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  براي جو بايدن دشواربرنامه هسته اي ايران، چالشي 
  

  ، سفير پيشين فرنسه در تهرانيبين الملل يتحليل گر سياس François Nicoullaudنوشته 

  ترجمه شروين احمدي

  

 دنيجمهور جو با سيكه رئ باشدداشته وجود موضوع   كي انهياگر در منطقه خاورم

اما او در . است رانيا يهسته ا برنامه مسئله همانا به عهده گرفته ،در مورد آن را  يتعهدات

 ١٩كه دونالد ترامپ تا  آنهائيذكر  ي روبروست، بدونبا موانع متعددن نيز واين راه هم اكن

  .بوجود خواهد آوردبر سر راه او  هيژانو

  

 نيهمچناين توافق كه . گرفت موضع رانيبا ا يدر مورد توافق هسته ا دني، جو با ٢٠١٩در سپتامبر 

 يتوسط پنج عضو دائم نيدر و ٢٠١٥، در سال  خوانده مي شود) برنامه جامع اقدام مشترك( برجام

 سيرئ. ديكش رونيرا از آن ب كايآمر ٢٠١٨دونالد ترامپ در ماه مه  امضا شد وو آلمان  تيامن يشورا

شد ،  خروج از برجام دنبال را كه به دنبال  ي» حداكثر فشار  « استيمتحده س االتيا ديجد مهورج

وارد  رانيبر اقتصاد و مردم ا يضربات مهم كايآمر يها ميتحر ديدر واقع ، تشد. خورده مي داندشكست 

با  رانيا. نكشيدمذاكره  زيم يپابه ،  انتظار داشت ديكه كاخ سف آنچنانرا  ياسالم يكرد ، اما جمهور

و در چارچوب آن حساب شده بصورت حال  نيعمل كرده و در ع انههوشمند برجامماندن در  يباق

 نيا. گردد يبرمباز  آنهابه  برجام در صورت ادامه كار  بعضي از تعهدات را نقض و اعالم كرده است

به  ميدر صورت تصم ، يهسته ا سالح زيتجه ييرا به توانا ايرانند ، ه ابود متعادلتخلفات كه در مجموع 
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، انگلستان ،  ني، چ هيروس -طرف قرارداد  گريدوره ، پنج كشور د نيدر ا. ه اندكرد كينزداين امر ، 

 .تر كرده اندواشنگتن را برجسته  و بدين ترتيب انزواي  باقي مانده رانيدر كنار ا -فرانسه و آلمان 

  

  »اشتباهات گذشته جبران« 

 مجددا رانيا به شرط آنكهه است اعالم كردرا متحده به برجام  االتيبازگرداندن ا يقصد خود برا دنيبا

 ديجد كيپلماتيد دورهيك بازگشت  نيخواهد ا يم نياما او همچن . بماند بنديپا با دقت  خود تعهداتبه 

براي  يفاد محافظتم تيتقو در جهتتوافق  گريد يطرف ها همراه باقدم بهبود متن  نياول. كند جاديا

 ييكايآمر ديبا نيهمچن رانيا. تهران است توسط يهسته ا يگسترش سالح ها يوسوسه ها مقابله با

 يخود برا يتالش ها« ازو  شرفتيحقوق بشر پ نهيدر زم وآزاد  ،را كه به ناحق بازداشت شده اند ييها

 يها ميكند كه به استفاده از تحر يم ديتأك دنيسرانجام ، با. عقب نشيني كند در منطقه »يثبات يب جاديا

ادامه خواهد  »سمياز ترور تيحما«و  كيمقابله با نقض حقوق بشر ، توسعه برنامه بالست يهدفمند برا

  .داد

  

در اين باره  يخامنه ا يعلآيت اهللا  ،رهبر. اسبه شده استحي به اين خواست ها بسيار مرانيطرف اپاسخ 

اشتباهات «  ديمتحده با االتيكه ا هاعالم كرد يجمهور حسن روحان سيرئ. نكرده است يصحبتهنوز 

امور  ري، وز فيمحمد جواد ظر. » بگذارد احترامخود  يالملل نيكند و به تعهدات ب جبرانگذشته خود را 

: افزود يو يسخنگو. است معنيبي خارجه گفته كه بحث درباره مذاكره مجدد در مورد مفاد برجام 

طرف  در نتيجه. دهد نياز توافق نامه تضم گريد يدر برابر خطر خروج رانيابه  ديمتحده با االتيا

حداقل  اي - اما متقاعد كردن كنگره دشوار خواهد بود  - كنگره برساند بيتصوبه برجام را  ديباامريكائي 

 ريدر مورد سا. نمايدرا الزم االجرا  برجامكند كه  يقطعنامه ا بيبه تصو وررا مجب تيامن يشورا

كه  رديبپذ رانيدشوار است كه ا - ي، نفوذ منطقه ا كي، برنامه بالست سميحقوق بشر ، ترور -موضوعات 
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 بعضي از طرف هاي. ايجاد كرده، گذر كند موضوعات ريو سا يهسته ا يانرژ مذاكرات نيب ي كهسداز 

 نيچن. تالش هائي داشته انددر اين جهت ،  مكرون ئلامانو جمهور سيرئ ژهي، به و ه با ايرانگفتگو كنند

كه  باشد يو منطقه ا كيبالست اتيعمل ني، خواه ا ستيوزارت امور خارجه ن اراتياخت طهياز ح يموارد

  .قرار دارد هيقوه قضائ كه در حيطه قدرتحقوق بشر ،  اي استسپاه پاسداران  حوزه حفاظت شده

  

  وزن اسرائيل

 نخست ، دولت در حال مرگ دونالد ترامپ. در نظر بگيرد نيز ديگري را گرانيباز ديبا نيهمچن دنيبا

را  اميپ نيو ا شيرا افزا رانيا هيها عل ميتحر راًيكشور اخ نيا. برسر كار باقي مي ماند هيژانو ١٩تا  كه

فشار كنوني به  ستميكه س اميد ني، با ا دهدادامه  به اين كار  لحظه نيتواند تا آخر يداده است كه م

 سميها عمدتا به نام مبارزه با ترور ميموج تحر نيالزم به ذكر است كه آخر. نباشد برگشت لقابراحتي 

مربوط به  يها ميبرجام تنها منجر به لغو تحر يحال ، اجرا نيبا ا. شده است اعمالنقض حقوق بشر  اي

، كه توسط ترامپ دوباره  يهسته ا يها ميتحر نياگر ا يحت. شد -ندبسيار محدودكه  – يهسته ابرنامه 

 ايمانند نفت  ياتيح مسائل، كه بر  گريد يها ميبرداشته شود ، تمام تحر دنيبرقرار شد ، توسط با

 االتيبازگشت ادر ايران مورد انتظار  دستاورد، همچنان پابرجا خواهند بود وگذارد  يم ريتأث يبانكدار

خواهد  زيرا ن گريد يها ميلغو تحر ييمطمئناً توانا دنيبا. به همراه نخواهد آوردرا  نيوافق وبه تمتحده 

داند كه هرگونه  يم نيبه توافق كنگره ندارد ، اما او همچن يازين شانكه لغو  آنهائي ي، حداقل برا اشتد

دفاع از  اي سميدر مبارزه با ترورعقب نشيني  و محكوم انش مخالف از سويراستا بالفاصله  نيدر ا حركتي

  .مي شود ارزيابي حقوق بشر

  

 Office of Foreign(ها ميو اعمال تحر هيمسئول تهي خزانه دار دفتركه  كرداضافه  به اينها بايد

Assets Control (OFAC ( يقانون امكاناتكه تمام  است هائي »نيشاه« از  انباشته، در تمام سطوح 
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 ي ازحداقل ريهستند كه قبالً با تفس يكسانهمان آنها . به كار مي گيرند رانيخدمت مبارزه با ا درخود را 

باراك اوباما  متيآن تا عز بيمدت كوتاه تصو يدر ط ، برجام چارچوب در  حدهمت االتيتعهدات ا

 ديو او با. نخواهد بود يكار هيچقادر به انجام  دفتر  نيا تسلط بر بدون  دنيجو با. بودندكرده  يكارشكن

كه متن  ستين يكاف تنها استيس كياز  يناش يها بيآس ترميم يبرا خود را متقاعد كند كه يها ميت

  .وجود داشته باشد يو همكار روابط مجدد ياياح يالزم است اراده فعال برا نيهمچن. توافقنامه تغيير كند

  

 در درجه اولعربستان ،  رهيشبه جز يو كشورها لياسرائ يواكنشها خود را براي ديبا دنيو سپس با

احتمالي  هاي انيزموجب ممكن است  يوهاب يدر روابط با پادشاه سردي. كند آماده يعربستان سعود

 در حال او. دارد اجياحت كاياز حد به آمر شيكشور به هر حال ب نيداند كه ا يم شود، هرچند بايدن

واشنگتن از  تيحما انيپا: است يگريتلخ د نوشيدن جامكردن اين كشور براي آماده  حاضر در حال

  .منيجنگ فاجعه بار در 

  

 ماجرا،  كايدهندگان آمر ياز را ياديز يبخشها دركشور  نيا نفوذ، با توجه به  ليبا اسرائدر رابطه 

 گردد كه طرف مقابل يو سع ه داده شد حيتوض مواضع دي، با ياقدامهر قبل از . بوددشوارتر خواهد 

د ، تا آنجا كه نخط شو رييد مانع تغن، اگر نتوان امريكا ديدولت جد ياسرائيل طرف هاي. شودمتقاعد 

در حال گسترش است كه  ليدر حال حاضر در اسرائ دهيا نيو ا. از همكاري پرهيز مي كنندممكن است 

 ني؟ ااين كار عملي است  ايآ. زده شوددست  رانيا هيمداخله مستقل عل كيممكن است الزم باشد به 

 نانيعدم اطم ليبه دل ستاد فرماندهي عاليشده بود ، اما  مطرح ٢٠١٢و  ٢٠١٠ يسال ها نيقبالً ب ديتهد

 ي، در حال نيعالوه بر ا. باشد نطوريهم ديبانيز  امروز. مخالفت كرد آن با دتبه ش اين عمليات جينتااز 

 يتيحمله تا موقع راني، به ا متيتواند ، قبل از عز يكه ترامپ م وجود داردمتحده  االتيدر ا فكر نيكه ا

امتناع  از انجام اين كار كايآمرارتش دهد كه ستاد كل  ينشان م زيكند ، همه چ جاديا ريبرگشت ناپذ
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اين ستاد از  و چنين فكري مطرح شده بود بوش ويآخر دولت جورج دبل يروزهانيز در قبالً . درك خواهد

  .اجراي آن سر باز زد

  

  انتخابات رياست جمهوري در ايران

  

در الويت او قرار  ديدارد كه با وجود  موضوعي؟ بيايد عناصر كنار  نيبا همه ا دتوان يم دنيچگونه جو با

 كي يروزيپ حاكي از زيتا به امروز ، همه چ. ٢٠٢١در ژوئن  رانيا يجمهور استيانتخابات ر: گيرد

مردم نسبت به  يدياز ناام يريآنها با بهره گ رايتندرو است ، زمحافظه كار يك  يحت ومحافظه كار 

و شده است اعتبار  يب يجمهور روحان سيرئ. نده اكرد را قبضهدر ايران  ياسيس يزندگعمال برجام ، 

شد  دهيد ٢٠٢٠سال  هيفور يامر در انتخابات قانونگذار نيا. ميانه روهاهمراه با او همه اصالح طلبان و 

 االتيحال ، ا نيبا ا. ندآورد به دست را در پارلمان اه كرسيبه اتفاق  بيقر تياكثرمحافظه كاران كه 

كه داشته اي هم  ي، هر نقص جد انيمتحده ، مانند اروپا ، عالقه تام دارد كه اصالح طلبان و اعتدال گرا

رابطه ،  كيخواهان  كساني هستند كه آنها تنها. آيندحساب به  رانيا ياسيس يباشند ، همچنان در زندگ

كه پس  - يروحان يد به، با ندهيحفظ آ برايرو  نياز ا. هستندبا غرب  زياگر نه دوستانه ، حداقل صلح آم

خود  ياسيسالمت س يابيباز يبرافرصتي و دوستانش  -شود  رئيس جمهورتواند  ينمديگر از دو دوره 

  .داد

جو  فيفاصله كوتاه چهار ماهه از زمان تحل نيا يمردم در ط يبهره مند يبرا يامر بسترساز نيا الزمه

متحده  االتيامكان بازگشت كامل ا يمدت كوتاه نيدر چن. است رانيا يجمهور استيتا كارزار ر دنيبا

بتوان همه  دياما در ابتدا با. وجود ندارد پدونالد ترام يها ميبه برجام و پاك كردن اثرات مخرب تحر

كرونا را  روسياز و يناش يبهداشت ديدر بحران شد رانيا ازيد نبشردوستانه مور يكمك ها يها تيظرف

 يو معامالت مال ينفت يها ميتحردر مورد ها  تياز معاف يمقدار قابل توجه ريسپس بدون تاخ. آزاد كرد
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اعمال   ،برجام دراز تعهدات خود  قيدق يرويبازگشت به پ ريدر مس  رانيا حركت يدر ازارا  يالملل نيب

  .كند يم ليرا تسه ادامه كاررا روشن و  ندهيآ ،ياما عمل ياقدامات جزئ نيا.  كرد

  

  

  


