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 مقدمه 
بود. توافق تا کنون دوام آورده، اما مشخص    رانیا  يتوافق هسته ا   ي سالگرد اجرا  ن یپنجم  2021  هیژانو  16

 ی، حتکایآمر  ي پیشینجمهور  سیدونالد ترامپ، رئنیست که براي مدت طوالنی دیگري پابرجا بماند یا خیر.  
توافق امضا   نیبدتر«توافق منعقد شده توسط دولت باراك اوباما را    ،2017خود در سال    سمت  ي تصد   زا  پیش

و سنگ تمام  آغاز کرد    توافق  نیا  هیهمه جانبه علارزار  ک  کیدولت ترامپ سپس  خوانده بود.    در تاریخ»  دهش
را مجددا اعمال و    یقبل  يم هایتحر  ،2018جانبه از برجام در سال    کیپس از خروج  متحده    االتیاگذاشت.  

به    بایکه تقر  زیبحث برانگ  یاقدام قانون   ک یبا  سعی کرد    2020سال    زییدر پاو حتی    وضع  يد یجد   يها  میتحر
 نابود کند. سازمان ملل متحد   تیامن يدر شورا توافق را به کلی اتفاق آرا رد شد، 

و    ییچندجانبه گرا  یترامپ نه تنها برجام را از پا در آورد، بلکه به اصول و مبان  يجمهور  استیسال ر  چهار
را    تیامن  ي شورا  تیو در برابر برجام به طور خاص تمامارساند. مانور آشکار دولت    بیآس  زیالملل ن  نیحقوق ب

بریتانیا را بر  که فرانسه، آلمان و    ییتا جاها بود    ییاروپا به مثابه هشداري براي  ترامپ  کرد. اقدامات    فیتضع
و اساس چندجانبه   هیکه پا  ییو نهادها  ندهایکنند که به حفظ فرا  د ی کات  یرسم  ه یانیبیک  در  آن داشت تا  

 ، متعهد هستند. تشکیل داده اند را  ییگرا

 برجام   يطرف ها   گرید  که   هیو روس  نی روابط با چ  ربدرست همانند اروپایی ها،  دولت ترامپ    کیتیژئوپل  عواقب
تصمیم گرفتند  اقدام معنادار در جهت محافظت از برجام    يبه جادو کشور ظاهرا  یافت.  گسترش    زین  هستند،

  که   یدشمننباید در کار  هرگز  استفاده کنند مبنی بر اینکه «ناپلئون بناپارت  شیوه معتبر  از  اندازه زیادي    تا
از نظر تا اندازه اي  و    یاسیاز نظر س  رانیکه اچرا  آنها جواب داد    ي. استراتژ، مداخله کرد»شودمی  مرتکب خطا  

 کرد   يخود را منزوتا اندازه اي  متحده    االتیا  2020سال    زییپا  چین و روسیه نزدیک تر شد. دربه    ياقتصاد
 قرار گرفت.روسیه و چین در کنار   ،تیامن يبرجام در شورا هیعلآن  اروپا در مخالفت با اقدامکه 

خود را گسترش   يهسته اایران هم فعالیت هاي  ،  يمتحده از توافق هسته ا  االتیا خروج  حال، پس از    نیهم  در
انطباق کامل یک سال پس از  2019در سال ایران . ه استقاطع تر شد  يمنطقه ا يها استیسداده و هم در  

آمریکا، نهایتا براي به دست   يها  میاز تحر  یناش  ياقتصاد  يها  بی کاهش آس  ياروپا برا و امید به    با برجام
زمان شکست آن از و اکنون    یج عقب نشینی کردآوردن اهرم فشاري در برابر غرب از تعهدات هسته اي به تدر

  انه یرا در خاورم  يرقاطعانه ت  يها  کیتاکت  نیهمچن  رانیافته است.  ایسال به چند ماه کاهش    کیاز    شیب
 ند. ه اکرد تیخود را تقو تیتندرو موقعمحافظه کار و  يجناح هاکرده و در داخل این کشور هم دنبال 

 است  دهیچیکامل پ يبه سازگار بازگشت

  ي جمهور  استیپس از انتخابات ر د یکاخ سفدر  ریی، طرفداران توافق به تغبرجامحمله دولت ترامپ به  پس از 
باراك اوباما بود، از طرفداران    يجمهور  سیمعاون رئکه در زمان حصول برجام    دنیبستند. جو باامید  ماه نوامبر  
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مشروط  برجام بازگرداند  متحده را به    االت یاه شمار می رود. او در کارزار انتخاباتی وعده داد  ب  برجامسرسخت  
 تعهدات خود عمل کند. نیز مجددا به  رانیا نکهیبر ا

اطلس    انوسیاق  در دو سوي  يهمکار  يا یبه اح  لیبا تما  همچنین  دنیبا  يجمهور  استیاروپا، چشم انداز ر  در
ابزارها مربوط می شود، عمدتا اعتقاد  به    شتریاهداف و بکه کمتر به  اختالفات  اروپایی ها وراي  است.  بوده  همراه  
درست به مثابه زمان  متحده    االتیو ا  اثر باشد که اروپوتواند م  یم  یتنها زمان  رانیدر قبال ا  استیکه سدارند  

 .همزمان عمل کنند حصول برجام، 

دو سوي اقیانوس    استی س  يچارچوب و نقطه مرجع برا  همچنان یک  برجام  2021  هیدر ژانوجهت، اکنون  به هر  
 ، یا خیرماند  می  پابرجا  همچنان  توافق  این مساله صرف نظر از اینکه  مانده است.    ران یدر قبال ااطلس و جهان  

 ت یفعالباره  در  یالملل   نی جامعه ب  یاصل  يها  یبه نگران  یدگ یرس  يبرا   ی فرمول اصل  برجامبه عالوه،  .  صادق است
 . را شامل می شود ییآزما یراستمهم تر از آن، و  تیمحدود یعنی رانیا يهسته ا

  دن یبازگشت دولت بابه معناي دشوار بودن  وجود دارد که    يتوافق هسته ا  يایاح  مسیراز چالش ها در    یانبوه
  م ی تحر   لیکه به دل  ياز بازگشت به انطباق کامل، جبران خسارت اقتصاد  ایران احتماال پیش.  استبه برجام  

در کاهش    يموثر  يرود ضمانت ها  یانتظار م  نیمچناست. هرا خواهد خومتحمل شده  ایاالت متحده    يها
لغو    يمتحده برا  االتیدر ا  یکاف   یاسیفشار س  ایکه آ  ستی حال، مشخص ن  نیدر همطلب کند.  ها    میتحر

مهم در برنامه هسته   تی محدود  نیچند   شته باشد یا خیر، چرا کهوجود دا علیه ایران    یمیتحر  میرژگسترده  
است که    ی بدان معن مسائل    نیشود. همه ا  یآغاز م  2023در سال  توافق  غروب    يبندهامرتبط با    رانیا  يا

برنامه هسته   ارتباط بادر    یاساس  يبا چالش هارا تحویل گرفته،    يجمهور  استیر  اکنون که سمت  دنیدولت با
 مواجه باشد.  رانیا يا

تر    دهیچیپ  انهیدر خاورم  و در نتیجه شرایط فراتر از مفاد خود توافق    یعوامل همچنین در نتیجه  برجام    يایاح
  ران یا  ریمس  رییتغش یافته و این  گسترمتحده    االتیاروپا و ادر نتیجه رویکرد  در منطقه    رانیاست. نقش ا  شده

برجام مسائل    نیاگرچه طرفپیچیده تر شده است.  به شدت  تر در منطقه،  قاطعانه    ياتژاستر  ک یبه سمت  
  ن یخورده اند. با توجه به ا  وندی دو پرونده به وضوح به هم پ  نیند، اما اه ارا از امور منطقه جدا کرد  يهسته ا
 . دشوار می کند را به شدت  يتوافق هسته ا يایاح يبرا یدر منطقه هر تالش  کیتیژئوپل ي، تنش هامساله

  



 بازگشت به دیپلماسی: چشم انداز توافق هسته اي ایران با دولت دموکرات آمریکا چگونه است؟  6 

 چشم انداز واشنگتن به توافق هسته اي چگونه است؟
 نویسنده: ایالن گلدنبرگ

در صورت بازگشت ایران به تعهدات هسته  که    کرد  لیابراز تما  يجمهور  استیانتخابات ردر مبارزات    دنیجو با
و    یپلماسید  تیاهم  بارهدراو همچنین    ) بازگرداند.برجاممتحده را به برنامه جامع اقدام مشترك (  االتیااي،  
فراتر از گفته    دنیبا. به عالوه،  ستصحبت کرده ایی براي ایاالت متحده  اروپا  روابط با متحدان  يبازساز  لزوم

که احتماال    و گسترش توافق است   تیتقو  يبرا  انهریسخت گ  یپلماسیبازگشت به برجام، به دنبال استفاده از د
، ران یا  کیاز جمله برنامه موشک بالستمهمی    يرفع چالش ها  يبرا  ی اضاف  يبا توافق ها  برجامتقویت    يبه معنا

.  درباره بندهاي مربوط به غروب برجام خواهد بود ها    یمختلف در منطقه و نگران  يآن از گروه ها  یبانیپشت
صحبت نیز  در منطقه    ها  تیفعالنشینی از  عقب  وادار کردن ایران به    يبرا  انهیخاورم  يشرکابا  همکاري  از    دنیبا

 ی پلماسیو د  ياستراتژنیازمند  باشد، اما آسان نخواهد بود و    یعمل  د یاشاهداف    نیبه ا  یابیکرده است. دست
 است. ماهرانه 

  2021سال  لیدر اوا  ها چالش
از جمله در هماهنگ کردن دیدگاه هاي  در آغاز کار خود در رابطه با چگونگی تعامل با ایران    دنیدولت با

و منافع   ی داخل  یاسیس  يهافشارچالش هاي جدي مواجه خواهد شد.  با    يو منطقه ا  یجهان  يو شرکا   یداخل
 است. ح هم مطر رانیا يو برنامه هسته ا انهیآن در خاورم  يها استیمتحده مربوط به س  االتیا یمل

  يدموکرات و اعضا  یخارج  استیکارشناسان س  انیبه برجام براساس اجماع ممجدد    وستنیپ  يبرا   دنیبا  تعهد 
شان دهنده  جهات ن  ياری، برجام از بسحقیقت . در  هاشتباه بود  کیبرجام  خروج از  است که  مبنی بر آن  کنگره  
 ن یبه مشکالت ب  یدگیرس  يبرا  يبه عنوان ابزار  یپلماسید  ییکارا  براي ست که دموکرات ها  یاگسترده  اهمیت  

 قائل هستند.  ینظام  يرویبا استفاده از ن د ی در تضاد شد  یالملل

  اتخاذ حداقل    ای برجام  براي پیوستن سریع به    دنیدولت بای تواند انگیزه اي براي  م  زین  موجود  یتیامن  يفضا
ا  یتقابل  ی کمترروش اولو  رانیبا  بهداشت    يبه بحران ها  یدگیرس بایدن  دولت    یاصل  يها  ت یباشد.  دوگانه 

  ی ناش   یخارج  استیس  يچالش هابایدن با  ،  هاآن  عالوه برخواهد بود.    19کووید  مرتبط با    يو اقتصاد  یعموم
درگیر است که همه این    ایدر اروپا و آس  یروابط با متحدان اصل  يبازساز   تیو اهم  نیرقابت با چ  شیاز افزا
  دن یدولت با کیاست که  د ی، بعزیم يرو  دهیچیمسائل پتوجه به د داشت. با نخواه تیاولو انهیخاورم بر موارد 

توسعه   در صورت ادامهدر همین حال،  متمرکز کند.    رانیا  يروخود را    يدوره کار  لیاوا  بخش اعظمبخواهد  
ذهن  تواند    ی م  ران یله اامس  فارس،  جیخل  ایدر عراق    يمنطقه ا   يباال گرفتن تنش هایا  ایران  برنامه هسته اي  

   دولت جدید را از دیگر موارد منحرف کند.

  ی قابل توجه   زانیرا به م  رانیکه احتمال بروز بحران زودرس با ا  ک یپلماتیتوافق د  ک یدر چنین شرایطی،  
تر  دشوار  يبه چالش ها   ی دگ یرس  يتواند رو  ی م  دیدولت جد آنگاه  رسد.    یجذاب به نظر م   اریکاهش دهد، بس
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  2021دوم سال    مهیدر ن  کایآمر  و  رانیابین  بلندمدت    يبه چالش هایک گروه مناسب براي رسیدگی  تمرکز و  
 آماده کند.

 واشنگتن گذاري  استیس

  خواهد داشت. نقش اساسی    دنیبرجام توسط دولت با  تیریمد   یدر چگونگجو حاکم سیاسی در ایاالت متحده  
بایدن احتماال دست کم در داخل حزب دموکرات فضاي مناسب تري براي رسیدگی به مساله ایران در قیاس  

  ی ترامپ، اکثر دموکرات ها حت ریاست جمهوري دونالد  پس از چهار سال  رد.  باراك اوباما دا  يجمهور  سیرئبا  
خودداري خواهند کرد. به برجام  بازگشت زودهنگام  با  مخالف  اطمینان و از    دنی بابه  محافظه کاران، احتماال  

از آن حمایت نمی کردند.  جانبه ترامپ    کی  مخالف بودند نیز از خروج  هیتوافق اول  هایی که با  دموکرات   یحت
 ن ی . ااستخوب  ه معناي یک سیاست گذاري  از برجام ب  تیاکثر قانون گذاران دموکرات، حمااز نظر  در واقع  
  . محبوب است   اریبس  نیشیپ   يجمهور  سی رئ  به شمار می رود که هنوز یکاوباما    یخارج  استیس  راثیتوافق م

بازگشت به    يبرا  رانیااز سوي  متحده به توافق بدون اقدامات متقابل    االتیجانبه ا  کیبازگشت  با این حال،  
کرات  دمو  شتریممکن است با مخالفت دموکرات ها روبرو شود. بتعهدات برجامی  به    تدریجی  ایانطباق کامل  

از طرح  ها   باخواستار مطلع شدن  بعد   يبرا  دنی دولت  برنامه توافق،  غروب  بندهاي  به    یدگیرس   و  يتوافق 
 هستند.   انهیآن در خاورم يها استی و س رانیا کیموشک بالست

جلب   رانیاخود در قبال    ياز استراتژرا  خواهان    يجمهور  تیتواند حما  یم  دنیدولت بامعلوم نیست که  هنوز  
در   ییخواهان با برجام نقش بسزا  يجمهور  د یمخالفت شد زیادي دارد چون    تی اهممساله    نی اکند یا خیر.  

گام   خواهد کرد توافق با ایران را یک  یسع احتماال    دنیخروج از توافق داشت. دولت با  يترامپ برا  میتصم
  انهیدر خاورم  ینظام  يگذار  هیمتحده در جهت کاهش سرما  االت یا  یخارج   است یجهت س  رییبا هدف تغ  يضرور

 ي از جمهور  یتواند مورد توجه برخ  ی م نشان دهد که این مساله    نیمقابله با چ  يبرا  شتریب  يانرژصرف  و  
احتماال در دستیابی   دنینرسد، دولت با  جهیبه برجام به نت  رانیو ا  کای بازگشت متقابل آمر  گر. اردیخواهان قرار گ

از حمایت داخلی بیشتري برخوردار خواهد شد. در نهایت، این احتمال وجود دارد که به یک توافق مشابه  
 استیس  درخواهان    يجمهور  تیحمانتواند    دنیبماند و دولت بادر ایاالت متحده به شدت حزبی    رانیله اامس

 .تعامل مجدد با ایران را به دست آورد

 ی الملل نی ب يها استیس
ایران    دنیبا  دولت با  مجدد  تعامالت  در  است  سامجبور  اسرائ  یالملل  نیب  گرانیباز  رینظرات  جمله  ، لیاز 

دائمی    ي. اعضاردیرا در نظر بگ  رانیو البته ا  5+1شامل    مانیهم پ  ي فارس، کشورها  جیخل  هیحاش  يکشورها
آلمان   به عالوه  امنیت  اروپا  نیتر  کینزد  ژهیبه وشوراي  از    ییمتحدان  برجام   وستنیپآمریکا  به  آن    مجدد 

در    یاصلبه توافق هسته اي ایران می تواند یک مولفه  متحده    االتی بازگشت ادر حقیقت،  کنند.    یمحمایت  
حال،   نیاست. با ا  دنی دولت با  يبرا  ت یاولو  کیشک    یب  کهشود    ی با اروپا تلق  سازي مجدداعتماد  يتالش برا

 روبرو خواهد شد.  يدیبا اعتراضات شد  انهیدر خاورممتحده به برجام  االتیمجدد ا  وستنیپ
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اسرائیل    اهوینتان  نیامیبني  ریوز  نخستوضعیت   او  نامعلوم است  2021در سال  در  مخالف سرسخت    کی. 
بوده است.    رانیا  هیترامپ علدونالد  دولت    ي»فشار حداکثر«اعمال  کارزار    یحامبا ایران و    يهسته ا  یپلماسید

ن کشور  ی ا  یبانیبه پشترا به صفر برساند و   رانیدر ا  ومیاوران  يساز  یغنایران که  با   ی، هر توافقاهویاز نظر نتان 
خود را به   يها  ینگران  توافق خوبی است. او   پایان دهد،  هیلبنان و سور  به ویژه   انهی در سراسر خاورماز متحدان  
. اگر  بگذارد  ریثتامتحده    االتیا  هاي  استیسخواهد کرد بر  و تالش    انیببا دولت جو بایدن    ی طور خصوص

  االت یروبرو شود، در روابط ا  دنیبا  ولتآشکارا با د،  د یبه چالش کش  2015همانطور که اوباما را در سال    اهوینتان
عین   . دربه خطر خواهد انداخت   ار  رانیا  قبالدو جانبه در    يهمکارتنش ایجاد خواهد کرد و    لی متحده و اسرائ

، دو مجلس سنا و نمایندگاندموکرات ها بر  با توجه به کنترل  به رغم دیدگاه دو حزبی به اهمیت اسرائیل  حال،  
بر سر   لیو اسرائ   کایآمر  ات اختالف. اگرچه  بعید است نتانیاهو فرصتی براي به چالش کشیدن بایدن داشته باشد

 تاثیر بگذارد. رانیا تعامل باه ایدن ببازگشت زودهنگام ب نمی تواند بر نامطلوب است، اما  رانیا

  دیبه شدت نگران ابتکار عمل جد   یو امارات متحده عرب  يعربستان سعود  ژهیفارس به و  جیحوزه خل  يکشورها
 يها  یگرفتن نگران  دهیمتحده با ناد  االتیاست که ا  نیترس آنها ا  نیتر  . بزرگهستند   رانیبا ا  کیپلماتید

استفاده   يهسته اگرفتن    از یامت  يها برا  میبه تحر  ربوط، از اهرم ممتحداناز    رانیا  تیحما  ژهیبه و   يمنطقه ا
  ی عمل  کردیسال گذشته شروع به رو  کیدر    تنش ها  ش یافزا  یدر پ  امارات  ژهیفارس به و  جیخل  يکشورهانکند.  

منافع آنها   به این شرط کهکنند  می  استقبال    د یجد   کیپلماتیاز ابتکار داحتماال  و    ند کرد  رانیتر در مذاکره با ا
قرار    زین توجه  ترجدریگ بمورد  احتماال  آنها  مخالفت  یم  حی.  به صورت خصوص  دهند  را  فضا   انیب  یها   ي و 
 کنند. جادیگو او  گفت يبرا يشتریب

برسد و   رانی ابا  قابل قبول    یبه توافقیاد شده،    يها  تی ضمن مقابله با محدودمجبور خواهد شد    دنیبا  دولت
رسیدگی  از برجام  آن  پس از خروج  واشنگتن  تهران به    قیعم  ياعتماد  یچند سال گذشته از جمله ب  راثیمبا  

 کند. 

 يهسته ا یپلماسیدر د  هیاول يها گام

بر   رانیبا ا  کیپلماتیمجدد د  يهمکار  يرا برا  هیگام اولباید    دنیدولت بایاد شده، احتماال    ییایتوجه به پو  با
 مختص خود را دارند.  یموارد مثبت و منف  عتایدارد که طب یاقدام نیچن يبراچندین گزینه و  دارد

که با توجه به سطح سفر    زیآم  ضیتبع  تیبردن ممنوع  نیاز ب:  متعهد شود  هیاولاقدام  به دو  می تواند    دنیبا
ب  االت یا  ی بهران یااتباع  سفر   ا  يگرید  تیاز هر جمع  شیمتحده احتماال   به تعهد    ؛ وگذاشته  ریثات  انیرانیبر 

  ی الملل   نیب   يبانک ها  يبرا   یکانال اختصاص  جادیاو    19کووید    در ارتباط با مقابله باتحریم ها    يفورتسهیل  
  به   یدر دسترسها    یرانی کمک به ا  يبرا   یخدمات   يشرکت ها  ریها و سا  مهیب  و  حمل و نقل  ي شرکت ها  و

ست،  نیانجام دهد هنوز مشخص    د یبا  دن یکه دولت با  یاقدامات   یفن  اتیدرمان. اگرچه جزئخدمات بهداشت و  
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در ترغیب ایران به همکاري این است که ایاالت متحده دست کم در برابر اینگونه تعامالت  عامل    نیتر  مهم 
 الزم براي همکاري به ایران را بدهد. اعتماد نایستد و به بخش خصوصی تجاري 

 یی تنش زدا  يدر منطقه برامناسبات «تسهیل در برابر تسهیل»  شامل    د یبا  هیاول  کیپلماتیاقدام دگونه    هر
الزم نیست این مناسبات مفصل باشند، اما ایران باید موافقت کند که از  پس از حوادث سال گذشته باشد.  

 را   یمانیقاسم سلترور سردار  مانند    یاتیعمل  اقدامات تحریک آمیز بپرهیزد و ایاالت متحده هم تضمین بدهد 
ا  ن یاز ا  یخود اطالع دهد که به عنوان بخش   يمنطقه ا  يبه شرکا  د یباهمچنین  متحده    االتیانجام ندهد. 

 کنند. ي دار شتنیخوکه آنها انتظار دارد از ، یررسمیغتناسبات 

بازگشت دو جانبه ،  یدارد. اول  نهیگز  ن یمتحده چند   االتیا  د یدولت جد   ایران هم  يپرونده هسته ارابطه با    در
  ي برنامه هسته ااز  ها    می در تحر  فیتخف  بدین ترتیب که تهران در ازاي  به توافق است  رانیمتحده و ا  االتیا

اهمیت چندجانبه    یپلماسیداز نظر بازگشت واشنگتن به    ییمتحدان اروپا  که این مورد براي  نشینی کند عقب  
 . قرار بگیردخواهان  يجمهورحمایت دارد اما احتماال چندان مورد 

بر  کوچک  ی توافق ،  یدوم میانجی گرانه  تالش  مشابهم  اجتر مشابه  رئ  2019سال    هاي   سیامانوئل مکرون، 
  م تحری   تسهیل نسبی ازبسته    ک یی تواند  م  یتوافق  نیچن  ؛روحانی استدولت ترامپ و    نیب  ،فرانسه  يجمهور

به    ران یارا براي ایران فراهم آورد. دسترسی    ینفت  يها   میاز تحر  يمحدود   را شامل شود که امکان معافیتها  
می   تر توافق کوچک .هم می تواند کمک کننده باشد  در خارج از کشور آنمسدود شده  يحساب هابرخی از 

تر  تواند  را فراهم م کاهش  امکان  که    باشد  نهیگز  نی ساده  تواند    آورد و  یتنش زودهنگام    يشرکا  يبرا می 
بازگشت   به اندازه  5+1  ياعضااگرچهه این گزینه براي برخی از    هم قابل پذیرش باشد.  انهیدر خاورم  ییکایآمر
  ی ترامپ استقبال م   يها  پس از سال  یپلماسید  يایاز احمچنان  آنها ه اما  ،  مطلوب باشد به برجام    میتقمس

 کنند.

غروب، محدود کردن برنامه بندهاي    دیبرجام و تمد   مبتنی بر  يد ی توافق جد باره  در  يسوم مذاکره فور  نهیگز
در قیاس با    شتریب  يها  میتحردر مقابل با لغو  متحده    االتیاست. ا  يو رفع اختالفات منطقه ا  رانیا  یموشک

حوزه   زفراتر ا  ییها  زهیانگ ارائه    احتماال نیازمند   نهیزم  نیدر ا  تیبه موفق  یابی. دستبرجام اولیه موافقت می کند 
استفاده امکان    ياستراتژ  ن یااز سوي دولت بایدن به تهران خواهد بود اما    یتیدر صحنه حساس تر امن  ياقتصاد

،  ل یاسرائ  ياز سو فراهم می آورد و  دولت ترامپ    يفشار حداکثر  ارزار اعمالک  قیشده از طرایجاد    ياز اهرم ها
 استقبال قرار خواهد گرفت.  دخواهان در کنگره مور يعربستان و جمهور

در روند بازگشت ایاالت متحده و ایران به تعهدات برجامی، اروپایی ها مهم ترین نقش را ایفا می کنند و اهمیت 
دو طرف درگیر توافق    تعامل با  قیها از طر  نه یگز  شتریهرچه ب، براي حفظ  ال گذشتهچهار س  به مثابهدارد که  

متحده    االتیا  هیثانو  يها  میتحرتالش هاي اروپا تا این لحظه نتایج متفاوتی داشته چرا که تاثیرات  .  تالش کنند 
شده است. تنها حمایت    ياقتصاد  یمنافع واقع  عمل به تعهدات به ایران در ارائهاروپا مانع از    یدر بخش خصوص
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تنش ها در کاهش روند    يدار  یتفاوت معنبود که  اروپا    هیو اتحاد  -بریتانیافرانسه، آلمان و    -3اي  سیاسی  
بهترین گزینه این بود که اروپایی ها پیش از روي کار آمدن    ایجاد کرد و مانع از فروپاشی نهایی توافق شد.

  آغاز کنند.ا براي گفت و گوها بایدن مراحل اولیه ر

 بلندمدت تر کردیرو
به   رانیمتحده و ا  االتیا  نیب  شتریتعامل ب  ولی که از سوي یکی از طرفین برداشته شود،گام اهر گونه  پس از  

 ازپیش    ن یمتحده همچن  االتید. اشخواهد  متوقف    رانیدر ا  2021  يجمهور  استیانتخابات ر  تا  ادیاحتمال ز
زمانی مکث خواهد کرد تا همه سمت هاي اصلی و تاثیرگذار در دولت جامع بلند مدت،    ياستراتژ  کیپیشبرد  

  است که   یمعندان احتماال ب  ن یارا بشنود.  متحدان  صورت بگیرد و نظر  گسترده    یداخل  يبازنگر  ک یپر شوند،  
کار    يدر ماه اوت رو  رانیا  د ی (دولت جد در کار نخواهد بود.    2021تا اواخر تابستان    يجد مذاکرات یا تعامل  

 . خواهد بود  يفراتر از موضوع هسته ا اریدستورکار بسگسترده مطرح باشد، احتماال  تعامل زمانی که ). د یآ یم

 حال،   نیخواهد ماند. با ا  یمتحده باق  االتیاول ا  تی اولو  یاز نظر منافع جهانهمچنان    رانیا  يهسته ا   برنامه
تنش در دولت دونالد ترامپ  سقوط برجام    یاصل  لیکه دلاین موضوع در آمریکا به مرور مدنظر گرفته می شود  

حل نشده باقی مانده   رانیآن با ا يا انهیخاورم يمتحده و شرکا االتی ابین که بوده  یموضوعات   ریساها بر سر 
و تمرکز فکري  بود و به قدرت    يد یجد اتفاق    يمذاکرات هسته ا  کهاوباما  باراك  دولت    يها  سال  رخالفباند.  

توافق عدم گسترش   یحیو ترج  نانهیواقع ب   يپارامترهاروي  امروزي  گذاران    استیداشت، س  ازیکامل دولت ن
 ران آسانای با    يکه مذاکرات هسته ا  ستیبدان معنا ن  نی. امتمرکز خواهند شد   رانیبا ا  يهسته ا  يسالح ها

 ر ی ساو به  فراتر رود    يمتحده وجود داشته باشد تا از ابتکارات هسته ا  االتیدولت ا  اراده کافی در  د ی، اما بااست
سر و صدا    یب ،  2019  سال  تنش ها  یفارس در پ   جی آن در خل  گانیاز همسا  یو برخ   ران ی. ابرسد موضوعات  
کمک    يا  قه منط  طیشرا  رییتغ  هتواند ب  یم  که این مسالهاقدامات تنش زا را آغاز کرده اند    بارهدرگفت و گو  

 کند. 

فارس از جمله   جیخل  هیحاش   يکشورهاالزم است  گسترده تر،    يمنطقه ا  يگوو    گفت  کیبراي ثمربخشی  
؛ با این رند ی بگتحت کنترل  ها را    ند یاز فرآ  یبرخ  در هر چارچوب مذاکراتی حضور داشته باشند و حتی  رانیا

  ن ی ب   صومتخ  یبا توجه به سابقه طوالن  داشت.خواهند    يمرکزنقش  همچنان  منطقه  خارج از    گران یبازحال،  
  ی متحده است، منطق   االتیا  يدهایاز تهد   ی عمدتا ناش  رانیا  یتیامن  يها  ینگران  نکه یو ا  رانیمتحده و ا  االتیا

متحده    االتیا  بافقط    رانیاست ا  د یبع  ،وجود  نیباشند. با ا  ییگوو    گفت  نیاز چن  یها بخش  ییکایاست که آمر
چارچوبی    ،نیخواهد بود. بنابرا  يمنزو  ی راتمذاک  نیدر چن  مذاکره کند، چونفارس    جیخل  یعرب  يو کشورها

خواهد بود. البته قابل قبول  طرفین  همه    يبرارا شامل شود، احتماال    5+1  نیمنطقه و همچن  یاصل  گرانی که باز
 ر یدرگ  یمختلف  گرانیباز  ،بود و بسته به موضوع   دنمذاکرات و تعامالت قابل توجه دوجانبه خواه  شتریبدر عمل،  

چون پیشتر در رابطه با یمن با    داشته باشد   ينقش سازنده ا  يروند   نیتواند در چن  یم   اروپا  آن خواهند شد.
  ک ی کشور را به    نیانیز    هیدر سور  ژهیبه و  انهیدر خاورم  هیروس  ندهی نقش فزاایران وارد گفت و گو شده است.  
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بتواند در  در اتاق است تا    هیخواهان حضور روس  رانیخواهد کرد. ا  لیتبد   هاگوو    ر گفتشرکت کننده مهم د
 ایستادگی کند. متحده و اروپا  االتیا يها دگاهید برابر

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یگو م و  کار گفت دستور

  یی جدا  يها   از گروه  تیاز جمله قطع حما  گریکد ی  یدر امور داخل   رانیفارس و ا  جی خل  يعدم مداخله کشورها  -
 ؛ خرابکارانه يطلب و کارزارها

 ؛ینفت یاتیح يها رساختیحمله به ز  در آب هاي منطقه و تعهد به خودداري از  ییتنش زدا -

 ؛ یمتعارف از جمله موشک  حاتیکنترل تسل يمنطقه امناسبات  -

 ؛یالملل نیبمشترك  يساز یو غن  يمنطقه ا يهسته ا  یبازرس يها میرژ -

 ؛ هیو سور منی يدادن به جنگ ها انیپا يکاهش تنش برا يسازوکارها -

 ؛در عراق و افغانستان  رانیمتحده و ا االتیا يکاهش تنش ها -

 ؛ یزیست  ط یمحمسائل  و    19کووید    يریهمه گ  يها  یمانند نگران  ی به موضوعات فرامل  يمنطقه ا  يپاسخ ها  -

  ر ییتغ يتالش برا يبه جا ییتنش زدا يبرا یمتوسط  يباشد و در چارچوب گام ها نانه یواقع ب د یگو باو  گفت
به   يند ی فرآ  نیاگر چنصورت بگیرد.    رانیبا ا  »معامله بزرگ«به    یابیدست  اي ومنطقه    یاساس  يریجهت گ

گوها را و    توان گفت  یگذشت زمان، م   با  .منجر شود  یاساس  راتییتغ  بهتواند    یم   تیرود، در نها  شیپ  یخوب
 ی ران یمقامات ا  نکهیدر حال حاضر تصور ااما    ؛د ونشرا نیز شامل    لی اسرائ  ای  هیبه طور بالقوه ترکتا  گسترش داد  

 . دشوار است ،شوند  ریدرگیکدیگر با  مایمستق یلیو اسرائ

و گسترش بالقوه توافق    دیتجد تمرکز بر  با    یدوم  ریتوانند مس   یم  رانیو ا  5+1،  هاگوو    گفت  ن ی موازات ا  به
عجله اي براي چنین مذاکراتی وجود  ،  ردند هر دو به برجام بازگ  رانیمتحده و ا  االتیکنند. اگر ا  جادیا  يهسته ا

له هسته ا مس  تیاهم  و.  به بندهاي غروب مربوط می شودتوافق  ولفه  م  نیتر  مهمنخواهد داشت. در حقیقت،  
حل اختالفات  آن را به    توان  یاست که نم  یاتیح  اي  دازهمتحده به ان  االتیو ا  ی منافع جهان  ي براایران    يا

 کرد.منوط  يمنطقه ا

 گیري  جهینت

با    شتریب  ی پلماسید  قیو از طربپیوندد  برجام  به  واقعا مصمم است مجددا    دنیرسد که دولت با  ینظر م  به
. مذاکرات به  ستی، اما روشن ن  ری. مستقویت کند آن را    انهیمهم خاورم  گرانیو باز  5+1عضو    ي، کشورهارانیا

مکن است در نهایت  متحده م  االتیو ا  رانیموجود در ا  يها  تیدشوار خواهد بود و محدود  یطرز باورنکردن 
متحده    االتیا  نیب  یچند سال گذشته به عنوان پل ارتباط  دراروپا  غیرممکن سازند.  ی را  توافقحصول هر گونه  

ادامه    یتیحما  شتواند به همان نق  یم است و  داشته    ینقش اساس   ت یشدن وضعتر    می خوو ممانعت از    رانیو ا
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در نظر  رانی متحده و ا االتیا یپلماسید يایکمک به اح يبرا يمثبت ترالزم است دستورکار دهد، اما اکنون 
 . بگیرد

  



 بازگشت به دیپلماسی: چشم انداز توافق هسته اي ایران با دولت دموکرات آمریکا چگونه است؟  13 

 سیاست ایران در دوران بایدن تحت تاثیر دوران ترامپ است
 احمدیان حسن نویسنده: 

  ژه یو غرب به و  رانیساله ا  نیچند   ياعتماد  یغلبه بر ب  يبرا  یابزار و چارچوب  برجام،  رانیدولت ااز دیدگاه  
ه و به  دقیقا عکی این نتیجه را در پی داشت  يسرنوشت توافق هسته ابا این حال،  .  ه استمتحده بود  االتیا

توافق تا    ندهیاز آن است که آ  یحاک  رانیدر ا  اتحثا بم.  منجر شده استسابقه    ی ب  یاعتماد به سطح کاهش  
در همین    متحده و اروپا منوط است.  االتینقض آن توسط ا   لیو دل  یگذشته و چگونگاندازه زیادي تحت تاثیر  

 حال، روي کار آمدن دولت بایدن سبب شده چشم انداز دیپلماسی تجدید شده وجود دارد.

  مفیدموضوعات    ریسا  بارهبا غرب در  تاز تعامال   يد یدور جد  یحت  ای   دیتوافق جد   ک یبه  ران تا چه حد  ای  نکهیا
این کشور که  بستگی دارد    یتیفور  زانی، به مروي خوش نشان دهد خود    يو منافع اقتصاد  یمل  تیامن  يبرا

توسط دولت    استیس  رییکه تغ  ستیبدان معنا ن   نیکند. ا  یبرجام احساس م  یا احیايمذاکره مجدد  درباره  
ه  دیجد  واشنگتن  م  چیدر  در  ایران  سبا حتاثیري  در  داخلی  مباحثات  داشت.  نخواهد  تهران  و  از  ات  شک 
احساس  در برجام    یغرب  يبا طرف ها  خود و توافق  یمل   ت یامن  نیبایران  که    ي وند یپگسترده درباره    هايد یترد

در برابر لغو متقابل    یاقدام   نوانبه عتوافق هسته اي  به    رانیوجود، بازگشت ا  نی. با امی کند، حکایت دارند 
  ی عال   يتوسط شوراپیشتر    است که  یم یتصم»  انطباق  در برابرانطباق  تحریم ها یا اقدام ساده تري مانند «

به  تایید شده است. از این رو،  ،  رانیا  معظم، رهبر  يخامنه ا  یاهللا عل  تیآاز سوي  و    بیتصو  رانیا  یمل  تیامن
م اگر  رسد    ینظر  آمرکه  باحقیقتا    کایدولت  دا  زگشتقصد  را  برجام  به به  ایران  ترغیب  فرصت  باشد،  شته 

 بازگشت از عقب نشینی از تعهدات برجامی را دارد. 

است.    رممکنی، غکشور  نیا  اتیبه شکا  یدگ یبدون رسبه تعهدات برجامی  به انطباق  ایران  کامل    بازگشتتصور  
 دیرا نقض کرده اند با  يکه توافق هسته ا   ییکشورهارئیس جمهوري حسن روحانی تاکید کرده  سو،    کیاز  

  ی که حت   تاز آن اس  یحاک ایاالت متحده  در    اتحثابم،  گرید  ي را جبران کنند. از سو  ران یخسارات وارده به ا
این احتمال وجود  ،  قتیدر حق توافق در کار نخواهد بود.  و شرط به    د ی ق  یبازگشت ب  هم  دنیدر دولت جو با
  اهرم   ي» دولت دونالد ترامپ به عنوانحداکثر«اعمال فشار    کردیرو از    دنیبا  یخارج  استیسدارد که گروه  
خواهد  به برجام    عیسر  شتاحتمال بازگ  معناي کاهشکند که به  استفاده    شتریب  ازاتیگرفتن امتفشاري براي  

 بود. 

 میراث ترامپ: فروپاشی تعامالت ساختاري 
با    اتحل مناقش  يبرا  یبه عنوان چارچوب  »تعامل سازندهاز «  2013سال  کارزار انتخاباتی    درحسن روحانی  

همچنین وعده ایجاد تنوع  و  ا.  دو طرف یاد کردروابط پرآشوب    یو به طور کل  رانیا  يغرب بر سر برنامه هسته ا
به    5+1را مطرح کرد. اگرچه تصمیم ایران به تعامل با    یدر اقتصاد جهان  آنادغام مجدد  در اقتصاد ایران و  
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حاصل شده است. به    یتعامل سازنده روحان  جهیدر نت   برجام پیش از ریاست جمهوري روحانی برمی گردد، اما  
 می نگریسته است.عالوه، رهبري ایران به برجام به عنوان سازوکار اعتمادسازي با قدرت هاي غربی 

  انتظار داشت  رانیکه ا  مزایاییروح معامله را از بین برد و    2018  سال  متحده از برجام در ماه مه  االتیا  خروج
 ی خارج  استیسدر    کردیرو  کی وه تعامل سازنده به عنوان  بالق  يایمزادر پی نداشت و منطق آن ناپدید شد و  را  

  متحده  االتیادر نتیجه خروج ، برجامیعنی  ، یثمره دولت روحان نیتر یاصلتوجه به اینکه . با را زیر سوال برد
 یمخالفان روحانبلندتر     يند. صدا ه اگرفتبه شدت قدرت    رانیدولت او در ا  استیمنتقدان ساز توافق نابود شد،  

 امتیازدهی از سوي ایران است.یت در محدود يمعناهم به 

تحمل سال پس از    کی، تهران  کایآمر  يفشار حداکثراعمال    استیو سدر ایران    یداخل هاي  مخالفت    جهیدر نت
شروع به   حداکثري روي آورد ومقاومت    استیبه س  کیداد و از صبر استراتژ  رییخود را تغ  ریمسآسیب ها  

البته به روش  اتکاهش سطح تعهد  ا، کردریبرگشت پذ   یخود  ا  کردیرو  نی.  اهرم   جادیگام به گام در جهت 
 . ها بود ییو اروپا آمریکادر برابر  يفشار

 است مجدد برجام در حال بررسی  ران یا

  ي ها   یکاستتوافق است و    تیعدم موفق  ومتحده    االتیا  ینیفراتر از عقب نش  رانیدر ا  برجام  بارهدر  اتحثابم
 ي شتری، ترامپ با موانع ب وجود نداشتها    ی کاست  نی ا  اگر است که    ن ی ا  یبحث اصل توافق را نیز در بر می گیرد.  

تعهدات خود  در خروج از توافق مواجه می شد و سه کشور اروپایی طرف برجام هم به سادگی در عمل به  
 کردند. ینم  یکوتاه

منتقدان و داوران  ،  انمخالفرا می توان به  مشارکت دارند  در مباحثات بر سر برجام  که    رانیدر ااصلی    گروه  سه
اهرم   و باور دارند که برجامانتقاد    از کلیت توافقترده  گس  به طور  يکرد. مخالفان توافق هسته ا   يدسته بند 

گروه   نی. ا رسانده است بیآسکشور    ن یا  یمل  تیبه امن  کیو از نظر استراتژرا کاهش داده    رانیفشار و قدرت ا 
منع   مانی و پ  یپروتکل الحاقحتی خروج ایران از    از مخالفان  ی. برختوافق هستند از    رانیخواستار خروج کامل ا

 و قدرت  رانیا  نیتوافق متعادل بیک  . از نظر آنها،  را مطرح کرده اند )  ان.پی.تی(  يهسته ا   يسالح ها  رشگست
لزوما مخالف تعامل با غرب آنها  رساند.    ینم  رانیبه ا  یاست و هرگز سود واقع   رممکنیغ  بایتقر   یغرب  يها
 هستند.  نیبدببه نتیجه ، اما ستند ین

آنها طرفدار  تمرکز دارند.    از سود وعده داده شده  رانیا  در سود بردن  یعمل  يها  یبر کاست  شتریب  منتقدان
می تواند فرصتی براي احیاي   دنیبا  دولتمعتقدند که  و    ها هستند  ی ناکام  نیغلبه بر ا يبرا  ییرهایمس  افتنی

 االت یادموکرات  با دولت    رانیعامالت امجدد ت   يریدر شکل گمی توانند    ادیگروه به احتمال ز  نیاباشد.    مبرجا
 . تاثیرگذار باشند متحده  

ی را  امنیت  مسالهی می دانند که  چارچوبآن را ،  در درجه اولدارند و  تمرکز   برجام  ی تیامن  يبر جنبه ها  داوران
  ران یا  يهسته ابرنامه  بن بست بر سر  ، متوقف کردن  دگاهید  نیبر اساس ا  .از بین بردایران    در دیدگاه ها درباره
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گرچه داوران به طور قابل ا.  ه استران در مذاکره بودای  یاصلو از بین بردن خطر جنگ، دستاور    در کوتاه مدت
توافق اتفاق نظر دارند، اما اینطور استدالل می کنند که اگر مساله هسته   يها  یکاست  بارهبا منتقدان در  یتوجه

  ي صدا تشکیل دهد.     رانیا  هیعل  یالملل  نیائتالف ب  ی توانست یکاي ایران همچنان امنیتی مانده بود، ترامپ م
آغاز عقب نشینی ایران از تعهدات برجامی اما با  ،  بوده  رگذاریثاتتوافق  از    رانیخروج اممانعت از  در  این گروه  

   .یافته استکاهش نفوذ این گروه  

در رابطه با برجام، یک مساله مهم وجود دارد و آن این است که اکنون همه طرفین آن، از آمریکا که از توافق  
حقیقتا  خارج شده، تا طرف هاي اروپایی و روسیه و چین و همچنین ایران، به این نتیجه رسیده اند که توافق 

جامیده است و اکنون، همه امضاکنندگان  نقص هایی داشته و همین نقص ها بوده که به دردسر هاي کنونی ان
 باید با یکدیگر براي احیاي توافق هسته اي تالش کنند. 

 برجامنقص هاي 
بر سر چهار مساله به عنوان نقص هاي اصلی برجام توافق نظر   رانیادر    یاسیس  يگروه ها و جناح هابیشتر  
تسهیل  و    يمواز   يها  میتحر  ،درهم شکسته  یچارچوب قانون،  طرفه  ک ی  یهینامتقارن، اقدامات تنب  ياجرادارند:  

در  و    يهسته ا  یپلماسیران در دتی ایآ  کرد یرو  ادیاحتمال ز  به  صینقا   نیرفع اتالش براي  ها.    م یتحر  توخالی
 خود توافق را شکل خواهد داد. قبال 

  ن ی آن است. در ا  منتقدان  ی اصلمسائل  از    یکی،  همزمان  ریغ  ییاز جمله تعهدات اجرا  توافق  نامتقارنماهیت  
شرایط سبب    نیاتعهدات برجامی خود عمل کند.  ها به    میتحرآغاز تسهیل  از    پیشمجبور بود    رانیازمینه  
با توجه  نقض کنند.  به رغم تعهد کامل ایران به آن،  اروپا توافق را    هیاتحاد  يمتحده و کشورها  االتیا  شد که

آن در پرداختن به  توافق مورد توجه قرار گرفته،  جمله طرفداران  به اینکه این مشکل از سوي همه جناح ها از  
 نقش تعیین کننده خواهد داشت.  رانیاتی آ کردیرو

  ش ی افزا تعهداتش و  با    رانیانطباق ادر نظر گرفته شده در توافق تنها براي    یهیتنب  اقداماتمساله دیگر اینکه  
  شیپدر آن  اروپا    هیاتحاد  ایمتحده    االتیاتوافق توسط  نقض  و احتمال  شده    یعدم انطباق طراح  يها  نهیهز

کنند:    یمتوافق اشاره    قارنعدم تبه شرایط اقدامات تنبیهی به عنوان شواهدي دال بر    يارینشده بود. بس  ینیب
  چ یامضا کنندگان عمال بدون ه  ریاما تخلفات سا  دارد،بر  زیادي در    نه یران هزای  يبراانطباق  که عدم    یدر حال

توافق مجازات هاي    يطرف هاایران احتماال خواستار آن خواهد شد که براي عدم انطباق همه  ست.  یا  نهیهز
 یکسانی در نظر گرفته شود. 

از اما مانع  بود،  برجام    از  ی الملل   نیب  یحقوق   تیحماشوراي امنیت به معناي    2231قطعنامه    ب یتصو  اگرچه
در ایران، توافق به تایید مجلس و شوراي نشد.  به دلیل قوانین داخلی این کشور  متحده    االتیاآن توسط  نقض  

 ک ی   ینیب  شیپخروج از توافق کافی بود.  ي براي  جمهور  سیرئ  مریکا یک دستور اجرایینگهبان رسید. اما در آ
 باید در نظر گرفته شود. است که ي متحده چشم انداز االتیا هیقوه مجر يالزام آور برا  یون چارچوب قان
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طرف    باتعامالت  در    کایدالر آمرمانعت از برگشت ایران از توافق هسته اي با استفاده از  ها، م  میتحر  رابطه با  در
به نظارت  تا زمانی که تسهیل تحریم ها به طور موردي  .  هیل تحریم ها پیش رودتواند همراه با تس  ینم سوم  

قطع   دولت ترامپ با.  ه باشد، نمی تواند مفهوم حقیقی داشته باشد داشت  یمتحده بستگ  االتیا  ی و حقوق   یمال
آنقدر بزرگ است که  له  امس  نیابازگرداند.  لغو شده را    يها  می، همه تحریجهان  یمال  نظامبه    رانیا  یدسترس

 خواهد بود.  رانیا يخواسته هافهرست در رسیدگی به آن قطعا و  گرفت  دهیآن را ناد نمی شود

تا    متحده  االتیا  مستقیم با  یچانه زن محکومیتدر مباحثات داخلی در ایران نقص هاي مطرح شده به معناي  
برجام در مخالفان  جداي از نقص هاي مطرح شده،  را دارد، است.    ها  م یتحر  یعنیخود    یابزار اصلزمانی که  

وجود ندارد.    ان.پی.تی  اضافی بربا تعهدات    رانیاموافقت    يبرا  یمنطق  کیاستراتژ  هیتوج  چیهایران معتقدند  
  معطوف شدواشنگتن    در برابر  ياهرم فشار  داشتنلزوم  روي  در تهران    اتحثابماز برجام،    کایاز خروج آمر  پس

همراه با توسعه مداوم    عقب نشینی از تعهدات هسته اي  ن یاانجامید.    يهسته ا  که به عقب نشینی از تعهدات
 ران یا«مقاومت حداکثري»  وجهی  سه    ياستراتژنفوذ منطقه اي آن،    شیافزاایران و    کیبرنامه موشک بالست

 دهد.  یم لیمتحده را تشک االتیاي حداکثر  برابر اعمال فشاردر 

 متعادل توافق کی يجو و  جست در
نقص    جبرانبه معناي لزوم    يتوافق هسته ا  يطرف ها  گریمتحده و د  االت یمذاکرات مجدد با ااز دیدگاه ایران،  

؛ تا زمانی که روند است  ن یاز ا  ی بخشفشار خود،  مجدد اهرم    یابیباز  هاي برجام است. تالش هاي ایران براي
آن نشان نخواهند    اتیبه شکا  یدگ یبه رس  یلیماتاروپا    هیمتحده و اتحاد  االتیاایران اهرم فشاري نداشته باشد،  

است؛ ایران دیگر به   برجاممتحده و    االتیا  هب  ران یا  کی استراتژجامعه  در  مشترك    دگاهیدمساله دیگر،  داد.  
براي همه طرفین الزام آورتر    یچارچوب قانون  کیتوافق موافقت نخواهد کرد و  جانبه  کیا اجراي  ب  2015مثابه  

 خواستار خواهد شد. را 

گام هاي   جیپس از مشاهده نتا   و تنهاگام به گام متقابل    کردیروتنها از طریق    در رابطه با مساله اول، ایران
توافق دیگر متحده به    االتیمجدد ا  وستنیپ  در زمانبه انطباق کامل  ایران  . بازگشت  پیشین اقدام خواهد کرد

 دهد.  رییرا تغ تیواقع  نیتواند ا ینم یضیدفتر ب رچهره د رییکه تغبه حدي است اعتماد نبود . ستین یعمل

با     االت ی اتوافق توسط    الزام آور که مانع نقض  یچارچوب قانون  کی  ین یب  شیدوم، اگرچه پ  سالهم در رابطه 
ن تخلفاهمه م  يقابل اجرا برا  يمجازات هاواضح و اعمال    یابیارزدست کم امکان  متحده شود دشوار است، اما  

مطابق  توافق    کی توافق را به عنوان    نیمتحده ا   االتیا   يسنا،  آل  دهی ادر وضعیت  .  باشد دلگرم کننده  می تواند  
 کند. می  بیمتحده تصو  االتیا نیبا قوان

جنبه   يبلکه براتاثیرگذاري انگیزشی آنها  به دلیل  نه تنها    د یبا  يو اقتصاد   یسوم، اقدامات مالباره مساله  در
یشبرد خواسته خود احتماال  ایران براي پ.  د نریمورد استفاده قرار گتوافق    يهمه طرف ها  در رابطه با  یهیتنب
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احتمالی همه موارد  براي    مشخص  يو اقتصاد  یمال  يمجازات هاتعیین  هم  هاي پیشین و  جبران خسارت  
 را خواستار خواهد شد. ندهیدر آتوافق نقض 

توافق هسته اي    اروپا  هیمتحده و اتحاد   االتیااز آنجایی که  کنند که    ی استدالل مها اینطور    یران یاز ا  ياریبس
در نظر    و دوام آوردنی تر راتوافق متعادل    کی براي    رانیاتقاضاي  چشم انداز  اکنون    دیبا  را نقض کرده اند، پس

، ی غرب  يها  تعهدات قدرت  در رابطه با اتفاق نظر دارد که  بر سر این مساله    رانیا  کیاستراتژ  جامعه .  رند یبگ
 تعهدات خود را زیر پا گذاشته اند. شرایط دیگر مثل قبل نیست چون آنها 

 دولت بایدناز  ران یا انتظارات
با این حال،  گردد.  می    بازایران    يبه توافق هسته اوعده داد    يجمهور  استیانتخابات ردر کارزار    دن یبا  جو

را   برجام  دموکرات  در حزب  دیگر  بسیاري  و  او  بهتراگرچه  احتمال    يبرا  لهیوس  نی همچنان  کردن  متوقف 
و   د یق  یدهد که بازگشت ب  ینشان ممی دانند، اما مباحثات درون حزبی    يبه بمب هسته ا  رانیا  دستیابی
دولت دونالد ترامپ براي تمدید  ه توسط  شد  جادیا  فشار  استفاده اهرم  يایمزااستفاده از  است.    یرواقع یشرط غ

و  غروب    يبندها امتتوافق  بوده است. دربارهاز    شتریب  ازاتیگرفتن  این مباحثات  از  نیز بخشی    ی توال   ایران 
 اختالف نظرهایی وجود دارد. زیاقدامات مربوط به بازگشت به انطباق ناقدامات 

اهرم فشار متقابل خود در برابر غرب و به ویژه ایاالت  در چنین شرایطی احتماال ایران به تالش براي تقویت  
توافق    کیدستیابی به « متحده و    االتی ا  يغلبه بر فشارها  ایران در  ی اصل  ریمس  نی ادامه خواهد داد. امتحده  
هسته   يها  تیفعال  رانیا  شدهاروپا باعث    هیمتحده و اتحاد  االتیا توافق از سوي  است. نقض مداوم    »متعادل

» شرق «  بر  متمرکز  یخارج  استیس  شبردیپمی کند و به  کوتاه  را  زمان شکست  که  خود را گسترش دهد   يا
 سرعت می بخشد. 

به شمار برجام    ندهیبر آ  رگذاریثات  ریمتغ  کیتنها    ، امااست  یقابل توجه   شرفتیپ  اگرچهریاست جمهوري بایدن  
رود.   ایران هم مطرح است.می  ریاست جمهوري  انتخابات  احتماال    مساله  روایران  ادامه    یفعل  کردیبه  خود 

 در زمینه یک خود    يو خواسته ها  اتیشکا  راي رسیدگی بهب  کیپلماتید  يکانال ها  قیخواهد داد و از طر
گروه سیاست خارجی دولت بایدن گزینه استفاده از اهرم فشار کارزار    خواهد کرد. اگرتر تالش  توافق متعادل  

 استیانتخابات ر  لیبه دلانتخاب کند، دولت حسن روحانی    شتریب  ازاتیگرفتن امت  ي براترامپ علیه تهران را  
، رانیا اتانتخابدر رابطه با نخواهد داشت.  در روند تعامالت را دار  یمشارکت معن   يبرا ی فرصت کاف يجمهور

  بایدن باید این شرایط را در نظر بگیرد که فشارهاي دولت ترامپ و خروج او از توافق هسته اي به افزایش 
 . استمتحده  االتیا انجامیده که مخالف محافظه کار جناح از  تیحما

 ه نیدر ترجمه گز  یتواند نقش مهم   یهنوز م   هی، قوه مجربرجام  رامونیدر تهران پ  کیوجود اجماع استراتژ  با
  ک یها،    ست یاستراتژ  انهیدرون گرا  کردیانتقادات مشترك از برجام و رو  توجه بهداشته باشد. با    است یها به س

نشان خواهد داد چرا که    یغرب  يقدرت هاتعامالت با  به    يکمتر  اقیتشور و اشدر تهران  دولت محافظه کار  
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  ی اقیاشت  هم به این بی  19کووید    يری. همه گند ریگب مورد انتقاد قرار    یروحاننمی خواهند آنها نیز مانند دولت  
 را متحمل آسیب   یاقتصاد جهانکه  کرونا    يریهمه گوده است.  افزجو بایدن  تعامل با دولت    بهمحافظه کاران  

که در آن بازگشت به توافق هسته    یطیایجاد شرا، امکان  نفت و گازجهانی براي  کاهش عطش  شدیدي کرده و  
 کند.  یدشوارتر م  راباشد  رانیبه نفع اقتصاد امدت  انیدر کوتاه مدت تا م يا

از دیدگاه ایران هرگز روي    -يمنطقه اهاي    استیو س  کیبالست  يبرنامه موشک ها  یعنی  -از موضوعات  یبرخ
به شرکت در مذاکرات    رانیا  لیدر عدم تما  یرسد سرنوشت برجام نقش مهم  یبه نظر م میز نخواهند بود.  

به تعامل    رانیکه اهستند    ي موضوعات منطقه ا  یبرخاست. با این حال،  برجام داشته  باره نسخه دوم  در  شتریب
  یم   تیصورت موفقاین موارد است که در  از    ی کی  منینشان داده است.  درباره آنها تمایل    یغرب  يبا کشورها

 موارد فراهم کند.  ریدر سا شتریبهاي  يهمکار يرا برا نهیتواند زم

 گیري  جهینت

گروه اما  ؛  غیرممکن نخواهد بود   دیمذاکرات جد   اگر دولت بایدن ایاالت متحده را به برجام بازگرداند، شروع
ایران که پس از خروج دولت ترامپ از خواهد شد.  مواجه    یطاقت فرسا و طوالن  يو با روند ا  یخارج  استیس

حسن نیت خود از برجام خارج نشده، معتقد است که  اروپا    هیاتحادتوافق هسته اي ایران و نقض توافق توسط  
، اهرم یبرجام  يها  تیمحدودوراي  خود    يمجدد برنامه هسته ا  يساز  با فعال  ران یا،  عالوهرا نشان داده. به  

است.  متحده    االتیا  حداکثري  فشاراعمال  مقابله با  تقویت کرده و هدف اصلی که دنبال می کند،  فشار خود را  
از اهرم ها را حفظ    یکه برخ  یاست: تا زمان  ده یرس  یاساس   اریبس  جهینت  کیبه  ایران با تجربه سال هاي گذشته  

فرا م  یغرب  يکند، قدرت ها امت  یگوش  و  و    ی ازاتیدهند  به محض  رند یگ  یممی دهند  اما  به  ،  ایران  آنکه 
 يکردیرو  ندهیدر آ  رانیا  نکهیتصور ا  ،نیدهند. بنابرا  ی خود را از دست م  ییشنوندگان شنواتعهداتش عمل کند،  

بود اتخاذ کرده  قبال  آنچه  باشد،  مشابه  تهران حاک   اتحثابماست.    اردشو  داشته  ا  یدر  آن است که   ران یاز 
 کند.  ینم یخود چشم پوشخواسته هاي و جبران خسارت، از مطمئن شدن از رویکرد غرب 

  شتر یب ازیمت گرفتن ا يبرا يا لهیبه عنوان وس ي ترامپفشار حداکثراز اعمال  دنیبا یخارج استیس گروه اگر
که    یدو برابر خواهد کرد. در حالخود را  اهرم فشار  هاي براي تقویت  احتماال تالش  استفاده کند، ایران هم  

براي ایران مساله حائز تهران است،    هب  زهیجا  کی  يبه توافق هسته ا  بازگشتمی گویند  در واشنگتن    یبرخ
که واشنگتن   یناقص توافق  است. در واقع، بازگشت تهران به همان    یبرجام مجدد تعهدات    يایامکان احاهمیت  

توجه ایران را جلب کند،  بخواهد    د یاگر دولت جد قابل پذیرش نیست.    از آن خارج شود،هر زمان که بخواهد  
 . ارائه دهد فراتر از برجام  یی مشوق ها باید 
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 ایراننقشه راه دولت بایدن براي جبران اشتباهات ترامپ در قبال 
 الی گرانمایهنویسنده: 

، منافع رانیا  هیعل  ي»فشار حداکثر«اعمال  وقفه    یب  استیدونالد ترامپ و سسال ریاست جمهوري    4پس از  
را   رانیاخود در قبال    استیسباید  متحده    االتیاشکی نیست که  است.    دهید  بی غرب به شدت آس  یتیامن

دو طرف  ریاست جمهوري جو بایدن احتماال همچنان می تواند به یک گشایش دیپلماتیک بین    . کند   اصالح
پیش از انتخابات   دنیاز آن داشته باشند. با  تیدر حما  یتوانند نقش مهم   یم  ییاروپا  يقدرت هاو    کند   کمک

قرار  هاي دولت خود    تیاولو   بازگرداندن سیاست در قبال ایران به مسیر صحیح» را در«و  ادولت  گفته بود  
عهداتش  به ت  رانیدر صورت بازگشت ا  يتوافق هسته ابه  د مجدد  واز جمله ور   مسائل  يسر  و از یکخواهد داد  

یک نقشه راه سه مرحله اي   ،به عنوان اهداف اصلی خود در تجدیدنظر در سیاست ها اشاره کرده بود. در ادامه
 پیشنهاد می شود. روند    ن یدر ا  ییاروپا  گرانیو نقش باز  2015  يتوافق هسته ابراي بازگشت ایاالت متحده به  

 یفعل تیوضع

جمع کردن قطعات باقی مانده از سیاست دولت ترامپ در قبال ایران براي بایدن کار ساده اي نیست. توافق  
خروج ایاالت متحده از آن، پوشالی شده و رهبران ایران به تشدید تنش ها با توسعه برنامه پس از  هسته اي  

 ک ی فارس    جیدر منطقه خل  کا یآمر  اروپا و  ي شرکاهسته اي و گسترش فعالیت هاي منطقه اي پاسخ داده اند.  
پ  يسر ایران در  خود    ینفت  يها  رساختیز  هیعل  دهیچیحمالت  را متحمل شدند که ظاهرا توسط متحدان 

مقر نیروهاي آمریکایی در عراق هم پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد  منطقه صورت گرفتند.  
پیش   ینظامتا مرز رویارویی  دو طرف  و    قرار گرفت  یرانیا  يمتحده مورد اصابت موشک ها  االتیاایرانی، توسط  

 در ماه سپتامبر  رانیا  هی عل  ی الملل  نیب   يها  میتحراعمال مجدد    يدولت ترامپ برا  زیانگتالش مناقشه بررفتند.  
 .دشو  يمنزو تیامن يمتحده در شورا االتیا هم سبب شد 

  دی دولت جد چه  و    ییاروپا  يدولت ها  چه نز  رانیارابطه با  در    تیاولو  نیتر  يو فور  نیاول،  طیشرا  نیتوجه به ا  با
 االتیاوعده داده    يجمهور  استیانتخابات ر  کارزار  انیدر جر  است. بایدن  رانیا  ي، مهار برنامه هسته ادنیبا

به این شرط که ایران هم به تعهداتش بازگردد. بستر حزب دموکرات از گرداند  خواهد    باز  برجام  همتحده را ب
؛ اما به طور دقیق مشخص  حمایت می کند کامال  به تعهدات در توافق هسته اي  متحده    االتیو ا  رانیابازگشت  

تالش   اریبسدر آن    يخرابکار  يترامپ برا  ولتکه دی  توافق به  خواهد    یچگونه منیست که کاخ سفید بایدن  
 ، بازگردد. کرده

 ي برگزارتوجه به  برخوردار است. با    یاساس   تیاز اهم  کیپلماتینقشه راه د  کیتعیین  در    زماندر این میان،  
  ي برا   فرصت کوتاهی  یحسن روحان  يجمهور  سی، دولت رئ2021در ژوئن    رانیادر    يجمهور  استیانتخابات ر

اروپا    هیو اتحادبریتانیا)  فرانسه، آلمان و  (  3اي    ياروپا به رهبر  يدارد. تالش ها  ی برجامتعهدات  بازگشت به  
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بازگشت کامل ایران و تهران و واشنگتن داشته باشد.    يبرا  کیپلماتیبستر د  لیدر تسه  یتواند نقش مهم   یم
 . ایاالت متحده به تعهداتشان در توافق هسته اي احتماال به یک رویکرد چند مرحله اي نیاز خواهد داشت

 ي دارد. برا   يادیفاصله ز  ،کردند می    ینیب  شیپ  2015در سال  مذاکره    نیآنچه طرف  بابرجام  هیچ شکی نیست  
کال از بین  متحده    االتیا  هیثانو  يها  م یبازگشت تحر  بابرجام    وعده داده شده در  ياقتصادمزیت هاي  ،  رانیا

برا  یتیامنولفه  مرفتند.   معناي    رانیا  يبرجام  به  بکه  در    ي ریدرگ  هی بردن سا  نیاز  نیز    کرد یرونتیجه  بود 
به    یالملل  نی ناظران بنوز دسترسی  ه  رانیااگرچه  رفته است.    نیاز ب  يادیز  اندازهدولت ترامپ تا  تهاجمهی  

محدود نکرده، اما اروپایی ها نگران توسعه برنامه هسته اي در یک سال گذشته  تاسیسات هسته اي خود را  
) يسالح هسته اساخت    يبرا  باال  ياغن با  ومیاوران  یکاف   د ی تول  يزمان الزم برا  مدت(شکست    هستند که زمان

 . را کوتاه کرده است

که همه   ست ینهم    يد ی ترداتفاق خوبی است و  حال، اینکه چارچوب توافق دوران ترامپ را دوام آورده،    نیا  با
 هستند. متحده به توافق  االتیبازگشت ا قیآن از طر يبقاخواستار  برجام یکنون يطرف ها

 ه یاول یپلماسید از انهیانتظارات واقع گرا

توقف کردن  م  رانیا  قبالدر    یپلماسیدوش براي پیشبرد  ر  نیتر  نانهی، واقع ب3اي  و    دنیدولت بااز دیدگاه  
کاخ سفید .  پیشروي هسته اي و سپس معکوس کردن گام هاي برداشته شده در عقب نشینی از برجام است

  برجامبه    3اي    یاسی. تعهد سند ارتباط برقرار ک  3اي  با متحدان    سریع  ها خیلیتالش    نیاز ا  ی بخشباید در  
فرصت را براي   نیبهتر  دنیو دولت با  3اي    نیب  کینزد  يآن بوده است و همکار  يبقا  نیاز عوامل تضم  یکی

در سال   يتوافق هسته ا باره  متحده و اروپا در  االتیا  نی. اختالفات بدآور  یبرجام فراهم م  هب  رانیابازگشت  
به طور را نشان دادند.    رانیا  یاسیس  يمتحده در انزوا   االتیجانبه ا  کیاقدامات    يها  تیمحدود  ریاخ  يها

ت وارد اخسارجبران    يبرا  يا  هستهتوافق  احیاي  توانند از    یدموکرات کنگره م  يو اعضا  دنی گسترده تر، با
 استفاده کنند. ،توسط دولت ترامپ(دو سوي اقیانوس اطلس)  کیترنس آتالنتشده به روابط  

می    دنیبا دقت دنبال کند. بابه ایران را    امیپگام هاي خود و ارسال    دن یدولت بااین مساله اهمیت دارد که  
منوط  مذاکرات  ا توسعه  ب  رانیا  را به موافقتها    میمتحده به برجام و کاهش تحر  االتیمجدد ا  خواهد تعهد 

برجام را به طور    يها  میلغو تحر  دنیدولت با  نکهی، مگر اردیرا بپذ   یی گوهاو    گفت  نیچن  رانیااست    دیبعکند.  
کارآ به  توجه  با  کند.  اجرا  تحر  ییکامل  اثبات شده  قدرت  با  االت یا  هیثانو  ي ها  میو  دولت  در   دنیمتحده، 

 . همزمان به تعهدات برجامی را در گام اول بپذیردو  متقابل می تواند تعهد است که  یتیموقع

  دی تالش خواهد کرد تمد با ایران    گوو    گفتتالش ها براي  از    یعنوان بخش  بهاحتماال    دن یباجدید جو  دولت  
و به آندسته از محدودیت هاي اعمال شده بر برنامه هسته اي    قرار دهد   تیدر اولوبندهاي «غروب» توافق را  

تمدید این بندها احتماال به یک فرمول «بیشتر در برابر  شوند.    یم  یمنقض   2023در سال  رسیدگی کند که  
تا زمانی که بایدن لغو کامل تحریم ها را به ایران  خواهد بود.    ازیناي    مرحله  بیشتر» در جریان مذاکراتی سه
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د نداده و به برجام بازنگشته باشد، ترغیب ایران به پذیرش چنین مذاکراتی احتماال غیرممکن خواهد  پیشنها
احتماال    بود. ایران  این حال،  به  با  تواند  دیپلماسی می  اولیه  مراحل  الحاقی  برخی مسائل  در  پروتکل  مانند 

براي ممکن ساختن هر گونه مذاکرات بعدي،  متحده    االت یاواکنش مثبت نشان دهد. اما در کل الزم است که  
 پیشنهاد دهد. یک سري مزایاي اقتصادي جذاب به ایران 

  هسته   یپلماس ید  تیدوام و موفقنیز می تواند    يمنطقه ا  يشرکاتا اندازه اي پذیرش ضمنی تاکتیک از سوي  
به منظور مواضع خود در قبال   د یبا  3اي  و    دنیدولت بارا تقویت کند.  متحده    االتیو ا  رانیا  نیمجدد ب  يا

 ي ها  یرفع نگراني به  موازطور  به  و  توضیح دهند    يمنطقه ا   يشرکا  هبرا از طریق دیپلماسی تهاجمی  برجام  
همچنین الزم است که    رسیدگی کنند.  ران یا  قبالدر    ي و عربستان سعود  ی عرب  ه، امارات متحد لی معقول اسرائ

در تنش ها در خاورمیانه  ترامپ    ي دونالد فشار حداکثر  به نقش مخرب کارزار اعمالمتحده به صراحت    االتیا
اشاره کند. در حقیقت، بسیاري از کشورهاي منطقه اکنون به کاهش تنش   ینظام  ي ریبه آستانه درگو نزدیکی  

 تمایل دارند.  یفعل تیخروج از وضع  يبرا یراهو یافتن ران ایبا 

تر در    رانهیسختگ  يها  تی محدودبراي اعمال  را    3اي  متحده و    االتیابی شک    ي و عربستان سعود  لیاسرائ
در    کیپلماتیاز هر ابتکارعمل د  ی به عنوان بخش  رانیا و فعالیت هاي منطقه اي    ک یبرنامه موشک بالستقبال  

ید گفت باتوجه به نبود اعتماد دوجانبه در فضاي کنونی و  با  اما.  تحت فشار قرار خواهند داد  يپرونده هسته ا 
این  در جایگاه نظامی ایران، چنین اتفاقی تقریبا غیرممکن خواهد بود.  اهمیت جایگاه موشک هاي هسته اي  

، صحت خواهد داشت.  دهد   یادامه م   رانیا  يمسلح کردن دشمنان منطقه اامر به ویژه تا زمانی که غرب به  
  ي منطقه ا   دگاه ی دخواهد بود و به  بحث  قابل    يجدا از مذاکرات هسته او    يموازی تنها در فضایی  له موشکامس

 خواهد داشت.  ازی ن انهیقدرت در خاورم یتوازن نظام  بارهسترده تر درگ

را در راس   يموضوع هسته ا  د یبا  3اي  و    دنیدولت با  مهم است، اما  يمنطقه ا  یپلماسید  اگرچه دنبال کردن
غرب در   یتیمنافع امن  يخطر برا   نیتر  پرونده نه تنها بزرگاین  قرار دهند.    رانیا  قبالخود در    يبرنامه ها

شمار می رود، بلکه الزم به یادآوري است که حسن روحانی که نقشی مهم در موافقت جامعه  کوتاه مدت به  
و بعید است در    کند   یرا ترك ماوت ریاست جمهوري  ماه  سیاسی داخلی ایران در پذیرش برجام داشته، در  

 ي توافق هسته ا ایمنطقه  یتیامن يگو و بر سر گفت ند بتوان یو روحان دنیباماهه،  6این فرصت کوتاه حدودا 
 .د ننمذاکره ک يبعد 

 برجام ورود مجدد آمریکا به يبرا يمرحله اچند راه  نقشهیک 
یکی از طرفین به توافق در نظر گرفته نشده است و   ی رسمو  ورود مجدد  مشخصی براي    ند یفراهیچ   برجامدر  

 ی اس یس ند ی فرا کی تیمتحده در نها االتیتوسط ا يکار نیانجام چن یچگونگ بارهدر يریگ میتصم از این رو، 
سه   در  وانت  یرا م  رانیمتحده و ا  االتیابراي    یپلماسینقشه راه دباالست.  و سرعت    يریانعطاف پذ نیازمند  
 .شتریب  يو مذاکرات هسته ا  ؛برجامکامل و متقابل    ياجرا ؛  اولیه متوقف کردن امورتوافق  در نظر گرفت:  مرحله  
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 توافق اولیه متوقف کردن امور: مرحله اول
می  در انتخابات ماه نوامبر آغاز    دنیبا  ي روزیبالفاصله پس از پ  د یبادر حالت ایده آل  نقشه راه  از    مرحلهاولین  

 ی بررساروپا می توانست بر  در دوره گذار بایدن پیش می برد.  را    رانیبا ا  يهسته ا  یپلماسیدباید    3شد و اي  
تا  و بایدن بتواند نهایتا    متمرکز شوده متوقف کردن پیشروي هاي هسته اي  ب  رانیای براي ترغیب  یپارامترها

به طور  با اروپا    یهماهنگ  با  فیپس از تحل  بالفاصلهبایدن هم باید    بپیوندد.رجام  بمجددا به    هیاواسط ماه فور 
بخشی از این فرصت از    .مشترك ارسال کند  ون یرا به کمسبراي پیوستن مجدد به برجام    یدرخواست  یرسم

با ایران را به    محرمانه  میمستق  یپلماسیشروع روند دمی تواند ماموریت    دنیدولت بادست رفته است. اکنون  
توافق    کیبه    یابیدست  براي  ملموس  ياقتصاد  يها  زه ینگبدهد و در صدد تحقق امذاکره کننده ارشد    یک

 برآید و روند اعتمادسازي را در پیش بگیرد.موقف «توقف در برابر توقف» 

در   ایاالت متحده  داخلدر    یاسیس  نهیهز  نیبا کمتربراي اعتمادسازي با ایران  را    ریتواند اقدامات ز  یم  دنیبا
 پیش بگیرد: 

 زم یمکان  قیاز طر  19کووید    نهیدر زم  رانیحجم تجارت بشردوستانه با ا   ش یافزا  يبرا  3همکاري با اي   •
 ؛اینستکس

برا  یفراهم آوردن چارچوب • ا  ي قابل اعتماد  با  نگرانی هاي کاهش    قیاز طر  ران یتجارت بشردوستانه 
 مرتبط با تحریم هاي ثانویه؛

که دولت ترامپ پس از خروج از برجام از طریق   رانیمقامات ارشد ا  هیعل  يها  میاز تحر  یبرخکاهش   •
 ؛اعمال کرده دستورات اجرایی 

به سازمان ملل   یرانیمقامات ادر رابطه با سفر  دولت ترامپ  اعمال شده از سوي    يها  ت یمحدودلغو   •
 متحد؛ 

موارد  اولیه متوقف کردن امور هم می تواند شامل  توافق    يدر ازابه ایران  مشخص    ياقتصاد  بستهیک  پیشنهاد  
 باشد: ریز

این و فراهم آوردن دسترسی    ران یتجارت امحدودیت ها در  کاهش    يبرا  ییاجرا  يها  تیصدور معاف •
و   ی ، اروپا، هند، ژاپن، کره جنوبنیدر چ  ژهی به و  بانک هابلوکه شده در    ی خارج  يبه درآمدها  کشور
 ؛عراق

ا  دیخر  يبرااز کشورها    یبه برخها    تیمعافصدور مجدد   •  ط ی شرا  قتیدر حقکه    رانیمحدود نفت 
 ؛گرداند  یم باز 2019را به قبل از ماه مه  میتحر

 اجراي کامل و متقابل برجام مرحله دوم: 

 برجام  به مطابقت کامل بامراحل هماهنگ    يسر  کی در    د یباهر دو    رانیمتحده و ا  االتیمرحله دوم ا  انیتا پا
  2016  هی و ژانو  2015  هیژوئ  نیاز اقدامات ب  ده یچیبرجام که مجموعه پ  يبا توجه به تجربه اجرابازگشته باشند.  
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دهند؛ ایران   انجام  2021  ه یتا ژوئاقدامات الزم را  می توانند    یکاف  یاسیاراده سبا    را شامل می شد، دو طرف
 کند و آمریکا هم می تواند تحریم ها را برچیند. پیشروي هاي هسته اي وراي برجام خود را معکوس  می تواند  

صرف نظر از تحقق یابد تا    رانیماه ژوئن ا يجمهور  استیاز انتخابات رپیش  کامل برجام    ياست که اجرا  مهم 
  االت یمجدد ابازگشت  عالوه،  به  توافق تضمین شود.  شود، دوام    یم   یروحانحسن    نیجانش  یچه کساینکه  

با غرب کمک   یپلماسیبه نفع ادامه ددر ایران    یاسیس   فضاي  تیتواند به تقو  یژوئن مماه  متحده به برجام تا  
 کند. 

دونالد  که در دولت    یاز نوع  ینظام  يتنش ها  د یخواهد بود. اول، دو طرف با  زین  ي زمان اعتمادساز  ،زمان  نیا
  ن ی ببه تقویت اعتماد مرحله حساس  نیتواند در ا یم  3اي ل کنند.  وجود داشت را تسهی انهیترامپ در خاورم

مرحله   نیدر اآمریکا مبنی بر اینکه هیچ یک اقدام تحریک آمیزي نخواهند کرد، کمک کنند. اگرچه  و    رانیا
شدیدالحن  اما امکان تسهیل اظهارات  رسد،    یبه نظر م  د یبع  يمنطقه ا  يها  يریدر درگ  ی اسیعمده س  شرفتیپ

 . شدگان ادامه دهند  ازداشتمتقابل ب يتوانند به آزاد یم  رانیمتحده و ا االتیعالوه، ا  وجود دارد. به

ایران بارها تاکید کرده خواستار پایان فشارهاي اقتصادي به عنوان پیش شرط بازگشت به تعهدات برجامی  
 دنیاست که دولت با  د یبع  رانیبا ا  یپلماس ید  هیعلدر آمریکا    یموجود داخل  يبا توجه به فشارها  گرچهاست. ا
تواند به عنوان    یوجود دارد که م  يجبران خسارت موافقت کند، اما اقدامات خالقانه ا  حیبسته صر  کیبا  بتواند  

مهمات بایدن همچنین باید براي تامین  از برجام انجام دهد. دولت    تیحما  يبرا  ياز روند اعتماد ساز  یبخش
 یگآمادبین تهران و واشنگتن، از طریق اقدامات زیر    يفروش مفهوم مذاکرات بعد   يبرا  یدولت روحانبراي  

 الزم را داشته باشد: 

جبران مواردي   يبرا  اینستکسساز و کار  گسترش دامنه تجارت تحت    يبرا  ییاروپا  يبا شرکا  يهمکار •
تواند فراتر از   یم مساله    نی(ا  ؛ندارند   رانیمعامالت با ا  لیبه تسه   یلیتما  یالملل   نیب  يکه بانک ها

 ی معاف م   برجامپس از    کایآمر  يها  میرا که تحت چارچوب تحر  یتجارت بشردوستانه باشد و مناطق
 ).شوند، پوشش دهد 

بخش فلزات و معادن   هیترامپ علهاي اجرایی در دوران  دستوراعمال شده از طریق    يها  میلغو تحر •
 ؛13902و   13871 ییاجرا دستوراتاز جمله   رانیا
، قطعات یرنظامیغ  يماهایانتقال هواپ  يبرا  رباس یو ا  نگیمانند بوئ  ییشرکت ها  يبرا  تیصدور معاف •

 ؛رانی مربوط به ا يو فناور  یدکی
 ي برا لندن به تهران    ي پوند   ونیلیم  400  یانتقال بده   يبرا بریتانیا  متحده و    االتیااقدام مشترك   •

 ی اس یو س  یمسائل بانک  لیبه دل  یبدهاین  پرداخت  هرگز تحویل داده نشدند؛ (تانک هایی که  فروش  
 ) افتاده است. ریخابه ت
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و   يبا فعاالن تجارآمریکا  وزارت امور خارجه  بین اداره کنترل دارایی هاي خارجی و    ارتباطات  شیافزا •
به معناي تواند    یم (چنین اقدامی    ؛متحده  االتیا  يها  میتحر  در رابطه با تسهیل  ییاروپا  يبانک ها

 )باشد. رانیمعامالت با ا يبرا ییدو بانک اروپا ای کی نییتع
و همکاري با دیگر طرفین برجام براي لغو قابلیت ضد وتوي بازگرداندن تحریم هاي سازمان   موافقت •

  ي شورا  یدائم  ياعضاء  آرا  تیآن با الزام اکثر  ین یگزی) و جا2231(طبق قطعنامه  ملل متحد علیه ایران  
 ؛تیامن

 در برابر بیشتر»  شتری ب«هاي هسته اي براي امتیازات گوو   گفتسوم:   مرحله
  ي از بحران کوتاه مدت بر سر برنامه هسته ا   يریثبات در برجام و جلوگ  جادیکه دو مرحله اول به ا  ی حال  در

تمرکز  »  شتریب  در برابر  شتر یب«فرمول  ه تبدیل توافق هسته اي به پایه اي در  متمرکز است، مرحله سوم ب  رانیا
 قدرتبرسد و از این رو،  مرحله سوم    نیبه ا  یروحان  دولتاست که    د ی بعدر شرایط سیاسی کنونی ایران  .  دارد

 بمانند. بعدي منتظر دولت براي پیشبرد این مرحله  د یبا یجهان يها

خامنه    یاهللا عل  تیآدر صدد قانع کردن  استفاده کند و    یآخر دولت روحان  يها  تواند از ماه   یم   دنیبا  دولت
  کیگوها از  و    گفت  آغاز  نانه یواقع ب  برآید. احتماال رویکرد  يمذاکرات بعد پذیرش    ، بهرانیا  معظمرهبر    ،يا

متحده در مجامع چندجانبه مانند   االتیو ا  رانیمقامات ارشد ا  نیب  شتریتعامل بخواهد بود.  کانال محرمانه  
با توجه به   باشد.   د یمف  یپلماس ید  فرصتتواند در گسترش    یم اتمی    يانرژ  یالملل  نیآژانس ب  ایسازمان ملل  

فضاي سیاسی ناشی از ترور سردار قاسم سلیمانی توسط دولت ترامپ و بی اعتمادي و خشم عمومی به آمریکا،  
 چارچوب خواهد داشت.    از یچارچوب چندجانبه ن  کیاحتماال به    ، ایران گوو    تر گفت  یمرحله علن  کی  يبرا

به شمار می    يله هسته اادرباره مس  انر یگو با او    گفت  يبرابهترین فضا  مشترك همچنان    ونی سیو کم  5+1
 روند.

به دنبال تمدید بندهاي غروب توافق (آندسته از محدودیت هاي هسته اي که  مشتاقانه    3اي  و    دنیبا  دولت
و توسعه    قیتحق  يها  تیفعال  قیاز طر  ران یکه ا  یعالوه، دانشبه  .  در همین سال ها منقضی می شوند) هستند 

متحده   االتیاان رفع این مساله است. خواه 3اي و   کند  یم جادیاعدم تعادل   یاصل برجام، در به دست آورده
 یرسان  امی مشاوره و پ.  دست آورند ه  را ب  نیو چ  هیروس  تا اندازه اي حمایتروند    نی اي  کارآمد   يبرا   د یبا  3اي  و  
  ریتواند به کاهش مقاومت اجتناب ناپذ   یمهم  و عربستان    لیمانند اسرائ  انهیخاورمآمریکا در    يبا شرکا   هیاول

 کمک کند.  رانیبا ا یپلماسی در برابر دآنها 

نشان می دهد یا خیر؛ اما مسلما خود   ي تعهدات هسته ا  ی به گسترشلیمات   رانی ا  ایکه آ  ستیمشخص ن  هنوز
علیه ایران را از جمله در موارد   ها  میتحرموارد بیشتري از  آماده باشد تا  تعهداتی    نیچن  يدر ازا  دولت بایدن

 زیر، لغو کند:
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محدود کننده  تسهیل تدابیر  تواند  آمریکا همچنین می  ؛ (کایبه دالر آمر  رانیا  ی فراهم کردن دسترس •
 دهد.) شنهادیرا پ رانیاراي دالر ب از طریقتجارت 

،  ران یا  ياقتصاد  ی توان بخش  يخاص مهم برا  يها  متحده در بخش  االتیا  هیاول  يها  م یکاهش تحر •
 ؛د یو تول  يانرژبخش هاي مانند 

، با توجه به سرنوشت برجام  ؛ییو اجرا  یتوافق قانونبه صورت یک    »شتریدر برابر ب   شتریب توافق «  د ییات •
  ت ی متحده، حما   االتیا  تیآ  يجمهور  سیتوسط رئ  يکاهش خطر لغو توافق بعد دولت بایدن باید در  

 .ورددست آه برا کنگره 

  االت یا  یخارج  یستیترور  يسازمان ها  ست فهراز    یحذف سپاه پاسداران انقالب اسالم   ادیبه احتمال ز  رانیا
را خواستار شد، اما تحقق این خواسته با توجه به فضاي سیاسی کنونی براي بایدن دشوار خواهد بود و متحده  

 مورد مذاکره قرار بگیرد.   يجداگانه و مواز طیشرااحتماال باید در 

 ی و روحان  هاي پیش روي بایدن  چالش

در پیشبرد دو طرف  احتماال  خود را آغاز کنند،    کیپلمات ید  ریتوانند مس  یم  یو روحان  دنیبا  نکهیابر  فرض    با
از    ییبا چالش هادیپلماسی   ا  آنچه در زمانفراتر    . روبرو خواهند شد وجود داشتند،    2015  يتوافق هسته 

نشان واضح این است که    رجام ند که بردک  یاستدالل م از مدتی پیش اینطور  تندروها در تهران و واشنگتن  
اقدام  در    یو امارات متحده عرب   ي، عربستان سعودلیحال، اسرائ  نیکرد. در هم  اعتمادبه طرف مقابل  نمی توان  

مجبور است تالش بیشتري  دنیدولت بااز زمان حصول برجام عمل می کنند و  هماهنگ تر علیه ایران خیلی 
هم سعی خواهند کرد مانع از نتیجه    یروحان  یداخل  انخالفم براي ایجاد تعادل در وضعیت موجود انجام دهد.  

ضع  مودر این میان،  ریاست جمهوري شوند.  انتخابات    یکینزددر    يتوافق هسته ا دولت او یعنی    راثیمبخشی  
  کند که   جادی ادولت بایدن  با    یکیپلماتید  ریتواند مس  یم   یروحان  جناح  نکهیا  بارهدر  رانیا  معظمرهبر  گیري  

 .کننده خواهد بود نییتع، باشد  داری پاهم  د ی جد در دولت 

با مذاکرات    سهیدر مقادهی  ازیامت  هباین کشور    بیترغبراي    دنی، بارانیدر ا  ياقتصادناخوشایند    طیرغم شرابه  
ا بیشتري خواهد داشت.  دشوار  2013سال    يهسته  تاثیرگذاري ي هاي  اکنون شک چندانی درباره   اگرچه 

هم بانک  اقتصاد ایران هم ثابت شده است.  اما مقاوم بودن  باقی نمانده،  متحده    االتیجانبه ا  کی  يها  میتحر
مشکالت  رغم    به  2021در سال    رانیکه اقتصاد اکرده اند    ینیب  شی پول پ  یالملل  نیو هم صندوق ب  یجهان

 و حتی تحریم ها، به رشد برسد.  19کووید  

گرفت با دولت باراك اوباما وارد   میتصم  رانیکه ا  2013و    2012هاي    عالوه، اقتصاد جهان امروز از سالبه  
 د یخر  يو کاهش تقاضا برا  ي، رکود اقتصاددر بازار جهانینفت    نییپا  متیقاست.    متفاوت  اریبس،  دومذاکره ش 

 االت یا  يها   میتحرتسهیل  بالفاصله پس از    رانیاست که ا  یمعن  نی ، به ادر نتیجه آن  ییایآس  دارانینفت از خر
استدالل  اینطور    رانیدر ا  يا  ندهیفزاشمار  حال،    نیدر هم بهبود شرایط را چندان حس نخواهد کرد.  متحده  
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تمرکز روي اقتصاد داخلی است    متحده   االتیا  يها  می در برابر تحر  ت یمصون  يراه حل برا  نیکنند که بهتر  یم
 . ها میتحربه لغو و اعمال   تصاداقو نه وابسته دانستن 

 ت یدر حما  یجهان  ی که بخش مالبه ایران نشان داد    2016ها در سال    می تحرن است که تسهیل  مساله دیگر ای 
به دالر   رانی ا  یمحدود کردن دسترس   يمتحده برا   االتیا  هیاول  يها  میتحرتوافق ها با این کشور تا زمانی که  از  

 يترامپ و جمهور  تدول  توسطتحریم هاي اعمال شده  کند.    یمحتاطانه عمل م  ار یبسدر جریان است،    کایآمر
ایجاد کرده   رانیبا اه  معاملدر    یجهان  یمال نیز شک و تردید بیشتري در نهادها و موسسات    در کنگره  خواهان

پیش از ارتباط مجدد با موسسات مالی    خواهند شدمجبور    رانیا  يداربانک  يها  بخش  شتری. در هر صورت، باند 
 اقدام کنند.  (اف.اي.تی.اف) یاقدام مال  ژهیگروه ودر رابطه با  خارجی

 رندگان یگ  می شکل دهنده محاسبات تصم  يو اقتصاد  یاسیس  يها  تیبه واقع  در رابطه  د یو اروپا با  دنیبا  دولت
دوره   کیشود، به    يموضوع هسته ا  رامونیوارد مذاکرات پ  نکهیاایران احتماال پیش از  باشند.    اریهوش  رانیادر  

قابل اتکاتر با دوام تر و    تحده م  االتیا  يها  میتحرخواهد داشت تا باور کند که این مرتبه لغو    ازین  ياعتمادساز
 است. 

 روزهاي دشوار دیپلماسی 
واضح است که بایدن باید هرچه سریع تر در صدد ورود به  ،  رانیا  يهسته ا  يها  تیفعالگسترش  توجه به    با
برآید و هم ایاالت متحده و هم اروپایی ها   انهیدر خاورم  ینظامتنش هاي    د یاز تشد   يریو جلوگ  یپلماسید

فراتر در این مرحله از تعامل با دولت روحانی چقدر  دنیدولت با نکهیاقرار دهند.  تیدر اولوباید این مساله را 
تا چه اندازه به ارائه مزایاي اقتصادي متحده    االتیکه اپیش می رود، تا اندازه زیادي بسته به آن است  از برجام  

 ی دولت روحان  ازمانده    یمحدود باقزمانی  فرصت  باشد. استفاده از  محسوس به ایران قدرت و تمایل داشته  
 ، ابدیادامه    یروحان  نیاهداف را برآورده کند و توسط جانش  نیکه بتواند ا  کیپلماتید  ریمس  کی  دجایا  يبرا
 االت یا  يروند قابل قبول برا  کی  يپارامترهاو به یافتن  روند را آغاز    نیتواند ا  یخواهد بود. اروپا م  یاتیح  اریبس

 کند.  کمکمطابقت کامل با برجام  يبرا ران یمتحده و ا

الزم است.    يمرحله ا  هیرو  ک ی  یپلماسید  ي، براهستند روبرو    هابا آن  یو روحان  دنیکه با  ییتوجه به چالش ها  با
خواهد بود. این رویکرد   یابیدر واشنگتن و تهران قابل دست  یکاف  ی اس یشده با اراده س  شنهادیپ   یجدول زمان

دولت  پایان کارقبل از   عیسر یمانبازه ز کیبرجام در  تیتقو يبرا موجودفرصت  استفاده از نیبهتر نیهمچن
  ي و سابقه اثبات شده اتالش کرده اند  با غرب    یپلماسید  يکه به طور مداوم برا  یمقاماتتغییر  و    رانیاکنونی  
  ي ها  تیمحدود  لیت به دلحال، ممکن است مذاکرا  نی. با ا، به شمار می روددارند تعهدات برجام    يدر اجرا

  دی با  ییاروپا  يها  تختیپادر این میان،  به دشواري پیش رود.    ،ثالثخرابکاران  در هر دو طرف و رفتار    یداخل
 سوق دهند.  کیپلماتیمتحده را به سمت نردبان د االتیو ا رانیا همانند چند دهه گذشته

  



 بازگشت به دیپلماسی: چشم انداز توافق هسته اي ایران با دولت دموکرات آمریکا چگونه است؟  27 

 استفاده کنداروپا از موقعیت استراتژیک خود بین ایران و آمریکا 
 آدیبار  نویسنده: کورنلیوس

  ران یا  2015  يتوافق هسته اخوب این است که    خبرپایان یافته و  دونالد ترامپ    ي جمهوریاست  چهار سال ر
؛ البته این تنها یک توصیف عمومی است و وضعیت کلی توافق را شامل نمی شود. اکنون،  پابرجاستهنوز  

بر اساس چارچوب موجود  فراهم آورد تا  متحده    االتیا  این امکان را براي  تواند   یم   دن یجو باریاست جمهوري  
به  »  کمتر  در برابرکمتر  » و چه از طریق رویکرد «شتریبدر برابر    شتریب«  کردیرو  قی چه از طر  يتوافق هسته ا 

 ي ریاز سرگ  يبه معناشرایط    نیها، ا  ییاروپا  ي. برا، عمل کند 2برجام  ینوعیا    د ی توافق جد   کی ایجاد    يجا
 واشنگتن و تهران است.  نیواسطه سازنده ب کینقش آنها به عنوان 

 کردیمجدد رو یابیارز ياروپا برا  يبرا یمتحده: فرصت االتیا  2020 انتخابات
را نیز متحده    االتیکه اسه وجهی بوده  رابطه گسترده تر    کیاز    یدهه تابعچندین    يبراران  یاروپا با ا روابط  

  ک یاساس  که  ،  اروپا  تیامن پایه و اساس  نه تنها  ارتباطات در دو سوي اقیانوس اطلس  .  ه استشد  یشامل م
تهران    روابطحال،    نیاست. در همرا تشکیل می داده  در هفت دهه گذشته    نیبر قوان  ی مبتن  یالملل  ن ینظم ب

و تحت نفوذ اضالع دیگر و اروپا کمتر برجسته    رانیا  نیتعامالت بمانه و  تاکنون خص  1979و واشنگتن از سال  
 ، بوده اند. اطلس انوسیاق در دو سوي يهمکار تیو وضع رانیمتحده و ا االتیاروابط ، مثلث

مثلث   نیا   یهسته اصل  ،2018در ماه مه  از آن  متحده    االتیتا زمان خروج ا  رانیا  2015  سال  يهسته ا   توافق
سه طرف به موضوع بحث و  متحد کننده    یاسیله سااز تنها مس  برجامآن زمان،  را تشکیل می داد.  شکننده  

ابتدا ب ا  ییاروپا  نی جدال  و  بعد  االتیها  و    ن یبش  تعهداتاز    رانیا  یج یتدرعقب نشینی  به دنبال  تر  متحده 
 جیاقدامات خرابکارانه در منطقه خلدرباره  مداوم    يها  ینگران، جداي از  نیاو  .  ، تبدیل شد رانیاروپا و ا  هیاتحاد

  ي روهاین  هیمنظم در عراق عل  ی، حمالت موشک منیو    هیدر سور  یابتین  ي، جنگ هارانیداخل ادر  فارس و  
 بود.  رانی مردم ا ياقتصاد میاوضاع وخ و ییکایآمر

به نقش مخرب   اروپا    تیامن  يها  انیبندر  متحده    االت یادولت پیشین    استی سبا توجه    و نقش و سعادت 
  کند.   یابیرا دوباره ارز  رانیخود به ا  کردیاروپا رو  هیاتحادمنطقه، زمان آن رسیده که    ثباتدر    رانیافزاینده  

  دی جد   کردی رو  ، به یکبرجام  يبقا  يبراجنگ  بالفاصله پس از پیروزي برجام، اروپا در یک چرخش سریع از  
است: اروپا نمی توانست کوتاه  براي نتیجه گیري از این رویکر  فرصت  اما  آورد.    يرو  ران یدر قبال ا  ک یفرا آتالنت
تحل(انتقال  در دوره   تا مراسم  انتخابات  باشد چون  جمهور  سیرئبا    )فیاز  ارتباطی داشته  بایدن  دخالت  ي 

  2021اواسط ژوئن    يکه برا  رانیا  يجمهور  استیانتخابات ر  تاپنج ماه    ، کمتر ازتلقی می شد. و حاال   یخارج
 برنامه ریزي شده، زمان باقی است. 
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از نظر  است.    داشتهي  ارزشمند   يها  دو دهه گذشته درس  درمتحده    االت یاروپا و ا  هی، اتحادرانی ا  ی مثلث  روابط
کاخ    کردیدر منطقه با رو   امطابقت منافع اروپ  یچگونگ  یبررس  يبه معنا   2021  ندهیاروپا، نگاه به آ  هیاتحاد

 است.   دنیبا د یسف

 آموخت اروپا که  ییها دهه روابط سه جانبه: درس دو
 استثنا یک    بیشتر  سال گذشته  41  در حدود  رانینحوه برخورد با ابر سر    اطلس  انوسیاقدر دو سوي    توافق 

جمهوري  در مورد نحوه برخورد با  یی در عمده موارد  اروپا  يها  تختیگذاران در پا  استیسبوده تا روند کلی:  
 داشته اند. ننظر آمریکا توافق خود در  انیبا همتااسالمی 

 می شود موثر گذاري  استیاطلس مانع از س انوس یاقسوي مختلف در هر دو   يکردهایرو
  رویکرد تهاجمی در قبال ایرانخود    ییاز متحدان اروپا  شتریمتحده ب  االتی، ا1979  یزمان انقالب اسالم  از

ایران را به  در تجارت    ي گذار  هیو سرما  کیپلماتیحفظ روابط دو در حالی که اروپا سعی می کرده با    داشته
ه دنبال کردرا    ياقتصاد  يها  میمتمرکز بر انزوا و تحر  يکردیروترغیب کند؛ آمریکا    کیدئولوژیا  رویکردي کمتر

 بارهدر  رانیاروپا و ا  هیشکست مذاکرات اول  لیاز دال  یکیمتفاوت    يکردهایرو  نیاز ا   یناشتناقض هاي  .  است
 بود.  2005و   2003در سال هاي کشور   نیا يبرنامه هسته ا

ایجاد کرد: منافع اروپا  براي  خاص    د ی آشکار شد دو تهد   2002که در سال    رانیا  ي هسته ا  پنهانی  يها  تیفعال
 ي هسته ا  حاتیرقابت تسلو نگرانی از    يهسته ا  يمنع گسترش سالح ها  میحفظ رژ  دراروپا    يهنجاربه    یاول

نتیجه  اروپا در    یتیمنافع امن  براي  د یتهد با    اتم مربوط می شد و دومیبه بمب    رانیا  یابیفارس و دست  جیدر خل
این    يبرنامه هسته اپیشرفت  از    يریجلوگ   يبرا  رانیا يرقبا  یاحتمال اقدام نظامناشی از منطقه  در    ی ثباتبی  

 ارتباط داشت. کشور 

 ی ت ی و امن یخارج استیاروپا در س هیاتحاد یعال ندهی به همراه نما) 3بریتانیا (اي که فرانسه، آلمان و  یحال در
آمریکا هیچ تمایلی به کنند،    یخنث  کیپلماتیسازش د  قیرا از طرگانه    دو  يدهای د ته  نیمصمم بودند که ا

صلح   تیماه  د ییاقابل ت  نیبا هدف تضم  ذاکرهمبا این حال، اروپایی ها از ایران براي  امتیازدهی نشان نمی داد.  
به  آن    2003متحده پس از حمله سال    االتیا  یحمله نظام  د یاگرچه تهد دعوت کردند.    يبرنامه هسته ا  زیآم

بر روند مذاکرات تاثیر منفی »  صفر  يساز  یغنآمریکا به «اما اصرار  شود،    گو و    گفت  ایران وارد عراق باعث شد  
  ش یبچیزي را دهند که    رانیابه  توانستند    یها نم  ییاروپامذاکره    زی مپاي  ها    ییکایآمرو بدون حضور    گذاشت.
که با  » آن. مشکلی  يحقوق هسته ا«شناختن    تیو به رسم  یتیموثر امن  يها  نیخواست: تضم  یاز همه م
از   یکیه  مذاکر  نبود آمریکا پاي میز میز  .ه استزگشتبامجددا    2018متحده از برجام در سال    االتیخروج ا

 شکست آن بود.  لی دال نیتر  مهم

 به بعد   2006از سال  ،  اطلس در قبال ایراند در دو سوي اقیانوس  ا تحااروپایی ها و آمریکایی ها در تالش براي  
از طریق  ک یپلماتید يتالش ها د ی اروپا تشد  هیسرانجام، اتحادنرم تري اتخاذ کنند. در برابر یکدیگر رویکردي 
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براي اعمال  دهه    نیچند با قدمت    ها  میمتحده موافقت کرد از تحر  االت یارا پذیرفت و  چند جانبه    يها  میتحر
تغییر دولت در کاخ سفید را نیز شامل می شد، استفاده کند.   هیو روس  نیکه چ  یمذاکرات   يفشار هماهنگ برا

در دست دراز کردن به سوي ایران در  باراك اوباما  و عملی    ه بایدن امیدها را به تکرار اقدام نمادینترامپ باز  
 افزایش داده است.  مذاکرات استفاده از تحریم ها براي پشتیبانی از و  2009نوروز 

 ی از سازش هاي برتر است بیترک برجام
  ي شورا  ییاروپا   ریغآورد تا اي سه و اعضاي  فراهم  را    یمشترک  نهیها سرانجام زم   میو تحر  یپلماسید  بیترک
توافق  به یکدیگر بپیوندند.  3+3براي تشکیل اي متحده االتیو ا هی، روسنیچیعنی  سازمان ملل متحد  تیامن
در نتیجه این همراهی و    ياقتصادتسهیل فشار    يدر ازا  رانیا  يهسته ا  يها  تیمحدود کردن فعال  يبرا  نیو
 االت یاروپا و ا  هیمستقل اتحاد  يها  میتحرمجزا از  شده سازمان ملل    تیتقو  یجیتدر  یمیتحر  می رژ  کی  جادیا

 ، پدید آمد. 2015 ژوئیهبرجام در زمان حصول تا  رانیو ا کایآمر پنهانی يگوهاو  متحده و ادامه مداوم گفت

ه اقدام اروپا ب  هیاتحاد  لیتمابرجام نتیجه تالش و همراهی همه طرف هاي پاي میز مذاکره بود و در این میان،  
عالوه،  اهمیت زیادي داشت. به    داشتن آنها در آنجاو نگه  مذاکره    زیم  پايمربوطه    گرانیبازکشاندن همه    يبرا

به   سرانجام، مذاکره کنندگاناال برد.  مذاکره را بمبتنی بر  سازش    ت یراه حل چندجانبه اهم  کیاصرار اروپا بر  
با  بر منافع مشترك در  تصمیم گرفتند و  له  امس«چند بخش کردن»   ارابطه  ناد  رانیا  يبرنامه هسته    دهیو 

  ی تیباعث نارضا  کردیرو  ن یحال، ا  نیبا ا  غیر قابل سازش، متمرکز شدند.موضوعات    ریسابر سر    تگرفتن اختالفا
چون نگران بودند که به رسمیت شناخته شدن برنامه هسته اي و مزیت  شد    انهی خاورم  ياز کشورهاشماري  

 بیانجامد.  يمنطقه ا يها تیفعالمالی برجام به ترغیب ایران در گسترش 

ترامپ در    دونالد ، دولت  لیدل  نیبه هم  قایدقشاید    ا یارزش مثبت برجام،    بارهدر  یجهاننسبتا  رغم اجماع  به  
با نادیده گرفتن   2018ماه مه  و در کرداقدام توافق علیه بالفاصله ریکا» «اول آم کردیبه دنبال رو 2017سال 

را اعالم  از توافق متحده  االتیخروج ا، ییاروپا رانرهب يلحظه آخر يدخالت ها یبرخ  3اي مذاکرات مداوم با
 االتیا  يها  میتحر  ي» همهفشار حداکثر«اعمال    استیتحت سهمان سال    تا ماه نوامبرکاخ سفید ترامپ  کرد.  

 ران یا  هخارج  ریوز   علیهاز جمله    يشتری بو تحریم هاي    برجام متوقف شده بودند، بازگرداند در پی    متحده را که
خاص مانند معدن،    عیو صنا  يدر برنامه هسته ا  برجام  یالملل  نیب   ي، همکاریو سپاه پاسداران انقالب اسالم

 . بود رانیالل در اقتصاد اتاخ، جهی. نتاعمال کرد د ی ، منسوجات و توليمحصوالت فلز

 ه اي نداشت جینت و  صدمه زد به دیگران   کایآمراول 
بلکه دامنه و ،  اروپا را آشکار کرد  ياقتصاد  بودن  دفاعبی  تنها  علیه ایران نه  متحده    االتیا  ندهیفزا  يها  میتحر

  ت ی حما  يها پس از اعالم قصد خود برا   یینشان داد. اروپا  یالملل  نی گسترده ب  تیبدون حما  یشدت آنها را حت
نتوانستند کار زیادي    2019  هیدر ژانواینستکس    جادی و ا  2018در ماه مه    يتوافق هسته ا  يتجار  ياز جنبه ها

با آمریکا    يجنگ تجاربود، سعی کرد در  متحده    االتیا  يها  استیس  حیمنتقد صر  که  نیچ  یحتاز پیش ببرند.  
فعال اروپا حساب کند   تیحما  يتواند رو  ینمدریافت  ران  را در نظر بگیرد. ای  ها  می تحر  زیاد پیش نرود و حدود
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  2020 هیدر ژانو ییاروپا يقدرت ها تا تعهدات خود کرد از  یجیتدرعقب نشینی شروع به  2019و در ماه مه 
 کردند. فعال را  برجامحل اختالف سازوکار 

انتخابات   با امید به یک تغییر سیاسی در آمریکا منتظر نتیجهطرفداران برجام  ایجاد شده،  توجه به بن بست    با
مسائلی که می تواند در دوران بایدن متفاوت باشد، بهتر   ی از بررس  این کشور ماندند. اما پیش   يجمهور   استیر

 بررسی شوند.  یرابطه مثلث نیگذشته در ا يها و شکست ها تیر موفق تاثیرگذار ب عواملاست 

هر اقدام   درشرط الزم    کی منسجم آن    تیاست، موقع  یالملل  نیب  گریباز  کیاروپا خود    هی، از آنجا که اتحاداول
پس از برگزیت اهمیت دارد. الزم    3به شمار می رود و از این رو، هماهنگی در اتحادیه و اي  یخارج   استیس

  ياز کشورها  ياریبسبر  ،  هیبرابر روسدر    یتیعنوان ضامن امنبه    ایفاي نقشمتحده با    االتیا  کهذکر است  به  
دارد و حتی ممکن است پس از برگزیت، بر بریتانیا نیز نفوذ بیشتري اروپا اهرم فشار    هیاتحادعضو  تر    کوچک

 است.  رانی اسیاست گذاري در  3داشته باشد که این مساله به معناي دشوار شدن اجماع در اي

مقدم شمردن مساله هسته اي  و  دو سوي اقیانوس اطلس  منافع    ییپس از همگراتنها    ي، پرونده هسته ادوم
باقی مسائل تحقق ی برا  یقبل  يتالش هاافت و  بر  ا  ياروپا   االت یا  تیبه سازش بدون حما  رانیوادار کردن 

ي ایاالت متحده به دلیل نبود حمایت اروپایی از حداکثرفشار    به طور مشابه، کارزار اعمالمتحده ناموفق بود.  
 آن، تاثیرگذار واقع نشد. 

 ي محافظت از شرکت هاآن براي   يوعده هاقابل توجهی در برابر ایران ندارد. اهرم فشار  تنهایی، اروپا به سوم
قابل  به طور  کانال پرداخت جداگانه در حفظ تجارت    جاد یمتحده و ا  االتیا  يها  میتحر  راتیثادر برابر ت  ییاروپا
آمریکا، نقش  صرفا در برابر نقش «پلیس بد»  اروپا    معتقدند که   رانیاحتی بسیاري در  ند.  ناکام ماند   یتوجه

 را ندارد. مستقل يریاز موضع گ یمشکالت ناش » را بازي می کند و توانایی تصدیقخوب سیپل«

  است. بر ایاالت متحده و ایران کمتر شده    است که نفوذ اروپا  یه یبد گذشته و    نیسال پس از انعقاد توافق و  پنج
با مواضع آن خشمگین اروپا  از مخالفت هاي  وایاالت متحده  نبود  ،  از  اقتصاد  یاسیس  هاراد  ایران  نفوذ   ي و 

 شده است.  د یناام اریبس حقیقی آن 

 2021به سال   ینگاهیی با کایو آمر ییمنافع اروپابازنگري 
توافق هسته اي ایران دولت دونالد ترامپ را دوام آورد و اکنون امکان پیوستن دولت جدید جو بایدن به آن 

  از خروج واشنگتن از توافق بازگشت. سال می توان به وضعیت پیش  که    ستیبدان معنا ن  نیا  ؛ اما وجود دارد
 در برابر واشنگتن انجامیده، ان  سراسر جه  هاي  تختی پاضع گیري شدیدتر  موبه  نه تنها    يو قلدر  میها تحر

آنکه اروپایی ها رغم    فزاینده حل و فصل شوند که یعنی به یپلماسیدآشکار ساخته که باید با  را    یقیحقا  کهبل
  یهنوز مجبور به چانه زناما  ،  اتفاق نظر دارند   رانیبا ا  گریتوافق دیک  به    یابیدستو ایاالت متحده بر سر اصول  

 کار هستند.  نیانجام ا یدر مورد چگونگ
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: اول،  را شامل می شود  وستهیسه هدف به هم پ  یاسالم  ياروپا در رابطه با جمهور  هیاتحاد  کیمنافع استراتژ
هر   ای  رانیاتوسط    يسالح هسته ا  د یاز تول  يریو جلوگ  يهسته ا  يمنع گسترش سالح ها  می از رژ  تیحما

و    ؛منطقهدر    شتریب  یثبات  ی ب  خطربا درگیر شدن ایران و    اریجنگ تمام ع  کیاز    يریدوم، جلوگ  ؛گریکشور د
  ن یبا برجام به هر سه ا  2015در  اروپا    هی. اتحادیالملل  نیاروپا در صحنه ب  هیاتحاد  ییسوم، نشان دادن توانا

 بوده اند.  بند یپاتوافق  نیاز آن زمان به ا ییگذاران اروپا استیبود و س افتهی اهداف دست 

 فارس جی خلرویکرد در قبال کل محور تا  رانیا کردیرو از
با توجه به توانایی ایران  باشد.    د یو نبا  ستیخود هدف ن  يبه خود  برجامنکته مهم است که حفظ    نیبه ا  توجه

پرونده  در ایجاد بی ثباتی در منطقه چه از طریق متحدان (نیروهاي نیابتی) و چه از طریق برنامه موشکی،  
در امارات   يهسته ا  يبرنامه انرژاما اکنون که  ست.  بوده ا   ها  ییمورد توجه اروپااین کشور همواره    يهسته ا

هم به     يعربستان سعودبه کار گرفته و  راکتور خود را    نیامسال اولنیز آغاز شده و این کشور    یمتحده عرب
پیدا کرده  مشخص    يبعد منطقه ا  کی   يخود است، پرونده هسته ا   یموشک  مهبرناطور فزاینده در حال تقویت  

 باید چارچوب منطقه اي هم داشته باشد.  برجامو از این رو، گفت و گوها درباره 

ها امیدوار بودند که این    یی اروپااما  جهان» کمک کند،  منطقه و    تی صلح و امن«به  قرار بود    يتوافق هسته ا 
ناشی از    ياقتصاد   شیبود که گشا  نیاتوافق بتواند به تغییرات تدریجی در داخل ایران نیز منجر شود. تصور بر  

 اروپا براي اینمی شود.    یاسالم  ير جمهوردها  رو و تکنوکرات    انهیم  يروهاین  تی باعث تقو  2015توافق سال  
  داشت  یرا تحت فشار قرار دهد، سع  رانیاز آنکه ا  شیخود ب  یخارج  است یس  يادیبن  اصولبراساس  و    منظور

، ياروپا شامل روابط اقتصاد  هیاتحاد  يها  استیبرنامه جامع سمساله در    نیاکه با این کشور در تعامل باشد.  
جامعه  بشردوستانه، حمل و نقل، حفاظت از    يمواد مخدر، کمک هامبارزه با  ،  اجرت، مهستیز  طی، محيانرژ
 نمود یافت.فرهنگ   نیو همچن يهسته ا ی و غیرنظامی علمهمکاري ، یمدن

 ی ابیدست  ی. مشکل در چگونگند ستیمتحده ن  االتیمنافع اعالم شده ا  رینفسه مغا  یاهداف ف  نی از ا  کی  چیه
جمهوري   نتوانست  دولت ترامپ رویکرد واشنگتن و تالش آن براي وادار کردن تهران به تسلیمبه آنها است. در  

دولت جدید بایدن باید مجددا  بکشاند و حتی امکان این اتفاق را به شدت ضعیف کرد.  مذاکره    زیبه م اسالمی را  
را   هیو روس  نیچمشارکت  آل با    دهیو در حالت ا  ییاروپاهمکاري  با    2010و اوایل    2000دهه    اواخررویکرد  

 در پیش بگیرد.

  ، بلکههمراه است  رانی در برابر ا  ییکایآمر-ییمنافع مشترك اروپابا پتانسیل  نه تنها    دنیبا  يجمهور   استیر
بخشد. بایدن در کارزار انتخاباتی وعده داد در صورت بازگگشت   تحققتوسط آنها را نیز    اقدام مشترك  می تواند 

بدان معناست که بایدن باید    نیاروپا، ادیدگاه  از  ایران به تعهداتش، او نیز آمریکا را به توافق بازمی گرداند.  
به وضعیت پیش از خروج آمریکا از و بازگشت    گذاري  استیسترامپ در    يخطاها  سریع تر در معکوس کردن

 توافق هسته اي ایران، اقدام کند. 
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 سرزمین هاي ناشناخته حتی بعد از توافق نیاز به دیپلماسی در 

هاي سال هاي   میتحرواکنش به    در  رانی بار ا  نیاول  يبرا ساده اي نیست.  کار  در واقعیت    برجامبازگشت به  
نزدیکی مهلت برخی بندهاي عالوه، با  به  است.  نیز آشفته تر شده  منطقه  اخیر موضع سخت تري اتخاذ کرده و  

  دی به تمد   ازی، نهستند   2023در سال    ران یا  يهسته ا  يها  ت یمحدودیان برخی  غروب در برجام که به معناي پا
 ي جمهور   سیرئملی بایدن، گفته،    تیمشاور امن همانطور که جیک سالیوان،  دارد.  وجود    ها  تیاز محدود  یبرخ

است    ییجا  جانیا  یا یک «برجام افزوده (پالس)» را آغاز کند.  يتوافقنامه بعد   کی  ي روند مذاکره برا  »فورا «  د یبا
جداي از   وارد عمل شوند.  چندجانبه  يگوهاو    کننده بالقوه گفت  لیعنوان تسهمی توانند به  ها    ییکه اروپا

مذاکرات براي پایان دادن به جنگ ها در سوریه و یمن و براي ایجاد ثبات در شرایط امنیتی در عراق، الزم 
مورد گفت است مساله متحدان ایران در منطقه از حزب اهللا گرفته تا حوثی ها و گروه هاي شبه نظامی شیعه 

 و گو قرار گیرند. 

 ي منطقه ا امنافع فربخشی از اروپا به عنوان  تیتقو
  ل یتبد   يتواند از هدف اروپا برا   یمیی به مثابه خراجگذار،  متحدان اروپارفتار با    يبه جا  دنیبا دولت جدید  

 دارند  لیغالبا تما  ییکایگذاران آمر  استیمتحده استفاده کند. س  االتی خودمختار به نفع ا  گر یباز  کیشدن به  
با این حال، در مذاکرات را در برابر پایتخت هاي اروپایی «سرسخت» در برابر «ضعیف» ترسیم کنند.    واشنگتن

گنجاندن  با ایران این اروپایی ها بودند که در برخی زمینه ها از جمله    2015تا    2013هسته اي سال هاي  
سرسختی نشان    رانیا  يوژها یفیو توسعه سانتر  قاتی تحق  سازيمحدود  توافق واراك در    نیراکتور آب سنگ

در دو سوي اقیانوس اطلس  نقش مثمر ثمر    م یتقساز این  آمریکا می تواند    دموکرات  يجمهور  سی. رئدادند 
 استفاده کند. 

، با بهبود روابط اروپا و آمریکا، آندسته از کشورهاي عضو اتحادیه که اتخاذ موضع هماهنگ با آمریکا  عالوهبه  
فقدان اهرم  با اقدامات در قبال ایران همراه خواهند شد. ضع گیري مستقل ترجیح می دهند، ساده تر را به مو

تقویت    يدرخواست ها برا  شیافزابا  )  رانیامانند  دشوار (  يمتحده) و شرکا  االتیا   از جملهفشار اروپا بر شرکا (
 .همراه بوده است تالیجید اتیتا مال يمنابع انرژاستقالل اروپایی در پرونده ایران و وراي آن از جمله 

نیاز چندانی به دور    گری، درانیبه ا  ییمتحده و بازگشت مشاغل اروپا  االت یا  يها  میاحتمال کاهش فشار تحر  با
اروپا می تواند به جاي استفاده از اینستکس به جه،  اقی نمی ماند و در نتیاروپا بزدن تحریم هاي آمریکا توسط  

خطوط انتقال در رابطه با ایران و چه در رابطه با  متحده چه    االتیا   يها  میاز تحر  یچیسرپ  يبرا  يعنوان ابزار
  ی اضاف   تی مزبا  متحده    االت یاچنین رویکردي براي  آمریکا استفاده کند.  با    شتریب   یهماهنگ  ، برايهیگاز روس

 .خواهد بودهمراه  نظام مالی این کشوربراي دالر و  ها میاز حد از تحر شیاز خطر استفاده ب يریجلوگ

کردن   روس  نیچهمراه  در  در  ه  یو  مجدد  با  مذاکرات  حت  دهیچیپ  2006سال  قیاس  بود.  خواهد  اگر   یتر 
هر  بر سر قدرت برتر رسیده و  رقابت    هب  کایو آمر  نی روابط چاشتباهات ترامپ در قبال پکن مطرح نبود هم  

، مصالحه  هاغوریبازداشت او  ياردوگاه ها  و  یجنوب  نی چ  ياینقطه اشتعال از تجارت دوجانبه گرفته تا کنترل در
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ا مشارکت    ک ی   يبا امضا  ن یرسد که چ  یم   را طاقت فرسا خواهد کرد. به نظر  رانیدرباره مسائل مربوط به 
  ه منطقه مهم همانطور ک   ک یها در    رساختیو تسلط بر ز  يبه انرژ  یابیبا هدف دست  رانیساله با ا  25  يراهبرد

به   نیهمچنچین  شمرده است.    متیبرد، لحظه را غن   یم بهره  از آن    1970تا    1950از دهه  ایاالت متحده  
 يدر همکار  يتا حدود  یبیو ل  هیسور  يجنگ ها  اي در ارتباط با  منطقه  گریدنبال حضور مجدد به عنوان باز

 خواهد داشت. شرایطی به آمریکا هر  يواگذار  يبرا يکمتر لیتما ،انایربا  کینزد

را    اطلس   انوسیاقدر دو سوي    شرکا  نیب   تر کینزدامکان مناسبات    ک یتیژئوپل  ياصطکاك هابا این حال، این  
علیه ایاالت متحده  و    هیو روس   نیچ  طرف  نکهیا  يبه جادر دفاع از برجام  توانند    یها م   ییاروپافراهم می آورد.  

در   یسابقه طوالن که    دنیبا،  عالوهدر پیش بگیرند. به    دموکرات  د یمشترك را با کاخ سف  کردیرو   کی،  باشند 
  ي د ی تفاهم جد   آن به  يبا رهبر   رانینحوه برخورد با ادر  تواند    یماحتماال  ،  دارد  لیاسرائ  تیاز امن  یبانیپشت

اما  هستند،    ران یاکاربردي تر در برابر  رویکردي  فارس به دنبال    جیخل   یعرب  ياز کشورها  یبرخبرسد. و اگرچه  
 امیدوار بود.  يمنطقه ا يها يارتقا همکار يبرا ییاروپا يها دهیا روي مانورهمچنان می شود به 

 قدرت ها  ریساهمراه کردن   يبرا ک یآتالنتاتحاد ترنس  دیتجد
از آنجایی که کارزار اعمال فشار  را بهبود می بخشد.    رانیاقبال  اروپا در    هیاتحاد  کی استراتژ  اساس  دنیبا  دولت

 ق یاز طر  یالملل  نیب  يها  ي، بازگشت به دهه همکاربودهاروپا است    یتیبا منافع امن  ریمغادولت ترامپ  حداکثر  
 ک ی  تیهم از نظر سبک و هم از نظر ماه  2016تا    2006  هاي  سالبه مثابه  اطلس    انوسیاقاتحاد در دو سوي  

ات احتمالی درباره  مذاکر،  می شود. بازگشت همه طرفین برجام به تعهداتشانها    ییاروپا  يبزرگ برا  شیآسا
  2024تا    2021از سال    احتماال  ، همهيمنطقه ا  یتی امنباره مناسبات  گوها درو    و آغاز گفت   يتوافق بعد  کی

 قرار خواهند گرفت.  دنیکار با دستوردر 

  دی توافق جد  کی وجود  و حتی به رغم    اطلس وجود دارد   انوسیاق  در دو سوي  يها  ییواگرامچنان  بدون شک ه 
و نفوذ   ران یا  یبرخورد با برنامه موشک  قینحوه دق  باره متحده و اروپا در  االتی، ايهسته ا  زمینهدر    یاحتمال

از دیدگاه اروپایی ها، اینکه ایران هم نگرانی هاي امنیتی خاص  خواهند داشت.    اتیاختالفاین کشور    يمنطقه ا
 ي متحده، هرگونه منافع اقتصاد  االتیدار ا   شهیر  یمیبا توجه به ساختار تحرخود را داشته باشد، منطقی است.  

با این حال،  که توسط آمریکا تحقق خواهد یافت.  اروپا  سوي  از  نه  احتماال    برسد،  رانیا  هب  هند ی در آ  که قرار باشد 
 بر امثال می توانند  باهم  خواهد بود و    تر  کیگذشته نزد  سال  4متحده نسبت به    االتیاروپا و ا  ه یمواضع اتحاد

 ارند.بگذ  يشتریب ریثاو عربستان ت لی، اسرائهیروسچین و 

در ارتقاء موقعیتشان در برابر ایران کمک  ها    ییتواند به اروپا  یمتحده م   االتیمجدد با ا  ییصف آرانهایتا اینکه  
در تالش   یکم  يمتحده است، ابزارها  االتیاز ا  يو اقتصاد  یاسیاز آنجا که اروپا هنوز فاقد استقالل سکند.  

 کننده در   ن ییتع  یژگیکه خصومت متقابل و  یزمان  تا، اما  داشتهو نفوذ بر ایران    يحفظ توافق هسته ا  يبرا
 ادامه دهد.  متعادل کننده  ینقشه ایفاي اروپا بالزم است که ،  شد واشنگتن با-تهرانروابط 
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