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اﯾران ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺻورت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺑرﺟﺎم ،ﻧﺗواﻧد دوﺑﺎره ﻋﮭد ﺷﮑﻧﯽ ﮐﻧد و آن را ﺗرک ﻧﻣﺎﯾد .آﯾﺎ اﯾن
ﺷدﻧﯽ اﺳت؛ اﮔر آری ﭼﮕوﻧﮫ؟ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در دوره أوﺑﺎﻣﺎ ﻧﯾز ﻣطرح ﺑود .ﺑررﺳﯽ ﮐوﺗﺎه آﻧﭼﮫ روی داد ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﮑﺎت آﻣوزﻧده
ﻧﯾﺳت.
وﻗﺗﯽ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را
ﺗﺷدﯾد ﮐﻧد .ھﻣزﻣﺎن اﺳراﺋﯾل ﻣوﺿﻌش را ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾران ﺳﺧت ﺗر ﮐرد و ﺗﺎ ﺳر ﻣرز ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای
اﯾران ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓت .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﺳراﺋﯾل ﭼﻧﺎن ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣداﮐﺛر ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت آن را  ٣ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺎﻧدازد .اﻣﺎ اﺳراﺋﯾل ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻗدام و واﮐﻧش ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾران ،آﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﺧواھد ﺳﺎﺧت و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﻣب ھﺎی ام او ﭘﯽ اس ) (MOPSﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻋﻣﺎق زﻣﯾن ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را در ظرف ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧﮭدم ﺧواھد ﮐرد .دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻋراق و
ﻟﯾﺑﯽ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﮐﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟف ﺑود و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯾﺎﻣﯽ اﺳراﺋﯾل را از
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اﯾن اﻗدام ﺑﺎزداﺷت.
اﺳﺗراﺗژی اوﺑﺎﻣﺎ آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺗﺣرﯾم ھﺎ اﯾران را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺣرﯾم ھﺎ اﯾران را از ﭘﺎ در
ﻧﺧواھد آورد .ﻟذا دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار داد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس آن اﯾران ﺑﺗواﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ
ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ دھد ،اﻣﺎ ظرﻓﯾت ﻧظﺎﻣﯽ آن را در ﺑراﺑر اﻟﻐﺎی ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻣﺗوﻗف ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗراﺗژی دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺣرﯾم ھﺎ را
از ﭼﻣﺎق ﺑﮫ ھوﯾﺞ ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﭼﺎﻟش اﯾن طرح ﯾﺎﻓﺗن راھﯽ ﺑود ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﮔردد ﮐﮫ اﯾران از راه ﺗوﺳﻌﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗوان ھﺳﺗﮫ ای ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﺳد .ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﯽ ،در ﺳﺎل  ٢٠١٣اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣورد ﭼﺎرﭼوب اوﻟﯾﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﮫ
ﺗواﻓق رﺳﯾدﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن دو طرف ﺑرای ﺗﺣﻘق و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ وارد ﻣذاﮐره ﺷدﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎھده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ و
ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ اﻣﺿﺎی آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد رای ﻣﺛﺑت دو ﺳوم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ اﺳت .دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ از اﯾن
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﺑود .ﻟذا ،ﺗﻧﮭﺎ از راه ﻓرﻣﺎن اﺟراﯾﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ) (Presidential Executive Orderﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ
ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ اﯾران را ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد .ﮔزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺣﻘوﻗﯽ و ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﯾﯽ اﺳت .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو و
طرﻓداراﻧش در آﻣرﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺷدﯾد ﮐردﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﺳﻧﺎﺗور ﺗﺎم ﮐﺎﺗن
) (Tom Cottonﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ و طرﻓدار ﺳرﺳﺧت اﺳراﺋﯾل ﺑود ﺑﮫ رھﺑر اﯾران ﻧﺎﻣﮫ ای ﻧوﺷت )ﺑﺎ اﻣﺿﺎی  ۴۶ﺳﻧﺎﺗور
دﯾﮕر( ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺑران اﯾران ھﺷدار ﻣﯾدھد ﮐﮫ طﺑق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﻧظﺎم ﺣﻘوﻗﯽ آن ،ھر ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ای را ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ
اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺳﻧﺎ ﻧرﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﺿﻣﺎﻧت اﺟراﯾﯽ ﻧﺧواھد داﺷت؛ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﻌدی ﻣوظف ﺑﮫ اﺟرای
آن ﻧﺧواھد ﺑود و ﻣﯽ ﺗواﻧد آن را ﻟﻐو ﮐﻧد. 3
در اﯾن ﻣﻘطﻊ ﺳﻧﺎﺗور ﮐﺎﺗن ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷد ﮐﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود و طرﻓداراﻧش را ﺗﺿﻌﯾف ﮐرد .وی در ﯾﮏ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﺗواﻧد در ظرف ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای اﯾران را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در
واﻗﻊ ﺗﺎﯾﯾد ﻣوﺿﻊ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻣﯾﮕﻔت» :ﺑرای ﺣل ﺑﺣران ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﺗﻧﮭﺎ دو راه وﺟود دارد ،دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ
ﯾﺎ ﺟﻧﮓ .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ راه ﺣل دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾد ،ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺎﻣدھﺎی و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران را ﺑﭘذﯾرﯾد« .در آن ﺷراﯾط ،ﺑﻌد از
ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋراق و ﻟﯾﺑﯽ ،ﯾﮏ ﺟﻧﮓ دﯾﮕر طرﻓداری زﯾﺎدی ﻧداﺷت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾران ﻣﯽ ﮐوﺑﯾدﻧد ھﻣﺎن ھﺎﯾﯽ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرای راه اﻧداﺧﺗن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋراق ﺑﮫ ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻋراق ﯾﮏ ﺟﻧﮓ ﻣدرن و ھوﺷﻣﻧد ﺧواھد ﺑود،
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دژاوو ). (deja vuﮏ واژە ﻓﺮا3ﺴﻮی اﺳﺖ .ﺣﺎﻟ>= اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس Hﮐﻨﺪ ﭼ LN Mی را ﮐﻪ اOﻨﻮن در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ،ﻗTﻼ ﺗﺠYXﻪ ﮐﺮدە
اﺳﺖ .در ﻓﺎر Zآن را آﺷﻨﺎﭘﻨﺪاری ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدە اﻧﺪ ،ﮐﻪ رﺳﺎ ﻧ_ﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣ_ﺸﻮد در .ﮏ ﻣﻮرد اeاﺋgﻞ iﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرlﻮ آﻧﻘﺪر ﻧﺰد.ﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اوYﺎﻣﺎ iﻪ دوﻟﺖ اeاﺋgﻞ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ iﻪ ﭼﻨ N M
r qﺎری
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،آﻣtlXﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻫﻮاﭘgﻤﺎﻫﺎی اeاﺋgﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺟﻠﻮﮔLMی ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ اوYﺎﻣﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر rﺎﺗﻦ در ﻣﺬاOﺮات آن iﺎ اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﻋﺼTﺎ ~Nﺷﺪi .ﻄﻮرlﮑﻪ iﺎ •ﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋlXﻀﻪ ای ) (petitionﮐﻪ iﻪ اﻣﻀﺎی  ۲۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ رﺳgﺪە ﺑﻮد و iﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از .ﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪ ‹.ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢi ،ﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮ•ﺎن ،ﺗﺼﻤgﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮر rﺎﺗﻦ را iﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﺬاOﺮات دوﻟﺖ iﺎ
.ﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎر •• ﺗﺤﺖ ﭘgﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮ ~Nﻗﺮار دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ اوYﺎﻣﺎ ﭘgﮕLMی اﯾﻦ اﻗﺪام را رﻫﺎ ﮐﺮد ،زlﺮا ﺷﺎ3ﺲ ﻣﻮﻓﻘgﺖ زlﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﮐم و ﺑﯾﺷﺗر از ﭼﻧد روز طول ﻧﺧواھد ﮐﺷﯾد .ﺑﻌد از آﻧﭼﮫ در ﻋراق و ﻟﯾﺑﯽ واﻗﻊ ﺷده ﺑود ،ﺣﺎﻣﯾﺎن
اﻗدام ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ اظﮭﺎراﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﻣردم را ﺑرای اﻗدام ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺟﻠب ﮐﻧﻧد .دوﻟت
اوﺑﺎﻣﺎ طرﺣﯽ ﺑرای ﻣذاﮐره داﺷت ،اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺟز اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾران ﮐﮫ در ﺑﯾن ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎ طرﻓدار
زﯾﺎدی ﻧداﺷت ،طرﺣﯽ ﺑرای اراﺋﮫ ﻧداﺷﺗﻧد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻋواﻣل ،ﺷراﯾط ذھﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر داد.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺷراﯾط دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺟﻠو ﺣرﮐت ﮐرد .در ﻧﮭﺎﯾت ﮐﻧﮕره و دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗواﻓق رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ
ﮐﻧﮕره دﺳت دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ را ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ اﯾران ﺑﺎز ﺑﮕذارد ،اﻣﺎ ﭘس از ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدن ﻣﺗن ﻗرارداد ،ﮐﻧﮕره  ۶٠روز وﻗت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻻزم ﺑداﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﻋﻼم دارد .اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻏﺎﻟب آن ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﻧﮕره ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ رای
دھد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺷروﻋﯾت ﻻزم ﺑرای ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗن آن را ﻧﺧواھد داﺷت .اﯾن ﻋﻣﻼ ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑرای دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑود،
زﯾرا ﺳﻧﺎﺗور ﮐﺎﺗن و طرﻓداراﻧش ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ان ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷرط ھﺎی ﻣﺗﻌددی را ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ اﯾران ﺑﮫ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد،
ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن اﺳراﺋﯾل و رﻋﺎﯾت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺗوﺳط دوﻟت اﯾران ،دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﯽ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﯾت ھﺎی
اﯾران و ﻏﯾره .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﻧﮕره ﻋﻠﯾﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ رای ﻣﯽ داد ،اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آن را وﺗو ﮐﻧد و ﺳﻧﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت وﺗوی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور را ﺧﻧﺛﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دو ﺳوم ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ وﺗوی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور رای ﻣﯽ دادﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اوﺑﺎﻣﺎ
از ﯾﮑﺳو ﻣﺎﻧﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺷرط ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺷد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﺎ داﺷﺗن ﯾﮏ ﺳوم آرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﻧﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳت
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد.
در ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺻدای ﺳوم ﻧﯾز وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﻣوﺿﻊ آن را ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد» :زﻣﺎن اﻣﺿﺎی ﯾﮏ
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺑﺎ اﯾران ھﻧوز ﻧرﺳﯾده اﺳت؛ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗرارداد زود رس ﺑﮫ رژﯾم اﯾران ﻣﺷروﻋﯾت ﺑدھﯾم و ﻣوﻗﻌﯾت
آن را ﺗﺛﺑﯾت و ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﻓﺷﺎرھﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران اداﻣﮫ دھﯾم ،ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺗری ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ
ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫ ای را ﺑﮫ ﻧﺣو ﺑﮭﺗر و ﺑﺎ دوام ﺗری ﺣل ﮐﻧد و ﻋﻼوه ﺑر آن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﻣﻧطﻘﮫ را ﻧﯾز ﭘوﺷش دھد« .ﭼﻧﯾن
ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در آﻣرﯾﮑﺎ ﺧرﯾدار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿﻊ زﯾر ﺻدای ﺑﻠﻧد طرﻓداران اﻗدام ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
آن ﻓرﺻت رﺷد ﻧﯾﺎﻓت. 4
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب راه در آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن اﺳﺗراﺗژی اوﺑﺎﻣﺎ ﻓراھم ﺷد .اﻣﺎ دو ﻣﺷﮑل ھﻣﭼﻧﺎن ﺳد راه ﺑود .در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻣورد
ﻧﺧﺳت اﺷﺎره ﺷد .اﯾﻧﮑﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﻗد ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻘوﻗﯽ و اﺟراﯾﯽ ﺑود و رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺑﻌدی ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آن را ﻟﻐو ﮐﻧد .ﻣورد
دوم ﺑﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷد .اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ آن دﺳﺗﮫ از ﺗﺣرﯾم ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﮐﻧﮕره ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور واﮔذار ﮐرده ﺑود ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻟﻐو ﮐﻧد .5اﻣﺎ اﻟﻐﺎی ﺳﺎﯾر ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﺧﺎرج از اﺧﺗﯾﺎرات رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻗرار داﺷت و دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را ﻟﻐو ﮐﻧد ﮐﮫ دو ﺳوم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻧﮕره و ﺳﻧﺎ ﺑﮫ اﻟﻐﺎی آﻧﮭﺎ رای ﺑدھﻧد ،ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻣوﺟود
ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺑود .دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﯾران را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻗراردادی ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾن اﺟراﯾﯽ ﻧداﺷت و دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻗرارداد در ﺑر ﻣﯾﮕرﻓت ﻟﻐو ﮐﻧد؟
راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ اراﺋﮫ داد و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ اﯾران آن را ﭘذﯾرﻓت ،آن ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ را ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﮕره ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ﺗﺎ
ﮐﻧﮕره ﺑﺗواﻧد ﻋﻠﯾﮫ آن رای ﺑدھد ،ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑرﺳﺎﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗٍﺎﺋﯾد ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل رﺳﯾد ،ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آن را اﻣﺿﺎ ﮐرده ﺑودﻧد ﻣوظف ﺑودﻧد ﺗﺎ آن را اﺟرا ﮐﻧﻧد .اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ داده ﺷد آن ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﻌدی آﻣرﯾﮑﺎ از ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﺷود و ﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ آﻧرا اﺟرا ﻧﮑﻧد ،ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آن را اﻣﺿﺎ
ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﮭداﺗﺷﺎن ﻋﻣل ﺧواھﻧد ﮐرد و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺗﺣرﯾم ﺟﺎﻣﻊ و ﻣوﺛری ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد.
در واﻗﻊ ،ﺧود دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﺗﺣرﯾم ﺷدﯾدی ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑﮫ
اﺟرا ﺑﮕذارد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﺳﺗدﻻل آن ﺑود ﮐﮫ ﮔرﭼﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ از ﺿﻣﺎﻧت ﺣﻘوﻗﯽ و اﺟراﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺑرﺳد ،ﻋﻣﻼ ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھﻧد ﮐرد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
دﯾﮕر ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣرﯾم ھﺎ را اداﻣﮫ دھد و ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎ ﮐرده اﻧد
وادار ﺳﺎزد ﺗﺎ اﯾران را ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣرﯾم ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﻣﺿﺎ ﺷد و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ
ﭘذﯾرش ﻣوﺿﻊ دوﻟت ﺷدﻧد.
آﻧﭼﮫ ﺑﻌدا واﻗﻊ ﺷد ﻧﺎدرﺳﺗﯽ و ﺳﺎده اﻧدﯾﺷﯽ اﺳﺗراﺗژی ﺑﺎﻻ را اﺛﺑﺎت ﮐرد .دوﻟت آﻗﺎی دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ آﻣرﯾﮑﺎ را از ﺑرﺟﺎم ﺧﺎرج ﮐرد
و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ را وادار ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾران را ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺗﺣرﯾم ﮐﻧﻧد.
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اﺷﺎرە iﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ iﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﯾgﺪ آن ﻧ_ﺴﺖ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯿﺘﻮا3ﺴ™ﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اوYﺎﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﺤlXﻢ ﻫﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ .زlﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ rﺎر i Hﺎ›ﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪ.ﺪی iﻪ ﺗﺼlœﺐ H
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اوYﺎﻣﺎ  Hﺗﻮا3ﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪ.ﺪ را وﺗﻮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻨﻬﺎ iﺎ داﺷ > N
 qدو ﺳﻮم آرا در ﮐﻨﮕﺮە و ﺳﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮا3ﺴ™ﻨﺪ وﺗﻮی رﺋ_ﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﺧﻨ=Ÿ
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻤ ﻧﺒﻮد.
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اﮐﻧون ﺷﺎﯾد دوﻟت آﻗﺎی ﺑﺎﯾدن ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﻟت آﻗﺎی اوﺑﺎﻣﺎ از ﺷراﯾط ﺑﮭﺗری ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ھﻧوز از داﺷﺗن دو ﺳوم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻧﮕره و ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺻورت ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺑرﺟﺎم،
ﻧﺗواﻧد دوﺑﺎره آن را ﺗرک ﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﭘوﺷش ﺑرﺟﺎم ﻗرار دارﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوازن ﻗوا در آﻣرﯾﮑﺎ ،آﯾﺎ
ﺗﺣﻘق اﯾن ﺧواﺳت ﺷدﻧﯽ اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾران و آﻣرﯾﮑﺎ در دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﮔﺎم ﺑﺳوی ﺗواﻓق ﺟﺎﻣﻊ ﺗری ﺧواھﻧد رﻓت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از ﺗﺿﻣﯾن
ﺣﻘوﻗﯽ و اﺟراﯾﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد؟ اﮔر ﻧﮫ ،آﯾﺎ اﯾران ﺑﺳوی ﺗوﻟﯾد ﺑﻣب اﺗﻣﯽ ﺧواھد رﻓت؟ ﺑﺎ ﭼﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دوﺑﺎره ﯾﮏ
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻗﺗﯽ و ﻧﺎﭘﺎﯾدار ﺣل ﻣﺷﮑل را ﺑﮫ آﯾﻧده ﻣوﮐول ﺧواھد ﮐرد؟ اﯾران ﻣﯾﺗواﻧد زﯾﺎن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﯾن راه ﮐﺎر را دوﺑﺎره ﭘرداﺧت
ﮐﻧد؟
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