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گفتوگوباناص رهادیان،استاددانشگاهوصاحبنظرمسائلبینالملل

گزینههای ایران
برای برجام منهای امریکا
مریم ساالری
روزنامهنگار

در شــرایطی کــه رئیــس جمهــوری امریــکا از هیــچ
بهانهجویــی برای قــرار دادن اجرای برجــام در برابر
موانــع و دســتاندازها فروگــذاری نمیکنــد ،گزاره
مخاطرهآمیــز بــودن برنامههای موشــکی ایــران به
موضوع قابل اعتنایی در معادالت جاری مناســبات
ایران و کشــورهای غربــی در دوره پس از دســتیابی به
توافق هستهای تبدیل شده است .گزارهای که تحت
تأثیــر رویکرد غیــر منطقــی ترامپ بــرای مخدوش
کردن روند اجرای برجام ،برجســته شده و کشورهای
منظومــهغــرب را واداشــته تــا خواهــان بــه جریــان
انداختن مذاکرات موشــکی با ایران با هدف متقاعد
کردن رئیس جمهوری امریکا بــرای ماندن در توافق
هستهای باشند .درباره ابعاد پیدا و پنهان این رویکرد
با ناصرهادیان ،اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر مســائل
بینالملل گفتوگو کردیــم.هادیان در گفتوگوی
پیش رو ،چشــمانداز برجام منهای امریکا را بررســی
کرد.
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ایرانوقدرتهایبزرگدرشرایطیبادستیابی
بــهتوافــقهســتهایبــهاختالفــاتدرایــنزمینه
پایــاندادنــدکهبــهنظرمیرســدبرنامهموشــکی
ایران بــه بهانــه امریکا بــرای نقــض تعهداتش در
چارچــوببرجامتبدیلشــدهاســت.چــهاندازه
فضــای بینالمللــی بــرای تبدیل شــدن موضوع
فعالیتهای موشکی ایران به یک پرونده امنیتی
علیهآنمشابهآنچهدربارهبرنامههستهایاشرخ
داد،مهیاست؟
برنامه موشکی به دالیل متعدد ظرفیت تبدیل شدن
به پروندهای مشــابه پرونده هســتهای را ندارد و این مسأله
از توانایــی الزم بــرای اینکــه ایــران را تهدیدی بــرای صلح

و امنیــت بینالمللــی معرفــی کنــد ،برخــوردار نیســت.
نخســتین دلیل آن اســت که موشک یک ســاح متعارف
اســت و با هواپیما ،کشــتی و تانک تفاوت ندارد ،پس از این
نظر یک تفاوت اساســی با مسأله هستهای دارد .دوم همه
میپذیرند که باالخره موشــک بخشی از سالح دفاعی هم
اســت و هر کشوری از این سالح برای دفاع از خود بهرهمند
اســت در ایــن چارچــوب نگرانــی آنهــا بیشــتر دربــاره برد
موشکهاست و نه کلیت آن.
ســومین تفــاوت بــه پیشــینه گشــوده شــدن پرونــده
هســتهای ایران بــاز میگردد .باالخره ایــران ابتدا در زمینه
فعالیتهای هســتهای خود اقداماتی انجام داده بود و بر
اساستفسیرخودبرخیفعالیتهارابهوقتشبهآژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی اطالعرســانی و شفافســازی
نکــرده بــود ،اقدامــی کــه باعث شــده بود فضــای خاصی
علیــه برنامههــای هســتهایاش شــکل گیــرد که ایــن کار
بــه ســاخته و پرداخته شــدن ســناریوی تالش ایــران برای
تســلیحاتی کردن برنامههای هســتهایاش بســیار کمک
کرد .خب این مســأله هــم باز از روند برنامههای موشــکی
ایــران متفاوت اســت .بــا مجموع این شــرایط کشــورهای
غربــی در حالی کــه بعد از مدت زمانی قادر شــدند برنامه
هســتهای ایران را امنیتیســازی کنند و شــاخصهای این
امنیتی ســازی موفقشان ،قطعنامههای شــورای امنیت
ســازمان ملــل بــود ،دربــاره برنامههــای موشــکی ایــران
نمیتوانند چنین کاری کنند .ضمن آنکه مسأله هستهای
هم حساسیت ذاتی بیشــتری داشت و هم برخی مدارکی
کــه بر خالف ادعای ایران بود ،ابعاد دیگری پیدا کردهبود.
اما آن حساســیتها درباره مسائل موشــکی وجود ندارد و
اصلیترین دغدغه آنها برد موشــکهای ایران اســت؛ در
حوزه موشکی ،ایران حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.
مثــلتجربــهتنهــاگذاشــتنایــراندرجنــگ
تحمیلیعراقعلیهایران؟
بلــه ،در زمان جنــگ تحمیلی ایران بارهــا مورد حمله
قرار گرفت و هیچ کشــوری در ســطح بینالمللــی از ایران
حمایت نکرد .کمتر کشوری حاضر بود به ایران سالحهای
متناســب بفروشــد ضمــن آنکــه در شــرایطی کــه رقبــای
منطقــهای ایران از کشــورهای غربی تســلیحات ســنگین
نظامی میخرند ،ایران چگونه میتواند در برابر خطرات
و حمــات احتمالی از خــود دفاع کند؟ اگــر غرب خواهان

مذاکره با ایران پیرامون بحث موشــکی اســت باید پرونده
موشکی همه کشورهایی که در منطقه این قبیل تجهیزات
را در اختیــار دارنــد ،روی میــز قــرار بگیــرد .یــا بایــد همان
تجهیــزات به ایران فروخته یا باید روند تجهیز ســایرین در
منطقهنیزمتوقفشود.بنابرایندیگرکشورهانمیتوانند
ســاحهای متعــارف دفاعــی ایــران را با ادعای احســاس
ناامنیبگیرند.
نســبتفعالیتهایموشــکیایرانبابرجام
چیست؟
برنامه موشــکی ایران هیــچ ارتباطی به برجــام ندارد.
ایــن موضــوع در قطعنامه  2231شــورای امنیــت مطرح
شــده اســت و از مهارت تیم مذاکره کننده ایران بود که این
قطعنامه طوری تصویب شود که مبنای فشار علیه برنامه
موشــکی کشــورمان قرار نگیرد .یعنی چه کســی میتواند
ثابت کند موشکهای ایران طوری طراحی شده که بتواند
قابلیت حمل کالهک هســتهای را داشــته باشد .بنابراین،
ایــن مســأله پذیرفتــه شــده نیســت و امریکا هم بســختی
میتوانــد ادعای نقــض قطعنامه را از ســوی ایران مطرح
کند.آنهامیخواهندفضاسازیکنندودرواقعحرکتآنها
سیاسیاستنهحقوقی.
امادولتامریکابرنامهموشکیایرانراناقض
متنبرجاممیداند.
خیر ،دولتمردان امریکا بخوبی میدانند که قطعنامه
از برجام متفاوت است و در متن قطعنامه به ایران توصیه
شــده اســت فعالیــت مرتبط بــا موشــکهای بالســتیک
نداشــته باشد .امریکاییها نمیگویند ایران ناقض برجام
استبلکهمیگویندناقضروحقطعنامهاست.
چرا با وجــودی که ادعــای مخاطرهآمیز بودن
فعالیتهایموشــکیایرانبااقبالجدیازسوی
رقبــایاروپاییامریــکامواجهنشــده،امریکاییها
همچنانبهاینبهانهفشــاررابرایرانزیادکردهاند
وحتیازابزارتحریمهایجدیدبهرهمیگیرند؟
این فشــارها به خاطر اسرائیل اســت .ترامپ سیاست
تغییر رژیــم ایران را دنبال میکنــد 6 .جریان پیگیر تبدیل
کــردن سیاســت تغییر رژیم ایــران به اولویت در سیاســت
امریــکا نســبت بــه ایــران بودهانــد .اســرائیل ،البیهــای
اسرائیل ،عربستان ،البیهای عربستان ،مجاهدین خلق
(منافقین) و محافظهکاران جدید که شامل مسیحیهای
صهیونیســت نیز میشــود .ایــن گروههــا در دور ه رؤســای
جمهــور متفاوت امریکا تالش میکردند ایران را به عنوان
تهدید اصلــی به جامعه جهانی معرفی کننــد اما ترامپ
بــه دنبال ادغــام و ابهــام تهدیدها اســت تا نتیجــه بگیرد
کــه این ماهیت و ذات نظام در ایران اســت که مشکلســاز
اســت و نه رفتارهــای موردی .این در حالی اســت که اوباما
تهدیدها را از هم مجزا میکرد و مثالً سر موضوع هستهای
بــه طور مجــزا از ســایر موضــوع ها و مشــکالت با ایــران به
گفتوگو مینشست و در نتیجه به دنبال تغییر رژیم نبود
و میخواســت رفتــار ایــران را تغییر دهد ،امــا ترامپ از هر
فرصت اســتفاده میکند و همه موضوع ها را درباره ایران
بهصورتدرهمپیچیدهبهیکدیگرمرتبطمیکند؛ دولت
اواینکتحتفشاراسرائیلبیشازهرزماندیگرسیاست
تغییر رژیم ایران را دنبال میکند.
سازوکاراوبرایتحققبخشیدنبههدفتغییر
رژیمایرانچیســت؟ازطریقفشارهایداخلیدر
ایرانیاجنگ؟
در ســطح داخلی باید منابعی بــرای کودتا علیه نظام
داشــته باشــند یا امیدوار باشــند مردم ایران به ســطحی از
ناامیدی رســیده باشــند که نیروهــای نظامــی و امنیتی در
مواجهــه بــا اعتراضــات مردمــی امــکان کنترل اوضــاع را
نداشــته باشــند .احتمال پیگیــری این رویکــرد و بهنتیجه
رســیدن آن تقریبــاً صفــر اســت چرا کــه نظــام جمهوری
اســامی توان مدیریت امنیت کشــور را داراست .بنابراین
احتمال اســتفاده از ابزار جنگ علیه ایران همچنان وجود
دارد.
تحــتچــهشــرایطیممکناســتبــهگزینه
حملهنظامیبهایرانفکرکند؟
از طریــق جنگهــای برنامهریزی شــده و تصادفی اما
بیشــتر نگــران جنگهــای تصادفی هســتم .ســه ســناریو
دربارهجنگبرنامهریزیشدهوجود دارد:
جنگ مقطعی کــه مثالً  ٢٠٠هدف نظامی و هســتهای
مشــخص را هــدف قــرار میدهــد (،)surgical attack

