
اعالمیه ایران در ۵ ژانویه ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه دیگر خود را مقید به محدودیت های برنامه 
هسته ای ذکر شده در توافق برجام نمیداند، محدودیت هایی که در برنامه جامع اقدام 

مشترک )JCPOA( معروف به “توافق هسته ای” وجود دارد، نشان می دهد که جمهوری 
اسالمی تالش خود را برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت تولید سالح های 

هسته ای به کار میگیرد و ایاالت متحده یا اسرائیل  حمله های نظامی خود را برای متوقف 
کردن آن انجام می دهند. اما در حالی که اعالمیه تهران چنین سناریوی نگران کننده ای را 
ممکن می سازد و برجام را بیشتر به سمت نابودی می کشاند، حداقل در حال حاضر ایجاد 

یک بحران هسته ای از این مسیر بسیار غیرممکن است.
برای کم کردن احتمال این امر، ایاالت متحده و سایر کشورهای ذی نفع باید به دنبال 

این باشند که ایران را از بازسازی  زیرساخت های هسته ای خود منع کنند؛ که نتیجه این 
امر کاهش زمان مورد نیاز ایران برای تولید سالح های هسته ای خود خواهد بود. به 

طور مشخص، آنها باید با ایران یک توافق کوتاه مدت را ایجاد کنند؛ توافقی که به طور 
موقت پیشرفت های هسته ای ایران را در ازای برخی اقدامات، از جمله کاهش تحریم های 

آمریکا، متوقف می سازد، در غیر این صورت به شرایط گذشته برمیگرداند. چنین توافق 
کوتاه مدتی میتواند از بدترشدن شرایط جلوگیری کرده و برای دستیابی به یک توافق 

سودبخش درباره ی مسئله هسته ای کمک کند و همچنین پلی به سمت مذاکره ای باشد 
که منجر به دستیابی به یک توافق رسمی تر، بر اساس تجدید نظر درباره ی برجام، صورت 
بگیرد. شاید این راهی برای گفت و گو درباره ی سایر مسائلی باشد که ایران را از ایاالت 

متحده و کشورهای دیگر جدا می کند.

پنج مرحله آخر

بیانیه  ایران تعجب آور نبود. از ماه مه ۲۰۱۹ و در فاصله ۲ ماه بعد از آن، ایرانیان گام هایی 
در جهت کاهش تعهد ها ی خود در توافق هسته ای ۲۰۱۵ برداشتند و بازسازی توان 

هسته ای خود را در دستور کار قرار دادند؛ که به طور مشخص در این امر، برنامه غنی سازی 
مد  نظر ایران بود. آنها این مراحل را به عنوان پاسخی به خروج دولت ترامپ از برجام 

در مه ۲۰۱۸، اعمال مجدد تحریم هایی که در برجام معلق بودند و “کمپین فشار حداکثری” 
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توجیه کردند.  در هر مرحله، ایرانیان اظهار داشتند که 
در صورتی به اجرای کامل تعهد ها ی خود در برجام باز 

می گردند که ایاالت متحده موضع خود را تغییر دهد و 
تحریم هایی را لغو کند که به عقیده آنها بر اساس توافق 

هسته ای لغو شده بود؛ اما آمریکا مجددًا همان تحریم ها 
را اعمال کرد.

گام های افزایشی که ایران در سال ۲۰۱۹ برای فراتر رفتن 
از تعهد ها ی خود در برجام برداشته است، نسبتًا متعادل 
بوده و ظاهرًا  طوری طراحی شده است که تحریک آمیز 

نباشد. گام ها شامل حذف سقف ذخایر اورانیوم غنی 
شده و آب سنگین و همچنین افزایش سطح غنی سازی 

به طوری که درصد غنی سازی همچنان زیر ۵ درصد باقی 
بماند، بود. همچنین این گام ها کاهش محدودیت هایی 

که در مورد تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته 
بودند را دربر می گرفت. گامی که عمومًا تحریک آمیز 
به نظر می رسید، تصمیم برای از سرگیری غنی سازی 

اورانیوم، در تأسیسات زیرزمینی فردو بود، زیرا این سایت 
قباًل مخفی بود و واشنگتن و سایرین تصور می کردند که 
برای تولید پنهانی اورانیوم با درصد غنی سازی کافی برای 
تولید سالح طراحی شده باشد. اما این گام تا حد زیادی 
نمادین بود؛ زیرا تنها تعداد محدودی از سانتریفیوژهایی 

که می توانستند در آنجا مستقر شودند به حجم بسیار 
عظیمی که در تأسیسات غنی سازی اصلی ایران در نطنز 

فعالیت می کردند، افزوده می شد.

یکی از اهداف مهم برجام افزایش “زمان گریز” بود -  
یعنی مدت زمان کافی که ایران برای تولید اورانیوم غنی 

شده الزم دارد تا یک سالح هسته ای بسازد. با کاهش 
شدید تعداد سانتریفیوژهای درحال کار، امکان استفاده 
از تنها سانتریفیوژهای ناکارآمد نسل اول، کاهش شدید 
ذخایر اورانیوم غنی شده، کاهش سطح غنی سازی از ۲۰ 

درصد به کمتر از ۵ درصد و محدود کردن تحقیقات و 
توسعه برای سانتریفیوژهای کارآمدتر، برجام زمان گریز را 

از حدود دو ماه یا سه ماه به حدود ۱۲ ماه افزایش داد. 
اقداماتی که ایران در سال ۲۰۱۹ برای کاهش تعهد ها ی 

خود انجام داد باعث شد تا به تدریج زمان گریز - به 
میزان نسبتًا کمی - کاهش یابد.

بیانیه ۵ ژانویه، پنجمین مورد از مجموعه بیانیه هایی بود 
که مقامات ایران در هشت ماه گذشته به منظور کاهش 

بیشتر محدودیت های برجام اعالم کردند. بیانیه ای که 
توسط کابینه ایران منتشر شد  نشان می داد که ایران 
دیگر هیچ محدودیتی را در “مناطق عملیاتی” از جمله 

تعداد سانتریفیوژها، درصد غنی سازی، حجم مواد غنی 
شده و تحقیق و توسعه پیرامون برنامه هسته ای خود، 

رعایت نخواهد کرد. در این بیانیه آمده است که در 
آینده، برنامه هسته ای ایران نه تنها با هیچ محدودیتی 

مواجه نخواهد بود بلکه با “نیازهای فنی” این کشور اداره 
خواهد  شد. این بیانیه به عنوان “آخرین مرحله” برای 

کاهش تعهد ها ی برجام اعالم شد.

در حالی که بیانیه هیئت دولت تقریبًا در همان زمان 
منتشر شد که رهبران ایران متعهد به انتقام از ایاالت 

متحده برای قتل هدفمند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 
قدس، بودند، اینگونه تلقی شد که آن بیانیه به عنوان 

بخشی از انتقام جویی ایران از قتل قاسم سلیمانی بود. 
هم زمان شدن انتشار بیانیه در مورد برجام و تهدید 

تالفی جویانه، تا حد زیادی تصادفی بود.  پیش از کشته 
شدن سلیمانی، انتظار می رفت که ایران یک مرحله دیگر 

از اقدامات هسته ای را در ۵ ژانویه یا حول آن نشان دهد. 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در همان 

روز اظهار داشت که “تصمیمات مربوط به “گام پنجم” 
قبل از قتل قاسم سلیمانی گرفته شده بود، اما با توجه به 
شرایط فعلی، برخی تغییرات در جلسه مهم امشب اتخاذ 

خواهد شد.” هنوز مشخص نیست که آیا پنجمین گام 
ایران، فراتر از آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود، انجام 

شده است یا خیر.

چرا ایران ممکن است به سرعت ظرفیت 
هسته ای خود را افزایش دهد؟

در هر صورت، ایران اکنون آزاد است که ظرفیت 
غنی سازی خود را افزایش دهد؛ و در نتیجه زمان گریز 
خود را تا آنجا که می خواهد کاهش دهد. اما تهران 
چگونه تصمیم به ادامه کار خواهد گرفت؟ احتمااًل در 

محافل خاص ایرانی، حمایت قوی برای افزایش  ظرفیت 
غنی سازی با سرعت باال وجود دارد. از دیرباز، هدف ایران  

اینگونه اعالم شده بود که برنامه غنی سازی “در مقیاس 
صنعتی” داشته باشد تا بتواند ساالنه به اندازه کافی 

سوخت اورانیوم با غنای پایین تولید کند و در نتیجه 
بتواند یک راکتور هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی )مانند راکتور 

بوشهر، که توسط روسیه عرضه شده بود( را به مدت 
تقریبًا یک سال نیرو دهد. چنین برنامه ای نیاز به حدود 

۱۹۰۰۰۰ سانتریفیوژ P1 نسل اول دارد )این مقدار را با 
حدود تقریبا P1 ۵۰۰۰ مجاز گفته شده در برجام مقایسه 
کنید(. اگرچه بدون شک ایران P1 ها را با تعداد بسیار 

کمتری سانتریفیوژ جدیدتر و کارآمدتر جایگزین می کند. 
در حالی که مقامات ایرانی ادعا می کنند که چنین برنامه 

غنی سازی در مقیاس صنعتی، منحصرًا به تولید انرژی 
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هسته ای با اهداف صلح آمیز اختصاص داده می شود، 
اما اگر ایران تصمیم به دستیابی به سالح های هسته ای 

بگیرد، این امکان را نیز فراهم می کند که اورانیوم با 
خلوص کافی برای تولید سالح های هسته ای طی چند 

هفته تولید کند.

بنابراین می توان از  ایرانیانی که طرفدار تولید 
سالح هسته ای در سریع ترین زمان ممکن  هستند 

انتظارحمایت از افزایش  ظرفیت غنی سازی با سرعت باال 
را داشت. حمایت از تولید با سرعت باال نیز ممکن است 
از جانب کسانی باشد که  عالقه مند به  تولید سالح های 

هسته ای به این زودی نباشند؛ اما ممکن است مایل 
باشند که در صورت نیاز زیرساختهای تولید سالح های 

هسته ای را به سرعت ایجاد کنند. هنوز هم ممکن 
است از اعضای هسته ای ایران، که مایل به داشتن یک 
برنامه انرژی هسته ای قوی و غیرنظامی ایرانی هستند 
که وابسته به منابع  غنی شده خارجی نیست، حمایت 

بیشتری شود.

در شرایط کنونی -که در آن علی رغم تالش های صورت 
گرفته ی دو طرف برای کاهش تنش در پی حمله های 
موشکی ایران به دو پایگاه در عراق که پرسنل نظامی 

آمریکا در آن مستقر هستند و هنگامی که رهبران رژیم 
ایران، ایاالت متحده را به عنوان یک دشمن تسلیم ناپذیر 
و یک تهدید مرگبار تلقی می کنند، چشم انداز جنگ علنی 

ایاالت متحده و ایران وجود دارد- احتمااًل بحث ها در 
درون ایران برای حرکت به سمت افزایش ظرفیت های 

هسته ای خود تقویت شده است.

همچنین باور به این اعتقاد در حال افزایش است که در 
صورت هرگونه مذاکره در آینده درباره موضوع هسته ای، 

ایران برای دستیابی به یک توافق قابل قبول به اهرم قابل 
مالحظه ای نیاز دارد؛ و ظرفیت هسته ای قابل توجه و رو 

به رشد ایران، این اهرم را فراهم می کند و به واشنگتن 
انگیزه  دستیابی به توافقی را خواهد داد که تحریم ها را 
لغو کند و ایران بسیار به این عمل یعنی لغو تحریم های 

آمریکا نیاز دارد.

اما دالیلی قوی برای پیشروی با سرعت پایین

علیرغم آزادی که ایران اکنون برای توسعه برنامه هسته ای 
خود قائل شده است، دالیل محکمی وجود دارد که ایران 

تمایل داشته باشد به آرامی و تدریجی پیش رود؛ از 
جمله تمایل به بیگانه نشدن با اروپایی ها یا روس ها و 

چینی ها.

از ماه می، هنگامی که ایران شروع به کاهش تعهد ها ی 
خود در برجام کرد، فرانسه، آلمان و بریتانیا )E3( - سه 

دولت اروپایی شرکت کننده در برجام ، به تهران هشدار 
دادند که اقداماتش، نقض توافق هسته ای است و این 
می تواند آنها را مجبور کند که به “سازوکار حل اختالف” 

توافقنامه  استناد کنند؛  این عمل می تواند منجر به 
“عقب نشینی مجدد” )یعنی اعمال مجدد( تحریم های 

قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بشود 
که تحت برجام به حالت تعلیق درآمده بود. تغییری که 

می تواند به مشکالت اقتصادی ایرانیان که در حال حاضر 
با آن روبه رو هستند بیفزاید. E3 تا کنون حتی برای آغاز 

فرایند حل اختالف نیز اکراه داشت؛ زیرا اگر منجر به اعمال 
مجدد تحریم های شورای امنیت شود، به احتمال زیاد به 
معنای فروپاشی کلی برجام است، چیزی که اروپایی ها 

مصمم به نجات آن هستند.

در پی ببانیه ایران در ۵ ژانویه، وزیران خارجه E3 در 
۱۴ ژانویه تصمیم گرفتند که از مکانیسم حل اختالف 

برجام استفاده کنند. فرآیندی که شامل چندین مرحله 
دیپلماتیک است و ممکن است تقریبًا دو ماه طول 

بکشد تا تصمیمی در مورد بازگشت تحریم ها  گرفته 
شود. این سه وزیر در بیانیه مشترک خود تأکید کردند که 

اقدامات ایران چاره ای جز آغاز این روند برای آنها باقی 
نمی گذارد؛ اما آنها امیدوارند که  راهی برای حل این بن 
بست از طریق گفتگوی دیپلماتیک و سازنده و در عین 
حال با حفظ  برجام  پیدا خواهند کرد. ظاهرًا اروپایی 

ها قصد دارند که  از گزینه بازگشت تحریم ها برای تهدید 
کردن استفاده کنند تا ایران پیشرفت های هسته ای 

خود را متوقف کند یا به شرایط قبل برگرداند و یا حتی 
به تعهد ها ی خود در برجام بازگردد. با مکانیسم حل 

اختالفات در دستور کار، ایرانیان متوجه شده اند که اگر 
درحال حاضر برای ترویج برنامه هسته ای خود تهاجمی 

عمل کنند، ممکن است اروپایی ها احساس کنند که 
مجبور به استفاده از گزینه بازگشت تحریم ها هستند.

ایرانیان همچنین می دانند که حرکت سریع به سمت 
برنامه غنی سازی در مقیاس صنعتی می تواند حمایت 

روسیه و چین را به خطر بیندازد. در دوره منتهی به 
برجام، مسکو و پکن همچون شرکای مذاکره کننده 
آمریکایی و اروپایی خود با دستیابی ایران به سالح 

هسته ای مخالف بودند و آنها در اعمال تحریم های قوی 
و فشار بر ایران برای پذیرفتن محدودیت های شدید 

موجود در برجام، به سایرین پیوستند؛ اما آنها به شدت 
به خروج دولت ترامپ از برجام و کمپین فشار حداکثری 
آن اعتراض کردند و با وجود تحریم های آمریکا، به دنبال 
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حفظ روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با تهران بودند. با 
توجه به اینکه به نظر می رسد ایران در حال پیشروی به 

سمت توانمندی سالح های هسته ای است، روسیه و چین 
می توانند حمایت خود از مواضع ایران را بررسی کنند و 

آمادگی خود برای محافظت از ایران در برابر فشارهای 
احتمالی را مجددًا مورد ارزیابی قرار دهند.

به نظر می رسد که ایرانیان برای همدردی و حمایت 
هایی که از سوی جامعه بین المللی به خاطر رفتار خود 

نسبت به برجام  دریافت کرده اند، ارزش زیادی قائل 
بوده اند. از جمله رفتار های ایران نسبت به برجام میتوان 

به  حفظ تعهد ها یشان در برجام به مدت یک سال، 
حتی با وجود خروج آمریکا  از برجام و اعمال مجدد 

تحریم ها توسط ایالت متحده، اشاره کرد. آنها با انجام 
اقدامات دقیق و تعدیل شده از ماه می ۲۰۱۹ برای کاهش 
تعهد ها ی خود نسبت به برجام، و با تأکید بر این موضوع 
که اگر ایاالت متحده به واسطه معاهده برجام تحریم ها را 
لغو کند، حاضر هستند به برجام بازگردند، توانستند که تا 
حد زیادی موفق به حفظ این حمایت شوند. اما رهبران 
ایران باید تشخیص دهند که این حمایت ممکن است 

تغییر کند و اگر تالش های مخرب برای افزایش ظرفیت 
هسته ای، باعث ایجاد نگرانی بین المللی در مورد چشم 
انداز ایران در رابطه با بمب هسته ای شود، ممکن است 

آنها به جای آمریکا یی ها  در سطح بین المللی منزوی 
شوند.

البته بازگرداندن تحریم های شورای امنیت یا از دست 
دادن حمایت روسیه، چین وحمایت گسترده بین المللی 
که بر تصمیم گیری در تهران در مورد سرعت کار و مقدار 
تالش ایران برای ایجاد برنامه هسته ای تأثیر می گذارد، 

تنها نگرانی نیست. شاید با قاطعیت بیشتری باید اذعان 
کنیم که رهبران ایران باید تشخیص دهند که با ایجاد 

این تصور که تصمیم گرفته اند با سرعت به سوی دستیابی 
به سالح های هسته ای یا حتی زیرساخت هایی هسته ای 

حرکت کنند تا بتوانند در مدت زمان کوتاهی سالح 
هسته ای بسازند، خطر حمله نظامی پیشگیرانه آمریکا یا 

اسرائیل را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

همچنین احتمال دارد دالیل هدفمندی وجود داشته باشد 
که چرا ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد در پیشبرد 

ظرفیت هسته ای خود با احتیاط عمل کند. زمانی که 
برجام در سال ۲۰۱۵ منعقد شد، برنامه ریزان هسته ای 

ایران به این نتیجه رسیدند که پس از پایان ۱۰ و ۱۵ سال 
محدودیت های هسته ای کلیدی تحت این توافق، زمان 

قابل توجهی برای آماده شدن برای بازسازی زیرساخت 
های هسته ای خود خواهند داشت. آنها احتمااًل قصد 

داشتند از آن زمان برای انجام آزمایش های گسترده 
و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته تر از P1های نسبتًا 

ابتدایی که تنها ماشین هایی بودند که برجام به آنها اجازه 
کار می داد، استفاده کنند.

اکنون که آنها دیگر مقید به محدودیت های تحت برجام 
نیستند و دیگر مجبور نیستند ۱۰ و ۱۵ سال منتظر بمانند 
تا برنامه خود را بازسازی کنند، می توانند تصمیم بگیرند 

که هزاران P1 را که تحت توافقنامه ذخیره شده بود، 
دوباره نصب کنند. این کار می تواند زمان گریز را به میزان 
قابل توجهی کاهش دهد؛ همچنین می تواند نسبتًا سریع 
انجام شود. اما این چیزی نیست که سازمان انرژی اتمی 
ایران در نظر داشت انجام دهد و از نظر فنی یا اقتصادی 
هم چندان منطقی نیست. در عوض، آنها احتمااًل برنامه 

های تحقیق و توسعه فعلی خود را برای چندین مدل 
سانتریفیوژ، قبل از انتخاب محتمل ترین گزینه یا گزینه 

ها ادامه خواهند داد و اقدام به تولید گسترش و به کار 
انداختن تعدادی سانتریفیوژ در مقیاس وسیع خواهند 
کرد. این فرایند ممکن است چندین سال طول بکشد. 
بنابراین اگر ایران مطابق آنچه در )بیانیه شورای عالی 
۵ ژانویه( گفته شد، مصمم به ادامه دادن برنامه انرژی 

هسته ای غیر نظامی خود، پیرامون نیازهای صنعتی 
باشد و در تالش برای حرکت به سمت آستانه سالح های 
هسته ای نباشد و چون به دنبال کاهش زمان گریز خود 

در اسرع وقت است، باید به آهستگی عمل کند و به 
گونه ای پیش نرود که نگرانی های بین المللی را به دنبال 

داشته باشد.

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران  
برای توسعه ظرفیت هسته ای خود عجله دارد

دالیل هر چه که هستند، به نظر می رسد ایران حداقل 
در حال حاضر تصمیم گرفته است که در بخش هسته ای 

رفتاری  تحریک آمیز نداشته باشد. مقامات ایرانی به 
روش های  مختلف سعی کرده اند تا ضربه بیانیه ۵ 

ژانویه را مهار کرده و از واکنش ناخوشایند بین المللی 
جلوگیری کنند. آنها تصریح کردند که از برجام خارج 
نشده اند. همچنین تأکید کردند که هر پنج گامی که 

برای کاهش تعهد ها یشان برداشته شده است برگشت 
پذیر است و در صورت لغو تحریم های آمریکا، به اجرای 

تعهد ها ی خود در برجام باز خواهند گشت. عالوه بر این، 
ایرانیان فعالیت های خاصی را اعالم نکردند که نشان 

دهد تصمیم خاصی برای کم کردن زمان گریز، آن هم با 
سرعت باال، گرفته باشند؛ مانند افزایش سطح غنی سازی 
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به ۲۰ درصد و یا حتی بیش تر از آن. آنها اشاره کردند که 
بیانیه ۵  ژانویه آخرین گام برای اعالم کاهش تعهدات 
برجامی آنها بود که برخی از ناظران آن را نشانه مثبتی 

تلقی کردند، زیرا می تواند هر دو ماه، فشار بر دولت 
ایران را برای ادامه اقدامات بیشتر در نقض برجام کاهش 

دهد. 

مهمتر از همه، ایران کاهش تعهد ها ی خود را اعالم نکرد 
و این اقدام بدون در نظر گرفتن نظارت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی صورت گرفت. در بیانیه کابینه آمده است که 
ایران به همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مانند گذشته ادامه خواهد داد. جواد ظریف وزیر امور 

خارجه در توییتی اعالم کرد که “همکاری کامل” با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داشت. ادامه دار 

بودن “اعمال مشروط”  پروتکل الحاقی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی که در قرارا داد ذکر شده بود و شیوه های  
بازدید  جدید و سرزده خاص که توسط برجام صورت 

گرفته بود و روشهای بی سابقه ای که برای باطل ساختن 
اعتراضات احتمالی ایران بخاطر دسترسی آژانس بین 

المللی انرژی اتمی به سایتهای مشکوک، تعبیه شده بود، 
به ایاالت متحده و جامعه بین المللی اطمینان می دهد 

که هر چند ایران دیگر مقید به محدودیت های برجام در 
مورد برنامه هسته ای خود نیست اما هرگونه اقدام تهران 

برای افزایش ظرفیت هسته ای و کاهش زمان گریز به 
راحتی قابل تشخیص است.

در هفته ها و ماه های پیش رو، به لطف دسترسی و 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ممکن است از 

سرعت و کیفیت اقداماتی مطلع شویم که منجر به حذف 
محدودیت های برجام  توسط ایران برای افزایش ظرفیت 

هسته ای خود شده باشد؛ به ویژه آگاه شدن در مورد 
برنامه غنی سازی اورانیوم ایران. اما حداقل تا کنون هیچ 

نشانه ای مبنی بر حرکت سریع ایران به سمت قابلیت 
غنی سازی در مقیاس وسیع وجود ندارد که زمان گریز آن 

را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

دلسرد کردن ایران از نگهداری ذخایر مخرب بیش تر

پیش بینی این که ایران تا چه زمانی با اعتدال برنامه 
هسته ای خود را پیش خواهدبرد، سخت است. تشدید 

رویارویی نظامی فعلی بین ایاالت متحده و ایران - 
با حمله های مستقیم نیروهای نظامی هر طرف به 

تأسیسات، پرسنل یا منافع وسیعتر طرف دیگر - احتمال 
گفت و گو در تهران بر سر موضوع هسته ای را کم رنگ 
می کند. تشدید کمپین فشار حداکثری ایاالت متحده - 

که ظاهرًا دولت ترامپ قصد پیگیری آن را دارد، همانطور 

که در ۱۰ ژانویه خود را در تحریم کردن بخشهایی همچون 
فلزها، ساختمان، نساجی و دیگر بخشهای صنعتی ایران 

نشان داد- این اجازه را به ایران میدهد که برای پاسخ 
به رفتارهای آمریکا به طور جدی تر و با قدرت بیشتری 

واکنش نشان دهد. از جمله اقدام های آمریکا علیه ایران 
میتوان به  تالش های آن کشور برای به زانو درآوردن 

جمهوری اسالمی اشاره کرد.

به وضوح به نفع ایاالت متحده و جامعه بین المللی 
است که ایران را تا حد ممکن از رسیدن به آستانه 

سالح های هسته ای دور نگه دارند و در نتیجه با این کار 
از افزایش زیرساخت های هسته ای ایران جلوگیری کنند. 
با توجه به وضعیت مسموم کنونی روابط ایاالت متحده 

و ایران، واشنگتن به سختی در موقعیت مطلوبی قرار 
دارد که مستقیمًا خواستار خویشتنداری ایران باشد، اما 

می تواند دیگران را به این کار ترغیب کند.

E3 می تواند نقش مهمی ایفا کند. اکنون که آنها روند 
حل اختالف برجام را آغاز کرده اند، چندین هفته فعالیت 

دیپلماتیک با ایران و سایر اعضای برجام وقت دارند 
تا تصمیم بگیرند که آیا می خواهند تحریم های قبلی 
شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را آغاز کنند یا 

خیر. E3 می تواند از این زمان استفاده کند تا از ایران 
بخواهد محدودیت های داوطلبانه خاصی را در حجم 
و سرعت برنامه هسته ای خود اعمال کند. )به عنوان 

مثال، غنی سازی ۵ درصد یا کمتر از آن، افزایش تعداد 
سانتریفیوژها به میزان تدریجی و به تعویق انداختن 

دوره معقول نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته 
برای بازگرداندن راکتور اراک  تا با به تعویق انداختن 

دوره نصب تولید پلوتونیوم را به حداقل برسانند و البته 
اجرای کلیه اقدامات نظارتی و بازرسی برجام(. در مقابل، 

E3 می تواند به ایران اطمینان دهد که باعث بازگشت 
تحریم ها نمی شود. ایاالت متحده باید از سه متحد 

اروپایی خود بخواهد که چنین رویکردی را دنبال کنند.

ایاالت متحده همچنین باید با روسیه و چین درباره اندازه 
و سرعت بازسازی زیرساخت های هسته ای ایران مشورت 

کند، و آنها را تشویق کند تا تهران را تحت فشار قرار 
دهند تا ایران رفتاری تحریک آمیز نداشته باشد. علیرغم 

اختالفات شدید با واشنگتن در مورد برجام و کمپین فشار 
حداکثری آن، مسکو و پکن عالقه کمی برای دستیابی 

ایران به برنامه غنی سازی در مقیاس صنعتی دارند، برنامه 
ای که بتواند زمان گریز را تا حد زیادی کاهش بدهد؛ 

نتیجه کاهش زمان گریز ایران افزایش بی ثباتی درمنطقه 
است. این افزایش بی ثباتی در منطقه باعث شود که خطر 

حمله های نظامی پیشگیرانه افزایش یابد.
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توافق هسته ای موقت با ایران

کارآمد ترین راه برای ایاالت متحده جهت ارتقاء 
محدودیت هسته ای ایران، دستیابی به توافق یا تفاهم 

با ایران است. اما در شرایط فعلی - با ابراز اطمینان 
دولت ترامپ از این که کمپین فشار حداکثری می تواند 

ایران را وادار به پذیرش خواسته هایش کند و رژیم ایران 
تصمیم خود را برای مقاومت در برابر این گونه خواسته ها 
گرفته است و عزم خود را برای  انتقام هوشمندانه از قتل 

سلیمانی )البته با استفاده از روش های پلکانی کوچک 
تر( جزم کرده است - چشم اندازی برای توافق جدید 

بین ایران و آمریکا وجود ندارد که بتواند برجام را مورد 
بازنگری و به روز رسانی قرار دهد یا همچنین به مسائل 
دیگر مانند برنامه موشک های بالستیک ایران و حمایت 

از نیروهای نیابتی منطقه ای آن بپردازد.

در شرایط کنونی، احتمااًل بیشترین چیزی که می توان 
به دست آورد، یک توافق غیررسمی و موقت است که به 
طور مقطعی گام های ایران، که از تعهد ها ی برجام فراتر 

رفته است، را در مقابل معلق کردن برخی تحریم های 
ایاالت متحده متوقف میکند یا عقب می اندازد. امانوئل 

مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سپتامبر گذشته در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور فعال تالش 

کرد تا چنین اقدامی برای کاهش تنش ها را انجام 
دهد. بر اساس گزارش ها، او در آستانه نزدیک کردن دو 

طرف بر سر توافقی بود که ایران را ملزم می داشت تا 
به تعهدهای خود در برجام بازگردد و در ازای آن درصد 

قابل مالحظه ای از تحریم های آمریکا را لغو می کرد و 
روند مذاکره بر سر یک توافق گسترده تر و رسمی تر کلید 

می خورد. اما مذاکرات به خاطر گذاشتن شروطی خاص از 
بین رفت. ترامپ این توافق را مشروط به تعامل مستقیم 

با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران کرد و روحانی 
تأکید کرد که رفع تحریم ها مقدم بر تعامل مستقیم با 

رئیس جمهور آمریکا است.

فضای گفت وگو از سپتامبر گذشته بدتر شده است؛ و 
چشم انداز احیای نوعی توافق موقت که در آن زمان روی 

میز بود، در بهترین حالت نامعلوم است. اما رسیدن به 
آستانه جنگ در هفته اول سال ۲۰۲۰، تنش بین ایاالت 
متحده و ایران را به باالترین حد ممکن رسانده است. 

درصورتی که ایران سالح هسته ای داشته باشد یا ظرفیت 
تولید یکباره آن را دارا باشد، احتمال جنگ بین دو کشور 

به طرز چشمگیری افزایش می یابد. بنابراین علیرغم 
موانع متعدد، باید تالش دیپلماتیک جدی را برای یافتن 

راه حلی موقت در مورد موضوع هسته ای بکار برد تا 

بتوان به طور کوتاه مدت از افزایش ذخایر هسته ای ایران 
و درنتیجه بدتر شدن شرایط فعلی جلوگیری کند.

پلی به سمت برجام ۲

با توجه به اینکه دو بازیگر اصلی، دیگر وظایف خود را 
نسبت به مذاکرات اصلی، که توافق هسته ای ۲۰۱۵ را 

ممکن ساخته بود، انجام نمی دهند، که نتیجه کلی این 
وظایف، رفع تحریم های آمریکا در ازای محدودیت های 
شدید بر برنامه هسته ای ایران بود، برجام تا حد زیادی 
عماًل بی فایده شده است و شانس کمی وجود دارد که 

اعضای اصلی برجام، با همان شرایط ذکر شده در توافق 
سال ۲۰۱۵، پای میز مذاکره برگردند.

تا یک اندازه به این دلیل است که حوزه های داخلی 
پرقدرتی در واشنگتن و تهران، شرایط این معامله را به 

عنوان یک نقص جدی تلقی می کنند. منتقدان آمریکایی 
برجام، به محدود بودن زمان محدودیت های کلیدی 
هسته ای، کاستی های منتسب به روش های بازرسی، 
و شکست برجام به خاطر عدم رسیدگی به رفتارهای 
بدخواهانه ایران در خارج از حوزه هسته ای اشاره می 
کنند. از سوی دیگر، منتقدان ایرانی از کیفیت اجرای 

این توافق و محدوده اقدامات پیرامون آن برای کاهش 
تحریم ها ناامید شده اند؛ از دالیل نا امیدی ایرانیان از 

آمریکا، شکست ایاالت متحده در برآورده کردن مزایای 
اقتصادی مورد انتظار ایرانیان در برجام بوده است. 

از دالیل مهم دیگری که باعث ناامیدی ایرانیان از 
آمریکا شده است تأثیر وحشتناکی بود که عدم تعلیق 

تحریم های ایاالت متحده بر تجار و سرمایه گذاران 
خارجی گذاشت، تحریم هایی که قرار بود توسط برجام 

تعلیق شوند اما این کار صورت نگرفت.

عالوه بر این، فعالیت های ایاالت متحده و ایران، به دور 
از تعهد ها ی خود در برجام، برخی از واقعیتها را تغییر داده 

است، که بازگشت آنها به میز مذاکره را دشوار میسازد. 
برخی از فعالیت ها، مانند حرکت ایران درجهت آزمایش 

و توسعه سانتریفیوژهای جدید و تغییر روابط تجاری 
سنتی نفت ایران، با اعمال مجدد تحریم های آمریکا، 

تحریم هایی که علیه صادرات نفت خام ایران اعمال شد، 
است.

یکی دیگر از دالیل مهم کم بودن احتمال بازگشت دو 
طرف به قرارداد ۲۰۱۵، این است که به تاریخ انقضاء 

برخی از مفاد کلیدی آن نزدیک می شود. به عنوان مثال، 
محدودیت های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 

انتقال سالح های متعارف  از کشور های دیگر به ایران 
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و از ایران به کشور های دیگر، تا حدود یک سال دیگر 
لغو می شود. محدودیت های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در زمینه انتقال فناوری موشک های بالستیک، سه 
سال دیگر لغو می شود، و برخی محدودیت های برجام در 
مورد سانتریفیوژ R&D، و محدودیت های عمده ذکر شده 

در آن، که مربوط به برنامه غنی سازی ایران می باشند، 
پنج سال بعد به پایان می رسند.

از آنجایی که به نفع ایاالت متحده نیست تا چنین 
محدودیت هایی )به ویژه محدودیت های برجام مربوط 

به غنی سازی( به این زودی به پایان برسند، ایاالت 
متحده مدتهاست که قصد  دارد با حمایت طرفداران و 
منتقدان برجام، مذاکراتی را دنبال کند که در کنار سایر 
اهداف، زمان پایان محدودیت ها را هم تمدید کند )یا 

از نظر برخی منتقدان حذف کند(. عالوه بر این, به جای 
بازگشت به معاهده اصلی، که در زمان مذاکرات جدید 

ممکن است از رده خارج شود، می توان یک نمونه قوی 
برای ادامه مستقیم مذاکرات با هدف بازنگری یا به نظر 

برخی مخالفان )جایگزینی( آن، ارائه داد.

دولت ترامپ خواستار مذاکره درباره یک توافق جامع 
جدید شده است، که نه تنها آنچه را که به عنوان قوانین 

برجام )به عنوان مثال حذف کامل برنامه غنی سازی 
ایران( تصور می کند، اصالح کند، بلکه رژیم ایران را ملزم 
به ایجاد تغییرات اساسی در رفتار خارجی و داخلی خود 

)به عنوان مثال، پایان دادن به حمایت ازنیروهای  نیابتی 
منطقه ای( کند؛ مجموعه ای گسترده از خواسته ها که 

بسیاری از ناظران، آن را مساوی با درخواست تغییر رژیم 
می دانند. اگرچه دولت منکر هدف تغییر رژیم است.

در حال حاضر باید واضح باشد که علیرغم مشکالت 
اقتصادی عظیمی که از کمپین فشار حداکثری به ایران وارد 

شده است، ایران به مقاومت در برابر خواسته های دولت 
ترامپ ادامه می دهد. به نظر می رسد تمایل به مذاکره در 
مورد موضوع هسته ای - حتی اگر باعث ایجاد تغییراتی 

در برجام  اصلی  شود - تنها در صورتی انجام می شود که  
صراحتًا بر پایه منافع اقتصادی باشد. اگر ایاالت متحده 
در یک مذاکره جدید به دنبال دستیابی به بیش از آنچه 

که در برجام در سال ۲۰۱۵ به دست آورده بود باشد )مانند 
محدودیت های طوالنی مدتی که در زمینه غنی سازی 

ایجاد شده بود(، ایالت متحده باید به ایران امتیازهای 
بیشتری بدهد؛ و نه تنها باید تحریم های پیش بینی شده 

در توافق اصلی را از بین ببرد  بلکه الزم است برخی از 
تحریم ها و سیاست های اضافی ایاالت متحده را حذف 

کند که مانع توانایی ایران در درک مزیت هایی شده است 
که توسط  برجام  رفع تحریم شده بودند.

در شرایط کنونی، چنین مذاکره ای یعنی “دادن امتیاز 
بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر” بسیار دور از ذهن 

است. و اگر ایران  بسرعت در حال افزایش ظرفیت های 
هسته ای خود باشد و عالوه بر آن، در همکاری  باآژانس 
بین المللی کوتاهی کند و درمورد اهداف و قابلیت های 
هسته ای خود ابهام ایجاد کند و به ویژه اگر نگرانی ها  یی 

در مورد دستیابی خود به حداقل زمان گریز ایجاد کند 
و این تصور ایجاد شود که کاهش زمان گریز، منجر 

به تشدید بحران هسته ای خواهد شد، در این صورت 
شرایط برای پیگیری مذاکرات سازنده می تواند وخیم تر 

شود.

بنابراین، در حال حاضر، علیرغم حل و فصل فعلی برجام، 
یک هدف مهم باید ساخت که پلی از این وضعیت 

به سمت برجام دو باشد و شرایطی را ادامه دهد که 
بتواند اجازه ی مذاکرات نهایی درباره یک توافق هسته ای 

تجدیدنظرشده را بدهد. این امر همچنین باید شامل 
حفظ برجام یک به جای از بین بردن آن باشد؛ زیرا 

محفاظت از برخی نمادهای معاهده، این اطمینان را 
خواهد داد که به ادامه بازیدهای نظارتی آژانس بین 

المللی، کمک خواهد شد.

برای زنده نگه داشتن آینده توافق هسته ای، باید ایران 
را از استفاده از امتیازات بدست آمده توسط برجام، 

منصرف کرد. امتیازاتی که به ایران امکان از بین بردن 
محدودیت های اعمال شده در صنایع هسته ای خود، 

که بعد از چند سال از بین خواهند رفت را می دهد. و 
این آزادی باعث ایجاد ظرفیت غنی سازی در مقیاس 
وسیع خواهدشد؛ و پس از دستیابی به این ظرفیت، 

امکان برگرداندن ایران به شرایط قبل از لغو معافیت ها 
بسیار دشوار خواهدبود. همانطور که قباًل نیز اشاره شد، 

اکنون به نظر می رسد که رهبران ایران تمایل دارند 
تا به دالیل مشخصی که  ذکر خواهد شد، به تدریج 

و بدون ایجاد حساسیت و نگرانی، در بازسازی برنامه 
هسته ای خود اقدام کنند. از جمله آن دالیل میتوان به 

جلوگیری از بیگانه شدن با  حامیان خود، عدم  تمایل به 
بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد و یا جلوگیری از 
آغاز حمله های نظامی به تأسیسات هسته ای خود اشاره 
کرد. اما باید این را هم در نظر گرفت که خویشتن داری 
ایران به سختی قابل اطمینان است. تحوالت بین المللی 

و داخلی در ماه های آینده می تواند رهبران ایران را به 
اتخاذ رویکردی تهاجمی تر سوق دهد. 

بنابراین، ایاالت متحده و سایر کشورهای ذی نفع، باید 
هرکاری که می توانند انجام دهند تا ایران را تشویق 

کنند که در برنامه هسته ای خود به صورت محتاطانه 
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حرکت کند. قطعًا آنها باید با ایران به دنبال دستیابی به 
یک توافق هسته ای موقت باشند، که بتواند به طور کوتاه 

مدت، برنامه هسته ای ایران را در ازای تعلیق تحریم ها، 
در شرایط فعلی نگه دارد، و یا حتی برنامه هسته ای ایران 

را به عقب برگرداند، و شاید بتواند ایران را قادر سازد تا 
صادرات نفت خود را به حدود ۷۰۰۰۰۰ تا یک میلیون 

بشکه در روز برساند.

بیانیه ایران در ۵ ژانویه  مبنی بر اینکه دیگر خود را مقید 
به محدودیت های برنامه هسته ای ذکر شده در توافق 
برجام نمیداند، این قدرت را به ایران می دهد که به 

توانایی ساخت سالح های هسته ای دست پیدا کند؛ و 

این را باید یاد آور شد که توافق هسته ای ۲۰۱۵، به طور 
موثر حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ سال، راه رسیدن ایران به این 

توانایی را مسدود کرده بود. اما حذف محدودیت های 
هسته ای برجام توسط ایران، به این معنا نیست که ما 
به سمت یک بحران هسته ای جدید حرکت می کنیم. 

اگر ایران، ایاالت متحده و دیگر کشورهای کلیدی، 
آمادگی این را داشته باشند که با خویشتنداری و برخورد 
دیپلماتیک در موضوع هسته ای حرکت کنند، می توان از 

ایجاد چنین بحرانی در زمینه هسته ای جلوگیری کرد، و تا 
وقتی شرایط آماده شود، اوضاع را به گونه ای حفظ کرد 
که بتوان به سمت شکل گیری یک جانشین رسمی برای 

برجام حرکت کرد.


