بمباران گســترده هوایــی که هدف اصلــی آن کاهش توان
سیاســی و نظامــی ایــران اســت(aerial bombardment
 )massiveو جنگ کامل و تمام عیار)Total War(.
ســناریو اول ،مطلــوب امریکاییها نیســت و آنهــا را به
هدفشــان نمیرســاند و امکان توســل بــه ســناریو آخر را
هــم ندارنــد .بنابراین احتمــال بمبــاران گســترده هوایی
وجود دارد .این گزینه توان سیاســی و نظامی کشــور هدف
را کاهــش میدهد اما بههرحــال محدود اســت .احتمال
جنگهــای برنامهریــزی شــده هــم  5درصــد اســت امــا
احتمال وقوع جنگهای تصادفی بیشــتر اســت .هرچند
در ماههــای اخیر حــوادث دریایی میان نیروهــای ایرانی و
امریکایــی کاهش یافته اســت و احتمال وقــوع یک جنگ
نظامی و تصادفی را کاهش داده اســت .در چنین فضایی
برداشــت اشــتباه یا خطای محاســباتی میتوانــد عاملی
برایآغازجنگتصادفیباشدکهالبتهدرچندماهاخیردو
طرف از آن پرهیز کردهاند.
بــا وجــود احتمــال بهرهگیــری امریکاییها از
گزینه حمله نظامی ،آنها همچنان پیگیر سیاست
اجماعســازی علیــه برنامههــای موشــکی ایــران
هستندتاچهاندازهاینسیاستازطرفاروپاییها
موردتوجهاست؟
بــه هر حــال آنها هم کمــاکان معتــرض فعالیتهای
موشــکی ایران هســتند .امکان چنین اجماعی در شــرایط
کنونــی وجــود نــدارد .نگرانــی اروپــا از رونــد فعالیتهای
موشــکی ایــران به بــرد موشــکها بــاز میگــردد .نگرانی
اروپاییها از امریکا بیشتر اســت زیرا چنانچه موشکهای
ایراندرمرزهایشمستقرشود؛کشورهاییکهدرمحدوده
ایــن برد قــرار میگیرنــد ،احســاس خطر میکننــد که این
مســأله کشــورهای اروپایی را شــامل میشــود .بــه میزانی
کــه هــر کشــوری در معــرض بــرد موشــکهای پرتابــی از
مرزهــای ایــران قــرار میگیرد ،آن کشــور احســاس خطر و
تهدیــد میکند .بحــث اصلی بر ســر برد موشکهاســت.
آنهــا میداننــد که موشــک یک ســاح دفاعــی و متعارف
اســت .هیچ کــس نمیتوانــد بگوید تــو چرا موشــک 700
کیلومتری داری؟ اما چنانچه برد موشــکها افزایش پیدا
کنــد میگویند اینطور که پیش رود ایــران چند وقت دیگر
موشــکهایی با بــرد 3000و بعد 5000کیلومتر میســازد
و بعد میتواند کشــورهای اروپــای غربی را هم در معرض
تهدید و خطر قرار دهد .ضمن اینکه نگران هم هستند که
ایران برنامه هســتهای هم دارد و میتواند کالهک درست
کند و این کالهک اتمی را روی موشــک ســوار کند .بنابراین
میگوینــد بهتر اســت که از حــاال جلوی ایــران رابگیرند نه
آنکه بعد از دســتیابی به توانمنــدیاش با آن مذاکره کنند
یعنی از حاال آن را کنترل کنند بهتر از آینده است.
خــبمخالفــتامریــکاواروپــادرضدیتبا
برنامه موشــکی ایران در حالی است که واشنگتن
میکوشــد این وجه مشــترک را به توافق هستهای
گره بزنــد و از این طریــق اروپا را به تغییــر و اصالح
برجــام وادار کنــد؛ ارزیابــی شــما از ایــن ســناریو
چیست؟
اگر اروپا سیاست راضی کردن امریکا ()appeasement
را برای نگه داشــتن این کشور در برجام پیگیری کند و برای
ایــن کار ،ایــران را بابــت برنامههــای موشــکیاش تحــت
فشــار قرار دهــد ،وضعیــت پیچیــدهای بهوجــود میآید.
امکان ادامه اجرای برجــام از دو طریق وجود دارد؛ اجرای
صادقانــه ،اجــرای ناصادقانــه .اجــرای صادقانــه برجام
بهنفــع همــه کشــورهای طــرف توافــق هســتهای اســت و
اجــرای ناصادقانــه برجــام دو روش دارد :روش ترامــپ و
روش ســناتور کورکر .روش ترامپ بــر مبنای خروج امریکا
از برجام اســت امــا روش کورکرابعــاد پیچیده تــری دارد.
روش رئیس جمهوری امریکا نســبت به کورکر برای ایران
کم هزینهتر است .اگر ترامپ از توافق هستهای خارج شود
اروپاییهــا تــاش میکنند ایــران را برای مانــدن در توافق
هســتهای متقاعــد کننــد .روش ترامــپ بــر مبنــای خروج
یکدفعهازبرجاماست.
طرح کورکر برای ایران پیچیدهتر و سختتر است و سه
بخش اصلــی دارد -١ :کنگره امریــکا قانونهای تحریمی
علیهایراندرحوزههایغیربرجامیاعمالکند-٢.دولت
این کشــور بهدنبال تشــدید فشــار بر ایران از طریــق ایجاد
نظام راســتیآزمایی قویتــر و اجرای قویتــر برجام برود
و بهعبــارت دیگــر بهدنبال تشــدید فشــار بــر ایران بــا ابزار

با این حال ایران نباید از گفتوگو
درباره مسائل مختلفی که گاه مبنای
فشار علیه آن میشود ،خودداری
کند .پیش از این هم در داخل کشور
با مذاکره هستهای و با شعار «انرژی
هستهای حق مسلم ماست» مخالفت
میشد اما در نهایت مذاکره کردیم.
ببینید ما اکنون با امریکا در یک نبرد
بینالمللی هستیم که به داخل
ایران و امریکا محدود نمیشود.
باید با هوشمندی دریابیم که چه
موضعی بگیریم که شمار کسانی که
در دنیا طرفدار ایران هستند ،تقویت و
مخالفانش تضعیف شوند

ظرفیتهــای موجــود در این توافق باشــد -٣ .ایالتهای
مختلف امریکا با توجه بهنظام فدرالی این کشور بر حجم
فشارهای ایالتی بر ایران بیفزایند .چنانچه امریکا از توافق
خارج شود ،این کشور در سطح بینالملل منزوی میشود
امــا اجرای بــد برجام که روش مد نظر کورکر اســت ،هدف
خروج ایران از برجام را مد نظر قرار داده تا کشورمان با این
کاردرسطحبینالمللیمنزویشود.
چنانچه گزینه خــروج امریــکا از برجام عملی
شــود،چهچشــماندازیبــدونحضوراینکشــور
برایتوافقهستهایمیتوانمتصوربود؟
چهــار گزینــه پیــش روی ایــران بهعنوان طــرف اصلی
توافق هســتهای وجــود دارد؛  -1کشــورمان همچنان که به
تعهداتــش پایبند بــوده ،بــه این رویــه ادامه دهــد .یعنی
چنانچــه کشــورهای اروپایــی ،روســیه و چیــن و بقیــه دنیا
تعهدات خــود در برجــام را همچنــان اجرا کردنــد ،ایران
هــم به اندازه تعهداتش بر اســاس چیزی کــه تاکنون اجرا
کــرده نه کمتــر و نه بیشــتر به برجــام پایبند بمانــد -2 .اگر
امریــکا برجام را آتش بزنــد ما آن را پــاره میکنیم -3 .اگر
امریکا از برجام خارج شــد ،ایران متناسب با خروج امریکا
از تعهدات خــود میکاهد .بدین معنا که مثــاً اگر ذخیره
اورانیوم ما ٣٠٠کیلو باشد با خروج امریکا از برجام آن را به
 ٤٠٠کیلو افزایش دهیم -٤ .اگر امریکا از برجام خارج شد،
ایــران بر عکس ،تعهدات خود را افزایش دهد و اعالم کند
برای نشان دادن حسننیت بهجهان ،تعهدات خود را به
بیش از حد موجود در برجام افزایش میدهد.
معتقدم در این گزینهها ،احتمــال پیگیری موارد دوم
و چهــارم کم و احتمال گزینه اول و ســوم زیاد اســت .ایران
میتوانــد بــه اروپاییهــا بگوید که مــا به گزینه ســوم عمل
میکنیــم امــا در نهایت بــه گزینــه اول هم رضایــت دهد.
چنانچه گزینه اول عملی شود ،شــرط ایران باید این باشد
که از منافع اقتصادی برجام محروم نشــود و اروپا از عهده
جبراناقتصادیخروجامریکاازبرجامبرمیآید.اگراروپا
به این تعهدات خود عمــل نکند ،ایران میتواند از برجام
خارج شــود .اروپــا امکان ایســتادن مقابل امریــکا را دارد و
میتواندبهکمپانیهاوشرکتهایخودتضمینبدهد.
تــواناروپــابــرایایــنایســتادگیچهانــدازه
است؟
توافق هســتهای به  ٤دلیل برای اروپاییها مهم است،

نخستآنهامعتقدنددرحلاختالفهستهایودستیابی
به برجام نقش اصلی را داشتهاند .دوم،معتقدند برجام،
پیروزی دیپلماســی بر جنگ اســت .ســوم ،برجــام را یک
ســند مهم در زمینه منع اشــاعه میدانند .چهارم ،برجام
را پیــروزی چندجانبهگرایــی بر یکجانبهگرایــی میدانند.
اگــر امریــکا از برجام خــارج شــود ،یک احتمــال مقاومت
اروپاســت و احتمال دیگر پذیرفتن گرههــای درهم تنیده
رابطه با امریکاســت که ممکن اســت باعث شود به دلیل
این رابطه پیچیده ،مقابل امریکا ایستادگی نکند .اما نکته
اینجاســت که اگــر اروپاییها در برابر خواســته امریکا کوتاه
بیایند ،این امر به معنای تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا در
برابر امریکاســت .خب باید دید که آیا اروپاییها حاضر به
پذیرشچنینفضاییهستند؟
بحثتشــکیلکارگروهمشــترکاروپاوامریکا
برایاصالحبرجامچهاندازهجدیاست؟
ایــران که با بازگشــایی هــر مذاکــرهای دربــاره موضوع
هســتهای مخالــف اســت ،ســایر کشــورهای طــرف توافق
هســتهای هــم همیــن طــور .در واقــع هــر اقدامی کــه آنها
انجــام میدهنــد بــرای جلب رضایــت ترامــپ در جهت
حفــظ توافق هســتهای اســت .ایــن موضــوع را حتی خود
امریکاییهــا و رکــس تیلرســون کــه در حــال پیگیــری این
موضــوع اســت ،بخوبــی میداننــد .منتهــی اروپاییها به
دنبــال فریــب دادن ترامــپ هســتند .اکثریــت مســئوالن
امنیتــی و سیاســی نزدیــک بــه ترامــپ میدانند کــه باقی
ماندن امریکا در برجام در مجموع به نفع این کشور است.
امادرعینحالمیخواهندفضارابهنحویمدیریتکنند
کــه در عین حفظ پایبندی امریکا بــه برجام ،فضا را طوری
نشــان دهنــد که گویــی او بــه وعــده انتخاباتــیاش درباره
برجام عمل کرده است.
اینهدفازچهمجراییقابلیتاجراییشدن
دارد؟
کنگره عهدهدار انجام بخشــی از این مسئولیت است و
بخشــی از آن نیز به اروپاییها محول شده است .ایران باید
خود را برای سناریوی خروج امریکا از برجام آماده کند و به
اروپا فشــار بیاورد که در ایران مخالفتهای جدی با تداوم
اجــرای برجام وجود دارد چرا که طرف مقابل به تعهدات
خــود وفــادار نبــوده اســت .اروپاییها هــم بایــد بدانند که
توافق هستهای از سوی برخی جریانهای داخلی ایران در
معرض خطر قرار دارد که واقعاًهم این طور اســت .ایران
بایــد به این ســمت بــرود که بگوید اگــر ما از منافــع برجام
بهرهمنــد نشــویم ،از برجام خارج خواهیم شــد .این بدان
معنا اســت که شــرط حضور ایران در برجام ،منتفع شدن
از آن اســت .مقامات کشورمان باید با در نظر گرفتن سود و
زیان خود ،درباره بقا یا خروج از برجام تصمیمگیری کنند
چنانچه منافع حاصل از حفظ برجام بر زیان فروپاشی آن
افزون شد ،در برجام بمانند.
اروپاییهــا در همین چارچوب بــه ترامپ قول دادهاند
که سر مسأله موشکی و حقوق بشر به ایران سخت بگیرند
اما مشکل ترامپ برجام است او خواهان تغییر این توافق
اســت .اینکه تیلرســون دنبال تشــکیل کارگروه مشترک با
اروپاســت به این دلیل اســت که به ترامــپ بگوید عالوه بر
بحث موشــکی ،تغییرات مد نظر او در برجام را نیز اعمال
کرده است.
یعنیازطریقکارگروهمشترک؟
در حقیقــت موضوع تشــکیل کارگــروه به نوعــی برای
اتالف وقت جهت پیشــبرد اجرای برجام برجســته شــده
اســت .یعنی این طــور کــه اروپاییها به ترامــپ میگویند
تحریمهایایرانراتعلیقکنتاببینیمدرمرحلهبعدچه
میشود.امااینروندبهضررایرانشدهاستیعنیامریکا
کاری کرده که از اروپا گرفته تا چین و روسیه تالش میکنند
ترامپ از برجــام بیرون نرود یعنی بــرای جلوگیری از این
اقدام ،همه کشورهای طرف توافق ،سیاست راضی کردن
ترامپرادنبالمیکنند.
خبچنانچهایرانماندندرتوافقهستهایرا
برگزیندالزمهبهرهگیریازمواهبآنتاسطحیبه
موضوعفعالیتهایموشــکیاشگرهمیخورد
جایی کــه اروپاییها هم بــرای راضی نگه داشــتن
ترامپ در برجام و هم بــرای رفع نگرانیهای خود
بحث مذاکره موشکی با ایران را جدیتر از گذشته
پیگیری میکنند ایران در چنین شــرایطی چه باید
بکند؟
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