین عضو )ایاالت متحده(، منجر به تضییع حقوق 

جمهوری اسالمی ایران نشود. در این راستا، تصویب برجام و تبدیل آن به یکی از قوانین داخلی 

است  بدعهدی آمریکاست. همچنین الزم  از  پیشگیری  معقول  نسبتًا  راه های  از جمله  آمریکا، 

تعهدات  اجرای  ایران(، حسن  تعهدات  اجرای  بر  ناظر  بین المللی )همانند سازوکار  سازوکاری 
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طرف های مقابل، علی الخصوص ایاالت متحده را نظارت و ارزیابی نماید.
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