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برنامه هسته اي ايران ،چالشي دشوار براي جو بايدن
نوشته  François Nicoullaudتحليل گر سياسي بين المللي ،سفير پيشين فرنسه در تهران
ترجمه شروين احمدي

اگر در منطقه خاورميانه يك موضوع وجود داشته باشد كه رئيس جمهور جو بايدن
تعهداتي را در مورد آن به عهده گرفته ،همانا مسئله برنامه هسته اي ايران است .اما او در
اين راه هم اكنون نيز با موانع متعددي روبروست ،بدون ذكر آنهائي كه دونالد ترامپ تا ١٩
ژانويه بر سر راه او بوجود خواهد آورد.

در سپتامبر  ، ٢٠١٩جو بايدن در مورد توافق هسته اي با ايران موضع گرفت .اين توافق كه همچنين
برجام )برنامه جامع اقدام مشترك( خوانده مي شود  ،در سال  ٢٠١٥در وين توسط پنج عضو دائمي
شوراي امنيت و آلمان امضا شد و دونالد ترامپ در ماه مه  ٢٠١٨آمريكا را از آن بيرون كشيد .رئيس
جمهور جديد اياﻻت متحده سياست » فشار حداكثر « ي را كه به دنبال خروج از برجام دنبال شد ،
شكست خورده مي داند .در واقع  ،تشديد تحريم هاي آمريكا ضربات مهمي بر اقتصاد و مردم ايران وارد
كرد  ،اما جمهوري اسﻼمي را آنچنان كه كاخ سفيد انتظار داشت  ،به پاي ميز مذاكره نكشيد .ايران با
باقي ماندن در برجام هوشمندانه عمل كرده و در عين حال بصورت حساب شده و در چارچوب آن
بعضي از تعهدات را نقض و اعﻼم كرده است در صورت ادامه كار برجام به آنها باز برمي گردد .اين
تخلفات كه در مجموع متعادل بوده اند  ،ايران را به توانايي تجهيز سﻼح هسته اي  ،در صورت تصميم به
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اين امر  ،نزديك كرده اند .در اين دوره  ،پنج كشور ديگر طرف قرارداد  -روسيه  ،چين  ،انگلستان ،
فرانسه و آلمان  -در كنار ايران باقي مانده و بدين ترتيب انزواي واشنگتن را برجسته تر كرده اند.

» جبران اشتباهات گذشته«
بايدن قصد خود براي بازگرداندن اياﻻت متحده به برجام را اعﻼم كرده است به شرط آنكه ايران مجددا
به تعهدات خود با دقت پايبند بماند .اما او همچنين مي خواهد اين بازگشت يك دوره ديپلماتيك جديد
ايجاد كند .اولين قدم بهبود متن همراه با طرف هاي ديگر توافق در جهت تقويت مفاد محافظتي براي
مقابله با وسوسه هاي گسترش سﻼح هاي هسته اي توسط تهران است .ايران همچنين بايد آمريكايي
هايي را كه به ناحق بازداشت شده اند ،آزاد و در زمينه حقوق بشر پيشرفت و از »تﻼش هاي خود براي
ايجاد بي ثباتي« در منطقه عقب نشيني كند .سرانجام  ،بايدن تأكيد مي كند كه به استفاده از تحريم هاي
هدفمند براي مقابله با نقض حقوق بشر  ،توسعه برنامه بالستيك و »حمايت از تروريسم« ادامه خواهد
داد.

پاسخ طرف ايراني به اين خواست ها بسيار محاسبه شده است .رهبر ،آيت اﷲ علي خامنه اي در اين باره
هنوز صحبتي نكرده است .رئيس جمهور حسن روحاني اعﻼم كرده كه اياﻻت متحده بايد » اشتباهات
گذشته خود را جبران كند و به تعهدات بين المللي خود احترام بگذارد « .محمد جواد ظريف  ،وزير امور
خارجه گفته كه بحث درباره مذاكره مجدد در مورد مفاد برجام بي معني است .سخنگوي وي افزود:
اياﻻت متحده بايد به ايران در برابر خطر خروجي ديگر از توافق نامه تضمين دهد .در نتيجه طرف
امريكائي بايد برجام را به تصويب كنگره برساند  -اما متقاعد كردن كنگره دشوار خواهد بود  -يا حداقل
شوراي امنيت را مجبور به تصويب قطعنامه اي كند كه برجام را ﻻزم اﻻجرا نمايد .در مورد ساير
موضوعات  -حقوق بشر  ،تروريسم  ،برنامه بالستيك  ،نفوذ منطقه اي  -دشوار است كه ايران بپذيرد كه
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از سدي كه بين مذاكرات انرژي هسته اي و ساير موضوعات ايجاد كرده ،گذر كند .بعضي از طرف هاي
گفتگو كننده با ايران  ،به ويژه رئيس جمهور امانوئل مكرون  ،در اين جهت تﻼش هائي داشته اند .چنين
مواردي از حيطه اختيارات وزارت امور خارجه نيست  ،خواه اين عمليات بالستيك و منطقه اي باشد كه
حوزه حفاظت شده سپاه پاسداران است يا حقوق بشر  ،كه در حيطه قدرت قوه قضائيه قرار دارد.

وزن اسرائيل
بايدن همچنين بايد بازيگران ديگري را نيز در نظر بگيرد .نخست  ،دولت در حال مرگ دونالد ترامپ
كه تا  ١٩ژانويه برسر كار باقي مي ماند .اين كشور اخيراً تحريم ها عليه ايران را افزايش و اين پيام را
داده است كه مي تواند تا آخرين لحظه به اين كار ادامه دهد  ،با اين اميد كه سيستم فشار كنوني به
راحتي قابل برگشت نباشد .ﻻزم به ذكر است كه آخرين موج تحريم ها عمدتا به نام مبارزه با تروريسم
يا نقض حقوق بشر اعمال شده است .با اين حال  ،اجراي برجام تنها منجر به لغو تحريم هاي مربوط به
برنامه هسته اي – كه بسيار محدودند -شد .حتي اگر اين تحريم هاي هسته اي  ،كه توسط ترامپ دوباره
برقرار شد  ،توسط بايدن برداشته شود  ،تمام تحريم هاي ديگر  ،كه بر مسائل حياتي مانند نفت يا
بانكداري تأثير مي گذارد  ،همچنان پابرجا خواهند بود ودستاورد مورد انتظار ايران در بازگشت اياﻻت
متحده به توافق وين را به همراه نخواهد آورد .بايدن مطمئناً توانايي لغو تحريم هاي ديگر را نيز خواهد
داشت  ،حداقل براي آنهائي كه لغو شان نيازي به توافق كنگره ندارد  ،اما او همچنين مي داند كه هرگونه
حركتي در اين راستا بﻼفاصله از سوي مخالفانش محكوم و عقب نشيني در مبارزه با تروريسم يا دفاع از
حقوق بشر ارزيابي مي شود.

به اينها بايد اضافه كرد كه دفتر خزانه داري مسئول تهيه و اعمال تحريم ها) Office of Foreign
 ، (Assets Control (OFACدر تمام سطوح انباشته از »شاهين« هائي است كه تمام امكانات قانوني
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خود را در خدمت مبارزه با ايران به كار مي گيرند .آنها همان كساني هستند كه قبﻼً با تفسير حداقلي از
تعهدات اياﻻت متحده در چارچوب برجام ،در طي مدت كوتاه تصويب آن تا عزيمت باراك اوباما
كارشكني كرده بودند .جو بايدن بدون تسلط بر اين دفتر قادر به انجام هيچ كاري نخواهد بود .و او بايد
تيم هاي خود را متقاعد كند كه براي ترميم آسيب هاي ناشي از يك سياست تنها كافي نيست كه متن
توافقنامه تغيير كند .همچنين ﻻزم است اراده فعال براي احياي مجدد روابط و همكاري وجود داشته باشد.

و سپس بايدن بايد خود را براي واكنشهاي اسرائيل و كشورهاي شبه جزيره عربستان  ،در درجه اول
عربستان سعودي آماده كند .سردي در روابط با پادشاهي وهابي ممكن است موجب زيان هاي احتمالي
شود ،هرچند بايدن مي داند كه اين كشور به هر حال بيش از حد به آمريكا احتياج دارد .او در حال
حاضر در حال آماده كردن اين كشور براي نوشيدن جام تلخ ديگري است :پايان حمايت واشنگتن از
جنگ فاجعه بار در يمن.

در رابطه با اسرائيل  ،با توجه به نفوذ اين كشور در بخشهاي زيادي از راي دهندگان آمريكا  ،ماجرا
دشوارتر خواهد بود .قبل از هر اقدامي  ،بايد مواضع توضيح داده شده و سعي گردد كه طرف مقابل
متقاعد شود .طرف هاي اسرائيلي دولت جديد امريكا  ،اگر نتوانند مانع تغيير خط شوند  ،تا آنجا كه
ممكن است از همكاري پرهيز مي كنند .و اين ايده در حال حاضر در اسرائيل در حال گسترش است كه
ممكن است ﻻزم باشد به يك مداخله مستقل عليه ايران دست زده شود .آيا اين كار عملي است ؟ اين
تهديد قبﻼً بين سال هاي  ٢٠١٠و  ٢٠١٢مطرح شده بود  ،اما ستاد فرماندهي عالي به دليل عدم اطمينان
از نتايج اين عمليات به شدت با آن مخالفت كرد .امروز نيز بايد همينطور باشد .عﻼوه بر اين  ،در حالي
كه اين فكر در اياﻻت متحده وجود دارد كه ترامپ مي تواند  ،قبل از عزيمت  ،به ايران حمله تا موقعيتي
برگشت ناپذير ايجاد كند  ،همه چيز نشان مي دهد كه ستاد كل ارتش آمريكا از انجام اين كار امتناع
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خواهد كرد .قبﻼً نيز در روزهاي آخر دولت جورج دبليو بوش چنين فكري مطرح شده بود و اين ستاد از
اجراي آن سر باز زد.

انتخابات رياست جمهوري در ايران

چگونه جو بايدن مي تواند با همه اين عناصر كنار بيايد ؟ موضوعي وجود دارد كه بايد در الويت او قرار
گيرد :انتخابات رياست جمهوري ايران در ژوئن  .٢٠٢١تا به امروز  ،همه چيز حاكي از پيروزي يك
محافظه كار و حتي يك محافظه كار تندرو است  ،زيرا آنها با بهره گيري از نااميدي مردم نسبت به
برجام  ،عمﻼ زندگي سياسي در ايران را قبضه كرده اند .رئيس جمهور روحاني بي اعتبار شده است و
همراه با او همه اصﻼح طلبان و ميانه روها .اين امر در انتخابات قانونگذاري فوريه سال  ٢٠٢٠ديده شد
كه محافظه كاران اكثريت قريب به اتفاق كرسي ها را در پارلمان به دست آوردند .با اين حال  ،اياﻻت
متحده  ،مانند اروپا  ،عﻼقه تام دارد كه اصﻼح طلبان و اعتدال گرايان  ،هر نقص جدي اي هم كه داشته
باشند  ،همچنان در زندگي سياسي ايران به حساب آيند .آنها تنها كساني هستند كه خواهان يك رابطه ،
اگر نه دوستانه  ،حداقل صلح آميز با غرب هستند .از اين رو براي حفظ آينده  ،بايد به روحاني  -كه پس
از دو دوره ديگر نمي تواند رئيس جمهور شود  -و دوستانش فرصتي براي بازيابي سﻼمت سياسي خود
داد.
ﻻزمه اين امر بسترسازي براي بهره مندي مردم در طي اين فاصله كوتاه چهار ماهه از زمان تحليف جو
بايدن تا كارزار رياست جمهوري ايران است .در چنين مدت كوتاهي امكان بازگشت كامل اياﻻت متحده
به برجام و پاك كردن اثرات مخرب تحريم هاي دونالد ترامپ وجود ندارد .اما در ابتدا بايد بتوان همه
ظرفيت هاي كمك هاي بشردوستانه مورد نياز ايران در بحران شديد بهداشتي ناشي از ويروس كرونا را
آزاد كرد .سپس بدون تاخير مقدار قابل توجهي از معافيت ها در مورد تحريم هاي نفتي و معامﻼت مالي
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بين المللي را در ازاي حركت ايران در مسير بازگشت به پيروي دقيق از تعهدات خود در برجام ،اعمال
كرد  .اين اقدامات جزئي اما عملي ،آينده را روشن و ادامه كار را تسهيل مي كند.

