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 دام مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا

 در چارچوب برجام
 

 مقدمه

کشورهای عضو ی امور خارجه که در سطح معاونین و مدیران وزرا نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام

ولی بررسی  ،اندازی مثبت بازنمایی شدبا چشماین نشست اگرچه  ،برگزار شد 1400ماه فروردین 13برجام در 

آغاز ابهام جدی درباره پروسه دقیق بیانیه پایانی این نشست و انطباق آن با مواضع ایران و آمریکا نشان از 

رو، ارزیابی این  های کارشناسی در روزهای پیششده دارد. با توجه به استمرار این نشست در سطح کارگروه

قانون اقدام راهبردی »و  «سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران در موضوع برجام»اساس روند بر

عنوان دو معیار اصلی برای سنجش هرگونه طرح و ـ به «هامجلس شورای اسالمی برای لغو تحریم

 ضروری است. ـ پیشنهادی درباره احیای برجام

 هیچ ای ندارد. ماایران عجله»معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از پایان این نشست اعالم کرد که 

 و ندارد وجود گامیبهگام طرح هیچ ما نظر نداریم. از هاآمریکایی با غیرمستقیم چه و مستقیم چه وگوییگفت

 چهار در که هاییتحریم و بردارد باید آمریکا که داریم نهایی گام یک فقط ما. نداریم احتیاج راه نقشه به ما

 ،کرده عوض را هایشبرچسب چه و کرده اعمال جدید چه کرده، اعمال مجدداً چه کرده، اعمال گذشته سال

، حالبا این 1.«گرددبرمی تعهداتش به ایران هم بعد و کنیممی آزماییراستی ما که است آن از بعد و بردارد باید

 2«مدالیته»یک طرح آنچه در بیانیه پایانی نشست ذکر شده است رویکرد متفاوتی داشته و حاکی از وجود 

های متقابل دو طرف برای احیای برجام و برگزاری نشست حضوری میان اعضای برجام برای توافق درباره گام

داشت و از طریق یک ت حضور خواهد صورت جداگانه در حاشیه این نشسکه آمریکا نیز به است

اروپا یا نماینده او( با دیگر اعضای برجام در تعامل خواهد  اتحادیه خارجی سیاست )مسئول 3«کنندههماهنگ»

 4بود.

 

                                                                                       

1  . www.irna.ir/news/84281649 

2  . Modalities 

3  . The Coordinator 

4.https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/96151/JCPOA:%20Chair's%20Statement% 

20Following% 20the%20Meeting%20of%20the%20Joint%20Commission 
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شرح ذیل برخالف سیاست به از پنج جهتمقامات دو طرف  گیریایانی نشست کمیسیون برجام و موضعمفاد بیانیه پ

 قطعی جمهوری اسالمی ایران و قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی است.

کار آمدن ترامپ  هایی را که از زمان رویواشنگتن باید تمام تحریم»رغم آنکه وزیر امور خارجه ایران تأکید دارد که علی .1

. رابرت ها نیستتحریم «همه»حاضر به رفع  آمریکا 1،«را لغو کند انداعمال یا ذیل برچسب تازه قرار گرفته اعمال، باز

ایاالت متحده »ای اعالم کرد که مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در مصاحبه

 صورت، این در 2.«ای را رفع خواهد کردهای مغایر با توافق هستهتحریمآمریکا در صورت بازگشت ایران به برجام، }صرفاً{ 

 اقتصادی منافع تنهانه دارد نظر در( ایهسته برنامه با مرتبطهای تحریم)ها تحریم از بخشی تنها رفع برای آمریکا که اقداماتی

 در ایران علیه فشاری اهرم ایجاد دنبال ها بهساختار تحریم حفظ این کشور با بلکه ،کرد نخواهد تأمین را ایران

دنبال ایجاد شرایطی است که حتی در صورت احیای  عبارت دیگر، آمریکا بهبه .بود خواهد ایمنطقه و موشکی موضوعات

 های این کشور علیه ایران حفظ شود.برجام ساختار تحریم

که در توئیت وزیر  3«طراحی اقدامات متقابل»یا تعبیر  در بیانیه پایانی نشست مجازی کمیسیون برجام« مدالیته»لفظ  .2

سوی وزارت امور خارجه که از 5«های متقابل اولیهای از گاممجموعه»یا عبارت  4امور خارجه ایران مورد اشاره قرار گرفته است

های جداگانه بیانیهاست با این تفاوت که احتماالً دو طرف در قالب  گامبهالگوی بازگشت گامآمریکا مطرح شده همان 

زمان آن را آغاز خواهند کرد. این طرح صورت یکجا فهرست کرده و اجرای موازی و همهای خود را بهمجموعه اقدامات و گام

حرف »کند. طبق سیاست تبدیل می اقدام صوریرا به یک  ها توسط ایرانآزمایی تحریمیند راستیافردر عمل 

آزمایی های آمریکا در عمل مورد راستی، ایران در صورتی به تعهدات خود ذیل برجام عمل خواهد کرد که رفع تحریم«قطعی

ها در ارائه نکرده است. رفع تحریمها قرار گرفته باشد. دولت دوازدهم تاکنون معیار کمی و قابل سنجشی برای لغو تحریم

تنها منافع اقتصادی ایران را داری آمریکا نههای وزارت خزانهدستورالعملقالب بیانیه سیاسی و حتی تغییرات حقوقی در 

گرفتار  «هیچ ای در ازای تقریباًمحدودسازی برنامه هسته»چرخه تکراری بلکه ایران را در  ،تضمین نخواهد کرد

 تجربه شد. 1396تا  1394های خواهد کرد که پیش از این در سال

هدف از این نشست درباره دور بعدی نشست کمیسیون مشترک برجام اعالم کرد که  6خود در توئیت وزیر امور خارجه .3

ای است. اگرچه در رفع های کاهش تعهد هستهها و توقف گامبرای رفع تحریم 7«سازی اقدامات دو طرفتسریع در نهایی»

اصول سیاست ها نیز منطبق با ولی تعجیل و تسریع در روند اقدامات طرف مقابل برای رفع تحریم ،ها نباید تأخیر کردتحریم

                                                                                       

1  . https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2021-01-22/iran-wants-nuclear-deal-it-made 

2  . https://www.pbs.org/newshour/show/u-s-and-iran-agree-to-talks-on-returning-to-the-2015-nuclear-deal 

3. Choreograph Measures 

4  . https://twitter.com/JZarif/status/1377950244508475392 

5  . Series of Initial Mutual Steps 

6  . https://twitter.com/JZarif/status/1377950244508475392 

7  . Rapidly Finalize Sanction-lifting & Nuclear Measures 

https://www.pbs.org/newshour/show/u-s-and-iran-agree-to-talks-on-returning-to-the-2015-nuclear-deal
https://www.pbs.org/newshour/show/u-s-and-iran-agree-to-talks-on-returning-to-the-2015-nuclear-deal
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نیست. تأکید وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با نشریه  مریکا در بازگشت به برجامآایران در موضوع وادار كردن 

یا پایان مهلت توافق  1400جمهوری ایران در خردادماه خاطر انتخابات ریاستیند احیای برجام بهابر تسریع در فر 1پولیتیکو

ها و المللی انرژی اتمی موجب عدم دقت الزم در جزئیات اقدامات آمریکا برای رفع تحریمموقت ایران با آژانس بین

ندارد که تمام اقدامات دو طرف یا بخش قابل توجهی از آن در  لحاظ زمانی، هیچ ضرورتیآزمایی آن خواهد بود. بهراستی

مالک اصلی برای احیای برجام باید منافع جمهوری ایران انجام شود. یک بازه دوماهه تا پیش از موعد انتخابات ریاست

ل در این مدت ازجمله انتخابات نباید باعث تأخیر یا تعجیبلندمدت جمهوری اسالمی ایران باشد و مقوالت كوتاه

 .فرایند گردد

موافقت نماینده ایران در کمیسیون مشترک برجام با حضور آمریکا در نشست کارشناسی وین و مشارکت در تدوین  .4

تنها مذاکره مستقیم میان می جمهوری اسالمی ایران نیست. نهاقدامات متقابل در هفته جاری چندان سازگار با سیاست رس

بخشی به حضور آمریکا در میان كشورهای عضو برجام روند تدریجی رسمیتبلکه  ،ایران و آمریکا ضروری نیست

های کمیسیون مشترک برجام شرکت کند که به تواند در نشست. آمریکا هنگامی میبرخالف منافع ملی ایران است

أکید دارد که در هیچ سطحی ها را رفع کرده باشد. اگرچه معاون وزیر خارجه ایران تتعهدات خود عمل کرده و تمام تحریم

از دیدگاه کشورهای اروپایی و  که ولی باید به این موضوع توجه داشت ،با آمریکا مذاکره مستقیمی صورت نخواهد گرفت

آمریکا پذیرش حضور واشنگتن در نشست وین اقدامی در جهت قرار دادن ایران در موقعیت مذاکره مستقیم با آمریکاست. 

ها و زنی در جهت كاهش انتظارات ایران در مسئله رفع تحریمنگاه آمریکا به مذاكره به مثابه ابزاری برای چانه

در این میان، اصرار کشورهای اروپایی ازجمله ای است. ای و فراهستههای بیشتر هستهیند تحمیل محدودیتاآغاز فر

بیش از آنکه به نفع ایران باشد، اهداف  2«مستقیم میان واشنگتن و تهرانهایی برای مذاکره یافتن جایگزین»فرانسه برای 

 کند.آمریکا را تأمین می

حالی در. این های ارائه شده نقشی برای مجلس شورای اسالمی در نظر گرفته نشده استیک از طرحدر هیچ. 5

های مقابل با نظارت آزمایی اجرای تعهدات طرفراستیها، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم (7)و  (6) که طبق مواد است

پذیرد. در این ای ازسوی دولت با مجوز مجلس صورت میهای کاهش تعهد هستهمجلس انجام خواهد شد و توقف گام

تواند در كمیسیون مشترک برجام متعهد به اجرای دولت بدون هماهنگی و مشورت با مجلس نمیارچوب، چ

گره آمریکا و بر این، دولت باید از عدم نقض برجام در صورت احیای آن توسط کن . عالوهپیشنهادی شودهرگونه طرح یا 

 اعمال قوانین تحریمی جدید اطمینان حاصل کند.

 

                                                                                       

1  . https://www.politico.com/news/magazine/2021/03/17/iran-nuclear-deal-javad-zarif-qa-476588 

2. Looking at Alternative Formats to Enable Talks 
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 بندیجمع

ولی تناقض در  ،نظر دارنداگرچه دو طرف در ظاهر درباره شکست سیاست فشار حداکثری و بازگشت دوجانبه به برجام اتفاق

ئیات این دو موضوع دهد تفاهم و تلقی مشترکی درباره جزبیانیه کشورهای اروپایی و مواضع مقامات آمریکا و ایران نشان می

« هاتحریم زا بخشی رفع مشروط به برجام و بازگشت»نزد طرفین وجود ندارد. مقصود آمریکا از اجرای کامل تعهدات خود 

. است مدتمدت یا میاندر کوتاه فعلی وضعیت استمرار از بیش برجام به بد بازگشت خطراست. در چنین شرایطی، 

ه ضرر ایران ب ای ازسوی دیگر لزوماًسو و پیشرفت فنی در برنامه هستهگذشت زمان، با توجه به افزایش فروش نفت از یک

در  تواندمی بلکه ،پردازدنمی برجام از خروج دلیلبه ایهزینه تنهانه آمریکا که است آن برجام به بد بازگشت نیست. آسیب

 جسارت و کرده ایجاد آمریکا برای غلطی راهبردی درک اتفاق این. کند مهار را ایران ایهسته ها، برنامهازای رفع جزئی تحریم

ها تحریم تنهانه آمریکا كه شود حاصل اطمینان بایدرو ازاین. کرد خواهد بیشتر را برجام مجدد نقض برای کشور این

 .امکان اعمال مجدد آن را نخواهد داشت بلکه ،كرد خواهد لغو عمل در را

بلکه مسئله اصلی این است که هر دو  ،درواقع، چالش اصلی در این مرحله آن نیست که چه کسی گام نخست را بردارد

طرف چه اقداماتی را برای بازگشت کامل به تعهدات خود انجام خواهند داد. آنچه آمریکا از پاسخ صریح و جزئی به آن 

 2016هایی که بعد از اجرای برجام در سال این است که آیا این کشور اراده الزم برای لغو عملی همه تحریم ،خودداری کرده

سوی آمریکا طرح موضوعاتی چون مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم، د یا نه؟ در غیاب چنین تصمیمی ازشده است را دار وضع

آمریکا شود. شواهد گویای آن است که ای محسوب میگام یا فوری به برجام مسائل حاشیهبهتعجیل یا تأخیر، بازگشت گام

های تمام قابلیتها که درنهایت باید از طریق اهرم تحریمداند یبازگشت به برجام را بخشی از یک پروسه راهبردی م

آمریکا بر این موضوع تأکید دارد که . ای و موشکی ایران مهار شودای، منطقهبازدارنده ایران اعم از برنامه هسته

خود در قبال ایران نیست. برای آمریکا محتوای  رغم مسائلی مانند انتخابات ایران، حاضر به عدول از سیاست تحریمیعلی

« مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم»فه لؤتر از دو مهایی که طرفین برای بازگشت به برجام باید بردارند مهممذاکره و مفاد گام

با گذشت نزدیک به سه ماه از استقرار در کاخ  رغم انتظارات اولیه، بایدنرو، علیینااز 1.انجام مذاکره است «زمان»با ایران و 

 های تحریمی بشردوستانه به ایران نشده است.سفید حتی حاضر به اعطای معافیت

 

                                                                                       

1.https://www.axios.com/biden-conditions-iran-sanctions-c4d5dcf6-8421-4c60-8cc0-d7aad1cbbff2.html 


