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خالصه مدیریتی
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده
راهبردی تبیین تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهمترین اخبار و تحوالت منطقه ،دالیل،
اهداف و پیامدهای تحوالت را بهصورت هفتگی بررسی نماید .مبنای کار گزارش بر ارائه
راهبردیترین و مهمترین اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است .عالوه بر بررسی اخبار
و تحوالت میدانی منطقه ،پرداختن به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست
خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و
تحوالت ،مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.
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عناوین مورد بررسی در این شماره:
مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه

انتخابات لبنان و شکسته شدن چارچوبها
دروغهای ترامپ؛ ایران در سوریه و یمن رفتار شیطانی دارد!
دروغهای ترامپ :ایران و متحدانش سفارتخانههای آمریکا را منفجر کردهاند!
سیاست در عراق با چراغ راهنمای مرجعیت
روزهای سخت محمد علوش
مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی:

دروغهای ترامپ« :ایران شهروندان آمریکا را دستگیر میکند و گروگان میگیرد!»
دروغهای ترامپ« :حکومت ایران ،موشکهای خطرناک را اشاعه میدهد».
دروغهای ترامپ« :ایران شهرهای آمریکا را مورد تهدید قرار میدهد»
برجام منهای آمریکا ،برجامی بیخاصیت است
توافق برای حفظ برجام بدون آمریکا
مسئولیت اروپاییها در برابر نقض برجام
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مهمترین اخبار و تحلیلهای راهبردی منطقه
 -1انتخابات لبنان و شکسته شدن چارچوبها
با اعالم نتایج رسمی انتخابات پارلمانی لبنان و کسب کرسیهای بیشتر توسط
نمایندگان منتسب به حزباهلل نسبت به انتخابات گذشته و کاهش سهم جریان المستقبل در
این کرسیها میتوان چند نکته را بیان کرد:
به نظر میآید آنچه که جریان المستقبل بر آن سرمایهگذاری کرده بود ،و آن رای
دادن بر اساس دوگانهی سنی ـ شیعه که الزاما سنیها به جریان المستقبل رای خواهند داد
اکنون کمی در رفتار رایدهی مردم لبنان تغییر کردهاست؛ زیرا در این انتخابات برخی
نمایندگان سنی متمایل به حزباهلل رای آوردند.
تا قبل از انتخابات تحلیلها به این سو گرایش داشت که شهرهای بزرگ و پرجمعیت
مانند بیروت ،در اختیار نمایندگان حزب المستقبل قرار خواهد گرفت اما به تبع ناکارآمدی
این جریان و نیز استعفای پر جنجال سعد حریری ،این پیشبینی نیز به مانند انتخاباتهای
قبل رقم نخورد و در حوزههای شهرهای بزرگ حزب المستقبل تعدادی از نمایندگان خود
را از دست داد.
نکتهی حائز اهمیت دیگر اینکه دوگانهی نفوذ سعودی ـ ایران نیز با این انتخابات
کمرنگ شد زیرا ایران در این انتخابات دخالت نکرد ،اما سعودی با اقداماتی همچون افتتاح
اتوبان و کمکهای مالی فراوان به جریانهای همسوی خود ،نتوانست نتیجهی مورد نظر
خود را حاصل کند و ایده مقاومت بدون دخالت ایران مورد اقبال بیشتری قرار گرفت.
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 -2دروغهای ترامپ؛ ایران در سوریه و یمن رفتار شیطانی دارد!
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در هنگام اعالم خروج کشورش
از برجام ،چندین دروغ و تهمت در خصوص ایران طرح کرد .یکی از این موارد ،انتساب
رفتار شیطانی به ایران در سوریه و یمن بود .اما آیا اینگونه است؟
حتی نهادها و سازمانهای حقوق بشری که معموال روایتی مخدوش از بحرانهای
بینالمللی ارائه میدهند هم بارها بر شدت وخامت اوضاع در یمن به دلیل حمالت پیدرپی
عربستان سعودی تاکید کردهاند .صحنه کنونی یمن ،محل مواجههی مدافع با مهاجم و مظلوم
با ظالم است .طبیعی است که ایران در کنار مدافع و مظلوم قرار گیرد .اما با این وجود ،به
دلیل محاصره دریایی یمن ،ایران توان کمکرسانی به نیروهای انصاراهلل را ندارد .لذا رفتار
شیطانی در یمن ،از آ ِن عربستان و مهمترین حامیاش آمریکا است نه ایران.
در سوریه اما رفتار شیطانی آمریکا عیانتر است .ترامپ خود معترف به نقش
آمریکا در ایجاد داعش است .حتی وقتی عدهای در توضیح این نظر ترامپ گفتند که
ی بعدیاش
منظور او صرفا همسویی و غیرمستقیم بودن این رابطه است ،ترامپ در سخنران 
آشکارا گفت که منظورش دقیقا این بوده که آمریکا در ایجاد داعش نقش مستقیم داشته
و این فراتر از حمایت است .عالوه بر این ،مصادیق دیگری در خصوص رفتار شیطانی
آمریکا در سوریه وجود دارد از جمله؛ اتهامزنی در خصوص حمله شیمیایی و موشکپرانی
به سوریه بدون اثبات اتهام ،حمایت تسلیحاتی ،اطالعاتی و آموزشی از تروریستها و بعضا
همراهی آنها در مقابل نیروهای مقاومت .حتی تناقضات رفتاری آمریکا که ناشی از
منفعتمحوری آن است ،بعضا دادِ تروریستها را هم در آورده است!
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 -3دروغهای ترامپ :ایران و متحدانش سفارتخانههای آمریکا را
منفجر کردهاند!
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در هنگام اعالم خروج کشورش
از برجام ،چندین دروغ و تهمت در خصوص ایران طرح کرد .یکی از این موارد ،متهم
کردن ایران و متحدانش به بمبگذاری در سفارتخانهها و تاسیسات نظامی آمریکا است.
اما آیا اینگونه است؟ اگر چنین بوده ،عملیات در چه شرایطی صورت گرفته است؟
واقعیت این است که ایران در انفجار هیچ سفارتخانهای متعلق به آمریکا حضور
نداشته است .سالها قبل سفارتخانههای آمریکا در برخی کشورها همچون تانزانیا و
کنیا ،مورد هجوم گروههایی چون القاعده قرار گرفت .ایران در این حمالت هیچ نقشی
نداشت اما آمریکا اصرار داشت بگوید که ایران حامی القاعده است و پس ایران هم در این
عملیاتها نقش داشته! ادعایی که هیچگاه مدرک مستند و مستدلی برای آن ارائه نشد .این
در حالی است که هیالری کلینتون آشکارا به نقش آمریکا در شکلگیری القاعده اشاره
کرده است.
البته ترامپ در ادامهی دروغی که درباره حمالت ایران و متحدانش به سفارتخانههای
این کشور گفته ،یک جملهی تا حدی صحیح نیز بیان کرده است .او از حمله به تاسیسات و
مقرهای نظامی آمریکا و کشت ه شدن صدها نیروی آمریکایی توسط ایران و متحدانش سخن
گفته است .اگرچه ایران مستقیما چنین اقدامی نداشته اما احتماال او به حمله غرورآفرین
یک لبنانی اشاره دارد که در سال  1983به مقر نیروهای نظامی اشغالگر در لبنان انجام شد
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و موجب کشتهشدن  241نظامی آمریکایی و  58نظامی فرانسوی گردید .در این خصوص،
آمریکا بارها ایران را متهم کرده است .این دروغی آشکار است اما طبیعی است که یک
ملت نسبت به اشغال کشور خود واکنش نشان دهد .جوانان شیعه لبنانی چنین ویژگیای
داشتند.
ترامپ در حالی ایران را متهم به حمله به مراکزش میکند که همچنان برخی نهادها
و مقامات آمریکایی از انتشار بخشی از صفحات پروندهی نقش عربستان در واقعه 11
سپتامبر  2001ممانعت میکنند.
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 -4سیاست در عراق با چراغ راهنمای مرجعیت
بیانیه آیتاهلل سیستانی دیروز توسط نماینده ایشان در خطبههای نماز جمعه کربالی
معلی خوانده شد .این بیانیه که به مناسبت انتخابات پارلمانی این کشور صادر شده ،عالوه
بر مباحث انتخاباتی ،خط و مشی سیاسی آیتاهلل را بار دیگر آشکار ساخت.
در بحث انتخابات ،مرجعیت اعالی عراق همچنان بر پاکدستی نامزدها و ضدیت
آنها با فساد تاکید دارند .فساد اداری و مالی یکی از مصیبتهای عراق است که اگرچه
ریشه در سالهای تاریک ریاست صدام بر آن و سپس اشغالگری آمریکا دارد اما همچنان
ارادهای جدی برای مواجهه با آن وجود نداشته و به فراخور مسائل روز ،مبارزه با آن در بند
سیاستبازی مقامات قرار میگیرد.
نکته قابل تامل دیگر ،مخالفت مداوم آیتاهلل سیستانی با مداخله خارجی در عراق
است .ایشان عالوه بر تاکید بر استقالل کشور به عنوان یک خط قرمز ،ممانعت از مداخله
خارجی در انتخابات به صورت مالی و با روشهای دیگر را یک ضرورت دانست ه و یکی
از مالکهای نامزد اصلح را عدم سرسپردگی به خارج عنوان کردهاند .این ،رویه همیشگی
آیتاهلل است .چه آن زمانی که به نماینده پل برمر حاکم آمریکایی عراق اجازه دیدار نداد،
چه آن روزی که تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس را در بیمارستان به حضور نپذیرفت.
پرهیز از حکومت فردی و استبدادی ،حق مردم در تعیین سرنوشت خود ،درس
گرفتن از گذشته ،ممانعت از سوءاستفاده از نام مرجعیت و  ...از دیگر مواردی است که در
این بیانیه ذکر شده است.
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با وجود این تاکیدات اما به نظر میرسد صحنه انتخاباتی عراق ،همچنان درگیر
حاشیهها و تخریبها و سیاستبازیها است .عمدهی گروهها و به خصوص برخی
گروههای شیعه میکوشند به مرجعیت احترام بگذارند اما در عمل ،منافع حزبی و سهم از
قدرت است که رفتارهای آنان را شکل میدهد.
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 -5روزهای سخت محمد علوش
محمد علوش رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی جیشاالسالم ،از ِس َمت خود استعفا
داد و توضیحی درباره علت استعفایش ارائه نکرد .این استعفا پس از شکستهای متوالی که
این گروه در پایگاههای اصلی خود یعنی غوطهی شرقی و دوما متحمل شدهاست ،اعالم شد.
تحلیل
ت میکرد ابتدا
گروه جیشاالسالم که با کمکهای عربستان سعودی در سوریه فعالی 
با گروههایی چون جبهةالنصرة ،ارتش آزاد برای مبارزه علیه دولت قانونی دمشق همکاری
داشت .اما شرایط میدانی به سمتی پیش رفت که محمد علوش هیئت تحریرالشام(جبهةالنصرة
سابق) را خائن خواند و اکنون ناگزیر اعضای گروهش مجبورند در نزدیکی این گروه در
ادلب ساکن باشند و این یک شکست برای علوش محشوب میشود.
علوش به نمایندگی از معارضین در مذاکرات آستانه شرکت داشت و به دلیل عدم
توانایی در برآورده ساختن خواستههای این گروهها ،در خالل مذاکرات به او اتهام خیانت
و ناکارآمدی زده میشد و اکنون که دیگر مجبور به عقبنشینی شدهاند دیگر راهی برای
ادامه مسئولیت او باقی نمانده است.
با اسکان جیشاالسالم در نزدیکی مرزهای ترکیه و سوریه و مسئولیتی که به ترکیه
در قبال کاهش تنش در این منطقه سپرده شدهاست عمال ابتکار عمل از این گروه سلب
شدهاست و تصمیمگیر نهایی گروههایی هستند که با ترکیه ارتباط قویتری دارند ،شاید
بتوان یکی دیگر از دالیل استعفای علوش این مسئله هم باشد.
14
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مهمترین اخبار و تحلیلهای حوزه سیاست خارجی
 -6دروغهــای ترامــپ« :ایــران شــهروندان آمریــکا را دســتگیر
میکنــد و گــروگان میگیــرد!»
یکی دیگر از دروغهایی که رئیسجمهور آمریکا در توجیه نقض برجام توسط
این کشور ،به آن متوسل شد ،طرح اتهام دستگیری شهروندان آمریکایی توسط ایران بود.
درحالیکه بررسیها نشان میدهد شهروندان آمریکایی که در ایران دستگیر شدهاند عموم ًا
به دلیل اتهاماتی مانند جاسوسی بوده است .از طرفی دیگر تعداد اتباع ایرانی که در آمریکا
به اتهاماتی بسیار سادهتر دستگیر و تحت شکنجه و آسیب قرار گرفتهاند ،بسیار است.
تحلیل و ارزیابی:
برخی از اتباع آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر شدهاند:
« زی یو وانگ» ،که در پوشش یک دانشجوی ارشد پژوهشگر وارد ایران شده بود
و مطالعات میدانی از ایران را در قالب مقالههای آشکار ،محرمانه و خیلی محرمانه در اختیار
تیم تحقیقاتی وزارت امور خارجه آمریکا و رابطین خود قرار میداد.
«کوروش احمدی» ،که با تشکیل تیم جاسوسی و نفوذ در بخشهای مختلف
فعالیتهایی را در جهت جمعآوری اطالعات محرمانه نظامی و سیاسی و ارسال آنها به
سازمان سیا انجام میداد.
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«جیسون رضائیان» ،که به دلیل نفوذ در نهادهای دولتی ،تالش برای افشای
برنامههای مقابلهای ایران علیه تحریمهای آمریکا و شناسایی افراد و شرکتهای واسطه
تجاری و جاسوسی از فعالیتهای هستهای دستگیر شد.
بعالوه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال  1390طی اطالعیهای خبر
دستگیری همزمان  30جاسوس آمریکایی در کشور را اعالم کرد .جمعآوری اطالعات از
مراکز علمی ،تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و از حوزههای انرژی هستهای ،صنایع هوایی
و دفاعی و بیوتکنولوژی و گردآوری اطالعات بسیار ریز پیرامون لولههای نفت و گاز،
شبکههای برق و مخابرات کشور ،فرودگاهها و گمرکات کشور و امنیت شبکههای
ارتباطی و بانکی ازجمله اتهامات این جاسوسان تبعه آمریکا بوده است.
نتیجه اینکه اتباع آمریکایی در ایران به دلیل اتهامات غالب ًا جاسوسی که متوجه آنها
بوده است دستگیر شدهاند و ادعاهای ترامپ چیزی بیش از دروغپراکنی و سیاه نمایی علیه
ایران نمیتواند باشد.

16

اندیشکده راهبردی تبیین

ـاک
ـران ،موشـکهای خطرنـ
ـت ایـ
ـپ« :حکومـ
ـای ترامـ
 -7دروغهـ
را اشــاعه میدهــد».
رئیسجمهور ایاالتمتحده در سخنرانی خود در اعالم خروج آمریکا از برجام،
چندین دروغ را به جمهوری اسالمی ایران نسبت داد که یکی از آنها ،اتهام اشاعهی
موشکهای خطرناک از سوی این کشور بود.
تحلیل و ارزیابی
ایاالتمتحده ،بزرگترین صادرکنندهی تسلیحات در جهان به شمار میرود.
تسلیحات آمریکایی ،نهتنها از سوی خود آن کشور ،بلکه از سوی دیگر کشورهای ناقض
حقوق بشر نیز علیه مردم بیگناه به کار برده میشود.
طبق آمار موسسهی تحقیقات بینالمللی صلح استکهلم ( ،)SIPRIایاالتمتحده
در سالهای  2013تا  34 ،2017درصد از حجم کل تسلیحات صادرشدهی جهان را به خود
اختصاص داده است .میتوان گفت تقریب ًا هیچ درگیری در هیچ جای جهان نیست که در
آن از تسلیحات آمریکایی استفاده نشود.
جالبتوجه آنکه عربستان ،کشوری که از سه سال پیش تاکنون مشغول بمباران مردم
یمن است ،بزرگترین دریافتکنندهی تسلیحات آمریکایی است .دومین دریافتکنندهی
تسلیحات آمریکایی نیز امارات متحدهی عربی است که در کنار عربستان ،در حال کشتار
مردم یمن است.
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عالوه بر این ،ادعای رئیسجمهور ایاالتمتحده ،بدون مبنا و تنها بهعنوان بهانهای
جهت خروج از برجام مطرح شده است .در حال حاضر ،مردم یمن تحت شدیدترین
محاصره قرار داشته و حتی از دسترسی به ابتداییترین نیازهای انسانی نظیر تغذیهی مناسب
نیز محروماند.
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 -8دروغهای ترامپ« :ایران شهرهای آمریکا را مورد تهدید قرار میدهد»
رئیسجمهور ایاالتمتحده در سخنرانی اخیر خود دربارهی خروج این کشور از
برجام ،بهدروغ ایران را به تهدید شهرهای آمریکا متهم کرد.
تحلیل و ارزیابی:
کشور ایاالتمتحدهی آمریکا ،بزرگترین جنگافروز جهان در طول تاریخ معاصر
به شمار میرود .این کشور در حال حاضر نیز بزرگترین عامل ناامنی و درگیری در
منطقهی غرب آسیاست.
حضور تهدیدآمیز ایاالتمتحده در خلیجفارس ،هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای
آن کشور ،یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی محسوب
میشود.
تحریک سران عرب ضد جمهوری اسالمی و اختصاص دادن بیشترین سهم از
صادرات تسلیحات خود به این کشورها نیز ،بعد دیگری از تهدید آمریکا علیه امنیت ملی
ایران به شمار میرود.
این کشور همچنین سامانه های موشکی خود را در اروپا مستقر نموده و بارها اعالم
کرده هدف این تسلیحات جمهوری اسالمی ایران است.
روسای جمهور ایاالتمتحده ،بارها ایران را نه تنها تهدید نظامی ،بلکه مورد تهدید
اتمی قرار دادهاند .این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران هیچگاه به دنبال دستیابی
به تسلیحات هستهای نبوده و همواره بر ماهیت دفاعی قدرت نظامیاش تأکید داشته است.
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عالوه بر این ،جمهوری اسالمی نه تنها ایاالتمتحده ،بلکه هیچ کشوری را مورد
تهدید نظامی قرار نداده و تاکنون حتی یک موضع جنگطلبانه نیز از سوی این کشور علیه
دیگر کشورها اتخاذ نشده است.
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 -9برجام منهای آمریکا ،برجامی بیخاصیت است
بعد از خروج صریح ایاالتمتحده آمریکا از برجام و دستور ترامپ جهت بازگشت
تحریمهای مرتبط با برجام ،ایده «برجام منهای آمریکا» مطرح و برجسته شده است .تحلیل
اخبار منتشرشده داخل و خارج کشور از دو روز پیش نشان میدهد یک توافق شفاهی بین
دولت ایران و بازیگران کلیدی اروپایی برای حفظ برجام بدون حضور آمریکا صورت
گرفته است .اما برجام منهای آمریکا میتواند «انتظارات» ایران را برآورد؟
تحلیل و ارزیابی
برجام را باید یک «رژیم تأمین انتظارات متقابل» دانست که قرار بود در فرایند
اجرای آن انتظارات طرفهای توافق برآورده شود .به اعتراف مسئوالن دولتی ،در شرایطی
که آمریکا متعهد به تعلیق تحریمهای هستهای بود ،ایران در مقابل برآورده سازی انتظارات
برجامی غربیها ،عایدی تقریب ًا هیچ داشته است.
اکنون که رئیسجمهور آمریکا بهصراحت از برجام خارج شده و دستور بازگشت
تحریمها را صادر کرده است ،چه میزان از انتظارات ایران برآورده خواهد شد؟ دقیق ًا هیچ!
تحریمهایی که تا چند ماه آینده مجددا ً علیه ایران اعمال خواهند شد ،با هدفگیری
نقاط کانونی اقتصاد ایران مانند حوزه نفت و مبادالت مالی بینالمللی ،شرکتهای خارجی
را برای قطع همکاری با ایران تحتفشار قرار خواهند داد .در این شرایط آیا میتوان انتظار
داشت که شرکتهای بزرگ اروپایی به خاطر تجارت ناچیز و مشروط خود با ایران،
تجارتهای پرحجم خود با آمریکا را متوقف کنند؟
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لذا اینکه اروپا میگوید برجام را بدون حضور آمریکا حفظ خواهیم کرد را باید
اینگونه تفسیر کرد که منظور آنها «حفظ محدودیتهای برجامی بر ایران» است .چراکه
خروج آمریکا امکان تحقق انتظارات برجامی ایران در حداقلیترین سطوح ممکن را نیز از
بین خواهد برد.
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 -10توافق برای حفظ برجام بدون آمریکا
ابهام پیرامون تصمیمی که رئیسجمهور ایاالتمتحده آمریکا در مورد برجام
خواهد گرفت ،باعث شده است تا هفتههای اخیر مملو از رایزنیهای فشرده میان اطراف
توافق هستهای باشد .هرچند سفرهای جداگانه رئیسجمهور و صدراعظم فرانسه و آلمان
به آمریکا جهت قانع کردن دونالد ترامپ به ماندن در برجام نتوانست نتایج قطعی در پی
داشته باشد ،اما اخبار منتشرشده نشان میدهند مواضع ایران و اروپا در نقطه «حفظ برجام
منهای ایاالتمتحده» تالقی کرده است.
تحلیل و ارزیابی
برجام بدون آمریکا مساوی با اِعمال مجدد تحریمهای یکجانبه این کشور علیه
ایران است .مهمترین این تحریمها شامل تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی ایران میشود.
حالآنکه بزرگترین خواسته ایران در مذاکرات برجامی لغو تحریمها ازجمله تحریمهای
نفتی و بانک مرکزی بوده است.
لذا خاصیت برجام برای جمهوری اسالمی ایران ،کارکرد آن در ممانعت از اعمال
تحریمهایی است که نقاط حساس و کانونی اقتصاد ایران را نشانه گرفتهاند .اصو ًال هم برجام
محصول این ایده است که آمریکا در میان  5+1محوریت دارد و باید با آن مذاکره کرد.
توافق ایران و اروپا بر روی «برجام بدون آمریکا» ،بیش و پیش از هر چیز ،مستلزم
تضمینهای محکم و عینی اروپاییها در حمایت از ایران برای حالتی است که ایاالتمتحده
از برجام خارج شده و رویکرد تخاصمی خود را تشدید کند.
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نتیجه اینکه توافق برای حفظ برجام بدون اقدامات و حمایتهای عملی اروپاییها،
ادامه وضعیتی است که ایران در مقابل اجرای کامل تعهدات خود عایدی تقریب ًا هیچ از
برجام داشته باشد.
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 -11مسئولیت اروپاییها در برابر نقض برجام
حدود یک هفته دیگر دولت ایاالتمتحده آمریکا در مورد «تمدید تعلیق تحریمهای
هستهای ایران»  -که پایبندی یا عدم پایبندی این کشور به برجام را تعیین خواهد کرد
– تصمیم خواهد گرفت .رهبر معظم انقالب پیشتر مسئولیت اروپاییها در مورد اقدامات
خرابکارانه آمریکا برای بر هم زدن توافق هستهای را یادآوری کرده بودند .این مسئولیت
در چارچوب موازین حقوقی و سیاسی بینالمللی قابل تعریف و تبیین است.
تحلیل و ارزیابی:
برجام یک توافق چندجانبه بینالمللی است .بدیهی است که در صورت نقض آن
توسط یکی از اعضا ،سایر متعهدین موظف هستند تا در مقابل اقدامات خرابکارانه طرف
بدعهد (مانند بازگرداندن یا اعمال تحریمهای جدید) ،بایستند.
حفظ برجام منوط به ادامه آن به شکل فعلی است .تالش برای گنجاندن موضوعات
غیرهستهای ،ازجمله موضوعات مربوط به توان دفاعی موشکی و سیاستهای منطقهای
ایران موجب فروپاشی آن میشود .مسئولیت اروپاییها برای حفظ توافق هستهای ایجاب
میکند تا از تالش برای وارد کردن موضوعات غیر مرتبط به جد خودداری کنند.
برجام یک توافق برای تأمین «انتظارات» چندجانبه است .درحالیکه تمام انتظارات
در مورد فعالیتهای هستهای ایران مانند محدودیت غنیسازی محقق شده است ،تاکنون
انتظارات ایران در سطح قابلقبول برآورده نشده است .الزم است تا اروپاییها در چارچوب
مسئولیتی که دارند به رفع کامل تحریمها بهویژه موانع موجود بر سر راه تجارت با ایران
اهتمام ویژه داشته باشند.
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