
خروج از خاورمیانه و بازگشت به برجام 
درکانون رقابت های انتخابات آمریکا

تحلیلگران اندیشکده آمریکایی »شورای آتالنتیک« 
دو موضوع خروج آمریکا از خاورمیانه و بازگشت به 
توافق برجام را از مهمترین مسائل منطقه در رقابت 

انتخاباتی ۲۰۲۰ ایاالت متحده می دانند.
نزدیک ش��دن به زمان انتخابات سوم نوامبر آمریکا 
باعث داغ تر ش��دن مس��ائل مختل��ف داخلی و بین 
المللی در این کش��ور شده اس��ت. در حوزه داخلی 
آمریکا مس��ائلی همچ��ون مدیریت کرون��ا، بحران 
اقتص��ادی و افزایش بیکاری در کن��ار چالش های 
اجتماع��ی نظیر تبعیض نژادی مطرح هس��تند. در 
حیطه سیاست خارجی اما موضوعات متنوعی مورد 
توجه ق��رار می گیرند که در برخ��ی از آن ها ایالت 
متح��ده موفقیت چندانی را کس��ب نکرده اس��ت. 
گذش��ته از اقدامات غیرعادی  که »دونالد ترامپ« 
در حدود ۴ س��ال اخیر در عرصه بین المللی انجام 
داده اس��ت، بیش��ترین نگاه ها در حوزه سیاس��ت 
خارجی کاخ سفید به خاورمیانه معطوف می شود.  
 طی س��ه سال گذشته، کاخ سفید موفقیت خاصی 
را در منطقه کسب نکرد اما ترامپ در ماه های اخیر 
مجموع��ه اقداماتی را انجام داد که از جهاتی رئیس 
جمهوری آمریکا می تواند آن را موفقیتی برای خود 
در مس��یر رقابت های انتخابات��ی تبلیغ کند. در هر 
صورت ناظران،  برقراری رس��می  رابطه سیاس��ی و 
دیپلماتی��ک میان برخی کش��ورهایی عربی و رژیم 
صهیونیستی را مهمترین دستاورد ترامپ در حوزه 
سیاس��ت خارجی به وی��ژه در منطق��ه خاورمیانه 

ارزیابی می کنند.
در دوره پس از حمالت تروریس��تی ۱۱ س��پتامبر 
۲۰۰۱ به بعد خاورمیانه و ش��مال آفریقا به اولویت 
مهم سیاست خارجی آمریکا در هر انتخابات تبدیل 
شده و انتخابات سال ۲۰۲۰ نیز همین گونه است. 
نخس��ین دوره ۴ ساله ریاس��ت جمهوری ترامپ با 
تحوالتی همچون خروج نیروهای آمریکایی از عراق، 
خروج از توافق هسته ای با ایران، حمله موشکی به 
خودروی حامل س��ردار »قاسم سلیمانی« و عادی 
س��ازی روابط کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با 

اسرائیل همراه بود.
خ��روج آمری��کا از خاورمیان��ه یک��ی از داغ تری��ن 
موضوع��ات برای ایران اس��ت که به وی��ژه پس از 
ترور سردار سلیمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
کارشناس��ان اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک 
در پاس��خ به  این پرس��ش ک��ه  آیا آمری��کا باید از 
خاورمیانه خارج شود؛ تحلیل های گوناگونی را بیان 

داشته اند.
دری��ادار »ج��ان میل��ر« فرمانده س��ابق ن��اوگان 
پنج��م آمری��کا در بحرین اعتقاد دارد: بس��یاری از 
کارشناسان، خاورمیانه را منطقه ای مملو از خشونت 
مداوم می بینند که در ظاهر غیرقابل حل هس��تند. 
به پشتوانه سابقه شکست ۷ دهه ابتکار دیپلماتیک، 
منازعات گوناگ��ون منطقه ای و تحریم نفتی اعراب 
علیه غرب، پیش��نهاد خروج از خاورمیانه جذاب به 
نظر می رس��د. در ایاالت متحده تصور می شود که 
اس��تقالل نفتی کسب ش��ده و ازآنجاکه واشنگتن 
گرفت��ار رقابت قدرت های بزرگ با روس��یه و چین 

است خروج از منطقه حامیان بیشتری دارد.
»کرس��تن فونتروز« مدیر »ابتکار امنیت خاورمیانه 
اسکوکرافت« در پاسخ به  این پرسش اظهار داشت: 
خروج آمریکا از خاورمیانه پیروزی دشمنان آمریکا 
همچ��ون چین، روس��یه، ای��ران و گروه های تندرو 
را تضمی��ن می کند زیرا آن ه��ا خالء به وجود آمده 
را پر می کنند. هیچ کش��وری به اع��راب در مقابل 
تهدیده��ای موجود کمک نخواه��د کرد. چند دهه 
آموزش و تجهیز که  ایاالت متحده در منطقه انجام 
داد تاکنون نتوانس��ته است ش��ریک خوبی را برای 

آمریکا ایجاد کند.
این تحلیلگر اعتقاد دارد اگرچه عقب نشینی آمریکا 
استراتژیک نخواهد بود اما ارزیابی بازگشت سرمایه 
ب��ا این مدل تعامل دو نتیج��ه متناقض را به همراه 
خواهد داشت: نخست، تضعیف جای پای آمریکا و 
کاه��ش منابع آن در خاورمیانه؛ دوم، حفظ اولویت 
مشارکت با کش��ورهای خاورمیانه در مقابل ایران، 
روس��یه و چی��ن که باع��ث افزای��ش ظرفیت های 
امنیت��ی در منطق��ه و تقویت همکاری ب��ا ایاالت 
متحده می ش��ود. براساس این دیدگاه، برای ایاالت 
متحده قابل قبول نیس��ت که در همه کش��ورهای 
منطق��ه پای��گاه نظامی  و نیروهای وی��ژه طراحی و 
ایجاد کند تا امنیت آن ها تامین شود. از کشورهای 
خاورمیانه باید خواس��ته ش��ود که با ایاالت متحده 
در زمین��ه تحکی��م س��اختار منطق��ه کار کنند و 
توافقی همچون Five Eyes را پایه ریزی کنند که 
اطالعات، راهبردهای موشکی، ضدتروریسم، امنیت 
مرزها، همکاری های فنی و استانداردسازی آموزش 

آن ها را به اشتراک می گذارد.  ایرنا  

از نگاه دیگران 

گفت و گوی خاجی با وزیر خارجه دولت 
نجات ملی

علی اصغر خاجی دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه کش��ورمان در امور ویژه سیاسی در 
خصوص آخرین تحوالت یمن با هش��ام ش��رف عبداهلل، وزیر خارجه دولت نجات ملی از 

طریق ویدئو کنفرانس گفتگو کرد. 
وزیر خارجه دولت نجات ملی در این گفت وگو ضمن تش��کر از حمایت های سیاس��ی و 
کمک های انس��ان دوس��تانه جمهوری اس��المی ایران به مردم یمن ، گزارشی از آخرین 
اقدام��ات دولت نجات ملی در صحن��ه بین المللی و مکاتبات صورت گرفته با س��ازمان 
مل��ل در جهت ثبت جنایت های ائتالف س��عودی در یمن از جمله تداوم تجاوز و توقیف 
کش��تی های حامل س��وخت و مواد غذایی در شرایط همه گیری ویروس کرونا را تشریح 
کرد. در این گفت وگو، علی اصغر خاجی دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه در امور ویژه 
سیاس��ی نیز با اش��اره به موضع اصولی جمهوری اس��المی ایران مبن��ی بر حل و فصل 
سیاس��ی بحران یمن، تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران از تمام توان و ظرفیت خود 
در جه��ت دفاع از مردم مظلوم یمن در صحن��ه بین المللی از طریق رایزنی های متعدد 

منطقه ای و بین المللی استفاده می کند.
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مقام��ات چین��ی در س��فر اخی��ر وزیرخارجه کش��ورمان 
پیشنهادی در قالب ساخت پلتفرم گفت وگوهای چندجانبه 
منطقه ای ذیل برنامه جامع هسته ای ایران مطرح کرده اند؛ 
پیش��نهادی که ناظران سیاس��ی معتقدند بای��د دقیق ترو 
جامع تر این پیش��نهاد ارائه شود؛ چین باید مشخص کند 
ک��ه در طرح گفت وگوهای منطقه ای دقیقاً کدام کش��ورها 
حضور دارند و این س��وال مطرح اس��ت که آیا قرار اس��ت 
کشورهایی نظیر امارات، بحرین و عربستان سعودی که به 
عنوان عنصرهای مخرب در منطقه محس��وب می شوند در 

این گفت وگوها حضور داشته باشند؟ 
چین به منظور برطرف کردن نگرانی های امنیتی مش��روع 
تمامی طرفین، پیش��نهاد س��اخت پلتف��رم گفت وگوهای 
چندجانب��ه منطقه ای ذیل برنامه جامع هس��ته ای ایران را 

ارائه داده است.
وزی��ر خارجه چین در دیدار با محمدج��واد ظریف با بیان 
اینک��ه پکن به تقوی��ت اج��رای توافق جام��ع و قطعنامه 
۲۲۳۱ و حل و فصل سیاس��ی مسئله هسته ای ایران ادامه 
می دهد، گفت: چین ب��ه منظور برطرف کردن نگرانی های 
امنیتی مش��روع تمامی طرفین، پیش��نهاد ساخت پلتفرم 
گفت وگوه��ای چندجانب��ه منطق��ه ای ذی��ل برنامه جامع 

هسته ای ایران را ارائه داده است.
وانگ ی��ی، در دیدار ب��ا محمدجواد ظری��ف، وزیر خارجه 
کش��ورمان گفت ک��ه دنیای امروز تغیی��رات عظیمی را به 
چشم می بیند که در سده گذشته نظیر آن دیده نشده و با 
چالش های و تهدیدات جدیدی روبرو است. وی تاکید کرد 
ک��ه دنیا بیش از هر زمان دیگ��ری باید چندجانبه گرایی و 

عدالت را حفظ کنند و همکاری ها را توسعه دهند.
وانگ یی گفت که چی��ن خواهان تقویت ارتباط با ایران و 
گس��ترش همکاری ها در زمینه های مختلفی نظیر مقابله با 
همه گی��ری کرونا، همکاری با دیگر کش��ورها برای دفاع از 
چندجانبه گرای��ی، مخالفت با زورگویی های یکجانبه، حفظ  
عدالت بین المللی و منافع مش��ترک کش��ورهای در حال 
توس��عه است. وزیر خارجه چین همچنین تاکید داشت که 
پکن همیش��ه به حفظ اعتبار و تاثیرگ��ذاری برنامه جامع 

مسئله هسته ای ایران متعهد بوده است.
وی اع��الم ک��رد ک��ه به ب��اور چی��ن، حفاظ��ت از برنامه 
جام��ع به معنای حفاظت از نتایج به دس��ت آمده توس��ط 

چندجانبه گرایی، حفظ اصول اساسی حل و فصل مشکالت 
حس��اس از طری��ق مذاک��رات و گفت وگو و حف��ظ اعتبار 

سازمان ملل و شورای امنیت است.
این مقام ارش��د دستگاه دیپلماس��ی چین تصریح کرد که 
پک��ن مخالف هرگونه اقدام یکجانبه ای اس��ت که منجر به 
تضعیف توافق جامع ش��ود و به تقویت اجرای توافق جامع 
و قطعنامه ۲۲۳۱ و حل و فصل سیاس��ی مسئله هسته ای 

ایران ادامه می دهد.
وان��گ یی افزود: چین به منظور برطرف کردن نگرانی های 
امنیتی مش��روع تمامی طرفین، پیش��نهاد ساخت پلتفرم 
گفت وگوه��ای چندجانب��ه منطق��ه ای ذی��ل برنامه جامع 

هسته ای ایران را ارائه داده است.
محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر خارجه کش��ورمان نیز در پی 
دیدارش با وانگ یی در توییتی نوش��ت: همین حاال دیدار 
رو درروی پرثمری با دوس��ت خوبم وانگ یی، عضو شورای 
دولتی و وزیر خارجه چین داش��تم. دیدارهای حضوری در 
این بازه زمانی خاص کافی است تا نشان دهد که دو طرف 

اهمیت زیادی برای روابط میان دو کشور قائل  هستند.
ظریف گفت: ما اجماع بر س��ر گستره ای از مسائل همچون 
عمیق ت��ر کردن رواب��ط دوجانبه، توس��عه برنامه همکاری 
۲۵ س��اله، حفاظت از توافق هس��ته ای ای��ران و مخالف با 

یکجانبه گرایی را تقویت کردیم.
پی��رو پیش��نهاد جدید چین ب��ه جمهوری اس��المی ایران 
ناظران سیاسی تاکید دارند که پیشنهاد پکن باید با هدف 

گذاری مشخص و جامع تر به ایران ارائه شود.

پیشنهاد چین در قالب پلتفروم باید بررسی شود
حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاس��ت روز درباره پیش��نهاد ساخت پلتفرم 
گفت وگوه��ای چندجانب��ه منطق��ه ای ذی��ل برنامه جامع 
هس��ته ای ایران از س��وی چین گفت: علیرغم روابط خوب 
ایران و چین و دس��تاوردهای س��فر آق��ای ظریف به پکن 
اما طرح گفت و گوهای منطقه ذیل برنامه جامع هس��ته ای 
قابل قبول نیست و جمهوری اسالمی ایران بطور یقین این 

پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.
وی افزود: ایران بر اساس قوانین بین المللی و آژانس انرژی 
اتمی با ۵ قدرت عضو شورای امنیت سازمان ملل به عالوه 
آلمان گفت وگو کرده اس��ت که حاص��ل این مذاکره توافق 
هس��ته ای بود که با روی کار آم��دن دونالد ترامپ در کاخ 

سفید،آمریکا از این توافق خارج شد.
هان��ی زاده ب��ه پیش��نهاد س��اخت پلتف��رم گفت وگوهای 
چندجانبه منطقه ای ذیل برنامه جامع هسته ای ایران اشاره 

ک��رد و گفت: گفت وگوهای منطقه ای به این مفهوم اس��ت 
که امارات و عربستان س��عودی در این گفت وگو مشارکت 
داش��ته باشند این درحالی اس��ت که دو کشور یاد شده از 
صالحیت سیاسی و علمی کافی برای اظهار نظر در فعالیت 

هسته ای ایران برخوردار نیستند.
کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه این دو 
کش��ور بخشی از توطئه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی 
محسوب می شوند، بیان داشت: چین باید مشخص کند که 
در طرح گفت وگوهای منطقه دقیقاً کدام کش��ورها حضور 
دارند، اگر عربستان، امارات و بحرین که کشورهای مخرب 
در منطقه محس��وب می ش��وند، حضور داشته باشند بطور 

حتم جمهوری اسالمی ایران نخواهد پذیرفت.
هان��ی زاده خاطرنش��ان کرد: اگ��ر روس��یه و چین محور 
گفت وگو با ایران محسوب شوند همان طور که در گذشته 
نیز این رایزنی ها با پکن و مسکو در جریان بوده است قابل 
قبول اس��ت و البته تمام این گفت وگوها باید تحت نظارت 

آژانس بین المللی اتمی صورت گیرد.
وی گفت: چین باید تمام جزییات پلتفروم پیش��نهادی را 
ش��فاف برای جمهوری اس��المی ایران معین کند؛ اهداف، 
تضمین و کشورهای حاضر در این پلتفروم مشخص باشد؛ 

آن وقت ایران این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد.

جزییات طرح چین شفاف سازی شود
عماد آبش��ناس کارشناس مس��ائل سیاست خارجی نیز در 
گفت وگو با سیاست روز درباره پلتفروم پیشنهادی چین به 
ایران گفت: در س��فر اخیر وزیر خارجه کشورمان به چین 
در واقع دو پیشنهاد از سوی مقامات چینی به ایران مطرح 
ش��د، ابتدا اینکه کشورهای همسایه ایران بویژه کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس بر س��ر میز مذاکره ب��ا ایران بیایند و 
در خص��وص رویکردش��ان ب��ه برجام ب��ا ای��ران مذاکره و 

مشکالتشان را حل و فصل کنند.
وی افزود: البته چندین مرتبه نیز این پیش��نهاد مطرح شد 
اما برخی کش��ورهای عرب حاش��یه خلیج فارس به دلیل 
نداش��تن ش��رایط مذاکره با ایران، از این گفت وگو سر باز 
زدند. آبشناس در خصوص پیشنهاد دوم چین گفت: طرح 
دوم درباره کشورهای امضا کننده برجام بوده است، تا آنها 
یک راه حلی برای مشکالت اقتصادی ایران که بر اثر انجام 

ندادن تعهداتشان صورت گرفته است، بیابند.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با تأکید بر اینکه هم 
اکن��ون چین برای اجرای تعهدات برج��ام ورود پیدا کرده 
اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: مقام��ات چینی این پیش��نهاد 
را داده ان��د که تب��ادالت مالی اروپایی ها ب��ا ایران از طریق 
چین صورت گیرد، این طرح باید جامع تر از س��وی چین 
پیش��نهاد گردد تا ذیل آن جمهوری اس��المی ایران بتواند 

بررسی دقیق تری نسبت به آن داشته باشد.
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هرگز یک ملت صلح طلب، اما جنگ بلد را تهدید نکن
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در باکو در پی هتاکی ترامپ عنوان کرد:  
اگر جای آقای ترامپ بودم در روزهای آخر حضورم در کاخ سفید، هرگز 

یک ملت صلح طلب، اما جنگ بلد را تهدید نمی کردم.
س��ید عباس موس��وی در پی هتاکی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا علیه ملت ایران، در توئیتر نوش��ت: اگر جای آقای ترامپ بودم در 
روزهای آخر حضورم در کاخ سفید هرگز یک ملت صلح طلب اما جنگ بلد 

را تهدید نمی کردم.
گفتنی اس��ت؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ی��ک مصاحبه رادیویی بار 
دیگر علیه ایران هتاکی کرد. او گفت: ایران، این را می داند. آنها اخطار گرفته اند: 
اگر...)اس��تفاده از الفاظ رکی��ک( و کار بدی علیه ما انجام دهید، بالیی س��رتان 

می آوریم که تا حاال سابقه نداشته. فارس

عالقه مند به توسعه همکاری ها با عمان هستیم
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در عمان گفت: ظرفیت های عظیمی در 
میان فرهیختگان، فعاالن فرهنگی، هنری و ورزشی در ایران وجود دارد و 
عالقه مند به تقویت و توسعه همکاری های فرهنگی، هنری و ورزشی ایران 
و عمان هستیم. علی نجفی خوشرودی در دیدار با ذی یزن بن هیثم آل 

س��عید وزیر فرهنگ، ورزش و جوانان و فرزند ارشد سلطان عمان با اشاره 
به برخورداری دو کش��ور از فرهنگ، تاریخ و تمدن، جایگاه س��لطنت عمان را 

در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با اهمیت توصیف کرد و گفت: ایران و 
عمان روابط سیاس��ی و اقتصادی خوبی دارند و این امر بستر مناسبی برای توسعه 
همکاری های فرهنگی و ورزش��ی به وجود می آورد. وی با قدردانی از همکاری های 
مش��ترک میان دو کش��ور در عرصه های مختلف تاکید کرد: عالقه مند به تقویت و 

توسعه همکاری های فرهنگی، هنری و ورزشی دو ملت هستیم. ایرنا 

ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد
مدیر کل آژانس اتمی با رد برخی ادعاها درباره خطرناک بودن میزان 
م��واد اتمی تولید ش��ده در ایران، گفت البته تهران به س��طحی باالتر 

تعهدات آن در برجام به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد.
رافائل گروسی با کشیدن خط بطالن بر ادعاهای بی اساس آمریکایی ها 

و صهیونیس��ت ها مبنی بر تالش ایران برای ساخت سالح اتمی، تایید 
کرد که ایران مواد هسته ای کافی برای این کار تولید نکرده است. وی در 

مصاحبه با روزنامه اتریشی دی پرسه، گفت: ایرانی ها به غنی سازی اورانیوم ادامه 
می دهند، به میزانی بس��یار باالتر از چیزی که در برجام به آن متعهد شدند. این 
میزان هر ماه بیشتر نیز می شود. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چقدر زمان 
طول می کش��د تا ایران سالح اتمی بسازد، توضیح داد: در آژانس اتمی ما درباره 

زمان طغیان )یعنی زمان ساخت سالح اتمی( صحبت نمی کنیم. تسنیم 
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

چین پیشنهاد مذاکرات چندجانبه منطقه ای را به ایران داد

پلتفرم  مبهم  

نماینده دائمی روسیه در سازمان های بین المللی در مصاحبه ای  در 
خصوص دالیل انزوای آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل درباره 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و مسئله برجام گفت وگو کرد.
میخائی��ل اولیانوف، در ای��ن خصوص گفت: نتیجه بررس��ی این 
مسئله در ش��ورای امنیت واقعا تاثیرگذار بود، اکثریت قاطع اعضا 
ب��ا امری��کا مخالفت کردند ک��ه این موضوع به نظ��ر من دو علت 
دارد، نخس��تین و مهمترین علت عبارت است از اینکه از نظر اکثر 
اعضا، برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( بزرگ ترین دس��تاورد 

دیپلماس��ی بین الملل بود. توافق هس��ته ای نش��ان داد که حتی 
پیچیده ترین و حس��اس ترین مش��کالت در حوزه عدم اشاعه را 
م��ی توان از طریق اراده سیاس��ی و دیپلماتی��ک حل کرد. برجام 
شاهکار دیپلماسی چندجانبه محسوب می شود و به ما این امکان 
را داد تا یک تعادل واقعی از منافع تمام طرف های شرکت کننده 
در مذاکرات داش��ته باشیم. هیچ کس حاضر به قربانی کردن این 

دستاورد نیست
وی همچنی��ن در خص��وص دلی��ل دیگ��ر انزوای آمری��کا گفت؛ 
عل��ت مهم دوم به نظر من عبارت اس��ت از اینک��ه ایاالت متحده 
بس��یار گس��تاخانه و ناپس��ند عمل و رفتار دیپلماتیک امریکایی 
را بطور عم��دی نقض کرد. همچنین تدابی��ری بود که بر روحیه 
اعضا ش��ورای امنیت س��ازمان ملل تاثیر داشتند. به نظر من خود 
آمریکای��ی ها می دانس��تند که تالش آنها درب��اره تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران از طریق تصویب یک قطعنامه جدید در شورای 
امنی��ت  مورد توجه نخواهد بود، اما تاکید می کنم که هدف آنها 

از ای��ن کار این بود که به هر صورت که ش��ده گام های بعدی را 
برای فعال س��ازی اسنپ بک یا مکانیزم ماشه را که بازگشت تمام 
تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران را موجب می شد باصطالح  
»توجی��ه کنند«. همانطور که م��ی دانید این تالش ها نیز ناموفق 
بود و اکثریت قاطع اعضا شورای امنیت بار دیگر از حمایت امریکا 
خودداری کردند و مستقیما اعالم کردند که واشنگتن را به عنوان 
عضوی از برجام که براس��اس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حق 

فعالسازی مکانیزم ماشه را داشته باشد، نمی دانند.
اولیانوف در پاس��خ به س��وال مجری درباره اینک��ه آیا برجام می 
تواند بر نتیجه انتخابات آمریکا موثر باش��د گفت؛ البته این مسئله 
نم��ی تواند عامل تعیی��ن کننده ای در نتیجه انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا باش��د؛ اما مطمئناً نقش مشخصی را در انتخابات 
بازی می کند. کافی اس��ت به س��خنان کاندیداهای اصلی ریاست 
جمه��وری آمریکا گوش کنید ک��ه گاه گاهی من جمله در رقابت 

های انتخاباتی خود به این موضوع می پردازند.

او ضمن تاکید بر شایسته بودن رفتار اروپایی ها در مسئله برجام، 
رفت��ار طرف های اروپایی برجام در گذش��ته و آین��ده را اینگونه 
ارزیابی کرد: به نظر من طرف های اروپایی برجام در شرایط بسیار 
دش��وار، بسیار شایس��ته رفتار کردند و پایبندی خود را به برجام 
نشان دادند. و نه تنها با حرف بلکه عمال پایبندی خود را به توافق 
هسته ای نشان دادند. البته آنها توانستند به سختی و به قیمت از 
دست دادن متحد اصلی خود،  استقالل سیاسی شان را به دست 
آورده و ب��ا اتخاذ موضع اصولی، مناف��ع و حقوق بین الملل را در 
حوزه امنیت و عدم اش��اعه تحقق بخشیدند. من فکر می کنم که 

موضع آنها شایسته احترام است.
این مقام بلندپایه روسی اضافه کرد: اما درباره رفتار آنها در آینده، 
صحبت کردن س��خت اس��ت. این به عوامل زیادی بستگی دارد. 
رویکردهای کنونی کش��ورهای اروپایی باید حفظ شود. آنطور که 
من فهمیدم، مش��کل اصلی درباره اروپایی ها این اس��ت که ایران 
کاهش عمل به تعهدات خود را در برجام آغاز کرد.  تسنیم 

  اولیانوف:
اعمال تحریم های فراسرزمینی 

بزرگترین اشتباه آمریکا در 
رابطه با ایران است


