بسمه تعالی

تحلیل ژئوپلیتیکی سناریوهای محتمل درباره
برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)
از دکتر محمدرضا حافظ نیا ،مهر 6931

در بیانی ساده ،حاکمان ناشی و کله شق ،جز تخریب ره آورد دیگرر ندارنرد ایر حممری فراریرر و
جهان شمول است که تجارب آن در دنیا کم نیست البته پارادایم رایج دموکراسی برروز چنری پدیرده
هایی را محتمل میکند
کردارها ترامپ اینگونه است که آمریما را به سو تخریب پیش میبرد و ای خبر خوبی برا سایر
ملتها و دولتهاست رویی ایاالت متحده آمریما به دوران کهولت خود رسیده اسرت قررار رررفت
ای رونه افراد در قدرت ،ایجادکننده نوعی باور کاذب در آنان است که ای ها مظهر قدرتانرد و هرر
تصمیمی که بگیرند قابل اجراست و توهمی در آنان شمل میریرد که همه باید از آنها پیرو کننرد و
باید آنان را همراهی کنند و ای توهمی خطرناک است غرور قدرت آنان را فرا میریرد و ای شروع
زوال است هانتینگتون اصطالح «تمبر آمریمایی» را برهکرار مریبررد و مریرویرد آمریمرا را تمبرر
آمریمایی ساقط خواهد کرد نمیروید قدرتها دیگر ایاالت متحده آمریما را از پا درخواهنرد-
آورد؛ میروید تمبر آمریمایی بزرگتری دشم آنان است ای تمبر در سیستم آمریما نهادینه شده
است اکنون در رفتار و حرکات ترامپ هم میشود ای تمبر را دید فمر میکنرد همره بایرد تراب و
باشند تصمیم میریرد که برجام را پاره کند و انتظار همراهی و تبعیت سایری را دارد!

1

راهی اوقات چنی انسانهایی مقبول ملتهرا خرود مریشروند رأ مریآورنرد و اینهرا رویمردشران
تخریب است تا ساخت با وجود اتاقها فمر و مراکز مشاوره راهبرد  ،ای افراد توجهی بره نظررات
آنها ندارند و کسی جز خود را قبول ندارند
به عنوان فرد که رشته تخصصیاش جغرافیا سیاسی است؛ تمرار میکنم؛ آدمها ناشی و کلهشق
ارر در قدرت و سیاست قرار بگیرند ویرانی به بار میآورند
واژه پوپولیست واژه دقیقی برا ای افراد نیست؛ چون همه سیاستمداران به نحو پوپولیست هستند
در تمام دنیا زیرا ارر سیاستها پوپولیستی در پیش نگیرند؛ رأیی نمیآورند! افمرار عمرومی را بایرد
جلب کرد عوامررایی ضرورت دموکراسی است با رأ نخبگان که کسی رئیس جمهرور نمریشرود!
رأ عوام مورد نیاز است ارر رأ آنها بررردد بازیگر از رردونه قردرت بیررون مریافترد پرس تمرام
بازیگران سیاسی که در پروسه کسب قدرت دموکراتیک قرار میریرند به عوام ررایی مبتال میشوند
م در آغاز کار بر سیاست اتمی ایران نقد ژئوپلیتیمی داشتم و امروز را میدیدم و هیچ راه صرریحا از
آن حمایت نمردم البته قائل به ضرورت فناور اتمی شدن ایران هسرتم و ایرران چرارها نردارد مگرر
اینمه قدرت اتمی شود؛ ولی نه با ای سیاسرت و از ایر راه راه اشرتباه بروده ولری چرون روشرته و از
حیض انتفاع ساقط شده ،بیان آن محلی از اعراب ندارد و فرصتها روشتهاند
االن در وضعیتی قرار داریم که «دوفاکتو» نام دارد به نروعی حالرت رروار در ایر وضرعیت دوفراکتو
دولت آمریما قصد بیرون رفت از سیستم برجام را دارد؛ خیلی هم جد خروجش را اعالم میکنرد -
البته مقدار عملی و واقعی بودن ای ادعایش معلوم نیست ولی اعالم جد و موض کنونی آن برمری-
رردد به همان تمبر قدرت
در شرایط کنونی چند سناریو متصور است:
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برجام هشت رک دارد :روسیه ،چی  ،آلمان ،فرانسه ،بریتانیا ،اتحادیه اروپا ،ایران و امریما اینها هشرت
عنصر اصلی توافق برجام هستند
باید تأکید کرد که کشورها آلمان و فرانسه در ای سیستم دو جایگاه و نقش دارنرد یرک جایگراه و
نقش ،تحت عنوان شخصیت ملی کشورشان است و جایگاه دیگر به عنوان عضو اتحادیه اروپا
در شخصیت حقوقی ،تاب اتحادیه اروپا هستند و سخنشان در آن جایگاه از زبان خرانم مروررینی قابرل
استماع است به عنوان نماینده  72کشور اروپایی
فرانسه از طرف خودش حرف میزند؛ ضمنا ملزم به هماهنگی با خانم موررینی هم هست
البته همه اینها جزو سیستم غرب هستند که رهبر آن نیز با ایاالت متحده آمریماسرت از ایر جهرت
است که آمریما توق همراهی آنها را دارد
سناریوی نخست ای است که ارر ایاالت متحده آمریما از سیستم برجام خارج شرود؛ سرایری هرم
از برجام خروج کنند و برجام منحل شود؛
انحالل برجام با خروج آمریما ،از نظر ژئوپلیتیمی یعنی تثبیت موقعیت هژمونی ایاالت متحده آمریما؛
یعنی پیامی خوب برا ایاالت متحده آمریما و پیامی بد برا سایری ؛ از جمله ایران یعنی آمریمرا در
جایگاه سلطه جهانی و نظام تک قطبی تثبیت شده ،و همچنان اقتدار و تمبر قدرت امتداد خواهد یافت
و راهاش در ادامه پرقدرتتر دنبال میشود یعنی هژمونی و سرلطه و مطابعرت حتری روسریه و چری و
اتحادیه اروپا و همه ای نشاندهنده قدرت برتر ایاالت متحده خواهد بود و قدرت آمریما در تعبیرر
ژئوپلیتیمی بازساخت میشود ای پیام بد برا چهانیان است که باید سلطه ایاالت متحده آمریما را
کماکان بپویرند و سرباززدن از تصمیم آن مستوجب تنبره اسرت مبصرر کره رروش خراطی را مری-
پیچاند
سناریوی دوم ای است که ایاالت متحده آمریما بپویرد که در برجام بماند؛
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ای پیام بد برا آمریما خواهد بود زیرا عقبنشینی از مواض خواهد بود و حیثیرت آن در سیسرتم
سیاسی و ژئوپلیتیمی جهانی مخدوش شده و سایری اطاعتپویر محض از آمریما نخواهند داشت
مثل فرد پرقدرتی که دچار ضعف قدرت شده و در مجموعه کشورها تحقیر شده است یعنری کراهش
یا سقوط منزلت ژئوپلیتیمی در سیستم جهانی ای پیام بد برا ایاالت متحده آمریما خواهرد برود و
پیام خوبی برا سایری پیامی خوب ،ولی ضعیف
سناریوی سوم اینمه آمریماییها از سیستم خارج شوند ولی سایری نه ،و برجام پابرجا بماند؛
در ای صورت ای پیامی خوب و قو برا جهانیران اسرت و پیرام بسریار برد بررا ایراالت متحرده
آمریما چون نشان از حرکت آ مریما به سرمت ایزولره شردن دارد بقیره اطاعرت و تبعیرت نمرردهانرد
موقعیت برتر تو را نپویرفتهایم یعنی به قدرت و غرور ایاالت متحده آمریما بیتوجهی شده اسرت و
ای پیام بسیار خوبی برا سیستم است که بیانگر حرکت سیستم جهانی به سمت نظام چندقطبی اسرت
نظام تک قطبی ،بعد از یک رب قرن و پس از پایان جنگ سرد به ای سو منقضری مریشرود ایر پیرام
بسیار خوبی است و یک تغییر نظام ژئوپلیتیک جهانی است
در همه ای سنار یوها مواض جمهور اسالمی ایرران بایرد حفرظ دقیرق و محمرم برجرام باشرد چرون
چارها ندارد نباید بهانها دست آنها بدهد تا برجام سقوط کند همانطور که رفتم نسربت بره برجرام
نقد اصولی دارم؛ ولی در وضعیت موجود که حالت دوفاکتو است ،به نظر م ایرران بایرد محمرم پرا
برجام بایستد و همه باید حمایت کنند؛ چون برجام بهانره تعیری کرردن سرنوشرت جهران اسرت نقطره
عطف تاریخی در سرنوشت نظام ژئوپلیتیک جهانی
پس از منظر ژئوپلیتیمی در جم بند سه سناریو نخست میتوان رفت:
 ارر ایاالت متحده آمریما از برجام خارج شود و سایری مطابعت کنند؛ ای پیرام خروبی بررا
آمریما و پیام بسیار بد برا جهانیان است

4

 اررآمریما خارج شود و بقیه در برجام بمانند؛ ای پیام بسیار خوبی برا جهانیران و پیرام بسریار
بد برا آمریماست و نظام جهانی از حالت تک قطبی به حالت چند قطبی حرکرت خواهرد
کرد و دنیا تا حد از شر ایاالت متحده آمریما نجات پیدا میکند
 ارر آمریما بدون هیچ پیششرطی در سیستم بمانرد؛ پیرام ضرعیف برد بررا آمریمرا و بررا
سایری پیام ضعیف خوبی تلقی میشود زیرا منزلت ژئوپلیتیمی ایراالت متحرده آمریمرا افرت
کرده است
اما حالت آخر ای است که آمریما در ررو شرایطی در برجام بماند پریشبینری مر ایر اسرت کره
عقالنیت ژئوپلیتیمی آمریماییها ،آنان را به سمت ای راهبرد سوق دهد یعنی مصالح و مناف ایراالت
متحده آمریما سبب میشود که ترامپ را وادار کنند تا به صورت مشروط در برجام بماند
ای حالت مشروط برا ایران حامل پیام بد است برا ایاالت متحده آمریما پیام خوبی است یعنری
ما می مانیم ولی باید فضا رفتگو ادامه پیدا کند؛ برجام اصالح شود و ایر موضر  ،متحردی ایراالت
متحده آمریما را در سیستم غرب جوب خواهد کرد و با اتخاذ ای موض آمریما موقعیرت هژمونیرک
خود را تداوم خواهد بخشید و سپس آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا نارزیر خواهند شرد ترا برا ایراالت
متحده آمریما کنار بیایند
پیش بینی م ای است که آمریما از سیستم خارج نشود ولری برا آن براز کنرد وقتری مری رویرد بره
صورت مشروط میمانم یعنی بقیه را وادار به متابعت از خود میکند
ایران در هر حالت نارزیر از ای است که برجام را محمم و با همی ترکیب کنونی حفرظ کنرد و اررر
قرار است مواکره جدید انجام شود باید در قالب و موضعی جدید دنبال رردد و نه برجام
مواض ایران در همه ای سناریوها باید ماندن در برجام ،محافظت از آن و ادامه برجام باشد باز کرردن
روزنه مواکره مجدد در برجام نباید دنبال شود هر مسئلها است باید در قالب موضوعات جدید و در
پروندها دیگر دنبال رردد
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