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گذاری بر جو بایدن و آیندۀ معمای برجام

)فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم(

مقدمه

ایران و امریکا در طول چهار دهۀ گذشته با تنش و تخاصم عمیقی روبه رو بوده اند. تحت همین عنوان، این دو کشور 
ایران  هسته ای  برنامۀ  به  کشور  دو  تقابل  عطف  نقاط  از  یکی  اما  رفته اند؛  پیش  نظامی  مستقیم  تقابل  آستانۀ  تا  بارها 
برمی گردد. از سال ۲۰۰۲ با استناد کشورهای غربی و در رأس آن ها امریکا به گزارش گروهک منافقین از برنامۀ هسته ای 
ایران، تنش های دو کشور وارد مرحلۀ جدیدی شد. از آن زمان، امریکا برنامۀ اتمی جمهوری اسالمی ایران را دست مایه ای 
برای اقدامات خصمانۀ خود علیه تهران قرار داده است. امریکا در طول دو دهۀ گذشته با همین دستاویز، شدیدترین و 

پیچیده ترین تحریم های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرده است. 

از سال ۲۰۰3 با هدف پایان دادن به مناقشات دربارۀ برنامۀ هسته ای ایران، سازوکار حل اختالف به طریق دیپلماتیک 
در دستورکار قرار گرفت. این مهم، سرآغاز مذاکرات فرسایشی و فشرده ای  شد که با گذشت نزدیک به دو دهه، سرانجام 
در سال ۲۰15 به توافقی چندجانبه در قالب »برنامۀ جامع اقدام مشترک« )به اختصار برجام( ختم شد. با وجود اینکه به 
نظر می رسید توافق نامبرده، پایان تنش های چند دهۀ گذشته باشد، روی کار آمدن جمهوری خواهان در امریکا به رهبری 
از زمان شرکت  از برجام برنامه ای بود که دونالد ترامپ  ابطال کرد. خروج  دونالد ترامپ در سال ۲۰17 این فرضیه را 
در رقابت ها و شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در سر داشت. سرانجام نیز با پیروزی ترامپ در انتخابات، این 
اقدام در 18اردیبهشت1397 عملیاتی شد. متعاقب خروج این کشور از توافق هسته ای، دولت ترامپ عالوه بر بازگرداندن 
سازوکارهای تحریمی، راهبرد موسوم به کارزار فشار حداکثری را نیز برای اعمال فشار بیشتر بر ایران برای پذیرش دور 
جدید مذاکرات و قبول محدودیت های بیشتر، در دستورکار قرار داد. ترامپ با خروج یک جانبه از توافق مذکور عماًل توافق 
مذکور را ناکارآمد کرد و زمینۀ شکست آن را فراهم کرد. ترامپ با زیاده خواهی به دنبال توافقی جدید با ایران بود که عالوه 
بر بر برنامۀ هسته ای، برنامۀ موشکی و سیاست ها و الگوهای رفتاری منطقه ای ایران در غرب آسیا را نیز در برگیرد. کارزار 
فشار حداکثری دقیقًا برای همین در دستورکار امریکا قرار گرفت؛ البته این اقدام با ایستادگی ایران و پیروزی جو بایدن 
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در انتخابات۲۰۲۰ با شکست روبه رو شد. این تغییر و تحول جدید در کاخ سفید، سرآغاز شکل گیری معمای بزرگ و بسیار 
پیچیده ای حول محور توافق هسته ای شده است: اینکه کادر سیاسی جدید امریکا به رهبری جو بایدن چه راهبردی برای 

آیندۀ توافق هسته ای دارد؟ 

آیندۀ برجام

دربارۀ آیندۀ برجام با درنظرگرفتن شواهد و متغیرهای مختلف، می توان سه سناریوی ممکن ارائه داد:

1.  شکست و نابودی توافق هسته ای

ایاالت متحده امریکا بالفاصله بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، دوباره در مسیر خصومت و تنش زایی قدم گذاشت. 
نیز  و  ایران  با  اروپایی  و  امریکایی  بزرگ  بانک های  مراودات  از  امریکا  خزانه داری  وزارت  داماتو، ممانعت  قانون  تمدید 
ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای اتباع ایرانی و حتی ممانعت کردن از آن، نقطۀ شروع اقدامات خصمانۀ امریکا بعد از 
اجرایی شدن توافق هسته ای در زمان باراک اوباما بود. اما در ادامه، نه تنها از حجم و شدت اقداماتی از این قبیل کاسته نشد، 
بلکه با روی کارآمدن دونالد ترامپ، امریکا با زیاده خواهِی هرچه بیشتر، به صورت یک جانبه و خارج از تعهدات قانونی خود 
با هدف دستیابی به توافقی جامع تر و اعمال محدویت های بیشتر برای ایران، از توافق هسته ای خارج شد. امریکایی ها در 
این راستا، در طول چهار دهۀ گذشته، شدیدترین تحریم های غیرانسانی را در قالب فشار حداکثری برای شروع دور جدید 
مذاکرات در قالب دیپلماسی اجبار در دستورکار قرار دادند. اقدامات خصمانۀ آن ها در منطقۀ غرب آسیا نیز بارها دو کشور 
را تا آستانۀ تقابل مستقیم نظامی کشاند. در طول چهار سال گذشته، تروئیکای اروپایی و محور روسی _ چینی با اقدامات 
خود، مانِع نابودی و شکست کامل توافق هسته ای شدند. تنها امید آن ها، تغییر کادر سیاسی در کاخ سفید و متعاقب آن، 

بازگشت امریکا به توافق هسته ای بود. 

تغییر مدنظر آن ها، در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا رقم خورد. جو بایدن که همواره در نطق های انتخاباتی 
خود بر لزوم بازگشت به توافق هسته ای تأکید می کرد، با شکست دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد. در طول چند وقت 
گذشته، طرفین باقی مانده منتظر اقدام تیم جدید کاخ سفید برای بازگشت به توافق هسته ای بوده اند؛ اما نگاهی گذرا به 

مواضع اعالمی سیاست گذاران جدید کاخ سفید و بررسی سایر عوامل، خالف این انتظار را به ذهن متبادر می کند. 

بررسی تجارب تاریخی مؤید این نکته است که دمکرات ها و جمهوری خواهان در حوزۀ سیاست خارجی امریکا در قبال 
ایران، یک هدف مشترک دارند و آن نیز لزوم مقابله با این کشور در غرب آسیاست؛ اما راهبرد دو گروه برای دستیابی به 
این هدف متفاوت است. برخالف جمهوری خواهان که همواره بر قدرت سخت و دیپلماسی اجباِر منبعث از آن برای مقابله 
با ایران تأکید می کنند، دمکرات ها به استفاده از قدرت نرم و هوشمند متمایل بوده اند. بر این اساس، باید گفت هدف اساسی 
جو بایدن نیز همانند ترامپ است؛ اما در قامت و قالبی دیگر. به همین دلیل نیز برخی از کارزار فشار حداکثری هوشمند 
سخن می گویند. جو بایدن بر لزوم مقابلۀ هوشمندانه با ایران و مقابله با سیاست های هسته ای و منطقه ای این کشور تأکید 
می کند. از کلیدواژه های پرتکرار در سخنان جو بایدن در چند وقت اخیر، حرکت به سمت ایجاد توافق جامع تر بوده است که 
عالوه بر مسائل هسته ای، مسائل منطقه ای و موشکی و حقوق بشری ایران را نیز در نظر بگیرد. به همین دلیل در چند 
روز گذشته، دوباره رهبران جدید امریکا مسیر زیاده خواهی را در پیش گرفته اند. امریکایی ها با وجود اینکه خود یک جانبه 
مسیر خروج از توافق هسته ای ۲۰15 را در پیش گرفته بودند، از ورود ایران به توافق هسته ای و وارد شدن این کشور به 
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چرخۀ راستی آزمایی سخن می گویند. این در حالی است که در طول چهار سال گذشته، طبق ادعای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و سایر طرف های توافق، ایران همواره به تعهدات برجامی خود پایبند بوده است. ادامۀ این روند از سوی کادر 
سیاسی جدید کاخ سفید و مقابلۀ جمهوری اسالمی ایران در قالب قانون راهبردی لغو تحریم ها در سوم اسفندماه، منتهی 

به نابودی و شکست توافق هسته ای است. 

مسئلۀ  می کند،  محتمل تر  را  آن  نابودی  نتیجه  در  و  هسته ای  توافق  به  طرفین  بازگشت  چیزی  هر  از  بیش  آنچه 
تحریم هاست. در طول چهار سال گذشته، دونالد ترامپ با هدف اعمال فشار حداکثری بر ایران برای قبول محدودیت های 
ایران  علیه  را  اقتصادی  تحریم های  ظالمانه ترین  و  و شدیدترین  بی سابقه ترین  منطقه ای،  و  و موشکی  بیشتر هسته ای 
وضع کرده است. این مسئله سبب شده است اولویت راهبردی جمهوری اسالمی در مسیر بازگشت به توافق هسته ای لغو 
تحریم ها باشد. رهبر جمهوری اسالمی ایران به همراه سایر مقامات بلندپایه در طول چند وقت گذشته بارها بر لزوم لغو 
بی قیدوشرط تحریم های ظالمانۀ امریکا تأکید کرده اند؛ برای مثال رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در سخنرانی اخیر خود 
به مناسبت قیام 19دی1356 مردم قم چنین فرمودند: »در مورد برجام، مسئلۀ ما بازگشت امریکا نیست. مهم این است که 

تحریم ها باید فوری و کامل برداشته شود.« 

حتی اگر جو بایدن تمایل و اراده ای برای گشایش و لغو تحریم ها داشته باشد، به دلیل مرتبط کردن زیرکانۀ تحریم های 
ایران به مسائل حقوق بشری و تروریستی، این اقدام نه غیرممکن، اما فرایندی بسیار بغرنج و پیچیده است. مسئله زمانی 
پیچیده تر می شود که فرایند دشوار لغو تحریم ها را در ساختار سیاسی، حقوقی و اقتصادی امریکا در نظر بگیریم. اساسًا 
فرایند لغو تحریم ها در امریکا به دلیل تعدد نهادهای درگیر و مکانیسم های دشوار حقوقی در خوشبینانه ترین حالت ممکن، 
نه غیرممکن، اما بسیار زمان بر است. در این راستا، نقش پررنگ و برجستۀ کنگره و به خصوص سنا در فرایند لغو تحریم ها 
غیرقابل چشم پوشی است. در شرایط کنونی، حضور پررنگ جمهوری خواهان مخالف توافق هسته ای در مجلس سنا یکی از 
موانع بسیار مهم پیش  روی جو بایدن است. حتی در میان خود دمکرات ها نیز شخصیت های برجسته و تأثیرگذاری مانند 
چاک شومر که رهبری اکثریت سنا را نیز در حال حاضر در دست دارد، مخالف توافق هسته ای هستند. شومر از معدود 
سناتورهای دمکرات است که مواضعی مغایر با این حزب اتخاذ کرده و همواره در تصویب طرح های ضدایرانی کنگره، با 

جمهوری خواهان همراه شده است.

 پس، حتی اگر امکانی برای گشایش تحریم های علیه ایران وجود داشته باشد، در خوشبینانه ترین حالت ممکن، به دلیل 
محدودیت حقوقی و قانونی از سوی کنگره و سنا، بسیار زمان بر و فرسایشی خواهد بود. مخالفت شدید جمهوری خواهان و 
دمکرات ها با برجام که از تصویب آن توسط سنای امریکا در سال ۲۰15 جلوگیری کرد، همچنان در میان جمع قابل توجهی 
از نمایندگان هر دو حزب به قوت خود باقی است. با توجه به قانون راهبردی لغو تحریم ها، درپیش بودن انتخابات ایران و 
در پی آن، تغییر کادر سیاسی و روی کارآمدن نیروهای انقالبی مخالف با توافق هسته ای، قطعًا توافق هسته ای به پرتگاه 

نابودی و شکست نزدیک می شود.

مضاف بر این چالش ها، باید اقدامات منفی و گستردۀ محور عربی _ عبری را نیز در مسیر بازگشت به توافق هسته ای 
در نظر داشت. ایران مهم ترین هماورد و معاند جهانی و منطقه ای رژیم  صهیونیستی محسوب می شود و تهدیدی جدی را 
متوجه بقای این کشور کرده است. ایران مهم ترین رسالت منطقه ای خود را نابودی این رژیم  جعلی می داند. به همین دلیل 
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نیز از زمان مطرح شدن برنامۀ اتمی ایران، رهبران رژیم  صهیونیستی در معمای امنیتی پیچیده و بغرنجی گرفتار شده اند. از 
نظر آن ها، برای ایرانی که آرمان نابودی رژیم  صهیونیستی را دنبال می کند، اساسًا برنامۀ هسته ای، در هر سطحی، برای 
این رژیم، مخاطره آمیز محسوب می شود. به همین دلیل نیز آن ها از مخالفان سرسخت توافق هسته ای )برجام( هستند. 

این کشور در سطوح مختلف و در مجامع بین المللی، بارها، نگرانی شدید خود از برنامۀ هسته ای ایران را ابراز کرده است. 
آن ها در طول دو دهۀ گذشته با اندکی تجدیدنظر در دکترین امنیتی بگین که خواهان نابودی کامل نقاط تهدید در محیط 
پیرامونی این کشور به هر قیمتی است، تمام توان خود را در بازی های راهبردی منطقه ای به موازنۀ بازدارندگی در مقابل 
ایران معطوف کرده اند. از نظر آن ها، برنامه هسته ای ایران تهدیدی جدی برای بقای رژیم صهیونیستی محسوب می شود؛ 
ازاین رو آن ها به دلیل هزینۀ گزاف درگیری مستقیم با ایران، اقدامات خود را به درگیری در منطقۀ خاکستری معطوف 
کرده اند. به عبارت دقیق تر، راهبرد بگین در ارتباط با ایران، به دلیل اینکه امکان تقابل مستقیم نظامی تبعات سنگینی برای 
رژیم  صهیونیستی در پی دارد، به سادگی میسر نیست؛ ازاین رو این رژیم به طراحی و اجرای عملیات جاسوسی، خراب کاری، 
حملۀ نظامی سایبری و ترور دانشمندان هسته ای روی آورده است. از نظر رهبران رژیم صهیونیستی، توافق هسته ای سال 
۲۰15 مرهمی بر نگرانی های شدید این کشور در خصوص برنامۀ هسته ای ایران نیست.آن ها معتقدند رژیم های بازرسِی 
توافق ۲۰15 کارایی الزم را در خصوص ایجاد محدودیت بیشتر بر برنامۀ هسته ای ایران ندارند. آن ها این بهانه های واهی 
را مطرح می کنند که ایران در ذیل توافق هسته ای، برنامۀ اتمی خود را پنهانی گسترش خواهد داد. همچنین، گشایش های 
افزایش خواهد  بازی های راهبردی منطقه ای  ایران را در  لغو تحریم ها در چهارچوب برجام، قدرت مانور  از  مالی ناشی 
داد و همین موضوع از نظر آن ها تأثیر مستقیمی در قدرتمند شدن محور مقاومت و ایجاد تهدید در مرزهای شمالی این 
بر اعمال شدیدترین  ایران در صورتی کارآمد است که عالوه  با  از نظر رهبران صهیونیستی، توافقی  کشور دارد. پس، 
محدودیت های هسته ای، برنامۀ موشکی و الگوهای رفتاری منطقه ای این کشور را نیز تحت الشعاع قرار دهد. به همین 
دلیل، آن ها در طول چهار سال گذشته یکی از حامیان اصلی کارزار فشار حداکثری ظالمانۀ ترامپ علیه جمهوری اسالمی 

ایران بوده اند. 

با این اوصاف باید گفت رهبران رژیم صهیونیستی به هر اقدامی متوسل خواهند شد تا مسیر بازگشت به توافق ۲۰15 
را به بن بست بکشانند. نمی توان قاطعانه از کم وکیف اقدام مدنظر آن ها سخن گفت؛ اما اقدام احتمالی آن ها ایجاد تنش 
در باالترین سطح با هدف نابودی مسیر بازگشت به توافق هسته ای ۲۰15 خواهد بود. در همین راستا، آویو کوخاوی در 
مصاحبه با مؤسسۀ مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی)INSS( ضمن هشدار به جو بایدن در خصوص بازگشت به 
توافق اتمی گفت: »به نیروهای ارتش دستور داده ام خود را برای حملۀ احتمالی علیه ایران در سال آینده آماده کنند.« 
فارغ از پرداختن به اهمیت و تأثیرگذاری البی های صهیونیستی مانند آیپک)AIPAC( در محافل تصمیم سازی امریکا، 
باید گفت از فردای تأسیس رژیم صهیونیستی همواره یکی از ستون های راهبرد منطقه ای امریکا در غرب آسیا حمایت و 
پشتیبانی از این کشور بوده است. رؤسای جمهور امریکا باید قبل از هرچیزی پایبندی خود به این اصل مهم را در محافل 
این کشور به اثبات رسانند. جو بایدن نیز همانند همتایان سلف خود از این قائده مستثنا نیست. با توجه به اینکه یکی از 
موارد تأکید جو بایدن تقویت روابط چندجانبه با متحدان منطقه ای امریکاست، اهمیت حمایت از رژیم صهیونیستی بیش از 
پیش برجسته می شود. باید گفت حتی اگر رژیم صهیونیستی در راستای نابودی مسیر بازگشت به توافق هسته ای اقدامی 
انجام ندهد، درنظرگرفتن زیاده خواهی های آنان از سوی امریکا نیز مسیر بازگشت را دشوار و پیچیده خواهد کرد؛ چراکه 
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جمهوری اسالمی ایران بارها به صراحت در باالترین سطح بر مخالفت اساسی خود با هرگونه خواستۀ جدید و زیاده خواهانه 
تأکید کرده است. در پایان باید گفت بازگشت به توافق هسته ای همچنین به معنای شکست پروژۀ عادی سازی روابط اعراب 
و رژیم صهیونیستی است؛ چراکه یکی از پیشران های اساسی رژیم صهیونیستی برای این راهبرد منطقه ای، ایران هراسِی 
کشورهای عربی است. ایران هراسی و تمسک به آن است که سبب شده است رژیم صهیونیستی بتواند حصار انزوای چند 

دهۀ خود در غرب آسیا و در میان کشورهای محافظه کار عربی را بشکند. 

در کنار رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی نیز به دلیل آنچه نگرانی از برنامۀ هسته ای ایران گفته می شود و نیز به سبب 
مقابله با افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران، مخالف توافق هسته ای ۲۰15 است. از نظر آنان، ادامۀ محدودیت و تنش 
مابین ایران و امریکا و نیز انزوای ایران، بیش از هرچیزی، بر تحرکات منطقه ای ایران  تأثیر مستقیم دارد. همچنین توافق 
هسته ای و کاهش تنش مابین ایران و امریکا سبب خواهد شد امریکا به مسائل و مشکالت عدیدۀ سیاسی و حقوق بشری 
عربستان سعودی واکنش نشان دهد. پس، ادامۀ تنش هسته ای مابین ایران و کشورهای غربی ابزار مطمئن و کارآمد 

سعودی ها برای در حاشیه قرار  دادن مشکالت عدیده شان در عرصۀ منطقه ای و جهانی است. 
 2.  احیای بی قید و شرط توافق هسته ای

سناریوی ممکن دیگر در ارتباط با آیندۀ توافق هسته ای ۲۰15، بازگشت بدون قید و شرط ایاالت متحده در وهلۀ اول و 
سپس بازگشت جمهوری اسالمی ایران به توافق مذکور است. در این میان به نظر می رسد در شرایط بن بست دیپلماتیک 
مابین ایران و امریکا که هریک برای پیش بردن فرایند بازگشت دوباره به توافق هسته ای، از طرف مقابل می خواهد گام 
نخست را بردارد، شکل گیری سازوکارهایی که اساسًا به همگام سازی ختم شود، ضروری است. به نظر می رسد بیش از 
همه، اتحادیۀ اروپا از این سازوکار حمایت کند و تحت عنوان مساعی جمیله به ایفای نقش بپردازد. در این راستا، اتحادیۀ 
اروپا باید هرچه زودتر با نزدیک کردن مواضع طرفین، شرایط بازگشت به توافق هسته ای را فراهم کند؛ چراکه دو طرف 
زمان زیادی برای حصول به هدف مشترک خود که بازگشت به مسیر احیای توافق هسته ای است، در اختیار ندارند.کمتر از 
بیست روز دیگر قانون راهبردی لغو تحریم های مجلس شورای اسالمی ایران الزم االجرا می شود و همین می تواند سرآغاز 
دور باطل برداشت ها و تصورات اشتباه طرفین از یکدیگر و افزایش تنش ها باشد. متعاقب شکل گیری چنین شرایطی، 
مسیر بازگشت به توافق هسته ای نیز دشوار خواهد شد. درست به همین دلیل است که در چند روز گذشته، اتحادیۀ اروپا 
رایزنی های خود با مقامات امریکایی را در خصوص لغو تحریم ها علیه ایران و با هدف احیای توافق اتمی ۲۰15 آغاز کرده 
است. اتحادیۀ اروپا در چهار سال گذشته از حامیان عمدۀ حفظ توافق هسته ای بوده است. آن ها در این مسیر گرچه با 
فرازونشیب های زیادی روبه رو بودند، با اقدامات و تالش های خود سعی کردند از نابودی کامل توافق اتمی جلوگیری کنند. 
آن ها در طول چند سال گذشته به سبب بن بست شکل گرفته مابین ایران و امریکا، تنها به تغییر کادر سیاسی کاخ سفید 
امیدوار بودند. به همین دلیل حال که شرایط مطلوب حاصل شده است، فعاالنه به دنبال به سرانجام رساندن تالش های خود 
در مسیر احیای توافق هسته ای هستند. چند روز گذشته، تالش های دیپلماتیک گستردۀ جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیۀ اروپا، در همین راستا و با هدف بازگردان توافق هسته ای به مسیر اصلی، با توجه به کمبود زمان، بوده است.

امریکایی ها نیز خود به این موضوع واقف هستند که زمان زیادی برای بازگشت به مسیر احیای توافق هسته ای ندارند. 
گرچه آنان خود را ناگزیر به درنظرگرفتن دغدغه های متحدان منطقه ای خود می دانند، به این موضوع نیز واقف اند که 
زیاده خواهِی روزافزون آنان سبب دور کردن جمهوری اسالمی ایران از میز مذاکره و حل وفصل سیاسی اختالفات است. 



گزارش شماره 52: گذاری بر جو بایدن و آیندۀ معمای برجام

6

مهم ترین پیامد ناشی از فاصله گرفتن ایران از میز مذاکره متوجه متحدان منطقه ای امریکاست. ایران در طول چهار سال 
گذشته با وجود همۀ مصائب ناشی از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ، در برابر زیادی خواهی ها مقاومت کرده است؛ 
نتیجه ای در بر  افزایش بی ثباتی در منطقه،  از فرایند کاهش تنش ها و  ایران  ادامۀ چنین تخاصمی جز دور کردن  پس، 

نخواهد داشت. این اقدام قطعًا مطلوب اتحادیۀ اروپا، کادر سیاسی جدید امریکا و متحدان منطقه ای این کشور نیست. 

شواهدی که بیش از پیش سناریوی احیای توافق هسته ای را به واقعیت نزدیک می کند، انتخاب کادر جدید سیاست 
خارجی دولت بایدن و اقدامات این کشور در چند روز گذشته است. انتخاب افرادی مانند آنتونی بلیکن به عنوان رهبر تیم 
دیپلماسی، رابرت مالی به عنوان نمایندۀ امور ایران، لیندا توماس گرینفیلد، جک سالیوان و وندی شرمن که اعضای سابق 
تیم دیپلماسی باراک اوباما در مذاکرات منتج به توافق هسته ای ۲۰15 بودند، حاوی این پیام مهم است که خود امریکایی ها 
نیز متوجه کمبود زمان برای بازگشت به توافق هسته ای هستند. قطعًا حضور چنین افرادی که عالوه بر آشنایی کامل با 
توافق هسته ای ۲۰15 به میانه روی در سیاست خارجی نیز شهره هستند، به امریکا در مسیر بازگشت به توافق اتمی کمک 
قابل مالحظه ای می کند. برای مثال، وندی شرمن باالترین مقام مذاکرات هسته ای با ایران بوده است و جک سالیوان و 

رابرت مالی نیز از اعضای کلیدی و برجستۀ این مذاکرات بوده اند. 

3. فراتر از احیای توافق هسته ای: گام به گام به سمت توافقی جامع تر

سناریوی سوم در ارتباط با توافق هسته ای، بازگشت به طریقی است که راه را برای توافقی جامع تر برای امریکایی ها 
هموار کند. رایج ترین دیدگاه نزد مقامات امریکایی گذر از برجام به طریقی است که بتوان سایر نگرانی های امریکا در 
خصوص ایران را مرتفع سازد. به عبارت دقیق تر، در این سناریو، برجام نقش پل ارتباطی یا حلقۀ واسط را ایفا می کند. 
امریکایی ها همواره در طول چهار دهۀ گذشته به صراحت به این موضوع اذعان کرده اند که برنامۀ هسته ای ایران یگانۀ 
دغدغۀ آنان نیست. آن ها با زیاده خواهی هرچه تمام، الگوی رفتاری منطقه ای، برنامۀ موشکی و مسائل حقوق بشری ایران 
را نیز بهانه کرده اند. اینکه امریکایی ها راهبرد دیپلماسی اتخاذ کرده و ابتدا از حوزۀ مسائل هسته ای وارد عمل شده اند، به 
این دلیل است که از نظر آن ها عالوه بر اینکه راهبرد مقابلۀ مستقیم با ایران، به دلیل قدرت دفاعی این کشور، گزینه ای 

دور از دسترس است، مسائل هسته ای نسبت به سایر مسائل از حساسیت کمتری برخوردار است. 

امریکایی ها در این مسیر تالش خواهند کرد ابتدا با لغو برخی تحریم های کم اهمیت، و موازی با آن، با آزاد کردن 
برخی از منابع مالی بلوکه شدۀ ایران، زمینه را برای ورود مشروط خود در صورت امکان در قالب توافقی محدود و موقت 
همانند توافق 3۲۰1 ژنو و بازگشت کامل ایران مهیا کنند. این اقدام امریکایی ها کاماًل تاکتیکی و ازپیش تعیین شده است 
که هدفی اساسی و نهایی دارد و آن نیز خارج شدن این کشور از انزوای ناشی از خروج از توافق هسته ای در دوران دونالد 
ترامپ است. امریکایی ها در طول چهار سال گذشته از سیاست یک جانبه گرایی خود در مقابله با ایران سودی نبرده اند. آن ها 
با بیرون ماندن از کنسرت قدرت های بزرگ شکل گرفته حول توافق هسته ای، عماًل با موانع ساختاری و نهادی و حقوقی 
ناشی از آن روبه رو شدند. شکست بزرگ امریکایی ها در قطعنامۀ پیشنهادی آن ها در 14اوت۲۰۲۰ در خصوص تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران، خود، شاهدی بر این مدعاست. درست به همین دلیل است که تیم دیپلماسی بایدن برای 
افزایش قدرت مانور این کشور در تحوالت جهانی بر بازگشت به مسیر چندجانبه گرایی تأکید دارد. در توافق هسته ای نیز 
آن ها به دنبال این هستند که راه را برای ورود خود به کنسرت قدرت های بزرگ باز کنند. به عبارت دقیق تر، آن ها تالش 
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می کنند به عنوان امریکای عضو برجام و نه منزوی و بیرون مانده از آن، با ایران مقابله کنند. این اقدام برای امریکایی ها به 
این سبب اهمیت دارد که حتی در صورت مقابلۀ احتمالی چین و روسیه، تروئیکای اروپایی را با خود همراه دارند. عالوه بر 
این، بایدن تالش خواهد کرد با وعدۀ کاهش تعرفه های گمرکی و کاهش تحرکات در دریای چین جنوبی، از نقش منفی 
چین در سیاست های برجامی خود بکاهد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که چین نیز همواره به دنبال روابط تنش آفرین با 
امریکا نبوده است، حداقل در شرایط کنونی و به دلیل موقعیت اقتصادی خود. بسیاری از شرکت های بزرگ تجاری چین و 
همچنین بسیاری از پروژه های بزرگ اقتصادی این کشور در مراحل اولیۀ رشد و توسعه قرار دارند؛ بنابراین، سیاست های 
تحریمی امریکا برای این قبیل اقدامات چین پیامدهای منفی خواهد داشت. به طور کلی، چین بازیگری محسوب می شود 
که به دنبال اهرم فشاری کارآمد برای مقابله با مداخله گری امریکا در تایوان، هنگ کنگ و دریای چین جنوبی است. به 
نظر می رسد توافق هسته ای ایران از ابزارهای مدنظر رهبران چین برای ایجاد موازنه با سیاست های مخرب امریکا در 
محیط پیرامونی این کشور است. با این اوصاف باید گفت توافق پنهانی چین و امریکا دربارۀ برنامۀ اتمی ایران موضوعی 
دور از ذهن نیست: اینکه امریکایی ها از سیاست های مرکانتلیستی و اقدامات منفی خود علیه چین در دریای چین جنوبی 

عقب نشینی کنند و در سوی مقابل، چینی ها نیز از مواضع حمایتی خود در قبال برنامۀ هسته ای ایران عقب بنشینند. 

دربارۀ روسیه نیز باید گفت آنان از مخالفان اساسی توسعه و گسترش برنامۀ هسته ای ایران هستند. آنان نیز در خفا به 
تحمیل محدودیت های بیشتر هسته ای به ایران بی میل نیستند. تجارب تاریخی چین و روسیه در ارتباط با برنامۀ اتمی 
ایران نیز گواه سیاست های پرفرازونشیب و گاهی منفِی آنان در قبال ایران است. چین و روسیه همواره در اوج تنش های 
هسته ای ایران در طول دو دهۀ گذشته در شورای امنیت علیه ایران رأی داده اند. مهم ترین شاهد بر این مدعا، عملکرد 
منفی این دو کشور در قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 18۰3، 1835 و 1984 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. 
این قطعنامه ها در حالی سبب وضع تحریم های شدیدی علیه ایران شدند که هر دو کشور چین و روسیه به همۀ آن ها 

رأی مثبت داده اند. 

از نظر امریکایی ها اقداماتی از این قبیل، فشار ساختاری بر ایران برای پذیرش محدودیت های بیشتر را افزایش می دهد. 
اروپایی ها نیز از این اقدامات استقبال می کنند؛ چراکه همواره به دنبال ممانعت از توسعۀ تسلیحات هسته ای ایران، جلوگیری 
از جنگ تمام عیار منطقه ای میان ایران و سایر دولت های منطقه و در نهایت نمایش توانایی های اتحادیۀ اروپا در نظام 
بین الملل برای ایفای نقش بیشتر در مسائل و تحوالت جهانی بوده اند. این مسائل در طول چند دهۀ گذشته همواره هدف 
عمدۀ اتحادیۀ اروپا در قبال ایران بوده است که با وجود تغییرات گسترده در منطقه، طی دو دهۀ گذشته تغییری نکرده اند. 
پس، کشورهای اروپایی از این مرحله به بعد با کادر سیاسی جدید امریکایی ها هم راستا هستند. اروپایی ها فقط مخالف 
راهبردهایی هستند که ترامپ در طول چهار سال گذشته در پیش گرفته بود؛ چراکه چنین اقدامات تنش زایی از سوی 
امریکا به افزایش خطر تقابل مستقیم و جنگ در منطقه منجر خواهد شد. چنین اقداماتی هرگز گزینۀ مطلوب کشورهای 
اروپایی نبوده است. بیانیۀ کشورهای اروپایی بعد از شکست قطعنامۀ پیشنهادی امریکا دربارۀ تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
و نقد الگوی رفتاری ایران در منطقه از سوی آنان در این  راستا قابل ذکر است. آن ها نیز همانند جو بایدن، ابتدا خواهان 
حفظ توافق هسته ای و سپس استفاده از آن برای توافق حول سایر مسائل دیگر هستند. به عبارت دقیق تر، راه حل اصلی 
آن ها حفظ توافق هسته ای و سپس شروع گفت وگوهای منطقه ای و موشکی و حقوق بشری است. برای مثال در سطح 
غرب آسیا، همۀ طرف های درگیر در منازعات منطقه باید نگرانی های خود از روند مذاکرات را ابراز کنند و دربارۀ اقدامات 
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متقابل برای رفع نگرانی های خود توافق کنند. به طور کلی، ایجاد توافق منطقه ای چند جانبه برای تمامی دولت های منطقۀ 
غرب آسیا، گام های بعدی اروپایی ها و امریکایی ها محسوب می شوند. 

جمع بندی

در این گزارش تالش شد در پرتِو تغییر کادر سیاسی در کاخ سفید و روی کار آمدن جو بایدن از معمای بزرگ آیندۀ برجام 
رمزگشایی شود. در این راستا، گزارش حاضر سه سناریوی شکست و نابودی توافق هسته ای، احیای بی قیدوشرط توافق 
هسته ای و در نهایت احیا و حرکت گام به گام به سمت توافقی جامع تر را بیان و هریک را بررسی و تحلیل کرد. شواهد 
و نشانه هایی مانند فرایند پیچیده و دشوار لغو کامل تحریم ها و مرتبط کردن آن ها با مسائل حقوق بشری و تروریسم، 
تأکید مستمر و ادامه دار مقامات مختلف امریکایی مبنی بر حل مسائل موشکی و منطقه ای در کنار موضوع هسته ای، 
درپیش گرفتن راهبرد مشارکت های چندجانبه و در این راستا آغاز رایزنی های گستردۀ چند روز گذشته با متحدان اروپایی و 
غرب آسیایی، همه حکایت از این دارند که سناریوی محتمل امریکا دربارۀ آیندۀ برجام ابتدا احیای توافق مذکور از طریق 
لغو برخی تحریم های کم اهمیت تِر موردقبوِل کنگره و سنا و سپس برخی گشایش های مالی محدود است. این اقدام، گام 
اول امریکایی ها در راستای حرکت به سمت توافقی جامع تر با جمهوری اسالمی ایران است. این فرایند همانند توافق موقت 
ژنو در سال ۲۰13 که در راستای رسیدن به راه حلی جامع و بلندمدت و موردتوافق طرفین بود، برای امریکایی ها مسبوق 
به سابقه است. از شواهد مهمی که درنظرگرفتن این فرایند، یعنی احیای موقت و سپس حرکت به سمت توافقی جامع تر را 
بیشتر به واقعیت نزدیک می کند، حضور تیم دیپلماسی فعلی امریکا، یعنی وندی شرمن و رابرت مالی و جک سالیوان، در 

کادر سیاسی جدید این کشور است. آنان در مذاکرات قبلی نقشی فعال و تأثیرگذار داشتند. 

سرانجام باید گفت موضوع توافق جامع تر با ایران راهبردی است که حتی جمهوری خواهان نیز از آن حمایت می کنند. 
در چند سال گذشته، دونالد ترامپ با وجود مخالفت با برجام و خروج از آن، نه به دنبال تقابل مستقیم با ایران، بلکه با 
زیاده خواهی به دنبال توافقی جامع تر با ایران بود. پس، با تکیه بر این شواهد می توان چنین استدالل کرد که سناریوی 
محتمل امریکا در ارتباط با برجام، احیای این توافق به طریقی است که راه را برای حصول به توافقی جامع تر برای این 

کشور هموار کند.

پیشنهاد می شود جمهوری اسالمی ایران با تقویت دیپلماسی منطقه ای خود و حرکت به سمت ایجاد روابط مستحکم 
با کشورهای همسایه از سنگینی اقدامات منفی ضّد ایرانِی احتمالی امریکا در منطقه بکاهد. بدون شک یکی از اهرم های 
امریکا در منطقه برای تقویت چندجانبه گرایی خود، ایران هراسی و بزرگ نمایی تهدید ایران برای کشورهای منطقه است. 
جمهوری اسالمی ایران باید با در دستورکار قرار  دادن دیپلماسی فعال و مثبت به مقابله با این سیاست ها و اقدامات خصمانه 

برخیزد. 

جمهوری اسالمی ایران باید از طریق در دستورکار قرار دادن همکاری های راهبردی با محور روسیه - چین از هم راستایی 
آن ها با سیاست ها و اقدامات ضّد ایرانی امریکا جلوگیری کند. عملیاتی کردن اقداماتی مانند سند چشم انداز ۲5ساله با چین 

از سوی جمهوری اسالمی ایران می تواند کارگشا باشد.
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