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Abstract
Following the conclusion of the so-called Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) between Iran and the P5 + 1 countries and Trump's decision to
unilaterally withdraw the United States in 2018, Hundreds of sanctions which were
targeting economic, political, and military sectors was applied on Iran by the
Donald Trump. Now in the United States, we are facing the new administration
that the new president, Joe Biden, is seeking to return to JCPOA, if Iran returns to
its obligations under it. What can be the reaction of the Islamic Republic of Iran in
the meantime? Therefore, this paper aims to answer the question that, among the
various scenarios including; US Withdrawal from JCPOA and Iran's gradual
withdrawal; negotiating with the United States for JCPOA Plus; returning of US to
JCPOA and cancellation of US Secondary Sanctions and the Security Council
sanctions; leaving JCPOA and NPT and Activation of snapback mechanism and
reference of Iran's nuclear case to the UN Security Council, which one is desirable
Scenario for the Islamic Republic of Iran?. The research findings indicate that
returning of US to JCPOA and cancellation of US Secondary Sanctions and the
Security Council sanctions is a desirable Scenario for the Islamic Republic of Iran.
The research method is futures studies based on the scenario writing method
which, while examining the forerunners and uncertainties, analyzes the views of
experts about the upcoming scenarios.
Keywords: P5+1, Nuclear Agreement, Scenario, Future Studies, US, Islamic
Republic of Iran
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چکیده
شوهورهها  5+1تصهین بهه

در پي انعقاد توافقنامه موسوم بهه بجاهام منها ایهجا

شنارهگنج یکاانبه ایاالتمتحده از آ در سال  ،2018صدها تحجی شهه بشه هها
مشتلف اقتصاد  ،سناسي نظامي را هدف قجار داده بود ،توسط د لت د نالد تجامه بهج
ایجا اعیال شد .اینک با ر

شار آمد او باید  ،اشنگتن مدعي است شه تیایه دارد

به بجاام بازگجدد به شجط این که ایجا ننز به تعهدات
اشن

این منا
به این پجس

در چارچوب بجاام بازگجدد ،اما در

ایهور اسالمي ایجا چه مي تواند باشد؟ هدف پژ ه

حاضهج پاسه

است شه از منا سناریوها محتی شهدامیهک بهجا ایههور اسهالمي

ایجا  ،سناریو مطلوب است؟ یافته ها پژ ه

حاشي از آ است شه بازگوت آمجیکا به

بجاام لغو تحجی ها ثانویه ایاالت متحده تحجی ها شهورا امننهت سهازما مله ،
سناریو مطلوب ایهور اسالمي ایجا است .این پژ ه

بج اساس ر ش سناریونویسي

مصاحبه با نشبگا علیي ااجایي مورد آزمو قجار گجفته است.

واژه های کلیدی ،5+1 : :توافق هسته ا  ،سناریونویسي ،آینده پژ هي ،آمجیکا ،ایههور
اسالمي ایجا  ،بجاام ،تحجی  ،شورا امننت ،مکاننس ماشه
تاریخ دریافت 99/09/04 :تاریخ بازبینی 99/12/13 :تاریخ پذیرش99/12/24 :
فصلنامه راهبرد ،دوره  ،29شماره  ،97زمستان  ،1399صص 163-131
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مقدمه
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه  ۵+1و وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  ۲۳تیرماه  1۴( 1۳۹۴جوالی )۲۰1۵
به امضا رسید .به منظور تحکیم پایههاای ممیای و ضامان
شورای امنی

اجرایای ایاو توافاق

سازمان میل متحد قطعنامه  ۲۲۳1را در تاریخ  ۲۹تیرمااه ۲۰( 1۳۹۴

جوالی  )۲۰1۵به تصویب رساند و از کشورهای امضاکننده برجام خواسا

تاا در

اجرای تعهدات خود کوشا باشند و همچنیو کییه قطعنامههای قبیای تحاریم مییاه
ایران لغو شد.
با ایو حال مسیر همکاری کشورهای امضاکننده برجام از همان آغاز مسیری
سهل و هموار نبود .بدمهدی مبتنی بر مدم حسونی

از سوی طرفهاای غربای و

به ویژه آمریکا در ماههای پس از اجرایی شادن برجاام باه دفعاات ماوردامترا
مقامات ایرانی قرار گرف  .در واکنش به امتراضات جمهوری اسالمی ایران نساب
به ایو شیوه نادرس

و اقدامات غیرسازندهی آمریکااییهاا و پیگیاری رو هاای

پیشبینیشده در برجام برای رفع اختالفات ناشی از اجرای برجام کاا سادید در
ابتدا به طور مکرر بر پایبندی ایو کشور به برجام و ضرورت پاسداش

ایو تعهاد

بیوالمییی تاکید میکرد .اما جابهجایی باراک اوباماا باا دونالاد تراماو موضاو را
وارد مرحیه جدیدی کرد .با تغییر تایم کاا سادید تراماو در اداماهی انتقاادات
دوران مبارزات انتخاباتی خود تال

زیادی کرد تا امتبار بیوالمییی برجام را زیار

سؤال ببرد .او با اممال محدودی ها و تحریمهای متناقض با برجام تال

کرد تاا

روح برجام را از درون تهی کارده و کوشاید تاا جایگااه یاا توافاق بایوالمییای
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چندجانبهای را که با قطعنامه  ۲۲۳1شورای امنی
یافته اس
نهای

نیز ضمان

اجارای بایوالمییای

تا مرحیه یا تعهاد دوجانباه بایو ایاران و آمریکاا کااهش داده و در

فسخ یاطرفه ایو تعهد دوجانبه را امالم کند.
هرچند دیگر دول های امضاکننده توافقنامه و اتحادیه اروپا امالم کردند که در

توافقنامه ویو باقی میمانند اما ترامو با خروج یاجانبه از توافقی که نشاان تأییاد
جامعه بیوالمییی را بهصورت یا قطعنامه سازمان میل متحد بار خاود دارد مماالا
توافق ماککور را ناکارآماد کارد و زمیناهی شکسا

آن را فاراهم کارد .تراماو باا

زیادهخواهی به دنبال توافقی جدید با ایران باود کاه ماالوه بار برناماهی هساتهای
برنامهی موشکی و سیاس ها و الگوهای رفتاری منطقهای ایران در غرب آسیا را نیاز
دربرگیرد .کارزار فشار حداکثری دقیقاا برای همیو در دستور کار آمریکا قرار گرف ؛
اما تغییار و تحاول جدیاد در کاا سادید سارآغاز شاکلگیاری معماای بازر و
بسیارپیچیدهای حول محور توافق هستهای ایران شده اس  .فیکا ایو پرسش مطارح
میشود که از میان سناریوهای خروج آمریکا از برجام و خروج تادرییی ایاران از
برجام؛ مکاکره با ایاران بارای برجاام پاالا؛ بازگشا

آمریکاا باه برجاام و لغاو

تحریم های ثانویه ایاالت متحده آمریکا و تحریم های شورای امنی ؛ خاروج ایاران
از برجام و انپیتی فعالشدن مکانیسم ماشه و ارجاا پروناده ایاران باه شاورای
امنی

سازمان میل؛ کدامیا بارای جمهاوری اساالمی ایاران ساناریوی مطیاوب

اس ؟ کادر سیاسی جدید آمریکا به رهبری جو بایدن چه راهباردی بارای آینادهی
توافق هستهای دارد؟ چه سیاس هایی در ایو راستا باید اتخاذ شود؟ چه موضوماتی
برای سناریونویسی در چارچوب آینده پژوهی وجاود دارد؟ تحاوالت برجاام چاه
بوده و چه پیامدهایی را در برداشته اس ؟ و در نهای

واکنش کشورهاای  ۵+1باه

سناریوهای پیشروی برجام چه بوده اس ؟
در حقیق

نویسنده در ایو نوشتار با تکیه بار رو

ویژه از سناریونویسی 2بازگش

آینادهپژوهای 1و اساتداده

آمریکا به برجام و لغو تحریمهای ثانویاه ایااالت
1. Futures Study
2. Scenarios
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متحده و تحریمهای شورای امنی

ساازمان میال را ساناریوی مطیاوب جمهاوری

اسالمی ایران شناسایی کرده اس

هر چند ایو سناریو به امتقاد برخی متخصصاان

تاحدی آرمانگرایانه اس  .از ایو رو میتوان در کنار آن ساناریوی تعهاد در قباال
تعهد را که واقعگرایانهتر اس
اقدامات بازگش

مطرح کارد .بادیومنظاور هار طارف زماانبنادی

به برجام از سوی خود را تعهد بدهد .بهطوریکه در یاا مادت

معیو آثار اقدامات تحریم های غیرقانونی آمریکا رفع و میزان خسارات مشخص و
نحوه تأمیو و تأدیه آن معیوم شود و ایران نیز به اجرای تعهدات برجاامی خاویش
بازگردد .در ایو مقاله هدف ما صرفاا شناخ
قصد داریم در کنار شناخ

آیندههای ممکو و محتمل نیس

بیکه

آیندهها به ایو موضو و مسئیه هم بپردازیم که حاداکثر

منافع میی کشور ایران در کدام یکی از ایو آیندهها مستتر بوده و برای رسیدن به ایو
آینده چه اقداماتی توسط چه ساازمانهاایی در چاه افاق زماانی بایاد انیاام گیارد؟
ازایو رو دلیل انتخاب رو
روابط بیوالمیل ایو اس

سناریونویسی در بیو تماام رو هاای متعادد حاوزه
که از یاسو ایو امکان را در اختیار محقق قرار میدهاد

که در طول زمان بتواند تغییرات الزم را پیشبینی کند و از سویدیگر بدهمد نتایج و
پیامدهای احتمالی تصمیمی که اتخاذ کرده چه خواهد بود.
در ایو میان با توجه به اینکه موضو موردمطالعه مبحا

جدیادی در ساط

روابط بیوالمیل بوده و با توجه به بازه زمانی کوتاه ایو رخداد به طور اختصاصای
تاکنون منبع مستقیی در ایو زمینه نگار

نشده اس  .با وجود ایو برخی از آثااری

را که در ارتباط با موضو به رشته تحریر درآمدهاند
 -پربو و دوگال ( )۲۰18در گازار

«خروج ایاالت متحده از توافقناماهی ویو

پیرامون برناماااهی هساااتهای ایران یا وضعی
حقوقدانااان فرانسوى تدویو شده اس ا

میتوان چنیو برشمرد:

حقوقی متناقض» که توسط جمعی از

چارچوب حقوقی را که توافقنامااهی ویو در

آن منعقد شده یادآورى مااایکناااد و میمومهاى از راهکاااارهاى حقوقی ممکو را در
واکنش به کنارهگیرى از ایو توافقناماااااه و مقابیه با یاجانبهگرایی آمریکاااااا پیشنهاد
میدهد .بنابرایو با توجه به اینکه خروج ایاالت متحده اقدامی اس یااجانباه آن هام
در توافقنامهای که چندجانبه محسوب میشود انیمو حقوقداناان در پای آن اسا تاا
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بداند آیا در واکاوی بهمملآمده در ایو قضیه تنها باید به چشم یا تهدیاد باه آن بنگارد؟
(پربو و دوگل)۲۰18 ,
 صالحی دهشایری و حااجیمیناه ( )1۳۹8در مقالاهای باا مناوان «ماهیاحقوقی-سیاسی خروج آمریکا از برجام» به تحییل تبعات سیاسی-حقوقی خاروج
آمریکا از برجام پرداختند .در ایاو راساتا نویساندگان معتقدناد خاروج آمریکاا از
برجام هرچند با توجه به ماهی

حقوقی آن تح

منوان موافقا ناماه چندجانباه

پیامد حقوقی الزامآوری ندارد ولی به لحاظ سیاسی امتبار و جایگااه آمریکاا را در
نظام بیوالمیل کاهش میدهد.
اگرچه هریا از آثار فاوق باه چگاونگی شاکلگیاری و پیامادهاای برجاام
پرداختهاند اما همچنان که مشاهده میشود هنوز هیچ اثر مستقیی وجود ندارد که به
بررسی سناریوهای فاراروی ایاران در قباال خاروج یااجانباه ایااالتمتحاده از
توافقنامه ویو بپردازد.
 .1آیندهپژوهی
آیندهپژوهی رشتهای اس

مستقل که به شکیی روشمند به مطالعه آینده مایپاردازد

و در هر فرهنگی نسخه خاص خود را مایطیباد باه طاوری کاه بارای اثربخشای
آیندهپژوهی در هر جامعهای باید آن را بومی کارد (Inayatullah, 2007).ایاو رشاته
تصاویری از آینده در اختیار ما قرار میدهد تا در زمان حاال بار اسااا ایاو تصااویر
بتوانیم به شکل کارآمدی تصمیمگیری کنیم .ایو تصاویر در چهار مقوله برای دگرگونی
از حال به آینده طبقهبندی میشوند :آینده ممکو :1به هار آیناده فرضای کاه در مخییاه
انسان بگنید و مقل انسان امکان وقاو آن را تصادیق کناد (خاشاعی )1۳۹1 ,آیناده
محتماال :2آیناادهای کااه در افااق زمااانی مااورد نظاار احتمااال وقااو دارد آینااده
باورپکیر :3آیندههایی که بر اساا مرزهای داناش فعیای بشار تحقاق آنهاا باورپااکیر

1. Possible future
2. Probable future
3. Plausible future
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آینده مطیوب یا مرج  :1آیندهای که باه واقعیا پیوساتو آن را آرزو

میکنیم(Voros J. , 2003).

در حقیق

هدف آیندهپژوهی محتمل ساختو ایاو دساته از

آینده اس  .بدیومنظور آنچه میخواهیم در آینده اییاد کنیم بایاد تصاویری روشاو و
شداف در ذهو بر مبنای ارز هایی به وجود آورد که میخواهیم بر جوامع آینده حااکم
باشند( .حمیدیزاده )1۳۹۰ ,بهطورکیی رابطه بایو آیندههای ممکو باورپکیر و محتمل
مموم و خصوص مطیق فر

میشود .بادیومعناا کااه آینادههاای محتمال بخشای

از آیندههای باورپکیر و آیندههای باورپکیر و آیندههای محتمال بخشای از آینادههاای
ممکاو اس  .ایو رابطه در شکل زیر نشان داده شده اس
روشی که در ایو پژوهش از آن استداده شده اس

(Voros J. , 2003) :

رو

ساناریونگاری از منظار

پیتر شوارتز اس  .بر اساا رویکرد شوارتز سناریوها آمیزهای از پیشبینیهاای تخییا
و در میو حال واقعگرایانه از رخدادهاای احتماال آیناده هساتند کاه یاا میموماه
احتماالت با آنها مواجاه خواهاد شاد( .شاوارتز  )1۳۹1 , ..هادف از باهکاارگیری
سناریوها اییاد فضای از ممکنات اس

که در آن کارای سیاسا هاای اتخاذشاده در

برابر چالشهای موجود آینده در بوته آزمایش قرار میگیرند .سناریوها همچنیو کماا
میکنند چالشها و فرص های بالقوه ول غیرمنتظره نیز شناسای شوند.
)P. , 1995در حقیقا
مدمقطعی
الزم

(Schoemaker

تادویو میموماهای از چنادیو ساناریوی متماایز و مقیادکردن

الیتناه به یا حدومرز برنامهریزی سیستماتیا بارای انیاام اقادامهاای

را ممکو میکند)(Rikkonen P. , 2005

بدیومنظور سناریوها با کشف نظاممند چالشها و فرص های پیشرو در خادم
تدویو استراتژیها قرار میگیرند( .هراتی )1۳۹1 ,از سوی دیگر در ایو پژوهش تاال
میشود به برخی از مهمتریو قابیی های ایو رو

بارای پاساخگویی باه دغدغاههاا و

نیازهای پژوهشگران و محققان فعال در حوزه روابط بیوالمیل اشااره شاود .از آنیاا کاه
تدکرات درباره آینده بهتنهایی کارگشاا نیساتند وارد شادن باه ایاو مبحا مایتواناد
تأثیرگاکار

باشاد(Neuman & Overland, 2004).

پیادهسازی رو

سناریو را به شرح ذیل توصیف

پیتار شاوارتز گاامهاای هشا گاناه
میکند(Schwartz & Ogilvy, 1998):
1. Preferable future
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اولیو قدم شناسایی موضو یا تصمیم اصیی اس  .گام دوم شناسایی موامال و
مناصر کییدی در محیط منطقهای که ایو موامل بر موفقی

یا ناکامی تصامیم اصایی

تأثیرگکار هستند .قدم سوم شناسایی نیروهای کییدی محیطی و پیشرانهای تغییارات
که بر موامل کییدی شناختهشده در گام قبل تأثیرگکار هستند .ایو نیروهاا در واقاع باه
موامل کییدی شکل بخشیده و وضعی

آنها را مشخص میکنند .قادم بعادی شاامل

طبقهبندی موامل کییدی و روندهای پیشاران بار اسااا دو معیاار اسا ؛ اول درجاه
اهمی

و دوم درجه مدمقطعی

احاطهکننده آن موامل و روندهاس .

گام پانیم منطاقدهای باه سناریوهاسا
سناریوهایی اس

)(Serrat, 2008

کاه هادف نهاایی آن رسایدن بار

که تداوتهای موجود بیو آنها برای تصمیمساازان آینادههاای

مختیف و سناریوهای متداوت را رقم مایزنناد .پرباار کاردن اساکی

ساناریوها و

تمریو آینده روی آنها ششامیو و هدتمایو گاام هساتند و در نهایا

تحییال و

شناسایی چند شاخص راهنما به منظاور نظاارت مادام بار تحاوالت آخاریو گاام
پیادهسازی رو

سناریو از منظر شوارتز اس

(Mietzner & Reger , 2005.

بنابرایو با توجه به اینکه هدف اصایی ایاو پاژوهش تادویو ساناریوهاای آیناده
پیشروی جمهوری اسالمی ایران با توجه باه خاروج آمریکاا از برجاام اسا
نگار

بارای

سناریو الزم اس تا موارد فوق به ترتیب پی گرفته شوند تا به سناریو ختم شود.

 .2توافق هستهای ایران و قدرتهای بزرگ :ادوار و تحوالت
اشراف بر تاریخچه برنامه اتمی ایران و نقش غرب در پایهگکاری آن برای ارائه هار
تحیییی از اخاتالفنظرهاای سیاسای و فنای در رابطاه باا پروناده هساتهای ایاران
حائزاهمی

اس  .مباح

هستهای را میتوان از جمیه حاوزههاایی تیقای کارد کاه

آمریکا از زمان طرح برنامه هستهای ایران به منوان یا اهرم فشاار مییاه جمهاوری
اسالمی ایران بهکارگرفته اس ( .سیمبر ,پیرمحمدی ,و نیدی )1۳۹8 ,بدیهی اسا
طرح اتهامهای آمریکا مبنی بر دوگانگی معیارهای رفتار هستهای ایران در سالهاای
اخیر و اممال تبعیض نسب

به ایو کشور ریشه در حمایتی دارد که غارب از نظاام

سیطنتی پیشیو ایران به ممل آورد اما پس از پیروزی انقاالب اساالمی از آن دسا
کشیده اس ( .موسویان ا )1۳۹۴ , .ایو مسئیه در روند تقوی

انگیازه جمهاوری
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ساال 1۳۳۵
وق

ایران باا

کا سدید به حصول پیشنویس توافقنامهای برای بهرهبارداری غیرنظاامی از انارژی
هستهای انیامید( .هاشمی )1۳۹6 ,هدف نظام پهیوی از آغاز برنامه هستهای ایاران
هم تأمیو یا منبع بالقوه برای انرژی و هم اییاد پیشرف

در ظرفی های میمی ایو

کشور بود( .ندیو)1۳۹7 ,
جهاانی دوم

در راساتای شاعار «اتام بارای صای » آیزنهااور پاس از جنا

) (Jahanpour, 2007و به منوان بخشی از برنامهی هستهای خود شرو به همکااری

هستهای با برخی کشورهای وابسته مانند ایران کرد( .بیاوک ,فرجای راد & ,مزتای,
 )1۳۹7با شرو فعالی های هستهای ایران محمدرضاشاه برنامههای بیندپروازانهای
برای توسعه و گستر

برنامه هستهای ایران درنظرگرف  (Kibaroglu, 2007) .ایاران

نیز در ایو زمان شرو به ساخ

رآکتور هستهای قدرت آبسبا در نزدیک شهر

بوشهر کرد (Kerr P. , 2017).همکاریهای هستهای حکوما
اروپاییها ادامه داش

پهیاوی باا آمریکاا و

تا اینکه با پیروزی انقالب  1۹7۹در ایران و فسخ یااطرفاه

قراردادهای تأسیس نیروگاههای اتمی از سوی شرکای غربی ایران به کوشاشهاای
میمی بسیاری برای دستیابی به انرژی هستهای غیرنظامی دسا

زد.

(Shanoon N. ,

) 2005در ایو راستا کشورهای غربی و آمریکاا نیاز از انتقاال هرگوناه تیهیزات و
فن ااوری هسااتهای بااه جمهااوری اسااالمی ایااران خودداری و نسااب
قراردادهای منعقده کاه قاانونی و تحا

نظاارت آژاناس باوده استنکاف کاردند.

(غریب آبادی )1۳87 ,به طوری که پس از پایان جن

تحمییی مراق مییاه ایاران

جمهوری اسالمی ایران خواستار تکمیل نیروگااه بوشاهر توساط شارک
آلمانی شد که ایو درخواس

با مخالدا

بااه اجاارای

پیمانکاار

آلماان روبارو شاد و باه نتییاه نرساید.

)(Hunter, 2010

در پی تال های مداوم برای حل موضاو هساتهای ایاران و ناکامی در نتایج
سعدآباد و موکولشدن موضو به توافقنامه بروکسل که طی آن از ایران خواسته
شد ساخ

و مونتاژ قطعات سانتریدیوژ را به تعییق درآورد طرفیو بااردیگر برای
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حلوفصل موضو های باقیماانده در قالب توافق پاریس گارد هام آمدناد .اما ایو
اقدام هم راه به جایی نبرد( .دهقانی فیروزآبادی )1۳8۹ ,با انتخاب محمود
جمهوری به می

شرایط متشنج حاکم بر پرونده هستهای

احمدینژاد به ریاس

ایران موضو هستهای خط قرمز دول

میی قیمداد شد.

و شورای مالی امنی

(غریب آبادی )1۳88 ,بر همیو اساا بود که با ارجاا موضاو هستهای ایاران از
آژانس بیوالمییی انرژی اتمی به شورای امنی

سازمان میل مقدمات ورود ایران باه

چارچوب مقررات فصل هداتم منشاور ساازمان میال فاراهم شد(.شایرازی)1۳۹۴ ,
بدیومنظور شورای امنی

سازمان میل متحد با منوان بخشی از تال های بیوالمییی

برای متوقفکردن برناماه هستهای ایاران شاش قطعناماه مییاه ایاران صاادر کارد.
(داوودی)1۳۹6 ,
توافقنامهی ویو سال  ۲۰1۵میالدی امیدی واقعی در دلها زنده کرد و موجب
ازسرگیری تبادلهای اقتصادی میان ایران و دیگر کشورهای دنیا شد .ایاران امیادوار
بود که ایو توافقنامه منیر به بازیابی اقتصادی سریع شود؛ چیزی که ایاو کشاور در

شرایط بحرانی نیااز اضاطراری باه آن داشا ( .خاادمی & غالمرضاا )۲۰18 ,اماا
برآوردهنشدن انتظارات ایران از یاساو و از ساوی دیگار انتخاب دونالد ترام .در
نوامبر  ۲۰16وضع را بدتر کرد(.ایستاده بر غبار :گزار

سومیو سال اجرای برجاام,

 )۲۰18وی امتبار بیوالمییی برجام را زیرسؤال بارد و باا امماال محادودی هاا و
تحریمهای متناقض با برجام تال

کرد تا روح برجام را از درون تهای کناد و آن

را تا مرحیه یا تعهد دوجانبه بیو ایران و آمریکا کاهش دهد( .صالحی ,دهشیری
و حاجی مینه )1۳۹8 ,نهایتا در  8می  ۲۰18تراماو فساخ یااطرفاه ایاو تعهاد
دوجانبه را امالم کرد و شمار

معکوا بازگشا

تحاریمهاای ایااالتمتحاده را

کیید زد .در واقع در طول چهار دههیگکشته آمریکاییها شادیدتریو تحاریمهاای
غیرانسانی را در قالب فشار حداکثری برای شارو دور جدیاد ماکاکرات در قالاب
دیپیماسی اجبار در دستور کار قرار دادند .اقدامات خصمانهی آنها در منطقهی غرب
آسیا نیز بارها دو کشور را تا آستانهی تقابل مستقیم نظامی کشااند (فرهاادی)1۳۹۹ ,
بهطوریکه آمریکاییها به اقداماتی تحریاآمیز مانناد امازام یاا نااوگروه چناد
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بمبافکو بی ۵۲-و چند جنگنده اف ۲۲-به منطقه توقیاف ندا کاش ایرانای در
مربستان تحریم وزیر خارجه ایران و پنج فرمانده دریایی سپاه قرار دادن نام ساپاه
پاسداران انقالب اسالمی در فهرس

سازمان های تروریستی و ترور ساردار قاسام

سییمانی فرمانده نیروی قدا سپاه پاسداران روی آورده اس  .ایو درحالی اس
که امارات متحده مربی مربستان بحریو و اسراییل از سیاس هاای آمریکاا مییاه
کردند(Euronews, 2018).

ایران حمای

الزم به ذکر اس

مورد بهرسمی شناختو بی المقدا به منوان پایتخ

کاه تصامیم تراماو در

اسراییل و جوالن سوریه باه

منوان بخشی از خاک اسراییل تنشهای خاورمیانه را در حد بایساابقهای تشادید
کرد(Paul Craig, 2018).

فیکا بعد از به چالش کشیدن برجام از سوی دونالد ترامو فدریکا موگرینی

1

خارجی اتحادیه اروپا که خود در کاانون ماکاکرات هساتهای

مسئول وق

سیاس

قرار داش

به دفا از ایو توافق برخاس ( .حااجی میناه و صاالحی )1۳۹7 ,زیارا

دیپیماسی هستهای آغازی برای پایان دادن به بوبس های گکشته در روابط ایاران و
کشورهای اروپایی بود(Clawson, 2012) .مالوه بر آن کشورهای روسیه و چیو نیاز
معتقد بودند که توافق هستهای با ایران نتییه  1۲سال دیپیماسی و متعیاق باه هماه
جهان اس

و خروج آمریکا از برجام تهدیدکننده امنی

بیوالمییی اسا  .از ایاو

رو اتحادیه اروپا به منوان یکی از طرفهای اصیی توافق هستهای متعهد شد که در
جه

رفع تحریمها و مادیسازی روابط تیاری و اقتصاادی باا ایاران گاامهاای

ممییاتی مهمی را بردارد .اما سرانیام با گکش

چندیو ماه و وقا کشای فاراوان

اتحادیه اروپا از سازوکار مالی خود موسوم به اینستکس 2برای تساهیل تیاارت باا
ایران رونمایی

کرد(Mousavian, 2019).

اما تعهادات اتحادیاه اروپاا در چاارچوب

اینستکس دربرگیرنده حداقل تعهدات ایو نهاد بیوالمییی بر اساا برجاام نباود و
اینستکس با کاالهای غیرتحریمی که تاکنون دربرگرفته اس
مقابیه با تحریم های آمریکا نداش

و نتوانس

ممال هیچ توفیقی در

مندعتی را مایاد اقتصااد جمهاوری
1. Federica Mogherini

)2. Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX

♦ سال  ♦ 29شماره  ♦ 96پايیز 1399

142

اسالمی ایران کند.

)2019

مرحیهای به وضعی

 (Alcaro,ازایورو دولتمردان ایران راهبرد جدید بازگش

قبل از توافق برجام را درصورت مدم اجرای تعهدات طارف

غربی در پیش گرفتند .درواقع اتحادیه اروپا در طول یاسال و نیم گکشته نه تنهاا
اقدامی ممیی برای خنثیسازی فشارهای اقتصادی ضدایرانی انیاام ناداد بیکاه باه
نمایندگی از کا سدید پیگیر تحمیل مکاکرات موشاکی و منطقاهای باه جمهاوری
اسالمی ایران نیز

شد(Amanda, 2018).

لکا پس از گکش

بیش از یاسال از بدمهدی آمریکاا دولا

طرح خود را برای کاهش تعهدات برجامی از اردیبهش

ایاران رساما

ماه ساال  1۳۹8اجرایای
آبسانگیو و

کرد .ازایورو در گام اول کاهش تعهادات برجاامی توقاف فارو

اورانیوم غنی شده و نیز مدم تعهد به تولید و نگهاداری اورانیاوم غنایشاده ۳,67
درصد تا سقف  ۳۰۰کییوگرم و آبسنگیو تاا ساقف  1۳۰تاو را در دساتور کاار
دول

قرار گرف  6۰ .روز پاس از آن هام در قالاب گاام دوم کااهش تعهادات

برجامی توقف رمای

محدودی های مربوط به سط غنیسازی اورانیوم بایش از

۳,67درصد و مدرنسازی رآکتور آبسنگیو اراک به منظاور بازگشا
اولیه رآکتور صورت گرف  .در گام سوم نیاز اماالم شاد دولا

باه حالا

تزریاق گااز باه

سانتریدیوژهای پیشرفته را ازسرگرفته و ذخیاره اورانیاوم غنایساازی شاده ایاران
افزایش یاف  .گازدهی به سانتریدیوژها در تأسیسات هسته ای فردو چهارمیو گاام
جمهوری اسالمی در کاهش تعهداتش در رابطه با توافق اتمی بود .در نهایا

گاام

پنیم که در  1۵دی ماه  1۳۹8امالم شد توقف آخریو محادودی هاای ممییااتی
ایران در برجاام باود( .ظریاف ))1۳۹8در واقاع ایاران در قالاب پانج گاام پانج
محدودی
گکاشته اس

تعریفشده در برجام را به دلیل بدمهدی طارفهاای اروپاایی زیار پاا
(Mousavian, 2019).

اما در پی نتییه انتخابات ریاس جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا با روی کارآمدن جاو
بایدن که همواره در نطقهای انتخاباتی خود بر لزوم بازگشا

باه توافاق هساتهای

تأکید میکرد طرفیو باقیمانده منتظر اقدام تیم جدید کا سدید بارای بازگشا
توافق هستهای ماندهاند.

باه
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 .3سناریوهای چهارگانه پیشروی برجام
در ایو بخش از پژوهش به تبییو و تحییال پیشارانهاا و مادمقطعیا هاای چهاار
مایشاود تاا پیشارانهاای هرکادام از

سناریو خواهیم پرداخ  .بدیومنظور تاال

سناریوها تبییو و نقش و اثرگکاری آنها بررسی شود .پیشارانهاا درواقاع هماان
نیروهای بزر تغییر هستند و ایو قابیی

را دارند که صاحنه را باا تحاولی اساسای

روبهرو سازند .منظور از پیشران هر مامیی اس
کرده و تغییر دهد .پیشرانها از دو جه

که صحنه و محیط کالن را متحاول

برای ما دارای اهمی

هستند از یاسو در

مقام توصیف آینده را بر مبنای آنها توصیف مایکنایم و از ساویدیگار در مقاام
تیویز و مبتنی بر پیشرانها آینده را مطابق با میل خود تغییر میدهیم .در ایو میاان
برخی از پیشارانهاا تاحادی مشاخص هساتند و برخای دیگار باا میموماهای از
مدمقطعی ها همراه هستند .اما از آنیا که دستیابی به درک صاحی از آیناده برناماه
جامع اقدام مشترک و رسیدن به ساناریوهاای بادیل در ایاو خصاوص باه راحتای
امکانپکیر نیس
رو

سعی کردیم ضمو مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران باه هماراه

سناریوپردازی و تکنیا اکتشافی اصییتاریو پیشارانهاای اثرگاکار بار ایاو

موضو را مورد بررسی قرار دهیم .بهمبارتدیگر ضمو بهارهمنادی از رو هاای
آیندهپژوهی جه

بررسی متغیرهای تحقیق تحییل رونادها و پیشارانهاا از رو

مصاحبه ممیق و کیدی با خبرگان و رو

سناریوپردازی بهره برده شده اس

.

در ایو راستا با سی وچهاار ندار از خبارههاایی کاه در موضاو موردمطالعاه
صاحبنظر بودند مصاحبه به ممل آمده و نظرات آنها جمعآوری شده تا طی ایاو
فرآیند مولدههای کییدی پیشرانها و مدمقطعی های هرکادام از ساناریوها تبیایو
شود و در نهای

پیشرانها و مدمقطعی ها با میانگیو گرفتو از نظرات ایو خبرگان

انتخاب شوند .بر همیو اسااا در اداماه باه تیزیاهوتحییال یافتاههاای تحقیاق و
سناریوهای فراروی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با

برجام میپردازیم.

 .1-3سناریوی نامطلوب :خروج ایران از برجاا و انپا تا  ،فعاا شانن
مکانیسم ماشه و ارجاع پروننه ایران به شورای امنیت سازمان ملل :بدیومعنی کاه
ایران رسما امالم کند از برجام خارج میشود .باهمباارتدیگار باا توجاه باه اینکاه
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آمریکا مهره تأثیرگکار در ایو توافقنامه بوده و طی سالهای گکشته با امماال نداوذ و
ممل نکردن باه تعهادات خاود ماانع از بهارهمنادی کامال ایاران از مناافع برجاام
گشایش های اقتصادی و در برخی موارد اممال تحریمهای جدیاد شاده و از برجاام
نیز خارج شده اس
اس

بهتریو فرص

قاانونی کاه مارف دیپیماتیاا نیاز پاکیرای آن

خروج ایران از برجام و محدودی های آن اس  .در ایو میان ایران مایتواناد

مالوه بر خروج از برجام تصمیم باه خاروج از پیماان مناع گساتر
هستهای نیز بگیرد .ایو در حالی اس

که که ایران قادر اس

ساالحهاای

یکی از ایاو دو گزیناه

را هم فعال کند .بدیومنظور که ایران در برجام بماند و از انپایتای خاارج شاود یاا
برمکس در انپیتی بماند و از برجام خارج شود .در واقع با خاروج از ایاو پیماان
امکان نظارت آژانس بیوالمییی انرژی اتمی بر فعالی های هستهای ایاران نیاز منتدای
خواهد شد .در نتییهی ایو تصمیم فعالشدن مکانیسم ماشه توساط آمریکاا یاا ساه
کشور اروپایی میتواند به ارجا پرونده جمهوری اساالمی ازساوی شاورای حکاام
آژانس به شورای امنی

تحریمهاای بایوالمییای و هدفمناد

سازمان میل و بازگش

مییه ایران منیر شود .در ایو راستا پس از اساتخراج مولداههاای کییادی باه کماا
خبرهها به پنج پیشران و پنج مدمقطعی

دس

یافتیم که به ترتیب مبارتند از:

پیشرانها:

 تحریمهای هدفمند آمریکا -تشدید وخام

اوضا اقتصادی ایران

 اقدام تنبیهی ایران مییه مدم پایبندی امضای برجام به تعهدات خود -تال

برای غنیساازی بایش از  ۲۰درصاد و تاا  6۰درصاد بارای تاامیو

نیازهای هستهای کشور
عدمقطعیتها :

 اراده اروپا در فعالسازی کانالهای مالی -بازگش

آمریکا به برجام و تشکیل میدد گروه  ۵+1با حضور آمریکا

 -همکاری ایران با شرکای برجام و آژانس بیوالمییی انرژی اتمی باه منظاور
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راستیآزمایی
 -لغو تحریمهای ثانویه آمریکا و شکوفایی وضعی

اقتصادی ایران

از طرف دیگر خروج ایران از توافق هستهای بام

شکلگیری ماوجی مندای

در افکار ممومی جهان مبنی بر قصد ایران برای سااخ

ساالح هساتهای خواهاد

شد .به طوری که اگر چنیو اتداقی بیدتاد امکاان اینکاه روسایه و چایو باا دیگار
کشورها همراه شوند و طرف ایران را به منوان کشور های دوس
دارد .همچنیو خروج ایران از برجام به معنای آغاز یا رقاب

نگیرناد وجاود

تسییحاتی تماممیاار

در خاورمیانه خواهد بود .مربساتانساعودی تااکنون بارهاا تمایال خاود را بارای
دستیابی به تسییحات هستهای در صورت از سرگیری برنامه هساتهای ایاران اباراز
کرده اس  .رژیم صهیونیستی اسراییل نیز چنیو فرصتی را از دس

نخواهاد داد و

به کارشکنی های خود در ایو زمینه شاتاب بیشاتری خواهاد داد .ماالوه بار ایاو
فروپاشی کامل برجام تأثیرات مخرب بیندمدتی بر امنی

منافع اروپا و امتباار ایاو

قاره دارد .به طوری که ایو موضو میتواند پیامدهای فاجعهباری برای آنها در پی
داشته باشد.
واقعی

آن اس

که خروج ایران از برجام و انپیتی موجاب اییااد فضاای

بسیار پرتنشتر و محدودتری برای ایران خواهد بود .تحقق ایو ساناریو مایتواناد
شرایط را برای همگرایی های بیشتر بیو واشنگتو و پایتخ

کشورهاای اروپاایی و

حتی آسیایی مثل روسیه و چیو مییه ایران مهیا ساازد .از ساویدیگار وقاو ایاو
سناریو چه همزمان و چه به صورت واحد میتواند بام

فعالشدن مکانیسم ماشه

از جانااب غاارب و در نتییااه ارجااا میاادد پرونااده ایااران بااه شااورای امنیا
قرارگرفتو دوباره ایران ذیل فصل هدتم منشور باشد .قابل ذکر اس
از برجام و انپیتی بام

و

خروج ایاران

اممال بیشتریو فشارهای اقتصادی و در پی آن فشارهای

دیپیماتیا مییه ایران خواهد شد.
 .2-3سناریوی محتمل :خروج آمریکا از برجا  ،خروج تنریج ایاران از
برجا و ادامه رونن کنون  :ایو سناریو بهمعنای لغو برخی تعهادات ایاران یاا باه
مبارتی کاهش تعهادات ایاران در برجاام اسا

کاه البتاه پاس از تاأثیر میماوا
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تحریم های آمریکا مییه ایران تقوی

شد .در پی بدمهدیهاا و خاروج یااجانباه

آمریکا از برجام ایران تصامیم خاود را بارای کااهش تعهاداتش در ایاو معاهاده
بیوالمییی ممیی کرد و یکی از پایههای مهم توافق هستهای متزلازل شاد .در واقاع
خواسته های ایاران از اروپاا شاامل اداماه مناسابات اقتصاادی و ماالی کشاورها و
شرک های اروپایی با ایران امکان فرو

ند

ایران و امکان تداوم مبادالت ماالی

ایران با جهان بود که توسط امضای باقیمانده در برجام برآورده نشاد .فیاکا ایاران
طی پنج گام پس از یاسال صبر راهبردی در ساالگرد خاروج آمریکاا از برجاام
«کاهش تعهدات تدرییی» تعهدات خود در برجام را آغاز کرد و ایو روناد تاا باه
بایدن در هرم قدرت ایاالت متحده اس

اکنون که دول

نیاز اداماه دارد .بار ایاو

اساا پیشرانها و مدمقطعی های وقو سناریو به ترتیب مبارتند از:
پیشرانها:

 یاجانبهگرایی دونالد ترامو در مدم تایید برنامه جامع اقدام مشترک اقدامات یاجانبهگرایانه آمریکاا و اداماه و تشادید تحاریمهاای ثانویاه ازطرف دول

آمریکا

 مدم توانمندی شرکای اروپایی برجام در تامیو منافع اقتصادی ایاران ناشایاز برجام
عدمقطعیتها:

 -بازگش

آمریکا به برجام

 تامیو منافع مالی ایران از برجام توسط کشورهای اروپایی همکاری ایران با آژانس بیوالمییی انرژی اتمی و فراپادمانها و پادمانهاایآژانس
به رغم آنکه کاهش تدرییی تعهدات برجاامی ایاران در برابار نقاض برجاام
توسط آمریکا و مدم پایبندی کشورهای اروپایی به توافقاتشاان صاورت گرفا
اما بر فضای مناطق پیرامونی و بازیگران حاضر در آن نیز تأثیرگکار بوده اسا  .باه
طوری که اسراییل و مربستان ایران را باه ارتکااب اقادامات خصامانه در فضاای
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بیوالمییی متهم کردند .آنها ابتکار ایران در چارچوب کاهش تعهدات هستهای خود
را به مثابه فرصتی برای تشدید تحرکات خود مییه تهران ارزیابی و سعی کردناد از
ایو فرص
سیاس

استداده کنند تا بایشازپایش ایارانهراسای را در جهاان تارویج کنناد.

روسیه و چیو نیز در تغییر الگوهای رفتاری ایران مقصردانستو آمریکاا و

تأکید بر اجرای کامل برجام از جانب ایران بود.
به طور کیی مهمتریو پیامد ایو سناریو ایو اس

کاه اروپاا تصامیم سیاسای

فعالسازی مکانیسم ماشه را در شرایط فعیی اتخاذ کند .طرفهای اروپاایی ایاران
را به دلیل کاهش گامبهگام تعهدات برجامی به نقض برجام ماتهم کاردهاناد .فیاکا
بارها تیویحا تهدید کردهاند با فعالکردن مکانیسم ماشه تحریمهای شورای امنیا
سازمان میل و همیوطور تحریمهای اتحادیاه اروپاا را میادداا مییاه ایاران امماال
خواهند کرد.
 .3-3سناریوی مطلوب :بازگشت آمریکا باه برجاا و غواو تحاریم هاای
آمریکا :محور اصیی ایو سناریو بازگش

بادون قیاد و شارط آمریکاا باه توافاق

هستهای  ۲۰1۵میالدی و لغو تمامی تحریمهاس
اسالمی ایران خواهد بود .بدیومعنی که دول
صحی

که بهتریو گزینه برای جمهوری
آمریکا میتواند با رویکرد و مزمای

ظرف مدت معیو باردیگر به توافق هستهای دوره اوباما باازگردد .در ایاو

میان به نظر میرسد در شرایط بوبس
برای پیشبردن فرایند بازگش
گام نخس

دیپیماتیا مابیو ایران و آمریکاا کاه هریاا

دوباره به توافق هستهای از طرف مقابل مایخواهاد

را بردارد شکلگیری سازوکارهایی که اساساا به همگامسازی ختم شود

ضروری اس  .در ایو راستا ماقالنهتریو مسیر سناریو ایو اس
برای بازگش

که اروپا بایادن را

بدون قیدوشرط به برجام و اجرای کامل آن قانع کناد و در ماو

ایران با قدرت های اروپایی در کنار سایر امضای شورای امنی

سازمان میل چیو

روسیه و آمریکا بر سار موضاومات منطقاهای باه طاور جادی گدا وگاو کناد.
اتحادیهی اروپا در چهار سال گکشته از حامیان ممدهی حدظ توافاق هساتهای باوده
اس  .هرچند آنها در ایو مسیر با فرازونشیبهاای زیاادی روباهرو بودناد اماا باا
اقدامات و تال

های خود سعی کردند از نابودی کامل توافق اتمی جیاوگیری کنناد.
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آنها در طول چند سال گکشته به سبب بوبس

شکلگرفته مابیو ایران و آمریکا تنها

به تغییر کادر سیاسی کا سدید امیدوار بودند .به همیو دلیل حال که شرایط مطیوب
باید فعاالنه به دنبال بهسرانیامرساندن تال های خود در مسایر

حاصل شده اس

احیای توافق هستهای باشند .از ایو رو پیشرانها و مدمقطعی های وقو سناریو به
ترتیب مبارتند از:
پیشرانها:

 -تسهیل در برونرف

از تحریمهای آمریکا

 بهبود اقتصاد ایران با افزایش سرمایه گکاری خارجی در مرصههای مختیافاز جمیه صنایع ند وگاز
 مدم کارایی اتحادیه اروپایی و سازوکار مالی آن استداده روسیه و چیو از کارت بازی ایران برای پیشبرد منافع خودعدمقطعیتها:

 تحقق ثبات منطقهای ایران -موفقی

ایران در برنامههای برونمرزی و مدیری

بحرانهای منطقهای

 شکاف در بدنه تصمیم گیری و اجرایی کشور در ماورد نحاوهی تعامال بااآمریکا
 -دورزدن تحریمها و موفقی

سازوکار مالی اروپا

در صورت تحقق ایو سناریو آمریکا محتااج باه در نظار گارفتو منویاات و
منافع دو رژیم صهیونیستی و سعودی خواهد بود .درغیرایوصورت ایاو دو رژیام
تندرو احتماالا در همکاری با آمریکا کارشکنی خواهند کرد .یکی از کاابوا هاایی
که اسراییل و مربستان همواره با آن روبرو بودناد بازگشا

آمریکاا باه برجاام و

همچنیو بهبود روابط میان تهران و واشنگتو بوده اس  .فیکا ایو دو کشور حداکثر
تال

خود را برای شکس

دادن فرایند بازگش

آمریکا به برجام انیاام خواهناد

داد.
در ایو میان کشورهای اروپایی به دنبال فراهمکردن شارایطی بارای بازگشا
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کردناد کاه

توافق برجام را نیات دهند .چالش اصیی در مقابل قدرتهای اروپایی ایو بود کاه
نتوانستند مشوق اقتصادی قابلتوجهی به ایران ارائه کنند زیرا بیشاتر شارک هاای
آنها روابط نزدیکی با سیستم مالی آمریکاا دارناد و تمااییی باه تیاارت باا ایاران
نداشتند .در سوی دیگر روسیه و چیو نیز همچون اروپا به دنبال پیشگیری از وقو
جن

در منطقه و قانعکردن آمریکا برای بازگش

به برجام بودند .از دیگر اهاداف

آنها کما به تهران برای مقابیه با تحریمهای یاجانبه آمریکا قاانعکاردن رهباران
ایران برای پرهیز از انیام اقدامات تحریاآمیز و جیوگیری از گستر

تساییحات

هستهای در خاورمیانه بود.
اما در پی تحقق احتمالی ایو ساناریو بایاد از نتاایج و پیامادهاای بازگشا
میدد آمریکا به برجام و روابط با آمریکا نگران باود .زیارا ایاران پایش از ایاو باا
آمریکا در ایو توافق بوده که نتییاه آن خاروج آمریکاا از برجاام و بازگشا
سیاس

باه

قبیی به اصطالح تغییر رژیم بوده اس  .ایو مسأله خود یا قدم دیگر بار

حس بیامتمادی و ناامنی استراتژیا ایران نسب

به اهداف آمریکا افزوده اس  .به

مبارت دیگر تیربه توافق برجام و نحوه خروج آمریکا از آن به تنهایی برای تغییار
پارادایمی نحوه نگاه به بازگش

آمریکا به برجام و توافق با آمریکا برای کسانی که

به هر نو گد وگو با ایو کشور امتقاد دارند کدای
یا توافق موردتأیید شورای امنی

مایکناد .خاروج آمریکاا از

سازمان میل به زبان ساده به معنی آن اس

کاه

هیچ قامده و قانون بیوالمییی نمیتواند ضامانتی بارای جیاوگیری از نقاض مهاد
آمریکا محسوب شود.
 .3-4سناریوی ممکن :ماااکره باا آمریکاا بارای برجاا پاس ::یکای از
جدیتریو سناریوها که در ایاالت متحده طرفاداران فراوانای دارد اصاالح توافاق
هستهای و نه تغییر آن اس  .به طوری که رسیدن به یا توافق تکمییی یاا مکمال
هدف ایو گروه اس  .ایو سناریو به معنای آن اس
منافعشان به مکاکره روی خو

نشان دهند .درحقیق

که ایران و آمریکا بار اسااا
آمریکا باه دنباال کشااندن

ایران برای مکاکره بر سر برجامپالا اسا  .در برجاامپاالا ماالوه بار افازایش

♦ سال  ♦ 29شماره  ♦ 96پايیز 1399

150

محدودی ها در برنامه هساتهای آمریکاا باه دنباال اییااد محادودی

در برناماه

موشکی و نقش منطقهای ایران اس  .به مبارت دقیقتر در ایو سناریو برجام نقش
پل ارتباطی یا حیقهی واسط را ایدا میکناد .آمریکااییهاا هماواره در طاول چهاار
دههیگکشته به صراح

به ایو موضو اذمان کردهاند که برناماهی هساتهای ایاران

یگانه دغدغهی آنان نیس  .آنها با زیادهخواهی هرچه تمام الگوی رفتاری منطقهای
برنامهی موشکی و مسائل حقوق بشری ایران را نیز بهانه کردهاند .اینکه آمریکاییهاا
راهبرد دیپیماسی اتخاذ کرده و ابتدا از حوزهی مسائل هستهای وارد ممل شدهاند باه
ایو دلیل اس

که از نظر آنها مالوه بر اینکه راهبرد مقابیهی مستقیم با ایران به دلیال

قدرت دفامی ایو کشور گزینهای دور از دسترا اس
سایر مساائل از حساسای

مسائل هستهای نسب

باه

کمتاری برخاوردار اسا  .در ایاو راساتا پیشارانهاا و

مدمقطعی های وقو سناریو به ترتیب مبارتند از:
پیشرانها:

 گرهگشایی از مشکالت اقتصادی کشور نشاندادن صی آمیز بودن برنامههای هستهای ایران کاهش تنشها با آمریکا و اروپا و امراب جیوگیری از امنیتیشدن ایرانعدمقطعیتها:

 -تقوی

نقش منطقهای ایران

 بازتعریف روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا امکان تداوم تحریمهای حقوق بشری میزان پایبندی واشنگتو به تعهدات خوددر ارتباط با مباح

مطرح شده پیرامون امکان ماکاکره مساتقیم میاان ایاران و

آمریکا و دیدار حسو روحانی با دونالد ترامو واکنشهاای متعاددی وجاود دارد.
مدهای برایو باور هستند که مکاکره تنها راهحل اختالفات و تنشهای میاان تهاران
با واشنگتو و تمامی کشور های منطقه اس  .فارغ از مکاکره نمیتوان راهحیی دیگر
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را متصور شد .در ایو میان آمریکا باید در مورد نگرانیهاای منطقاهای مربساتان و
اسراییل نیز با ایران مکاکره کند .لکا با توجه باه ظرفیا

احتماالی بارای توساعه و

تیدیدتوافق برجاام مربساتان ساعودی و رژیام صهیونیساتی مشاتاق هساتند تاا
نگرانیهای خاص خودشان را که در برجام قدیمی لحااظ نشاده باود موردتوجاه
قرار دهند .اروپاییها نیز در مسیر خواس

و مواضع آمریکاییها حرک

میکنند و

به دنبال جایگزیوکردن برجام با یا توافق جامعتاری هساتند کاه موضاو نداوذ
منطقهای جمهوری اسالمی و برنامههای موشکی در آن گنیانده شود .مالوه بار آن
اروپا قصد دارد ضمو حدظ پوسته برجام امکان لغو تحریم های تساییحاتی را نیاز
از ایران سیب کند .از ایو رو آنها نیز همانند جو بایدن ابتدا خواهاان حداظ توافاق
هستهای و سپس استداده از آن برای توافق حول سایر مسائل دیگر هستند .به مبارت
دقیقتر راهحل اصیی آنها حداظ توافاق هساتهای و ساپس شارو گدا وگوهاای
منطقهای و موشکی و حقوق بشری اس  .چنیو سناریویی منافع اروپاا و آمریکاا را
به یا اندازه تامیو میکند .از سویدیگر دربارهی روسیه و چیو نیز باید گد
آنان از مخالدان اساسی توسعه و گستر

کاه

برنامهی هستهای ایران هستند .آنان نیاز در

خدا به تحمیل محدودی های بیشتر هستهای به ایران بیمیل نیستند .تیارب تاریخی
چیو و روسیه در ارتباط با برنامهی اتمی ایران نیز گواه سیاس های پرفرازونشیب و
گاهی مندیِ آنان در قبال ایران اس  .چیو و روسیه همواره در اوج تنشهای هستهای
ایران در طول دو دههی گکشته در شورای امنی

مییه ایران رأی دادهاند .مهمتاریو

شاهد بر ایو مادما ممیکارد مندای ایاو دو کشاور در قطعناماههاای 17۳7 16۹6
 18۳۵ 18۰۳ 17۴7و  1۹8۴شورای امنی

سازمان میل متحد اس  .ایو قطعنامهها

در حالی سبب وضع تحریمهای شدیدی مییه ایران شدند که هر دو کشاور چایو و
روسیه به همۀ آنها رأی مثب
در نهای

دادهاند.

استراتژی درس

در دول

بایدن بایاد اتکاا باه برجاام باشاد ناه

برجامپالا .زیرا با توجه به سخنان اخیر آی اهلل خامنهای که مکاکره بر سر مسائل
موشکی و منطقهای را «خط قرمز» منوان کرده در شارایط فعیای ایاران باه هایچ
منوان حاضر به قبول مکاکره بر سر چنیو گزینههایی نخواهد بود و تاکنون کمتریو
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انعطافی را در ایو باره از خود نشان نداده و به نظر هم نمایرساد کاه حاداقل در
آینده نزدیا زیر بار مکاکره بر سر چنیو مسائیی

برود.

 .4بررسی فراوانی پیشرانها و عدمقطعیتها در سناریوها از منظر خبرگان
در پی مصاحبه با سیوچهار خبره و شناسایی پیشرانهاا و مادمقطعیا هاای هار
سناریو میانگیو امتیاز خبرگان به مولدههای کییدی اثرگکار به شرح ذیل اس :
جدول  .1میانگین امتیاز خبرگان به مولفههاي كلیدي اثرگذار
ي ،ر و

ع وا

تجتمل

روج تدر ه ا را ا برر،م و ادات
روگد ک وگه

تمنن

تذاکره ب ،دتر ن ،برای برر،م
پ س

ي ،ر و

ع وا

گ،تطلوب

روج ا را ا برر،م و ا پهته و فع ،مد
تن،گيسم ت،م

ي ،ر و

ع وا

تطلوب

ب ،گاز دتر ن ،ب برر،م
و لغو تجر مه،ی دتر ن،

پيارا ه،
مر،گب گرا ه دوگ،لد تراتپ در عدم ت ،يد
برگ،ت ر،تع اقدام تاترک
اقدات،م مر،گب گرا ،گ دتر ن ،و ادات و
تاد د تجر مه،ی ث،گو ا طرف دولز
دتر ن،
عدمتواگم دی مرک،ی اروپ ،ه برر،م در
ت،تين ت ،فع اقتص،دی ا را گ،مه ا برر،م
تي،گ ين
گره گا ،ه ا تان م اقتص،دی کاور
گا ،داد صلحدتيز بود برگ،ت ه،ی
هست ای ا را
ک،هش ت ش ه ،ب ،دتر ن ،و اروپ ،و اعراب
رلوگيری ا ات يتهمد ا را
تي،گ ين
پيارا ه،
تجر مه،ی هدفم د دتر ن،

11
9
13
فراواگه
6

تاد د و ،تز اوض،ع اقتص،دی ا را

8

اقدام ت بيهه ا را علي عدمپ ،ب دی
اعض،ی برر،م ب تعهدام ود

4

ت ش برای غ هي ،ی بيش ا  20درصد
برای ت،تين گي ،ه،ی هست ای کاور
تي،گ ين
پيارا ه،
تسهيل در برو رفز ا تجر مه،ی دتر ن،
بهبود اقتص،د ا را ب ،افزا ش
يرت ،گذاری ،رره در عرص ه،ی
تختلف ا رمل ص  ،ع گفزوگ،
ايتف،ده رويي و چين ا ک،رم ب ،ی ا را

فراواگه

عدمقطعيزه،

فراواگه

21

ب ،گاز دتر ن ،ب برر،م

2

19

ت،تين ت ،فع ت،له ا را ا برر،م تويط
کاوره،ی اروپ ،ه

5

15
18.33
18
14

1
4.75
فراواگه
20

همن،ری ا را ب ،دژاگس بينالملله اگرژی
اتمه و فراپ،دت ،ه ،و پ،دت ،ه،ی دژاگس
تي،گ ين
تلو ز گلش ت طل ای ا را
ب ،تعر ف روابط يي،يه و اقتص،دی ب،
دتر ن،
اتن ،تداوم تجر مه،ی حلوق باری
تيزا پ ،ب دی وام تن ب تعهدام ود
تي،گ ين
عدمقطعيزه،
اراده اروپ ،در فع ،ي ،ی ک،گ ،ه،ی ت،له
ب ،گاز دتر ن ،ب برر،م و تانيل ت دد
گروه  5+1ب ،حضور دتر ن،
همن،ری ا را ب ،مرک،ی برر،م و دژاگس
بين الملله اگرژی اتمه دررهز
رايتهد ت ،ه
لغو تجر م هه ث،گو دتر ن ،و منوف ،ه
وضعيز اقتص،دی ا را
تي،گ ين
عدمقطعيزه،
تجلق ثب،م ت طل ای ا را

7
4.66
5
6
8
10
7.25
فراواگه
10
18
12
18
15
فراواگه
2

19

توفليز ا را در برگ،ت ه،ی برو تر ی
و تد ر ز بجرا ه،ی ت طل ای

3

18

من،ف در بدگ تصميمگيری و اررا ه

2
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عدم ک،را ه اتج،د اروپ ،ه و ي ،وک،ر
ت،له د
تي،گ ين

17
18.5

کاور در تورد گجوه تع،تل ب ،دتر ن،
دور د تجر م ه ،و توفليز ي ،وک،ر
ت،له اروپ،
تي،گ ين
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اسناد ریاس جمهوری.
فرهادی ف .)1۳۹۹( .گکاری بر جو بایدن و آیندۀ معمای برجام .موسساه آینادهپژوهای
جهان اسالم.
فیروزآبادی ا .ج .)1۳8۹( .دیپیماسی فرهنگی جمهوری اسالمی در منطقه خییجفارا.
سیاس دوره .1۲۲-1۰۳ ۴۰
موسویان ا .)1۳۹۴( .روای بحران هستهای؛ ناگدتههای یا دیپیمات .تهران :انتشارات
تیسام.
نیدی ر؛ سیمبر ا؛ & پیرمحمدی ا .)1۳۹7( .رهیاف های سیاسا هساتهای آمریکاا در
قبال جمهوری اسالمی ایران بر اساا اسناد گزار مرور وضعی هساتهای (-۲۰18
 .)۲۰۰1مییه سیاس دفامی سال بیس و ششم شماره .1۵۰-1۲۳ ,1۰۳
ندیو ر .)1۳۹7( .هنر تحریمها :نگااهی از درون میادان .ترجماه گاروه مترجماان مرکاز
پژوهشهای مییس.
هاشمی ر .)1۳۹6( .تحییل مقایسهای گدتارهای «محمود احمدی نژاد» و «حسو روحانی»
در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسالمی ایران .پایاانناماه کارشناسایارشاد
چا .نشده دانشکده میوم ارتباطاات و مطالعاات رساانه دانشاگاه آزاد اساالمی
واحد تهران مرکزی.
هراتی م .)1۳۹1( .تحوالت اخیر خاورمیانه و آینده گدتماان انقاالب اساالمی .فصاینامه
سیاس جهانی دوره نخس شماره دوم.۲88-۲1۳ ,
هراتی م .)1۳۹1( .تحوالت اخیر خاورمیانه و آینده گدتماان انقاالب اساالمی .فصاینامه
سیاس جهانی ,شماره دوم(دوره نخس ).۲1۳-۲88 ,
یورو نیوز()1۳۹8موضو شکای ایران از آمریکا به دیوان بیو المییی دادگستری چیس ؟
قابل دسترسای در https://fa.euronews.com/2018/07/18/iran-international- :
court-of-justice-instituted-proceedings-against-the-united-states-nucl
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مصاحبههای اختصاصی
.) وزارت امور خارجه1۳۹8/6/1۳( احمدی کورو
.) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان1۳۹۹/۲/۲( اطهری اسداهلل
.) وزارت امور خارجه1۳۹۹/۲/۲1( امالیی مهدی
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ببری گنبد سکینه ( )1۳۹۹/۳/1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
برزگر کیهان ( )1۳۹7/۳/1۰پژوهشکده مطالعات استراتژیا خاورمیانه.
بو حبیب سیال ( )1۳۹۹/۳/۵مصاحبه اینترنتی دانشگاه یل آمریکا.
پیسوره فرشاد ( )1۳۹8/1۰/16سازمان صداوسیما.
جوکار محمدصال ( )1۳۹۹/۳/17مییس شورای اسالمی.
حاجیمینه رحم ( )1۳۹۹/1/۲۲دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
دهشیار حسیو ( )1۳۹۹/۲/۵دانشگاه مالمه طباطبایی.
دهشیری محمدرضا ( )1۳۹8/۹/۲8دانشکده روابط بیوالمیل وزارت امور خارجه.
دهقانی رضا ( )1۳۹8/۹/۲7دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
دهقانی غالمحسیو ( )1۳۹8/1۰/1۳وزارت امور خارجه.
سنایی اردشیر ( )1۳۹8/1۰/۲8دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
شدیعی نوذر ( )1۳۹۹/1/۲۳دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال .
مراقچی سیدمباا ( )1۳۹8/۹/8دانشکده روابط بیوالمیل وزارت امور خارجه.
مسگرخانی ابومحمد ( )1۳۹۹/۳/۲7دانشگاه تهران.
منای اهلل سهیل ( )1۳۹۹/۳/۳مصاحبه اینترنتی دانشگاه تامکان تایوان.
قرباناوغیی جاوید ( )1۳۹8/۴/16وزارت امور خارجه ایران.
قربانی شیخنشیو ارسالن(  )1۳۹۹/۲/۲6دانشگاه خوارزمی.
قهرمانپور رحمان ( )1۳۹۹/۲/18دانشگاه تهران.
کمالوندی بهروز ( )1۳۹8/۴/16سازمان انرژی اتمی ایران.
گیو جرم ( )1۳۹۹/۳/1۰مصاحبه اینترنتی موسسه آیندهپژوهی مینیوم.
متقی ابراهیم ( )1۳۹8/۴/۳۰دانشگاه تهران.
محبعیی قاسم ( )1۳۹۹/۲/17وزارت امور خارجه.
مطهرنیا مهدی ( )1۳۹۹/1/۲۹دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم.
مدیدیاحمدی حسیو ( )1۳۹۹/۲/۲پژوهشکده مطالعات استراتژیا خاورمیانه.
مکی مرتضی ( )۹۹/۳/1۹وزارت امور خارجه.
موسویان سیدحسیو ( )1۳۹7/۴/۲مصاحبه اینترنتی.
میرکوشش امیرهوشن ( )1۳۹۹/۲/۵انیمو میوم سیاسی ایران.
نصیری قدیر ( )1۳۹۹/۳/۳دانشگاه خوارزمی.
نعمتی بهروز ( )1۳۹8/6/6مییس شورای اسالمی.
هرمیدااباوند داوود ( )1۳۹۹/۲/1۵دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب.
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