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ران به اندک زمانی پس از تأیید پایبندی ای

که معمواًل  ژوئیه 17/تیرماه 26تعهدات برجام در 

پذیرد، طرح بار صورت میروز یک 90هر 

عنوان شمالی تحتهای روسیه، ایران و کرهتحریم

قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق "

 3در مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ  "هاتحریم

رأی  3رأی موافق و  419ژوئیه با  25/مرداد

تصویب رسید. تشدید فزاینده مخالف به

ای، تحکیم و تقویت متحدان های غیرهستهیمتحر

عرب منطقه در قبال ایران و تالش برای 

صهیونیستی و گام رژیم -عربیسازی ائتالف

سازی جهانی علیه ایران برداشتن در مسیر اجماع

در موضوعاتی همچون آزمایش موشکی ایران از 

ناپذیر دولت ترامپ برای جمله اقدامات پایان

باشد، موضوعاتی تر برجام میتضعیف هرچه بیش

وجود آمدن ابهامات بسیاری در که موجب به

خصوص آینده برجام شده است. با توجه به 

اقدامات اخیر ترامپ مبنی بر دستور تشکیل 

سفید برای بررسی برجام برای گروهی در کاخکار

خارجه آمریکا گزارش سه ماهه سوم و اعالم وزارت

نی برجام تا اواخر مبنی بر احتمال اتمام بازبی

تابستان، باید دید چه سناریوهایی در رابطه با 

آینده برجام مطرح است. سناریوی نخست: با 

های موشکی ایران و مطرح کردن توجه به آزمایش

های ایران نشدن تالشاتهاماتی مبنی بر متوقف

های ای و فناوریهای هستهبرای پیگیری سالح

لی ترامپ، تأکید پیشرفته موشکی، تاکتیک احتما

« بازرسی سرزده»و پافشاری بر استفاده از شرط 

باشد که به بازرسان اجازه مندرج در توافق می

مشکوک و اصطالح بهدسترسی به هرگونه مراکز 

های نشده مرتبط با فعالیتتأسیسات اعالم

منظور کشف و جلوگیری از سازی را بهغنی

امتناع  دهد تا درصورتهرگونه فریب احتمالی می

به توافق  مانپایبندی کشوراز ارائه دسترسی، عدم

را اعالم نماید. اما باید دید این اقدام واشنگتن به 

زنی بیشتر با یک از این مسیرها یعنی چانهکدام

سایر طرفین توافق برای بازنگری، همکاری 

صهیونیستی و کشورهای عربی تر با رژیمنزدیک

مالی علیه ایران از منطقه برای هرگونه اقدام احت

جمله حمله محدود و هدفمند به تأسیسات 
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المللی در ای، یا انزوای آمریکا در سطح بینهسته

. همراهی طرفین توافق ختم خواهد شدنتیجه عدم

که دولت ترامپ در پایان صورتیسناریوی دوم: در

دوره بازبینی برجام تصمیم به کنار گذاشتن توافق 

پاره کردن توافق براساس عبارتی با ایران )به

اظهارنظرهای وی در دوران کارزار انتخابات 

جمهوری( بگیرد، احتمااًل راهکارهایی برای ریاست

اقدام متقابل ایران درنظر خواهند گرفت که اعمال 

های اقتصادی با هدف افزایش تأثیر مجدد تحریم

روانی بر افکارعمومی ایران و تشدید فشارهای 

وقت، اتخاذ مواضع سخت و داخلی علیه دولت 

ای ایران در سوریه، عراق، علیه نفوذ منطقه جدی

تواند از جمله لبنان، و در نهایت اقدام نظامی می

مجموع، از سناریوهای احتمالی درارد باشد. این مو

این استنباط ، مطروحه پیرامون آینده برجام

گردد که ترامپ برای از بین بردن توافق حاصل می

های با دشواریو بازگشت به گزینه نظامی  با ایران

سیاست  طورکلی،بسیاری مواجه خواهد بود. به

های جدید علیه روسیه، آمریکا در اعمال تحریم

« اول آمریکا»شمالی، حاصل سیاست ایران و کره

و با هدف تأمین امنیت اقتصادی این کشور 

ویژه صورت پذیرفته است. باید توجه داشت که به

ی جدید علیه روسیه، فشار اقتصادی هاتحریم

ای را بر کشورهای اروپایی وارد خواهد کرد فزاینده

دنبال استفاده رسد که دولت ترامپ بهنظر میو به

از اهرم فشار اقتصادی بر اروپا برای همراهی و 

آنها با آمریکا است.  و اقتصادی همسویی سیاسی

برای دنبال راهی در رابطه با برجام نیز ترامپ به

اعالم نقض توافق از سوی ایران و اعالم 

پایبندی این کشور است. از شواهد امر عدم

پاره کردن برجام گزینه یا پیداست که نقض، لغو 

موردنظر آمریکا در مقابل ایران نیست چراکه 

ویژه دنبال جلب همراهی طرفین توافق بهآمریکا به

با  ای که جزها در امر برجام است، مسئلهاروپایی

 میسر نخواهد شد. و سیاسی فشار اقتصادی

 


