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پوتین، ترامپ را برای ریاست جمهوری انتخاب کرده است!
ادعای یکی از مقامات سابق موساد

که  است  کرده  ادعا  موساد  اسرائیل  اطالعات  آژانس  مقام سابق  یک 
روسیه، دونالد ترامپ را انتخاب و او را به  عنوان کاندیدای رئیس جمهور 
مطرح کرده است، چون مسکو به این نتیجه رسیده بود که او بهترین نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.
که  است  کرده  ادعا  موساد  اسرائیل  اطالعات  آژانس  مقام سابق  یک 
روسیه، دونالد ترامپ را انتخاب و او را به  عنوان کاندیدای رئیس جمهور 

مطرح کرده است، چون مسکو به این نتیجه رسیده بود که او بهترین نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. »تمیر پاردو«، رئیس سابق 
موساد، در جریان کنفرانس دیجیتال »مارکر« در اسرائیل، روز دوشنبه، 
در خصوص عملیات ایذایی در اطالع رسانی ربات ها در جریان مبارزات 
انتخاباتی سخنرانی کرده است. وی در خصوص ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، در سخنان خود ادعا کرده که روسیه ترامپ را به  عنوان یک نامزد 

انتخاباتی برای دستیابی به اهداف مسکو برگزیده و سپس با استفاده از 
کرده  حاصل  اطمینان  انتخابات  در  وی  پیروزی  از  آنالین،  تاکتیک های 
است. او گفته: مقامات مسکو به رقابت ریاست جمهوری سال 2016 در 
ایاالت متحده نگاه کردند و از خود پرسیدند: دوست داریم کدام نامزد در 

کاخ سفید مستقر شود؟
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وزیر امور خارجه کشورمان، در مورد آینده روابط 
ایران و آمریکا گفت: به نظر می رسد روابط دو کشور 
به همین وضعیت چالشی ادامه پیدا خواهد کرد 
و من بعید می دانم که آمریکایی ها علی رغم همه 
تصمیم گیری های نابخردانه ای که داشتند تصمیمی 

بگیرند که منجر به تشدید روابط با ایران شوند .
با  ایسنا، محمد جواد ظریف در مصاحبه  به گزارش 
شبکه خبری فونیکس چین در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که اگر شما به سه سال قبل برگردید با توجه به 
وضعیت کنونی، توافق برجام را چگونه امضاء می کردید  
و چه کار متفاوتی انجام می دادید؟ اظهار کرد:  اگر  به 
سه سال قبل برگردیم و در واقع امروز می خواستیم کار 
سه سال قبل را انجام دهیم  و این که چه اقداماتی انجام 
می دادیم حتما سخت گیری بیشتری انجام می دادیم. البته 
این طور نیست که سه سال قبل پیش بینی های امروز یا 
احتمال امروز را نداشتیم. و این که آیا می شد به یک توافق 
بهتری از این دست پیدا کرد به نظر من امر دشواری بود. 
اگر امروز بخواهیم این توافق را دوباره بنویسیم اول این که 
من بعید می دانم امکان رسیدن به توافق وجود داشته باشد 
و اگر بتوانیم به توافق برسیم یک  چیزی شبیه آنچه که 

اکنون هست می رسیدیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان این 
که قطعا آمریکایی ها از وضعیتی که اکنون پیدا کرده اند 
خوشحال نیستند ادامه داد: در حال حاضر آمریکا در دنیا 
منزوی شده چنانکه می بینیم مجبور می شود  معاون 
شرکت هوآوی را دستگیر کند.و این نشان دهنده ی میزان 
انزوای آمریکایی هاست. این که کشوری بخواهد در جامعه 
بین المللی قلدری کند و به دیگران زور بگوید این شرایط 

خیلی مناسبی برای آن کشور نیست.
من  داد: البته  ادامه  ایرانی  رتبه ی  عالی  دیپلمات  این 
اعتقاد دارم که سایر کشورها از جمله کشور بزرگی چون 
چین نیاز دارند با این حرکت ها و رفتارهای آمریکا به خاطر 
آینده روابط بین الملل و آینده روابط خودشان برخورد 

مناسبی داشته باشند.
ظریف در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار این رسانه ی 
چینی در ارتباط با آینده روابط ایران و آمریکا خاطر نشان 
کرد: به نظر من شرایط روابط با همین وضعیت چالشی 
ادامه پیدا خواهد کرد و من بعید می دانم که امریکایی ها 
داشته اند  که  نابخردانه ای  تصمیمات  همه  رغم  علی 
تصمیمی بگیرند که به تشدید روابط با ایران منجر شوند. 
البته ما برای همه شرایط آماده هستیم. مردم ایران نیز 
با  از کشور خودشان  داده اند  نشان  مردمی هستند که 

جدیت دفاع می کنند.
ظریف تاکید کرد: البته ما به دنبال درگیری نیستیم و 
بعید می دانیم که کسان دیگری نیز دنبال این موضوع 

باشند.
برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزیر 
از  بعد  ایران  دولت  که  معتقدند  چینی  تحلیل گران  از 
فرصت شش ماهه که آمریکا برای تعامل ایران با برخی 

زا کشورها تعامل کرده مجبور خواهد شد که با آمریکا 
مذاکره کندو چاره ای جز این ندارد گفت: من فکر می کنم 
که تحلیل گران چینی هستند که بعد از این مدت باید 

تحلیل شان را عوض کنند.
ظریف خاطر نشان کرد: ما هیچگاه در شرایط اضطرار 
با آمریکا مذاکره نمی کنیم آنها بودند که از مذاکره خارج 
شدند. آمریکایی ها تا ۸ ماه قبل در برجام حضور داشتند و 
با ما مذاکره می کردند. آنها بودند که از برجام خارج شدند 
باید خودشان به مذاکره  آنها  و مذاکره را ترک کردند. 
برگردند و من فکر می کنم که تحلیلگران چینی به این 
نتیجه خواهند رسید که آمریکا چاره ای ندارد جز این که 

تصمیم خود را عوض کند.
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آقای روحانی 
چندی پیش در برابر تهدیدهای آمریکا اعالم کرد که اگر 
ایران نتواند نفتش را صادر کند، دیگر کشورهای حوزه ی 
خلیج فارس هم نمی تواند این کار را انجام دهند و اگر 
اظهار  کنید؟  بیان  را  موضوع  این  جزییات  دارد  امکان 
کرد: اگر آمریکایی ها بخواهند جلوی صادرات نفت ایران 
حوزه هایی  سری  یک  وارد  هستند  مجبور  بگیرند  را 
شوند که در آن موقع شرایط کامال تغیر می کند. آنچه 
که ایران مطرح کرده یک تهدید از سوی ایران نیست. 
گونه  این  با  امریکایی ها  است.  واقعیت  یک  اعالم  بلکه 
سیاست ها نمی توانند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. 
و اگر بخواهند این کار را بکنند، حتما مجبور هستند وارد 

سیاست هایی شوند که دنیا را به آشوب می کشاند.
وزیر امور خارجه همچنین در مورد وضعیت اس پی 
اروپایی ها نخواهند در مورد اس پی  وی و این که اگر 
وی به نتیجه برسند ایران چگونه عمل خواهد کرد گفت: 
نیست. اروپا  به  واکنش  سیاست  ما  خارجی  سیاست 
مهمترین  نیست.  ما  تجاری  طرف  مهمترین  هم  اروپا 
طرف تجاری  ما کشورهایی همچون  چین، روسیه، و 
کشورهای همسایه مان هستند و ما با آنها مکانیزم های 
خود را ایجاد کرده ایم البته ما به دنبال این نیستیم که با 
اروپا ارتباط نداشته باشیم. ما معتقدیم کشورهای اروپایی 
همچون چین و روسیه، با عنوان طرف های برجام موظف 
هستند که اقدام و وظایفی را انجام دهند و اگر نتوانند این 
وظایف را انجام دهند این نشان دهنده ی آن است که اروپا 
نمی تواند یک طرف معامله قابل اعتمادی برای دنیا باشد.

ظریف با بیان این که ایران با کشورهای همسایه خود 
و همچنین چین و روسیه و دیگر کشورهایی که مایل 
هستند روابطشان را با ایران ادامه دهند، ارتباطش را حفظ 
خواهد کرد ، ادامه داد: اروپایی ها به ما گفته اند که علی 
رغم همه مخالفت های آمریکا مشغول کار هستند ولی ما 
هیچگاه منتظر اروپا نبوده ایم و اکنون نیز منتظر اروپایی 

ها  نیستیم.
وزیر امور خارجه در ادامه گفت وگوی خود با این رسانه 
چینی در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضع  ایران در مورد 
خروج نیروهای نظامی  آمریکا از سوریه گفت: ما از ابتدا 
معتقد بودیم که حضور آمریکا در منطقه، همواره همراه 

با تنش آفرینی بوده است و این حضور یک  حضور غیر 
قانونی است.

از خروج  شما  یعنی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نیروهای آمریکایی از سوریه استقبال می کنید؟ اظهار کرد:  
ما هنوز نمی دانیم آمریکایی ها چه برنامه ای دارند لذا آنچه 
که برای ما مهم است و بر آن تاکید داریم این است که 
سیاست آمریکا در منطقه ما سیاست خطرناکی بوده و این 

سیاست باید تغییر کند.
این دیپلمات عالی رتبه ی کشورمان در پاسخ به سوال 
مجری این شبکه تلویزیونی مبنی بر این که در حالی که 
آمریکا اعالم کرده نیروهای نظامی خود را از سوریه خارج 
می کند، ناوی را به منطقه ی خلیج فارس اعزام کرده و این 
اقدام آمریکا چه پیامدهایی را ممکن است به همراه داشته 
باشد، گفت: این اقدام آمریکا باعث ایجاد تنش و تشنج در 
منطقه می شود. به طور کلی هر موقع آمریکایی ها حضور 
خود در خلیج فارس را افزایش داده اند این موضوع همراه 
با خطراتی برای کشورهای منطقه یعنی کشورهای حوزه 
خلیج فارس بوده است. ایران کشوری قدرتمند که می تواند 
از منافع خود دفاع کند و این منطقه است که از حضور 

آمریکا در این منطقه ضرر می کند.
از تحلیل گران  این سوال که برخی  به  وی در پاسخ 
معتقدند که آمریکایی ها با این اقدام می خواهند ایران را 
تهدید کنند؟ اظهار کرد: بعید می دانم که آمریکایی ها 
شرایطی را داشته باشند که بخواهند ایران را تهدید کنند.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که برخی از 
خانواده های زندانیان آمریکایی در ایران از دولت آمریکا 
برای سفر به  ایرانی  به فرزندان مقامات  خواسته اند که 
آمریکا ویزا ندهند و یا آنها را از آمریکا اخراج کند تصریح 
آمریکا  ایرانی در  از مقامات  تعداد زیادی  کرد: فرزندان 
نیستند؛ تعداد کمی از افراد در آمریکا تحصیل و یا زندگی 
می کنند و این تصمیمی است که شخصا اتخاذ کردند و یا 
شرایط تحصیلی شان این موضوع را اقتضاء کرده است. یا 
ماموریت سابق پدرشان این وضعیت را ایجاد کرده است. 
من خوشحال هستم که فرزندان خودم در ایران هستند. 
دوری از خانواده شرایط خوبی نیست و من چون خودم 
در جوانی مجبور بودم به خاطر شرایط قبل از انقالب دور 
از خانواده باشم این را کامال احساس می کنم که همه 
دوست دارند فرزندانشان در کنار خودشان باشند و لذا فکر 
نمی کنم کسی از این اقدام آمریکایی ها خیلی نگران باشد.

ظریف همچنین در مورد بازداشت یکی از مدیران ارشد 
شرکت هواوی در کانادا به خاطر همکاری با ایران و تاثیری 
که این موضوع بر ایران می گذارد اظهار کرد:  به نظر من این 
موضوع مهمتر از تاثیری که بر ایران می گذارد تاثیری است 
که بر دنیا می گذارد، این که یک کشوری یک فرد برجسته 
را بخواهد به خاطر کار قانونی که انجام داده زندانی کند، 
امری  غیر قانونی است. آمریکایی ها می گویند کسی نباید با 
ایران معامله کند. این حرف و گفته ی آنها غیر قانونی است 
و مخالف مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع 

آنها با این کار قانون جنگل را حاکم می کنند.


