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اشاره:
در این نوش�تار ،ضمن بررس�ی روندهای متعارض در روابط ایران و غرب در دوران پس از توافق جامع
بهویژه دو ماه اخیر (اسفند  1394و فروردین  ،)1395به دو موضوع بهطور خاص پرداخته میشود :یکی،
بحثهای�ی که دربارۀ اجرا یا عدم اجرای تعهدات توافق جامع بهویژه از س�وی طرف آمریکایی مطرح
است؛ و دیگری ،موضوع آزمایشهای موشکی ایران و تحوالت و مباحثی که در مورد آن شکل گرفته
است .همچنین چشماندازی در این مورد ارائه میشود.

مقدمه
رواب��ط ایران و غ��رب بع��د از توافق جامع
هس��تهای ،روندهای متعارضی را طی نموده
اس��ت .از یک س��و ،بر اس��اس این توافق،
تحریمها علیه ایران در موضوع هستهای لغو
و یا متوقف ش��دهاند و رواب��ط میان ایران و
کش��ورهای اروپایی در حال گسترش است.
اما از س��وی دیگر ،در روند اج��رای توافق
بهویژه در بحث تعام�لات اقتصادی و مالی
برخی از مش��کالت و موان��ع در عمل باقی
مانده و در مسیر استفادۀ ایران از فرصتهای
پس از این توافق دش��واریهایی ایجاد شده
است .آزمایشهای موشکی اخیر جمهوری
اسالمی ایران و متعاقب آن ،وضع تحریمهای
جدید از س��وی آمریکا علیه کشورمان ،نیز
باعث طرح مس��ائلی جدی در مورد ارتباط
یا عدم ارتباط بحث موش��کی با برجام شده
است .مجموع مشکالتی که در عرصۀ عمل
در مس��یر اجرای برخی تعهدات توافق جامع

وج��ود دارد و همچنی��ن نحوۀ رفت��ار ایران در مس��ئلۀ آزمایشهای
موشکی و متقاب ً
ال ش��یوۀ برخورد آمریکاییها با این موضوع ،باعث
بحثهای��ی درب��ارۀ نقض برجام ی��ا نقض روح این توافق از س��وی
طرفین اصلی آن یعنی ایران و آمریکا شده است.
اس��تدالل اصلی نوش��تار حاضر این اس��ت که غ��رب رویکرد
«تعام��ل همراه با بازدارندگ��ی» 1را در رابطه با ایران دنبال میکند و
تحوالت کنونی در مناس��بات ایران و غرب نیز در همین چارچوب
قابل بررسی است .در واقع غرب و بهویژه آمریکا تمایل دارد ضمن
حف��ظ تعامل با ای��ران در برخ��ی حوزهها ،که برای اج��رای توافق
جامع نیز بس��یار مهم اس��ت ،در حوزههای م��ورد اختالف از جمله
مباحث نظامی و موش��کی و نیز سیاس��تهای منطقهای ،دستورکار
س��ابق خود مبنی بر مهار و بازدارندگی ای��ران در چنین حوزههایی
را دنب��ال نماید .وضعیت داخلی و همچنین ش��رایط منطقهای ایران،
امکان تغییر محیط و ش��رایط این بازی را دش��وار میسازد .با وجود
این ،رویکرد دیپلماتیک فراگیر مبنی بر تعامل گس��ترده و سازنده با
جه��ان در زمینههای مختلف و تالش برای حلوفصل مس��ائل مهم
سیاس��ت خارجی بهویژه اختالفات و بحرانهای منطقهای ،میتواند
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

1. Engagement with deterrence
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توان جمهوری اس�لامی ایران را در مواجهه ب��ا چنین رویکردی از
سوی غرب بهویژه آمریکا ،ارتقاء دهد.

موضوع موش�کی از سال  2006و در همان قطعنامۀ

اول شورای امنیت در رابطه با برنامۀ هستهای ایران

یعن�ی قطعنامۀ  1669به موضوع هس�تهای گره زده

شد و چون در س�ایۀ بحث هستهای بود ،کمتر مورد
توجه قرار گرف�ت .در این قطعنام�ه و قطعنامههای

بعدی یعنی  1803 ،1747 ،1737و بهویژه قطعنامۀ

 1929این شورا در مورد فعالیتهای هستهای ایران،
م موشکی
نه تنها جمهوری اسالمی بهطور کامل تحری 
ش�د ،بلکه در مجم�وع از لحاظ نظامی نیز بهش�کل

اساس�ی در محاصرۀ حلق�ۀ تحریمها ق�رار گرفت.

روندهای متعارض در روابط ایران و غرب
در دوران پس از توافق جامع ،در روابط ایران و غرب تحوالت مهمی
رخ داده است .در حدود ن ُه ماهی که از توافق جامع میگذرد تاکنون
هیئتهای سیاس��ی و اقتصادی اروپایی زیادی به ایران سفر کردهاند.
بر اساس برآورد سازمان توس��عه تجارت ایران ،در ن ُه ماهه اول سال
 1394تعداد  145هیئت تجاری از  48کشور به ایران سفر نمودند که
 48مورد از این هیئتها اروپایی بودهاند .البته در سه ماه آخر سال نیز
نمایندگان زیادی از اروپا به ایران سفر کردند .بر اساس آمار سازمان
توس��عه تجارت ،آلمان با  12هیئت ،ایتالیا و صربستان هر کدام با  5و
انگلس��تان با  4هیئت بیشترین آمار را در این مورد به خود اختصاص
دادهاند .در این میان هیئت ایتالیایی که آذرماه به ریاست معاون وزیر
اقتصادی این کشور به تهران آمد با  360نفر و بعد از آن هیئت همراه
رئیسجمهوری اتریش با  300نفر ،بزرگترین هیئتهایی بودهاند که
در  1394به ایران سفر کردهاند .بیشتر این دیدارها و سفرها به ایران،
(مانند سفر رئیسجمهور اتریش) برای اولینبار یا برای اولینبار بعد
از یک دهه یا بیشتر از آن ،صورت گرفته است.
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در ای��ن دیدارها و س��فرها ،طرفهای
اروپای��ی ب��رای افزایش س��طح مناس��بات
سیاس��ی و اقتص��ادی با ای��ران اب��راز تمایل
کردن��د و تفاهمنامهه��ا و قراردادهای��ی نیز
در ای��ن م��ورد می��ان بخشه��ای مختلف
اقتصادی طرفین امضاء ش��د .همچنین رئیس
جمهور اس�لامی ایران در بهمنماه به فرانسه
و ایتالیا س��فر نمود ،که در جریان این س��فر
قرارداده��ا و تفاهمنامههای��ی به ارزش بیش
از  50میلی��ارد دالر می��ان ای��ران و ای��ن دو
کش��ور امضاء ش��د(بیش از  18میلیارد دالر
ب��ا ایتالی��ا در زمینهه��ای همچ��ون انرژی،
زیرساخت ،فوالد ،کشتیسازی ،بازرگانی،
همکاریهای بندری ،حفظ نباتات ،پزشکی
و دارویی و  33میلیارد دالر با فرانس��ه شامل
ی خودروسازی
توافقات مهمی با شرکتها 
پژو س��یتروئن ،هواپیماسازی ایرباس و نفتی
توت��ال) .در م��وارد اخی��ر ،در جریان س��فر
نخستوزیر ایتالیا و هئیت  250نفره سیاسی
و اقتصادی همراه وی به تهران 6 ،یادداشت
تفاهم و موافقتنامه همکاری در حوزههای
سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگ��ی میان طرفین
امضاء شد .در جریان سفر فدریکا موگرینی،
رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا و چند
کمیس��یونر اتحادیۀ اروپا به تهران در اواخر
فروردی��ن  1395نی��ز توافق��ات مهمی برای
گس��ترش رواب��ط و همکاریه��ای ایران و
اتحادیه اروپ��ا در بخشهای مختلف بهویژه
اقتصاد صورت گرفته است.
در تازهتری��ن اتفاق در رواب��ط ایران با
ت هواپیمایی
اروپاییه��ا ،پروازهای ش��رک 
ایرفران��س ب��ه تهران بع��د از  8س��ال از 29
فروردین  1395از س��ر گرفته ش��ده اس��ت.
در روابط ای��ران و آمریکا نیز تحوالتی رخ
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داده اس��ت که حائز اهمیت اس��ت .آزادی
ملوانان آمریکایی که به دلیل ورود غیرمجاز
به دریای سرزمینی ایران (در اطراف جزیرۀ
فارسی) توس��ط نیروی دریایی سپاه دستگیر
ش��ده بودند ،تبادل چن��د زندان��ی ایرانی و
آمریکایی در دیماه  1394و موافقت آمریکا
ب��ا پرداخت  1/7میلی��ارد دالر به ایران بابت
عدم اج��رای تعهدات خ��ود مبنی بر فروش
تس��لیحات به کش��ورمان در دهه  ،۱۹۷۰از
جمله موارد مهمی بودهاند که بهنوعی نشان
از هم��کاری یا تمایل ب��ه همکاری میان این
دو کشور داش��تهاند .لغو تحریمها در زمینۀ
هس��تهای علیه ایران از س��وی دولت کانادا
و اب��راز تمای��ل دولت جدید این کش��ور به
ترمیم روابط با ای��ران نیز از دیگر روندهای
همکاریجویانه میان ایران و غرب محسوب
میشود.
ب��ا وج��ود ای��ن فض��ای ظاه��را ً مثبت،
اختالفات و چالشهای روابط ایران و غرب
بهویژه آمریکا نیز همچنان ادامه داشته است.
اروپاییها هر چند به همکاری تمایل نش��ان
دادهاند ،اما این عمدتاً در مرحلۀ زبانی و در
بخش دیپلماس��ی اعالمی باقی مانده و کمتر
در عرص��ۀ عملی ش��اهد تحول��ی جدی در
مناس��بات ایران و اروپاییها بودهایم .همین
مسئله باعث انتقاداتی در این مورد شده است.
تذکر رهبر معظم جمهوری اس�لامی ایران،
در جریان دیدار نخس��توزیر ایتالیا با ایشان
مبنی بر اینکه «بعضی دولتها و شرکتهای
اروپای��ی در رفتوآمد به ای��ران و مذاکره
هس��تند اما محصول این مذاک��رات تاکنون
محسوس نبوده اس��ت» ،در همین راستا قابل
درک اس��ت .اروپاییها هر چند در مس��ئلۀ
آزمایشهای موش��کی اقدام به تحریمهای

جدید علیه ایران نکردند ،اما به تعبیر رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ
اروپ��ا ،این موضوع را «یک گام نگرانکننده» میدانند .همچنین در
بحث حقوق بشر ،اختالفات میان ایران و اروپا پابرجاست .موگرینی
در سفر اخیر خود به تهران در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران
گفت« :بر کسی پنهان نیست که ما نگرانیهایی در این زمینه داریم».
برخ��ی از مش��کالت موجود بر س��ر راه گس��ترش همکاریها
میان ایران و اروپا در زمینههای اقتصادی ،ناش��ی از کارش��کنیهای
آمریکاییها و نیز تحریمهای این کش��ور علی��ه ایران در زمینههای
غیرهس��تهای اس��ت .در رابطه با آمریکا ،طبیعتاً مشکالت پیچیدهتر
و جدیت��ری وجود دارد .آمریکاییه��ا در اجرای برجام کمکاری
کردهاند و این مس��ئله ب��ر کل فرآیند اجرای برجام تأثیر گذاش��ته
اس��ت .آنها ادعا میکنند که تعهدات خود را بجا آوردهاند ،ولی در
عمل بهگونهای رفتار و اقدام میکنند که ایران نتواند از فرصتها و
مزیتهای توافق بهخوبی استفاده کند .بحث جدی دیگر در روابط
ایران و آمریکا ،آزمایشهای موش��کی جمهوری اس�لامی در سال
گذش��ته اس��ت .آمریکاییها این آزمایشها را نقض قطعنامه 2231
تش��خیص داده و تحریمه��ای یکجانب��های علیه برخی اش��خاص و
شرکتها ،که ادعا شده با برنامۀ موشکی ایران مرتبط هستند ،وضع
نمودهاند .در مجموع این مسائل و اختالفات باعث طرح بحثهایی
در مورد احتمال نقض توافق یا نقض روح آن ،هم از سوی ایرانیها
و هم از طرف آمریکاییها شده است.
چالش اجرای تعهدات برجام
در دو ماه اخیر بحث بر س��ر نحوۀ اجرای برجام و کاس��تیهایی
که در این مورد وجود داشته ،بهویژه در بخش دسترسی ایران به
سیستم مالی بینالمللی و امکان انجام عملیاتهای بین بانکی میان
بانکه��ای ایرانی و خارجی ،در ایران به یک موضوع برجس��ته
تبدیل ش��ده اس��ت .مس��ئله این اس��ت که ایران میگوید حتی
نتوانس��ته به داراییهای مسدود شدۀ خود در خارج نیز دسترسی
پیدا کند .این امر را آقای سیف ،رئیس بانک مرکزی کشورمان،
در سخنرانی اخیر خود در شورای روابط خارجی آمریکا عنوان
کرده اس��ت .هر چند این س��خنان تا ح��دودی دیپلماتیک و در
راستای فشار بر آمریکاست ،اما تردیدی وجود ندارد که به دلیل
تحریمهای اولیه و غیرهس��تهای آمریکا علیه ایران در زمینههای
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مختلف از جمله حقوق بشر ،تروریسم و برنامه موشکی ،دسترسی
ایران به سیستم مالی بینالمللی بسیار دشوار شده است و این ریشۀ
بسیاری از مشکالت و چالشها در مسیر اجرای برجام است.
در گزارش س��ه ماه��ۀ وزارت امور خارجه به مجلس ش��ورای
اس�لامی در مورد اجرای برجام ،که به تازگی منتش��ر ش��ده ،عنوان
شده اس��ت که تداخل تحریمهای لغو شده و تحریمهای باقی مانده
به خصوص تداوم تحریمهای اولیه آمریکا ،نگرانی مؤسس��ات مالی
ب��ه دلیل ارعاب آمری��کا و فضای روانی س��نگین ناش��ی از تحمیل
جریمههای سنگین چندین میلیاردی توسط این کشور بر بانکها در
طول سالیان گذشته ،بهانهتراشی ،کارشکنی و تعلل طرف آمریکایی
ب��ه خصوص وزارت خزانهداری در اجرای تعهدات خود و همچنین
عدم رغبت بخشها ی��ا محافل قدرتمند در درون دس��تگاه اجرایی
این کش��ور به اقدام فعاالنه برای رفع نق��اط ابهام و حتی در مواردی
ت�لاش این محافل برای خنثی نمودن رفع موانع ،از جمله چالشها و
موانع پیشروی اجرای برجام تا کنون بودهاند .همۀ این موارد عمدتاً
ب��ه همان بحث محدودیت دسترس��ی ایران به سیس��تم مالی و بانکی
بینالمللی مرتبط هستند.
اما ریش��ۀ این محدودیت در کجاست؟ در س��ال  1995آمریکا
تحریمهای��ی را علیه ایران وضع کرد که طب��ق آن بانکهای ایرانی
از ش��رکت در معامالت مالی با بانکهای آمریکایی منع ش��دند .با
وجود این ،بانکهای آمریکایی اجازه داشتند نقلو انتقاالت دالری
خاصی را برای مؤسس��ات ایرانی ،با هدف شفاف نمودن 1این نقل و
انتقاالت ،تس��هیل کنند .این مجوز یکی از استثنائات قاعدۀ U-turn
ب��ود .در س��ال  2006وزارت خزانهداری آمری��کا ،بانک صادرات
ای��ران را به اتهام تس��هیل انتقال میلیونها دالر ب��ه حزباهلل و برخی
گروههای دیگر ،به ارتباط با تروریس��م متهم نمود و دسترسی آن را
به  U-turnقطع کرد و باالخره در نوامبر  ،2008وزارت خزانهداری
اس��تثناء  U-turnدر مورد کلیه بانکه��ای ایرانی را لغو و در نتیجه
دسترسی تمامی بانکهای ایرانی به مجوز  U-turnامکانناپذیر شد.
در چنین شرایطی امکان دسترسی و معاملۀ ایران با دالر وجود ندارد
و هر بانک یا موسسۀ خارجی که بخواهد چنین امکانی را برای ایران
تس��هیل کند ،از نظر آمریکاییها متخلف ش��ناخته میش��ود و مورد
مجازات قرار میگیرد.
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1. Clearing

آی��ا این مس��ئله نق��ض برجام اس��ت؟
آمریکاییه��ا میگویند دسترس��ی ایران به
سیستم مالی آمریکا بخشی از تعهدات توافق
هس��تهای نیس��ت و در نتیجه این محدودیت
نقض برجام به حس��اب نمیآی��د .ایرانیها
دی��دگاه متفاوت��ی دارن��د .برخ��ی معتقدند
برج��ام نق��ض ش��ده اس��ت و ب��رای اثبات
ادع��ای خود ،ب��رای نمونه به بن��د  29توافق
جامع اش��اره میکنند که میگوید« :اتحادیه
اروپای��ی و دولتهای عضو و همچنین ایاالت
متح��ده ،منطبق با قوانین خ��ود ،از هر گونه
سیاستی بهویژه با هدف تأثیرگذاری مستقیم
و خصمانه بر عادیس��ازی تجارت و روابط
اقتصادی با ایران ،در تعارض با تعهداتشان
مبنی ب��ر عدم اخالل در اجرای موفقیتآمیز
این تواف��ق ،خودداری خواهن��د کرد» .این
استدالل را عمدتاً مخالفان و منتقدان دولت
و برجام در ایران مطرح میکنند .اما عدهای
هم معتقدند که نه خ��ود برجام ،بلکه «روح
برجام» نقض شده است .استداللها و تفاسیر
هر دو طرف قابل استماع است.
محدودیتهای مالی و بانکی موجود بر
سر راه بهرهبرداری ایران از فرصتهای بعد
از برجام ،بیش از آنکه مشخصاً نقض صریح
توافق باشد ،بهنظر میرسد نقض روح توافق
و حتی ش��اید بتوان گفت مخالف با فلس��فۀ
توافق اس��ت .به تعبیر آق��ای ظریف ،هدف
برجام فراهم نمودن موقعیت برای جمهوری
اسالمی ایران جهت دسترسی به سیستم مالی
بینالمللی است(مصاحبه مشترک مطبوعاتی
ظریف با موگرینی  28فروردین) .در توافق
نیز بر برداش��تن گامهای الزم برای «تضمین
دسترس��ی ای��ران ب��ه حوزهه��ای تجارت،
تکنول��وژی ،مالی��ه و انرژی» ،تأکید ش��ده
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اس��ت .با توجه به اینکه آقای تختروانچی،
معاون وزیر ام��ور خارجه ،در دیماه 1394
عنوان کرده بود که نقض روح برجام نیز «از
طرف ما نقص به حس��اب می آی��د» ،انتظار
م��یرود وزارت ام��ور خارج��ه بهصورت
جدی و با یک رویکرد فراگیر دیپلماتیک،
پیگیر این مسئله باشد ،که البته بهنظر میرسد
این مس��ئله در جریان است .در گزارش سه
ماهۀ وزارت امور خارجه به مجلس در مورد
اجرای برجام آمده اس��ت که این وزارتخانه
«با قوت و به صورت مس��تمر و حتی روزانه
در س��طوح مختلف در حال پیگیری و فشار
به طرف مقابل برای اجرای صحیح تعهدات
آنها میباشد».
آزمایشهایموشکیوتحریمهایجدید
موضوع موشکی از س��ال  2006و در همان
قطعنامۀ اول شورای امنیت در رابطه با برنامۀ
هستهای ایران یعنی قطعنامۀ  1669به موضوع
هس��تهای گره زده شد و چون در سایۀ بحث
هستهای بود ،کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در ای��ن قطعنامه و قطعنامهه��ای بعدی یعنی
 1803 ،1747 ،1737و بهویژه قطعنامۀ 1929
این ش��ورا در م��ورد فعالیتهای هس��تهای
ای��ران ،ن��ه تنها جمه��وری اس�لامی بهطور
کامل تحریم موشکی شد ،بلکه در مجموع
از لح��اظ نظام��ی نیز بهش��کل اساس��ی در
محاصرۀ حلق��ۀ تحریمها قرار گرفت .تقریباً
ص��ادرات هر گونه س�لاح به ای��ران بهویژه
سالحهای س��نگین و نیز صادرات هر گونه
سالح از ایران ممنوع شد .این وضعیت چنان
پیچیدگ��ی و تنیدگی را در بحث هس��تهای
و نظام��ی بهویژه موش��کی به وج��ود آورد
که حلوفصل هر ک��دام از این دو را بدون

دیگری تقریباً غیرممکن میس��اخت .زمانی ک��ه مذاکرات جدی و
فش��ردۀ هستهای ش��روع ش��د ،تالش طرفین بخصوص طرف ایرانی
مذاکرات بر این بود که این دو مسئله را از هم جدا کنند.

در بحرانه�ای س�وریه ،یمن و عراق و در
وضعیت لبنان نیز بهنظر میرس�د غرب از
اینکه ایران هر چه بیشتر در این بحرانها

درگیر ش�ود ،ت�ا از ای�ن طریق ت�وان آن
کاهش یابد ،اس�تقبال میکند و این را راه

کمهزینۀ دیگری برای مهار ایران میبیند.

ه��ر چند این تالشها تا حدودی موفق بود ،اما در نهایت چون
طرفی��ن قرار بر این گذاش��تند که با صدور قطعنامهای در ش��ورای
امنیت به قطعنامههای س��ابق علیه ایران خاتمه بدهند ،ناچار ش��دند
در مورد تحریمهای تس��لیحاتی و موش��کی نیز مذاک��ره نمایند و
تکلیف این تحریمها را نیز مش��خص کنند .حاصل این مذاکرات،
کام� ً
لا بهنفع ایران بود ،زیرا بهرغم اینکه تحریمهای تس��لیحاتی و
موش��کی به قطعنامۀ جدید انتقال یافت ،اما اوالً :شدت و لحن تند
این تحریمها بش��دت کاهش پیدا کرد و ثانیاً :زمانی برای رفع این
تحریمها تعیین شد (تحریمهای تسلیحاتی  5و تحریمهای موشکی
 8سال دیگر برداشته خواهند شد) که این خود موفقیت بزرگی بود.
در یکی از بندهای «ضمیم��ه ب» قطعنامۀ ( 2231قطعنامۀ تصویب
برجام در ش��ورای امنیت) ،از ایران خواس��ته ش��د که «از هر گونه
فعالیتی مرتبط با طراحی موش��کهای بالستیکی که توانایی پرتاب
سالحهای هس��تهای را دارند ،از جمله ش��لیک با استفاده از چنین
تکنولوژی موشکی بالستیکی ،تا  8سال بعد از روز تصویب برجام
یا تا زمانی که آژانس گزارشی از تأیید نتیجهگیری گستردهتر ارائه
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میدهد ،هر کدام زودتر اتفاق بیفتد ،اجتناب نماید».
در اینج��ا باید به چند نکته توجه کرد.1 :بر اس��اس توافق طرفین
برج��ام ،میان نقض قطعنام��ه  2231و نقض برج��ام ،رابطهای وجود
ندارد؛ یعنی «نقض قطعنامه ،نقض برجام نیست»؛ .2در قطعنامۀ 1929
گفته شده ش��ورای امنیت «تصمیم میگیرد که ایران نباید هیچگونه
فعالیت مرتبط با موش��کهای بالس��تیک قادر به پرتاب س�لاحهای
هس��تهای ،شامل پرتابها با استفاده از تکنولوژی موشکی بالستیک،
انج��ام دهد و دولتها باید هم��ۀ اقدامات الزم ب��رای جلوگیری از
انتق��ال تکنولوژی یا کمکهای فنی مرتبط ب��ا چنین فعالیتهایی به
ایران را اتخاذ نمایند» .در واقع با حالت دستوری عنوان شده که «همۀ
اقدام��ات الزم» باید در این راس��تا بکار گرفته ش��وند .همین عبارت
«همۀ اقدام��ات الزم» ،خود موجد تهدیدات و خطرات امنیتی جدی
اس��ت .این در حالی است که قطعنامۀ  2231شورای امنیت «از ایران
میخواه��د» تا  8س��ال بعد از روز پذیرش تواف��ق ،هیچگونه فعالیتی
در راستای طراحی موش��کهای بالستیک قادر به پرتاب سالحهای
هستهای ،ش��امل پرتاب با اس��تفاده از تکنولوژی موشکی بالستیک،
انجام ندهد.
در اینجا ،نخست ،گفته نشده که ایران باید این کار را انجام دهد،
بلکه با حالت توصیهای از ایران خواس��ته ش��ده چنی��ن اقدامی انجام
ندهد؛ دوم ،از ایران درخواست شده که هیچگونه فعالیتی در راستای
«طراحی» موش��کهای بالس��تیک قادر به پرتاب سالحهای هستهای
صورت ندهد .یعنی اینکه ایران میتواند موشک طراحی کند ،بسازد
و آزمایش کند ،بهشرطی که طراحی موشکها بهگونهای نباشد که
قادر به حمل س�لاحهای هستهای باش��ند .بر اساس گزارش یک تیم
ناظر تحریمهای ایران به کمیته تحریمهای ش��ورای امنیت ،نوعی از
موشک بالستیک که بتواند حداقل  ۵۰۰کیلوگرم بار را تا فاصله ۳۰۰
کیلومتری حمل کند ،موشک با قابلیت حمل سالح هستهای تعریف
میش��ود؛ س��وم ،برخالف آنچه در قطعنامۀ  1929آمده ،در قطعنامۀ
 2231از همۀ کشورها خواسته نشده که «همۀ اقدامات الزم» را برای
اجرای این بند قطعنامه اتخاذ کنند.
بعد از ش��کلگیری تواف��ق جامع ،ای��ران تا کن��ون  2مرتبه
آزمایش موشکی انجام داده است .در مهرماه ،موشک بالستیک
دوربرد «عماد» آزمایش ش��د .این آزمایش نقض قطعنامۀ 1929
ش��ورای امنیت بود ،چون هنوز برج��ام و قطعنامۀ  2231اجرایی
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نش��ده بودند .در چنین ش��رایطی ،شورای
امنیت میتوانس��ت با اس��تناد ب��ه قطعنامۀ
 1929ایران را بار دیگ��ر تحت تحریمها
و فش��ارهای نامش��روع خود ق��رار دهد.
کمیت��ۀ ناظر ب��ر تحریمها علی��ه ایران در
آذرماه طی گزارش��ی اع�لام کرد که «بر
اساس تحلیلها و یافتهها ،پرتاب موشک
«عماد» نق��ض پاراگراف  ۹قطعنامه ۱۹۲۹
شورای امنیت سازمان ملل بوده است» .با
وجود این ،اعضای ش��ورای امنیت بهویژه
با مخالفت روس��یه و چین در مورد طرح
این موضوع در جلس��ۀ ش��ورا ب��ه اجماع
نرسیدند .اما این باعث نشد تا آمریکاییها
این آزمای��ش را نادیده بگیرن��د .در این
راستا واش��نگتن چهار ایرانی ،یک چینی
و سه شرکت ثبت شده در امارات و چین
( 2مورد در امارات و یک مورد در چین)
را به بهانۀ ارتباط با برنامۀ موش��کی ایران
تحریم نمود .بعد از مدتی تأخیر ،در روز
بعد از اجرای توافق جامع این تحریمها به
اجرا گذاشته شد.
ایران در اسفندماه نیز برای اولین بار بعد
از اج��رای توافق جامع ،آزمایش موش��کی
انجام داد .در جریان رزمایش «اقتدار والیت
 »1موش��کهای بالس��تیک «قدر »Hو «قدر
 »Fبا برد  2000کیلومت��ر از ارتفاعات البرز
شرقی به س��مت اهدافی در سواحل مکران
(س��واحل جنوب��ی ایران در حاش��یه دریای
عمان) ش��لیک ش��دند .آمریکاییها اعالم
کردند که ای��ن آزمایشها نق��ض قطعنامۀ
 2231ش��ورای امنی��ت اس��ت ،ول��ی نقض
برجام نیس��ت .در واقع این موضع بر اساس
همان قاعدهای اس��ت که طرفی��ن در مورد
آن تواف��ق کردهاند« :نق��ض قطعنامه ،نقض
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برجام نیس��ت» .البته اوباما در جریان نشست
امنیت هس��تهای ،اقدامات ب��ه تعبیر خودش
تحریکآمیزی مانند ش��لیک موشکهایی
که شعار نابودی اسرائیل بر روی آنها نوشته
ش��ده ،را نقض روح برجام ،که از نظر وی
عبارت اس��ت از «ارس��ال س��یگنالهایی از
س��وی ایران به جامعه جهانی و ش��رکتها
مبن��ی ب��ر ع��دم درگیرش��دن در طیفی از
اقدام��ات تحریکآمی��ز که ممکن اس��ت
شرکتها را هراسان کند» ،دانسته است .در
مقابل ،ایران اعالم کرد که این موش��کها
برای اهداف دفاعی اس��ت و بهمنظور حمل
کالهک هستهای طراحی نشدهاند .موضوع
آزمایشهای موشکی ایران به شورای امنیت
کشیده شد ،اما باز هم هیچ اجماعی در این
مورد شکل نگرفت .در نهایت آمریکاییها
به تنهایی ش��ش شرکت و دو فرد ( 2تاجر و
 2شرکت مستقر در بریتانیا 2 ،شرکت ایرانی
و  2شرکت مستقر در امارات متحده عربی)
را ب��ه بهان��ۀ ارتباط با برنامه موش��کی ایران
تحریم کردند.
ای��ن تحریمه��ا باع��ث ش��کلگیری
بحثهای��ی در ای��ران در م��ورد احتمال
نق��ض برج��ام ی��ا روح این توافق ش��د.
عدهای با اشاره به بندی از نامۀ مقام معظم
رهبری ب��ه رئی��س جمه��وری در مورد
اجرای برجام ،که میفرمایند« :در سراسر
دوره  ۸س��اله وضع هرگونه تحریم در هر
س��طح و به هر بهانهای (از جمله بهانههای
تكراری و خودساخته تروریسم و حقوق
بشر) توسط هر یك از كشورهای طرف
مذاكرات ،نقض برجام محسوب خواهد
ش��د و دولت موظف اس��ت طب��ق بند ۳
مصوب��ه مجلس اقدامه��ای الزم را انجام

ده��د و فعالیتهای برجام را متوقف كن��د» ،معتقدند که برجام
نقض شده اس��ت .عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه ،در
ای��ن مورد گفته اس��ت« :از دید ما اعم��ال تحریمهای جدید در
ارتباط با فعالیتهای موش��کی ایران نقض برجام اس��ت چرا که
اصل برای ما فرمایش��ات مقام معظم رهبری اس��ت ،ولی از دید
خود برجام تحریمهای موشکی نقض برجام نیست».

بهنظ�ر میرس�د مطلوبتری�ن گزینه برای
غرب در رابطه با ایران ،وجود یک جمهوری
اسلامی مهار شده و دارای حد متوسطی از

قدرت در منطقه است؛ یعنی یک بازیگر فاقد
ق�درت تعیینکنندگ�ی و تأثیرگ�ذاری زیاد؛
که امکان تس�لط بر منطق�ه و تهدید منافع

غرب بخصوص آمریکا را نداش�ته باش�د ،و
از سوی دیگر ،یک بازیگر نه چندان ضعیف،
که ضعف آن هم منطقه را آش�فتهتر نس�ازد

و هم ت�وازن قوای منطق�های را برهم نزند.

آیا آزمایشهای موش��کی نقض قطعنامه  2231شورای امنیت
اس��ت؟ آمریکا و س��ه کش��ور اروپایی (بریتانیا ،فرانسه و آلمان)
این آزمایشها را «ناس��ازگار با» 1و «سرپیچی از» 2قطعنامۀ مذکور
دانستهاند و در اواخر ماه مارس در نامۀ مشترکی به رئیس دورهای
ش��ورای امنیت و دبیرکل س��ازمان ملل ضمن اعالم این نکته که
موشکهای آزمایش ش��ده «ذاتاً قابلیت حمل سالحهای هستهای
را دارند» ،خواس��تار «پاس��خ مقتضی» به این اقدام ایران شدند(که
البته همانگونه که اش��اره ش��د در نهایت ش��ورای امنیت به هیچ
اجماعی در این مورد دس��ت نیافت) .به هر حال در قطعنامه 2231
از ایران خواسته شده تا از «طراحی موشکهای بالستیک با قابلیت
1. Inconsistent with
2. In defiance of
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پرتاب س�لاحهای هستهای» خودداری کند .در باال عنوان شد که
طبق ارزیابی تیم ناظر بر تحریمهای ایران ،موش��کهای بالستیکی
ک��ه قابلیت حم��ل حداقل  500کیلوگرم بار و ب��ردی معادل 300
کیلومتر داش��ته باشند ،قابلیت حمل سالح هستهای دارند .موشک
ق��در Fو قدر Hبه ترتیب دارای س��ر جنگی  700و  650کیلوگرم
و ب��ردی مع��ادل  2000و  1700کیلومت��ر هس��تند .از ای��ن رو هر
چند مقامات ارش��د سیاس��ی و نظامی ای��ران میگویند که هدف
و منظور ایران ،دفاعی اس��ت و طراحی این موش��کها بر اس��اس
نیازهای دفاعی کش��ور است ،اما طبق محاسبات طرف مقابل ،این
موش��کها «قابلیت» حمل سالح هستهای را دارند .به هر حال این
واقعیتی است که قطعنامه میگوید «طراحی موشکهای بالستیک
با قابلیت حمل س�لاحهای هس��تهای» و نه «طراحی موش��کهای
بالس��تیک با هدف و نیت حمل سالحهای هستهای» .این در حالی
اس��ت که ایران هیچگاه نگفت ه اس��ت که قطعنامه  2231ش��ورای
امنیت را نقض نمیکنی��م و از همان ابتدا دایماً اعالم کردهاند که
حاضر نیس��تند در مباحث نظامی و موش��کی درخواستهای این
قطعنامه را اجابت کنند.
چشمانداز پیشرو و سناریوی مطلوب
بهنظر میرس��د غربیها و بهوی��ژه آمریکاییها تمای��ل دارند در
کن��ار تعامل با ایران در برخ��ی حوزهها ،به تالش خود برای مهار
و بازدارندگی کش��ورمان در مس��ائلی مانن��د برنامههای نظامی و
موش��کی و همچنین سیاس��تهای منطقهای ،ادامه دهند .در واقع
در حوزهه��ای مورد اختالف ،آنها تالش خواهند کرد هزینههای
سیاس��تها و اقدام��ات جمهوری اس�لامی ایران را به بیش��ترین
میزان ممکن برس��انند .اعمال محدودیته��ا و تحریمهای جدید
ب��ه بهانۀ تروریس��م ،حقوق بش��ر و برنامۀ موش��کی و نیز اجرای
برجام بهش��یوهای ک��ه ایران نتواند از مزیته��ا و فرصتهای آن
بهطور کامل اس��تفاده نماید ،جزئی از چنین سیاستی خواهد بود.
بهخصوص در بحث برنامه موش��کی ،بهنظر میرسد این امکان و
احتم��ال وجود دارد که غرب جدال دیگری مانند آنچه در رابطه
با برنامۀ هستهای علیه کشورمان به راه انداخت ،راه بیندازد که این
را باید هشداری جدی تلقی کرد .مارک تونر ،سخنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا ،در اوایل ماه مارس در رابطه با برنامۀ موش��کی
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ایران گفته بود که ایاالت متحده با استفاده
از ابزارهای��ی مانند تحری��م« ،به همکاری
نزدیک با شرکایش در سراسر جهان برای
ُکند ک��ردن و تنزل برنامۀ موش��کی ایران

ادامه خواهد داد».
اما این رویکرد میتواند بخش پنهان
و خطرن��اک دیگری نیز داش��ته باش��د.
درگیر نمودن جمهوری اسالمی ایران در
مسابقۀ تسلیحاتی بهویژه با رقبا و دشمنان
منطقهای و همچنین درگیرس��ازی بیشتر
کش��ورمان در بحرانهای منطقه میتواند
جزئ��ی از این بخش پنه��ان و خطرناک
باشد .بر اساس ارزیابیها ،ایاالت متحدۀ
آمریکا در  6سال اول ریاست جمهوری
ب��اراک اوبام��ا ،قراردادهای��ی به ارزش
حدود  50میلیارد دالر برای انتقال سالح
به عربس��تان سعودی ،با این کشور منعقد
کرده است .تنها در نشست کمپ دیوید
 2015اوباما با س��ران کش��ورهای عضو
ش��ورای همکاری خلیج فارس (نشستی
که هدف آن کاهش هراس کش��ورهای
عضو این شورا نس��بت به توافق هستهای
عنوان ش��ده بود) آمریکا پیشنهاد فروش
 33میلیارد دالر س�لاح را به اعضای این
ش��ورا ارائه داده اس��ت .گزارش ساالنه
مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک،1
نش��ان میدهد در س��ال  2015عربس��تان
س��عودی با هزین��ۀ نظامی مع��ادل 81/9
میلیارد دالر ،بع��د از آمریکا و چین ،در
2
رتبۀ سوم جهان قرار داشته است(سیپری
یا موسس��ه تحقیق��ات صل��ح بینالمللی
استکهلم میزان هزینههای نظامی عربستان
1. The International Institute for Strategic
Studies
2. SIPRI

تحلیل

در  2015را  87/2میلی��ارد دالر ب��رآورد
نموده اس��ت) .دیگر همس��ایگان جنوبی
ایران نیز خریدهای تسلیحاتی گستردهای
داش��تهاند و بودجههای دفاعیشان دایماً
در حال افزایش بوده است .این وضعیت
باعث شکلگیری نوعی معمای امنیت و
در نتیجه ،چرخهای از افزایش خریدها و
هزینههای تسلیحاتی و نظامی شده است.
درگیر شدن ایران در چنین چرخۀ رقابت
تسلیحاتی نه تنها میتواند بسیار خطرناک
باشد ،بلکه هدف اصلی غربیها در مورد
کشورمان ،یعنی مهار و بازدارندگی آن،
را با هزینۀ پایینی برای آنها تأمین میکند.
در بحرانهای سوریه ،یمن و عراق و در
وضعیت لبنان نیز بهنظر میرسد غرب از
اینکه ایران هر چه بیشتر در این بحرانها
درگیر ش��ود ،ت��ا از این طری��ق توان آن
کاهش یابد ،اس��تقبال میکن��د و این را
راه کمهزین��ۀ دیگری برای مه��ار ایران
میبیند .در مجموع تعمیق درگیری ایران
در چنی��ن مس��ائلی ،ه��دف اصلی غرب
از مهار یا بازدارندگی را با هزینۀ بس��یار
کمی برای آنها تأمین میکند.
در برخ��ورد ب��ا چنی��ن س��ناریویی،
جمه��وری اس�لامی ای��ران در درجۀ اول
باید محیط بازی را که ممکن است غرب
ب��رای آن تعری��فکن��د ،شناس��ایی و از
کمهزینهتری��ن و مطلوبترین گزینههای
در دسترس برای پیشبرد منافع خود استفاده
نماید .بهنظر میرس��د مطلوبترین گزینه
برای غ��رب در رابطه با ایران ،وجود یک
جمهوری اس�لامی مهار شده و دارای حد
متوس��طی از قدرت در منطقه است؛ یعنی
یک بازیگ��ر فاقد قدرت تعیینکنندگی و

تأثیرگذاری زیاد؛ که امکان تس��لط بر منطقه و تهدید منافع غرب
بخصوص آمریکا را نداش��ته باشد ،و از سوی دیگر ،یک بازیگر
نه چندان ضعیف ،که ضعف آن هم منطقه را آشفتهتر نسازد و هم
ت��وازن قوای منطقهای را برهم نزند .به هر حال اگر چنین تحلیلی
به واقعیت نزدیک باش��د ،که شواهد محکمی هم به لحاظ عقلی
و هم از لحاظ تجربی برای ج��دی گرفتن آن وجود دارد ،بهنظر
میرس��د بهترین و کمهزینهترین گزینه برای جمهوری اس�لامی
ایران ،تداوم و حتی تش��دید رویک��رد دیپلماتیک مبنی بر تعامل
گسترده و سازندۀ کنونی خود با جهان باشد.
در واق��ع باید تالش کرد دیگران بهویژه بازیگران تأثیرگذار
در مس��ائل جهانی و منطقهای را در مسائل و حوزههای مرتبط با
خود درگیر نمود ،تا هزینۀ «مهار ایران» برای آنها هر چه بیش��تر
باال رفته و در مقاب��ل ،منفعت «تعامل با ایران» برای آنها افزایش
یاب��د .چنین رویکردی در بلندمدت ،تعامل را جایگزین تقابل و
مهار ایران خواهد نمود و از این طریق سیاس��ت «تعامل همراه با
بازدارندگی یا مهار» آمریکا در مورد ایران تضعیف خواهد شد.
نتیجهگیری
روابط ای��ران و غرب از ابتدای انقالب تا کن��ون ،پر از چالش و
تنش بوده اس��ت .در یک دهۀ گذش��ته ،بهویژه چند س��ال اخیر،
بحث هس��تهای این فضا را تش��دید کرده بود .مذاکرات هستهای
و توافق جامعی که بدنبال این مذاکرات س��خت و فش��رده ایجاد
ش��د ،ش��رایط را برای تغییر این فضا و بهبود مناسبات میان ایران
و غرب فراهم نموده اس��ت .بعد از اجرای برجام ،تحوالت مثبتی
میان ایران و کش��ورهای اروپای��ی اتفاق افت��اده و روند ترمیم و
توس��عۀ همکاریها می��ان ته��ران و پایتختهای اروپایی نس��بتاً
س��ریع و گس��ترده بوده اس��ت و در مواردی نیز ش��اهد تعامالت
همکاریجویان��های می��ان ای��ران و آمری��کا بودهایم(مانند بحث
آزادی س��ربازان نی��روی دریای��ی آمریکا ،تبادل چن��د زندانی و
موافق��ت آمریکا با پرداخت  1/7میلی��ارد دالر به ایران بابت عدم
انج��ام تعهدات تس��لیحاتی خود به کش��ورمان در دهۀ  .)1970با
وجود این روند متفاوتی نیز در جریان بوده است که بر اساس آن
بهرغم لغو یا توقف تحریمها بر اس��اس تعهدات توافق جامع ،در
عرصۀ عمل هنوز مش��کالتی در مسیر اجرای این تعهدات وجود
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دارد ،که مانع بهرهبرداری از مزیتها و فرصتهای این توافق از
سوی جمهوری اسالمی ایران میشود.
برخی از این مش��کالت ناش��ی از عدم هماهنگی و اجماع در
ایران بر س��ر چگونگی بهرهب��رداری از فرصتهای بعد از توافق
است .در واقع بهنظر میرسد نهادها ،جریانها و گروههای سیاسی
هنوز نتوانستهاند از مرحلۀ جدال بر سر اینکه آیا در شرایط موجود
و بر اس��اس واقعیتهای کشور ،برجام گزینۀ مطلوبی برای ایران
محس��وب میش��ود یا خیر ،به اجماعی نسبی دس��ت یابند .بخش
عمدهای از این مسئله ناشی از نگاه جناحی و سیاسی به این توافق
و ن��ه ن��گاه بلندمدت و کالن ب��ه منافع ملی اس��ت .وجود برخی
مش��کالت نهادی و س��اختاری در اقتصاد ایران نیز مزید بر علت
شده اس��ت .درهمآمیختگی سیاس��ت و اقتصاد بهشکل شدید و
گسترده و تعیینکنندگی سیاست در جهتدهی به دستورکارهای
اقتصادی ،انحصارهایی که در طول یک دهۀ گذشته شکل گرفته،
فسادهای کالنی که گوشههایی از آن برمال گشته و برخی قوانین
و روندهای اداری بازدارنده و تضعیفکنندۀ فضای کسب و کار
از جملۀ این مشکالت نهادی و ساختاری محسوب میشوند.
بخش مهمی از مش��کل نبود امکان اس��تفادۀ ایران از مزیتها
و فرصتهای برج��ام نیز به کارش��کنیهای آمریکاییها و عدم
تمایل آنها به بهرهبرداری مناس��ب ای��ران از این فرصتها مربوط
میش��ود .البته آنها ادعا میکنند که ب��ه تعهدات خود پایبند بوده
و از ای��ن به بعد هم ت��ا زمانی که ایران به اج��رای تعهدات خود
ادامه میدهد ،پایبند خواهند ماند .با وجود این برخی از اقدامات
آنها مانن��د تحریم دالر و اج��ازه ندادن به بانکه��ای ایرانی در
اس��تفاده از مجوز  U-turnعم ً
ال به فلسفۀ توافق از نظر ایران ،که
همان اس��تفاده از فرصتهای آن برای احیاء و ترمیم اقتصاد خود
میباش��د ،ضربه میزند .ممکن اس��ت ادعا ش��ود که این تحریم
ارتباطی با بحث هس��تهای ندارد ،اما واقعیت این است که اجرای
تعه��دات برجام را تح��ت تأثیر قرار میده��د .تحریمهای جدید
آمریکا در حوزۀ موش��کی نیز روند چالشبرانگیز دیگری است
که در روابط ایران و غرب بهویژه آمریکا وجود داشته و در آینده
نیز احتمال دارد باعث مسائل و مشکالت جدیدی میان آنها شود.
در مجموع بهنظر میرسد غرب و بهویژه آمریکا ،سیاست «تعامل
همراه با بازدارندگی» را در رابطه با جمهوری اسالمی ایران ادامه

خواهن��د داد که ای��ن میتواند هزینههایی
برای کشورمان در در بر داشته باشد.
در پی��ش گرفت��ن ی��ک رویک��رد
دیپلماتیک فراگیر مبتنی بر تعامل گسترده
و س��ازنده با جهان ،میتواند مزیت چنین
رویکردی را برای آمریکا تقلیل دهد و در
مقاب��ل ،توان ای��ران را در مواجهه با چنین
رویک��ردی تقویت نمای��د .در واقع تعامل
گسترده و سازنده با جهان و درگیر نمودن
دیگ��ران در رابطه با خ��ود در حوزههای
مختلف ،باعث افزای��ش تمایل دیگران به
گزین��ۀ «تعامل» با ای��ران و کاهش رغبت
آنها ب��ه «مه��ار و بازدارندگ��ی» در برابر
کشورمان خواهد شد.



