11

ایرانوجهان

www.ebtekarnews.com

خبر

اخبار

درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بار دیگر از سر گرفته شد

ترامپ قاضی «ایمی برت» را
نامزد دیوان عالی کرد

رئیسجمهوری آمریکا شنبه رسما «ایمی
برت» را برای قضاوت در دیوان عالی جنجالی
نامزد کرد .حال کمتر از شش هفته مانده به
روز انتخابات ،ترامپ به هدفش برای تشکیل
ترکیبی محافظهکارتر در این دیوان نزدیکتر
شده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا مراسم
معرفی ایمی برت  ۴۸ساله به عنوان نامزد
عضویت در دیوان عالی را در محوطه کاخ
سفید برگزار کرد و هفت فرزند این قاضی هم
در آنجا حضور داشتند.
رئیسجمهوری آمریکا از سناتورها خواسته
تا برت را تا پیش از روز انتخابات تایید کنند.
چنانچه برت تایید شود ،جایگزین خانم روث
بیدر گینزبرگ خواهد شد که در  ۱۸سپتامبر در
سن  ۸۷سالگی بر اثر ابتال به سرطان درگذشت.
برت پنجمین زنی است که قصد قضاوت در
این دیوان را دارد و ترکیب محافظهکاران مقابل
لیبرالها را  ۶به  ۳میکند.
با توجه نزدیک بودن به زمان انتخابات سوم
نوامبر انتظار میرود بحثهای داغی در سنا
برای تایید او به جریان بیفتد .عضویت در
دیوان عالی آمریکا مادامالعمر است .ترامپ
قبال هم در سالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸دو قاضی
دیگر به نامهای نیل گورسچ و برت کاوانا را در
دیوان عالی آمریکا منصوب کرده است.
ترامپ در سخنان خود ،ایمی برت را یک
قاضی و دانشوری درخشان توصیف کرد
و گفت که وفاداری او به قانون اساسی
خللناپذیر است .قاضی برت هم گفت راه
قاضی انتونین اسکالیا را ادامه میدهد که سال
 ۲۰۱۶درگذشت .اسکالیا طرفدار محدودسازی
حق سقط ،حامی حق حمل سالح و دیگر موارد
جنجالی بود.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین شامگاه
شنبه به شوخی گفت ،ایمی برت به حدی
با استعداد است که باید به جای جو بایدن،
نامزد ریاست جمهوری شود .او افزود :خب
یکی از پروفسورهای او گفت که برت یکی از
فوقالعادهترین دانشجویان او بوده است .این
خیلی خوب است .این کمی بهتر از بایدن
است ،اینطور نیست؟ او باید نامزد ریاست
جمهوری شود! این به لحاظ آکادمیکی کمی
بهتر است ،اندکی بهتر.
جمهوریخواهان همحزبی ترامپ اکثریت
 ۵۳به  ۴۷را در سنا در اختیار دارند و تایید
قاضی برت حتمی به نظر میرسد و دموکراتها
ش میکنند تا این مسیری پرچالش شود.
تال 
اعضای دیوان عالی آمریکا در بسیاری موارد
در مورد تصمیمهای دولت در قبال مسائلی
چون قوانین سالح ،حقوق رایدهندگان ،سقط
جنین و تامین مالی کارزارهای انتخاباتی رای
میدهند و این آراء تاثیری عمیق بر شرایط این
کشور دارد.
براساس گزارش شبکه سیبیاس ،کاخ سفید
تماس با دفاتر سناتورهای جمهوریخواه را آغاز
کرده است تا قرار مالقات آنها با خانم برت
را تعیین کند .انتظار میرود این دیدارها از
چهارشنبه آغاز شود.
پس از آن نامزد مورد نظر ترامپ به سواالت
 ۲۲عضو جمهوریخواه و دموکرات کمیته
قضایی سنا پاسخ خواهد داد .این جلسات
استماع معموال سه تا پنج روز به طول
میانجامد .پس از آن اعضای کمیته قضایی
به ارسال نامزدی به صحن کامل رای میدهند.
اگر چنین شود ،صد عضو سنا در تایید یا رد او
رای خواهند داد.
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اظهارات سیسی درپی تظاهرات
مصریها علیه وی

آتش به جان قرهباغ

به گزارش ایسنا ،نیکول پاشینیان ،نخست وزیر
ارمنستان گفته است که آذربایجان حمالتی هوایی
ی انجام داده است و نیروهای ارمنستان
و توپخانها 
در پاسخ دو هلیکوپتر و سه پهپاد آذربایجان را
سرنگون کردهاند.
آذربایجان نیز میگوید که ارمنستان آغاز کننده
درگیریها بوده و یک حمله سنگین را در خط مقدم
انجام داده است.
یک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان
در همین رابطه گفت نیروهای مسلح ارمنستان
به روی منازل در امتداد خط مرزی در منطقه
ناگورنو قرهباغ آتش گشودهاند و در بین جمعیت
غیرنظامی تلفاتی وجود داشته است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،این سخنگو
اظهار کرد :صبح روز یکشنبه ،نیروهای مسلح
ارمنستان که تحریکات گسترده انجام داده بودند،
به گلولهباران شدید مواضع ارتش جمهوری
آذربایجان در امتداد خط مقدم و منازل ما در
ناحیه خط مقدم پرداختند.
بنا بر گفته این سخنگو ،دستکم شش خانه
مورد حمله قرار گرفته و افرادی از میان مردم
محلی ،کشته و زخمی شدهاند.
وی افزود که زیرساختهای غیرنظامیان به
طور جدی آسیب دید و اطالعات درباره تلفات و
زخمیها در بین جمعیت غیرنظامی و ارتش ،در
حال تأیید است.
وی ادامه داد :واحدهای پیشرفته ارتش جمهوری
آذربایجان در حال انجام اقدامات تالفیجویانه به
منظور سرکوب تحریک دشمن و تضمین امنیت
جمعیت غیرنظامیانی هستند که در نزدیکی خط
مقابله نظامی زندگی میکنند.
در چند ماهه اخیر درگیریها بر سر منطقه مورد
مناقشه قرهباغ مجددا از سر گرفته شده است.
دو ماه پیش نیز در درگیریهای مرزی حداقل ۱۶
نفر کشته شدند.
هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان پیش از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱
جزئی از آن بودند.
چهار دهه است که مناقشه بر سر مالکیت
منطقه قرهباغ موجب تنش در این منطقه شده
است ،از لحاظ حقوق بینالملل این منطقه بخشی
از جمهوری آذربایجان است اما تحت کنترل اقوام
ارمنی قرار دارد.
در سال  ۲۰۱۶درگیری نظامی در این منطقه به
مدت چهار روز به طول انجامید.
سازمان امنیت و همکاری اروپا سالهاست تالش
دارد تا از طریق دیپلماتیک به راه حلی برای این
مسئله از طریق گفتگو و تفاهم دست یابد و صلح
را در این منطقه برقرار کند.
اعالم حکومت نظامی و بسیج مردمی در
ارمنستان
به دنبال تشدید تنشها و درگیری میان
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو
قرهباغ ،دولت ارمنستان حکومت نظامی و بسیج
کامل مردمی در کشور اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
نیکول پاشینیان ،نخستوزیر ارمنستان گفت :بر
اساس تصمیم دولت ،حکومت نظامی و بسیج
کامل مردمی در جمهوری ارمنستان اعالم شده
است این تصمیم بالفاصله پس از انتشار اجرایی
میشود .من به تمامی پرنسل ارتش تاکید دارم
تا در کمیسیونهای نظامی منطقهای اوضاع را
گزارش دهند.
تالشها برای آتشبس
این در حالی است که اتحادیه اروپا ،روسیه،
فرانسه و ترکیه کاهش تنشها میان دو طرف و
آغاز مذاکرات را خواستار شدهاند.
وزارت خارجه روسیه از تمامی طرفهای درگیر
در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قرهباغ خواست تا
هر چه سریعتر با اعالم آتشبس مذاکرات را آغاز
کنند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است :ما از
تمامی طرفهای درگیر در مساله ناگورنو-قرهباغ

درگیری نظامی بین نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قرهباغ مجددا از سر گرفته شده است.
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برقرار کند
میخواهیم تا هر چه سریعتر آتش بس را اعمال
کنند و برای ثبات در منطقه به مذاکره بنشینند.
مسکو همچنین به گزارشهایی درباره افزایش
تنشها و درگیریها در این منطقه مورد مناقشه
اشاره کرد و اذعان داشت که شواهدی درباره تلفات
در نتیجه درگیریهای اخیر در منطقه وجود دارد.
اوایل امروز همچنین رئیس منطقه خودمختار
ناگورنو-قرهباغ نیز منع آمد و شد وضع کرده و
خواستار بسیج کلی در منطقه شد.
ترکیه نیز اعالم کرد :ارمنستان باید به سرعت
اقدامات و رویکرد خصمانه علیه جمهوری
آذربایجان را متوقف کند چون این رفتارها منطقه
را به آتش جنگ میکشاند.
خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه با اشاره به حمایت
آنکارا از باکو با تمامی قوا گفت :بزرگترین مانع
بر سر راه صلح و ثبات در منطقه قفقاز موضع
خصمانه دولت ایروان است و این کشور بایستی
فورا دست از این اقدامات و رویکرد خصمانه بردارد.
فرانسه نیز از ایروان و باکو خواست تا به اقدامات
و رویکرد خصمانه خود پایان داده و به سرعت
مذاکرات را از سر بگیرند.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای اعالم
کرد :فرانسه به شدت نگران اوضاع در منطقه
است .از طرفهای درگیر میخواهیم تا وارد مذاکره
شوند.
فرانسه در کنار آمریکا و روسیه ریاست
مشترک گروه مینسک را برعهده دارد که هدفش
میانجیگری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان
است.
پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان نیز از
ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست اختالفات
خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند.
او گفت :من برای صلح در قره باغ دعا می کنم
و از طرفین می خواهم حسن نیت و برادری نشان
دهند که این مساله به حل مشکل از طریق گفتگو
ونه زور و اسلحه کمک میکند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به اخبار در باره درگیری
در مناطق مرزی از مردم خواست در سکوت و با
یکدیگر برای برقراری صلح در منطقه دعا کنند.
اردوغان مردم ارمنستان را به قیام علیه رهبرانشان
فراخواند
رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه از شهروندان
ارمنستان خواست تا آینده خود را به دست بگیرند
و علیه نخست وزیر کشورشان باشند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه از مردم
ارمنستان خواست تا آینده خود را از دست دولتی

بگیرند که آنها را به سوی فاجعه سوق میدهد و
آنهایی که از این مقام نظیر عروسک خیمه شب
بازی استفاده میکنند.
این اظهارنظر از سوی اردوغان در پی درگیری
اخیر بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان
در منطقه ناگورنو-قرهباغ مطرح شده است
اردوغان در توئیتر نوشت :در حالی که من از
مردم ارمنستان میخواهم که آینده خود را از دست
دولت که آنها را به فاجعه سوق میدهد و کسانی
ک خیمه شب بازی استفاده
که از آن مانند عروس 
میکنند ،بیرون بکشند ،ما همچنین از تمام جهان
میخواهیم که در نبرد با تهاجم و بیرحمی ،در
کنار جمهوری آذربایجان باشند.
پس از درگیریهای امروز ،ارمنستان حکومت
نظامی اعالم و جمعیت این کشور را بسیج کرده
است .ترکیه دولت ایروان را بابت آنچه که اقدامات
تحریک آمیز علیه جمهوری آذربایجان توصیف
کرد ،مورد انتقاد شدید قرار داده است.
اعالم آمادگی ایران برای کمک به برقراری
آتشبس میان آذربایجان و ارمنستان
سخنگوی وزارت امور خارجه آمادگی ایران برای
استفاده از همه ظرفیت های خود به منظور برقراری
آتش بس و آغاز گفتوگو میان طرفین درگیری در
آذربایجان و ارمنستان را اعالم کرد.
بزاده ،سخنگوی
به گزارش ایسنا ،سعید خطی 
وزارت امور خارجه در ارتباط با درگیریهای
نظامی به وقوع پیوسته بین جمهوری آذربایجان و
جمهوری ارمنستان اظهار کرد :جمهوری اسالمی
ایران از نزدیک و با نگرانی درگیریهای نظامی میان
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان را دنبال
میکند و ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری،
خواستار توقف فوری درگیریها و آغاز گفتوگو
میان دو کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین آمادگی
کشورمان برای استفاده از همه ظرفیت های خود
به منظور برقراری آتش بس و آغاز گفتوگوها
میان طرفین را اعالم کرد.
ایران پتانسیل میانجیگری در قرهباغ را دارد
یک پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با بیان
این که درگیری و مناقشه قرهباغ از جنگ فراگیر
تبدیل به جنگ های چند روزه شده است ،گفت:
ایران تنها همسایه قفقاز است که ظرفیتهایی
برای میانجیگری دارد اما تاکنون ارمنستان و
آذربایجان حاضر به این مساله نشدهاند.
ولی کوزهگر کالجی در گفتوگو با ایسنا،
درخصوص تحوالت اخیر میان جمهوری آذربایجان
و ارمنستان اظهار کرد :درگیری که اخیرا اتفاق

افتاد  300کیلومتر باالتر از منطقه قرهباغ بود ،در
واقع در نزدیکی مرز با گرجستان رخ داد ،اما پایه
و اساس اختالف آذربایجان و ارمنستان مناقشه
قرهباغ است.
وی با بیان اینکه آنچه طی این سالها در مساله
قرهباغ اتفاق افتاده ترکیبی از جنگ و مذاکره بوده
است ،گفت :برخالف چیزی که در دهه  90اتفاق
افتاد و جنگ طوالنی و چند ساله بود ،طی این
سالها تبدیل به جنگهای چند روزه شده در
واقع منطقه از جنگ فراگیر تبدیل به جنگهایی
شده که مقطعی اتفاق میافتند و زد و خوردهای
محدودی هم به وجود میآید ،اما این منطقه هنوز
به ثبات الزم نرسیده است.
این پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی و قفقاز
یادآور شد :در سال  1994که جنگ قرهباغ تمام و
آتشبس اعالم شد ،پیمان صلحی به امضاء رسید
که پروسه از آتشبس به صلح به گروه مینسک
(متشکل از آمریکا ،روسیه و فرانسه به عنوان
نمایندگان اتحادیه اروپا) واگذار شد ،اما از آن سال
تاکنون این صلح به نتیجه نرسیده و همچنان به
نوعی در شرایط آتش بس قرار دارد.
کوزهگر کالجی درباره اینکه آیا ایران به عنوان
همسایه آذربایجان و ارمنستان می تواند نقش
میانجی را ایفا کند ،اظهار کرد :بله این مساله
درصورتی اتفاق میافتد که دو طرف بخواهند ،البته
در اوایل دهه  90ایران به عنوان میانجی نقش
داشت اما به زور نمیتوان از دو کشور درخواست
کرد تا با توجه به همسایگی و دارا بودن اشتراک
میانجی گر باشیم .ایران بین سه کشور همسایه
قفقاز یعنی ایران ،روسیه و ترکیه ،هم با جمهوری
آذربایجان و هم ارمنستان هم مرز است.
وی خاطرنشان کرد :ایران تنها همسایه قفقاز
است که با نخجوان و قرهباغ هم مرز بوده و
از ظرفیتهایی برخوردار است که میتواند به
عنوان میانجی گر کمک کند اما تاکنون دو دولت
آذربایجان و ارمنستان حاضر نشدهاند که خارج از
مذاکرات دوجانبه ،سهجانبه با روسیه و یا مینسک
میانجیگری ایران را بپذیرند و فعال ترجیح میدهند
خودشان این مساله را حل کنند.
این پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی و قفقاز در
ادامه ابراز کرد :آذربایجان از ترکیب گروه مینسک
رضایت ندارد زیرا فرانسه ،روسیه و آمریکا که
نمایندگان این گروه هستند میزبان بزرگترین
جامعه دیاسپورا (مهاجرین) ارمنی هستند و فرانسه
پس از روسیه پذیرای بیشترین جمعیت ارامنه با
دو میلیون جامعه ارمنی و آمریکا  1.5میلیون ارمنی
را در کشور خود دارند.

رئیس جمهوری مصر در واکنش به
اعتراضات گسترده علیه دولتش از مردم این
کشور به خاطر عدم همراهی با نفوذیها و
عدم پاسخ به خواستههای آنها قدرددانی کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت اسکای
نیوز ،عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری مصر
در جریان افتتاح چندین پروژه جدید در شمال
قاهره اعالم کرد :ملت مصر همواره ثابت کرده
است که از آگاهی باالیی برخوردار است و من
همواره روی مثبت اندیشی و همراهی ملت با
مسائل ملی حساب میکنم .وی افزود ،افراد
نفوذی و کسانی که شک و تردید به دل ملت
میاندازند همیشه از اقدامات دولت برای
تحریک مردم سوء استفاده میکنند اما مردم از
آگاهی باالیی برخوردار هستند .سیسی نسبت
به طرحهای اشاعه ناآرامی و برهم زدن ثبات در
کشور هشدار داد و از شهروندان خواست تا
از خطرات آنچه که علیه مصر چیده میشود،
آگاه باشند .رئیس جمهوری مصر تاکید کرد
که با همه توان برای توسعه زیرساختهای و
نهادهای کشور تالش میکند تا شرایط مناسب
را برای جذب سرمایه و توسعه گردشگری
فراهم کند .وی در مورد سطح عملکرد دولتش
هم گفت ،عملکرد دولت در طول دوره مالی
به ویژه دوره شیوع ویروس کرونا مورد تقدیر
بسیاری از نهادهای بین المللی مربوط به
ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها قرار گرفت.

رسوایی بردن لباسهای چرک
به واشنگتن دستمایه تمسخر
مخالفان نتانیاهو شد
پس از حاشی ه انتقال «لباسهای چرک»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی و همسرش
به کاخ سفید ،معترضان با قرار دادن ماشین
لباسشویی در مقابل منزل او به تمسخر وی
پرداختند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه رأی الیوم،
پس از انتشار گزارش جنجالی واشنگتن پست
درباره «لباسهای چرک» بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی و همسرش
سارا ،معترضان علیه سیاستهای وی چند
دستگاه ماشین لباسشویی در مقابل منزل
نتانیاهو قرار دادند و به تمسخر وی پرداختند.
واشنگتن پست پنجشنبه در گزارشی فاش
کرد که نتانیاهو و همسرش به حمل تعدادی
چمدان بزرگ در سفر به آمریکا شهرت دارند.
واشنگتن پست در گزارش خود آورده
است که بنیامین نتانیاهو از مهمان نوازی
رئیس جمهوری آمریکا سوءاستفاده کرده
و لباسهای کثیف بیشتری نسبت به آنچه
لزوما در یک سفر رسمی استفاده میشود
با خود همراه داشته است .در مهمانخانه
کاخ سفید مرسوم است مهمانان میتوانند
لباسهای کثیف خود را برای شستشو به
بخش مربوط ارائه دهند.
این روزنامه به نقل از یک مقام دولتی آمریکا
نوشت که نخستوزیر رژیم صهیونیستی و
همسرش به منظور صرفه جویی در هزینه
لباسشویی ،لباسهای کثیف و چرک خودشان
را جمع میکردند و در آمریکا به هزینه میزبان
به لباسشویی کاخ سفید میدادند .وی گفته
است که در ابتدا تصور میشد که این موضوع
تصادفی است اما تکرار آن در سفرهای متعدد
نشان میدهد که منظور از این کار ،احتماال
صرفه جویی در هزینه لباسشویی بوده است.

وزیر امور خارجه:

آمریکا اتاق مذاکره را منفجر کرد
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگویی مواضع کشورمان درباره مسائل
جاری پیرامون ایران و به ویژه در موضوع روابط تهران-واشنگتن را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه راشا تودی ،محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان در گفتوگو با این شبکه درباره بیماری همهگیر کرونا گفت:
این بیماری فقیر و غنی و دشمنان را نمیشناسد و در حال تاثیر گذاشتن بر
همه ماست .همه ما باید برای مبارزه با این ویروس متحد شویم .متاسفانه
آمریکا حتی در خرید دارو و واکسن مانع ایران می شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان دیدگاهش درباره ادعای اخیر آمریکا
مبنی بر اعمال یک جانبه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که تحریم
تسلیحاتی نیز بخشی از آن است ،تشریح کرد و گفت :آمریکا وقتی به
ممانعت از کشورها در تعامل با یکدیگر اقدام می کند ،حتما از توان مالی
زیادی برخوردار است .به همین دلیل است که کشورها وابستگی شان به دالر
را کمتر و کمتر می کنند.
ظریف سپس درباره این که انتظار چه واکنشی برای خرید احتمالی
تسلیحات از این کشورها دارد ،گفت :چین و روسیه هدایت را به دست گرفته
و به اقدامات آمریکا اعتراض کردند .اما کشورهای اروپایی ۱۳ ،عضو از ۱۵
عضو شورای امنیت دو بار به رئیس شورا نامه نوشتند .یک بار در  ۲۰اوت

بود که آمریکا اظهاریه اش را ارائه داد و یک بار هم در  ۲۰سپتامبر بود که
آمریکا مدعی بازگردانی تحریم ها شد و آن را رد کردند .این چیزی است که
اهمیت دارد .این یک شکست بزرگ دیپلماتیک برای آمریکا و انزوای آن است.
همچنین تایید قانونی بودن موضع ایران از سوی جامعه بینالمللی محسوب
می شود که نه تنها دستاوردی برای ایران ،بلکه دستاوردی برای جامعه جهانی
و اجرای قانون است .ما در سطح نظامی با دوستانمان ارتباط داریم که ادامه
خواهند یافت و معموال اینها به صورت زنده از تلویزیون پخش نمی شوند.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره موضع کشورهای اروپایی دراینباره با
توجه به روابطشان با آمریکا گفت :اگر به یک زورگو اجازه دهیم که کارش
را بکند ،دیگر هیچ محدودیت و پایانی وجود ندارد و فکر می کنم اروپایی ها
باید به این پی ببرند .متاسفانه اروپایی ها تاکنون مذاکرات خوبی درباره نورد
استریم و برجام (توافق هستهای) انجام دادهاند ،اما اقدام به عمل زیادی در
کار نیست .ما تاریخی طوالنی داریم صبوریم .میدانیم که سیاست زورگویانه
آمریکا از سوی جامعه جهانی رد میشود.
او در ادامه این گفتوگو درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا
بر رویکرد این کشور درباره ایران و این که آیا با انتخاب هر یک از کاندیدا
ها تاتیری بر روابط با ایران خواهد گذاشت ،گفت :مشخصا میان رئیس

جمهوریهای متعدد و دیدگاه های متعدد تفاوت هایی وجود خواهد داشت.
تردید دارم که هر کسی چنین دیدگاه افراطی ای مانند رئیس جمهور ترامپ
داشته باشد اما سرانجام ما باید به سیاست کاخ سفید و نه کسی که در آن
است توجه داشته باشیم .فکر می کنم سوالی که باید پیش از این سوال که
سیاست آن ها در باره ایران چه خواهد بود پرسیده شود ،این است که آیا
مرحله گذار صلح آمیزی با وجود پیروزی بایدن در انتخابات در آمریکا وجود
خواهد داشت یا نه .طبق چیزی که رئیس جمهوری ترامپ گفته است ،شاهد
سناریوهایی پیچیده پیش رویمان خواهیم بود.
ظریف با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای گفت :آمریکا نه تنها
اتاق مذاکره را ترک کرد ،بلکه آن را منفجر کرد .اکنون باید یک جایگاه برای
خودش پیدا کند .این کار خود به خود انجام نمیشود .من پیش شرطی
نمیگذارم .منظورم این است که شما نمی خواهید در وضعیتی در عرصه
بینالمللی به سر ببرید که به خواست خود از توافقی خارج شود و به خواست
خود به آن بازگردد .این کارآمد نخواهد بود.
او در آخر در پاسخ به این سوال خبرنگار راشاتودی مبنی بر این که چرا
ایران نمی خواهد با شروط خودش توافقی با ترامپَ داشته باشد در حالی که
او بسیار مشتاق یک توافق با ایران است ،با اشاره به این که توافق هسته ای

پیش از این وجود دارد و توافقی چندین صفحه ای است ،گفت که در این
توافق همه چیز به نفع ایران یا به نفع آمریکا نبوده است که در این صورت
شکل تسلیم می بود و نمی توان نه از آمریکا نه از ایران انتظار تسلیم را داشت.

