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 مقدمه

ای درحال برگزاری های کمیسیون مشترک برجام در وین با دستورکار گفتگو پیرامون بازگشت آمریکا به توافق هستهنشست

است. در کمتر از یک ماه گذشته، این کمیسیون یک نشست مجازی و دو نشست حضوری داشته است. بیم و امیدهایی 

ود دارد. محرمانگی مذاکرات و عدم ارائه جزئیات گفتگوها سبب ها و سرانجام آن وجدرباره چگونگی برگزاری این نشست

شود نه تنها های گوناگونی از وین شده است. نوع خوانش آمریکا و اروپا از روند مذاکرات با آنچه در ایران بیان میبروز روایت

دهد تصویری که از پازل نشان میهای این بلکه در برخی موارد در تضاد با یکدیگر است. بررسی تکه ،چندان همسو نیست

مذاکرات وین در فضای داخلی ایران درحال ساخته شدن است با آنچه در وین در جریان است تفاوت معناداری دارد و کلید 

 گیری درباره آن در تبیین این تفاوت است. ای و تصمیمفهم وضعیت کنونی پرونده هسته

 

 های وین . تصویر واقعی از نشست1

ای شد. با های وین نویدبخش از سرگیری توافق هستهذشت نزدیک به سه سال از خروج آمریکا از برجام، برگزاری نشستبا گ

در سطح کارشناسی « هاتحریم»و « ایاقدامات هسته»حال، آنچه تاکنون در وین رخ داده است توافق درباره تشکیل دو کمیته این

لحاظ محتوایی، ایران بر این، بهسازی اقدامات متقابل طرفین است. عالوهترتیب بندی و هماهنگاندازی کمیته سومی برای و راه

سوی آمریکا لغو شود هایی که باید ازای که برای پایبندی به برجام باید انجام شود و فهرستی از تحریملیستی از اقدامات هسته

است. در مقابل نیز آمریکا طرحی ارائه کرده است که به گفته مقام ارشد  به اشتراک گذاشته 4+1تدوین کرده و با کشورهای 

ولی هنوز تصمیم  ،شودها و لغو یا عدم لغو هریک از این سه دسته میگانه از تحریمبندی سهوزارت خارجه این کشور شامل دسته

پیشرفت در »ای از آنچه به نام بخش عمدهاز این رو،  1.سیاسی درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای دو طرف گرفته نشده است

نظر درباره روند کار و تمایل دو طرف برای بازگشت به برجام است. بنابراین، شود صرفاً حاصل اتفاقخوانده می« مذاکرات وین

ر وین طی بندی نهایی باقی مانده است در قیاس با راهی که تاکنون دمسیری که برای دستیابی به یک تفاهم مشترک و جمع»

  2.«تر است و اطمینانی نسبت به رسیدن به یک نتیجه مشخص وجود نداردشده است، طوالنی

ای نداشته است، ولی مالحظهتفاوت قابل 1در قیاس با نشست وین  2اگرچه به تعبیر وزارت خارجه آمریکا نتایج نشست وین 

دولت  درباره نوع نگاه آمریکا به مقوله تحریم و چگونگی رفع آن دانست.توان ایجاد شفافیت ترین ثمره نشست اخیر وین را میمهم

تر به صورت جزئیآمریکا به 2صورت کلی برای بازگشت به برجام ابراز تمایل کرده بود، ولی در وین جدید آمریکا پیش از این به

 تــترین نکته در پاسخ آمریکا آن اسکرد؟ مهمهایی را رفع خواهد ریمــپاسخ داد که برای بازگشت به برجام چه تح این سؤال

                                                                                       

1. https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-recent-u-s-engagement-in-vienna-regarding-the-jcpoa-2/ 

2. https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-recent-u-s-engagement-in-vienna-regarding-the-jcpoa-2/ 
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های حقوق بشری، سایبری، موشکی، تسلیحاتی های اعمال شده در دولت گذشته ازجمله تحریمکه دولت جدید این کشور برخی از تحریم

ها از لیست داند و حاضر به حذف مصادیق هریک از این تحریمبا برجام می« سازگار»و « مشروع»های تروریستی را بخشی از تحریم و

SDN 1داری نیست.وزارت خزانه 

تنها بخشی از « 5پذیرو بازگشت 4، محدود3، مشروط2موقت»ها و رفع بر حفظ شاکله تحریمتر شدن اراده آمریکا مبنیاکنون با روشن

ال و ؤتوان قضاوت کرد که آیا پیشنهاد آمریکا برای جمهوری اسالمی ایران قابل پذیرش است یا خیر؟ برای پاسخ به این سها میتحریم

 :ال مهم زیر جواب دادؤگیری درباره استمرار مذاکرات وین در چارچوبی که آمریکا تعیین کرده است باید به دو ستصمیم

 پیشنهاد آمریکا چه نسبتی با سیاست حرف قطعی جمهوری اسالمی ایران دارد؟ (الف

 ؟ تواند به هدف اصلی خود یعنی انتفاع اقتصادی از برجام دست پیدا کندآیا با پذیرش این پیشنهاد، ایران می (ب

 «حرف قطعی»ها با سیاست انطباق پیشنهاد آمریکا برای رفع تحریمبررسی . 1-1

ها عنوان شرط اصلی پایبندی به برجام، آمریکا رفع تنها بخشی از تحریمآزمایی آن بهها و راستیبر لغو همه تحریممطالبه ایران مبنیبرخالف 

های ایجاد بینیرغم خوشعبارت دیگر، علیآزمایی مخالفت کرده است. بهرا پذیرفته و با ایده پایبندی ایران به برجام پس از انجام راستی

یک از اصول سیاست حرف قطعی جمهوری اسالمی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و به گفته سخنگوی شده درباره مذاکرات وین، هیچ

جدی  نظر اختالف آزماییراستی و هاتحریم کلیه رفع اقدامات، ترتیب»وزارت خارجه ایران طرفین پیرامون موضوعات قابل توجهی نظیر 

ها نه تنها ازپذیرش شرط لغو همه تحریم 7«های قابل مذاکرهقابل رفع، غیرقابل رفع و تحریم»ها به آمریکا با تفکیک تحریم 6«.دارند

ای در دوره پس از ها و استمرار آن تحت عناوین غیرهستهبلکه درحال پافشاری بر مبنایی برای حفظ شاکله تحریم ،کندخودداری می

از این توافق به مثابه سکویی برای دستیابی به یک توافق »ست تا بتواند به تصریح عضو ارشد وزارت خارجه آمریکا بازگشت به برجام ا

 8.«تر با ایران استفاده کندتر و قویتر، طوالنیگسترده

عنوان ها بهی از تحریمد با حفظ بخشای طراحی کرده است که بتوانگونهتوجه به این نکته ضروری است که آمریکا ایده بازگشت به برجام را به

ای و دفاعی نماید. سیاستگذاری ها ازجمله در زمینه مسائل منطقهاهرم فشار، ایران را وادار به استمرار مذاکره و پذیرش توافق جامع در تمام بخش

مقابل طراحی آمریکا بوده  پایبندی به برجام دقیقاً نقطهعنوان شرط اصلی آزمایی آن بهها و راستینظام جمهوری اسالمی ایران برای رفع همه تحریم

 ای است.ای و فراهستههای بیشتر هستهنشینیو پافشاری بر این سیاست تنها راه ایران برای عدم ورود به مذاکرات فرسایشی و عقب

معنای تنها بهرجام نهبر رفع محدود تحریم در ازای پایبندی کامل ایران به بدرواقع، پذیرش پیشنهاد آمریکا مبنی

ای{ است بلکه سبب تثبیت تحریم های ثانویه بیشتر علیه ایران }با عناوین غیرهستهمشروعیت بخشی به اعمال تحریم

ها های بیشتر در دیگر حوزهنشینیعنوان ابزار راهبردی آمریکا برای تحمیل فشار بر ایران و وادار ساختن آن به عقببه

آن است که در فرآیند بازگشت به برجام ابزار تحریم از دست آمریکا خارج « حرف قطعی»هدفگذاری اصلی در سیاست رو، ایناز شود.می

                                                                                       

1  . https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-recent-u-s-engagement-in-vienna-regarding-the-jcpoa-2/ 
 یهاتیروز مشمول معاف 180روز و  120 یزمان یهابازه در صرفا   برجام طبق است شده لیتحم رانیا هیعل کنگره نیقوان قالب در که کایآمر یهامیاز تحر یبخش مهم .2

 موقت خواهند شد.
 است. یاهسته یانرژ یالمللنیآژانس ب ییآزمایراست و برجام به رانیا یبندیپا به مشروط کایآمر یهامیرفع تحر .3
 یول ،است توافق نیا با ریپس از برجام مغا یهامیتحر همه رانیا نظر از. دارد را برجام با ریمغا یهامیها با عنوان تحرمیاز تحر یرفع بخش یصرفا  آمادگ کایآمر .4
 .دارد برجام با ریمغا یهااز اقدام قیمض یریتفس کایآمر
 تیبرجام قابل (37)بلکه با استفاده از ماده  ،دهدینم رانیا هیعل هیثانو یهامیعدم خروج مجدد از برجام و وضع دوباره تحر یبرا ینیتضم چینه تنها ه کایآمر .5
 .داشت خواهد زین را ملل سازمان تیامن یشورا یهاقطعنامه بازگشت و ماشه سمیمکان یاندازراه

6  . http://fna.ir/17b0j 

7  . https://www.axios.com/us-presented-iran-roadmap-on-sanctions-relief-ee2b3b81-97f1-4c68-b6fd-acbe866a590a.html 

8  . https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-recent-u-s-engagement-in-vienna-regarding-the-jcpoa-2/ 
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 پذیر نباشد.راحتی امکانشود و امکان اعمال تحریم جدید علیه ایران به

 ها با انتفاع اقتصادی ایرانانطباق پیشنهاد آمریکا برای رفع تحریمبررسی . 1-2

تر طور مشخصجام یا بهآن با بر «مغایرت یا سازگاری»ها آن است که مالک اصلی این کشور برای رفع تحریم 2پیشنهاد آمریکا در وین چالش اساسی 

ست که افزون بر اهای مندرج در پیوست دوم این توافق است. درحالی که، آنچه برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت دارد این با فهرست تحریم

پذیر و محسوس از منافع صورت سنجهداری )اعم از اوفک و فینسن(، بههای وزارت خزانهها و تغییر در دستورالعملحقوقی رفع همه تحریمعملیات 

ود از نه یک تعریف محد ها انتفاع اقتصادی از برجام استعبارت دیگر، مالک ایران برای رفع تحریممند شود. بهاقتصادی حاصل از این توافق بهره

های پیش یا در مسیر اجرای تحریم اندوضع شده هایی که پس از توافق برجاممغایرت اقدامات تحریمی با پیوست دوم برجام. از نگاه ایران همه تحریم

 شود. ام و مغایر با آن محسوب میجاند مرتبط با بروجود آوردههدلیل دشواری و موانعی که بر سر راه انتفاع اقتصادی ایران ببه اند،قرار گرفته برجاماز 

امکان بازگشت ایران  ،1با همه قیود و محدودیت های آن ها ازجمله میزان فروش نفتدر عمل، با پذیرش این پیشنهاد آمریکا، در برخی از بخش

مقیدتر از دوره قبل خواهد بود. زیرا، از یک  و تعامالت تجاری ایران محدودتر وبانکی ولی روابط  ،به وضعیت قبل از خروج آمریکا از برجام وجود دارد

ریسک تعامل تجاری و تراکنش بانکی با ایران بیشتر از  SDNفرد و نهاد ایرانی در لیست  500ها و باقی ماندن بیش از سو با حفظ بخشی از تحریم

در معرض  3«ارزیابی بایسته مشتری»احتمال اشتباه در سسات مالی در صورت ؤها و مبانکزیرا  2،دوره پیش از خروج آمریکا از برجام خواهد بود

های های تحریمی در بازهدلیل نگرانی از عدم تمدید معافیتهای خارجی بهها و بانکهای سنگین آمریکا خواهند بود. ازسوی دیگر، شرکتجریمه

تر از قبل عمل گذاری در ایران محتاطبا ایران و تمایل برای سرمایهروزه و هراس از احتمال خروج مجدد آمریکا از برجام در تعامل  180و  120زمانی 

دلیل رو، درمجموع با پذیرش پیشنهاد آمریکا منافع اقتصادی ایران از برجام محدودتر از دوره قبل خواهد بود و با گذشت زمان بهاینخواهند کرد. از

 تر خواهد شد.ای شرایط انتفاع ایران از برجام سخترهستههای غیهای جدید علیه ایران به بهانهاحتمال وضع تحریم

 

 های وینگیری از نشستتصویر درحال شکل.2

تیابی به یک گیری است که گویی مذاکرات وین در آستانه دسبرخالف آنچه در وین در جریان است تصویری در فضای داخلی درحال شکل

ویرسازی از وین نه تنها ها را رفع کرد. این تصتوان تحریممانع از آن نشوند در زمان کوتاهی میتوافق بوده و اگر برخی جریانات در داخل 

بلکه به تالش  ،ندارد -هایعنی عدم تمایل آمریکا به رفع عملی و مؤثر همه تحریم–توجه چندانی به مانع اصلی در به سرانجام رسیدن وین 

 سازد.قابل جبرانی وارد میکننده ایران در وین لطمه غیرتیم مذاکره

                                                                                       

 یارانهیگسخت یهاتیمحدود دیحاصل از صادرات نفت، با یبه منابع مال رانیا یدر موضوع دسترس کا،یآمر یداروزارت خزانه یخارج یهاییدفتر کنترل دارا یهالعملاساس دستورابر .1

 وضع شود:  ریشرح زبه
 ؛خاص و تحت رصدک حساب یدر  رانیمرتبط با ا یمنابع مال زیمستقر در کشور واردکننده به وار ینهاد مال الزام 
 ؛حاصل از صادرات نفت صرفا  در جهت تجارت دوجانبه کاالها و خدمات یاز منابع مال رانیشدن استفاده ا محدود 
 ثالث؛ یمال نهاد به شده سپرده منابع انتقال به نسبت رانیا ینفت یدرآمدها زبان  یم یمال نهاد منع 

 یرانیا ینهادها به اسکناس لیتحو به نسبت رانیا ینفت یدرآمدها زبان  یم یمال نهاد منع. 
 ییکایآمر طرف یبرا آن در اختالل جادیا ای نفت صادرات رهیزنج قطع جه،ینت در و کندیم فراهم رانیا نفت صادرات شدن زهیکانال یبرا را نهیزم ودیق نیا یسازادهیپ رشیپذ

 .بود خواهد آسان
 یذهن مقوله کی ذاتا  )که  سکیر شاخص نییتع دهد؛یم جهت یالمللنیب تجار و یاقتصاد کنشگران حرکت به که است یامؤلفه نیترمهم تعامل سکیر .2

 کنندهنییتع عامل نیترمهم حاضر، درحال که دیآیم نظربه. است میتحر یحقوق یهارساختیز آنها، از یکی تنها که است یمهم یپارامترها از منبعث( است
 .است یاقتصاد و یتیامن ،یاسیس یهاحوزه در کنندهمیتحر کشور سردمداران یآت و یفعل گذشته، یرفتارها ران،یا با تعامل سکیر

 شدت ،یخارج یهاها و بانکاست؛ متعاقب آن خروج، شرکت رانیتعامل با اقتصاد ا یآت سکیر نییاز عوامل مهم در تع یکی، 1397 ماهبهشتیدر ارد برجام از کایآمر کبارهی خروج
زمان شوند که مدت رانیبا ا یوارد تعامل ،یخارج یو حقوق یقیبه بعد، اشخاص حق نیاست که از ا دیبع اریبس جهیرا مشاهده کردند درنت کایآمر یهامیاعمال مجدد تحر سرعتو 

متوجه شدند  یو خارج یرانیا یشکسته شد و کنشگران اقتصاد ها،میتحر مجدد وضع بودن دشوار ی  تلقاز برجام،  کایاز زمان خروج آمر گر،یدعبارت روز باشد. به 1802از  شتریآن ب
باعث شده است که  دیجد یتلق نیکند؛ هم ییرا بالمره، مجددا  اجرا هامیتمام تحر دهد،یکه م یخود و برخالف تعهدات نیشیپ یهاوعده رغمیامکان را دارد که عل نیا کایکه آمر

 .ابدی شیافزا یتوجهطور قابلبه رانیتعامل با اقتصاد ا 2یاتیعمل و یذهن سکیر زانیاز آن زمان به بعد، م
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موقع مدیریت و اصالح نشود آثار مخربی داشته و حتی این روایت غیرواقعی از فضای مذاکره دارای چهار عنصر زیر است که اگر به

 بست رسیدن مذاکرات وین تبدیل شود.های ظالمانه به عاملی برای بنتواند در کنار کارشکنی آمریکا در رفع تحریممی

 نیو مذاکرات دنیرس جهینت به از یعموم افکار انتظارات شیافزا و ییبزرگنما .2-1

ر و طوالنی برای ها در جریان است و هنوز مسیر دشوانظرهای جدی درباره رفع تحریممذاکرات وین با یک روند کند و همراه با اختالف

تواند حتی می مذاکراتی در این سطح آن هم درباره یک موضوع حساسدستیابی به یک نتیجه مشخص برای بازگشت به برجام وجود دارد. 

درصد پیشرفت  70مذاکرات وین »هایی نظیر دلیل یک مسئله جزئی متوقف شده یا از هم بپاشد. در چنین شرایطی، استفاده از گزارهبه

بهام جدی در او... که « تحریم را رفع خواهیم کرددر مدت زمان کوتاهی »، «نویس یک توافق هستیمدرحال نگارش پیش»، «داشته است

ایران »واهد داد که صحت هریک از آنها وجود دارد سبب ایجاد امیدواری کاذب در میان افکار عمومی شده و به طرف مقابل این پیام را خ

 «.ای جز پذیرش یک توافق ولو ضعیف ندارددلیل نیاز داخلی چارهبه

 شتیمع و سالمت بخش در کشور یجار مشکالت بر میتحر آثار در اغراق. 2-2

ولی اغراق در آثار شدید و فراگیر تحریم بر تأمین مایحتاج ضروری مردم  ،های مختلف را منکر شدتوان آثار اقتصادی تحریم بر بخشاگرچه نمی

بلکه دو پیام  ،شودرفع فشارهای اقتصادی نمی هاست نه تنها موجبکننده ایرانی در وین در تالش برای رفع تحریمدر زمانی که تیم مذاکره

تحریم یک دارایی استراتژیک و اثرگذار »کند. پیام اول آن است که صراحت به شکست فشار حداکثری اعتراف میدهد بهخطرناک را به دشمنی می

 .«ندارد ضعیف ولو توافق یک پذیرش جز ایچاره داخلی نیاز دلیلبه ایران»»و پیام دوم « است و همچنان باید حفظ شود

 یداخل یقطب دو به زدن دامن و نیو مذاکرات یواقع مانع و مقصر یمعرف در فیتحر .2-3

هاست. اگرچه ممکن است انتقاداتی به ها در وین اصرار آمریکا بر حفظ ساختار تحریمعامل اصلی در عدم تحقق هدف نهایی رفع تحریم

ولی تمرکز بر رقبای داخلی و مقصر معرفی  ،جریان منتقد آن در برهه کنونی مذاکرات وجود داشته باشدگیری و اقدامات تیم دولت و جهت

های سیاسی در به سرانجام رسیدن مذاکرات وین در آستانه انتخابات و استفاده تبلیغاتی از آن علیه رقیب را تقویت کردن آن صرفاً شائبه انگیزه

 مدت نخواهد داشت.های داخلی زودگذر باشد، سرانجام خوشی در بلندمادامی که بخش مهمی از رقابتای ایران کند. پرونده هستهمی

 «یقطع حرف» استیس قیدق و حیصح یاجرا عدم یبرا یمنطق یظاهرساز. 2-4

 

 بندیجمع

درباره دستاوردهای  کاذب بینیها، تحریف در بیان حقایق مذاکرات وین است. ایجاد خوشاصلی در مسیر رفع تحریم هایآسیبیکی از 

داد.  خواهد قرار ضعف موضع در ایران را کنندهمذاکره تیم نیز مذاکراتی لحاظ به بلکه ،ساخت خواهد یوسأم را مردم تنها احتمالی وین نه

ها و موانع دستیابی چالش از نهبیناواقع روایت یک هئدرباره چگونگی استمرار آن در گرو ارا گیریرو، قضاوت صحیح درباره وین و تصمیمازاین

 کند.ها و اشتباهاتی است که تحقق این هدف را تهدید میبه یک تفاهم مشترک برای بازگشت به برجام و نیز مدیریت آسیب

روانی را مدیریت کند که در عین مداخله و  یای فضاجمهوری ایران در تالش است تا به گونهآمریکا در آستانه انتخابات ریاست

اثرگذاری بر نتایج انتخابات بتواند یک توافق بد را به ایران تحمیل کند. این هدفگذاری آمریکا ناشی از آن است که این کشور احتمال 

بهتر از توافق نکردن  هر توافقی»رناک مدت و در پیش بودن انتخابات بار دیگر برمبنای قاعده خطدلیل نیاز کوتاهدهد برخی در ایران بهمی

دلیل غفلتی که نسبت به ابعاد و جزئیات مهم رفع نند. چنین نگاهی به مذاکره و تعجیل در به سرانجام رساندن آن بهکگیری تصمیم« است

  تر خواهد کرد.ای را تنگکند، دریچه انتفاع اقتصادی ایران از هرگونه نتیجهها ایجاد میتحریم


