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 رانیدوباره با ا یهمکار

 و کالی توماس  الیسا کاتاالنو ایورسنویسندگان: ایالن گلدنبرگ، 

 هادی خسروشاهین ترجمه:

 منبع: مرکز امنیت آمریکا نوین

 : ی جامعچکیده

رسد که ایران به انجام مذاکرات دیپلماتیک با دولت ترامپ قبل از انتخابات آمریکا نظر میبعید به

ایران برای بازگشت به مذاکرات در  شاهد آمادگیالمللی ممکن است ی بینجامعه ترغیب شود، اما

یا  بایدن ع ایران در همکاری با دولتدلیل منافبه –نظر از نتایج انتخابات نوامبر صرف – 2021سال 

این در تالش برای اجتناب از تداوم فشار حداکثری دولت ترامپ برای چهار سال دیگر باشد. 

کند. را ارائه می ی ایرانجهت ترغیب دوبارههای ممکن برای دولت جدید آمریکا هگزارش گزین

ی دوم دولت ترامپ طور که در پایان گزارش آمده است قابلیت تطبیق با دورهها همانبسیاری از ایده

ان و توجه همزمان به سیاست ایررا نیز دارد. استراتژی دیپلماتیک آمریکا باید بر اهداف کلیدی زیر 

ای شامل تاثیر سیاست منطقه -2 ایجلوگیری ایران از دستیابی به تسلیحات هسته -1متمرکز شود: 

ثباتی و ای که بیهای منطقهکاهش تنش -3ایران که در حال آسیب رساندن به منافع آمریکا است 

 رقابت نیابتی در خاورمیانه را به امر دائمی تبدیل کرده است.

به آغاز کند.  2021ای زیر را در اوایل سال متحده باید رویکرد مرحلهایاالت بر مبنای چنین اهدافی

با یکدیگر در نظر ای ای و منطقهای از شروع اتخاذ چنین رویکردی باید موضوعات هستهطرز حیاتی
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های دیپلماتیک روشن گردد و این رویکرد شامل تالشنیر گرفته شود و ارزش هر یک از آنها 

 ی رویکرد ترتیبی خواهد بود. همزمان به جا

 

 ی اول: کاهش تنشمرحله

ی ای و توقف یا بازگرداندن برنامههای منطقهکوتاه به سمت کاهش درگیری آمریکا باید در مدت

طور آن هم بهای ایران حرکت کند. دولت باید با فوریت استفاده از ابزارهای اعتمادساز معقول هسته

های نمادین در مورد مقاماتی لغو ممنوعیت سفر از ایران و کاهش تحریم لرا آغاز کند؛ شامیکجانبه 

ی المللی پول برای دورهی صندوق بینبستهچون محمدجواد ظریف وزیرخارجه، حمایت از 

ی تامین ها با حوزهی این تضمین که تحریمپساکرونا و انجام اقدامات ملموس و مکمل برای ارائه

تداخل نخواهد کرد. از روز تحلیف تا بهار  19-مرتبط با بحران کوویدکاالهای بهداشتی و پزشکی 

کند، دولت باید بر تمهیدات مقدماتی که جمهوری را برگزار میکه ایران انتخابات ریاست 2021

کند، متمرکز شود. ای ایران را متوقف میرا در منطقه ایجاد و پیشرفت هسته "آرامش برای آرامش"

و تهاجم به  ییرای ایران روشن کند که حمالت نیابتی به نیروهای آمریکااین تمهیدات باید ب

بر این، این تمهیدات مقدماتی از های حیاتی باید متوقف شود. عالوهتاسیسات نفتی و زیرساخت

را کاهش دهد  ]فارس[ی خلیج آمیزش در منطقهخواهد که اقدامات دریایی تحریکایران می

در  کند.کارگیری قدرت نظامی در منطقه اشاره میاعالنی به محدودیت بهکه آمریکا در بحث درحالی

( بازگشت سریع 1 ساخته شود؛تواند از یکی از سه روش ممکن ای میای چنین معاملهی هستهحوزه

ی جامع اقدام مشترک همراه با تنزل و کاهش اقدامات اتخاذشده متحده و ایران به برنامهایاالت
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ی های آمریکا در ازای توقف یا کاهش برنامه( کاهش محدود تحریم2رجام برخالف شرایط ب

های مختلف شامل فرانسه شبیه به آنچه که طرف –کمتر از بازگشت کامل به برجام  – ای ایرانهسته

بر بازگشت به برجام با یک متمم ساده مبنی( 3اند و ژاپن در مذاکره با دولت ترامپ انجام داده

ها )اگرچه این گزینه احتمال وقوع بیشتر تحریمردن بند غروب آفتاب در ازای کاهش تر کطوالنی

کنندگان باید به این تشخیص برسند که کدام یک از این ی مذاکرهدر مباحثات اولیهکمتری دارد( 

کند و زمان یک بحران فوری را از دستورکار خارج می ی اولدهند. این مرحلهمسیرها را ترجیح می

عمل از درگیر دهد. این ی نخست میم را به دولت جدید برای مواجهه با این موضوع در دورهالز

های سیاسی آمریکا و ایران در ی جدید در زمانی که نظامی توافقنامهشدن در جزئیات پیچیده

 کند. درگیر شدن در مذاکرات طوالنی و پیچیده نیستند، جلوگیری میموقعیت 

 

 یی دوم: رایزنمرحله

المللی و متحدان بین ،فرآیند رایزنی همچنین یک نگاه داخلی وبراساس  طور همزمانآمریکا باید به

طور در ای و همینهای بلندمدت هستهی نگرانیکنگره را در مورد اهداف و استراتژی خود در زمینه

طور در ژانویه آغاز و بهتواند ی دوم میاین مرحلهدرگیر کند.  ایها و تحوالت منطقهی پویاییهزمین

جمهور جدید ایران تکمیل شود. این مقطع مصادف با زمانی است که رئیس 2021آل تا تابستان ایده

نظر به ن پروسه آنچه را کهآغاز کردند. ای 2021و حکومت کار خود را پس از انتخابات در بهار 

ها و ابزارهای داف، منافع، ارزیابیکند و اهریزی میرسد، طرحمی «بیشتر در برابر بیشتر» توافق

ای و ژئوپلیتیک را در این های هستهای تعقیب شود. باید پروندهتواند در چنین معاملهآمریکا می
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 1+5راستا مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این بررسی مستلزم مشورت قوی با سایر اعضای 

طور کنگره دیگر بازیگران خاورمیانه و همین )بریتانیا، آلمان، روسیه و چین( عربستان، اسرائیل و

هایش، به ی شایستگیتواند با این انتقاد مواجه شود که برجام با وجود همهاست. این مرحله می

 نسبت   چگونگی نشان دادن تعهد آمریکاای نپرداخت. این مشاوره شامل بحث دربارهمسائل منطقه

هایی بخشیدن به چنین تالش هایی برای چگونگی چارچوبمنطقه و ایده درهای دیپلماتیک به تالش

پیچیدگی بیشتری نسبت به ای شناسایی اینکه چنین چارچوب منطقه طورهمینخواهد بود و 

 ها و منافع رقیب مواجه خواهد شد.ای دارد و احتماال با چالشی هستهپرونده

 

 مسیرهی سوم: مذاکرات دومرحله

ی اجرا برساند که شامل فعالیت بر روی دو مسیر موازی باشد. ا به مرحلهای رآمریکا باید استراتژی

ش و دیگری بر کاه ایی هستهی برنامهدر حوزه «بیشتر در برابر بیشتر» ییک مسیر بر معامله

جمهوری فرد جدیدی در تواند پس از آغاز ریاستی سوم میمرحلهای متمرکز باشد.های منطقهتنش

 1+5ای شامل ایران و گروه یا هر زمانی پس از آن آغاز شود. مسیر هسته 2021 ایران در تابستان

ای و تواند شامل ایران، بازیگران کلیدی منطقهای میکه یک چارچوب منطقهخواهد بود، درحالی

ی )یا برخی از نمایندگان خارج از منطقه( باشد. این رویکرد منافع آمریکا را در محدوده 1+5گروه 

هر دو اهرم آمریکا با توجه به به دهد و ای مورد تصدیق قرار میای و غیرهستههای هستهپرونده

ی منافع نیاز خواهد داشت. باید دقت کرد که پیشرفت در یک مسیر وابستگی کاملی به مجموعه

از  های عمیقای پیچیده و دارای ریشههای منطقهتوافقپیشرفت در مسیر دیگر ندارد و اینکه بیان عدم
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به این مساله توجه دارد که تمرکز  این رویکردهمزمان کند. ای جلوگیری نمیپیشرفت در مسیر هسته

ی پایدار است. این نتیجه ]رسیدن به[ای، فاقد پشتیبانی الزم برای مذاکره و ی هستهصرف بر پرونده

این موضوع را پردازد و سپس های کلیدی چندسال گذشته میگزارش ابتدا به بررسی برخی درس

کاهش تنش اولیه با ایران به چه شکل خواهد بود و چهار مسیر بالقوه و کند که توافق بررسی می

گیرد باید کند. دولت جدیدی که قدرت را در دست میجوانب مثبت و منفی هر یک را ارائه می

های ن گزینهدهد و در عین حال برای آزموانتخاب کند که چه مسیری را برای پیگیری ترجیح می

ی دیپلماتیک ابتدایی با ایران و سایر ای ایران و نتایج توافقنامهی هستهمتعدد بسته به موقعیت برنامه

 . المللی آمادگی داشته باشدران کلیدی بینبازیگ

ای با ای و منطقهموضوعات هسته در مورد استراتژی بلندمدت خود را 2021آمریکا باید تا تابستان 

تواند برای چندین سال دنبال شود، طراحی کرده باشد. ای که میدیپلماسی منطقه بر تمرکز خاص

المللی تواند کنگره و سایر بازیگران بینکند که چگونه یک دولت جدید میسرانجام گزارش بیان می

تواند از اندازد به اینکه چگونه دولت ترامپ در دور دوم میهمچنین نگاهی میرا درگیر کند و 

 های این گزارش استفاده کند. دهای

 

 (JCPAOی اقدام جامع مشترک )هایی از برنامهدرس

دیپلماتیک با ایران مجبور برای درگیر کردن  ی راهیوجوجستمسیر حکومت جدید آمریکا در 

ی های تکنیکی مرتبط با برنامههای پیچیده مواجه شود؛ شامل پیچیدگیخواهد بود با یکسری چالش

ها، چالش مقابله و مشتمل بر ی تحریمان، توانایی برای کاهش یا تحمیل رژیم پیچیدهای ایرهسته
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ی سیاست وسیلهشده بههای تحمیلای ایران، دشواریای و هستههای منطقهطلبیها و توسعهسیاست

ه های شرکای کلیدی آمریکا شامل اسرائیل، عربستان و گروداخلی آمریکا و ایران و منافع و نگرانی

برای چگونگی توازن بخشیدن به چنین موضوعاتی  ی راه استراتژیک در دسترسی. هیچ نقشه5+1

طور ی ابعاد مذاکرات برجام و همینهای ارزشمندی برای آموختن از همهوجود ندارد، اما درس

 اش وجود دارد.فروپاشی

 :ای با ایران ممکن استی کنترل تسلیحات هستهمعامله -

دسترس است و در عین ای قابلد که توافقنامه بین آمریکا و ایران در موضوع هستهبرجام نشان دا

ها کند. حتی اگر هیچ یک از طرفهای مذاکره را ترسیم میحال یک تصویر روشن از عناصر و مولفه

هایی را طور حوزههایی برای کار و همیناز برجام پیروی نکنند، معامله هنوز روزنه 2021تا سال 

ها و مسیرهای ی بهبود در خود دارد. توافقنامه از جدول زمانی برای گریز ناگهانی، محدودیتبرا

را بازگرداند یا  هاآنهمه توان که می برخوردار است ایمختلف دستیابی به بمب و رژیم بازرسی قوی

« غروب آفتاب»های به بخشنگرانی اصلی در مورد محتوای برجام حواشی آن را بهبود بخشید. 

کنندگان آینده این است که آیا فرمولی وجود دارد که بتواند برای گردد. پرسش برای مذاکرهبازمی

 آن فراهم آورد.تر کردن بند غروب یا حذف کامل های مثبت بیشتر در ازای طوالنیایران مشوق

 

و این و گسترش دهد  کاهشطور یکجانبه فشار اقتصادی را متحده آمریکا قادر است بهالتایا-

هایی جهت اعمال فشار در مذاکرات پذیری بیشتری برای کسب امتیازات و همچنین اهرمانعطاف

  آورد:وجود میآینده به
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کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ نشان داده است که آمریکا قادر به جلوگیری یکجانبه از تجارت 

تری در هر وضوع به آمریکا اهرم بزرگگذاری در این کشور است. این مالمللی با ایران و سرمایهبین

تواند بدین معنی باشد که آمریکا دهد. این موضوع در عین حال میای با ایران در آینده میمذاکره

طور ها بهاینکه از ظرفیت بازگشت تحریم توجه بهبا  ؛پذیری بیشتری داشته باشدتواند انعطافمی

ها براساس برجام نشان داد که ی کاهش تحریمربه( برخوردار است. اما تجSnap Backیکجانبه )

ای بیرون وجود دارد حتی پیش از اینکه ترامپ از توافق هسته« بیشتر در برابر بیشتر»فضا برای توافق 

ها که براساس برجام دریافت کرده بیاید، ایران عمیقا مخالفت خود را با سطح پایین کاهش تحریم

، دارد و به شدال فضای مانور بیشتری نسبت به آنچه در ابتدا تصور میاعالم کرد. آمریکا احتمابود، 

 تواند در هر افقی در آینده حرف آخر را بزند. همین دلیل واشنگتن می 

در کجا قرار دارد و  2021ی ای ایران در ژانویهی هستهبستگی به این دارد که برنامه« بیشتر» -

ها کاهش ایران هفته« ایهسته»اگر زمان گریز ار است: ای از چه وضعیتی برخوردهای منطقهتنش

تقابل در شورای امنیت بر سر تمدید تحریم تسلیحاتی یا تحول دیگر در ی بیابد و برجام درنتیجه

طور کلی فرو بپاشد، این به معنای درخواست برای نوع دیگر و متفاوتی از کمپین فشار حداکثری به

ای از برجام شدت و حاشیهی است که ایران صرفا مبادرت به خروج کمهای اولیه نسبت به زماناقدام

سازی اورانیوم جهت ساخت ها برای رسیدن به سطح کافی از غنیکرده است و همچنین هنوز ماه

 بمب فاصله دارد.
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جهت  2021جمهور آمریکا در اوایل سال های محدودی برای رئیسدریچه و روزنهاحتماال  -

دنبال دستیابی و پیشرفت حکومت جدید آمریکا احتماال بهاهد داشت: پیشرفت وجود خو

عسل همراه با حمایت  ی کوتاه ماهای با ایران برای گرفتن امتیاز است تا بتواند از دورهغیرمنتظره

ی تواند توقف برنامهجمهوری بهره ببرد. هدف میتر افکار عمومی پس از مراسم تحلیف ریاستقوی

توجه قبل از های قابلممکن است به سطوحی از فعالیت 2021ی ان باشد که تا ژانویهای ایرهسته

ی انتخابات وسیلهتواند بهتوافق برنامه اقدام جامع مشترک رسیده باشد. اما این تغییر ناگهانی میزمان 

کرات ای به روی مذابدین معنی که روزنه؛ تر نیز شودپیچیده 2021جمهوری ایران در می ریاست

ابتدایی ممکن است کاهش و حتی نابود شود. همچنین ممکن است اختالفات چشمگیری در 

انتظارات بین دولت جدید آمریکا و ایران در مورد چگونگی شروع مذاکرات وجود داشته باشد. 

ها در ابتدا برداشته شود )و همچنین خواهان جبران ها ممکن است اصرار بورزند که تحریمایرانی

متحده با توجه به اثربخشی رژیم که ایاالتها از جهت نقض برجام توسط آمریکا شوند( درحالیزیان

حتی ممکن است  موقعیت مناسب برای مذاکره می بیند به همین دلیلها احتماال خود را در تحریم

ترامپ تمایل داشته باشد. هر  دولت های ایجادشده توسطسازی برخی از آسیبنسبت به خنثی

ای مستلزم هماهنگی در درون آمریکا و همچنین بازیگران منطقه و دیگر اعضای گروه فت عمدهپیشر

ی این در مورد همهبرخورداری از نخبگان در این جایگاه دارد.  نیاز به گذشت زمان واست و  5+1

های ابتدایی دولت بحث گذاری محدودتری در ماهتر و با هدفصورت روشنها بهمحدودیت

انجام  2021ی سال جمهوری ایران در نیمهتری پس از انتخابات ریاستتا مذاکرات جامع شودمی

ای ایران متوقف و تنش فوری از میان رفت، برای دولت جدید آمریکا ی هستهشود. وقتی برنامه
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مدت وجود خواهد داشت و زمان مدت و طوالنیفوریت کمتری جهت رسیدگی به موضوعات میان

ی غروب آفتاب وجود خواهد داشت؛ چراکه این بند و کنندهرسیدگی به بند نگرانبیشتری برای 

 ی دوم دولت جدید منقضی نخواهد شد. ای برجام تا دورههستهسایر اجزای 

ای ، پایداری هر توافقنامهطور حمایت دوحزبی داخلیای و همینبدون پشتیبانی عوامل منطقه-

ای ارتباط کمتری به مفاد هستهی جامع اقدام مشترک برنامهدلیل فروپاشی نهایی نامعلوم است: 

و کاپیتال هیل در  ]فارس[های خلیج دولتهای اسرائیل، دارد و بیشتر مرتبط با مخالفت توافقنامه

ای و ههای منطقها بدون در نظر گرفتن سیاستتوجه تحریمبه کاهش قابل 1+5مورد تمایل گروه 

فرآیند دیپلماتیکی  .ی مفاد بند غروب آفتاب(ها دربارهعالوه نگرانی)به تی موشکی ایران اسبرنامه

ای متمرکز باشد با خطر ایجاد های هستهکه این موضوعات را در نظر نگیرد و منحصرا بر نگرانی

بر این، اگر شود. عالوهرو میها در کنگره و بازیگران اصلی خاورمیانه روبههمان نوع مخالفت

جام در حال از میان رفتن باشد و اگر ایران مشاهده کند که این عوامل حمایتی برای ی برتجربه

ی برجام به ایران نشان تر خواهد بود. تجربهفرآیند مذاکره ناچیز است، احتمال توافق و معامله پایین

ای شده انتظارات را برآورده نخواهند کرد و بازیگران منطقههای تفکیکداده است که توافق

ی جویانههای تهاجمی و ستیزهها و فعالیتای ممکن است سایر سیاستاند که توافق هستهآموخته

 ایران را محدود نکند.

از هر گونه  تیحما یبرا خواهانیاز جمهور یبخش بزرگ ایممکن است متقاعد کردن شرکا  -

گیرد، غیرممکن میانجام  دموکرات جمهورسیرئ کیکه توسط  رانیدر قبال ا کیپلماتیابتکار د
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نیت باشد، فشار سیاسی و محیط مشورت و هماهنگی همراه با حسندنبال به حتی اگر دولتباشد: 

حزبی ممکن است حمایت دو حزبی از دیپلماسی با ایران را غیرممکن سازد. درواقع طی مذاکرات 

کردند اما یبانی میطور کامل پشتخواهان از به جریان افتادن توافق بهبرجام تعدادی از جمهوری

دلیل همین فشارها، مخالفت خود را ابراز کردند. این مساله ممکن است با اشتیاق درنهایت به

های دولت جدید و پیروزی بر آن دسته از های کاپیتال هیل در حمایت از تالشدموکرات

ند و حتی با حمایت چندان مناسبی نسبت به برجام به عمل نیاورد 2015هایی که در سال دموکرات

تر یچیدهی حکومت جدید اسرائیل نیز پوسیلهپویایی سیاسی بهآن مخالفت کردند، جبران شود. 

های دیپلماتیک جدید داشته باشد و نتانیاهو قصد همراهی با تالش یبخواهد شد. تصور اینکه بی 

وجود دارد که البی موثری علیه هر توافقی با ایران انجام ندهد، بسیار دشوار است. این خطر 

ی سیاسی را در تالش برای آشتی با کاپیتال هیل، اسرائیل و تعدادی از حکومت جدید آمریکا سرمایه

ای که موفق به پیروزی در آنجا نیست هدر دهد و این سرمایه را در حوزه ]فارس[های خلیج دولت

 دهد. هزینه کند و در این فرآیند فرصت کار و محدودسازی ایرانیان را از دست 

شود تر میای با ایران احتماال بسیار پیچیدههر نوع فرآیند دیپلماتیک پیرامون اختالفات منطقه -

ی های مربوط به برنامهنگرانیخواهد: ای میتری نسبت به موضوع هستهی طوالنیو مذاکره

گوی وای ایران به خوبی شناخته شده است، اما حتی طراحی یک دستور کار جهت گفتهسته

پیچیده و المللی باشد، ای و برخی بازیگران بینای که شامل ایران و بازیگران کلیدی منطقهمنطقه

عنوان مثال به معامله با ایران در مورد ای بهگیر خواهد بود. بدین ترتیب منوط کردن توافق هستهوقت

ی دیگر کاهش عمدهاهلل دستورالعملی برای هیچ نوع توافقی خواهد بود. از طرف وضعیت حزب
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ای دستورالعملی در جهت تکرار های ایران بدون هر نوع پیشرفتی در مورد موضوعات منطقهتحریم

اهرم بر اینکه چگونه آمریکا ماند مبنیی تلخ برجام خواهد بود. بنابراین چالش کلیدی باقی میتجربه

که از آن  ک کل یکپارچه در نظر بگیردعنوان یدر مذاکره با ایران به اش را المللی اغلب اقتصادیبین

ای به این مالحظه نیاز دارد که چگونه هر استراتژیای بیرون بیاید. ای و هم هستههم امتیازات منطقه

ها و مزایا پیوند برقرار کرد، آن هم نه صرفا برای بهبودها در مورد موضوع میان کاهش تحریمباید 

دیگر ایران که منافع آمریکا و ثبات را در منطقه تهدید های ای بلکه همچنین برای سیاستهسته

های کند. ماهیت این پیوند به تفکر دقیق نیاز دارد تا در دستیابی به توافقات بدون ممانعتمی

ها پایه و اساس استراتژی مدنظر روی هم رفته این درسها کمک کند. غیرضروری در مسیر پیشرفت

ها در ی اول بر یک توافق محدود اولیه جهت کاهش تنشنویسندگان این گزارش است. مرحله

تری با در نظر گرفتن ای استوار است و سپس استراتژی بلندمدتی هستهمنطقه و توقف برنامه

 شود. می وجوجستاختالفات اساسی و بنیادین میان آمریکا و ایران 

 

 توافق محدود اولیه مرحله اول:

ی مثبت فوری که ( اقدامات یکجانبه1ی کلیدی باشد: ه مولفهتواند شامل ستوافق محدود اولیه می

آرامش در »ای بر مبنای ( یک توافق منطقه2شود، توسط آمریکا در روز اول دولت جدید برداشته می

ای ایران در ازای ی هستهای که شامل توقف، تعلیق یا بازگشت برنامه( معامله3و « برابر آرامش

 ساس برجام یا ترتیبات مشابه دیگر باشد. ها براکاهش برخی تحریم
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های نمادین بر روی مقامات رسمی دولت جدید باید بالفاصله ممنوعیت سفر از ایران، تحریم

ی این اطمینان های ملموسی برای ارائههمچون محمدجواد ظریف وزیر خارجه را ملغی کند و گام

کند، برداشته نمی 19-ر ارتباط با کوویدای در تامین تجهیزات پزشکی دها هیچ مداخلهکه تحریم

ت و عالقه به ابزارهای دیپلماتیک است: نیی حسندهندهمات یکجانبه نشاناین اقداشود. 

دنبال یک توافق اولیه های دیگری نیز ممکن است موردنیاز باشد، سپس دولت جدید باید بهسیگنال

ها در منطقه باشد. معامله در مورد هش تنشای و کای هستهبا ایران جهت توقف یا بازگشت برنامه

« آرامش در برابر آرامش»تواند مستقیم و با رویکرد ای بین آمریکا و ایران میهای منطقهکاهش تنش

 ]فارس[در عراق و خلیج  2019قبل از می  های تواند شامل بازگشت به پویاییانجام شود. این می

ایران در عراق حمالت به نیروهای آمریکایی را متوقف  باشد. در چنین ترتیبی، نیروهای نیابتی

ی کند. همچنین حملهها را راهبری نمیکنند و آمریکا نیز هیچ عملیات نظامی علیه این گروهمی

های نفتی در خلیج انجام نخواهد ها و زیرساختاش به کشتیبیشتری ازسوی ایران و نیروهای نیابتی

های دیگر کاهش های تندروی ایران علیه آمریکا یا کشتیقایق آمیز توسطشد و اقدامات تحریک

کنند. توافق بر مبنای های خصمانه را علیه یکدیگر متوقف میخواهد یافت. هر دو طرف خطابه

سازد که روشن می را ایها و هم بازیگران منطقهدر گام اولیه هم ایرانی« آرامش در برابر آرامش»

شود و ای نادیده گرفته نمیهای هستهوگوگفتالش برای ازسرگیری ای در تهای منطقهپویایی

واقعیت را این های دیپلماتیک آینده خواهد بود. توافق همچنین ای بخشی از تالشموضوعات منطقه

ای در چند سال منطقههای درونهای ایران و آمریکا و چالشگر تنشهدایتدهد که انعکاس می

 ای مرتبط بوده است. اختالفات منطقه ای بای هستهنامهی برمان اندازهگذشته به ه
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ی دیپلماسی پنهانی خواهد بود و نیازی به عمدتا بر پایه« آرامش در برابر آرامش»توافق بر مبنای 

ای وجود ندارد. ایران های منطقهاشاره به ضرورت کاهش تنش ی ساده دربیشتر از یک بیانیهصدور 

ای در مذاکرات با دولت ترامپ نشان تمایل خود را به درج چنین بیانیه 2019در تابستان و پاییز سال 

برانگیزترین عنصر توافق محدود چالشدنبال تسهیل آن بودند. ها بهداده بود؛ مذاکراتی که فرانسوی

پیروی کامل از برجام  و( بازگشت دوجانبه 1هایی شامل: ای باشد؛ گزینهتواند بخش هستهاولیه می

ای ایران را ی هستهی بیشتر برنامهای معقول و متوازن از اقدامات اعتمادساز که توسعهجموعه( م2

( 3ها کاهش خیلی محدود تحریم ازایی جامع اقدام مشترک در کند یا بازگشت به برنامهمتوقف می

( 4ها یمتر در ازای کاهش بیشتر تحرشده با بند غروب آفتاب طوالنیاصالحبازگشت به برجام کمی

 «بزرگ در برابر بزرگ»ی تر در ارتباط با معاملهمذاکرات فوری در مورد مذاکرات جامع

ی سوم ممکن است به وقوع ترین هستند و احتمال وقوعشان بیشتر است. گزینهی اول سادهدو گزینه

تر است؛ های اولیه کمبپیوندد، اما احتمال مذاکره در مورد آن در چارچوب زمانی کوتاه در ماه

تحقق توافق میان ایران و ی چهارم تقریبا یا به طور قطع به معنای عدمبرای گزینه اقدامکه درحالی

بایست دنبال بر این، انتخاب اینکه کدام گزینه را میاست. عالوه 2021ی اول سال آمریکا در نیمه

کنندگان باید صاحب ، مذاکرهکنندگان ایرانی بستگی دارد. در مباحثات اولیهکرد به موقعیت مذاکره

راهی دنبال به بایستد میهای متعددی را به آزمون بگذارند اما دولت جدیاین اختیار باشند که گزینه

متحده ممکن نباشد، باید تا انتخابات اگر هیچ یک از اینها برای ایاالت .دهدترجیح می باشد که آن را

 بر کرد. به آزمون گذاشتن اقدامات جدی ص برایایران 
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 ی اول: بازگشت دوباره به برجامگزینه

به برجام در یک  متحده این است که فورا به ایران پیشنهاد بازگشت دوجانبهاولین گزینه برای ایاالت

جمهور آمریکا دهد. در صورت موافقت ایران، رئیسروزه را  60الی  30ی زمانی بازهروز طی یک 

ای بازگردد. در صورت لزوم این طور یکجانبه به توافق هستهبهتواند از طریق فرمان اجرایی می

ها برای ی طرفاز برجام باشد که اقدامات الزم توسط همه Cبخش  Vتواند متعاقب پیوست می

طور ای ایران و همینی هستهبه موقعیت برنامه .این موضوعدهد به روز اجرا را نشان میرسیدن 

عنوان بخشی از این سازد که بهمتحده روشن میکا بستگی دارد. ایاالتهای اروپا و آمریرژیم تحریم

را « بیشتر در برابر بیشتر»اقدام از ایرن انتظار بازگشت به مذاکرات پس از انتخاباتش براساس توافق 

ای و های منطقهدارد. این مذاکرات به موضوعات مهمی همچون بند غروب آفتاب، سیاست

های اقتصادی ها و ایجاد فرصتپردازد. در قبال این کار، کاهش بیشتر تحریمهای بالستیک میموشک

 شود. پذیر میامکان

 

ای ایران را بدون ورود دوباره به ی هستهتوجه برنامهکاهش قابلبازگشت به برجام نقاط مثبت: 

های ابتدایی آورد. هر تالش برای مذاکره در مورد شرایط جدید در ماهوجود میمذاکرات پیچیده به

حکومت  اینکه ای باشد قبل ازی هستهترین فرصت جهت مهار برنامهتواند برای آمریکا بزرگمی

. اگر آمریکا به برجام بازگردد و هیچ بیایدروی کار در ایران  2021احتماال تندرویی در تابستان 

اء حرکت کند، دنبال آن وجود نداشته باشد و بند غروب آفتاب به سمت انقضای بهمعامله

ها را مجددا طور یکجانبه تحریممتحده اهرم خود را حفظ خواهد کرد و در صورت لزوم بهایاالت
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تر برای ترمیم تواند بخشی از یک تالش گستردهکند. بازگشت به برجام همچنین میاعمال می

نتخاباتی خود جهت ی ادهد تا به وعدهپیوندها در دو سوی آتالنتیک باشد و به جو بایدن اجازه می

ی عمل بپوشاند. این بازگشت به اقدامِ کنگره نیز نیاز نخواهد داشت چون بازگشت به برجام جامه

ی که هر توافق دیگری نیاز به یک دورهدرحالی ؛به تایید رسیده بود 2015برجام پیش از این در سال 

های واهان، اسرائیل و دولتخبررسی در کنگره را به راه خواهد انداخت. درست است که جمهوری

به شدت با این روند مخالف هستند اما ممکن است متقاعد کردن آنها برای حمایت  ]فارس[خلیج 

 بینانه با ایران غیرممکن باشد.از مذاکرات فوری و واقع

ناپذیری برای طور اجتنابهای یک توافق در آینده بهعنوان پایهبازگشت به برجام به نقاط منفی:

های آنها های کنگره سخت خواهد بود. مخالفتخواهان و برخی دموکراتی جمهوریای منطقهشرک

 ؛سال به طول بینجامد 6تواند بیشتر از میکه  ها و غیره با توافق اصلی بند غروب آفتاب، موشک

و ای ایران ی هستهکه در پرونده می کند ی اتفاقاتیی همهپردهها را متوجه پشتدوباره نگاه

 . رخ داد 2015ور تحوالت پس از سال طهمین

ای به سطح ی هستهو رساندن برنامه 2017سال  ها بهاگر مراحل الزم برای بازگرداندن تحریم

ممکن بسته به میزان توافق با ایران در خارج از برجام این گزینه  ناپذیر طی شود؛قبول بازگشتقابل

توجهش را با اهرم قابلآمریکا همچنین ممکن است  .شودمنجر ی بسیار پیچیده مذاکره به ماههااست 

از ابتدای  طور خاص چون برخی مفاد بند غروب آفتاببه ؛ها از دست بدهدی تحریمبرداشتن همه

 اتفاق نمی افتد. 2023غروب تا سال ترین آن یعنی خود بند اگرچه مهم شود؛آغاز می 2025سال 

های ها و تطبیق آن با تفاوتبازنگری در اجرای کاهش تحریم بازگشت به برجام همچنین مستلزم
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سازی بازطراحی دولت ترامپ در مورد طور خاص خنثیبه ؛وجودآمده در شرایط کنونی استبه

های مرتبط مقابله با تروریسم است و ایران ممکن است کاهش تحریم مشمول بوروکراسینهادهای 

 یشتری داشته باشد. با برجام را ناکافی بداند و تقاضای ب

 

 ی دوم: توافق اعتمادساز محدود بر مبنای برجامگزینه

ی ی محدودتری تعریف شود؛ اقداماتی که برنامهتواند بر مبنای اقدامات اولیهی دوم میگزینه

گرداند آن هم در ازای کاهش جزئی کند یا آن را به تدریج به عقب بازمیای ایران را متوقف میهسته

ها و دولت ترامپ توسط شده به ایرانیتواند مشابه با برخی پیشنهادات ارائها. این معامله میهتحریم

عوان میانجیگر عمل به 2019کرد در سال جمهور فرانسه باشد که تالش میامانوئل مکرون رئیس

الزم  هایبر بازگشت به شرایط برجام باشد که در آن آمریکا معافیتتواند مبتنیکند. همچنین می

های ذخایر جهت خرید تقریبا یک میلیون بشکه نفت در روز از ایران و دسترسی به برخی صندوق

همچنین ایران کرد. با غنای پایین را فراهم میشده خارجی در ازای حفظ حجم ذخایر اورانیوم غنی

هد که را نگه دارد یا آن را به سطحی کاهش دموظف بود چرخش سانتریفیوژها در سطوح متداول 

اعمال  ی جدیدتحقیق و توسعه هایی را برکند و همچنین محدودیتنزمان شتاب مناسب را فراهم 

ی اول ای با گزینهها حذف سیاسی و تکنیکی آن اختالفات گستردهبه لحاظ تحریم .(R&D) نماید

ایید کنگره ممکن است نیاز به ت ؛ طور عمده متفاوت از برجام باشداگر این توافق بهخواهد داشت. 

 داشته باشد. 2015( سال INARAای ایران )قانون نظارت بر توافق هستهتحت
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ها را در تواند کاهش تحریمکه در آن ایران می –محدود بر مبنای برجام یک توافق اولیه نقاط مثبت: 

هد تا دبه آمریکا اجازه می –دست آورد ای به عقب بهی هستهازای توقف یا بازگشت جزئی برنامه

سال گذشته ایجاد کرده است حفظ کند. دولت  4بخش زیادی از اهرم اقتصادی را که طی بیشتر از 

تواند از این طریق کاری کند تا عربستان و اسرائیل به مخالفت خود ادامه ندهند و همچنین میجدید 

دو قطبی دست آورند زیرا چنین توافقی به همچنین حمایت دو حزبی برای چنین توافقی را به

های تواند به آسانی به تداوم برخی تالششود و میی بازگشت به برجام منجر نمیموجود درباره

چارچوب دهد. فقدان پشتیبانی  ای شروع یک توافق اعتمادساز کوچکدیپلماتیک در دولت ترامپ بر

باید در اولویت دوحزبی دلیل اصلی این بود که برجام تداوم نیافت؛ بنابراین ایجاد چنین پشتیبانی 

تر برای قبولگیرد ممکن است قابلباشد. ترتیبات محدودتر که بازگشت کامل به برجام را در بر نمی

ی دولت ترامپ های دیپلماتیک پس از تجربهایران باشد و زمان و فضای اعتمادسازی براساس تالش

دهد، اما آنها از این ا ترجیح میمطمئنا بازگشت کامل به توافق ر 1+5که گروه را فراهم کند و درحالی

ترین و ی ممکن است سادهسال تنش استقبال خواهند کرد. این گزینه 4زدا پس از حرکت تنش

های مرتبط وگوگفتاز سال گذشته خصوص که ایران در ترین امکان برای مذاکره باشد بهسرراست

 استقبال کرده بود. های مشابه با طرح

 

ای ایران را به عقب ی هستهتواند برنامهتر از بازگشت کامل به برجام میاین توافق کمنقاط ضعف: 

با انتخابات ایران به نتیجه  کند که ممکن استا وارد مذاکرات جدیدی با ایران بازگرداند و آمریکا ر

دست بگیرد، تمایل کمتری به قدرت را در ایران به 2021اگر یک دولت تندرو در تابستان  .دنرس
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خواهد داشت و از این حیث کار بیشتر با حسن روحانی و محمدجواد ظریف وزیر خارجه  مذاکرات

ممکن است به یک اشتباه ختم شود. این توافق همچنین به معنی عبور از یک فرصت برای دولت 

جانبه به ی ماه عسل اولیه و تعهد انتخاباتی جهت بازگشت همهجدید دموکرات در استفاده از دوره

ای برخوردار است و بر این، برجام برای متحدان اروپایی آمریکا از اهمیت ویژه. عالوهبرجام است

بازگشت به معنای از دست دادن فرصت برای نمایش ملموس تعهد دولت جدید برای بازتنظیم عدم

یران ای با اتواند قانون نظارت بر توافق هستهو تقویت پیوندها با آنها باشد. سرانجام چنین توافقی می

اگرچه توانایی آنها برای -خواهان کنترل سنا را در دست داشته باشند اگر جمهوری ؛ را فعال کند

این خود یک نبرد سیاسی زودهنگام را در مورد   -رسدنظر میداشتن اکثریت دوسوم تقریبا بعید به

 کند. ایران ایجاد می

 

 بآفتا ی بند غروبی سوم: برجام همراه با تنظیم دوبارهگزینه

ی اول را در بر داشته باشد، اما همراه تواند چارچوبی از بازگشت به برجام مطابق گزینهاین گزینه می

و به صفر رساندن  بر بازتنظیم مفاد مرتبط با بند غروب آفتاببا یک تعهد جدید بسیار مهم مبتنی

ادی همچون دسترسی به توجه اقتصهای ملموس و قابلتواند مشوق. در عوض آمریکا میتاریخ آن

را عرضه کند. این یک امتیاز اقتصادی پرمعنی  U Turnی دالر ی دالرپایه و چرخهسیستم مبادله

 های مدید در آرزوی تحقق آن بوده است. برای ایران است که مدت
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 ا ترین زمان ری ایران در کوتاهای هستهاین گزینه باالترین سطح محدودیت در برنامه نقاط مثبت:

دهد. های آینده نیز پایان میای با ایران برای سالبه هر نوع بحران هستهگزینه کند. این حاصل می

طور خاص به –نامه را سازی چشمگیر انتقادات در مورد توافقامکان خنثیاین امر به دولت جدید 

ه کند که توافق به این موضوع اشار تواند با موفقیتدهد. دولت جدید میمی –بند غروب آفتاب 

هیل ای و کاپیتالتجدید است. این رویداد با پشتیبانی بیشتر بازیگران منطقهای با ایران قابلهسته

شود تا بازگشت ساده به برجام. اگرچه مخالفان ممکن است به دلیل عدم پیشرفت در مواجه می

 ای یا موشک بالستیک در برابر آن مقاومت کند. موضوعات منطقه

بعید است ایران با توجه به عدم اعتماد و تردید پس از فروپاشی برجام تمایل داشته باشد  نفی:نقاط م

خیلی سریع و در اوایل کار دولت جدید به این سمت حرکت کند. این توافق بیشترین میزان تسریع 

دن به جهت رسی مجدد نیاز به مذاکرهدهد. همچنین ها را در اختیار ایران قرار میدر کاهش تحریم

ای آورد. چنین مذاکرهی خارج از برجام را به وجود میکنندهتوافق در ارتباط با موضوعات نگران

ی زمانی نسبتا فشرده کامال پیچیده باشد. این توافق یقینا نیاز به تایید کنگره تواند در یک بازهمی

 ای ایران خواهد داشت. قانون نظارت بر توافق هستهتحت

 

 بدون ابزار اعتمادساز اولیه« بزرگ در برابر بزرگ»م: حرکت مستقیم به سوی ی چهارگزینه

گو ومدت را نادیده بگیرد و بالفاصله به سمت بحث و گفتتواند اقدامات موقتی و کوتاهآمریکا می

این توافق تری که بعدا در این مقاله شرح داده شده است، برود. و فرآیند وسیعدر مورد توافق 

ای را های منطقهها و پویاییموشک ای از قبیل بند غروب آفتاب،موضوعات برجسته تواندمی
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های قبل از انتخابات ایران است؛ زیرا توافق در ماهموردبحث قرار دهد. در واقعیت این به معنای عدم

لزم ای وجود ندارد. چنین توافقی همچنین مستی چنین چیز پیچیدهبارهزمان برای انجام مذاکره در

 زمان کوتاهی از قابلیتالمللی و کنگره است که در مدتی بازیگران بینهای فشرده با همهرایزنی

 اجرای موثر برخوردار نیست. 

ی ترامپ توسعه پیدا کرده بود به هایی که در دورهگزینه استفاده از اهرم تحریمنقاط مثبت: این 

های خواهان کنگره، اسرائیل و دولتجمهوری رساند. این گزینه حتی ممکن است برایحداکثر می

ی بلندمدت ایجاد بیشترین جذابیت را داشته باشد و تمرکز فوری را برای یک معامله ]فارس[خلیج 

 کند.می

ماند و محدودیت باقی میای ایران بدون ی هستهبدون هیچ نوع قرارداد و توافقی برنامه نقاط منفی:

ها را تایید  وجود خواهد داشت. چنین رویکردی این دیدگاه ایرانیای در سطح باالهای منطقهتنش

جمهور تندرو در ایران کند که تفاوت اندکی میان دولت بایدن و ترامپ وجود دارد. اگر یک رئیسمی

ها فرصت پیشرفت را از دست بدهد و این گزینه متحده ممکن است سالانتخاب شود، ایاالت

بسیار ناامیدکننده باشد. این ممکن است برای  1+5اعضای گروه ر همچنین ممکن است برای سای

متحده باشد و باالخره این گزینه جمهور جدید آمریکا نقض وعده به افکار عمومی ایاالترئیس

تر و رسیدن به هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران را با گذشت زمان به لحاظ سیاسی سختصرفا 

 تر کند.سخت
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 تر:ت بلندمد مذاکرات جامعدر ی دو مسیر مواز

متحده استراتژی بلندمدت در مورد ایران را تدوین ایاالت 2021سال آل، تا تابستان در حالت ایده

را با شرکای اصلی خود و کنگره انجام خواهد داد.  ی اولیههای فشردههمچنین مشاوره خواهد کرد و

متحده به جدید تشکیل خواهد شد. اکنون ایاالتدر همین زمان انتخابات ایران نیز انجام و دولت 

های جامع جهت رسیدگی به طیفی از موضوعات برجسته با خوبی موقعیت خود را برای آغاز تالش

د، آمیز باشی اول موفقیتبه توافقی مطابق با مرحلهها برای دستیابی بیند. اگر تالشایران مهیا می

حتی اگر عالقه و جدیت کمتری در  ؛جدید داشته باشد مذاکرات آمریکا نباید احساس فشاری در 

در ابتدا بر محدودسازی  شود:ع به دو مسیر موازی تقسیم میطرف ایرانی دیده شود. این رویکرد جام

شود و برای این کار نیاز به ایجاد قاعده و ساختارسازی برای همسان ای تمرکز میهای منطقهتنش

و ایران را در بر  1+5دستورکارها وجود دارد. مسیر دوم گروه  ها وکردن اعضای مختلف، نگرانی

 ای تمرکز بیشتری خواهد داشت.گیرد و بر موضوع هستهمی

 

متحده در قبال منطقه طی سه سال گذشته شرکا و سیاست ایاالتیک چارچوب کاری دیپلماتیک: 

ئن کرده است. در برابر این طور یکسان نسبت به نیات و استحکام قدرت آمریکا نامطمدشمنان را به

بوجود را  شرایطیکنند و خود استفاده می نیرویاز ای صحنه، بازیگران در منطقه به طور فزایندهپشت

شد. اما با افزایش تنش قبول تلقی میمتحده غیرقابلکه ممکن است در گذشته برای ایاالت می آورند

ن منطقه با واقعیت افزایش درگیری در قلمرو و بازیگرا 2020و  2019میان ایران و آمریکا در سال 

مستقیم با ایران در  مواجههبیشتری را در  فضایاند. این امر رو شدهخودشان روبه سرزمینی یحوزه
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و همکاری متمرکز محدود میان منجر به آرامش فضا کند. این مورد موضوعات مختلف ایجاد می

ها بسیار ها برای کاهش تنشت. این نوع همکاریشده اس ]فارس[های خلیج ایران و برخی دولت

تشویق کند. با این حال بسیاری از مشکالت حیاتی است و آمریکا باید آنها را به تداوم این رویکرد 

چندین دولت به خوبی کار کند. در که در مورد هایی دارد حلعمیقا پیچیده در منطقه نیاز به راه

 عنوان بخشی از معادله موردنیاز خواهد بود. به بعضی مراحل ترتیبات چندجانبه موثر

 حضور بیابد که در آن بازیگران مختلف ،ایتواند در مجمعی از بازیگران منطقهمتحده میایاالت

د و از آمادگی برای همکاری در مورد موضوعات مرتبط با منافع نازجمله ایران در آن مشارکت دار

های آمریکا متحده تالشد. برای شرکای ایاالتنعمل بیاورمشترک برخوردارند و از آن حمایت به 

ای جهت مقابله با تجاوز و برای تسهیل، پشتیبانی و حتی مشارکت در یک چارچوب کاری منطقه

استفاده از ابزارهای دیپلماتیک خود جهت رسیدن به  دراین کشور ثباتی نشانگر تعهد حائز اهمیت بی

مخالف  ،تواند نقش آمریکا را در چنین چارچوب کارین میکه ایرااین مقصود است. درحالی

این واقعیت که ایران یک صندلی  اما ی کمتر این کشور در منطقه ببیند،خواست خود در مداخله

تواند شود، میها رفتار میعنوان یک طرف برابر با دیگر طرفپشت میز مذاکرات دارد و با او به

مشارکت کنند، ممکن است در این روند های خارجی نیز باشد. اگر سایر قدرت یجذابانتخاب 

 با توجه به اینکه مجامع چندجانبه در خاورمیانه بهند. ف کهای ایران را از ورود آمریکا برطرنگرانی

ا ام ؛ دستاورد باشدیک تواند به خودی خود اندازی چنین مجمعی میتوانایی راه؛ اندندرت نتیجه داده

مدت و تقویت این فرآیند باشد که با گذشت زمان ای در کوتاههای منطقههدف کلی باید کاهش تنش

های بادوام ایجاد کند. مالحظات کلیدی باید این باشد که چگونه توازن را در حلممکن است راه
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وعه با ل موفقیت یک مجمعمل پیاده کنیم و محیط جدیدی را برای دیپلماسی فراهم نماییم. احتما

 پذیرتر است. لب و دستور کارهای زیاد کمتر از یک مجمع با ساختار انعطافساختار متص

های عضو شورای همکاری خلیج تواند شامل ایران و دولتی عضویت باید گسترده باشد و میدامنه

توان عراق را نیز به عنوان عضو باشد. با این برهان می 1+5طور اعضای ( و همینGCCفارس )

تر نیز شود و سایر بازیگران تواند گستردهکه حتی این عضویت میدرحالی؛ دیگر در نظر گرفت

برانگیز خواهد ای در آغاز چالشگیرد. چنین گروه گستردهعربی، ترکیه و حتی اسرائیل را نیز دربر

چندین های تماس مختلف مانند گروهی که آمریکا و شاید روسیه همراه با دهی به گروهبود. شکل

تواند فواید آورند، میوجود میها بهدولت عربی در سراسر این فرآیند برای همکاری با اسرائیلی

ی گسترده باشد، اما باید روی های چندجانبهتواند شامل نشستزیادی داشته باشد. این قالب می

ن مسیر بسیار پیشرفت در ایهای کاری مذاکرات متمرکز شد. تر برای تبادل گروههای کوچکقالب

ای است و بنابراین ممکن است این دو لزوما در یک بازه زمانی مشابه پیش تر از مسیر هستهپیچیده

ی ایران به ها و تمایل آمریکا به رفتار سازندهنرود، اما باید برای ایران روشن شود که کاهش تحریم

تبر را فرستاد که اقدامات تشدیدکننده هر دو مسیر بستگی دارد. باید به ایران و دیگران این سیگنال مع

کند. برخی از موضوعاتی که ای را دشوار میدر منطقه حفظ و تحقق پیشرفت دیپلماسی هسته

 عنوان دستورکار در نظر گرفته شود، عبارتند از: توان بهمی

ست تهدید سیاپویایی منطقه به شکل گذرا در عنصر مرکزی  مداخله در امور داخلی:توافق عدم -

های دیگر و ثباتی در دولتهای نیابتی برای ایجاد بیخارجی فرامرزی ایران و استفاده از گروه

چینی مداخله ممکن است مقدمهتالش برای تحکیم تعهد و عدمنفوذ این کشور است. کاربست 
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 این مسالهای با یکدیگر باشد. اگرچه ممکن است ی بازیگران منطقهمفیدی برای چگونگی مواجهه

ها جهت حل مشکالتی که بیشترین چالش تواند به شناسایی و ارسال سیگنالنمادین باشد، ولی می

پس تواند ای میعنوان مثال چنین توافقنامهبهایجاد کرده است، کمک کند.  های منطقهرا برای دولت

ای بارز از نهدر راستای منشور ملل متحد و نمومداخله، به مدلی ی عدمسازی در زمینهاز قاعده

ی توانند در زمینههای عضو همکاری خلیج فارس می. ایران و دولتتبدیل شودی بانکوک اعالمیه

طلب در داخل قلمروهای یکدیگر به یک های خشونتطلبان یا گروهتوقف پیشتیبانی از جدایی

گر را مداخلههای غیردولتی توافق دست یابند. منفعت این بخش از دستور کار این است که گروه

با این ها خارج کند. تهدیدات اصلی برای حکومت لیست سازد تا آنها را ازطور نسبی غیرموثر میبه

عنوان مثال مجاهدین خلق توانند بدگمانی و تلخی عمیقی را ایجاد کنند؛ بهها میحال این گروه

ری اسالمی دارد، اما سازی یا سرنگونی جمهوثباتدار در بیشانس کمی برای ایفای نقش معنی

نظامیان در بحرین آنچنان کند. شبهالمللی از آن کامال رهبری ایران را خشمگین میپشتیبانی بین

پیچیده نیستند که بتوانند به تهدید واقعی برای پادشاهی این کشور تبدیل شوند، اما حمایت ایران از 

دائمی ادعاهای ایران در مورد بحرین شود و یادآور ها و تلفاتی در بحرین میآنها موجب خسارت

هایی در تواند به حمایت اسرائیل از چنین گروهش است. چنین توافقی میا عنوان استان چهاردهمبه

 –فلسطین  اسالمیاگر در ازای آن ایران تمایل به توقف پشتیبانی از جهاد  ؛پایان دهد نیز داخل ایران

اهلل به حزبورای این سطح و گسترش آن ته باشد. حرکت داش –یکی از نائبین باارزش پایین ایران 

ای ان پرارزش ایران غیرواقعی خواهد بود. تایید و تصویب چنین توافقنامهعنوان یکی از نایببه

د. نشوهایی میی کشورهای درگیر منکر هدایت چنین فعالیتبرانگیز باشد؛ زیرا همهتواند چالشمی
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ی ماهیت فعالیت آنان و تالش برای رسیدن بیشتر درباره خاص و هایگروه هدف در مرتبه پاییناما 

 مداخله در امور داخلی یکدیگر است.ای در مورد عدمبه یک درک مشترک و بیانیه

رهبری جهانی برای رسیدگی به پاندمی ، بالیای طبیعی و موضوعات آب و هوایی: بهداشت -

برای منطقه در کنار  19-د. مقابله با بحران کوویدتواند اولویت دولت جدید آمریکا باشکنونی، می

هوا و همچنین بالیای وهای مرتبط با آبغذایی و پدیده موضوعات بلندمدتی مثل کمبود آب، امنیت

های فنی و سایر کند. تمایل اولیه برای تحقیق در زمینهتر میتر و پیچیدهها را سختطبیعی چالش

ای از تعهدات عنوان نمونهتواند ارزش چنین مجمعی را بهمیها در مورد چنین موضوعاتی کمک

های ای را برای دسترسی مطمئن به کمکویژه اگر آمریکا اقدامات اولیهآمریکا به تصویر بکشد؛ به

ها در مورد موضوعات تدریجی طی این سال هایی از پیشرفتایران انجام دهد. نمونه بهبشردوستانه 

تواند براساس همین تجربه عمل کرد. اما هیچ امع مختلف وجود دارد که میمختلف در انواعی از مج

 نتایج پایداری را ایجاد نکرده است.تاکنون دار های هدفعضویتاین یک از 

 

برای کاهش  وگوگفتتواند یک دستور کار احتمالی می: ]فارس[کاهش تنش دریایی در خلیج  -

های اخیر و ویژه پس از تنشبه {فارس}ی خلیج ها در داخل و بیرون از مرزهای حاشیهتنش

تواند یک این میی کشتیرانی در امارات متحده و دریای عمان باشد. حمالت ایران به حوزه

های ارتباطی بیشتر لی وقایع دریایی در میان بازیگران کلیدی در خلیج فارس یا ایجاد کاناتوافقنامه

ی ارتباطی با ایران دارد، اما است که سعی در ایجاد خط ویژهرا در بر گیرد. آمریکا مدتهای طوالنی 

ها در این زمینه نظامی مستقیم با آمریکا از پیشرفت -ی سپاه پاسداران از همکاری نظامیبیزار
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امنیت دریایی مانند  ترین گزینه، ممکن است یک مدل چندجانبه ازجلوگیری کرده است. مناسب

. این وجود داردجنوبی یا نیروی ضددزدان دریایی در شاخ آفریقا  ای باشد که در دریای چیننمونه

کند و این یالمللی خواهد داشت و ایران را وادار به توافق دوجانبه با آمریکا نیز نممساله سود بین

 تر در این مسیر قرار گیرد.آسان شود که این کشورباعث می

ایران همکاری در مورد محدودسازی ا: همحدودسازی تسلیحات متعارف در منطقه شامل موشک -

نه صرفا محدودسازی  –ش را ابینیها به ناها و راکت ی تامین موشکو زنجیره ی موشکیزرادخانه

ای رد کرده است. استدالل اصلی ی هستهوگوگفتدر چارچوب  –های بالستیک ی موشکتوسعه

نظامی دفاعی این کشور قرار دارد  ی مرکزی دکترینها در هستهایران این بوده است که این موشک

دلیل برخورداری از مزیت استفاده از تسلیحات متعارف که از طریق آمریکا و دیگران به ویژه بهبه

تر که پارامترهای بیشتری را وگوهای گستردهبا این حال گفتشود. های خلیج فارس فراهم میدولت

مباحثات همچنین  ما را از حل این موضوع دور کند. تواندمی در برگیرد، از دکترین دفاعی و تهاجمی

ها با توان یا موشکبلند ها با برد تواند شامل یک توافقنامه با ایران در ممنوعیت پرتاب موشکمی

ادن به های تهاجمی باشد. دستور کار پایان دمحدودسازی برنامهبویژه ای و حمل کالهک هسته

های اهلل یا موشکزن حزبهای نقطهویژه موشکاش بهه ایصادرات موشکی ایران به نایبان منطق

گو نیاز به وتواند در اولویت قرار گیرد. هر گونه گفتنظامیان عراق میها و شبهتر حوثیکمتر دقیق

های دیگر در منطقه دارد تا برای ایران جذاب باشد. همچنین الزم ی از دولتامتیازاتی ازسوی برخ

شده در نظر گرفته شود. قبولی برای نظارت و اجرای هرگونه توافق حاصلبلاست که ابزارهای قا
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دیپن در مورد  و ون وان نهورنیاگزارش باب ها، تر در مورد این گزینهبرای یک بحث جامع

 محدودسازی توانایی موشکی ایران را مشاهده کنید.

ای( که قابلیت )زیرمنطقه یا ای تدوین یک توافق در سطح منطقهای: ای منطقهترتیبات هسته

ای بوده که نکته ،را محدود کندو همچنین بسیاری از بازیگران دیگر منطقه  ی سوخت ایرانچرخه

ی تسلیحات کشتار هایی در حوزهچارچوب ]ایجاد[همواره مورد بحث بوده است، ولی معموال در 

ع چندجانبه ناکام مانده ها و ایجاد مجام( و دستورکار منطقه عاری از این سالحWMDجمعی )

 است. 

ای غیرنظامی از طریق ای به قدرت هستههای منطقهتر برای دستیابی دولتکاربردی اتخاذ رویکرد

ی سوخت های چرخهی قابلیتهای دیگر در حوزهو محدودیت مشترکهای ایجاد بانک سوخت

ه بدون متمایز کردن ایران باشد. ای آیندتواند راه جذابی برای تثبیت رقابت هستهای میکامل هسته

ای ی برنامه هستهی توسعهتواند چگونگی استفاده از مدل امارات متحده را در حوزهآمریکا می

وزیر پیشین انرژی پیشنهاد رنی مونیز، ی دیگری که ادر نظر بگیرد. گزینهعنوان یک اهرم غیرنظامی به

توافق در مورد  ن منطقه است، اما همراه باسازی برای بازیگرای غنیداده است شامل اجازه

ای. این رویکردها از های نظارت بر تمامی بازیگران منطقهسرزده و مکانیزم ،های شدیدبازرسی

ای برخوردار است و مفاد های هستهمزیت هنجارسازی عناصر برجام به دکترین منع گسترش سالح

 کند.استاندارد عملی تبدیل میو محتوای برجام را از حالت یک مورد خاص به یک 

های ی جنگبرانگیزترین مساله، پرداختن به زخم کهنهشاید چالشیمن، سوریه و افغانستان:  -

توانند از مزایای کنند و بنابراین میی اینها بازیگران زیادی را درگیر میداخلی در منطقه باشد. همه
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باشد؛ چراکه امارات  }مورد{ترینت آمادهمند شوند. یمن ممکن اسای بهرهیک رویکرد منطقه

مند به پایان ی عربی نیروهای خود را از این کشور خارج کرده است. عربستان سعودی عالقهمتحده

زیرا این وضعیت را اغلب  ؛یافتن درگیری است و منافع ایران چندان در این حوزه درگیر نیست

تر ی سوریه پیچیدهکند. مسالهودی مشاهده میهای عربستان سععنوان فرصتی جهت افزایش هزینهبه

تواند همچنین می و روسیه و آمریکا دارداست و حداقل نیاز به همکاری از جانب ترکیه، ایران، 

زدایانه که ازسوی هم ایران و هم اسرائیل در جهت کاهش تب هایی برای اقدامات تنشفرصت

های خلیج توان میان دولتجود داشته باشد. میشود، وشان در سوریه انجام میهای جاریدرگیری

منافعش  ،هایی تعریف کرد. از زمانی که ایران پای به سوریه و یمن گذاشتفارس و ایران موازنه

که اولویت عربستان سعودی به وضوح در یمن است. افغانستان درحالی؛ بیشتر در سوریه درگیر شد

ای از همکاری و منافع مشترک را در آن به ثبت چهی دیگری است که آمریکا و ایران تاریخحوزه

آمریکا در حال با توجه به اینکه ویژه ی افغانستان بهوگوی جدید در مورد آیندهاند. گفترسانده

ای از همکاری تواند حوزهخارج کردن نیروهایش پس از به ثمر رسیدن توافق با طالبان است، می

ها سنگین خواهد بود ولی ممکن است یک از این درگیریی هر گو دربارهوباشد. بحث و گفت

عنوان موضوع مذاکراتی در ی اول بهبه جای آنکه در مرحله .اماپذیر باشدصرفا از این طریق امکان

 نظر گرفته شود، باید پس از تعیین چارچوب کاری و مباحثات الزم وارد این پروسه شد.

های پیچیده و تندوتیز میان ایران عراق به دلیل پویاییق: گوی ایران و آمریکا در مورد عراوگفت -

 شود. همچنین عراقای مرتبط نمیهای مشابه منطقهبندیطبقه به 2003و آمریکا در کشورش از سال 

ی مشکالت، ثبات ای و خارجی دارد. با وجود همهبا بازیگران منطقه جهت تامین موازنه روابطی
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ای است. تا حد امکان توجه به زدایی در چارچوب کاری منطقهتنش ی مهمی ازعراق همچنان جنبه

های دولت مندیتواند در لیست منافع و عالقهای میی منطقهچگونگی یک چارچوب کاری سازنده

تواند با ثبات و رونق و رفاه عراق مورد پشتیبانی قرار گیرد و جدید آمریکا باشد و این موضوع می

 زدایی میان آمریکا و ایران در عراق مشخص کند. رای تنشهای مناسبی را بفرصت

ای، آمریکا باید مذاکرات مربوط های منطقهوگوگفتهمزمان با انجام  ای:پیگیری مذاکرات هسته -

گیرد، آغاز کند. این مذاکره باید در توجهی را در نظر میهای قابلای جدید که نگرانیبه توافق هسته

طور که قبال مشخص شده است، انجام شود. با این حال باید از ابتدا با همان 1+5چارچوب گروه 

ای مورد توجه قرار گیرد. ی هستهای رایزنی شود و موضوعات نگرانی آنها در پروندهشرکای منطقه

ای ایران همچنان وجود داشته باشد، هیچ افق ی هستهی مهم این است که اگر توقف اولیه برنامهنکته

فشار کنندگان نباید تحتای برای توافق جامع وجود نخواهد داشت بنابراین مذاکرهاریزمانی اضطر

ی اول به برجام بازگردند سپس مورد قرار گیرند. اگر هر دو طرف در ابتدای مرحلهغیرضروری و بی

ی ه، زمانی که همداردوجود  2023ی یک توافق در مورد روز انتقال در اکتبر نیاز به مذاکره درباره

بر این حفظ اند. عالوهتوجه دیگر را تحت برجام برای خود در نظر گرفتهها انجام اقدامات قابلطرف

که در عین  دهنده استبه مثابه یک اقدام توازن ایای و غیرهستهبین موضوعات هستهنقطه چین 

یادی نیز بین این اما وابستگی ز ،را نشان می دهد ایای و غیرهستهحال که پیوند موضوعات هسته

در چنین شرایطی امکان «. نه جدایی کامل و نه وابستگی کامل»آورد وجود نمیدو موضوع به

ای جدیدی ها ایجاد خواهد شد. جزئیات آنچه که در چنین توافق هستهمدیریت مستمر چالش

دسازی محدو»تواند پیگیری شود توسط ریچارد نفیو و باب اینهورن در گزارششان با عنوان می
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تواند طور جامع بیان شده است. عناصر کلیدی چنین توافقی میبه« ی ایرانای آیندههای هستهتوانایی

تر و زبان های زمانی طوالنیشبیه به محتوایی باشد که در برجام وجود داشت، اما با چارچوب

دسترسی و نظارت تواند ها. آمریکا همچنین میها و دسترسیهای مشخص بازرسیتر در حوزهدقیق

ی ایران در نظر بگیرد زیرا شدهای براساس امکانات شناختهبیشتر برای کوتاه کردن زمان گریز هسته

 ترین عنصر هر توافقی در آینده است.مهم« پنهانی»جلوگیری از گریز 

ی ای را برای هستهی برنامههای بلندمدت در حوزهتواند پذیرش برخی محدودیتمتحده میایاالت

تری را در بر بگیرد و ی گستردهای شود و منطقههایی منطقهتر کند. اگر چنین محدودیتایران آسان

مختص به ایران نباشد، این کار شدنی است. این دقیقا مشابه روندی است که قرار است در 

ای جهت ی پیشرفت در چارچوب کاری منطقهای طی شود. در زمینهچارچوب کاری منطقه

های اقتصادی مشوق بیشتر ای گسترده، آمریکا باید جهت ارائهطور مذاکرات هستهیی و همینزداتنش

ها یا از فهرست خارج کردن پوشی بیشتر از تحریمداشته باشد. چنین کاهشی مستلزم چشمآمادگی را 

طور کاهش ملموس و طور سمبلیک و همیننهادهای خاص و پذیرش منافع کلیدی حکومت ایران به

تواند شامل ها میسازی روابط اقتصادی باشد. این گزینههای اقتصادی و حتی عادیضح تحریموا

 موارد زیر باشد:

 طور مستقیم از طریق یک بانک آمریکاییی بشردوستانه بهبرای مبادله« سفید»ایجاد کانال  -

وزهای مکرر و ای که مجگونهسازی تجارت با ایران در مورد تجهیزات پزشکی و غذا بهعادی -

 اقدامات نظارتی دیگر الزم نباشد
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( به OFACهای خارجی )سیاسی از دفتر کنترل داراییتر و های روشنی راهنماییارائه -

 دنبال تجارت با ایران هستندهایی که بهشرکت

های کمک فنی و ( برای پیشبرد تالشIMFالمللی پول )ی مجوز و درخواست از صندوق بینارائه -

 های خدمات مالی و حقوقی ایرانقی جهت اصالح بخشحقو

 های آمریکاییاز طریق بانکیوترن ی انجام معامالت اجازه -

 ی بازگشت جزئی تحریم آمریکاجازها -

 های نفتی و خدماتی آمریکا برای همکاری با ایرانمجوز و ترغیب شرکت -

هایی که ن ضمن جلوگیری از همکاریای غیرنظامی ایرای هستهی کمک بیشتر به برنامهارائه -

 تواند به ایران در دستیابی به توانایی تسلیحاتی در ایران کمک کندمی

المللی و همچنین اعضای همکاری با شرکای کلیدی بین ای و کنگره:همکاری با شرکای منطقه -

ود اولیه در مورد طور که آمریکا توافق محدهمین ؛کنگره باید فورا در ابتدای دولت جدید آغاز شود

سازی و پس از آن کند. اما این همکاری نیاز به تداوم و تعمیقای را دنبال میی هستهمساله

طور که آمریکا طرح پیشنهادی خود را به دارد، همان 2021های فشرده در بهار و تابستان رایزنی

کشف عامل مشترکی در منافع ای نیاز به دهد. چنین همکاریتفصیل در مورد راه دیپلماتیک ارائه می

های سیاسی مجادالت داخلی به واقعیت ]توجه[طور ای و همینو بازیگران منطقه 1+5رقابتی گروه 

 آمریکا در مورد ایران دارد. 
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اسرائیل و  –کاری بازیگران کلیدی خاورمیانه متحده باید احتیاطایاالت المللی:نگرش شرکای بین -

دنبال حمایت چشمگیر از جانب باید به با ایران را مدیریت کند و - ]رسفا[های خلیج برخی دولت

طور خاص اروپا برای همکاری دوباره بود. چین و روسیه از تالش دیپلماتیک مجدد به 1+5گروه 

حتی اگر در ؛ هایی را برای کار با ایران پیدا کرده بودکنند و در گذشته آمریکا راهآمریکا استقبال می

 های شدیدتری وجود داشت. دیگر روابط دوجانبه با یکدیگر تنشهای بخش

( 1های اسرائیل در مورد ایران به ترتیب اولویت شامل این موارد خواهد بود، نگرانی اسرائیل:

( حمایت ایران از جهاد 3ویژه سوریه و لبنان و های ایران در شام به( سیاست2ای ی هستهبرنامه

  اسالمی فلسطین و  حماس.

در پست خود باقی خواهد ماند. برای او  2021با حکومت ائتالفی جدید، نتانیاهو یقینا تا اوایل سال 

خوب خواهد بود که همچنان با هر گونه تالش دیپلماتیک با ایران مخالفت کند و این پرونده را در 

ا این وجود او کاپیتال هیل زنده نگه دارد تا به تنش در روابط اسرائیل و آمریکا منجر شود. ب

توجهی در داخل قرار دارد که در کانون آن دادگاه سریالی فساد فشارهای قانونی و سیاسی قابلتحت

گذاری زیادی کرده و از و ائتالف حکومتی شکننده قرار دارد. از آنجا که نتانیاهو برای ترامپ سرمایه

ی بایدن ممکن است به زیروهای حزبی در داخل آمریکا شده است، پبندیاین حیث وارد تقسیم

دنبال به جایگاه سیاسی وی در داخل اسرائیل صدمه بزند لذا این ممکن است به نفع نتانیاهو باشد که

های امنیتی اسرائیل ممکن است از همکاری های اوباما نباشد. سازمانهای سالتکرار رویارویی

ه با در نظر گرفتن این مساله که آمریکا را به ویژی دیپلماتیک ایران و آمریکا پشتیبانی کنند بهدوباره

نظر وجود دارد که بازگشت سریع و ساده به گرداند. در اسرائیل این اتفاقروزهای برجام بازمی
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برجام اشتباه خواهد بود و هر دولتی باید از اهرمی که توسط کمپین فشار حداکثری ترامپ ایجاد 

ی همکاری با نتانیاهو در مورد ایران را به آزمون هشده است، سود ببرد. دولت جدید باید گزین

های مشترک در ارتباط با ایران ی نگرانیبگذارد. دولت جدید باید همکاری نزدیکی با اسرائیل درباره

نیز باید روشن کند که اگر نتانیاهو مقابله با دولت جدید را برگزیند، او از  بایدن داشته باشد؛ اما

شکل کاخ این زمینه بیرون گذاشته خواهد شد و دسترسی کمی به اتاق بیضی سازی آمریکا درتصمیم

 سفید خواهد داشت.

دار برای موضوع اولویت :]فارس[های خلیج عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دولت

هایی ای و نارضایتی از سیاستثباتی منطقهبرداری از بیعربستان و امارات، توانایی ایران در بهره

کند. ایران بان و جانشینان در سراسر خاورمیانه حمایت میسازی فزاینده نایکه از توانمندی است

های حیاتی و امکانات منطقه در همچنین اقدامات پرسروصدا و فاحش تهاجمی را علیه زیرساخت

سایه های همدرون کشورهای آنها انجام داده است. توانایی ایران برای نفوذ در درون مرزهای دولت

که درحالی تان است.ی خلیج فارس نه فقط امارات و عربسنگرانی مشترک در میان کشورهای حوزه

کنترل بی توجهی به توجهی ندارند اما این دو دولت با بسیاری از مفاد فنی برجام مشکالت قابل

منافع آنها  های بالستیک و تحریم تسلیحاتی در چارچوب برجام مغایر با آن چیزی است کهموشک

کنند که در آن ایران کاهش زیاد و خوانند. آنها برجام را یک توافق نامطلوب تلقی میمی خود امنیتی

دست آورد و همانند اسرائیل آنها بر این باورند که برجام نتوانست زمان ها را بهچشمگیر تحریم

کامل ایران است. آنها در نظر بگیرد و ناتوان از متعهدسازی « غروب آفتاب»عنوان طوالنی را به

 طور که در مذاکرات برجام انجام شد یک دولت دموکرات از اهرم تحریمترسند همانامروزه می
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های ی سیاستای بدون دریافت امتیازات در زمینهاقتصادی آمریکا برای امتیازات صرف هسته

ها با ها همان دولترانیرغم این نگپوشی کند. علیای تهاجمی و مداخله و نفوذ ایران چشممنطقه

صورت جداگانه و نقش آمریکا در بینی دولت ترامپ نسبت به آنها بهپیشماهیت متغیر و غیرقابل

کند و به همین دلیل تهاجم ایران نیز شدت درگیری مستقیم احساس امنیت نمیاحتمال ویژه منطقه به

ها همچنان برای حفاظت از ، این دولتاتفاق افتادطور که در اواخر دولت اوباما گرفته است. همان

در امور مرتبط به « گماشتگی و نمایندگی»ی بیشتر از شان )چه خوب چه بد( به استفادهمنافع امنیتی

 دهد. خودشان ادامه خواهند داد و این امکان همکاری مستقیم با ایران را کاهش می

ح هرمز در پاییز گذشته موضع دولت روحانی پس از ابتکار عمل پیشنهادی خود موسوم به صل

وگوی مستقیم با همسایگانش حفظ کرده است. الزم عمومی خود را در مورد باز بودن کانال گفت

اش ازجمله بازیگرانی فراتر از عربستان و امارات ایاست دولت جدید آمریکا برای شرکای منطقه

وضوح نشان دهد که و به روشن سازد که مایل به پیگیری یک استراتژی جامع دیپلماتیک است

ای ای هنوز اولویت آمریکاست، اما واشنگتن تاکید بیشتری بر موضوعات منطقهگرچه موضوع هسته

ای های منطقهها را بدون کاهش تنشطور یکجا کاهش تحریمنسبت به گذشته خواهد داشت و به

ای باید همراه با ای منطقههدهد. با این حال واشنگتن همچنان باید روشن کند که دولتارائه نمی

متحده موضوع آمریکا آغوششان را به روی دیپلماسی با ایران بگشایند و به این دلیل که برای ایاالت

پذیر باشند. واشنگتن ها انعطافها باید در چگونگی پیشبرد رایزنیای اهمیت دارد، این دولتهسته

دنبال هدف دگرگونی به ساده بینانهار کند تا ارتباط برقر ]فارس[های خلیج باید همچنین با دولت
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ی دیپلماسی به شدت عملگرا و انجام معامالت وجوجستایران یا منطقه نباشند بلکه به جای آن در 

 ها باشند. محدود برای کاهش تنش

ها باقی خواهد ماند. آنها به احتمال زیاد همکاری و ای در اولویت اروپاییموضوع هسته اروپا:

دو چندانی از رویکرد جدید آمریکا نسبت به ایران به عمل خواهند آورد؛ چراکه رویکرد  پشتیبانی

دهند که هر دو طرف زودتر به برجام دولت ترامپ بسیار ناامیدکننده بوده است. آنها ترجیح می

های دیگری وجود دارد که کمتر از بازگشت کامل بازگردند؛ اما پس از دوران ترامپ همچنین گزینه

متحده در مورد برجام و همچنین تهای سیاست داخلی در ایاالت. آنها همچنان شاهد پویاییاس

میل ای بیهای منطقهای بودند و نسبت به لزوم رفع نواقص برجام و همچنین تنشهای منطقهپویایی

جمی این های تهاای نامقبول ایران و تاکتیکی هستهنیستند. همچنین برآورد آنها از ترکیب برنامه

کنند که اش افزایش خطر است. آنها ابراز نگرانی میایهای منطقهی اعمال سیاستکشور در زمینه

کند؛ اما آنها تمرکز ای مشکالتی را بر سر راه ساخت و مدیریت فرآیندها ایجاد میتالش منطقه

شناسند و از آن میهای فزاینده را به رسمیت آمریکا بر ابزارهای دیپلماتیک برای مقابله با تنش

 کنند.استقبال می

ای ایفا کند؛ ویژه در موضوع هستهتواند نقش مهمی در مذاکرات جدید با ایران بهروسیه می روسیه:

ای همپوشانی دارد و از جایی که منافعش با منافع آمریکا در جلوگیری ایران از ساخت سالح هسته

تواند در اعمال فشار فق بر سر چیزی هستند، روسیه مینظر تاریخی وقتی آمریکا و روسیه قادر به توا

تنها در ای داشته باشد. روسیه همچنین با توجه به نقش فزاینده نهبر ایران جهت توافق نقش سازنده

برای ای درگیر شود و این گوی منطقهودر گفت بایستدر سراسر خاورمیانه نیز میسوریه بلکه 
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ای در طور فزایندهتر خواهد بود که برای مدت طوالنی در سوریه و بهبرانگیزچالشروسیه و آمریکا  

ای در مورد همکاری دوجانبه این لیبی و سایر مناطق با یکدیگر مخالف بودند و فشارهای گسترده

 ی خاورمیانه وجود دارد.دو کشور در مورد موضوعات خارج از پرونده

های خود را در طلبیمتحده جاهگرا باشند. اگر ایاالتگران عملتوانند معاملهها میبا این حال روس

توانند ها میکه روسچرا هایی برای توافقات  فراهم شود سوریه کاهش دهد، ممکن است فرصت

توانند به میانجیگری در برای پذیرش آنها به ایران فشار بیاورند. روسیه و آمریکا همچنین می

 ک کنند.رائیل و ایران در سوریه کمهای استنش

را بر عهده  محتاطانه ایطور کلی نقش به آید؛وقتی که پای دیپلماسی با ایران به میان می چین چین:

ها شریک تجاری مهم در جانب روسیه قرار دارد. چینینیز  1+5داشته است و در چارچوب گروه 

شی که به آنها امکان ی نفت ایران هستند. آنها به احتمال زیاد از هر تالبرای ایران و خریدار عمده

ای یا دستیابی ایران به کنند و از درگیری منطقهدسترسی اقتصادی بیشتری به ایران دهد، حمایت می

های کنند. هنگامی که دولت ترامپ تصمیم گرفت دوباره تحریمای جلوگیری میسالح هسته

یشتر شکاف اقتصادی قدم ها برای پر کردن بای را تحمیل کند، انتظار این بود که چینییکجانبه

انگیزی نیز به که آنها تا حدودی این کار را انجام دادند ولی به طرز شگفتبردارند؛ درحالی

ها تن دادند. در همین حال در درون ایران این مساله به رسمیت شناخته شده است که محدودیت

کیفیت و این مچین شریک اقتصادی مهمی است، اما همچنین سرخوردگی از محصوالت چینی ک

کند، وجود های مهم استفاده میزنیاز مزایای انزوای اقتصادی ایران برای چانهاین کشور برداشت که 

 دارد.
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فقدان حمایت دو حزبی از برجام درنهایت محیطی را ایجاد کرد که ایجاد پشتیبانی در کنگره:  -

ی آتی که از حمایت دو حزبی مهترامپ در آن توانست تصمیم به خروج از توافق بگیرد. توافقنا

برخوردار باشد، بسیار پایدارتر خواهد بود. با این حال چنین توافقی با توجه به شکاف در مواضع 

نسبت به ایران و همچنین دو قطبی سیاسی گسترده در آمریکا ممکن نیست. دولت بایدن باید این 

ای ایران در سال ون نظارت بر توافق هستهها را متعادل کند. دولت جدید همچنین باید با قانواقعیت

کند، رقابت کند. هر که نقش کنگره در هر توافق جدیدی بین ایران و آمریکا را تشریح می 2015

شود که طی روزه در کنگره منجر می 30ی بررسی گونه توافق جدید بین ایران و آمریکا به یک دوره

طور مشترک طرحی را در این زمینه به باید بهآن هر دو مجلس کنگره برای جلوگیری از توافق 

ی بررسی در کنگره وجود متحده دوباره به برجام بازگردد، هیچ دورهتصویب برساند. اگر ایاالت

از سطح کنگره عبور کرده بود و این خود از هر  2015نخواهد داشت؛ زیرا این توافق قبال در سال 

کند. بسته به اینکه توافق جدید از گذاری جلوگیری میی قانونی عمومی در عرصهگونه نزاع اولیه

نظر ماهوی با برجام اولیه متفاوت باشد و چگونگی تفسیر اعضای کنگره از قانون ممکن است 

بازگشت به برجام نیز مشمول قانون بازبینی و نظارت قرار گیرد. برای جلوگیری از اجرای توافق 

رسد بتواند آن را تامین کند. نظر میدارد که بعید به ]وررئیس جمه[وتو  کنگره نیاز به اکثریت ضد

ها یکی از دو مجلس کنگره را در اختیار داشته باشند و از توافق پشتیبانی کنند، طرح اگر دموکرات

تواند نبرد گیری در سنا میجمهوری نخواهد رسید. با این حال رایمشترک احتماال به میز رئیس

ها هر دو ست دولت جدید در مورد ایران را کلید بزند. اگر دموکراتسیاسی زودهنگام علیه سیا
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ی گیری دربارهی بررسی کنگره احتماال بدون رایی سی روزهمجلس را در اختیار داشته باشند، دوره

این موضوع سپری خواهد شد. ایران همچنین بیشتر از آنچه در جریان مذاکرات برجام انجام داد، به 

ی چند سال گذشته، سخت از هر گونه توافقی توجه خواهد کرد. پس از تجربهحمایت دو حزبی 

ی تواند فراتر از یک دورهاست تصور اینکه ایران بدون اطمینان از حمایت دو حزبی که می

ای خود ی هستهی برنامهناپذیری دربارههای مثبت و برگشتجمهور تداوم داشته باشد، گامرئیس

 سازی الگوی عدمها، دولت جدید باید اقداماتی را جهت معکوساین محدودیتبردارد. با توجه به 

هایی دنبال راهانجام دهد و به ،ی ترامپ اتخاذ شدرایزنی بین کاپیتال هیل و کاخ سفید که در دوره

باشد. این موضوع باید در اقدامات اولیه جهت  2021های ابتدایی سال برای حمایت دو حزبی در ماه

ای مورد ی هستهی برنامهدر منطقه و توقف پیشرفت ایران در حوزه« شآرامش در برابر آرام» تحقق

 با کنگره انجام شود؛ تواند از طریق رویکرد زیرکار میپیگیری قرار گیرد. این 

دولت جدید باید فورا توضیحاتی به کنگره در مورد رویکرد اولیه را آغاز همکاری اولیه و مکرر:  -

واستار ورود به سیاست آمریکا در قبال ایران از روز اول شود و شاید این کار بیشتر از هر کند و خ

 مورد مالحظه قرار گیرد. و پرونده ایران موضوع دیگری در ارتباط با سیاست خارجی

ی تالش دولت برای اعضای کنگره باید روشن ساخت که اقدامات اولیه در مورد ایران بر پایه -

ها را در ای اروپایی جهت دستیابی به یک توافق مطمئن است که کاهش تحریمترامپ با شرک

سی گراهام و دسناتورها لینکرد: ای قبل از آغاز مذاکرات گسترده دنبال میازای بازگشت هسته

عنوان راهی برای ای ایران بهها را در ازای امتیازات هستههای مختلف کاهش تحریمباب منندز گزینه
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اجرا ها قابلمذاکرات و پیروی از برجام مورد بحث قرار دادند. اگر هر یک از این ایده بازگشت به

وگوهای ی اول باشد. در گفتتواند راهی برای چارچوب بخشیدن به توافق اولیه در مرحلهباشد، می

جمهور گر ماکرون، رئیسخصوصی، دولت جدید باید این مرحله را در چارچوب نقش تسهیل

یش ببرد. او در دولت ترامپ برای بازگشت اصولی دو طرف به برجام بدون بازگشت رسمی فرانسه پ

مسدود شدن دائمی درهای حمایت دو حزبی تواند احتمال عدمکرد. این حداقل میبه آن تالش می

 از مذاکرت بلندمدت را افزایش دهد.

ای های منطقهی و کاهش تنشاتاکید بر این مساله که حتی اگر اقدامات اولیه بر موضوع هسته -

ها و مسائل منطقه را در موشک ای وجود دارد که مقابله با بند غروب،متمرکز باشد، استراتژی

های خواهان و دموکراتگو در کنگره با جمهوریوبحث و گفت دهد:بلندمدت در اولویت قرار می

ا بازگشت به برجام را برگزیده باشد، شود. حتی اگر دولت از ابتدرو بر این موضوع متمرکز میمیانه

ی باید خیلی زود برای کنگره روشن کند که چگونه این رویکرد نهایتا منجر به رسیدگی به مجموعه

بر این، دولت ترامپ به وضوح نشان داده تری از موضوعات در بلندمدت خواهد شد. عالوهجامع

با انجام یک معامله ندارد و آمریکا قادر به  های یکجانبه علیه ایران مغایرتیاست که تحمیل تحریم

انجام چنین کاری است. دولت جدید باید برای اعضای کنگره روشن کند که اگر توافق اولیه منجر 

 های یکجانبه خواهد داشت. به پیشرفت نشود، تمایل به اعمال تحریم

تواند توافق موقت برای کنگره باید روشن شود که زمان به سود آمریکاست و این کشور می -

ای ایران را متوقف کند، واشنگتن قادر ی هستهمتحده بتواند برنامهاگر ایاالتدست آورد: اولیه را به
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خواهد بود تا زمانی که کنگره این اهرم را از میان نبرد، از موضع قدرت مذاکره کند. از بعضی 

د تا توافق جامع را زودتر از آنچه جهات، مخالفت کنگره با برجام سهوا بر دولت اوباما فشار آور

طور دست آورد. محاسن تالش برای ترسیم یک رویکرد دوحزبی و همینبه ،رفتتصور می

ها در کاخ سفید خواهان پس از پیروزی دموکراتهای اکثریت جمهوریهای ذاتی تغییر دیدگاهچالش

های زیر را ت جدید باید ایدهروشن است. اگر تصمیم بر پیگیری یک استراتژی دو حزبی باشد، دول

 مورد توجه قرار دهد:

ها و همچنین این شامل دموکراتایجاد یک گروه دو حزبی در ارتباط با سیاست ایران:  -

بایست در اوایل شود. دولت میاند، میخواهانی که هدایت امنیت ملی را بر عهده داشتهجمهوری

پیش از آن که وارد  ؛ی مشترک در مورد ایران کار کندهامشترکا جهت دستیابی به استراتژی و دیدگاه

عنوان سخنگویان و اعتباردهندگان برای کمک به بیان رویکرد دولت ی مذاکرات شود. اعضا بهپروسه

تواند به مرور زمان شبیه به گروه کاری کنترل تسلیحات کنند. این گروه میبه همکارانشان عمل می

عنوان یک نهاد ناظر در تغییر نام یافت( شود که در گذشته به )بعدا به گروه کاری امنیت ملی

گو با وتوانند برای مشارکت در گفتکرد. این اعضا همچنین میمذاکرات کنترل تسلیحات شرکت می

 ی مجریه دعوت شوند.طور مشترک با قوهای در مورد ایران بهبرخی از شرکای کلیدی منطقه

ی ای با ایران تا در آستانهمورد قانون نظارت بر توافق هستهپیشنهاد اصالحات قانونی در  -

تواند برای جمهور جدید میرئیسکنگره به ثمر بنشیند: -ی اجراییتوافق جامع جدید، توافقنامه

ای در جهت حمایت از هرگونه توافق بلندمدت در تغییرات اولیه در قانون نظارت بر توافق هسته

نفر نیاز دارد.  34نفر به جای  50مدت نیست( بگوید به رای ی کوتاههاآینده )اگرچه شامل توقف
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ی کنگره در مورد جمهور جدید خواهان پشتوانهای است که رئیسی اولیهچنین اقدامی نشانه

دهد که رای آنها خواهان را در موقعیتی قرار میموضوعات امنیت ملی است. این موضوع جمهوری

شود که آنها به لحاظ المللی زمانی حاصل میخواهد بود که یک توافق بینی این مساله کنندهتعیین

دانند بدون آنها نیز این توافق اتفاق خواهد افتاد. با این که میسیاسی با آن مخالفت نکنند؛ درحالی

توجهی در مذاکرات طور قابلپذیری آمریکا را بهتواند انعطافحال چنین اقدامی پرریسک است و می

را خواهد داشت؛ چراکه بسته به  ی پاندوراچنین حکم باز کردن جعبهه با ایران محدود کند و همآیند

تواند این روند در مورد انواع می اری و چگونگی به تصویب رسیدن اصالحیهگذفرآیند قانون

در صحن مجلس سنای آمریکا تکرار شود و این چنین مذاکره برای توافق  ها دهی به اصالحیهرای

 ینده را غیرممکن سازد.آ

 

 ی دوم ترامپ: تطبیق این رویکرد برای دوره -

ی دوم ترامپ همراه با برخی اصالحات تواند در دورهبخش اعظم فرآیند پیشنهادشده در اینجا می

تعامل با ایران را آغاز  2020تواند در نوامبر سال دولت وی می انجام شود. اگر ترامپ برنده شود،

جهه با کمپین فشار حداکثری در چهار سال گذشته ممکن است ایرانیان پیش از انتخابات کند. در موا

شان آغوششان را به روی مذاکره باز کنند. در چنین سناریویی بهترین اقدام اولیه جمهوریریاست

ی ها شامل کاهش تحریم در ازای توقف برنامهبرای آمریکا، پیگیری یک توافق محدود، کاهش تنش

تواند به ابتکار باشد. دولت میدر منطقه « آرامش در برابر آرامش»ای و بازگشت مجدد همراه با هسته

ی یک کشور همکار دیگر باشد. اگر ترامپ مایل وجوجستپاسخ دهد یا در  2019کرون در سال م
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که یک درخواست غیرضرور  باشد اش نسبت به دیدار عمومی با روحانینشینی از عالقهبه عقب

شود های داخلی که به انتخابات ایران منجر میتژیک برای آمریکاست و با توجه به پویاییاسترا

پذیر خواهد بود. بسیار حیاتی است که سعی رسیدن به یک توافق امکان ،رسدنظر میغیرممکن به

پس ی کاهش تنش جزئی دست یافت؛ چراکه نامهنوعی به یک توافقشود تا قبل از انتخابات ایران به

از این تاریخ فضای کار برای تحقق یک توافق بسیار کاهش خواهد یافت. اگر تندروها در ایران به 

تواند یک متحده سپس میقدرت برسند، تراژدی در این مرحله یک ساله رخ خواهد داد. ایاالت

داده شد،  ای توضیحای و هستهعنوان مسیرهای موازی منطقهساختار مذاکراتی را مشابه آنچه قبال به

ای همراه با بند پذیری خود را برای دستیابی به یک توافق جدید هستهدنبال کند. آمریکا انعطاف

ای نیز شامل اختالفات منطقهکه  حفظ می کندتر ای جامعتر یا یک توافق هستهغروب آفتاب طوالنی

اطر به شرکای تر، دولت مجبور است به هر تالش برای دادن اطمینان خمهم . از همهباشد

شود، توازن المللی مربوط میاش و فرآیندی که به موضوعات ایران و سایر بازیگران بینایمنطقه

گرایانه خود در مورد های مطلقبرقرار کند. برای تسهیل این مساله، دولت باید از برخی خواسته

چارچوب کاری شامل تواند با توجه به نشینی کند؛ چراکه میهای ایران در منطقه عقبسیاست

 ای برای ایران غیرمعمول باشد.بازیگران منطقه

رو خواهد بود، بدبینی از جانب ایران است که پس از ترین چالشی که دولت ترامپ با آن روبهبزرگ

خروج آمریکا از برجام، کمپین فشار حداکثری و مرگ قاسم سلیمانی مانع از هرگونه تعامل با دولت 

ی تری باشند که برنامهای کوچکمات ایرانی ممکن است مایل به انجام معاملهشود. مقاترامپ می

ها در یک چارچوب قرار دهد اما برای ترامپ بسیار ای را در ازای کاهش برخی تحریمهسته
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گو کند یا براساس وگفت «بیشتر در برابر بیشتر» دشوارتر خواهد بود که بر مبنای مذاکرات

. در همان زمان اگر ترامپ مذاکرات خود بوجود آوردای در منطقه ل عمدهرویکردهای گذشته، تحو

اسرائیل یا عربستان مواجه خواهد شد. را با ایران دنبال کند با فشار کمتری از جانب کنگره، 

ها نیستند و امید دارند که بتوانند پیشرفت ها مخالف مذاکرات جدید برای کاهش تنشدموکرات

خواهان حتی اگر نظری مغایر با محتوای توافق داشته هار کنند و بیشتر جمهوریای ایران را مهسته

 شان خواهند ایستاد. باشند، پشت رهبری حزب


