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در گفت وگو با تسنیم

کا را زیرسوال خواهد برد ان: خروج از برجام اعتبار بین المللی آمر موسو
س: بین الملل سرو شناسه خبر: 1538960 

 ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۷

کا از توافق هسته ای میان ایران و قدرتهای جهانی اعتبار و وجهه جهانی واشنگتن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان معتقد است خروج آمر

گر به این کا از توافق هسته ای و واکنش کشورهای د ، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره ابعاد مختلف احتمال خروج آمر ان حسین موسو سید 

اقدام به اظهار نظر پرداخت.

نکه درصورت عدم تایید توافق و فرصت 60 روزه کنگره برای س از وعده های انتخاباتی اش برای خروج از برجام اکنون به دنبال بازبینی توافق هسته ای است و ا وی در واکنش به این موضوع که ترامپ 

م ها علیه ایران چه اتفاقافی خواهد افتاد، گفت: هیچ کس با قاطعیت از تصمیم ترامپ اطالعی ندارد. به نظر می رسد که تمام مشاوران کابینه وی، مشاور امنیت ملی و مدیران ارشد وی اعمال دوباره تحر

م ها و فشار علیه ایران به بهانه مسائل منطقه ای هستند. با این حال نتیجه گیری ترامپ مشخص است: آسیب ش موازی تحر گر خواهان افزا کا در این توافق اعتقاد دارند اما از سوی د به باقی ماندن آمر

جاد شده تحت برجام. ت تالش برای ممانعت از دستیابی ایران به منافع اقتصادی ا ذیر نگه داشتن برجام و نها

م های هسته ای فشاری وارد نکند بلکه در عوض به گر به کنگره برای اعمال تحر بندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکند اما از سوی د ا ان در ادامه گفت که این احتمال وجود دارد که ترامپ  موسو

کا و ثبات منطقه ای تاثیرگذار خواهد بود و باعث تقابل بیشتری ستی است. به اعتقاد وی این مسئله بر منافع امنیت ملی آمر ک سازمان ترور اسداران به عنوان  دنبال اقداماتی برای نشان دادن سپاه 

کا در منطقه خواهد شد. میان ایران و آمر

ک از طرفین به توافق ا معتقد است که برجام نتیجه 12 سال مذاکره است و با ازسرگیری مذاکره هیچ  ا به این موضوع و تاکید آنها بر حفظ توافق هسته ای نیز گفت: ارو ه ارو وی درباره واکنش اتحاد

س از موفق بودن کا در این توافق در مقابل گروه 1+5 بسیار ناچیز است.  افت. با این حال آنها به این مسئله واقفند که ترامپ  از این توافق عصبانی است زیرا منافع اقتصادی آمر بهتری دست نخواهند 

کا درصورت ه آمر م های ثانو ایی همچنین نشانه هایی از مقابله با تحر ه و عراق است. مقامات ارو من، سور ا عالقمند به استفاده از این روش برای حل بحران هایی مانند  مذاکره در موضوع هسته ای ارو

االت متحده از برجام را نیز بروز داده اند. خروج ا

ک قدرت هسته ای و مذاکره کا به شدت به اعتبار بین المللی این کشور ضربه زده و توانایی این کشور در معرفی خود به عنوان  کا از برجام نیز گفت: خروج آمر ان درباره عواقب خروج احتمالی آمر موسو

گری مانند کره شمالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با هر کشور د
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