
واکنش جان بولتون به شکست ترامپ 
مش��اور امنیت ملی پیش��ین رئیس جمهور آمریکا 
اظهار داشت، شکس��ت دولت ترامپ در راه اندازی 
مکانیس��م ماشه باعث می شود تالش های واشنگتن 
ب��رای از بی��ن بردن آنچ��ه که »برنامه تس��لیحات 

هسته ای ایران« خوانده، ضعیف شود.
جان بولتون در صحفه توئیتر خود نوش��ت: ناکامی 
تالش ه��ای ترامپ در "تحریم های اس��نپ بک" به 
ص��ورت طنزآمیز و تاس��ف باری تالش های آمریکا 
برای از بین بردن برنامه تس��لیحات هسته ای ایران 

را تضعیف می کند.
ادعای جان بولتون درباره برنامه تسلیحات هسته ای 
ایران در حالی است مقامات کشورمان اعالم کرده اند 
در تسلیحات هس��ته ای هیچ جایگاهی در دکترین 

نظامی و دفاعی ایران ندارد. صداوسیما 

درخواست رژیم صهیونیستی برای 
تشکیل یک کمیته 

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با تکرار 
اتهامات بی اس��اس علیه ایران، از کشورهای جهان 
خواس��ت تا به مکانیس��م بازگش��ت تحریم ها علیه 

ایران عمل کنند.
گیلعاد اردان در این نامه با تکرار اتهامات بی اساس 
و نخ نما ش��ده علیه ایران، ادعا کرد: ایران آش��کارا 
توافق هس��ته ای را نقض ک��رده و تمایالتش برای 
دستیابی به تسلیحات اتمی نمایان گشته است. به 
همین دلیل، مطابق با مکانیس��م اس��نپ بک - که 
ذیل توافق مهیا ش��ده و اخیرا توسط ایاالت متحده 
فعال ش��ده بود- تم��ام تحریم ها علیه ای��ران باید 

مجدد اعمال شوند باشگاه خبرنگاران 

اخبار

س��ر دیپلماس��ی اجباری آمری��کا در موضوع ایران 
محکم به سنگ خورد

حتی متح��دان آمریکا نیز تمایلی به تسلیم ش��دن 
مقاب��ل فش��ارهای واش��نگتن ندارن��د و ای��ن امر 
نش��ان دهنده ان��زوای جهانی روزاف��زون آمریکا در 

موضوع هسته ای ایران محسوب می شود.
رادیو بین المللی چین نوشت؛ عموم جامعه جهانی 
بر این باورند خروج آمریکا از برجام و اعمال فش��ار 
حداکثری علیه ایران منش��أ تنش کنونی در اوضاع 
هس��ته ای ایران اس��ت. عهدش��کنی ایاالت متحده 
چندجانبه گرایی و اقتدار ش��ورای امنیت و سیستم 
بین المللی منع تکثیر سالح های هسته ای را تخریب 
ک��رده اس��ت. در زمان حاض��ر این کش��ور نه تنها 
خواس��تار تحریم ایران بر اساس برجام است، حتی 
به اعمال تحریم های یک جانب��ه علیه مخالفان آن 
نیز تهدید کرده است. آمریکا با اقدامات غیرمنطقی 
و تحریک آمیز، کاماًل یک چهره مشکل س��از از خود 

بروز داده است.
این در ش��رایطی است که پیشتر نیز ایاالت متحده 
یک شکست شرم آور دیپلماتیک دیگر را در شورای 
امنیت تجربه کرده بود، یعنی پیش نویس قطعنامه 
تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را ارائه کرد که 
در جلسه شورای امنیت با مخالفت شدیدی روبه رو 
گشت و رد شد، حتی متحدان آمریکا نیز تمایلی به 
تسلیم شدن مقابل فشارهای واشنگتن ندارند و این 
امر نشان دهنده انزوای جهانی روزافزون آمریکا در 

موضوع هسته ای ایران محسوب می شود.
اما نکته جالب اینجاس��ت که ایاالت متحده نه تنها از 
شکست اخیر خود در ش��ورای امنیت درس نگرفته 
است، بلکه مخالفت عمومی را نادیده گرفت و به تنهایی 
به نمایندگی از جانب سازمان ملل متحد، ازسرگیری 
تحریم ها علیه ای��ران را اعالم ک��رد. یکجانبه گرایی 
ایاالت متحده به اوج رس��یده، اقداماتش بی اس��اس 
و غیرمعقول اس��ت و صرفاً یک نمایش سیاس��ی با 
مصرف داخلی است، نتیجه آن روشن است به گونه ای 
که به طور گس��ترده توس��ط اعضای شورای امنیت و 

جامعه جهانی بایکوت و منزوی می شود.
یک ضرب المثل چینی می گوید هر کس��ی اخالق 
خوبی داشته باشد از حمایت بیشتر برخوردار است 
و کس��ی که بداخالق باشد پشتیبانی اندکی نصیب 
او می ش��ود. برنامه جامع اقدام مش��ترک یا همان 
توافق هسته ای ایران به سختی و با مذاکرات فشرده 
و طوالنی حاصل ش��د. س��وابق پنج س��ال گذشته 
نش��ان می دهد که حل مسئله هس��ته ای ایران به 
گفتگوی برابر و مذاکره صریح متکی اس��ت و هرگز 
تحریم، فش��ار یا حتی تهدی��د نظامی مؤثر نخواهد 
ب��ود، بنا بر این فقط با پایبندی به چندجانبه گرایی 
و راه حل های سیاسی و دیپلماتیک می توان به طور 

مؤثر تنش ها را کاهش داد. تسنیم 

از نگاه دیگران 

گزارش

اگرچه  اتحادیه اروپا در قالب دولت های خود بیانیه هایی را 
برای حفظ برجام ب��ه عنوان میراث دیپلماتیک خود صادر 
می کند اما، در عمل ش��رکت های اروپای��ی توانایی ارتباط 
ب��ا تهران را ندارند و دولت ه��ای اروپایی نمی توانند در این 
شرایط اقتصاد جهانی از آنان حمایت کنند؛ ناظران سیاسی 
بر ای��ن باورند، اگ��ر اتحادیه اروپا و حتی چین و روس��یه 
می خواهند حس��ن نیت خود را ثابت کنند، باید به صورت 
اجرای��ی تبادل پولی و بانکی خود با ایران را فعال و به دور 
از تحت تأثیر قرار گرفتن از فش��ار و رویکردهای مغرضانه 
آمریکا، مراودات اقتصادی خویش را با تهران از سر بگیرند؛ 
حال س��وال این است آیا ترئیکای اروپایی توانایی مقابله با 

اقدام آمریکا و انجام تعهدات برجام را دارد؟
بامداد یکش��نبه ۳۰ ش��هریور ماه و یک ماه پ��س از آنکه 
مایک پامپئو تصمیم ایاالت متحده آمریکا برای بازگرداندن 
تحریم ه��ای س��ازمان ملل علیه ایران را به اطالع ش��ورای 
امنیت رس��اند، وزیر خارجه این کشور در بیانیه ای از فعال 
شدن مکانیسم بازگشت تحریم ها خبر داد و گفت که همه 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران ک��ه پیش  از این لغو 

شده بود، دوباره اجرایی شد.
پامپئو عنوان کرد: این اطالعیه، فرآیند ۳۰ روزه ای را آغاز 
کرد که منجر به بازگش��ت تحریم های پیش��ین لغو ش��ده 
س��ازمان ملل شد، که در روز ۱۹ سپتامبر اجرایی شد. این 
یعنی که تمام مف��اد قطعنامه های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، 
۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ ک��ه ذیل قطعنام��ه ۲۲۳۱ ملغی 

شده بودند، دوباره فعال شده اند.
اقدام جدید آمریکا ب��ا واکنش های منفی متحدان اروپایی 
آمریکا مواجه ش��د. نمایندگی فرانس��ه در س��ازمان ملل با 
صدور بیانیه ای اعالم ک��رد: تحریم های بین المللی بر ایران 
همچنان لغو ش��ده باقی می ماند و تهران نیز باید پاسخگو 

باشد تا زمانی که به الزاماتش عمل کند.
نمایندگی روس��یه در سازمان ملل نیز با انتقاد از این اقدام 
آمریکا گفت: دردناک است که شاهد این باشیم که کشوری 
به این بزرگی، به این ش��کل به خ��ودش توهین می کند و 

لجوجانه با دیگر اعضای شورای امنیت مخالفت می کند.
آنتونی��و گوترش دبیرکل س��ازمان ملل متح��د نیز گفت، 
نمی تواند در ارتباط با ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت همه 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران اقدامی انجام دهد زیرا 

به نظر می رسد عدم قطعیت در این خصوص وجود دارد.

عالوه بر این، چین و روس��یه در نامه ای به ش��ورای امنیت 
اقدام آمریکا در بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علیه 
ای��ران را غیرقانونی توصیف کردن��د. »ژانگ جان« نماینده 
چین در س��ازمان ملل و »واس��یلی نبنزیا« نماینده روسیه 
در سازمان ملل طی نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل 
تاکید کردند که اقدام آمریکا در فعال کردن مکانیسم ماشه 
غیرقانونی بوده و معافیت ایران از تحریم های سازمان ملل 

همچنان ادامه خواهد یافت.
جوزپ بورل مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در 
واکنش به ادعای آمریکا در خصوص بازگش��ت تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران، تاکید کرد تعهدات مرتبط با رفع 
تحریم های ایران طبق برج��ام، ادامه خواهد یافت. اما این 
واکنش ه��ا تنها درحرف و چند بیانیه ختم ش��د، اما آنچه 
در عمل از س��وی اروپایی ها شاهد هس��تیم همراه بودن با 
ریتم تند تحریم های آمریکا است.ناظران سیاسی می گویند 
بیانیه و ادعای متعه��د بودن به رفع تحریم های ایران تنها 
نباید به حرف از س��وی تروئیکای اروپایی مطرح شود، آنها 
باید در عمل به مل��ت ایران اثبات کنند که خالف رویکرد 
آمریکا مس��یر اج��رای تعهدات را می پیماین��د، این همان 
نکته ای اس��ت ک��ه اروپایی ها در اج��رای آن هنوز متزلزل 

هستند!
اروپا در عمل باید حسن نیت خود را ثابت کند 

حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاس��ت روز درباره وظیف��ه تروئیکای اروپایی 

و حتی چین و روس��یه برای اجرای تعهدات در قبال ایران 
گفت: اقدام��ات اخیر دونالد ترامپ ریی��س جمهورآمریکا 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه و همچنین تمدید تحریم 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران با شکست مواجه شد. 

وی افزود: ترامپ قصد داش��ت از پروس��ه به انزوا کشیدن 
ایران یک برگ برنده انتخاباتی داش��ته باش��د اما، ایران در 
طول س��ال های اخیر و در چارچوب برجام به تعهدات خود 
عمل کرده اس��ت و گزارش آقای گروس��ی مدیرکل آژانس 
بین المللی اتمی در چارچوب تخلف نداشتن ایران درحوزه 
فعالیت صلح آمیز هس��ته ای به شورای حکام مهر تاییدی 

بر این موضوع بود.
هان��ی زاده تصری��ح کرد: پ��س از بیانیه آمری��کا مبنی بر 
بازگش��ت تحریم های س��ازمان ملل اتحادیه اروپا و اعضای 
برج��ام تنها با بیانیه و واکنش به اقدام واش��نگتن مخالفت 
خ��ود را ابراز داش��تند اما درعمل تاکنون هی��چ اقدامی از 
طرف آنها صورت نگرفته اس��ت. کارشناس مسائل سیاست 
خارجی با اشاره به اینکه اگر اتحادیه اروپا می خواهد حسن 
نیت خود را ثابت کند باید عماًل مس��ئله گردش مالی خود 
با ایران را ش��فاف کند، اظهار داش��ت: همچنین اروپا باید 
تبادل پولی و بانکی خود با ایران را فعال و به دور از تحت 
تأثی��ر قرار گرفتن از فش��ار و رویکردهای آمریکا، مراودات 

اقتصادی خویش را با تهران از سر بگیرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: چین و روسیه نیز باید هرگونه پیش 
نوی��س قطعنامه علیه ایران را وت��و کنند تا آمریکا در برابر 
افکار عمومی رسوا شود؛ چرا که واشنگتن به دنبال محدود 

کردن حوزه نف��وذ ایران درمنطقه و مجب��ور کردن تهران 
برای به رسمیت شناختن اسرائیل است. 

اروپا در برابر آمریکا با چالش روبرو است
همچنی��ن مهدی مطهرنیا کارش��ناس مس��ائل آمریکا در 
گفت وگو با سیاس��ت روز درباره وظیف��ه تروئیکای اروپایی 
و حتی چین و روس��یه برای اجرای تعهدات در قبال ایران 
و اقدام عملی در برابر سیاست خصمانه آمریکا علیه تهران 
گفت: واگرایی اتحادیه اروپا و کشورهای کهن این اتحادیه 
با آمریکا اس��ت، واش��نگتن، دیگر آلمان، فرانسه و انگلیس 
را ش��رکای خ��ود نمی داند و در پ��ی باز آفرینی ش��ورای 
اس��تراتژیک خود در قرن ۲۱میالدی اس��ت؛ ل��ذا اتحادیه 
اروپ��ا و چین رقیب ایاالت متحده آمریکا در ش��کل گیری 
نظم نوین جهان هستند. وی افزود: درعمل آمریکا یک ابر 
قدرت دربرابر کل اتحادیه اروپا محس��وب می شود چرا که 
واشنگتن در مجموع از نظر پیشران های ۸ گانه درصد قابل 
توجه��ی از اتحادیه اروپا جلوتر اس��ت و نظام بین الملل را 
از نظر اقتصادی، سیاس��ی و حت��ی امنیتی- نظامی کنترل 
می کند. این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: اگرچه اتحادیه 
اروپ��ا در قال��ب دولت های خود بیانیه های��ی را برای حفظ 
برج��ام به عنوان میراث دیپلماتیک خود صادر می کند اما، 
در عمل شرکت های اروپایی توانایی ارتباط با تهران را دارا 
نیستند و دولت های اروپایی نمی توانند در این بازار اقتصاد 

جهانی از آنان حمایت کنند.
وی ادام��ه داد: اتحادیه اروپا و کش��ورهای چین و روس��یه 
ب��ه تقابل و اعمال نظ��ر در واکنش به اق��دام آمریکا علیه 
ایران پرداختند اما، در عمل چالش هایی برای آنها در برابر 
آمریکا وجود دارد.  مطهرنیا با بیان اینکه ایران محیط بازی 
ش��کل دهی به نظم آینده جهانی شده است، اظهار داشت: 
همان گونه که پس از جنگ جهانی، ایران پل پیروزی میان 
ش��مال و جنوب بود، امروز پل پیروزی میان ش��رق وغرب 
اس��ت و بالطبع ایران باید هزینه های نرم افزاری و س��خت 

افزاری آن را تقبل نماید. 
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اینکه چین و روسیه 
تالش می کنند روابط خود را با ایران حفظ کنند، گفت: به 
آنها پیشنهاد می کنیم تا از فضای تنفسی در ارتباط با دور 
زدن تحریم ها اس��تفاده نمایند و درعین حال با برگ ایران 
از آمریکا امتیاز بگیرند و تمام اینها در چارچوب منافع ملی 

مسکو و پکن امکان پذیر است. 
وی با تاکید بر اینکه این ش��رایط برای اروپا نیز مهیا است، 
خاطرنشان کرد: البته  اتحادیه اروپا زودتر از چین و روسیه 
ب��رای همکاری با آمریکا در قبال فش��ار آوردن به ایران بار 
دیگ��ر وارد عمل خواهد ش��د؛ به هر ترتی��ب اتحادیه اروپا 
نگرانی های آمری��کا را در ارتباط با عملکرد دولت حاکم بر 
ایران اقراض می دارد و تنها مس��یرانتخاب شده بر ایران را 

پذیرا است.  
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یک پژوهش��گر روابط بین الملل گفت: در ش��رایط کنونی بر همگان مش��خص شده که 
توس��ل به زور با تکیه بر ادبیات خودس��اخته و یک جانبه گرایی افسارگسیخته تنها به 
انزوا و شکس��ت می انجامد و این دقیقا همان ش��رایطی اس��ت که ایاالت متحده اکنون 

در آن قرار دارد.
مسعود ابوطالبی، در یادداشتی کوتاه با عنوان "تحریم یک جانبه؛ تحلیل یک جانبه" نوشت:  
سیاس��ت فش��ار حداکثری ایاالت متحده علیه ایران شکست خورده است؛ اصرار و تاکید 
بر واژه جعلی مکانیس��م ماش��ه بهترین دلیل آن است. اگر تحریم های گسترده نهادهای 
حقوقی و افراد حقیقی توسط ایاالت متحده هدف اصلی این سیاست را محقق کرده بود 
که این کش��ور به چنین اهرمی متوسل نمی ش��د. مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های 
سازمان ملل تنها یک جنگ روانی بی معنا و در جهت جبران شکست های سیاسی مداوم 
و بهره گیری از آن در جهت استفاده تبلیغاتی است. دونالد ترامپ بارها به صراحت اعالم 
ک��رده ک��ه پس از پیروزیدر انتخابات پیش رو در م��دت کوتاهی با ایران به توافق خواهد 
رس��ید؛ این جمله تنها اس��تیصال و شکس��ت برنامه های او در مواجهه با ایران را نش��ان 
می ده��د. در ادامه نکات زیر قابل توجه اس��ت:۱- ایران فقط ب��ا تحریم یک جانبه روبرو 
نیست؛ با تحلیل یک جانبه حامیان همان تحریم ها هم روبروست؛ کسانی که شکست های 
مداوم سیاس��ی ایاالت متحده را برنامه بلندمدت این کش��ور برای تغییر ساختار شورای 
امنیت و حمایت چندباره تروییکای اروپایی از ایران را باد هوا توصیف می کنند. ۲- برخی 
ترامپ ه��ای داخلی نیز نابودی برجام و توافقی به ن��ام خود ودر دوره خود را می خواهند. 
ترامپ هم همین ها را می خواهد. با وجود این ها، ترامپ و بایدن فرقی نمی کند. ۳-همان 
طور که پیش تر گفته ش��د مکانیس��م ماش��ه یک واژه جعلی و صرفا جنگ روانی جهت 
جبران شکست های سیاس��ی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است؛ با فعال 
ش��دن این مکانیس��م نیز، عامل اجرایی این تحریم ها اتحادیه اروپاست که تاکنون هیچ 

نشانه ای از سوی آن ها نه در تصویب و نه در اجرا دیده نمی شود. ایسنا 

ادعای بازگشت تحریم ها: 

جنگ روانی در جهت جبران 
شکست های مداوم

ناظران سیاسی در گفت وگو با سیاست روز وظایف بعدی اعضای برجام را بررسی کردند:

بیانیه کافی نیست،عمل گرایی باید
ناظران سیاسی می گویند تروئیکای اروپایی در قبال اقدام آمریکا علیه ایران فقط به چند بیانیه اکتفا نکند

آمریکا از دیده نشدن در جامعه جهانی خشمگین است
نماینده روسیه در س��ازمان های بین المللی مستقر در»وین« تأکید کرد 
ای��االت متحده از این واقعیت به خش��م آمده که کس��ی این کش��ور را 
به عنوان عضو برجام با قابلیت اس��تناد به مکانیس��م ماش��ه به رسمیت 
نمی شناس��د. میخائیل اولیانوف بار دیگر با اش��اره به عضویت نداش��تن 

واش��نگتن در برج��ام و در نتیجه محرومیت این کش��ور در اس��تناد به 
مکانیسم ماش��ه گفت: ایاالت متحده مخالفان را تحمل نمی کند. به دالیلی 

نامشخص، واشنگتن معتقد اس��ت که انحصار حقیقت دارد و تمامی عقاید دیگر 
اش��تباه است. فقط یک دیدگاه درست وجود دارد و آن دیدگاه ما )آمریکا( است! 

اگر نظر شما مخالف قوانین بین المللی و عقل سلیم باشد، چه می شود؟. 
وی سپس در ادامه تأکید کرد:  آمریکا بشدت از این حقیقت خشمگین است که 

عماًل هیچ کس آمادگی ندارد.  فارس 

باید به رفتارهای مخرب آمریکا پایان داد
رئیس س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان با اش��اره ب��ه تالش های دولت 
آمری��کا برای نابود ک��ردن برجام به عنوان یکی از دس��تاوردهای مهم 
چندجانبه گرای��ی تصریح کرد ک��ه برای صیان��ت از چندجانبه گرایی 
راه��ی جز پایان دادن ب��ه رفتارهای مخرب آمریکا وج��ود ندارد. علی 

اکب��ر صالحی که به صورت مجازی در مجمع عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی س��خنرانی می کرد خاطر نش��ان کرد که ایران آمادگی خود را 

برای همکاری با جامعه جهانی اعالم می کند تا دیپلماسی و چندجانبه گرایی را 
به مرکز روابط بین الملل بازگرداند. ش��صت وچهارمین نشست کنفرانس عمومی 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی امروز دوش��نبه ۳۱ ش��هریور ۱۳۹۹ در مرکز 
بین المللی وین با رعایت پرتوکل های بهداش��تی گش��ایش یافت. در این نشست 

که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. ایرنا 

ابراز امیدواری مدیرکل آژانس به تقویت همکاری با ایران
مدی��رکل آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در بیانیه ای در ش��صت و 
چهارمی��ن کنفرانس عمومی آژانس ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر 

ایران و این سازمان به تقویت همکاری و اعتماد دوجانبه بینجامد.
رافائل گروس��ی در بیانیه خ��ود در خصوص گزارش ده��ی آژانس به 

ش��ورای حکام گفت: من به طور مرتب درباره اجرای تعهدات هسته ای 
ای��ران به برجام به ش��ورای حکام گ��زارش می دهم. ش��صت و چهارمین 

کنفرانس عمومی آژانس از روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر تا ۲۵ سپتامبر )۳۱ شهریور 
تا چهارم مهر ماه( به صورت مجازی و حضوری برگزار می شود. علی اکبر صالحی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان انرژی اتمی نیز به صورت مجازی در این 
کنفرانس س��خنرانی خواهد کرد. گفتنی اس��ت؛ با وجود تعهدات ایران در برجام 

اما هنوز اروپا به هیچ تعهدب عمل نکرده است. تسنیم 

یک روزنامه آمریکایی با بیان اینکه زمانی واش��نگتن در کنار کش��ورهای 
اروپای��ی و حتی روس��یه و چین ب��رای منزوی کردن ایران ایس��تاده بود، 

نوشت، اما اکنون ایاالت متحده است که منزوی شده است.
روزنامه نیویورک تایمز در یادداشت سردبیری خود به بررسی ادعای دولت 
ایاالت متحده در بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی 
ایران با توس��ل به مکانیسم موسوم به اسنپ بک پرداخت و تحلیل کرد که 
مخالفت کش��ورهای جهان حتی نزدیک ترین متحدان اروپایی واشنگتن با 

این امر نشان دهنده انزوای واشنگتن است.
در ابت��دای این یادداش��ت ضمن اش��اره به خ��روج دول��ت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از توافق هس��ته ای ایران به س��ال ۲۰۱۸، آمده است: 
ترام��پ این توافق را که با زحمت توس��ط دولت ب��اراک اوباما و متحدان 
اروپای��ی آمریکا مذاکره ش��ده بود، بدترین توافق تاری��خ خواند... مخالفت 
]واش��نگتن با برجام به قدری س��رگیجه آور بود که دیگر کشورها را از این 
نگران کرد که آیا می توانند به ادامه داش��تن تعهدات بین المللی آمریکا تا 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعتماد داشته باشند.

نیویورک تایم��ز ادعای کنونی آمریکا را مبن��ی بر اینکه هنوز هم عضوی از 
برجام اس��ت، بی شرمانه و گس��تاخانه توصیف کرده و نوشت: »دلیلش نیز 
این اس��ت که می خواهد از بندی در توافق برای "اسنپ بک" )بازگرداندن( 
تحریم های جهانی بر ایران استفاده کند تا مانع انقضای محدودیت تسلیحاتی 
ایران ش��ود. فقط یک عضو توافق می تواند تداوم تحریم های جهانی را کلید 
بزند. استدالل حقوقی وزارت خارجه آمریکا نیز این است که حتی علی رغم 
اینکه آمریکا از توافق خارج شده و از سال ۲۰۱۸ بر خالف آن عمل کرده،  
باز هم به عنوان مش��ارکت کننده ]در برجام[ است زیرا یک بخش توصیفی 
در قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، نام ایاالت متحده را در 
میان کش��ورهایی که توافق را حاصل کردند، قرار داده اس��ت. این روزنامه 
ادعای مذکور آمریکا را »بی اعتبار« دانست و تحلیل کرد: حتی تندروهایی 
مانند جان بولتون این استدالل را ریاکارانه و غیرسازنده می دانند. ممانعت 
از فروش تس��لیحات پیشرفته به ایران، هدفی س��تودنی است. اما برای دو 
ده��ه قدرت های جهانی تواف��ق کردند تا روی ممانعت از دس��تیابی ایران 
به س��الح اتمی تمرکز کنند. بازگش��ت تحریم ها می توان��د آخرین میخ را 
ب��ر تاب��وت توافقی بزند که این کار را حداقل تا س��ال ۲۰۳۰ انجام می داد. 
نیویورک تایمز با بیان اینکه آمریکا هیچ جایگاهی ندارد تا از یک بند برجام 
برای پیش��برد منافع خود اس��تفاده کرده و به مابق��ی توافق پوزخند بزند، 

توضیح داد: توافقات بین المللی اینگونه کار نمی کند. فارس 
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