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دولتهاي نهم و دهم در  8س��ال فعاليت خود بيشترين درآمدهاي نفتي تاريخ كشور ،از زمان ملي
ش��دن صنعت نفت را کس��ب کردند ،اما با وج��ود اين درآمدهای طالیی و سرش��ار ،طی ماهها و حتي
س��الهاي پيش از خردادماه  ،1392مشكالت اقتصادي و مالي ،وضع نامطلوبي را بر كشور حاكم كرده
بود؛ امري كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر روند انتخابات نيز تأثيرگذار بود .عالوه بر بحرانهاي
اقتصادي در داخل كشور ،كشور در انزواي بينالمللي به سر ميبرد .استراتژی تهاجمی نسبت به غرب،
همراه با نگاه به شرق-كه با هدف جلب همکاریهاي بيشتر روسیه ،هند و چین در مذاکرات هستهای
دنبال ميشد -نافرجام بود.
در چنین ش��رایطی ،دكتر حس��ن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود اعالم کرد ،برنامه دولت وي
در سياس��ت خارجي ،تنشزدایی و گفتوگوی س��ازنده با هرکس و در هر زم��ان و مکان ،برای حل و
فصل مس��ائل موجود خواهد بود .روحاني در اشاره به اين رويكرد ،توجه ويژهاي به مذاكرات هستهاي
داش��ت .در حوزه داخلي ،هدف اصلي روحاني ،گش��ايش فضاي سياسي بود .آزادي زندانیان سیاسی،
رفع محدوديت براي فعاليت مطبوعات ،تعلیق فضای امنیتی در جامعه و در نهايت جلب همکاری همه
جانبه در جهت رفاه مردم و توسعه اقتصادی کشور ،از جمله اهدافي بود كه روحاني در كارزار انتخاباتي
خود بر آنها تأكيد كرد .با آغاز به كار دولت و با گذش��ت هرچه بيش��تر زمان ،مشخص شد اولويت دولت
روحاني ،حل مسأله هستهاي است .شايد به همين دليل بود كه وي در تحقق وعدههاي خود در حوزه
سياست داخلي ،توفيق چنداني كسب نكرد ،هرچند كه در اين ناكامي نميتوان ناهماهنگي برخي قوا
و موضعگيريهاي بخشهايي از جريان اصولگرايي را ناديده گرفت.
روحاني در ابتداي مسير مذاكرات هستهاي در دولت يازدهم ،با مذاكراتي روبهرو بود كه در گذشته
با  5+1صورت گرفته ،اما به نتایج چنداني منتهی نشده بود 6 .قدرت جهاني به همراه ايران ،بارها پشت
ميز مذاكره نشس��ته بودند ،اما هر بار تنها به اعالم اين خبر بسنده ميشد كه مذاکره به نتیجه نرسیده
اس��ت .بي نتيجه ماندن پي در پي مذاكرات ،اين مش��روعیت را برای  5+1ايجاد كرد تا از طریق شورای
امنیت س��ازمان ملل متحد يا با تحریمهای یکجانبه ،فش��ارها و محدوديتهاي اقتصادي گستردهاي
را بر ايران اعمال كنند .در اين دوره ،آن هم در فاصلهاي اندك ،ش��اهد تصويب  6قطعنامه در ش��ورای
امنیت ملل متحد بوديم كه محدوديت در زمينه دستيابي به مواد و تکنولوژی هستهای تا سیستمهای
موش��کی و سیس��تم دفاع متعارف را در بر ميگرفت .براي اجرا و نظارت بر اجراي اين تحريمها نيز نه
تنها رژيمهاي بازرسی در مناطق مختلف ،بلكه بازرسي از فرودگاهها و حتي دریای آزاد هم پیشبینی
شده بود .با وجود اين دشواريها كه خود ميتوانست سبب سختتر شدن روند مذاكره شود ،روحاني،
مذاکرات را در جهتی مناس��ب س��وق داد تا اينكه در پايان ،به نتایجی مثبت دست يافت .در اين ميان،
نباي��د نقش گفتوگوها و رايزنيهاي روحاني در مجمع عمومي س��ازمان ملل يا ديدارهاي دوجانبه با
مقامات غربي را در شكلدهي و ايجاد انسجام در مذاكرات ناديده گرفت.
در مرحل��ه بعد ،ايران و طرفهاي مذاكره ،به بیانیه ژنو دس��ت يافتند كه خود به برداش��تن برخي
تحريمها منتهي ش��د .اين امر ،فضای جدیدی را آفريد كه س��بب ش��د در مرحله بعد ،در تفاهم لوزان،
آناتومی اساس��ی حل مسأله هستهاي ايران ،شكل بگيرد .روند مذاكرات در ادامه به توافق وين منتهي
شد كه خود ،موجد تصويب قطعنامه شورای امنیت مبني بر لغو تحریمهای شورای امنیت بود .اكنون
كه مس��أله هس��تهاي ايران از مرحله مذاكرات عب��ور كرده و به مرحله اجراي تفاهم يا برجام رس��يده
است ،س��ازمان بينالمللي انرژي اتمي ،نقش ويژهاي خواهد داشت .همچنان كه براساس متن برجام،
کمیس��یون حل اختالف نمایندگان ایران و  5+1تشکیل خواهد ش��د تا مواردي چون بروز اشكال در
بازرس��يها در آن حل و فصل ش��ود .در اين مرحله ،اگر نقض عهد از س��وي ایران تأييد ش��ود ،موضوع
ميتواند به شورای امنیت ارجاع داده شود .گرچه براساس متن برجام ،در اين مرحله ،حق وتوي روسیه
و چین براي جلوگيري از اعاده تحريمها س��لب ش��ده اس��ت ،اما بايد در نظر داشت كه موافقت شوراي
امنيت براي بازگش��ت تحريمها ،بدون بازتاب گس��ترده منفي جهانی نخواهد بود .اكنون پس از اعالم
توافق وقتي به مذاكرات هس��تهاي اي��ران و  5+1نگاه ميكنيم ،طوالنیتری��ن مذاکرات قرن حاضر را
پيش روي خود ميیابیم كه بعد از  12س��ال به نتیجه رس��يده است .از اين رو ،ميتوان آنچه را در وين
 8به دس��ت آمد ،تفاهمي تاریخی دانس��ت .اين تفاهم نه تنها در جهت صلح جهاني پیامدهای مثبتی
دارد ،بلكه در بلندمدت س��بب بهبود روابط كشورهاي خاورميانه نيز خواهد شد ،همچنان كه در کوتاه
مدت نگرانیهاي موجود برطرف ميشود .از اين رو ،اين تفاهم نه تنها موفقيتي بزرگ براي ايران ،بلكه
موفقتي براي اتحادیه اروپا و شورای امنیت نيز خواهد بود .در عين حال كه اين توافق ،دستاورد مثبت
دوران رياست جمهوري اوباما و دموکراتها در مقابل رقباي آنان محسوب ميشود.
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توافق ،زمینهساز
امنیتمنطقهای

کامران طارمي
استاد علوم سياسي و امنيت خاور ميانه دانشگاه تهران

ش��ايد بتوان گفت يکي از بزرگترين دس��تاوردهاي ديپلماس��ي ايران بعداز انقالب
اس�لامي همين توافق اخير وزارت ام��ور خارجه ايران در مذاکرات ب��ا گروه  5+1بوده
اس��ت .اما اينکه اي��ن توافق چه تأثيري بر ايران و امنيت خاورميانه خواهد داش��ت بايد
بگويم که اين موضوع مسأله بس��يار پيچيده اي نيست .اگر به تاريخچه خاورميانه نگاه
کنيد بهخوبي متوجه خواهيد شد ،هميش��ه عواملي که باعث بيثباتي در منطقه شده
دخالت قدرتهاي بزرگ در منطقه خاورميانه بوده اس��ت .يعني نحوه تعامالتي که بين
قدرتهاي بزرگ از يک سو و کشورهاي داخل منطقه از طرف ديگر وجود داشته باعث
بروز بحران ش��ده است .نمونه بارز آن لشگر کش��ي قدرتهاي بزرگ به منطقه و ايجاد
بيثباتي در آن اس��ت .بهعنوان مثال در سال  1978زماني که شوروي سابق افغانستان
را اش��غال کرد تمام منطقه جنوب آس��يا و منطقه خاورميانه دچار تشنج شد .به طوري
که اثر آن تا به امروز باقي مانده اس��ت .همچنين لشگرکش��ي امريکا به عراق در س��ال
 1990که باعث ش��د تمام منطقه دچار بيثباتي شود .اين در حالي است که اين حادثه
در س��ال  2003ميالدي پساز آنکه امريکا ،عراق را به اشغال خود درآورد بهطور کامل
صادق اس��ت .بهطوري که هماکنون شاهد هس��تيم در جريان اين لشگرکشي موجي
از بيثبات��ي منطقه را فرا گرفته و اثرات آن تاکنون باقي اس��ت که از نتايج آن پيدايش
گروههاي جهادي تکفيري همانند القاعده در عراق که به مرور زمان به داعش تغيير نام
داد .همچنين شکلگيري گروههاي جهادي ديگر همانند جبهه النصره و فتح و ...است
که تا به امروز منطقه خاورميانه را متش��نج کرده اس��ت .اين در حالي است که بالطبع با
توجه به اين رخدادهاي ناگوار اگر بين ايران و امريکا درباره مس��ائل هس��تهاي توافقي
صورت نميگرفت به احتمال زياد ،باعث درگيري نظامي بين دو کشور و در نتيجه وقوع
جنگ جديدي در منطقه ميشد و باز هم کل منطقه از اين وضعيتي که در حال حاضر
دارد بيثبات تر ميشد که البته با اين توافق فکر ميکنم يکي از عوامل مهم تشنجزا در
روابطايران و امريکا و همچنين در خاورميانه رفع گرديد.
اما نکته حائز اهميتي که وجود دارد اين است که اين توافق يک اتفاق نادر و بينظير
در حوزه بينالملل اس��ت ک��ه در مثبت بودن آن هيچ ش��ک و تردي��دي وجود ندارد.
از ديدگاه ما ايرانيان آنچه بس��يار مهم ميباش��د ،اين اس��ت که بتواني��م از تکنولوژي
کش��ورهاي ديگر بخص��وص اروپا و امريکا در پيش��رفت ايران اس��تفاده کنيم .زيرا در
بس��ياري از موارد خألهايي داريم که هنوز نتوانس��تهايم به آن ت��وان فني و تکنولوژي
برس��يم .بهعنوان مثال در صنعت نفت و پتروش��يمي اين خألها بس��يار مشهود است
و باي��د بتوانيم از توانايي ش��رکتهاي ديگر به��رهالزم را ببريم .البته اي��ن ديدگاه نيز
در کش��ورهاي مقابل به همين ترتيب اس��ت .در واقع ميتوان گفت :بس��ط و گسترش
روابط اقتصادي براي آنها نيز بس��يار مهم اس��ت .زيرا از ديدگاه آنها ايران يک کشوري
اس��ت که حدود  80ميليون نفر جمعيت دارد .از اين رو براي ش��رکتهاي امريکايي و
اروپايي بازار بس��يار خوبي محسوب ميش��ود .بههر صورت نتيجه اين توافق آن خواهد
بود که هرچقدر کش��ورها به هم ديگر نزديک تر شوند ،ضمن آنکه زمينههاي اقتصادي
تسري پيدا ميکند ،زمينههاي سياسي نيز بهبود خواهد يافت و باعث کاهش بيثباتي
و تش��نج در منطقه خواهد ش��د .اما ش��ايد يکي از دغدغههايي که بهطور عموم در بين
مردم و مسئوالن نظام وجود داشته باشد خواسته آژانس براي بازديد از مراکز هستهاي
در کش��ور است .بهطور معمول بازديدهايي که از س��وي آژانس بينالمللي انرژي اتمي
از تأسيس��ات کشورهاي عضو انجام ميشود ،براس��اس يکسري پروتکلهايي است که
در س��ابق در موردشان توافق شده اس��ت و به طور معمول اين موضوع به نحوي صورت
ميگيرد که حداالمکان ناقض حاکميت کش��وري که قرار اس��ت از آن بازديد صورت
گيرد ،نباش��د .به عبارتي اين بازديدها باعث نشود اطالعات محرمانه آن كشور به دست
كشورهاي ديگر بيفتد .با اين حال مطمئن هستم در بين صحبتهايي كه از سوي وزير
محترم امور خارجه كشور (آقاي ظريف) و همكارانش با كشورهاي طرف مقابل صورت
گرفته است حد و حدود اين بازديدها براساس پادمانهاي انرژي اتمي مشخص شده و
به حتم با زيركي و درايتي كه داخل دستگاه دولتي كشور موجود است به نحوي صورت
ميگيرد كه باعث سوءاستفاده دولتهاي غربي نگردد.
البته هميشه بهعنوان يك خطر موجود است و هيچ كشوري نميتواند تضمين كند
كه اگر بازديدي صورت گيرد نتايج منفي به دنبال نداش��ته باش��د اما به هر صورت اين
وضعيت منوط به اين اس��ت كه چگونه رفتار كنيم .اگر خوب مديريت كنيم هم مشكل
نبود اطمينان از س��وي كش��ورهاي طرف قرارداد حل خواهد ش��د و هم اينكه امنيت
دستگاههاي اطالعاتي نظامي كشور حفظ ميگردد.
ام��ا از نقاط قوت اين توافق بايد گفت :از نظر سياس��ي بار ديگر ميتوانيم در س��ايه
توافقي كه صورت گرفته يك روابط نرمال با س��اير كش��ورهاي ديگر داش��ته باش��يم.
همچنين با برداش��تن تحريمها بسياري از مس��ائل و مشكالتي كه با آن روبهرو هستيم
برطرف ميش��ود .البته نميتوان گفت كه تمام مش��كالتمان حل خواهد ش��د ،اما يك
بخش��ي از آن حل ميش��ود .در نتيجه رشد اقتصادي كه حاصل ميش��ود ميتواند به
مسأله بيكاري در كشور كمك كند .اما درباره نقاط ضعف اين توافق بايد گفت :در داخل
مذاكرات بينالمللي هر توافقي كه صورت ميگيرد درس��ت اس��ت ك��ه بازي برد ـ برد
اس��ت و هر دو طرف سود ميبرد و شكي نيست كه در اين توافق اخير هم دو طرف سود
ميبرند اما باالخره در برخي موارد ناچار ش��ديم كه با غربيها سازش كنيم .همانطور
كه آنها ناچار ش��دند در برخي موارد كوتاه بيايند ،به هر صورت محدوديتهايي اس��ت
كه در نتيجه اين توافقها صورت ميگيرد .يعني در عمل ما مجبور شديم تا پروژه فردو
را تعطي��ل نگ��ه داريم كه يك نقطه ضعف اس��ت .همچني��ن محدوديتهايي كه براي
صادرات و واردات تس��ليحات در نظر گرفتهاند از ديگر نقاط ضعف است .زيرا مجبوريم
تا مدت  5س��ال صبر كنيم ت��ا آزادانه به واردات و صادرات اس��لحه بپردازيم همچنين
براي برنامه موشكيمان به مدت  8سال محدوديت ايجاد شد به نحوي كه اجازه نداريم
آزادانه تكنولوژي موش��كي را وارد كش��ور كنيم این هم یک نقطه ضعف اس��ت .با اين
حال طبيعي اس��ت كه هر توافقي كه صورت ميگيرد يكسري نقاط قوت و ضعف در بر
داش��ته باشد ،اينگونه نميتوانيم بگوييم كه توافق صددرصد بايد طوري باشد كه تمام
خواستههاي كشور را برآورده كند.

