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نگاه دیگران

نوشتار حاضر، برگرفته از مقاله جیمز رابینز، عضو ارشد امور امنیت ملی در شورای سیاست خارجی 
آمریکا در واشینگتن دی. سی. است. وی که نگاه بدبینانه ای به برجام و سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران دارد، اس�تدالل می کند ایران برجام را صرفًا به عنوان ابزاری برای از بین بردن تحریم  ها و نه به 
عن�وان من�ادی دگرگونی بنیادی در رفتارش و نیز رواب�ط ایران با غرب می بیند. ایران به هدف خود 
بدون نیاز به انحراف از استراتژی های جهانی یا منطقه  ای اش دست یافته و پس از گذشت یک سال از 
اجرای برجام، نشانه  های کمی از تغییر در سیاست ها و رفتار ایران دیده می شود که نشان دهنده عناصر 

اصلی چشم انداز ایدئولوژیک فراگیر و دائمی حکومت ایران است.

اشاره:
دکتر فاطمه سادات میراحمدی*

مقدمه 
سیاست دولت اوباما در مورد ایران به وسیله این عقیده پیش 
برده شد که رسیدن به توافق با ایران بر سر برنامه سالح  های 
هسته ای: نخست، یک موفقیت دیپلماتیک تاریخی را شکل 
می  دهد؛ دوم، منجر به یک تحول اساس��ی در روابط ایران 
و آمریکا می ش��ود؛ و س��وم، موجب تغییرات قابل توجه در 
رفتار بین المللی جمهوری اس��المی ایران خواهد ش��د. این 
دیدگاه ظاهراً بر این باور بنا ش��ده بود که مخالفت آمریکا 
با سیاست های ایران، نقشی مهم در دائمی کردن فعالیت های 
بی ثبات کنن��ده ته��ران در عرصه بین الملل ش��ده اس��ت و 
پیگیری روابط حس��نه با جمهوری اس��المی ایران می تواند 
منجر به اتخاذ سیاست های معتدل تر توسط ایران شود. اوباما 
در س��خنرانی تحلیف خود در س��ال 2009 بیان کرد، »اگر 
شما مش��ت خود را باز کنید، ما دس��ت مان را به سوی شما 

دراز خواهیم کرد«. 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و مذاکراتی که منجر 
به این توافق بین ایران و قدرت های 1+5 )آمریکا، فرانس��ه، 

روسیه، چین و آلمان( شد، نشان از این رویکرد اوباما دارد. 
رابینز معتقد اس��ت ای��ران تا به امروز، نف��ع فوق العاده ای از 
توافق - در قالب آزادی میلیاردها دالر از دارایی های بلوکه 
شده اش و افزایش س��ریع تجارت های پسابرجام با شرکای 
خارجی- برده است. با این حال، پس از یک سال از اجرای 
برجام، نشانه  های کمی از تغییر در رفتار ایران دیده می شود 
و هیچ شواهدی از بازکردن مشت وجود ندارد. خود توافق 
نیز به دلیل تغییرات سیاسی در آمریکا و نیز تداوم سوء رفتار 

ایران با خطر مواجه است.
  

افکار واهی
برجام در تاریخ 16 ژانویه 2016 به اجرا گذاشته شد. اوباما 
با گفتن این که توافق صورت گرفت��ه با ایران ضمانتی برای 
این اس��ت که ایران به بمب هس��ته ای دست نخواهد یافت، 
این واقعه را ستود. وی بیان کرد با وجود اینکه توافق هرگز 
هم��ه اختالف های ما را حل نخواهد ک��رد، اما خود فرایند 
مذاکرات »ی��ک فرصت منحصر به ف��رد -یک پنجره ای- 

رویکرد ایران بعد از توافق هسته ای

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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برای تالش جهت حل مس��ائل مهم ایجاد کرده است«. اوباما 
تأکید ک��رد که چندین مس��ئله مهم باقی مانده ک��ه به آن ها 
پرداخت��ه ش��ود. وی در این زمین��ه به برنامه موش��کی ایران، 
تهدید متحدان منطقه ای آمریکا مانند اس��رائیل توسط ایران، 
حمایت ایران از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر توسط 
حکومت ایران اشاره کرد. وی همچنین بیان کرد مردم ایران 
فرصت ب��رای ایجاد پیوندهای جدید ب��ا جهان و دنبال کردن 
یک مس��یر جدید و ی��ک آینده متف��اوت و بهتر که موجب 

پیشرفت برای مردم ما و جهان می شود را دارند. 
رابین��ز معتقد اس��ت با این ح��ال بعد از یک س��ال، هیچ 
نش��انه ای مبنی بر اینکه ایران از این فرصت برای دنبال کردن 
مس��یر جدیدی اس��تفاده کرده، وجود ندارد؛ ای��ن نتیجه باید 
توسط سیاس��ت گذاران در واشینگتن پیش بینی می شد. زمانی 
که برجام اجرایی ش��د، ایران بالفاصله به هدف اس��تراتژیک 
خود از لغو تحریم ها دس��ت یافت. رس��یدن ای��ران به هدف 
اس��تراتژیک خ��ود، در درج��ه اول از طری��ق قطعنامه 2231 
شورای امنیت س��ازمان ملل بود که قطعنامه های قبلی سازمان 
مل��ل در مورد تحریم ایران برای برنامه هس��ته ای اش را از بین 
برد. در مقابل، ایران وعده داد که برنامه هسته  ای خود را برای 
حدود یک دهه متوقف کند و یک نظام بازرس��ی محدود بر 

برنامه هسته اش را پذیرفت.  
از نظر رابینز، این مفه��وم که برجام پنجره جدیدی برای 
حل مسائل در دیگر عرصه ها باز کرده، بنا بر این فرض اشتباه 
بود که جمهوری اس��المی ایران در واقع خواستار تغییر مسیر 
اس��تراتژیک اس��ت. با این حال، از زمان اج��رای برجام هیچ 
نش��انه ای در بیانات مقامات ایران یا رفت��ار ایران وجود ندارد 
که حاکی از عقب نش��ینی ایران از برنامه موش��کی اش باشد؛ 
حمایت از رژیم های خش��ن را کاهش  دهد یا خصومت خود 
با اس��رائیل، عربس��تان س��عودی یا آمریکا را تعدیل  کند. در 
واقع، این ها نشان دهنده عناصر اصلی چشم انداز ایدئولوژیک 

فراگیر و مداوم رژیم ایران هستند.   

ایدئولوژی ایرانی و بمب اتم 
رابینز اس��تدالل می کند که پس از انقالب اس��المی ایران در 
سال 1979، حکومت ایران همواره بر چند اصل ایدئولوژیکی 
تأکید کرده اس��ت: اول، برتری و تفوق اسالم شیعی )به ویژه 
بر مذهب س��نی(؛ دوم، اتحاد دین و دولت و زندگی روزمره 

بر مبنای اصول قرآن کریم؛ س��وم، گسترش نفوذ منطقه ای و 
جهانی ایران؛ و چهارم، نابودی دشمنان ایران به ویژه اسرائیل 
و آمریکا. به عبارت دیگر، ایران با تمایل برای تبدیل شدن به 
ی��ک قدرت هژمون منطقه ای، فق��ط یک حکومت متخاصم 
در خاورمیانه نیس��ت بلک��ه یک رژیم انقالبی اس��ت که در 
حال تالش برای تغییر ش��کل نقش��ه منطقه و سیستم اعتقادی 
جهان اس��ت. به این ترتیب، عادی سازی روابط ایران با غرب 
تهدیدی برای باورهای مح��وری رژیم ایران و مأموریت آن 

در جهان است. 
از نظر رابینز، این دستور کار انقالبی، خود را در شیوه های 
مختلف آشکار ساخته است. وی مدعی است که در طول سه 
دهه گذش��ته، تهران بزرگ ترین ش��بکه تروریست بین المللی 
را س��اخته است - که شامل ش��به نظامیان شیعه در عراق و نیز 
گروه های افراطی مانند حزب اهلل و حماس اس��ت. ایران قصد 
گس��ترش دادن ایدئولوژی خود در کش��ورهای همس��ایه اش 
یعنی عراق و افغانس��تان و نیز در کش��ورهای با جمعیت شیعه 
قابل توج��ه مانند بحری��ن در منطقه خلیج ف��ارس را دارد. به 
عالوه، ایران مدتی طوالنی حامی اصلی رژیم بش��ار اس��د در 
س��وریه بوده اس��ت و در حال حاضر عمیق��اً درگیر مبارزه با 
شورش��یان تحت حمایت غرب است که در حال تالش برای 
سرنگونی رژیم اسد در دمشق هستند. در عین حال، شورشیان 
حوث��ی مورد حمایت ای��ران در یمن، بخش های وس��یعی از 
قلمرو یمن را گرفته و دولت طرفدار غرب در این کشور را با 

چالش مواجه کرده اند.  
رابینز معتقد است این سادگی است که تصور کنیم ایران 
برای رنجاندن واش��ینگتن، یا پاس��خ به امپریالیسم غرب و یا 
اتخ��اذ رویکرد سیاس��ت قدرت در این رفتارها درگیر ش��ده 
اس��ت، بلکه این تالش های تهران، بی��ان صریح جهت گیری 
اس��تراتژیک تثبیت ش��ده توس��ط آیت اهلل خمینی هستند که 
به وس��یله وف��اداران وی تداوم یافته اند و ام��روزه هنوز هم به 
وسیله رژیم ایران دنبال می ش��وند. برنامه سالح های هسته ای 
ای��ران نیز درون همی��ن چارچوب  قرار می گی��رد و انعکاس  
جهان بینی حکومت ایران اس��ت. وی اس��تدالل می کند، اگر 
حکومت در ایران اهداف انقالبی نداش��ته باش��د، هیچ نیازی 
برای به دس��ت آوردن س��الح های کش��تار جمعی، س��اخت 
ش��بکه های تروریستی، تبلیغ اعتقادات ش��یعی یا درگیری در 
هر اقدام بی ثبات کننده دیگری ن��دارد. اما تا زمانی که ایران 
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ی��ک قدرت تجدیدنظرطلب باقی بماند، نمی توان پنداش��ت 
ک��ه به تعدیل در رفتارش می پ��ردازد. وی بیان می کند رهبر 
ایران در تأیید این سیاست ایران، صادق و صریح بوده است. 
رهبر ایران در جوالی 2015، در یک سخنرانی بیان کرد که 
سیاس��ت های آمریکا در منطقه »180 درجه« با سیاس��ت های 
ای��ران تفاوت دارد. این تنها یکی از ش��اخص های بس��یاری 
اس��ت که نش��ان می دهد ایران برجام را به عنوان صرفاً یک 
ابزار برای از بین ب��ردن تحریم  ها دیده و نه به عنوان منادی و 

جلودار دگرگونی بنیادی در روابط ایران با غرب.

افسانه فتوا
رابینز معتقد اس��ت که رویکرد اوباما نس��بت به ایران بر این 
مبنا بود که ممکن است تهران دستیابی به سالح های هسته ای 
را غیراس��المی در نظر بگیرد. در فوری��ه 2015، درحالی که 
مذاکرات بر سر برجام هنوز در حال انجام بود، اوباما استدالل 
کرد که رس��یدن به یک توافق که به ایران اجازه دسترسی به 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بدون ترس از مسلح شدن 
آن به سالح هس��ته ای را می دهد، امکان پذیر است. وی بیان 
کرد که ادعای ایران این است که دستیابی به سالح هسته ای 
برخالف اعتقاد مذهبی شان اس��ت و ایران هیچ تمایلی برای 
دستیابی به س��الح های هسته ای ندارد. اگر این درست باشد، 

امکان رسیدن به توافق وجود دارد.    
رئیس جمهور آمریکا به فتوای صادرش��ده توس��ط رهبر 
ایران اش��اره می کرد که سالح های هس��ته ای را حرام اعالم 
می کرد. رابینز اس��تدالل می کند که اگرچه در مطبوعات به 
طور گس��ترده ای این فتوا گزارش ش��ده، ام��ا برخالف تمام 
دیگر احکام مذهبی آیت اهلل خامنه ای، هرگز منتش��ر نش��ده 
اس��ت. نزدیک ترین چیز به یک بیانی��ه عمومی که مرتبط با 
این امر باشد، بر روی صفحه وب سایت نمایندگی دائم ایران 
در س��ازمان ملل قرار دارد. در این وب سایت اعالم شده که 
ایران »هرگز به دنبال دس��تیابی به سالح های هسته ای نبوده و 
نخواهد بود« و » جمهوری اس��المی به لحاظ منطقی، مذهبی 
و تئوریکی، داش��تن س��الح هس��ته ای را گناه کبیره در نظر 
می گیرد و معتقد است که گسترش چنین سالح هایی بی معنا، 
مخرب و خطرناک اس��ت«. استدالل رابینز این است که این 
بیانی��ه هی��چ ارجاعی به قرآن کریم یا دیگر متون و یا س��نت 

اسالمی نداده است.  

وی بیان می کند که در جهان اس��الم، هیچ س��ابقه قوی از 
مخالفت دولت با س��الح های هسته ای که مبنی بر اعتقاد دینی 
باش��د، وجود ندارد. پاکس��تان تنها کش��ور عمده مس��لمان با 
سالح های هسته ای، هرگز در مورد این که آیا مسلمانان می توانند 
دارای بمب اتم باش��ند یا از آن استفاده کنند، مورد سؤال قرار 
نگرفته است. نخست وزیر پاکستان ذوالفقار علی بوتو، کسی که 
اولین بار مفهوم »بمب اس��المی« را مطرح کرد، در سال 1977 
نوش��ت: »تمدن های مس��یحی، یهودی و هن��دو دارای قابلیت 
)هسته ای( هس��تند«، قدرت های کمونیستی نیز آن را در اختیار 
دارند، تنها تمدن اسالمی است که آن را در اختیار نداشته است. 
رابینز استدالل می کند زمانی که پاکستان اولین سالح هسته ای 
خود را در س��ال 1998 مورد آزمایش قرار داد، ایران اسالم آباد 
را محکوم نکرد. مهاجرانی، معاون رئیس جمهور ایران، در سال 
1992 بیان کرد: »ازآنجاکه اس��رائیل به تالش برای دستیابی به 
سالح های هسته ای ادامه می دهد، ما مسلمانان باید بدون توجه به 
تالش سازمان  ملل برای جلوگیری از اشاعه سالح های هسته ای، 

برای تولید بمب اتم همکاری کنیم«. 
در نهایت، رابینز معتقد اس��ت که در هر صورت، فتوای 
ضدهسته ای باید به عنوان ابزاری برای منحرف کردن توجه از 
برنامه هسته ای ایران در پی تهاجم سال 2003 آمریکا به عراق 
دیده ش��ود، تهاجمی که ظاهراً برای از بین بردن س��الح های 
کش��تار جمعی بغداد طراحی شده بود. اگر رهبران جمهوری 
اس��المی ایران واقعاً معتقد بودند که دس��تیابی به سالح های 
هس��ته ای به دلیل قوانین مذهبی ممنوع است، تهران نباید در 
فعالیت هایی درگیر می ش��د که در وهله اول ایران را صرفاً به 
س��مت تولید سالح های هس��ته ای مجهز می کنند و نیازی به 

برنامه برجام نبود. 

عدم ایجاد تغییرات از سمت ایران
در جوالی 2015، اوباما اظهار داشت که امیدوار است توافق 
هس��ته ای منجر به ت��داوم گفتگوها با ایران ش��ود و آن ها را 
تش��ویق به رفتار متفاوت در منطقه، همکاری بیشتر و تخاصم 
کمتر کند. این دیدگاه، اندیشه خوش بینانه ترین طرفداران این 
توافق بود؛ کسانی که اعتقاد داشتند فرایند توافق می تواند در 
را برای تنش زدایی جامع تر بگشاید، ایران میانه رو را توانمند 
س��ازد و منجر به ش��کلی از تغییر رژیم تدریجی و صلح آمیز 

در ایران شود.   
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با این حال، رهبری جمهوری اس��المی ایران هرگز با این 
مفهوم دولت اوباما که برجام می تواند یا باید منجر به تغییرات 
در ایدئولوژی، استراتژی، سیاست یا رفتار ایران شود، موافق 
نبوده و این مفهوم که توافق هس��ته ای به نحوی منجر به یک 
گش��ایش و موجب ترویج میانه روی در داخل ایران می شود 
را رد کرده اس��ت. در جلس��ه ای در اوت 2015، رهبر ایران 
بیان کرد »ما اجازه نفوذ فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی آمریکا 
در ایران را نمی دهیم. مذاکرات با آمریکا به ش��دت محدود 
است. ایران عالقه مند به بحث کردن در مورد هر مسئله مهمی 

بیرون از برنامه هسته ای ایران و لغو تحریم ها نیست«. 
س��ناتور چاک ش��ومر زمانی که مخالفت��ش را با برجام 
اعالم کرد، به این مس��ئله اشاره کرد. با تأکید بر این  که »این 
خطر بس��یار واقعی که ایران میانه رو نخواهد شد و در عوض، 
از توافق برای دنبال کردن اهداف ش��ومش اس��تفاده می کند، 
بس��یار بزرگ اس��ت«. همچنین فعاالن حقوق بش��ر استدالل 
کرده ان��د که قدرت دادن ب��ه رژیم ایران منجر ب��ه امید برای 
میانه روی نخواهد شد و مماشات با رژیم ایران منجر به جهان 

خطرناک تری می شود.
رابینز استدالل می کند ایران رفتارش را نسبت به مناقشات 
منطقه ای تغییر نداده و حتی موضع اصولی در برابر بحث کردن 
در م��ورد ای��ن موضوع گرفته اس��ت. در یک س��خنرانی در 
س��پتامبر 2016، رهبر این کش��ور گفت »آمریکایی ها اصرار 
دارند که م��ا با آن ها در مورد مس��ائل منطقه ای خصوصاً در 
مورد س��وریه، عراق، لبنان و یمن مذاکره کنیم. هدف اصلی 
آن ها جلوگیری از حضور ایران در منطقه، یعنی عامل اصلی 
شکست آمریکا است. رئیس  جمهور ایران نیز بیان کرد، تنها 
عام��ل از بین بردن تهدیدات نظامی، قدرت نظامی و دفاعی و 
ایجاد ترس در دش��من بوده و باقی خواهن��د ماند. به عبارت 
دیگر، مش��ت گره کرده، مؤثرتر از دس��ت درازش��ده برای 

دست دادن است. 
به اعتق��اد رابینز، برجام ن��ه تنها ای��ران را از دنبال کردن 
برنامه موش��ک های بالس��تیک خود دلس��رد نکرده بلکه مانع 
توانایی آمریکا برای پاس��خ دادن به آن ش��ده است. موضوع 
محدودکردن موش��ک های ایران به اوای��ل مذاکرات گروه 
1+5 برمی گردد. اگرچه س��ازمان ملل و دیگر س��ازمان های 
بین المللی در حال تنظیم محدودیت هایی برای ایران بودند اما 
بس��یاری از آن محدودیت ها تحت شرایط نهایی برجام خنثی 

و بالاثر شد. زمانی که ایران دو موشک بالستیک جدید خود 
را در س��ال 2016 آزمایش کرد، آمری��کا اعتراض کرد که 
این آزمایش محدودیت سازمان ملل در مورد برنامه موشکی 
ایران را نقض کرده اس��ت. اما ویتالی چورکین  سفیر روسیه 
در س��ازمان ملل، واکنش نشان داد و گفت آزمایش موشکی 
ایران نقض قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، که 
چارچ��وب جدیدی ب��رای برجام تثبیت کرده، نبوده اس��ت. 
گفته چورکین درست بود. قطعنامه 2231 شش قطعنامه قبلی 
که هدف ش��ان محدودکردن برنامه های هس��ته ای و موشکی 
ای��ران بود را بی اث��ر کرد. به طور خ��اص، قطعنامه 1929 که 
بر اس��اس آن ایران نباید هیچ فعالیتی مرتبط با موش��ک های 
بالستیک قادر به حمل سالح های هسته ای انجام می داد، خنثی 
و بالاثر شده بود. از نظر رابینز، بنابراین، برجام به جای ترویج 
ثب��ات، ایران را قادر ک��رده که برنامه موش��کی اش را بدون 
محدودیت های عملی مشخص ش��ده تحت چارچوب قدیمی 
دنبال کند و زمانی که آمریکا پیش��نهاد دور جدید تحریم ها 
علی��ه ایران را ارائ��ه کرد، ایران ادعا کرد ک��ه انجام این کار 

نقض برجام است.
در نهایت، از نظر رابینز، دالیلی برای این اعتقاد که ایران 
در حال ادامه دادن به برنامه س��الح های هسته ای خود و نقض 
برجام است، وجود دارد. در جوالی 2016، سازمان اطالعات 
آلم��ان گ��زارش داد اطالعاتی دارد که نش��ان می دهد ایران 
تالش کرده تجهیزاتی که می توانند برای س��اخت سالح های 
هس��ته ای مورد اس��تفاده قرار گیرند را خری��داری کند. وی 
مدعی اس��ت ایران همچنین به طور نامشروعی برای دستیابی 
به مواد فیبر کربن برای س��انتریفیوژهای پیش��رفته خود تالش 
کرده است و آژانس انرژی هسته ای قادر به تعیین حد کاملی 
که بر اس��اس آن ایران برنامه هس��ته ای خود را کاماًل متوقف 
کند، نبوده اس��ت. وی اس��تدالل می کند جنبه هایی از برنامه 
هس��ته ای ایران که معلق ش��ده اند، به سرعت برگشت پذیرند. 
مزید بر این مش��کل، جامعه بین المللی دید درس��تی نسبت به 
قابلیت هس��ته ای پایه ای ایران برای آغازش��دن مجدد و هیچ 
مفهوم روشنی از آنچه متوقف شده، ندارد. بنابراین، امید زیاد 
برای تغییر اساس��ی در سمت ایران نقش بر آب شده است. نه 
تنها برجام منجر به تحول رفتار ایران نشده، بلکه حتی ممکن 
است موجب متوقف کردن برنامه هسته ای نامشروع ایران، که 

فرض بر این بود که آن را متوقف می کند، نیز نشود.

نگاه  دیگران
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چارچوب در حال سقوط 
روی کار آم��دن دولت ترام��پ و نیز گس��ترش تحریم های 
آمریکا که مرتبط با برنامه هسته ای نیست، می تواند فشارهایی 
ایج��اد کند که خروج یک یا هر دو کش��ور از توافق را منجر 
ش��ود. دونالد ترام��پ در طول مب��ارزات انتخاباتی ریاس��ت  
جمه��وری، توافق هس��ته ای را یکی از بدتری��ن توافقاتی که 
تاکنون در تاریخ منعقد ش��ده است، نامید و متعهد به مذاکره 
مجدد درباره آن و یا پاره کردن آن ش��د. آیت اهلل خامنه ای به 
شدت به اظهارات دونالد ترامپ واکنش نشان داد و بیان کرد 
که ایران اولین نقض کننده برجام نخواهد بود، اما اگر آمریکا 
آن را پاره کند، ایران توافق را آتش خواهد زد. یک روز بعد 
از پی��روزی ترامپ در انتخابات، رئی��س  جمهور ایران گفت 
که نتیجه انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر روی سیاس��ت های 
جمهوری اس��المی ای��ران ن��دارد. او همچنین بی��ان کرد که 
توافق هسته ای چندجانبه نمی تواند به سادگی توسط اقدامات 
یک جانبه یکی از امضاکنندگان آن ملغی شود. همچنین وزیر 
امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف، با گفتن این که آقای 
ترامپ »موظف به متعهدماندن به این توافق نه یک جانبه بلکه 
چندجانبه« اس��ت، بر جنبه چندبعدی بودن توافق تأکید کرد. 
وی بیان کرد او مطمئن اس��ت ک��ه جامعه بین المللی نیز همین 

انتظار را خواهد داشت. 
رابینز اس��تدالل می کند که ایران بر این امر تأکید کرده 
اس��ت که که اگر ترامپ به تعهد خود برای خروج از توافق 
عمل نکند، س��ریعاً اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد. در نوامبر 
2016، سرتیپ حسین سالمی، معاون فرمانده سپاه پاسداران 
ای��ران گفت که اگر آمریکا به تعهدات خود در چهارچوب 
برج��ام عمل نکند »ایران توافق را به موزه خواهد فرس��تاد«. 
پ��س از آن، در یک س��خنرانی در دانش��گاه ته��ران در 6 
دسامبر، رئیس جمهور ایران بیان کرد که »هیچ شکی وجود 
ندارد که آمریکا دش��من ماس��ت«. حکومت ایران همچنین 
تهدید به پاس��خ دادن به ت��داوم تحریم ها از س��وی آمریکا 
ک��رده اس��ت. در دس��امبر 2016، مجلس س��نای آمریکا به 
گس��ترش قانون تحریم ایران رأی داد؛ قانونی که در س��ال 
1996 ب��رای تحریم ایران نه تنها برای برنامه هس��ته ای بلکه 
همچنی��ن برای حمای��ت از گروه های تروریس��تی در منطقه 
معرفی ش��ده بود و تحت پوش��ش برجام قرار نگرفته است. 
در واکن��ش به این رأی، رئیس جمهور ایران گفت که ایران 

در پاس��خ به عدم تعه��د، نقض یا تردی��د در اجرای توافق، 
بی درنگ عمل خواهد کرد. 

بنابراین، ظرف مدت یک س��ال از اجرایی ش��دن برجام، 
امیدهایی ک��ه این توافق می تواند طلیع��ه یک عصر جدید از 
روابط با ایران باش��د، از بین رفته اس��ت. تنها این س��ؤال باقی 
مانده که آیا توافق حفظ خواهد ش��د یا نه؛ اگر نمی شود، آیا 

ایران است که ضربه مهلکی به توافق می زند یا آمریکا.

نتیجه گیری
رابین��ز در این مقاله نگاه بدبینان��ه ای به برجام و نتایج آن و نیز 
سیاست های کنونی جمهوری اس��المی ایران دارد. در نهایت 
وی معتقد است که این باور دولت اوباما که تعامل دیپلماتیک 
با ای��ران - که در برجام به اوج خود رس��ید- موجب تغییری 
اساس��ی در جمهوری اسالمی ایران می شود بر  فرضیه ناقصی 
بنا شده بود. رژیم ایران هرگز نشان نداده که خواهان افزایش 
روابطش با غرب ی��ا دنبال کردن اصالح��ات داخلی و اتخاذ 
سیاست های میانه رو است. در واقع، ایران اگر می خواست این 
نوع از تغییرات اساسی را انجام دهد، هیچ چیزی نمی توانست 
جل��وی آن را بگیرد؛ حتی نبود توافق هس��ته ای مانع تغییرات 
نمی ش��د. تهران ن��گاه ابزاری به مذاکرات داش��ت و به توافق 
هس��ته ای به عنوان رژیم از بین برنده تحریم های تنبیهی بدون 
رهاک��ردن جاه طلب��ی هس��ته ای بلندم��دت خود ن��گاه کرده 
اس��ت. حکومت ایران به این هدف بدون نی��از به انحراف از 
اس��تراتژی های جهانی یا منطقه ای ی��ا تعدیل لحن انقالبی اش 
دست یافته اس��ت. رهبر ایران به صراحت دیدگاه مطرح شده 
توسط اوباما که برجام یا چهارچوب ساخته شده برای مذاکره 
می تواند منجر به بهبود روابط دوجانبه یا هرگونه تغییری درون 
ایران ش��ود را رد کرده اس��ت. در هر ص��ورت، از نظر رابینز 
دس��تاورد ایران در از بین بردن رژیم تحریم های بین المللی، به 
طور قابل توجه منجر به تشدید حس مأموریت ایران در عرصه 
بین الملل می شود و وضعیت مالی و قدرت نظامی آن را بهبود 
می دهد. درصورتی که توافق به زودی از بین برود، همان طور 
که در ح��ال حاضر محتمل به نظر می رس��د، ایران به احتمال 
زیاد برنامه هسته ای خود را با قدرت تجدیدشده، دوباره آغاز 

خواهد کرد.
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