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ایرانوجهان
اخبار
شورشی خاندان سعودی
به دنبال تغییر رژیم

به دنبال قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
منتقد سعودی توسط مقامات عربستان در
سال گذشته میالدی ،یکی از شاهزادههای در
تبعید سعودی یک جنبش اپوزیسیون به راه
انداخته و خواستار تغییر رژیم در ریاض شده و
متعهد شده تا از منتقدانی که از عربستان فرار
میکنند ،حمایت کند.
به گزارش ایسنا ،شاهزاده خالد بن فرحان آل
سعود که یک دهه پیش از عربستان سعودی
فرار کرده ،به روزنامه ایندیپندنت گفت :من
میخواهم شاهد یک حکومت قانونی در ریاض
باشم؛ حکومتی که از طریق انتخابات یک
نخست وزیر و کابینه در عربستان منصوب
میکند تا با نقض حقوق بشر رایج و بیعدالتی
در عربستان مبارزه کنند .این شاهزاده مستقر
در آلمان امیدوار است که این گروه اپوزیسیون
موسوم به «جنبش آزادی مردم شبه جزیره
عرب» برای افرادی که از عربستان سعودی
فرار میکنند ،وکیل و مترجمان ویژه بگیرد و به
آنها امکان دسترسی به رسانهها را بدهد تا در
دریافت پناهندگی در اروپا به این افراد کمکی
کرده باشد.

تلآویو با  6کشور عربی
رابطه پنهانی دارد

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در
سرزمینهای اشغالی و احساس خطر بنیامین
نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای از
دست دادن سمت نخست وزیری این رژیم،
وی در راستای تبلیغ برای کمپین انتخاباتی خود
مدعی ارتباط مخفیانه با  6کشور عربی شد.
به گزارش ایرنا ،تارنمای روزنامه جروزالم
پست به نقل از نتانیاهو نوشت :اسرائیل اکنون
با  6کشور مهم عربی و مسلمان در ارتباط
است که تا چندی پیش دشمن اسرائیل بودند.
نتانیاهو هیچ اشارهای به نام این شش کشور
عربی نکرد.
وی در جریان سخنرانی در کوه هرتسل
در شهر قدس این موضوع را تسریع در روند
ی سازی رابطه با کشورهای عربی دانست،
عاد 
روابطی که به صورت مخفیانه صورت میگیرد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد
که این روابط پیام مهمی برای ایجاد صلح در
خاورمیانه است .نتانیاهو در ماههای اخیر به
دلیل مسائل داخلی در سرزمینهای اشغالی
بسیار تحت فشار قرار گرفته و موقعیت خود در
سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی را به
شدت در خطر میبیند .از یک طرف به خاطر
اعالم جرم علیه او در پروندههای فساد مالی و
از سوی دیگر پیشتازی احزاب میانه رو اسرائیل
در آمار ارائه شده برای انتخابات پارلمانی پیش
رو رژیم صهیونیستی باعث شده تا وی برای
جلب رای به اینگونه اظهارات رو بیاورد.

پنجشنبه  23 /اسفند / 1397شماره 4231

www.ebtekarnews.com

با مخالفت مجدد پارلمان با توافق خروج از اتحادیه اروپا ،دولت انگلیس وارد بزرگترین چالش خود پس از جنگ جهانی دوم شد

لندن در بن بست بریگزیت

در همین راستا ،بحران سیاسی دولت لندن به شکل
بیسابقهای تشدید شده و بسیاری از کارشناسان
معتقدند که دولت بریتانیا در هیچ زمانی پس از جنگ
جهانی دوم ،این چنین درگیر چالش نشده است .طی
رایگیری صورتگرفته در شامگاه سهشنبه391 ،
نماینده مجلس عوام به توافق پیشنهادی نخستوزیر
رای منفی دادند و این در حالی بود که تنها 242
نماینده این توافق را موردتائید قرار دادند.
در چنین شرایطی به گفته ناظران ،مجلس عوام
قرار است مجدد در مورد خروج سخت یا همان خروج
بدون توافق با اتحادیه اروپا رایگیری کند و عمال ً با
کناررفتن دولت از تصمیمگیری در مورد بریگزیت،
تمامی سه گزینه محتمل برای خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا بر عهده پارلمان قرار خواهد گرفت.
این سه گزینه خروج بدون توافق ،تمدید مهلت برای
مذاکرات مجدد با اروپا و نیز به همهپرسی مجدد در
مورد بریگزیت خواهد بود؛ امری که به گفته جرمی
کوربین رهبر حزب کارگر با توجه به دومین شکست
نخستوزیر در پارلمان و نابودشدن طرح وی برای
خروج از اتحادیه اروپا ،بار دیگر نیاز به یک انتخابات
عمومی دارد.
حزب کارگر انگلستان در ساختار سازمانی خود از
ابتدا موافق خروج از اتحادیه اروپا بود ،چرا که این
اتحادیه را نهادی سرمایهداری قلمداد میکند ،اما با
وجود بحران سیاسی در لندن و نیز کشمکشهایی
که بر سر بریگزیت ایجاد شده ،اکنون یک شکاف
گسترده در این حزب به واسطه این امر ایجاد شده،
بهطوریکه برخی از اعضای حزب کارگر به واسطه
رویکرد جرمی کوربین در مورد بریگزیت استعفا
دادهاند.
از سوی دیگر در حالی بحث از همهپرسی مجدد
در انگلستان مطرح است که در این رابطه دو دیدگاه
متضاد میان سیاستمداران این کشور وجود دارد.
برخی معتقدند که اگر قرار باشد در هر چالشی بار
دیگر به آرای عمومی بازگشت ،دیگر قدرت و ضمانت
اجرایی برای نهادهای تصمیمگیرنده باقی نمیماند و
در مقابل بعضی دیگر تاکید میکنند مسئله منافع
عمومی امری است که باید در هر لحظه و زمان ممکن
با آرای اکثریت مردم مشخص و پیگیری شود.

توپ اروپا در زمین لندن
یکی از مهمترین دالیل مخالفت نمایندگان
پارلمان در رایگیری نخست برای توافق پیشنهادی
نخستوزیر موضوع مرزهای ایرلند بود ،اما ناکامی
دوم دولت در حالی رقم خورده که « ترزا می» یک
روز قبل از رایگیری پارلمان خبر از توافقی جدید در
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در حالی که « ترزا می» نخستوزیر بریتانیا روز دوشنبه با اتحادیه اروپا توافقی بر سر آخرین تغییرات حقوقی بریگزیت حاصل کرده و در مورد مشکل
مرزهای ایرلند گفتوگو کرده بود ،شامگاه سهشنبه پارلمان انگلستان برای دومینبار این توافق دقیقه نودی را رد کرده و به اصالح آن رای منفی دادند.

اکنون دولت
بریتانیا سه راه
بیشترپیش
روی خود
ندارد؛ نخست
بریگزیتبدون
توافق ،دوم به
تعویقانداختن
مهلت خروج و
سومهمهپرسی
مجدد
این خصوص با اروپا داده بود .در همین حال و در
شرایطی که تنها  16روز به مهلت مقرر برای خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا باقی مانده است ،به گفته
تحلیلگران احتمال دارد که پارلمان نظرش به تمدید
مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد .البته این
مسئله اکنون با اما و اگرهایی همراه است ،چرا که در
صورت رای پارلمان برای به تعویق انداختن بریگزیت،
باید موضع اروپا در این مورد اعالم شود.
هرچند آلمان و فرانسه خواستار همکاری با لندن
در این خصوص هستند ،اما کلیت اتحادیه معتقد
است که برای به تعویق افتادن بریگزیت باید شروطی
مشخص شود .اتحادیه اروپا تمایل چندانی برای
بازگشت مجدد انگلیس ندارد ،زیرا مقامات آن تاکید
کردهاند که پس از چند سال مذاکرات و صرف هزینه،

سه هزار عضو داعش خود را تسلیم کردها کردند

امکان بازگشت به عقب وجود ندارد .بنا بر گزارش
خبرگزاری دویچهوله آلمان ،اتحادیه اروپا رسما
خواسته است که بریتانیا برای تمدید مهلت خروج،
برنامهای مشخص ارائه کند و این در حالیست که
تنها سه ماه به آغاز کار پارلمان جدید اروپا باقی مانده
است .افزون بر آن بریتانیا باید بگوید که برای حل
چالش برگزیت ظرف این سه ماه چه برنامهای دارد.
آیا انتخابات تجدید خواهد شد؟ آیا همهپرسی جدیدی
درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار میشود؟
یا چه برنامهای برای حل معضل اصلی برگزیت ،یعنی
موضوع مرزی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در
دستور کار پارلمان بریتانیا قرار خواهد داشت.

دورنمای تاریک بریگزیت
با این حال اروپاییها معتقدند که تاکنون تمامی

شرایط الزم را برای رسیدن به یک توافق جامع با لندن
ت دوباره «ترزا می» در
فراهم کرده و با توجه به شکس 
پارلمان ،خطر خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه
اروپا افزایش پیدا کرده است.
به همین دلیل است که مقامات اتحادیه اکنون
توپ را در زمین لندن انداختهاند و به نظر میرسد
با توجه به شکاف عمیقی که در این خصوص میان
مقامات انگلیسی ظاهر شده ،بهترین حالت برای
دولت تندادن به تعویق مهلت بریگزیت است.
هرچند ممکن است پارلمان به بریگزیت بدون
توافق رای دهد که در این صورت دامنههای چالش
بهوجودآمده ممکن است عالوه بر دورنمای تاریک
همکاریهای آتی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا ،باعث
سقوط زودهنگام دولت «ترزا می» نیز شود.

مطان لعمامر ،معاون نخستوزیر الجزایر،
از آمادگی دولت این کشور برای گفتوگو
با مخالفان خبر داد .امکان مذاکره دولت
جدید با مخالفان در حالی اعالم میشود
که روز گذشته حدود هزار نفر از معلمان و
دانشآموزان با برپایی تظاهرات در مرکز شهر
الجزیره ،مخالفت خود را با تمدید مدت دوره
چهارم ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه
اعالم کردند.
به گزارش یورونیوز ،الجزایر از یک ماه پیش
و در پی باال گرفتن اعتراضها به نامزدی مجدد
بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری
ناآرام شد .رئیس جمهوری  ۸۲ساله الجزایر
سرانجام روز دوشنبه  ۱۱مارس با اعالم
انصراف از کاندیداتوری برای پنجمین دوره
ریاست جمهوری ،برگزاری انتخابات را برای
مدت زمان نامعلومی به تعویق انداخت .با
وجود عقبنشینی ِ نسبی رئیس جمهوری
بیمار الجزایر در برابر درخواست معترضان،
مخالفتها با ادامه کار وی در راس کشور
همچنان ادامه دارد .شمار گستردهای از
مخالفان تشکیل دولت جدید و انتصاب
نورالدین بدوی وزیر کشور سابق به مقام
نخست وزیری را برای آینده این کشور خطرناک
توصیف میکنند .همزمان احمد قائد صالح،
معاون وزیر دفاع الجزایر اعالم کرد ارتش این
کشور در تمام شرایط امنیت را تضمین میکند.
ارتش الجزایر در سال  ،۱۹۹۱عمال با کودتا مانع
از اجرای نتیجه انتخابات «دموکراتیک» پارلمانی
و به قدرت رسیدن حزب «جبهه اسالمی برای
نجات الجزایر» شد .پس از بازداشت هزاران
نفر از اعضا و هواداران اسالمگرای این حزب،
الجزایر برای یک دهه درگیر جنگ داخلی شد.
عبدالعزیز بوتفلیقه ،پس از به قدرت رسیدن
در سال  ،۱۹۹۹بسیاری از فرماندهان پیشین
ارتش را برکنار کرد.

پیام داعشیهای محاصرهشده در الباغوز

نیروهای دموکراتیک سوریه دیروز از تسلیمشدن  ۳۰۰۰تن از
نیروهای داعش در شهرک الباغوز در شرق سوریه طی  ۲۴ساعت
گذشته خبر دادند .این در حالی است که داعشیهای محاصره
در الباغوز آخرین نوار ویدئویی خود را منتشر کردند .به گزارش
ایسنا ،مصطفی بالی ،مدیر اطالعرسانی در صفوف این نیروها
توئیت کرد :طی  ۲۴ساعت  ۳۰۰۰تروریست داعشی خود را تسلیم
نیروهای ما در الباغوز کردند .وی تاکید کرد :عملیات ادامه دارد و
زمان سرنوشتساز بیش از هر موقع دیگری نزدیک شده است .کینو
جبرئیل ،سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه اعالم کرد :عملیات
الباغوز در حکم پایان یافته است و تنها نیازمند زمان اندکی برای
پایان عملی حضور داعش در میدان هستیم .کینور جبرئیل به
خبرگزاری آلمان گفت ،عملیات ادامه دارد و درگیریهایی در دو
منطقه بهطور گسترده و ممتد در چند محور درگرفت و ما شاهد
مقاومت شدید از سوی نیروهای داعش هستیم بهطوریکه آنها از
خودروهای بمبگذاریشده ،عامالن انتحاری و موشکهای حرارتی
استفاده میکنند .این سخنگو پیشبینی کرد ،عملیات برای دو روز
دیگر هم ادامه داشته باشد .جبرئیل ادامه داد :نیروهای داعش به
دلیل واکنش نیروهای ما و حمالت جنگندههای ائتالف آمریکایی
نتوانستند به نقاط نیروهای ما برسند .ما بر مهارت جنگی که طی
این سالها به دست آوردهایم ،تکیه داریم .الباغوز ،آخرین منطقه
تحت سلطه داعش در شرق سوریه است .حمله بیامان کردهای

سوریه در ساعت پایانی سهشنبهشب ادامه یافت .در این راستا
نیروهای دموکراتیک سوریه در ایمیلی تاکید کردند :چند صد عضو
خارجی داعش همچنان در الباغوز هستند و تصمیم گرفتهاند تا
آخر بجنگند .در این راستا تصاویری از سلسله انفجارهای عظیم،
بهطوریکه آسمان را روشن و دود گستردهای فضا را پر کرده بود،
منتشر شد که به نظر ناشی از انفجار انبار مهمات بوده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه از هفتههای پیش الباغوز را تحت
محاصره دارند اما بارها عملیات نهایی را به دلیل خروج هزاران
غیرنظامی از جمله زنان و کودکان اعضای داعش متوقف کردهاند
اما روز یکشنبه عملیات نهایی را با پشتیبانی حمالت هوایی ائتالف
آمریکایی از سر گرفتند .منابع مخالف نیز گفتند ،ائتالف آمریکایی
دوشنبه با فسفر سفید غیرنظامیان را بمباران کرده است که جنایت
جدید این ائتالف محسوب میشود .این در حالی است که داعش در
نوار ویدئویی که شاید آخرین نوار ویدئویی این گروه در این منطقه
باشد ،طرفدارانش در داخل شهرک الباغوز را دعوت به ایستادگی در
برابر محاصره و بمباران کرد .در این نوار ویدئویی که در شبکههای
اجتماعی افراطگرایان منتشر شده و به مدت  ۱۴دقیقه است چهار
تن به نوبت در آن صحبت میکنند و تاکید میکنند که در الباغوز
هستند .این نوار ویدئویی شامل تصاویری از اتاقهای کاهگلی و
چادرها و کامیونهایی است و با تصاویر قبلی که خبرگزاری فرانسه
پیشتر از نقاط پیشروی در جبههای در نزدیکی الباغوز منتشر کرده

بود ،تفاوت دارد .گوینده اول میگوید ،چه بمیریم و چه زنده بمانیم
همگی باهم خواهیم بود .این پیروزی است و ثبات چیزی است که
خداوند همواره آن را دوست میدارد .این گوینده که  ۳۰ساله به نظر
میرسد در کنار یک کودک و دو مرد دیگر نشسته و دو مرد دیگر
سر خود را پوشاندهاند و آرام صحبت میکنند که اگر هزاران کیلومتر
باشد و اگر چند کیلومتر بیشتر برای ما باقی نمانده باشد میگویند
شکست خوردیم اما مقیاس خداوند فرق میکند .او میافزاید :آنها،
کافران و مرتدان راه را بر ما بستند در این محاصره خفقانآور ما
از سوی خدا روزی میگیریم و خدا را هرروز شکر میکنیم .پیروی
نزدیک است و جنگ برنده و بازنده ندارد .درگیریها پایان نیافته
است .این سخنگو میگوید :هیچ حاکم مسلمانی روی زمین نیست
به جزشیخ ابوبکر بغدادی که خدا او را حفظ کند .در این نوار ویدئویی
تصویری از یک دستگاه ون که متعلق به پلیس داعش است نشان
داده میشود که در مسیر خاکی حرکت و زنان و کودکان نقابزده
را حمل میکند .سخنگوی دوم که نامش «ابوعبدالعزیز» است به
اعالمیههایی اشاره میکند که ائتالف به افراد محاصرهشده انداخته
است .او میگوید :کافران برای ما اعالمیه میاندازند و ما را مسخره
میکند .آنها میگویند «شما گرسنهاید و امرای شما غذا دارند» .یک
عضو داعش نیز که در این تصویر ویدئویی با نام ابوعبدالعظیم اشاره
میشود ،میگوید« :فردا در بهشت و نعمت خواهیم بود ،و آنها در
آتش خواهند سوخت».

توافق اولیه آمریکا و طالبان
برای خروج نیروها از افغانستان
فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان گفته
است که ایاالت متحده و طالبان پس از دو
هفته مذاکره در قطر که روز سهشنبه پایان
یافت ،توافق کردند تا پیشنویس قراردادی
را برای مقابله با تروریسم و خروج نیروهای
خارجی از افغانستان ارائه کنند.
به گزارش پایگاه خبری هیل ،زلمای خلیلزاد،
فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان در توئیت
روز سهشنبه خود گفت :شرایط برای صلح
بهبود یافته است .مشخص است که تمامی
طرفهای درگیر به دنبال پایان جنگ هستند.
با وجود فراز و نشیبهای موجود ،ما همه
چیز را در مسیر اصلی خود حفظ کردهایم و
اقدامات واقعی انجام دادهایم .وی در دومین
توئیت خود نوشت :صلح به توافق بر سر چهار
مسئله نیاز دارد؛ تضمین مقابله با تروریسم،
خروج نیروها ،مذاکرات داخلی افغانستان و
یک آتشبس جامع .در مذاکرات ژانویه ،ما در
اصول این چهار مؤلفه توافق کردیم و حاال در
پیشنویس دو مورد اولی به توافق رسیدهایم.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

اینستکس نمود رفتار اروپا در قبال ایران
در واکنش به تصمیم آمریکا برای خروج از برجام ،اتحادیه اروپا در  9مه
بیانیهای را توسط خانم فدریکا موگرینی منتشر کرد .در این بیانیه ،اتحادیه از
اقدام ترامپ عمیقا ابراز تاسف کرده و ضمن بیان جایگاه حقوقی برجام ذیل
قطعنامه  ،2231بر اهمیت بسیار زیاد آن برای ساختار رژیم منع گسترش و
امنیت منطقه اروپا تاکید کرده است .از آن زمان تا کنون تقریبا  9ماه گذشته و
علیرغم اینکه اتحادیه اروپا در زمینه نکوهش آمریکا برای بازگرداندن تحریمها
مواضع سیاسی محکمی داشته اما در حوزه اقدامات عملی برای مقابله با
تحریمهای این کشور از یک سطح حداکثری مانند قوانین مسدودساز و
سوئیفت اروپایی به یک سطح حداقلی مانند مکانیزم ویژه مالی ( )SPVو در
نهایت مکانیزم اینستکس ( )INSTEXکه بستر آن شبیه مکانیزم ویژه مالی
بشردوستانه ( )HSPVاست افول یافته است.
این رفتار اتحادیه اروپا و عدم عمل آن به تعهدات و قولهایش بهخصوص
در حوزه اقتصادی ،به این روایت در ایران دامن زده که گویا اتحادیه با قطعی
دانستن عدم خروج ایران از برجام در هر حالت ،حاضر به پذیرش هزینههای
مقابله با تحریمهای آمریکا نیست و ضمن آنکه از مزایای تعهد ایران به برجام
سود میبرد ،درحالیکه میتواند ،به قول و تعهداتش عمل نمیکند و در
واقع با رفتار خود به نوعی ایران را در موضع ضعف و انفعال قرار داده و
زمینه پرداختن به مسائل دیگر نظیر موضوع موشکی یا نفوذ منطقهای ایران
را برای سهمخواهی بیشتر از این کشور چه از جانب خود و چه از جانب

آمریکا فراهم آورده است .لذا سوال کلیدی این است که آیا اتحادیه اروپا به
راستی نقش بازی میکند و درحالیکه توان مقابله با آمریکا در حوزه تحریم را
دارد با مظلومنمایی و تطویل اقدامات ،به دنبال بهرهبرداری از شرایط به نفع
خود و به زیان ایران است؟ از نگاه اتحادیه اروپا ،برجام بهعنوان بزرگترین
کنش موفق دیپلماتیک و وجههای آن ،باعث افزایش اعتماد به نفس اتحادیه
در سطح جهانی شده و به تعمیق و عرفی شدن رژیمها ازجمله رژیم منع
گسترش و کنترل تسلیحات کمک بسیار کرده است .به گفته اتحادیه اروپا،
برجام به ثبات منطقهای در منطقه اروپا ،اوراسیا ،وانا و آفریقا کمک کرده و
دولت آمریکا با عبور از مرزهای متعدد هنجاری ،رویههای بینالمللی و امنیت
جمعی ،به افزایش پتانسیل منازعه در این مناطق کمک بسیاری کرده است.
براساس آنچه گفته شد میتوان ادعا کرد اتحادیه اروپا اراده سیاسی برای حفظ
برجام دارد .بررسی رفتار سیاسی اتحادیه اروپا از  18مه  2018تا به امروز سنجه
خوبی برای ارزیابی این ادعاست .اتحادیه اروپا سپتامبر  2018وعده داده بود
که مکانیزم ویژه مالی را برای پیشبرد تجارت با ایران و دور زدن تحریمهای
آمریکا ایجاد خواهد کرد .ایجاد این مکانیزم بارها به تاخیر افتاد تا اینکه در 31
ژانویه  2019سه کشور فرانسه ،آلمان و بریتانیا اعالم کردند این مکانیزم را با
هدف تسهیل تجارت مشروع بین ایران و شرکتهای اروپایی ایجاد کردهاند.
از مکانیزم مذکور با نام ابزار پشتیبانی از مبادالت تجاری (Instrument for
 )supporting trade exchangesیا در فارسی معروف به ساحات ،هم در

بیانیه مشترک سه کشور مذکور و هم در بیانیه خانم موگرینی به عنوان ابزاری
برای نشان دادن اراده سیاسی اروپا برای حفظ برجام و اینکه اروپا قادر به اقدام
به رغم مخالفت آمریکا است و بازتاکیدی بر اهمیت امنیتی برجام برای اروپا
نام بردهاند .اتحادیه اروپا امیدوار است با ساحات در کنار قوانین مسدودساز و
نیز اقدامات بانک توسعه اروپایی بتواند از یکسو تا حدی به انتظارات ایران در
قبال حفظ برجام پاسخ دهد و از سوی دیگر ریسکپذیری شرکتهای اروپایی
در تعامل تجاری با ایران در حوزههای اعالم شده را کاهش دهد.
در زمینه اینستکس محورهای ذیل حائز اهمیت است:
 با اینستکس ،اروپا عمال گام اول را به سمت یکپارچه سازی موضوعاتمرتبط با ایران (برجام ،موشکی ،نفوذ منطقه ای ،اقدامات ادعایی تروریستی و
حقوق بشر) برداشته است .این یکپارچهسازی مطلوب و هدف تالشهای اخیر
آمریکا است و به امنیتیسازی مجدد ایران کمک میکند؛
 معضل اصلی اروپا در عمل به تعهدات برجامیاش دولتهای اروپایینبوده بلکه این شرکتها هستند که تا به امروز به اقدامات حمایتی اروپا نظیر
قوانین مسدودکننده تن ندادهاند لذا ابزار فوق به رفع این نقیصه کمک نمیکند
و شرکتها ممکن است به احتمال باال به اینستکس در بهترین حالت آن نیز
تن ندهند؛
 با اینستکس کنشزدایی از تجارت خارجی ایران که با تحریمها شروع شدهتشدید میشود و اروپا در شرایط بهتری برای مدیریت این تجارت قرار میگیرد؛

 اینستکس اروپا را علیرغم عدم عمل به تعهداتش در قبال برجام ،درشرایط بهتری قرار میدهد و در صورت تداوم کنش کنونی از سوی ایران،
ممکن است به افزایش فشارها و تداوم آنها علیه تهران کمک کند؛
 وارد شدن اروپا به مراحل باالتر اینستکس احتماال به آینده تنشزدایی بینایران و آمریکا و نیز بهبود روابط آمریکا و اتحادیه بستگی خواهد داشت لذا
تحت تاثیر متغیرهای بسیاری است که از عملکرد مطلوب آن خواهد کاست.
در پایان این گزارش به قلم بهزاد احمدی لفورکی ،کارشناس مسائل اروپا
آمده است :بررسی آنچه اروپا برای حفظ برجام انجام داده که اینستکس
آخرین نمونه آن است نشان میدهد که اروپا میخواهد اما نمیتواند یا حاضر
نیست هزینه الزم را تقبل کند .با درنظرگرفتن خواست اروپا برای حفظ برجام
اما نتوانستن آن در حفظ این توافق ،این سوال مطرح میشود که آیا بهرهمندی
ایران از اتحادیه فقط به توانمندی آن در حفظ برجام محدود میشود و آیا
باید تمام روابط با اروپا را با نگاهی ایستا به برجام گره زد؟ در پاسخ باید گفت
نوع بهرهمندی ایران محدود به توانمندی اروپا نمیشود و ایران در حوزههای
مختلف سیاسی ،حقوقی ،نظامی ،امنیتی و حتی اقتصادی بهرهمندیهایی
از این اتحادیه دارد که حفظ برجام را از حالت صفر و یکی خارج میسازد.
بهعبارت دیگر عمده بهرهمندی ایران در این مسیر نه دستاوردهای ملموس
اقتصادی بلکه پیامدهای غیرمستقیم آن است که در حوزه های امنیتی،
سیاسی و حقوقی قابل مشاهده است.

