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مقدمه

بار ضمن  دومین  برای  آمریکا  ایاالت متحده  رئیس جمهور  گذشته،  دی ماه  اواخر 

عدم تائید پایبندی ایران به برجام، تعلیق تحریم های هسته ای را تمدید کرد. همچنین طی 

بیانیه ای اعالم کرد که این آخرین باری است که تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران، 

تعلیق می شوند. در این راستا او در بیانیه خود از همکاری با دولت های کلیدی اروپایی 

برای تغییر برجام خبر داد که باید تا 120 روز آینده ) فروردین ماه سال بعد، موعد تصمیم 

به  آمریکا  رئیس جمهور  برسد.  نتیجه  به  تحریم ها(  تعلیق  تمدید  مورد  در  رئیس جمهور 

صراحت اعالم نکرده است که در صورت عدم تغییر برجام بعد از ضرب االجل تعیین شده، از 

برجام خارج خواهد شد یا نه، اما بیان اینکه »این آخرین باری است که تحریم های مرتبط 

با برنامه هسته ای ایران تعلیق می شوند«، اگر منجر به بازگشت تحریم های هسته ای شود، 

چیزی جز خروج آمریکا از برجام نیست. خروج یا عدم خروج ایاالت متحده آمریکا از 

برجام به همراه مؤلفه های دیگری که شامل عدم تغییر یا اعمال تغییر در برجام می شوند، 

موجب سقوط ائتالف های موجود بازیگران برجام و ظهور ائتالف های جدید خواهد شد. 

ظهور و سقوط ائتالف بازیگران برجام بر اساس »نتایج« هفت سناریوی ممکن که با تحلیل 

رفتار بازیگران در قبال چهار شاخصه ی؛ »تغییر برجام«، »عدم تغییر برجام«، »مذاکره و 

توافق موشکی« و »عدم مذاکره و توافق موشکی« به دست می آیند، نشان داده می شوند. 

امکان ظهور ائتالف ها در سه قالب »حفظ ائتالف 1+5« و فشار بر ایران، شکل گیری جبهه 

»روسیه، چین و ایران« در مقابل »اروپا و آمریکا« و جبهه »ایران، روسیه، چین و اروپا« 

در مقابل آمریکا بررسی شده اند، که ظهور هر ائتالف جدیدی به همراه سقوط ائتالف فعلی 

خواهد بود.
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چهار متغیر تعیین کننده در رفتار بازیگران برجام

با پایان ضرب االجل ایاالت متحده آمریکا برای اصالح برجام، رفتار بازیگران در 

رابطه با چهار متغیر »تغییر در برجام«، »عدم تغییر در برجام«، »مذاکره و توافق موشکی با 

ایران« و »عدم مذاکره و توافق موشکی با ایران«، سناریوهای ممکن را خواهند ساخت. با 

بررسی مواضع هر یک از بازیگران در قبال چهار متغیر پیش گفته، می توان نوع رفتار آن ها 

را تا حدودی پیش بینی کرد.

متغیر اول؛ »تغییر در برجام«

تغییر در برجام ریشه در نظر کلی دونالد ترامپ در مورد برجام دارد، او هم در دوران 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هم بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور،  تبلیغات 

آمریکا  در  برجام  مخالفین  اساس  این  بر  است.1  دانسته  ممکن  توافق  بدترین  را  برجام 

معتقدند، عالوه بر اینکه برجام نتوانسته مانعی بر سر راه دستیابی ایران به بمب اتمی ایجاد 

کند، به موضوعاتی مانند توسعه توان دفاعی موشکی و سیاست های منطقه ای این کشور نیز 

نپرداخته است،2 ازاین رو باید چهار تغییر اساسی در برجام صورت پذیرد تا آمریکا به عدم 

خروج از آن و تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران قانع شود3:

اول؛ از ایران خواسته شود که اجازه دهد تا بازرسی های فوری از هر مرکزی که 

بازرسان بین المللی درخواست می کنند، صورت پذیرد؛

دوم؛ از اینکه ایران هیچ گاه به بمب اتمی دسترسی پیدا نخواهد کرد، اطمینان حاصل 

شود؛



ظهور و سقوط ائتالف بازیگران برجام

8

سوم؛ تاریخ انقضایی برای تعهدات برجامی ایران وجود نداشته باشد؛

چهارم؛ بین فعالیت های هسته ای و ساخت موشک های دوربرد ارتباط برقرار شود. 

)به عبارتی دیگر ساخت و توسعه موشک دوربرد مترادف با تالش برای دستیابی به بمب 

اتمی قلمداد شود.(

هرچند ایران، روسیه، چین و سه کشور اروپایی در مواضع خود به صراحت برجام را 

غیرقابل مذاکره مجدد و تغییرناپذیر دانسته اند، اما میزان پایبندی در مواضع هرکدام متفاوت 

است، به عنوان مثال اروپایی ها  گام هایی را برای برآورده ساختن خواسته های رئیس جمهور 

نه تنها اعالم کرده اند که از آمریکا برای تغییر  آمریکا برداشته اند،4 درحالی که روس ها 

برجام حمایت نمی کنند،5 موضوع موشکی ایران را نیز یک موضوع کاماًل داخلی می دانند6 

و از حق ایران برای توسعه برنامه دفاعی موشکی خود حمایت می کنند.7 چینی ها نیز بر 

اجرای کامل برجام از سوی طرفین تأکید داشته اند8، اما صراحت مواضع آن ها به اندازه 

روس ها نیست. در کنار همه ی این ها، ایران به عنوان طرف مقابل 1+5، امکان مذاکره مجدد 

در مورد برجام را رد کرده و هرگونه تغییر در این توافق را مساوی با فروپاشی آن دانسته 

است.9 



اندیشکده راهبردی تبیین

9

متغیر دوم؛ »عدم تغییر در برجام«

عدم تغییر در برجام، اگر به معنی برآورده نشدن خواسته های دولت ایاالت متحده 

آمریکا باشد، ممکن است منتهی به خروج این کشور از توافق هسته ای شود. اما این متغیر 

را نباید در خأل بررسی کرد، همان گونه که پیش تر نیز گفته شد، موضع کشورهای اروپایی، 

روسیه، چین و ایران بر حفظ، اجرا و عدم تغییر در برجام است. اما نشانه های بسیاری وجود 

باقی  دارد که اروپایی ها پیشنهادهایی را برای ترغیب آمریکایی ها جهت دست نخورده 

ماندن توافق هسته ای درازای دادن امتیازهایی آماده کرده اند. ازجمله اینکه فشارها را بر 

مشابه  توافق  امضای یک  و  مذاکره موشکی  به  این کشور  باهدف مجاب کردن  ایران 

برجام، افزایش دهند.10 در این نقطه به نظر می رسد آمریکایی ها و اروپایی ها به یک اعتقاد 

مشترک می رسند و آن هم اینکه »دیپلماسی نتوانسته است مؤلفه های مؤثری برای پاسخ به 

برنامه موشکی ایران داشته باشد.« و منطقًا نیز اگر برجام به هر دلیلی فروپاشد نقطه ای که 

اروپایی ها و آمریکایی ها را برای شروع همکاری دوباره علیه ایران همگرا خواهد کرد، 

»تحریم های ثانویه« است.11 به صورت کلی عدم تغییر در برجام متغیر مطلوب همه بازیگران 

برای  آشکاری  تمایل  اروپایی ها  که  تفاوت  این  با  است.  آمریکا  ایاالت متحده  به غیراز 

همکاری علیه برنامه موشکی ایران با آمریکایی ها درازای عدم تغییر در برجام نشان می دهند.
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متغیر سوم؛ »مذاکره و توافق موشکی با ایران«

اگر خوش بین باشیم و بپذیریم که اروپایی ها و آمریکایی ها برجام را برای حصول 

اطمینان از اینکه "ایران به سمت ساخت بمب اتمی نخواهد رفت" می خواستند، طرح موضوع 

مذاکره برای توافق موشکی از طرف آمریکایی ها، صرفًا یک بهانه برای بر هم زدن توافق 

هسته ای یا حداکثر زیاده خواهی خواهد بود. اما اگر در واکاوی معادالت سیاست بین الملل 

اندکی بدبین باشیم، چیزی از دست نخواهیم داد. نگاه بدبینانه به ما می گوید، طبق طرح 

نانوشته ای جبهه غرب در کل، بعد از موضوع هسته ای، سراغ محدودسازی و حذف توان 

دفاعی موشکی ایران رفته است و نیز قرار بر این بود که برود و در راستایی واحد، اروپا 

و آمریکا برای تحقق این هدف نقش پلیس خوب و پلیس بد را بازی می کنند.12 به هرحال 

باوجود اختالف نظری که بین اروپا و آمریکا در مورد تغییر یا عدم تغییر در برجام وجود 

دارد، افزایش فشار بر ایران، مذاکره و محدودسازی توان دفاعی موشکی این کشور یکی از 

نقاط اشتراک اروپا و ایاالت متحده برای همکاری مشترک علیه ایران است.
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متغیر چهارم؛ »عدم مذاکره و توافق موشکی با ایران«

جمهوری اسالمی ایران در مواضع مقامات خود اعالم کرده است که به هیچ وجه 

مذاکره بر سر توان دفاعی موشکی خود را نخواهد پذیرفت. روس ها نیز در مواضعشان 

موضوع موشکی ایران را نیز یک موضوع کاماًل داخلی می دانند  و از حق ایران برای توسعه 

برنامه دفاعی موشکی خود حمایت می کنند. چینی ها موضعی به صراحت روس ها ندارند، اما 

وقتی ایاالت متحده آمریکا به بهانه ارتباط با برنامه موشکی ایران برخی افراد و شرکت های 

چینی را تحریم کرد، آن ها رسمًا از این اقدام آمریکا شکایت کردند.13 باید اذعان کرد 

مالحظه چینی ها بیشتر تک روی ایاالت متحده در اعمال تحریم های یک جانبه است، به ویژه 

زمانی که منافع طرف سوم را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند نمی توان چینی ها را طرفدار 

محکم عدم مذاکره و توافق موشکی با ایران دانست، اما با دخیل کردن پارامترهایی مانند 

مشی کلی دولت ترامپ در تک روی های بین المللی، احتمال دارد تا زمانی که آمریکایی ها 

رویکرد خود را به چندجانبه گرایی تغییر نداده و به مالحظات موردنظر چینی ها [و البته 

روس ها] توجه نکنند، تغییر جدی در مواضع آن ها ایجاد نخواهد شد.
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ســناریوهای ممکــن بــرای ســقوط ائتــالف موجــود و ظهــور ائتالف هــای 
ــران 5+1 ــن بازیگ جدید بی

ایاالت متحده  رئیس جمهور  120روزه  ضرب االجل  پایان  از  بعد  این که  به  بسته 

آمریکا، موضع هر یک از بازیگران برجام نسبت به چهار متغیر پیش گفته چگونه تغییر 

کند، سناریوهای مختلفی پدیدار می شوند که نتیجه ی هر یک می تواند ائتالف های جدیدی 

از بازیگران را حول دو موضوع کلی »فعالیت های هسته ای« و »برنامه توسعه توان دفاعی 

موشکی« ایران ایجاد کند. به این اعتبار هفت سناریو کلی در رابطه با رفتار بازیگران برجام 

در قبال چهار متغیر »تغییر در برجام«، »عدم تغییر در برجام«، »مذاکره و توافق موشکی 

با ایران« و »عدم مذاکره و توافق موشکی با ایران«، به دست می آید که در ادامه تشریح 

می شوند.

سناریوی شماره یک

بر  مبنی  خود  موضع  از  ایران  که  می شود  بنا  فرض  این  با  یک  شماره  سناریو 

تغییرناپذیری برجام کوتاه آمده و با سایر بازیگران مذاکراتی را برای ایجاد تغییراتی در 

آن و گنجاندن بحث توان دفاعی موشکی و سیاست های منطقه ای، انجام دهد. در این حالت 

موضوعات هسته ای،  در  توافق[های] جدیدی  و  باقی مانده  به شکل کنونی  ائتالف 5+1 

موشکی و سیاست های منطقه ای ایران حاصل خواهد شد.

سناریوی شماره دو

مفروضات این سناریو به این گونه است که بعد از پایان ضرب االجل 120 روزه 



اندیشکده راهبردی تبیین

13

رئیس جمهور آمریکا، ایران، روسیه، چین و سه بازیگر کلیدی اروپایی تغییر در برجام را 

نپذیرند و با آمریکا برای تحمیل مذاکره موشکی و حصول توافق در این زمینه همکاری 

نکنند. نتیجه این سناریو، خروج آمریکا از برجام، بازگشت و تشدید تحریم های یک جانبه 

هسته ای و نیز غیرهسته ای ازجمله موشکی است.

سناریوی شماره سه

اگر بعد از پایان ضرب االجل 120روزه، ایران، روسیه و چین تغییر در برجام و 

مذاکره بر سر توان دفاعی موشکی ایران را نپذیرفته اما در مقابل اروپایی ها همراه و هم سو 

با آمریکا خواهان تغییر در برجام و حصول توافق محدودساز توان دفاعی موشکی ایران 

شوند، سناریوی شماره سه اتفاق خواهد افتاد. نتیجه این سناریو، شکل گیری جبهه »روسیه، 

چین و ایران« در مقابل »اروپا و آمریکا« است.

سناریوی شماره چهار

سناریوی شماره چهار ناظر بر حالتی است که علی رغم تأکید ایران بر تغییرناپذیری 

برجام و مخالفت با مذاکره موشکی، روسیه و چین به همراه بازیگران کلیدی اروپایی، 

هم سو با آمریکا سیاست تغییر برجام را اتخاذ کرده و خواهان اصالح توافق هسته ای و 

حصول توافق محدودساز توان دفاعی موشکی ایران باشند. نتیجه این سناریو، حفظ ائتالف 

1+5 موجود و آغاز مجدد فشارهای بین المللی بر ایران جهت اصالح برجام و آغاز مذاکره 

موشکی خواهد بود.
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سناریوی شماره پنج

در حالتی که ایران روسیه و چین بر موضع تغییرناپذیری برجام و مخالفت با مذاکره 

موشکی تأکید کند، سه بازیگر کلیدی اروپایی در عین مخالفت با تغییر توافق هسته ای 

به  را  توافق محدودساز  مذاکره موشکی و حصول  آغاز  باهدف  ایران  بر  فشار  پیشنهاد 

آمریکا بدهند و آمریکا نیز این پیشنهاد را بپذیرد، جبهه ای متشکل از »اروپا و آمریکا« 

در مقابل »ایران، روسیه و چین« شکل خواهد گرفت. در این حالت نقطه اشتراک این 

دو جبهه عدم تغییر در برجام و نقطه افتراق آن ها مذاکره و توافق محدودساز توان دفاعی 

موشکی ایران است.

سناریوی شماره شش

سناریوی شماره شش در حالتی اتفاق خواهد افتاد که سه بازیگر کلیدی اروپایی با 

همراهی روسیه و چین، پیشنهاد عدم تغییر در برجام به ازای شروع فشار بر ایران باهدف 

آغاز مذاکره موشکی و حصول توافق محدودساز را به آمریکا بدهند و با موافقت دولت 

ترامپ روبرو شوند. در این حالت با تأکید ایران بر موضع خود مبنی بر تغییرناپذیری 

برجام و مخالفت با مذاکره موشکی، جبهه 1+5 فعلی حفظ شده و مکانیسم های بین المللی 

برای تحمیل مذاکره و توافق محدودساز توان دفاعی و موشکی ایران به کار خواهند افتاد. 

تفاوت نتیجه این سناریو با نتیجه سناریوی شماره چهار در این نکته است که در سناریوی 

اخیر نقطه تمرکز بر تغییر برجام و آغاز مذاکره موشکی است، حال آنکه اگر سناریوی 

شماره شش اتفاق بیافتد، جبهه 1+5 صرفًا روی اجبار ایران برای آغاز مذاکره موشکی 

متمرکز خواهد بود.
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سناریوی شماره هفت

آخرین سناریوی محتمل، زمانی اتفاق خواهد افتاد که با تأکید ایران بر تغییرناپذیری 

برجام و علی رغم ارائه پیشنهاد همکاری، جهت اجبار ایران برای آغاز مذاکره موشکی از 

طرف اروپایی ها درازای عدم تغییر برجام، آمریکا این پیشنهاد را نپذیرفته و بر موضع خود 

جهت تغییر در برجام پافشاری کند. در این حالت بعد از پایان ضرب االجل 120 روزه، 

محتمل است آمریکا از برجام خارج شده و تحریم های یک جانبه هسته ای و غیرهسته ای 

ازجمله موشکی بازگشته و برشدت آن ها افزوده شود.

هفت سناریوی پیش گفته و نتایج آن ها را می توان به طور خالصه و به صورت جدول 

زیر نشان داد:

نتایجروسیه و چینآمریکااروپاایرانسناریوها
تغییــر در برجــام را 1

بپذیــرد
شــروع مذاکــرات و حصــول توافــق جدیــد ---------

ــا پیوســت های منطقــه ای و موشــکی ب

تغییــر در برجــام را 2
نپذیــرد

را  برجــام  در  تغییــر 
د یــر نپذ

برجــام  تغییــر  بــر 
کنــد تأکیــد 

تغییــر در برجــام را 
د یر نپذ

خــروج آمریــکا از برجــام و بازگشــت 
ــکا ــته ای آمری ــه هس ــای یک جانب تحریم ه

تغییــر در برجــام را 3
نپذیــرد

را  برجــام  در  تغییــر 
د یــر بپذ

برجــام  تغییــر  بــر 
کنــد تأکیــد 

تغییــر در برجــام را 
د یر نپذ

و  »روســیه،چین  جبهــه  شــکل گیری 
آمریــکا« و  ایران«+»اروپــا 

تغییــر در برجــام را 4
نپذیــرد

را  برجــام  در  تغییــر 
د یــر بپذ

برجــام  تغییــر  بــر 
کنــد تأکیــد 

تغییــر در برجــام را 
د یر بپذ

ایــران  شــکل گیری جبهــه »1+5« علیــه 
ــا  ــی ب ــارهای بین الملل ــدد فش ــاز مج و آغ

ــام ــر برج ــر تغیی ــز ب تمرک

تغییــر در برجــام را 5
نپذیــرد

را  برجــام  در  تغییــر 
د یــر نپذ

پیوســت  پیشــنهاد  و 
ــکی را  ــه ای و موش منطق

مطــرح کنــد

در  عدم تغییــر  بــه 
پیوســت  و  برجــام 
ــه ای و موشــکی  منطق

راضــی شــود

و همراه نباشد »روســیه،چین  جبهــه  شــکل گیری 
آمریــکا« و  ایران«+»اروپــا 



ظهور و سقوط ائتالف بازیگران برجام

16

جدول 1سناریوهای محتمل بعد از پایان ضرب االجل 120 روزه آمریکا

جمع بندی و نتیجه گیری

به صورت کلی بعد از پایان ضرب االجل 120 روزه ایاالت متحده آمریکا برای تغییر 

برجام و گنجاندن مفاد موردنظر این کشور، وقوع هفت سناریوی کلی بر مبنای رفتار متغیر 

بازیگران توافق هسته ای در قبال چهار پارامتر »تغییر در برجام«، »عدم تغییر در برجام«، 

»مذاکره و توافق موشکی با ایران« و »عدم مذاکره و توافق موشکی با ایران«  متصور 

است. نتیجه سناریوی شماره یک، شروع مذاکرات و حصول توافق جدید با پیوست های 

منطقه ای و موشکی است که از لوازم اساسی آن، موافقت ایران است. طبق نتایج سناریوهای 

تحریم های  و  خارج شده  برجام  از  آمریکا  ایاالت متحده  دارد  امکان  هفت،  و  دو  شماره 

هسته ای را بازگرداند که این اقدام به احتمال بسیار باال همراه با تشدید تحریم های هسته ای 

و نیز غیرهسته ای خواهد بود. طبق نتایج سناریوهای شماره سه و پنج، بازیگران توافق 

هسته ای در دو جبهه به صورت »روسیه، چین و ایران« و »اروپا و آمریکا« قرار خواهند 

گرفت. با این تفاوت که کشمکش جبهه شکل گرفته درنتیجه سناریوی شماره سه بر تغییر 

یا عدم تغییر برجام و در سناریوی شماره پنج بر مذاکره یا عدم مذاکره موشکی خواهد بود. 

درنتیجه سناریوهای شماره چهار و شش، ائتالف 1+5 حفظ شده و مکانیسم های بین المللی را 

تغییــر در برجــام را 6
نپذیــرد

را  برجــام  در  تغییــر 
د یــر نپذ

پیوســت  پیشــنهاد  و 
ــکی را  ــه ای و موش منطق

مطــرح کنــد

در  عدم تغییــر  بــه 
پیوســت  و  برجــام 
ــه ای و موشــکی  منطق

راضــی شــود

ایــران همراه باشند شــکل گیری جبهــه »1+5« علیــه 
ــا  ــی ب ــارهای بین الملل ــدد فش ــاز مج و آغ

ــکی ــره موش ــر مذاک ــز ب تمرک

تغییــر در برجــام را 7
نپذیــرد

را  برجــام  در  تغییــر 
د یــر نپذ

پیوســت  پیشــنهاد  و 
ــکی را  ــه ای و موش منطق

مطــرح کنــد

در  عدم تغییــر  بــه 
پیوســت  و  برجــام 
ــه ای و موشــکی  منطق

راضــی نشــود

خــروج آمریــکا از برجــام و بازگشــت ---
ــکا ــته ای آمری ــه هس ــای یک جانب تحریم ه
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برای فشار بر ایران بکار خواهند انداخت. مشابه سناریوهای شماره سه و پنج، نقطه تمرکز 

ائتالف 1+5 نتیجه سناریوی شماره چهار، تالش برای تحمیل تغییر در برجام به ایران و 

تمرکز ائتالف 1+5 نتیجه سناریوی شماره شش اجبار ایران برای آغاز مذاکره محدودساز 

موشکی در عین عدم تغییر برجام است. این پژوهش مقدمه پاسخ به پرسش هایی در مورد 

مطلوب ترین سناریو برای ایران و در عین حل محتمل ترین سناریو با توجه به مناسبات 

سیاست بین الملل است که می تواند موضوع پژوهش های بعدی قرار گیرد.
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