
برگزاری همایش غزه نماد مقاومت با 
بررسی نقش شهیدسلیمانی 

دهمین همایش غزه نماد مقاومت با بررس��ی نقش 
س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویت محور 
مقاومت اسالمی فلسطین با حضور چهره های فعال 

در عرصه مقاومت برگزار می شود.
ای��ن همایش با حضور ش��خصیت های کش��وری و 
لشکری و نمایندگان جنبش های مقاومت همچون 
حماس، جهاد اس��المی، ام��ل، انصار اهلل، حزب اهلل 
و با حضور جمعی از س��فرای کشورهای اسالمی و 
فعاالن جبهه مقاومت اسالمی فرهنگسرای اندیشه 

برگزار می شود. برگزار خواهد شد.
در این همایش پیام تصویری محمود الزهار ، عضو 
دفتر سیاس��ی جنبش حماس ب��رای حاضران این 
مراس��م پخش خواهد ش��د، همچنین نقش شهید 
حاج قاس��م س��لیمانی و مجاهدت های ایش��ان در 
تقویت محور مقاومت اس��المی فلس��طین بررسی 

می شود.  صداوسیما 

پیام شفاهی وزیر خارجه چین برای ظریف
وزیر خارجه چین در پیامی ش��فاهی برای همتای 
ایرانی خ��ود، بار دیگر بر آمادگی پکن برای تقویت 
همکاری های دوس��تانه با ای��ران در همه زمینه ها 

تأکید کرده است.
وانگ یی اع��الم کرد: از توئی��ت جنابعالی به زبان 
چینی در خصوص تبریک سال نو و تقدیر از دولت 
چی��ن برای مبارزه با ش��یوع بیماری کرونا تش��کر 
می کنم.  وی در این پیام با بیان اینکه شما دوست 
واقعی دوران س��ختی ملت چین هس��تید، عنوان 
کرده اس��ت: دولت چی��ن قاطعان��ه و قدرتمندانه 
با ش��یوع این ویروس مقابله می کند و با ش��رکای 
بین المللی و سازمان جهانی بهداشت در این زمینه 

همکاری خواهد کرد. 
وانگ یی همچنین تأکید کرده اس��ت: چین آماده 
اس��ت در راس��تای مش��ارکت جامع راهبردی دو 
کش��ور، همکاری های دوس��تانه با ایران را در همه 

زمینه ها تقویت کند.  مهر

بزرگترین عملیات زندگی حاج قاسم، 
شهادتش بود

رئیس س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران 
گفت: سه مولفه بزرگ مقاومت انگیزه الهی، وحدت 
و وجود رهبری انقالب اس��ت و حاج قاس��م کسی 
بود که با ش��هادتش این س��ه نکته را ب��رای ما به 
یادگار گذاشت. حجت االسالم امرودی در دهمین 
همایش "غ��زه نماد مقاومت" که روز دوش��نبه در 
فرهنگس��رای اندیشه برگزار ش��د گفت: همه ملت 
ایران، ملت مقاومت هستیم و رمز موفقیت وحدت 
اس��ت و ش��هادت حاج قاس��م این س��ه انگیزه را 

دربرداشت.   ایسنا 

اخبار

 حاج قاسم سلیمانی در نبرد
با داعش شجاعانه و شفاف عمل کرد

رئیس ائت��الف الفتح در مجلس ع��راق گفت حاج 
قاسم س��لیمانی در نبرد با گروه تروریستی داعش، 

شجاعانه و شفاف عمل کرد.
هادی العامری با تأکید ب��ر اینکه آمریکا با ارتکاب 
جنایت به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم 
س��لیمانی و ابو مهدی المهندس در فرودگاه بغداد، 
مرتکب جنایتی بزرگ ش��د، تصریح کرد: آمریکا با 

این کار حاکمیت عراق را نیز نقض کرده است.
وی افزود: پاسخ مناس��ب به این جنایت بزرگ نیز 

اخراج نیرو های آمریکایی از عراق است.
العامری گفت: بی احترامی به حاکمیت عراق، خود 
تعرضی آش��کار به حاکمیت این کشور است و این 
نش��ان می دهد آمریکا برای ع��راق و دولت عراق و 
همه نیرو های سیاسی این کشور هیچ ارزشی قائل 

نیست.
العام��ری افزود: معتق��دم بهترین اع��الم وفاداری 
به ش��هیدان -ک��ه ملت عراق به آن وفادار اس��ت- 
اخ��راج نیرو ه��ای خارجی از ع��راق و تحقق کامل 
حاکمیت ملی اس��ت. وی تصریح ک��رد در ابتدای 
حضور داعش��ی ها در عراق هیچ کس��ی در کنار ما 
نب��ود. هم��ه آمریکائی ها ب��ا غرب بودن��د و از آنان 
حمایت و پش��تیبانی می کردند و داعش را انقالب 
عشایر عرب سنی نامیده بودند. العامری گفت حاج 
قاسم س��لیمانی در نبرد داعش، شجاعانه و شفاف 
عمل ک��رد. او در نبرد آمرلی که در محاصره کامل 
تروریست ها بود س��ه بار در این منطقه حاضر شد. 
قاس��م سلیمانی آخرین نفری بود که از تلعفر عقب 

نشینی کرد. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

رایزنی برجامی بورل با وزیر خارجه آلمان 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که به برلین س��فر کرده اس��ت، از 
دیدار خوب خود با وزیر خارجه آلمان و رایزنی درباره برجام و دیگر مسائل 

بین المللی خبر داد.
جوزپ بورل در پیامی توئیتری خبر داد: دیدار خوبی با دوستم هایکو ماس 

وزیر خارجه آلمان داش��تیم. )با هم( درباره مسائل مهم بین المللی و اقدامات 
اتحادی��ه اروپا در حوزه سیاس��ت خارجی صحبت کردیم: کنفران��س برلین درباره 
لیبی، برجام و غرب بالکان. ما به همکاری بسیار نزدیکمان ادامه خواهیم داد«. سفر 
بورل به برلین در حالی انجام ش��ده که او س��ه روز قبل از توافق  تروئیکای اروپایی 
)فرانسه، آلمان و انگلیس( برای تمدید چارچوب زمانی مکانیسم حل اختالف برجام 
)مکانیسم ماشه( خبر داده بود. این سه کشور اروپایی در اقدامی  که ساز و کار حل 

اختالف در چارچوب برجام موسوم به مکانیسم ماشه را فعال کردند.   ایسنا 

تهدید ترامپ علیه مراکز فرهنگی غافلگیر کننده نبود
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ور ب��ا تاکید بر اینکه دیپلماس��ی تهران 
مبتنی بر هویت فرهنگی و تاریخی اس��ت، اظهار داش��ت: من تعجب نکردم 
وقتی ترامپ تهدید به حمله علیه مراکز فرهنگی کرد، کشوری که سابقه اش 

شاید یک بیستم تاریخ هفت هزار ساله تمدن ایران نیست.
سید عباس موس��وی ادامه داد: اگر می گوییم جمهوری اسالمی ایران منادی 

گفت وگ��وی تمدن ها و فرهنگ اس��ت، اگ��ر می بینیم که جمهوری اس��المی ایران 
پیش��نهاد دهنده جهان عاری از خش��ونت و افراطی گری است، اگر ایران همواره بر 
صلح، گفت وگو و تعامل با کش��ورهای دنیا به ویژه همس��ایگان خود تاکید می کند، 
اینها برگرفته از یک پیشینه بسیار قوی و محکمی است که در آن رشد و نمو کرده 
است. موسوی افزود: فردی که جز کاباره و پول، چیز دیگری ندیده و به جز پول و 

برخی تجارت های نامشروع، با چیزهای دیگری تعامل نداشته است.  فارس 

با راه اندازی مکانیزم حل اختالفات برجام مخالفیم
مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه تأکید کرد که این کش��ور با مواضع برخی 
شرکت کنندگان در توافق هس��ته ای با ایران، درباره لزوم راه اندازی مکانیزم 
حل اختالفات در چارچوب برجام هم عقیده نیست و آن را ضروری نمی داند.

سرگئی ریابکوف گفت: این موضع گیری برخی شرکت کنندگان باقی مانده 
در برجام  اس��ت ، مواضع این کش��ورها به خوبی برای ما روشن است، ولی ما 

کاماًل با نظرات آنها موافق نیستیم. این دیپلمات بلندپایه تاکید کرد، روسیه معتقد 
اس��ت که برای فعال شدن این مکانیسم و زمان ش��روع کار، تشریفات خاصی الزم 

است که به طور مستقیم در بند 36 توافقنامه هسته ای با ایران مشخص نشده اند.
پیش از این ، برخی رس��انه های گروهی اخباری به نقل از برخی مقامات رسمی که 
نامشان ذکر نشده منتشر کردند، مبنی بر اینکه یک دوره 15 روزه تعیین شده است 

تا طی آن راه حلی برای اختالفات کنونی پیدا شود.  تسنیم

وزی��ر خارج��ه کش��ورمان ب��ا اش��اره به گس��ترش 
ناسیونالیس��م افراطی و نژادپرستانه در غرب، تاکید 
کرد:  وقیحانه ترین نمونه، اقدامات و اظهارات رئیس 
جمهور رژیم کنونی آمریکا است که مردم و فرهنگ 

ایرانی را تهدید کرده است.
محمدجواد ظریفدر نشس��ت هم اندیشی حفاظت از 
ام��وال فرهنگ��ی ملت ها و میراث جهان��ی از تمامی 
سازمان های مردم نهاد، دس��تگاه ها و عزیزانی تشکر 
و قدرانی کرد که نس��بت به حفظ میراث گذشتگان 
و امانت آیندگان احس��اس مس��ئولیت ک��رده و در 

برگزاری این برنامه ایفای نقش کرده اند.
این دیپلمات عالی با اشاره به جایگاه میراث فرهنگی و 

تمدنی اظهار داشت: مکان ها و آثار فرهنگی - تمدنی، 
شاید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی متعلق به یک قوم 
یا ملت باش��ند، اما از لحاظ نقش��ی که در بازشناسی 
هویت بش��ری و انباش��ت الیه ه��ای تاریخی معرفت 
دارند، متعلق به همگان و فارغ از جغرافیا و مکانند لذا 
شایسته اس��ت از مفهوم میراث مشترک بشری برای 

توصیف این دستاوردهای بشری بهره جوییم.
ظریف با بیان اینکه احترام به آثار فرهنگی و تمدنی، 
در واقع رعایت حرمت انسانی و کرامت ذاتی انسانی 
اس��ت، تصریح کرد: در نقط��ه مقابل، حمله به اموال 
و میراث فرهنگی، حمله به انس��انیت، حمله به روح 
بش��ریت و حمله به تاریخ اس��ت. تالش مش��ترک و 

هم افزایی بین المللی برای صیانت و حمایت از مراکز 
فرهنگی و مظاهر تمدن بش��ری و مقابله با تهدید و 
آسیب رس��اندن به آنها، جامعه جهانی اسناد مهم و 

سازوکارهای قابل توجهی را تدوین کرده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، »کنوانس��یون 1954 
اله��ه در خص��وص حفاظ��ت از ام��وال فرهنگی در 
مخاصمات مس��لحانه«، آسیب به اموال فرهنگی هر 
ملتی را به منزله آس��یب رساندن به میراث فرهنگی 
تم��ام بش��ریت و جرمی نابخش��ودنی در نظر گرفته 
اس��ت. گفتنی اس��ت آمری��کا همچن��ان در رویکرد 
خصمان��ه و جن��گ طلبانه علیه جمهوری اس��المی 

ایران اصرار دارد. ایرنا

ظریف:
دولت آمریکا وقیحانه ترین نمونه نژادپرستی در غرب است

یک نویس��نده آمریکایی، سیاست سه کشور 
اروپای��ی درب��اره برج��ام را »دوروی��ی تکان 
دهن��ده« توصیف کرد و گفت انگلیس، آلمان 
و فرانس��ه حق ندارن��د از ای��ران بخواهند به 
تعهدات��ی پایبند باش��د که خودش��ان زیر پا 

گذاشته اند.
رابرت فانتینا در پاس��خ به این س��وال مطرح 
کرد که فرانس��ه ، انگلیس و آلمان رس��ما ساز 
و کار حل اختالف در توافق هس��ته ای ایران را 
به جریان انداخته اند. ب��ا توجه به پیروی این 
سه کشور از تحریم های ترامپ، این اقدام تازه 
آنه��ا را که وزیر امور خارجه ایران، باج دهی به 
ترامپ خوانده است، چگونه ارزیابی می کنید؟

فانتینا گفت: این س��ه کش��ور با اجرای ساز و 
کار حل اختالف، ری��اکاری تکان دهنده خود 
را نش��ان دادند ک��ه س��رانجام آن، چیزی جز 
شرمس��اری برای آنها در پی نخواهد داش��ت. 
ایران به گواه بازرس��ان  س��ازمان ملل و تایید 
کنگره آمریکا، برجام را کامال اجرا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ نه تنها توافق 
را نقض کرد بلکه  فرانس��ه، انگلیس و آلمان را 
تهدی��د کرد که در ص��ورت پایبندی به توافق، 
تحریم خواهند ش��د. بنابرای��ن، آنها نیز برجام 
را نقض کردند. ایران برای یک س��ال کامل به 

توافق پایبند بود با وج��ودی که هیچ امتیازی 
از آن دریاف��ت نک��رد. پ��س از آن، گام به گام  

فعالیت های هسته ای خود را افزایش داد.
این تحلیلگر مسایل سیاسی تاکید کرد: اینکه 
س��ه کش��ور اروپایی از ایران م��ی خواهند به 
برجام پایبند بماند و همزمان خودشان نقض 
کننده آن هستند، اوج ریاکاری است. اگر این 
سه کشور رهبران قدرتمندی داشتند، در برابر 
تهدی��دات ایاالت متحده مقاومت می کردند و 

به تعهدات خود، پایبند می ماندند.
این نویسنده آمریکایی در پاسخ به این سوال 

که با ادامه نقض برجام از س��وی غرب و عمل 
نک��ردن اروپایی ها به تعهداتش��ان، پیامدهای 
خروج احتمالی ایران از پیمان منع گس��ترش 
س��الح اتمی )ان پ��ی تی( چ��ه خواهد بود؟ 
گفت: س��ران فرانس��ه ، انگلی��س و آلمان از 
احتمال دستیابی ایران به سالح های هسته ای 
می ترسند اما  ظاهرا نمی دانند که ایران از سال 
1798 به کشور دیگری حمله نکرده است. این 
رهبران بهتر است درباره  جنگ افزار هسته ای 
ایاالت متحده نگران باشند، زیرا  تنها کشوری 
است که تاکنون از سالح های هسته ای استفاده 

کرده و  از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، 
ده ها کش��ور را اش��غال کرده است. وی تاکید 
ک��رد: عالوه بر این، جهان باید در مورد جنگ 
افزارهای هسته ای اس��رائیل نگران باشد، زیرا 
یک "اش��غالگر دیو صفت" اس��ت که به خاک 
کش��ورهای دیگر دس��ت درازی کرده اس��ت. 
در واقع برنامه هس��ته ای ای��ران باید در رده 
آخر نگرانی ها  باش��د. این نویسنده آمریکایی 
ادامه داد: اما دولت ایران به خوبی از حق خود 
برخوردار اس��ت که از تم��ام ابزارهای موجود 
برای محافظت از ش��هروندان خ��ود به ویژه با 
توجه به افزایش خصومت آمریکا با ایران، بهره 

برداری کند. ایرنا

گزارش

وزارت امور خارجه در بیانیه ای نس��بت به استفاده جناحی 
از موضوعات ملی هش��دار داد و تاکید کرد: ایجاد دوقطبی 
»مذاکره - عدم مذاکره در شرایط فعلی سیاست خارجی و 
فضای انتخاباتی داخلی، اثرات مخرب بر منافع ملی کشور 

و اعتماد عمومی جامعه خواهد داشت.
وزارت امور خارجه در بیانیه ای درخصوص حواش��ی ایجاد 
ش��ده بعد از مصاحبه وزی��ر امور خارجه با نش��ریه آلمانی 
اش��پیگل اعالم کرد:یکی از اهداف ایاالت متحده آمریکا در 
نبرد دیپلماتیک با جمهوری اس��المی ایران آن اس��ت که 
تصویری جنگ طلب از ایران به نمایش گذارد؛ تصویری که 
چند ده سال برای ایجاد آن از طریق نبرد رسانه ای و جنگ 

روانی تالش کرده بود.
این بیانیه می افزاید: این تصویر نادرست و معارض با ذات نظام 
اس��المی در پی انجام مذاکرات برج��ام برهم ریخت و جهان 
دریافت که امنیتی سازی جمهوری اسالمی ایران یک فرییکاری 
صهیونیستی اس��ت و ایران نه تنها کشوری قانونمدار و دارای 
منطقی روشن و اس��توار است بلکه در صف نخست مبارزه با 

تروریسم و پدیدآوری فضای صلح آمیز در جهان قرار دارد.
وزارت ام��ور خارج��ه با بیان اینکه خ��روج یکجانبه ایاالت 
متحده از مذاکرات برجام و بیان اینکه برجام به سود ایران 
بوده و آمریکا از آن متضرر ش��ده است - ضمن نشان دادن 
ت��وان دیپلماتیک و منطق قوی ای��ران در دفاع از حقانیت 
و مطالب��ات ملت ایران- عمال نش��ان داد ک��ه به واقع این 
ایاالت متحده آمریکاست که به قوانین جهانی و حقوق بین 
الملل وقع��ی ننهاده و گریزان از گفت وگو و ناقض تعهدات 
بین المللی است، تصریح کرده است: با ترور شهید سپهبد 
س��لیمانی قهرمان مبارزه با تروریس��م ب��رای افکارعمومی 
جهان اثبات ش��د که این دولت آمریکا اس��ت که در راس 

حامیان تروریسم در سطح جهانی است.
در بخ��ش دیگری از این بیانیه آمده اس��ت: تمامی تالش 
آمریکا آن اس��ت ک��ه موضع برتر ای��ران یعنی »حمایت از 
مذاکرات قانونی انجام ش��ده در برجام«  را از دس��ت ایران 
خ��ارج کرده و تصوی��ری »ضد مذاک��ره«  از ای��ران را به 
نمایش گذارده و نهایتا میز مذاکره غیرقانونی و تحمیلی را 
جایگزین برجام کند. اقدامی که با قدرت از س��وی رهبری 
معظ��م انقالب نفی و نهی ش��ده که هم��واره مالک عمل 
وزارت خارجه جمهوری اس��المی اس��ت. از این رو تاکید بر 
مذاکرات قانونی در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در 
مقابل مذاکرات خارج از برجام  — که دولت قانون س��تیز 
آمریکا به دنبال آن اس��ت - ضرورت داشته و نباید به هیچ 
وجه این سنگر که از مشروعیت بین المللی برخوردار است، 

به دولت مستکبر و قانون گریز آمریکا وانهاده شود.
وزارت امور خارجه یادآور شده است: تاکید بر اینکه ایاالت 
متحده اگر مایل به مذاکره اس��ت، باید به س��ر میز مذاکره 
کمیس��یون مش��ترک برجام که خ��ود آن را ت��رک کرده 

بازگشته و تمامی تحریم ها و اقدامات غیرقانونی انجام شده 
را لغ��و و جبران کند - در صورت انجام - شکس��ت مطلق 
آمریکا در صحن��ه بین المللی و دال بر قدرت برتر ایران در 
صحن��ه دیپلماتیک خواهد ب��ود. بنابراین چنین رویکردی 
باید با قدرت پیگیری ش��ده و نبای��د اجازه دهیم آمریکا از 

وضعیت موجود که خواهان گریز از آن است خارج شود.
در ای��ن بیانی��ه تصری��ح ش��ده اس��ت: برخ��الف بعض��ی 
سوءبرداش��ت ها، این موضع نماد قدرت ای��ران بوده و این 
ایاالت متحده اس��ت که مایل اس��ت به لطایف الحیل میز 

برجام را که برای خود تله می داند، برهم زند.
این بیانیه می افزاید: وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
وظیفه دفاع از کیان و حیثیت جمهوری اسالمی با بهره گیری 
از توانمندی ه��ای حقوقی و دیپلماتیک را برعهده دارد و در 
عرص��ه بین المللی نیز با ات��کاء به حمایت  ها و رهنمودهای 
راهبردی مقام معظم رهبری توانسته است هم دوش با محور 
مقاوم��ت اقتدار جمه��وری اس��المی را در منطقه و جهان 
علیرغم فشارها و تالش های غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا 
به نمایش گذارد؛ وظیفه ای که بدون توجه به هر فشاری از 

هر سو با قدرت به انجام خواهد رسانید.
وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه گاه به دلیل عدم اطالع 
از پیچیدگی ها و نیز تصمیمات متخذه از س��وی نهادهای 
فرادس��تی، برداشت هایی نادرس��ت از عملکرد وزارت امور 
خارجه ترویج می ش��ود که متاس��فانه مورد سوءاس��تفاده 
رس��انه ها و نهادهای سیاس��ی بدخواهان ایران زمین قرار 
می گی��رد، خاطرنش��ان کرده اس��ت: وزارت ام��ور خارجه 
جمهوری اس��المی ای��ران ضمن تقدیر از حساس��یت های 

عالقمن��دان به آرمان های انقالب و به��ره بردن از نقدهای 
کارشناسی انجام ش��ده، وظیفه خود می داند یک بار دیگر 

نسبت به استفاده جناحی از موضوعات ملی هشدار دهد.
در پایان این بیانیه آمده است: ایجاد دوقطبی »مذاکره - عدم 
مذاکره«  در شرایط فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی 
داخلی، اثرات مخرب بر منافع ملی کش��ور و اعتماد عمومی 
جامعه خواهد داش��ت و کس��انی که برای مطامع انتخاباتی 
زودگذر منافع و س��رمایه های ملی را قربانی می کنند مسلما 

در برابر خدا، مردم و تاریخ باید پاسخگو باشند. 
در پی مصاحبه محمد جواد ظریف با نشریه  آلمانی اشپیگل 
درباره روابط ایران و آمریکا و تحریف این صحبت ها از سوی 
ترامپ در توییتر، موجی از واکنش ها را در میان مخالفان و 

منتقدان دستگاه دیپلماسی و دولت به وجودآورده است.
بیانیه وزارت خارجه کش��ورمان در حالی مطرح می ش��ود 
که قبل از آنک��ه آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان علناً در توئیتر خ��ود اذعان کند که واقعاً چنین 
سخنی را در گفت وگو با اشپیگل آلمان مطرح کرده، تقریباً 
هیچ کس، حتی منتقدان سرس��خت او هم باور نمی کردند 

که چنین افتضاحی به بار آمده باشد.
همه منتظ��ر بودند آق��ای ظریف چنین موضعی را رس��ماً 
تکذیب و اعالم کند که اشپیگل مصاحبه را تحریف کرده و یا 
دست کم حرف های او را دقیق منتشر نکرده است، این انتظار 
به ویژه پس از آنکه ترامپ با توئیتی تحقیرآمیز که هر ایرانی 
باشرافتی �� از هر مسلک و سلیقه و آیینی �� را آزرده خاطر 

می کرد، آقای ظریف را خطاب قرار داد، تشدید شد.
تقریب��اً همه احتمال می دادند که آقای ظریف با اش��اره به 

تحریف سخنانش در اشپیگل هم قلب های آزرده ایرانیان را 
التیام ببخشد و هم تودهنی الزم را به ترامپ بزند و بگوید 
"آن س��خنی که تو در پاس��خش ما را تحقیر کردی اساساً 
وجود خارجی ندارد"؛ اّما متأس��فانه و در کمال حیرت، این 
مصاحبه وجود داش��ت! ظریف در توئیتی که در پاس��خ به 
توئیت ترامپ منتش��ر کرده بود، نوش��ت ک��ه ترامپ بهتر 
است کامنتهایش در حوزه سیاست خارجی و تصمیماتش 
را ب��ر پای��ه واقعیت ها بنا کند و نه تیتره��ای فاکس نیوز یا 

مترجمین فارسی اش!
آق��ای ظریف برای آنکه همه بدانند او دقیقاً چه گفته اس��ت 
تصویر آن بخش جنجال برانگیزش در مصاحبه با اش��پیگل را 
روی صفحه اش در توئیتر قرار داد و از دیگران خواست که آن را 
با دقت بخوانند! و مع االسف او همه آن چیزی را که نباید گفته 
می شد گفته بود، و بدتر از آن این که حتی در سؤال خبرنگار 
اش��پیگل تصریح ش��ده بود که "آیا »بعد از قتل )ترور( قاسم 
سلیمانی« شما احتمال گفتگو با آمریکا را منتفی می دانید؟"، 

و آقای ظریف در کمال تعجب گفته است که خیر!
احتماالً تنها نکته ای ک��ه جناب ظریف در همه تقالهایش 
پیرو حاشیه س��از ش��دن این مصاحب��ه می خواهد روی آن 
تأکید کند آن اس��ت که "اگر آمریکا گذشته اش را تصحیح 
و تحریم ه��ا را بردارد ما در قال��ب همان 1+5 برجام با آنها 
مذاکره می کنیم"! هرچند در این گفتگو اش��اره ای به 5+1 
نشده بلکه گفته شده "ما همچنان پشت میز مذاکره هستیم 
}و این آمریکایی ها هس��تند که آن را ترک کرده اند{؛ اگر 
آنه��ا تحریم را بردارند و گذش��ته را تصحیح کنند مذاکره 
می کنیم"! و از قضا آقای ظریف تأکید هم کرده که برایشان 
هیچ تفاوتی نمی کند که در کاخ س��فید چه کس��ی نشسته 

باشد، ترامپ یا اوباما یا هر کس دیگری!
اگر جناب وزیر امور خارجه قبل از 13 دی به خواب رفته و 
در همان لحظه مصاحبه با اشپیگل هم از خواب بیدار شده 
باش��د، باز هم قاعدتاً از سؤال خبرنگار اشپیگل باید متوجه 
ش��ده باشد که حاج قاس��م سلیمانی توس��ط آمریکایی ها 
ترور ش��ده اس��ت)! ( لذا اساس��اً امکانی ب��رای آمریکایی ها 
به منظ��ور جبران چنی��ن ترور ناجوانمردان��ه  و خباثت آلود 
و جنایتکاران��ه ای وج��ود ن��دارد، بنابراین ای��ن جمله که 
"آمریکایی ها گذشته ش��ان را اصالح کنن��د"، دقیقاً با کدام 

عقل حتی متوسط به پایین جور درمی آید؟
نکته بعدی، کوچک کردن واقعیت های دنیا در حد همان دنیای 
کوچک و صدالبته وارونه آقای ظریف و برخی دوس��تانش از 

جمله شخص آقای رئیس جمهور در دولت است.
بعد از ترور حاج قاس��م س��لیمانی اتفاقات بسیار بزرگی در 
جهان به وقوع پیوس��ته و آن چنان که در پیام رهبر معظم 
انقالب به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا 
نیز درج ش��ده بود، این حوادث از س��ربرآوردن یک پدیده 

یکتا در دنیا خبر می دهند.
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دوقطبی مذاکره - عدم مذاکره اثرات مخرب بر منافع ملی دارد
در بیانیه وزارت امور خارجه تاکید شد؛

دورویی تکان دهنده، روایت نویسنده آمریکایی از رفتار برجامی اروپا


