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یک – مقدمه

بــا نزدیکتــر شــدن زمــان برداشــتن تحریــم هــا علیــه فــروش تســلیحات 
متعــارف بــه ایــران )۱۸ اکتبــر ۲۰۲۰(، ایــاالت متحــده بــه تــاش هــای 
دیپلماتیــک خــود همچنــان ادامــه مــی دهــد تــا یکــی از بندهــای توافق 
ــد  ــم هــای تســلیحاتی را تمدی ــه تعلیــق درآورد و تحری هســته ای را ب

کنــد. 
هــدف ایــن تــاش هــا ایــن اســت کــه نــه تنهــا از یکــی از مهمتریــن 
دســتاوردهای ایــران در توافــق هســته ای جلوگیــری کنــد، بلکــه مانــع 
از آن شــود کــه روســیه و چیــن – کــه بــا تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی 
مخالــف هســتند – تــوازن قــوا در خاورمیانــه را تغییــر دهنــد و نگــذارد 
پکــن و مســکو قردادهــای تســلیحاتی را کــه در گذشــته بــا ایــران امضــا 

کــرده بودنــد اجــرا کننــد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــاالت متحــده نتوانســته اســت طــرف هــای 
اروپایــی را تحــت فشــار بگــذارد تــا مکانیــزم ماشــه را فعــال کننــد؛ 
ایــن مکانیــزم موجــب مــی شــود کــه تحریــم هــای بیــن المللــی ســابق 
علیــه ایــران کــه پیــش از توافــق هســته ای وجــود داشــتند بافاصلــه 
برگردنــد. در آن صــورت نیــازی بــه رای گیــری در خصــوص قطعنامــه 
جدیــدی وجــود نــدارد و الزم نیســت کــه بــا ایــاالت متحــده دربــاره 
درخواســت ایــن کشــور در خصــوص تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی 

ــران مذاکــره کــرد. علیــه ای
بــه همیــن دلیــل ایــاالت متحــده طبــق فصــل هفتــم منشــور ســازمان 
بیــن الملــل پیشــنویس قطعنامــه ای را در اختیــار اعضــای شــورای 
ایــران  علیــه  تســلیحاتی  هــای  تحریــم  تــا  اســت  داده  قــرار  امنیــت 
ــا وتــوی روس هــا  تمدیــد شــود، امــا ایــن پیشــنویس ممکــن اســت ب
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ــرو  ــاع اروپایــی هــا روب ــا هــر دو – و شــاید حتــی امتن ــا چینــی هــا – ی ی
شــود. بــه منظــور بــه دســت آوردن حمایــت اعضــای شــورای امنیــت 
بــرای تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران، ایــاالت متحــده 
پیشــنویس قطعنامــه ای را در ۲۲ ژوئــن بــه شــورای امنیــت داد کــه 
ضمــن محکــوم کــردن ایــران، ایــن کشــور را مســئول حمــات موشــکی 
مــی دانــد کــه تاسیســات نفتــی بقیــق و خریــص در عربســتان ســعودی 
را هــدف قــرار دادنــد. ایــن قطعنامــه براســاس گــزارش جدیــد ســازمان 
ملــل بــود کــه دخالــت ایــران در ایــن حمــات موشــکی را تاییــد مــی کرد. 
پیشــنویس قطعنامــه ایــاالت متحــده بــر »نگرانــی جــدی در خصــوص 
تهدیــدی کــه ایــن حمــات علیــه ذخائــر انــرژی جهــان، آزادی دریانــوردی 
در منطقــه، و امنیــت افــرادی کــه در بخــش هــای انــرژی، دریایــی و 
محیــط زیســتی کار مــی کننــد بــه وجــود مــی آورد« تاکیــد داشــت. در 
ــران اجــازه افزایــش تــوان تســلیحاتی  ــه ای نتیجــه ضــروری اســت کــه ب

داده نشــود. 
اگــر ایــاالت متحــده در تصویــب قطعنامــه ای در جهــت تمدیــد تحریــم 
هــای تســلیحاتی علیــه ایــران شکســت بخــورد، واشــنگتن مــی گویــد 
ــده  ــه هریــک از هفــت امضــا کنن ــه بنــدی اســتناد خواهــد کــرد کــه ب ب
توافــق هســته ای اجــازه مــی دهــد همــه تحریــم هــا علیــه ایــران را 
بازگردانــد. فعــال کــردن مکانیــزم حــل اختافــات بــر مبنــای قطعنامــه 
۲۲۳۱ شــورای امنیــت شــامل شــش گام تدریجــی مــی شــود کــه ۶۵ 
روز بــه طــول مــی انجامــد. ایــن گام هــا ممکــن اســت بــه آن منجــر 
ــران را  شــود کــه شــورای امنیــت تحریــم هــای ســازمان ملــل علیــه ای
مجــددا اعمــال کنــد. بــا ایــن همــه، ایــن مســیری پــر از مانــع اســت. 
نخســت اینکــه چیــن و روســیه بــر ایــن باورنــد کــه توافــق هســته ای و 
قطعنامــه ۲۲۳۱ مکمــل یکدیگرنــد و نمــی تــوان آنهــا را از یکدیگر جدا 
کــرد؛ همچنیــن پــس از اینکــه واشــنگتن خــروج خــود از توافــق هســته 
ای اعــام کــرد دیگــر حــق اســتناد بــه مکانیــزم حــل اختافــات را نــدارد. 
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ــر ایــن، اگرچــه تروئیــکای اروپــا )انگلســتان، فرانســه، آلمــان(  عــاوه ب
در ۱۸ ژوئــن ۲۰۲۰ بــه تصمیــم شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی 
انــرژی اتمــی کــه ایــران را محکــوم مــی کــرد رای مثبــت داد، امــا ایــن 
ســه کشــور همچنــان مایلنــد بــا ایــران در توافــق هســته ای همــکاری 
کننــد و نمــی خواهنــد بــه مکانیــزم حــل اختافــات اســتناد کننــد. امــا 
گزارشــی کــه در ۵ ژوئــن از ســوی آژانــس بین المللی انــرژی اتمی صادر 
شــد براســاس پیشــنویس قطعنامه ای اســت که از ســوی تروئیکای 
اروپــا ارائــه شــده بــود، مــی توانــد آغــازی بــر اقدامــات اروپــا در جهــت 
فعــال کــردن مکانیــزم حــل اختافــات یــا آغــاز دور جدیــد مذاکــرات بــه 
شــمار رود کــه بــه تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران منجــر 

خواهــد شــد.  
ــوان یکــی از  ــه عن ــوز ب ــد کــه هن ــت کن ــرای اینکــه ثاب ــاالت متحــده ب ای
طــرف هــای توافــق هســته ای حــق اســتناد به مکانیزم حــل اختافات 
را دارد، وقــت زیــادی مــی خواهــد. از ســوی دیگــر، دولــت ترامــپ خــود 
را بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری در نوامبــر ۲۰۲۰ آمــاده مــی کنــد. 
همچنیــن بایــد بــه پیچیدگــی هایــی اشــاره کــرد کــه در اســتناد بــه 
مکانیــزم حــل اختــاف وجــود دارد: ایــن رونــد شــامل مراحــل طوالنــی 
مــی شــود کــه در صورتــی کــه شــکایتی علیــه ایــران بــرای ســرپیچی از 
تعهــدات خــود در توافــق هســته ای وجــود داشــته باشــد، بــا گفتگــو 
بیــن طرفیــن آغــاز مــی شــود و ســپس بــه تصمیــم گیــری در خصــوص 
فعــال کــردن مکانیــزم حــل اختــاف مــی انجامــد. بــه همیــن خاطــر 
اقــدام اروپــا مناســب تریــن راه حقوقــی بــرای بــه راه انداختــن مکانیــزم 

حــل اختافــات بــه شــمار مــی رود. 
ــا بــه تمدیــد  جســتجوی ایــاالت متحــده بــرای گزینــه هــای جایگزیــن ی
اینکــه  یــا  شــود  مــی  منجــر  ایــران  علیــه  تســلیحاتی  هــای  تحریــم 
مجموعــه ای از تحریــم هایــی کــه پیــش از توافــق هســته ای ســال 
۲۰۱۵ الزم االجــرا بودنــد مجــددا اعمــال خواهنــد شــد، یــا اینکــه شــش 
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جملــه  از   –  ۱۶۶۹ و   ۱۷۳۷  ،۱۷۴۷  ،۱۹۲۹  ،۱۸۰۳  ،۱۸۳۵ قطعنامــه 
تحریــم تســلیحاتی علیــه ایــران – مجــددا الزم االجــرا خواهنــد شــد. بــه 
لحــاظ نظــری، همــه اعضــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل بایــد اجــرای 

ــد.  ــد کنن ــم هــای پیــش از ســال ۲۰۱۵ را تایی تحری
ــه اینجــا خاتمــه نیافــت: دولــت ایــاالت متحــده  تــاش هــای آمریــکا ب
هــای  تحریــم  تمدیــد  بــه  اســت موفــق  کــه ممکــن  فــرض  ایــن  بــا 
تســلیحاتی علیــه ایــران نشــود، اقدامــات یکجانبــه و پیشــگیرانه ای 
را بــرای مقابلــه بــا قراردادهــای تســلیحاتی احتمالــی ایــران بــا چیــن و 
روســیه انجــام داده اســت. ایــاالت متحــده نــام ایــران را بــه فهرســت 
کشــورهایی افــزوده اســت کــه بــا فعالیــت هــای ضــد تروریســتی ایــن 
کشــور تحــت »مــاده ۴۰ قانــون کنتــرل صــادرات تســلیحات« همــکاری 

نمــی کننــد. 
در صورتــی کــه تحریــم هــای تســلیحاتی منقضــی و تمدیــد نشــوند، 
ــران نقــش  ــا ای ــکا در مســدود کــردن راه هــای همــکاری ب کنگــره آمری
کلیــدی ایفــا خواهــد کــرد و مــی توانــد تحریــم هــای جدیــدی بــر فــروش 
تســلیحات بیــن ایــران و چیــن و روســیه اعمــال کنــد. همچنیــن کنگــره 
مــی توانــد نقــش مهمــی در اعمــال تحریــم هــای بیشــتر علیــه هرگونــه 

کمــک بــه تهــران در جهــت توســعه برنامــه موشــکی بــازی کنــد. 
گزارش سازمان ملل که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ صادر شد خاطر نشان می 
کنــد کــه موشــک هــای کــروزی کــه در ســال گذشــته در حمــات علیــه 
تاسیســات نفتــی آرامکــو و یــک فــرودگاه بیــن المللــی در عربســتان 
ســعودی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد، ســاخت ایــران بودنــد. اخیرا نیز 
شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــا صــدور قطعنامــه 
ای خواهــان آن شــد کــه ایــران بــا ایــن آژانــس بــه طــور کامــل همــکاری 
کنــد و بــی درنــگ خواســته هــای آن را از جملــه دسترســی بافاصلــه به 
ســایت هــای تعییــن شــده از ســوی آژانــس بــرآورده کنــد. ایــن نخســتین 
تصمیــم آژانــس بیــن المللــی علیــه ایــران پــس از ســال ۲۰۱۵ اســت. 
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گــزارش ســازمان ملــل و تصمیــم اخیــر شــورای حــکام آژانــس بیــن 
المللــی در تاییــد تــاش هــای جــاری ایــاالت متحــده هســتند کــه مــی 
ــم هــای تســلیحاتی  ــد تحری ــرای تمدی ــه را ب ــه نحــوی زمین ــا ب کوشــد ت
علیــه ایــران از طریــق شــورای امنیــت فراهــم آورد یــا اینکــه تحریــم 
ــران تســلیحات مــی فروشــند  ــه ای ــه علیــه کســانی کــه ب هــای یکجانب

اعمــال کنــد. 



9 تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران: ابعاد و انتظارات

و  ای  هســته  توافــق  از  آمریــکا  خــروج  روســیه  هــم  و  چیــن  هــم 
بازگردانــدن تحریــم هــا علیــه ایــران در ســال ۲۰۱۸ را محکــوم کردنــد. 
آنهــا ایــن اقــدام را خــروج یکطرفــه و ناقــض مفــاد توافــق هســته ای 
بــه شــمار مــی آوردنــد زیــرا آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی تعهــد 
ایــران بــه مفــاد توافــق هســته ای امضــا شــده در ســال ۲۰۱۵ را تاییــد 
ــم  ــد تحری ــکا در خصــوص تمدی مــی کــرد. در نتیجــه آنهــا تقاضــای آمری
هــای تســلیحاتی علیــه ایــران یــا خریــد علنــی و رســمی اســلحه را رد 
کردنــد. آنهــا تهدیــد کــرده انــد کــه هرگونــه قطعنامــه پیشــنهادی از 
ســوی آمریــکا در جهــت تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران را 

وتــو خواهنــد کــرد. 
ایــن دو کشــور موضــع حقوقــی یکســانی در مخالفــت بــا حــق ایــاالت 
متحــده در فعــال کــردن مکانیــزم حــل اختافــات اتخــاذ کــرده انــد زیــرا 
ــران،  از توافــق هســته ای خــارج  ــه ای ــم علی ــا اعمــال تحری واشــنگتن ب
شــد و آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی تعهــد ایــران بــه مفــاد توافــق 
هســته ای را تاییــد مــی کنــد. روس هــا بــه رای مشــورتی دیــوان بیــن 
المللــی دادگســتری در ســال ۱۹۷۱ اســتناد مــی کننــد کــه بــه یکــی 
تبدیــل شــده  المللــی  بیــن  بــر مناســبات  حاکــم  از مبانــی اساســی 
اســت. در رای مشــورتی دیــوان بیــن المللــی دادگســتری آمــده اســت 
»طرفــی را کــه تعهداتــش را انــکار کــرده یــا انجــام نــداده اســت نمــی 
تــوان صاحــب حقــی دانســت کــه ادعــا مــی کنــد ناشــی از ایــن رابطــه 

اســت«. 
موضــع ایــن دو کشــور تحــت تاثیــر چنــد عامــل اســت کــه مهمتریــن آنهــا 
ایــن اســت کــه روســیه و چیــن بــا تضعیــف یکجانبــه توافــق هســته ای 

دو – مواضع روسیه و چین
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از ســوی آمریــکا مخالفنــد زیــرا ایــران بــه آن متعهــد مانــده اســت و 
ایــاالت متحــده آن را زیــر پــا گذاشــته اســت. همچنیــن ایــران بــه بخشــی 
از موضوعــات مــورد مناقشــه بیــن ایــن ســه کشــور - بویــژه پــس از 
جنــگ تجــاری دولــت ترامــپ از ســال ۲۰۱۸ و تحریــم هــای مشــابه علیه 
روســیه - تبدیــل شــده اســت. همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه پکــن و 
مســکو قراردادهــای تســلیحاتی بــا ایــران منعقــد کــرده انــد کــه پــس از 
پایــان تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران بــه اجــرا گذاشــته خواهنــد 

شــد. 
ایــاالت متحــده ممکــن اســت موفــق شــود روی اروپایــی هــا فشــار 
ــد. در نتیجــه، روســیه  ــا مکانیــزم حــل اختافــات را فعــال کنن ــآورد ت بی
و  کننــد  اســتفاده  خــود  وتــوی  حــق  از  توانســت  نخواهنــد  چیــن  و 
تحریــم هــا پــس از عبــور از مراحــل الزم بــرای فعــال کــردن مکانیــزم حــل 

ــد شــد.  اختافــات مجــددا اعمــال خواهن
اگــر همــه تــاش هــای ایــاالت متحــده – حتــی پــس از اضافــه کــردن 
نــام ایــران بــه کشــورهایی کــه بــه طــور کامــل در فعالیــت هــای ضــد 
ــد – شکســت بخــورد، واشــنگتن مــی  تروریســتی همــکاری نمــی کنن
توانــد از الیحــه جمهوریخواهــان بــرای اعمــال تحریــم علیــه هــر نهــاد یــا 
کشــوری از جملــه روســیه و چیــن کــه بــه ایــران اســلحه مــی فروشــد 
اســتفاده کنــد. قراردادهــای تســلیحاتی بســیار پرمنفعــت بــا ایران می 
توانــد موجــب شــود کــه برخــی از کشــورها ریســک تحریــم هــای آمریــکا 
ــم  ــن امــر تحری ــزرگ شــوند. ای ــن قراردادهــای ب ــده ای ــا برن ــد ت را بپذیرن
هــای آمریــکا علیــه کشــورهای صــادر کننــده تســلیحات بــه ایــران را بــی 
اثــر مــی کنــد و تنهــا راه بــرای ممانعــت از فــروش تســلیحات بــه ایــران 

از طریــق قطعنامــه ســازمان ملــل خواهــد بــود. 
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طــرف هــای اروپایــی بــه طــور علنــی مخالفــت خــود را بــا آن مجموعــه 
از اقدامــات ایــاالت متحــده کــه منجــر بــه تضعیــف توافــق هســته 
ای بــا ایــران مــی شــود اعــام کــرده انــد. آنهــا از طریــق جــوزف بــورل، 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا، بیانــات مقامــات آمریکایــی 
را در خصــوص توســل دولــت آمریــکا بــه فعــال کــردن مکانیــزم حــل 
اختافات کــــه تحــــت قطعنامــــه ۲۲۳۱ در توافــــق هســــته ای آمــــده 
اســــت محکــــوم کــــرده اند. ضمنــــا تاکیــد کــــرده اند. ضمنا تاکید کرده 
اســت کــه ایــاالت متحــده از ایــن توافــق خــارج شــده اســت و حــق 

نــدارد خــاف آن را ادعــا کنــد.
مــی  پیــروی  ای  توافــق هســته  از  اروپایــی همچنــان  هــای  طــرف 
کننــد و آن را ابــزار موثــری بــرای مقابلــه بــا موضــوع هســته ای ایــران 
مــی داننــد. در ژانویــه ۲۰۲۰، و پــس از آنکــه ایــران گام پنجــم کاهــش 
تعهــدات هســته ای خــود را اعــام کــرد، تروئیــکای اروپــا فعــال ســازی 
مکانیــزم حــل اختافــات را متوقــف کــرد. آنهــا به مذاکــرات دیپلماتیک 

روی آوردنــد تــا از عمیــق تــر شــدن اختافــات جلوگیــری کننــد. 
از ســوی دیگــر، موضــع اروپایــی هــا در مخالفــت کامــل بــا موضــع 
آمریــکا نیســت، بلکــه اروپایــی هــا در مجمــوع از سیاســت هویــج و 
چمــاق اســتفاده مــی کننــد؛ آنهــا در دوره کنونــی نیــز کــه ایــران چنــد 
بــار توافــق هســته ای و برنامــه موشــکی خــود را نقــض کــرده اســت 

ــد.   ــه اجــرا گذاشــته ان ــن سیاســت را ب همی
در خصــوص تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی ایــران، وزیــران امــور خارجــه 
تروئیــکای اروپــا بــا تصمیــم همپیمــان خــود یعنــی آمریــکا همســو 
بودنــد و ابــراز نگرانــی کــرده انــد. هــدف طــرف هــای اروپایــی افزایــش 
فشــار بــر ایــران از طریــق کانــال هــای دیپلماتیــک اســت؛ آنهــا همچنیــن 

سه – موضع طرف های اروپایی
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مایلنــد کــه بــا توجــه بــه مســئله زمانبنــدی، ایــاالت متحــده را از فعــال 
کــردن مکانیــزم حــل اختافــات منصــرف کننــد و در را بــرای بازگشــت 
ــد شــاید کــه در  ــاز نگــه دارن ــه توافــق هســته ای ب ــکا ب ــی آمری احتمال
انتخابــات نوامبــر آینــده تغییــری در دولــت ایــن کشــور بــه وجــود آیــد. 
آنهــا در عیــن حــال اعــام کــرده انــد کــه تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا بــر 
ــا ســال  صــادرات تســلیحات متعــارف و فنــاوری موشــکی بــه ایــران ت

۲۰۲۳ ادامــه خواهــد داشــت. 
تحــوالت اخیــر نشــان مــی دهــد کــه طرف هــای اروپایی بیــکار نخواهند 
توافقــی  بــه  رســیدن  بــرای  خــود  دیپلماتیــک  نفــوذ  از  و  نشســت 
اســتفاده خواهنــد کــرد کــه همــه طــرف هــای درگیــر را در خصــوص 
تمدیــد کــردن تحریــم هــای تســلیحاتی ایــران خشــنود کننــد. یکــی از 
گزینــه هــای موجــود ایــن اســت کــه تفاهــم دو طرفــه ای ایجــاد شــود 
ــران  ــه ای ــم هــای تســلیحاتی علی ــا برداشــتن تحری ــاالت متحــده ب ــا ای ت
موافقــت کنــد و در عــوض در طــول مــدت ایــن توافــق، قــدرت هــای 
بــزرگ یعنــی روســیه و چیــن از فروختــن و انتقــال تســلیحات بــه ایــران 
منصــرف شــوند. چنیــن تفاهمــی بســیار پیچیــده اســت و بــا توجــه بــه 
جزئیــات آن از قبیــل مــدت زمــان توافــق، راســتی آزمایــی، روش هــای 
کنتــرل و همچنیــن چگونگــی مرتبــط ســاختن آن بــا بندهــای توافــق 

هســته ای، اجــرای چنیــن توافقــی دشــوار خواهــد بــود. 
گزینــه دیگــر طــرف هــای اروپایــی ایــن اســت کــه بــه توافقــی برســند 
کــه بــه تمدیــد موقــت تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایران با شــرایطی 
ســاده تــر از پیــش منجــر شــود و بــه ایــن ترتیــب، نگرانــی هــای ایــاالت 
متحــده را برطــرف کننــد. بــا ایــن همــه، ایــران روی خریــدن وقــت و 
رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب خــود پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری 
آمریــکا حســاب بــاز کــرده اســت. چنیــن تــاش هــای دیپلماتیــک بــا 
ســختگیری هــای آمریــکا روبــرو خواهــد شــد زیــرا دولــت کنونــی ایــاالت 
متحــده از همــه ابزارهــای دیپلماتیــک خــود بــرای تضعیــف توافــق 
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هســته ای پیــش از انتخابــات نوامبــر ســود مــی بــرد.
تــاش هــای اروپــا در جهــت رســیدن بــه یــک توافــق، بایســتی موضــع 
روســیه و چیــن در خصــوص فــروش اســلحه بــه ایــران را نیــز در نظــر 
بگیــرد. روس هــا تحویــل ســامانه پدافنــدی اس۳۰۰- بــه ایــران را مدت 
طوالنــی اســت کــه بــه تاخیــر انداختــه انــد. چینــی هــا بــه دلیــل روابــط 
نزدیــک چشــمگیری کــه بــا کشــورهای خلیــج عربــی دارنــد و همچنیــن 
ارزش اقتصــادی و مالــی فزاینــده ایــن روابــط، بــازار کشــورهای خلیــج 

عربــی را بــه ایــران ترجیــح مــی دهنــد. 
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اعــام تــاش آمریــکا بــرای تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی بــا واکنــش 
گامــی  هــر  اســت  معتقــد  کــه  شــد  مواجــه  ایرانــی  طــرف  شــدید 
در ایــن جهــت تخلــف از قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت بــه شــمار 
مــی رود. بــه بــاور ایــران، برداشــتن تحریــم هــای تســلیحاتی بخشــی 
الینفــک از توافــق هســته ای اســت و ایــاالت متحــده حــق نــدارد در 
مفــاد و شــرایط توافــق هســته مداخلــه کنــد. ایــران هشــدار داده 
ــا  اســت کــه اگــر شــورای امنیــت ســازمان ملــل تحــت »هــر عنوانــی ی
بــا هــر مکانیــزم یــا روشــی« بــا طــرح آمریــکا بــرای تمدیــد تحریــم هــای 
تســلیحاتی موافقــت کنــد، بــا »پیآمدهــای جــدی« و »واکنش قاطع« 
ایــران مواجــه خواهــد شــد. مهمتریــن گزینــه هــای ایــران را مــی تــوان 

ــه ترســیم کــرد:  اینگون
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــران تــاش هــای خــود را ب ــف_ راه دیپلماتیــک: ای ال
اهــداف آمریــکا آغــاز کــرده اســت زیــرا ایــاالت متحــده از توافق هســته 
ای خــارج شــده اســت و نمــی توانــد از مزایــای آن برخــوردار شــود. در 
عیــن حــال، ایــران بــه دلیــل تجربیــات ســابق خــود در خصــوص وعــده 
هــای اروپــا بــه پیــروی از ایــن توافــق، بــه طــرف هــای اروپایــی اعتمــاد 
نمــی کنــد و اروپــا ممکــن اســت سیاســتی مســتقل از آمریکایــی هــا 
ــران  ــر ســر ای ــن ممکــن اســت ب ــن، روســیه و چی ــد. همچنی ــال کن را دنب
ــا رقبــای آمریکایــی ســازش  در خصــوص ســایر منافــع مشــترک خــود ب
کننــد. بنابرایــن، دیپلماســی کافــی نیســت زیــرا دولــت آمریــکا مصمــم 

بــه تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران اســت. 
ب_ تشــدید تنــش و ایجــاد یــک فضــای امنیتــی پیچیــده: شکســت 

چهار – گزینه های ایران
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تــاش هــای دیپلماتیــک ممکــن اســت ایــران را وادار بــه ایجــاد تنــش 
و هــرج و مــرج در منطقــه کنــد تــا از ابــزار خــود بــرای تهدیــد ثبــات 
و امنیــت منطقــه ای ســود ببــرد و بــا بــه وجــود آوردن یــک فضــای 
امنیتــی پیچیــده بــرای قــدرت هــای بیــن المللــی، آنهــا را وادار کنــد در 
برابــر هــدف آمریکایــی هــا تســلیم نشــوند – ایــن همان کاری اســت که 
ایــران هنــگام بــه پایــان رســیدن معافیــت از تحریــم هــای نفتــی ایــاالت 
متحــده انجــام داد. امــا ایــن اقــدام ممکــن اســت بــرای ايــران مخاطــره 
آمیــز باشــد، بویــژه پــس از اینکــه آمریکایــی هــا قاســم ســلیمانی را 
بــرای جلوگیــری از عملیــات تهاجمــی بیشــتر تــرور کردنــد؛ و همچنیــن 
ترامــپ اخیــرا ضمــن تهدیــد، بــه نیــروی دریایــی آمریــکا دســتور داد تــا 
هــر قایــق مســلح ســپاه پاســداران را کــه بــرای کشــتی هــای آمریکایــی 

در خلیــج مزاحمــت ایجــاد مــی کننــد هــدف قــرار دهــد.
ایــران ســطح غنــی ســازی  پ_ تشــدید تنــش هــای هســته ای: 
اورانیــوم را بیــش از میــزان مــورد توافــق افزایــش خواهــد داد و برخــی 
از رآکتورهایــی را کــه طــی تعهداتــش در توافــق هســته ای از کار 
انداختــه بــود، مجــددا فعــال خواهــد کــرد. پیــش از توافــق هســته ای 
میــزان غنــی ســازی اورانیــوم ۲۰ درصــد بــود و ایــران معتقــد اســت 
کــه بــا بازگشــت بــه ایــن میــزان، کارت هــای بیشــتری بــرای فشــار وارد 
کــردن بــه ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی در اختیــار دارد. ایــران 
ممکــن اســت از هــم اکنــون ایــن گزینــه را آغــاز کــرده باشــد، بویــژه پــس 
از آنکــه ســازمان بیــن المللــی انــرژی اتمــی در گــزارش اخیــر خــود اعــام 
کــرد کــه ذخایــر اورانیــوم غنــی ســازی شــده تهــران هشــت برابــر بیــش 

از حــد تعییــن شــده در توافــق هســته ای ســال ۲۰۱۵ اســت. 
 :)NPT( ت_ خــروج از پیمــان عــدم اشــاعه ســاح هــای هســته ای
خــروج از ایــن پیمــان یکــی از گزینــه هــای بــارزی بــوده که ایــران همواره 

تهدیــد بــه اســتفاده از آن کــرده اســت.
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ث_  پذیــرش قطعنامــه تمدیــد تحریــم تســلیحاتی جهــت حفــظ 
توافــق هســته ای: ایــران گزینــه دیگــری هــم دارد؛ در ازای حفــظ 
توافــق هســته ای، تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی را بپذیــرد بــا ایــن 
امیــد کــه ترامــپ در انتخابــات نوامبــر ۲۰۲۰ شکســت بخــورد و همــه 
ــران عــوض بشــود. ایــن گزینــه همچنیــن شــامل  ــه نفــع ای معــادالت ب
امــکان آغــاز مذاکــرات مســتقیم بــا ایــاالت متحــده مــی شــود. ایــن را 
از توييــت رهبــر ایــران در تاریــخ 19 اردیبهشــت 1399 کــه در آن امــام 
حســن را بــه خاطــر )تــن دادن بــه صلــح( شــجاعترين چهــره تاریــخ اســام 
خوانــد مــی تــوان اســتنباط کــرد، بویــژه که ایران در حــال حاضر با بدترین 
بحــران پــس از انقــاب روبــرو اســت. بحــران کرونــا تــوان حکومــت ایــران 

را بــرای مقابلــه بــا چالــش هــای پیــش رو تضعیــف کــرده اســت.
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پنج – نتیجه گیری

بــدون شــک تــاش بــرای تمدیــد تحریــم هــای تســلیحاتی پیــش از اکتبــر 
ــه  ۲۰۲۰، تــوان ایــاالت متحــده را در تــداوم اســتراتژی خــود نســبت ب
ایــران در بوتــه آزمایــش قــرار خواهــد داد. ایــن امــر بــه موضــع اروپایــی 
هــای بســتگی دارد کــه مــدام در حــال تغییــر اســت. بــه نظــر نمــی رســد 
کــه اروپایــی هــا مایــل بــه بازگشــت بــه مکانیــزم ماشــه باشــند. عــاوه 
ــاالت متحــده  ــر خــاف سیاســت ای ــن ب ــن، مواضــع روســیه و چی ــر ای ب
اســت کــه مــی توانــد آنهــا را بــه اســتفاده از حــق وتــو علیــه تصمیــم 
ایــاالت متحــده در خصــوص ایــران وادار کنــد. ایــن مــی توانــد ناكامــی 
بزرگــی بــرای اســتراتژی آمریــکا باشــد. امــا اگــر ایــاالت متحــده موفــق 
ــران امیــد داشــت  ــه تمدیــد تحریــم هــا شــود، همــه منافعــی کــه ای ب
از طریــق توافــق هســته ای بــه دســت آورد بــر بــاد خواهــد رفــت. در 
آن صــورت ایــران چــاره ای نــدارد جــز اینکــه مــرگ توافــق هســته ای را 
اعام کند و همانگونه که بارها تهدید کرده اســت از آن خارج شــود. 
اگــر چنیــن شــود، ایــران بــا بازگشــت تحریــم هــای اروپــا و ســازمان ملــل 
مواجــه خواهــد شــد، یــا اینکــه از تــرس لغــو توافــق هســته ای یــا بــاال 
گرفتــن تنــش هــا در پرونــده هســته ای، بــا اکــراه تمدیــد تحریــم هــای 
ــر  تســلیحاتی را خواهــد پذیرفــت. امــا پذیرفتــن چنیــن اقدامــی تصوی
حکومــت ایــران را در داخــل و خــارج از کشــور مخــدوش خواهــد کــرد و 
جمهــوری اســامی بیــش از پیــش ضعیــف بــه نظــر خواهــد رســید. اگــر 
تــاش هــای دیپلماتیــک از ســوی طــرف هــای درگیر در توافق هســته 
ای موفــق آمیــز باشــد،  ایــن امــر احتمــاال باعــث رســیدن بــه توافقــی 
خواهــد شــد کــه فــروش تســلیحات بــه ایــران را محــدود خواهــد کــرد و 
محدودیــت هایــی بــر انــواع، تعــداد و تاریــخ تحویــل ســاح هــا اعمــال 
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خواهــد کــرد. امــا ایــن موضــوع فرصتــی را بــرای روســیه و چیــن فراهــم 
خواهــد کــرد تــا از قراردادهــای تســلیحاتی پــر منفعــت ســود ببرنــد. در 
عیــن حــال، ایــن امــر از فروپاشــی کامــل توافــق هســته ای جلوگیــری 
خواهــد کــرد بــی آنکــه باعــث ورود ایــران بــه مذاکــره ای جامــع و علنــی 

بــا ایــاالت متحــده بشــود. 
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