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اخبار

آمریکا بمبافکنهای بی  ۵۲در
خاورمیانه مستقر کرد
فرماندهی مرکزی آمریکا بمب افکنهای بی-
 ۵۲را در خاورمیانه و با هدف تقویت حضور
استراتژیک نیروی هوایی این کشور در منطقه
مستقر کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،این اقدام از سوی آمریکا تالشی برای
بازدارندگی ،تهاجم و تحت فشار شرکا و متحدان
آمریکا صورت گرفته است .روز سه شنبه گذشته،
دولت دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
کاهش نیروهای این کشور در عراق و افغانستان
را تا  ۱۵ژانویه  ۲۰۲۱اعالم کرد که در نتیجه توافق
صلح واشنگتن با طالبان در اوایل سال جاری
میالدی و وعده کارزار انتخاباتی  ۲۰۱۶ریاست
جمهوری آمریکا در پایان دادن به حضور نیروهای
آمریکایی در صحنه نبرد جهانی است .این اقدام
در استقرار بمب افکنهای آمریکایی در نتیجه
اخبار اخیر در تصمیم ترامپ برای خروج بخش
دیگری از نیروهای این کشور از منطقه تا ۱۵
ژانویه  ۲۰۲۱است که شامل کاهش بیشتر حضور
نیروها میشود .در بیانیه وزارت دفاع آمریکا نیز
آمده است :توانایی سرعت عمل حضور ،استقرار
و خروج نیروها مساله کلیدی در بازدارندگی یک
اقدام تهاجمی احتمالی است.
“کرگ گوئیلوت” ،فرمانده نیروی هوایی آمریکا
در بیانیهای اعالم کرد ،این بمب افکنها با هشدار
سریع و به موقع وارد عمل میشوند.
این اقدام از سوی نیروی هوایی آمریکا با حضور
مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا در نشست صلح
قطر با حضور طالبان و نمایندگانی از دولت کابل
همزمانی دارد.

چرا پوتین به بایدن تبریک نگفت

سه دلیل خطرناک برای حمله به ایران

تأکید ظریف بر لغو تحریمها
علیه سوریه

همزمان با خروج تدریجی نیروها،

اخبار

تحرکات پمپئو در سفرهای اخیرش به اروپا و خاورمیانه ادامه دارد

در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان
ملل در امور سوریه

وزیر امور خارجه در دیدار نماینده ویژه دبیرکل
سازمان ملل در امور سوریه با بیان کارشکنی
برخی کشورها در روند حل و فصل سیاسی
موضوع سوریه ،بر لغو تحریمهای ظالمانه و
غیرعادالنه علیه دولت و مردم سوریه به ویژه در
شرایط شیوع کرونا تاکید کرد.
به گزارش ایرنا روز یکشنبه از اداره کل اطالع
رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،
در دیدار روز گذشته گیر پدرسون نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه با
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
تحوالت مربوط به بحران سوریه مورد گفت وگو و
تبادل نظر قرار گرفت .وزیر امور خارجه کشورمان
در این دیدار با اشاره به کارشکنی برخی کشورها
در روند حل و فصل سیاسی مسائل سوریه
اظهار داشت :طی سالهای گذشته فرصتهای
مناسبی برای خاتمه دادن به بحران در سوریه
پیش آمد ولی هر بار با تالشهای خنثی کننده و
فرصتسوزی برخی کشورها مواجه شدیم .ظریف
همچنین بر لزوم برداشتن تحریمهای ظالمانه و
غیر عادالنه علیه دولت و مردم سوریه خصوصا
در شرایط کرونا تاکید کرد .پدرسون نیز در این
دیدار گزارشی از آخرین وضعیت کمیته بررسی
قانون اساسی سوریه و تالشهای خود برای
ن را به اطالع وزیر امور
برگزاری نشست بعدی آ 
خارجه کشورمان رساند و با اشاره به همکاریهای
جمهوری اسالمی ایران با سازمان ملل متحد در
حل و فصل بحران ده ساله سوریه ،بر اهمیت
نقش کشورمان در این روند تأکید کرد.
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کوری چاک در نشریه «آتالنتیک» نوشت:
نیویورک تایمز گزارش داد که هفته گذشته
مشاوران ارشد ترامپ وی را از انجام حمله هوایی
به تاسیسات اتمی ایران منصرف کردند .اگرچه این
اقدام مشاوران ترامپ باعث امیدواری است ،اما
همین برگزاری چنین جلسهای خود باعث نگرانی
است.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده
است :چنین اقدامی نشان میدهد که ممکن است
ترامپ تا پیش از پایان دوره ریاستجمهوریاش
دست به اقدامی خطرناک بزند .منتقدان ترامپ
حدس میزنند که اقدام اخیر رئیس جمهوری در
تغییر مقامات ارشد پنتاگون به دلیل تمایل به
حمله به ایران بوده است .البته من هنوز در این
رابطه تردید دارم ،اما به نظرم ترامپ مر است که
در روزهای پایانی دولت خود دست به اقدامی
خطرناک بزند و در این بین حمله به تأسیسات
هستهای ایران میتواند این اقدام خطرناک و در
عین حال فاجعه بار باشد.
چهار سال پیش ،رئیس جمهوری ترامپ برای
خروج آمریکا از توافق هستهای باراک اوباما با ایران
که به طور رسمی تحت عنوان برنامه جامع اقدام
مشترک شناخته میشد ،عالقه نشان میداد.
اگرچه آژانسهای اطالعاتی آمریكا همه اتفاق نظر
داشتند كه ایران به برجام پایبند بوده ،اما ترامپ
استدالل كرد كه این توافقی یك طرفه و وحشتناك
است كه هرگز نباید انجام میشد .کشورهای دیگر
در این توافقنامه یعنی چین ،روسیه ،فرانسه،
آلمان ،انگلستان و اتحادیه اروپا این اقدام ترامپ
را محکوم و رقبای ایران یعنی عربستان سعودی و
اسرائیل آن را تحسین کردند .با وجود خروج آمریکا
از برجام ،ایران همچنان به مفاد توافق نامه پایبند
بود ،در سوی دیگر روسیه و چین به دنبال کمک به
ایران برای بهرهبرداری از مزایای توافق بودند و اروپا
یک سیستم پرداخت ایجاد کرد که به شرکتهای
سرمایه گذار در ایران اجازه میداد محدودیت های
مستمر در معامالت انجام شده به دالر را کاهش
دهند.
بعد از خروج از برجام دولت ترامپ یک کارزار
فشار حداکثری را با هدف نابودی اقتصاد ایران آغاز
کرد .ترامپ به دنبال آن بود تا با تحت فشار قرار
دادن ایران این کشور را پای میز مذاکره بنشاند .در
نهایت هیچ یک از  12خواستهای که مایک پمپئو،
وزیر امور خارجه به عنوان پیش شرط مذاکرات
جدید با ایران بیان کرد ،برآورده نشد .آمریکا با
خروج از برجام عمال ایرانیهایی را که از آن حمایت
میکردند بی اعتبار و برعکس ضد غربی ترین
عناصر تهران را تقویت کرد .هنگامی که دولت
تالش کرد تا از سرگیری تحریمهای چند جانبه علیه
ایران را مهندسی کند ،تنها یک رأی از کشورهای
عضو شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد.
همچنین فشار حداکثری توانایی ایران در بسیج
شبه نظامیان در عراق ،سوریه و لبنان را محدود
نکرد .این کمپین تاثیری هم در جلوگیری از بی ثباتی
منطقهای نداشت .در حقیقت ،ایران با حمله(!) به
کشتیها در خلیج فارس ،حمالت هواپیماهای بدون

وزیر خارجه عربستان:

اگرچه سفر اخیر پمپئو به اروپا و خاورمیانه به عنوان مجموعهای از مشاوره درمورد ابتکار وی برای ارتقا آزادی مذهبی در سراسر جهان اعالم شده،
اما این همچنین میتواند تالشی برای همراه کردن متحدانی باشد که واشنگتن در حمله به ایران به قلمرو یا حریم هوایی آنها احتیاج دارد .با توجه به
تماسی که ژنرال مارک میللی ،رئیس ستاد مشترک ستاد ارتش ،با همتای اسرائیلی خود در اواخر هفته گذشته گرفت ،باید این احتمال را داد که چنین
بحثهایی در مورد حمله به ایران در جریان باشد.

ایرانهمچنین
یتواندشلیک
م 
موشکهای
معمولییا
حمالتی به
پایگاههای
آمریکا در عراق
را از سر بگیرد
یا از موشکهای
دقیق خود
علیهتأسیسات
فرماندهیمرکزی
آمریکا در بحرین
استفادهکند
سرنشین و موشکی به تاسیسات نفتی در عربستان
سعودی و حمله به نیروهای آمریکایی مستقر
در عراق نشان داد که ایران همچنان با بیپروایی
سیاستهایش را دنبال میکند .دولت ترامپ عمال
در برقراری بازدارندگی شکست خورده است.
با توجه به آنچه گفته شد و همچنین گزارش اخیر
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه تهران
ذخایر اورانیوم خود را به بیش از  12برابر حد مجاز
برجام افزایش داده ممکن است آمریکا دست به
اقدامی نظامی علیه این کشور بزند.
اگرچه سفر اخیر پمپئو به اروپا و خاورمیانه به
عنوان مجموعهای از مشاوره در مورد ابتکار وی برای
ارتقا آزادی مذهبی در سراسر جهان اعالم شده،
اما این همچنین میتواند تالشی برای همراه کردن
متحدانی باشد که واشنگتن در حمله به ایران به
قلمرو یا حریم هوایی آنها احتیاج دارد .با توجه به
تماسی که ژنرال مارک میللی ،رئیس ستاد مشترک
ستاد ارتش ،با همتای اسرائیلی خود در اواخر هفته
گذشته گرفت ،باید این احتمال را داد که چنین
بحثهایی در مورد حمله به ایران در جریان باشد.
در هر حال حمله به ایران به سه دلیل یک ایده
وحشتناک است.
اول ،مراکز هستهای ایران از نظر جغرافیایی در
سراسر کشور پراکنده و تجهیزات اصلی آن در اعماق
زمین پنهان شده است ،به نظر می رسد آژانسهای
اطالعاتی آمریکا اطالعات ناقصی درباره مکان آن
دارند .این بدان معناست که از بین بردن کامل

برنامه هستهای ایران به یک کارزار نظامی گسترده
و پایدار نیاز دارد که ممکن است چندین هفته
طول بکشد .همچنین این امر مستلزم مشارکت
کشورهایی در اروپا یا منطقه خلیج فارس است که
بعید به نظر می رسد در مقطع فعلی رضایت خود
را با انجام این کار اعالم کنند .به یاد بیاورید که
پس از حمله ایران به عربستان سعودی در سال
 ،2019کشورهای حوزه خلیج فارس با انتقام جویی
ارتش آمریکا مخالفت کردند .محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران اخیرا ًبه همسایگان کشورش
یادآوری کرد که ترامپ  70روز دیگر میرود ،اما ما
برای همیشه در اینجا خواهیم ماند.
دوم ،گرچه آمریکا راههای اقدام نظامی ایران
بدون از بین بردن زیرساختهای هستهای آن را
دارد ،اما این گزینهها از جذابیت کمتری برخوردار
هستند .آمریکا میتواند بدون استفاده از پایگاههای
متحدین یا حریم هوایی ،یک ناوگان دریایی از
موشکهای زیردریایی یا هوایی را علیه اهداف
نظامی ایران آغاز کند ،اما این حمالت تا حد زیادی
نمادین خواهد بود .مشكل استفاده نمادين از زور
اين است كه تهران به دنبال تالفی خواهد بود .اگر
ایران یک برنامه مخفی اسلحه هستهای داشته
باشد ،این کشور ممکن است در صورت حمله واقعا ً
از آن استفاده کنند .ایران همچنین میتواند شلیک
موشکهای معمولی یا حمالتی به پایگاههای آمریکا
در عراق را از سر بگیرد یا از موشکهای دقیق خود
علیه تأسیسات فرماندهی مرکزی آمریکا در بحرین

استفاده کند .از سویی دولت عراق میتواند مانند
دولت های قطر و بحرین ،به عنوان اعتراض،
خواستار خروج نیروهای آمریكایی شود و آینده
پیش بینی قدرت آمریكا در خاورمیانه و روابط
امنیتی زیربنایی آن را كاهش دهد.
سوم ،یک حمله نظامی بدون هیچ تالشی برای
جلب تأیید سازمان ملل متحد یا حتی ائتالفی
از متحدان آمریکا به طور خارق العادهای برای
واشنگتن به طور خاص تر ،برای ترامپ و دستیاران
ارشد او بد خواهد بود .بدون شک رئیس جمهور
منتخب جو بایدن از حمله بی دلیل به ایران
حمایت نخواهد کرد ،بنابراین ترامپ بیشتر به
سنت سیاست خارجی دو حزب در دوره انتقال
ریاست جمهوری حمله خواهد کرد .رئیس جمهور
جدید هرگونه حمله توسط ترامپ را محکوم میکند
و سیاست اساسی آن را رد میکند تا ایران در
موقعیتی حتی مطلوب تر از سیاستهای فعلی
دولت ترامپ قرار بگیرد.
دولت ترامپ که در مدت چهار سال نتوانسته
استراتژی موفقی برای محدود کردن برنامه
هستهای ایران ایجاد کند ،فقط میتواند با انجام
حمله نظامی به این کشور در روزهای پایانی دوره
ریاست جمهوریاش ،اوضاع را بدتر کند .ترامپ
و طرفداران فشار حداکثری باید فهمیده باشند
که سیاستهایشان اشتباه بوده است .آنها با این
سیاست بیش از آنکه ایران را منزوی کنند درواقع
آمریکا را منزوی کردهاند.

حامی عادی سازی کامل روابط با اسرائیل هستیم

وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست  G20اذعان کرد که
کشورش همیشه از عادی سازی کامل روابط با رژیم صهیونیستی
حمایت کرده است
به گزارش ایسنا ،به نقل از فیصل بن فرحان  ،وزیر امور خارجه
عربستان در حاشیه نشست  G20گفت که کشورش همیشه
حامی عادی سازی کامل روابط با اسرائیل بوده است و خاطرنشان
کرد که هیچ تهدیدی برای امنیت منطقه در دوره انتقال قدرت در
آمریکانمیبیند.
فرحان در مصاحبه با رویترز در حاشیه اجالس سران G20
اظهار کرد که عربستان سعودی با یک توافق صلح دائمی و جامع
که به تشکیل کشور مستقل فلسطین قبل از عادی سازی منجر
شود موافق است.

در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر
به پیروزی جو بایدن  ،نامزد دموکراتها شد ،فرحان گفت که
اطمینان دارد دولت جدید ایاالت متحده همان سیاست ها را
ادامه خواهد داد و سیاست هایی را که به ثبات منطقه کمک می
کند دنبال خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد که هیچ تهدیدی برای امنیت منطقه در دوره
انتقال قدرت در آمریکا نمیبیند.
وزیر خارجه عربستان همچنین مدعی شد تصمیم واشنگتن
برای درج نام انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی کامال
درست است.
در مورد روابط با ترکیه نیز فرحان توضیح داد که ریاض روابط
خوب و دوستانه ای با آنکارا دارد و گفت که خبری از تحریم

غیررسمی محصوالت ترکیه نیست.
در مورد روابط با قطر و بحران در شورای همکاری خلیج فارس
نیز وزیر امور خارجه عربستان گفت :جستجوی راهی برای خاتمه
اختالف با قطر ادامه دارد  ،اما حل این مساله به حل مشکالت
امنیتی قانونی بستگی دارد.
شبکه عبری کان اخیرا ًدر مورد یک رابطه عاشقانه بین اسرائیل
و عربستان سعودی صحبت کرده و تأکید کرده بود که مقامات
ارشد اسرائیلی در ریاض حضور دارند.
یک منبع ارشد صهیونیستی به کان تأکید کرد که محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان بیشترین حمایت را از اسرائیل در رژیم
سعودی دارد و اگر موضوع به وی مربوط میشد ،عادی سازی
تاکنون رخ می داد.

رئیس جمهوری روسیه گفت ،زمانی که او به
جو بایدن پیروزی پیشبینی شده در انتخابات
ریاست جمهوری را در بحبوجه امتناع ترامپ
در پذیرش شکست تبریک نگفت ،از سوی هیچ
انگیزه نهانی هدایت نمیشد.
به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه به شبکه روسیا  ۱گفت:
تشریفات باید بر اساس شیوههای تعیین شده
و استانداردهای قانونی دنبال شود .هیچ انگیزه
یا چیز دیگری وجود ندارد که بتواند منجر به
تخریب بیشتر روابط ما شود .این یک رویکرد
کامال ًرسمی است.
رئیس جمهوری روسیه گفت ،او رویکرد انتظار
را دنبال کرده و منتظر است ماجراهای پسا
انتخاباتی در ایاالت متحده حل و فصل شوند.
پوتین با بیان اینکه احترام برابری برای بایدن
و ترامپ قائل است ،گفت :مساله این نیست
که ما از شخصی خوشمان میآید یا خیر خیلی
ساده است ما منتظر پایان این رویارویی سیاسی
داخلی هستیم .ما آمادهایم با هر شخصی که
اعتماد مردم آمریکا را جلب کرده است ،کار کنیم.
اما اینکه اعتماد به چه شخصی رسیده است ،یا
باید از طریق اذعان یک طرف به پیروزی طرف
دیگر باشد ،یا اینکه نتایج نهایی انتخابات به نحوی
قانونی و مشروع جمعبندی شوند.
والدیمیر پوتین گفت ،همه میدانند که
سیستم انتخاباتی آمریکا اشکاالتی دارد.
رئیس جمهوری روسیه گفت :کامال مشهود
است ،برای همه در سراسر جهان مشخص است.
از نظر من برای آمریکاییها هم مشخص است که
مشکالتی در سیستم انتخاباتی آمریکا هست...
یک نامزد که در این یا آن ایالت برنده شود ،تمام
آرای الکترال را به دست میآورد .به عنوان مثال
 ۲۰رای وجود دارد ۱۱ .رای به دست میآوری اما
همه  ۲۰رای را میگیری .اما ممکن است این
باشد که تعداد رایدهندگان کمتری پشت این
برگزینندگان هستند ...آیا این دموکراتیک است؟
به اعتقاد من ،سوال بسیار واضح است.

اردوغان:

اتحادیه اروپا وعدههایش درباره
عضویت ترکیه را عملی کند
رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه
روز یکشنبه خطاب به رهبران اروپایی گفت
که به وعدههای خود برای عضویت ترکیه در
اتحادیه اروپا عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری اناتولی ،اردوغان
در تماس ویدئویی با شرکتکنندگان در
کنفرانسهایی که حزب عدالت و توسعه
در چند ایالت ترکیه برگزار کردند ،خطاب به
رهبران اروپایی گفت :به وعدههایی که به
کشور ما دادهاید از عضویت کامل در اتحادیه
اروپا تا مسئله آوارگان عمل کنید ،تا همکاری
نزدیکتر و پرثمرتری با هم داشته باشیم.
بیبی سی نیز به نقل از اردوغان نوشت:
آنکارا خود را جزئی از اروپا میداند که امکان
جدا کردنش وجود ندارد.
اردوغان اردیبهشت سال جاری نیز با ارسال
نامهای به اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار
پیوستن ترکیه به این اتحادیه شده بود.
درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به
اتحادیه اروپا در  ۱۴آوریل  ۱۹۸۷ارائه شد و
ترکیه از  ۱۲دسامبر  ۱۹۹۹به طور رسمی به
عنوان نامزد عضویت در اتحادیه شناخته شده
و مذاکرات برای عضویت ترکیه از  ۳اکتبر سال
 ۲۰۰۵آغاز شد.
با وجود اینکه مذاکرات رسمی عضویت
ترکیه در اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۰۵میالدی
آغاز شده است ،هنوز موانعی عمده بر سر راه
عضویت این کشور در این اتحادیه وجود دارد
که از آن جمله میتوان به اختالف ارضی و
سیاسی با بخش یونانی نشین قبرس و اختالف
سیاسی با یونان که هر دو اعضای کامل
اتحادیه اروپا هستند ،اشاره کرد.

سخنگوی وزیر امور خارجه:

آمریکا راهی جز احترام به حقوق ملت ایران ندارد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد :آینده روابط ایران و آمریکا آینده
ساده ای نیست چرا که آمریکا در طول  ۴۰سال گذشته جنایات مکرری را انجام
داده است و ما لیست جنایت های آمریکا را هیچ وقت فراموش نمی کنیم.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده صبح روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی
خود با رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نکات
مهم و مورد بحث در حال حاضر آینده روابط ایران و آمریکاست و این موضوع
مطرح است که امکان گفت وگو بین ایران و بایدن وجود دارد اما جناح اصولگرا
در ایران چنین چیزی را مردود می داند و عالقه ندارد که چنین موضوعی از سوی
دولت کنونی انجام شود ،اظهار کرد :اول از همه باید خدمت شما عرض کنم که
سیاست خارجی امری جناحی نیست و در واقع ما سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران را داریم .مثل بسیاری از کشورهای با سابقه در ایران نیز صداهای
متعددی وجود دارد و شکوه ایران در چند صدایی بودن آن است و البته شکوه
سیاست خارجی مان نیز در تک صدایی بودن آن است .ما در سیاست خارجی
تک صدا و واحد عمل می کنیم.
وی با بیان اینکه مطمئن نیستم که این جناح بندی هایی که شما اشاره کردید
دقیق باشد ،تصریح کرد :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران امری حاکمیتی
است و این سیاست بر اساس منافع ملی کشور تنظیم و اعالم می شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد :آینده روابط ایران آمریکا آینده
ساده ای نیست چون آمریکا در طول  ۴۰سال گذشته جنایت های متعدد و مکرری
را علیه ایران انجام داده است و لیست این جنایت ها طوالنی است .از جمله
جنایت هایی که در همکاری با صدام در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران انجام
داد و در سال های اخیر نیز با تحریم ها و جنگ اقتصادی مشکالتی را برای مردم
ایران از جمله در زمینه دارو و غذا ایجاد کرد که این نیز جنایت بزرگی است .در
کنار این جنایت ها دولت آمریکا جنایت های خاصی نیز انجام داده است ،از
جمله ترور سردار شهید قاسم سلیمانی .وی با بیان اینکه لیست این جنایتها
کوچک نمی شود و ما آن را فراموش نمی کنیم ،افزود :رژیم فعلی آمریکا بهتر
از هر کس دیگری میداند که دیگر نمی تواند به سیاست شکست خورده خود
علیه ایران ادامه دهد و ما قبال نیز گفته ایم که ایاالت متحده آمریکا اگر میخواهد
مسیر غلط خود را اصالح کند چارهای ندارد که به تعهدات خود به عنوان عضوی
از جامعه ملل و به این روند بازگردد .البته همانطور که اشاره کردم ما لیست
جنایتهای آمریکا را فراموش نمی کنیم و مطالبات ما از آمریکا در این زمینه سر
جای خودش است.
سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با تعامالت ایران با کشورهای اروپایی در ارتباط
با برجام و اظهار نظر وزیر خارجه آلمان در ارتباط با این توافق بینالمللی گفت که

برخی از طرف هایی که در برجام هستند چیزهایی که می گویند به خود آنها مربوط
می شود .موضع ما در مورد برجام و این توافق کامال روشن است و مهمترین
اقدامی که آلمان و کشورهای اروپایی باید انجام دهند این است که به تعهدات
خود بازگردند .بیش از دو سال است که اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی عضو
برجام در ابعاد مختلف این توافق بینالمللی را نقض کرده اند .کشورهای اروپایی
بهتر است اراده خود را برای حفظ این توافق بینالمللی ثابت کنند و در همین
چارچوب به تعهدات برجامی خود عمل کنند .این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید
بر اینکه ما روابط منظمی با کشورهای اروپایی داریم روابط دیپلماتیک بین ایران و
این کشورها برقرار است و سفارتخانه های ما در آنجا فعال هستند گفت :در همین
چارچوب نیازی به پیام رسانی رسانه ای بین ایران و این کشورها وجود ندارد و ما
مواضع خود را به صورت صریح و روشن به آنها منتقل کرده ایم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درمورد گزارش برخی از رسانه های آمریکایی
در ارتباط با ترور نفر دوم القاعده در تهران و ارتباط ایران با این گروهک تروریستی
گفت :گزارش های منتشر شده در برخی از رسانه های خاص گزارش های
ساختگی است و برای فرار کردن از مسئولیتی است که متوجه کشورهایی است
که القاعده را سازمان دادند و اکنون نیرو برای آنها استخدام می کنند و در راستای
احیای آن تالش می کنند.

وی با اشاره به تالش های ایران در طول این سال ها برای مبارزه با گروه های
تروریستی و تکفیری گفت :این جور وصله ها به آمریکا و کسانی که القاعده را
ایجاد کردند می چسبد نه ایران.
بزاده در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران با اشاره تالش کانادا
خطی 
برای تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران گفت :امیدواریم که دولت
کانادا دست از استانداردهای دوگانه در رفتار و عمل خود بردارد.

