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 بیندیشد گزینه هاي جایگزین به اروپا باید 

 دیجد يتوافق هسته ادر حرکت به سمت یک 
 

 (رئیس موسسه آلمانی امور امنیتی و بین المللی در برلین)  نویسنده: وُلکِر پِرتز 

مستقیم  پاسخ  ایران به عقب نشینی بیشتر از تعهدات برجامی، یک    ه ی ماه ژانوتصمیم  
نبود.  ،  رانیقدس ا  ي روی، رهبر ن یمانیقاسم سل  به ترور سردارمتحده    االتیابه اقدام  

تنش    د یتشد  ه نشان دهند که به فاصله چند روز از یکدیگر رخ داد،  اما هر دو تحول 
وارد سطح دیگري شده.    2019از تابستان سال  بود که  متحده    االتیو ا  رانیاها بین  

سال   ماهیت توافق هسته ايمحافظت از  يبرا یهرگونه تالش این مساله باید در 
 بگیرد. مورد توجه قرار  موسوم به برجام  2015

به مفاد   گری، دیبرجامتعهدات ین» قدم در عقب نشینی تدریجی از و آخر ینپنجم« ن یکه با ام کرد عالا رانیا
در عین حال اعالم کرده   رانینخواهد بود. اپایبند  ومیاوران يساز یو غن وژهایفیسانترتوافق هسته اي در رابطه با 
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هاي   ی بازرس همچنین، قصد ندارد قابل برگشت است و این فاز و فازهاي قبلی عقب نشینی از برجام یک مساله 
که   ند یگو ی م ییاروپا يها دولت اما کشور را محدود کند. يهسته ا  ساتیاز تاس  آژانس بین المللی انرژي اتمی

نیا، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام موسوم  آلمان، فرانسه، بریتااست.  بوده توافق  د ینقض شد  رانیگام ا نیآخر
اکنون  ، 2019در نوامبر برجامی تعهدات در پی گام پیشین در عقب نشینی از  رانیپس از هشدار به ا »، 3به «اي

 را به اجرا گذاشته اند که هدف از آن رسیدگی به موارد احتمالی نقض توافق است.  مکانیزم حل اختالف در برجام

متحده در سال   االتیتوافق پس از خروج ادر مانده  ی ، امضا کنندگان باقمکانیزم حل اختالف در برجامطبق 
و فصل  حل  را  خودشان    انیم  روز فرصت دارند تا اختالفات   30، دست کم  ران یو ا  نی، چ هی، روس 3اي، یعنی  2018

هر یک از امضا کنندگان می توانند  مهلت به توافق برسند،  ن یا د یتمد  ا ی یراه حل اساس بر سر اگر نتوانند کنند و 
خواهد  ماه فرصت  کیارجاع دهند. آنگاه شوراي امنیت سازمان ملل متحد  تیامن ياختالف را به شورا مساله

در سال   برجامحصول که از زمان  رانیا هی عل یالملل نیب  يها م یتحر قیتعل د یتمد مربوط به به قطعنامه داشت تا 
از   ي ایاالت متحده، قطعا جمهور  س یرئ ،ترامپ  لد دهد و از آنجا که دولت دونا ي ابه اجرا در آمده است، ر 2016

  محکوم به معناي  ت یامن ياختالف به شورا رسیدن کند،  یقطعنامه استفاده م  اینمسدود کردن  ي حق وتو برا
 خواهد بود.  به اعدام برجامکردن 

حقیقی آن  هدف  ي حل اختالف در برجام برا زم یاز مکان اروپا هی و اتحاد ران یا ن، یچ ه، ی، روس 3ياگر ا با این حال، 
اما هنوز معلوم  خواستار پایان برجام نیستند. از آنها  چکدامیهاستفاده کنند، لزوما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. 

وجود دارد یا خیر؛  متحده در ماه نوامبر    االتیا  يجمهور  استیانتخابات رامکان نجات توافق پیش از    ایکه آ  ستین
درك این   دوام نخواهد آورد. را ترامپ ریاست جمهوري دوره دوم و تقریبا با اطمینان می توان گفت که برجام 

ام و دیگران درباره این مساله شده که  مساله به تدریج سبب ایجاد نوعی اجماع در میان امضاکنندگان اروپایی برج
توافق  بریتانیا، « ر ی نخست وز ، جانسون س یاگرچه بورسري مناسبات پسابرجامی مدنظر قرار بگیرند.  ک یباید 

برنامه هسته   ي چارچوب بلند مدت برا« ف یاز لزوم تعر ا مشترک 3ايرهبران اما شده، را خواستار  ران ی با ا » ترامپ
 سخن گفته اند.  » رانیا يا

 د ید. تشد آورفراهم را  یچارچوب نیچنبر سر مذاکرات سازنده  يبرا  الزم تواند فرصت یمنطقه مفعلی در  ییایپو
سردار  و ترور  ي سعود ینفت  ساتیس احمالت ماه سپتامبر به ت ژه ی از تابستان گذشته به وتنش ها  کیاستراتژ

  ي ، کشورهاجهیباشد. در نت کی نزد تا چه اندازه می تواند  ینظام  ییارویکه رو ند داد ننشا هی در ماه ژانو یمانیسل
کاهش   حای کرده بودند، صر بیترغ رانیا هی عل گیرانهسخت ي ریترامپ را به موضع گ  شتریفارس که پ جیخل هیحاش 

پیشتر از مذاکره خودداري می کردند نیز مشغول گفت  که    یمختلف  ، گروه هاي عالوهبه  خواستار شدند.  تنش ها را  
  ا ها ب ي، سعود رانیا اب یامارات متحده عربو گو شده اند یا دست کم به آمادگی الزم براي انجام این کار رسیدند: 
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به   یحت 7گروه  زمان اجالس و با قطر، و سعودي ها و ایرانی ها با یکدیگر. ماه اوت گذشته در  منی در ها یحوث
با این حال، محافظه کاران و اصول  ند.  هستآماده    کیپلماتیتعامل د  ینوع  ي براهم    رانیترامپ و اکه    د یرس   یم   نظر

و   رانی ا نیب یمتعاقبا به تبادل زندان  سیسوئو مسیر  شدند  شتریب وي هايشریدر تهران و واشنگتن مانع پگرایان 
به   یاست. ترامپ حت ریدو جانبه امکان پذ  یشرکا، درك اساس  ایبا کمک دوستان داد  اننشانجامید که  کایآمر

 «پیش درآمدي براي اقدامات بعدي» خواند.تشکر کرد و آن را  ران یاز ا »منصفانه اریمذاکرات بسدلیل «

هند. در  ادامه د ران یمتحده و ا االتیا نیب م یمستق يگوهاو  گفت  لیتسه يتالش برا به د یبا ییاروپا يدولت ها 
در کاهش تنش ها و همچنین   ي اقدامات فور بارهبحث در يبرامکانیزم حل اختالف در برجام از  د یحال، با نیع

استفاده  فروپاشی،  تصوربراي آن در  ینیگزیجا ای برجام متعاقب توافق محتمل به سمت یک  ي رهایکشف مس
نیز قرار گرفته  ترامپ  مورد تایید فرانسه که در ابتدا  شنهادیتحقق پ ی چگونگ . الزم است در این مباحثات به کنند 

  ی چگونگ  ن یو همچن ،رانیا ي اقتصادتسهیل فشار  کمک به  يبرا  ییاروپا يخط اعتبار کی بود مبنی بر تخصیص 
  تعهدات  عمل به برخی ازتواند با  یم  رانیاپرداخته شود.  دهیا نیمتحده در برابر ا االتیا یغلبه بر مقاومت فعل 

در مذاکرات گسترده تر می شود بر   کند. یبانیپشت یاقدام ن یاز چن برجامی که اخیرا از آنها عقب نشینی کرده، 
پس از انقضاي «بندهاي غروب   رانیا ي هسته ا يها تیفعال خطوط زمانی و تدابیر محدودیت هاي داوطلبانه 

بر   یبه ضمانت مبن رانیباشد و ا د یگونه توافق جد  از هر یبخشرکز شد. ایاالت متحده نیز نهایتا باید برجام» متم
تصویب هر گونه توافقی توسط کنگره برخالف کاري که   دارد. ازین  تحدهم االتیاتی دولت آ تحریم ها توسط لغو 

  ی به نگرانمستلزم رسیدگی  امر    نیاحکم تر کند.  دولت باراك اوباما درباره برجام انجام نداد، می تواند توافق را مست
در صورت تحقق  گفته اند  یرانیاست که مقامات ا رانیمانند دوام تعهدات ا ییکایعمده قانون گذاران آمر  يها

» آماده مذاکره بر سر آن هستند. الزم به ذکر است که هر گونه  يآتش بس اقتصاد «  ژه ی به و گر ید ط یشرا یبرخ
موضوعات مربوط به  و بهتر است به دیگر  باشد  یحاتیکنترل تسل توافقی با ایران باید همچنان مبتنی بر مساله 

برنامه  ، گسترش متحد  یشبه نظام گروه هاي و مسلح کردن از مانند استفاده  یمنیو ا ت ی، امنارضی تیحاکم
   .د نریگ بقرار  یمورد بررس  ي ا منطقهچارچوب ها در  ه آبراه ی منیا ای یموشک

فراتر از  پیشروي  يبرا یاکنون زمان مناسباحتماال تنش ها، ه کاهش ب يمنطقه ا  گرانیاکثر بازتمایل توجه به  با
  ي روند   نیچناست.    يو همکار  تیامن  سازي و ایجاد اعتماد  يبرا  يکنفرانس منطقه ا  کیمذاکرات دو جانبه و آغاز  

را تقویت و احتماال  یالملل نیمهم ب ي ها و قدرت رانین ا یب یو احتماال طوالن د یجد  ي مذاکرات هسته ا می تواند 
 طوالنی تر کند. 

 منبع: پراجکت سیندیکت 
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 د یجد  يتوافق هسته ا کیبه  ی اب یامکان دست یدر بررس

 ممکن است؟  2به برجام  1پل زدن از برجام 
 

 (از اعضاي ارشد موسسه بروکینگز)  نویسنده: رابرت آینهورن 

مبنی بر اینکه دیگر خود را به محدودیت ها در   2020 ه یژانو  5اعالن ایران در 
برنامه هسته اي تعیین شده در برجام متعهد نمی داند، چشم انداز پیشروي  

  ي هسته ا  يسالح ها د یتول يا بر ازیمورد ن يها رساختیز ایران به سمت ایجاد
متوقف کردن   ي برا لیاسرائ ا یمتحده  االتیا در آینده نزدیک و حمالت نظامی

در  نگران کننده را    ییویسنار  نیان چناگرچه اطالعیه ایر  ایران را در پی داشتند.
پی داشته و برجام را یک قدم به نابودي نهایی آن نزدیک تر کرده، اما دست کم  

 است. د یبع اریسطح بس  نیدر ا ي ران هسته ابح کیبروز حاضر  لدر حا

براي ممانعت از تحقق این سناریو، در صدد ترغیب ایران به صرف   د یعالقمند با يکشورها  ر یمتحده و سا االتیا
  ي سالح ها د یتول برآیند و مانع از کاهش زمان نزدیکی ایران به ي هسته ا ي ها رساختیزنظر از بازسازي سریع 

در برابر تسهیل برخی  کنند که    تالش   ران یبا اتوافق موقت    ک ی  براي دستیابی به   د ی، آنها باژهی به وشوند.    ي هسته ا
ی همچنین می تواند عوامل بازدارنده از مشارکت و  توافق نیچن شود.  رانیا يهسته ا شرفتیپتحریم ها، مانع از 

  برجام نظر    د یتجد مبتنی بر    ی توافقنامه رسمبر سر  مذاکره  ه  ب  ی پلساله هسته اي را کاهش دهد و  در متعامل مفید  
 . شودمتحده  االتیا و  ران یاو شاید حتی دیگر مسائل مورد اختالف 

 گام  5گام از  نیآخر
هر دو ماه یک قدم در عقب نشینی   2019عقب نشینی ایران از تعهدات برجامی غیرمنتظره نبود. ایران از ماه مه 

برداشته و قابلیت هسته اي خود به ویژه در زمینه غنی سازي را احیا کرده  از تعهدات خود در توافق هسته اي 
، از سر  2018است. ایران در توجیه این عقب نشینی، آن را واکنشی به خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مه 

حداکثري»،    گیري تحریم هاي ایاالت متحده که پس از حصول برجام به تعلیق در آمده بودند و کمپین «اعمال فشار
خوانده است. ایران در هر مرحله عقب نشینی اعالم کرده که در صورت بازگشت ایاالت متحده از رویکرد کنونی  

 آن و تسهیل تحریم ها، آماده بازگشت کامل به تعهدات هسته ایست. 

هدف ممانعت از  ، گام هایی نسبتا ساده و آشکارا با 2019گام هاي اولیه ایران در عقب نشینی از برجام در سال 
  یسطح غناندك  شی، افزانیآب سنگ تحریک طراحی شده بودند. نادیده گرفتن سقف ذخایر اورانیم غنی شده و 



2به برجام    1از برجام   8   

  شرفته یپ ي وژهایفیسانتر ي و توسعه برا  ق یتحق يها تمحدودی درصد، نادیده گرفتن 5و نگه داشتن آن زیر  يزسا
گامی که به طور عمده تحریک آمیزترین عقب نشینی  دند.  بو  از جمله گام هاي قبلی ایران در عقب نشینی از برجام 

است چرا  فردو  ی نیرزمیز ساتیس ادر ت ومیاوران يساز ی غن ير یاز سرگایران از توافق هسته اي قلمداد می شود، 
که این تاسیسات پیشتر مخفی بوده و واشنگتن و دیگران تصور می کردند که هدف از ساخت آن تولید پنهانی  

محدود  چون شمار بود  نینماد ي ادیز اندازهمرحله تا  نی اما ابوده است. اسلحه در سطح الزم براي تولید  وم یاوران
  ی اصل  يساز  ی در مرکز غنار باالي سانتریفیوژهاي قابل نصب  فردو در قیاس با شمدر  قابل استقرار    ییوژهایفیسانتر

 ناچیز است.  ز در نطن رانیا

در سطح مورد نیاز براي  شده  یغن  ومیاوران د یتول يزمان الزم برایک هدف مهم برجام افزایش «زمان دستیابی»، 
فعال ماندن  ، اجازه یاتیعمل ي وژهایفیسانترقابل توجه شمار کاهش ، است. برجام با ي سالح هسته ا کی د یتول

درصدي و  20  يساز  ی غنمتوقف کردن  شده،    یوم غن یاورانذخایر    د یناکارآمد نسل اول، کاهش شد   ي وژهایفیسانتر
  کارآمد،  يوژهایفیسانتر شتریب  يو توسعه برا قاتتحقی  کردن محدود و درصدي5موافقت با غنی سازي کمتر از 

در   2019در سال گام هایی که ایران داد.  شیماه افزا 12ماه به حدود  3تا  2را از حدود دستیابی مدت زمان 
 دستیابی را کاهش دهد.زمان   جیتا به تدربرداشته، این امکان را برایش فراهم آورده  تعهدات خود  عقب نشینی از

در کاهش  ماه گذشته  8ران در ژانویه از آن خبر داد، پنجمین گام در یک سري اقدامات ای 5قدمی که ایران در 
کشور    ن یآمده است که ا  محدودیت هاي برجامی به شمار می رود. در بیانیه منتشر شده توسط کابینه دولت ایران

شده    ی مواد غن  ذخایر،  يساز  ی غن  سطح ،  وژهای فیسانتر  شماراز جمله  »  یاتیعمل  «حوزه را در    ی تیمحدودهیچ    گرید
نه بر مبناي   نده یدر آ رانیا ي برنامه هسته ا  طبق این بیانیه،  .براي خود قائل نخواهد شد  و توسعه  قات یو تحق

کاهش   » دریی گام نهابیانیه به طور گسترده « نیشود. ا یاداره م » کشور  ی فن يازهاینمطابق «که ها  ت یمحدود
 برجامی ایران خوانده می شود. تعهدات 

همان زمانی بود که رهبران این کشور وعده انتقام ترور سردار قاسم  اگرچه انتشار بیانیه دولت ایران درست در 
سلیمانی، فرمانده نیروي قدس، از ایاالت متحده را داده بودند و از این رو، به طور عمده بخشی از اقدامات تالفی  

سلیمانی هم انتظار    جویانه ایران قلمداد می شود، اما این همزمانی تا اندازه زیادي تصادفی بود. پیش از ترور سردار
ژانویه یک گام دیگر در کاهش محدودیت هاي برجامی بردارد. عباس  5می رفت که ایران در تاریخی در حوالی 

موسوي، سخنگوي وزارت خارجه، ساعات اولیه آن روز اعالم کرد که تصمیم درباره «گام پنجم» پیش از ترور  
رفتن «شرایط کنونی»، جلسه مهمی برگزار شده و «برخی  سردار سلیمانی گرفته شده، اما براي مدنظر قرار گ

 تغییرات» داده خواهد شد. هنوز معلوم نیست که گام پنجم ایران با برنامه اولیه آن چقدر تفاوت دارد.  
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 باال می برد؟ خود را  يهسته ا تیظرفایران 
هیچ محدودیتی ندارد.   » یاب ی«زمان دست بدین ترتیب، کاهش خود و  ي ساز ی غن تی ظرفباال بردن اکنون  رانیا

 سوال این است که انتخاب تهران براي پیشروي از این نقطه چگونه خواهد بود؟ 

  ت یحما به طور جدي يساز یغن تیظرف عیسربه شدت از افزایش  محافل خاصتصور بر این است که در برخی 
» اعالم کرده به  یصنعت اس ی در مق«  يساز یبرنامه غن می شود. ایران از مدت ها پیش هدف اصلی خود را داشتن 

  اکتور ر ک یتامین سوخت  براي  یاندازه کافشده در سطح پایین به  ي ساز یغن ومی اورانکه بتواند ساالنه  طوري
هزار  190تولید کند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم فعالیت(مانند راکتور بوشهر) را  یمگاوات  هزار  يهسته ا 

هزار سانتریفیوژ نسل اول مجاز در برجام) است. با این حال، شکی نیست که  5(در قیاس با  نسل اول  وژ یفیسانتر
  ی رانیکند. مقامات ا  یم  نی گزیو کارآمدتر جا  دتریجد   يوژهایفیسانترایران شماري از سانتریفیوژهاي نسل اول را با  

  ز یاهداف صلح آم  ي برا  يهسته ا  يانرژ   د یمنحصرا به تولهم    ی صنعت  اس یدر مق  يساز  ی برنامه غنمی گویند حتی  
این برنامه همچنین می تواند  ، رد یبگ  ي به سالح هسته ا یابیبه دست م یتصم رانیاگر اخواهد داشت، اما اختصاص 

 فراهم آورد.  ظرف چند هفتهبا سطح غناي تسلیحاتی را  ومیاورانامکان تولید 

در اسرع   يساز یغن تیظرفتوسط ایران از افزایش  يسالح هسته ا د یتولکه موافقان با رود  یانتظار م ،رو نیا از
هسته   ي به سالح ها یابیدست گروه دیگري هم در ایران هستند که در حال حاضر تمایلی به  کنند. تیحما وقت

رند، اما می خواهند که زیرساخت هاي تولید براي زمانی که تولید چنین سالح هایی الزم می شود، آماده  ندا يا
اسیسات هسته اي ایران  باشند و این گروه نیز از تسریع توسعه ظرفیت غنی سازي حمایت خواهند کرد. اعضاي ت

اورانیوم  سوخت  یبه منابع خارجبراي قطع وابستگی  ی رنظامیو کامال غ ي قو يهسته ا يبرنامه انرژ  کیهم که 
 شده هستند، احتماال ترجیح می دهند ظرفیت غنی سازي افزایش یابد.  یغن

  ش نتکاهش    ي دو طرف برا ي تالش ها  ه رغم ب ران یو ا کا یآمربین  تمام عیار چشم انداز جنگ  فضاي کنونی که  در 
ها همچنان وجود دارد، احتماال مباحثات در داخل ایران بر سر افزایش سرعت برنامه هسته اي باال گرفته است.  
یکی دیگر از مسائلی که می تواند ایران را به سمت افزایش هرچه سریع تر ظرفیت غنی سازي سوق دهد این است  

  اهرم یک قابل قبول به  یبه توافق  یابیدست ي، برايهسته اساله درباره م ندهیآی در احتمال گونه مذاکره  هرکه در 
فزاینده می تواند همین اهرم باشد. تنها در چنین شرایطی است که   ي هسته ا تیدارد و ظرف  ازیقابل توجه ن فشار

 ترغیب کند. را به موافقت با توافق مطلوب براي خود و تسهیل تحریم ها   واشنگتن تهران می تواند 

 دالیلی براي پیشبرد آرام برنامه هسته اي 
زیادي براي خودداري آن   لیدال آزاد می داند، اما ي گسترش برنامه هسته ا ي اکنون خود را برابه رغم اینکه ایرا 

روس    ا یها    یی اروپااز تسریع این برنامه وجود دارد که از جمله آنها می توان به تمایل جلوگیري از ایجاد اختالف با  
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خود را آغاز کرد، فرانسه،  برجامی تعهدات عقب نشینی تدریجی از  رانیماه مه که ا از .اشاره کرد ها ینیها و چ
هستند، درباره نقض توافق هسته اي و  برجام  در  کیشر  ییاروپا» که سه کشور 3بریتانیا موسوم به «اي آلمان و 

هسته اي، هشدار دادند که این امر می تواند  توافق    » در تالف کار حل و فصل اخ  و   سازمجبور شدن به استفاده از «
. سه کشور  شودمنجر  رانیا ه ی سازمان ملل عل ت یامن ي شورا  پیشین ي ها م یتحربه «بازگشت» یا اعمال مجدد 

اروپایی تا پیش از گام پنجم ایران تمایلی به آغاز روند حل اختالف نداشتند چرا که بازگشت تحریم هاي شوراي  
در نتیجه اجراي این ساز و کار به معناي فروپاشی نهایی برجام خواهد بود؛ اتفاقی که اروپایی ها به شدت   امنیت

 سعی دارند مانع از آن شوند.

سه کشور    امور خارجه  ي، وزراگام پنجم در عقب نشینی از برجام را اعالم کرد  ران یا  که  هی ژانو  5  بعد از  حال،  نیا  با
مرحله   ن یکه چند  يند یفرافاده کنند؛ استبرجام گرفتند از ساز و کار حل اختالف  م یتصم هی ژانو 14اروپایی 

ماه   2را شامل می شود و تا پیش از تصمیم گیري درباره بازگشت تحریم هاي شوراي امنیت حدود  کیپلماتید
یران براي آنها چاره اي جز آغاز این روند باقی نگذاشته طول می کشد. آنها در بیانیه خود اعالم کردند که اقدامات ا

اما آنها صادقانه امیدوارند راه حلی براي پشت سر گذاشتن بن بست کنونی و به سمت مذاکرات دیپلماتیک و حفظ  
  برجام پیدا شود. به نظر می رسد که اروپایی ها قصد دارند با استفاده از تهدید بازگشت تحریم هاي شوراي امنیت، 
ایران را به متوقف کردن پیشروي هاي هسته اي یا شاید بازگشت به تعهدات برجامی وا دارند. با توجه به اینکه  
ساز و کار حل و فصل اختالف اکنون به جریان افتاده، ایران در تسریع برنامه هسته اي احتیاط بیشتري به خرج  

 می دهد تا اروپایی ها را به اقدام جدي تر تحریک نکند.  

شده در   نییتع يها در برنامه هسته ا تیخود را به محدود گرید نکهیبر ا یمبن 2020 هی ژانو 5در  رانیعالن اا
  ي سالح ها د یتول يبرا ازیمورد ن  يها رساختیز جادیبه سمت ا رانیا يشرویداند، چشم انداز پ یبرجام متعهد نم

داشتند.   ی را در پ ران یمتوقف کردن ا ي برا لیاسرائ ایاالت متحده یا ی و حمالت نظام کینزد نده یدر آ ي هسته ا
  کیآن نزد  یینها  ي قدم به نابود  ک یداشته و برجام را    ینگران کننده را در پ   ییویسنار  ن یچن  رانیا  ه یاگرچه اطالع

  را یا نکهیبه رغم ا است. د یبع  اریسطح بس نیدر ا يبحران هسته ا  ک یتر کرده، اما دست کم در حال حاضر بروز 
برنامه    نیا  عی آن از تسر  يخوددار   ي برا  يادیز  لیداند، اما دال  یآزاد م  يگسترش برنامه هسته ا   ياکنون خود را برا

ها اشاره    ینی روس ها و چ  ا یها    ییاختالف با اروپا  جادیاز ا  ير یجلوگ  لیتوان به تما  یوجود دارد که از جمله آنها م
  ي برنامه هسته ا ع ی در تسر ران یافتاده، ا ان یساز و کار حل و فصل اختالف اکنون به جر نکه یبا توجه به ا کرد. 
 نکند.  ک یتر تحر يها را به اقدام جد  ییدهد تا اروپامی  به خرج  ي شتریب اطیاحت

براي آنها  تواند   یم یصنعت  اس یدر مق  يساز یبرنامه غنبه سمت  عی سرپیشروي دانند که   یم نیهمچن ها یرانیا
همراه باشد. در دوران نزدیک به حصول برجام، روسیه و چین همچون    نیو چ  هیروس   تیحما  با خطر از دست دادن 
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ابراز داشتند و   يهسته ا الحبه س  رانیا یابیدستبا مخالفت خود را شرکاي اروپایی و آمریکایی خود در مذاکرات، 
هاي هسته    تیمحدود  رش یبه پذ و وادار کردن آن    رانیا  گذاشتنتحت فشار    شدیدالحن براي  يها   میاعمال تحر  در

اي همکاري کردند. اما هر دو کشور از منتقدان جدي خروج دونالد تراپ از برجام و کمپین اعمال فشار حداکثري  
اشته باشند. ی با ایران دکی نزد يو اقتصاد  یاس یروابط س کردند   یسع ،االت متحدهیا ي ها م یبه رغم تحربوده اند و 

  ن یو چ هی روس د، رومی  شی پ ي سالح هسته ادستیابی به به سمت آستانه  ران یاکه رسد بحال، اگر به نظر  نیبا ا
 تجدیدنظر خواهند کرد.  ران یاز ا تیحمااحتماال در 

ها براي حمایت جامعه بین المللی از یک سالی که به رغم خروج ایاالت متحده از برجام    ی رانیاکه  رسد    ی نظر م  به
و اعمال مجدد تحریم هاي اقتصادي به تعهدات برجامی خود عمل کردند، ارزش قائلند و روي ابراز همدردي جامعه  

تعهدات برجامی به طور  از  2019جهانی حساب می کنند. ایران در اقدامی کامال برنامه ریزي شده از ماه مه 
تدریجی عقب نشینی و در عین حال بارها بر تمایل خود به بازگشت کامل به تعهدات در صورت تسهیل تحریم ها  
تاکید کرد و بدین ترتیب، توانست حمایت بین المللی را حفظ کند. اما رهبران ایران به خوبی می دانند که اگر  

باال ببرند، نه تنها از سوي آمریکایی ها که از سوي جامعه بین المللی    ظرفیت هسته اي را تا سطح هشدار بمب اتم
 تحریم خواهند شد.

و به طور   ن یچ ه و یروس  يها ت یاز دست دادن حما ای ت یامن يشورا درباره بازگشت تحریم هاي  ی نگرانتنها  البته 
تاثیر می گذارد.   يهسته ا  برنامه و سرعت  ایران درباره مقیاس  م یر تصمب که  ستی ن ی الملل ن یب عمده، جامعه 

  ي برا رهبران ایران همچنین باید بدانند که اگر این تصور را بوجود آوردند که در حال باال بردن ظرفیت هسته اي 
مواجه   لیاسرائ ا یمتحده  االتیا رانه یشگ یپ ینظام  حملهقابل توجه خطر بمب اتم هستند، آنگاه با به  یابیدست

 خواهند شد.

سري دالیل مربوط به برنامه هم وجود دارد که می تواند ایران را به پیشروي محتاطانه در باال بردن ظرفیت  یک 
  که پس از دریافتند  رانیا  يبرنامه هسته اطراحان منعقد شد، که برجام  2015در سال هسته اي ترغیب کند. 

طول می کشد تا زیرساخت هاي  مدتی سال،  15و  10گذشت منقضی شدن محدودیت هاي اصلی توافق پس از 
هسته اي را بازسازي کنند. احتماال برنامه بر این بوده که آزمایش هاي بیشتري انجام شوند و سانتریفیوژهاي  

 جدیدتري از نسل اول مجاز در برجام مورد استفاده قرار بگیرند.

  ي بازساز يسال برا 15و  10ی دیگر مطرح نیست و آنها مجبور نیستند برجام يها تیمحدود مساله که  اکنون 
ممکن است هزاران سانتریفیوژ نسل اول از دور خارج شده تحت برجام را مجددا نصب  صبر کنند،  هسته اي  برنامه  

کنند. چنین کاري می توان زمان دستیابی ایران به سالح هسته اي را کاهش دهد. اما سازمان انرژي اتمی ایران  
برنامه  ه، چنین اقدامی از نظر فنی و اقتصادي منطقی نیست. ایران احتماال به قصد چنین کاري را ندارد و به عالو 
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ادامه خواهد داد و بعدا درباره گزینه هاي خود براي   وژی فیمدل سانتر چند روي خود  یو توسعه فعل  ق یتحق يها
  ي هامدل  از  یبرخ تصمیم گیري خواهد کرد. در ارتباط بابزرگ  اس یدر مق ي، استقرار و بهره بردار د یتول

  ه یژانو 5 هی همانطور که در اطالع رانیاگر ااز این رو، چند سال طول بکشد. مکن است روند م نیا هاوژیفیسانتر
پیش برود و براي تسریع برنامه  خود  صلح آمیز ي برنامه هسته ا »یفن  يازهاین« مطابقواقعا  هیئت دولت آمده،

  ی الملل  ن یب  ی که نگرانهسته اي تا آستانه سالح هسته اي عجله اي نداشته باشد، آنگاه به صورتی عمل نخواهد کرد  
 را برانگیزد. 

 دیده نمی شود  يهسته ا  تیگسترش ظرف براي  رانیبر عجله ادال  ينشانه ا چ یه
مقامات  ایران به هر دلیلی دست کم در حال حاضر تصمیم گرفته که در حوزه هسته اي تحریک آمیز عمل نکند. 

آنها  بکاهند. هی ژانو 5 ه یاعالمکردند از شدت واکنش احتمالی بین المللی به  یمختلف سعبه شیوه هاي  یرانیا
برجامی   تعهداتدر عقب نشینی از  که   ی که هر پنج گاممی کنند ادعا و خارج نشده اند برجام  که از تاکید کردند 

باز خواهند  خود  تعهدات ي متحده، آنها به اجرا االتیالغو تحریم هاي در صورت  و قابل برگشت استبرداشتند، 
، دستیابی به تسلیحات هسته اي باشد زمان  عیکاهش سرکه حاکی از  یاقدام خاصاز هیچ عالوه، آنها به گشت. 

ژانویه را گام    5، سخنی نگفته اند. ایران همچنین گام پنجم در  باالتر  ا یدرصد  20تا    يساز  ی سطح غن  شید افزامانن
نهایی در عقب نشینی از تعهدات برجامی خواندند که برخی ناظران این مساله را نشانه مثبتی دانسته اند، چرا که  

 بین می رود. نگرانی نقض تدابیر برجام در بازه هاي زمانی دو ماهه از 

سخن    یاتم  ي انرژ  یالملل  نی آژانس باینکه ایران از هیچ عقب نشینی از تهدات خود در رابطه با نظارت هاي    مهمتر
  ی الملل  ن یخود با آژانس ب  ي همکارنگفته است. در بیانیه هیئت دولت ایران آمده که این کشور «همانند گذشته» به  

با   »کامل يهمکارنوشت « یت یدر توئایران، امور خارجه  ری، وزفیجواد ظرمحمد ادامه خواهد داد. اتمی  يانرژ
  و  ،برجام در، اقدامات نظارتی نوآورانه و منحصر به فرد حاقی پروتکل اله عمل به . ادامشتآژانس ادامه خواهد دا

طمینان  ا لمللآمریکا و جامعه بین ا به دسترسی آژانس بین المللی انرژي اتمی به هر مکانی که مشکوك بداند، 
اما همچنان گام برداشتن آن در جهت  ، ستین ی پایبند برجام ي ها تیبه محدود  گریگرچه ایران دمی دهد که ا

 خواهد بود.  ص یتشخباال بردن ظرفیت هسته اي قابل 

به لطف دسترسی و گزارش هاي آژانس، اطالعات درباره پیشروي ایران در باال بردن ظرفیت هسته اي به ویژه در  
رابطه با غنی سازي اورانیوم خیلی سریع قابل دستیابی خواهد بود. اما دست کم در حال حاضر هیچ نشانه اي دال  

دستیابی به سالح هسته اي را  زرگ که زمان ب اس یدر مق ي ساز یغنبر تمایل ایران به پیشروي سریع به سمت 
 کوتاه کند، دیده نمی شود.  
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 ترغیب به خودداري از پیشروي در مسیر تهاجمی 
  . ، دشوار استد داخواهد  ادامه  اعتدال  اندازه به پیشروي در مسیر  چه مدت و چه  ایران تا  له که  امس  نیا  ینیب  شیپ

هر یک از طرفین به    میبا حمالت مستق  ینظام  یی ارویروبه سمت    ران یمتحده و ا  االتیا  نیبتشدید فعلی تنش ها  
کاهش   ي مهار هسته ا تمایل ایران را به خودداري از  تواند  ی م، منافع گسترده تر طرف مقابل ایپایگاه ها، نیروها 

ي هم می تواند ایرانی ها را به تصمیم به مقاومت  فشار حداکثراعمال    نیکمپبر  متحده    االتیا  شتریبدهد. پافشاري  
  10 م یهمانگونه که با اثبات تحربیشتر در برابر تالش هاي ایاالت متحده ترغیب کند و با توجه به تحریم هاي 

، به نظر می رسد که دولت ترامپ  مشهود است یصنعت ي بخش ها ریپارچه و سا ،یفلزات، عمران  ع یبر صنا ه یژانو
 پیش گرفته.  همین رویه را 

را تا حد ممکن از آستانه   ران یاست که ادر این  ی الملل ن یبجامعه  ی متحده و به طور کل االتیا ، منفعت وضوح به 
  ي هسته ا يها رساختیزدر تقویت  ع یسرکند و این کشور را از پیشروي دور  ي هسته ا يها سالح دستیابی به 
بخواهد  قرار ندارد که    یتی، واشنگتن در موقع رانیمتحده و ا  االتیروابط ا  ی مسموم فعلفضاي  با توجه به  بازدارد. اما  

 کند.  بیکار ترغ  نیرا به ا گران یتواند د ی متهران را خواستار شود؛ با این حال، دن ش محدود  م یمستقبه طور 

د. اکنون که آنها روند حل  نکن فا یا ی نقش مهمدر این زمینه ند نتوا یم) 3سه کشور اروپایی عضو برجام (اي 
پیش از تصمیم گیري درباره بازگش تحریم هاي شوراي امنیت سازمان ملل،  اند،  اجرا گذاشته  را به  برجام  اختالف  

  د از نتوان ی م . سه کشور اروپایی دارند  فرصت برجام  ياعضا  ریو سا رانی با ا کیپلماتی د ت یفعالبراي هفته  نیچند 
  به صورت  ي و سرعت برنامه هسته ا  اس یدر رابطه با مق ها  تیمحدود ی برخ ت یرعا به ران یا ب یترغاین زمان براي 

درصد نگه  5. (براي نمونه، ایران را ترغیب کنند که سطح غنی سازي را پایین تر یا برابر د ناستفاده کن، داوطلبانه
براي مدت زمان قابل قبولی از نصب و بهره برداري  ،  باال ببرد  یج یتدري فعال را به صورت  وژهای فیسانتردارد، شمار  

  وم یپلوتون  د یبه حداقل رساندن تول  ي رارآکتور اراك باز سانتریفیوژهاي پیشرفته خودداري کند، به مذاکرات درباره  
ند به  نتوا یمدر مقابل، سه کشور اروپایی  متعهد بماند.)  ینظارت و بازرس ادامه دهد و به همه مناسبات مربوط به 

هد  خوابخود  ییاز سه متحد اروپا د یمتحده با االتینخواهند کرد. ا ینیعقب نش از برجامد که نده نانیاطم رانیا
 در پیش بگیرند.  يکرد یرو نیچن که 

  ن یو چ  ه یبا روس   ران یا  يهسته ا  يها  رساختیز  يو سرعت بازساز  اس یمق  بارهدر  می تواند   نیمتحده همچن  االتیا
  مسکو و پکن کند.  بیترغگذاشتن ایران براي خودداري از اقدامات تحریک آمیز،  تحت فشاربه مشورت و آنها را 

نمی  ، يفشار حداکثراعمال  نیو کمپبرجام خروج آن از  رابطه بابا واشنگتن در خود  د یاختالفات شد  رغم به 
ی دستیابی آن به  زمان داشته باشد چراکه با کاهش فاصله ی صنعت اس یدر مق ي ساز ی برنامه غنخواهند که تهران 
 د.یاب  یم  شیافزا رانهیشگ یپ ینظام يمنطقه و خطر حمله ها در  یثبات  ی بسالح هسته اي، 
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 ران یامناسبات هسته اي اولیه با 

است.   ران یتفاهم با ا  ایبه توافق    ی ابیدست،  رانیا  ي هسته ا  تیمحدودبراي افزایش  متحده    االتیا  براي   راه   نیثرتر وم
  ی مي فشار حداکثراعمال  ن یکه کمپدارد  نانیاطمهمچنان دولت ترامپ و با توجه به اینکه  ی فعل ط یاما در شرا

و با توجه به عزم راسخ ایران براي مقاومت و گرفتن  کند  ایاالت متحده وادار    ي خواسته ها  رش یرا به پذ   ران یتواند ا
انتقام ترور سردار سلیمانی (هر چند به شیوه هاي کمتر تحریک آمیز باشد)، چشم انداز یک توافق جدید بین ایران  

باشد و دیگر مسائل مناقشه برانگیز همچون  رسانی شده برجام نظر و به روز  د یتجد و ایاالت متحده که نسخه 
برنامه موشک هاي بالستیک ایران و حمایت آن از گروه هاي منطقه اي را در بر بگیرد، چندان مثبت به نظر نمی  

 رسد.

به مناسبات اولیه و غیررسمی که به طور موقت ایران را از قدم برداشتن وراي   یابیدست احتمال ی کنون ط یشرا در
،  امانوئل ماکرونمی باز دارد در برابر یک سري تسهیل تحریم ها از سوي ایاالت متحده، بیشتر است. تعهدات برجا

سامان ملل سعی داشت براي چنین مناسباتی و   یدر سپتامبر گذشته در مجمع عموم فرانسه يجمهور سیرئ
پیشگیري از تشدید تنش ها میانجی گري کند. طبق برخی گزارش ها، او به راضی کردن دو طرف به توافقی مبنی  
بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات برجامی در برابر عقب نشینی اساسی ایاالت متحده از تحریم ها و آغاز روند  

انجام امور به    بیرتر سر تاما مذاکرات ب ، بسیار نزدیک بود.  تر  ی گسترده تر و رسم  یتوافق به    مذاکره براي دستیابی
هم   ران یا يجمهور سیرئمنوط کرد و   حسن روحانیبا  می مستقه مذاکره توافق را بنتیجه نرسید و دونالد ترامپ، 

 .تحریم ها تسهیل شوند  است ، الزمکایآمر  يجمهور س یرئگفت که پیش از تعامل مستقیم 

توافق    ینوع  يایاح  يبدتر شده و چشم اندازها  يریبه طرز چشمگ تا کنون  از سپتامبر گذشته    یپلماس ی دفضا براي  
به آستانه جنگ در هفته اول  نزدیک شدن اما نیست. مشخص قبال وجود داشت، اکنون چندان موقت که اولیه و 

شدت افزایش و نشان داد که اگر ایران به  را به  ران یمتحده و ا االتیا ن یب تشدید تنش ها ، مخاطرات 2020سال 
درگیري بسیار شدیدتر خواهد بود. از این  خطر  سالح هسته اي دست یابد یا در آستانه هسته اي شدن قرار بگیرد،  

رابطه   وقت در می هر چند راه حل رو، تعداد موانع هر اندازه که زیاد باشد، باید تالش هاي دیپلماتیکی براي یافتن 
  ي ر یجلوگ  ی فعل   شرایط تر شدن    م یاز وخصورت بگیرد که ایران را از آستانه هسته اي شدن دو و    ي هسته ابا مساله  

 کند.

 2به برجام  یپل
یعنی تسهیل تحریم هاي ایاالت متحده  خود دیگر به تعهدات  2015توافق سال  یاصل  طرف دو با توجه به اینکه 

یک توافق پوشالی تبدیل  به  اساسا  برجام  پایبند نیستند،    ران یا  ي برنامه هسته ادر برابر محدودیت هاي مشخص بر  
 شده و می توان گفت بخت اینکه اعضاي این توافق به عمل به تعهدات خود در آن باز گردند، بسیار اندك است. 
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این است که در واشنگتن و تهران، معتقدند که مفاد توافق نقص هاي قابل توجهی دارد.   یکی از دالیل این مساله 
ی و عدم رسیدگی  نظارتها در مناسبات    ص، نقيهسته ا  يها  تیمدت محدود محدودمنتقدان آمریکایی برجام از  

  ي تحقق منافع اقتصاد عدم ، ازیرانیمنتقدان ا، شکایت دارند و ي هسته ا حوزه از  خارجدر  رانیا يرفتارهاآن به 
تاجران   وعده داده شده  به ویژه با توجه به عدم لغو تحریم هاي ایاالت متحده و تاثیرات آن بر سرمایه گذاران و 

  تیواقع  یبرخی  برجامتعهدات  قب نشینی از  عدر    رانیمتحده و ا  االتیا، اقدامات  عالوهبه    ناراضی هستند.  یخارج
ي موجود را تغییر داده اند که بازگشت از آنها صرفا از طریق بازگشت به تعهدات ممکن نیست که از نمونه آنها  ها

تجارت نفت  در  یسنت  يروابط تجار  ر ییو تغ د یجد  يوژهایف یسانتر د یو تول  شیدر آزما ران یا شرفت یپمی توان به 
 اشاره کرد.  ران یخام ا متحده بر صادرات نفت  االتیا يها م ی اعمال مجدد تحردر نتیجه 

  ي انقضا  خیاست که تار  نیا چندان محتمل به نظر نمی رسد،    2015سال    توافقبازگشت به  یکی دیگر از دالیلی که  
درباره نقل و   تیامن يشورا يها  تیشدن است. به عنوان مثال، محدود کیمهم آن در حال نزد ياز بندها یبرخ

  مربوط به  ي ها تیمحدودآینده پایان خواهند یافت و تاریخ انقضاي سال تا یک  بایتقرتداول م حاتیتسل تانتقاال
  رابطه با  در  یبرجام يها تیمحدود یبرخدیگر است و سه سال  کیبالست ي ها موشک يانتقال فناور 

 د. نشو  ی م  ی پنج سال بعد منقض  يساز  ی در برنامه غنبرجام    مهم  ي ها  ت یو محدود  و توسعه  قیتحق  هايوژیفیسانتر

به نفع    ) يساز  ی مربوط به غن  ی برجام  يها  ت ی(به خصوص محدود  پایان زودهنگام این محدودیت ها  که   یی آنجا  از
براي تمدید زمان   یمذاکراتاز مدت ها پیش آمریکا با حمایت حامیان و منتقدان به دنبال  ،ستیمتحده ن االتیا

اهداف است و ترجیح می دهد به جاي بازگشت به توافق اصلی که تاریخ انقضاي  این محدودیت ها در میان دیگر 
 بسیاري از محدودیت هاي آن نزدیک شده، خواستار مذاکرات با هدف بازنویسی یا جایگزینی برجام است. 

لکه  ي را خواستار شده که نه تنها عاري از نقص هاي برجام باشد، بد یجد جامع توافق بر سر ترامپ مذاکره  دولت 
بازدارد؛ تغییراتی که برخی ناظران اساسا آنها را تالش  ی داخل و یخارج هايرفتاردر  یاساس  راتییتغایران را به 

 براي تغییر نظام ایران توصیف کرده اند، اگرچه دولت ترامپ دنبال کردن هدف تغییر نظام را رد می کند. 

تا کنون این مساله باید به وضوح آشکار شده باشد که ایران به رغم آسیب هاي کمپین اعمال فشار حداکثري،  
ایران ظاهرا آماده است تا پیرامون موضوع هسته  دولت ترامپ مقاومت خواهد کرد.   يهمچنان در برابر خواسته ها

ورتی این کار را خواهد کرد که از مزایاي اقتصادي  اي مذاکره کند و حتی اصالحاتی در آن انجام دهد، اما تنها در ص
  چیزي بیش از محدودیت هاي به  یابیدست يبرا د یجد  اتمتحده به دنبال مذاکر االتیاگر اتوافق برخوردار شود. 

باید چیز بیشتري به ایران بدهد و تنها تسهیل تحریم هاي مربوط به توافق اصلی کافی نخواهد بود و  است، برجام 
م باشد که همه تحریم هاي ایاالت متحده و سیاست گذاري هایی که ایران را از دستیابی به مزیت هاي  شاید الز

 اقتصادي برجام بازداشته اند، لغو شوند. 
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ایران به  رسد. و اگر  ی به نظر م د یبعدر شرایط فعلی، مذاکره بر سر «محدودیت بیشتر در برابر مزیت بیشتر» 
ه اي گام بردارد و اگر موجبات بی اعتمادي به نیت هسته اي خود را با  سرعت در جهت افزایش ظرفیت هست

کاهش همکاري ها با آژانس بین المللی انرژي اتمی فراهم آورد، و به ویژه اگر ایران بازه زمانی دستیابی به سالح  
هم پاشیدن عملی    هسته اي را کاهش دهد، آنگاه شرایط براي مذاکره دشوارتر هم خواهد شد. از این رو، به رغم از

  کیبر سر  یینهاپلی زده شود و شرایط ممکن براي مذاکرات  2برجام، الزم است که از نقطه کنونی به برجام 
 است. 1آید. این امر اول از همه نیازمند محافظت از برجام  اصالح شده فراهم  يتوافق هسته ا 

  ي ها  تیخود از محدود يآزادان از استفاده از ، الزم است که ایرنده یآدر  يچشم انداز توافق هسته ابراي حفظ 
صنعتی خودداري کند چرا که در صورت قدم برداشتن    اس یدر مق  ي ساز  یغن  تیظرف  جادیا  ي برا  یبرجام  يهسته ا

در این مسیر، امکان بازگشت تقریبا دیگر وجود نخواهد داشت. همانطور که پیشتر اشاره شد، سران ایران اکنون  
دالیل خود را براي خودداري از پیشروي سریع در باال بردن ظرفیت هسته اي دارند؛ اما نمی توان براي مدت  

  ران یاسران  ند  نتوا  ی متی  آ   يدر ماه ها  یو داخل  یالملل  ن یتحوالت بشتن داري ایران حساب کرد.  طوالنی روي خوی
همه توان   د یعالقمند با يکشورها ریمتحده و سا االتیا، نیبنابراترغیب کنند. تر  یتهاجم يکرد یرواتخاذ را به 

انه به کار بگیرند. آنها به ویژه باید در راستاي دستیابی به یک توافق  محتاطروي شیبه پ ران یارغیب تخود را براي 
 تالش کنند.ها  م یتحرهسته اي موقت براي اعمال محدودیت بر ایران در برابر تسهیل 

این کشور به   ریمسپایبند نمی داند،   یبرجام ي ها تیمحدودبه خود را  گر یکه دنیبر ا ی مبن  ران یا ه ی ژانو 5تصمیم 
سال   15تا  10 دست کم يبه طور موثر برا  2015سال  ي که توافق هسته ا يهسته ا حاتیتسل ییتواناسمت 

به سمت  جهان  که    ستین  ی معن  نیبه ا  یبرجام  يهسته انبود محدودیت هاي  اما  باز کرده است.  مسدود کرده بود،  
خویشتن داري   ي برا ي د یکل ي کشورها ریمتحده و سا االتی، ارانیاگر اپیش می رود.  د یجد  ي بحران هسته ا کی

  ي را برا  ط یشراآماده باشند، می توان از بروز چنین بحرانی جلوگیري و  ي در موضوع هسته ا ک یپلماتیدو مداخله 
 آماده کرد. برجام   براي یرسمیگزین جا ک ی يریگ یپ

 نگز ی: بروکمنبع
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 خاورمیانهراهنمایی براي ترامپ، واشنگتن، تهران، اروپا و  

 دستیابی به یک توافق هسته اي جدید امکان پذیر است؟ 
 

(از اعضاي ارشد    و نیل کوئیلیام  )معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس(  نویسندگان: صنم وکیلی

 )در چتم هاوس  قایو شمال آفر  انهیبرنامه خاورم 

 

 مقدمه
خروج کشورش از برجام یا همان توافق هسته اي   2018ماه مه  8دونالد ترامپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده، 

که مورد تایید    2015ایران را اعالم کرد و از اعمال مجدد تحریم هاي ثانویه آمریکا علیه ایران خبر داد. توافق سال  
ین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار گرفته، پس از  باراك اوباما، رئیس جمهوري وقت ایاالت متحده، ایران، چ

یک دهه تنش هاي بین المللی و درگیري ها بر سر قابلیت هاي هسته اي ایران حاصل شده که در طی آنها ایران  
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ماه کاهش دهد. در واکنش    3توانسته بود بازه زمانی هسته اي شدن خود (دستیابی به بمب اتم) را از یک سال به  
در شوراي امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند که فعالیت هاي ایران را محکوم   قطعنامه   6این مساله، به 

و تحریم هایی چندجانبه با هدف قطع صادرات انرژي ایران و دسترسی آن به نظام بانکداري بین المللی اعمال می  
 کردند. 

ماهه حاصل شد، اما در حقیقت نتیجه تالش ها   20نی صفحه اي پس از مذاکراتی دردآور در بازه زما 154برجام 
مبنی بر محدودیت بر برنامه هسته اي ایران در    2013از جمله توافقی اولیه در سال    2015تا    2012در سال هاي  

ازاي تسهیل تحریم هاي هسته اي و قدم هاي فزاینده در دسترسی اقتصاد ایران به زمینه هاي تجارت، فناوري،  
 ي بود. مالی و انرژ 

گزارش مبنی بر متعهد بودن ایران به مفاد و محدودیت هاي   14با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژي اتمی 
اعمالی در برجام منتشر کرده، بسیاري خروج ترامپ از توافق هسته اي را اتفاقی از پیش تعیین شده دانستند. او  

ان داد که مساله ایران به یک هدف سیاسی تبدیل خواهد  نش  2016در کمپین هاي انتخابات ریاست جمهوري سال  
گشت. به ویژه اینکه او توافق را به دلیل عدم اعمال محدودیت هاي سنگین تر بر برنامه هسته اي ایران از جمله  
جدول زمانی محدود توافق، تسهیل قابل توجه تحریم ها که بسیاري از منتقدان آن را عامل افزایش فعالیت ها و  

ت ایران از گروه هاي منطقه اي می دانند، و همچنین عدم رسیدگی به برنامه موشک بالستیک ایران مورد  حمای
از تایید تعهد ایران به   2017انتقاد قرار داده بود. ترامپ پس از انتخابات نیز اظهارات مشابهی را تکرار و در اکتبر 

» مشهور هستند و  3انیا، فرانسه و آلمان) که به «ايبرجام خودداري کرد. از امضاکنندگان اروپایی برجام (بریت 
همچنین از کنگره ایاالت متحده خواسته شد که در صدد حل مشکالت توافق برآید. با این حال، تالش هاي  

 انجامیدند. 2018دیپلماتیک تاثیري در رسیدگی به نگرانی هاي ترامپ نداشتند و به خروج او از توافق در ماه مه 

رامپ در قبال ایران بر پایه این باور بنا شده که فشار اقتصادي مداوم و تحریم ها می توانند این  سیاست دولت ت
کشور را به مذاکره مجدد درباره برجام، موافقت با امتیازدهی در مسائل حساسی که در توافق نیامده اند از جمله  

از گروه هاي منطقه اي وادارند. مایک   برنامه موشکی و فعالیت هاي فرامرزي و محدود سازي حمایت هاي ایران
دستورکار جدید آمریکایی در قبال ایران را «اعمال فشار بی سابقه   2018ماه مه  21پومپئو، وزیر خارجه آمریکا 

مالی بر نظام ایران به منظور ممانعت از اقدامات تهاجمی آن» و «دفاع از مردم ایران» توصیف کرد؛ اگرچه بین  
موردي   12رئیس جمهوري ایاالت متحده تناقض هاي زیادي وجود داشت.   پومپئو فهرستی اظهارات و عملکرد 

از خواسته ها از ایران ارائه کرد که عبارت بودند از: پایان دادن به غنی سازي اورانیوم؛ افزایش دسترسی بازرسان  
ازي دو ملیتی هاي بازداشت  به تاسیسات نظامی؛ متوقف کردن برنامه موشکی و پرتاب موشک هاي بالستیک؛ آزادس 

شده؛ پایان حمایت هاي ایران از حزب اهللا، حماس، حوثی ها در یمن و جنگجویان شیعه در عراق؛ و نهایتا خروج  
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نیروهاي نظامی ایران از سوریه. پومپئو در ادامه توضیح داد که در صورتی که ایران سیاست گذاري هاي خود را به  
االت متحده به موارد اصلی تحریم ها علیه نظام این کشور پایان خواهد داد، روابط  طور قابل توجهی تغییر دهد، ای

دیپلماتیک و تجاري با ایران را از سر خواهد گرفت و از مدرن سازي و الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام اقتصادي  
 بین المللی حمایت خواهد کرد.

ه را مورد انتقاد قرار دادند و خواسته هاي مطرح شده از  دیگر امضاکنندگان برجام یکجانبه گرایی ایاالت متحد 
سوي پومپئو را نقض توافق هسته اي خواندند. آنها وعده دادند که از توافق هسته اي محافظت و منافع اقتصادي  
ایران را تضمین کنند. در عمل، سیاست ایاالت متحده به شکافی بین واشنگتن و بروکسل انجامید و کشورهاي  

، محافظت و حمایت از برجام را به مساله اي اساسی، استقالل سیاسی، تمامیت اقتصادي و  3، به ویژه اياروپایی
اولویت امنیتی و منع گسترش تسلیحاتی تبدیل کردند. اروپا به خروج برجام از توافق هسته اي ایران به چشم  

ز دولت ترامپ به این دلیل که مسئولیت  ایجاد بحرانی غیرضروري در مرزهاي خود می نگرد. خشم رهبران اروپایی ا
ترغیب ایران به ادامه تعهداتش از طریق بسته تجاري و سرمایه گذاري وعده داده شده و ایجاد ابزار هدف خاص  
موسوم به اینستکس براي تسهیل تبادالت مالی را به آنها تحمیل کرده، خشمگین هستند. این در حالی است که  

درباره ایران به تالش هاي کنونی براي نجات برجام، ممانعت از بحران احتمالی و   چالش رسیدگی به نگرانی ها
 گسترده تر هسته اي و کنترل تنش ها در خلیج فارس وابسته است.

در یک سال و اندي که از خروج ایاالت متحده از توافق هسته اي گذشته، ایران از اظهارات تهاجمی و متهم کردن   
گرفته تا تحت فشار گذاشتن اروپا براي فراهم آوردن انگیزه اقتصادي، واکنش هاي   آمریکا به نقض تعهداتش

متفاوتی نشان داده است. پس از اعمال مجدد تحریم ها، بیشتر شرکت هاي بین المللی بازار ایران را ترك کردند.  
معافیت ها از تحریم   2019ماه مه  2دسترسی ایران به نظام بانکداري بین المللی قطع شد و دولت ایاالت متحده 

هاي نفتی را که امکان فروش نفت ایران به شمار معدودي از مشتري ها از جمله چین، هند و ترکیه فراهم می  
هزار   350به  2019، در ماه ژوئن 2018میلیون بشکه در روز در ماه مه  2.6آورد، لغو کرد. فروش نفت ایران از 

  50درصد کوچک شد، ارز این کشور    6اي ایاالت متحده، اقتصاد ایران  بشکه در روز کاهش یافت. در پی تحریم ه
 درصد افزایش یافت.   50درصد از ارزش خود را از دست داد و نرخ تورم تقریبا 

در سالگرد خروج ترامپ از برجام، ایران که از راه حل هاي محدود پیشنهادي و عدم پیشرفت یا    2019در ماه مه 
بود، تاکتیک خود را تغییر داد و یک استراتژي تقابلی اتخاذ کرد: سطح غنی سازي را  مزایاي اقتصادي خسته شده  

اندکی باال برد و بدین ترتیب، از برخی تعهدات هسته اي عقب نشینی کرد. حتی برخی بر این باورند که حمالت  
نین یک پهپاد ایاالت متحده  به تانکرها در خلیج فارس نیز بخشی از این تغییر استراتژي ایران بوده اند. ایران همچ
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را معدوم کرد. ایران همچنین از حمالت موشکی حوثی ها و شبه نظامیان عراقی و حمالت موشکی و هواپیماهاي  
 بدون سرنشین به تاسیسات پاالیش نفت عبقیق و خوریس در عربستان سعودي حمایت کرده است.

براي مذاکره با تهران مطرح و به طور همزمان تحریم   دونالد ترامپ در میانه این دوران تنش ها چندین پیشنهاد 
هاي بیشتري علیه ایران اعمال کرد که از جمله آنها اعمال تحریم علیه علی خامنه اي، رهبر معظم ایران، و محمد  
جواد ظریف، وزیر خارجه این کشور، بود. در حقیقت، به نظر می رسد که تشدید تنش ها بین واشنگتن و تهران  

خروج ایران از برجام و اعمال مجدد تحریم هاي سازمان ملل متحد علیه این کشور و حتی مواجهه نظامی  احتمال  
به عنوان بخشی از اولین قدم ها   2019را افزایش داده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوري فرانسه، از ماه اوت 
آمده تا شاید توافقی حاصل شود که در    به سمت یک توافق جدید، در صدد میانجی گري بین تهران و واشنگتن بر

میلیارد دالري و تسهیل تحریم ها را براي این کشور    15ازاي بازگشت ایران به تعهدات برجامی، یک خط اعتباري  
 فراهم آورد. 

 تاریخچه اي کوتاه  - مسیر دستیابی به برجام 

محدودیت بر برنامه هسته اي ایران بود. مروري  برجام نتیجه تالش هاي بی وقفه بین المللی براي اعمال نظارت و  
بر تاریخچه تحوالت مربوط به این برنامه و مذاکرات گذشته می تواند به درك اقدامات و استراتژي ایران و البته  

 بن بست کنونی در مساله هسته اي این کشور کمک کند. 

تحت رهبري محمدرضا شاه آغاز کرد. ایران  با کمک ایاالت متحده و   1950ایران برنامه هسته اي خود را در دهه 
پیمان منع گسترش تسلیحات هسته اي (ان پی تی) و یک سري   1970در سال هاي پیش از انقالب و در 

. این پروژه ها پس از انقالب  را به امضا رساند قراردادهاي هسته اي از جمله قرارداد ساخت رئآکتور هسته اي بوشهر  
 متوقف شدند.  1979سال 

) برنامه هسته اي خود را متوقف کرد، اما تالش  1988تا  1980ساله با عراق (سال هاي  8ن در جریان جنگ ایرا
ها براي احیاي این برنامه به طور تدریجی از طریق همکاري با پاکستان، چین و روسیه آغاز شد. روسیه در سال  

ز براي ایران بسازد. این توافقنامه ها و  متعهد شد رئاکتور بوشهر را تکمیل کند و سه رئاکتور جدید نی 1955
همچنین دیگر تالش هاي ایران براي دستیابی به فناوري حساس هسته اي به ظن بین المللی درباره برنامه هسته  

و پس از افشاي وجود تاسیسات هسته    2002اي صلح آمیز ایران انجامید. در حقیقت، این شک و تردیدها در سال  
روه اپوزیسیون در تبعید ایرانی، آشکارا اعالم شدند و به میانجی گري فوري تحت رهبري  اي اعالم نشده توسط گ

 (بریتانیا، فرانسه و آلمان) انجامیدند. 3اي

با معلق کردن فعالیت هاي غنی سازي اورانیوم و اجراي پروتکل الحاقی که امکان نظارت هاي    2003ایران در سال  
کرد؛ اما ایران به رغم توافق هاي اولیه، به این تعهدات عمل نکرد. ایران در پی  فزاینده را فراهم می آورد، موافقت 
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پاریس رضایت داد و به تعلیق غنی سازي و مذاکره براي حصول یک   2004به توافقنامه  3مذاکرات بعدي با اي
ق در مقابل براي  توافق بلند مدت که ماهیت صلح آمیز برنامه هسته اي آن را «تضمین» کند، متعهد شد. این تواف

ایران امکان مذاکرات تجاري و عضویت احتمالی در سازمان تجارت جهانی را فراهم می آورد. با این حال، مذاکرات  
درباره «تضمین» صلح آمیز بودن برنامه هسته اي و پیشنهاد ایران براي قابلیت غنی سازي در مقیاس کوچک، به  

د، یک اصول گرا، در انتخابات ریاست جمهوري آن سال ایران روي  بن بست خورد. پس از آنکه محمود احمدي نژا
کار آمد؛ این کشور بسته ترغیب کننده پیشنهادي اروپا را رد کرد و غنی سازي اورانیوم را از سر گرفت. ایران  

 همچنین به اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان داد. 

می پرونده ایران را به شوراي امنیت سازمان ملل متحد ارجاع  این اقدامات سبب شدند آژانس بین المللی انرژي ات
عضو دائم شوراي امنیت به عالوه آلمان) همکاري ایران را خواستار    5(متشکل از    5+1دهد. گروه تازه تشکیل شده  

شدند و تامین سوخت هسته اي براي رئاکتور تحقیقاتی ایران در ازاي تعلیق غنی سازي و از سرگیري اجراي  
را به تهدید به تحریم    5+1تکل الحاقی را پیشنهاد کردند. با این حال، ادامه مقاومت ایران در برابر این پیشنهاد  پرو

شوراي امنیت به اجرا درآمدند.   1696از طریق قطعنامه شماره    2006ها ترغیب کرد و تحریم ها در ماه ژوئیه سال  
سریع و ساخت تاسیسات تولید آب سنگین در اراك را آغاز کرد  ایران به رغم این تدابیر، برنامه هسته اي خود را ت

به نادیده گرفتن قطعنامه    2008و    2007و فعالیت ها در تاسیسات غنی سازي فردو توسعه داد. ایران در سال هاي  
 ادامه داد و در مقابل، فعالیت هاي غنی سازي را تسریع کرد.  5+ 1هاي شوراي امنیت و پیشنهادات 

پس از پیروزي باراك اوباما در انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده، سیاست گذاري هاي این   2008در سال 
.  کرد ر ییتغکشور در قبال ایران به یک استراتژي چندجانبه از جمله ورود واشنگتن به مذاکرات مستقیم با تهران 

سوخت با ایران تمرکز داشت و   با ایران مطرح شد که بر مناسبات معاوضه  5+1پیشنهاد مذاکرات  2009در سال 
ترکیه و برزیل خودشان پیشنهاد معاوضه سوخت با ایران را مطرح   2010نهایتا از سوي ایران رد شد. در سال 

شوراي امنیت   2010کردند که ایران پذیرفت، اما مذاکره کنندگان بین المللی با آن موافقت نکردند. در سال 
رهاي عضو سازمان ملل اجازه می داد بر بخش هاي کلیدي اقتصاد ایران  را وضع کرد که به کشو 1929قطعنامه 

تحریم اعمال کنند. دورهاي بعدي مذاکرات همه به دلیل درخواست ایران براي تسهیل تحریم ها به عنوان پیش  
شرط گفت و گو، ناموفق بودند. ایران در این بازه زمانی همچنین به رسمیت شناخته شدن حق آن براي غنی  

 زي را خواستار شد و پس از عقب نشینی از این خواسته بود که امکان مذاکرات بر سر برجام فراهم آمد.سا

یک کانال پشتی پنهانی بین دولت اوباما و ایران ایجاد شد و امکان شروع «تکمیل عملی» گروه   2012در سال 
رات یک سري پیشنهادات جدید به تهران  را فراهم آورد. مقامات دولت اوباما در این مذاک 5+1مذاکراتی بزرگ تر 

دادند که در ازاي محدودیت بلندمدت بر برنامه هسته اي، مناسبات نظارت موشکافانه و غیره، امکان بررسی احتمال  
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برنامه غنی سازي محدود داخلی به عنوان بخشی از یک توافق جامع را فراهم می آورد. این تغییر در موضع ایاالت  
ایران تحوالتی   2013پیروزي حسن روحانی، نامزد میانه رو، در انتخابات ریاست جمهوري سال متحده توامان با 

 پایان دادند.  5+1بودند که به بن بست در تالش هاي 

یک توافق هسته اي اولیه موسوم به برنامه مشترك اقدام حاصل شد. ایران در این برنامه با   2013نوامبر  24
ماهه براي   6پیشرفتی در فعالیت هایش» از جمله برداشتن گام هاي اولیه در بازه زمانی محدودسازي «هر گونه 

درصد،   20یافتن راه حلی بلندمدت و جامع تر موافقت کرد. در ازاي تخلیه ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح 
دي با تسهیل  درص 3.5درصدي و متوقف کردن ذخایر اورانیوم غنی شده در سطح  20متوقف کردن غنی سازي 

ساله پس از حصول این توافق   2نسبی تحریم هاي اعمالی علیه ایران موافقت شد. طرفین مذاکره در بازه زمانی 
به برجام    2015ژوئیه  14اولیه بارها دیدار کردند و مجبور شدند بارها مهلت توافقی را به تعویق اندازند، اما نهایتا 

 دست یافتند.

 نهایی شدن برجام 
برجام افزایش بازه زمانی امکان دستیابی ایران به سالح هسته اي از چند ماه به یک سال، و محدودسازي  هدف از 

  2231با صدور قطعنامه  2015ژوئیه  20مسیر آن به سمت تولید سالح هاي هسته اي بود. توافق نهایی که در 
مه هاي غنی سازي ایران و رئاکتور آب  به تایید شوراي امنیت سازمان ملل متحد رسید، محدودیت هایی را بر برنا

سنگین این کشور اعمال می کرد. برجام همچنین تدابیري در رابطه با نظارت پیشرفته را شامل می شد که به  
منظور شناسایی تالش هاي احتمالی ایران براي ساخت سالح هسته اي در تاسیسات اعالم شده یا پنهانی طراحی  

 شده بودند. 

موظف کرد. این   5060هزار به  19کاهش شمار سانتریفیوژهاي فعال در تاسیسات نطنز از  برجام ایران را به 
سال ممنوع    15خاتمه خواهند یافت. غنی سازي اورانیوم در تاسیسات فردو نیز براي    2025محدودیت ها در سال  

تریفیوژ در این  سان 1044شد و تدابیر کاهش شمار سانتریفیوژهاي فعال در این تاسیسات سبب شد که تنها 
تاسیسات عملیاتی باشند. به عالوه، تنها با فعالیت هاي تحقیقات و توسعه در فردو موافقت شده است. ایران  
همچنین با متعهد شدن به پروتکل الحاقی و توافقنامه ضمانت هاي جامع، با دسترسی کامل آژانس و نظارت آن  

رسیدگی و پاسخ دادن به سواالت درباره ابعاد نظامی احتمالی    بر تاسیسات هسته اي موافقت کرده است. ایران براي 
برنامه هسته اي خود نیز «نقشه راه شفاف سازي مسائل حائز اهمیت حال و گذشته» را با آژانس بین المللی انرژي  

درستی   ی به احتمال یابعاد نظاماتمی امضا کرد. اگرچه بسیاري از منتقدان برجام بر این باور بودند که به مساله 
رسیدگی نشده است، اما مذاکره کنندگان به این نتیجه رسیدند که ممانت از برنامه تسلیحاتی آتی از حل مسائل  

 مربوط به گذشته اهمیت بیشتري دارد. 
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که به «روز اجرا» نیز مشهور است، ایران که عمل به مفاد برجام را آغاز کرده بود، از   2016ژانویه  16ایران روز 
دات خود خبر داد. این مساله امکان لغو تحریم هاي هسته اي اعمالی علیه ایران و مستقر شدن بازرسان  عمل به تعه

آژانس بین المللی انرژي اتمی را فراهم آورد. ایران به عنوان بخشی از توافق در صدد طراحی مجدد رئاکتور اراك  
ن همچنین با صادرات سوخت سایر رئاکتورهایش  برآمد تا مانع از تولید پلوتونیم سطح تولید تسلیحاتی شود. ایرا

 موافقت کرد. 

آژانس بین المللی انرژي اتمی به عنوان مسئول نظارت بر اقدام ایران مطابق تعهدات برجامی تعیین شد و این کار  
به  را از طریق فناوري هاي تایید آغاز کرد. یکی از جنبه هاي مهم مناسبات نظارتی این است که ایران با عمل 

پروتکل الحاقی موافقت کرده است؛ بدین ترتیب، ایران باید به بازرسان آژانس اجازه دهد از هر سایت هسته اي که  
مجددا به تصویب مجلس   2023درباره آن شک و تردید دارند، دیدن کنند. اجراي پروتکل الحاقی باید در سال 

روز از زمان درخواست بازدید از سایت ها تا فراهم    24ایران برسد. تا زمان تصویب مجلس، برجام به مقامات ایران  
آوري دسترسی بازرسان وقت داده است. اگر ایران از عمل به این روند خودداري کند، پرونده به کمیسیون مشترك  
برجام ارجاع داده خواهد شد و این کمیسیون درباره قدم هاي بعدي گفت و گو و تصمیم گیري خواهد کرد. از  

 صمیمات می تواند ارجاع ایران به شوراي امنیت و اعمال مجدد تحریم هاي هسته اي باشد.جمله این ت 

به رغم همه این شیوه هاي تایید و نظارت، منتقدان توافق در کنگره ایاالت متحده و در برخی کشورهاي نزدیک  
اي زمانی تعیین شده در  به آن در منطقه دولت اوباما را به چالش کشیدند. منتقادان آمریکایی روي محدودیت ه

توافق، تاریخ انقضاي زودهنگام آن و محدودیت رژیم بازرسی آژانس تمرکز داشتند. اسرائیل و عربستان سعودي  
هم از توافق و به ویژه از عدم رسیدگی آن به برنامه موشک هاي بالستیک ایران یا حمایت هاي آن از گروه هاي  

، حماس، حزب اهللا لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثی ها در یمن  منطقه اي از جمله جهاد اسالمی فلسطینی
 که همگی درجات مختلفی از حمایت هاي مالی و نظامی ایران را دریافت می کردند، ناراضی بودند. 

مخالفان توافق در کنگره ایاالت متحده باراك اوباما را از اعطاي وضعیت معاهده به برجام بازداشتند؛ دولت اوباما  
به منظور آنکه   2015تصویب برجام به عنوان معاهده به اکثریت دو سومی سنا نیاز داشت. کنگره در سال  براي

دولت اوباما را مسئول عمل ایران به تعهدات هسته اي بخواند، قانون بازنگري توافقنامه هسته اي ایران را تصویب  
ان به برجام را تایید کند و همین مساله بود که  کرد. طبق این قانون الزم بود رئیس جمهوري هر سه ماه تعهد ایر

نهایتا توافق را در برابر فشارهاي سیاسی داخلی در ایاالت متحده آسیب پذیر کرد. منتقدان برجام به بهانه تراشی  
 هاي خود در دولت ترامپ ادامه دادند. 

ه دلیل حمایت علی خامنه اي، رهبر  سیاستمداران محافظه کار در ایران نیز از برجام ناراضی بودند. اگرچه آنها ب 
معظم ایران، از مذاکرات از ابراز نارضایتی خودداري کرده بودند، پس از حصول توافق مخالفت هاي خود را علنی  
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کردند. محافظه کاران که نگران بودند توافق به مداخله بیشتر ایاالت متحده در امور ایران بینجامد، این مساله را  
فق تمامیت ارضی و استقالل ایران را زیر سوال برده است؛ اما به رغم همه این انتقادها، توافق  مطرح کردند که توا

 مورد تایید مجلس قرار گرفت و رهبر ایران هم محتاطانه آن را تایید کرد.  

 چالش هاي منطقه اي
مشکل داشتند و متعقد  رهبران کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل از همان ابتداي امر با امضاي برجام   

بودند که مسائل منطقه اي نیز باید در هر گونه راه حلی براي بحران در نظر گرفته شوند و عدم رسیدگی به این  
مساله در برجام صرفا قدرت ایران را بیشتر می کند و نفوذ آن را در سراسر منطقه افزایش می دهد. رهبران  

ور بودند که توافق هسته اي ایران را به حمایت بیشتر از بازیگران کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس بر این با
  2011غیردولتی در مغایرت با منافع این کشورها، ترغیب می کند. یک سري اتفاقات کلیدي از جمله بهار عربی در  
پیش   به بعد، جنگ سوریه و ظهور داعش در عراق و سوریه در سال هاي اولیه دهه رخ داده بودند و به سال هاي

 از برجام باز می گشتند، نگرانی ها درباره نفوذ فزاینده ایران در کشورهاي منطقه را بیشتر کرده بودند. 

رهبران کشورهاي عربی را خشمگین کرده و حتی   2011واکنش دولت اوباما به جنبش هاي بهار عربی در سال 
ر ایاالت متحده بمانند، دچار تردید شوند چرا  سبب شده بودند که درباره اینکه به نوان یک متحد بلند مدت در کنا

که عدم حمایت واشنگتن از حسنی مبارك، رئیس جمهوري وقت مصر، را یک خیانت آشکار می انگاشتند. در  
نتیجه، خیلی زود اعتماد خود را به دولت اوباما از دست دادند و تعهد احتمالی او به امنیت خودشان در صورت  

اخلی و خارجی را زیر سوال بردند. موضع گیري غیرمتعهدانه دولت اوباما در قبال سرنوشت  رویارویی با تهدیدهاي د
 مبارك و رژیم او ماهیت مناسبات امنیتی ایاالت متحده در منطقه خلیج فارس را زیر سوال برده بود. 

اي عربی  در همین حال که ناآرامی ها در سوریه به سمت یک درگیري مسلحانه پیش می رفت، رهبران کشوره
حاشیه خلیج فارس از اوباما انتظار داشتند نه تنها استفاده از سالح شیمیایی را به عنوان «خط قرمز» تعیین و  
درباره آن کند، بلکه به براندازي بشار اسد، رئیس جمهوري سوریه، کمک نماید. رهبران کشورهاي عربی در هر دو  

ط در سوریه با شرایط در مصر متفاوت بود، اینطور نتیجه گرفتند  زمینه ناامید شده بودند و بار دیگر، اگرچه شرای
 که ایاالت متحده شریک امنیتی قابل اعتمادي نیست. 

اگرچه بسیاري از رهبران کشورهاي عربی حاشیه خلیج فارس به ورود تاثیرگذار و تعیین کننده روسیه به جنگ  
شار اسد صورت گرفت، به دیده تردید می نگریستند،  که با هدف حمایت از دولت درگیر ب  2015سوریه در سپتامبر  

اما در خفا تمایل و آمادگی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوري روسیه، را به حمایت از متحد خود تحسین می کردند.  
آنها تعهدات اوباما و پوتین به امنیت متحدانشان را با یکدیگر قیاس کردند و در این زمینه، پوتین را مورد احترام  

 فتند.یا
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در همین حال، ظهور و پیشروي داعش در عراق و در سوریه به تهدیدي اساسی براي رهبري منطقه به ویژه در  
ادعا می کرد خالفت خود را با   2014کشورهاي عرب سنی تبدیل شد. ابوبکر بغدادي، سرکرده داعش، در سال 

براي مشروعیت رهبران کشورهاي عربی  مرکزیت موصول راه اندازي کرده است و بدین ترتیب، تهدیدي مستقیم 
 جمهوري و سلطنتی شده بود.

جنبش هاي بهار عربی و ظهور داعش به طور توامان بحرانی براي دولت هاي عراق و سوریه و دیگر کشورهاي  
منطقه ایجاد کرده بودند که نهایتا به سیاست ضدانقالبی عربستان سعودي و امارات متحده عربی انجامیدند. هر  

شور در پاسخ به درخواست دولت اوباما براي پایان دادن به سوء استفاده از قدرت ایاالت متحده، شروع به  دو ک
 ایفاي نقشی تهاجمی تر در مواجهه با اسالم سیاسی در کشورهاي شاهد بهار عربی و مقابله با نفوذ ایران کردند. 

بشار اسد داشت، اما ایران هم سرمایه نظامی  اگرچه روسیه نقشی تعیین کننده در ممانعت از شکست خوردن دولت  
سیاسی و نظامی قابل توجهی در حمایت از متحدانش ایفا و در عین حال جاي پاي خود را از طریق شبکه هاي  
تجاري و گروه هاي نیابتی در محیط سوریه محکم کرد. ایاالت متحده، اسرائیل و کشورهاي عربی این مساله را  

ند و آن را بخشی از هدف گسترده تر رهبري ایران براي ایجاد یک «پل زمینی» بین تهران  مغایر با مناف خود یافت
 و دریاي مدیترانه انگاشتند.

با چنین پیش زمینه اي، توافق حاصل شده توسط دولت اوباما که تنها بر محدودسازي برنامه هسته اي ایران  
بات نگرانی کشورهاي عربی منطقه را فراهم آورد.  تمرکز داشت و به عنوان توافقی جامع طراحی نشده بود، موج

اقدام ایاالت متحده اقدامی انگاشته شده که به رونق اقتصادي ایران می انجامد و امکان پیشبرد سیاست منطقه  
اي را براي دولت آن فراهم می آورد. به عالوه، در توافق پیشنهادي هیچ تالشی براي رسیدگی به نگرانی هاي  

اي عربی از جمله نگرانی هاي آنها با تمرکز بر قابلیت موشک بالستیک ایران و حضور آن در عراق،  فزاینده کشوره
 سوریه، لبنان و یمن نشده بود.

البته دیدگاه کشورهاي ضدانقالبی یعنی عربستان سعودي و امارات متحده عربی در نتیجه دو برداشتی شکل گرفت  
تصور می کردند چرخش ایاالت متحده به سمت آسیا به معناي خودداري  که عمدتا نادرست بودند: اولی این بود که  

از مشارکت در خاورمیانه و به ویژه در خلیج فارس است؛ و دومی این بود که تصور می کردند حمایت نظامی ایاالت  
ل،  متحده دیگر براي تضمین امنیت این کشورها در صورت مواجهه آنها با تهدیدي جدي کافی نیست. با این حا

کشور را   80در سال هاي ریاست جمهوري اوباما ایاالت متحده ائتالف علیه داعش را رهبري کرد که در حقیقت، 
توانست    2019گردهم آورده بود و با متحدان محلی در عراق و سوریه همکاري نزدیکی داشت و نهایتا در ماه مارس  

مک هاي نظامی قابل توجهی براي عربستان  این سازمان تروریستی را شکست دهد. ایاالت متحده همچنین ک
سعودي و امارات متحده عربی در جنگ علیه حوثی ها در یمن فراهم آورد. کمک هاي دولت ترامپ در حمایت از 
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متحدان عربی حاشیه خلیج فارس در یمن به هیچ وجه با کمک هاي دولت اوباما به آنها قابل قیاس نیست و این  
 گره نگرانی هاي فزاینده اي درباره ماهیت این درگیري ها ایجاد شده است.در حالی است که در داخل کن

با توجه به چنین بستري جاي تعجب ندارد که رهبران کشورهاي منطقه اي که به تازگی با یکدیگر متحد شده  
انتخاباتی   اند، یعنی عربستان سعودي، امارات متحده عربی، بحرین، تا اندازه اي مصر به عالوه اسرائیل، از وعده

دولت ترامپ به «پاره کردن توافق هسته اي» استقبال کردند. اقدامات ترامپ دست کم در اوایل دولت او در حمایت 
از عربستان سعودي، امارات متحده عربی و اسرائیل این نشانه را ارسال می کرد که دولت جدید در ایاالت متحده  

سالح هسته اي را در اولویت برنامه هاي خود قرار داده، بلکه به توانایی  نه تنها از بین بردن قابلیت ایران در تولید 
این کشور در گسترش قدرت و نفوذش در کشورهاي عرب همسایه نیز خاتمه خواهد داد و برنامه موشک بالستیک  

 ایران را متوقف خواهد کرد. 

 مسائل خاص مرتبط با برجام
  استیس از سوي  بارهاتوجه منتقدان آن را به خود جلب کرده و چهار مساله خاص در برجام بیش از دیگر مسائل 

بر آنها تاکید شده است که عبارتند از: بندهاي مربوط به غروب توافق؛ نظام بازرسی ها؛   گران  لیو تحل گذاران
 این کشور.  ي منطقه ا  يها ت یفعالایران و  ک یبرنامه موشک بالست

 توافق  غروببندهاي  
یکی از موارد اصلی مورد توجه منتقدان برجام، مساله تاریخ انقضاي تدابیر کلیدي هسته ایست. طبق برجام،  

  بر  ها  تیمحدود ؛ ابد ی یکاهش م 2024ال از س  جیبه تدرفعال  شرفتهیپ ي وژهایفی سانترمحدودیت ها بر شمار 
ران تا  یشده ا ی غن وم یاوران ر یذخاربوط به م ي ها ت یمحدود؛ شود  ی برداشته م 2026در سال  وژ یفیسانتر د یتول

ادامه    2040تا سال    یاتم  ي انرژ   یالملل  نیآژانس ب  شرفتهیرود نظارت پ  یادامه خواهد داشت. انتظار م  2030سال  
منقضی شدن  نگران هستند که با  نیندارد. منتقد  انیپا خ یتارنیز  ران یا ی پروتکل الحاق ي داشته باشد و اجرا

دستیابی آن به سالح  زمان  گریو بار د ردیخود را از سر بگ هسته اي برنامه  رانیاتوافق،  محدودیت هاي کلیدي
 د. یابکاهش هسته اي 

 ی هابازرس  نظام
را شامل می شود،  اعالم شده    يهسته ا  ساتیس ابه ت  یدسترس از جمله    رانهیسختگ   یبازرس   میرژ   کیبرجام  اگرچه  
اعالم نشده مورد انتقاد قرار گرفته است.   يها تیبه سا یدسترس  يبرا نیقوانی به دلیل نبود روند نظارتاما این 

  بازرسان دسترسی  روز فرصت دارد تا    24حداکثر  براي بازدید از یک سایت اعالم نشده،  صورت درخواست  ایران در  
دشوار    اریبس  و یواکتی ذرات رادبین بردن  به آنجا را فراهم کند. اگرچه کارشناسان به این مساله اشاره کرده اند که از  

حساس خود را   يها تیشواهد مربوط به فعال ران یا نکهیا ي زمان برا ن یباورند که ا ن یمنتقدان برجام بر ا، است
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این مساله را نادیده گرفته اند که در نبود برجام، ایران هیچ تعهدي   ن یاست. منتقدان همچن ی کند، کاف يپاکساز
هم درباره   هیثانو ینگرانیک نخواهد داشت.  یاتم يانرژ یالملل نیآژانس ب یبه درخواست دسترس  ییپاسخگوبه 

در  . کمک کند  ي سالح هسته اتولید د به نتوان یکه م  یی ها تیدر رابطه با فعال » ایجاد شده است Tبند «تی/
  ستم یس  یو (ب) طراح يبمب هسته ا  يساز ه یشب يبرا ي ا انهیرا ياز مدل ها ستفاده ها (الف) ا تیفعال ستفهر
  نکه یا یبررس  ي برااتمی  يانرژ ی الملل نیآژانس بظاهرا فرایندي براي  ي دیده می شود.چند نقطه ا يانفجار  يها
 . گرفته نشده است، در نظر ریخ ایدر حال انجام هستند  یی ها تیفعال نیچن

 کیبالست  يها  موشک
می دانند.  منطقه  ت یامن يبرا  يد یتهد را  ران یا یزرادخانه موشک ب یو ترکوسعت  انهیخاورم ي از کشورها ياریبس

  نبود در  یبازدارندگ  در ثر وم  ي خود و به عنوان ابزار یمل تیامن  ي خود را برا ی بوم یبرنامه موشک  ران یدر مقابل، ا
منطقه  در    گانیهمسا  دیدگاه ایران در تجربه جنگ با عراق و حمایت بسیاري از   نیداند. ا  ی م  ، ضروري ارتش مرسوم

کشور   نیا یی ایدر ي ها ییو توانا ییهوا يرو ی ن يها تی و محدودریشه دارد از عراق  ی غرب ي از کشورها ي اریو بس
و اخیرا در  عراق  با خود در جنگ ي از موشک ها انریانیز این دیدگاه را تقویت کرده است. ها  می تحر جه ی در نت

 است. استفاده کرده  هی مانند داعش در سور  ی دولت  ریغ گرانیبازمبارزه با 

نوع موشک    13  ياما دارا هزار کیلومتر) ندارد،  5(با بردي نزدیک به    يقاره ا  نیب  کیبالست  ي موشک هاایران اگرچه  
اساسا موشک ها  نیاز ا یرسد برخ  یکروز است. به نظر م ي موشک ها نهمچنی و  بردیان کوتاه و م کیبالست

را دارند. ایران همچنین یک وسیله پرتاب ماهواره به فضا ساخته که اسباب  ي هسته ا حاتیتسلتوانایی حمل 
توانایی ساخت موشک هاي بالستیک بین قاره اي  تواند به  ی م يفناور  نیدر ا شرفتی پنگرانی شده است چرا که 

که موشک  گفت ، یسپاه پاسداران انقالب اسالموقت ، فرمانده کل يجعفر  یعل 2017ر شود. در اکتبر سال منج
ي، رهبر معظم ایران،  خامنه ا  یعلآشکارا به اظهارات  نیریاو و سازمان حال «کافی» هستند.  ي برا ران یا يها

فراتر   ی تاکنون موشک رانی ندارد. ا لومتر یکهزار 2 از  شی به موشک با برد ب ي ازین رانی ااستناد داشتند که گفته بود 
 ده است.نش ران یاتی اهداف آدرباره ها  ی نگرانمساله مانع از  نینکرده، اما ا شیآزمارا  برد  نیاز ا

در قطعنامه شماره   را رد کرد. ک یبالست يمحدود کردن موشک ها يبراها مذاکرات برجام تالش  انیجر در  رانیا
در سال   د یبا رانیا کیبالست يبرنامه موشک ها يبراشوراي امنیت سازمان ملل آمده که محدودیت ها  2231
انجام داده   یموشکآزمایش رد کرده و بارها به کلی ها را  تیمحدود نیا رانیاحال،  نید. با انبرداشته شو 2023

.  اشاره کرد 2019 ه یو در ژوئ 2017 هژانوی درکه از نمونه هاي آنها می توان به آزمایش موشک هاي میان برد 
، محدودیت  نیشده اند و بنابرا ی طراح ي هسته ا ي سالح هابا توانایی حمل موشک ها  ن یکه اتاکید کرده  رانیا

 شامل آنها نمی شود. شوراي امنیت  2231هاي قطعنامه  
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یگان هاي بسیج مردمی (حشد   حزب اهللا،  ي روهای شده و ن ل یمنطقه تبد در  یموشککننده  ر یتکث ک یبه ایران 
  د یتول  ییو توانا  يفناورمجهز کرده و  از موشک ها    یعیوس   ف یط  هرا ب   هی در سورالشعبی) در عراق و دولت بشار اسد  

در   ار ی محل فناوري ییبرد و تواناکوتاه  ي موشک ها نی همچن ران یا. را نیز در اختیار آنها قرار داده استموشک 
منطقه در حقیقت به معناي وسعت یافتن  ها در  موشک نیقرار داده است. گسترش ا منهاي ی ی حوث اریاخت

تا به جاي ایران، در برابر حمالت اقدام  دهد  ی اجازه م ی دولت ر یغ گران یبه بازاست و  رانیاموشکی زرادخانه 
 بازدارنده یا تالفی جویانه انجام دهند.  

 يمسائل منطقه ا
  ران یفارس اشاره دارد. ا جی خل گر یدبر سمت  ران یانفوذ به  ي» مسائل منطقه ا در فهرست اصطالحات برجام، «

  تحلیل گران بر این عقیده اند ایناز  ي اریفارس و فراتر از آن بوده، اما بس ج یر خلب نفوذ اعمال همواره به دنبال 
  ترانه یمد   ي ا یاز عراق به سمت درود که امکان گسترش شبکه متحدان ایران  ب  2003به عراق در سال    کایحمله آمر

که نه تنها   رانیا ه عیهالل ش باره در 2004در سال ، پادشاه اردن ، ملک عبداهللا دومحقیقت، در را فراهم آورد. 
 هشدار داد. ، ردیگ ی در بر منیز و لبنان را   هی بلکه عراق، سور ،فارس   جیخل هیحاش  يها یپادشاه

  ه یسرما  به وجود آمده  2003که پس از جنگ عراق در سال    یتی و امن  یاس یبر هرج و مرج س   ران یاشکی نیست که  
  ک ینزد  ي همچنان به همکارنموده و    ه یسور   ي ریدرگوارد  خود را  ، با اتحاد و حمایت از دولت بشار اسد  کرده  يگذار
  2014در سپتامبر ایران همچنین پس از شدت گرفتن درگیري هاي یمن  .ادامه می دهد  حزب اهللا لبنان باخود 

  نفوذ   از مفسران  ياریبس  اگرچهرند.  ارضی خود را پیش ببو    یاس یتا منافع س   ها و متحدان آنها کمک کرد  ی به حوث
  يفور  ي امدهایپاز انقالب و کردن  صادر  ي برا 1979سال  آن در یدر سراسر منطقه را به هدف قانون اساس  رانیا

دهند، اما   ی نسبت م 2003و عراق در سال  2001متحده در افغانستان در سال  االتیا ي تحت رهبر ي ها جنگ
و   1960شاه در دهه ایران فارغ از این هدف و در طی تاریخ همواره سعی داشته در منطقه اعمال قدرت کند. 

تا امروز  حمایت کرد. همچنین برنامه هسته اي ایران از زمان شاه شروع شد و  کرد در عراق    ی هاي از شورش   1970
 ادامه پیدا کرده است. 

داشته و نشان  شام سرزمین فارس و به سمت  جیخود در خل نفوذگسترش  يبرا ياد یز يها معاصر فرصت رانیا
که   توسعه داده به شیوه اي را خود   یی نقش و توانا رانیماهر است. ا روي این فرصت ها   ي گذار  هی سرماداده که در 

  یی که کشورها ی است. در حال تقارن نام گریباز کیران یند با آن رقابت کند. ا توا یدر منطقه نم  يگریکشور د چیه
  ی م ي همکار کایآمر يبه رهبر یغرب  يها با قدرت  محیط بوده و و مصر به دنبال تسلط بر    يمانند عربستان سعود 

  اریبس ايمداخله  يکار، الگو نیبا انجام ا ي و گذار هیسرمادفاعی  يها استیخود را در س  يانرژ رانیارده اند، ک
 ي ایجاد کرده است.ثروم
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حزب اهللا در   با  رانیانزدیکی  خود در لبنان کرد.  يانرژ ي گذار ه یشروع به سرما 78و  1977اي ه سال از ایران 
شد و این امکان را برایش  لبنان  استیس تضمین کننده ایفاي نقش آن در  1982در سال  لیاسرائ ملهزمان ح
را تهدید کند. این تهدید به ایران در برابر اعراب برتري   لیاسرائ تیامن یو اساس  می مستق آورد که به طورفراهم 

  مانند حماس  ی نیفلسطداد و به آن کمک کرد تا به عنوان تنها کشور مقاوم در برابر اسرائیل و مدافع گروه هاي 
به  احترام هم موجبات  2006زب اهللا در سال و ح لیاسرائ ن یروزه ب 34جنگ ایفاي نقش کند. در همین راستا، 

 ی» را فراهم آورد. عربهاي  ابانیخایران در «

براي آن فراهم    يمنطقه ا   اتبه موضوعیک نقطه دسترسی دیگر    نیمقاومت فلسط  يها  گروه   از   ران یا  يها  تیحما
توانستند متحدانی که در هر صحنه ریشه توانده بودند، به   یو مال  ینظامآورد. ایران با کمک هاي خود با ماهیت 

  ی نفوذ خارج  ک یبه  اکنون    ران یادست آورد و همین مساله اهرم فشاري براي آن در سیاست منطقه اي فراهم آورد.  
هرگونه   فیتضع اکردن ی ی ، فرصت خنثی نیفلسططه با دستورکار در راب  و شده لی تبد  ه یغالب در لبنان و سور

 منافع خود دارد. ی خالف  ابتکارعمل

  ل ی از تحل  ياریهمانطور که بسهم نفوذ زیادي دارد. عراق  ي و اقتصاد ی، اجتماعی، نظامیاس یدر ساختار س  رانیا
دو  روابط  رییبه تغ  ير یدرگ نیاچرا که  متحده در عراق بوده  االتینفع جنگ اذی نی مهمتر ران یمعتقدند، ا گران

مداخالت   قیچه از طرو شده  لیکارگزار بزرگ در عراق تبد  ک یبه ایران اکنون کمک کرده است. کشور همسایه 
ي آن  و اقتصاد  ی ، نظامیاس یس   يساختارهامتحدان خود در داخل این کشور در    از  تی حما  قیو چه از طر  م یمستق

 وذ می کند.  اعمال نف

ابط دمشق و  است. سابقه رو ي راهبردنیز  ه ی در سورکشور  ن یدر عراق و لبنان، حضور ا نیرامداخالت ا همانند 
،  رو نی. از اه استافت ی يشتریب تیو عراق اهم رانی، اما پس از جنگ ابرکی گردد 1979از انقالب  شیپبه تهران 

ي کرده  گذار  ه یسرماتحریم هاي گسترده همچنان روي دولت اسد  مواجهه با  نداشت که ایران به رغم  جب  جاي تع
  و  لیاسرائ د یتهد بازداري و  براي  گاه یپا ک ایجاد ی 2011در سال  ه یاز زمان مداخله در سور ران یا ي استراتژ است.

 درگیري بوده است.  کاهش هزینه هاي این اقدام، و همچنین ترغیب روسیه به ایفاي نقش در این 

ایجاد نگرانی    يبرا  یگاهیپا  ،شتریبرخوردار است و ب  رانیا   يبرااندکی    کیاستراتژ  تیاز اهم  منی،  هی با سور  س ایدر ق
گفت و  شکست ، 2011در سال به شمار می رود. در پی یک سري تحوالت از جمله قیام ها  ي عربستان سعوددر 

متحد  و  رانیا ،ها و متحدان آنها ی مردم و تصرف صنعا توسط حوث يها ی تیپرداختن به نارضا ي برا ی مل يگوها
جنگ    کی  منیدر    ي ری، درگرانیا  ي برادر یمن یافتند.    يعربستان سعود مقابله با    يبرا   ی حزب اهللا فرصتآن یعنی  

  ب یاست، اما از آس  ي گرید ي در جا ران یا ک یدارد. منافع استراتژنیاز  ي گذار ه یاست که به حداقل سرما نهیکم هز
پس    ي عربستان سعودي در یمن گرفتار کند.  ریدرگ تا آن را در  عربستان استفاده کرده    یو نظام  ییایجغراف  يریپذ 
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اقدامات   یاس یس  نهیهزو شاهد افزایش  از دست دادهرا  یغربکشورهاي از  ياریبس یبانیپشت منیاز مداخله در 
 بوده است.خود 

با کمترین هزینه اعمال نفوذ کرده است. اگرچه بسیاري   منطقهبخش قابل توجهی از که در   منیدر  تنها  نهایران 
از نیروهاي نزدیک به ایران تحت عنوان هاي «نیروهاي نیابتی»، «شرکاي فرفه اي» یا «هم کیش» توصیف می  
 شوند، اما در بیشتر موارد رویکرد ایران در ایجاد اتحادهاي منطقه اي عمل گرایانه است و نه بر پایه مسائل اعتقادي. 

عربستان   به ویژهفارس ( ج یخل هیحاش  یعرب يو کشورها رانیاشدید رقابت یعنی توجه به چشم انداز فوق  اب
به مسائل منطقه اي مربوط می شود و  رهبران عرب منطقه ، جاي تعجب ندارد که بیشتر نگرانی هاي )يسعود

ی  الملل ن یب ي ها قدرت ویژه مورد توجه ، انهیخاورم ياز کشورها ي اریدر بس ع یبر وقا ي رگذاریثتوانایی ایران در تا
حامیان و منتقدان برجام به طور مشترك بر تمرکز صرف توافق بر مسائل هسته اي تاکید دارند   است. قرار گرفته

چرا که استدالل بر این است که برجام به ایران در گسترش نفوذ منطقه اي آن کمک کرده. ایران به دنبال عمق  
ساله با عراق جلوگیري کند، اسرائیل را از آغاز کمپین    8تا از درگیري هاي مشابه جنگ    نفوذ استراتژیک خود است

منطقه اي علیه منافع و دارایی هاي خود بازدارد و ابرقدرت ها به ویژه ایاالت متحده را به خروج از منطقه وادار  
 کند.

 سناریوهاي محتمل در رابطه با حصول یک توافق جدید 
هاي موجود و نزدیکی بیشتر برجام به فروپاشی، بسیاري از کارشناسان بر این باورند که سیاست  با توجه به تنش 

«اعمال فشار حداکثري» واشنگتن در قبال تهران نتوانسته دستیابی به هدف بازگشت به میز مذاکره را تسهیل  
خی باور ندارند که چانه زنی و داد  کند. کارشناسان در رابطه با سناریوهاي موجود با یکدیگر اختالف نظر دارند. بر

  2و ستد بزرگ با ایران ممکن است. برخی یک سناریوي برجام با اندك امتیازات بیشتر یا به عبارت دیگر ورژن 
برجام را ممکن می دانند. برخی بر این باورند که توافق هاي جداگانه براي رسیدگی به مسائل هسته اي، موشکی  

جود است و برخی معتقدند که در این نقطه هیچ راه حل دیپلماتیکی وجود ندارد. در  و منطقه اي تنها را حل مو
مهمترین عامل زمانی    2020عین حال، بیشتر کارشناسان بر این مساله توافق دارند که انتخابات ریاست جمهوري  

 دن آن تاثیر بگذارد.تاثیرگذار بر تحوالت است و نتیجه آن می تواند در احتمال برگزاري مذاکرات یا غیرممکن ش 

 سناریوي اول: چانه زنی و داد و ستد بزرگ
برخی از کارشناسان آمریکایی و ایرانی معتقدند که هنوز هم چانه زنی و داد و ستد امکان پذیر است. آنها می  
گویند که مسائلی همچون موشک هاي بالستیک، پویایی منطقه اي و تسهیل تحریم ها بر اساس محدودیت هاي  

ي برجام حل نشده باقی مانده اند و از این رو، بن بست کنونی تنها از طریق توافقی گسترده تر بین تهران و  کلید 
 واشنگتن از بین می رود. 
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باشد. کارشناسان معتقدند براي   2003در این سناریو، توافق جدید می تواند نسخه اي از توافق بزرگ سال 
ه اي، بندهاي مربوط به غروب توافق قابل تمدید هستند، دسترسی  اعتمادسازي بیشتر در رابطه با چارچوب هست

ی  مهم  يهسته ا يسالح ها هی علبیشتر به سایت هاي نظامی هم قابل بررسی است و فتواي آیت اهللا خامنه اي 
هزار  2تواند به قانون تبدیل شود. واشنگتن و تهران همچنین ممکن است بتوانند بر محدودیت موشک با برد 

 . دشو  یبررس  ي در چارچوب منطقه اباید  ی موشک ریتکثي توافق کنند، اما کیلومتر 

هم وجود دارد. در رابطه با یمن  ثبات در افغانستان و عراق امکان مذاکره درباره مسائل منافع مشترك همچون 
اشد. در  همه طرفین خواستار پایان درگیري هستند و ایران احتماال می تواند در ترغیب حوثی ها به صلح موثر ب

رابطه با سوریه هم روسیه می تواند مذاکرات صلح گسترده تر با مشارکت ایاالت متحده را پیشنهاد دهد. طبق  
، حمایت ایران از حزب اهللا هم می تواند از نظامی به سیاسی تغییر شکل بیابد. 2003شرایط پیشنهادي در توافق 

شناختن سیاسی آن، صرفا به یک توافق دوجانبه «خودداري   در رابطه با اسرائیل، ایران می تواند بدون به رسمیت 
از پیش دستی در حمله مرسوم نظامی» اکتفا کند. در عین حال، کارشناسان درخواست دولت ترامپ مبنی بر  
بازگشت ایران به غنی سازي صفر را غیرممکن می دانند، چرا که در برجام پیشتر با برنامه غنی سازي داخلی ایران  

ده است. یک کارشناس آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت: «خیلی  موافقت ش 
مشکل است از ایران بخواهیم از امتیازي که قبال گرفته دست بکشد.» حتی کارشناسان اسرائیلی هم درخواست  

اسرائیل باید به اطمینان یافتن  براي متوقف شدن برنامه غنی سازي ایران را واقع گرایانه نمی دانند و معتقدند که 
از خودداري ایران از تولید سالح هسته اي اکتفا کند. در عین حال، عمده کارشناسان بر این باورند که تنها ایاالت 
متحده نفوذ و قدرت ارائه تضمین هاي امنیتی به ایران و تسهیل الزم تحریم ها را براي دستیابی به یک توافق  

پا صرفا بین دو طرف گرفتار شده و لزوما نمی تواند در گفت و گوها تاثیر گذار باشد و چین  گسترده تر دارد و ارو
و روسیه هم ممکن است در نگرانی از عواقب مصالحه نسبی ایاالت متحده و ایران براي خود، مانع از یک توافق  

 دوجانبه شوند.

 واشنگتناین سناریو براي   يها  چالش •
اگرچه شمار اندکی از کارشناسانی که دستیابی به توافق بزرگ در نتیجه استراتژي ترامپ در قبال ایران را ممکن  
می دانند، اما بسیاري از آنها (افراد مصاحبه شونده در این مقاله) یک سري دالیل براي شکست این سیاست گذاري  

کرده اند که یکی از اصلی ترین آنها، اختالفات و رقابت ها  تا به امروز و عدم امکان دستیابی به توافق بزرگ ارائه 
ه توافق  خود را ب  لیترامپ آشکارا تما  يجمهور  س یرئدر داخل دولت ترامپ بر سر سیاست ایران است. در حالی که  

ی  فاهدای را داده، اما  روحانحسن    ي جمهور  س یبا رئبدون پیش شرط    دارید  شنهادیپ  ، از جمله   کرده و   اعالم   ران یبا ا
ی، و مایک پومپئو،  مل   تیامنپیشین  جان بولتون، مشاور  است.  ظاهر متفاوت    ه ب   که اعضاي دولت او دنبال می کنند 

  ی و اهداف بالقوه بمی طلبیدند  يشتر یب کیدئولوژیتعهدات اوزیر خارجه، در قیاس با برنامه ترامپ براي توافق، 
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ایاالت متحده هم   یاطالعات يوزارت دفاع و سازمان ها نیب یهماهنگ عدم  را دنبال می کردند. ي ثبات کننده ا
است که مانع   ی عواملبسیار از  ی کترامپ یدولت در وحدت نبود  نیایکی دیگر از عوامل مشکل آفرین بوده است. 

 و از هم گسیخته می داند.نظم   یب ایاالت متحده شده چرا که آن را با  هدر مذاکر  رانیا ي گذار  هیاز سرما

خواسته پومپئو   12گر که دستیابی به توافق بزرگ را دشوار می سازد، رویکرد «مجموع، صفر» در یک مساله دی
است. بسیاري از کارشناسان این فهرست را یک سري «موضع گیري هاي مذاکراتی» می دانند که اجماع بین  

حده موجب نوعی موضع  المللی بر سر آنها دشوار است. شیوه رفتاري و بیان این خواسته ها از سوي ایاالت مت
از   2019گیري دفاعی در ایران شده است. دولت ترامپ جداي از اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، در ماه مه 

تجدید معافیت ها از تحریم هاي نفتی که می توانست مسیري به سمت مذاکره ایجاد کند نیز خودداري کرد. به  
  ل یتحم ران یا مردم دولت و زیادي به و درد و رنج را معکوس  ي ها که رشد اقتصاد میتحر ات گسترده ریثرغم تا
هم عمل  متحده  االتیا يها  ستهخوا نداده و به هیچ یک از دیگر  ر ییرفتار خود را در منطقه تغ، ایران هنوز کرده 

بتواند  نکرده است. کارشناسان بر این باورند که سیاست اعمال فشار حداکثري یافتن راه حل براي ایران را که 
وجهه خود را نیز حفظ کند، دشوار ساخته است. سران ایران بارها همین مساله را اعالم کرده و گفته اند که لغو  

 تحریم ها تنها چیزي است که باعث بازگشت آنها پاي میز مذاکره می شود. 

مذاکرات و خطوط    کارشناسان معتقدند که دولت ترامپ هیچ پیش بینی درستی از خواسته هاي احتمالی ایران در 
را شامل   متحده  االتیا یمال  نظام به  ی ها و دسترس  میرفع تحر قرمز آن ندارد. این خواسته ها آشکارا می توانند 

  ک یبالست یدر برنامه موشک ازی، امتيگسترده تر منطقه ا  ي هسته ا ي ، توافق هایتیامن  ن یتضم اما احتماالشوند، 
با این حال، به  . را نیز شامل خواهند شد  فارس  ج یخل زه حو ی عرب ي رهاو کشو رانیا ن یمتعارف ب ی نظام ي و برابر

با واشنگتن و   کیپلماتیروابط د میتهران به دنبال ترممی کند دولت ترامپ به اشتباه تصور  نظر می رسد که
تهران  . این عدم درك دولت ترامپ از محاسبات و تصمیم گیري است ران یبه ا ییکای آمر يو کارها سببازگشت ک

در اتکاي آن به تحریم ها به جاي به کارگیري سبدي از ابزار سیاست گذاري براي تحت فشار گذاشتن و تعامل با  
آن، مشهود است. بسیاري از کارشناسان بر این باورند که تنها راه آغاز مجدد مذاکرات این است که دولت ترامپ  

 قه اي آن را در نظر بگیرد. حق و حقوق ایران را بپذیرد و نگرانی هاي امنیتی منط 

نکرده  مذاکره  نیزمهیچ اقدامی براي آماده کردن دولت ترامپ یکی دیگر از انتقادهاي کارشناسان این است که 
است؛ ترامپ نه با کارشناسان مذاکره کرده و نه سناریوهاي احتمالی و مواضع غیرقابل مذاکره را مشخص ساخته  

که دولت ترامپ  رند دا د یترد کارشناسانست کنونی نمی اندیشد. بیشتر است. هیچ کسی به اتفاقی وراي بن ب
، عربستان  هی ، روس لی، اسرائن یچه یک توافق قابل توجه دست یابد و یکی از دالیل اصلی آن هم این است که  تواند بب

 ند. متحده عربی از بن بست کنونی در روابط ایاالت متحده و ایران منافع سیاسی می برو امارات   يسعود
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 ها در تهران  چالش •
کارشناسان معتقدند که  ،  رانیمتحده و ا االتیبا رهبران اموجود در رابطه   یاس یموانع س و    ها م یفشار تحر ل یبه دل

  یی کایضد آمر  قایعمایران،  معظم    یست. آیت اهللا علی خامنه اي، رهبر ن  ران یا  ي برا  یآسان  نه یگزیک توافق گسترده  
  االتیابرجام را تایید و از کانال پشتی بین  مذاکراترهبر ایران است. اگرچه ظنون متحده م  االتیبه اهداف ا و

متحده    االتیاهداف احمایت کرد، اما بالفاصله پس از امضاي توافق هسته اي درباره    عمان  قیاز طر  رانیمتحده و ا
حفظ و  اشتراك دارند و    يخامنه ا آیت اهللا  با    ینیب  هانبسیاري از اصول گرایان در ایران در این ج   کرد.  د یابراز ترد

که به نوعی به قطع روابط ایران با   1979انقالب  ی اسالم ي ها بر ارزش  ی مبتن ي دئولوژیحراست از مقاومت و ا
ایاالت متحده وابسته است، را ترجیح می دهند. این اصول گرایان که برخی از آنها از اعضاي سپاه پاسداران انقالب  

در سال هاي گذشته قدرت و نفوذ خود را در داخل نهادهاي انتخاباتی رسمی از جمله مجلس و  اسالمی هستند، 
 نهادهاي غیرانتخاباتی همچون شوراي نگهبان افزایش داده اند. 

و ثبات   ت یحفظ امن ي ضمن تالش براان هستند که و اصالح طلب ها گرا عمل گروه دیگر در ایران جناح متشکل از 
  یاصالحات داخل،  آنهااختالفاتی دارند. از نظر  محافظه کاران  اصول گرایان و  با    یاس یس   دگاه ید  در،  یاسالم  يجمهور

است. جمعیت جوان و قشر در حمایت گسترده از این جناح   بات ثراه محافظت از  ياقتصاد  یجی تدر يو آزادساز
ادغام ایران در اقتصاد جهانی است  . این جناح طرفدار دادند   ي را ی به روحان 2018و   2013  سال هاي  انتخاباتدر 

 و این مساله را در برجام نیز لحاظ کرده است.

مربوط می  دفاع  باره تفکر آنها دربه اصالح طلبان عملگراها و محافظه کاران و بین دو جناح  یاساس  تفاوت یک 
و عراق و   رانینگ اج یدر ط ران یانزوا و محاصره اشود. اصولگرایان سیاست دفاعی خود را با توجه به سال هاي 

  ت یحماترسیم کرده اند و  رانیا يبه خارج از مرزها دهایتهد ، مبتنی بر عقب راندن متحده االتیمهار ا يها سال
  ان یگرا عمل ، گریاست. از طرف د کردیرو نیا یاساس  ي از ستون ها ی کی ز ین ي منطقه ا ی دولتر یغ گرانیاز باز

 .ستند ین کنونی هم  ی دفاع کرد یمخالف رو؛ با این حال؛ دهند  یقرار م  ت یرا در اولو یپلماس ید

  ي دئولوژ یابسیاري از کارشناسان یکی از دالیل ممکن نبودن توافق گسترده بین ایاالت متحده و ایران را تغییر 
می دانند. اینکه ایران پیشتر براي تعامل سازنده با ایاالت متحده تالش    ییکایضد آمرمقاومت مبتنی بر احساسات  

توافق بزرگ را به    2003کرده و نتیجه اي از آن ندیده نیز کمکی به رفع بن بست کنونی نمی کند. تهران در سال  
ه آمد و نهایتا هم ایران پاي میز مذاکر 2012واشنگتن پیشنهاد داد و دولت بوش این پیشنهاد را رد کرد. در سال 

برجام حاصل شد، اما باز دولت ترامپ از توافق عقب نشینی کرد. با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که  
همه جناح هاي سیاسی در ایران، محافظه کار و اصالح طلب، در دوره اي براي حل تنش ها بین ایاالت متحده و  

که از زمان مذاکرات ایران کنترا که آیت اهللا خامنه اي در آن زمان   ایران تالش کرده اند و تاریخچه این تالش ها
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در مقام رئیس جمهوري بر آن نظارت داشت، به تحقق اجماعی در داخل ساختار دولتی ایران کمک کرده که  
 اکنون مذاکرات بالقوه جدید را ممکن می سازد.  

 سناریوي دوم: الگوي «برجام +»
قدند به رغم تنش هاي فزاینده و نزدیک شدن توافق هسته اي ایران به فروپاشی،  شمار زیادي از کارشناسان معت

  د ی توافق جد » امکان پذیر است. این الگو را می توان به عنوان یک 2هنوز هم سناریوي «برجام +» یا «برجام 
اضافه می شود،  اساس برجام در آن حفظ و چند بند دیگر براي بهبود و ارتقاء توافق قبلی به آن کرد که  فیتعر

در  «شوراي آتالنتیک» در این باره  ی شرکت کنندگان در نظرسنجاما همه مسائل موجود را حل نمی کند. بیشتر 
کارشناسان معتقد به عملی بودن  دانند.    ی م  گزینه   نیمحتمل تراین سناریو را    ن ی، امارات و چران یمتحده، ا  االتیا

 ند:  این سناریو به ویژه بر نکات زیر تاکید داشت

بعد از انقضاي محدودیت   توافق  » غروب« يبندهاد حاصل شود، تمدید توان ی که م  ی شرفتیپ ن یاول •
؛ با این حال، هیچ اجماعی درباره اینکه چه نتیجه اي  است 2040و   2030 هاي کنونی در سال هاي 

سال باشد و   10تا  5قابل دستیابی است، وجود ندارد. برخی می گویند دوره تمدید می تواند بین 
 سال را محتمل دانسته اند. 25برخی حتی 

منظوره نیز می    دو ي ها ت یفعال  بارهدر«تی» برجام   بخش  ي و شفاف ساز  یبازرس  ي ها م یزمکانارتقاء   •
آژانس   د اییو ت یروند بازرس  يبا توانمندسازباشد. مشکالت به آسانی سازش تواند یکی از حوزه هاي 

فهرست شده   ی و نظام ي هسته ا  ي ها تیساشاید بتوان دیگر د. نشو یحل م  ی اتم ي انرژ  ی الملل نیب
 د. کر اضافه  اتمی يانرژ  یالملل  نیآژانس ب  یبازرس تحت  يها تیسا فهرستبه در «آرشیو اتمی» را 

رسیدگی به ابعاد نظامی   ي برا يبه عنوان ابزار بارها  اتمی  ي انرژ  یالملل ن یآژانس ب يتوانمندساز •
  ن یآژانس بمطرح شده است. بسیاري از کارشناسان مععتقدند که  رانیا يبرنامه هسته ا احتمالی 

پیش از برجام نیز حق درخواست بازرسی را داشته است؛ با این حال، کارشناسان  ی اتم ي انرژ  یالملل
اقدامات گذشته و هم در رابطه با  ی فکر می کنند که این مساله هم در رابطه با لیو اسرائ ییکایآمر

 آینده برنامه هسته اي ایران اهمیت زیادي دارد.

رابطه با موشک هاي بالستکی  در    ران یا  یتعهدات قبل» می تواند تجدید  برجام  + «  در   گر یلفه دو م  کی •
به  حل این معناست که ایران بدون . باشد  لومتریکهزار 2قاره پیما و محدود کردن برد موشک ها تا 

یک  است.  قائل شدهمتحده و اروپا  االتیا ي بزرگ برا از یامتی خود، یک دفاع تیخطر انداختن وضع
  ن یب  تیامن  ، درباره کایامور خارجه آمر  ریفورد، معاون وز  سیبا اظهارات کربر سر برد موشک ها  توافق  

شده باید به مساله  راه حل مذاکره «در  نکه ی بر ا ی مبني هسته ا  ي و منع گسترش سالح ها یالملل
 یران رسیدگی شده باشد»، تطابق دارد. اموشکی 
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  االت یاتحریم ها و دسترسی به نظام مالی   ایران در برابر همه این امتیازات و پیشرفت ها در امرو، لغو •
را خواستار است. در رابطه با چنین مناسباتی، در کوتاه مدت بعید است ایاالت متحده که به  متحده 

  دنبال توافقی بزرگ با ایران بوده، بخواهد یا بتواند همه تحریم ها را در برابر توافقی کوچک لغو کند. 
مجاز را   یالملل نیمعامالت ب می تواند بالقوه  يتجار  میز مکان کی حال، کارشناسان باور دارند  نیبا ا

ي  برابازگشت ایران به تعهداتش باشد و    يملموس برا   یپاداش چنین مکانیزمی می تواند  کند.    لیتسه
کمک    ياعتمادسازچنین مکانیزمی می تواند به  ،  گریبه عبارت د؛  است  ی اتیحزنده نگه داشتن توافق  

ملکرد آن مطابق با تعهداتش، از  کند و ایران می تواند به تدریج، در پی گزارش هاي مبنی بر تایید ع
 تسهیل تدریجی تحریم ها برخوردار شود. 

 . سناریوست نیا يبرا  کایشرط الزم آمر ران یدر ا  یاتباع دوگانه بازداشت ي آزاد •
حل و  چرا که  د نشو یلحاظ نم» + برجام« يویدر سنار ي منطقه ا يو تنش ها یموشک  ر یمربوط به تکث مسائل
» باور دارند  2است. این مسائل رها نمی شوند، اما کارشناسان معتقد به «برجام    ریدشوار و وقت گ  اریبسآنها  فصل  

تا بتواند از بروز یک    دشواستفاده  در آن  برجام    ي د یاز مفاد کلباشد و    یابیستقابل داي  مصالحه    که این توافق باید 
به   کند. تعهد  جادد یابستري براي اعتمندگان امضا کن ریو سا کای، آمررانیاجلوگیري و میان بحران گسترده تر 

و با مشارکت  صورت چندجانبه  ه  بموجود باید  مسائل  خشی از توافق باشد، اما  تواند ب   یم   ي منطقه اشروع مباحثات  
و   يعربستان سعود بازیگران منطقه اي صورت بگیرند. برخی کارشناسان از جمله اروپایی ها معتقدند اسرائیل، 

گو با  و  ند که امکان گفت ن ک ی م ق یتصد باشند، اگرچه  ل یدخگفت و گوها   ند یدر فراباید   زین  یامارات متحده عرب
 .ردبه طور همزمان وجود ندا ران یو ا لیاسرائ
، اختالف نظرهاي بسیاري وجود دارد. برخی کارشناسان بر اي  2برجام تحقق  يمذاکره برا ياستراتژ رابطه با در 

باورند که رهبري اروپا براي مدیریت اختالف نظرها بین ایران و آمریکا الزم است. سه کشور اروپایی امضاکننده  
»، در بهترین موقعیت براي رهبري مذاکرات هستند.  3توافق هسته اي یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه موسوم به «اي  

  ي بحث کند، اعضا يهسته اریدر مورد مسائل غ ستیبرجام  مجاز ن یمشترك در چارچوب فعل ونیسیکماگرچه 
به وجود آید. در همین حال، برخی کارشناسان آمریکایی  مذاکره مکان تا ا دهند  رییتوانند پارامترها را تغ یآن م

یشبرد  روند پو درست همانند  است يضرور کایآمر يرهبرمعتقدند براي موفقیت هرگونه توافقی متعاقب برجام، 
شود تا تهران و واشنگتن   جاد ی ای پشت هاي  کانال قیاز طر د یبا یی گوو  ، هرگونه گفت2012در سال  ارتباطات

عمان،  از علنی شدن مذاکرات اعتمادسازي کنند و درباره محورهاي گفت و گو تصمیم بگیرند. بتوانند پیش 
   ند.وش  یرابطه شناخته م  نیبالقوه در اهاي و آلمان اغلب به عنوان واسطه  ه ی، روس ییاروپا ونیسیکم

  است یباورند که س  ن یاز کارشناسان بر ا ي اریبس ،یبرجام به فروپاش  شتر یب ی کیموجود و نزد ي با توجه به تنش ها
  ل یمذاکره را تسه زی به هدف بازگشت به م یابیواشنگتن در قبال تهران نتوانسته دست » ي«اعمال فشار حداکثر 
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و داد   ی باور ندارند که چانه زن ی اختالف نظر دارند. برخ  گریکد یبا  دموجو  يوهایکند. کارشناسان در رابطه با سنار
  2ورژن  گریبه عبارت د ای شتریب ازاتیبرجام با اندك امت ي ویسنار کی یممکن است. برخ ران یو ستد بزرگ با ا
  ی ، موشکي به مسائل هسته ا یدگیرس  ي جداگانه برا يباورند که توافق ها نیبر ا یدانند. برخ ی برجام را ممکن م

 وجود ندارد.  یکیپلماتی راه حل د چینقطه ه نیمعتقدند که در ا ی تنها را حل موجود است و برخ يو منطقه ا 

 سناریوي سوم: حصول توافق هاي جداگانه
یک گزینه دیگر در حل مناقشات و از بین بردن تنش ها، دستیابی به سه توافق جداگانه است. این رویکرد مستلزم  

  مجزاست. اتی مذاکر ریدر سه مس يو مسائل منطقه ا  کی، موشک بالستيموضوعات هسته ا کیمستلزم تفک
با این حال، درباره لزوم   دانند. یم یا عملر ویسنار نی، فرانسه و آلمان الیاسرائبسیاري از کارشناسان به ویژه در 

  شتر یبهمزمانی مذاکرات در این زمینه اختالف نظرهایی میان کارشناسان وجود دارد چرا که برخی معتقدند که 
شرکت کنندگان در مذاکرات را از پیشبرد پارامترهاي   يمواز اتحثابیکدیگر مرتبط هستند و مموضوعات به 

موضوعات  این    ن میاارتباط  مسائلی که پیشتر بر سر آنها توافق شده، باز می دارد. در حقیقت، موفقیت این سناریو به  
برخی دیگر    به وجود آورد.ات گسترده تري را  مذاکرامکان  تواند    یموضوعات م  نیاتوافق هاي کوچک بر سر  دارد.  

معتقدند که مرتبط شدن مسائل منطقه اي در چندین کشور هیچ نتیجه اي نخواهد داشت و باید در رابطه با   هم
هر کشور رویکرد مورد به مورد اتخاذ شود. عراق یکی از حوزه هایی است که می توان درباره حصول توافق در  

در آن وجود دارد و توافق بر سر آن می   رابطه با آن خوشبین بود چرا که امکان هماهنگی در میان ادعاهاي رقیب 
 تواند به پیش نویسی براي باقی موارد مناقشه استفاده شود.

به یک سري مسائلی بر می گردد که حل آنها به دلیل شمار کشورهاي درگیر و عمق چالش   ویسنار ن یادشواري 
نیاز دارد و در عین  و امارات  يد ، عربستان سعولیاسرائ نهفعاالهاي مرتبط، دشوار است. این روند به مشارکت 

  ران یکه ا یی همه کشورها ،، افغانستان و لبنان ه ی، عراق، سورمنیدر  یاس یس  یاصل گرانیباز ندگانینماحال، باید 
بحران قطر نیز به گفت و گوهاي منطقه اي مربوط است، اما به پیچیدگی  شامل شود. د، را نیز حضور دار  هادر آن

در   یالزام ضمن کارشناسان ایرانی به رسمیت شناخته شدن نفوذ منطقه اي این کشور را یکاوضاع می افزاید. 
اما  یانجی را ایفا خواهند کرد، نقش م  و یسنار ن یاروپا در ا ه ی و اتحاد»  3توافق گسترده تري می دانند. «اي هرگونه  

  دارد.نیاز و تعهد بلند مدت  ياستراتژ  ک یمشارکت آنها به 

  ت یچارچوب گسترده تر امن جادیان باورند که حصول یک نتیجه در این مباحثات می تواند به کارشناسان بر ای
کمک کند. از نظر ناظران اروپایی، دستیابی به راه   لهتعهدات مربوط به عدم تجاوز و عدم مداخ شامل  ي منطقه ا

د. یک کارشناس ایرانی  حل هاي جداگانه درباره هر کشوري می تواند محتمل ترین استراتژي حل مناقشات باش 
در این باره گفته: «اگر موضع گیري مبنی بر حوزه هاي اشتراکات باشد و نه تنش ها، آنگاه دستیابی به راه حل  

  ن یو فلسط منیافغانستان، عراق، ساده تر خواهد شد. سطوح اهمیت بازیگران مختلف براي ایران متفاوت است.» 
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اضع نزدیک تر، ساده تر است و روابط ایران با حزب اهللا چالش آمیزترین  دستیابی به توافق با ایران به دلیل مو
 مساله به نظر می رسد. 

 سناریوي چهارم: عدم حصول توافق
سناریوهاي توافق به شیوه هاي مختلف، همه سناریوهاي موجود نیستند و احتمال عدم دستیابی به راه حل  

ان و واشنگتن در اتخاذ دیپلماسی را محتمل ترین گزینه می  دیپلماتیک نیز وجود دارد.  برخی حتی ناتوانی تهر
دانند و دلیلش هم ایدئولوژي دولت ایران و پیچیدگی تنش هاي منطقه ایست. در جبهه ایدئولوژیک، بسیاري بر  
این باورند که امکان حصول توافق وجود ندارد و یکی از موارد قابل توجه در این زمینه، سابقه ایران در مقاومت  

ست. یک ناظر در این باره گفته: «اگر تهران از چگونگی انجام یک کار خیلی خوب آگاه باشد، آن دوام آوردن زیر  ا
نیز یکی دیگر از عواملی است که احتمال حصول یک توافق را  تهران و واشنگتن  نیب  قیعم یدشمنفشار است.» 

 کاهش می دهد. 

متحده در   االتیا يجمهور استیزمان انتخابات رشاید بهترین گزینه در شرایط کنونی حفظ شرایط موجود تا 
ی دانند.  م  اتمذاکربخشی    جه ینتی در مسیر  راهبرد دولت ترامپ را مانعاشد. بسیاري از ناظران  ب  2020نوامبر سال  

؛ تا پیش از آن زمان احتمال اینکه  کرد   نییعت يتوان استراتژ یم کایانتخاب آمرپس از مشخص شدن نتیجه تنها 
،  در انتخاباتمجدد ترامپ  پیروزي در صورت کند، اندك است. از سوي دیگر،  يگذار هی سرماروي مذاکره  رانیا

را نخواهد   ياقتصاد  يدر برابر فشارها شود چرا که ایران احتماال دیگر توان مقاومت یم ریمذاکرات اجتناب ناپذ 
ی  ابیرا دوباره ارز خود موضع گیري هاي دوره دوم در که دولت ترامپ این احتمال وجود دارد داشت. به عالوه، 

 خواهد کرد. 

یی در  با چالش ها ی، ونزوئال و کره شمالنیچاحساس عمومی این است که ترامپ که جداي از ایران، در رابطه با 
براي کسب اطمینان از دوره دوم ریاست  بحران ها  نیاز ا مواجه شده، از پیروزي در یکی  یخارج استیس  زمینه 

احتماال در صدد آن بر خواهد آمد که با   امپترکار نباشد، در توافقی    چید. اگر هرکخواهد استفاده جمهوري خود 
توافق راضی باشد، براي  که به  دموکرات    يجمهور  سیرئ پیروزي یک    ي برا  نیو چ  رانیاسخن گفتن از البی کردن  

 به دست آورد.  یاس یس  ه یسرماخود 

یکی از اهداف بالقوه بازي انتظار ایران امید به این مساله است که نامزد دموکرات در صورت پیروزي در انتخابات  
محاسبات به برجام بازگردد یا از چارچوب این توافق براي حصول برجام+ استفاده کند. این استراتژي بخشی از 

ایران است، اما تنها در شرایطی جواب خواهد داشت که تنش ها بین آمریکا و ایران تحت کنترل بمانند و برجام  
 اولیه تا انتخابات دوام آورد. 
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رود   یانتظار متاثیر بگذارد.  د یمذاکرات جد ایران هم می تواند بر چشم انداز  2021انتخابات ریاست جمهوري 
اصول گرایان باشد. به گفته یک  نفع جمهوري نیز همانند مجلس، تغییر وزنه سیاسی به  ریاستانتخابات  جه ینت

کارشناس آگاه از شرایط سیاسی در ایران، اتحاد در نظام سیاسی آشفته ایران می تواند اجماع بر سر توافق را آسان  
 ره کنندگان سرسخت تري باشند. تر کند؛ اما در عین حال، اصول گرایان می توانند در قیاس با اصالح طلبان مذاک

 مختلف يکشورها يریموضع گ

 . د نریگ ی قرار م ی با برجام مورد بررس  ریکشور درگ نیچند  ی مذاکرات يها  ت یبالقوه و اولو يها ي استراتژ نجا یدر ا

 متحده  االتیا

توان گفت که هدف   ی وجود دارد، م ياریبس يها د یشک و ترد رانیدولت ترامپ در قبال ا استیدرباره س  اگرچه
  ل یتحل  شتریبکند.    ینم  دای دست پ  يا  هرگز به سالح هسته  رانی له است که اامس  نیا   نیمتحده تضم  االتیا  یاصل

  ت یتقو ، رو ن یاز ا ؛دانند  ی در محافظت از منافع کشورشان م ویسنار ن یرا محتمل تر +»برجام« ییکایآمر گران
  ی عنیآن  يا منطقه  کیشر نیتر ک ینزدو دولت ترامپ  يبرا  یآت  ی در هرگونه توافق احتمال ي هسته ا ریتداب

اگرچه    ؛هدف است  نیبه ا  ی ابیدست  ي از راه ها برا  ی کیبرجام    »غروب «  ر یتداب  د یتمد   .خواهد داشت  ت یاولو  ،لیاسرائ
معتقدند که   گران لیاما تحل ، برد یمن نیرا از ب  هسته اي به سالح  رانیا یابیامکان دستاین اقدام به خودي خود 

. (البته  به توافق باشد  رانیاز تعهد ا نانیو کسب اطم ياعتماد ساز يبرا ی تواند راه یبرجام م  غروب ریتداب د یتمد 
 این راهکار تا قبل از عقب نشینی ایران از تعهدات هسته اي محتمل تر بود.) 

   نده یدر آ  رانینگران است که ا  کایمتحده است. آمر  االتیا  یتیامن  يها  یاز نگران  گرید  یکی  زی ن  رانیا  یبرنامه موشک
  ی م  يخود ضرور  يا منطقه  ت یامن يرا برا یبرنامه موشک رانینصب کند. ا يموشک ها کالهک هسته ا نیا يرو

 نیبا ا .است ازین يا منطقه  ینه به گفت و گو و توافقی زم نیحل و فصل اختالفات در ا يبرا  ،رو نیاز ا ودادند 
  که سیاست «اول ترامپ  يجمهور  استیمتحده در دوران ر االتیمعتقدند که ا گران لیاز تحل ياریبس ،حال
 . نخواهد بود یکارعملابت نیچن  يقادر به اجرا  ،کند  ی را دنبال م »کاآمری

  رانیا

در آن مد    یاسالم  يو ثبات نظام جمهور  تیامن  ،از همه  ش یاست و ب  يشرویو در حال پ  هیچند ال  رانیا  ياستراتژ
گذاشته    ریتاث  رانیا  يها  يریگ  م یهدف بر همه تصم  نیمتحده از برجام ا  االتیاز زمان خروج ا  .شود  ینظر گرفته م

  گر ید  تیماند تا اهرم و حما  بند یاز برجام همچنان به تعهدات خود پا  کا یسال پس از خروج آمر  ک یدر    رانیا  است.
را به دست   ی الملل ن یجامعه ب ي توانست همدرد ب یترت نیبد  ران یا. را جلب کند  يا  امضاکنندگان توافق هسته 

  ي شرکا در دو سو ن یب، و را شاهد باشد  فق محافظت از توا يبرجام برا گر ید هاي فطر  نینماد ي تالش ها ، آورد
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که تحت   يفراهم آوردن کانال تجار  ي اروپا برا يناکام ماندن تالش ها ،حال نیبا ا . اطلس فاصله اندازد انوس یاق
 را آشفته کرد.  رانیا ،نباشد  کایآمر يها  م یتحر ریتاث

   ، خواند  یحل اختالفات دوجانبه م يبرا يقدم ضرور  نیکه به طور مداوم بازگشت واشنگتن به برجام را اول  تهران
دانست و   ز یتنش آم ی را  اقدام 2019در ماه مه  ی نفت يها م یها از تحر تیمعاف د یدولت ترامپ از تمد  ي خوددار

  حساب  زیآم کیاقدامات تحرمتوسل شد. ، از مصالحه دست کشید و به رویارویی کی استراتژرویه  رییتغ کیدر 
  ها   اروپایی و  دهد  ت ارتقاءیاز اهم يرا به سطح باالتر »ران یله اامس«شده و هماهنگ تهران به آن کمک کرده که 

سبب شده که ترامپ از   نی محاسبات همچن نیا . کند  یدگ یرا وادار سازد به تنش ها رس  یالملل نیب يها و قدرت 
، طرف ایرانی مذاکرات معنادار را  متحده  االتیا  یاس یس   م یبا توجه به تقو  .زدیبا تهران بپره  م یمستق  یمواجهه نظام 

 چندان محتمل نمی داند. 2020تا بعد از انتخابات ریاست جمهوري 

 فرانسه

اصلی تنش ها بین ایاالت متحده و ایران است. تحلیل گران فرانسوي متقدند که اصرار بر پیشبرد منافع ملی عامل  
آنها می گویند اگرچه موضع کنونی دولت ترامپ در قبال غنی سازي مشخص نیست، اما دستیابی به هدف مورد  

  2025مناقشه غنی سازي صفر غیرممکن است. آنها معتقدند که هدف از هر گونه مذاکرات جدیدي باید شاخص 
ر آینده و نه گذشته، متمرکز باشند. تحلیل گران فرانسوي معتقدند که پیشتر به  باشد. همه گفت و گوها باید ب

بندهاي غروب برجام، نظارت و بازرسی ها رسیدگی شده و الزم نیست ایران براي امتیازدهی بیشتر تحت فشار  
می رود. در رابطه  قرار بگیرد؛ شاید بتوان بندهاي غروب برجام را تمدید کرد، اما این مساله یک ضرورت به شمار ن

با برنامه موشکی ایران هم که ایاالت متحده با آن مشکل دارد، تحلیل گران فرانسوي معتقدند که چاره کار نمی  
تواند مونولوگی از سوي واشنگتن باشد و به مذاکراتی محترمانه با تهران نیاز است و همه شرکا باید مساله را قدم  

سی و حل کنند. در رابطه با مسائل منطقه اي، تحلیل گران فرانسوي با یکدیگر  به قدم و به صورت مورد به مورد برر
اختالف نظرهایی دارند، اما عقیده مشترك آنها این است که مساله پیچیده امنیتی را نمی توان به یک باره حل  

در سوریه،   کرد و تنها کار مهم کاهش خطر مداخله نظامی مستقیم در منطقه و ترغیب به توافق هاي جداگانه
 لبنان، یمن و دیگر صحنه هاي ناآرام است.

 آلمان

بیشتر تحلیل گران آلمانی معتقدند که اگرچه در حال حاضر راه حل دیپلماتیک قابل دستیابی نیست، اما توافق  
هاي جداگانه می تواند به پیشرفت در کوتاه مدت کمک کند. آنها حتی معتقدند که چانه زنی و توافق گسترده می  

واند در بلند مدت قابل دستیابی باشد. از نظر آلمانی ها، ایران و ایاالت متحده هر دو اکنون موضع خودداري از  ت
امتیازدهی را اتخاذ کرده اند و این، همه را به خانه اول بازگردانده است. براي ایران، اگر لغو تحریم هاي اولیه در  
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رات منطقی نخواهد بود؛ از این رو، منتظر انتخابات ریاست  میان گزینه هاي روي میز نباشد، بازگشت به مذاک
 جمهوري ایاالت متحده می ماند و تا آن زمان، براي دستیابی به اهرم هاي فشار بیشتر تالش می کند. 

اگرچه آلمان به شدت مشتاق پیشنهاد راه حلی به دو طرف است، اما گفت و گو به گروگانی براي سیاست هاي  
ایاالت متحده تبدیل شده. در عین حال، تالش هاي اتحادیه اروپا در این زمینه تحت تاثیر   داخلی در ایران و 

برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) قرار گرفته است. تحلیل گران آلمانی در کل، امکان دستیابی به توافق هاي  
ا به برجام به مثابه مصالحه اي می نگرند  جداگانه بر سر موضوعات مختلف مورد مناقشه را محتمل تر می دانند. آنه

 که حصول آن چندین سال طول کشید و از این رو، فضا را براي مانور روي شرایط دیگر چندان باز نمی دانند.

 بریتانیا

بیشتر تحلیل گران بریتانیایی هم معتقدند در فضاي کنونی امکان دستیابی به راه حلی دیپلماتیک وجود ندارد. تا  
که مساله به موضع رسمی بریتانیا مربوط می شود، محافظت از برجام بهترین نتیجه ممکن است. آنها با  جایی 

توجه به موضع گیري دونالد ترامپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده، و آیت اهللا علی خامنه اي، رهبر معظم ایران،  
ایران به بازگشت به میز مذاکرات و فرصت    امکان گشایش دیپلماتیک را بسیار اندك می دانند. از نظر آنها، ترغیب

دادن دوباره به توافق با ایاالت متحده بسیار اندك است و حتی اگر ایاالت متحده یک تضمین امنیتی به ایران  
بدهد، چندان جدي گرفته نخواهد شد. تحلیل گران بریتانیایی معتقدند که واقع گرایانه ترین رویکرد مدیریت  

شرایط است. با تغییر تدریجی منافع، ممکن است ایران به بازگشت به میز مذاکره ترغیب  مشکل تا زمان تغییر 
و معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده رخ نخواهد   2021شود، اما این اتفاق پیش از سال 

 داد. 

رجحیت دارد. بریتانیایی ها  براي بریتانیا مساله غنی سازي هسته اي به موشک هاي بالستیک و ثبات منطقه اي ا
حتی دسترسی به همه سایت هاي مربوطه در ایران را نیز مساله مهمی نمی دانند و معتقدند بسیاري از مسائل  
طبق برجام قابل حل هستند. هدف غنی سازي صفر از نظر بریتانیا غیر قابل دستیابی است و چندوجهی در نظر  

وسه بهترین شیوه رسیدگی به مساله خواهد بود. در رابطه با مسائل  گرفتن غنی سازي براي مصارف تحقیقات و ت 
منطقه اي، تحلیل گران بریتانیایی معتقدند که منافع امنیتی منطقه اي ایران باید به رسمیت شناخته شود و این  

منطقه  کشور منافع مستقیم و «مشروع» در همسایگی خود دارد. آنها همچنین معتقدند که ایران به دنبال اشغال 
 نیست و تالش هاي آن براي اعمال نفوذ در همسایگی، ماهیت دفاعی دارد. 

 روسیه 

  نه یگز ک ینه  ي هسته ا حاتیمجهز به تسل ران یا .ابد یدست  يا به سالح هسته  رانی خواهد که ا ی نم قطعامسکو 
وار  نو یدوم اثیر تاقدامات ایران خواهد که  یم ن هی . روس یالملل ن یجامعه ب ي هدف برا ک یو نه  است ه یروس  يبرا
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  شتر یباست.  ت یاولومذاکرات، در  در  يا هسته  حاتیگسترش تسلپیگیري منع  قطعا ه یروس  يبرا  .داشته باشد 
  کی .دانند  یم رمحتملیغ ی کنون ط یمشکالت را در شرا يبرا  کیپلماتیبه راه حل د یابیگران روس دست ل یتحل
  ن یاز دست داده و هم یمذاکرات  ک یمتحده اعتبار خود را به عنوان شر االتیروس معتقد است که ا گر  لیتحل
جمهور از آن خارج   سرئی ؛ یک کند  ی توافق م جمهور س یئر ک ی: «کردهممکن ریغ بایرا تقر یله مذاکرات آت امس

تا سال   ی بست کنون روس معتقدند که بن گران لیتحلکل  » در. وجود ندارد ياعتماد گر یرو، د نیاز ا .شودی م
  ی م  نیمتحده ادامه خواهد داشت. آنها همچن  االت یا يجمهور است یر ی انتخابات آت جیو مشخص شدن نتا 2021

  ن ی بزرگ را از ب  ی به توافق  یابیله امکان دستامس  نیو هم  ستین  ی رفتنیپذ   ران یا  يترامپ برا  يها  واستدرخ  ند یگو
 .برده است

برسند و حل   جهی توافق بزرگ به نت يها  جنبه یر برخد توانند   یو غرب تنها م رانیا ند یگوی م  س رو گران لیتحل
در   رانیقائل شدن ا ازیامت گران لیاز تحل یممکن است. برخر یعمال غ رانیمتحده و ا االتیا نیهمه مشکالت ب

  کنند  ی هم فکر م یبرخ . دانند  یرا ممکن م يا هسته ي ها تینظارت بر سا ياز جمله ارتقا يا مسائل هسته
 هستند. يغروب برجام قابل بازنگر يبندها

خواستار دوام برجام و   کشورشانمعتقدند که  ، با آنها مصاحبه شده قاتی تحق ن یکه در ا یروس  گران  ل یهمه تحل
با توجه    یبر سر برنامه موشک  رانیاز ا  ی ازدهیآنها باور دارند که درخواست امت  ،حال  نی مفاد آن است. در هم  د یتمد 

خواهد بود. با توجه   دهیفا  ی ب ، يمنطقه ا تر   رده به مسائل گست ی دگیو بدون رس   کشور  نیا یی هوا ي روین ط یبه شرا
  ت ی خود به قابل تیمنحفظ ا براي ، ایراندارند  يقدرتمند  ییهوا ي رویفارس ن جیدر خل رانیا گانیهمسا نکه یبه ا

  ی م ش یخود را پ یبرنامه موشک ي عربستان سعود نکه ی با توجه به ا ، به عالوه .وابسته است ک ی بالست ي ها موشک
 . له باور نداردامس  نیبه ا ی دگیمتحده در رس  االتیا تیبه جد  رانیا ،برد

و بر این   د نندار ن رایا يها ت یبا فعال ی مشکلمعتقدند که روسیه  گران  ل یتحل ،در منطقه  رانیرابطه با نقش ا در
 .مشکالت به صورت مورد به مورد قابل حل هستند باورند که 

 چین

  ، يا  آنها بر ثبات منطقه   يله برا امس  نیاست و ا  ي اساسا اقتصاد  رانیمتحده و ا  االتیدر مناقشات ا  نیچ  ی منافع مل
  نه یگز ن یمحتمل تر »برجام+«معتقدند که توافق  ینیچ گران  لیتحل .دارد ت یاولو کی و منافع ژئوپلت ی مل تیامن

پکن    ي توافق در تالش ها ن یبرجام گفتند که ا تیاهم بر  د یآنها با تاک . خواهد بود ی احتمالآتی مذاکرات  براي
ثبات منطقه    يتوافق را برا   نیاهمچنین  آنها    .در نظر گرفته شده است  یکمک به ادغام تهران در اقتصاد جهان  يبرا

  استیکم تا انتخابات ر دست ی بست کنون  ن معتقدند که ب ی نیچ گران  ل یتحل ،حال نای. با مهم دانستند  يا
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  ی برجام باز م  بهمتحده  االتیا ، شود روز ینامزد دموکرات پ ک یاگر  :متحده ادامه خواهد داشت االتیا يجمهور
 . احتماال با او مذاکره خواهد کرد رانیا ،شود روزیاگر ترامپ مجددا در انتخابات پ ؛گردد 

از   ی کیدانند.  یم یمتحده را مسئول بحران کنون االتی اآشکارا به این مساله اشاره کردند که  ینیچ گران لیتحل
که به جنگ   یاست و تا زمان ن یبه نفع چ ران یمتحده و ا االتیاشاره کرد که تقابل اوضوع م ن یگران به ا لیتحل

است و هرگز به   ر پذی افانعط  ن یچ د یگوی م  ن یهمچن گر  ل تحلی بود. این خواهد  نی چنفع همچنان به  ،نجامد نی
با  يجد مشکل  ،باشد  نی اش تام يکه منافع تجار  یتا زمان  . چیند یگو  ینمآري یا خیر  رانیا يا برنامه هسته 

   .نخواهد داشت ط یشرا

از   ی کی ي ساز ی ها معتقدند که کنترل سطح غن ینیچ ، یدر مذاکرات آت ی احتمال ي ها ی ده  از یدر رابطه با امت
همه کشورها با آن مخالفت   ،اقدام کند  يدرصد  20 يساز یبه غن رانیمورد بحث خواهد بود و اگر ا یموارد اصل

پکن معتقد    ،حال  نیبا ا  .رود  ی به شمار م  نیاز جمله چ  5+1  يهمه کشورها  »خط قرمز «له  امس  نیا  .خواهند کرد
کردند که   د ییتا نیهمچن ی ن یچ گران لی تحل. ندارد يا هسته حاتیساخت تسل برنامه اي براي است که تهران 

.  نخواهد کرد فای ا درگیري ها تیریو مد  يریشگ یفعاالنه در پ ی اما نقش ،کشورشان خواستار ثبات در منطقه است
در    ییمتحد قابل اتکا  چینکته اشاره کردند که تهران ه  ن یبه ا  ینیچ  گران  لیتحل   ،رانیا  یدر رابطه با برنامه موشک

 .است ی متک یموشک  هاي  سامانهبه  خود  یمل  ت یامن ي منطقه ندارد و برا

  رانیدر قبال ا ن یچ ي کامال تجار کرد یبر رو ، با آنها مصاحبه شد  قاتی تحق ن یا انیکه در جر ی ن یچ گران  ل یتحل
به شدت    نیچ  ،قتی درحق  .داردن  نیچ  یدر منافع مل  ير یتاث  هیچخود    يبه خود  رانیکه ا؛ آنها گفتند  داشتند   د یتاک

  لیاز تحل ی کی . ندارد رانی از ا ی دل خوش  انچند  ،حال ن یمتحده است و در ع االتیبا ا يمناقشات تجار  ر یدرگ
  قرار  مجازات مورد قرار دادن روابط با اروپا تیدر اولو لی را به دل رانیا در کشور که شرکت هاگفت  ی نیچ گران
،  موجود يها يبا توجه به دشوار  ژهیبه و رانیباور دارند که ارتباط با ا ینیچ ياز تجارت ها ياربسی و اند  داده

 . به مذاکرات اروپا نخواهد کرد یدر محافظت از برجام کمک چندان  ن یچ ،رو نیاز ا .ارزش ندارد

  ی و موشک يا به برنامه هسته  ی دگیرس  نهثبات منطقه خواهد بود و  نیچ تیاولو یمذاکرات احتمالهر گونه  در
  االتیا  ينه تنها از سو   یاسالم  ي جمهور  :دارند   یتهاجم- یدفاع  یتیماه  رانیا  يمعتقد است که رفتارها  چین.  رانیا

معتقد است که   پکن . داردنی در ناام شه یر اماتش و همه اقد نیز تهدید می شود  گانشیمتحده که توسط همسا
  ي ا برنامه چیحال ه نیبا ا ؛خواهد بود یابیقابل دست انه یو صلح خاورم تیکنفرانس امن ق یاز طر یجمع تیامن
 .خواند  ی فرا م یدر اقدام نظام  ي ریدرگ آنها را به خودداري از   به مذاکره ندارد و تنها ن یطرفترغیب  يبرا
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 عربستان سعودي

  . است ک یمنافع ژئوپلت ،دارد تیاهم يگران سعود لیتحل  ي آنچه برا ،ران یمتحده و ا االتیا يریدر رابطه با درگ
له مهم  امس  کیرا    رانیا  يکه موشک ها  یدانند و در حال  یها در مذاکرات م  تیاز اولو  ی کیرا    يا  آنها ثبات منطقه 

باور دارند که مذاکرات    ي سعود  گران   ل یتحل.  دهند   ی نم  ران یا  ي ا  هسته   يها  ت یبه فعال  ی تاهمیچندان  ،  خوانند   یم
   .حل بحران موجود هستند  يمورد به مورد تنها راهکارها  کردیعالوه روه ب  ،و نه مذاکرات چندجانبه  يمنطقه ا 

 امارات متحده عربی

تحلیل گران اماراتی معتقدند که منافع ملی کشورشان در میانه درگیري بین ایاالت متحده و ایران، از طریق ثبات  
وافق پیش از  منطقه اي تامین می شود و نه امنیت ملی و اقتصادي یا دستاوردهاي ژئوپولتیک. آنها حصول ت

انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده را چندان محتمل نمی دانند معتقدند حتی اگر ترامپ مجددا در انتخابات  
پیروز شود، باز هم این مساله می تواند به تعامل تهران و واشنگتن بینجامد. آنها همچنین باور دارند که ترامپ  

ت متحده نقش «پلیس بد» و اتحادیه اروپا نقش «پلیس خوب» را  واقعا یک «توافق کننده» است و اکنون، ایاال
 ایفا می کند. 

تحلیل گران امارات متحده عربی معتقدند که هر گونه توافق آتی باید موشک هاي بالستیک و مسائل منطقه اي  
مساله امنیت  را نیز در بر بگیرد و کشورشان بخشی از مذاکرات باشد. آنها می گویند پیش از توافق رسیدگی به 

 منطقه اي و دستیابی به زمینه اي مشترك میان بازیگران منطقه اي و اعضاي مطرح جامعه جهانی ضروري است. 

 حصول توافق 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوري ایاالت متحده، در کمپین انتخاباتی خود به وضوح مخالفتش را با برجام اعالم کرد  

او همچنین آشکارا گفت که به دنبال یک توافق جدید «بهتر و بزرگ تر»  و آن را «بدترین توافق تاریخ» خواند. 
است که به همه مسائل به طور کامل رسیدگی کند؛ اگرچه اخیرا منع گسترش تسلیحات هسته اي مجددا به  
اولویت تبدیل شده است. دولت ترامپ براي دستیابی به این هدف، سیاست اعمال فشار حداکثري را به اجرا گذاشت  

ون باور داشت که این سیاست تهران را به از سرگیري مذاکرات براي گسترش مفاد برجام وا می دارد. البته الزم  چ
به یادآوري است که ایاالت متحده از توافق خارج شده و ایران (به رغم عقب نشینی از تعهداتش) هنوز در برجام  

 مانده است.

در بهترین حالت قادر خواهند بود درباره برخی   2015ق سال طبق یافته هاي این تحقیقات، امضاکنندگان تواف
جنبه هاي توافق مجددا مذاکره کنند که یعنی سناریوي محتمل بیشتر «برجام+» است و نه چانه زنی و توافق  
بزرگ. تا به این لحظه مدرکی وجود ندارد که نشان دهد سیاست کاخ سفید تحت کنترل ترامپ در قبال ایران این  

به قدم گذاشتن در راه کره شمالی در حل بن بست هسته اي ترغیب کند. یک سري عوامل ساختاري در    کشور را
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جهت عکس یک توافق بهتر و بزرگ تر عمل می کنند. به هر حال، در این تحقیقات راه هاي بالقوه به سمت  
 مورد بررسی قرار گرفته اند.   مذاکرات و زمینه هایی که امکان یافتن منافع مشترك براي طرفین درگیر وجود دارد، 

 برداشت هاي نادرست 
  ت یاست که به موفق  د یبع  ران یدولت ترامپ در قبال ا  ياعمال فشار حداکثر   استیس   ،اشاره شد   شتر یهمانطور که پ

ا داشتن تهران به موافقت با  وباور دارد که تنها راه همچنان متحد  االتیدر ا یدولت کنون ،حال نی. با انجامد یب
کند زمان با آن   ی تصور م د یرسد که کاخ سف ی به نظر م ، به عالوه. است ، اعمال تحریممذاکرات د یشروع دور جد 

  ، گریاز آن خواهد گرفت. به عبارت د يمهم تر ازاتیامت ،تحت فشار بگذارد شتریرا ب رانیاست و هرچه که ا اری
در   ي روزیتحت فشار بگذارد و در صورت پرا  ایران خود  ی کنون يجمهور استیدوره ر درترامپ آماده است تا 

 .  د یبر آ د یدر صدد مذاکرات جد  ، 2020انتخابات 

  ي برا   ،حال  نیبا ا  ؛ رانینظام در ا  ر ییبه توافق است و نه تغ  یابیدستاو    یینها  ي ترامپ بارها آشکارا اعالم کرده که باز
بر   ر ییترامپ به تغ ل یدم تمایا ع ی ناتوان ن یسازد. ا م یمال ی خود را اندک ي استراتژ هدف الزم است نیبه ا یابیدست

 دنیچسب .خواهد ماند  د یشروع مذاکرات جد براي  یاز موانع اصل یکیموجود احتماال همچنان  ي ها تیواقعطبق 
  ی آن را ب  یالملل ن یب ي متحده و شرکا االتیا ن یاجماع ب ي تالش ها برا  همچنین ساده  ی خط ي استراتژ ک یبه 
اقدامات جداگانه متحدان و   يفضا را برا  ،رانیکردن ا ي منزو يترامپ به جا کجانبهی استیس گذارد.  یم  جهینت

محافظت    ي چندجانبه برا  ي عضو برجام  همچنان به تالش ها  یی سه کشور اروپا   .فراهم آورده است  کایدشمنان آمر
متحده را   االتیاروپا و ا نیب  ها يگذار استیس  یاهنگ اطلس هم انوس یتنش ها در اق .دهند  یاز توافق ادامه م

  ي کشور تعامل اقتصاد   نیو با ا  د نکنیم  کیاستراتژ  تیحما  ران یهمچنان از ا  زین  نیو چ  ه یروس   .دشوار ساخته است
  ت یحما ران یمتحده در قبال ا االتیا استیکه آشکارا از س   ی و امارات متحده عرب ي عربستان سعود ، لیاسرائ .دارند 
  ر یشدن منافعشان در مس  یواشنگتن و تهران و قربان  نی ب   یگونه مذاکره احتمال  هر در خفا به شدت نگران    ، ند ه اکرد

   .هستند  د یتوافق جد  کی

از کارشناسان   یکی است. افتهیکاهش  يحداکثر يفشارها لیبه دل  قایمذاکرات دق  زی به م رانیاحتمال بازگشت ا 
وجود ندارد     ي آمار اقتصاد  ای  ییعدد جادو  چی: «هستین  ياقتصاد   ي آمارها  ي صرفا بر مبنا  ران یمحاسبات ا  د یگو  یم

  فا یدر حصول توافق ا یها نقش مهم م یتحر 2015 سالاگرچه در  .» کند  ب یترغ ي ر یگ م یرا به تصم ران یکه ا
از   یمحدود به عنوان بخش يساز غنی به موافقت با دولت اوباما لیتما رانیا يبرا ير یگ میاما عامل تصم ،کردند 

. با  ند ه اکرد   د یمذاکرات تاک ي ری از سرگ يبرا نهیزم شی به عنوان پ ها م یبارها بر لغو تحر ی رانیمقامات ا. برجام بود
  ی تیامن  ي ها  نینگرا  تهران از دولت ترامپ خواهد خواست  که باورند    ن یاکنون بر ا  گران  ل یاز تحل  ي اریبس  این حال،

 .بشناسد  تیدفاع نامتقارن آن را به رسم  ای يا  منطقه



2به برجام    1از برجام   45   

  ل یکشور تحم ن یبه دولت و ملت ادرد و آسیب شدیدي گذاشته و  ر یتاث ران یا ي رشد اقتصادبر ها  م یاگرچه تحر 
  ي ری از سرگ .نکرده است یچندان ر ییتغ د یتهران از زمان ورود ترامپ به کاخ سف  يها استیحال س  نیبا ا، کرده 

هدف به شمار   کیتهران  دردولت  يبرا  رانیبه ا ییکای آمر يمتحده و ورود تجارت ها االتیبا ا کیپلماتیروابط د
  از منطقه و از همه مهم  ییکایآمر يروهایخروج ن ،متحده االتیا یبه نظام مال  یخواستار دسترس  رانیرود؛ ا ینم
موافقت   ی تیبر سر مسائل امن يا منطقه يها با توافقنامه  ی طیتهران تنها در شرا .است یتی امن يها نیتضم ،تر

  ن یرا قائل شوند. اما دولت ترامپ هنوز به چن  یمشابه  ازاتیامت  زی ن  هیهمسا  ي کشورها  ي ها  تخت یخواهد کرد که پا
 است.  یکاف د یتوافق جد  ک ی يبه امضا  رانیا  ب یترغ ي تجارت برا وعدهکند  ی و تصور م  دهینرس  ی درک

خواستار  د یدر توافق جد  رانیکه ا یاحتمال ازاتیدرباره امت يا ده یا چیمتحده ه االتیکه دولت ا رسد  ی به نظر م
دوران پس    يبرا  ظاهرااما    ، کرده  نییتع  ران یا  يبرا  زیبرانگ   شرط چالش   12متحده    االتای  چه . اگرندارد  ،خواهد شد 

  ن یرا آغاز کرده که ا ی و چانه زن ي ا منطقه  يها الف ائت جاد یروند ا رانیا ،در مقابل .از بن بست آماده نشده است
وجود   یاجماع داخل ینوع یو روند هرگونه مذاکرات احتمال ط یشرا ،یهمچون چارچوب زمان یبر سر مسائل یعنی

 . متحده خواهد بود االتیآماده تر از ا رانیا ،دارد و اگر مذاکرات آغاز شوند 

ترامپ به خروج از برجام     میاما تصم  ، ستین  يد یاتفاق جد   رانیمتحده و ا  االتیا  يدولت ها  ن ینبود اعتماد به  اگرچ
سبب شدند که باراك   در ایاالت متحده  یداخل  يمخالفت ها  .زده است بیآس  ی به چشم انداز هرگونه مذاکرات آت

مطرح نکند. در   ،سنا بود ندگان یآن توسط دو سوم از نما د ییتا ازمند ین کهمعاهده  ک یبه صورت  اوباما برجام را
  ي را صرفا بر مبنا ی توافق نکه یمتحده از دست داده و احتمال ا االتیاعتماد خود را به نظام ا ران یدولت ا ، جهینت
  از تهران را   زین ران یمتحده در رابطه با ا االتینبود اتحاد در دولت ا .اندك است ،ردیبپذ  يجمهور  سیرئ  کیعده و

. ایرانی ها به وضوح اعالم کرده اند که ترجیح می  دارد ی باز مواشنگتن  با د یمذاکرات جد  يرو  ي گذار هسرمای
حال، معلوم    آمریکا بمانند. با این   2020دهند براي هر گونه تصمیم گیري منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوري  

نیست که برجام تا آن زمان دوام می آورد یا خیر. با توجه به افزایش تنش ها، خطر اشتباه محاسباتی به شدت  
   افزایش یافته است.

 : چتم هاوس منبع
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