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از تمام مسیرهای ممکن برای تحقق
اهداف کشور استفاده میکنیم
سید عباس عراقچی تاکید کرد :ما تالش می
کنیم به وظیفه خود در برابر شهدا عمل کنیم
و از تمام مسیرهای ممکن برای تحقق اهداف
کشور استفاده کنیم که یکی از نمونه های آن
برجام است.
به گزارش ایسنا ،سید عباس عراقچی معاون
سیاسی وزیر امور خارجه که در مراسم افتتاح
هنرستان شهدای وزارت امور خارجه در
سوسنگرد به صورت مجازی شرکت کرده بود
در سخنانی با اشاره به نقش دیپلماسی و
وزارت خارجه در زمان جنگ تحمیلی تصریح
کرد :دیپلماتهای کشور در زمان جنگ ،در
عرصه های بین المللی از حقانیت و مظلومیت
مردم ایران دفاع کرده اند .مشرعیت دفاع
مقدس را به دنیا نشان دادند .در راستای تامین
نیازهای کشور در زمان جنگ تالش کردند و
پس از جنگ نیز در سازمان ملل کار بزرگی
انجام دادند.
وی ادامه داد :دیپلمات های کشورمان تالش
کردند و حقانیت ایران را به اثبات رساندند
چنانکه دبیرکل وقت سازمان ملل متحد ،رژیم
صدام را به عنوان رژیم متجاوز معرفی کرد و
در این ارتباط یک کار حقوقی و سیاسی بزرگی
انجام شد .معاون سیاسی وزیر امور خارجه
کشورمان با بیان این که الزم می دانم از کسانی
که در ساخت این هنرستان تالش کردند تشکر
و قدردانی کنم ،گفت :قرار است با همکاری
سپاه جاده منتهی به این هنرستان که در حال
حاضر خاکی است آسفالت شود و سپاه در این
زمینه مشارکت می کند.
وی همچنین با بیان این که باید سیستم
آموزشی کشور هر چه زودتر به سمت فنی
شدن حرکت کند تا بتوانیم افراد ماهر تحویل
جامعه داده و نیازهای کشور را برآورده کنیم،
گفت :این دومین هنرستانی است که به نام
شهدای وزارت خارجه نامگذاری می شود.
توسط «پویش احسان کریمه» چندی پیش
هنرستان دیگری به نام شهدای وزارت خارجه
در شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد.

بایدن تیم خود در کاخ سفید را
معرفی کرد

بازی ترامپ

ایران از روند مذاکرات صلح به
رهبری دولت افغانستان حمایت
یکند
م 

سید عباس عراقچی:
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انگیزه رییس جمهور آمریکا از نپذیرفتن شکست چیست؟

وزارت امور خارجه:

محمد جواد ظریف در دیدار با معاون
سیاسی وزارت افغانستان گفت :ایران از روند
مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان
حمایت میکند.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در
این دیدار ضمن خیر مقدم و ابراز تشکر از
پیشرفت در مذاکرات سند جامع ،بیان کرد  :ما
خواهان امضای سندی جامع هستیم که منافع
دو ملت را به بهترین وجه آن تامین کرده و
باعث ارتقای سطح روابط دو کشور شود.
بر اساس گزارش وزارت خارجه افغانستان،
وی در ادامه گفت :ایران از روند مذاکرات
صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت کرده
و بر حفظ دستاوردهای  ۱۹سال گذشته در
چارچوب قانون اساسی فعلی تاکید میکند.
وی اضافه کرد :تنها راه تامین صلح و ثبات
در افغانستان از دید ما حضور سایر گروه ها در
داخل سیستم دولت افغانستان است و ما در
این خصوص با کشور های همسایه و منطقه
نیز به وضوح صحبت کرده ایم.
ظریف افزود :از اراده نیک و نیت مقامات
دولت افغانستان در خصوص توسعه و
گسترش روابط با ایران آگاه هستیم و از آن
سپاسگزاریم.
وی ادامه داد :ما آمادگی کامل برای افتتاح
خط آهن خواف – هرات داریم و در صورتی که
کرونا مشکل ایجاد نکند این افتتاح حضوری
خواهد بود.
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او روزانه در توئیتها و اظهار نظرهایش تاکید
میکند که پیروز انتخابات شده است .در همین
راستا او روز دوشنبه نیز در پیامی توئیتری ادعای
خود را تکرار کرد و نوشت« :دموکراتهای چپ
رادیکال ،با همکاران خود ،رسانههای جعلی ،در
تالش برای سرقت این انتخابات هستند .ما به آنها
اجازه نخواهیم داد».
البته ترامپ روز یکشنبه تلویحا شکست را
پذیرفت ،اما ساعتی بعد دوباره ادعای پیروزی را
مطرح کرد .این رویکرد ترامپ صدای دموکراتها و
حتی برخی جمهوری خواهان را هم در آورده است.
جو بایدن امروز در این باره گفت« :امیدوارم
ترامپ ،پیشاز آنکه به روز سوگند یادکردن
رئیسجمهور تازه برسیم قدری فرهیختهتر شود.
خودداریاش از پذیرش نتیجه انتخابات ،بیش از
آنکه مانع کار کردن من شود ،آبروی آمریکا را
میبرد».
او افزود« :در توان من نیست که درک کنم
رئیسجمهور هنوز به گلف سرگرم است و کاری
برای گسترش کرونا نمیکند».
برخی جمهوری خواهان نیز از ترامپ خواستهاند
شکست را بپذیرد و فرآیند انتقال قدرت را آغاز
کند .امروز جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی
امریکا و از منتقدان سرسخت ترامپ در این باره
گفت« :جمهوریخواهان واقعیت را بگویند؛ ترامپ
انتخابات را باخت».
در این بین برخی طرفداران ترامپ همچنان
امیدوار به تغییر نتیجه انتخابات هستند .این
امیدواری از آنجا ناشی میشود که کمپین ترامپ
شکایتهای زیادی را در دادگاههای ایالتهای
مختلف طرح کرده است ،هرچند که بسیاری از
این شکایتها بینتیجه مانده ،اما اصرار ترامپ به
پیروزی فضا را کامال به سمت تشنج و تنش سوق
داده است .هواداران ترامپ در شهرهای مختلف
هر روز تجمعهای اعتراضآمیز برگزار میکنند.
برخی رسانههای آمریکا معتقدند این وضعیت
برای این کشور خطرناک است .نیویورک تایمز در
این باره نوشته است“ :عدم پذیرش شکست دونالد
ترامپ در بحبوحه ناآرامیها ،سیستم یکپارچه
رایگیریها در داخل کشور را نشانه گرفته است.
بیشتر از یک هفته است که جو بایدن بهعنوان
رئیسجمهور منتخب اعالم پیروزی کرده ،اما
دونالد ترامپ به بهانه جلسات اطالعاتی ،بیماری
ویروس کرونا و برخی بهانههای دیگر ،مسیر انتقال
قدرت را مسدود کرده است .در حالی که جو بایدن
باید خیلی سریع روی این بخشها نظارت خود
را آغاز کند .اینکه انگیزه ترامپ درعدم پذیرش
شکست چیست هنوز روشن نیست ،اما برخی
میگویند او به دنبال فراهم آوردن زمینههای حضور
در انتخابات چهار سال آینده برای خود است.

مدیرکل آژانس:

با گذشت چند روز از قطعی شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ،اما دونالد ترامپ همچنان شکست را نمیپذیرد و تاکید دارد که او پیروز
میدان است .این در حالی است که نتایج انتخابات پیروزی قاطع جو بایدن را نشان میدهند.

ترامپتاکنون
توانستهاست
خط سیر
را براساس
یهای
جهتگیر 
فردی پیش ببرد
و با وجود مخالفت
لهای حزب
ژنرا 
جمهوری خواه و
حزب دموکرات
در مسیر خود
حرکت کند و
اثر خود را باقی
بگذارد
مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل سیاست خارجی
در این باره به فرارو گفت« :ترامپ در استراتژی
رفتاری خود همواره بر جهتگیری تهاجمی تاکید
داشته است .او در زمانی که به عنوان یک تاجر
و سرمایهدار موفق در نظام سرمایهداری ایاالت
متحده آمریکا فعالیت کرده همواره در این مسیر
براساس آموزههایی که اندوخته تا آخرین لحظه
جهتگیری تهاجمی خود را در امتداد حرکت
هایش در نظر داشته است .اکنون نیز در عرصه
سیاست همین راه را دنبال میکند او تا آخرین
لحطهای که امکان دارد بتواند از این جهتگیری
انباشتهای را گردآوری کند و کورسویی از امکان
تغییر مسیر را در این حرکت بازیابی نماید به
هیچ وجه از منظر رفتارشناسی سیاسی شکست را
نمیپذیرد و تا آخرین مرحله ممکن ،در چهارچوب
قانون اساسی ایاالت متحده پیش میرود».
به گفته این تحلیلگر مسائل بینالملل “ترامپ دو
سناریو در پیش دارد .اول سناریو موفقیت و بهره
برداری از داشتههای اندکی که هم اکنون جلوی
دیدگانش قرار دارد و دوم آماده ساختن شخصیتی
کاریزماتیک از خود برای انتخابات  ،۲۰۲۴تا بتواند
با گذر از این مسیر زمینههای ایجاد یک جامعه
قطبی شده با مرکزیت خودش برای انتخابات آن
سال ایجاد کند .آنچه که ترامپ در حال انجام آن

است بدون یک استراتژی معین و تهاجمی صورت
نمیپذیرد .او سناریوهای خود را طراحی کرده
است ،سناریو مرجح آن است که بتواند از داشته
هایش برای باقیماندن در کاخ سفید بهره ببرد اما
قراین نشان میدهد که داشته هایش برای ماندن
در کاخ سفید بسیار محدود است ،با این وجود طی
کردن این روند میتواند پیش زمینهای برای ورود به
سناریو مطلوب بعدی یعنی آماده سازی برای سال
 ۲۰۲۴باشد”.
مطهرنیا معتقد است« :اینکه مردم آمریکا به
ترامپ و بایدن بیش از  ۷۰میلیون رای میدهند،
نشان دهنده آن است که جامعه آمریکا کامال در
جریان حرکت اجتماعی دچار تحول شده و نیازمند
تغییر در حوزههای گوناگون ساختاری خود در
جهت حفظ قدرت ایاالت متحده آمریکا در قالب
دولت فدرال و حمایت از دموکراسی ،به عنوان
کشور پرچمدار دموکرسی است».
این کارشناس در پاسخ به این سوال که ترامپ
چقدر در مسیر حرکت به سمت انتخابات ۲۰۲۴
میتواند موفق باشد؟ ،گفت« :چهار سال زمان
کمی نیست ،همانگونه که از  ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۰تغییر
و تحوالت فراوان و پر شتابی رخ داده ،از  ۲۰۲۰تا
 ۲۰۲۴هم تحوالت زیادی ممکن است رخ دهد.
آنچه که بیان میشود تحلیلی وضع موجود،

خواستهها و هدفگذاریهای ترامپ است .اینکه
تا چه اندازه این خواستهها بتواند در آینده عملیاتی
شود مملو از عدم قطعیت و خطاهای تحلیلی
است».
مطهرنیا افزود« :ترامپ تاکنون توانسته است خط
سیر را براساس جهتگیریهای فردی و رویکردهای
تهاجمی خود پیش ببرد و با وجود مخالفت
ژنرالهای حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات در
مسیر خود حرکت کند و اثر خود را باقی بگذارد .او
یک پدیده در ایاالت متحده آمریکاست».
این تحلیلگر مسائل بینالملل درباره اینکه عدهای
میگویند او به خاطرمسائلی که دارد اصرار به
ادامه ریاست جمهوری خود دارد تا بتواند حاشیه
امن برای خود بسازد ،گفت« :ترامپ همانگونه
که از نظر شخصیتی دارای چالشهایی گوناگون
است اکنون با توجه به جهتگیری هایش به
عنوان رییس جمهور آمریکا دشمنان سرسختی را
برای خود تراشیده است .بازگشت او به اقتصاد
و خروجش از کاخ سفید با وجود اینکه روسای
جمهور آمریکا براساس قانون اساسی این کشور
دارای مزیتهای اقتصادی و امنیتی باالیی هستند،
برای او خطرناک جلوه میکند .ترامپ نیم نگاهی به
این وضعیت دارد به این ترتیب نمیتوان این منطق
را از نظر دور داشت که او نگاه به آینده دارد».

فعالیت چشمگیری در نطنز صورت نگرفته است

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تائید کرد که بازرسان این
سازمان به دو مکان مورد نظری که به ادعای او توسط ایران اعالم
نشده بود ،دسترسی کامل پیدا کردهاند.
به گزارش ایرنا ،رافائل گروسی روز چهارشنبه در گفتوگو با
خبرنگاران افزود که اینک آژانس باید بتواند به راستی آزمایی از
طریق تعامل و همکاری با ایران پرداخته و رو به جلو حرکت کند.
وی با ادعای وجود برخی ذرات اورانیوم در یک مکان در ایران که
به آژانس اعالم نشده از تهران خواست تا سریعا و به طور کامل
در این باره توضیح داده تا هرگونه نگرانی درباره پایندی درست و
کامل ایران به موافقتنامههای پادمانی را برطرف کند.
آژانس پیش تر ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت های هسته ای
اعالم نشده در مکان هایی در ایران خواند مطرح کرده بود.
با این حال دو طرف ،چهارشنبه  ۵شهریور  ۱۳۹۹در پایان سفر
رافائل گروسی مدیرکل آژانس به تهران و انجام مذاکرات با مقامات
ایران ،توافق کردند تا همکاریهای خود را بیش از پیش تقویت
کنند و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل موافقتنامه
جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن ،که از  ١۶ژانویه  ٢٠١۶به
صورت موقت توسط ایران در حال اجراست ،ارتقا بخشند.

او هفته پیش در گزارشی برای اعضای آژانس تائید کرد که ایران
به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه میدهد .ایران به دنبال
خروج یکجانبه و برخالف مقررات بینالمللی آمریکا از برجام،
تالش کرد توافق هستهای را به شرط عمل دیگر طرفهای این
توافق به تعهداتشان حفظ کند اما با گذشت نزدیک به دو سال
و ناتوانی طرفهای اروپایی به تعهدات برجامی ،با هدف حفظ
بهرهمندی اقتصادی ایران ،گامهای کاهش تعهدات خود را در
بازه زمانی  ۶۰روزه آغاز کرد .بر این اساس ،ایران  ۱۵دیماه ،با
صدور بیانیهای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی خود
را اعالم کرد که طبق آن ،تهران دیگر هیچ محدودیتی در حوزه
عملیاتی (شامل ظرفیت غنیسازی ،درصد غنیسازی ،میزان مواد
غنیشده ،و تحقیق و توسعه) نخواهد داشت و از این پس ،برنامه
هستهای ایران فقط بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد
رفت و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز طبق روال
ادامه مییابد .ایران بارها تاکید کرده که در صورت رفع تحریمها و
بهرهمند شدن از منافع برجام ،آماده بازگشت به تعهدات برجامی
خود است .همچنین مدیرکل «آژانس بینالمللی انرژی اتمی»
درباره گزارش جدید این آژانس در مورد راستیآزمایی اجرای

«برجام» گفت که فعالیت چشمگیری در تاسیسات هستهای
«نطنز» صورت نگرفته است« .رافائل گروسی» روز چهارشنبه در
نشست با خبرنگاران در وین توضیح داد که براساس یافتههای
بازرسان آژانس ،کارخانه غنیسازی سوخت در نطنز از وضعیت
آزمایشی به آماده بهرهبرداری تبدیل شده ،اما هنوز فعالیتی
صورت نگرفته است .وی با بیان اینکه این مساله فراتر از تعهدات
ایران در برجام است ،خاطر نشان کرد که این تحول در برآیند
فعالیتهای هستهای ایران چندان چشمگیر به شمار نمیرود.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز نیز با انتشار
گزارشی کوتاه ،اعالم کرد که بازرسان آژانس در تاریخ  ۱۴نوامبر
( ۲۴آبان) ،آغاز تزریق گاز «یو اف شش» به یک زنجیره ۱۷۴
سانتریفیوژی «آی .آر .ام دو» در کارخانه غنیسازی سوخت در
نطنز را راستیآزمایی کردند.
پیشتر برخی رسانههای خارجی با استناد به این خبر مدعی
شدند که این اقدام گامی دیگر از سوی ایران برای نقض توافق
هستهای با قدرتهای جهانی به شمار میرود که در آن تهران
تنها مجاز است تا اورانیوم غنی شده را با دستگاههای نسل اول
انباشته کند.

جو بایدن  ۹تن از افراد ارشد کابینه آینده
خود ،از جمله افسران نیروهای مسلح ،رایزنها و
مشاوران ارشد را معرفی کرده است.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه ایندیپندنت،
بایدن در دو فقره از سمتهای کلیدی کاخ سفید،
مدیر ستاد انتخاباتیاش ،جن اومالی را به عنوان
معاون رئیس دفتر معرفی کرد که با ران کلین ،که
پیشتر او را رئیس دفتر خود اعالم کرد ،همکاری
میکند.
به عالوه ،استیو ریچتی ،رئیس و البیگر
انتخاباتی ،در سمت مشاور رئیس جمهور به
کابینه خواهد پیوست .نماینده کنگره لوئیزیانا،
سدریک ریچموند ،معاون رئیس ستاد انتخاباتی،
به عنوان مشاور ارشدی که مدیریت روابط
عمومی دفتر ریاست جمهوری را نیز به عهده
خواهد داشت ،معرفی شد.
مدیر استراتژی ستاد ،مایک دانیلون ،عنوان
مشاور ارشد را گرفته و دانا رموس ،رایزن عمومی
ستاد بایدن ،مشاور رئیس جمهور خواهد شد.
آنی تاماسینی ،رئیس سفرهای بایدن در زمان
مبارزات انتخاباتی ،مدیر عملیاتی دفتر رئیس
جمهور خواهد شد .جولی رودریگرز ،یکی از
معاونهای ستاد انتخاباتی ،در سمت مدیر کاخ
سفید در روابط بین نهادهای حکومتی ،انجام
وظیفه خواهد کرد .ران کلین ،رئیس آینده دفتر
ریاست جمهوری ،برنامههای فوری بایدن و خانم
هریس را اعالم کرد.
وی در اطالعیهای گفت« :تیمی که از هماکنون
در حال تشکیل آن هستیم از همان روز نخست
در رسیدگی به مشکالت پیشروی کشور ،به
کمک ما خواهد آمد».
اولین دور انتصابات مسئولین ارشد ،ترکیبی از
فعاالن قدیمی وفادار و دموکرات را نشان میدهد
که اعضاء معروف تحولخواه چپ رادیکال حزب،
در میان آنها غایب به نظر میرسند.
جولیسا رینوسو پانتالئون ،سفیر سابق اروگوئه
در زمان اوباما ،به عنوان رئیس دفتر جیل بایدن
معرفی شده است و دستیار قدیمی او ،آنتونی
برنال ،مشاور ارشدش خواهد شد.

علیاف:

ارتش ترکیه وارد خاک جمهوری
آذربایجان میشود
رئیسجمهوری آذربایجان تاکید کرد :ارتش
ترکیه برای کمک به تامین امنیت جمهوری
آذربایجان و قرهباغ وارد خاک جمهوری آذربایجان
س جمهوری
میشود ،این در حالی است که ریی 
روسیه بر حفظ وضعیت کنونی قرهباغ تاکید دارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس،
الهام علیاف در پیامهای توییتری خود نوشت:
آذربایجان برای خاک خود جنگید و تمامیت
ارضی خود را حفظ کرد و این امر براساس
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به ابتکار
اتحادیه اروپا و سند آذربایجان انجام شد.
وی تاکید کرده است :آوارگانی که  ۳۰سال
صبر کردهاند این پیروزی بزرگ نظامی و سیاسی
را جشن میگیرند .آنها بی صبرانه منتظر اعالم
زمان بازگشت هستند .عدالت پیروز است .قرهباغ
ما! قرهباغ آذربایجان است .این در حالی است
که والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون روسیه تاکید
دارد مشکل اصلی هنوز وجود دارد .وضعیت
نهایی قره باغ هنوز مشخص نشده و توافق صورت
گرفته بر حفظ وضعیت کنونی بوده و آنچه بعدا
اتفاق میافتد با رهبران آینده تعیین میشود.
رئیس جمهوری روسیه گفته است :برای به
رسمیت شناختن یا نشناختن قره باغ به عنوان
یک کشور مستقل دارای حق حاکمیت ،باید
اوضاع را از زوایای مختلف دید چون این یک
فاکتور مهم است .با توجه به اقدامات رهبر سابق
گرجستان ،منظورم حمله به صلحبانهای ما در
اوستیای جنوبی ،روسیه استقالل اوستیای جنوبی
و آبخازیا را به رسمیت شناخت .ما همچنین
خواسته مردم کریمه را به رسمیت شناختیم.

سعیدخطیبزاده:

آمریکا در موقعیتی نیست که برای ایران شرطگذاری کند
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگویی مواضع کشورمان را درباره مسائل
مختلفی از جمله تحریمهای آمریکا و مناقشه قره باغ تشریح کرد.
بزاده سخنگوی وزارت
به گزارش ایسنا به نقل از پرس تیوی ،سعید خطی 
امور خارجه کشورمان در گفتوگو با این شبکه درباره آتشبس انجام شده میان
آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ و نقش ایران در این آتشبس و شایعه
تغییر مرزهای ایران با ارمنستان توضح داد :جمهوری اسالمی ایران همیشه از هر
تالشی در راستای راهکاری پایدار برای سه دهه درگیری میان همسایگان بزرگمان
آذربایجان و ارمنستان استقبال کرده است .مسلما هیچ تغییری در مرزهای
بینالمللی ایجاد نخواهد شد .نه مرزهای ایران و نه مرزهای این منطقه تغییر
نخواهد کرد .هر تغییری در مرزها به معنی تالش ما در این زمینه خواهد بود .ما
ارتباط نزدیکی با باکو و ایروان و دیگر پایتختهای منطقه داریم.
او در پاسخ به این سوال که آیا با روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس
جمهور منتخب آمریکا ،ایران خواهد توانست به آمریکا اعتماد کند و آیا
این دولت جدید آمده است که به تعهداتش عمل کند و به توافق هستهای
بازگردد ،توضیح داد :مسئله اعتماد نیست .در واقع برجام [توافق هستهای] بر
اساس بیاعتمادی دوجانبه مذاکره شد و نه اعتماد .این چیزی است که بیشتر
از همه اهمیت دارد و ما فقط به رفتار کسی که کاخ سفید را اداره خواهد کرد،

توجه میکنیم .خیلی زود است که درباره این صحبتی شود .صبر میکنیم تا
ببینیم چه میشود .از نظر ما برجام هنوز زنده است .همان طور که میدانید
این توافق در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پشتیبان قانونی دارد اما در
وضعیت خوبی قرار ندارد .چراکه اروپاییها نتوانستنند به تعهداتشان در زمینه
کاهش تاثیر تحریمها در این توافق عمل کنند اما هنوز یک قطعنامه قانونی
است و بنابراین هنوز زنده است .تنها راهی که میتواند از دوام آن اطمینان
حاصل کرد بازگشت همه به اجرای کامل تعهداتشان است .ایران قطعا آماده
فها به توافق و اجرای کامل آن ،مانند همیشه با
است در صورت پایبندی طر 
حسن نیت این توافق را اجرایی کند.
بزاده در ادامه این گفتوگو در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود
خطی 
دارد در صورت بازگشت دولت جدید آمریکا به توافق هستهای ،باز هم شاهد
تخطی از تعهدات این کشور همان طور که در دولت ترامپ اتفاق افتاد ،نباشیم،
بیان کرد :ترامپ به طور موفقیتآمیزی هر گونه اعتمادی را در جامعه جهانی
نسبت به آمریکا از بین برد .آمریکا نه تنها از برجام تخطی کرد ،بلکه از معاهده
 INFنیز تخطی کرد ،از معاهده آبوهوایی پاریس، NFTA ،یونسکو ،شورای
حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری دیگر از توافقها و معاهدههای بینالمللی
خارج شد .بنابراین ،آمریکا نشان داده است که قابل اعتماد نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که ایران در صورت
پرداختن دولت بایدن به برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه در روند
بازگشتش به توافق هستهای چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت ،توضیح
داد :آمریکا در موقعیتی نیست که برای کشوری به ویژه ایران شرطگذاری کند.
اگر قرار باشد کشوری با شرط و شروطی مواجه شود ،این آمریکا است .آمریکا
تمام جنبههای قوانین و هنجارهای بینالمللی را نقض کرده است .عالوه براین،
ایران قرار نیست درباره چیزی که پیشتر بر سرش مذاکره شده است ،دوباره
مذاکره کند .درباره برجام مذاکره شده و امضا شده است .بخش مربوط به برنامه
موشکی ایران نیز در قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است
و بنابراین ،ایران قرار نیست بحث چیزی را که پیش از این دربارهاش مذاکره شده
و نهایی شده است دوباره باز کند.
او افزود :چیزی که بیش از همه اهمیت دارد این است که ایران کشوری نیست
که بر سر امنیت ملیاش مصالحه کند .هیچ کشوری این کار را نمیکند و ایران
نیز به عنوان طرفی عاقل این کار را نخواهد کرد .موضوع دفاعی ایران غیرمشروط
است و ما درباره آن مذاکره نخواهیم کرد .هر کسی که با ما در ارتباط بوده است
میداند که اینها همه بیشتر شعارهای کارزارهای انتخاباتی است و اتفاق نخواهد
افتاد .اینها خط قرمز هستند و همه آن را میدانند و چیزی است که به گذشته

تعلق دارد .چراکه دربارهاش مذاکره شده است .درباره امنیت منطقهی ما هم
طرحهای مثبت ایران ارائه شده است که نمونه آن طرح صلح امید است که حسن
روحانی رئیس جمهور کشورمان آن را در سازمان ملل ارائه کرد .بنابراین ما آماده
هستیم و طرحهایی و برنامههایی هم برای امنیت منطقه خلیج فارس و مناطق
اطراف آن داریم که از همه دعوت میکند تالش و حسن نیت به خرج دهند و
توان و ظرفیتشان را برای برقراری امنیت منطقه و فراتر از آن به کار بگیرند.

