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وزارت امــور خارجــه ایــران گــزارش دوره ای خود را در تاریــخ 12 جوالی 2021 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــه داد و اظه ــایم ارائ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــادی ب می
آچنــه امــکان حتقــق آن فراهــم شــده در ابتــ�دای دولــت ســیزدهم تکمیــل گــردد. 
یب تردیــد، ســردن مســأله گفتگوهــا بــه رئیســی- بــا توجــه بــه خصوصیــات 
و جایــگاه وی در نظــام، نزدیکــی او بــه رهــری و همچنیــن موضعگیــری هــای 
ــی در  ــد داد. رئیس ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــرات را حت ــد مذاک ــختانه او- رون سرس
ــره کننــ�دگان  ــرد کــه مذاک ــل یم گی حالــی پرونــده مذاکــرات برجــام را حتوی
قبلــی گامهــای بزرگــی در ایــن زمینــه برداشــته و بســیاری از مســائل را حــل و 
فصــل کــرده انــد و تنهــا چنــد مســأله باقــی مانــده اســت کــه منتظــر نظــر اراده 
سیاســی اســت کــه بــا اختــاذ تصمیم سرنوشــت ســاز در ایــن زمینه، مســئولیت 

نهایــی را متوجــه دولــت رئیســی یم کنــد.
در ایــن زمینــه، ایــن مقالــه تــالش دارد تــا وجــوه اتفــاق و اختــالف میــان ایــران و 
ایــاالت متحــده بعــد از شــش دور مذاکــرات ویــن را مــورد بررســی قــرار دهــد و 
ضمــن پرداخــن بــه فرصــت هــای موجــود پیــش روی دولت رئیســی در مســأله 
برجــام، و همچنیــن آینــده گفتگوهــای ویــن در دولــت رئیســی، بــه ایــن ســؤال 
اساســی پاســخ دهــد کــه دولــت رئیســی بــا مســائل اختالفــی اساســی چگونــه 

برخــورد خواهــد کــرد؟

https://mfa.ir/portal/NewsView/644776/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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نخست: گفتگوهای وین، و موارد اتفاق و اختالف میان 
امریکا و ایران

شــش دور مذاکــرات ویــن کــه از مــاه آوریــل 2021 میــالدی آغــاز شــد، بــا 
ــت  ــان داده اس ــی، نش ــائل اساس ــیاری از مس ــورد بس ــق در م ــه تواف ــتیایب ب دس
کــه فرصــت بســیار بزرگــی بــرای احیــای برجــام اســت. بــه نظــر محمــد جــواد 
ــه  ــرف را ب ــته دو ط ــا توانس ــو ه ــن گفتگ ــران ای ــه ای ــور خارج ــر ام ــف وزی ظری
ــرای رفــع حتریــم هــا” نزدیــک کنــد. و "در  ــک توافــق محتمــل ب "چهارچــوب ی
مــورد حــذف هــزار شــخص اعتبــ�اری و حقیقــی و نیــز نهادهــای زیــر مجموعــه 
برداشــته  مــورد  در  همچنیــن  و  امریــکا  حتریمهــای  لیســت  از  رهــری  بیــت 
ــپاه  ــت و س ــده اس ــق ش ــی تواف ــی و بانک ــای نفت ــی از حتریمه ــش مه ــدن خب ش
پاســداران انقــالب نیــز از لیســت گروههــای تروریســتی خــارج خواهــد شــد". 
و در مقابــل، ایــران نیــز بــه تعهــدات برجــایم خــود بــاز خواهــد گشــت و غنــی 
ســازی اوارنیــوم ایــران بــه پاییــن تریــن حــد یعنــی بــه 3.67 تــزل خواهــد کــرد. 
ــل اول آی  ــانرتیفیوژ نس ــداد 6104 س ــا تع ــه تنه ــت ک ــد یاف ــازه خواه ــران اج ای
آر1" را مــورد اســتفاده قــرار دهــد و ســانرتیفیوژهای پیشــرفته کنــوین بایــد بــه 

ــوند. ــل ش ــ�ار منتق انب
ــده  ــل نش ــی ح ــی اساس ــأله سیاس ــن مس ــه چندی ــه اینک ــر ب ــه، نظ ــن هم ــا ای ب
و  اســت  نشــده  ممکــن  نهایــی  توافقنامــه  بــه  دســتیایب  هنــوز  باقیمانــده 
ــر ســر همیــن مســائل  اختالفــات اساســی میــان ایــاالت متحــده و ایــران نیــز ب
اســت. ایــران یم خواهــد اول تمــام حتریمهــا برداشــته شــود آنــگاه ایــن کشــور 
بــه تعهــدات برجــایم خــود بــاز یم گــردد. امــا ایــاالت متحــده حاضــر نیســت 
بــه گام  ایــران بدهــد و اصــرار دارد کــه حتریمهــا گام  بــه  امتیــازی  چنیــن 

برداشــته شــود؛ آنهــم فقــط حتریمهــای مربــوط بــه مســأله هســته ای.
ایــران یم خواهــد امریــکا تضمیــن دهــد کــه دولــت فعلــی و دولــت هــای آینــده 
ایــاالت متحــده بــار دیگــر از برجــام خــارج خنواهنــد شــد امــا امریکایــی هــا یم 
گوینــد کــه مقــررات و ســاختار داخلــی امریــکا اجــازه نــی دهــد در ایــن مــورد 
تضمینــی داده شــود. و قوانیــن بیــن امللــل نیــز نــی توانــد بقــای ایــاالت متحــده 

در برجــام را تضمیــن کنــد.

https://rasanah-iiis.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84-15/
https://rasanah-iiis.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84-15/
https://bit.ly/3r4r7Mn
https://bit.ly/3r4r7Mn
https://bit.ly/2Tx92dF
https://bit.ly/2Tx92dF
https://bit.ly/3w35yNi
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در واقــع، ایــاالت متحــده تنهــا بــرای احیــای برجــام بــه ویــن نرفتــه اســت. بــه 
همیــن ســبب در دور پنجــم و ششــم گفتگوهــا مســأله گنجانــدن بنــ�دی 
مبنــی بــر گفتگوهــای بعــدی در مــورد برنامــه موشــکی ایــران و رفتــار منطقــه 
ــانرتیفیوژهای  ــرای س ــل ب ــتور العم ــک دس ــید و ی ــش کش ــور را پی ــن کش ای ای
پیشــرفته ایــران و ذخیــره اورانیــوم 20 درصــدی و 60 درصــدی ارائــه داد. ایــن 
در حالیســت کــه ایــران یم خواهــد پیشــرفت های فنــی در زمینه ســانرتیفیوژها 

را حفــظ کنــد و افــزودن هیــچ بنــ�دی بــه برجــام را نــی پذیــرد.
ــن  ــرای بررســی پیشــرفت مذاکــرات کمیتــه ای تشــکیل داد و ای ــی ب تیــم رئیس
کمیتــه بعــد از ارزیــایب هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه تیــم گفتگــو 
کننــ�ده ایــراین بــه ریاســت عبــاس عراقــی در ویــن ضعیــف عمــل کــرده اســت. 
ــت  ــون نوب ــه و اکن ــرار گرفت ــران ق ــن ای ــوپ در زمی ــرات ت ــف مذاک ــا توق ــذا ب ل
ایــران اســت کــه در مقابــل خواســته هــا و نگرانیهــای امریــکا رفتــاری مثبــت از 
خــود بــروز دهــد و یــا اینکــه بــر موضــع سرســختانه خــود پافشــاری کنــد. دولــت 
روحــاین در مــورد برخــی مســائل از خــود نرمــش بــه خــرج یم داد امــا بــا ســرده 
ــایم  ــرات برج ــت مذاک ــی، مدیری ــت رئیس ــه دول ــا ب ــده گفتگوه ــدن پرون ش

ــا بــه شــمار یم رود. ــرای دولــت نوپ آزمــوین سرنوشــت ســازی ب

دوم: علل سپردن پرونده برجام به دولت رئیسی
نــی تــوان مســأله گفتگوهــا در ویــن را از رقابــت هــای جناجهــای داخلــی 
ــه  ــه ب ــه وزارت امورخارج ــی نام ــن سیاس ــر از حل ــن ام ــت. ای ــدا دانس ــران ج ای
مجلــس شــورای اســالیم در مــورد بیســت و دومیــن گــزارش مربــوط بــه 
مذاکــرات هســته ای بــه روشــنی پیــدا بــود. در ایــن نامــه کــه بــه رســانه هــا درز 
کــرد، توصیــه شــده اســت کــه پرونــده مذاکــرات هســته ای بــه دولــت ابراهیــم 
رئیســی ســرده شــود. علــی مطهــری نماینــده پیشــین مجلــس شــورای اســالیم 
نیــز از روحــاین و ظریــف خواســته بــود کــه امضــای توافقنامــه ویــن را بــه دولــت 
رئیســی بســپارد تــا دولــت آینــده همانطــور کــه ممکــن اســت امتیــازات برجــام 

را بــه نــام خــود ثبــت کنــد، تمــام مســئولیت نواقــص آن را نیــز بپ�ذیــرد.
ــه زین  ــی گمان ــاد و برخ ــه راه افت ــی ب ــاب رئیس ــد از انتخ ــه بع ــی ک ــا، حبث اساس

https://bit.ly/3h6p07u
https://bit.ly/3h6p07u
https://bit.ly/3xlrIvz
https://bit.ly/3xlrIvz
https://bit.ly/3xlrIvz
https://bit.ly/3dJbogn
https://bit.ly/3dJbogn
https://bit.ly/3dJbogn
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ــن  ــرات وی ــاین مذاک ــت روح ــر دول ــه اگ ــود ک ــن ب ــت ای ــت از آن داش ــا حکای ه
ــی از  ــت رئیس ــگاه دول ــد آن ــاء کن ــه را امض ــاند و توافقنام ــراجنام برس ــه س را ب
پیامدهــای منفــی بازگشــت بــه برجــام مــرا بــوده و در صــورت بــروز هرگونــه 
ــدازد.  ــایت راه بین ــور تبلغی ــت مان ــام یم توانس ــاره برج ــرای دوب ــت در اج شکس
امــا اگــر دولــت رئیســی ایــن توافقنامــه را امضــا کنــد، همانطــور کــه از مزایــای 

ــت. ــد پذیرف ــز خواه ــئولیت آن را نی ــردد، مس ــوردار یم گ آن برخ
ــن  ــر ای ــری ب ــا ره ــام و مخصوص ــرا نظ ــد و ظاه ــه ش ــه فیصل ــت، قضی در نهای
ــه  ــی را ب ــتاوردهای احتمال ــاز دس ــام و امتی ــای برج ــاز امض ــه امتی ــت ک ــر اس نظ
رئیســی بســپارد. بــه همیــن خاطــر دولــت روحــاین پیــایم دریافــت کــرد مبنــی 
بــر اینکــه نقــش ایــن دولــت در مذاکــرات بــه پایــان رســیده اســت. و بــه گفتــه 
ــرده  ــت ک ــیگنالی را دریاف ــن س ــالدی چنی ــارس 2021 می ــاه م ــاین او در م روح

بــود.
بــا ســرده شــدن پرونــده مذاکــرات بــه دولــت رئیســی، دولــت نوپــا ایــن شــانس 
را دارد کــه یب درنــگ حتریمهــا را رفــع کنــد. زیرا بعــد از شــش دور مذاکرات پیش 
نویســی تهیــه شــده اســت کــه چهارچــویب بــرای بازگشــت دو طــرف بــه برجــام 
را فراهــم کــرده اســت. و دولــت رئیســی ایــن فرصــت را دارد کــه بالفاصلــه بعــد 
از تشــکیل کابینــه، توافــق نهایــی را امضــا نمــوده و بــا ایــن کار بــه اولیــن وعــده 
ــوالین  ــت از ط ــرات و ممانع ــردن کار مذاک ــره ک ــر یکس ــی ب ــود مبن ــایت خ انتخاب

شــدن آن جامــه عمــل بپوشــاند.
ــی در  ــود دارد، رئیس ــی وج ــاع داخل ــام اجم ــای برج ــورد احی ــه در م ــه اینک ــر ب نظ
بازگشــت بــه برجــام بــا چالــش هــای داخلــی مواجــه نــی شــود و چــون احیــای 
برجــام بــا موافقــت هســته ســخت نظــام صــورت یم گیــرد، رئیســی بــه آســاین 

یم توانــد بــه اختــاذ ایــن تصمیــم سرنوشــت ســاز اقــدام کنــد.
ــا یم  ــی مهی ــت رئیس ــرای دول ــم را ب ــت مه ــن فرص ــام، ای ــای برج ــن احی همچنی
ــق  ــور رون ــاد کش ــه اقتص ــری، ب ــارهای حداک ــدن فش ــته ش ــا برداش ــه ب ــد ک کن
داده و وضعیــت اســف بــار معیشــت مــردم را ســامان دهــد. در نتیجــه، ضمــن 
فــرو نشــاندن نارضایتــی هــای روز افــزون مــردیم، بــرای جنــاج تنــ�درو پایــگاه 
مــردیم کســب کنــد. عــالوه بــر آن، او کــه انتخابــات مهندســی شــده تــا حــدی 
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ــور  ــور مذک ــه ام ــامان دادن ب ــا س ــد ب ــت، یم توان ــیب زده اس ــ�ارش آس ــه اعتب ب
ــردن  ــاکت ک ــن س ــه، ضم ــد و در نتیج ــامان ده ــز س ــود را نی ــخیص خ ــ�ار ش اعتب
ــا  ــا ب ــش ه ــش تن ــی و کاه ــ�ات داخل ــراری ثب ــا برق ــود ب ــان خ ــمنان و مخالف دش
خــارج، زمینــه انتقــال سیاســی یب تنــش بــه جایــگاه رهــری در صــورت مــرگ 

ــد. ــا کن ــه ای را مهی خامن
بــا ایــن همــه، رئیســی قطعــا بــرای کاهــش هزینــه احیــای برجــام از کارت هــای 
ــ�ده  ــره کنن ــم مذاک ــختی تی ــ�ه سرس ــرد. البت ــد ک ــتفاده خواه ــز اس ــه زین نی چان
ایــراین در ویــن و نیــز کاهــش ســطح همــکاری ایــران بــا آژانــس بیــن املللــی انــرژی 
اتــی بعــد از انتخــاب رئیســی، ســیگنالهایی بــود کــه جهــان دریافــت رئیســی 
در ایــن مســأله سرســختی بــه خــرج خواهــد داد. او بــا ایــن اقدامــات بــه عنــوان 
تاکتیــک هــای مذاکــره یم خواهــد قبــل از بازگشــت بــه ویــن، موضــع خــود را 
تقویــت کنــد؛ هرچنــد کــه او از مســائل منطقــه ای چــون جنــگ یمــن و مســأله 
ثبــ�ات در عــراق و ســوریه نیــز بــه عنــوان اهرمهــای فشــار در ایــن مذاکــرات بهــره 

خواهــد ُبــرد.

سوم: آینده گفتگوهای وین در سایه دولت رئیسی
علــی رغــم وجــود فضــای یب اعتمــادی و علــی رغــم اینکه رئیســی نماینــده جریان 
اصولگــرای رژیــم ایــران اســت کــه مأموریــت یافتــه بــا تصــدی مقــام ریاســت 
ــت  ــدیت و رویکــرد ضدی ــیده و صبغــه عقی ــه رژیــم خبش ــازه ب ــاین ت جمهــوری، ج
ــا  ــد، ام ــرار ده ــود ق ــی خ ــت خارج ــ�ای سیاس ــده را مبن ــاالت متح ــرب و ای ــا غ ب
بایــد گفــت کــه رئیســی در جایگاهــی نیســت کــه بتوانــد موضــع امریــکا 
ــت  ــه شکس ــا ب ــن گفتگوه ــر ای ــد. و اگ ــر ده ــته ای را تغیی ــرات هس در مذاک

ــود. ــد ب ــه خواهن ــن قضی ــی ای ــن اصل ــ�درو، متضرری ــاح تن ــد، او و جن بینجام
ــه  ــش گرفت ــته ای را در پی ــری هس ــاج گی ــت ب ــران سیاس ــه ای ــم اینک ــی رغ عل
اســت، امــا امریکایــی هــا بــر ایــن باورنــد کــه گامهایــی کــه ایــران در ایــن زمینــه 
ــوب یم  ــز خ ــی نی ــت. و رئیس ــت اس ــل بازگش ــاین قاب ــه آس ــت، ب ــته اس برداش
دانــد کــه جلوگیــری از دســتیایب ایــران بــه ســالح هســته ای خــط قرمــز جامعــه 
ــر  ــه حاض ــدون اینک ــام، ب ــای برج ــرای احی ــران ب ــر ای ــذا اگ ــت. ل ــل اس ــن املل بی
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شــود امتیــازی بدهــد، بــرای ایجــاد فشــار بــر طــرف هــای غــریب بــه تنــش هســته 
ای خــود ادامــه دهــد، ایــن رفتــار بــرای خــود رژیــم گــران تمــام یم شــود چراکــه 
ــه  ــبت ب ــری نس ــخت ت ــار س ــدن رفت ــرات، اداره بای ــت مذاک ــورت شکس در ص
ــی  ــه برخ ــد ک ــوب یم دان ــی خ ــد داد. و رئیس ــان خواه ــود نش ــپ از خ اداره ترام
قــدرت هــای منطقــه نیــز بــرای جلوگیــری از دســتیایب ایــران بــه ســالح هســته 
ای دســت بــه اقــدام خواهنــد زد، و اینکــه ایــن قــدرت هــا در مذاکــرات برجــام 
ســنگ انــدازی یم کننــ�د تــا ایــران را بــه انــزوا رانــده و حتریمهــای بیشــرتی بــر ایــن 

کشــور اعمــال شــود.
ایــران کــه در صــورت عــدم بازگشــت بــه مذاکــرات سرنوشــتی جــز حتمــل 
ــه میــز  ــدارد، اگــر دولــت رئیســی ب ــرت را ن ــی و حتریمهــای بیش ــزوای بیــن امللل ان
گفتگوهــا بازگــردد، در کنــار دســتاوردهایی کــه خواهــد داشــت، بایــد بــرای 
ــد. و  ــز بده ــازایت نی ــام، امتی ــا از نظ ــیر حتریمه ــن شمش ــام و برداش ــای برج احی
بــرای ایــن منظــور بایــد میــان مشــکالت سیاســی و اقتصــادی کــه بــا آن دســت 
بــه گریبــان اســت و میــان احیــای برجــام بــا شــرایط امریــکا و امتیــازایت کــه از 

ــد. ــی را برگزین ــد، یک ــب یم کن ــذر کس ــن رهگ ای
در طــی شــش دور مذاکــرات ویــن طــرف امریکایــی خواســت کــه ایــران توســعه 
موشــک هــای بــا تــوان حمــل کالهــک هســته ای را کنــار بگــذارد. هرچنــد 
روحــاین مذاکــره در ایــن مــورد را پذیرفــت، امــا رئیســی از اســاس بــا ایــن مســأله 
مخالفــت کــرد و انتظــار یم رود کــه در آینــده نیــز بــر همیــن موضــع خــود اصــرار 
ورزد. از نظــر رئیســی مســأله موشــک هــا، یــک مســأله حاکمیتــی و غیــر قابــل 
مذاکــره اســت. هیــچ کــدام از دولــت هــای پیشــین در ایــن بــاره امتيــ�از نــداده و 
دولــت هــای آینــده نیــز بــر همــان منــوال سرســختانه مقاومــت خواهنــد کــرد. 
طــرف امریکایــی و اروپایــی همچنیــن خواهــان گفتگوهــای تكميلــى در مــورد 
رفتــار منطقــه ای ایــران هســتن�د. اگــر قــرار بــود کــه ایــران بــا ایــن خواســته هــا 

کنــار بیایــد، قطعــا در دوره ترامــپ کنــار یم آمــد.
در بدتریــن حالــت، اگــر دولــت رئیســی سرســختی از خــود نشــان دهــد و 
ــده  ــاالت متح ــا ای ــد ت ــه ده ــته ای ادام ــری هس ــاج گی ــت ب ــه سیاس ــان ب همچن
ــت  ــه دول ــه ک ــاز آنگون ــد، ب ــی کن ــرم قبل ــان ف ــا هم ــام ب ــای برج ــه احی را وادار ب
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رئیســی گمــان یم کنــد، ایــن وضعیــت منجــر بــه کســب پیــروزی چشــمگیر 
بــرای ایــران نــی شــود و ایــران نــی توانــد همــان سیاســت هــای پیشــین خــود 
ــاالت  ــالدی، ای ــال 2015 می ــام در س ــای برج ــد از امض ــرا بع ــد زی ــه ده را ادام
ــز  ــرتى نی ــای بيش ــا حتریمه ــه اوبام ــرد، بلک ــو نک ــا را لغ ــا حتریمه ــه تنه ــده ن متح
وضــع کــرد. و اینگونــه بــود کــه عــدم پــای بنــ�دی ایــران بــه مفــاد برجــام، ســبب 
ــال  ــود. و احتم ــی ش ــود ته ــان خ ــالدی از ج ــال 2018 می ــام در س ــه برج ــد ک ش

ــت. ــرح اس ــز مط ــده نی ــناریو در آین ــن س ــرار ای تک
آچنــه ایــن ســناریو را تقویــت یم کنــد، ســخناین اســت کــه وزیــر امــور خارجــه 
امریــکا آنتــوین بلینکــن در کنگــره ایــراد کــرد مبنــی بــر اینکــه اداره بایــدن خبشــی 
ــادی از  ــار اقتص ــرم فش ــه اه ــی اینک ــد یعن ــظ یم کن ــان حف ــا را همچن از حتریمه
ایــران برداشــته نــی شــود. اساســا، ماهیــت حتریمهایــی کــه اداره ترامــپ وضــع 
کــرد بــه گونــه ای اســت کــه ســودی جــز صــرف احیــای برجــام نصیــب ایــران 
نــی شــود. زیــرا ســاختار برجــام بســیار آســیب دیــده اســت و ایــن امــکان وجــود 
نــدارد کــه بــه یــک بــاره همــان فــرم قبلــی برجــام بــدون در نظــر گرفــن مســائل 

اختالفــی دیگــر، احیــاء شــود.
و اگــر طرفیــن گفتگــو، نتواننــ�د در مــورد میکانیســی بــرای حــل مشــکل 
فعالیــت هــای برهــم زننــ�ده ثبــ�ات منطقــه ای ایــران و تهدیدهــای موشــکی ایــن 
کشــور بــه توافــق برســند، بــار دیگــر شــاهد برجــام یب روح خواهیــم بــود. و ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه برخــی قــدرت هــای منطقــه بــه طــور یــک جانبــ�ه علیــه 
ــگاه و منافــع امریــکا صدمــه  ــه جای ــد کــه هــم ب ــایت بزن ــه اقدام ایــران دســت ب
ــه  ــد ک ــد ش ــی خواه ــگ فرسایش ــک جن ــر ی ــران درگی ــم ای ــید و ه ــد رس خواه
ــس  ــد از پ ــی توان ــم ن ــاز ه ــا ب ــی حتریمه ــدن برخ ــرف ش ــورت برط ــی در ص حت

هزینــه هــای ایــن جنــگ بــر آیــد.
عــالوه بــر آن، ایــن فرصــت بــرای آمريــكاىي هــا فراهــم شــده اســت کــه جریــان 
تنــ�درو را کــه بــا انتخــاب شــدن رئیســی بــه عنــوان رئیــس جمهــور، تمــام ارکان 
ــن  ــا ای ــد. آنه ــرار ده ــا ق ــت، در تنگن ــه اس ــار گرفت ــران در اختی ــدرت را در ای ق
شــانس را دارنــد کــه یب درنــگ بــا تن�دروهــا بــه توافقــى انتقادناپذیــر در صحنــه 
داخلــی ایــران برســند. امــا اگــر ایــن فرصــت از دســت بــرود، یــک راه دیگــری 
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در پیــش روی خــود دارنــد و آن فشــارهای حداکــری، و نارضایتــی و حتریــک 
ـران  اـي اعرتاضــات مــردیم علیــه جریــان تنــ�درو و رهــر وشــايد ســوق دادن 
بــه تغيــرایت ریشــه ای در ســایه کاهــش پایــگاه مــردیم رژیــم بــا توجــه بــه 
ــالدی، و در  ــوری 2021 می ــت جمه ــات ریاس ــردم در انتخاب ــن م ــارکت پایی مش
ســایه گســرتش مــوج اعرتاضــات مــردیم بــه شــهرهای ایــران و وخیــم تر شــدن 
حبــران هــای آب و بــرق اســت. چــرا کــه وضعیــت کنــوین بســیار شــبي�ه وضعیتی 

اســت کــه شــاه در اوایــل انقــالب ســال 1979 میــالدی داشــته اســت.

نتیجه گیری
ایــن  بــه  ویــن اساســا  کــه موفقیــت مذاکــرات  تــوان گفــت  پایــان یم  در 
بســتگی دارد کــه طــرف ایــراین تــا چــه میــزان از خــود نرمــش بــه خــرج دهــد. 
ظاهــرا همــان پیــش نویســی کــه دولــت روحــاین بــا هماهنگــی مجلــس شــورای 
ــی و  ــای امنیت ــری و نهاده ــالع ره ــا اط ــی و ب ــت مل ــیون امنی ــالیم و کمیس اس
ــرای  ــخه ب ــان نس ــه، هم ــت یافت ــه آن دس ــداران، ب ــپاه پاس ــه س ــایم از جمل نظ
رئیســی آمــاده اســت. و اکنــون نوبــت رئیســی اســت کــه در مــورد فعالیــت های 
خصمانــه ایــران چــه تصمیــی یم گیــرد. قطعــا رئیســی بــرای اینکــه در مقابــل 
امتیازخواهــی هــای امریــکا مقاومــت کــرده و احیــای برجــام را بــا هزینــه کمــرتی 
اجنــام دهــد، و در مقابــل افــکار عمــویم داخــل اندکــی قــدرت نمایــی کنــد، الجرم 
در مســأله مذاکــرات از خــود ســر ســختی نشــان خواهــد داد. زیــرا نیــاز دولــت 
ــوی،  ــال ق ــه احتم ــت. ب ــاین اس ــت روح ــش از دول ــام بی ــای برج ــه احی ــی ب رئیس
قطعــا رئیســی تمایــل بــه احیــای برجــام دارد. امــا بــرای احیــای برجــام شــرایط 
جدیــدی از ســوی طرفهــای غــریب مطــرح اســت کــه اگــر رئیســی آن شــرایط را 
نپ�ذیــرد، الجــرم بایــد بــا فشــارهای داخلــی و خارجــی زیــادی دســت و پنجــه نــرم 

کنــد. 
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