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يادداشت

ديپلماسی
فردا

طرح ابتکاری «سوچی» تحقق یک معجزه را نوید میدهد؟!
فاروق نجمالدین

کارشناس ارشد علوم ارتباطات

والدیمیر پوتین گویی قرار نیس��ت دست از غافلگیری
ب��ردارد .او گاه و بی��گاه کارت��ی جدی��د رو میکن��د و
دستاوردهایی جدید نیز کسب میکند؛ دستاوردهایی
که قدرت رهبری او و کارآمدی راهکارهایش را به اثبات
میرساند .این امر خصوصا در خاورمیانه و بحران سوریه
مصداق ملموستری دارد.در حالی که خود نظام سوری
با سردرگمی هرچه تمامتر ،ناتوانی خود را در اداره بحران
نش��ان میداد و در ش��رایطی که ناظران بینالمللی از
پایان دوران بشار اسد سخن میگفتند ،دخالت میدانی
نیروهایروسیهبهتدریجمعادلهرابهنفعدمشقسنگین
ساخت .راهکارهای روسها اما منحصر به پیروزیهای
نظامی و ح��ذف مخالفین نبود .روسه��ا بارها و بارها
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گامهای مؤثری ب��رای برقراری آتشب��س محدود در
برخی مناطق برداشتند و برای تحقق آن از فشارآوردن
به دمشق فروگذار نبودند .حاصل این اقدامات برگزاری
نشستهای «آستانه» بود که تاکنون  6دور از آن برگزار
شده است ،نشس��تهایی که رهبران گروههای مسلح
سوری را در کنار نمایندگان دولت سوریه نشاند .در حال
حاضر آتشبس سراسری س��وریه مرحله شکنندگی
را هم پش��ت سر گذاش��ته و چهار منطقه نیز به عنوان
مناطق «کاهش تنش» ،رسمیت پیدا کردهاند که یکی
از آنها منطقه مهم و استراتژیک ادلب است.جدیدترین
اقدام متهورانه روسها اما دعوت از  33تشکل سیاسی
و عشایری و همچنین جلب موافقت دولت سوریه برای
مش��ارکت در ط��رح گفتوگوی ملی اس��ت که نهایتا
«کنگره آش��تی ملی» نام گرفت .این کنگره قرار است
18ام نوامبر27 /ام آبانماه در ش��هر س��احلی سوچی

برگزار ش��ود و موضوعات مهمی را در دستور کار خود
قراردهد.نخستینومهمترینآنهانگارشقانوناساسی
جدیدی برای سوریه است که قرار است شکل و شمایل
و هویت جدیدی برای سوریه به ارمغان آورد .همزیستی
مس��المتآمیز تمام اقوام و فرقههای ساکن در سوریه
رکن اصلی قانون اساس��ی جدید را تشکیل خواهد داد.
هنوز برخی از گروههای مخال��ف رضایت خود را اعالم
نکردهاند و برخی نیز سکوت اختیار کردهاند .اما به نظر
میرسد طرفین ماجرا یعنی دولت سوریه و مخالفان به
این درک مشترک رسیدهاند که نمیتوانند پیروز مطلق
اینکشمکشهفتسالهباشند.عالوهبرایرانکهتردیدی
در اعالم موافقت اصولی با طرح آشتی ملی از خود نشان
نداد ،ترکیه نیز به کشورهای موافق این طرح پیوست.
موافقت ترکیه البته کمی عجیب به نظر میرسید ،چرا
که مشارکت کردها در هر مذاکرهای برای آنها خط قرمز

محسوب میشد .ترکیه همه جا از «یگانهای حمایت
خلق کرد» به عنوان گروه تروریستی یاد میکند .اما به
هر حال ،محاس��بات هزینه و فایده ترکها را واداشت
که همراهی خود را اعالم کنند .بنابراین اینجا سخن از
دولت روسی نیست ،بلکه سخن از خوانش درست وقایع
میدانی اس��ت که طرفهای ذینفع را به تجدید نظر در
موضعگیریهای خود واداشته است .دیمستورا نماینده
ویژهسازمانمللدربحرانسوریهنیزازاینطرحاستقبال
کرد و اظهار امیدواری کرد که فرصتی برای پایان بحران
فراهمشود.بدینسانبخشمهمیازبازیگرانمنطقهای
و بینالمللی در صف پشتیبانان طرح ابتکاری والدیمیر
پوتین قرار گرفتند.بد نیست مقایسهای میان پروژههای
روسها و غربیها در این زمینه به عمل آوریم .کل عمر
مذاکرات «آستانه» به یک سال نمیرسد .اولین دور آن
در 23ام ژانویه  / 2017چهارم بهمن  1395برگزار شد.
در همین مدت کوتاه ش��ش دور از مذاکرات برگزار شد
و مذاکرهکنندگانی که سالهاست در حالت مخاصمه
قرار داش��تند توانس��تند بر اغلب تنشها غلبه کنند و

دستاوردهایملموسیرامحققکنند.ایندرحالیاست
که مذاکرات ژنو که عمری چهار ساله دارد همچنان اندر
خم یک کوچه و در حال درجا زدن است .از نظر بسیاری
از تحلیلگ��ران ،مذاکرات ژنو دیگر به تاریخ پیوس��ته و
کارآمدی خود را از دس��ت داده است .با این وجود باید
این نکته را به یاد داشته باشیم که مذاکرات ژنو مستقیماً
زیر نظر جامعه بینالمللی اداره میش��ود و مصوبات آن
میتواندمشروعیتبینالمللیرابهدستآورد.استقبال
دیمستوراازطرحابتکاریپوتینمیتواندبهعنوانحلقه
وصل نشستهای ژنو تلقی شود و پای مصوبات «کنگره
آشتی ملی س��وریه» را به شورای امنیت و سازمان ملل
باز کند.طرد داعش از سوریه و عراق توانست بارقههای
امید را برای پایان دادن به زنجیره خونریزی در سوریه،
به مردمان خسته از جنگ بازگرداند .مخاصمات دیرینه
اما مسلماً با پیروزی یک طرف و حذف طرف مقابل پایان
نمییابند .تنها ضامن موفقیت «کنگره ملی آش��تی»
نرمش نظام حاکم بر دمش��ق و نیز مخالفان اسد برای
ساختن سوریه جدید است.

اخبار
گزارش

تلقی و در اینباره جوسازی کند.
همین همکاریها در چارچوب ایران ،باعثشده
تا کشوری چون ایاالتمتحده که پیشتر بانی و
حامی بزرگترین طرحهای ضدایرانی ،از تهدید
گرفته تا تحری��م بود ،ح��ال در وضعیت تنگنا
قرار گیرد .با برجام ش��رایط برای ایاالتمتحده
بسیار دش��وار ش��ده؛ بهطوریکه اصرار دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری تازهکار این کش��ور بر
برجامگریزی ،متحدان گذشته کاخ سفید را از
آن دور کرده است.
کشورهای اروپایی که تا چندسال پیش در پی
ص��دور قطعنامههای ش��ورای امنیت با آمریکا
در یک صف قرار گرفتن��د ،اکنون جبههای در
مقابل ترامپ آراس��ته و مدعیان��د که با خروج
آمریکا از برجام ،آنها به توافق هس��تهای پایبند
خواهند ماند .همانند رخدادی که چندروز پیش
در بروکس��ل پیش آمد و سران  28کشور عضو
اتحادیه اروپا در این نشس��ت حمایت خود را از
برجام اعالم کردند .دور از ذهن نیس��ت که این
پیام برای مرد ش��مارهیک دولت آمریکا ارسال
شده است.
جدیت س��ه کش��ور اروپایی عضو گروه  5+1تا
جایی ادامه یافت که رئی��س جمهوری آمریکا
ناگزیر به پذیرش نقش مس��تقل بروکس��ل از
واشنگتن ش��د و اظهار کرد که «مخالف ادامه
روابط تجاری آلمان و فرانس��ه با ایران نیستم».
از طرفی ،چنین مواضع مشابهی از طرف رکس
تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا نیز انتشار و
انعکاس یافت که وی مدعی ش��د آمریکا قصد
برهم زدن معامالت تجاری اروپا و ایران را ندارد.

روسیه به آمریکا درباره
خروج از توافق هستهای
هشدار داد

سفیرمسکودرواشنگتن،نامهشورایفدراسیون
روس��یه در حمایت از توافق هستهای را به وزیر
امور خارجه آمریکا ارائه داد که در آن نسبت به
خروج آمریکا از این توافق هشدار داده شده است.
به گزارش اس��پوتنیک آناتولی آنتونوف ،سفیر
روسیه در واشنگتن ،با رکس تیلرسون ،وزیر امور
خارجه آمریکا دیدار و درباره مسائل مختلف از
جمله مقابله با داعش در عراق و سوریه و مسئله
هستهای کره شمالی گفتوگو کردند.
نیکوالی الخونین ،سخنگوی سفارت روسیه،
ضمن اعالم این خبر گفت که س��فیر مس��کو
بیانیه شورای فدراس��یون روسیه درباره توافق
هس��تهای با ایران را به تیلرس��ون ابالغ کرده
است .الخونین گفت :سفیر ما یک رونوشت از
بیانیه شورای فدراسیون خطاب به پارلمانهای
آمریکا ،چین ،فرانسه ،آلمان انگلیس و پارلمان
اروپا را به وزی��ر امور خارجه آمریکا ارائه داد که
در آن قانونگذاران روس نس��بت به پیامدهای
خروج آمریکا از توافق هستهای هشدار دادهاند.
شورای فدراسیون روسیه این بیانیه را اواخر ماه
اکتبر آماده کرده که در آن تأکید ش��ده است،
خروجاحتمالیآمریکاازتوافقهستهایمیتواند
آسیبهای جبران ناپذیری را به تالشها درباره
حفظ رژیم عدم اشاعه هستهای وارد کند .روسیه
در حالی بر حمایت خود از توافق هستهای ایران
و گروه  5+1تأکید کرده است که رئیسجمهور
آمریکا اخیرا اعالم کرد پایبندی ایران به توافق
را تأیید نخواهد کرد .این اقدام سبب شده است
تا تصمیمگیری درباره آینده توافق هستهای به
کنگره آمریکا سپرده شود.

عکس :محم�د بابایی /
ایرنا

توافق هستهای و راه ناهموارآمریکا

تالشهای مقامات اروپا
با هدف حفظ برجام
رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در گفتوگوی
تلفنی تأکید کردن��د بازنگ��ری در توافقنامه
هس��تهای با ایران (برجام) پذیرفتنی نیست.
شبکه تلویزیونی روسیا الیوم به نقل از کرملین
اعالم ک��رد :والدیمیر پوتی��ن رئیسجمهورر
روسیه و امانوئل مکرون رئیسجمهورر فرانسه
در تم��اس تلفنی درباره نتای��ج گفتوگوهای
بینالمللی درباره س��وریه در آستانه گفتوگو
کردند .دو ط��رف در ای��ن گفتوگوی تلفنی
تأکید کردند بازنگری در توافقنامه هستهای با
ایران(برجام) پذیرفتنی نیست.

سفرجانسونبهآمریکا
با هدف «حفظ برجام»
وزیر خارجه انگلیس قرار اس��ت برای متقاعد
کردن س��ناتورهای کنگره درمورد برجام که
آن را «یک پیروزی دیپلماتیک» دانسته است
به آمریکا س��فر کند .به گزارش ایسنا بوریس
جانسون ،وزیر خارجه انگلیس قرار است هفته
بعد برای متقاعدکردن س��ناتورهای کنگره به
عدم اعم��ال تحریمه��ای جدید-که میتواند
برجام را به خطر بیندازد -به واش��نگتن س��فر
کند؛ درحالی که جانسون برجام را یک پیروری
دیپلماتیک دانست و تأکید کرد که این توافق
باعث تغییر در سیاستهای ایران در خاورمیانه
نش��ده اس��ت .روز پنجش��نبه نیز ت��رزا می،
نخستوزیرانگلیسدرتماسیتلفنیبانتانیاهو
تأکید کرد که انگلیس به برجام متعهد میماند.

واکنش ظریف در خصوص
اسناد ادعایی آمریکا

رئیسجمهور
آمریکا در
سخنرانی
خود ،ایران
را به چندین
مورد متهم
کرد ،مواردی
که بهزعم
او تخلف
در قرارداد
محسوب
میشود

نيمنگاه

جامعه فردا -سفر مدیرکل سازمان انرژی اتمی
به ایران با دیداره��ای موفقیتآمیز و گامهای
روبهجلو در اجرای برجام همراه بود .آمانو در این
سفر ،توافق هس��تهای و پایبندی ایران به آن را
باردیگر تائید کرد و اشکالتراشیهای آمریکا را
زیرسوال برد.
اما ط��رح تحری��م جدی��د موش��کی و تحریم
حزباهلل لبنان که پنجشنبه  ۲۶اکتبر در مجلس
نمایندگان آمریکا بهتصویب رسید ،نشاندهنده
تصمیم قطعی آمریکا برای زیرسوال بردن توافق
هستهای و اعمال فشار بر اقتصاد ایران است.
بیشک توافق هستهای ایران با جامعه بینالملل،
پس از اتهاماتی ک��ه دونالد ترامپ بهطور مکرر
درباره نق��ض توافق به تهران وارد کرد ،در خطر
است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا اخیرا
از تائید تعهد ایران به برجام خودداری کرده و به
کنگره ماموریت داده تا در مورد برقراری مجدد
تحریمها علیه ایران تصمیمگیری کند.

لسآنجلس تایمز ،اخیرا گزارش داده که ترامپ،
مخالف ش��دید تواف��ق ،اعالم ک��رده که تهران
تعهدات خود را برآورده نکرده است .این قضاوتی
است که تعدادی از قانونگذاران محافظهکار نیز
به آن اعتقاد دارند .اما بس��یاری دیگر از جمله
مقامات ارش��د کابینه ،بیش��تر دیپلماتهای
اتحادی��ه اروپ��ا و س��ازمان مل��ل مخال��ف او
هس��تند و معتقدند که توافق بهخوبی درحال
کار است.
رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی خود ،ایران را
به چندین مورد متهم کرد ،مواردی که بهزعم او
تخلف در قرارداد محسوب میشود .بهگزارش
«د وی��ک» این ادعاها ش��امل تخل��ف در آب
س��نگین مجاز مورد استفاده برای خنککردن
رآکتورهای هس��تهای و تعداد سانتریفیوژهای
پیشرفته مجاز براساس مفاد قرارداد بود .عالوه
بر این ترامپ اعالم کرد که «بازرسان بینالمللی
دسترسی کامل برای انجام بازرسی را ندارند».

توپ ایران در زمین اروپا
روزنامه شرقاالوسط در گزارشی در مورد ائتالف ایران
و اروپا در مقابل دولت کنونی آمریکا نوشته است .
به گزارش این روزنامه ،حس��ن روحانی تالش
دارد تا به اروپاییها ثابت کند که میتواند شریک
مطمئنی برای اروپا باشد .ایران از مدتها پیش
برای بر هم زدن ائتالف بین اروپا و ایاالتمتحده
در مورد ته��ران تالش میک��رد .روحانی از هر
ابزاری برای تأکید بر اینکه کشورش در مقایسه
با دولت ترامپ ،شریک قطعی و قابل اعتمادتری
برای اروپاست استفاده کرد و برای تحقق این امر
بهویژه در س��طح اقتصادی ،چشم به مشارکت
اروپا دوخته است؛ اما مشکل اینجاست که اغلب
مراکز تصمیمگی��ری در ایران این راه را صحیح
نمیش��مارند و گش��ودن درهای این کشور به
روی اروپ��ا را ماجراجوی��یای میدانند که در
نهایت باعث شکس��ت و زیان ایران میش��ود؛
چراکه اروپاییها قطعا سیاست ایاالتمتحده را
در مورد ایران پیش میگیرند .از اینرو ،کسانی
که مخالف توافق هس��تهای بودند ،مسئوالن را
به روابط قویتر و اس��تراتژیکتر با روسیه دعوت
کردند.
در ای��ن میان ،رئیسجمه��ور آمریکا لجاجت و
سرسختی خود در مورد ایران را ثابت کرده است
و در بسیاری از مسائل امنیتی جهان ،اروپاییها

سیاستی متفاوت از سیاست آمریکای ترامپ را
اتخاذ کردهاند ،که مهمترین مسئله ،اختالف آنها
درخصوص ایران است.
از س��وی دیگر ،به گزارش انتخاب ،بدیهی است
که دولتهای اروپایی به شکل ایجابی دعوتهای
روحان��ی در مورد بهبود رواب��ط را پذیرفتهاند و
این روابط در راستای ادامه عملیات ازبینبردن
اس��تقرار و امنیت منطقه به ای��ران کمک کرده
است .مدافعان این روابط نتایج مثبتی را برای آن
قائل هستند که آثارش به ایران و غرب میرسد؛
مثل رکود سیاس��ی در لبنان در س��ال  2016و
اس��تفاده آمریکا از کمک ای��ران در عراق ،برای
مبارزه با داعش.
روحانی قصد دارد حجم س��رمایههای خارجی
مستقیم در کش��ورش را به 50میلیارد دالر در
سال برس��اند .برخی بانکهای کوچک اروپایی
در اتریش ،دانمارک ،فرانس��ه و آلمان وامهایی
برای حمای��ت از صادرات به ای��ران دادهاند ،اما
بانکهای بزرگ اروپایی که ایران نیاز مبرمی به
سرمایهگذاری آنها دارد ،هنوز در تصمیمگیری
در این مورد مر ّدد هستند.
با وج��ود تالشه��ای اروپایی برای ب��از ماندن
درهای ارتباط ب��ا ایران و حرکت در مس��یری
متف��اوت از دولت ترامپ ،دو ح��زب موجود در

او در س��خنرانی  13اکتبر خود در کاخ سفید،
گفت« :مقامات ایرانی و رهب��ران نظامی بارها
اعالم کردهاند که اجازه بازرس��ی از سایتهای
نظامی را نمیدهند ،حتی اگر جامعه بینالمللی
نسبت به این سایتها و فعالیتهای آن بهعنوان
بخش��ی از برنامه مخفیانه س�لاح هس��تهای
مشکوک باشند».
س��فر اخیر یوکیا آمانو ،بیش از پیش از تعامل
سازنده و دوجانبه تهران و آژانس رونمایی کرد
که باوجود کارش��کنیهای آمریکا همچنان در
مسیر مشخصشده حرکت میکند .در این میان
باید از دو منظر به رخداد اخیر نگریست؛ نخست،
از دریچه نگاه آژانس بهعنوان داور بیطرف و دوم
از منظر اقدامات اعتمادساز و سازنده جمهوری
اسالمی در اجرای توافق.
تأثیر همکاری ایران و آژانس بر انزوای آمریکا

بهگزارش ایرنا ،برخی گمان میکردند که ممکن

واش��نگتن بر این عقیده هستند که دولتهای
اروپای��ی درصورتیک��ه در دو راه��ی گزین��ه
تجارت با ای��ران یا تحریم از س��وی آمریکا قرار
گیرن��د ،ترجیح میدهند روابطش��ان با آمریکا
را حف��ظ کنند .همانط��ور ک��ه معتقدند تکیه
بر موضع برخ��ورد با تهران ،مث��ل از بین بردن
توافق هس��تهای ،اروپاییها را به س��مت قبول
ش��روطی ازجمله مذاکره دوباره در مورد توافق
یا درخواست تغییر رفتار منطقهای ایران ،سوق
میدهد.
ای��ران و ایاالتمتح��ده ب��ه س��مت اوجگیری
رویاروییها پی��ش میرون��د .اروپاییها بر این
عقیده هس��تند ک��ه د ر صورت نوس��ان توافق
هس��تهای ،امید ناچیزی برای ّ
حل دیپلماتیک
مس��ائل مورد اختالف با ایران وج��ود دارد و در
ادامه احتمال بحرانی شدن استقرار و امنیت در
منطقه خاورمیانه وجود دارد.
ایران در س��یطره بر منطقه و ب��ازی روی نقاط
ضعف اروپاییها پیروز ش��ده است .اروپا نگران
آن اس��ت که افزایش تحریمهای ایران موجب
بروز درگیری ش��ده و اروپاییه��ا نیز مجبور به
دخالت در این درگیری ش��وند ،از اینرو ،دائما
دراینباره هش��دار میدهد .ای��ران در انداختن
توپ به زمین آمریکا موفق نشد و در مقابل ،اروپا
در دام س��رمایهگذاری در ای��ران و تجارت با آن
گرفتار شد؛ به این شکل توپی آتشین در زمین
اروپا افتاده اس��ت ،اما همچنان تصمیم نهایی با
ترامپ است.

است فشارهای آمریکا بر آژانس در این سفر خود
را نشان دهد و شاهد درخواستهای غیرمنتظره
از جانب آمانو باشیم .رفتار آژانس اما نشان داد
که همانند اتحادیه اروپا ،مسیری جدا از آمریکا
را در پیش گرفت��ه و بهطور جدی پیگیر اجرای
برجام اس��ت و در این راه ،نقش داور بیطرف را
بازی میکند؛ نقش��ی که از آغاز گفتوگوهای
هس��تهای برعهده این نهاد معتب��ر بینالمللی
قرار داده شده است.
البته طرف دیگر قضیه را هم باید درنظر گرفت
که به نقش س��ازنده جمهوری اسالمی ایران و
همکاری نزدیک تهران با آژانس ارتباط مییابد.
مقامات کشور ما با تکیه بر قدرت نرم دیپلماتیک
توانس��تند پیام صلحآمیزبودن برنامه هستهای
ای��ران را بهگوش جه��ان برس��انند .بنابراین با
برجام دیگر هیچ بازیگری در عرصه منطقهای و
بینالمللی نمیتواند ،برنامه هستهای جمهوری
اسالمی را بهعنوان تهدیدی برای جامعه بشری
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«محمدجواد ظریف» وزی��ر امور خارجه ایران،
روز پنجشنبه در صفحه توئیتر خود در واکنش
به اسناد ادعایی آمریکا از ارتباط ایران با القاعده
نوشت :یک رکورد سخیف از میزان تأثیرگذاری
دالرهای نفتی؛ اخبار دروغ سازمان سیا و بنیاد
دفاع از دموکراس��ی با اس��ناد گزینشی القاعده
درباره ای��ران نمیتواند نق��ش متحدان آمریکا
در  11س��پتامبر را تطهیر کند.به گزارش ایرنا،
سازمانمرکزیاطالعاتآمریکابهتازگیاسنادی
را منتشر کرده که مدعی است در جریان عملیات
سال  2011ترور «اس��امه بن الدن» بنیانگذار
القاعده بهدس��ت آورده اس��ت .در این اوراق که
هدفی جز پاککردن لکه ننگ القاعده از دامان
متحدان آمریکا را دنبال نمیکند ،ادعا شده که
ایران به این گروه پیشنهاد حمایتهای مالی و
تسلیحاتی داده است .این در شرایطی است که
برخالف برخی کشورهای منطقه ،تهران همواره
موضع ش��فافی در قبال گروههای تروریس��تی
همانند طالبان ،القاعده و داعش داشته است.

فضای پس از تائید مجدد برجام

ایران با هموارسازی بستر برای بازرسان آژانس
نش��انداده که هیچگون��ه انحراف��ی در برنامه
هس��تهای خود نداش��ته و همانند گذش��ته به
فعالیتهای صلحآمیز خود ب��ا حضور یا بدون
حضور ماموران این س��ازمان بینالمللی ادامه
خواهد داد .حس��ننیت ته��ران در این زمینه
بهانتشار هشت گزارش آژانس با محتوای تائید
پایبندی ایران به برجام منجر شد.
از طرفی ،سخنان آمانو در ایران بار دیگر اقدامات
سازنده و همس��وی تهران و آژانس را در سطح
بینالمللی انعکاس داد .وی در بخش��ی از اعالم
مواضع خود گفت ک��ه «از ژانویه  2016آژانس
پایبندی ایران به توافق هستهای برجام را کامال
زیرنظر دارد .آژان��س بهصراحت اعالم میکند
که ایران به تعهدات خود تحت توافق هستهای
پایبند بوده است».
در چنی��ن ش��رایطی ،راه ب��رای ایاالتمتحده
ناهموار بهنظر میرس��د ،چراکه جهان باردیگر
ندای پایبن��دی ایران ب��ه برج��ام و صلحآمیز
بودن فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی
را از زبان نماینده خود در س��ازمان بینالمللی
انرژی اتمی شنید .از اینرو هر اقدام مخالفی از
جانب مقامات آمریکا در کاخ س��فید و کنگره با
محکومیت جهانی مواجه خواهد شد.
با س��فر آمانو ب��ه ایران و مهر تأیی��د مجدد وی
بر اقدامات برجامی تهران ،این نکته برداش��ت
میشود که تالش آمریکایی برای اثرگذاری بر
آژانس بینتیجه ب��وده و آنها ناگزیر به پیمودن
راههای دیگری برای مقابله با ایرانند.

