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دیدگاه

تناقضات شخصیتی ترامپ و
ت آن در مناسبات بین المللی
تاثیرا 

بخش سیاسی -تناقضات شخصیتی و رفتاری ترامپ
این روزها تبدیل به یکی از مولفههای اثرگذار تحوالت
روابط بین المللی شده است .این تناقضات سیاستمدارانی
که به هر نحو با ترامپ در ارتباط هستند را در مواضع
بغرنجی قرار می دهد ک ه آخرین نمون ه آن نحوه برخورد
ترامپ با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود.
در ماههای اخیر امانوئل مکرون تالشهایی برای کاهش
تنش در روابط ایران وآمریکا آغاز کرده بود .رفت وآمدها
و گفت و گوهایی هم بین مقامات ایران و فرانسه انجام
شد و نقطه اوج این تالشها حضور محمد جواد ظریف
در بیاریتز فرانسه و رایزنی با لودریان وزیر خارجه این
کشور در حاشیه نشست سران گروه هفت بود.
هفته گذشته بن واالس ،وزیر دفاع بریتانیا هم در نشست
خبری مشترک با همتای آمریکاییاش ،مارک اسپر گفته
است که اگر توافقی در کار باشد البته که در این مسیر
به آمریکا کمک خواهیم کرد؛ زیرا مهمترین چیز ،صلح و
ثبات در منطقه است.
سخنان وزیر دفاع بریتانیا پس از آن بیان می شود که
طرح مکرون برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و
حفظ برجام که طی هفتههای اخیر امیدواریهایی را
درباره حصول پیشرفت در این زمینه به وجود آورده
بود ،به دنبال مخالفت واشنگتن با صدور هرگونه معافیت
تحریمی برای ایران با بنبست مواجه شد.
امانوئل ماکرون ،رئیسجمهور فرانسه در هفته های اخیر
اقدامات فشردهای را در جهت دستیابی به توافقی با
ایران انجام داد اقداماتی که اوج آن دعوت از محمد جواد
ظریف ،وزیر خارجه کشورمان برای حضور در حاشیه
اجالس گروه  ۷دربیاریتز فرانسه بود.ظاهرا قرار بود
پاریس یک خط اعتباری  ۱۵میلیارد دالری در اختیار
تهران قرار دهد که به دلیل مخالفت آمریکا این طرح
ناکام ماند.
البته نباید ناکامی فرانسه در پیشبرد ابتکار عمل این
کشور را تنها به شخصیت ترامپ نسبت داد .شاید مولفه
دیگر در این زمینه که بی ارتباط هم به آن نیست ،ترس
و احتیاط مفرط اروپا و فرانسه از واکنش ترامپ است که
زمینه ساز جوالن و یکه تازی وی شده است.
در واقع اگر اتحادیه اروپا ذره ای استقالل عمل و قاطعیت
نشان میداد ،می توانست در مقابل زیاده خواهی های
ترامپ مقاومت کند ولی پرونده برجام نشان داد که اروپا
و فرانسه از چنین اراده ای برخوردار نیست و کامال واضح
است که در صورت ادامه حضور ترامپ در کاخ سفید
باید شاید باج گیریهای مستمر و تمام نشدنی وی از
اروپا باشیم.
ترامپ در واکنش به مذاکرات فرانسه و ایران ،گفت«:افراد
مستقیما با ما تماس میگیرند و ما مجبور نیستیم مسائل
را از طریق کشورهای دیگر دنبال کنیم .ما چنانچه مایل
میبودیم ،میتوانستیم کمکهای زیادی از ژاپن بگیریم.
ژاپن یکی از اصلیترین خریداران نفت آنها است .آنها
روابط گستردهای دارند .ما نیازی به دیگر کشورها نداریم،
اگر بخواهیم مستقیما وارد مذاکره خواهیم شد».
به نظر می رسد علت ناکامی ابتکارعمل مکرون بیش از
هر چیز دیگری شخصیت و الگوی رفتاری ترامپ است؛
ترامپ تمایل دارد به عنوان ناجی عمل کند و کارهایی
بکند که دیگران از انجامآن ناتوان بوده اند .با این حال
شخصیت ترامپ باعث شده تعداد کمی حاضر باشند با
وی کار کنند .از همین رو تعداد مشاوران واجد صالحیت
که با سیاست های ترامپ موافق باشند ،اندک است ،و
همین تعداد اندک هم این روزها حاضر به همراهی او
نیستند ،رفتار تنش زا و تهاجمی ترامپ همانند کودکی
است که از شرایط خود راضی نیست .او در تصمیماتش
به شدت ناپایدار است و اینکه چه رفتاری از او سربزند،
بستگی به حال لحظه ای او دارد.
دفتر ریاست جمهوری فرانسه درباره تکروی و رفتارهای
عجیب و غریب رئیس جمهوری آمریکا در اجالس جی۷
در سال گذشته هم بدون اشاره مستقیم به نام ترامپ،
این رفتار را متناقض و ناپایدار خواند .در بیانیه کاخ الیزه
آمده بود« :ما در نشست دو روزه این اجالس ،متنی را
تهیه و امضا کردیم که باید به آن متعهد بمانیم .هر
کسی که به این تعهدات پشت کند ،فردی است که
شخصیتی ناپایدار و متناقض دارد .باید جدی و در شان
ت خود باشیم .وقتی به مردم قول میدهیم ،باید به
مل 
آن پایبند بمانیم ».در مقاطع مختلف بارها دیده شده
که وقتی سئوال یا انتقادی به ترامپ میشود که مطابق
خواستههایش نیست ،با تحقیر و اعمال فشار سعی در
عقب راندن حریف میکند نمونههای متعددی از این
رفتارهای آمریکا بویژه در رفتارهای وی با خبرنگاران
و نمایندگان رسانه ها دیده میشود .او در کاخ سفید
اشخاصی را به کار می گیرد که اطاعت بیچون و چرای
خود را نشان داده باشند.
این رفتار در مذاکرات یکی دو ماه اخیر فرانسه با
ایران نمود داشت؛ ترامپ از تالشهای مکرون برای
تنش زدایی در خلیج فارس شدیدا انتقاد کرد و گفت
که مکرون نماینده آمریکا برای مذاکره با ایران نیست.
وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیهای به سخنان رئیس
جمهوری آمریکا درباره ایران اعالم کرد که پاریس کامال
به صورت مستقل به ابراز مواضع خود میپردازد و به
امنیت و صلح در منطقه غرب آسیا کامال پایبند است.
در هر صورت تحرکات ترامپ در حوزه سیاست خارجی
مملو از پیچ و تاب و چرخش است .اقدامات او همواره
دوره ای کوتاه مدت دارد که با تناقضاتی نیز همراه می
شود .این اقدامات هرگز یک هدف نهایی یا استراتژی
برای رسیدن به هدف نبودند.
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اروپا تبعات تقابل با ایران را به خوبی میفهمد

بخش سیاسی -تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه اروپا تبعات
تقابل با ایران را به خوبی میفهمد ،عنوان کرد :آنها میدانند فروپاشی برجام ممکن
است فروپاشی پیمان ان .پی .تی و رژیم عدم اشاعه را در پی داشته باشد و فروپاشی
این نظام حقوقی نیز دنیا را وارد فاز جدید و خطرناکی خواهد کرد.
«رضا نصری» در گفتوگو با ایرنا،
با اشاره به اجرای گام سوم کاهش
تعهدات برجامی ایران گفت :گام
سوم کاهش تعهدات برجامی ایران
در شرایطی برداشته میشود که
اروپا هنوز در اجرای تعهدات خود
مطابق برجام و همچنین در اجرای
تعهدات یازده گانه خود (پس از
خروج آمریکا از برجام) مطابق توقع
مشروع ایران عمل نکرده است.
وی ادامه داد :این اقدام نیز  -مانند
دو اقدام قبلی  -کام ً
ال در چارچوب
ماده  ۳۶برجام اتخاذ میشود
و زمانی که اروپا تعهدات خود
را اجرا کند  -و اثر مثبت اجرای
این تعهدات در ایران نمایان شود
 بازگشتپذیر است.این حقوقدان بینالمللی با اشاره به دو گام پیشین کاهش تعهدات برجامی ایران اظهار
داشت :پس از خروج آمریکا از برجام ،ایران میتوانست  -مطابق نص صریح برجام
(ماده  - )۳۶بالفاصله نسبت به کاهش تعهدات خود اقدام کند اما کاهش تعهدات در
آن زمان چند مشکل و در نتیجه چند پیامد منفی در پی داشت.
دست و پای اروپا برای اتخاذ اقدامات قهریه یا بهانهتراشی
علیه ایران بسته است
نصری با بیان اینکه در آن زمان هنوز زمینهسازیها سیاسی الزم برای اقدام به کاهش
تعهدات صورت نگرفته بود و ممکن بود کاهش تعهدات ایران ،اروپا را بیدرنگ به
سمت آمریکا سوق دهد ،تصریح کرد :امروز ،پس از یک سال صبر استراتژیک ،ایران
دستکم به پنج گزارش آژانس مجهز است که نشان میدهد حتی پس از خروج
آمریکا از برجام ،نیت و قصد تهران کماکان حفظ توافق هستهای و پایبندی به حقوق
بینالملل است.
وی افزود :امروز دست و پای اروپا برای اتخاذ اقدامات قهریه علیه ایران  -یا بهانهتراشی
برای عدم همکاری با تهران  -به مراتب بستهتر است و برای اروپا محذوریتهای
حقوقی و سیاسیای ایجاد شده که پیش از این موضوعیت نداشت.
کارشناس ارشد روابط بینالملل با بیان اینکه در زمان خروج آمریکا از توافق هستهای،
تعهدات اروپا محدود به تعهدات برجامی بود ،تصریح کرد :امروز ،به دلیل اتخاذ
سیاست صبر استراتژیک از سوی ایران ،اروپا تعهداتی فراتر از متن برجام متقبل شده
که قانوناً و اخالقاً متعهد به اجرای آنهاست.
ایران امروز با ریسکسنجی دقیقتر و چشم بازتری عمل میکند
نصری اضافه کرد :در آن زمان هنوز هیچ یک از کشورها  -از جمله ایران  -نسبت
به دولت ترامپ ،اهداف آن ،سیاست خارجه آن ،توازن قوا میان جریانهای مختلف
در درون آمریکا ،رویکرد دولت ترامپ نسبت به اروپا و کیفیت تعامل آن با جهان
هنوز برآورد دقیقی نداشتند و الزم بود فرصتی داده شود تا ارزیابی واقعبینانهتری
بدست بیاید تا مطابق آن سیاستگذاری شود .یک سال صبر استراتژیک این فرصت
را به ایران داد.
وی با تاکید بر اینکه ایران امروز با ریسکسنجی دقیقتر ،ارزیابی بهتر و چشم بازتری
عمل میکند ،خاطرنشان کرد :حاال هم که دوره یک ساله صبر استراتژیک به سر
آمده ،ایران از حقوق خود و ظرفیتهایی که برجام در اختیارش قرار داده برای ترغیب
طرف مقابل به اجرای کامل تعهداتش استفاده میکند .دو گام قبلی موجب شد اروپا
به تکاپو بیفتد و با اهتمام بیشتری نسبت به حفظ برجام تالش کند .گام سوم هم در
همین راستا قابل بررسی است.
ایران نسبت به اقدامات مثبت اروپا با انعطاف عمل کند
تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه الزم است ایران نیز نسبت به
اقدامات مثبت اروپا با انعطاف عمل کند ،ابراز داشت :آنجا که اروپا کوتاهی میکند،
ایران هم واکنش منفی نشان دهد و در آنجا که اروپا ُحسننیت و تالش از خود نشان
میدهد ،ایران نیز با سعه صدر برخورد کند .به عبارت دیگر ،همان سیاست «چماق
و هویج» را در پیش بگیرد! اتخاذ سیاست «چماق و هویج» هم مستلزم این است که
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فضای سیاسی در داخل کشور به دولت اجازه چنین ابتکاری را بدهد.
نصری ادامه داد :متاسفانه در داخل کشور فضا و گفتمانی ایجاد شده که دیپلماسی
را نفی میکند ،تعامل با غرب را سازش میخواند و مدام تشویق به تقابل میکند تا
دولت همواره به سمت اقدامت تندتر سوق داده شود .به بیان دیگر ،نباید اجازه داد
سیاست «چماق و هویج» که دولت
در نظر دارد به سیاست «چماق
و چماق» تبدیل شود و انگیزه
همکاری با ایران از بین برود.

اروپا تبعات تقابل با ایران را به
خوبی میفهمد
وی در بیان تحلیل خود از معنای
محدودیتهای
متوقفسازی
برجامی ایران در موضوع تحقیق و
توسعه بیان کرد :گام سوم به نحوی
طراحی شده که هم ایران به مقاصد
خود برسد و هم طرف مقابل قدرت
مانور سیاسی و روانی الزم را برای
ادامه دیپلماسی و تالش برای حل
مشکل داشته باشد .ضمن اینکه
اقدامی است که  -علیرغم اهمیت آن  -کشورهای متخاصم نمیتوانند چندان درباره
آن تبلیغ و جوسازی کنند.
این کارشناس ارشد مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال که آیا اجرای گام سوم
منجر به نزدیکی اروپا به آمریکا نخواهد شد؟ یادآور شد :گمان نمیکنم .اروپا سرمایه
سیاسی و حیثیتی زیادی برای حفظ برجام به میان آورده و هنوز برایش صرف ندارد
در این مرحله به بهانه «گام سوم» خود را به دولت نامتعارف و قانونشکنی نزدیک
کند که عم ً
ال هیچ ارج و قرب و هیچ ارزشی برای مواضع و منافع اروپا و حقوق
بینالملل و نظم جهانی قائل نیست.
نصری با بیان اینکه اروپا تبعات تقابل با ایران را به خوبی میفهمد ،عنوان کرد :آنها
میدانند فروپاشی برجام ممکن است فروپاشی پیمان ان .پی .تی و رژیم عدم اشاعه را
در پی داشته باشد و فروپاشی این نظام حقوقی نیز دنیا را وارد فاز جدید و خطرناکی
خواهد کرد .دستکم اظهارات اخیر اردوغان نشان میدهد تا چه حد منطقه مستعد
گام برداشتن در مسیر اشاعه سالح هستهای است و تا چه حد حفظ برجام و رژیم
عدم اشاعه اهمیت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای گام سوم به معنای شکست تالشهای فرانسه
است؟ گفت :اجرای گام سوم به هیچ وجه به معنی شکست دیپلماسی یا تالشهای
فرانسه و اروپا نیست .این گام سوم طبق برنام ه و زمانبندی از پیش تعیینشدهای
صورت گرفته است و چنانچه همین فردا اقدامات اروپا نتیجه دهد ،این گام نیز
متوقف میشود.
حقوقدان بینالمللی افزود :عدم پذیرش طرح فرانسه صرفاً به این معنی است که
«اولین سناریوی» اروپا  -که کمهزینهترین سناریو و منوط به همراهی آمریکا بود -
نتیجه نداده است .اما کماکان سناریوهای بعدی قابل طراحی و اجراست.
رویکرد ترامپ در قبال ایران ریشه روانی و شخصیتی دارد
نصری در تشریح علل عدم موافقت آمریکا با طرح فرانسه اظهار داشت :اینکه چرا
آمریکا با فرانسه موافقت نکرد دالیل مختلفی دارد .شخصاً معتقدم دلیل عدم پذیرش
آن از جانب شخص ترامپ این است که طرح فرانسه« ،مکرون» را منجی و بانی
و قهرمان حل «معضل ایران» نشان میداد و نه خود او را! مسئله جناح تندروی
آمریکا و «تیم ب» با ایران یک مسئله ایدئولوژیک ،راهبردی و سیاسی است اما
رویکرد ترامپ در قبال ایران ریشه روانی و شخصیتی دارد و از این رو یک رویکرد
روانشناسانه میطلبد! این رویکرد روانشناسانه در طرح مکرون غایب بود.
وی با تاکید بر اینکه ترامپ مایل است در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده خود
را به عنوان تنها فردی که توانسته به « ۴۰سال اختالف با ایران فیصله دهد» معرفی
کند ،تصریح کرد :ترامپ از هیچ طرحی که فرد دیگری را در مرکز تمجید و توجه
جهانی قرار دهد حمایت نخواهد کرد .اگر پیش از ارائه طرح ،روحانی با ترامپ یک
عکس یادگاری انداخته بود و به ایشان اجازه میداد خود را مبتکر و بانی اقدامات
دیپلماتیک نشان دهد ،به احتمال قوی از این طرح و هر طرح دیگری حمایت میکرد!
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی اضافه کرد :گزارش شده ترامپ در
بیاریتز (در اجالس جی  ۷در فرانسه) برای افزایش احتمال دیدار با ظریف حتی به
تماسهای تلفنی مکرر نتانیاهو پاسخ نداده است .این یعنی او هیچ مالحظهای جز
منافع شخصی خود ندارد و اگر تصور کند میتواند امتیازی برای خود کسب کند،
حتی تابع البیهای قدرتمند اسرائیل نیز نخواهد بود.

خبر

دستور ویژه رئیسی
درباره احکام پروندههای کارگری

بخش سیاسی -رئیس قوه قضاییه در دستوری ویژه تأکید کرد برخی
احکام صادره در پروندههای اخیر بهسرعت مورد تجدیدنظر و رسیدگی
منصفانه قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ،به نقل از مرکز رسانه قوه
قضاییه ،یک مقام آگاه خبر داد :رییس قوه قضاییه در خصوص آرای
صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقالب در برخی از پروندههای
اخیر دستور داد بهسرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران
تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای  ۴۱بازداشتی
اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت :ادعای محکومیت برخی
افراد (در پرونده هفت نفر از متهمان دیگر) به مجازاتهای هفده یا هجده
سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت
سال و برای برخی دیگر پنج سال است .به گزارش ایسنا به نقل از قوه
قضائیه ،غالمحسین اسماعیلی در این باره ،اظهار کرد :پروندهای که بابت
«شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخالل در نظم عمومی
در استان خوزستان» تشکیل شده بود  41نفر متهم داشته که در مورد
تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان
دیگر» که پرونده آنها در سال  1397از استان خوزستان جهت
رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه
انقالب رسیدگی ،رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانهای همراه
بوده گفت :اوال به محض صدور رای ،ریاست محترم قوه قضاییه دستور
داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادالنه و منصفانه
صورت پذیرد .ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه
قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس
از صدور حکم قطعی انجام شود .ثالثا ،ادعای محکومیت برخی افراد به
مجازاتهای هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات
متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است .رابعا،
اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است .اسماعیلی در
عین حال تاکید کرد :رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید
میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار
اقتصادی و مشکالت معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند،
تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات
برخورد ،اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای
کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و
امنیتی باید زخم را عالج و مشکالت کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا
حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده
کنند زمینه سو استفاده برای آنها وجود نداشته باشد .براین اساس نیز
دیدار با کارگران و شنیدن مشکالت و مطالبات آن ها جزو برنامه های
آیت اهلل رئیسی در سفرهای استانی بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

برجام جاده یکطرفه نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی :

سیاست فشار حداکثری آمریکا در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو درآمد

بخش سیاسی -دبیر شورای عالی امنیت
ملی گفت :سیاست فشار حداکثری امریکا که
با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد
ملی ایران دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت
فعال به زانو در آمد.
اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مقابله با تحریم
مجلس و جمعی از فعاالن این حوزه با نماینده
مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت
ملی دیدار و گفتگو کردند.
دریابان علی شمخانی در این دیدار گفت:
سیاست فشار حداکثری امریکا که با فرضیات
واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد ملی ایران
دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو
در آمد .دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جنگ ادراکی پرشدتی که از سوی
رسانههای معاند برای پشتیبانی از سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران طراحی
و اجرا شد افزود :مردم مقاوم ایران علی رغم تحمل فشارهای سنگین اقتصادی ،به
دلیل آگاهی ،بصیرت و هوشمندی ،مغلوب این جنگ نشدند و دشمن را از دستیابی
به اهدافش ناامید کردند.
شمخانی با استقبال از ابتکار فراکسیون مقابله با تحریم برای ایجاد باشگاه کشورهای

تحریم شده و ورود فعال به عرصه مقابله
با تروریسم اقتصادی امریکا خاطر نشان
ساخت :مقاومت ،زمانی منجر به موفقیت
میشود که با رویکرد فعالیت و تحرک
مستمر همراه باشد و این اقدام میتواند گام
موثری در مسیر تداوم راهبرد مقاومت فعال
تلقی شود.
وی موضوع مقابله با تحریم را در شرایط
کنونی یکی از محورهای اصلی وحدت
جناحهای مختلف سیاسی در کشور عنوان
کرد و خاطر نشان ساخت :دشمن با توجه
به تجربیات گذشته به این واقعیت پی
برده که جمهوری اسالمی در برابر مقابله
با تهدیدات به بلوغ و توانمندی قابل مالحظهای رسیده و از این رو تالش میکند تا
با ایجاد بحرانهای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی و ایجاد حاشیه ،تمرکز مجموعه قوای
کشور بر موضوع مقابله با تهدیدات را به حداقل برساند.
در ابتدای این جلسه پور مختار رییس فراکسیون مقابله با تحریم گزارشی از نحوه
تشکیل و فعالیتهای انجام شده از سوی این فراکسیون و همچنین اقدامات در دست
اجرا برای تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده ارایه کرد.

بخش سیاسی -رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار مدیرکل موقت
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :جمهوری اسالمی تصمیم گرفته
که بحث برجام جاده یکطرفه نیست و قرار بود این جاده دوطرفه باشد
قطعا جمهوری اسالمی ایران هم تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب
می گیرد همچنان که در سه گام این کار را انجام داده است.
«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در دیدار
مدیرکل موقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشت :اتحادیه
اروپاست که به عنوان پرکننده خالء عدم حضور آمریکا قرار بود
جایگزین باشد و آن خالء را پر کنند که متاسفانه نتوانسته آن گونه که
وعده داده بودند عمل کند .وی عنوان کرد :حتی بدتر از آن ما شنیدیم
که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است که ما به برجام تا زمانی متعهد
هستیم که ایران متعهد باشد .رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد :از
این سوال و پاسخ سخنگو [اتحادیه اروپا که] گفته تعهد اروپا به چی؟
آیا تعهدشان به عدم پایبندی است؟ تعجب می کنم ،آیا تعهدشان
به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم .واقعا اروپاییها تا به حال
متاسفانه اینگونه عمل کردهاند.

