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مقدمه 

در اقدامــی بــی ســابقه از زمــان امضــای توافــق هســته ای بــه 
بعــد، شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی اتمــی از ایــران خواســت 
تــا بالفاصلــه بــه بازرســان ایــن آژانــس اجــازه دسترســی بــه دو 
ســایت مشــکوکی را بدهــد کــه در گــزارش هــای قبلــی آژانــس بــه 
آنها اشــاره شــده بود. این دو ســایت مشــکوک به داشــتن مواد 
هســته ای اعــالم نشــده و مشــمول شــرایط و مقــررات توافــق 
هســته ای امضــا شــده در مــاه مــه ۲۰۱۵ هســتند. شــورای 
حــکام قطعنامــه ای صــادر کــرد و از »ایــران خواســت تــا بــا ایــن 
آژانــس بــه طــور کامــل همــکاری کنــد و بــدون تاخیــر درخواســت 
ــه ســایت  هــای ایــن آژانــس از جملــه امــکان دسترســی فــوری ب
هــای معیــن شــده از ســوی ایــن آژانــس را بــرآورده کنــد.« رافائــل 
گروســی، دبیــر کل آژانــس اتمــی، گفــت: »فکــر مــی کنــم ایــن 
بیانیــه بــه انــدازه کافــی مشــخص اســت.... مــن قصــد دارم کــه 
خیلــی زود بــا مقامــات ایــران مالقــات کنــم و بکوشــم تــا ایــن 
موضــوع را بــه ســرعت حــل و فصــل کنــم. مــن ابتــدا بــا ســفیر 
ایــران در اینجــا مالقــات خواهــم کــرد تــا ببینیــم چــه خواهد شــد.« 
ایــن قطعنامــه از ســوی ۲۵ عضــو از شــورای حــکام آژانــس – کــه 
در مجمــوع ۳۵ عضــو دارد – تصویــب شــد. چیــن و روســیه بــا 
ایــن قطعنامــه مخالفــت کردنــد، در حالــی کــه آفریقــای جنوبــی، 
هنــد، پاکســتان، تایلنــد، مغولســتان، آذربایجــان، و نیجریــه بــه آن 

رای ممتنــع دادنــد. 
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یک – اقدام اروپا: زمانبندی و انگیزه ها

ایــن قطعنامــه بــر اســاس طرحــی بــود کــه از ســوی ســه کشــور 
اروپایــی امضــا کننــده توافــق هســته ای – انگلیــس، فرانســه 
ــود. ایــن ســه کشــور  ــا( – ارائــه شــده ب و آلمــان )تروئیــکای اروپ
ــد در صــورت نقــض توافــق هســته ای از ســوی یکــی  حــق دارن
کننــد.  اســتفاده  اختــالف  حــل  مکانیــزم  از  امضاکننــدگان،  از 
ــزم حــل  ــه ۲۰۲۰ فعــال کــردن مکانی ــا در ۲۰ ژانوی ــکای اروپ تروئی
اختــالف در توافــق هســته ای بــا ایــران را اعــالم کردنــد، و گفتنــد 
ــه تعهــدات  ــران ب ــه دلیــل عمــل نکــردن ای کــه ایــن اقــدام آنهــا ب
خــود در توافــق هســته ای اســت. آنگونــه کــه در توافــق هســته 
ای )در بندهــای ۳۶ و ۳۷ کــه بــا نــام مکانیــزم ماشــه نیــز شــناخته 
مــی شــوند( قیــد شــده اســت، در صــورت بــروز اختــالف بیــن 
طرفیــن ایــن توافــق، مکانیــزم حــل اختــالف شــش گام تدریجــی 

ــرای حــل و فصــل آن اختــالف را مشــخص کــرده اســت. ب
تروئیــکای اروپــا در خصــوص برجــام بیانیــه مشــترکی را از طریــق 
وزارتخانــه هــای امــور خارجــه خــود منتشــر کردنــد. در ایــن بیانیــه 
مشــترک، آنهــا بــر تعهــد خــود بــه نظــام عــدم اشــاعه ســالح هــای 
هســته ای و همچنیــن جلوگیــری از ســاخت ســالح هســته ای 
از ســوی ایــران تاكيــد کردنــد. تروئیــکای اروپــا نیــز تاکیــد کــرد 
کــه حفــظ برجــام نقــش مهمــی را در جلوگیــری از ســاخت ســالح 
هســته ای توســط ایــران ایفــا مــی کنــد. بــه رغــم تــالش هــای 
ــا  ــران ب ــر ای ــرای حفــظ ایــن توافــق و کاهــش تحریــم هــا ب ــا ب اروپ
فعــال کــردن اینســتکس در جهــت تســهیل تجــارت بیــن اروپــا 
و ایــران، جمهــوری اســالمی تعهــدات خــود را در برجــام زیــر پــا 
گذاشــته اســت. ایــن بیانیــه مشــترک بــر نگرانــی تروئیــکای اروپــا 

https://www.gov.uk/government/news/e3-foreign-ministers-statement-on-the-jcpoa-19-june#:~:text=Together,%20we%20have%20stated%20unequivocally,tirelessly%20to%20preserve%20the%20agreement.
https://www.gov.uk/government/news/e3-foreign-ministers-statement-on-the-jcpoa-19-june#:~:text=Together,%20we%20have%20stated%20unequivocally,tirelessly%20to%20preserve%20the%20agreement.
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در خصــوص تخلفــات ایــران در تعهــدات خــود در برجــام تاکیــد 
مــی کــرد و از ایــران مــی خواســت کــه بــا آژانــس اتمــی همــکاری 
کنــد و از قطعنامــه ایــن آژانــس کــه بــا اکثریــت شــورای حــکام 

تصویــب شــده بــود پیــروی کنــد. 
در ایــن بیانیــه همچنیــن تاکیــد شــده بــود کــه طــرح برداشــتن 
تحریم تســلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران – که بنابر قطعنامه 
۲۲۳۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل در اکتبــر ۲۰۲۰ بــه پایــان می 
رســد – پیامدهــای ناگــواری بــر ثبــات و امنیــت منطقــه خواهــد 
داشــت. تروئیــکای اروپــا تکــرار کردنــد کــه تحریــم اتحادیــه اروپــا 
علیــه تســلیحات متعــارف و صــادرات فناوری موشــکی همچنان 

تــا ســال ۲۰۲۳ باقــی خواهــد مانــد. 
از  اروپــا  اتحادیــه  کــه  کــرد  مــی  نشــان  بیانیــه مشــترک خاطــر 
بازگشــت تحریــم هــای )Snapback( علیه ایــران حمایت نخواهد 
کــرد، زیــرا ایــن کار برخــالف تــالش هــای کنونــی خواهــد بــود کــه 
در هماهنگــی بــا چیــن و روســیه بــرای حفــظ برجــام صــورت مــی 
پذیــرد. بــا ایــن همــه، اروپایــی هــا بــر ایــن باورند که باید بــه نگرانی 
هــای متقابــل دربــاره برنامــه هســته ای ایــران،  برنامــه موشــکی 
آن و همچنیــن فعالیــت هــای بــی ثبــات کننــده ایــن کشــور در 
درازمــدت بپردازنــد. ایــن بیانیــه مشــترک ایــن بــاور اروپایــی هــا را 
منعکــس مــی کــرد کــه اســتراتژی فشــار حداکثــری آمریــکا موثــر 
نیســت و اینکــه دیپلماســی بهتریــن مســیر بــرای اینکــه ایــران 
پاســخگو باشــد. در عیــن حــال، ایــن بیانیــه از ایــران مــی خواســت 
تــا بــا پیــروی بــی درنــگ از مفــاد برجــام، موفقیــت آن را تضمیــن 

کنــد. 
اگرچــه بیانیــه مشــترک از بازگشــت تحریــم هــا حمایــت نمــی کــرد، 
امــا بــی تردیــد هنگامــی کــه ایــران در گام پنچــم و نهایــی خــود 
تعهــدات هســته ای خــود را بــه طــور کامــل نقــض کــرد، اروپایــی 
هــا در مــاه ژانویــه در فکــر فعــال کــردن مکانیــزم حــل اختالفــات 
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بودنــد. تخلــف ایــران از تعهــدات هســته ای بــه معنــای آن اســت 
کــه ایــن کشــور در حــال حاضــر بیــش از میــزان قید شــده در توافق 
هســته ای آب ســنگین ذخیــره مــی کنــد، درصــد غنــی ســازی 
اورانیــوم و ذخائــر آن بیــش از میــزان توافــق شــده افزایــش یافته 
اســت،  و همچنیــن بــر تعــداد ســانتریفیوژهای آن نیــز افــزوده 
شــده اســت. بــا ایــن همــه، اروپایــی هــای صرفــًا ترجیــح مــی 
دهنــد تــا بــدون تکمیــل شــش مرحلــه ذکــر شــده، مکانیــزم حــل 
اختالفــات را فعــال کننــد چــرا کــه ایــن شــش مرحلــه مــی توانــد 
منجــر بــه بازگشــت تحریــم هــای ســازمان ملــل علیــه ایــران شــود 

و بــه همــه منافــع تهــران از توافــق هســته ای خاتمــه دهــد. 
تــر شــدن زمــان برداشــتن تحریــم هــای تســلیحاتی  بــا نزدیــک 
ســازمان ملــل علیــه ایــران )مــاه اکتبــر(، اروپایــی هــا – احتمــاال 
ــرای تکمیــل  ــد کــه مهلــت کافــی ب ــکا – معتقدن ــر فشــار آمری زی
مراحــل مکانیــزم حــل اختالفــات وجــود نــدارد. بــه احتمــال قــوی 
تکمیــل مراحــل باقــی مانــده از مکانیــزم حــل اختالفــات دو مــاه 
و پنــچ روز زمــان مــی بــرد و ســپس شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
بایــد در خصــوص بازگشــت همــه تحریــم هــا علیه ایــران رای گیری 
کنــد. ایــن مــدت زمــان بــرای گرفتــن رای شــورای امنیــت پیــش از 
برداشــته شــدن تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران – کــه آمریکا 
مــی خواهــد آن را تمدیــد کنــد – کافــی نیســت. آمریــکا قصــد 
دارد ۹ رای از پانــزده رای موجــود در شــورای امنیــت را بــه دســت 

آورد. در آن صــورت، وتــو کــردن آن بــی فایــده خواهــد بــود.
بــه ایــن ترتیــب، ایــران در حــال حاضــر بــر ســر دوراهــی قــرار گرفتــه 
اســت؛ بیانیــه مشــترک صــادر شــده از ســوی تروئیــکای اروپــا و 
همچنین قطعنامه شــورای حکام آژانس هســته ای در خصوص 
بازرسی از سایت های ایران. زیرا این تحوالت از برداشتن تحریم 
هــای ســازمان ملــل علیــه ایــن کشــور ممانعــت مــی کنــد و زمــان 
آن همچنیــن پیــش از نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
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اســت. بنابرایــن، ایــران یــا اجــازه بازرســی از ســایت هــای خــود را 
مــی دهــد و در نتیجــه از فعــال شــدن مکانیــزم حــل اختالفــات 
جلوگیــری مــی کنــد، یــا اینکــه از ایــن کار خــودداری مــی کنــد و بــه 
ایــن ترتیــب بــه اروپایــی هــا دلیــل محکمــی بــرای فعــال کــردن ایــن 
مکانیــزم مــی دهــد. امــا در صــورت نخســت، ایــران بــا ایــن خطــر 
ــری خواهــد  ــرو اســت کــه آژانــس در گــزارش خــود نتیجــه گی روب
کرد توافق هســته ای از ســوی جمهوری اســالمی نقض شــده 

اســت. در نتیجــه مکانیــزم حــل اختالفــات فعــال خواهــد شــد. 
در هــر دو شــکل، ایــن امــکان وجــود دارد کــه توافــق هســته ای 
بــه طــور کامــل از هــم فــرو بپاشــد – یــا بــا خــروج طــرف هــای 
اروپایــی از آن، و یــا بــا خــروج ایــران در اعتراض به بازرســی ها تحت 
قطعنامــه آژانــس بیــن المللــی هســته ای. راه میانــه احتمالی آن 
خواهــد بــود کــه در ازای جلوگیــری از فعــال شــدن مکانیــزم حــل 
اختالفــات، معاملــه بــرای تضمیــن برداشــته شــدن تحریــم هــای 

ســازمان ملــل از ایــران صــورت پذیــرد.  
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در ۱۵ ژوئــن ۲۰۲۰، مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
پرتــو  در  ایــران  هــای  فعالیــت  خصــوص  در  را  خــود  گــزارش 
شــورای  بــه  ملــل  ســازمان  امنیــت  شــورای   ۲۲۳۱ قطعنامــه 
حــکام آژانــس ارائــه داد. ایــران در ژانویــه ۲۰۲۰ اعــالم کــرد کــه 
در  آن »دیگــر مشــمول هیــچ محدودیتــی  ای  برنامــه هســته 
زمینــه عملیاتــی نمــی شــود« و اینکــه »همچــون گذشــته« بــه 
همــکاری بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی ادامــه خواهــد داد. 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی – در ارتبــاط بــا ایــن بیانیــه خــاص 
یــا در میــزان همــکاری ایــران در جهــت راســتی آزمایــی و فعالیــت 
هــای نظارتــی تحــت برجــام – هیــچ تغییــری در اجــرای تعهــدات 
هســته ای از ســوی ایــران مشــاهده نکــرده اســت. آژانــس بیــن 
ــان عــدم انحــراف مــواد هســته ای  ــرژی اتمــی همچن ــی ان الملل
اعــالم شــده از ســوی ایــران در »توافقنامــه پادمــان« هســته ای 

را تاییــد مــی کنــد. 
مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی همچنیــن اضافــه کــرد 
کــه تحقیقــات ایــن آژانــس در خصــوص مــواد و فعالیــت هــای 
ــراز  ــا اب ــن ب ــان اســت. او همچنی هســته ای اعــالم نشــده در جری
نگرانی افزود که ایران بیش از چهار ماه اســت که از دسترســی 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه دو مــکان جلوگیــری کــرده 
اســت و تقریبــًا یــک ســال اســت کــه در مذاکــرات معنــاداری 
جهــت پاســخ بــه ســوال هــای آژانــس در رابطــه بــا مــواد هســته 
ای اعــالم نشــده مشــکوک و همچنیــن فعالیــت هــای هســته 
ای در ایــن ســایت هــا شــرکت نکــرده اســت. ایجــاد مانــع از ســوی 

دو – پایه های قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی

https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-15-june-2020
https://www.iaea.org/newscenter/statements/iaea-director-generals-introductory-statement-to-the-board-of-governors-15-june-2020
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ــوان آژانــس در حــل و فصــل پرســش هــای موجــود و  ــر ت ــران ب ای
همچنیــن بــر تــوان آن در ارائــه تضمینــی معتبــر دربــاره نبــود مــواد 
و فعالیــت هــای هســته ای در ایــن دو ســایت مــورد نظــر تاثیــر 
منفــی خواهــد داشــت. مدیــر کل آژانــس از ایــران خواســت تــا 
بالفاصلــه و بــه طــور کامــل بــا ایــن آژانــس همــکاری کنــد و بــی 
درنــگ امــکان دسترســی بــه دو ســایت تعییــن شــده از ســوی 

آژانــس را فراهــم آورد. 
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کاظــم غریــب آبــادی، نماینــده دائــم ایــران در ســازمان هــاى بیــن 
المللــی در ویــن، در یــک رشــته توییــت اعــالم کــرد: »جــای تاســف 
دارد کــه ایــن قطعنامــه از تروئیــکای اروپــا ارائــه شــد کــه تــا 
کنــون گام عملــی ملموســی در جهــت اجــرای تعهــدات خــود در 
برجــام برنداشــته انــد. ایــن بــی تمایلــی یــا ناتوانــی آنهــا در انجــام 
اقدامــات عملــی در ایــن خصــوص، همــراه بــا اقدامــات مخــرب، 
غیرقانونــی، و یکجانبــه ایــاالت متحــده، آینــده برجــام را در ابهــام 
بــه طــور  بــرده اســت.« او افــزود: »ایــران داوطلبانــه و  فــرو 
ــر اســاس تعهــد سیاســی خــود در  موقــت پروتــکل الحاقــی را ب
برجــام اجــرا مــی کنــد، و از آنجــا کــه ایــن پروتــکل تصویــب نشــده 
اســت، ایــران بــه هیــچ عنــوان آن را تعهــد حقوقــی خــود نمــی 
دانــد.« او همچنیــن تاییــد کــرد »ایــران ایــن قطعنامــه را کامــال 
رد مــی کنــد و متناســب بــا آن پاســخ خواهــد داد؛ مســئولیت 
ایــن  مبتکــران  عهــده  بــر  توافــق  ایــن  پیامدهــای شکســت  و 

قطعنامــه اســت.«
وزیــر امــور خارجــه ایــران محمــد جــواد ظریــف در حســاب توییتــر 
خــود اظهــار داشــت: »مــا چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداریــم« و 
در عیــن حــال جدولــی را بــه آن ضمیمــه کــرد کــه تعــداد دفعاتــی 
را نشــان مــی داد کــه بازرســان آژانــس اجــازه ورود بــه ایــران و 
ــا  ــا خواســت ت ــد. او از تروئیــکای اروپ فرصــت بازرســی داشــته ان
نگذارنــد »دشــمنان برجــام آن را بــه خطــر بیندازنــد.« او گفــت 
رســیدن بــه یــک راه حــل مطلــوب هنــوز امــکان پذیــر اســت امــا 

ــد.  ــن قطعنامــه اى آن را تضعیــف مــی کن ــب چنی تصوی

سه – واکنش ایران به قطعنامه آژانس بین المللی

انرژی هسته ای

https://twitter.com/AbasAslani/status/1273915518710427648
https://twitter.com/AbasAslani/status/1273915518710427648
https://twitter.com/JZarif/status/1273677894041120774
https://twitter.com/JZarif/status/1273677894041120774
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موضــع چیــن و روســیه در قبــال قطعنامــه آژانــس بیــن المللــی 
نشــان دهنــده موضــع متفــاوت آنهــا از آمریــکا نســبت بــه برجــام 
اســت. بــه بــاور آنهــا موضــع اروپــا نســبت بــه برجــام تحــت تاثیــر 

فشــار ایــاالت متحــده مــی باشــد. 
مواضــع  حامیــان  و  ایــران  شــرکای  مهمتریــن  چیــن  و  روســیه 
ــن  ــن بزرگتری ــن دو کشــور همچنی ــد. ای ــه شــمار مــی رون تهــران ب
صادرکننــدگان اســلحه بــه ایــران هســتند. پیــش از ایــن روســیه 
گرفتــه   تصمیــم  تهــران  چــرا  بــود متوجــه اســت  کــرده  اعــالم 
اســت برخــی از تعهــدات خــود در توافــق هســته ای را کاهــش 
دهــد. امــا در عیــن حــال ایــن کشــور ایــران را بــه مانــدن در توافــق 

هســته ای تشــویق کــرده اســت. 
ایــران بــه منظــور حفــظ حمایــت روســیه و بــراى جلوگیــری از 
تصویــب تصمیــم احتمالــی شــورای امنیــت ســازمان ملــل تحــت 
فشــار آمریــکا، توافقــی بــا روســیه در جهــت ارتقــاء مناســبات 
دو جانبــه امضــا کــرد. وزارت امــور خارجــه روســیه پیشــتر تاکیــد 
کــرده بــود کــه امضاکننــدگان برجــام بایــد بــه طــور جــدی تــالش 
کننــد تــا توافــق هســته ای را حفــظ کننــد. ایــن وزارتخانــه اعــالم 
کــرد کــه تصمیمــات اتخــاذ شــده از ســوی طــرف ایرانــی »نتیجــه 
اختالفاتــی اســت کــه در توافقنامــه هــا انباشــته شــده انــد.« 
وزارت امور خارجه روســیه همچنین اعالم کرد همه کشــورهای 
ذیربــط بایــد همچنــان تــالش کننــد تــا بــر ایــن اختالفــات غلبــه 
کننــد و روســیه ضمــن پایبنــدی کامــل بــه ایــن توافــق، حاضــر بــه 

همــکاری بــا تهــران اســت. 

چهار – موضع روسیه و چین در خصوص توافقنامه

https://www.aa.com.tr/ar/أخبار-تحليلية/الصين-وروسيا-هل-ينقذان-إيران-من-مخالب-ترامب-تحليل/1488085
https://www.aa.com.tr/ar/أخبار-تحليلية/الصين-وروسيا-هل-ينقذان-إيران-من-مخالب-ترامب-تحليل/1488085
https://www.aa.com.tr/ar/أخبار-تحليلية/الصين-وروسيا-هل-ينقذان-إيران-من-مخالب-ترامب-تحليل/1488085
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ــا تــالش واشــنگتن در جهــت  ــا ب ــد ت ــن کوشــیده ان روســیه و چی
امنیــت  در شــورای  ایــران  علیــه  هــا  تحریــم  بازگردانــدن همــه 
مخالفــت کننــد و مســکو بــا اشــاره بــه یــک رای حقوقــی بیــن 
ــرای بازگردانــدن  المللــی پنجــاه ســاله، علیــه اقدامــات آمریــکا ب
تحریــم هــا علیــه ایــران اســتدالل کــرد. تــا جایــی کــه موضــوع بــه 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل مربــوط اســت، چیــن و روســیه بــر 
ایــن باورنــد کــه ایــاالت متحــده پــس از خــروج از توافــق هســته 
ای، حــق نــدارد خواهــان بازگردانــدن تحریــم هــا علیــه ایــران شــود. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-russia-china/russia-china-build-case-at-un-to-protect-iran-from-us-sanctions-threat-idUSKBN23G2YR
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-russia-china/russia-china-build-case-at-un-to-protect-iran-from-us-sanctions-threat-idUSKBN23G2YR
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-russia-china/russia-china-build-case-at-un-to-protect-iran-from-us-sanctions-threat-idUSKBN23G2YR
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-russia-china/russia-china-build-case-at-un-to-protect-iran-from-us-sanctions-threat-idUSKBN23G2YR
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پنچ – نتیجه گیری

انــرژی اتمــی در زمانــی صــادر  قطعنامــه آژانــس بیــن المللــی 
شــده اســت کــه اعتمــاد بیــن المللــی بــه برجــام دچــار بحــران 
بــی ســابقه ای شــده اســت؛ ایــن قطعنامــه ثابــت کــرد کــه هــر 
کشــوری بایســتی بهــای رفتــار خــود را بپــردازد. اگرچــه گــزارش 
آژانــس رفتــار ایــران را در خصــوص نقــض برجــام محکــوم مــی کنــد، 
امــا چیــن و روســیه کــه صــدور ایــن قطعنامــه را پیــش بینــی مــی 
کردنــد، اعــالم کــرده بودنــد هرگونــه تحریــم بیشــتر علیــه ایــران 
را رد خواهنــد کــرد. شــاید آنهــا ایــن کار را بــرای وارد کــردن فشــار 
بــر واشــنگتن انجــام مــی دهنــد تــا بــه ایــن ترتیــب بتواننــد بــر ســر 
ســایر پرونــده هــای دیگــر مــورد مناقشــه بــا آمریــکا ســازش کنند. 
همــه طــرف هــا در انتظــار موضــع و واکنــش ایــاالت متحــده بــه 
ــات ریاســت  ــران از شــرایط انتخاب ــا هســتند. ای ــر اروپ تصمیــم اخی
جمهــوری در آمریــکا و همچنیــن شــرایط سیاســی پــر تنــش در 
ایــن کشــور و مناســبات کنونــی آن بــا طــرف هــای تاثیــر گــزار 
در ســطح جهانــی آگاه اســت. تهــران خواهــد کوشــید تــا از ایــن 
واقعیــت هــا بــرای تحکیــم موضــع خــود در مذاکــرات هســته ای 
ســود ببــرد. بــا ایــن همــه، به احتمال زیاد با بازگشــتن به مشــاوره 
بــرای باقــی مانــدن در توافــق هســته ای از طریــق شــرکت کــردن 
در کمیتــه هــای مکانیــزم حــل اختالفــات موافقــت خواهــد کــرد 
تــا بــه ایــن ترتیــب از اعمــال تحریــم هــای جدیــد طبــق اهــداف 
آمریــکا جلوگیــری کنــد. بــه نظــر مــی رســد واشــنگتن در خصــوص 
اعمــال مجــدد تحریــم هــا علیــه تهــران راه بســیار دشــواری در 
پیــش دارد زیــرا تروئیــکای اروپــا تحریــم هــا را ناکارآمــد مــی داننــد 
و در عیــن حــال، روســیه و چیــن موضعــی ســخت در ایــن خصــوص 
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اتخــاذ کــرده انــد چــرا کــه بــه بــاور آنهــا، ایــاالت متحــده حــق چنیــن 
کاری را نــدارد.
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