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رئیــسجمهوریامریــکابتواندهرآنچهرادرذهــنداردبهدیگرنهادهای
قدرت و ســاختار تحمیل کند .اوباما در ابتدای ریاســت جمهوریاش طی
ســخنانی در ترکیه گفته بود «امریکا مثل یک کشــتی غول پیکر است .شما
نمیتوانیدبهچنینکشتیای،چرخش 20یا 30درجهناگهانیبدهید.هر
چرخشــی در این کشــتی بزرگ باید ذره ذره و تدریجی باشد» .بن مایه این
سخن،واقعیتیاستکهخودشرابرهرمسئولیدرامریکاتحمیل واورابه
حرکتدرچارچوبمشخصیوادارمیکند.
پیشبینیشماایناستکهاینساختارهاخودشانرابهترامپ
همتحمیلخواهندکردیاخیر؟
دو بحث مطرح اســت .یکی اینکــه آیا ترامپ عالقــهای دارد به اینکه
بهســمتتعاملباســاختاربرودیانه؟واصوالًچنینگرایشهدفمندی
دارد؟ مــن در این بــاره خیلی مطمئن نیســتم .اما یقین دارم ،ســاختار و
واقعیتهای بیرونی تا حد زیادی خودشــان را به او تحمیل خواهند کرد.
حــالبایددیدکهاینتحمیلدرکــدامحوزههاوبهچهمیزانخواهدبود.
معموالًرؤســای جمهور برای دفاع از حیثیت و برنامههای تبلیغی خود
درقبــال رأیدهندگانشــان،درمرحلــهاجرا،برنامههاییرادراولویت
قرارمیدهندکهکمترینهزینهرابرایشــانداشــتهباشد.همیناستکه
میبینیدهمهکنشــگرانداخلیوخارجیامریــکامیخواهندبهترامپ
بگویند این حوزهای که منافع ما در آن اســت خیلی پرهزینه اســت و وارد
اینحوزهنشــوید.بحثواکنشکنشــگرانخارجیراهمبایدلحاظ کرد.
مثالً انگلیســیها دو نگرانی اصلی داشــتند .یکی اینکه بتواننــد در دوران
خروجشانازاتحادیهاروپاروابطویژهایراکهدرگذشتهباامریکاداشتند،
احیــا کنند ،دوم اینکه تعهد امریــکا به ناتو را حفظ کننــد .خانم «می» در
سفرش به امریکا بیشــتر متمرکز بر این دو اولویت بود .دیگر کشورها هم
اهدافی دارند .پکن اولویت «چین واحد» و برخی اولویتهای اقتصادی
راپیگیریمیکند.ژاپن،اتحادیهاروپاوروسیههماولویتهایخودشانرا
دارندواینکهترامپبتواندبدونتأثیرپذیریازبازیگرانجهانیاهدافش
راپیادهکند،بسادگیامکانپذیرنیست.
پسمعتقدیــدواقعیتهایداخلیوبیرونــیترامپرامحدود
خواهدکرد؟
بلــه،ولیآنوقــتحوزههاییباقیمیماندکهمــوردتوجهواولویت
هیچکسنیستوترامپمیتواندبرآنهامتمرکزشود.
از جملــه برنامههای هزینه زا بــرای ترامپ ،فرمــان ممنوعیت ورود
اتباعهفتکشورازجملهایرانبهامریکابودکهبامخالفتجدیورسمی
دستگاهقضاییامریکامواجهشد.
البته ایشان قصد دارد به شکل دیگری همان فرمان را صادر کند .این
رخدادنشانمیدهداگررئیسجمهوریواقعاًمصممباشدسیاستیرا
دنبالکند،ساختارهافقط تاحدیمیتواننددرتغییریاتعدیلتصمیم
اوتأثیرگذارباشند.
دربارهتأثیرترامپبراجرایبرجامبرخیکارشناســانمعتقدند
انتقادهــایترامپکهمیگویــددربرجام،کالهســرامریکارفتهو
ایران امتیازهای زیادی بهدســت آورده ،باور واقعی اوســت اما؛
دیــدگاهدیگرینیزدرامریکاوجودداردکــهمیگویدمابرجامرابا
هدف«مهــارایران»شــروعکردیمامانتیجهاشمعکوسشــد.
ایراننهتنهامهارنشــد،بلکهدرتحوالتمنطقهایوموضوعات
ادعایــیآنهامانندآزمایشهایموشــکی بیپرواترنیزشــد.این
تحلیلگــرانمعتقدندفشــارهاییکهبــهایرانمیآیدبــهدیدگاه
ترامــپدربارهمغبونشــدندربرجامچندانارتباطــینداردو
قضیــهفراترازاینهاســت.درواقع،ازاواخراوبامــاوپسازاجرای
برجامکهمشــخصشــدایراندرمســیرمهــارموردنظــرایاالت
متحدهگامبرنداشــته،بناشــدازحوزههایغیربرجامــیایرانرا
تحتفشارقراردهند.نظرشمادربارهایننگرشهاچیست؟
ممکــن اســت امریکاییهــا امید داشــتند ،برجام ،شــروعی نــه برای
«مهــار» ایران بلکــه برای «تعامــل» با ایران باشــد .چــون معتقد بودند
تعامل با ایران بهعنوان کنشــگر مهم منطقه اهمیت دارد .البته کنار این
اعتقاد،مخالفتهایشــدیدیدرساختارسیاسیامریکانسبتبهایران
وجودداردکهحتیدرصورتارادهسیاسیبرایتعاملباایران،موفقیت
چنیــنحرکتیرامحــدودوحتیخنثیمیکند.اینرفتــاردوگانه،زاییده
همان تأثیر متقابل «ســاختار» و «کارگزار» اســت؛ کما اینکه رویکردشان
به رفتار کشــورهای عربی منطقه یا رژیم صهیونیســتی هــم اینگونه بود.
مثالًهمسیاســتهایسعودیهارانقدشــدیدمیکردندوهمسالح در
اختیار ائتالف عربی و عربســتان میگذاشــتند تا مردم یمــن را به خاک و
خون بکشــند .البته همان نقد هم باعث شــده بود که کشــورهای منطقه
سراسیمهونگرانشوند.
البته ،در نهایت ،با همین مجموعه تفکری ،امریکاییها باور داشتند
میتوانندباایرانبهعنوانقدرتواقعیمنطقهتعاملداشتهباشند.
تعامل«برابر»یاتعامل«فرادستوفرودست»؟
آنها یادگرفتــه بودند با ایران نمیتوانند تعاملــی جز تعامل «برابر»
داشته باشند .رهبر معظم انقالب هم قبل از برجام فرموده بودند که اگر
برجام تجربه خوبی باشد ،امکان ورود به حوزههای دیگر هم هست .این
موضوعیبودکهایشــانچندبار،علنیتأکیدکردنــد.اتفاقیکهافتاداین
بودکهامریکادراجرایبرجامدرزماناوبامایادچاربدذاتیدولتامریکا

شــدیابازهمگرفتارمحدودیتهایساختاریشد.درنتیجهنتوانستبا
اجرای صادقانه برجام اعتمادســازی کنــد و راه ورود بــه تعامل پیرامون
مباحثاختالفیدیگررابازکند.تحریمهمیشــهبرایدیپلماسیامریکا
یکســرمایهتلقیمیشود.تهذهنهمهدولتمردانامریکاایناستکه
فشاراقتصادیپاسخمیدهدوبزرگترینمزیتامریکاهمتوانتحمیل
فشــار اقتصادی اســت .به همیــن دلیل هر لحظــه از تاریخ 50-60ســال
گذشتهراکهنگاهکنیم،امریکاتعدادقابلتوجهیازکشورهاراتحتفشار
اقتصادیقراردادهاســت.بنابرایندرمواقعازدســتدادناینسرمایه،
سیســتماجرایــیامریکاآنچنانباخســتعملکردکهمثــاًتوافقبرای
فروشهواپیمابهایرانحدود 8ماهزمانبرد.
اینکــه این تأخیــر ،حاصل سیاســت بود یــا واقعیــات ســاختار را باید
بگذاریــم تاریخ تعیین کنــد .در آینده خاطرات مینویســند و مشــخص
میشــودکهآیاازابتداسیاستشــاناینبودهاســتیــاتحمیلواقعیات
ســاختار یا مقداری از هر کدام از این دالیل .در هرحال ،پس از مدتی ایران
احساسکردامریکاییهاباحسننیتبرجامرااجرانمیکنند«.حضرت
آقا»دربارهبدعهدیامریکافرمایشــاتیکردند،مــادروزارتخارجههم
مصمم بودیــم ،برای گرفتــن حقوقمان موضــوع به موضوع بــا امریکا
بجنگیــم.دوســتاندلواپــسمــادرداخلایــنواقعیــترانمیبینندکه
بدعهدیامریکاگناهمانیســت.اتفاقاًمــادرمذاکراتبرجامکامالًبهاین
توجه داشــتیم که ممکن اســت امریکاییها بدعهدی کنند .برای همین
در همــه موضوعــات بــه صــورت
ریــز تعریــف کردهایم کــه باید چه
اقدامهایــی انجــام شــود .امــا در
هــر مقطعــی مجبــور بودهایــم که
بــرای احقــاق حقوقمــان و گرفتن
امتیازاتی که در برجام کســب کرده
بودیــم ،بجنگیم.فــروش نفــت،
کشــتیرانی و ...همه بــا گرفتاری به
دســت آمــده اســت .اگر ما مســأله
بیمه کشــتی هایمان را حل کردیم
این طور نبــود که امریکاییها بیمه
کشــتیها را بگذارنــد در ســینی و
تقدیــم کننــد .اینکــه میگوییــم
بدعهــدی به خاطــر این اســت که

باید امریکاییها خودشانو بدون فشارما اینکار رامیکردند اما درعمل
به تعهدات مکتوبشــان پایبند نبودند .بنابراین ناچار میشدیم تالش
کنیــم و تک بــه تک آنهــا را به اجــرای تعهداتشــان وادار کنیم تــا بتوانیم
کارمــانراپیــشببریم.خب،آنفضــاکه«حضرتآقا»فرمــودهبودند،
اگر خوب رفتار کردند میتواند به ســمت دیگری برود ،هرگز ایجاد نشد و
خود امریکاییها هم مســئول این وضعیت هستند .برخالف اینکه گفته
میشــود دولت اوباما در روزهای آخر به اینســمت حرکت کرد؛من فکر
میکنــمکــهازروزاولهمینطوربود.بنابراینمــااالندرصحنهواقعی،
تحــولچندانینمیبینیم.درســت اســتکــهترامپحرفهــایمنفی
تــریمیزندامادرعملسیاســتهایمشــابهیراادامهمیدهد،یعنی
اجرای تعهدات به صورت حداقل ضروری .بخشــی از این مســأله ناشی
ازمحدودیتهــایســاختاریاســتکهبــهکنشــگرانامریکاییتحمیل
میشود.
بهباورشــمابدعهدیهاییکهدردوراناوباماپدیدآمدبیشــتربه
دلیل«نخواستن»بودیا«نتوانستن»وتحمیلهایساختاری؟
احســاسمیکنــممشــکلسیاســتاوبامــاایــنبــودکهماننــدهمه
دولتمردانامریکاییتصورمیکرد،تحریمسرمایهاست.بهدلیلهمین
تفکر امریکاییها بیــش از اینکه بخواهند تعهدات رفع تحریمیشــان را
اجراکنند،نگرانحفاظتازتحریمهایغیربرجامیبودند.مقدارزیادی
از این سیاست محصول ساختار ایجادکننده تحریمها بود .یعنی ممکن
بــوداوبامایاکریبگویندبرویدایــنتحریمرارفعکنید؛ولیازطرفدیگر
خــوداوبامــامیگفتمننمیخواهــمتحریمهایدیگردســتبخورد.
بنابــرایــنمجریــانتصمیمــاتبــرایاینکهاطمینــانحاصــلکنندکه
تحریمهایدیگررفعنمیشود،درتحریمهاییکهبایدبرداشتهمیشد،
نهایت خســت را به خرج میدادنــد .برای هر موردی که میخواســتند با

رفعتحریممخالفتکنندیکجملهمیگفتند«ممنوعاست»،امابرای
هر تحریمی که رفع میشــد ســه صفحه شرایط مینوشــتند و به صورت
قطرهچکانیعملمیکردند.
برخیتحلیلگــرانمعتقدندیکــیازدالیلیکهســبباینرفتار
امریکاشدهایناستکهاحساسمیکندبهدلیلمسائلتاریخی
کهباایرانداشــتهنســبتبهاروپاییهــامنافعکمتــریازبرجام
نصیبشانشــدهاســت؛چهازبازارهایایرانوچهازسیاست
منطقهایایران.بنابراینامریکامایلنیستکهروندکنونیادامه
پیداکندودرعــوضمیخواهدهمجلویرقیــباروپاییاشرا
بگیردوهمامیدوارباشــدکهبراثرفشــارها،ایرانمجدداًباامریکا
برســرمســائلدیگرمذاکرهکند.بــهنظرشــماامریکاییهاچنین
رویکردیدارند؟
مــی تواند اینگونه باشــد .البتــه امریکاییها دو ســه مــورد را در برجام
دیــدهبودندکهبهخودشــانهــماجازهبهرهبــرداریازبرجــامرامیداد.
یکی بحــث هوانوردی بود کــه دیدیم امریکاییها در عمل هــم در دوران
توافــقژنووهمبعد ازبرجامنســبتبه صنایعخودشــانبارویگشــاده
تــریبرخــوردمیکردندتــاصنایعاروپایــی.آنهــادردورانتوافــقژنو40
مورداجازهتعمیربهشرکتبوئینگدادندوتنها 7مورداجازهبهشرکت
ایربــاس .بعد از آن هم دیدیم باوجود اینکه قــرارداد خرید ایرباس چند
مــاهزودترازبوئینگمنعقدشــدوتعداد 117فروندایربــاسو 88فروند
بوئینــگ خریداری شــده بود،
امریکاییهــا شــرایط فــروش
میگویندبرجام
 80بوئینگ و فقط  17ایرباس
منوطبهتغییر
را فراهــم کردنــد .ایــن نشــان
میدهدآناندرنهایتمنافع
رفتار ایران است .این
خودشانرادرنظرداشتند.
چه آدرس غلطی است
یعنــی منافــع اقتصــادی
که شما به طرف
امریــکابهعنــوانیــکمتغیر
خارجیمیدهید؟
در موضعگیــری کاخ ســفید
منافع
مننمیدانم
پیرامون برجام میتواند مؤثر
ارزش
با
چقدر
جناحی
باشد؟
ً
حتمــا هســت .آنهــا
است که حاضرند این
همچنیــن منافــع خودشــان
ضربه را به منافع ملی
را در شــعبات خارجــی
بزنند
شرکتهای امریکایی در نظر
دوستاندلواپس
گرفتند و اجازه سرمایهگذاری
ما در داخل این
و حضــور در بــازار ایــران را بــه
که
واقعیترانمیبینند
شــعب خارجــی مؤسســات
و بنگاههــای اقتصــادی
بدعهدیامریکاگناهما
امریکایــی دادنــد .پــس ایــن
نیست.اتفاقاًمادر
طــور نبــود کــه امریکاییهــا از
ً
مذاکراتبرجامکامالبه
منافع اقتصادی این موضوع
اینتوجهداشتیمکه
محرومباشند.
ممکناستامریکاییها
البتهدراینمــوردازاروپاییها
بدعهدیکنند
عقبماندند.
بلــه ،بــه خاطــر قوانیــن
داخلی که در این حــوزه دارند
و برخــی محدودیتهایــی کــه مــا در واردات کاالهــای مصرفــی اعمــال
میکنیم،عقبماندند.همنظر«حضرتآقا»وهمنظردولتهمیشه
این بوده که از وارد کردن کاالهای مصرفی اجتناب کنیم .اما در وارد کردن
کاالهای ســرمایهای ،وســایل پزشکی و تکنولوژیهای پیشــرفته از امریکا
محدودیتی نداشــته و نداریــم .برخی تصوراتی هم که شــده بود مبنی بر
اینکه تحریمها در حوزه کاالهای پزشــکی افزایش پیــدا کرده ،کامالً غلط
بــود .امریکاییهــا در این روندهیچ وقتمشــکلی برای خودشــان ایجاد
نکردنــد .اما باالخره این هم یک واقعیت بود کــه نگرانی عقب افتادن از
بقیه داشتند.وقتی ما قرارداد ایرباس را بستیم ،ترامپ به صراحت گفته
بودچرانمیآیندازمابخرند؟
مرورتحلیلهایداخلینشانمیدهد،طیفدلواپسانتقادشان
ایناســتکهتجربهبرجامبهامریکانشــانداداگربهایرانفشار
بیــاوردمیتوانــدامتیازبگیــردواینکنیــزدرحوزههایــیمانند
موشــکیوحقوقبشــریباپیرویازتجربهبرجاممیخواهندبا
اعمالفشارامتیازهایدلخواهخودرابگیرند.دلواپسانصراحتاً
دستگاهدیپلماســیرادرپیدایشچنیننگرشینزدامریکاییها
مقصرمیدانند.
امریکاییهابیش از 50ســال اســتکهبهتحریمکشــورهایمختلف
بهعنــوان ابــزار سیاســت خارجــی اعتقــاد دارند .چیــز جدیدی نیســت.
کســی هم این تصور را برایشان ایجاد نکرده اســت .آنچه ما به آنها نشان
دادیــمایناســتکهتحریــمدرمقابلایراننتیجهمعکــوسمیگذارد.
من این را بارها گفتهام که تحریمها در حوزه هســتهای باعث شــد تعداد
ســانتریفیوژهایمااز 200به 20هزاردســتگاهبرســد.خستامریکاییها
یــابدعهــدیامریکاییهــادراجــرایتعهــداتبــهخاطراهمیتــیکهبه
تحریممیدادندســببشــدازبســیاریمنافعدیگریکهمیتوانســتاز

