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با انتخاب بایدن به عنــوان رئیس جمهور امریکا، روابط امریکا و ایران تغییرات و تحوالت زیاد 
و ســریعی را تجربه نمود. آخرین اظهار نظر در این باره را علی خامنه ای رهبر ایران در شــانزدهم 
2 میالدی داشــت که گفت: “البت�ه نمی گوییم دنب�ال رفع تحریم نب�اشــیم، چرا  0 2 دســامبر 0
که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ســاعت هــم نب�اید تأخیر کنیم”. در این موضعگیری 
یــک نــوع نرمش محافظه کارانه در قبال مذاکرات دیده می شــود. و این از نظــر خامنه ای یک 
اصل اســت که بارها از آن به “نرمش قهرمانامه” تعبیر کرده اســت. یعنی بدون اینکه دشمن و 
خصومــت وی را از یاد ببریم، ســعی کنیم با او به تفاهم برســیم. خامنه ای بــا این موضعگیری 
محافظه کارانه در مورد مذاکرات، بدون اینکه شرطی بگذارد، به دولت چراغ سبز نشان داد که 

در مورد مسائل مورد نظر چاره سازی کند.

از ســوی دیگر، الیوت آبرامز نماینــده ویژه امریکا در امور ایران و ونزوئال، در 14 دســامبر ســال 

20 میــالدی گفت که او و دیگر مقامات در کابینه ترامپ گفتگوهایــی را در مورد ایران و  20

توافق هسته ای با تیم بایدن آغاز کرده اند و تالش دارند تیم بایدن را قانع سازند که شرایط تغییر 

کرده است و شرایطی که در توافقنامه هسته ای 2015 میالدی با ایران مناسب بود، در وضعیت 

فعلــی جواب نمی دهد. آبرامز همچنین افزود نمی شــود از تمامــی اقداماتی که در زمان ترامپ 

علیه ایران صورت گرفته- مانن�د تحریمهای مرتبط با نقض حقوق بشر و یا مبارزه با تروریسم- 

صرف نظر کرد. پیش از این نیز سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به یک توافق هسته 

ای که مسائل اضافه تری همچون برنامه موشک های بالستیک و دخالت های منطقه ای ایران 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20201216-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-1
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20201216-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-1
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20201216-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-1
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20201216-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-1
https://iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA
https://iranintl.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA
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را در بر بگیرد، تمایل نشــان داده بودند و همزمان با آن، شــورای همکاری کشورهای حوزه خلیج 

فارس اعالم کردند که هرگونه توافق هســته ای با ایران، باید منافع کشــورهای منطقه را نیز در 

نظر بگیرد. بی تردید پیروزی بایدن در این اهتمام جهانی به پرونده ایران نقش به سزایی داشته 

اســت که طرفهای ذی ربط ســعی دارند با در نظر داشــت موضعگیریهای بایدن و تیم انتقالی 

اش دیدگاهها و خواســتهای خود را مطرح کنن�د؛ آنهم در زمانی که دو طرف اصلی بحران برای 

ورود به دور تازه مذاکرات آماده می شوند و هر طرف در تالش است تا با افزایش قدرت چانه 

زنی، زمینه را برای کســب بیشــترین دســتاورد ممکن فراهــم کند. در پرتو ایــن موضعگیریها و 

دیدگاههای متضاد هر دو طرف، چندین ســؤال اساسی مطرح می شود از جمله اینکه: کابینه 

بایــدن در تعامل بــا پرونده ایران چــه گزینه هایی را روی دســت خواهد گرفت و فرصت ها و 

چالشهای هر گزینه احتمالی کدامند و کدام گزینه ممکن است واقع بینانه تر باشد؟

ایــن گزارش آینده نگر، تالش دارد تا مهمترین گزینه هایی که ممکن اســت بایدن در رابطه با 

ایران پیش رو داشته باشد، را با در نظر داشت عوامل جانبی مربوط به این پرونده، مورد بررسی 

قرار دهد که عبارتن�د از:

نخست: موضع طرفهای دخیل در پرونده ایران
الف_ موضع بایدن

بایدن وعده داده اســت که برای تعامل با ایران روش مناســب تری را در پیش خواهد گرفت تا 

مانع از دسترســی ایران به سالح هسته ای شود و با فعال کردن راههای دیپلماتیک با مشارکت 

هم پیمانان خود توافقنامه هســته ای را تعدیل خواهد کرد به گونه ای که چندین مسأله دیگر 

از جمله پرونده موشــک های بالستیک و مسائل حقوق بشــر را در بر بگیرد و همچنین در مورد 

دخالتهــای ایران که ثب�ات منطقــه را بر هم زده و موجب نگرانی هم پیمانان ایاالت متحده می 

شــوند را چاره ســازی کند. او همچنین متعهد شــده اســت که اگر ایران به خودسری های خود 

ادامه دهد، وی از منافع ایاالت متحده دفاع نماید. بایدن برای بازگشت به برجام چندین شرط 

گذاشــته اســت از جمله: ایران از گامهایی که در راســتای افزایش میزان غنی ســازی اورانیوم 

برداشته است، صرف نظر کند، برد موشک هایش را افزایش ندهد و به حضور مداخله جویانه 

اش در منطقه پایان دهد. او گفته اســت :” اگر ایران این شــرایط را قبول کند، ما هم تحریمها 

را بــر می داریم”، بــا این همه، موضعگیریهای مشــاوران بایدن از جمله آنتونــی بلینکن و جیک 

سالیوان نشان از این واقعیت دارد که سیاست های بایدن با سیاست های ترامپ تفاوت زیادی 

نخواهد داشت و بایدن از سیاست های وی استفاده خواهد کرد.

ب_ موضع ایران:

بــا توجه به ماهیت رژیم ایران که حکومت چند الیه دارد، نمی توان از یک موضع واحد در مورد 

مذاکرات سخن گفت. بلکه چندین موضع متفاوت و در عین حال ناپایدار در این رابطه وجود 
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دارد. مخصوصا اینکه جناحهای رقیب هر کدام تالش دارند از مســأله مذاکرات هســته ای به 

عنوان کارت برنده در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2021 میالدی استفاده کنن�د.

حســن روحانی رئیس جمهور که بعد از خروج ایاالت متحــده از برجام، اتهامات زیادى متوجه 

وی شده و هجمه های زیادی به شخصیت وی صورت گرفته و از میزان محبوبیت وی و جناح 

سیاسی اش در میان مردم به شدت کاشته شده است و مسئولیت نابسامانی اوضاع اقتصادی 

کنونی هم متوجه او هســت، امید دارد که مذاکرات هســته ای با ســرعت انجام شــود و قبل از 

اینکه عمر دولت وی به سر برسد، مسأله مذاکرات هسته ای به ثمر برسد تا از این رهگذر براى 

بحرانی را که دولتش با آن دســت به گریبان اســت چاره سازی نموده و شــانس جریان سیاسی 

خــود را در انتخابات پیــش رو افزایش دهد. لذا روحانــی جریان های داخلــی را متهم می کند که 

در شــرایطی که کشــور با مشــکالت عدیده ای دســت و پنجه نرم می کند، جریانهایی در داخل 

کشــور تالش دارند پایــان تحریمها را به تأخیر انداخته وضعیت موجود را برای مدت بیشــتری 

ادامه دهند.

محمــد جواد ظریف، وزیر امــور خارجه ایران اما بــه حکم اینکه از موضــع دیپلماتیک صحبت 

می کند، با بیان شــرطهایی ســطح توقعات خود را باال می برد. برداشتن تحریمها، فراگیر بودن 

مذاکرات، پرداخت غرامت به ایران از جانب امریکا و عدم طرح مســأله موشــک های ایران در 

مذاکرات، از جمله شروطی است که ظریف برای انجام دوباره مذاکرات هسته ای عنوان کرده 

اســت که این طرح به دلیــل غیر واقعی بودن انتقادات زیادی را در داخل ایران به دنب�ال داشــته 

است.

میان موضع نرم روحانی و موضع تن�د ظریف، صحبت های اخیر رهبری نشان دهنده سیطره و 

نقش قیم مآبانه او بر رژیم است، ویک موضع میانه ای را منعکس می کند که در آن هم ضرورت 

پاســداری از رژیم و هم پای بن�دی به اصول عقیدتی رژیم در نظر گرفته شــده است. لذا، وی در 

ابراز چنین موضعی ضمن طرح شــعار غرور ملی از عبارت های مبهم همچون نرمش قهرمانانه 

نیز استفاده می کند که این نوع گفتمان از اول انقالب رواج داشته است. اینگونه اظهارات 

رهبری به عنوان چراغ ســبزی در مورد مذاکرات احتمالی به روحانی یــا رئیس جمهور بعد از وی 

به حساب می آید.

ج_ موضع کشورهای اروپایی

تروئیــکای اروپایی گفتگوهای فشــرده ای را درباره پرونده هســته ای ایران آغاز کرده اند. ســه 

کشور فرانســه، بریتانیا و آلمان در تاریخ 7 دسامبر 2020 میالدی طرحی که مجلس ایران درباره 

افزایــش فعالیت هســته ای تصویب کرد را بســیار نگران کننــ�ده خوانده اند. پیــش از این نیز 

اظهارات مهم و قابل توجهی در این باره صورت گرفته بود. در تاریخ 5 دســامبر 2020 میالدی 

هایکــو مــاس وزیر امور خارجه آلمــان در مصاحبه ای بــا هفته نامه » دیر اشــپیگل« به موضع 

مشــترک کشــورهای آلمان، بریتانیا و فرانســه در قبال پرونده هســته ای ایران اشاره ای داشت 

با این مضمون که مصلحت اروپا ایجاب می کند که تنها بازگشــت به توافق هسته ای کنونی 
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)برجام( کفایت نمی کند بلکه یک توافق هســته ای جدید الزم است که حوزه های اضافه تری 

را پوشــش دهد. او گفت موارد اضافی همان برنامه موشــک های بالستیک و نقش منطقه ای 

ایران را شــامل می شــود. اینگونه تصریحات از آنجا که با رهیافت احتمالــی رفتار جامعه بین 

الملل و کشورهای منطقه با پرونده ایران ارتب�اط تنگاتنگی دارد، در خور اهمیت است. از این 

رو، طرفهای اروپایی با در نظر داشت تحوالت اخیر سیاست تازه ای در پیش گرفته اند. پایان 

یافتــن دوره ترامپ و به قدرت رســیدن رئیس جمهوری که بــه ترمیم رابطه بــا اروپا عالقه مند 

است و تالش می کند تا برای بازگرداندن هیمنه غرب بر جهان، روابط بین کشورها را هماهنگ 

نمایــد، از جملــه تحوالتی اســت که از زمــان امضای برجــام تا کنون بــه وقوع پیوســته و فضا را 

برای اتخاذ سیاســت های تازه و مناســب فراهم کرده اســت. عالوه بر آن، در اثر تحریمهایی که 

ترامپ علیه ایران اعمال کرد، هم اکنون ایران شرایط بسیار سختی را تجربه می کند. و تحریمها 

مخصوصــا تحریمهــای نفتی و پولی سیســتم اقتصادی ایران را فلج کــرده و پایگاه مردمی رژیم 

جمهــوری اســالمی را نیز متزلزل کرده اســت. طرفهــای اروپایی به این واقعیت پی بــرده اند که 

برجام در ذات خود نقص دارد. زیرا در سایه برجام، برنامه هسته ای ایران همچنان به عنوان یک 

تهدید و مانع از تحقق اراده جهان برای منع گسترش سالح های هسته ای است. عالوه بر اینکه 

این نظر که برقراری رابطه با ایران منجر به تغییر رفتار این کشور شده و به دشمنی ایدئولوژیک 

آن با غرب پایان می دهد، نیز با شکست مواجه شد.

د_ موضع کشورهای خلیج

خواست کشــورهای خلیج این اســت که هر گونه مذاکره ای که با ایران در مورد برنامه هسته 

ای این کشــور صورت می گیرد، مســائلی چون دخالت های منطقه ای این کشــور و حمایت 

از نابســامانی و تروریســم در منطقه و همچنین تعامل کشــورهای جهان با پرونده موشک های 

بالســتیک ایــران را نیــز به طور جدی مــورد بحث قرار دهد. در این مســأله کشــورهای خلیج با 

کشــورهای اروپایی موضعى مشــترک دارند و هر دو طرف در تالشند تا ایاالت متحده را قانع 

كنن�د که بدون چاره ســازی برای این دو مســأله مهم و اساســی در مورد پرونده هسته ای ایران 

توافقی صورت نگیرد و همچون گذشــته تصمیم گیری در مورد این دو مسأله به بعد موکول 

نگردد.

ه_ موضع روسیه و چین

روسیه و چین از طریق کمیسیون مشترک برجام، از روند مذاکرات هسته ای حمایت می کنن�د 

و نمی خواهند که هیچگونه مذاکرات یک جانب�ه ای میان امریکا و ایران صورت گیرد. این دو 

کشــور به موضع ایران در مورد عدام ارتب�اط توافقنامه هسته ای با مسائل مورد اختالف دیگر 

نزدیکتر هســتن�د. و در دور فشــارهای حداکثری که ترامپ علیه تهران به اجرا گذاشت، این دو 

کشور از لحاظ دیپلماسی و حتی از لحاظ اقتصادی ایران را مورد حمایت قرار دادند.
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دوم: سناریوهای احتمالی که پیش روی بایدن قرار دارد
 با منتفی دانستن سناریوی " بازگشت در مقابل بازگشت " یعنی بازگشت ایاالت متحده به 

برجام و بازگشت ایران به تعهدات هسته ای، تنها دو ســناریو باقی می ماند که احتماال کابینه 

بایدن به یکی از این دو سناریو روی خواهد آورد که عبارتن�د از:

الف_ تالش برای رسیدن به یک توافق تازه و همه جانب�ه از طریق دنب�ال کردن ارث ترامپ:

این گزینه بدان معناست که کابینه بایدن بر این باور است که چاره سازی تهدیدها و خطرهایی 

که ایران باعث آنهاســت، تنها از یک راه قابل حل اســت و آن اعمال فشارها و تحریمهای بیشتر 

و ادامــه راه ترامپ در مورد ایران اســت تا زمینه یک توافــق همه جانب�ه با ایران فراهم شــود که 

توسط آن جلوی تمام خطرهای ایران گرفته شود. و این یعنی راه ترامپ را باید ادامه داد تا زمینه 

دستیابی به یک توافق جدید فراهم شود. روی دست گرفتن این گزینه به معنای شکست باور 

پیشین دموکراتهاست که مدارا با ایران سبب می شــود این کشور از دخالتها و تهدیدهای خود 

دســت بردارد، که این باور عمال نادرســت از آب در آمد و عکــس آن اتفاق افتــاد، یعنی ایران در 

سایه چتر برجام توانست نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و برای حضور امریکا در منطقه 

چالشهای جدی خلق کرد. همچنین این واقعیت نیز ثابت شده است که راهبرد فشار حداکثری 

کــه کابینه ترامپ در مورد ایــران در پیش گرفت، رژیم ایران را در یک وضعیت مصیبت باری 

قرار داده اســت کــه با کاهش گزینه ها و قدرت چانه زنی این کشــور، دســتیابی به یک توافق 

جدید را ممکن کرده است. مشاورین بایدن بر این باورند که زمینه برای استفاده از ارث ترامپ 

کامال مســاعد اســت. مخصوصا که بعد از اینکه ترامپ کاخ ســفید را ترک کنــد، این احتمال 

هم وجود دارد که کشــورهای اروپایی در دور تازه تحریمها و فشــارها علیه ایران، با امریکا همراه 

شــوند. و اگر تنش های فعلی امریکا با روسیه و چین در دولت بایدن حل و فصل شود، ایاالت 

متحده می تواند فشارها را با قدرت بیشتری علیه ایران اعمال کند. مضاف بر اینکه قدرت های 

منطقه ای هم پیمان ایاالت متحده نیز از این روند حمایت می کنن�د. عامل دیگری که احتمال 

این گزینه را تقویت می کند، سرسختی طرف ایرانی در تعامل با راه حلهای کابینه بایدن است. 

پافشاری بر اینکه مسأله موشکی یک مسأله داخلی و غیر قابل مذاکره است، و همچنین اصرار 

بر دخالت های تهدیدآمیز در منطقه و ادامه راهبرد مقابله و تالش برای دور زدن تحریمها و وقت 

کشــی، از جمله رفتارهای ایرانیهاست که احتمال روی دست گرفتن گزینه اول را تقویت می 

کند.

تالش برای دســتیابی به یک توافق جدید با چالشــها و پیچیدگیهایی روبرو اســت. زیرا ایران از 

ســوی دولت ترامپ عمال تحت فشــار حداکثری قرار گرفته اســت اما حاضر نشده است که 

برای دســتیابی به توافق جدید وارد گفتگو شــود. و اگر دولت بایدن همچون ترامپ به فشار 

حداکثری روی آورد، احتمال دارد که باز هم ایران از خود مقاومت نشــان دهد. مســأله به اينجا 

ختم نمی شــود بلکه اصرار ایران بر مقابله و اســتفاده از پرونده هســته ای به عنوان کارت چانه 

زنــی و تنگ تر کردن عرصه بر گزینه های دولت بایدن، وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد. باور 
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امریکاییها این است که در خصوص پرونده هسته ای، زمان به نفع ایرانیهاست. و اگر احتمال 

به کارگیری گزینه نظامی از ســوی امریکا برای تحمیل خواســته هایش بر ایران منتفی باشــد، 

تالش برای دستیابی به یک توافق جدید مسأله ای پیچیده و سخت خواهد بود.

یکی از چالشــهای پیش رو، دیدگاه و موضع ایران نســبت به روند مذاکرات هسته ای است. 

بــا اینکــه یک جریان که رئیــس جمهور روحانی و وزیر امــور خارجه، ظریف از آن نمایندگی می 

کنن�د بر این نظر اســت که در مذاکرات احتمالی بر اســاس اصــل ُبرد- ُبرد می شــود تعدیالتی 

در توافقنامه گنجانده شــود به گونه ای که دو طرف دســتاوردهایی داشــته باشند، اما جریان 

اصولگــرا که رهبر و ســپاه پاســداران از آن نمایندگی می کنن�د و عمــال زمام امور مملکت را در 

اختیار دارند به هرگونه بازگشــت مشــروط امریکا به برجام روی خوش نشــان نمی دهند. و بر 

این باورند که هرگونه بازگشت به برجام باید به صورت خودکار و بدون شرط و تعدیل صورت 

گیرد. و اینگونه است که بین موضع دو طرف امریکا و ایران در این خصوص شکاف و فاصله 

وجود دارد. عالوه بر آن، ایاالت متحده در این راستا با یک مشکل بین المللی دیگری نیز مواجه 

اســت و آن اینکه برخی قدرت های بین المللی همچون چین و روســیه می خواهند که امریکا به 

رفتار یک جانب�ه گرای خود در این پرونده پایان دهد. و این خواســته در مورد دیگر مســائل بین 

المللــی دیگر نیز مطرح می شــود مخصوصا که بایــدن تالش دارد جایگاه ایاالت متحده را در 

سطح بین الملل احیاء کند.

همچنین اگر برای دســتیابی به یک توافقنامه همه جانب�ه فشــار بیشتری بر ایران تحمیل شود، 

ممکن است ایران نیز از خود سرسختی نشان داده و به سیاست مقابله و وخیم تر کردن اوضاع 

در تمام حوزه ها روی آورد. و شاید بتوان گفت که تجربه 40 ساله نشان داده است که این رژیم 

در مقابل ســخت ترین فشارها نیز از خود سرسختی نشان می دهد و سیاست فشار با این رژیم 

نه تنها جواب نداده اســت بلکه برعکس، بر فعالیت های ســتیزه جویانه اش افزوده است. در 

نهایت، اگر ایاالت متحده به فکر دســتیابی به یک راه حل همه جانب�ه اســت، چاره ای جز این 

نیست که به جای اعمال فشارهای بیشتر، مسأله تغییر رژیم را در اولویت قرار داد.

ب_ پیشبرد راه حل دیپلماسی چند روندی و چند جانب�ه

یعنی رسیدن به یک راه حل میانه که هر دو طرف برای حل اختالفات مقداری از سطح توقعات 

خود بکاهند. مضمون راهکار بایدن این است که می خواهد هرچه زود تر به صورت اساسی به 

برجام که با کاهش تعهدات ایران در قبال آن، به فوریت آن افزوده شــده، رســیدگی شــود و در 

عین حال دو پرونده موشک های بالستیک و دخالت های منطقه ای ایران نیز مورد غفلت قرار 

نگیرد. شــاید در عمل اینگونه شود که ابت�دا چارچوب روند مذاکرات همه جانب�ه مورد توافق 

قرار گیرد که بر اساس آن درباره برجام - از لحاظ فنی- به عنوان یک توافقنامه هسته ای میان 

ایــران و ایاالت متحده مذاکــره و گفتگو صورت گیرد. در کنار آن با مشــارکت طرفهای تازه 

منطقه ای و بین المللی در این مذاکرات، مسأله موشک های بالستیک و دخالت های منطقه 

ای نیز مورد بحث قرار گیرد. و شاید بایدن با ایران به یک توافق جدیدی برسد که در مقابل چشم 
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پوشــی از بخشــی از برنامه های موشکی و دخالت های منطقه ای ایران، محدودیت بیشتری بر 

فعالیت های هســته ای ایران وضع کند. به هرحال، این گزینه ای اســت که دیپلماســی نقش 

بســیار مهم و پر رنگى در آن بازی می کند و الزم اســت که اعتماد ســازی صورت گیرد و همه 

طرفها اهمیت این مذاکرات چند روندی و چند جانب�ه را درک کنن�د.

بــا در پیــش گرفتن این گزینه، هر دو طرف می پذیرند که بازگشــت به شــرایط قبل از 5 می 

2018 میالدی کاری ســخت اســت و می دانن�د که دســتیابی به تمام خواســته ها امری به دور از 

واقعیت است. مضاف بر اینکه این روش چند روندی و چند جانب�ه که تمامی تهدیدهای ایران را 

حل و فصل می کند، در سطح بین الملل و منطقه مورد قبول و رضایتمندی قرار خواهد گرفت. 

زیرا شــکلی از توافق است که هر دو طرف در کنار پافشاری بر خواســته هایشان از خود نرمش 

و مــدارا به خرج مــی دهند. و همه طرفها با یک دید مثبت با آن برخورد می کنن�د. البت�ه این نکته 

را هــم نب�ایــد از یاد برد که فشــارهای حداکثری ترامپ یکــی از ابزارهای مهم چانــه زنی بایدن به 

حساب می آید.

آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه در تیم انتقالی بایدن می گوید که ترامپ خوب کار کرده است و 

سرمایه خوبی برای ما به جا گذاشته است. ضمن اینکه اوضاع در ایران به شدت بحرانی شده 

است و این احتمال وجود دارد که رژیم نتواند برای مدت بیشتری در مقابل فشارهای امریکا تاب 

بیــاورد. و نیــاز دارد که با امریکا وارد تعامل شــده برای برون رفت از بحــران کنونی گفتگوهای 

تازه ای را آغاز کند واز آنجا که حفظ رژیم از مهمترین اولویت های ایران است، حتی اگر در این 

گفتگوها امتیازاتی هم بدهد، هم در داخل و هم در سطح بین الملل به عنوان پیروز مذاکرات 

شــناخته می شود. تأثیر بایدن بر شــرکای برجام از تأثیر ترامپ بیشتر است. بن�ابراین می تواند 

فشــارهای بیشــتری بر ایران وارد کند و موافقت جامعه جهانی و مخصوصا موافقت و همراهی 

طرفهای اروپایی را که در مورد مســأله موشــک های بالســتیک و دخالت های منطقه ای ایران 

با ایاالت متحده اشــتراک نظر دارند، را کســب نماید. این وضعیت ایــران در مقابل یک جبهه 

متحد قرار می دهد. بی تردید تغییراتی که منطقه شــاهد آن اســت مخصوصــا توافق ابراهیمی 

و تغییرات احتمالی در سیاســت های منطقه ای ایران را وادار می كند که به جای درگیری و 

دشمنی که ممکن است به بهای عمر رژیم ایران تمام شود، خط و مشی واضح رقابت با قدرت 

های منطقه را در پیش گیرد.

اما در واقع این گزینه نیز با چالشــهایی روبروســت و مهمترین این چالشها این است که ایران 

مســأله موشــکهای بالستیک را یک مســأله داخلی و غیر قابل مذاکره می داند. و در مورد نقش 

منطقه ای اش هم بر این باور است که این مسأله باید در چارچوب منطقه ای و بدون دخالت 

قــدرت های بزرگ دنیا حل و فصل شــود. جریان اصولگــرا به بهانه این که بــه امریکا نمی توان 

اعتماد کرد، بازگشــت به مذاکرات را قبول ندارد و بر این باور اســت که مشکالت اقتصادی 

کشور باید با صبر و استقامت و در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی که موضع رهبری است، حل 

گردد. مخصوصا اینکه اظهارات بایدن و مشاورانش بیم و تردید ایرانیان را افزایش داده است 
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که دولت جدید امریکا نمی خواهد در مقابل از سرگیری مذاکرات هسته ای، تحریمها را به یک 

باره لغو کند و در نتیجه از سرگیری مذاکرات صرفا به منزله آغاز روند امتیاز دهی از جانب ایران 

خواهــد بود. همچنین این نکته را هم نب�اید از خاطر دور داشــت که علــی خامنه ای رهبر ایران تا 

کنون درباره از ســرگیری تعامالت سیاســی با دولت بایدن اظهار نظری نکرده است. اما بارها 

این موضع خود را اعالم کرده اســت که از سرگیری مذاکرات منوط به برداشتن همه تحریمها 

خواهد بود و گفتگوها فقط در چارچوب گروه 5+1 که برجام را با ایران امضا کرده اند صورت 

خواهد گرفت و گفتگوهای دو جانب�ه میان ایران و امریکا در کار نخواهد بود.

یکی دیگر از چالشــهایی که این گزینه با آن روبرو هست، موضع برخی از قدرت های منطقه 

است که خواهان ایجاد تعدیالتی در برجام هستن�د به گونه ای كه قدرت هسته ای ایران در 

آینده کنترل شود. و خواست دیگر قدرت های منطقه این است که ایاالت متحده باب مذاکره 

بــا ایــران را باز نکند مگر اینکه به دخالت هــای منطقه ای ایران پایان دهد و مانع از آن شــود که 

ایران و بازوهای نظامی اش موشــک و ســالحهای پیشــرفته ای که امنیت و ثب�ات منطقه را به 

مخاطره می اندازد، در اختیار داشته باشد.

سوم: کابینه بایدن کدام گزینه را در پیش خواهد گرفت؟
بــه احتمــال زیاد، بایدن بر دیپلماســی به عنــوان راه حل اساســی تکیه خواهد کرد کــه طبق این 

روش، ابتــ�دا و برای اعتماد ســازی، هر دو طرف در مورد مســأله هســته ای امتیازاتی به طرف 

مقابل می دهند که احتماال این امتیاز دهی را ایاالت متحده با کاهش تحریمها آغاز خواهد کرد 

و در مقابل تهران نیز تعهدات کامل خود به بن�دهای برجام را رعایت خواهد کرد و این ترتیبات با 

هماهنگی کامل طرفهای اروپایی و شاید روسیه و چین صورت خواهد گرفت تا نقطه آغازی 

برای گفتگوهایی که زمینه مذاکرات اصلی یعنی برجام و مذاکرات درباره تحکیم و تمدید آن و 

همچنین مذاکرات درباره مسائل ثانوی یعنی برنامه های موشکی و دخالت های منطقه ای ایران 

باشد. بی تردید در این روند هر طرف اصولی دارد که نمی تواند به کلی از آن عقب نشینی کند و 

هر طرف پشتوانه هایی برای چانه زنی دارد و تالش می کند تا از راه به کار گیری این کارت های 

چانه زنی در جریان مذاکرات دستاوردهای بیشتری را نصیب خود کند.

مسأله اصلی که برای ایاالت متحده اولویت دارد و نمی تواند از آن چشم پوشی کند، دستیابی 

به یک توافق هســته ای پایدار و کارا با ایران اســت. اما برنامه موشک های بالستیک و دخالت 

های منطقه ای ایران مســائلی اســت که هرچند ایاالت متحده نســبت به آن انعطاف پذیرتر 

است اما نسبت به قبل بســیار فوری و ضروری تر شده است. کابینه بایدن درباره ایران گزینه 

های زیادی جز مذاکره روی میز دارد اما گزینه مذاکره و گفتگو نســبت به ســایر گزینه ها از 

شانس و قدرت بیشتری برخوردار است. دولت بایدن راهبرد کارای فشار حداکثری بر ایران را از 

دولت قبلی به ارث برده است و به راحتی می تواند همین برنامه تحریمهای فعلی را ادامه دهد. 

دولت بایدن در مقایسه با دولت قبلی بهتر می تواند به یک اجماع بین المللی علیه ایران دست 
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یابد و قدرت های منطقه ای هم در کنار ایاالت متحده هستن�د و آمادگی دارند هزینه سنگینی 

بر ایران تحمیل کنن�د بدون اینکه ایاالت متحده هزینه ای متحمل شود.

هدف غایی ایران حفاظت از رژیم است. بن�ابراین در مورد مذاکرات برجام مدارا و نرمش به خرج 

می دهد و علی رغم اینکه برخی مسئولین رژیم تعدیل برجام را محال می دانن�د اما این امکان هم 

وجود دارد که ایران در این مورد نیز از خود مدارا به خرج دهد. و اینجاســت که مذاکرات نت�ایج 

مثبت در پی خواهد داشــت. اما اگر ایران در مســائل دیگر دســتاوردهای عینی کســب نکند، 

محال است که در این حوزه امتیازاتی به طرف مقابل بدهد. اما موشک های بالستیک، مسأله 

ای اســت که ایران تنها در چارچوب توافقنامه 2231 که در ســال 2015 میالدی به دســت آمد، 

حاضر به گفتگو درباره آن خواهد شــد. مســأله نفوذ منطقه ای ایران، مســأله ای است که به 

نظر می رسد می توان پیرامون آن مانور داد. و طرح این مسأله در گفتگوهای دیپلماتیک چند 

جانب�ه امکان پذیر است. اما آنچه مسلم است این واقعیت است که موقعیت ایران در مذاکرات 

ضعیف است و گزینه های این کشور برای چانه زنی و فشار نیز محدود است. ایران در شرایط 

اقتصادی کنونی فرصت چندانی در اختیار ندارد و برداشتن تحریمها از نیازهای مبرم این کشور 

اســت. دامن زدن به بحران هســته ای برای ایران ریســک باالیی دارد تا جاییکه ممکن اســت به 

بهای عمر این رژیم تمام شود.

نتیجه گیری
در پایان می توان گفت که دور تازه مذاکرات احتمالی در اوایل سال 2021 میالدی آغاز خواهد 

شــد کــه با رونــد مذاکرات دولت اوباما و بــا رویکــرد ترامپ متفاوت خواهد بود. بلکــه در این 

مذاکرات پی در پی برای حل مســائل اختالفی، از دیپلماسی چند جانب�ه کمک گرفته می شود. 

و خواســت کشــورهای منطقه هم این اســت که دخالت های منطقه ای و تهدیدهای ایران به 

عنوان یک مســأله اساسی در مذاکرات باید مطرح شود. و طرح اینگونه مسائل به مذاکرات 

و گفتگوهای آینده موکول نشــود که بار دیگر ایران با اســتفاده از فرصت هایی که توافقنامه 

در اختیار وی قرار می دهد، با دخالتهای خود منطقه را به درگیری و جنگ بی پایان سوق دهد. 
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