
پیام مردم عراق در تظاهرات گسترده 
»شهادت و حاکمیت« 

نماینده فراکسیون پارلمانی الصادقون، درباره پیام 
اصلی تظاهرات گسترده مردمی تحت شعار شهادت 
و حاکمیت که امروز درس��الروز شهادت فرماندهان 
مقاومت در بغداد و چند استان دیگر برگزار خواهد 

شد، توضیح داد.
محمد البلداویگفت: ه��دف از این تظاهرات بزرگ 
که در بغداد و س��ایر اس��تانهای عراقی در س��الروز 
شهادت فرماندهان پیروزی برگزار خواهد شد، اعالم 
مخالف��ت مردم عراق با حض��ور نیروهای آمریکایی 
در ع��راق اس��ت و به منزله یک س��یلی به  صورت 
دولت شکس��تخورده ترامپ است. البلداوی تصریح 
کرد: تظاهرات امروز یک پی��ام مردمی خواهد بود 
که فحوای آن درخواس��ت حفظ حاکمیت کشور و 
انتقام خون همه ش��هدا است و بیانگر احساس ملی 
حقیقی ملت ع��راق در رد حضور نیروهای خارجی 

در خاک کشورشان است. ایسنا 

رژیم آمریکا و داعش همرزمانی در 
یک جبهه هستند

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران همزمان 
با نخستین سالگرد ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد 
قاس��م س��لیمانی توس��ط رژیم آمری��کا در صفحه 
توئیترش اعالم کرد: این یک واقعیت مستند است 
که ترامپ هم به آن اذعان کرده اس��ت، که آمریکا 
در رشد تروریس��م در منطقه ما نقشی اساسی ایفا 

کرده است، از القاعده گرفته تا داعش.
در این پیام توئیتری آمده اس��ت: تعجبآور نیس��ت 
که داعش برای ترور سردار سلیمانی توسط ایاالت 

متحده هورا کشید: همرزمانی در یک جبهه.
 صداوسیما 

اخبار

پدر خوانده های تروریسم بدانند 
اندیشه و مکتب سلیمانی در همه 

جهان باقی است
دفتر حفاظ��ت منافع جمهوری اس��المی ایران در 
قاهره در نخس��تین سالگرد ش��هادت شهید قاسم 
س��لیمانی اعالم ک��رد: پدرخواندههای تروریس��م 
بدانند اندیش��ه، مکتب و لشکر س��لیمانی نه فقط 
در ایران، بلکه در کل جهان باقی اس��ت و تردیدی 
نیس��ت که اهداف او به زودی محقق خواهد شد و 

هرگز آسوده نخواهید بود.
دفتر حفاظ��ت منافع جمهوری اس��المی ایران در 
قاهره امروز )ش��نبه( همزمان با نخس��تین سالگرد 
شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق 
نیروی قدس س��پاه پاسداران در توئیتی اعالم کرد: 
سلیمانی رفته اس��ت، اما پدرخواندههای تروریسم 
بدانند اندیش��ه، مکتب و لشکر س��لیمانی نه فقط 
در ایران، بلکه در کل جهان باقی اس��ت و تردیدی 
نیست که اهداف سلیمانی به زودی محقق خواهد 
شد و برغم شهادت او، هرگز آسوده نخواهید بود و 

خواب راحت از چشمانتان سلب میشود.
 بامداد روز جمعه س��یزدهم دی ماه ۱۳۹۸  )سوم 
ژانویه ۲۰۲۰( ساعاتی پس از انتشار اخباری مبنی 
بر اصابت موشک به دو خودرو در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، حشد الشعبی عراق از شهادت سپهبد قاسم 
س��لیمانی و »ابومهدی المهن��دس« معاون رئیس 
س��ازمان الحش��د الش��عبی عراق در حمله هوایی 
آمریکا خبر داد و ساعتی بعد سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی این خبر را تأیید کرد.
در پ��ی این خب��ر، وزارت دفاع آمری��کا )پنتاگون( 
مس��ئولیت ت��رور ش��هید س��لیمانی و ابومه��دی 
المهن��دس را بر عهده گرف��ت و در بیانیهای اذعان 
ک��رد که این ترور به دس��تور رئیس جمهور آمریکا 

صورت گرفته است. 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پس از این 
اقدام تروریس��تی مدعی شد که سردار سلیمانی در 
ح��ال برنامهریزی برای حمالت علی��ه دیپلماتها و 
نظامیان آمریکایی بود و خودش دستور ترور سردار 
س��لیمانی را صادر کرده است.  در همین خصوص 
نیز سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
اخیرا در اظهاراتی تصریح کرد که جمهوری اسالمی 
ایران همانگونه که بارها اعالم کرده اس��ت پیگیری 
حقوق��ی بینالملل��ی در ارتباط با ت��رور مجرمانه و 
بزدالنه سردار س��لیمانی را در تمامی سطوح ادامه 
خواهد داد و این اقدام تروریس��تی را نه میبخشد و 

نه فراموش میکند. باشگاه خبرنگاران  

از نگاه دیگران 

گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی معتقد اس��ت؛ در 
حقیقت اقدامی که آمریکاییها برای به پیروزی رس��یدن در 
ای��ن عملیات اخیر به کار بردند در وهله اول توس��ط ملت 
ایران با اس��تفاده از آگاهی کامل و تجربیات 4 دهه پس از 
پیروزی انقالب اس��المی و همچنین اعتماد به آمادگیهای 
کامل بخش دفاعی و نیروهای مسلح مقتدر ایران منجر به 

شکست شد.
تح��رکات نظامی مش��کوک آمریکایی ه��ا را در منطقه و 
خلی��ج فارس از یک س��و و و خروج یکباره ن��او هواپیما بر 
آمریکایی از منطقه تنها یک دلیل میتواند داشته باشد آن 
هم اینکه با خروج این ناو هواپیمابر آنها اقدام به فرار کردند 

و تهدیداتشان پوچ و بلوف بود.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که آمادگی و واکنشهای 
جدی و قاطعانه مقامات رس��می جمهوری اسالمی ایران و 
فرماندهان ارش��د نظامی تاثیر مهمی بر پشیمان شدن آنها 

از ادامه دادن این نمایش کذایی تحرکات نظامی داشت.
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارج��ی در گفت وگ��و با سیاس��ت روز در خصوص بازی 
رس��انهای آمریکا با ه��دف کذایی جنگ علیه کش��ورمان 
گف��ت: مروری ب��ر تحوالت اخیر در منطقه غرب آس��یا به 
وی��ژه در خلیج فارس نش��ان از شکس��ت دوب��اره عملیات 

روان��ی آمریکا از ملت ایران دارد؛ این شکس��ت میتواند در 
چارچ��وب شکس��تهای عملیات روانی کاخ س��فید و باعث 
افزایش شکاف بین این مقامات و فرماندهان ارشد پنتاگون 

محسوب گردد.
وی افزود: در حقیق��ت اختالف فی مابین نهادهای نظامی 
و امنیت��ی آمریکا ش��رایط دش��واری را برای این کش��ور و 
کش��ورهای همپیمان آن در منطقه غرب آسیا و همچنین 
خلیج فارس ایجاد نموده اس��ت؛ از این رو مناس��ب اس��ت 
کارش��نان سیاسی، ژئوپولوتیک، عملیات روانی و همچنین 
اصح��اب رس��انه اتفاقات اخیر در این ح��وزه جغرافیایی را 
ب��ه خوبی م��ورد تجزیه و تحلیل ق��رار داده و به وس��یله 

دستاوردهای اخذ شده از آن در مقابل توطئههای رنگارنگ 
آینده این کش��ور که با ریاس��ت جمهوری احتمالی بایدن 
تع��داد آن افزایش خواهد یافت و به دیگ��ر حوزهها مانند 
اقتصادی، اجتماعیف فضای س��ایبری، حقوق بش��ر و چند 
حوزه دیگر س��رایت خواهد یافت توجه ویژه صورت گیرد و 

طراحیهای الزم برای مقابله با آنها انجام گردد. 
صدرالحسینی گفت: نباید فراموش کرد که ملت ایران پس 
از گذش��ت 4۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی به قدرتی از 
آگاهی و بصیرت سیاس��ی رسیده است که دیگر در مقابل 
حرک��ت چند ناوچه، ناو و ناو هواپیمابر و پرواز هواپیماهای 
ب5۲ که در حال حاضر از سیس��تم های امنیتی، دفاعی، 

مخابراتی و بمب ریزی دقیق و س��نگینی برخوردار اس��ت 
وحش��ت نکند و در زمین بازی بازیگران حرفهای که فریب 
افکار عمومی و جنگ شناختی و جنگ روانی یدی طوالنی 

دارند، فریب نخورد.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: در حقیق��ت اقدامی که 
آمریکاییها برای به پیروزی رسیدن در این عملیات اخیر به 
کار بردند در وهله اول توسط ملت ایران با استفاده از آگاهی 
کامل و تجربی��ات 4 دهه پس از پیروزی انقالب اس��المی 
و همچنی��ن اعتماد ب��ه آمادگیهای کام��ل بخش دفاعی و 

نیروهای مسلح مقتدر ایران منجر به شکست شد. 
به باور این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی؛ در این 
میان علیرغم تالشهای متعدد مراکز همسو با این عملیات 
شناختی، مانند مرکز اعتدال ساکنان مفلوک قرارگاه اشرف 
در فرانسه و آلبانی و همچنین مرکز تخریب گر و دروغ ساز 
مس��تقر در تل آویو، مردم ایران به زندگی معمولی خویش 
ادام��ه داده و بدون تأثی��ر پذیری از ای��ن اقدامات مخرب 

سیلی محکمی به گوش مستاجران کاخ سفید نواختند.
صدرالحسینی گفت: پیشنهاد میگردد نهادهای مسئول در 
این مورد گ��زارش کاملی از اقدامات دش��من و مرتجعین 
منطقهای آنها به همراه واکاوی دقیق از اقدامات ملت فهیم 
و با بصیرت ایران اس��المی بطور مستند تهیه و در قالبهای 
گزارشهای رس��انهای تأثیر گذار به سمع و نظر ملت ایران 

برسانند. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته در این گزارش نویسی مستند 
بای��د به کارهای بیتأثیر و پر هزینه چند کش��ور منطقهای 
که به دریافت نش��ان »گاو ش��یرده آمریکا« مفتخر شدند 
نیز بطور کامل پرداخته ش��ود؛ به نظر میرسد طرح همین 
س��واالت در روزنامه سیاس��ت روز اولی��ن گام مهم و قابل 

تقدیر در این راستا محسوب می گردد.

ارزیابی صدرالحسینی از تحرکات نمایشی واشنگتن در منطقه:

توان دفاعی ایران، آمریکا را وادار به فرار کرد

ابراز امیدواری عراقچی به امضای سند جامع ایران و افغانستان 
سند جامع همکاری راهبردی ایران و افغانستان با حضور معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران در مش��هد مورد بررسی قرار گرفت. سید عباس عراقچی 
در این نشست با تاکید بر حل بسیاری از مسائل در جریان مذاکرات سند 
جامع همکاری راهبردی میان ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد در آینده 

نزدیک، این اتفاق مهم صورت گیرد. وی گفت: کشورهای ایران و افغانستان 
با احترام بر اصل قانون اساس��ی دو کش��ور و احترام به حاکمیتهای خود، آینده 

روش��نی در همکاریهای همه جانبه خواهند داشت. معاون وزیر امور خارجه ایران با 
اش��اره به نقش مراکز مطالعاتی در سیاس��ت خارجی، افزود: اندیشکدههای فعال در 
ح��وزه روابط خارجی باید همصدا با حاکمیت و جریان منافع ملی، حرکت رس��می 
سیاست خارجی را جهت دهی و تاحد بسیار به برآورده ساختن نیازهای پژوهشی و 

عملیاتی دستگاههای مرتبط با مسائل خارجی، کمک کنند. فارس 

روابط میان شهید سلیمانی و حماس عمیق بود
یکی از رهبران جنبش حماس با تمجید از حمایت های سردار سلیمانی 
روابط میان شهید سلیمانی و رهبران نظامی و سیاسی حماس را عمیق 

توصیف کرد.
اس��امه حمدان در ادامه خاطرنش��ان کرد: شهید سلیمانی نقش مهمی 

در ایجاد صفوف مجاهدان و رزمندگان مقاومت در منطقه برای مقابله با 
اشغالگران و مستکبران ایفا کرد.

وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود تاکید کرد: ژنرال قاآنی به دور از تالش 
های شهید سلیمانی در حمایت از مقاومت به ویژه فلسطین نیست.

اس��امه حمدان همچنین گفت: س��ردار س��المی به ما گفت که موضع ایران در 
حمای��ت از مقاومت ثاب��ت خواهد ماند و ما به جمهوری اس��المی ایران اعتماد 

داریم. فارس

شهید سلیمانی همدم همه رزمندگان یمنی بود
ابراهیم الدیلمی گفت: یمن بخش جدانش��دنی جبهه مقاومت اس��ت و 
شهید س��لیمانی همدم همه رزمندگان یمنی بود. ابراهیم الدیلمی طی 
سخنانی در مراسم سالگرد ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس همراهان شهیدش��ان، گفت: واش��نگتن به عن��وان ام رذایل 

مرتکب جنایت قرن ش��د و از ماهیت جنایتکارانه خود پرده برداشت. وی 
افزود: یمن بخش جدانش��دنی جبهه مقاومت است و شهید سلیمانی همدم 

همه رزمندگان یمنی بود. س��فیر یمن در تهران بیان کرد: ش��هید سلیمانی سرباز 
ناش��ناخته و در عین حال شناخته ش��ده در آن واحد بود.الدیلمی تاکید کرد: قطار 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه میزان خسارتی که امت اسالمی با 
فقدان شهید سلیمانی متحمل شد را نشان میدهد.وی افزود: شهید سلیمانی محور 

ثقل و اتکا در جبهه مقاومت ضد طرحهای صهیونیستی-آمریکایی بود. مهر 
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 ای�ن روزها خبرهایی درباره آرایش�های جنگی در 
منطقه به گوش میرس�د و واکنش�هایی هم ش�ما در 
این زمینه داش�تید و اخیرا نیز آقای ظریف با همتای 
قطری گفتوگویی تلفنی داش�ت و مسؤولیت عواقب 
هرگون�ه ماجراجویی احتمالی را بر عهده واش�نگتن 
دانست. آیا با توجه به این شرایط شما احتمال وقوع 
درگیری و خبطی را در روزهای پایانی حضور ترامپ 
در کاخ سفید از س�وی آمریکا یا رژیم صهیونیستی 

میدهید؟ 
برخی از اینها گزارش س��ازی و خبرسازی بود، ولی برخی 
از آن به صورت واقعی اس��ت. آنچه به رژیم اشغالگر قدس 
مرتبط اس��ت این است که این رژیم خوب  میداند که اگر 
کس��ی به خطوط قرمز ایران نزدیک ش��ود، ج��واب ایران 
کوبنده خواهد بود. ما در مورد امنیت ملی، امنیت و منافع 
ملت ایران نه مس��امحه میکنیم و نه با کسی مصالحه. این 

پاسخ همیشگی ما بوده و در عمل نیز نشان دادهایم.
اما در مورد تحرکات آمریکا، برخی شیطنتها و نشانههایی را 
دیده و میبینیم که تحرکات شطینتآمیزی هستند. به طور 
مستقیم و بدون هیچگونه پرده پوشی گفتیم که مسؤولیت 
عواقب هرگونه ماجراجویی با آمریکاست. ما قطعا به دنبال 
تنش نیستیم، اما در عین حال در دفاع از منافع خود کامال 
جدی هس��تیم. این موض��وع را از طریق مج��اری خود به 
اطالع واش��نگتن رساندیم و به منطقه هم گفتهایم که باید 

مراقبت کنند در دام توطئهها و شیطنتها نیفتند.
اینک��ه واقعا رژیم فعلی در کاخ س��فید چه اقدام و نیتی را 
ممکن اس��ت در سر داشته باش��د آنقدر اهمیت ندارد که 
م��ا در خصوص پاس��خ خود مطمئن هس��تیم. ما برای هر 
س��ناریویی آمادهایم و در همه ابعاد س��ناریوهای مختلف 
بررسی شده است. ما آغاز کننده هیچ چیزی نخواهیم بود. 
اما پاس��خ ما قطعی، یقینی و محکم خواهد بود. امیدواریم 
بیش از این به میراث ش��ومی که از خود باقی گذاشتهاند، 
چیزهای ش��وم دیگری اضافه نکنند. ش��مارش معکوس��ی 
که برای اخراجش��ان از کاخ س��فید آغاز ش��ده را به نوعی 
آبرومندان��ه تر تمام کنند. همین میراث ش��ومی که به جا 

گذاشتند برای کل تاریخ ایاالت متحده کفایت میکند.
 درباره هیأت عراقی به ریاس�ت مشاور نخستوزیر 

عراق که اخیرا سفری به ایران داشت قباًل توضیحاتی 
عن�وان کرده بودید. برخی از رس�انههای غربی ادعا 
کردن�د که این س�فر در این راس�تا انجام ش�ده که 
عراقیها به ایران هش�دار بدهند ک�ه از طریق عراق 
اقدامی علیه مناف�ع آمریکا در منطقه صورت ندهد. 

آیا این ادعاها را تأیید میکنید؟
ما با عراق روابط بس��یار خوبی در س��طوح مختلف داریم. 
این س��فر هم س��فری در حوزه رایزنیهای مختلفی بود که 
داش��تیم. این هیأت به دعوت م��ا آمدند و آخرین تحوالت 
منطق��ه و عراق را مرور کردی��م. نه؛ به صورت اینکه پیامی 
آورده باش��ند یا پیام��ی از ایران ببرند، ن��ه الزم بوده و نه 

ضروری. ما بارها به صراحت مواضع خودمان را گفتهایم.
آنچ��ه در ع��راق اتفاق افت��اد و حمله به اماکن مس��کونی 
و دیپلماتی��ک رخ داد کام��اًل مردود اس��ت. باره��ا اماکن 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در ذیل بیتوجهیها و به 
واسطه برخی تحریکات شیطنتآمیز مورد تعرض قرار گرفته 
است و همان موقع اعالم کردیم دولت عراق به عنوان دولت 
میزبان باید مس��ؤولیت حفظ اماکن دیپلماتیک را بپذیرد. 
همزمان با اینکه این اقدامات مردود است، شیطنتهایی که 

ایاالت متحده در عراق صورت میدهد، محکوم است. 
ریش��ه ناامنی در عراق، حضور ایاالت متحده در آنجاست و 
به نظر میرس��د تا موقعی خواس��ت ملت عراق برای خروج 
اشغالگران محقق نشود، ثبات و امنیت به عراق بازنمیگردد. 
تصمیم پارلمان ع��راق بوده که ایاالت متحده باید از عراق 
خارج ش��ود. معتقدیم زمانی که چکمه پوشان آمریکایی از 
عراق خارج شوند، روزی خواهد بود که مردم عراق میتوانند 

امنیت بومی خود را برای کشور خودشان تأمین کنند. 
  درباره پیامی که ایران بعد از شهادت سردار قاسم 
سلیمانی از طریق شورای همکاری خلیج فارس برای 
عربستان سعودی ارس�ال کرد، آیا سعودیها پاسخی 
دادند و آیا بعد از انتخاب بایدن پیامی از سوی ریاض 
برای ایران آورده شده است. این سؤال همواره مطرح 
است که چرا بهرغم اینکه ایران بارها از آمادگی خود 
برای گفتوگو با عربس�تان س�خن گفته و در باغ سبز 
نش�ان داده، ریاض پاسخی نداده و به همان سبک و 
سیاق قبل و رویکرد خصمانه خود ادامه داده است؟

سیاست ما در قبال منطقه و عربستان سعودی یک سیاست 
کامال پیوس��ته و بدون سکته بوده است. سیاست ما همواره 
این بوده که کش��ورهای منطق��ه باید بتوانن��د با همدیگر 
موضوعات منطقهای را جلو ببرند. مادامی که برخی کشورها 
در منطقه تص��ور میکنند برای امنیت خودش��ان میتوانند 
دهها میلیارد سالح خریده و به امنیت برسند و فکر میکنند 
به ضرر کش��ور، مردم خودشان و مردم منطقه روابطی را با 
ایاالت متحده و برخی کشورها و رژیمهای متجاوز به منطقه 
برقرار کنند تا برای خود مشروعیت و امنیت بیشتری بخرند 
و تا زمانی که این برداشتها وجود دارد، فکر میکنیم منطقه 

و روابط ما دچار این مشکالت است.

سیاست ما تداوم دار بوده و نظرمان این است که عربستان 
س��عودی ه��ر چه زودتر دس��ت از اش��تباه محاس��باتی و 
سیاستهای غلط و جنگ یمن و دخالت در امور کشورهای 
همس��ایه بردارد و محاصره قطر را پایان دهد و فعالیتهای 
مراکز س��لفیگری و وهابیگری را متوقف کند و منابع مالی 
خ��ود را در اختیار افراطیون نگ��ذارد. هر چه زودتر چنین 
اقداماتی را متوقف کند، هم برای خودش بهتر اس��ت و هم 
برای منطقه. ما آمادگی داریم و از روز اول آمادگی داشتیم 

و کماکان نیز آمادگی داریم.
ه��ر پیامی دریافت کردیم بدون فوت وقت پاس��خ دادیم و 
آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری با دید باز پاس��خ دادند 
و س��فری به کویت داشتند و نکاتی را مطرح کردند. دعوت 
و آغوش ما باز اس��ت که اینها به مس��یر درست بازگردند. 
مس��یر درست، مس��یر همکاری در منطقه است، نه دست 
دراز کردن برای خرید امنیت از نیروهایی که منشأ ناامنی 

در منطقه هستند.
 چق�در احتمال میدهید جو بایدن به برجام برگردد 
و اگر بازنگردد چه اتفاقی برای این توافق رخ خواهد 

داد؟
این آخرین ش��انس حفظ برجام اس��ت. برای اروپا و برای 
کس��انی که فکر میکنند برجام چارچوبی برای دیپلماسی 
بوده، آخرین ش��انس است. بایدن اعالم کرده که به برجام 
بازمیگ��ردد و فضای انتخاباتی ب��رای دولت آتی آمریکا هم 
تمام شده اس��ت. در فضای انتخاباتی حرفهایی زده میشد 
و برخ��ی پیامهای متضاد از کارزار انتخاباتی بایدن دریافت 
میشد. آنچه امروز به صورت مداوم میشنویم برگشت بدون 
قید و شرط به برجام را مطرح میکنند.معتقدیم آمریکا باید 
به تعهداتش ذی��ل قطعنامه ۲۲۳۱ تماما عمل کند. ما هم 
اع��الم کردیم در صورتی که طرف مقابل به صورت مؤثر - 
یعنی منظور ما امضای یک ورق نیست - به برجام برگردد، 
ما هم تمام��ی اقداماتمان که اقدام کاهش��ی در چارچوب 
برجام بوده را برمیگردانیم. اما این روزی اتفاق خواهد افتاد 

که اجرای مؤثر برجام اتفاق بیفتد.
اینها کامال روشن است. تمام تعهدات ایاالت متحده روشن 
و مکتوب اس��ت و برج��ام هیچ بندی را ب��ه آینده موکول 
نکرده اس��ت. اگر برجام این همه صفحه و بند دارد، به این 

خاطر است که هیچ اعتمادی بین ما نبوده است.
اگ��ر دو نفر به هم اعتماد داش��ته باش��ند میگویند این را 
خریدیم و فروختیم. دو نفری که به هم اعتماد ندارند تمام 
حاالت را مینویس��ند. برجام بر اس��اس عدم اعتماد مطلق 
نوشته شده است. ما نسبت به ایاالت متحده فقدان اعتماد 
داریم و در این ماهها و سالها این فقدان اعتماد بیشتر شده 
و دیوار بی اعتمادی بلندتر شده است و آمریکا باید اعتماد 
م��ا را جلب کند، نه روی کاغذ، بلک��ه آمریکا باید در عمل 
نش��ان دهد که به تعهداتش عمل میکند و ما هم به عنوان 
کش��وری که بارها ثابت کردهایم، س��خت مذاکره و سخت 
امضا میکنیم، ولی دقیق اجرا میکنیم، یک بار دیگر مجدد 

ب��ه دنیا نش��ان خواهیم داد آنچه را ما امض��ا میکنیم، پای 
آن هس��تیم، ولی مطلقا بدون اجرای کامل برجام از طرف 

آمریکاییها، این طرف اتفاقی نخواهد افتاد.
  آیا اجرای مؤثر ک�ه میفرمایید همان اجرای کامل 
اس�ت؟ اگر برفرض بایدن به ۵۰ درصد تعهدات عمل 
کن�د و ۵۰ درص�د دیگ�ر را ب�ه بعد از آمادهس�ازی 
زمینهها و زیرس�اختهای مالی و غی�ره موکول کند، 

موضع وزارت خارجه چه خواهد بود؟
موضع ما کاماًل روش��ن است. اجرای کامل در مقابل اجرای 
کام��ل. اگ��ر روز اول دولت آقای بایدن ی��ا روز دهم یا روز 
بیستم، او چیزی را امضا کند ما هم نهایت در اینجا چیزی 
را امض��ا میکنیم. وقتی میگوی��م اجرای مؤثر، یعنی ما باید 
به صورت مؤثر ببینیم تحریمهایی که تعهد ش��ده برداشته 
شده اس��ت و طرف مقابل اجرا میکند. اجرای طرف مقابل 
هم برای ما روش��ن اس��ت و دیگر روی کاغذ نیس��ت. اگر 
توانس��تیم نفت خود را بفروشیم و پولش را برگردانیم؛ اگر 
توانس��تیم به راحتی صادرات و واردات خود را انجام و اگر 

مراودات بانکی آغاز شد، اینها برای ما کامال روشن است.
 ب�ا توجه به ش�ناختی که آقای ظری�ف و بایدن از 
همدیگ�ر دارن�د، آیا بین آنها پیامی رد و بدل ش�ده 

است؟
مطلق��ا هی��چ پیامی بی��ن آقای ظری��ف و بای��دن نرفته و 
نیامده اس��ت. آقای ظریف در نیویورک که بودند بس��یاری 
از سناتورها را میشناسند و در هر سفری که تشریف بردند 
مالقاتهایی را با س��ناتورها به درخواس��ت آنها داش��تند و 
آنهایی که با فضای بینالمللی آش��نا هس��تند میدانند اینها 
امر مرس��ومی است. ولی به صورت واقعی عرض میکنم، ما 
هرگاه دولتی مستقر شود و ما رفتار آن را ببینیم، متناسب 
با آن عمل میکنیم. در خصوص دولت آتی آمریکا نیز نکات 
ما به صورت علنی گفته ش��ده است. برجام چارچوبی است 
که دولت آتی آمریکا باید نشان دهد مسیر غلط گذشته را 
اصالح کرده اس��ت. از گذشتهاش درس گرفته و به اصالح 
آن پرداخته است. این مسیری است که باید در واقع ببینیم 
و اگر در واقع ببینیم که به معنای اجرای کامل تعهداتشان 

هست، پاسخ ما نیز اجرای کامل تعهداتمان است.
آنچه موضع ماست فقط چارچوب برجام است

 بع�د از نشس�ت اخیر وزرای خارج�ه ایران و گروه 
۱+۴ مباحثی در یکس�ری روزنامههای غربی از جمله 
وال اس�تریت ژورنال مطرح ش�د که به نظر میرس�د 
مباحثی که اروپ�ا به دنبال تحقق آن بود مثل برجام 
منطقهای و ... را کنار گذاشته و به نوعی عقب نشینی 

کردهاند؟
ما هیچ وقت جلو رفتنی را از آنها نپذیرفتهایم که االن عقب 
نشینی بپذیریم. اینکه آنها یک روزی بگویند یا نگویند، به 
خودشان مربوط اس��ت. آنچه موضع ماست فقط چارچوب 
برجام است. آنها اول باید نشان دهند میتوانند تعهداتشان 

را در برجام انجام دهند یا خیر.

  خطیب زاده: 

پیامی بین ظریف و بایدن 
رد و بدل نشده است

سخنگوی دس�تگاه دیپلماسی در مصاحبه با فارس تاکید 
کرده اس�ت که هیچ پیامی بین ظری�ف و بایدن رد و بدل 

نشده است، شرح این مصاحیه در ذیل آمده است.


