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1. مقدمه 
ــز  ــوالت چالش برانگی ــاز تح ــران، زمینه س ــه ای ــور علی ــن کش ــارهای ای ــدید فش ــام و تش ــکا از برج ــروج امری خ

ــدات  ــی از تعه ــش بزرگ ــکا، بخ ــروج امری ــا خ ــت. ب ــوده اس ــران ب ــایر بازیگ ــط س ــام توس ــرای برج ــد اج در فراین

ــکا  ــروج امری ــاه از خ ــت 15 م ــا گذش ــد. ب ــدن بازمانده ان ــرآورده ش ــا از ب ــدات اروپ ــامل تعه ــام ش ــادی برج اقتص

ــورهای  ــه کش ــی ک ــا قدم ــق، تنه ــن تواف ــران در ای ــع ای ــظ مناف ــه حف ــی ب ــای اروپای ــدرت ه ــد ق ــام و تاکی از برج

اروپایــی برداشــته اند، تاســیس ســازوکار »اینســتکس« بــوده کــه بــا چالش هــای حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی 

ــرایط  ــن ش ــدارد. بنابرای ــران را ن ــته های ای ــن خواس ــیل تامی ــه پتانس ــت؛ ک ــه اس ــددی مواج ــردی متع و کارک

ــده  ــود ش ــته ای خ ــدات هس ــام تعه ــه انج ــور ب ــا مجب ــران نه تنه ــوب آن، ای ــه در چهارچ ــده ک ــم ش ــری فراه نابراب

ــن  ــت. ای ــه اس ــام، مواج ــای برج ــل از امض ــه دوران قب ــبت ب ــی نس ــخت تری، حت ــی س ــرایط تحریم ــا ش ــه ب بلک

ــدات  ــی از تعه ــت 1398، برخ ــران در روز 18 اردیبهش ــی ای ــت مل ــی امنی ــورای عال ــا ش ــد ت ــث ش ــئله باع مس

هســته ای خــود شــامل »عــدم عبــور از محدودیــت 300 کیلوگرمــی در ذخایــر اورانیــوم غنی شــده بــا غنــای 3.67 

درصــدی« و همچنیــن »عــدم عبــور از آســتانه ذخیــره 130 تنــی آب ســنگین« را متوقــف کنــد و در فــاز بعــدی نیــز 

ــناریوهای  ــی از س ــی برخ ــن بررس ــا ضم ــت ت ــده اس ــاش ش ــتار ت ــن نوش ــرد. در ای ــذف ک ــازی را ح ــقف غنی س س

ممکــن و محتمــل در زمینــه توقــف تعهــدات هســته ای، بــه تحلیــل راهبــردی آینــده ایــن موضــوع نیــز پرداختــه 

شــود. 
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2. توقف برخی از تعهدات هسته ای ایران: سناریوهای ممکن و محتمل 
ــت  ــن سرنوش ــته ای و همچنی ــدات هس ــف تعه ــران در توق ــش ای ــای کن ــر پیامده ــذار ب ــی اثرگ ــل اساس عوام

ــد:  ــام عبارت ان برج

ــادی  ◄ ــی و اقتص ــی، سیاس ــدات حقوق ــه تعه ــل ب ــی در عم ــای اروپای ــتقل قدرت ه ــزان اراده مس می

ــام؛  برج

میزان اراده سیاسی ایران در پاسخ راهبردی خود به سایر اعضای برجام؛  ◄

میزان اراده واقعی امریکا در تشدید فشارها و یا بازگشت به فرایند مذاکرات برجامی.  ◄

ــر،  ــال اخی ــادی دو س ــی و اقتص ــای سیاس ــد رخداده ــن رون ــوق و همچنی ــه ف ــه گان ــل س ــی عوام ــه طورکل ب

باعــث مطــرح شــدن ســه ســناریو در مــورد سرنوشــت برجــام شــده اســت کــه هرکــدام از ســطح امــکان پذیــری، 

ــتند.  ــوردار هس ــی برخ ــت متفاوت ــوع و مطلوبی ــال وق احتم

2-1. سناریوی اول: حفظ برجام و بازگشت امریکا به مذاکرات 

ــث  ــه بح ــوان ب ــت، می ت ــده اس ــرح ش ــناریو مط ــن س ــوع ای ــال وق ــرای احتم ــه ب ــی ک ــواهد سیاس ــه ش از جمل

ــل  ــی امانوئ ــوی تلفن ــرد. گفت وگ ــاره ک ــوی اش ــود عل ــط محم ــا توس ــف تحریم ه ــورت توق ــره در ص ــی مذاک بررس

ــام،  ــرات برج ــه مذاک ــکا ب ــت امری ــال بازگش ــه احتم ــه ب ــور فرانس ــاره رئیس جمه ــی و اش ــن روحان ــرون و حس مک

ــط  ــئله توس ــن مس ــد ای ــد. تایی ــام ش ــرات برج ــه مذاک ــکا ب ــی امری ــت احتمال ــدن بازگش ــرح ش ــث مط ــددا باع مج

عبــاس عراقچــی، بــا تاکیــد بــر امکان پذیــری مذاکــرات بــا 1+5 و همچنیــن اشــاره عبــاس موســوی )ســخنگوی 

وزارت امــور خارجــه( بــه طــرح »فریــز در برابــر فریــز«، جدیــت بیشــتر ایــن ســناریو را نشــان داد. براســاس طــرح 

ــران،  ــته ای ای ــای هس ــدید فعالیت ه ــف تش ــان توق ــکا و همزم ــای امری ــف تحریم ه ــز، توق ــر فری ــز در براب فری

مبنایــی بــرای آغــاز مذاکــرات مجــدد برجــام بــا حضــور امریــکا خواهــد بــود. در شــرایط کنونــی، چندیــن مســئله 

ــرد:  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــن، م ــای ممک ــی از گزینه ه ــوان یک ــه عن ــناریو ب ــن س ــا ای ــت ت ــده اس ــث ش باع

از جملــه مهمتریــن دالیــل مطــرح شــدن ایــن ســناریو، عــدم تــوان و اراده مســتقل اروپــا در عمــل  ◄

بــه تعهــدات تصریــح شــده در پیوســت 2 برجــام در زمینه هــای مختلــف مربــوط بــه فــروش نفــت، 

ــت.  ــع و...، اس ــی، صنای ــرمایه گذاری خارج ــا، س ــزات گران به ــیمی، فل ــی، پتروش ــات مال ارتباط

ایــن عامــل باعــث شــده تــا کشــورهای اروپایــی بیشــتر بــه دنبــال اقناع ســازی امریــکا و ایــران در 

مســئله برجــام باشــند تــا ایجــاد چالــش بــا هریــک از دو کشــور. 

ــی  ◄ ــت خارج ــت های سیاس ــن بن بس ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــران ب ــئله ای ــر، مس ــی دیگ از طرف

امریــکا در دوران ترامــپ طــرح شــده اســت و ایــن مســئله بــه دســتاویزی بــرای رقبــای انتخاباتــی 
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ترامــپ، در حملــه بــه وی تبدیــل شــده اســت تــا جایــی کــه حتــی ممکــن اســت بــا تشــدید بحــران 

برجــام، منجــر بــه تضعیــف موقعیــت ترامــپ در انتخابــات 2020 شــود. امریــکا همچنیــن از تمامــی 

ــی  ــرایط کنون ــت و در ش ــرده اس ــتفاده ک ــران اس ــه ای ــود علی ــی خ ــای غیرنظام ــا و اهرم ه ابزاره

ابزارهــای کمتــری بــرای تشــدید فشــارها علیــه ایــران در اختیــار دارد. 

ــی  ◄ ــه اصل ــن دو مطالب ــال تامی ــه دنب ــده و ب ــدیدی ش ــی ش ــارهای تحریم ــل فش ــم متحم ــران ه ای

ــه  ــکا ب ــم ورود امری ــران ه ــتا ای ــن راس ــت. در همی ــی اس ــادالت مال ــت و تب ــروش نف ــی ف ــود یعن خ

ــت.  ــه اس ــا پذیرفت ــو تحریم ه ــه لغ ــروط ب ــی و مش ــورت تلویح ــه ص ــام را ب ــرات برج مذاک

ــناریوی اول دو نقطــه ضعــف اساســی دارد کــه احتمــال  بــا وجــود اســتدالالت و شــواهد سیاســی مذکــور، س

ــی دهــد:  ــت آن را کاهــش م وقــوع و همچنیــن مطلوبی

ــت  ◄ ــزار سیاس ــک اب ــم از ی ــر، تحری ــه اخی ــکا: در دو ده ــط امری ــا توس ــو تحریم ه ــن لغ ــال پایی احتم

ــرده  ــدا ک ــا پی ــکا ارتق ــی امری ــت خارج ــای سیاس ــتراتژیک در راهبرده ــزار اس ــک اب ــه ی ــی ب خارج

ــد.  ــش می ده ــکا را کاه ــط امری ــران توس ــه ای ــا علی ــر تحریم ه ــو موث ــال لغ ــئله احتم ــن مس ــت. ای اس

ــا  ــر تقریب ــال اخی ــکا در دو س ــت امری ــکا: دول ــران و امری ــن ای ــته ای-تحریمی بی ــادل هس ــه در تع ــدم موازن ع

از تمامــی ابزارهــای سیاســی و اقتصــادی خــود بــرای اعمــال فشــار بــر ایــران اســتفاده کــرده و از نظــر اقتصــادی 

ایــران را در موضــع ضعیف تــری قــرارداده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــران در زمینــه فعالیت هــای هســته ای 

ــل از  ــران در دوران قب ــدی ای ــازی 20 درص ــال غنی س ــوان مث ــه عن ــت. ب ــته اس ــی برداش ــد گام ابتدای ــا چن تنه

ــاز  ــای امتی ــرات و اعط ــه مذاک ــل در زمین ــای مقاب ــه طرف ه ــار ب ــال فش ــی در اعم ــش مهم ــام، نق ــای برج امض

ــای  ــه طرف ه ــاری را ب ــن فش ــل چنی ــت تحمی ــدی، ظرفی ــازی 4.5 درص ــی غنی س ــرایط کنون ــه در ش ــت ک داش

ــت.  ــد داش ــران نخواه ــع ای ــی در تقویــت مواض ــک چندان ــذا کم ــدارد و ل ــل ن مقاب
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 تحریم از یک ابزار سیاست خارجی به یک ابزار : در دو دهه اخیر، امریکاها توسط احتمال پایین لغو تحریم

ها علیه این مسئله احتمال لغو موثر تحریم. ارتقا پیدا کرده است امریکادر راهبردهاي سیاست خارجی استراتژیک 

  .دهدامریکا را کاهش میایران توسط 

  در دو سال اخیر تقریبا از تمامی ابزارهاي  امریکات دول: امریکابین ایران و  تحریمی-ايموازنه در تعادل هستهعدم

تري ر اقتصادي ایران را در موضع ضعیفسیاسی و اقتصادي خود براي اعمال فشار بر ایران استفاده کرده و از نظ

به برداشته است.  ابتداییگام  چنداي تنها هاي هستهلی است که ایران در زمینه فعالیتداده است؛ این در حاقرار

اي ه، نقش مهمی در اعمال فشار به طرفدر دوران قبل از امضاي برجامایران درصدي  20سازي غنیعنوان مثال 

رفیت تحمیل ، ظدرصدي 4,5سازي غنیداشت که در شرایط کنونی و اعطاي امتیاز مقابل در زمینه مذاکرات 

  ندانی در تقویت مواضع ایران نخواهد داشت.کمک چ لذا هاي مقابل ندارد وچنین فشاري را به طرف

 

  حفظ برجام با اروپا: دومسناریوي . 2-2

به تعهدات حقوقی، سیاسی و اقتصادي خود هاي اروپایی یا آن قدرت چهارچوبحفظ برجام است که در سناریو  دومین

 اي ایران ازاز قبیل خروج خودکار پرونده هستهایران به دالیلی  و یا حتی در صورت عدم عمل اروپا، عمل خواهند کرد

 چهارچوبدر  هاي آتی، همچنان به برجام پایبند خواهد ماند.هاي تسلیحاتی در سالشوراي امنیت و همچنین لغو تحریم

دسترسی به درآمدهاي و  سطح فروش نفت افزایشحداقلی ایران از جمله  مطالباتبرخی از ممکن است این سناریو 

ا موقعیت فعلی امریک
در مذاکرات احتمالی

موقعیت فعلی ایران 
در مذاکرات احتمالی

موقعیت ایران در 
مذاکرات برجام

موقعیت امریکا در 
مذاکرات برجام

  تعادل در موقعیت ایران در مذاکرات برجام و مذاکرات احتمالی در آینده
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2-2. سناریوی دوم: حفظ برجام با اروپا 

ــی،  ــدات حقوق ــه تعه ــا ب ــی ی ــای اروپای ــوب آن قدرت ه ــه در چهارچ ــت ک ــام اس ــظ برج ــناریو حف ــن س دومی

ــی از  ــه دالیل ــران ب ــا، ای ــل اروپ ــدم عم ــورت ع ــی در ص ــا حت ــرد و ی ــد ک ــل خواهن ــود عم ــادی خ ــی و اقتص سیاس

ــلیحاتی در  ــای تس ــو تحریم ه ــن لغ ــت و همچنی ــورای امنی ــران از ش ــته ای ای ــده هس ــودکار پرون ــروج خ ــل خ قبی

ــی  ــت برخ ــن اس ــناریو ممک ــن س ــوب ای ــد. در چهارچ ــد مان ــد خواه ــام پایبن ــه برج ــان ب ــی، همچن ــال های آت س

ــی از  ــای صادرات ــه درآمده ــی ب ــت و دسترس ــروش نف ــطح ف ــش س ــه افزای ــران از جمل ــی ای ــات حداقل از مطالب

کانــال احتمالــی اینســتکس تامیــن  شــود. انتخــاب ایــن راهبــرد از جانــب اروپــا بــه ایــن معنــی خواهــد بــود کــه 

ــوب  ــا در چهارچ ــد. اروپ ــت کرده ان ــکا مخالف ــای امری ــا تحریم ه ــت ب ــل و به صراح ــی در عم ــای اروپای قدرت ه

ــران  ــه ای ــی را ب ــرده و امتیازات ــل ک ــام ح ــترک برج ــیون مش ــه کمیس ــاع ب ــدون ارج ــئله را ب ــا مس ــناریو، ی ــن س ای

اعطــا خواهــد کــرد و یــا پــس از ارجــاع بــه کمیســیون برجــام و یــا حداکثــر شــورای وزیــران، مســئله را بــه شــورای 

ــد داد.  ــاع نخواه ــت ارج امنی

ــهریور  ــاال در ش ــه احتم ــزارش 16 ک ــاص گ ــور خ ــی )به ط ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــی آژان ــای آت گزارش ه

مــاه منتشــر می شــود( در مــورد پایبنــدی یــا عــدم پایبنــدی ایــران بــه برجــام و یــا احتمــاال میــزان عــدم پایبنــدی 

ایــران بــه تعهــدات هســته ای، از اهمیــت بســیاری در ســطح و شــدت واکنــش اروپــا برخــوردار خواهــد شــد. در 

ــت، از  ــورای امنی ــه ش ــران ب ــده ای ــاع پرون ــوان ارج ــود ت ــا وج ــی ب ــای اروپای ــناریوی دوم، قدرت ه ــوب س چهارچ

ایــن اقــدام امتنــاع خواهنــد کــرد تــا از پتانســیل اعمــال فشــار بــر ایــران برخــوردار بــوده و مانــع از تبدیــل ایــران از 

یــک بازیگــر تحــت کنتــرل )در قالــب برجــام( بــه بازیگــر ســرکش ) Rogue State( )بــه تعبیــر اروپایی هــا( شــوند. 

ــران  ــده ای ــاع پرون ــای ارج ــد، هزینه ه ــش می ده ــناریو را افزای ــن س ــوع ای ــال وق ــه احتم ــی ک ــه دالیل از جمل

بــه شــورای امنیــت اســت. اگــر پرونــده ایــران بــه شــورای امنیــت ارجــاع شــود، بــا توجــه بــه مکانیســم ماشــه 

ــین  ــی پیش ــای تحریم ــی قطعنامه ه ــو تمام ــق وت ــتفاده از ح ــا اس ــود ب ــد ب ــادر خواه ــی ق ــکا به تنهای ــه امری و اینک

ســازمان ملــل را از حالــت تعلیــق خــارج ســازد، قدرت هــای اروپایــی ابتــکار عمــل را در برجــام از دســت داده، در 

ــن  ــیه و چی ــت روس ــد مخالف ــز می توان ــر نی ــل دیگ ــد. دلی ــره می زنن ــکا گ ــت امری ــه خواس ــت آن را ب ــل سرنوش عم

بــه عنــوان اعضــای برجــام بــا ارجــاع پرونــده ایــران بــه شــورای امنیــت باشــد، هرچنــد فعال ســازی مکانیســم 

ماشــه تنهــا بــه خواســت یــک کشــور عضــو برجــام بســتگی دارد. 

در مقابــل از جملــه دالیلــی کــه تحقــق ایــن ســناریو را تضعیــف می کنــد، ضعــف در اراده، تــوان و 

وابســتگی های ســاختاری اقتصــادی اروپــا بــه امریــکا اســت. ذکــر ایــن نکتــه نیــز الزم اســت کــه یــک میلیــون 

ــود  ــامل می ش ــاره را ش ــن ق ــی ای ــت مصرف ــد از کل نف ــر از 5 درص ــا، کمت ــه اروپ ــران ب ــی ای ــت صادرات ــکه نف بش

ــر  ــت. عاوه ب ــوار نیس ــود، دش ــا می ش ــه ادع ــان ک ــا، آنچن ــرای اروپ ــران ب ــت از ای ــدار نف ــن مق ــد ای ــد خری و تعه
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ــن  ــاره در تضمی ــن ق ــای ای ــوان دولت ه ــدم ت ــا و ع ــاد اروپ ــودن اقتص ــی ب ــتدالل خصوص ــورد اس ــن در م ای

ــورها  ــن کش ــی از ای ــاد برخ ــی از کل اقتص ــا دولت ــی ی ــش عموم ــهم بخ ــای س ــه آماره ــوان ب ــی، می ت حاکمیت

اشــاره کــرد. در بریتانیــا 25 درصــد، در فرانســه 30 درصــد، در آلمــان 24 درصــد، در ایتالیــا 19 درصــد و در اســپانیا 

ــش  ــهم بخ ــا س ــده ای از اروپ ــش عم ــن در بخ ــتند. بنابرای ــی( هس ــی )عموم ــش دولت ــاغل، در بخ ــد مش 18 درص

دولتــی و عمومــی حــدود 20 درصــد از کل اقتصــاد ایــن کشــورها اســت. بایــد بــه ایــن مســئله نیــز اشــاره کــرد کــه 

ــوز  ــی هن ــته اند، ول ــت داش ــاه فرص ــش از 15 م ــود بی ــی خ ــدات برجام ــه تعه ــل ب ــرای عم ــی ب ــای اروپای قدرت ه

ــری را  ــدام موث ــام اق ــوان انج ــم ت ــی ه ــای آت ــیار در ماه ه ــال بس ــه احتم ــذا ب ــد؛ ل ــام نداده ان ــی انج ــدام ملموس اق

ــت.  ــد داش نخواهن

ــطح  ــش س ــر افزای ــی دیگ ــه عبارت ــت. ب ــام اس ــظ برج ــرای حف ــران ب ــت ای ــاش دول ــا ت ــی ام ــه اساس نکت

ــایر  ــه س ــرم ب ــخی ن ــته ای، پاس ــدات هس ــف تعه ــاز دوم توق ــد در ف ــه 4.5 درص ــد ب ــازی از 3.67 درص غنی س

اعضــای برجــام در قبــال عــدم عمــل بــه تعهداتشــان اســت و لــذا حــاوی یــک پیــام روشــن مبنی بــر اراده دولــت 

ایــران در حفــظ برجــام اســت. ایــن واقعیــت کــه دولــت ایــران خواهــان حفــظ برجــام اســت، ســناریوی دوم را بــه 

ــت.  ــرده اس ــل ک ــناریو تبدی ــن س محتمل تری

2-3. سناریوی سوم: فروپاشی برجام 

ــی  ــادی و حقوق ــی، اقتص ــدات سیاس ــه تعه ــل ب ــدم عم ــا در ع ــه اروپ ــداوم روی ــورت ت ــوم در ص ــناریوی س س

خــود در برجــام و ورود ایــران بــه فازهــای بعــدی توقــف تعهــدات هســته ای رخ خواهــد داد. در ایــن چهارچــوب به 

احتمــال بســیار، بعــد از انتشــار گــزارش 16 آژانــس، یکــی از قدرت هــای اروپایــی برجــام )به صــورت انفــرادی و 

یــا مشــترک بــا ســایر کشــورها(، شــکایتی را علیــه ایــران در کمیســیون مشــترک برجــام تنظیــم خواهنــد کــرد کــه 

در شــرایط کنونــی بریتانیــا بــا توجــه بــه وابســتگی بیشــتر بــه امریــکا، فشــارهای سیاســی و دیپلماتیــک امریــکا 

بــر ایــن کشــور، مســئله برگزیــت، شــرایط سیاســی داخلــی آن و رقابت هــای حزبــی، از بیشــترین پتانســیل بــرای 

ارجــاع پرونــده ایــران بــه شــورای امنیــت برخــوردار اســت.

ــترک  ــیون مش ــران از کمیس ــده ای ــه پرون ــا چندماه ــدی دو ی ــی فراین ــت ط ــناریو در نهای ــن س ــوب ای  در چهارچ

ــت  ــورای امنی ــود و در ش ــاع داده می ش ــل ارج ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــپس ب ــران و س ــورای وزی ــه ش ب

ــن  ــت؛ ای ــروف اس ــه مع ــم ماش ــه مکانیس ــه ب ــود ک ــه می ش ــم گرفت ــا« تصمی ــدد تحریم ه ــو مج ــرای »لغ ــز ب نی

فراینــد منجــر بــه لغــو قطعنامــه 2231 و بازگشــت خــودکار تمامــی قطعنامه هــای تحریمــی ســازمان ملــل شــامل 

ــران  ــروج ای ــه خ ــر ب ــت منج ــه در نهای ــود ک ــای 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 می ش قطعنامه ه

ــد.  ــد ش ــی آن خواه ــام و فروپاش از برج



توقف تعهدات هسته ای ایران: سناریوهای ممکن و تحلیل راهبردی آینده برجام 8

3. تحلیل راهبردی 

ــو  ــران« از یک س ــته ای ای ــای هس ــامل »فعالیت ه ــی ش ــوع اساس ــورد دو موض ــی در م ــوال توافق ــام اص برج

ــام،  ــادی برج ــاز اقتص ــش امتی ــا کاه ــذا ب ــت. ل ــوده اس ــر ب ــوی دیگ ــرب« از س ــادی غ ــای اقتص و »تحریم ه

ــئله  ــران در مس ــردی ای ــخ راهب ــند. پاس ــته ای می باش ــه هس ــا در عرص ــز عمدت ــران نی ــش روی ای ــای پی گزینه ه

ــتند:  ــم هس ــور مه ــار مح ــده چه ــذاری دربردارن ــرای اثرگ ــام ب برج

ــل  ◄ ــای مقاب ــرای طرف ه ــه را ب ــد و هزین ــطح تهدی ــترین س ــته ای بیش ــز هس ــته ای: گری ــز هس گری

ــور  ــن مح ــر ای ــز ب ــز متمرک ــردی نی ــخ راهب ــطح دوم پاس ــران در س ــز ای ــی تمرک ــه اصل دارد و نقط

ــدودی در  ــا ح ــز ت ــته ای نی ــای هس ــایر محدودیت ه ــع س ــازی و رف ــطح غنی س ــش س ــت. افزای اس

ــد.  ــته ای بوده ان ــز هس ــش گری ــتای کاه راس

ــته ای  ◄ ــرایط هس ــه ش ــت ب ــا دوره بازگش ــت ت ــاش اس ــران در ت ــاس آن ای ــه براس ــت پذیری: ک برگش

ایــران بــه قبــل از برجــام را کاهــش دهــد. بنابرایــن ایــران بیشــتر بــر اقداماتــی تاکیــد کرده اســت که 

برگشــت پذیری طوالنی تــری دارنــد تــا در شــرایط الزم همچــون ارجــاع پرونــده ایــران بــه شــورای 

امنیــت و یــا فروپاشــی برجــام در کمتریــن زمــان ممکــن فراینــد برگشــت پذیری طــی شــود. 

ــران در  ◄ ــته ای ای ــدات هس ــی از تعه ــل توجه ــش قاب ــتی آزمایی بخ ــه راس ــتی آزمایی: گرچ راس

ــته ای،  ــه هس ــودن برنام ــز ب ــر صلح آمی ــران ب ــد ای ــه تاکی ــه ب ــا توج ــا ب ــکیل داده، ام ــام را تش برج

ــه  ــر اینک ــد، مگ ــش ده ــتی آزمایی را کاه ــوب راس ــود در چهارچ ــدات خ ــران تعه ــه ای ــت ک ــد اس بعی

ــدد.  ــوع بپیون ــه وق ــام ب ــی برج ــی فروپاش ــوم یعن ــناریوی س س

بازدارندگــی: بــا توجــه بــه اینکــه تشــدید فشــارهای امریــکا و اقدامــات ایــران در عرصــه هســته ای  ◄

ســطح تهدیــد را افزایــش داده اســت، بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد، اقدامــات بازدارنــده توســط دو 

طــرف )ایــران و غــرب( نیــز افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده اســت. 

در حــال حاضــر ایــران رویکــرد مرحلــه ای و تشدیدشــونده )مرحلــه بــه مرحلــه( را در زمینــه تعهــدات هســته ای در 

پیــش گرفتــه اســت. ایــن رویکــرد تــا زمانــی کــه اروپــا وارد فراینــد ســناریوی ســوم یعنــی ارجــاع پرونــده به شــورای 

امنیــت نشــده اســت، مفیــد خواهــد بــود، امــا حرکــت اروپــا بــه ســمت فعال ســازی مکانیســم ماشــه، بــه احتمــال 

بســیار منجــر بــه پاســخ ســریع و یکجــای ایــران در توقــف تعهــدات هســته ای و حتــی فراتــر از آن خواهــد شــد. 

بــه طورکلــی چــه در فراینــد مرحلــه ای و چــه در فراینــد توقــف ســریع تعهــدات هســته ای، ایــران از گزینه هــای 

متعــددی همچــون شــروع فراینــد طراحــی پیشــران هســته ای و تولیــد ســوخت، افزایــش تعــداد ســانتریفیوژهای 

ــد IR2M، IR4 و  ــل جدی ــانتریفیوژ های نس ــب س ــا نص ــوه و ی ــد انب ــانتریفیوژ، تولی ــتانه 5060 س ــز از آس ــال نطن فع
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ــتگاه های آن،  ــذف ایس ــان CTBT و ح ــروج از پیم ــردو، خ ــایت ف ــازی در س ــد غنی س ــروع فراین ــز، ش IR8 در نطن

کاهــش بازرســی های آژانــس، حــذف نظــارت عندالمطالبــه، کاهــش تعــداد بازرســان، توقــف یــا تعلیــق اجــرای 

داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی و در نهایــت تعلیــق یــا خــروج از NPT برخــوردار اســت کــه می توانــد در اعمــال فشــار 

بــر ســایر اعضــای برجــام و بــه خصــوص قدرت هــای اروپایــی موثــر باشــد. در عیــن حــال بــه دالیــل متعــددی 

ــت 2  ــده در پیوس ــح ش ــدات تصری ــه تعه ــل ب ــه عم ــر ب ــی حاض ــورهای اروپای ــوان، کش ــود اراده و ت ــه نب از جمل

ــی  ــی حداقل ــاد تعادل ــرای ایج ــاش ب ــر، در ت ــر و غیرممکن ت ــم هزینه ت ــیر ک ــاب مس ــا انتخ ــتند و ب ــام نیس برج

ــادل  ــا تع ــتند؛ ام ــران« هس ــات ای ــی« و »مطالب ــارهای تحریم ــدید فش ــر تش ــکا مبنی ب ــت های امری ــن »خواس بی

مطلــوب اروپــا غالبــا بــه ســمت امریــکا و در ســطح بســیار محــدودی )تنهــا در ســطح سیاســی( بــه ســمت ایــران 

گرایــش دارد، کــه تامیــن کننــده حداقــل مطالبــات ایــران در زمینــه فــروش نفــت و مبــادالت مالــی نیســت. 

رحیم بایزیدی




