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 بر افغانستان و منطقه رشیو تاث رانیا یاز توافق اتوم کایخروج امر

 

 / مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی حکمت هللا زالند
رود و بدون  المللی به شمار می سو یکی از قضایای مهم منطقه و سیاست بین برنامۀ اتومی ایران از چند دهه به این

توجه به اهمیت این قضیه، در آینده نیز بدون تاثیر شک تاثیراتی نیز بر وضعیت منطقه و افغانستان داشته است که با 
 نخواهد بود.

به پیروزی رسید و  ۲۰۱۵گفتگوها میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان به رهبری ایاالت متحده امریکا، در سال 
مپ در هفت کشور به توافق تاریخی در مورد برنامۀ اتومی ایران دست یافتند، ولی پس از به قدرت رسیدن دونالد ترا

 امریکا، احتمال خروج امریکا از این توافق مطرح شد.
را  ایرانتصمیم خود مبنی بر خروج کشورش از توافق اتومی  م۲۰۱۸می  ۸رئیس جمهور امریکا باآلخره به تاریخ 

خالفت . کشورهای فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان در ممختلف مواجه شدالمللی  های بین واکنشکه با رسما اعالم کرد 
آمیز به  با این اقدام ترامپ به ادامۀ تعهد شان به توافق اتومی با ایران تاکید کردند و روسیه آنرا یک برخورد توهین

المللی خواند. اما اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از این تصمیم ترامپ استقبال  قواعد بین
 نه عنوان کرد.کردند و اسرائیل آنرا یک تصمیم جسورا

اینکه خروج امریکا از توافق اتومی ایران چه تاثیری بر وضعیت افغانستان و منطقه خواهد داشت، پرسشی است که 
 در کنار نگاهی به برنامۀ اتومی ایران، در این  تحلیل به پاسخ آن پرداخته شده است.

 نگاهی به توافق اتومی ایران
« اتوم برای صلح»ارچوب برنامۀ هدر چم با قرارداد همکاری میان امریکا و ایران ۱۹۵۷برنامۀ اتومی ایران در سال 

کرد. در آن  شده برای مصرف پژوهشی از امریکا دریافت می آغاز شد که بربنیاد آن، ایران چند کیلوگرام یورانیم غنی
 شد. زمان روابط دو کشور نزدیک و تهران محافظ منافع امریکا در منطقه پنداشته می

م و بنیان نهادن نیروگاه اتومی در بوشهر، ۱۹۷۴با تاسیس سازمان انرژی اتومی ایران توسط محمد رضا شاه در سال 
میگاوات برق از  ۲۳۰۰۰سال حدود  ۲۰تری به خود گرفت. قرار بود در جریان  برنامۀ اتومی ایران شکل جدی

برنامۀ اتومی این کشور نیز متوقف شد و  ۱۹۷۹ال نیروگاه تولید شود؛ ولی با انقالب اسالمی ایران در س ۲۲طریق 
های اقتصادی امریکا و سایر کشورهای جهان مواجه  آلود گردید. پس از آن ایران با تحریم روابط ایران و امریکا تنش

 در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، افزایش بیشتر یافت. ۲۰۰۳شد که از سال 
آغاز شده بود،  ۲۰۰۳( که از سال ۱+۵سه، روسیه، انگلستان، چین و آلمان )مذاکرات ایران با کشورهای امریکا، فران

ی در پی نداشت، ولی با به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، روی یک  نتیجه ۲۰۱۳تا سال 
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یورانیم را  سازی ماهه میان امریکا و ایران توافق صورت گرفت که براساس آن ایران الی شش ماه غنی موافقه شش
کرد. پس از آن، ایران و شش قدرت بزرگ جهان در  های بیشتر بر ایران وضع نمی کرد و امریکا نیز تحریم متوقف می

در شهر  ۲۰۱۵جوالی سال  ۱۴ماهه به توافق ابتدایی در لوزان سویس رسیدند و باآلخره در  ۱۸نتیجۀ گفتگوهای 
د. این توافق تاریخی که به نام برجام )برنامۀ جامع اقدام مشترک( نیز یاد ویانای اتریش به توافق جامع اتومی دست یافتن

 ساله میان ایران و غرب بر سر برنامۀ اتومی ایران.۱۲شود، در حقیقت پایانی بود برای مذاکرات پرفرازونشیب  می
های جهانی از  آن تحریم کرد و در بدل بربنیاد این توافق، ایران برنامۀ اتومی خویش را برای مدت طوالنی محدود می

شد که در کنار منافع سیاسی، منافع اقتصادی زیادی برای این کشور در پی داشت. ایران فرصت  این کشور برداشته می
متصل  SWIFTهای ایرانی با  ملیارد دالر سرمایۀ منجمد شدۀ خود را به دست آورد و بانک ۱۳۰یابی به بیش از  دست

درصد کاهش یافته بود، بار دیگر  ۵۰حدود  ۲۰۱۴های اقتصادی تا سال  به دلیل تحریمشدند. صادرات تیل ایران که 
 های بزرگ جهانی در ایران نیز مساعد شد.  گذاری به شرکت تر اینکه فرصت سرمایه افزایش یافت. و مهم

واهد کرد، ولی عمال رفت که دست یافتن به این توافق، تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران خ با این هم، هرچند انتظار می
ها از ایران بر اقتصاد آنها  برند و رفع تحریم مردم ایران اکنون نیز از وضعیت بد اقتصادی در این کشور رنج می

رو، چند ماه پیش موجی از تظاهرات در سراسر ایران آغاز شد که به زودی از  تاثیرات آنچنانی نداشته است. ازاین
 .سوی حکومت این کشور سرکوب گردید

 
 جانبۀ امریکا از توافق اتومی با ایران خروج یک

ترین منتقد ایران و توافق اتومی با این کشور بود. او  دونالد ترامپ از زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا سخت
 پس از ورود به کاخ سفید، به کانگرس امریکا و متحدان اروپایی امریکا فرصت اصالح این توافق را داد و با تعیین

در تویترش  ۲۰۱۷شود. در فبروری  االجلی گفت که در صورت اصالح نشدن این توافق، از آن خارج می ضرب
ملیارد دالر را در بدل توافق اتومی به ایران  ۱۵۰ایران در ورطۀ سقوط قرار داشت، ولی این امریکا بود که »نوشت: 

 «. داد
ترین عوامل خروج امریکا از  ست پرور" توصیف کرده و مهمبار" و با یک کشور "تروری ترامپ این توافق را "فاجعه

های تندرو القاعده، طالبان،  های میزاییل بالستیکی و حمایت ایران از گروه آن را سرپیچی ایران از این توافق، آزمایش
ه به ایران اجازه سازی یورانیم نشده، بلک حماس و حزب هللا خوانده است. به گفتۀ او، این توافق باعث منع ایران از غنی

داد تا در استانۀ دستیابی به سالح اتومی قرار بگیرد. البی کشورهای مخالف ایران در منطقه به خصوص عربستان 
 سعودی نیز در خروج امریکا از این توافق نقش داشته است.

تاثیرات سیاسی و نتائج این  المللی ندارد، ولی جانبۀ امریکا از توافق اتومی ایران، بنیاد حقوقی و قانونی بین خروج یک
 های سنگین امریکا بر ایران خواهد بود، برای ایران قابل توجه است.  اقدام ترامپ که عمدتا تحریم

تواند تعهدات خویش را معلق  کند، طرف دیگر نیز می براساس توافق، اگر یکی از طرفین بر تعهدات خویش عمل نمی
نگرفته است که یکی از احتماالت نیز تعلیق تعهدات است، کاری که برای پنج  کند. تا هنوز ایران تصمیم نهایی خود را

گوید، در صورت  کشور دیگر عضو این توافق قابل قبول نخواند بود و در نتیجه، از هم خواهد پاشید. هرچند ایران می
ر این توافق با لغو کلی ماند، ولی در کل در حال حاض پایبند بودن پنج کشور دیگر به این توافق، به آن متعهد می

 رو شده است. احتمالی نیز روبه
 

 تاثیرش بر منطقه
المللی، به اعتبار جهانی  جانبۀ امریکا از این توافق به دلیل نقض یک قطعنامۀ معتبر بین در بُعد جهانی، خروج یک

یز خواهد شد، چون پایبند مادن المللی امریکا ن امریکا صدمه وارد کرد. خروج از این توافق تا حدی منتج به انزوای بین
سه کشور اروپایی به این توافق، به معنای از دست رفتن نفوذ امریکا در اروپا است. در کنار این، روسیه و چین نیز 

 های خویش با ایران را افزایش خواهند داد. همکاری
د پولی ایران در بازارهای جهانی این اقدام امریکا، پیش از پیش روی اقتصاد ایران تاثیر کرده و ارزش واح ایران:

برد، این اقدام امریکا  ثباتی سیاسی و اقتصادی در داخل این کشور نیز رنج می  کاهش یافته است. درحالیکه ایران از بی
ترین نتیجۀ خروج امریکا از توافق اتومی با ایران، این  تر ثابت خواهد شد. به عنوان مهم قطعا برای ایران سنگین

 های سنگین اقتصادی امریکا قرار خواهد گرفت. یگر تحت تحریمکشور بار د
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شوند، از این اقدام امریکا  اسرائیل و عربستان سعودی، که از رقبای اصلی ایران در منطقه محسوب می شرق میانه:
ودی این استقبال کردند. این اقدام ترامپ تا حدی بر معادلۀ قدرت در شرق میانه تاثیرگذار خواهد بود. عربستان سع

خوانده « اشتباه تاریخی»داند. اسرائیل که توافق اتومی ایران را  اقدام امریکا را پیروزی سیاست خویش در منطقه می
بود، به دلیل محدود شدن میزاییل بالستیک ایران و حمایت این کشور از گروه حزب هللا لبنان، بیش از هر وقت دیگر 

های نیابتی ایران با امریکا در کشورهای مختلف به خصوص در  گر، جنگبه امریکا نزدیک خواهد شد. در جانب دی
 شرق میانه تشدید خواهد شد.

های  کشورهای هند و پاکستان به دلیل محدود شدن روابط تجاری و اقتصادی آنها با ایران و پروژهجنوب آسیا: 
هند یکی از کشورهای پرمصرف انرژی در دانند.  ها، این اقدام امریکا را به نفع خویش نمی مشترک منطقوی میان آن

درصد  ۲۰ نزدیک به ۲۰۰۹جهان است و ایران از بیشترین منابع تیل و غاز در منطقه برخوردار است. هند در سال 
ها بر ایران و فشارهای امریکا به گونۀ  کرد که به دلیل تحریم خویش را از ایران وارد می نیازتمام انرژی مورد 

هند نیز عقب رفت. در عرصۀ ترانزیتی کار پروژۀ بندر -پاکستان-الین غاز ایران تدریجی کاهش یافت و از پایپ
کند، متأثر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر افغانستان و هند از  چابهار که هند را به افغانستان و آسیای میانه وصل می

ستان و چین بیشتر نزدیک خواهد شد و ممکن در حوزۀ اقتصادی های منطقوی با ایران عقب بروند، ایران با پاک پروژه
 هند نیز تاثیر خواهد کرد.-چین سهیم خواهد شد، چیزیکه هند را تا حدی نگران و روی روابط ایران-پاکستان

 تاثیرش بر افغانستان
گذار است، بنابراین، ایران به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه و همسایۀ افغانستان روی وضعیت در افغانستان تاثیر
توان در دو نکتۀ ذیل  خروج امریکا از این توافق دارای تاثیرات گوناگون بر افغانستان نیز خواهد بود که مهم آنرا می

 بیان کرد:
اقتصادی امریکا بر ایران، پروژۀ بندر چابهار را تحت تاثیر های  سو وضع تحریم تاثیرات اقتصادی: از یکنخست؛ 

قرار خواهد داد و از سوی دیگر، داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان نیز در حالی متأثر خواهد شد که در دو 
افزایش یافته  پیشینه کاهش یافته و بالعکس با ایران سال گذشته میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به گونۀ بی

است. همچنان صادرات افغانستان از طریق ایران به کشورهای دیگر نیز متأثر خواهد شد، چون در حال حاضر نیز به 
گیرد. در کنار این، با کاهش  دلیل روابط خراب با پاکستان بخش بزرگ ترانزیت افغانستان از راه ایران صورت می

نی بلند خواهد رفت، چیزیکه بر اقتصاد افغانستان تاثیر مستقیم دارد، چون صادرات تیل ایران نرخ تیل در مارکیت جها
 گیرد. برخی از واردات تیل افغانستان از طریق ایران صورت می

ها میان ایران و امریکا روی امنیت افغانستان نیز بدون تاثیر نخواهد بود. از  افزایش تنش امنیت در افغانستان:دوم؛ 
رود و  ی عمال در افغانستان حضور دارند و افغانستان متحد استراتیژیک امریکا به شمار میسو نیروهای امریکای یک

از سوی دیگر، ایران از گسترش شاخۀ خراسان گروه "دولت اسالمی" در افغانستان نیز هراس دارد و همین دو باعث 
س ایران از حضور امریکا در منطقه همکاری محدود ایران با طالبان شده است. با خروج امریکا از توافق اتومی، هرا

 پایان بیشتر شده و احتمال گسترش همکاری ایران با طالبان وجود دارد.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

