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امنیت ای شورایمتعاقب برگزاری نشست دوره

سازمان ملل پیرامون بررسی توافق اتمی گروه 

ژوئن، تالش  29/تیر 8با ایران در مورخه  1+5

پایبندی ایران به آمریکا برای نشان دادن عدم

واسطه طرح المللی ذیل برجام بهتعهدات بین

های بالستیک، موضوعاتی همچون پرتاب موشک

قاچاق تسلیحات، خرید فناوری موشک و نقض 

نتیجه ممنوعیت سفر مقامات نظامی این کشور بی

های منفی سفیر آمریکا در ماند و فضاسازی

زمان ملل نتوانست به ایجاد اجماع جهانی علیه سا

ایران بینجامد. بدیهی است آمریکا در شرایط 

جانبه خود علیه ایران با حاضر به اقدامات یک

ای تا های غیرهستهاستفاده از اهرم فشار تحریم

زمان فراهم شدن شرایط اجماع جهانی علیه 

، شرایطی که تحقق آن خواهد دادادامه  مانکشور

فصل ودلیل اهمیت حل برای آمریکا بهفعاًل

، افغانستان، اوکراین، قطر، یمن های سوریه،بحران

 و آینده روابط با روسیه اولویت ندارد.  شمالیکره

اروپا پیرامون شکاف میان آمریکا و اتحادیه

ات مهم موضوع از جمله های ایرانسیاست

المللی های بیندر مقاالت و کنفرانسمطروحه 

مقایسه  که ضمن های اخیر استعدد طی هفتهمت

اروپا و آمریکا در قبال تطبیقی سیاست اتحادیه

اروپا در منطقه ایران، بر تضعیف جایگاه اتحادیه

بخشی به منافع اقتصادی و جهت اولویتبه

ای و های منطقهجدیت در مسئولیتعدم

ناپذیر آن تأکید شده اشاعه و پیامدهای جبرانعدم

کنار منطقی تردید، این مسئله دراست. بی

دادن سیاست بازدارندگی آمریکا در قبال نشان

 ای ازسازی منطقهبخشی ائتالفایران و نتیجه

جهت نخست درعربی، گامیمیان متحدان

سمت آمریکا اروپا بهدادن سیاست اتحادیهسوق

جبهه متحد در برابر تحرکات برای ایجاد یک

واقعیت امر آن . شودمی ای ایران محسوبمنطقه

که جبهه واحدی در خصوص مقابله زمانیاست تا

های ایران شکل نگرفته، حداقل خواسته با سیاست

اروپا، در دستورکار قرار دادن آمریکا از اتحادیه

سیاست چماق و هویج و مشروط کردن سطح 

ای ها به تغییر موضع ایران در حوزه هستههمکاری

د، هرچند رویکرد کنونی ای خواهد بوو منطقه
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اتحادیه از این امر فاصله دارد. اما باید توجه داشت 

اروپا به سمت این که هرگونه حرکت اتحادیه

هایی از نزدیکی هرچند تواند نشانهرویکرد می

اندک این دو جبهه به یکدیگر باشد. در چنین 

تواند از شرایطی، دستگاه دیپلماسی ایران می

اروپا نسبت به برجام و موضع مثبت اتحادیه

برای مذاکره  ،های اقتصادی دوجانبههمکاری

فیمابین از  مورد اختالفدرخصوص موضوعات 

ای های منطقهبشر، دورنمای سیاستجمله حقوق

. و دامنه مبارزه با تروریسم استفاده نماید

، های خصمانه اخیر آمریکا در قبال ایرانسیاست

های تحریمای از فشارها و مجموعه گسترده

رسد تا نظر میهمراه داشته که بهای را بهغیرهسته

زمان تکوین سیاست آمریکا همچنان بر دامنه و 

 پیچیدگی آن افزوده شود. 

  
 


