

توافق جامع هستهای در مسیر اجرا؛
روندها ،چالشها و چشمانداز
مهدی شاپوری

تحلیل

*

اشاره:
توافق جامع هس�تهای بعد از طی نمودن روند پذیرش در ایران و آمریکا ،وارد مرحلۀ اجرایی ش�ده اس�ت .در
مرحلۀ اجرا ،طبق توافق ،ابتدا ایران باید برخی اقدامات پیشبینیش�ده ،از جمله کاهش تعداد س�انتریفیوژها،
کاهش میزان اورانیوم  ،3/67تقلیل حجم آبس�نگین ذخیره شده و انجام برخی تغییرات در راکتور اراک را
انجام دهد .سپس با تأیید این اقدامات از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،تعهدات طرف مقابل یعنی  5+1نیز
به اجرا گذاشته خواهد شد که مهمترین آن ،لغو و توقف تحریمهاست .در این نوشتار به روند اجرای تعهدات
برجام در یک ماه گذشته ،چالشهای ایجاد شده و همچنین چشمانداز پیشرو پرداخته میشود.

مقدمه
در تواف��ق جام��ع ،پن��ج تاریخ مه��م وجود
دارد :روز نهایی کردن توافق ،1روز پذیرش
تواف��ق ،2روز اجرای تواف��ق ،3روز انتقال 4و
روز خاتمه قطعنامه ش��ورای امنیت .5طرفین
توافق جامع هس��تهای تا کن��ون دو تاریخ از
این پنج مورد ،یعنی روز نهایی کردن و روز
پذیرش را پشت سر گذاشتهاند و وارد مرحلۀ
اجرایی نمودن توافق شدهاند .در این مرحله،
ابتدا ایران میبایس��ت تغییرات پیشبینیشده
در تواف��ق را در راکتور آب س��نگین اراک
ایجاد کند؛ آبس��نگین مازاد بر میزان مورد
توافق را برای فروش در بازارهای بینالمللی
صادر نماید؛ تعداد سانتریفیوژهای خود را به
 5060ع��دد  IR1فعال در نطنز و  1044عدد
 IR1غیرفعال 6در فردو کاهش دهد؛ ظرفیت
1. Finalisation Day
2. Adoption Day
3. Implementation Day
4. ransition Day
5. ermination Day
 .6البته از این تعداد ،دو آبشار به تولید ایزوتوپهای پایدار
اختصاص خواهد یافت.

ذخای��ر غنیس��ازی  3/67درصد را به  300کیلوگ��رم تقلیل دهد و
ترتیبات پروتکل الحاقی و نس��خۀ اصالحش��دۀ ک��د  3/1را به اجرا
بگذارد .پس از انجام این اقدامات توسط ایران و تأیید آنها از سوی
آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی ،طرف مقابل یعنی  5+1نیز تعهدات
خود ،که مهمترین آنها برداش��تن ،توقف یا لغو تحریمهاست ،را به
اجرا خواهد گذاشت.
قب��ل از ارائۀ گ��زارش آژانس بینالمللی ان��رژی اتمی در مورد
«موضوع��ات حال و گذش��ته» ی��ا «ابع��اد احتمالی نظام��ی» برنامۀ
هستهای ایران ،جمهوری اس�لامی فرآیند اجرای برخی از اقدامات
پیشبینیشده در برجام را ش��روع کرد .جمعآوری سانتریفیوژهای
غیرفعال از جمله مهمترین این اقدامات محس��وب میشود .با وجود
ای��ن ،بنا بر نامۀ رهبر معظم انقالب ب��ه رئیسجمهور دربارۀ الزامات
اجرای برجام ،که در آن آمده است نوسازی راکتور اراک و معاملۀ
اورانیوم غنیش��ده «تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس ،پایان
پروندۀ موضوعات حال و گذشته یا پیامدی را اعالم نماید» ،تهران
محتاطانه گام برداش��ت و از تس��ریع فرآیند اجرای تعهدات خویش
اجتناب نمود .بعد از ارائۀ گزارش آژانس دربارۀ «موضوعات حال و
گذشته» یا «ابعاد احتمالی نظامی» و متعاقب آن ،تصویب قطعنامهای
در ش��ورای حکام برای بستن پروندۀ این موضوع ،این احتیاط کنار
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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گذاشته شد و روند اجرای تعهدات کشورمان شتاب گرفت.
در ای��ن گ��زارش ،ضمن پرداخت��ن به اقداماتی که ت��ا کنون در
راس��تای اجرای توافق جامع صورت گرفته ،چالشهای ایجاد ش��ده
در این مس��یر و همچنین چشمانداز اجرای کامل تعهدات این توافق
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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روندها
طبق تعهدات توافق جامع ،نوس��ازی راکت��ور اراک و ایجاد تغییر و
تحوالتی در هستۀ مرکزی آن ،بهمنظور کاهش ظرفیت پلوتونیوم ،از
طریق کارگروهی متشکل از ایران و  5+1صورت خواهد گرفت .در
راستای عملی ساختن این کار ،از مهرماه مالقاتها میان مقامات ایران
و گروه  5+1آغاز شد .در جریان نخستین نشست کمیسیون مشترک
ای��ران و  5+1در وین ،در اواخر مهر ،طرفی��ن در این مورد به بحث
و گفتگ��و پرداختند .در پایان ،آقای عراقچ��ی بهعنوان رئیس هیئت
ایرانی حاضر در این نشس��ت ،عنوان کرد« :پیشنویس سندی درباره
راکتور اراک در حال نهایی ش��دن اس��ت که پس از امضای وزیران
ایران و گروه  ،5+1کار درباره اراک آغاز میشود» .در اواخر آبان،
این س��ند ،نهایی ش��د و به امضای طرفین رس��ید .علیاکبر صالحی،
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران 28 ،آبان  1394به خبرگزاری صدا
و سیما گفت« :این سند رسمی  8امضا شامل کشورهای  ،5+1نماینده
اتحادی��ه اروپا و وزی��ر امورخارج��ه کش��ورمان را دارد ،که امروز
امضای  8عضو تکمیل و نهایی ش��د» .عب��اس عراقچی ،معاون وزیر
امور خارجه نیز ،روز  24آذر در گفتگویی تلویزیونی دربارۀ اجرای
توافقات سند مذکور اعالم کرد« :ظرف چند روز آینده عملیات آن
آغاز میشود و بین دو تا سه هفته طول خواهد کشید».
ب��ا وجود این ،ایران ش��روع کار در این مورد را ب��ه بعد از ارائۀ
گ��زارش آژانس در م��ورد «موضوعات حال و گذش��ته» ی��ا «ابعاد
احتمالی نظام��ی» ،موکول کرد .آقای صالح��ی در توضیحات خود
به خبرگزاری صدا و س��یما در  28آبان ،به همین مسئله اشاره نمود و
گفت« :این سند ،رسمی است اما ما منتظریم آژانس بینالمللی انرژی
اتمی  15دس��امبر گزارش نهایی خود را درباره فعالیتهای هستهای
گذشته کشورمان ارائه کند و این پرونده بسته شود تا دیگر اقدامات
الزم را در خصوص انجام تعهدات آغاز کنیم» .پس از ارائۀ گزارش
آژانس در م��ورد موضوعات حال و گذش��ته و تصویب قطعنامهای
از س��وی ش��ورای حکام برای بس��تن پروندۀ پیامدی ،روند اجرای

تغیی��رات عمل��ی در راکت��ور اراک آغ��از
ش��د .آقای تختروانچی ،معاون وزیر امور
خارجه ،روز  21دیماه در این مورد گفت:
«تم��ام آنچه قرار بود در اراک انجام ش��ود،
در حال اجراس��ت» .در این رابطه خبرهایی
در مورد خارج نم��ودن قلب راکتور اراک
منتشر ش��د ،اما آقای زارعان ،معاون سازمان
ان��رژی اتم��ی ،چنی��ن چی��زی را تکذیب
نم��ود و گفت« :در م��ورد اقدامات ایران بر
روی کالندری��ای اراک باید ابت��دا قرارداد
بازطراحی راکتور میان ایران و چین نهایی و
امضا ش��ود و بعد از آن کالندریا خارج شده
و بتنریزی صورت میگیرد» .با وجود این،
کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی،
 22دی اعالم کرد« :طبق تعهد باید کالندری
را خ��ارج کنیم و در حفرههای آن س��یمان
بریزیم تا غیرقابل استفاده باشد ،که این کار
مراحل پایانی را طی میکند».
همانگونه که در باال نیز عنوان شد ،طبق
توافق جامع هس��تهای ،تعداد سانتریفیوژهای
ای��ران باید ب��ه  5060مورد فعال در س��ایت
نطنز و  1044مورد غیرفعال در س��ایت فردو
تقلیل یابد .کار جمعآوری س��انتریفیوژهای
م��ازاد بر این می��زان ،از آبانماه آغاز ش��د.
ابت��دا جمعآوری س��انتریفیوژهای غیرفعال،
که تع��داد آنها  10هزار ع��دد بود ،صورت
گرفت .در اواخر آبان ،س��خنگوی سازمان
انرژی اتمی ،اعالم کرد ۱۰« :هزار سانتریفیوژ
غیرفع��ال در نطن��ز و فردو وج��ود دارد که
تاکنون نیمی از آنها جمع ش��ده و بقیه نیز تا
دو هفت��ه آینده جمع خواهد ش��د» .گزارش
فصل��ی آژان��س بینالمللی ان��رژی اتمی در
م��ورد اج��رای موافقتنامه پادم��ان معاهده
عدم اشاعه هستهای ( )NPTو مفاد مربوطه
قطعنامههای ش��ورای امنی��ت در جمهوری
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اسالمی ایران ،که در اواخر آبان منتشر شد،
نیز جمعآوری  4500س��انتریفیوژ از سایت
نطنز و فردو را تأیید میکند .آقای صالحی،
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ،در اواخر آذر،
ضم��ن تأیید جم��عآوری س��انتریفیوژهای
غیرفع��ال ،گفت« :س��انتریفیوژهایی که کار
نمیکرد به دستور دکتر روحانی جمعآوری
شد و بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام
در  24آذر ب��ه جمعآوری س��انتریفیوژهای
فع��ال اقدام کردی��م و فک��ر میکنم ظرف
هفته آینده سانتریفیوژهای فعال جمعآوری
شود».
کاهش ظرفیت اورانیوم غنیش��دۀ 3/67
درصد ایران به  300کیلوگرم ،یکی دیگر از
مفاد توافق جامع هستهای است .تا قبل از ارائۀ
گزارش آژان��س در مورد «موضوعات حال
و گذش��ته» یا «ابعاد احتمال��ی نظامی» برنامۀ
هستهای ایران ،جمهوری اسالمی نه تنها این
تعه��د را اجرا نکرد ،بلکه ب��ر میزان اورانیوم
غنیش��دۀ خود اف��زود .در گ��زارش فصلی
آژان��س ،ک��ه در اواخر آبان انتش��ار یافت،
گفته شد که میزان ذخایر اورانیوم کمغنای
ایران نسبت به س��ه ماه قبل  460/2کیلوگرم
افزایش یافته و به  8305/6کیلوگرم رس��یده
اس��ت .بعد از ارائۀ گزارش آژانس در مورد
«موضوعات حال و گذشته» یا «ابعاد احتمالی
نظامی» ،جمهوری اسالمی ایران در راستای
انجام این تعهد خویش اقدام نمود .در اوایل
دیماه ،ایران بخش عمدهای از اورانیوم خود
را به روسیه فروخت و در مقابل آن ،اورانیوم
طبیعی دریاف��ت کرد .آقای صالحی در روز
 8دی اعالم ک��رد« :االن موضوع تبادل تمام
ش��ده ،حدود  11تن اورانیوم غنیشده مازاد
را عرضه و حدود  200تن اورانیوم طبیعی یا
همان کیک زرد را دریافت کردیم».

در همی��ن زمان ،س��رگئی نوویک��ف ،س��خنگوی آژانس اتمی
روس��یه نیز در مصاحبه با روزنامه نیویورکتایمز گفت« :همه آنچه
در توافق ش��ش کش��ور (گروه پنج به عالوه یک) به آن اشاره شده
بود ،از ایران خارج ش��ده است» .وزیر امور خارجۀ آمریکا هم اعالم
کرد« :این یکی از مهمترین گامهایی است که ایران در جهت اجرای
تعهداتش طبق توافق جامع اتمی (برجام) برداش��ته است ».طبق توافق
جامع ،ایران باید مازاد آب سنگین خود را صادر کند .در اجرای این
تعهد بهنظر میرسد هنوز اقدامی صورت نگرفته ،اما خبرهایی وجود
دارد که نش��ان میدهد در این مورد نی��ز فعالیتهایی در حال انجام
اس��ت و احتماالً بهزودی در این مورد نیز اقدام خواهد ش��د .مارک
فیتزپاتریک ،مدیر اجرایی موسس��ه بینالمللی مطالعات استراتژیک،
اخیرا ً در یادداشتی با عنوان «روز اجرای توافق هستهای ایران نزدیک
است» ،گفته است« :وزارت انرژی آمریکا توافق کرده که  6تن آب
س��نگین را بخرد و فروش  34تن دیگر را به بخش خصوصی تسهیل
نماید .ترتیبات قراردادی برای این فروشها شاید مقداری زمان ببرد،
اما ایران شاید در این فاصله ،آب سنگین را به عمان منتقل کند».
در مورد پروت��کل الحاقی و کد اصالحی  3/1نیز باید گفت که
طبق طرح «اقدام متناس��ب و متقابل دولت در اجرای برجام» مصوب
مجلس ش��ورای اس�لامی در  21مهرماه ،قانون «الزام دولت به تعلیق
اقدام��ات داوطلبان��ه» مصوب آذر  1384لغو ش��د و ب��ه این ترتیب،
مس��یر قانون��ی برای اج��رای تعهد ای��ران در برجام مبن��ی بر اجرای
داوطلبان��ه پروت��کل الحاقی و کد  3/1هموار گش��ت .چند روز بعد
از تصویب طرح «الزام متناس��ب و متقاب��ل دولت در اجرای برجام»،
آژانس بینالمللی در بیانیهای اعالم کرد« :جمهوری اسالمی ایران به
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطالع داده که از روز اجرای
برنامه جامع اقدام مش��ترک ،به صورت مش��روط پروتکل الحاقی را
ت��ا زمان تصویب آن توس��ط مجلس ،اجرا و کد اصالح ش��ده 3/1
تمهیدات تکمیلی تواف��ق پادمان را نیز به صورت کامل اجرا خواهد
کرد».
در مجم��وع ،بهنظر میرس��د ایران بخش عم��دهای از تعهدات
خویش را اجرا نموده اس��ت .سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی،
در گفتگ��و با یکی از روزنامههای داخلی در  21دیماه ،نیز این نکته
را تأیی��د میکند .وی عن��وان کرده« :ما تقريبا تم��ام كارهايي كه بر
عهدهمان بر اساس برجام بود را تكميل كردهايم و كاري باقي نمانده
اس��ت .البته منهاي بحث اراك كه بخشهايي از كار ش��روع شده و
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بخش باقيمانده هم در فاصله اندك قابل اتمام اس��ت .كار باقيمانده
در اراك هم مس��تلزم چند كار باقيمانده كوچك است و اميدواريم
كه اين كارهاي باقيمانده هم به س��رعت انجام ش��ود» .با وجود این،
باید منتظر اجرای برجام در اواخر دی یا حداکثر ،اوایل بهمنماه بود.
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چالشها
تا کنون مهمترین چالش در مس��یر اجرایی ش��دن برجام ،اقدامات و
س��نگاندازیهای مخالفان این توافق ،ه��م در ایران ،هم در آمریکا
و هم از س��وی رقبا و دش��منان منطقهای ایران ،بوده است .در ایران،
برخی مخالف توافق جامع هستند و آن را با منافع و امنیت ملی کشور
س��ازگار نمیدانند .عدۀ دیگری نیز با این توافق برخورد سیاس��ی و
جناح��ی کرده و دایماً س��عی میکنند با ابزار برج��ام ،رقیب خود را
س��رزنش نماین��د .برای گروه دوم ،مهم نیس��ت که تواف��ق جامع در
راس��تای منافع ملی اس��ت یا خیر ،بلکه مهم این اس��ت که بتوانند از
درون متن توافق یا مس��ائل حاش��یهای مربوط به اجرای آن ،بهانهای
ب��رای حمله به رقیب پیدا کنند .البته در مقابل نیز عدهای توافق جامع
را کام ً
ال سفید میبینند ،که این نیز نگاه واقعبینانهای قلمداد نمیشود.
به هر حال ،مخالفان سیاس��ی و جناح��ی توافق جامع در ایران ،تالش
زیادی کردهاند تا در مسیر اجرای توافق مانع ایجاد نمایند یا حداقل،
اجرای توافق را به تأخیر بیندازند.
بخش��ی از آنچ��ه در جریان بررس��ی برجام در مجلس ش��ورای
اسالمی اتفاق افتاد ،در این چارچوب قابل بحث است .بعد از تصویب
طرح «اقدام متناس��ب و متقابل دولت در اج��رای برجام» نیز همچنان
مخالفتها ادامه داش��ته و به هر مناس��بتی ،عدهای تالش نمودهاند در
موفقیته��ای برجام برای جمهوری اس�لامی بذر تردی��د بیفکنند و
دیدگاهها را نس��بت ب��ه فایدهها و مزایای این توافق برای کش��ورمان
در ش��رایط کنونی ،تغیی��ر دهند .تداوم کار کمیس��یون برجام ،نمونۀ
بارزی در این راس��تا محسوب میشود .این در حالی است که برجام
در مجلس و ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب شده و طبق نامۀ مقام
معظ��م رهبری به رئیسجمهور در مورد اج��رای برجام ،هیئت پیگیر
پیشرفت کار و تعهدات طرف مقابل نیز به احتمال بسیار زیاد از سوی
شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است .از اینرو در شرایطی که
روز اجرای برجام نیز نزدیک بهنظر میرس��د ،تداوم کار کمیس��یون
برج��ام مجلس و اعالم این نکته از س��وی اعضای آن که گزارش��ی
هزار صفحهای در مورد برجام ارائه خواهد شد ،نمیتواند موضوعیت

چندانی داش��ته باشد و ممکن است در افکار
عمومی این کار صرفاً اسراف وقت و هزینۀ
مجلس در راس��تای منافع جناحی و سیاسی
عدۀ خاصی قلمداد گ��ردد .در واقع با توجه
به اینکه برج��ام در مراکز و نهادهای فکری
و اجرایی مرتبط ،بهطور اساس��ی از جنبهها و
زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و
در مجموع برای اهداف و منافع کشور مفید
ارزیابی شده ،ممکن اس��ت این شائبه ایجاد
ش��ود که برخ��ی درص��دد بهرهبرداریهای
سیاسی و جناحی از این توافق هستند.
نحوۀ واکنش به اقدامات دولت آمریکا
و کنگرۀ این کش��ور در رابط��ه با ایران ،که
عمدت��اً بهش��کل حمله ب��ه مواض��ع دولت
جمهوری اس�لامی ایران صورت میگیرد،
نیز بخ��ش دیگری از اقدام��ات مخالفان در
داخل اس��ت .در حالی که دولت جمهوری
اس�لامی ای��ران ب��ا دق��ت ف��راوان در حال
پیش��برد فرآیند اجرای برجام بر اساس منافع
و اهداف کش��ور اس��ت ،عدهای بهگونهای
رفت��ار میکنن��د ک��ه گوی��ی دول��ت ایران
مس��ئول اقدامات تندروهای آمریکایی است
و دش��منیهای آمریکاییه��ا ب��ا جمهوری
اس�لامی نیز محصور به همین سه سال اخیر
است .بهنظر میرسد چنین بحثهایی نه تنها
به منافع و اهداف ملی کمک نمیکند ،بلکه
ممکن است از جنبههای مختلف ،زیانهایی
را متوجه کش��ور و نظام ،هم در داخل و هم
در خارج ،نماید.
تندروهای آمریکایی که عمدتاً از سوی
البیهای صهیونیس��تی حمای��ت و تحریک
میش��وند نیز بعد از ع��دم موفقیت در ضربه
زدن به برج��ام ،در گام دوم یعنی در مرحلۀ
پذی��رش ای��ن توافق ،ب��ه تالشه��ای خود
برای ایجاد مانع در مس��یر اج��رای آن روی

تحلیل

آوردند .ای��ن تالشها عمدتاً در قالب ایجاد
تحریمهای جدید علیه ایران یا دشوار نمودن
روند توقف و برداشتن تحریمهای مرتبط با
مسئلۀ هستهای از س��وی دولت آمریکا بوده
است.
در واقع جمهوریخواهان کنگره که در
مرحل��ۀ پذیرش توافق ،ب��ا قاطعیت و اجماع
به رد برج��ام رأی داده و تالش زیادی برای
فراهم کردن رأی کافی جهت بیاثر نمودن
وتوی رئیسجمهور صورت داده بودند ،بعد
از ناکام��ی در این م��ورد ،فعالیتهای خود
ب��رای ضربه زدن به برج��ام و انحراف آن از
مسیر پیشبینیشده را پایان ندادند .مهمترین
اقدامی که آنها در این راس��تا در دستور کار
قرار دادند ،گنجاندن بندی در الیحۀ بودجه
شش ماهۀ اول سال  2016دولت آمریکا بود
ک��ه بنا بر آن ،ش��هروندان  38کش��وری که
ب��رای ورود به آمریکا نیاز به روادید ندارند،
در صورتی که طی  5س��ال گذش��ته به یکی
از کشورهای ایران ،عراق ،سوریه و سودان
س��فر کردهاند یا ملیت دوگانه این کشورها
را دارند ،در صورتی که بخواهند به آمریکا
سفر کنند باید اقدام به اخذ ویزا نمایند.
پ��اول رایان ،رئیس مجل��س نمایندگان
آمری��کا ،در توجیه این قان��ون ،گفت« :این
به خنث��ی نمودن تهدید ورود تروریس��تها
به کش��ورمان کمک میکند» .این در حالی
است که این توجیه به دالیل بسیاری به هیچ
وجه با واقعیت انطباق ندارد کما اینکه تعداد
زیادی از افرادی که حادثۀ  11سپتامبر را رقم
زدند ،عربس��تانی بودن��د .همچنین دو فردی
که اخیرا ً در س��نبرناردینوی کالیفرنیا اقدام
به حمالت تروریس��تی کردهاند ،عربس��تانی
و پاکس��تانی بودهاند .وقتی هیچکدام از این
دو کشور مشمول محدودیتهای قانون ویزا

نش��دهاند ،مشخص است که هدف از این قانون اساساً سیاسی بوده و
بهنوعی ادامۀ اقدامات تندروهای آمریکایی علیه برجام و منافع ایران
در این توافق محسوب میشود.
در واق��ع ه��دف آنها این اس��ت ک��ه تعامل ب��ا ای��ران و امکان
اس��تفادۀ ایران از مزیتهای توافق جامع را دشوار نمایند .به هر حال
رئی��س جمهور آمریکا نیز با امضای کلی��ت الیحۀ بودجه ،عم ً
ال این
قانون را پذیرفته اس��ت .سفرای  29کش��ور اروپایی در آمریکا ،که
کشورهایشان در این مسئله ذینفع هستند ،بشدت نسبت به این قانون
اعتراض کرده و در نامهای سرگش��اده به مقامات آمریکایی نوشتند
که چنین اقدامی علیه «بیش از  13میلیون شهروند اروپایی که ساالنه
به ایاالت متحده س��فر میکنند ،غیرسازنده خواهد بود و میتواند به
اقدام��ات قانونی تالفیجویانه منجر ش��ود .در ضمن هیچ کمکی به
افزایش امنی��ت نکرده و به اقتصاد در هر دو س��وی آتالنتیک لطمه
خواهد زد».
مقامات ایرانی نیز به این قانون واکنش نش��ان داده و آن را نقض
بخش��ی از برجام که عن��وان میکند پس از توافق نباید بر مناس��بات
اقتص��ادی ایران با جهان محدودیت جدیدی وضع ش��ود ،دانس��تند.
بهدنب��ال اعتراضاتی که صورت گرفت و احتماالً بهمنظور جلوگیری
از آس��یب دیدن برجام ،وزیر امور خارجۀ آمریکا در نامهای به وزیر
امور خارجۀ کش��ورمان ،نوش��ت« :اطمینان دارم که تغییرات جدید
برای کس��ب روادید که در کنگره تصویب ش��ده ،به هیچ وجه مانع
اجرای تعهدات ما طبق برجام نمیشود .ما این تغییرات را به گونهای
اجرا میکنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد
نکن��د» .پ��س از آن ،آقای ظری��ف نیز اعالم کرد« :اگ��ر عین قانون
کنگره بخواهد رفتار ش��ود حتما نقض برجام اس��ت ،اما اگر دولت
از امکانات خود اس��تفاده کند ،همانطور ک��ه وزیر خارجه آمریکا
اعالم کرده اس��ت ،این مسئله مانع از اجرای برجام نخواهد شد .باید
ببینی��م این قانون چگونه اجرا میش��ود و آن وقت میتوانیم تصمیم
بگیریم که نقض صورت گرفته اس��ت یا نه» .این در حالی است که
باید در مقابل عبارت «منافع اقتصادی مش��روع ایران» که جان کری
بهکار برده ،هوش��یار بود؛ چون مشخص نیست منظور وی از مشروع
و نامش��روع چیس��ت و این ،ممکن اس��ت در آینده مشکالتی ایجاد
نماید .البته قطعاً وزارت خارجه این موضوع را با حساس��یت پیگیری
خواهد کرد.
تالشهای تندروهای آمریکایی برای ضربهزدن به روند اجرای
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برجام ،به این مورد محدود نش��ده و تاکن��ون طرحهای مختلفی از
س��وی جمهوریخواهان به مجلس نمایندگان و سنا ،برای مقابله با
توافق جامع هس��تهای ،ارائه شده اس��ت .طرح عدم تحمل اقدامات
تروریس��تی ،طرح خاتمه دادن برنامه تس��لیحات هستهای ایران قبل
از تخفی��ف تحریمها ،ط��رح تحریم و جلوگیری از موش��کهای
بالس��تیک ایران ،قانون تحریم سپاه پاس��داران انقالب ایران ،قانون
اجرا و بازنگری تحریمهای س��پاه پاس��داران و طرح دشوارکردن
رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران ،از جمله طرحهایی هس��تند که
جمهوریخواه��ان در کنگره مطرح کردهان��د .در میان همۀ اینها،
طرح «دش��وار کردن رفع تحریمهای آمری��کا علیه ایران» جدیتر
پیگیری شده اس��ت .این طرح رئیسجمهور را از خارج کردن نام
برخی موسسات مالی خارجی از جمله یک موسسه ایرانی ،از لیست
افراد تحریمی و اموال مس��دود شده در فهرست کنترل داراییهای
وزارت خزانهداری من��ع میکند ،تا زمانی که وی دو گواهی را به
کنگره ارائه دهد .ای��ن دو گواهی عبارتند از.1 :رئیسجمهور باید
تأیید کند که موسس��ه مدنظر به صورت آگاهان��ه درگیر مبادله یا
معامله مالی یا خدمات مالی قابلتوجه با س��پاه پاسداران ،مؤسسات
وابسته به آن یا افراد تحریمی نشده است.2 .رئیسجمهور باید تأیید
کند که این مؤسسه دیگر به صورت آگاهانه درگیر مبادالت مالی
فریبکارانه یا دیگر فعالیتهای مشابه نیست .این طرح قرار است در
روزهای آینده ،در مجلس نمایندگان به رأی گذاش��ته ش��ود .همۀ
این طرحها عمدتاً در راس��تای تحریم علیه س��پاه پاسداران انقالب
اسالمی بوده و در استداللهای حامیان آنها ،آزمایشهای موشکی
اخیر جمهوری اس�لامی ایران ،بحث شهرهای موشکی سپاه ،مانور
ش��لیک موشک از سوی س��پاه در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگۀ
هرمز (که ای��ران آن را تکذیب نموده اس��ت) و همچنین اتهامات
مربوط به اقدامات س��پاه قدس در منطقه ،ادعا میش��ود .در مقابل
اقدامات تندروها ،رئیسجمهور آمریکا اعالم کرده که هر طرحی
که مانع اجرای تعهدات برجام از سوی آمریکا شود ،را وتو خواهد
کرد.
اقدام دیگر آمریکاییها که میتوانس��ت مشکالت جدی را در
مسیر اجرای برجام ایجاد کند ،تحریمهایی بود که اعالم شد آمریکا
بهخاطر آزمایش موشک عماد توسط ایران ،علیه کشورمان تدارک
دیده است .گفته میش��د که این تحریمها شامل  ۱۲شرکت و فرد
در ایران ،هنگکنگ و امارات متحده عربی ،بهخاطر ارتباطش��ان

با توسعه برنامه موشکهای بالستیک ایران،
میگردد .البته در حالی بود که اعالم ش��د
ب��هزودی ای��ن تحریمه��ا به اجرا گذاش��ته
میش��ود ،دول��ت آمریکا بهط��ور ناگهانی
ای��ن کار را ب��ه تأخی��ر انداخ��ت .در مورد
دلیل این اقدام ،س��خنگوی وزارت خارجۀ
آمری��کا اعالم کرد« :هن��وز در حال کار بر
روی مس��ائل فنی آن هستیم» .وی همچنین
به این نکتۀ مهم نیز اشاره کرد که «در مورد
افزایش تحریمها (علیه ایران) ،بحث شدید
بینس��ازمانی وجود دارد» .بهنظر میرس��د
نامۀ رئیسجمهور کش��ورمان به وزیر دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مسلح و تأکید قاطع بر
ادام��ه «تولید انواع موش��کهای مورد نیاز
نیروهای مسلح با س��رعت و جدیت بیشتر»
و لزوم «برنامهریزی جدیدی برای گسترش
توانمندیهای موش��کی کشور» در صورت
تکرار اقدامات غلط و مداخلهجویانه آمریکا
در مس��ائل دفاعی ایران نیز ،در این راس��تا
تأثیر زیادی داشته است .در واقع نامۀ آقای
روحانی این پی��ام را بهطرف مقابل میدهد
که دخالت در مس��ائل دفاعی ای��ران ،قابل
تحمل نیس��ت ،حتی اگر ب��ه قیمت افزایش
دوبارۀ تنشها میان تهران و واشنگتن باشد.
چالش دیگ��ر را عربس��تان ایجاد کرده
اس��ت .همانگونه ک��ه قب ً
ال نی��ز بارها گفته
ش��ده اس��ت ،بازیگ��ران منطق��های رقیب،
مخالف و دشمن ایران ،از هیچ فرصتی برای
ضربه زدن به توافق جامع هس��تهای نخواهند
گذشت .اسرائیلیها از طریق البیهای خود
در آمری��کا ،ای��ن روند را از هم��ان ابتدای
ش��روع مذاکرات جدی میان ایران و ،5+1
آغ��از کرده و ت��ا جایی پیش رفتن��د که به
تنشهای بیسابقه میان آنها و دولت آمریکا
انجامید .بعد از ناکامی طرح رد توافق جامع

در کنگره و گذر برج��ام از مرحلۀ پذیرش
نی��ز این رژی��م از پ��ای ننشس��ته و از طرق
مختلف ،بهویژه با فشار البیها و گروههای
سیاس��ی تندروی طرفدار خ��ود در آمریکا،
تالشه��ای خوی��ش را ب��رای به شکس��ت
کشاندن این توافق پیش برده است .عربستان
س��عودی و متحدان منطقهای این کشور نیز
بعد از ناامیدی از امکان جلوگیری از نهایی
ش��دن توافق و پذیرش آن ،تالشهای خود
را ب��رای ایجاد مانع در مس��یر اجرای برجام
تس��ریع نمودن��د .تحری��ک ای��ران و وادار
نمودن آن به اقدامات غیرمعقول و خارج از
عرف ،یکی از مهمتری��ن راههایی بوده که
س��عودیها و دوستانش��ان در این راستا در
پیش گرفتند.
حمل��ۀ ارت��ش نیجری��ه به ش��یعیان این
کش��ور و رهبرش��ان ش��یخ زاکزاک��ی ،که
بهنظر میرس��د با اش��ارۀ سعودیها صورت
گرف��ت و اعدام ش��یخ نم��ر باق��ر النمر ،از
شخصیتهای برجس��تۀ ش��یعیان عربستان،
دو مورد مهمی اس��ت که بهنظر میرس��د با
چنین هدفی ،یعنی تحریک ایران ،اجرا شد.
هر چند اقدام نس��نجیده برخ��ی در حمله به
س��فارت و کنسولگری عربستان در تهران و
مش��هد ،باعث شد س��عودیها در این مورد
موفقیتهایی بدس��ت آورند ،اما این مسئله
ب��ه روند اجرای برجام خلل��ی وارد نکرد .با
وج��ود این ،چنین مس��ائلی میتواند مانع از
بهرهبرداری کش��ورمان از مزیتهای توافق
جامع ش��ود .با توجه به اینکه بهنظر میرسد
اینگونه تحرکات از س��وی دشمنان ایران،
ادامه داش��ته باش��د ،مقابله با آن ،ظرافت و
هوش��مندی مس��ئوالن و نهادهای مختلف،
بهویژه اش��خاص و نهادهایی که در مس��ائل
سیاست خارجی درگیر هستند ،را میطلبد.

چشمانداز
به احتمال بسیار در روزهای آینده آژانس انجام تعهدات ایران
طبق برج��ام را گزارش خواهد ک��رد و متعاقب آن ،روز اجرا
فرا خواهد رس��ید و طرفین توافق جامع طی مراسم یا بیانیهای،
تعه��دات خود را عملیاتی خواهند ک��رد .با توجه به پیچیدگی
بحث هس��تهای و نیز ارتباط آن با بس��یاری از مسائل دیگر ،در
مورد اینکه روند اجرای برجام چگونه پیش خواهد رفت ،هیچ
پیشبینی قطعی نمیتوان ارائه کرد .با وجود این ،س��ه سناریو
در این مورد قابل طرح اس��ت :شکست در مرحلۀ اجرا ،اجرای
همراه با تنش و اجرای موفقیتآمیز.
شکس�ت در مرحلۀ اجرا :پیچیدگیهای توافق جامع و
همچنین دش��منیها و مخالفتهای جدی که از هر س��و با آن
وجود دارد ،میتواند باعث شکس��ت توافق در مراحل پیشرو
ش��ود .افزایش تنشها میان ایران و آمریکا بیش از هر موضوع
دیگری میتواند منجر به شکست در مرحلۀ اجرای توافق شود.
برخی اقدام��ات مانند بازگرداندن تحریمها به بهانه و ش��کلی
دیگر از س��وی آمریکا و نیز تح��والت و تحرکات خاورمیانه
میتوان��د به چنین س��ناریویی بینجام��د .رویکارآمدن دولتی
تن��درو در آمریکا ،با توجه به ش��عارهای تن��دی که برخی از
کاندیداه��ای ریاس��ت جمهوری آین��ده آمریکا علی��ه توافق
هس��تهای س��ر میدهند ،میتواند برای برجام بسیار خطرناک
باش��د .البته باید این نکته را در نظر داشت که در توافق جامع،
طرف مقابل ایران ،آمریکا به تنهایی نیس��ت و  5قدرت بزرگ
جهانی دیگر نیز در ش��کلگیری و اجرای این توافق مشارکت
داشته و دارند .با وجود این ،قابل انکار نیست که آمریکا نقش
بسیار برجستهای در ایجاد و اجرای توافق جامع دارد.
اج�رای همراه با تنش :با توجه به س��وءظن ش��دید و
تردیدهای جدی که ایران و آمریکا نسبت به هم دارند ،ممکن
اس��ت هر دو طرف ب��ه دلیل ع��دم اعتماد به یکدیگ��ر ،دایماً
بهدنبال پیدا کردن موارد مش��کوکی در اج��رای تعهدات هم
ب��وده و از این طریق ،یکدیگر را متهم ب��ه نقض توافق نمایند.
سپس پیدرپی خواهان تشکیل کمیسیون حل اختالفات برجام
ش��وند و در آنجا هم به دلیل پراکندگ��ی آراء نتوانند به نتیجه
برس��ند و به این ترتیب دور باطلی ش��کل بگی��رد .در صورت
بهقدرت رسیدن تندروها ،احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار
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زیاد خواهد بود .عالوه بر این ،ممکن اس��ت اختالفات و مش��کالت
موج��ود در روابط ایران و آمری��کا در حوزههای دیگر ،باعث تنش
در اجرای برجام شود .در واقع اگر طرفین نتوانند مسائل و اختالفات
در زمینهه��ای گوناگون را از هم تفکیک کنند ،که البته کار بس��یار
دش��واری اس��ت ،اجرای موفقیتآمیز برجام جای خود را به اجرای
هم��راه با تنش خواهد داد .در چنین ش��رایطی ،ممکن اس��ت بعد از
مهلتهای مقرر در توافق نیز بحث هس��تهای ایران همچنان بهعنوان
یک مسئلۀ بینالمللی باقی بماند.
اجرای موفقیتآمیز :در صورتی که روند اجرای برجام طبق
مف��اد و تعهدات توافق پیش برود و در تمام مهلتهای مقرر ،طرفین
آن به همۀ تعه��دات خویش عمل کنند ،فرآین��د اجرا موفقیتآمیز
خواهد بود .با توجه به نیاز طرفین توافق جامع به وجود چنین توافقی
و هزینههای زیاد شکس��ت برای همۀ طرفی��ن ،بویژه عامل اخاللگر
در روند اج��رای توافق و همچنین فق��دان گزینههای جایگزین بهتر
در ش��رایط کنونی ،بهنظر میرس��د احتمال ترجیح چنین سناریویی
از س��وی طرفی��ن بیش از دو س��ناریوی فوق باش��د .با وج��ود این،
نباید انتظار داش��ت که مس��ائل همیشه منطقی و س��نجیده پیش رود،
بخصوص که در بحث هس��تهای متغیره��ای تأثیرگذار زیادی وجود
دارند که میتوانند بهطور ناگهانی بسیاری از مسائل را تغییر دهند.
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نتیجهگیری
مراحل اجرای توافق جامع هس��تهای میان ایران و  5+1بهسوی نهایی
شدن پیش میرود .ایران تقریباً همۀ تعهدات خود را به انجام رسانده
یا در حال تکمیل آنهاس��ت .پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که در
هفت��ۀ پایانی دیماه« ،روز اجرا» اعالم خواهد ش��د و بدنبال آن ،همۀ
تعهدات پیشبینیش��دۀ طرفین در برجام به اجرا گذاش��ته میش��ود.
همانگونه که عنوان شد ،ایران بیشتر تعهدات خود را عملیاتی کرده
و فق��ط اجرای پروتکل الحاقی و کد اصالح��ی  3/1باقی مانده ،که
طبق توافق و نیز بر اس��اس اعالم مقام��ات ایران به آژانس ،این مورد
نی��ز در روز اج��رای توافق به اجرا گذاش��ته خواهد ش��د .در مقابل،
تحریمه��ای مرتبط ب��ا موضوع هس��تهای علیه ایران متوق��ف یا لغو
میگ��ردد .همچنین برخی دیگر از تعهدات  5+1مانند همکاریهای
هستهای پیشبینیشده در برجام ،که مهمترین آنها مشارکت در روند
نوس��ازی راکتور اراک و همچنین همکاری با ایران در زمینۀ ایمنی
هس��تهای اس��ت ،باید به اجرا گذاشته شوند .در مس��یر اجرای برجام

تاکنون چالشهای عمدهای ایجاد ش��ده که
عمدتاً از سوی مخالفان و دشمنان این توافق
بوده اس��ت .هر چند این چالشها تاکنون بر
عزم و ارادۀ طرفین توافق در پیش��برد فرآیند
اجرا تأثیر چندانی نداشته است ،اما این لزوماً
به معنای پایداری این وضعیت نخواهد بود.
به احتمال بسیار زیاد در آینده نیز چالشهای
دیگ��ری متوج��ه برجام و رون��د اجرای آن
خواهد ش��د که عبور از آنها ممکن اس��ت
دش��وار باش��د .با وج��ود این ،ب��ا رفتارهای
س��نجیده و معق��ول میتوان بر هر مش��کلی
در ای��ن م��ورد فائق آمد .تجرب��ۀ مذاکرات
هستهای تأیید روشنی بر این استدالل است.



