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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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۱ 

 

  مقدمه

اي چه در صورت احیاي توافق هسته بخش خصوصی ایران این روزها با یک پرسش پیچیده مواجه است.

موقعیت و رابطه این کشور با اقتصاد سیاسی بین الملل رخ خواهد داد؟ چه پیامدهایی براي بخش  تغییراتی در

ي هاتوانند با شرایط جدید مواجه شوند؟ این پرسشمی خصوصی خواهد داشت؟ فعاالن این بخش چگونه

بند یی که ترجیعهاهاي اخیر یافته است، پاسخاي بسیاري در ماهي کلیشه اي، ساده و رسانههاپیچیده پاسخ

فصل مسائل میان ایران و غرب، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و از سر گرفتن تدریجی روابط نرمال وآنها حل

  .با جهان است

سیاست خارجی این کشور و رابطه آن با  ،اما ادعاي گزارش حاضر این است که شرایط اقتصاد سیاسی ایران 

سخن حتی در صورتی که توافق  به دیگر .شودها تصویر مین پاسخاز آن است که در ای پیچیده ترغرب 

ي ها. به دیگر سخن رویابافیاي احیا شود روابط ایران با اقتصاد جهانی همچنان پیچیده باقی خواهد ماندهسته

  اي در این باره چندان شایسته توجه نیستند. رسانه

الملل در فرداي احیاي بین شور در اقتصاد سیاسیو الجرم بخش خصوصی این ک تبیین مختصر موقعیت ایران

ي کلیدي هاروابط ایران و غرب، بویژه ایاالت متحده، مولفه ، نیازمند تشریح مختصات کنونیايتوافق هسته

  توافق در میان مدت در آنها ایجاد خواهد کرد. احتمالی  شکل دهنده به آن و تغییراتی است که احیاي

  

  با یکدیگرطیف روابط کشورها  -

  
 جنگ                             رقابت راهبردي                      روابط نرمال                      تفاهم راهبردي                همکاري راهبردي         اتحاد   

  

توان در طیفی از جنگ تا اتحاد تقسیم بندي کرد. روابط ایران و غرب در برداشتی کالن روابط کشورها را می

در دوران پس از انقالب اسالمی همواره در در نقطه رقابت راهبردي قرار داشته است و گاهی به سوي جنگ 

پس از  در اواخر جنگ ایران و عراق وي کوتاه مدت میان ایران و ایاالت متحده هانوسان یافته است. درگیري

توان لحظاتی در نوسان طیف به سوي جنگ تلقی کرد، اما به صورتی پایدار پس ترور سردار سلیمانی را می

  از انقالب اسالمی روابط طرفین در نقطه رقابت راهبردي قرار داشته است. 

 دگرگون کننده بر زقابت یته است تاثیراتتوافقات مهمی که در چهار دهه اخیر میان ایران و غرب صورت گرف

و پذیرش آن از سوي ایران که  598نداشته است. قطعنامه  آنان راهبردي به عنوان الگوي حاکم بر روابط

نیز برجام به عنوان توافقی چند جانبه که چند دهه پس از توافق  شد ومی نوعی توافق چند جانبه محسوب

م بر الگوي حاک و نیز در اقتصاد سیاسی کشور، غرب روابط ایران ودر  نخست حاصل شد، علیرغم اهمیت آنها
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اتحاد   همکاری راهبردی      تفاهم راهبردی      روابط نرمال   رقابت راهبردی                  جنگ
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حرکت  هادیگر سخن در پیامد این توافق برجاي نگذاشتند. به دگرگون کننده یبر روابط ایران و غرب تاثیرات

از رقابت راهبردي به سوي جنگ متوقف شد و امیدهایی براي حرکت به سوي روابط  طرفینالگوي روابط 

رقابت راهبردي پس از مدتی همچنان در کانون روابط طرفین قرار گرفت  ،اما در هر دو مورد ،ل پدید آمدنرما

 . در شرایط کنونی و در صورتیو به نقش تعیین کننده خود در جهت دهی به مسیر روابط آنان تداوم بخشید

گیرد. می راهبردي ایران و غرب شکل طرفین در مورد احیاي برجام به توفقی دست یابند، سومین توافق که

اي هندآیو تاثیرات کلیدي آن بر روابط ایران و جهان، رقابت راهبردي طرفین تا  علیرغم اهمیت این توافق

  تداوم خواهد یافت: به چند دلیل احتماال بینیقابل پیش
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  نکات کلیدي

ریم به عنوان اهرم فشار کلیدي غرب علیه ایران و مهمترین ابزار ایاالت متحده در پیشبرد رقابت حت -1

تجدیدنظرطلب، به صورت بخشی و برگشت پذیر لغو یا  هايراهبردي با ایران و طیف فزاینده اي از کشور

 ايي مرتبط با برنامه هستههاه علیه ایران اعمال شده است، تحریمک ییهااز چهارنوع تحریم تعلیق خواهد شد.

همچنان باقی  ي موشکیهاي حقوق بشري، مرتبط با تروریسم و فعالیتهالغو یا تعلیق خواهند شد، اما تحریم

ي هادر بازه از سوي کنگره آمریکا وضع شده اند به صورت موقت و یی کههاافزون براین تحریمخواهند ماند. 

ي هابا وجود آنکه مهمترین بخش تحریم شوند.می زمانی مشخص از سوي رییس جمهور ایاالت متحده تعلیق

ي هاو عدم اعمال تحریم هاتداوم لغو این بخش از تحریم اند، اماايي مرتبط با برنامه هستهها، تحریمایران

 است قطبی شده آمریکا باقی خواهند ماند. بنابراینبیشتر تابعی از توافق ایران و ایاالت متحده و تابعی از سی

در صورت توافق جدید، به صورتی برگشت پذیر  تحریم به عنوان نماد رقابت راهبردي ایران و ایاالت متحده

  کاهش خواهد یافت. 

ي منطقه اي این کشور که از سوي غرب به عنوان مهمترین عامل هاسیاست خارجی ایران، بویژه سیاست -2

 .در پیامد این روند،شود، احتماال تا اینده اي قابل پیش بینی تداوم خواهد یافتمی تداوم رقابت راهبردي تلقی

تعارض طرفین بر سر اسراییل، جبهه مقاومت، ترتیبات امنیتی در خلیج فارس و برنامه موشکی احتماال تداوم 

 را تداوم خواهد به معناي تشدید تنش يشکنندگی روابط، رقابت راهبردي و برگشت پذیر و خواهد یافت

 ي منطقه اي ایران خواهد بود.هادر فرداي توافق یکی از مسائل پیچیده پیش روي طرفین، سیاست بخشید.

تهدیدات امنیت ملی و نیز جغرافیاي قدرت یابی خود را شامات  در دوره پس از انقالب اسالمی کانون ایران

  تعریف کرده است. 

ه این جغرافیا همچنان بو تداوم خواهد یافتامات ایران در ش عمیقآینده قابل پیش بینی احتماالً درگیري تا 

و منافع  در این منطقه یابی ي ناشی از قدرتهاپیچیدگی .عنوان کانون قدرت یابی ایران تلقی خواهد شد

روابط ایران با غرب و با طیفی از همچنان در متعارض ایران و طیفی از کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي 

افزون بر این شکنندگی این منطقه و امکان بروز  بخشید. تداوم خواهدسطحی از تنش را  کشورهاي منطقه

  .موقعیت جدیدي قرار دهد ایران را تواندمی لحظه هر ،ي استراتژیک در آنهاو شگفتی هابحران

بستان سعودي و اسرائیل به آسانی پذیراي بازگشت ایران غرب و طیفی از کشورهاي منطقه به ویژه عر -3

در  د بود.خواهننو بازیگري عادي با منابع قدرت فعلی به جامعه جهانی  به منطقه کلیدي به عنوان یک بازیگر

 تصویرسازيامنیتی سازي این نقش و تالش براي  ،ي اخیر مشروعیت زدایی از نقش ایران در منطقههادهه

 .این کشور در خاورمیانه بوده استو موتلفین  ایران به عنوان مسئله اصلی منطقه همواره راهبرد ایاالت متحده
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به دیگر سخن توافق طرفین بر سر احیاي برجام به  کرد. این راهبرد در فرداي برجام تغییرات اساسی نخواهد

  .ایران نخواهد بوداي در خاورمیانه و نقش نطقهنظم م معناي توافق آنها بر سر

اي دهی به گشایشی چشمگیر و دوام دار در فرداي بازگشت طرفین به توافق هستهعامل دیگري که شکل -4

هاي ابهام در مواضع ایران در مورد تداوم مذاکرات و گسترش آن دامنه آن به حوزه کندمی را دچار چالش

د کرده است که احیاي برجام در صورتی مفید خواهد ي اخیر بارها تاکیهاجدید است. ایاالت متحده در ماه

بازه زمانی بندهاي غروب برجام ،فعالیتهاي موشکی  بود که ایران بالفاصله پس از این مذاکرات بر سر گسترش

ترین روند مذاکرات را تداوم بخشد. این روند پیچیده اي این کشور، به میز مذاکره باز گردد وو سیاست منطقه

درخواستی را رد کرده و تنها به احیاي  ایران خواهد بود. ایران صراحتًا در وضعیت کنونی چنینمذاکراتی 

ه فرایند پیچید ،برجام امید دارد. حتی در صورتی که ایران به مذاکره بر سر این موضوعات تمایل نشان دهد

نانی در اقتصاد سیاسی ایران اطمیاطول خواهد کشید و در این روند سطحی از ن هامذاکراتی در این باره مدت

  .و در دیپلماسی اقتصادي این کشور تداوم پیدا خواهد کرد

ي بزرگ نیز در هاو واقعی چین و روسیه به عنوان دو شریک اصلی ایران در میان قدرت مواضع اعمالی -5

 در سیاستمورد گسترش دامنه مذاکرات چندان روشن نیست. اینکه این دو قدرت فراتر از سیاست اعالمی 

یی به گسترش دامنه مذاکرات پیدا هاي پشت پرده با ایاالت متحده چه نگرشهااعمالی خود و در چانه زنی

یی در قبال ایران در پیش بگیرند از منظر آینده سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ایران هاکنند و چه سیاست

  اهمیت ویژه اي دارد.

احیا نماید. در این راستا  هاي بزرگ در مورد ایران رااجماع قدرت وشیدهایاالت متحده از ابتداي دوره بایدن ک 

در مورد بازگشت به برجام توجه نموده و به صورتی  هاي سایر قدرتهاو دیدگاه هاایاالت متحده به درخواست

به مفصلی رات دوجانکشده است. ایاالت متخده بویژه با روسیه مذا مواجه چندجانبه با ایران در دوره جدید

  بدل شده است.  هاقدرتدر روند احیاي برجام در وین دارد و نماینده روسیه در مذاکرات عمال به سخنگوي 

در قبال ایران عمدتًا با این هدف صورت ي بزرگ هادر قالب کنسرت قدرت بازسازي سیستم چند جانبه 

ي پرهیز ایران از مذاکره بر سر موضوعات اختالفی به شدت افزایش پیدا کند و به هاهزینه کهگرفته است 

ه کآنشاهد این مدعا  .باقی نماندران ویژه با فشار چین و روسیه به این کشور عمالً راهی جز مذاکره براي ای

ت متحده به برجام بسیار ي اخیر نقش روسیه و چین در در آغاز مذاکرات معطوف به بازگشت ایاالهادر ماه

  کلیدي بوده است. 

اما  ،انددر سیاست اعالمی خود مذاکرات فرا برجامی را چندان تایید نکردهو  در شرایط کنونیقدرت  این دو

دهند یی که با ایاالت متحده صورت میهاآتی با توجه به چانه زنیهاي مواضع آنان در ماهامکان چرخش 
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ي بسیاري براي اقناع ایران در جهت بازگشت به میز هاهاي اخیر تالشدر ماهچین و روسیه  .وجود دارد

ا م هایی که موفقیت آمیز بود وتالش ،رت دادندصو همچون دریافت خسارت ییهامذاکره بدون پیش شرط

عیت اما در وض .در آینده نیز صورت گیرد هاممکن است این تالش .ایاالت متحده دریافت شد از به ازاي آن

  قضاوتی قاطع نمود.  کنونی نمی توان در مورد موضع این دو قدرت در فرداي احیاي برجام

انداز که چشم ی استتغییرات مهم در سیاست خارجی ایران در دوره پسا انتخابات یکی دیگر از متغیرهای -6

ست که دولت جدید در روشن ا .هاي جدیدي مواجه کرده استغرب را با پیچیدگی گیري توافقی پایدارشکل

احتماالً در سیاست خارجی این دولت  .بسیار متفاوت به سیاست خارجی داردی قیاس با دولت روحانی نگرش

بر تمرکز بر محیط  رییس جمهور جدیدکند. تاکید می جایگاه اروپا و به طور کلی غرب و برجام تنزل پیدا

 البته مادامی .ذکر کرددعا توان به عنوان شاهد ممی هاي نوظهور راپیرامونی ایران و گسترش روابط با قدرت

از سیاست خارجی آن ممکن  دقیق که تیم سیاست خارجی دولت جدید مشخص نشده باشد ارائه برآوردي

توان گفت که که با به قدرت رسیدن دولت جدید در ایران روابط با غرب می کالن برداشتی اما در ،نیست

سیاست منطقه  به ي مذاکراتهادولت جدید احتماًال با گسترش حوزه. بیش از گذشته پیچیده خواهد شد

ي متفاوتی نسبت به دولت روحانی در فرآیند هادیدگاه هاي موشکی مخالفت خواهد کرد وایران و فعالیت

  .اجراي برجام خواهد داشت

ستمیک یا تغییر سی .ت بیشتر در حرکت استیاقتصاد سیاسی بین الملل به سوي سیال، در سطح کالن -7

الیت اي بر سیطور فزایندهبه  در این حوزه در جریان استکه بازنویسی قواعد  و به تعبیري باز توزیع قدرت

خیزش  ،توان در رقابت فزاینده چین و ایاالت متحدهبهام را مینمادهاي این ابرخی  .افزایدمی شرایط و ابهام

 کاهش درگیري برهم خوردن ثبات شکننده در افغانستان و آینده مبهم خاورمیانه در پیامد ،مجدد طالبان

ي ثابت در اقتصاد سیاسی هاگیري روندنیز به نوعی شکل هاین سیالیت تشدید شوند .ایاالت متحده دانست

  .کندمی ي بیشتري مواجههاویژه در دیپلماسی اقتصادي این کشور را با چالش ایران و به

 یکبه طور تاریخی در کانون روندهاي تغییر سیستم ،ها، چهارراه حوادث یا به تعبیري چهارراه تمدنایران 

در شرایط کنونی نیز  .متاثر شده است هادر اقتصاد سیاسی بین الملل بوده و به طور مضاعف از این روند

توان رقابت فزاینده چین می به عنوان نمونه .گذاردمی سیالیت فزاینده این حوزه تاثیرات روز افزونی بر ایران

  را ذکر کرد. گذاردمی که بر ایران دیديو ایاالت متحده و تاثیرات ش
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  جمع بندي

 اي میان مدتیندهآطقه اي و جهانی تا عوامل شکل دهنده به سیاست خارجی ایران در سه الیه داخلی، من

 "هانیاقتصاد ج" عادي با هسته در راستاي گشایشی یک باره در دیپلماسی اقتصادي و به طور کلی در روابط

پذیر احتماال به صورتی پیچیده و برگشت در چنین فضایی شکل گیري توافق بر سر احیاي برجامقرار ندارند. 

  ساسا صورت نگیرد. گیرد و ممکن است امی صورت

براي  سازي فرداي توافقبه دیگر سخن شرایط در قیاس با برجام نخست عمیقا متفاوت شده است. شبیه

ي جدي براي منافع بخش خصوصی هاتواند آسیبمی برجام نخست نوعی سوءتصور است و احیاي برجام با

امکان بروز  وجه به سیالیت فزاینده روندها والملل، تبه همراه آورد. پایش روندهاي جدید اقتصاد سیاسی بین

ي هافرصت" باغل شرایط کنونی است، شرایطی که الزمه کنش بخش خصوصی در ي راهبرديهاشگفتی

  در دل خود دارد. "خطرناك



تأثیر توافق/ عدم توافق احتمالی 
بر مناسبات ایران با آمریکا و اروپا
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   مقدمه
 اسـت. متحـد ملـل سازمان امنیت شوراي و مورد تایید 5+1 کشورهاي و ایران بین المللیبین توافق یک برجام

و بعدها، با خروج خـود  اولیه مذاکرات برجام گیريشکل در محوري نقش آمریکا که نیست پوشیده کسی بر اما

 و اسـت وابسـته آمریکا و ایران رویکرد و اراده به عمدتاً نیز برجام سرنوشت بنابراین داشته است. آن در تضعیف

رسد که مذاکرات ویـن بـه مرحلـه تعیـین نظر میبه قرار دهد.  را تحت تاثیر کشور دو آینده مناسبات تواندمی

آخرین گزارش سه ماه وزارت خارجه ایران بـه مجلـس شـوراي اسـالمی دربـاره اجـراي اي رسیده است. کننده

هـاي (شـامل تحـریم برجـام در شـده ذکـر هايتحریم پذیرفته است که تمامی آمریکادهد که برجام نشان می

 هـايتحریم لغو آثار از ایران انتفاع مانع که بعدي شده وضع هايتحریم کلیه نیز و شخصی) یا بخشی، موضوعی

کننـدگان ارشـد هاي کاظم غریب آبـادي یکـی از مـذاکرهاما بر اساس گفته شد. خواهند شوند رفعمی برجامی

هاي توافق بر سر احیاي برجام و همچنین خروج سپاه پاسداران از لیست سازمان آمریکاایران در مذاکرات وین، 

تروریستی خارجی را منوط به اضافه کردن بند جدیدي در بیانیه احیاي برجام کـرده اسـت کـه بـر اسـاس آن، 

 شامل فارس جیخل منطقه يکشورها انیم در يامنطقه تیامن تیتقو و تیحما يبرا ییهاگام«ایران متعهد به 

هـاي این در حالی است کـه در هفتـهد. شومی» منطقه در وگوگفت قیطر از اعتمادساز اقدامات و تنش کاهش

هاي ایران ابراز نگرانـی از احتمال تسلیم شدن دولت بایدن در مقابل خواستهمنتقدان داخلی دولت بایدن اخیر، 

و  آمریکـا بـاایـران آینـده  مناسباتر تر این است که توافق یا عدم توافق چه تأثیري باکنون سؤال مهماند. کرده

هاي پیش شرطانداز مثبتی از رابطه ترسیم کند یا تواند چشما بازگشت دو طرف به برجام میگذارد؟ آیمیاروپا 

تواند آینده مبهمی را براي رابطه دو طرف ایجاد کند؟ در این نوشتار قصد داریـم بـه ایـن احتمالی دو طرف می

  سؤاالت پاسخ دهیم. 
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   آمریکاروابط ایران و 

 توافـق یـک قالـب در و جا یک تواننمی را آمریکا و ایران بین متعدد هايالشچ که بود این اوباما رویکرد دولت

 المللـیبـین سازاجماع و داراولویت مسئله بر تمرکز با موضوعی مذاکره طریق از باید بلکه کرد فصل و حل کلی

 موضـوعی هـايهحوز وارد تدریج به و گرفت پیش در را ایران 1ساختن درگیر مسیر ،ایران ايهسته برنامه یعنی

. در نقطه مقابـل، دولـت شد ایران در بشر حقوق وضعیت و موشکی برنامه ،ايمنطقه هايفعالیت جمله از دیگر

  دانست که نتوانسته به اهداف خود دست یابد. می آمریکاترامپ برجام را بدترین توافق تاریخ 

 حـداکثري فشـار سیاست و شد گذاشته ارکن کلی بهرا  ایران ساختن درگیر مسیر ترامپبه همین دلیل، دولت 

 مـوفقیتی عمـالً اوبامـا دولـت مسـیر کـه بودنـد معتقدفشار حداکثري  سیاست طرفدارانکرد.  آن جایگزینرا 

 همـه بـا برآمـد صـدد در آمریکا بنابراین .است نداده نشان دیگر هايحوزه در نرمشی هیچ ایران که چرا نداشته

از ایـن  و درآورد خردکننـده تحریمی فشارهاي تحت را ایران خود امنیتی و سیاسی ،اقتصادي ،دیپلماتیک توان

 .کنـد ايمنطقهمسائل  و موشکیبرنامه  ،ايهسته هايمحدودیت شامل ترگسترده توافق به وادار را ایرانطریق، 

 رسـاختزی گـرفتن هدف و پتروشیمی و نفت صنایع ،مرکزي بانک هايتحریم بازگرداندن بر عالوهترامپ  دولت

 از ؛بـود سـابقهبـی آمریکـا و ایران مناسبات تاریخ در که زد رادیکالی اقدامات به ایران صنعتی و اقتصادي ،مالی

 سـلیمانی سـردار تـرور همـه از تـرمهـم و آمریکا تروریستی هايگروه لیست در پاسداران سپاه دادن قرار جمله

  .شدمی محسوب ایران اينطقهم هايسیاست ستون واقع در که ایران قدس سپاه فرمانده

 هـايتالش رغـماسـت. علـی ایـران بـا برجـام از بهتر توافق به سریع رسیدن هدفش که بود کرده اعالم ترامپ

، آمریکـا و ایـران مـذاکرات شـروع بـراي ژاپـن و آلمـان ،فرانسه جمله از مختلف کشورهاي مقامات دیپلماتیک

به دلیل ایجاب می کرد که ایران وارد مذاکره با دولت ترامـپ سیاست مقاومت حداکثري و صبر راهبردي ایران 

 را ایـران طلبانـه استقاللوجهه  توانست می ترامپ متعارف غیر دولت با مذاکره که بود این نمادین دلیلنشود: 

وزیـر  پمپئـو گانـه 12 شـروط در که آمریکا طرفه یک هاي خواسته پذیرش به وادار را ایران و کردهخدشه دار 

 نمایشـی و وريصـ دیـدارهاي کـه بـود ایـن ایران عملگرایانه دلیل .سازد بود شده منعکس آمریکاه وقت خارج

 تجربـه ایـن و شـود منجـر کشـور دو بین توافق به بود نتوانسته عمال شمالیکره رهبر اون جونگ کیم و ترامپ

 بـین مسائل ماهوي و واقعی وفصلحلصوري است تا  و نمایشی دیپلماسی دنبال به بیشتر ترامپ که داد نشان

  .کشور دو

 ایـران به نسبت ترامپ و اوباما حداکثري فشار و درگیرسازي رویکرد دو هر آمریکا حاکمه هیئت نظر از بنابراین

 بـا جـامع توافـق بـه رسیدن و ايغیرهسته هايحوزه بهتسري مذاکرات  یعنی خود اهداف به و هخورد شکست

 رویکردهـاي از تلفیقـی کنـدمی تـالشبایدن  دولت که گفت توانمی تجارب ینا به نگاه با .است نرسیده ایران

 تبدیل را آن و برگردد برجام به دارد تمایل آمریکا طرف یک از ؛کند دنبال ایران برابر در را ترامپ و اوباما دولت

 تـالش ،دیگـر طـرف از .کنـد ایـران موشـکی و ايمنطقه مسائل مانند دیگر مسائل به پرداختن براي سکوي به

در آسـتانه  اکنـون .ببرد بهره ایران از بیشتر امتیازگیري و زنیچانه براي ترامپ دوره يهاتحریم اهرم از کندمی

                                              
1 Engagement  
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احیا یا عـدم احیـاي برجـام را تواند که چه عواملی می است این سوالدور هفتم مذاکرات احیاي برجام در وین 

  مشروط کرده است. 

 وندي و برنز ویلیام سالیوان، جک مانند افرادي جمله از ایران درگیرسازي رویکرد انطرفدار شود برجام احیا اگر

 فشـار ایـران، بـه نسـبت بایـدن دولـت اولویـت داشـت. قاعـدتا خواهنـد بایـدن دولت در را باالتر دست شرمن

  می است. به مذاکرات فرابرجا ایران وادارسازي براي اروپایی متحدان با سازيائتالف طریق از دیپلماتیک

 نباید دولت خواست .است ایران موشکی برنامهو  ايمنطقه مسائل ،برجام مفاد برخی تغییراین مذاکرات شامل 

 بـراي آمریکـا جمهـور رئـیس قـانونی اقدام براي سالههشت  زمانی بازه جمله از برجام مفاد برخی که است این

   .یابد تغییر ایران ايهسته هبرنام زمانی هايمحدودیت و کنگره در هاتحریم لغو تصویب

 عمـده بـازیگران بـین ايمنطقـه قدرت توازن نوعی ایجاد صدد در نباید دولت نیز ايمنطقه مسائل با رابطه در

 هـدف بـا عربستان و ایران امنیتی مذاکرات تداوم از قبال. استاست رژیم اشغالگر و عربستان ،ایران یعنی منطقه

 خواهـد بایـدن دولـت آینـده کارهاي دستور از سوریه و عراق ،یمن انندم ايمنطقه هايحوزه در تنش مدیریت

 ایـن درخواهـد کـرد.  پیـدا افـزایش ایراندر مقابله با  رژیم اشغالگرعمل  استقالل برجام احیاي صورت در .بود

 در امـارات و رژیـم اشـغالگر محوریـت با ایرانی ضد و جویانهمنازعه امنیتیائتالف  که نیست ذهن از دور صورت

 شـکل را ايمنطقـه ترتیبات مدت میان آینده و گیرد قرار عربستان و ایران منازعه و تنش مدیریت محور مقابل

 هـايقـدرت تاثیرگـذاري و نقـش افـزایش ،بـدانیم کاهش به رو خاورمیانه در آمریکا استراتژیک. اگر وزن دهند

 را ایرانـی ضد محور و کرده عمل زعهمنا مدیریت محور نفع به تواندمی احتماالً چین و روسیه مانند دیگر بزرگ

  . دارد نگه حاشیه در

 بازدارنـدگی رویکـرد اسـاس بـر اول حالـت در: داشـت خواهـد وجود ممکن حالت دو شوداحیاء ن مبرجا اگر اما

کنـد و در حرکت می بمب ساخت براي کافی شدهغنی اورانیوم انباشت و تولید سمت به ، ایرانايهسته مشروع

 پرونـده اتمـی انـرژي المللـیبین آژانسکند. در این صورت، به سمت صفر میل می ايهسته گریز زماننتیجه، 

 فشـارهاي و تحریمـی هـايقطعنامـه از جدیـدي دوره و داد خواهـد ارجـاع امنیت شوراي به را ایران ايهسته

 توافـق بـراي دیـدج مـذاکرات گیريشکل احتمال هم ،شرایط این در .شد خواهد آغاز ایران ضد بر دیپلماتیک

 از اسـتفاده نهایـت در و ایران ايهسته برنامه کردن کند براي عملیاتی اقدامات احتمال هم داشت خواهد وجود

  .ایران ايهسته برنامه به سخت ضربه براي نظامی ابزار

 نشـان یاتمـ انـرژي المللـیبین ي معمول و پادمانی آژانـسهابازرسی ولی برود بین از برجام اگر دوم حالت در

ممکـن  صورت این در ،باشد ایران مدت طوالنی ايهسته گریز زمان و ایران ايهسته پیشرفت شدن کند دهنده

 خصـوص بـه ايهسته هايفعالیت بر نظارت و شفافیت موضوع اما ماند خواهد باقی آژانس در ایران پروندهاست 

 البتـه .شـد خواهد تبدیل غرب و ایران روابط درآفرین تنش موضوع به ايهسته نشده اعالم هايفعالیت موضوع

 ابـزار از ایـران هـم داشت خواهد تداوم ایران ضد بر آمریکا هايتحریم هم که بود خواهداین معنا  به دوم حالت

 و موشـکی برنامـه مانند دیگر موضوعات است ممکن اینکه ضمنبرد.  نخواهد ايبهره هیچ خود ايهسته برنامه

 ایـران راهبـردي عقالنیـت لحـاظ به .گیرد قرار ایران ضد بر جدید المللیبین فشارهاي ايمبن ايمنطقه مسائل

 کـه باشـد ایـن ایران گیرانصمیمکند. اما اگر ادراك ت فراهمرا  داخلی اقتصاد تنفس زمینه هاتحریم رفع با باید
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اولویت یافتن مسائل فرابرجامیتقویت رویکرد درگیرسازی ایرانروابط ایران و آمریکا در صورت احیای برجام

تغییر برخی مفاد برجام

مسائل منطقه ای

برنامه موشکی ایران

روابط ایران و آمریکا در صورت 
عدم احیای برجام

بازدارندگی
 مشروع هسته ای

سیاست گریز 
هسته ای صفر

واکنش 
آمریکا و اسرائیل

حساسیت زدایی از 
برنامه هسته ای

بسترزدایی طرح 
مطالبات جدید آمریکا

خرابکاری 
صنعتی

مذاکره جدید
در شرایط جدید

درگیری و جنگ

حمله سایبری

حمله 
پیش دستانه

تحدید اختیاری
برنامه هسته ای

5 

 

 سـاززمینه توانـدمی لقوهبـا و شـده منجـر ايهسته حوزه در ایران راهبردي هايظرفیت تخریب عامل به برجام

 خواهد ایران قدرت عوامل تضعیف به منجر برجام احیاي بنابراین ،شود ايمنطقه و موشکیي هاظرفیت تخریب

 امـا گذاشـت کنـار رسمی شکل به را برجام توانمی دیدگاه این اساس بر .شود گذاشته کنار باید بنابراین و شد

 برنامـه از هـم یعنـی داشـت نگه برجام در شده پذیرفته کمابیش سطح در را ایران ايهسته برنامه سرعت عمالً

 بـین از را آمریکـا توسـط جدیـد مطالبات طرح زمینه برجامخروج از  با هم کرد زداییحساسیت ایران ايهسته

  این موارد در نمودارهاي زیر قابل مشاهده است.  .برد
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  و اروپاروابط ایران 

جدایی از مالحظات  ،2016از ورود به بازار ایران بعد از اجراي برجام در سال هاي اروپایی قبال شرکتاست 

ها بود که حاکمیت ایران از ناشی از این برداشت اروپایی ، عمدتاًمیلیونی 80اقتصادي براي حضور در یک بازار 

مسیر خواهد میکرده است و با جهان را باز سازنده هاي میانه روانه حسن روحانی بابت تعامل طریق سیاست

   .متفاوتی از گذشته را در پیش گیرد

روي ایران در حوزه سیاست خارجی را توانست انگیزه میانههاي اروپایی در ایران میحضور شرکتاز این منظر، 

هاي دیگر ها در حوزههاي اقتصادي برجام زمینه تعدیل سیاستایران از فرصتمند شدن تقویت کرده و با بهره

 از برجام این امیدها را به باد داد.  آمریکاهاي دولت ترامپ و نهایتاً خروج شود. اما تحریمرا فراهم 

به هاي اروپایی شرکت، آمریکاهاي ثانویه لغو یا تعلیق تحریمیعنی برجام  در صورت احیايدر شرایط کنونی و 

است که با توجه به تجربه دوره ترامپ و اما ابهام اینج .امکان حضور در اقتصاد ایران را خواهند داشتطور بالقوه 

چه مالحظاتی درباره بازگشت به اقتصاد ایران خواهند هاي اروپایی هاي اروپایی از ایران شرکتخروج شرکت

نحوه تعامل اروپا  ؛گذار استعامل تاثیردو هاي اروپایی با ایران تابعی از رفتار شرکت رسد کهداشت. به نظر می

 . آینده ایراندولت ی از لّ تصویر کو  آمریکاو 

 آمریکامالی ها براي ایجاد کانال مالی مستقل از نظام رغم همه تالشاند که علیها به تجربه دریافتهاروپایی 

 آمریکاداري نتوانستند در مقابل فشارهاي تحریمی وزارت خزانه با ایران مانند اینستکساقتصادي راي کار ب

این تجربه  .حضور در اقتصاد ایران را به لقاي آن بخشیدندعطاي ي اروپایی هاشرکت . بنابراینمقاومت کند

، هاي مخالفان باید مانند ترامپشکست خورده همچنان پیش چشم اروپاییان است و با شاخ و شانه کشیدن

نابراین . بدو چندان هم شده است آمریکاقدرت در ها از آینده ترس و نگرانی اروپایی ، تام کاتن و دیگرانپمپئو

هاي ي و تحقیرشدگیژي ترمیم خواهد شد اما فشارهاي پرستیتا حداگرچه روابط فراآتالنتیک در دوره بایدن 

 تأثیرگذار خواهد بود. ترامپ نسبت به اروپا به سادگی قابل جبران نیست و بر روابط دو سوي اقیانوس اطلس 

 .نخبگان سیاسی و اجتماعی اروپاستدر میان  نسبتاً منفی از دولت آینده ایرانمانع بزرگ بعدي، تصویر  

باالیی  هاي سیاسی فاقد مشروعیتبا رژیماروپا عملگرایانه اروپا نشان داده است که  هاياگرچه سیاست

هاي مخالف ایران در اروپا رسد که البیکنند اما به نظر میال سیسی در مصر کار میژنردموکراتیک مانند رژیم 

از دولت رئیسی به کار خواهد بست و تصویرسازي منفی تمام تالش خود را براي  رژیم اشغالگربه خصوص البی 

   .خواهد کرداجرا جدیدي را در این راستا سیاسی هاي پروژه

اهریمنی از دولت  هاياز توان خنثی سازي تصویرسازي بنابراین طرفداران گشایش روابط با ایران در اروپا، باید

بنابراین روابط ایران و براي تسهیل کار با ایران برخوردار باشند. اسی و اجتماعی سازي سیآینده ایران و اقناع

و تصویر کالن از دولت آینده ایران احتماًال دستخوش نوسانات زیاد خواهد  آمریکااروپا تحت تاثیر روابط اروپا و 

توان چندان ت بنابراین نمیبود و اروپا سیاست صبر و انتظار را در قبال دولت جدید ایران در پیش خواهد گرف

 .هاي بزرگ اروپایی به ایران سرازیر شوندامیدوار بود که بعد از احیاي احتمالی برجام شرکت

هاي حالت تعلیق در خواهد آمد، تحریم برجام، روابط سیاسی ایران و اتحادیه اروپا بهاحیاي  عدم اما در صورت 

هاي قبلی اضافه شوند. هاي حقوق بشري جدید به تحریمسا تحریماتحادیه اروپا مجدداً احیا خواهند شد و چه ب
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موانع روابط ایران و اروپا 
در صورت احیای برجام

البی های ضدایرانی
 در کشورهای اروپایی

نحوه تعامل اروپا و آمریکا

تصویرسازی منفی از دولت 
آینده ایران

افزایش تحریم های 
حقوق بشری

ترمیم شکاف های 
دوران ترامپ

ترس از تکرار
 تجربه ترامپ

روابط ایران و آمریکا در صورت 
عدم احیای برجام

فشارهای هماهنگ
 اروپا و آمریکا بر ایران

بازگشت مجدد تحریم های
اتحادیه اروپا بر ضد ایران

سیاست تنبیه حداکثری و 
تشویق حداقلی بر ضد ایران

تعلیق روابط سیاسی 
ایران و اتحادیه اروپا

7 

 

سازي ایران به مذاکره و مصالحه باز تشویق و تنبیه همزمان براي واداراین صورت اروپا به سیاست سنتی  در

هاي دیپلماتیک مشترك دستورکار ن،با توجه به نزدیکی روابط اروپا با دولت باید رودو انتظار می خواهد گشت

 گرفت. قرار خواهد مبناي عمل به ایران  هماهنگ هايبراي فشار آمریکاوپا و ار
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  بنديجمع

 خواهـد مـدت میـان و مـدت کوتاه درو اروپا  آمریکا با ایران روابط بخشتکوین عامل احیاي برجام عدم احیا یا

 موضـوع و شـد خواهـد تقویـت و اروپـا آمریکا در مجددا ایران درگیرسازي رویکرد برجام احیاي صورت بود. در

در ایـن  گرفـت. خواهـد قـرار آمریکـااروپا و  کار دستور در موشکی و ايمنطقه مسائل، برجام مفاد برخی تغییر

موانع جدّي بر سر راه تعامل ایـران متصور نیست و در عین حال،  آمریکاصورت، گشایش جدّي در روابط ایران با 

  کرار تجربه ترامپ و تصویرسازي منفی از دولت ابراهیم رئیسی. و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از ت

 مشـروع بازدارنـدگی رویکـرد اسـاس برجام، دو گزینـه متصـور اسـت: اول، ایـران بـر احیاي عدم صورت دراما 

 ايهسـته بمب ساخت آستانه دررا در پیش خواهد گرفت و ممکن است اي صفر گریز هسته، سیاست ايهسته

مواجه خواهد شـد و  و اتحادیه اروپا امنیت شوراي جدید تحریمی هايقطعنامه باایران  حالت ینا در گیرد. قرار

 شود خارج رسماً برجام از ایران که است این دوم حالتدو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما 

اي از برنامـه هسـتههم که  رویکرد این با دارد نگه برجام سطح در کمابیش را خود ايهسته برنامه عمل در ولی

ببـرد. ایـن  بـین از را آمریکا توسط جدید مطالبات طرح زمینه برجام، از خروج با زدایی کند همخود حساسیت

   ست.آمریکانفی مذاکره با  نگاه بر مبتنی و فاقد عقالنیت راهبردي رویکرد


