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 خالصه مدیریتی

 دوساالنگی برجام

 _ها ن قبیل گزارشهاي سیاسی در ایفارغ از احتمال وجود برخی گرایش _ المللیشده توسط مؤسسات معتبر بینمنتشر مطالعات
از اعتبار خاصی برخوردار بوده و عموماً بر تصمیمات آنها اثرگذار المللی گذاران بینو سرمایههاي اقتصادي شرکت ها،براي کشور

 زمینهمعتبر در  ياز نهادها یکیبه عنوان المللی بحران (گروه بحران) گروه بین ،یالمللنینهادها و مؤسسات ب انیدر ماست. 
 زانیم یابیرا در خصوص ارز هاییدر جهان شناخته شده که گزارش هاو بروز درگیري هامرتبط با تنش يهاسکیر ییشناسا

این گروه به تازگی گزارشی پیرامون پایان دومین  .کندیمنتشر م یجهاننگیز براموجود در مناطق ملتهب و مسائل مناقشه سکیر
اقتصادي و سیاسی هاي حوزه تواند به مسئوالنمیمطالعه و استفاده از این گزارش اي منتشر کرده است که سال توافق هسته

برجام داشته باشند و از این طریق، هاي ناظران خارجی در خصوص وضعیت کشور کمک کند تا شناخت بهتري نسبت به دیدگاه
 هاي مقتضی در کشور با قدرت و جدیت بیشتري دنبال شود.اجراي سیاست

ها براي این کشور، بررسی راهکارهاي پیش روي بازیگران اي ایران و در مقابل، منافع حاصل از لغو تحریمبررسی تعهدات هسته
گروه گزارش  هاي اصلیبخشحاصل از مصاحبه با مدیران ارشد تجاري،  آمارهاي تر،و از همه مهم ايحاضر در توافق هسته
تواند درك و بینش مناسبی را براي میالعاده آمارهاي ذکر شده در این است که دلیل اهمیت فوقدهند. بحران را تشکیل می

به طور بسیار خالصه،  در ادامه اهم آورد.ارت خارجی، فرمسئوالن امر، در ارتباط با اتخاذ رویکرد مقتضی در زمینه ورود سرمایه و تج
 گردد:رش دوسالگی برجام، به شرح زیر ارائه میترین مطالب ارائه شده در گزامهمبرخی از 

در گزارش تأکید  ؛ایران و آمریکا متقابل نارضایتی دلیل به توافق این بودن آمیزموفقیت عین در برجام بودن خطر در )1
تواند این وضعیت میو است  افزایش به رو آنها ايرقباي منطقه و ایران، آمریکا میان شده است که اصطکاك

 المللیبین بانکی روابط ها،تحریم لغو به مشکالت مربوط از . از یک سو، ایرانیاناجراي توافق را دچار مشکل کند
 هايواشنگتن از فعالیتو از سوي دیگر،  اندسرخوردهناامید و ، خودانتظار  مورد اقتصادي رونقتحقق عدم  و

 طرف دو میان موجود اختالفات از ناشی هايتنشگیرد که می نتیجه این گزارش .است ناخشنود ایران ايمنطقه
 خاورمیانه در درگیري و برجام پاشیدن هم از خطرات اروپا، و آمریکا میان هايتنش ایران، داخلی اعتراضات به

 .است زده دامن
 بیشتر ترامپ، خصومت رغمبه برجام که نکته این بحران، گروه زعم به ؛برجام حفظ در هاطرف سایر پررنگ نقش )2

 سودمندي بر است شاهدي خود است، داده ادامه خود حیات به داده، پایان آنها به او که ايچندجانبه توافقات دیگر از
 دیر خیلی که آن از پیش _ که است مسئله این روي بحران گروه تأکید حالبااین. استحکام این توافق احتماالً و

 بدین کنند؛ دفاع فعاالنه صورت به برجام به دور از هرگونه خوشبینی مفرط، از باید توافق اعضاي سایر _ شود
 در تهران ماندن براي کافی هايانگیزه هم و نزند باز سر تعهداتش از که کنند ترغیب را آمریکا باید هم که ترتیب
 شدن کمرنگ راستاي در اقداماتش که این یا شود خارج توافق از واشنگتن که صورتی در حتی( کنند حفظ را توافق
 ).یابد تداوم ایران اقتصادي منافع

 بیان اتمی انرژي المللیبین آژانس هايگفته به استناد با گزارش این ؛آمریکا کارشکنی مقابل در ایران پایبندي )3
 هم آمریکا، دولت وجود این با. است بوده پایبند اي خودهسته تعهدات به صداقت کمال در تهران که کندمی

 کرده دلسرد ایران با تجارت به نسبت را المللیبین وکارهايکسب هم و نموده وضع را دیگري اقتصادي تنبیهات
 اقتصادي مزایاي از بخشی تنها که حالی در آن، در که است داده قرار دشواري موقعیت در را تهران سانبدین است؛
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 .بماند پایبند نیز ايهسته توافق هايمحدودیت به باید آورد،می دست به را برجام
 نیز اکنونهم ترامپ دولت که است آمده گزارش این در ؛برجام از خروج بدون ایران به فشار براي آمریکا باز دست )4

 نقض یا نظامیشبه هايگروه از حمایتش موشکی، هايفعالیتایران به دلیل  تحریم براي الزم ابزارهاي تمامی
 نهاد این که است این آمریکا کنگره به بحران گروه توصیه. دارد اختیار در برجام با مغایرت بدون را بشر حقوق

 کاهش را برجام به ایران پایبندي تأیید اعالم در آمریکا دولت بار سنگینی که برساند تصویب به را قانونی تواندمی
 برجام، فعلی داوري سازوکار که( ايهسته توافق از ایران تخطی به واکنش در هاتحریم دوباره اعمال اندازچشم داده،
 توافقی پی در باید آمریکا دولت که کند بیان گونه این را نظرش و نموده تحکیم را )نباشد آن با برخورد به قادر

 هرگونه از باید کنگره اما باشد، کنونی ايهسته توافق از پس هايسال مورد در خود هاينگرانی رفع براي تکمیلی
 .بپرهیزد ايهسته توافق پنهانی لغو براي تالشی هر در مشارکت

 ابهامات از نظر صرف که کندمی بیان بحران المللیبین گروه گزارش ؛ترامپ یکجانبه هايخواسته و رویکرد از انتقاد )5
وضع  و برجام در شده ذکر هايمحدودیت دائمی شدن اصالح، از ترامپ منظور که دریافت توانمی موجود،
 تحت مجاز هايفعالیت انجام صورت در علیه ایران چندجانبه هايتحریم نیز و آمریکا خودکار جدید هايتحریم

 گزارش روشن دیدگاه. نددامی برجام با مغایر آشکارا هم و بینانهغیرواقع هم را خواسته گروه بحران این. برجام است
 و 5+1 گروه میان مجددي مذاکرات در توانستمی وي مدنظر مسائل که است این ترامپ هايدغدغه مورد در

 در حقیقتاً آمریکا جمهور رئیس اگر که معنا این به شود؛ فصل و حل تکمیلی توافق یک به رسیدن هدف با ایران
 سپس نیت، حسن با برجام اجراي طریق از اعتمادسازي: گزیدبرمی را متفاوت بسیار مسیري بود، آلایده توافقی پی

 ايغیرهسته شروطی افزودن یا برجام؛ ايهسته شروط از برخی تقویت و طرف دو هر براي سودمند ترتیبات بررسی
 .آمریکا اولیه هايتحریم تعلیق قبیل از مثبتی هايمشوق ازاي در

 رهبران از دسته آن میان در حتی بحران، المللیبین گروه نظر به ؛ایران نگاه از آمریکا با مجدد مذاکره بودن فایدهبی )6
 جمله از( حداکثري اهداف پی در که دولتی با مجدد مذاکره که دارد وجود اعتقاد این هستند، عملگراتر که ایران

 شکست به محکوم نهایت در است،) محور -فشار رویکرد یک طریق از ایران ايهسته برنامه نامحدود محدویت
 .بکشاند نابودي به خودش همراه نیز را برجام است ممکن و بود خواهد

 بر بحران گروه اما است؛ نقص دچار برجام، که کندمی استدالل چنین اغلب ترامپ ؛ایران با دشمنی بهانه برجام، )7
 سابقه یا آن، دامنه نامه،توافق این فنی جزئیات از ناشی که آن از بیشتر برجام، با ترامپ مخالفت که است باور این

خروج  اجازه ایران، به که است تسلیحات کنترل توافق یک عنوان به آن محدود ماهیت از برخاسته باشد، آن اجراي
 ردپاي گزارش، این. دهدرا می هایشتغییر گسترده سیاست بدون ،خود ايهسته سازي برنامهعادي و انزوا از

: است کرده جستجو ترامپ، دولت متحدان از یکی عنوان به کاتن تام سناتور اظهارات در را آمریکا هايتراشیبهانه
. است فراوان نواقص، این تعداد که هرچند نیست، نامهتوافق فنی نواقص موضوع،. کنیم درك را ایران تهدید بیایید"

 ."است ایران رژیم ماهیت بلکه نیست؛ ایران تسلیحات ماهیت ،)موجود( تهدید


