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 بسمه تعالی

 

  محتمل درباره یوهایسنار یکیتیئوپلژ لیتحل

 برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( 

 6931 از دکتر محمدرضا حافظ نیا، مهر

 

ایر  حممری فراریرر و     رد دیگرر  ندارنرد   ودر بیانی ساده، حاکمان ناشی و کله شق، جز تخریب ره آ

چنری  پدیرده   دموکراسی برروز  پارادایم رایج   البته کم نیستجهان شمول است که تجارب آن در دنیا 

 کند هایی را محتمل می

ای  خبر خوبی برا  سایر  د وبرپیش میبه سو  تخریب آمریما را اینگونه است که  ترامپکردارها  

ار رررفت   قرر  به دوران کهولت خود رسیده اسرت  ایاالت متحده آمریما هاست  رویی ها و دولتملت

انرد و هرر   ها مظهر قدرتایجادکننده نوعی باور کاذب در آنان است که ای  ای  رونه افراد در قدرت،

پیرو  کننرد و   آنهاریرد که همه باید از تصمیمی که بگیرند قابل اجراست و توهمی در آنان شمل می

ریرد و ای  شروع غرور قدرت آنان را فرا می همراهی کنند و ای  توهمی خطرناک است  را آنانباید 

رویرد آمریمرا را تمبرر    مری  و بررد   کرار مری  هرا بر  «تمبر آمریمایی»  هانتینگتون اصطالح زوال است

-خواهنرد از پا  در راایاالت متحده آمریما ها  دیگر روید قدرتآمریمایی ساقط خواهد کرد  نمی

شده تری  دشم  آنان است  ای  تمبر در سیستم آمریما نهادینه روید تمبر آمریمایی بزرگمی ؛آورد

کنرد همره بایرد تراب  و      شود ای  تمبر را دید  فمر میاست  اکنون در رفتار و حرکات ترامپ هم می

 سایری  را دارد! تبعیتریرد که برجام را پاره کند و انتظار همراهی و باشند  تصمیم می
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 مردشران یرو اهر نیو ا آورنرد یمر     رأشروند یخرود مر    هرا مقبول ملت ییهاانسان  یات چنقاو یراه

بره نظررات    یافراد توجه  یا ، فمر و مراکز مشاوره راهبرد  هاوجود اتاق بااست تا ساخت    بیتخر

 جز خود را قبول ندارند    یآنها ندارند و کس

شق و کله یناش  هاآدم کنم؛یم تمراراست؛  یاسیس  ایاش جغرافیکه رشته تخصص  عنوان فرد به

  آورندیبه بار م یرانیو رندیقرار بگ استیارر در قدرت و س

هستند   ستیپوپول  به نحو مداراناستیچون همه س ست؛یافراد ن  یا  برا یقیواژه دق تسیپوپول واژه

 دیر با را یعمروم  افمرار  آورند!ینم ییرأ رند؛ینگ شیدر پ یستیپوپول  هااستیارر س رای  زایدر تمام دن

! شرود یجمهرور نمر   سیرئ ینخبگان که کس  رأ با است  یضرورت دموکراس ییرراجلب کرد  عوام

افترد  پرس تمرام    یمر  رونیر از رردونه قردرت ب  گریآنها بررردد باز  رأ ارراست   ازیعوام مورد ن  رأ

  شوندیمبتال م ییبه عوام ررا رندیریقرار م کیکه در پروسه کسب قدرت دموکرات یاسیس نگرایباز

از  راه صرریحا  دیدم و هیچ ژئوپلیتیمی داشتم و امروز را میم  در آغاز کار بر سیاست اتمی ایران نقد 

ا  نردارد مگرر   م و ایرران چراره  هسرت  اتمی شدن ایرانفناور  آن حمایت نمردم  البته قائل به ضرورت 

اتمی شود؛ ولی نه با ای  سیاسرت و از ایر  راه  راه اشرتباه بروده ولری چرون روشرته  و از        قدرت اینمه 

 اند ها روشتهرد و فرصتامحلی از اعراب ندبیان آن  ،حیض انتفاع ساقط شده

در ایر  وضرعیت دوفراکتو     نام دارد  به نروعی حالرت رروار     «فاکتوود»داریم که  راالن در وضعیتی قرا

- کنرد ش را اعالم میهم جد  خروج یرفت  از سیستم برجام را دارد؛ خیل ندولت آمریما قصد بیرو

-برمری  کنونی آنجد  و موض  اعالم معلوم نیست  ولی  مقدار عملی و واقعی بودن ای  ادعایش البته

 رردد به همان تمبر قدرت 

 چند سناریو متصور است:در شرایط کنونی 
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هشرت  اینها آلمان، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ایران و امریما   ،برجام هشت رک  دارد: روسیه، چی 

 عنصر اصلی توافق برجام هستند 

 کشورها  آلمان و فرانسه در ای  سیستم دو جایگاه و نقش دارنرد  یرک جایگراه و   باید تأکید کرد که 

 است و جایگاه دیگر به عنوان عضو اتحادیه اروپا ، تحت عنوان شخصیت ملی کشورشان نقش

ن جایگاه از زبان خرانم مروررینی قابرل    آتاب  اتحادیه اروپا هستند و سخنشان در  ،در شخصیت حقوقی

  اروپاییکشور  72نماینده وان به عناستماع است  

 ملزم به هماهنگی با خانم موررینی هم هست  فرانسه از طرف خودش حرف میزند؛ ضمنا 

مریماسرت  از ایر  جهرت    آالت متحده ااینها جزو سیستم غرب هستند که رهبر  آن نیز با ای هالبته هم

 را دارد  آنهامریما توق  همراهی آاست که 

سرایری  هرم   ارر ایاالت متحده آمریما از سیستم برجام خارج شرود؛  ه ای  است ک سناریوی نخست

 ؛از برجام خروج کنند و برجام منحل شود

؛ ایاالت متحده آمریمااز نظر ژئوپلیتیمی یعنی تثبیت موقعیت هژمونی  ،انحالل برجام با خروج آمریما

مریمرا در  آز جمله ایران  یعنی ا سایری ؛و پیامی بد برا  ایاالت متحده آمریما  برا یعنی پیامی خوب 

جایگاه سلطه جهانی و نظام تک قطبی تثبیت شده، و همچنان اقتدار و تمبر قدرت امتداد خواهد یافت 

 شود  یعنی هژمونی و سرلطه و مطابعرت  حتری روسریه و چری  و     تر دنبال میاش در ادامه پرقدرتو راه

ایاالت متحده خواهد بود و قدرت آمریما در تعبیرر   دهنده قدرت برتر ناتحادیه اروپا و همه  ای  نشا

را ایاالت متحده آمریما هانیان است که باید سلطه چشود  ای  پیام بد  برا  ژئوپلیتیمی بازساخت می

-بصرر  کره رروش خراطی را مری     مستوجب تنبره اسرت  م    آنسرباززدن از تصمیم ند و ریوکماکان بپ

 پیچاند 

 ؛بپویرد که در برجام بماندت متحده آمریما ایاالای  است که  سناریوی دوم



4 
 

تم سر نشینی از مواض  خواهد بود و حیثیرت آن در سی ای  پیام بد  برا  آمریما خواهد بود  زیرا عقب 

پویر  محض از آمریما نخواهند داشت  ئوپلیتیمی جهانی مخدوش شده و سایری  اطاعتژسیاسی  و 

  یعنری کراهش   است در مجموعه کشورها تحقیر شدهمثل فرد پرقدرتی که دچار ضعف قدرت شده و 

خواهرد برود و   ایاالت متحده آمریما   ای  پیام بد  برا  جهانی یا سقوط منزلت ژئوپلیتیمی در سیستم

 ضعیف ولی  ،خوب یپیام خوبی برا  سایری   پیام

 ؛بماندام پابرجا جها از سیستم خارج شوند ولی سایری  نه، و برمریماییآاینمه  سناریوی سوم

ایراالت متحرده   اسرت و پیرام بسریار برد  بررا       ای  پیامی خوب و قو  برا  جهانیران  در ای  صورت  

انرد   مریما به سرمت ایزولره شردن دارد  بقیره اطاعرت و تبعیرت نمررده       آحرکت از   چون نشان آمریما

جهی شده اسرت و  توبیایاالت متحده آمریما ایم  یعنی به قدرت و غرور موقعیت برتر  تو را نپویرفته

قطبی اسرت   ای  پیام بسیار خوبی برا  سیستم است که بیانگر حرکت سیستم جهانی به سمت نظام چند

شرود  ایر  پیرام    منقضری مری  به ای  سو نظام تک قطبی، بعد از یک رب  قرن و پس از پایان جنگ سرد 

 است و یک تغییر نظام ژئوپلیتیک جهانی است  یبسیار خوب

یوها مواض  جمهور  اسالمی ایرران بایرد حفرظ دقیرق و محمرم برجرام باشرد  چرون         در همه ای  سنار

ا  دست آنها بدهد تا برجام سقوط کند  همانطور که رفتم نسربت بره برجرام    ا  ندارد  نباید بهانهچاره

نقد اصولی دارم؛ ولی در وضعیت موجود که حالت دوفاکتو است، به نظر م  ایرران بایرد محمرم پرا      

رنوشرت جهران اسرت  نقطره     سبهانره تعیری  کرردن     چون برجام؛ بایستد و همه باید حمایت کنندبرجام 

 عطف تاریخی در سرنوشت نظام ژئوپلیتیک جهانی 

 توان رفت: پس از منظر ژئوپلیتیمی در جم  بند  سه سناریو  نخست می

 ام خروبی بررا    خارج شود و سایری  مطابعت کنند؛ ای  پیر ایاالت متحده آمریما از برجام  ارر

 ن است اآمریما و پیام بسیار بد  برا  جهانی
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 بمانند؛ ای  پیام بسیار خوبی برا  جهانیران و پیرام بسریار    در برجام آمریما خارج شود و بقیه ارر

هانی از حالت تک قطبی به حالت چند قطبی حرکرت خواهرد   جبد  برا  آمریماست  و نظام 

 کند نجات پیدا میآمریما  ایاالت متحدهکرد و دنیا تا حد  از شر 

 مریمرا و بررا    آپیرام ضرعیف برد  بررا       ؛شرطی در سیستم بمانرد ارر آمریما بدون هیچ پیش

افرت  ایراالت متحرده آمریمرا    لت ژئوپلیتیمی زشود  زیرا منسایری  پیام ضعیف خوبی تلقی می

 کرده است 

بینری مر  ایر  اسرت کره      پریش ای  است که آمریما در ررو شرایطی در برجام بماند   اما حالت آخر

ایراالت  وق دهد  یعنی مصالح و مناف  سها، آنان را به سمت ای  راهبرد عقالنیت ژئوپلیتیمی آمریمایی

 به صورت مشروط در برجام بماند  شود که ترامپ را وادار کنند تاسبب میمتحده آمریما 

پیام خوبی است  یعنری  ایاالت متحده آمریما ن حامل پیام بد  است  برا  اای  حالت مشروط برا  ایر

ایراالت  متحردی    ،مانیم ولی باید فضا  رفتگو ادامه پیدا کند؛ برجام اصالح شود و ایر  موضر   ما می

مریما موقعیرت هژمونیرک   خواهد کرد و با اتخاذ ای  موض  آ را در سیستم غرب جوبمتحده آمریما 

ایراالت  اتحادیه اروپا نارزیر خواهند شرد ترا برا     انسه وفرآلمان و خود را تداوم خواهد بخشید و سپس 

 کنار بیایند متحده آمریما 

وقتری مری رویرد بره      مریما از سیستم خارج نشود ولری برا آن براز  کنرد     آپیش بینی م  ای  است که 

 کند مانم یعنی بقیه را وادار به متابعت از خود میصورت مشروط می

است که برجام را محمم و با همی  ترکیب کنونی حفرظ کنرد و اررر    ایران در هر حالت نارزیر از ای  

 و نه برجام  قرار است مواکره جدید  انجام شود باید در قالب و موضعی جدید دنبال رردد 

  باز کرردن  باشد ادامه برجام از آن ومواض  ایران در همه ای  سناریوها باید ماندن در برجام، محافظت 

ا  است باید در قالب موضوعات جدید و در ال شود  هر مسئلهبمواکره مجدد در برجام نباید دن روزنه

 ا  دیگر دنبال رردد   پرونده


