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 اردیبهشت ماه گذشته دولت ایاالت متحده تصمیم گرفت تا به صورت یک جانبه از توافق 

هسته ای ایران و ۱+5 خارج شود. متعاقب این خروج ترامپ به وزارت خارجه و خزانه داری دستور 

داد تا سازوکار اجرایی بازگشت تحریم های ایران را تعیین کنند. طبق سازوکار تعیین شده توسط 

این دو وزارت، تحریم ها در دو مرحله مجدداً اعمال خواهند شد؛ مقرر شده است قسمت اول بعد 

از ۱5 مرداد و قسمت دوم پس از ۱۳ آبان ماه سال جاری به اجرا در آیند.]۱[ تحلیل های متعدد و 

پرشماری از دالیل و پیامدهای این اقدام دونالد ترامپ صورت گرفته است. به عنوان نمونه »ویلیام 

رابرت« معتقد است ترامپ تحت تأثیر مسائل داخلی که گریبان گیر او است از برجام خارج شده 

و این خروج، آمریکا را بیش ازپیش منزوی تر خواهد کرد.]۲[ »رایان بروت« هم علت خروج 

ترامپ از برجام را عزم او برای نابود کردن هر آنچه از باراک اوباما به جای مانده است می داند.]۳[

اکنون دوازده هفته از تصمیم ایاالت متحده برای خروج از برجام می گذرد. تالش ها و 

تحرکات دیپلمات های آمریکایی در طول بیش از دو ماه برای اجبار و اقناع کشورهای شریک 

تجاری ایران برای همراه شدن با تحریم های آمریکا چندان نتیجه بخش نبوده است. اروپایی ها 

همچنان مصمم به حفظ برجام و عدم همراهی با تحریم های ضد ایرانی آمریکا هستند]۴[ و فارغ 

از مشکالت مربوط به تأمین مالی اتحادیه اروپا اعالم کرده است که به خرید نفت از ایران ادامه 

خواهد داد.]5[ چین با درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران مخالفت کرده است]۶[ 

و ترکیه هم گفته است که پیرو تحریم های ضد ایرانی آمریکا نخواهد بود.]۷[ برجسته بودن نقش 

تحریم نفتی در نقشه تحریم های ضد ایرانی آمریکا و رویکردی که خریداران عمده نفت ایران 

اتخاذ کردند باعث شد تا ابتدا مقامات آمریکایی از بررسی صدور معافیت برای برخی از خریداران 

نفت ایران صحبت کنند.

در این شرایط رئیس جمهور آمریکا به این دلیل که اوضاع اقتصادی ایران بی ثبات است 
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و اعتراضات مردم به این وضعیت در حال افزایش است، برای دیدار، مذاکره و توافق با ایران در 

»هرجایی« و »هرزمانی« اعالم آمادگی کرده است.]۸[ برخی نیز مانند مارک دوبوویتز مدیر 

اجرایی اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی ها گفته اند که ایران قطعًا پای میز مذاکره با آمریکا 

خواهد نشست.]۹[ سؤالی که مطرح می شود این است که طرح اعالم آمادگی برای مذاکره با ایران 

از سوی ترامپ از موضع قوت است یا ضعف؟

واقعیت این است که به دلیل عدم همراهی بسیاری از کشورهای تأثیرگذار با تحریم های 

اثرگذاری  به  نسبت  اطمینان  عدم  درجه  باالترین  در  ایاالت متحده  دولت  آمریکا  ایرانی  ضد 

تحریم های ضد ایرانی قرار دارد و ارائه طرح زودرس مذاکره با ایران از سوی ترامپ بیش و پیش 

از هر چیز عجله این تاجر آمریکایی برای رسیدن به یک توافق را نشان می دهد. سوزان مالونی 

کارشناس ارشد اندیشکده بروکینگز نیز به این تمایل ترامپ اشاره کرده و نوشته است ترامپ 

تشنه توافق با ایران است.]۱۰[ ترامپ با دو واقعیت بسیار مهم روبرو است که به احتمال بسیار باال 

مشاوران وی به او گوشزد کرده اند:

اول؛ برخالف آنچه رئیس جمهور آمریکا ادعا می کند، ازنظر متحدان آمریکا به ویژه اروپا، 

برجام توافقی است که توانسته است سنگین ترین و بی سابقه ترین محدودیت های ممکن را بر 

فعالیت های هسته ای ایران اعمال کند و اطمینان می دهد که جمهوری اسالمی ابزار الزم برای 

ساخت بمب اتمی را حداقل برای ۲5 سال نخواهد داشت. لذا متحدان ترامپ بر خالف مردم 

آمریکا نمی پذیرند که برجام توافق بدی بوده است، باید آن را نابود کرد و برای ساختن توافقی 

دیگر به ایران فشار آورد. درنتیجه تحریم های یک جانبه آمریکا از اجماع بین المللی برخوردار 

نیست و همین موضوع آستانه تأثیر فشار علیه ایران را پایین می آورد. چنانکه در موضوع تحریم 

نفت مشاهده شد. به همین دلیل است که تریتا پارسی رئیس سابق شورای ایرانی – آمریکایی ها 
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می گوید »ارائه پیشنهاد مذاکره با روحانی توسط ترامپ نمی تواند یک توافق بهتر به بار آورد؛ ما 

فرصت خودمان را داشتیم و آن را از دست دادیم«.]۱۱[

دوم؛ دونالد ترامپ دو انتخابات مهم را پیش روی خود دارد. یکی انتخابات میان دوره 

کنگره در آبان ماه آینده و دیگری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ که ترامپ مدیر ستاد 

انتخاباتی خود را نیز برای آن تعیین کرده است.]۱۲[ طبق آمار منتشرشده محبوبیت ترامپ در دو 

حزب دمکرات و جمهوری خواه نسبت به روسای جمهور سابق آمریکا به شدت قطبی شده است. 

میزان محبوبیت ترامپ در حزب دمکرات ۷درصد و حزب جمهوری خواه ۸۴درصد است.]۱۳[ 

در حال حاضر جمهوری خواهان در سه رکن مجلس نمایندگان، مجلس سنا و کاخ سفید حاکم 

هستند. اگر در انتخابات میان دوره این واقعیت تغییر کند و یا حتی متزلزل شود، دمکرات ها سد 

محکمی بر سر راه سیاست های ترامپ ازجمله یک جانبه گرایی بی قاعده وی ایجاد خواهند کرد. از 

طرفی دیگر ترامپ به مذاکره و توافق حتی صوری با ایران برای استفاده در رقابت های انتخاباتی 

سال ۲۰۲۰ نیاز دارد. شاید او روی این توافق به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای چهارساله 

خود حساب باز کرده است.

نتیجه اینکه تقریبًا مشخص است در شرایط فعلی این ترامپ است که تشنه مذاکره و توافق 

است نه ایران. اما با ترامپ تشنه مذاکره و توافق چه باید کرد؟

به عنوان یک رویکرد در دسترس و آسان می توان به درخواست ترامپ برای مذاکره 

پاسخ مثبت داد و در باکو یا سنگاپور قرار مالقات گذاشت. می توان با ترامپ بر سر یک میز 

نشست و باقی مانده ظرفیت هسته ای را هم معامله کرد. حتی می توان برای راضی کردن ترامپ 

اعمال محدودیت بر توان دفاعی موشکی را نیز پذیرفت و از منطقه نیز عقب نشینی کرد. اما سؤال 
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اینجاست که چنین رویکردی چه مشکالتی از کشور را حل خواهد کرد؟ غیرازاینکه توان دفاعی 

کشور را در مقابل سیل تهدیدات به تاراج گذاشته و عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در 

منطقه را نابود می کند.

اما رویکرد عاقالنه تر که بر مبنای شناخت از شرایط موجود قرار دارد این است که ترامپ 

و دولتش را به برجام و تجربه ای که از آن حاصل شده است ارجاع داد. واقعیت این است که 

ایران بهایی بسیار باالتر از آنچه در ظاهر به نظر می رسد برای برجام پرداخت کرده است که یک 

نمونه آن معطل شدن کشور برای چندین سال به امید بهره مندی از مزایای توافق هسته ای است. 

لذا منطقًا ایران با محور قرار دادن تجربه تاریخی برجام نباید چشم امید به مذاکره مجدد آن هم با 

کسی که زیر تعهدات برجامی اش زده است بدوزد. هرچند شرایط سخت باشد، اما راه پیروزی 

مقاومت است. نشانه های آن هم خیلی زود خود را آشکار خواهند کرد. با نزدیک شدن به انتخابات 

میان دوره کنگره به احتمال زیاد شاهد انعطاف بی سابقه ای از سوی دولت آمریکا و ترامپ برای 

تشویق ایران به مذاکره مجدد خواهیم بود. این انعطاف و کرنش حتی با اتمام نیمه اول ریاست 

جمهوری ترامپ در زمستان پیش رو و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بیشتر 

خواهد شد.
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