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مقدمه
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــاالت متحــده از زمــان روی کار آمــدن جــو بایــدن، در 
برخــورد بــا پرونــده هســته ای ایــران بــه گزینــه دیپلماســی روی آورده اســت. امــا 
بــرای اینکــه بــه برجــام بازگــردد پیــش شــرط هایــی را بــرای ایــران وضــع کــرده اســت 
کــه از نظــر ایــران بــا خواســته هــا و شــرطهای رئیــس جمهــور پیشــین، دونالــد 
ترامــپ چنــدان تفاوتــی نــدارد و تنهــا تفــاوت ایــن اســت کــه ترامــپ بــا اســتفاده 
از اهــرم فشــار مــی خواســت بــه خواســت هــای خــود برســد امــا بایــدن بــرای 
رســیدن بــه همــان خواســته هــا، راه دیپلماســی را برگزیــده اســت. ایــران امیــدوار 
بــود کــه برجــام بــا همــان صیغــه قبلــی، بــدون هیچگونــه تعدیــل، در اولین فرصت 
ممکــن و بــدون هزینــه و امتیــاز دهــی احیــاء شــود. امــا تمامــی اظهــار نظرهــای 
مســئولین اداره بایــدن حکایــت از آن دارد کــه امریــکا مــی خواهــد از بازگشــت 
بــه برجــام صرفــا بــه عنــوان ســکویی بــرای گرفتــن تضمیــن هــای بیشــتری در 
مــورد برنامــه هســته ای ایــران اســتفاده کنــد و حــرف و حدیــث هایــی هــم از 
گنجانــدن دیگــر مســائل اختالفــی در مذاکــرات هســته ای شــنیده مــی شــود کــه 
مهمتریــن ایــن مســائل پرونــده رفتــار منطقــه ای و برنامــه موشــکهای بالســتیک 
ایــران اســت و شــاید هــم مشــارکت طرفهــای دیگــری در مذاکــرات بــه صــورت 
جــدی مطــرح باشــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه ایــاالت متحــده بــه صراحــت 
اعــالم کــرده اســت کــه پیــش از آغــاز مذاکــرات همــه جانبــه بــا ایــران تحریمهــا را 
لغــو نخواهــد کــرد. ایــن در حالیســت کــه ایــران اصــرار دارد قبــل از هــر اقدامــی از 

جانــب ایــران، بایــد تحریمهــا برداشــته شــود. 
مانعــی کــه ایــن پژوهــش در پــی یافتــن راه حلــی بــرای آن اســت، وجــود شــکاف 
و تضــادی اســت کــه میــان موضــع دو طــرف وجــود دارد. علــی رغــم اینکــه دو 
طــرف دربــاره اولویــت بخشــیدن بــه راه حــل دیپلماســی اتفــاق نظــر دارنــد و 
ــا غیــر مســتقیم آغــاز شــود یــک  در نتیجــه، پیــش از اینکــه مذاکــرات مســتقیم ی
مرحلــه ســخت و پــر تنــش قــرار دارد کــه در ایــن مرحلــه بایــدن بــرای رســیدن بــه 
یــک توافقنامــه گســترده و همــه جانبــه بــا ایــران، روی ارثــی کــه از ترامــپ برجــای 
مانــده حســاب بــاز کــرده اســت. در مقابــل، ایــران هــم تــالش خواهــد کــرد تــا بــرای 
ــه بحــران ســختی کــه  ــان بخشــیدن ب ــد مذاکــرات و پای ــه رون ســرعت بخشــیدن ب
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بــه خاطــر تحریمهــا و راهبــرد فشــار حداکثــری بــه آن دچــار شــده، کارتهــای چانــه 
زنــی خــود را تقویــت کنــد. و ایــن مســأله ای اســت کــه بــی تردیــد گزینــه هــای 
ایــران، فرصــت هــای لغــو تحریمهــا و ســناریوهای احیــای برجــام را تحــت تأثیــر قــرار 

خواهــد داد. 
ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا فرصــت هــا و چالــش هــا و آینــده بحــران موجــود 
ــرای ایــن منظــور، ایــن مســائل مــورد  ــران را مــورد بررســی قــرار دهــد کــه ب در ای
واکاوی قــرار مــی گیــرد: اول، فعــال ســاختن مجــدد دیپلماســی و فرصــت هــای 
موجــود بــرای ایــران. دوم، چالشــهای فــراروی ایــران و موانــع احیــای مجــدد 
برجــام. ســوم، گزینههــای موجــود و گزینــه هــای بدیــل بــرای ایــران. چهــارم، آثــار و 

آینــده بازگشــت ایــران بــه تعهــدات برجامــی.
یکــم: فعــال ســاختن دوبــاره رونــد دیپلماســی و فرصت هــای موجود 

بــرای ایران
بــی تردیــد ایــران فرصــت هــای مناســبی بــرای احیــای مجــدد برجــام و در نتیجــه 
برداشــته شــدن تحریمهــا در اختیــار دارد کــه در زیــر بــه مهمتریــن مــوارد آن اشــاره 

مــی شــود: 
1 – آمادگی همه طرف ها برای تعامل و تفاهم

تغییــر دولــت در امریــکا، عامــل مهمــی در تغییــر رابطــه ایــران و امریــکا از تنــش 
بــه ســازش بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه بایــدن بــه رونــد دیپلماســی اولویــت 
داده و اداره وی بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای قانــع ســاختن تهــران بــه بازگشــت 
بــه تعهــدات برجامــی و بررســی مســائلی کــه موجــب نگرانــی تهــران را فراهــم 
آورده، روی آوردن بــه گفتگوهــا یــک ضــرورت اســت و ایــاالت متحــده آمادگــی 

دارد تــا در چهارچــوب میکانیســم 5+1 کار کنــد.  
از ســوی دیگــر، علــی رغــم اینکــه میــان ایــران و امریــکا دربــاره اینکــه کــدام طــرف 
ــردارد، اختــالف وجــود دارد امــا واقعیــت  ــای برجــام ب ــرای احی ــد گام اول را ب بای
ایــن اســت کــه ایــران – و مخصوصــا جریــان اصــالح طلــب – بــر ایــن بــاور اســت 
کــه اکنــون زمینــه بــرای اســتفاده از راه حــل دیپلماســی فراهــم اســت و اتحادیــه 
ــر اســتانو  ــد دیپلماســی حمایــت مــی کنــد. از نظــر پیت ــه رون ــز از توســل ب ــا نی اروپ
ســخنگوی اتحادیــه اروپــا، دیپلماســی در رونــد بازگشــت بــه برجــام نقــش کلیــدی 



5 ایران و چالشهای احیای برجام، گزینه های موجود و روندهای احتمالی

دارد. او گفتــه اســت کــه اتحادیــه اروپــا مــی خواهــد از بازگشــت ایــاالت متحــده 
ــان حاصــل کنــد)1(. وی  ــه تعهــدات برجامــی اطمین ــران ب ــه برجــام و بازگشــت ای ب
همچنیــن گفــت کــه بازگشــت ایــاالت متحــده بــه برجــام، ممکــن اســت زمینــه را 

بــرای یــک مذاکــرات گســترده دربــاره امنیــت و ثبــات منطقــه فراهــم کنــد)2(. 
ایــران  بــه پرونــده هســته ای  از نظــر قــدرت هــای جهانــی، پرداختــن   -2

دارد اولویــت 
جــک ســالیوان مشــاور امنیــت ملــی امریــکا در 29 ژانویــه 2021 میــالدی، بــا تأکیــد 
بــر اینکــه بازگردانــدن تهــران بــه تعهــدات برجامــی از اولویــت هــای جامعــه جهانی 
اســت، گفــت: »تهــران بــه مــواد شــکافت پذیــر دســت یافتــه و بــا مقــدار مــواد 
الزم بــرای ســاخت ســالح هســته ای فاصلــه چندانــی نــدارد. بنابرایــن، بــرای اداره 
بایــدن نحــوه تعامــل بــا ایــن مســأله یکــی از اولویــت هــای مبــرم بــه شــمار مــی 
رود«)3(. در واقــع، پرونــده هســته ای بــه عنــوان یــک عامــل تأثیــر گــذار در روابــط 
ــا ایــاالت متحــده مطــرح اســت و در چگونگــی ایــن رابطــه نقــش تعییــن  ــران ب ای
کننــده ای دارد و بــه عنــوان اهرمــی جهــت ایجــاد تــوازن و کســب دســتاورد 
در مذاکــرات بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا برجــام از نظــر اداره بایــدن و قــدرت هــای 
جهانــی، گســترده تریــن توافقنامــه ای اســت کــه در تاریــخ پیمــان منــع گســترش 
ســالحهای هســته ای بــه دســت آمــده و از بیشــترین میکانیســم شــفافیت 
و ابزارهــای اجرایــی برخــوردار اســت. بیشــترین تعهــدات در آن گنجانــده شــده 
و تمــام مســیرهای احتمالــی کــه بــه ســاخت ســالح هســته ای و یــا فعالیــت 

نظامــی منتهــی شــود را مســدود کــرده اســت.  
از آنجــا کــه فروپاشــی برجــام و یــا بــی خاصیــت کــردن آن برنامــه هســته ای ایــران را 
از هرگونــه نظــارت و کنتــرل خــارج مــی کنــد، مــی توانــد ســرعت افزایــش فعالیــت 
هــای هســته ای تهــران را بــه دنبــال داشــته باشــد. مخصوصــا اینکــه تهــران قصــد 
دارد در صــورت ادامــه تحریمهــا، فعالیــت بازرســان را بــه حالــت تعلیــق در آورد)4(. 
بنابرایــن، قــدرت هــای هســته ای)5(، برجــام را یکــی از الگوهــای مهــم در راســتای 
منــع گســترش ســالح هســته ای در ســطح جهــان دانســته و بــرای احیــای آن 

تــالش مــی کننــد)6(. 
ایــران بــر اهمیــت و ارزش برجــام بــرای قــدرت هــای جهانــی واقــف اســت بــه 
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همیــن ســبب در راســتای کاهــش تعهــدات خــود بــه برجــام، درصــد غنــی ســازی 
اورانیــوم را بــاال بــرد و تعــداد ســانتریفیوژ هــا را نیــز افزایــش داد و بــا اقداماتــی 
از ایــن قبیــل، در صــدد فشــار بیشــتر بــر جامعــه بیــن الملــل اســت. اخیــرا و در 11 
فوریــه 2021 میــالدی بازرســان آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای از وجــود 
3.6 گــرم اورانیــوم در یــک تأسیســات هســته ای در اصفهــان خبــر داده بودنــد)7(. 
همچنیــن تهــران اعــالم کــرد کــه از 23 فوریــه 2021 میــالدی همــکاری خــود را بــا 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی ای کاهــش مــی دهــد کــه ایــن اقــدام نیــز در پیشــبرد 

رونــد تفاهــم نقــش داشــت. 
 3 – کاهش شدت فشار حداکثری

از زمــان روی کار آمــدن بایــدن، بخشــی از اقدامــات فشــار حداکثــری کــه ترامــپ 
وضــع کــرده بــود، متوقــف شــد و ایــاالت متحــده نــه تنهــا تحریمهــای تــازه ای 
ــه ســال 2021 میــالدی  ــکا در 18 فوری ــده امری ــر تهــران وضــع نکــرد بلکــه نماین ب
درخواســتی کــه اداره ترامــپ بــرای فعــال ســاختن میکانیســم ماشــه داده بــود را 
پــس گرفــت و ایــن گامــی اســت کــه رویکــرد دولــت تــازه امریــکا مبنــی بــر تأکیــد 
بــر روش دیپلماســی و تفاهــم را نشــان مــی دهــد. ایــاالت متحــده همچنیــن بــه 
برخــی از کشــورها از جملــه کــره جنوبــی و ژاپــن اجــازه داد تــا دارایــی هــای ایــران و 
درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت ایــن کشــور را آزاد کننــد کــه ایــن نیــز گامــی در 
راســتای دیپلماســی و تفاهــم اســت. دلیــل موضــع گیــری اخیــر ایــاالت متحــده 
ایــن اســت کــه امریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بنــا بــه گفتــه مشــاور 
امنیــت ملــی امریــکا جــک ســلیوان، سیاســت »فشــار حداکثــری« کــه بــا هــدف 
بازداشــتن تهــران از حمایــت از تروریســم و دیگــر فعالیــت هــای مضــر ایــن کشــور 
اتخــاذ شــده بــود، شکســت خــورده اســت)8(. صــرف نظــر از اینکــه اداره بایــدن تــا 
کنــون ارث بــه جــا مانــده از ترامــپ را حفــظ کــرده اســت تــا بــرای دســتیابی بــه راه 

حــل بهتــر بــا ایــران، از آن اســتفاده کنــد. 
 همزمــان بــا ایــن گامهــا، صــادرات نفــت و فــرآورده هــای نفتــی و صــادرات غیــر 
ــه کــرده اســت)9(. آمارهــای  ــه  رشــدی را تجرب ــد رو ب ــر رون نفتــی در ماههــای اخی
شــرکت هــای غربــی نشــان مــی دهــد کــه صــادرات نفــت ایــران کــه در ســه ماهــه 
ســوم ســال 2020 میــالدی، بهبــودی را تجربــه کــرده بــود، در مــاه ژانویــه امســال 
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افزایــش داشــته اســت)10( و ایــن بــدان معناســت کــه ایــران مــی توانــد پیامدهــای 
تحریمهــا و انــزوای ناشــی از تحریــم را کنتــرل کنــد و در نتیجــه قــادر اســت بحــران 
ــز مدیریــت کنــد و مشــروعیت رژیــم را کــه در دوران  ــه وخامــت داخلــی را نی رو ب

ترامــپ بــه صــورت بــی ســابقه ای آســیب دیــده بــود، دوبــاره ترمیــم کنــد. 
برخــی منابــع و گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه اداره بایــدن در حــال بررســی ســاز 
ــران  ــه ای ــر کمــک هــای بشــر دوســتانه ب ــی اســت کــه محدودیــت هــا ب و کارهای
را کاهــش دهــد و بــا درخواســت وام پنــج میلیــارد دالری ایــران بــرای مقابلــه بــا 
کرونــا موافقــت نمایــد و در مقابــل، تهــران نیــز کاهــش تعهــدات برجامــی خــود 
را متوقــف نمایــد. هرچنــد کــه ایــن گامهــا بــا خواســته هــای ایــران فاصلــه زیــادی 
دارد، امــا احتمــال دارد کــه زمینــه تفاهــم هــای گســترده تــری را فراهــم کنــد کــه 
منجــر بــه لغــو تمامــی تحریمهــا شــود؛ مخصوصــا اینکــه بایــدن در طرحهــای خــود 
ــا مخالفــت کنگــره کــه دموکــرات هــا در آن اکثریــت هســتند، مواجــه نخواهــد  ب

شــد.
 4 – وجود فضای مناسب برای میانجیگری های دیپلماسی

تعامــالت جدیــد در مــورد برجــام فضــای مناســبی را بــرای وســاطت بــه نفــع 
ایــران و بــه دور از سیاســت فشــار و تحریــم بــه وجــود آورده اســت. و عمــال 
وزیــر امــور خارجــه اتحادیــه اروپــا جــوزف بــورل در پنجــم فوریــه در ســفری کــه بــه 
موســکو داشــت، بــه طــرف هــای درگیــر ایــن بحــران پیشــنهاد کــرد کــه بــه جــای 
فشــار حداکثری از دیپلماســی حداکثری اســتفاده کنند. و در همان روز امانوئل 
ماکــرون رئیــس جمهــور فرانســه اعــالم کــرد کــه آمــاده اســت بــرای خــروج از ایــن 
بــن بســت، بــه صــورت بیطرفانــه میــان ایــران و ایــاالت متحــده میانجیگــری کنــد. 
همچنیــن ســخنگوی وزارت امــور خارجــه روســیه ماریــا زاخاروفــا در پنجــم فوریــه 
2021 میــالدی اعــالم کــرد کــه موســکو آمــاده اســت بــا طرفهــای برجــام از جملــه 
ایــاالت متحــده امریــکا بــرای نجــات برجــام همــکاری کنــد. در همــان مــاه، دو 
کشــور قطــر و عمــان نیــز از آمادگــی خــود بــرای میانجیگــری بــا هــدف نزدیــک تــر 
ســاختن مواضــع ایــاالت متحــده و ایــران خبــر دادنــد. علــی رغــم اینکــه ایــران در 
زمــان ترامــپ چندیــن پیشــنهاد میانجیگــری را نپذیرفــت، امــا بــه نظــر مــی رســد 
کــه در زمــان فعلــی وســاطت اروپایــی هــا پذیرفتــه شــود چــرا کــه ظریــف صراحتــا 
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خواســتار چنیــن وســاطتی شــده بــود و ایــاالت متحــده نیــز وســاطت اروپایــی هــا 
را پذیرفتــه اســت. 

 5 – تمایل روسیه، چین و اتحادیه اروپا به احیای برجام 

طــرف هــای ســه گانــه بــه احیــای برجــام تمایــل دارنــد و بــا شــدت بــا خــروج ترامــپ 
از برجــام مخالفــت کردنــد و از مــی ســال 2018 میــالدی بــه مــدت ســه ســال بــا 
تالشــهای امریــکا مبنــی بــر تشــکیل اجمــاع بیــن المللــی علیــه ایــران مخالفــت 
کردنــد. میخائیــل اولیانــوف نماینــده دائــم روســیه در ســازمانهای بیــن المللــی 
مســتقر در ویــن، در تاریــخ 9 فوریــه ســال 2021 میــالدی اعــالم کــرد کــه کشــورش 
آمــاده اســت بــرای پیشــرفت در برجــام در راســتای اجــرای گفتگوهــای ضــروری 
گام بــردارد. او همچنیــن بــه برگــزاری یــک نشســت غیــر رســمی چنــد جانبــه در 
مــورد برجــام اشــاره کــرد)11(. چیــن کــه هــم پیمــان راهبــردی مهــم ایــران بــه شــمار 
مــی رود، در مــورد برجــام بــا ایــران هــم رأی اســت. همچنیــن موضــع گیــری اخیــر 
وزیــر امــور خارجــه اتحادیــه اروپــا جــوزف بــورل و و کورنیلیــا ارنســتالتی، مســئول 
گــروه پارلمانــی اروپایــی در امــور روابــط بــا ایــران، بــه نفــع ایران ســنگینی می کند. 
خانــم کورنیلیــا ارنســتالتی در 11 فوریــه 2021 میــالدی در اظهاراتــی گفــت: تهران 
مــواد برجــام را نقــض نکــرده اســت و بــرای احیــای برجــام اولیــن گام بایــد توســط 
واشــنگتن برداشــته شــود)12(. ایــن موضــع گیریهــای اخیــر، فرصــت مناســبی بــود 
کــه ایــران بتوانــد بــرای تقویــت موضــع خــود در مذاکــرات و هــم رأی ســاختن هــم 

پیمانــان خــود، بــا طرفهــای برجــام هماهنگــی هــای گســترده تــری انجــام دهــد.
دوم: چالش های فراروی ایران و موانع احیای دوباره برجام

در مرحلــه کنونــی کــه یــک مرحلــه گــذر اســت، رژیــم ایــران بــا چندیــن چالــش مواجــه 
اســت کــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره می شــود:

1-اختالفــات داخلــی در ایــران و نزدیــک شــدن موعــد انتخابــات ریاســت 
جمهــوری

جریــان هــای سیاســی در داخــل ایــران همچنــان صــف بنــدی هــای خــود را در مــورد 
مســأله هســته ای حفــظ کــرده انــد. ایــن واقعیــت از اظهــارات ظریــف بــه خوبــی 
فهمیــده مــی شــود کــه از نیروهــای سیاســی خواســت کــه »مســأله هســته ای 
را انتخاباتــی نســازند«)13(. اصــالح طلبــان از ایــن جهــت روی احیــای برجــام حســاب 
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بــاز کــرده انــد کــه برجــام مشــروعیت آنــان کــه بعــد از خــروج ترامــپ از برجــام 
خدشــه دار شــده، را ترمیــم مــی کنــد. محافظــه کاران در انتخابــات مجلــس کــه 
در فوریــه 2020 میــالدی برگــزار شــد، بــرای بــه حاشــیه رانــدن بــی جنجــال اصــالح 
ــاح  ــا آمادگــی هــر دو جن ــت ب ــن رقاب ــد. و ای ــه اســتفاده کردن ــن قضی ــان از ای طلب
بــرای انتخابــات ژوئــن ریاســت جمهــوری 2021 میــالدی، ارتبــاط تنگاتنگــی دارد)14(. 
تأثیــر ایــن کشــمکش بــر صحنــه سیاســت داخلــی بــه وضــوح روشــن اســت. مجلس 
ایــران قبــل از اینکــه بایــدن قــدرت را در اختیــار بگیــرد، قانونــی را از تصویــب گذرانــد 
کــه در 12 فوریــه 2021 میــالدی بــه تأییــد شــورای نگهبــان نیــز رســید. ایــن قانــون 
دولــت را مکلــف مــی كنــد تــا نســبت غنــی ســازی اورانیــوم را تــا 20 در صــد 
افزایــش دهــد و توقــف اجــرای پروتــکل الحاقــی را تــا  ســه مــاه متوقــف کنــد. 
روحانــی کــه در ابتــدا بــا ایــن قانــون بــه خاطــر اینکــه رونــد دیپلماســی را دچــار 
مشــکل مــی کنــد، مخالــف بــود، در نهایــت بعــد از تأییــد شــورای نگهبــان، ناگزیــر 

شــد بندهــای مربــوط بــه افزایــش غنــی ســازی تــا 20 درصــد را اجرایــی کنــد)15(. 
امــا روحانــی در روز 21 فوریــه 2021 میــالدی بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته 
ای در مــورد تمدیــد اقدامــات نظارتــی آژانــس بــا ســاز و کار جدیــد بــه توافــق 
رســید بــه گونــه ای کــه ایــران دوربیــن هــای نظارتــی را تــا ســه مــاه همچنــان فعــال 
نگــه مــی دارد تــا تکلیــف پیشــرفت مذاکــرات در مــورد لغــو تحریمهــا روشــن 
شــود. بعــد از توافــق اخیــر میــان تهــران و آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای، 
مجلــس ایــران یــک صــدا آن را خــالف قانــون و خــالف نظــر رهبــری دانســته و 
خواهــان محاکمــه روحانــی شــدند. زیــرا قانــون بــر تعلیــق کامــل اجــرای پروتــکل 
الحاقــی تصریــح دارد و رهبــری نیــز بــه روحانــی و ظریــف گفتــه اســت کــه ابتــدا 
بایــد تحریمهــا برداشــته شــود. امــا ایــن دو، طرفــدار سیاســت »پــای بنــدی در 
مقابــل پــای بنــدی« هســتند هرچنــد کــه در ایــن زمینــه تفاهمــات جزئــی حاصــل 
شــود)16(. احتمــاال ایــن نــوع اختالفــات رونــد دیپلماســی را تــا مدتــی و شــاید تــا 
موعــد انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه در نیمــه ســال 2021 میــالدی اســت، بــه 

تأخیــر انــدازد.
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فشــار  سیاســت  از  انصــراف  خاطــر  بــه  بایــدن  بــر  داخلــی  فشــارهای   -2
حداکثــری

ــران اختــالف  ــده ای ــا پرون ــان خــود، در مــورد تعامــل ب ــدن در می اعضــای اداره بای
نظــر دارنــد. عــالوه بــر ایــن، قانونگــذاران جمهــوری خــواه در کنگــره امریــکا بــا 
هرگونــه تغییــر ماهــوی در پرونــده ایران مخصوصا مســأله لغــو تحریمها، مخالف 
ــر اجــرای تحریمهــا کــه از جملــه صالحیــت هــای قانونگــذاران  هســتند. نظــارت ب
اســت، شــامل ابقــای تحریمهــا نیــز مــی شــود)17(. تعــدادی از اعضــای جمهــوری 
خــواه عمــال اقداماتــی را در راســتای مقاومــت در برابــر رویکــرد بایــدن آغــاز کــرده 
انــد و طرحــی را در مخالفــت بــا بازگشــت ایــاالت متحــده بــه برجــام بــه مجلــس 
ســنا ارائــه کــرده انــد. همچنیــن نمایندگانــی کــه تعــدادی از دموکــرات هــا را نیــز بــا 
خــود دارنــد، بــا لغــو تحریمهــا بــدون اینکــه تهــران در سیاســت و رفتارهــای خــود از 
جملــه برنامــه موشــک هــای بالســتیک و فعالیــت هــای بــی ثبــات کننــده اش در 
منطقــه تجدیــد نظــر کنــد، مخالفــت مــی کننــد)18(. برخــی شــخصیت هــای مطــرح 
سیاســی نیــز بــا رویکــرد بایــدن مخالفــت کــرده انــد از جملــه ایــن افــراد هنــری 
کســینجر وزیــر امــور خارجــه پیشــین ایــاالت متحــده اســت کــه بــه بایــدن توصیــه 
ــر خــروج ایــاالت متحــده از  ــه هیــچ عنــوان تصمیــم ترامــپ مبنــی ب نمــوده کــه ب
برجــام را نقــض نکنــد. وی همچنیــن نســبت بــه مســابقه تســلیحاتی هســته ای 
فاجعــه بــار در خاورمیانــه هشــدار داده اســت)19(. البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت 
کــه البــی هــای کشــورهای منطقــه نیــز اداره بایــدن را تحــت فشــار قــرار مــی 

دهنــد تــا مانــع از بازگشــت ایــاالت متحــده بــه برجــام شــوند)20(. 
3 – فشارهای قدرت های منطقه برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات 

قــدرت هــای منطقــه بــر ایــاالت متحــده فشــار مــی آورنــد کــه مبــادا برجــام بــدون 
ــد  ــاء شــود. از ایــن رو، ایــن کشــورها اصــرار دارن در نظــر گرفتــن منافــع شــان احی
ــوان یــک طــرف گفتگــو در مذاکــرات حضــور داشــته باشــند. از دیگــر  ــه عن کــه ب
خواســته هــای ایــن کشــورها ایــن اســت کــه مســائلی چــون برنامــه موشــکی 
ــده شــود.  ــز در مذاکــرات هســته ای گنجان ــران نی ــار منطقــه ای ای ــل رفت و تعدی
ایــاالت متحــده نیــز ایــن خواســته هــا را پذیرفتــه اســت و برخــی از کشــورهای 
اروپایــی نیــز خواهــان مشــارکت گســترده تــر در گفتگوهــا هســتند بــه گونــه ای 
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کــه برخــی کشــورهای منطقــه و در رأس آنهــا عربســتان ســعودی را نیــز شــامل 
شــود، مخصوصــا اینکــه اداره بایــدن بــه خوبــی مــی دانــد کــه نادیــده گرفتــن 
خواســته هــای قــدرت هــای منطقــه، ســبب مــی شــود کــه آنهــا توانمندیهــا و 
همکاریهــای خــود را بــرای مقاومــت در برابــر سیاســت هــای ایــاالت متحــده در 
ایــن زمینــه، بســیج کننــد)21(. در ایــن میــان، اســرائیل بــه طــور خــاص بــرای عــدم 

بازگشــت اداره بایــدن بــه برجــام، بســیار تــالش مــی کنــد)22(. 
4-تغییــر موضــع تروئیــکای اروپایــی و هماهنگــی میــان اعضــای دو طــرف 

آتالنتیــک در مــورد ایــران 
ــگ  ــی در دوران ترامــپ کــم رن ــاالت متحــده و کشــورهای اروپای ــان ای ــط می رواب
ــاالت متحــده  ــا ای ــران ب ــده هســته ای ای ــود و اروپایــی هــا در مــورد پرون شــده ب
اختــالف نظــر داشــتند امــا بــا رویکــرد بایــدن مبنــی بــر بهبــودی روابــط، ایــن امــکان 
فراهــم شــده اســت کــه امریــکا بــا تشــکیل یــک جبهــه متحــد بــا هــم پیمانــان 
اروپایــی خــود در مــورد پرونــده ایــران بــه طــور هماهنــگ عمــل نمایــد، مخصوصــا 
اینکــه تروئیــکای اروپایــی نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه بازگشــت بــه برجــام بــه 
تنهایــی کافــی نیســت و منافــع اروپــا ایجــاب مــی کنــد کــه بــرای دســتیابی بــه 
یــک توافقنامــه جدیــد کــه موضوعــات دیگــری همچــون برنامــه موشــک هــای 

ــد.  ــز در برداشــته باشــد، تــالش کن ــران را نی بالســتیک و نقــش منقطقــه ای ای
و دفتــر ریاســت جمهــوری فرانســه از ایــران خواســته بــود بــه تمــام تعهــدات 
برجامــی بازگــردد تــا ایــاالت متحــده بــه برجــام بازگــردد)23(. مشــاور امنیــت ملــی 
امریــکا جــک ســالیوان نیــز در 5 فوریــه 2021 میــالدی گفــت کــه ایــاالت متحــده در 
حــال رایزنــی بــا شــرکای اروپایــی خــود اســت و انتظــار مــی رود یــک جبهــه واحــد 
اروپایــی – امریکایــی تشــکیل شــود و بــا اتخــاذ یــک راهبــرد بــرای اجــرای آن وارد 

عمــل شــود)24(. 
ــر سیاســت افزایــش فعالیــت هســته ای  5 – واکنــش هــای امریــکا در براب

ایــران
برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ایــاالت متحــده بــرای نیــل بــه اهــداف منطقــه ای اش و 
نیــز بــرای ایجــاد تــوازن منطقــه ای کــه منافــع گوناگــون امریــکا را بــرآورده کنــد، 
تمایــل دارد کــه رژیــم ایــران را بــا بخشــی از قــدرت و اقتــداری کــه دارد حفــظ کنــد. 
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امــا اگــر ایــران عمــال وارد فــاز توســعه ســالح هســته ای شــود و یــا بــه قدرتــی 
دســت یابــد کــه تــوازن منطقــه را تغییــر دهــد، آنــگاه ایــاالت متحــده راهبرد قاطع 
تــری در مقابــل ایــران اتخــاذ خواهــد کــرد. اکنــون بایــدن بــدون اینکــه از پیمــودن 
راه دیپلماســی صــرف نظــر کنــد، مــی توانــد از ارث بــه جــا مانــده از ترامــپ بــرای 
ــه ریاســت جمهــوری  پیشــبرد اهــداف خــود اســتفاده کنــد. وی قبــل از اینکــه ب
برســد در ایــن بــاره گفتــه بــود: فشــار حداکثــری در مهــار ایــران شکســت خــورد و 
فاقــد کارآیــی بــود. بنابرایــن، بایــد تحریمهــای هوشــمندانه تــری افــزود)25(. و در 
ایــن شــرایط کــه اقتصــاد ایــران بــه خاطــر تحریمهــا فلــج شــده اســت، بــه احتمــال 
زیــاد بایــدن تــا از ایــران امتیــازات عمــده نگیــرد، تحریمهــا را لغــو نخواهــد کــرد)26(. 
بــی تردیــد کاهــش پــای بنــدی ایــران بــه تعهــدات هســته ای، نگرانــی هــای ایاالت 
متحــده را بــه دنبــال دارد و ایــاالت متحــده مــی توانــد بــه طــور مســتقیم و یــا از 
طریــق هــم پیمانــان خــود بــرای جلــوی تبدیــل شــدن ایــران بــه یــک قــدرت هســته 

ای را بگیــرد. 
6 – موانع اجرایی

امــا  اســت،  گرفتــه  پیــش  در  را  دیپلماســی  حــل  راه  بایــدن  اینکــه  رغــم  علــی 
احیــای دوبــاره برجــام بــا چندیــن مانــع روبــرو اســت. اولیــن مانــع ایــن اســت کــه 
کــدام طــرف اولیــن گام را بــردارد و هــر طــرف اصــرار دارد کــه طــرف مقابــل 
ــع هــم اختالفــات در مــورد برداشــتن  ــای بنــدی خــود بازگــردد. دومیــن مان ــه پ ب
تحریمهاســت و احتمــاال بایــدن از مهمتریــن اهرمــی کــه بــرای فشــار بــر ایــران در 
اختیــار دارد، صــرف نظــر نخواهــد کــرد)27(. و مانــع دیگــر کــه چنــدان هــم نبایــد آن را 
دســت کــم گرفــت فرآینــد اعتمــاد ســازی اســت کــه بایــد تضمیــن هایــی در میــان 
باشــد تــا مبــادا توافــق احتمالــی بــه بحرانــی دیگــر ختــم شــود. زیــرا اگــر بایــدن بــه 
ــران و دیگــر طرفهــای برجــام باقــی خواهــد  ــرای ای برجــام بازگــردد، ایــن ســؤال ب
بــود کــه چــه تضمینــی وجــود دارد کــه رئیــس جمهــور بعــدی امریــکا از برجــام 
خــارج نشــود)28(؛ مخصوصــا اینکــه بــا بازگشــت بــه برجــام، ایــاالت متحــده بــار دیگــر 
ــا همــان ماشــه برخــوردار مــی  از حــق اســتفاده از میکانیســم » اســنپ بــک « ی
شــود. بــر اســاس ایــن میکانیســم کــه در برجــام پیــش بینــی شــده اســت، اگــر ایــران 
تعهــدات برجامــی را نقــض کنــد، تحریمهــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل علیــه 
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ایــران بــار دیگــر فعــال مــی شــود)29(. همچنیــن ایــن امــکان بــرای ایــاالت متحــده 
فراهــم مــی شــود کــه در صــورت شکســت گفتگوهــای جانبــی در مــورد مســائل 
اختالفــی غیــر هســته ای نیــز از ایــن میکانیســم اســتفاده کنــد. در ایــاالت متحــده 
اعضــای تیــم بایــدن اعتمــادی ندارنــد کــه اگــر امریــکا بــه برجــام بازگــردد، ایــران چــه 
رفتــاری را در پیــش خواهــد گرفــت؛ مخصوصــا اینکــه برخــی از آنــان تجربــه رضایــت 
بخشــی از رفتــار ایــران بعــد از امضــای برجــام در ســال 2015 میــالدی ندارنــد. ایــران 
نیــز بــا توجــه بــه رفتــار ایــاالت متحــده در دوره ترامــپ و عــدم پــای بنــدی امریــکا 

بــه مــواد برجــام، همچنــان در تردیــد و بــی اعتمــادی بــه ســر مــی بــرد. 
 سوم: گزینه های ایران

ــر راهبــرد فشــار حداکثــری مهــر پایــان زد و  بــه نظــر مــی رســد کــه اداره بایــدن ب
بــه جــای مقابلــه بــا ایــران، بــه احیــای رونــد دیپلماســی تمایــل نشــان داد. بنابرایــن، 
شــرط بنــدی ایــران بــر رفتــن ترامــپ و تغییــر سیاســت امریــکا نتیجــه مثبــت داد 
امــا اداره بایــدن تحــوالت و فاکتورهــای مهمــی را کــه مانــع بازگشــت اتوماتیــک 
بــه برجــام و رویکــرد لغــو تحریمهــا شــود را در نظــر دارد. بلکــه امریــکا در نظــر 
دارد کــه بازگشــت بــه برجــام بــه عنــوان ســکویی بــرای گفتگوهــای گســترده تــر 
در مــورد فعالیــت هــای بــی ثبــات کننــده ایــران باشــد. و اینجاســت کــه اختــالف 

در مواضــع دو طــرف خــود را نشــان مــی دهــد. 
طــول  در  بلکــه  نیســت  کنونــی  مرحلــه  بــه  مربــوط  تنهــا  اختــالف  ایــن  البتــه 
ــه صــورت جــدی وجــود  ــز ب مذاکــرات هســته ای قبــل از ســال 2015 میــالدی نی
داشــت و ایــران موفــق شــد مانــع از گنجانــدن مســائل اختالفــی دیگــر در برجــام 
شــود. اکنــون ایــران عــالوه بــر اینکــه آمــاده اســت در مقابــل فشــارهای دراز 
مــدت ایســتادگی کنــد، بــرای بازگشــت امریــکا بــه برجــام و تقویــت موضــع خــود 
در مذاکــرات، سیاســت فشــار و زور آزمایــی را نیــز در پیــش گرفتــه اســت. در اینجــا 

ــران در ایــن راســتا اشــاره مــی کنیــم: بــه مــواردی از اقدامــات ای
1-تهدیــد بــه ادامــه سیاســت غنــی ســازی و توســعه برنامــه هســته ای در 

صــورت تــداوم تحریمهــا
مســأله غنــی ســازی یکــی از مهمتریــن اهرمهایــی اســت کــه بــه ایــران امــکان مــی 
ــرای  ــا محــدود کــردن حــوزه گفتگوهــا، ب دهــد بــدون دادن امتیــازات عمــده و ب
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پیشــبرد رونــد مذاکــرات صرفــا هســته ای  بــرای فشــار بــر اداره بایــدن و جامعــه 
بیــن الملــل از آن اســتفاده کنــد. خامنــه ای در ســخنانی کــه در 22 فوریــه 2021 
میــالدی ایــراد کــرد، بــه جایــگاه مســأله غنــی ســازی در راهبــرد ایــران اشــاره کــرد 
و گفــت کــه کشــورش آمادگــی آن را دارد کــه در صــورت نیــاز درصــد غنــی ســازی 
اورانیــوم را افزایــش داده و تــا غنــی ســازی 60 درصــد هــم برســد. بــا شــروع ســال 
2021 میــالدی ایــران بــا شــروع غنــی ســازی 20 درصــدی اورانیــوم پــای بنــدی 

خــود را بــه تعهــدات برجامــی کاهــش داد)30(. 
کاظم غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم از نصب 
348 ســانتریفیوژ جدیــد در تأسیســات هســته ای »نطنــز« خبــر داد و گفــت کــه 
ایــن ســانتریفیوژ هــا عمــال مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و گاز اورانیــوم بــه آنهــا 
تزریــق شــده اســت. همچنیــن چندیــن ســانتریفیوژ دیگــر در تأسیســات هســته ای 
فــردو نصــب شــده اســت. بنــا بــه گفتــه غریــب آبــادی، تــوان ایــن ســانتریفیوژهای 
جدیــد چهــار برابــر ســانتریفیوژ هــای نســل اول اســت. ایــن اقدامــات، مایــه نگرانــی 
ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی را ســبب شــده اســت و آژانــس بیــن المللــی 
هســته ای در گــزارش مــاه فوریــه 2021 میــالدی خــود ایــن مســأله را مــورد تأکیــد 
ــا آژانــس، ایــران تصمیــم گرفتــه اســت  قــرار داده بــود)31(. و بنــا بــر توافــق اخیــر ب
اجــرای پروتــکل الحاقــی پیمــان منــع گســترش ســالح هــای هســته ای را از 23 
فوریــه 2021 میــالدی متوقــف کنــد امــا فعالیــت بازرســان هــم چنــان بــه قــوت 
خــود باقــی مــی مانــد و بنــا بــر تفاهمنامــه ضمانــت هــا، فعالیــت هــای بازرســان 
و دوربیــن هــای آژانــس همچنــان کمــا فــی الســابق بــه فعالیــت خــود ادامــه مــی 
دهنــد)32(. ایــران در اســتفاده از اهــرم فشــار برنامــه هســته ای تــا جایــی پیــش رفت 
کــه محمــود علــوی نــژاد وزیــر اطالعــات ایــران در تاریــخ 9 فوریــه 2021 میــالدی 
گفــت کــه در صــورت ادامــه تحریمهــا، ممکــن اســت کشــورش گزینــه دســتیابی 

بــه ســالح هســته ای را نیــز در نظــر داشــته باشــد.  
2-درخواست وساطت برای حل اختالفات

یکــی از گزینــه هــای ایــران بــرای اســتفاده بهینــه از فرصــت دیپلماســی کــه در 
ــرای حــل اختالفــات در  ــار دارد ایــن اســت کــه از طرفهــای برجــام بخواهــد ب اختی
مــورد بازگشــت بــه برجــام پــا درمیانــی کننــد. در ایــن میــان، رفــت و آمــد مســئولین 
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ایــران بــه موســکو افزایــش یافتــه اســت. بــه عنــوان مثــال محمــد جــواد ظریــف در 
25 ژانویــه 2021 میــالدی ســفری بــه موســکو داشــت)33( و محمــد باقــر قالیبــاف 
رئیــس مجلــس ایــران نیــز در 8 فوریــه 2021 میــالدی در ســفری کــه بــه موســکو 
داشــت بــا همتــای روســی خــود دیــدار کــرد و پیــام خامنــه ای بــه پوتیــن را بــه وی 

تســلیم کــرد)34(. 
بــورل  جــوزف  کــه  اروپایــی شــد  اثنــاء، ظریــف خواســتار وســاطت  در همیــن 
انجــام دهنــد«، و  ایــران  ایــاالت متحــده و همچنیــن  بایــد  کــه  را  »اقداماتــی 
میکانیســم اجرایــی آن را تعییــن کنــد کــه یــا ســناریوی اقــدام متقابــل »همزمــان« 
بــرای بازگشــت بــه برجــام عملــی شــود و یــا اینکــه در مــورد اقدامــات الزم 
ــا درمیانــی اروپایــی را پذیرفــت و  ــه عمــل آیــد)35(. ایــاالت متحــده پ هماهنگــی ب

بــرای مشــارکت در مذاکــرات برجــام در چهارچــوب 5+1 تمایــل نشــان داد. 
3 – کاهش آزمایش های موشکی

خامنــه ای در بیاناتــی هرگونــه انصــراف کشــورش از برنامــه موشــکی را رد کــرد 
و گفــت کــه ایــن توانمنــدی موشــکی اســت کــه » دشــمنان ایــران را بــه تجدیــد 
نظــر در سیاســت هایشــان وادار ســاخته اســت«)36(. در عیــن حــال، ایــران در دوره 
اخیــر و بــه طــور واضــح پرتــاب آزمایشــی موشــک هــا را کــه بــه طــور مــداوم 
اجــرا مــی کــرد، کاهــش داده اســت. ایــن کشــور در اوایــل مرحلــه اول و دوم 
مذاکــرات هســته ای قبــل از 2015 میــالدی بــه پرتــاب آزمایشــی موشــک هــا 
ــه  ــه برنامــه موشــکی خــود جنب ــا ب ــران در تــالش اســت ت ــن ای دســت زد. همچنی
علمــی و تحقیقاتــی دهــد و در نتیجــه آن را یــک اقــدام مشــروع جلــوه دهــد. بــه 
عنــوان نمونــه اخیــرا، پرتــاب آزمایشــی موشــک هــای ماهــواره بــر را افزایــش داده 
اســت کــه آخریــن مــورد پرتــاب آزمایشــی، در 21 ژانویــه 2021 میــالدی صــورت 
گرفــت. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــران بازوهــای نیابتــی خــود را در منطقــه 
بــه توانمنــدی و فنــاوری ســاخت موشــک هــا تجهیــز کــرده اســت، از نظــر جامعــه 
ــوان  ــه عن ــدارد بلکــه ب ــه دفاعــی ن ــران جنب ــل دیگــر برنامــه موشــکی ای ــن المل بی

ــران قــرار دارد.  ــزاری در اختیــار سیاســت هــای منطقــه ای ای اب
ایــاالت متحــده نگــران اســت کــه ایــران فنــاوری موشــک هــای بالســتیک دوربــرد 
را کــه بــرای قــرار دادن ماهــواره در مــدار زمیــن بــه کار مــی رود، بــرای حمــل 
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کالهــک هــای هســته ای مــورد اســتفاده قــرار دهــد. امــا تهــران اینگونــه گمانــه 
ــا اهــداف  ــاب ماهــواره هــا ب ــد پرت زنــی هــا را رد کــرده و همــواره تأکیــد مــی کن
غیــر نظامــی و تحقیقاتــی از جملــه حقــوق مســلم ایــن کشــور بــوده و مطابــق 

قطعنامــه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل صــورت مــی گیــرد)37(.
4- آغاز گفتگوها در مورد زندانیان خارجی

مســأله زندانیــان خارجــی و دوتابعیتــی هــا در ایــران، یکــی از اهرمهــای فشــاری 
اســت کــه ایــران بــرای چانــه زنــی در مذاکــرات بــا ایــاالت متحــده و قــدرت هــای 
غربــی از آن اســتفاده مــی کنــد. نقــش و کاربــرد ایــن مســأله در حــل و فصــل 
پرونــده حقــوق بشــر در مذاکــرات امریــکا و ایــران بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
بلنکیــن در 1 فوریــه 2021 میــالدی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب گفــت کــه ایــران بایــد 
صــرف نظــر از هــر توافقــی، نســبت بــه آزاد ســازی زندانیــان آمریکایــی در ایــران 

اقــدام کنــد)38(. 
بــی تردیــد، ایــران بــه خوبــی مــی دانــد کــه چگونــه از مســأله زندانیــان خارجــی در 
مذاکــرات اســتفاده کنــد و بــدون اینکــه در پرونــده هــای دیگــر امتیــازات عمــده 
ای بــه طــرف مقابــل بدهــد، بــا امتیــاز دهــی در مســأله آزاد ســازی زندانیــان، 
گفتگوهــا را مدیریــت کنــد. مجیــد تخــت روانچــی نماینــده دائــم ایــران در ســازمان 
ــران، گفــت: »مــا  ــردی ای ــه عنــوان مســأله راهب ــه ایــن مســأله ب ــا اشــاره ب ــل ب مل
آمــاده هســتیم تــا تمامــی اســرا و زندانیــان را بــا ایــاالت متحــده مبادلــه کنیــم و 
ایــن یــک پیشــنهاد ســاده و روشــنی اســت« )39(. ایــاالت متحــده، عمــال »رایزنــی بــا 
ایــران در مــورد زندانیــان امریکایــی در ایــران« را آغــاز کــرده اســت. بنــا بــه اظهــارات 
ــرای  جــک ســالیوان مشــاور امنیــت ملــی امریــکا در 21 فوریــه 2021 میــالدی، ب
ایــاالت متحــده آزاد ســازی امریکایــی هــای زندانــی در ایــران، در اولویــت قــرار 

دارد. 
چهارم: آثار و آینده بازگشت ایران به تعهدات برجامی

پــر واضــح اســت کــه اداره بایــدن بــرای اینکــه کارآیــی فرصــت هــای دیپلماســی را 
بیازمایــد، برخــی از میکانیســم هــای راهبــرد فشــار حداکثــری را بــه حالــت تعلیــق 
در آورده اســت. بنابرایــن، مــی تــوان گفــت کــه شــرط بنــدی ایــران بــر رفتــن ترامــپ 
و تغییــر رویکــرد سیاســی امریــکا نتایــج مثبتــی را بــه دنبــال داشــت کــه کاهــش 
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فشارها و چراغ سبز به برخی کشورها برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده 
ایــران از جملــه نمونــه هــای آن اســت. امــا اداره بایــدن اقدامــات و فاکتورهــای 
مهمــی را در نظــر دارد کــه قبــل از حــل و فصــل مســائل اختالفــی بــا ایــران، از لغــو 
کامــل تحریمهــا و یــا بازگشــت اتوماتیــک بــه برجــام جلوگیــری مــی کنــد و در ایــن 
راســتا شــرایط ســخت ناشــی از تحریمها و فشــارها که ایران با آن دســت و پنجه 
نــرم مــی کنــد، بســیار مؤثــر خواهــد بــود. در نتيجــه، ایــاالت متحــده بــه گونــه ای 
برنامــه ریــزی مــی کنــد کــه بازگشــت بــه برجــام زمینــه گفتگوهــای گســترده تــری 
را فراهــم کنــد کــه فعالیــت هــای بــی ثبــات کننــده ایــران را نیــز در بر داشــته باشــد. 
و اینجاســت کــه اختــالف در مواضــع دو طــرف و مســائل عمــده اختالفــی خــود 
را نشــان مــی دهــد. و ایــن اختــالف تنهــا بــه مرحلــه کنونــی اختصــاص نــدارد بلکــه 
حتــی در طــول مرحلــه مذاکــرات هســته ای قبــل از ســال 2015 میــالدی نیــز بــه 
صــورت پــر رنــگ وجــود داشــت. در آن زمــان، ایــران موفــق شــد مانــع از گنجانــدن 
ایــن مســائل در مذاکــرات برجــام شــود. و در ازای پذیــرش برخــی محدودیــت 
هــا در برنامــه هســته ای، مزایــای اقتصــادی بــی شــماری را بــه دســت آورد. امــا 
ــن زمینــه هوشــیارتر عمــل مــی کنــد و  ــه نظــر مــی رســد کــه اداره بایــدن در ای ب
تــالش دارد کــه در مذاکــرات بــه دســتاوردهای بیشــتری دســت یابــد تــا جایــی کــه 
ممکــن اســت ایــن رویکــرد احتیــاط آمیــز اداره بایــدن رونــد دیپلماســی را پیچیــده 
تــر ســاخته و تــا رســیدن بــه نتیجــه، مــدت زمــان بیشــتر از آنچــه انتظــار مــی رود را 
در بــر گیــرد. بنابرایــن، بــه احتمــال زیــاد هــر دو طــرف تــالش خواهنــد کــرد سیاســت 
هــای خــود را ادامــه دهنــد و بــرای دســتیابی بــه دســتاوردهای عمــده، اهــرم 
هــای چانــه زنــی خــود را تقویــت کننــد و از امتیــاز دهــی هــای اساســی پرهیــز کنــد 
و یــا اینکــه بــه جــای مســیر پــر پیــچ و خــم مذاکــرات بــه گزینــه بدیــل دیگــری روی 
آورنــد. بــا در نظــر داشــت ایــن مطلــب، مــی تــوان ســناریوهای احتمالــی ایــران در 

مــورد لغــو تحریمهــا و بازگشــت بــه برجــام را بــه صــورت زیــر خالصــه نمــود:
1 – از دست دادن فرصت دیپلماسی و توسل به گزینه مقابله

بــه ایــن معنــا کــه اداره بایــدن از شــرط هایــی کــه بــرای بازگشــت بــه برجــام تعییــن 
کــرده، کوتــاه نیایــد و ایــران کــه ایــن شــرط هــا را قبــول نــدارد، بــه گزینــه تاریخــی 
خــود یعنــی سیاســت مقابلــه و مقاومــت در برابــر فشــارها روی آورد و بــه اعتبــار 
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اینکــه بــا گذشــت زمــان مقاومــت در برابــر فشــارها بــه یــک راهبــرد اساســی ایــران 
تبدیــل شــده، ورود بــه مذاکــرات بــا شــرایطی کــه اداره بایــدن تعییــن نمــوده را 
نپذیــرد. رژیــم ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه در طــی بیــش از چهــل ســال توانســته 
اســت علــی رغــم انــواع فشــارهای خارجــی بــه حیــات خــود ادامــه دهــد و بنابرایــن، 
در مرحلــه کنونــی نیــز ثابــت مــی کنــد کــه اداره بایــدن بــا در پیــش گرفتن سیاســت 

فشــار و تحریمهــا نمــی توانــد ایــران را وادار بــه امتیــاز دهــی کنــد)40(.  
احتمــال قــوت ایــن ســناریو از ایــن جهــت اســت کــه گزینــه بدیلــی اســت کــه اقتدار 
ایــران را در مقابلــه احتمالــی بــا اداره بایــدن بــه نمایــش گذاشــته و تــا حــدی تــوازن 
ایــن کشــور را تأمیــن مــی کنــد. ایــن ســناریو ایــران را از امتیــاز دهی هــای عمده که 
مشــروعیت رژیــم را زیــر ســؤال ببــرد و یــا از محبوبیــت آن در میــان مــردم کــم کنــد، 
نجــات مــی دهــد. رژیــم ایــران بــه ایــن رویکــرد عــادت کــرده و در ایــن بــاره چندیــن 
اهــرم سیاســی را نیــز در اختیــار دارد. بــه عــالوه، مــی تــوان گفــت کــه همچنــان 
ــدرو  ــی« تن ــان » انقالب ــار جري ــه برجــام در اختی ــاره بازگشــت ب ــی درب ــم نهای تصمی
ــان  ــر و ســپاه پاســداران حــرف آخــر را مــی زننــد. ایــن جری قــرار دارد کــه در آن رهب
مخالــف بهبــودی روابــط بــا امریــکا هســتند و در مــورد مذاکــره هــم کوتــاه نمــی 
آینــد. همچنیــن ایــن جنــاح کــه قــوه مقننــه را در اختیــار دارنــد، نمــی خواهنــد بــا حــل 
و فصــل مســأله برجــام قبــل از پیــکار انتخاباتــی ریاســت جمهــوری در مــاه ژوئــن 
2021 میــالدی اوضــاع معیشــیتی مــردم بهبــود یابــد و امتیــاز آن نصیــب اصــالح 
ــان در داخــل،  ــا افزایــش نفــوذ و قــدرت اصــالح طلب ــان شــود و در نتیجــه، ب طلب
منافــع عمــده جنــاح  محافظــه کار بــه مخاطــره افتــد. قانــون اقــدام راهبــردی نیــز 
در همیــن راســتا وضــع شــد و روحانــی کــه در ابتــدا آن را مانــع پیشــبرد مذاکــرات 
بــا ایــاالت متحــده دانســته و بــا آن مخالفــت کــرد، در نهایــت مکلــف بــه اجــرای 

قانــون مــورد نظــر شــد.
همچنین احتمال دارد اداره بایدن ارث به جا مانده از ترامپ را زنده نگه داشــته 
و فشــار بــر ایــران را افزایــش دهــد کــه ایــن کار گزینــه مقابلــه را تقویــت مــی کنــد؛ 
مخصوصــا اینکــه از نظــر ایــاالت متحــده کنتــرل و رام کــردن رژیــم ایــران مســأله 
اصلــی اســت زیــرا ماهیــت رژیــم ایــران یــک رژیــم ســتیزه جــو اســت و اصــالح رفتــار 
ایــن رژیــم ناممکــن بــه نظــر مــی رســد. در نتیجــه تغییــر رژیــم تنهــا راه حــل ممکــن 
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بــه نظــر مــی رســد و ادامــه فشــارها در نهایــت منجــر بــه تغییــر رژیــم خواهــد شــد.
عــالوه بــر آن، در شــرایطی کــه تروئیــکای اروپایــی در پــی تعدیــل اساســی در 
برجــام اســت و قــدرت هــای منطقــه ای نیــز اصــرار دارنــد کــه تمــام تهدیدهــای 
ایــران یکجــا مــورد رســیدگی و حــل و فصــل قــرار گیــرد و ســناریوی اوبامــا دیگــر 
تکــرار نشــود، مــی تــوان گفــت کــه اداره بایــدن امکانــات بیشــتری بــرای همــکاری 
طرفهــای اروپایــی جهــت فشــار بــر ایــران در اختیــار دارد. وانگهــی، احتمــال دارد 
روســیه و چیــن بــه خاطــر رویکــرد ضــد امریکایــی کــه دارنــد، از سیاســت ایــران در 
ــا اداره  ــکا حمایــت کننــد؛ مخصوصــا اگــر روابــط ایــن دو کشــور ب ــا امری ــه ب مقابل
بایــدن بــه تیرگــی گرایــد. زیــرا ایــاالت متحــده در تــالش اســت بــا تضعیــف ایــن دو 
قــدرت جهانــی، برتــری خــود را در ســطح جهــان ثابــت کــرده و رهبــری نظــام بیــن 

الملــل را در انحصــار خــود بگیــرد. 
2- ناتوانی از ایستادگی و پذیرش شرط های امریکا

ایــن گزینــه بــه معنــای ایــن اســت کــه ایــران تعدیــل برجــام را خواهــد پذیرفــت 
و طبــق خواســت امریــکا بــا درج مســائلی همچــون رفتــار منطقــه ای، برنامــه 
موشــک هــای بالســتیک و پرونــده حقــوق بشــر در مذاکــرات موافقــت خواهــد 
کــرد. علــی رغــم اینکــه نشــانه هــای واضحــی بــرای ایــن ســناریو وجــود نــدارد، امــا 
همچنــان بــه عنــوان یــک احتمــال مطــرح اســت. اگــر ایــران بــدون هیــچ نرمشــی، 
ــه تعهــدات برجامــی کاهــش دهــد، در مقابــل اداره بایــدن  ــای بنــدی خــود را ب پ
ــه ادامــه سیاســت هــای  ــه جــای آن ب ــار گذاشــته و ب ــد دیپلماســی را کن ــز رون نی
ترامــپ روی آورد، ممکــن اســت ایــن ســناریو اتفــاق افتــد کــه در ایــن صــورت 
ایــاالت متحــده همچنــان بــر امتیازدهــی کامــل از جانــب ایــران اصــرار خواهــد کــرد 
و بــرای مقابلــه بــا نفــوذ منطقــه ای ایــران، راهبــرد بازدارندگــی منطقــه ای را 

فعــال خواهــد کــرد.
و احتمــال دارد ایــاالت متحــده عمــال گزینــه نظامــی علیــه ایــران را روی دســت 
گیــرد کــه یــا بــه صــورت مســتقیم و یــا بــا همــکاری اســرائیل تأسیســات هســته 
ای ایــران را هــدف حمــالت نظامــی قــرار دهــد و بــا حمایــت از نهادهــای مدنــی 
ــد. تنهــا در  ــران کن ــم ای ــم، ســعی در تضعیــف رژی ــه رژی و اعتراضــات مردمــی علی
ایــن حالــت کــه رژیــم بقــای خــود را در خطــر احســاس کنــد، مســئولین فعلــی رژیــم، 
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همانطــور کــه خمینــی در پایــان دهــه هشــتاد قــرن گذشــته بــا نوشــیدن جــام زهــر 
بــا پایــان جنــگ بــا عــراق موافقــت کــرد، بــا پذیــرش شــرط هــای ایــاالت متحــده و 
تفاهــم دربــاره تمامــی مســائل اختالفــی، وادار بــه »نوشــیدن جــام زهــر« شــوند. 
زیــرا هیــچ یــک از قــدرت هــای جهانــی از جملــه روســیه و چیــن نمــی خواهنــد کــه 

ایــران از آســتانه هســته ای عبــور کنــد. 
3- امتیازدهی های محدود » اندک در مقابل اندک«

ایــن ســناریو، یــک گزینــه بــرای مرحلــه انتقالــی اســت کــه طــی آن، هــر دو طــرف 
بــه تفاهــم مــی رســند کــه بــرای کاهــش تنــش، اعتمــاد ســازی و حفــظ رونــد 
ــه  ــد ب ــن رون ــد. دنیــس راس از ای دیپلماســی، اقدامــات محــدودی را انجــام دهن
سیاســت » انــدک در ازای انــدک« یــاد مــی کنــد)41( کــه بــر اســاس آن، امتیــازات 
اقتصــادی پاییــن تــر از ســطح کاهــش تحریمهــا کــه در برجــام 2015 میــالدی پیــش 
بینی شــده اســت، به ایران اعطا می شــود و در ازای آن، ایران سیاســت کاهش 
تعهــدات هســته ای را بــه حالــت تعلیــق در مــی آورد و یــا بــه کلــی از آن صــرف 

نظــر مــی کنــد. 
از نشــانه هــای ایــن گزینــه احتمالــی، ســخنان روحانــی دربــاره برجــام دوم و ســوم 
اســت. بــه ایــن معنــا کــه اگــر برجــام اول موفقیــت آمیز بود، امکان دارد سیاســت 
حــل و فصــل اختالفــات هــم بــه شــکل تدریجــی جــواب بدهــد. در مقابــل، ســخن از 
ایــن اســت کــه واشــنگتن اجــازه دهــد ایــران بــه برخــی از امتیــازات اقتصــادی البتــه 
کمتــر از کاهــش تحریمهــا کــه در برجــام 2015 میــالدی تعییــن شــده، دســت یابــد.

همچنیــن ســخن از ایــن اســت کــه احتمــال دارد ایــاالت متحــده بــا درخواســت وام 
ــا بحــران  ــه ب ــرای مقابل ــول ب ــران از صنــدوق بیــن المللــی پ ــارد دالری ای پنــج میلی
کرونــا موافقــت کنــد و در مقابــل تهــران اقدامــات کاهــش تعهــدات هســته ای 
خــود را بــه حالــت تعلیــق در آورد. عــالوه بــر آن، اداره بایــدن درخواســت دولــت 
ترامــپ از شــورای امنیــت مبنــی بــر فعــال ســاختن میکانیســم » اســنپ بــک« را 
پــس گرفتــه اســت. هرچنــد کــه تهــران ایــن گامهــا را نمادیــن خوانــده اســت امــا 
مــی توانــد بــه عنــوان مقدمــه ای بــرای اعتمــاد ســازی و آوردن ایــران پــای میــز 

مذاکــرات تلقــی شــود. 
همچنیــن ســخن از ایــن اســت کــه امریــکا قصــد دارد بــا حــل و فصــل پرونــده 
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یمــن، نگرانیهــای قــدرت هــای منطقــه را نیــز مــورد رســیدگی قــرار دهــد و در 
ایــن راه فعالیــت هــای گســترده ای را عمــال آغــاز کــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه، 
وزارت امــور خارجــه امریــکا نــام حوثــی هــا را از فهرســت ســازمانهای تروریســتی، 
حــذف کــرد و ایــن اقــدام مــی توانــد گامــی در سیاســت »انــدک در ازای انــدک« 
نیــز تلقــی شــود. حــل و فصــل بحــران یمــن مــی توانــد قــدرت هــای منطقــه را از 
مخالفــت بــا برجــام بــدون در نظــر گرفتــن نگرانــی هایشــان، بــازدارد. و شــاید هــم 
افزایــش حمــالت حوثــی هــا علیــه عربســتان ســعودی در ایــن مرحلــه، بخشــی از 
نقشــه هــای ایــران در راســتای ترغیــب دیپلماســی در چهارچــوب تفاهــم هــای 

انــدک در ازای انــدک باشــد. 
آنچــه احتمــال ایــن ســناریو را قــوت مــی بخشــد ایــن اســت کــه هــر دو طــرف 
ــد و در عیــن  ــه برجــام اصلــی را دریافتــه ان مشــکالت و چالــش هــای بازگشــت ب
حــال هیــچ یــک از طرفیــن تمایلــی بــه رویکــرد مقابلــه ندارنــد بلکــه تمایل شــدیدی 
بــه پیمــودن مســیر دیپلماســی از خــود نشــان مــی دهنــد. ایــران دریافتــه اســت 
کــه اکنــون وارد مرحلــه ای از سیاســت بیــن الملــل شــده اســت که بــا دوره اوباما 
ــا تحــوالت  ــل ترامــپ ناممکــن اســت و ب ــه دوره مــا قب فــرق دارد و بازگشــت ب
کنونــی جهــان کــه متأثــر از موضــع تــازه اروپایــی هــا صــورت گرفتــه اســت، ممکــن 
اســت برجــام بــه بــاد فنــا بــرود. عــالوه بــر آن، بحــران اقتصــادی کــه گریبانگیــر 
کشــور شــده، مشــروعیت رژیــم را زیــر ســؤال بــرده اســت و اگــر ایــران در تعامــل 
بــا چالــش هــا از خــود نرمشــی نشــان ندهــد، احتمــال دارد کــه ایــن بحــران وخیــم 

تــر شــود. 
ایــاالت متحــده بــه خوبــی دریافتــه اســت کــه حــل و فصــل تمامــی مســائل 
ــد  ــی سیاســت خری ــرد و تهــران کــه در پ ــر مــی گی ــادی را در ب اختالفــی وقــت زی
زمــان اســت بــا اســتفاده از ایــن فرصــت برنامــه هــای هســته ای خــود را پیــش مــی 
ــت  ــن، تقوی ــر ای ــا ب ــد. بن ــت مــی کن ــرد و توانمندیهــای هســته ای خــود را تقوی ب
ــه  ــن گزین ــرا ای ــه گــذر درخــور اهمیــت اســت. زی ــوان یــک مرحل ــه عن ایــن ســناریو ب
خطــر کاهــش تعهــدات هســته ای ایــران را متوقــف مــی کنــد. عــالوه بــر آن، ایــن 
ســناریو نگرانیهــای قــدرت هــای منطقــه ای را نیــز در نظــر گرفتــه اســت؛ زیــرا کــه 
ایــن گامهــای مقدماتــی اســت تــا شــرایط را بــرای آغــاز رونــد رســیدگی بــه همــه 
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تهدیدهــای ایــران مهیــا کنــد. 
4 – نرمش و دستاورد متقابل بر اساس اصل » برد- برد«

ایــن گزینــه بــه معنــای ایــن اســت کــه هــر دو طــرف بــه صــورت مســتقیم و یــا بــا 
کمــک میانجیگــران، بــر اســاس اصــل »بــرد- بــرد« گفتگوهــا را در مــورد تمامــی 
مســائل اختالفــی - هماننــد آنچــه در برجــام گذشــت- آغــاز کننــد و هیــچ یــک از 
طرفین نباید انتظار داشــته باشــند که به تمامی خواســته هایشــان در مذاکرات 
دســت یابنــد. از مهمتریــن دســتاوردهای طرفیــن در ایــن ســناریو، ایــن اســت کــه 
ــا اینکــه مــدت زمــاِن پــای بنــدی  ــران بــه تعهــدات هســته ای اش بازگــردد و ی ای
بــه تعهــدات هســته ای را تمدیــد کنــد بــه گونــه ای کــه از نگرانیهــای اســرائیل 
هــم کاســته شــود. در مقابــل، ایــاالت متحــده بــا بازگشــت بــه برجــام، تحریمهــا را 
بــردارد. امــا بقیــه مســائل اختالفــی، بــه مذاکــرات بعــدی موکــول شــود کــه در 
ایــن میــان، حــل و فصــل مســأله یمــن بــه موفقیــت نزدیــک تــر اســت و نگرانیهــای 
کشــورهای خلیــج را نیــز کاهــش مــی دهــد. در ایــن ســناریو، ایــران بــدون اینکــه در 
مــورد پرونــده برنامــه موشــکی خــود کوتــاه بیایــد، همچنــان بــه توســعه برنامــه 

موشــکی خــود ادامــه خواهــد داد. 
از نشــانه هــای ایــن ســناریو، ســخنان رئیــس جمهــور روحانــی و وزیــر امــور خارجــه 
ــاره رونــد بازگشــت همزمــان بــه تعهــدات و پیشــرفت  محمــد جــواد ظریــف درب
گام بــه گام بــه ســوی برداشــتن موانــع اســت. همچنیــن ظریــف از طرفهــای 
ــد.  ــی کنن ــا در میان ــرای نزدیــک ســاختن دیدگاههــا، پ ــا ب ــود ت اروپایــی خواســته ب
ایــاالت متحــده نیــز بــا طرفهــای اروپایــی دربــاره تعییــن مســیری روشــن بــرای 
مذاکــرات در حــال رایزنــی اســت و اتحادیــه اروپــا اعــالم کــرده اســت کــه در صــدد 
اســت تــا بــا همــه طــرف هــای ذی ربــط، دربــاره تعییــن مســیری بــرای بازگشــت 

بــه برجــام رای زنــی کنــد. 
آنچــه احتمــال ایــن ســناریو را قــوت مــی بخشــد ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده و 
ایــران دریافتــه انــد کــه تاریــخ مصــرف اهرمهــای فشــاری کــه در اختیــار دارنــد، بــه 
پایــان رســیده اســت و اســتفاده از آنهــا بــرای کســب دســتاوردهای بیشــتر دیگــر 
کارآیــی نــدارد و تنهــا گزینــه ای کــه جایگزیــن گفتگوهــا و دیپلماســی شــود، 
همــان گزینــه جنــگ اســت. در حــال حاضــر ایــران تهدیــد هــای هســته ای خــود را 
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تــا آخریــن ســطح افزایــش مــی دهــد ولــی نمــی توانــد ایــن رونــد را تــا آخــر ادامــه 
دهــد؛ چــرا کــه در ایــن صــورت بــا مخالفــت جهانــی و یــا شــاید هــم جنــگ نظامــی 
روبــرو مــی شــود. از ســوی دیگــر، مــی بینیــم کــه امریــکا بیشــترین فشــارها را 
ــران را از رویکردهــا و سیاســت هایــش  ــران وارد کــرد امــا نتوانســت رژیــم ای ــر ای ب
بــازدارد و بــه قبــول شــروط امریــکا وادار کنــد. همچنیــن ایــاالت متحــده تمایلــی 
بــه جنــگ و افزایــش درگیــری در منطقــه نــدارد و شــاید هــم رغبــت چندانــی بــه 
تغییــر رژیــم در ایــران نداشــته باشــد چــرا کــه رژیــم فعلــی در ایــن منطقــه مهــم از 

جهــان تــوازن منطقــه ای مــد نظــر آمریــکا را حفــظ مــی کنــد. 
از دیگــر عوامــل تقویــت ایــن ســناریو ایــن اســت کــه شــرایط بحــران در مرحلــه 
کنونــی بــه گونــه ای اســت کــه زمینــه بــرای هرگونــه میانجیگــری نســبت بــه 
گذشــته، مناســب تــر اســت. و هماهنگــی اروپایــی – روســی نقــش بــه ســزایی 
در احیــای رونــد دیپلماســی بــه عهــده دارد؛ مخصوصــا اینکــه همــه طــرف هــا بــر 
ایــن باورنــد کــه برجــام از جملــه اســناد مهــم بیــن المللــی در مــورد منــع گســترش 

ســالح هــای هســته ای بــه شــمار مــی رود. 
نتیجه گیری

رونــد دیپلماســی گزینــه ای اســت کــه هــر دو طــرف روی آن اتفــاق نظــر دارنــد. 
ایــن ســناریو، شــامل یــک دوره انتقالــی اســت کــه در آن هــر کــدام از طرفیــن 
خواســته هــای طــرف مقابــل را محــک مــی زننــد و بــا در پیــش گرفتــن برخــی 
تدابیــر کــه در ابتــدا بــا گامهــای کوچــک آغــاز مــی شــود، در مــورد رونــد اجرایــی آن 
اعتمــاد ســازی مــی کننــد. پــر واضــح اســت کــه گفتگوهــا – هرچند غیر مســتقیم- 
عمــال آغــاز شــده اســت و بــه احتمــال زیــاد گزینــه » انــدک در ازای انــدک« و 
امتیــاز دادن هــای محــدود رونــدی اســت کــه در آینــده نزدیــک و نــه چنــدان دور 
ــه تنــش زدایــی روی  ــد کــه ب ــرا هــر دو طــرف تمایــل دارن عملــی خواهــد شــد. زی
آورنــد و نگذارنــد کــه بــار دیگــر ایــن بحــران آنــان را بــه رویکــرد مقابلــه کــه پایــان آن 
درگیــری نظامــی اســت ســوق دهــد. هــم اکنــون نیــز برخــی نشــانه هــای آن خــود 
را نشــان مــی دهــد و امیــد مــی رود کــه گفتگوهــای گســترده تــر بــه صــورت 
غیــر مســتقیم و یــا بــا وســاطت صــورت گیــرد. و هــر کــدام از طرفیــن ناگزیــر در 
مقابــل دســتاوردهای عمــده ای کــه کســب مــی کننــد، امتیازاتــی را نیــز واگــذار 
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کننــد. بــه احتمــال زیــاد ایــن گفتگوهــا فشــرده و نفــس گیــر خواهــد بــود کــه هــر 
کــدام از طرفیــن تــالش مــی کننــد از تمــام اهرمهــای چانــه زنــی بــرای کســب 
دســتاوردهای بهتــری اســتفاده کننــد. در عیــن حــال، قــدرت هــای منطقــه ای و 
بیــن المللــی بــرای تأمیــن آینــده ای عــاری از خطــرات و تهدیدهــای ایــران تــالش 
خواهنــد کــرد. بــه احتمــال زیــاد تــا پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران که 
در نیمــه ســال 2021 میــالدی برگــزار مــی شــود، پیشــرفت چندانــی در مذاکــرات 

صــورت نگیــرد.
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