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بدنبال عدم تأیید برجام توسط ترامپ و ارجاع آن به کنگره نظرات متعددی پیراموون آینوده ایو توا وق
مطرح شده است .با توجه به ای که البیها و اندیشکدههای آمریکایی نقشی بسیار موثر در هدایت سیاست

خارجی آمریکا دارند ای سوال مطرح میشود که مواضع ای البیها و اندیشوکدهها در خصوو

برجوام

چیست؟ تحلیل مقاله حاضر ای است که البیها و اندیشکدههای صهیونیستی در آمریکوا غالبوا خواهوان

حفظ برجام و اصالح آن هستند اما در شیوه اصالح آن نظرات متفاوتی دارند .با بررسیهای انجام شوده از

نوشتههای ای مراکز مشخص شد که توصیه برخی از آنها اصالح مت و مفواد برجوام از ببیول مقوررات
مربوط به پایان توا ق و پیشنهاد برخی دیگر از آنها انجام توا قات مکمل است .ضوم اینکوه البیهوا در

مقایسه با اندیشکدهها از ادبیات تندتری برخوردار بوده وسعی دارند ای توا ق را خطرناک جلووه دهنود و
همه آنان بر لزوم همکاری با اروپا در ای راستا تأکید دارند.

واژگان کلیدی :البیها ،اندیشکدهها ،صهیونیستها ،برجام ،دیوانساالری.
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 -2دانش وی دی ری رطابط بی اممیل دانشباه فهران .رایانات ashna.mehdi@ut.ac.ir

 -3یارشااسی ارشد ت امراد تا ق ای دانشباه عالت طباطبایی .رایانات

Aref.bijan@gmail.com
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مقدمه
البیها ط اندیشجکدهها دط بجاوطی ددرفماجد رمیجه صهیونیسج ی در نتریکجا بجرای فأثیرگجااری بجر
سیاستها ط جهتگیریهای نتریکا ط فأتی تاانع ای رمیه هس اد ط ب نظجر تیرسجد یج نقج
ننان در دطره فراتپ بیش ر شده است .یکی او نقاط اثرگااری البیها ط اندیشکدههای صهیونیسج ی
در نتریکا تسام برجام است .فراتپ برد او دط بار فأیید برجام در دطرههای  90رطوه ،در  21تهر تاه
 1396نن را فأیید نکرد ط ادات ف.میهگیری در خ.وص نن را ب یابره نتریکا طاگاار یرده است.
یابره نیز پس اویک تهیت  90رطوه نن راب فراتپ طاگاار یرد ط طی با اعجالم ایاکج نن را بجرای
نخری بار فأیید تییاد تبر ایاک در ترحی برد اصالح یاد نن را فأیید یرد .سوامی ی تقام حاضر
در پی پاسخ گویی ب نن است ایاک البیها ط اندیشکدههای صهیونیس ی توثر در نتریکا یداتاد ط
چ تواضع ط فحییلهایی را در راب

داش اند؟ نرضی ای ی برای پاسجخ بج ایج سجواد در نظجر

گرن شده ای است ی البیها ط اندیشکدههای صهیونیس ی در نتریکا غامب ًا خواهان حفظ برججام
ط اصالح نن هس اد اتا در شیوه اصالح نن نظراد ت فاطفی دارند .ضم ایاک البیها در تقایس با
اندیشکدهها او ادبیاد فادفری برخوردار بوده طسری دارند ای فوانق را خ رناک جیوه دهاد ط همج
ننان بر مزطم همکاری با ارطپا در ای راس ا فأیید دارند .با بررسیهای ان ام شده او نوش های ایج
ترایز تشخص شد ی فوصی برخی او ننها اصالح ت

ط تفاد برجام او دبیل تقجرراد تربجوط بج

پایان فوانق ط پیشاهاد برخی دیبر او ننها ان ام فوانقاد تکمل است.
مبنای نظری
یکی او نظری های رایج در افخاذ سیاست خارجی ،نظری ف.میه گیری است ی اطمجی بجار فوسجط
اساایدر ط همکاران

در ساد  1954ت رح شجد .در همجی چجارچور هربجرد سجایمون ،گراهجان

نمیسون ،اس ای برطنجز ط ججورم تدمسجکی بج نظریج پرداوی پرداخ اجد .نمیسجون دط تجدد «رطنجد
ساوتانی» ط «سیاست دیوان ساالری» را در تورد سیاستگااری خارجی ت رح تییاجد؛ او دیجدگاه
گراهام نمیسون ت ابق تدد رطند ساوتانی «حکوتت یک یشور ت موع ای یکپارچ نیسجت .بیکج
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حکوتت هرتی او ساوتانهای تخ یف ف.میه گیری است ط رن ار خارجی حکوتت در پاسخ ب نیاو
تاانع تیی ناگزیر او یاناد ای ساوتانهای تسئود ب پاسخبویی تیگارد .در تدد سیاست دیوان
ساالری ،نمیسون عالطه بر جبریتهای ناشی او ساخت ساوتان اداری ف.جمیهگیری ،بجاوی دجدرد
بی انراد ف.میه گیرنده را نیز در شکلگیری نهایی ف.میه تؤثر تیداند .در فشریح تدد سیاسجت
دیوان ساالری نمیسون اس دالد تییاد ی پیاتدهای باوی سیاسی یا «برنیاد تاایره تیان انجراد»
چاان است ی هریدام او انسانهای ف.میهگیر در سیاست خجارجی خواهجان دسج یابی بج هجدنی
خاص او تاانع تیی هس اد .او ای رط ،نمیسون ن ی
خارجی ن ی

تیگیرد یج ف.جمیماد ط ادجداتاد سیاسجت

نراگردهای سیاسی تاایره ط باوی ددرد توجود در ساوتانهای ف.میه گیرنده بج

حسار تینید( .سیف واده)175 1384،
با نباهی یوفاه ب سیاست خارجی نتریکا ط نق

عواتل توثردر نن تیفوان پی برد ی دطمت

(دوه ت ری ) ط یابره (دوه تقاا ) اصییفری عواتل دخیل در هر سیاستگااری هس اد ی در هجر
دطی ننها البیها ط اندیشکدههای صهیونیس ی نقشی پررنگ دارند .البیهای صهیونیس ی ب طیجهه
البی نیپک با نفوذ رطوانزطنی ی در یابره برای خود ای اد یرده است نقشی حیافی در جهجتدهی
ب ت.وباد یابره در تورد برجام داش است .ننان همچای بر دطم یها فجأثیر خجود را تیگاارنجد.
اندیشکدهها نیز ب طجر تخ یجف ایج اثرگجااری را بجرای خجود تحفجود داشج اد .اعضجای ایج
اندیشکدهها با حور در تااصب اجرایی دطم ی (هماناد تارفی ایادیک یهودی در دطره بیل یییا جون
ط )...تس قیما در افخاذ ط اجرای ف.میماد ط اهداف تدنظر خوی

دخیل هس اد .عالطه بر ای ننان

با حضور در جیساد اس ماع یابره ط ارای گزارشهای راهبردی در ح.ود ب ایج اهجداف فجالش
تییااد .ب بیان دیبر صهیونیسجتها بجا شجااخت ددیجق سیاسجت دیجوان سجاالران نتریکجا ط بجا
بهرهگیری او البیها ط اندیشکدهها ب فأتی تاویاد خوی

تشغوماد .در س ور ویر اب دا ب البیها

ط سپس اندیشکدههای تدنظر اشاره تیشود.
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البیهای صهیونیستی و برجام
البیها ددردهای در سای ط ت افا در الی های ف.میهسجاوی یشجورهای تخ یجف هسج اد ،رمیجه
صهیونیس ی با فأسیس البیهای تخ یف در یشورهای دنیجا بج طیجهه نتریکجا ط ارطپجا سجری دارد
سیاستهای ای یشورها را با رطیکردهای خود همراه یرده ط حایمیت ای یشورها را فحجت نفجوذ
خود داش باشد .البی صهیونیس ی او بیش ری ددرد ط نفوذ در ساخ ار سیاسجی نتریکجا برخجوردار
است .ب همی دمیل نیز یاندیداهای ریاست جمهوری ط یابره همواره فالش تییااد فجا حمایجت
البیهای طرندار اسرائیل را ب دست بیاطرند .باابرای  ،با فوج ب انزای
خارجی نتریکا ،گرطههای دوتی ط البیگر نیز نق

نق

یابره در سیاسجت

بیش ر ط فأثیرگاارفری ایفجا تییااجد .در سج ور

ویر ،برخی او البیهایی را ی در نظام سیاسی نتریکا بج طیهه در حجووه سیاسجت خجارجی در دبجاد
فوانق هس ای نق

دارند تورد بررسی درار تیگیرد.

 -1آیپک ((IPAC

نیپک ی بیش ری حضور را در یابره نتریکا دارد تر قد است ،ایران نباید ت جاو بج داشج

فجوان

فومید سالحهای هس ای باشد .ای البی بیان تییاد ی ایاالد ت حده باید بج ددجت بجر فبریجت
ایران او طرح جاتع اددام تش رک نظارد یاد ط اطمیاان حاصل یاد ی هرگز اججاوه دسج یابی بج
سالحهای هس ای را ندارد .ایران با سالحهای هس ای فهدید توجودی ی برای اسجرائیل اسجت ط
حاتی اصیی فرطریسه با سالحهای ترگبار جهان است.

نیپک تر قد است پرطنده هس ای ایران فاها تحدطدیتهای تود ی را بر فهران اعماد یجرده
است ط هیچ فأثیر فردیل یاادهای بر ف اطو تا ق ای ایران نداش است .در سادهای نفی برداشج
شدن تحدطدیتهای برنات هس ای ایران ب ننها اجاوه خواهد داد فا در نس ان فبدیل شدن ب یک
دطمت هس ای درار گیرند .نیپک اعالم تیدارد اگر ایاون جیوی برنات هس ای ایران گرن نشود
در طی وتان ای اتر ب نفع نن فمام خواهد ط نیاده نن ب شرح ویر خواهد بود:

امف -ساد  2015فوانق بی ایران ط یشورهای 5+1صورد پایرنت(.حاصل شدن فوانق)
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ر -ساد  2016اجرای فوانق هس ای شرطع شد(.اجرای فوانق)
م -ساد  2020ساوتان تیل تماوعیت صادراد ط طارداد سالحهای ایرانی را برخواهد داشت
ط ایران ب راح ی تیفواند در تا ق درگیریهایی را ای اد یاد(.مغو فحریه فسییحافی ایران(

د -ساد  2023تماوعیت یمک ب ایران در برنات توشک بامس یک ایران ب پایجان خواهجد
رسججید ط ای ج اتججر تیفوانججد اسججرائیل ،نتریکججا ط بخشججی او ارطپ جا را فهدیججد یاد(.برداش ج شججدن
تحدطدیتهای فومید ط توشکهای بامس یک)
ه -ساد  2025ساوتان تیل فحریههای خود عیی ایران را برخواهد داشت.

ط -ساد  2026ایثر تحدطدیتهای هس ای ایران برداش خواهد شجد ط ایجران دجادر اسجت
چرخ غایساوی خود را یاتل ط یارنتد یاد.
و -ساد  2031هم تحدطدیتهای هس ای ایران برداش تیشود.

ح -ساد  ،2036-41دس رسی نمانس بی اممییی انرمی افمی ب فأسیساد ایران پایان تییابد
ط ایران ب راح ی یک برنات هس ای تخفی را راهانداوی تییاد)AIPAC, 2018(.

»تارشاد طی مان» سخابوی نیپک ب جرطوامهپست گفت «اهداف اصیی ط اطمی تا ای بجوده
ط هست ی ایران فوانمادی سجالحهای افمجی را یسجب نکاجد ط در برابجر رن جار تا قج ای ایجران
باودارندگی ای اد شود»(.دیپیماسی ایرانی)1396 ،
نیپک تر قد است سیاست نتریکا جیوگیری او دس یابی ایران ب سالح هس ای است .نتریکجا
ط جاتر بی اممییی فحریههایی را ب طجود نطردهاند ی ب طور چشمبیری بر اد .جاد ایجران فجأثیر
گااش است ،با ای حاد ،برنات هس ای ایران ادات دارد .نتریکا تیفواند با فشدید فحریهها ،ارائ
یک گز یا نظاتی ط ایس ادن در یاار ت حد خود یرای اسرائیل ،ای یار را ان ام دهجدAIPAC, (.
)2013
 -2کنگره یهودیان آمریکا)(The American Jewish Congress

یابره یهودیان نتریکا تراتی هس ای ایجران را رد تییاجد .ججک رطون) ،(Jack Rosenرئجیس
یابره بیان داشت «بار جیجوگیری او دسج یابی ایجران بج سجالح هسج ای نبایجد بج یودیجان ط
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نوههایمان تا قل شود ».هیأد اجرایی یابره یهودیان نتریکا ،با فوانقی ی ایجران بجا  5+1گرن ج
است اساس ًا تشکل دارد ط باید فوسط یابره رد شود .ننها تر قدند فوانق بی ننها ،ب فوانایی نمانس
بی اممییی انرمی افمی برای ان ام باورسجیهای ددیجق ،ججاتع ط سجروده او فمجام فأسیسجاد ایجران
بس بی دارد ی ای فوانق ب نن پاسخ نخواهد داد .یابجره یهودیجان نتریکجا عمیقج ًا نبجران ایج
توضوع هس اد ی اتایت تیی نتریکا ط اسرائیل فوسط یسانی ی با صدای بیاد ب نجابودی دطمجت
یهود فمایل دارند ب خ ر بیان د)2015 ,American Jewish Congress(.

در  16ای بر  ،2017یابره بیانی ای را در تورد فوانق هس ای ایجران صجادر یجرد ،تباجی بجر
ایاک یابره یهودیان نتریکا او ف.میه فراتپ برای جیوگیری او تراتیج هسج ای ایجران حمایجت
تییاد .ننها تر قدند ای فوانق بدی است ی تخامف تاانع نتریکا ،اسجرائیل ط شجهرطندان جهجان
است ی تخامف فرطریسه هس اد .یابره ای نک را بیان داشت ی در وتان اتضای درارداد ،دطمت
اطباتا ای باطر را داشت ی ای فوانق برای باوگرداندن ایران ب تیان رطی باشد ،اتا طادریجت سجاده
ای بود ی ای اففا نیف اد ط ایران جسورفر ط خ رنای ر شده است .یابره یهودیجان بجا اشجاره بج
ایاک بسیاری او رهبران جهان ب دنباد حفظ تراتی هس ای هس اد ،تر قد است گاهی بج ففکجر
فاوه نیاو داریه ط بایس ی دبل او پایان فحریههای  15سام ی ب ایران ایج اتکجان را تیدهجد فجا
دطباره برنات هس ای خود را دنباد یاد ،یک اس رافهی جدید در دبجاد ایجران بجرای حفجظ اتایجت
تا ق ط جهان فرسیه یایه)2017 ,American Jewish Congress(.
 -3کمیته یهودیان آمریکا)(AJC

یمی یهودیان نتریکا تخامفت خود با فوانق هسج ای را او سجاد  2015اعجالم داشجت ط پجس او
اعالتی فراتپ نیز بر توضع خود ایس اد ط بیانی هایی را صادر یرده است .او نباه یمی ت

فوانق

ب خوبی اجرا نشده است ب دمیل ایاک او وتان فوانق فایاون  -1فوسر توشک بامس یک ایران با
شدد ط فهدید بیش ر ادات دارد -2 .عدم باورسی او فأسیسجاد ایجران بج دمیجل ایاکج پایباههجای
ال تحدطد هس اد -3 .عدم فوج ب بادهای غیر دابل اججرا  sunsetبرناتج ججاتع
نظاتی ایران یات ً
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اددام تش رک ی ب تراای گارگاهی برای بمب هس ای فجا سجاد  2030اسجت .او سجوی دیبجر،
یمی یهودیان اع قاد دارد ی رطش ط طاضح است حاتیان برجام ( )JCPOAی اسج دالد یردنجد
ای فوانق ،رن ار ایران را فردیل خواهد یرد در اش باه بودند .بر عکس ایران در نرامیتهجای خجود ط
بی ثبافی در تا ق او سوری  ،عرا  ،او بحری فا غزه ،جسورفر شده است ط نقض حقو بشر نن بج
ال ضجرطری اسجت یج دطمجت ،یابجره،
نخواهد یرد .در ای بره او وتان ،یجات ً

هیچ طج نرطی

ت حدان یییدی تا در ارطپا ،خاطرتیان ط نسیا ب عاوان همکاری در تورد فهدید هس ای ایران یجار
یااد) 2017, American Jewish committee(.
در بیانی ای ی فوسط دیوید هجریس( )David Harrisتجدیر اجرایجی  AJCدردبجاد فوانجق
هس ای ایران بیان داش اد ی رهبران یمی یهودیان نتریکا با ایثریت داطع ن ی

گرن اد ی بجا

ای تراتی تخامف هس اد .در ای بیانی نتده است با فوج بج تاهیجت رمیجه ایجران ط ایجدئومومی
فریی یااده نن AJC ،نمیفواند ای چشهانداو (فوانق هس ای) را بپایرد .ویرا ایج اتکجان طججود
دارد ی همسایبان تض رر ایران ب دنباد ظرنیت دس یابی ب سجالحهای هسج ای ،سجالحهای
ت رارف پیشرن باشاد ی فهدیدی برای جهان اسجت .باجابرای یمی ج یهودیجان نتریکجا تخجامف
تراتی هس ای ایران است ط او اعضای یابره تیخواهاجد همجی یجار را ان جام دهاجد2015, (.
)David Harris
 -4سازمان صهیونیستی آمریکا)(ZOA) (the Zionist Organization of America

 ،ZOAب عاوان یک البی ددرفماد ط فأثیر گاار در بحث برجام راهکارهای ویر را پیشاهاد تییاد
 -انزای

فحریهها تورفون یالی ( ،)Morton A. Kleinرئیس  ZOAتر قد است یکجی

او تهه فری برنات ها باید فحریه بیش ر عیی ایران باشد فا او محاد اد .ادی نشار تضاعفی بجر نن
طارد شود .اب اد فحریه عیی ایران نبران یااده است ط ای دانون تیفواند فوانجق هسج ای را بج
نفع ایران فمام یاد .در ای تیان باید او فأسیساد نظاتی باورسی شود ،او فوسر توشک بامسج یک
ایران ط رشد فأسیساد هس ای ایران برای بخ های صار ی جیوگیری یرد .جان بوم جون ،سجفیر
سابق نتریکا در ساوتان تیل نیز ،ی ب ددت ای فوانق را تورد ت امر درار داده است ،بیان داشت
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ننچ فراتپ باید ب سرعت ان ام دهد ای است ی ای فوانق بدی است ط باید نن را اب جاد یاجد.
( )ZOA, 2018در تارس  ،2017بوم ون در تقام ای در نیویجورک فجایمز ،او حمیج بج فأسیسجاد
هس ای ایران ط فغییر نظام سیاسی حمایت یرد)Bolton, 2017(.

 باورسی او فأسیساد نظاتی ط برنات توشک بامسج یک سجاوتان صهیونیسجت نتریکجا بجفراتپ نسبت ب اب اد تراهده هس ای ایران ط فحریههای ت دد غیرهس ای اصرار داشج  ،ویجرا
تر قد است ایران در حاد حاضر بر خالف ای فوانقاات عمل نموده است ZOA .تر قد است نبج
داش

ایاالد ت حده در ای فوانق عمیقا نادص ،غیر تا قی ط بی نایده اسجت .تورفجون ن .ییجی ،

بیان داشت "ایاون رطش است ،ب خ.وص او وتان بیانی نمانس بی اممییی انرمی افمجی در تجورد
نافوانی در فأیید ان با ایران ،ی برجام ب طرو طحش اایی نادص است ط ح جی تجانع او فشجخیص
جهان تیشود ی نیا ایران او شرطط خود پیرطی تییاد یا خیر ".ایران هاجوو هجه او ایج تراهجده
پیرطی نکرده ط ای تراهده را ب شیوههای تخ یف نقض ط ب عاوان یک شیوه دشماان برای صیح
اددام یرده ،ی شاتل توارد ویر است
 -انزای

نوری  32درصدی در هزیا های نظاتی ایران.

 -انزای

بودج برای ههپیمانان ایرانی.

 ات ااع ایران او دادن ت وو ب باورسجان نمانجس بی اممییجی انجرمی افمجی ) (IAEAبجرایباورسی او فأسیساد هس ای پارچی ط فقاضای بس شدن ابراد اح مامی نظاتی 1برناتج هسج ای
نن.

 ات ااع ایران او تاایره در تورد توشکهای بامس یک خود درارداد  8تیییارد دالری سالح با رطسی در ساد  ،2016ی ایران نن را برای خرید سیس هدناع هوایی S-300تیدهد ،ط نن را دادر تیساود رطوی سایتهای هسج ای خجود را او حمجالد
نتریکایی یا اسرائییی عایقبادی یاد.
 جایبزی یردن سان ریفیومهای ددیمی در دساتبر  2016با سان ریفیومهای جدید  ،IR8ی)1- Possible Military Dimension (PMD
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تیفواند برای فومید اطرانیوم با سالح درج یک در وتان بسیار یه اس فاده شود.

نوتای

توشکهای بامس یک در تاه مانوی  2017بدطن فأیید شورای اتایت ساوتان تیل بر

خالف د راات  2231ساوتان تیل ت حد ،تجدد یوفجاهی پجس او اتضجای تراهجده هسج ای بج
ف.ویب رسید ی ایران را «ب ان ام نرامیتهای تربوط ب توشکهای بامس یک طراحی شده برای
فحویل سالحهای هس ای دادر ساخت»)ZOA, 2017(.

با فوج ب "باد غرطر نن ار" ( )sunset clauseی اجاوه تیدهد ایران پجس او سجاد 2025
برنات غای ساوی اطرانیوم خود را راهانداوی یاد ،نتریکا ط ب خ.وص البی صهیونیس ی ب دنبجاد
طوالنیفر شدن ای تحدطدیت عیی برجام هس اد فا دست نتریکا برای یا رد ایران در تا ق هه
باوفر باشد .باابرای البی ساوتان صهیونیس ی نتریکا او طریجق یابجره بج دنبجاد ت قاعجد یجردن
نمایادگان برای اعماد فحریه ط در صورد عدم اصالح برجام ،اب جاد یاتجل نن هسج اد2018, (.
)Chen
 -5مرکز سایمون ویزنتال)(SWC) (The Simon Wiesenthal Center

تریز سایمون طیزن اد در نات ای ب  535عضو یابره نتریکا خواس ار ای شجدند یج فوانجق
هس ای را باطل یااد ط او ننها خواست او هر فوانی برای نشار طارد یردن ب ایران یوفاهی نکااجد.
تریز ،نبرانی جدی خود را در تورد تراتی بی ایران ط  5+1بیان یرد ط اعالم داشت ی هم ننهجا
فرجیح تیدهاد ایران او طریق دیپیمافیک او ددرد هس ای تاع شود .او سوی دیبر تریز سایمون
فحییل تییاد ی اگر فاها هدف ایران فوسر یک فوانایی هس ای برای ت.ارف غیر نظاتی باشد،
پس او نن هیچ نیاوی ب سان ریفیوم ط نر سابی ندارد .چون ای فاها برای ساخت سالح هس ای
الوم است 19 .یشور جهان او یانادا فا اندطنزی هس اد یج انجرمی هسج ای بجرای ت.جارف غیجر
نظاتی بدطن غای ساوی ،سان ریفیوم ط نر سابی فومید تییااجد .یشجوری یج بج طجور ترمجود
د راات های شورای اتایت ساوتان تیل را نقض تییاد ،در یش ار غیجر نظاتیجان سجوری شجریت
تییاد ط فرطریسه را در جهان گس رش تیدهد ط تخامفجت ط نجابودی دطمجت یهجودی را در پجی
تیگیرد ،دس یابی نن ب سالح هس ای برای نتریکا ،اسجرائیل ط جهجان بسجیار خ رنجاک اسجت ط
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بایسجج ی جیججوی نن را گرنججتHier, Marvin And Cooper, Abraham: Simon (.
)Wiesenthal Center
 -6شورای یهودی برای امور عمومی ((JCPA) (Jewish Council for Public Affairs

ای شورا ی ب عاوان باوطی اتور عموتی جاتر یهودیجان سجاوتان یان ج  ،بج عاجوان یجک نهجاد
هماهابی ط تشورفی تیی برای  16نمانس تیی ط  125نمانس تا قج ای در وتیاج رطابجط جاترج
یهود هس اد ،خدتت تییاد در بیانی ای ی ان شار داده تر قد اسجت ایاجون وتجان تااسجبی بجرای
جو اتع ننها نرا رسیده است فا ب هدف تش ریشان یج جیجوگیری او یجک ایجران هسج ای اسجت
بپیوندند .ای شورا با بیان ایاک ایران هاوو حقو بشر تردت

را نقض تییاد ط تا ق را بیثباد

تییاد ط او فرطریسه حمایت تییاد ،در ات داد خ جوط برناتج ججاتع ادجدام تشج رک )(JCPOA

بایس ی راهکارهایی را برای جیوگیری او اهداف  JCPOAط تقابی با جاهطیبیهای خرابکاران ایران
ارائ داد .ای تهه شاتل توارد ویر است
امف -ای اد یک رطش ساخ ارتاد در یابره برای اطمیاجان او ان بجا ط پاسجخبویی در طجی
اجرایJCPOA

ر -یار با گرطه  5+1برای رطش یردن عااصر یییدی  JCPOAتاناد باورسیهای ب تودع
سایت های اعالم نشده ی تمک است برای طراحی ،فومید ط تون ام تجواد غیجر هسج ای تماوعج
اس فاده شود.

م -انرادی را ی در بحث هس ای نرامیت تییااد فحت فحریههای بی اممییی دجرار داد فجا
ت اواد شوند.

د -فأتی هم حمایتهای توجود او جمی تاابع تامی ،ن نطری ط اطالعاد برای اطمیاجان او
باورسیهای توثر نمانس بی اممییی انرمی افمی.

ه -ای اد یک اس رافهی جاتع برای جیوگیری او گس رش سرتای گااری ایران برای حمایت او
گرطههای فرطریس ی
ط -هماهابی با شریای خود در افحادی ارطپا در اجرای تراتی هس ای ی او ای جاد خ جر او
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سوی ایران جیوگیری یاد) The Jewish Council For Public Affairs, 2015(.
در نهایت  JCPAتر قد است ی جیوگیری او دس یابی ایران ب سالح هس ای یجک تسجام
اتایت تیی است .ایران دارای سالح هس ای ،فهدیدی برای دطمت اسرائیل است ،ثبجاد خاطرتیانج
را ب طور ییی فضریف ط اتایت جاتر جهانی را فهدید تییاد .ای البی بیان تیدارد ایاجون یج
طرح جاتع اددام تش رک ) (JCPOAدر تورد برنات هس ای در ترحی اجرا است JCPA ،اتیدطار
است ی ای طرح با تونقیت ایران را خیجع سجالح یاجد .در عجی حجاد ،ایج البجی بج شجدد او
فحریههای نتریکا در پاسخ ب نقض حقجو بشجر ،حمایجت او فرطریسجه ط گرطههجای فرطریسج ی،
بیثبجاد یجردن تا قج ط نوتجای

سجالحهای ت رجارف تاناجد توشجکهای بامسج یک پشج یبانی

تییاد)The Jewish Council For Public Affairs: A(.

 -7البی جی استریت ()J Street

ننچ در دس ور یار سیاست جی اس ریت در راب ج بجا برججام طججود دارد ،یجک طجرح او "بایجدها ط
نبایدهای ضرطری برای اددام" در جهت ای اد دطرهای او ننچ پی

رط است ،تیباشد ،ی تا ر ب

اجرای تونقیتنتیز فوانق هس ای خواهد شد .جی اس ریت در دباد برجام راهکارهای ویر را بیجان
تییاد
 پانشاری بر نظارد ط برنات ریزی دوی جی اس ریت تر قد است یابره باید تسئومیتهجاینظارفیاش را انزای

دهد .یمی های دارای صالحیت شاتل یمی ج اطالعجافی ،خجدتاد نظجاتی،

انرمی ،رطابط خارجی ط بانکداری ن فاها تیفواناجد جیسجاد اسج ماع بج صجورد تحرتانج ط غیجر
تحرتان برگزار یااد بیک باید دوانیای را ب ف.ویب برساناد ی نمانسهای ترفبط با دطمت را تیزم
ساوند ی ب صورد ساالن گزارش دهاد ط در تورد هر ری اجرایی برجام تیفواناجد یجک دجانون
طضع یااد.
 فحریهها یابره برای طضع دطباره فحریههای هس ای ب بهانج تقابیج بجا نرامیجتهجا طنهادهای ایران است .ای اتر ن فاها ب ایران ای بهان را تیدهد ی او فوانق خجارم شجود ،بیکج

شماره  32و 33

22

فصلنامه مطالعات فلسطین

نتریکا را او ت حدان

جدا تییاد؛ در تقابل ،ب طور توثر تیفواناد اجرای فحجریههجای توججود را

ی ب بهان فرطریسه طضع شدهاند را فقویت یااد)Amazonaws.Com(.

 نظارد بر فأسیساد هس ای ایران جی اس ریت تر قد است باورسان باید ب یجل ون یجرهفأتی هس ای( نوردط ،ن از ،اراک) دس رسی داش باشاد .نمانس بی اممییی انرمی افمی ()IAEA
باید درخواست دس رسی ب هر سایت اعالم نشده در عرض  24رطو را داش باشد .ایران ،رطسجی ط
چی در ای تورد حق طفو ندارند ط یا برای ت اواد ایران در صورد ات ااع او ای اددام باو هه حق
طفو ندارند)J Street, Save The Iran Deal(.

عدم سوءاس فاده او نجانراتیهجای اخیجر ایجران بج اع قجاد ججی اسج ریت ،فراتجپ نبایجد اونانراتیهای اخیر ایران بجرای اب جاد یجا اصجالح برججام ط بهانج ای بجرای فحجریههجای هسج ای
بهرهبرداری یاد .دطمت نتریکا با خارم شدن او برجام ،یک بحران فمام عیار ای اد خواهد یجرد یج
تیفواند یشور نتریکا را در تسیر یک جاگ غیجر ضجرطری دجرار دهجدJ Street January 4, (.
 )2018به ری اس رافهی تمک برای نتریکا ایاون در دباد برجام ب نن "صدت نزنیجد" ( Do no

 )harmاست ط نک نخر ایاک نانراتیها در ایران نباید بر سرنوشجت ایج فوانجق فجأثیر ببجاارد ط
نتریکا باید او ای تسئی دطر بماند) J Street ,January 8, 2018( .

 -تواجه نتریکا با بحران هس ای جرتی ب عاتی ،رئیس جی اس ریت در ای راب

بیجان

داشت ی فراتپ فهدید یرده است ی ب طور یک انب برجام را اب جاد خواهجد یجرد ،تبجر ایاکج
ت حدان ارطپایی ط یابره ب درخواستهای اط برای اصالح ط شرایط جدید برجام ف دهاد .در طادع
اگر فراتپ ب دنباد فحریه جدید عیی ایران ط خرطم او برجام باشد ،ای باعث فضریف اع بار نتریکا
در س ح جهان ط انکار عموتی داخل تیشود ط ایران را ب سمت فوسجر سجالح هسج ای خواهجد
برد .جی اس ریت او یابره خواست فا تشخص یاد ی رئیس جمهور اجاوه اس فاده او نیرطی نظاتی
عیی ایران را ندارد .اگر فراتپ طادر ًا ب دنباد یمک ب تر رضی در ایران ،پیشبرد اتایجت نتریکجا،
اسرائیل ط ت حدان خود است ،باید ای فوانق را حفظ یاد)J S treet, January 12, 2018(.
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اندیشکدههای صهیونیستی و برجام
یکی او عواتل فأثیرگاار در ف.میه یابره ،تواضع اندیشکدهها ط تخ.وص ًا گزارشهایی اسجت یج
تسئومی ای اندیشکدهها در یابره ارائ تییااد .باابرای بجا فوجج بج ایج یج اندیشجکدههای
نتریکایی نقشی بسیار توثر در هدایت سیاست خارجی نتریکا دارند در س ور ویر تواضع تؤسسجاد
هادسون ،طاشاب  ،برطییابز ،ایا رپرایز نتریکا ،توسس یهودی اتایت تیی نتریکا ط بایاد دنجاع او
دتویراسیها بررسی تیشود.
 -1موسسه هادسون)(Hudson Institute

ای توسس خواهان حفظ برجام طمی اصالح نن ،تقابی با سیاسجتهای تا قج ای ایجران ط برناتج
توشکی ط فقویت اسرائیل در برابر تحور تقاطتت است .بر اساس یکی او گزارشهای ای توسسج
طرح جدید فراتپ برای تقابی با ایران نیاوتاد خرطم نوری نتریکا او فوانق هس ای نیسجت .بیکج
ال ب فوانق پایباجد بمانجد بایجد بجا ت حجدان
طبق نن ایاالد ت حده برای فضمی ای ی ایران یات ً
همکاری یاد .ایاون دست یابره است ی با همکاری نزدیک با دطمت دوانیای طضع یاد ی ایران
را برای فرطریسه ط برنات توشکی فحریه یاد( .)Rebeccah L. Heinrichs, 2017در گزارشجی
دیبر او ای توسس برای عدم فکرار اش باه اطباتا فوسط فراتپ ط جیوگیری او انزای

ددرد ایجران

پیشاهاد تیشود ی نتریکا برای تدیریت پیاتدهای اعالم عدم فأیید پایبادی ایران ب برججام بایجد
اب دا یک باودارندگی دوی نظاتی بردرار ساود؛ چون فا ایران او ددرد نظجاتی نتریکجا ن رسجد هجیچ
هدف جدی او جمی اصالح برجام دابل دس یابی نخواهد بود؛ یاخ سجفید بجرای طضجع فحریههجای
جدید عیی ایران ب بهان حمایت او فرطریسه ط فوسر برنات توشکی با یابره همکاری یاد ط باید
ت حدان ارطپایی را ت قاعد یاد ی تحدطد یردن ایران بج نفجع ننهاسجت( Michael Doran and

.)Peter Rough, 2017
 -2بنیاد دفاع از دموکراسیها)(FDD

دابوطی ز ) (Mark Dubowitzتدیر اجرایی بایاد دناع او دتویراسیها تر قد است یک عیب عمده
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در دد فوانق هس ای طجود دارد؛ ایران با پایباد تاندن بج فوانجق ط ان ظجار صجبوران بجرای تحجو
تحدطدیتهای عمده تیفواند با یک برنات غایساوی در تقیاس صار ی ،با ناصی وتجانی نزدیجک
ب صفر فا فومید بمب هس ای ط با یک برنات توشکی بامس یک دطربجرد بج یجک دجدرد در تجرو
هس ای شجدن فبجدیل شجود( .)Maysam Behravesh, 2017اط در تقامج ای در «طاد اسج ریت
مطرناد» تینویسد فراتپ نبایجد پایباجدی ایجران بج فوانجق هسج ای را فأییجد یاجد .فحریههجای
غیربرجاتی ی دطره فراتپ طضع شد شرطع خوبی است .اط باید عجالطه بجر ایج سجپاه پاسجداران ط
«ایران ایر» را ساوتانهایی فرطریس ی اعالم یاد .ای ادداتاد با برجام ساوگار است .فراتپ باید بر
دس رسی بدطن تحدطدیت ب تکانهای نظاتی ایران بجرای باورسجان فسجییحافی سجاوتان تیجل ط
همچاججی شججرای ی اصججرار طرود ی ج تحججدطدیتهای یاججونی را بججر برنات ج هس ج ای ،نوتججای
سان ریفیومهای پیشرن ط توشکهای بامس یک دارای دابییت حمل یالهجک هسج ای ط خریجد ط
ان قاد فسییحاد ت رارف دائمی تیساود .دطمت باید با ارائ یک اس رافهی جاتع برای اصالح فوانق،
یابره را ت قاعد یاد فحریههای برجاتی را برنبرداند ط در عوض فحریههجایی دیبجر طضجع یاجد.
ارطپاییها نیز در ای راس ا باید شرای ی را برای ایران فرسیه یااد ی اگر ایران در ای باوی ،باوی
نکاد فحت نن شرایط فحریههای ارطپایی -نتریکایی بر تیگردد .در غیجر ایج صجورد ننهجا بایجد
شاهد خرطم فراتپ او فوانق ط اس فاده او ددرد عظیه تامی نتریکجا بجرای طادار یجردن بانکهجای
ارطپججایی ب ج ان خججار ب جی بججاوار  19فریییججون دالری نتریکججا ط بججاوار  400تیییججون دالری ایججران
باشاد(.)Mark Dubowitz, 2017
 -3موسسه واشنگتن )(WINEP

رابرد سافیوف ) (Robert Satloffتدیر اجرایی توسس طاشاب

تر قد است فراتپ برجد او عجدم

فأیید برجام ایاون ای نرصت را دارد ی برای یک فوانق به ر تاایره یاجد .او نظجر سجافیوف سج
تشکل عمده در برجام طجود دارد ی فراتپ تیفواند بدطن تیزم یردن ایران ب تاایره ت دد ننهجا
را ف.حیح یاد .طبق نظر طی چاجی یجاری نسجان نیسجت اتجا شجدنی اسجت( Robert Satloff,
.)2017a
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امف -برنات توشکی ط نفوذ تا ق ای ایران او نظر سافیوف ایران طی دط ساد گاش برنات
توشکی فحریک نتیز خود را یج بخشجی ججدایی ناپجایر او برناتج فسجییحاد هسج ای نن اسجت
گس رش داده ط نفوذ تا ق ای خود را نیز بسط داده است .باابرای تیگوید برای پرداخ

بج ایج

تشکالد فراتپ باید دنباد ففاهه با ارطپا ط دیبر شریای بی اممییی درباره ت اوادهایی باشجد یج
باید ب خاطر سرتای گااری در برنات توشکی ط نرامیتهای فحریکنتیز تا ق ای بر ایران فحمیل
شود .او نظر اط چون ای فحریهها خارم او تفاد ط تحدطدیتهای برجام است اجرای ننها هیچ یدام
او طعدههای داده شده ب ایران طبق برجام را نقض نمییاد ط پیمودن ای تسجیر تیفوانجد اشج باه
دطمت اطباتا را ی سیاس ی گس رده در دباد ایران نداشت جبران یاد.

ر -عدم طجود ت اوادهای ت ااسب برای نقض برجام او نظجر سجافیوف برججام بج غیجر او
سختفری ت اواد یرای «باوگشت سریع» فحریههای ساوتان تیل ،ت اواد تورد فوانق دیبجری
برای نقض تفاد فوانق فوسط ایران ندارد ط شبی یک دانون حقودی است ی برای هر جرتی فاهجا
یک ت اواد -اعدام -دارد .ن ی

ای خواهد بود ی هم جرمها بدطن ت اواد ان ام خواهد شجد.

اط تی گوید ای تسام درباره سابق دط ساد گاش ایران صاد است .ایران چادی بار تفاد برججام
را نقض یرد اتا هر بار ب ایران ای نرصت داده شد ی اش باهاف
نی

را ف.جحیح یاجد .ایج تسجام

شرای ی است ی در نن هیچ ت اواد تورد فوانقی ب جز فهدید ب مغو یاتجل فوانجق بجرای

نقض نن فوسط ایران طجود نجدارد .طبجق نظجر اط راه حجل دطمجت فراتجپ ایج اسجت یج دربجاره
ت اوادهای ت ااسبی ی باید ب دمیل طیف گس ردهای او نقضها فوسط ایران بر نن فحمیل شجود
با شریای ارطپایی ب ففاهه برسد.

م -پایان فوانق او نظر سافیوف یکی او بزرگفری ایرادهجای برججام انقضجای تحجدطدیتها
رطی غایساوی تواد هس ای ایران برد او  15ساد است .باابرای او نظر اط اصالح تقرراد تربوط
ب پایان فوانق بسیار اض راری است .طبق نظر اط برای حل ای تشکل فراتجپ تیفوانجد بجا پجاج
اتضایااده دیبر برجام یا حدادل س یشور ارطپایی رطی یک اعالتی تش رک بجرای تیجزم یجردن
خود ب ان جام ادجداتاد الوم بجرای باوداشج

ایجران او جمجعنطری تجواد شجکانتپایر بج فوانجق
شماره  32و 33
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برسد(.)Robert Satloff, 2017a
رابرد سافیوف در یکی او نخری تقاالف

در ای بر  2017در تورد برنات هس ای ایجران بج

دطمت نتریکا فوصی تییاد ی برججام را رد نکاجد بیکج باجدهای دارای دیجد وتجانی ) (sunsetرا
اصالح یاد ط بر پودهای نواد شده ایجران یج بجرای حجزر ا ل  ،حوثیهجای یمج ط توشجکهای
بامس یک هزیا تیشود باید جریم در نظر گرن شود .ب وعه طی فراتپ نباید نرصت را او دست
بدهد ط امب با همکاری ارطپاییها طیفی او فحریهها را نغاو یاد(.)Robert Satloff, 2017b
جیمز جفری دیبر نویساده ای توسس طی دط تقام  ،راهکارهایی را برای نحوه تقابی فراتپ
با ایران در دط حامت فأیید یا عدم فأیید برجام او سوی رییس جمهجور نتریکجا پیشجاهاد داده اسجت.
جفری در تقاالد تایور ب ای سواالد جوار داده است  .1هدف چیست؟ تراتی بجدطن تجاایره
ت دد ،تاایره بی اممییی جدید با ایران ط یا دطر شدن او فوانق؟  .2یدام بخ

او حکوتت (دطمت یا

یابره) باید رهبری ای تسام را ب دست ببیرد؟  .3یدام تکانیزم ت ابق با فوانقاات دابل اس فاده
است؟ ای نویساده س تکانیزم یمیسیون تش رک ) (joint commissionفربی شجده در برججام،
باوگشت سریع یا اساپ بک ) (snap-backط خرطم بجدطن او بجی بجردن فوانجق (withdrawal

) without deal destructionرا پیشاهاد تییاد(.)James F. Jeffrey, 2017
 -4بروکینگز)(Brookings

او نظر سووان تامونی او توسس برطییابز ایاون طدت ای است ی فهجران ط طاشجاب

هجر دط در

راس ای پیدا یردن تباایی تش رک حود یک اس رافهی جدی برای ارفقای صیح ط ثباد در تا قج
خاطرتیان شاتل فالش برای پجرداخ

بج ت.جامح های اج اارناپجایر در برججام او دبیجل فمدیجد

تقرراد تربوط ب پایان فوانق باشاد .اط تر قد است ی به ری پاسخ او سوی ارطپا در ایج ترحیج
ای است ی سری یاد با دطمت فراتپ برای شااسایی راههای بهبجود عااصجر یم جر بهیاج برججام
همکاری یاد -خواه ای عااصر بادهای تربوط ب پایان فوانق باشد خواه دیبر ابرادی یج دربجاره
ننها نبرانی طجود دارد .او نظر اط ننها همچای باید در پی یان
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ب تاظور ح.ود پیشرنت در برخی او ای حووههای نبرانی باشاد(.)Suzanne Maloney, 2017
 -5اینترپرایز آمریکا)(American Enterprise

جان بوم ون عضو ارشد ای توسس تر قد است در حامی ی ایاون یابره در حاد بررسی چبونبی
پاسخ اعالم عدم فأیید فوانق هس ای است باید رطی فهدیداد عمیقی ی ذافی ای فوانق هسج اد
فمریز شود .او نظر اط تقرراد اصیی خ ر اصیی هس اد .ط هجیچ اصجالح طادرجی نمیفوانجد در ایج
فوانق صورد ببیرد .ط اگر نتریکا بخواهد او برجام خارم شود نیاوی ندارد ی با نشان دادن ای ی
ایران تحدطدیتها را نقض یرده است ف.میه خجود را فوجیج یاجد .او نظجر اط خجرطم او فوانقجافی
بی اممییی ی تاانع حیافی یشور را ب خ ر تیانداود ن تای شرمساری یشورها ط ن غیجر ترمجود
است .اط با تخامفت با اس دالد یسانی ی تیگویاد خرطم نتریکا او فوانق ط مغو نن باعجث فسجریع
نرامیتهای ایران برای دس یابی ب بمب هس ای تیشود تیگوید ی فوانایی ایران برای فالش در
جهت داش

بمب دبل او فوانق طجود داشت؛ االن طجود دارد ط در صورد خرطم نتریکجا او فوانجق

باو هه طجود خواهد داشت .فاها چیزی ی تیفواند تانع ایران برای فالش در جهجت دسج یابی بج
سالح هس ای شود حمالد پیشدس ان نتریکا یا اسرائیل است ط ن چاجد بجرگ یاغجا( John R.
.)Bolton, 2017
 -6موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا)(JINSA

در گزارشی او ای توسس با عاوان «اس رافهی باویابی ددرد نفوذ نتریکا عیی ایران» ی در فیرتاه
 1396ب تااسبت دطتی ساد انرقاد برجام تا شر شد ط یک رطو دبل او عدم فأییجد برججام فوسجط
فراتپ در  20تهر تاه نیز در یمی اتور خارجی ت یس نمایادگان نتریکا ارائ شد بیان تیشود ی
دطمت فراتپ نمی فواند ط نباید او عدم فواون در فرهداد ط ات یاواد ناشی او برجام پیرطی یاد .بجرای
ترکوس یردن ای تسیر خ رناک ط رط ب طخاتت نتریکا نیاو ب یک اسج رافهی ججاتری دارد یج
ددرد نفوذ نتریکا را عیی ایران باوساوی یاد .با فوج ب انق وتانی یوفاه ،خسارفی ی هه ایاجون
برجام طارد یرده است ط پیشرنتهای ایران ،فاها نشار اد .ادی یفایت نمییاجد .یجک اسج رافهی
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جدی درباره ایران باید او هم اشکاد دجدرد تیجی نتریکجا ط نج نقجط فحریههجا بهجره بجرد .ایج
اس رافهی نیاوتاد راهبری پایدار ط تداخی تداطم یاخ سفید است .ب طور خاص نتریکا باید برجام را
با ددرد اجرا یاد ،نشار نظاتی عیی ایران را باوساوی یاد ،ب طور نزدیک با ت حدان تا قج ای او
دبیل اسرائیل ط یشورهای حووه خییج نجارس همکجاری یاجد او فالشهجای ایج ت حجدان بجرای
همکاری نزدیک با یکدیبر حمایت یاد ط برای فقویت ای گامها او ارفباطاد اسج رافهیک اسج فاده
یاد(.)Eric Edelman and Charles Wald, 2017
نتیجهگیری
با بررسی ط فحییل تواضع البیها ط اندیشکدههای صهیونیس ی ی نقج

دابجل فجوجهی در نظجام

دیوانساالران نتریکا دارند ب چاد ن ی ج تیرسجیه .اطد ایاکج ایج ترایجز نقج

بجی بجدییی در

سیاستگااری نظام نتریکا دارند ط در حقیقت تیفوان تدعی شد ی رگ های تهمجی او ف.جمیماد
دطمت نتریکا را تیفوان در ای ترایز تشاهده یرد .دطم ایاک با فوج ب تواضجری یج البیهجای
صهیونیس ی در نتریکا در دباد برجام افخاذ یردهاند ،تیفوان گفت ی اغیب ننها ای فوانق را برای
اتایت اسرائیل ،نتریکا ط یل جهان خ رناک تیداناد ط تر قدند ی رطند ایج فوانجق ،ایجران را بج
جای ایاک ت واضعفر یاد ،جسورفر ط خ رناکفر یرده اسجت .بج عاجوان تثجاد البجی نیپجک یج
بیش ری یارایی نن در یابره نتریکا دابل تشاهده است در فحریههای نتریکا عییج ایجران نقج
اساسی را داش ط ب همراه دیبر البیها سری بر ای دارند فا با تافی جیوه دادن ای فوانق ط ابجراو
نبرانی خود او نن او دستیابی ایران ب سالح هس ای جیوگیری یااد .سوم ایاکج بج طجور ییجی
اندیشکدههای نتریکا خواهان حفظ برجام اتجا اصجالح نن هسج اد طمجی در شجیوه اصجالح بجا هجه
اخ الفنظر دارند .برخی تثل بایاد دناع او دتویراسیها ط برطییابز اصالح ت

خود برججام ط رنجع

ایراداد نن تثل باد پایان فوانق را پیشاهاد دادهاند .فوصی برخی تثل هادسون ط توسسج یهجودی
اتایت تیی نتریکا ط توسس طاشاب
ت

فوانقاد تکمل برای برجام است .فوانقافی یج هجه ایجراداد

برجام را رنع یاد ط هه ب تسائل غیربرجاتی بپرداود .توسس هادسون خواهجان حفجظ برججام

شماره  32و 33

تحلیل و بررسی مواضع البیها و اندیشکدههای صهیونیستی آمریکا و...

29

طمی اصالح نن ط تقابی با سیاستهای تا قج ای ط برناتج توشجکی ایجران اسجت .بایجاد دنجاع او
دتویراسیها در پی دس رسی بدطن تحدطدیت ب تکانهای نظاتی ایران برای باورسان فسجییحافی
ساوتان تیل ط دائمییردن تحدطدیتهای یاجونی بجر برناتج هسج ای ،نوتجای

سجان ریفیومهای

پیشرن ط توشکهای بامس یک دارای دابییت حمل یالهک هس ای ط خرید ط ان قجاد فسجییحاد
ت رارف است .رابرد سافیوف تدیر اجرایی توسس طاشاب

تر قد است فراتپ تیفواند س تشکل

عمده را ی در برجام طجود دارد بدطن تیزم یردن ایران ب تاایره ت دد ط او طریجق همکجاری بجا
شریای بی اممییی ف.حیح یاد .توسس برطییابز نیز خواهان فالش ارطپاییها بجرای همکجاری بجا
نتریکا در راس ای شااسایی راههای بهبود عااصر یم ر بهیا برجام است .باابرای تشاهده تیشجود
ی غامب اندیشکدههای نتریکایی خواهان حفط برجام ط اصالح نن با همکاری ارطپا هسج اد .امب ج
برخی تاناد جان بوم ون عضو ارشد توسس ایا رپرایز نتریکا نیز هس اد ی تر قدنجد هجیچ اصجالح
طادری نمیفواند در ای فوانق صورد ببیرد ط فاها چیزی ی تیفواند تانع فجالش ایجران در جهجت
دس یابی ب سالح هس ای شود حمالد پیشدس ان نتریکا یا اسرائیل است.
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