
حمله به ترامپ از داخل خاک عراق:

آتش ظریف و کری به اردوگاه ترامپ

به نظر می رسد دولت ایران برای مقابله با ترامپ تصمیم درستی را گرفته 
است؛ حمله به ترامپ از داخل خاک آمریکا.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- بعد از امضای خروج از برجام، ترامپ ژست یک فاتح 
را داشت. گویی دشمنی را از خاک آمریکا بیرون کرده است. هرجا رفت و هرجا 

نشست از فتح بزرگ خود گفت و خروج از توافقی که آن را ننگین می دانست.
ترامپ سرباال راه می رود از فشاری که به ایران وارده شده است لذت می برد و آن 
را دستاوردی بزرگ برای خود می داند. او در حال و هوای پیروزی است اما رقبای او 

در آمریکا و دولت ایران، برای دفع شر او دست به کار شده اند.
دیپلماسی همانگونه که  قبل از روی کار آمدن رییس جمهور »مو بور« آمریکا 
توانسته بود به یک توافق بزرگ به نام برجام برسد، حاال بازهم به صحنه آمده تا بتواند 

دوباره بر بدن نیمه جان برجام روح بدمد.
به نظر می رسد دولت ایران برای مقابله با ترامپ تصمیم درستی را گرفته است؛ 
حمله به ترامپ از داخل خاک آمریکا. دیدار ظریف با جان کری یعنی دیدار وزیر 
خارجه ایران با محتمل ترین رقیب ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری 

آمریکا. یعنی برنامه ریزی ایران برای دوران پسا ترامپ.
جان کری نقش مهمی در برجام داشت و به زبان ساده او مهاجم 1+5 در مذاکرات 
هسته ای بود. حاال در دوران پسا خروج آمریکا از برجام، وزیر سابق خارجه ایاالت 

متحده بازهم به صحنه آمده تا بافته های ترامپ را رشته کند.
اوباما و کری برجام را مهم ترین دستاورد خود در سیاست خارجی آمریکا می دانند 
و حاال برای شان سخت است یک تازه به دوران رسیده سیاسی، با یک امضا تمام 
دستاوردهای آن ها را نابود کند. ایران هم با توجه به درک این معنا،باب مذاکره را با 

کری باز کرده است تا بتواند تیرهای زهر داری به سمت ترامپ پرتاب کند.
عصبانیت ترامپ از دیدار جان کری و ظریف به خوبی نشان می دهد که این 
استراتژی به هدف نشسته است. دعواهای لفظی رییس جمهور فعلی آمریکا و نامزد 
احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، نشان می دهد که 

آمریکا در داخل با یک تزلزل جدی روبرو است.
پیروزی دموکرات ها در انتخابات کنگره و سخت کردن مسیر ترامپ در آینده، 
می تواند خبر خوشی برای ایران باشد. استیضاح ترامپ یا به قدرت رسیدن فردی 
مانند جان کری می تواند تلخ کامی های دوران ترامپ را در دهن ایران شیرین کند.

دیپلماسی ایران، آتش به خیمه ترامپ انداخته است. حضور روحانی در سازمان 
ملل می تواند ضربه دیگر بر پیکر ترامپ باشد. روحانی اگر بتواند یک اتحاد بین المللی 
در حمایت از برجام در خاک آمریکا علیه ترامپ ایجاد کند، می تواند به ترامپ بفهماند 
که سیاست اشتباهی را در قبال یکی از مهم ترین توافق های بین المللی گرفته است و 

اداره دنیا به مثابه اداره یک هتل نیست که همه به ساز او برقصند.

دستور العبادی برای استقرار نیروهای عراقی در مرز 
با ترکیه

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق که دوره فعالیتش به اتمام رسیده، دستور 
استقرار نیروهای امنیت ملی این کشور در طول مرزهای عراق با ترکیه را 

صادر کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، شورای امنیت ملی عراق در 
جلسه ای به ریاست حیدر العبادی، نخست وزیر عراق چندین مصوبه داشت که از 
جمله آنها بازنگری در ساختار تشکیالتی نیروهای پلیس فدرال و استقرار نیروهای 

گارد مرزی در مرزهای عراق و ترکیه بود.
دفتر نخست وزیر عراق اعالم کرد، شورای وزارتی امنیت ملی در نشست خود 
ادامه حفظ امنیت و ثبات، حفظ مرزهای عراق و ممانعت از هرگونه نقض حریم 
هوایی و زمینی این کشور را بررسی کرد و همچنین نگاهی به ماموریت اصلی پلیس 
فدرال و تجهیز آن داشت تا نقشش در کنار ارتش عراق تکمیل شود. در این نشست 
همچنین اوضاع بصره و تدابیر حمایتی برای حفظ جان شهروندان و اموال دولتی و 

خصوصی بررسی شد.
براساس بیانیه این دفتر، شورا دستوراتی صادر کرد که از جمله آنها نظارت وزارت 
کشور بر بازسازی تشکیالت پلیس فدرال و نظارت این وزارتخانه بر اتخاذ تدابیر 
تضمین کننده برای مستند سازی نقض های ترکیه در حریم هوایی عراق در نزد 

سازمان ملل و ارائه گزارش مجدد به شورای امنیت ملی بود.
شورا همچنین مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه نیروهای گارد مرزی در طول 
مرزهای عراق و ترکیه برای حمایت از مرزها و ممانعت از هر گونه نقضی و تامین هر 

گونه نیاز الزم در این باره مستقر شوند.

عبدالمهدی محتمل ترین گزینه برای نخست وزیری 
عراق است

تهران- ایرنا- شبکه تلویزیونی روسیا الیوم به نقل از یک سیاستمدار شیعه 
عراقی گزارش داد که به باور وی »عادل عبدالمهدی« وزیر پیشین نفت و 
عضو سابق مجلس اعالی اسالمی عراق، محتمل ترین گزینه برای تصدی 

جایگاه نخست وزیری عراق است.
به گزارش ایرنا، این مسؤول عراقی که خواست نامش فاش نشود، یکشنبه شب با 
بیان این که رقابت میان عبدالمهدی و دیگر نامزدها همچنان ادامه دارد، اما کردها، 
شیعیان و سنی ها برای انتخاب وی به عنوان نخست وزیری توافق دارند، افزود: 
عبدالمهدی برای موافقت با نخست وزیری، منتظر موافقت آیت اهلل »سیستانی« 

مرجع عالیقدر شیعه است.
این مقام عراقی فاش کرد: عبدالمهدی به گروه های سیاسی عراق اعالم کرده که 

بدون موافقت مرجعیت دینی، نمی تواند نخست وزیری را بپذیرد.
عبدالمهدی سیاست مدار، اقتصاددان شیعه عراقی و وزیر نفت پیشین عراق است. 
وی در سال های ۲۰۰5 تا ۲۰11 یکی از دو معاون رئیس جمهوری عراق و در دولت 

موقت این کشور پس از سقوط صدام، وزیر دارایی بود.
گمانه زنی ها برای انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر پس از آن منتشر 
می شود که نام سه نامزد جدید دیگر در رایزنی های فراکسیون های بزرگ پارلمانی 

عراق مطرح شده بود.
این سه نفر شامل مازن االشیقر الموسوی از اهالی کربال، علی یوسف الشکری 
و عدنان الزرفی از استان نجف سه چهره مطرح کنونی برای تصدی پست نخست 

وزیری عراق هستند.
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حمله عده ای آشوب طلب به سفارت تهران در آتن
یک گروه آشوب طلب در یونان به سفارت تهران در آتن حمله کردند.  به گزارش ایسنا به نقل از گریک ریپورتر، 10 عضو یک گروه آشوب طلب صبح روز دوشنبه )امروز( در حالی که سوار بر موتور سیکلت بودند با پرتاب شیشه و سنگ به سفارت 

ایران در یونان حمله و خساراتی به آن وارد کردند. این افراد بالفاصله پس از حمله، محل را ترک کردند و هیچ  یک از آنها بازداشت نشده است. سخنگوی این گروه با انتشار پیامی در صفحه خود در فیسبوک اعالم کرده است که این حمله در 
واکنش به آن چه سرکوب کردها در ایران خوانده، انجام گرفته است. در روزهای اخیر عده ای هرج و مرج طلب در پاریس و هلسینکی نیز به سفارت ایران در این دو پایتخت حمله کردند.

اخبار

بهرام قاسمی در نشست هفتگی: 

روحانی به نیویورک می رود 
ایران  به کنسولگری  تاکید کرد: حمله  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
در بصره و همچنین تعرض به سفارت کشورمان در پاریس ارتباطی با 

یکدیگر ندارند و دو حادثه جدا از هم است.
 به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با رسانه ها در پاسخ 
به سوالی مبنی بر ارتباط داشتن دو حادثه به آتش کشیده شدن کنسولگری 
ایران در بصره و همچنین تالش برای حمله به سفارت کشورمان در پاریس 
بیان  را  بنده موضع گیری داشته و مواضع مان  این دو حادثه  گفت: در مورد 
این دو حادثه  ارتباطی به صورت مستقیم میان  این است که  کردم. تصورم 
عناصر  توسط  کنسولگری  به  حمله  و  بصره  مسئله  افزود:  وی  ندارد.  وجود 
وضعیت  به  توجه  با  و  خاص  برهه  یک  در  داشتند  تالش  که  بود  مشخصی 
عراق برای تاثیرگذاری روابط دو ملت و تحوالت داخلی عراق استفاده کنند 
که خوشبختانه همان طور که پیش بینی می شد، استحکام روابط و شناخت 
دو ملت از یکدیگر اجازه نداد که به اهداف شان دست یابند. سخنگوی وزارت 
است  دیگری  موضوع  هم  پاریس  مسئله  کرد:  بیان  همچنین  خارجه  امور 

به  نتوانستند  و  ماند  ناکام  و  گرفت  صورت  تروریستی  گروهک  توسط  که 
سفارت ورود کنند. البته صدماتی را به ساختمان سفارت وارد کردند که در 
این مورد به طور مستمر با جدیت با دولت فرانسه صحبت شد و اعتراضات 
صورت گرفت و آنها هم قول دادند که تمهیداتی را انجام داده و اقداماتی را 
در برخورد با متعرضین به عمل آورند. بنابراین این دو حادثه از یکدیگر جدا 
است. سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد تصور من این است که رئیس جمهور 
امسال به مانند سال های گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت 
و در حاشیه آن با تعدادی از همتایان خود دیدار و رایزنی خواهد کرد. بهرام 
امنیت  شورای  نشست  در  ایران  حضور  چگونگی  مورد  در  همچنین  قاسمی 
ایران باشد و سطح حضور  از محورهای آن  سازمان ملل که قرار است یکی 
بررسی های الزم، نحوه  اتمام  از  این اجالس خاطرنشان کرد: پس  تهران در 
اخبار  مورد  در  همچنین  وی  شد.  خواهد  اعالم  جلسه  این  در  ایران  حضور 
در   : کرد  اظهار  یونان  در  ایران  سفارت  به  حمله  با  ارتباط  در  شده  منتشر 
حال حاضر اطالعی از این موضوع ندارم و در جریان جزئیات این خبر نیستم.

اینکه  بر  تاکید  با  بین الملل  مسائل  تحلیل گر  یک 
را  بهره برداری  بین المللی حداکثر  از ظرفیت های  باید 
جلسه  در  رییس جمهور  حضور  گفت:  باشیم،  داشته 
کار داخلی شورا  و  امنیت در صورتی که ساز  شورای 
اجازه دهد وشرکت در این جلسه باعث وهن شخصیت 

رییس جمهور نشود، مفید است.
اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  تاجیک  نصرت اهلل 
اصوال یکی از وظایف و کارکردهای فعالیت های دیپلماتیک  
نباید خود  ظرفیت سازی در سیاست خارجی است، گفت: 
دارد  و ظرفیت هایی که وجود  بین المللی  از صحنه های  را 
با  ساله  هر  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  کنیم.  محروم 
روسای  و  می شود  برگزار  کشورها  روسای جمهور  حضور 
و  منطقی  مستدل،  را  خود  مطالب  می توانند  کشورها 
که  کنندگان  شرکت  با  مستقیم  طور  به  محکمه پسند 
توجه رسانه ای  بیشترین  و  عموما روسای کشورها هستند 
است  مطروحه  مسائل  و  آنها  به  عمومی  افکار  و  انظار  و 

کنند. مطرح 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال، اولین سال بعد 
از خروج آمریکا از برجام است و ترامپ بسیاری از طرف های 
فعالیت های  و  اقدامات  گزند  از  را  خود  سیاسی  و  تجاری 
است  خوبی  فرصت  لذا  نداشته،  مصون  یک جانبه گرایانه اش 
باشیم  داشته  ملل حضور  در مجمع عمومی سازمان  ما  که 
تا نه تنها زمین را به وی برای یکه تازی واگذار نکنیم بلکه 
از موضع حق و دفاع از برجام و دستاورهایش وی را منفعل 

سازیم.
جلسه  درباره  همچنین  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
توسط  ایران  موضوع  طرح  و  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
شورای  جلسات  تشکیل  سطوح  و  نوع  کرد:  اظهار  ترامپ 
و  جلسات  دستور  در  موضوعات  گرفتن  قرار  نحوه   ، امنیت 
نمایندگان  حضور  چگونگی  و  پاسخگویی  و  بررسی  نحوه 
کشورهای ذی ربط و ذی نفع دارای سازوکار خاص خود بوده 
و مساله پیچیده ای است. اگر چه مصاحبه سفیر آمریکا در 
سازمان ملل و اصالح نظر وی توسط بیانیه هیات نمایندگی 
رسانه ها  باعث کمی سردرگمی  ملل  سازمان  در  این کشور 

شده است و اکنون جو فروکش کرده است، اما وزارت امور 
خارجه و نمایندگی ایران در سازمان ملل به طور دقیق و با 
حساسیت این روند را دنبال می کنند، تا متخصصان و دست 
اندرکاران سازوکار آن را در زمینه میزان الزام حضور هیاتی 
مشخص  طور  به  آن  پیشنهادی  سطح  یا  و  ایران  سوی  از 

پیشنهاد کنند.  
تاجیک افزود: اگر مبحثی مربوط به ایران مطرح می شود 
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به  می تواند  مبحث  آن  یا  و 
منافع ایران را در برگیرد،  از این لحاظ خوب است که اگر 
سازوکار این شورا ایجاب کند و وقتی برای پاسخگویی باشد، 
منظر  از  و  مناسب  سطح  در  حقوقی  منظر  از  وقت  این  از 
شخص  برای  ترجیحا  دیگر  بهره برداری های  برای  سیاسی 

رییس جمهور استفاده شود.
البته  بیان کرد:  بین الملل همچنین  این تحلیل گر مسائل 
اگر ما این شرایط را با ترامپ نداشتیم، با توجه به مسائلی 
که تاکنون مطرح شده شاید وجود رییس جمهور در جلسه 
بر  ترامپ  که  آنجایی  از  اما  نبود  امنیت خیلی الزم  شورای 
با  ضدیتش  داده،  طرفدارانش  به  که  قولی  رویکرد،  اساس 
مهمتر  همه  از  و  اوباما  و  دموکرات ها  با  مشکالتش  ایران، 
شخصیت و نیازهایش از برجام خارج شده، ما باید با عقل و 
درایت، روالی را در پیش گیریم که با کمترین هزینه بتوانیم 

این دوره را طی کنیم.
این دیپلمات و سفیر پیشین کشورمان در اردن ادامه داد: 
با توجه به نیازهای شخصیتی که ترامپ دارد و مباحثی که 
مطرح نموده، حضور رییس جمهور در این شرایط می تواند در 
صورتی که سازوکار داخلی جلسه شورای امنیت اجازه دهد و 

شرکت باعث وهن شخصیت وی نگردد، مفید باشد.
و  صحنه  نبودن  خالی  حال  هر  به  کرد:  اظهار  تاجیک 
دیگر حضور  سوی  از  و  رییس جمهور  در سطح  پاسخگویی 
ایران به عنوان قوت قلب برای کشورهایی مانند روسیه، چین 
ترامپ گزیده شده اند و مخالفت  از سیاست های  اروپا که  و 
و  مفید  عامل  دو  هستند  وی  جانبه گرایانه  یک  سیاست  با 

موثر است. 
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین گفت:  در واقع این 

فراهم  نرمی  بستر  یک  خود  سقف  یک  زیر  در  پاسخگوئی 
می کند که هم مذاکره مستقیم و پشت یک میز انجام نشود 
از یک طرف عالقه  باشد. ما  و هم مذاکره ای صورت گرفته 
یا زمینه ای نمی بینیم که با ترامپ مذاکره کنیم اما از سوی 
دیگر عالقه مند هستیم که در قالب هنجارهای بین المللی که 
یکی از اصول آن مصالحه سیاسی است، مسائل را با دنیا و 

خود وی و به دور از پیغام و پسغام مطرح کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه اعطای مشروعیت به مطالب بر 
اساس گفتمان غالب یا گفتمان حقوقی و محکمه پسند انجام 
محکمه پسندی  و  معقول  حرف  ترامپ  اگر  گفت:  می شود، 
چه  و  باشیم  داشته  جلسه حضور  در  ما  چه  کند  مطرح  را 
نباشیم، مورد پذیرش افکار عمومی قرار می گیرد و اگر هم 
تاثیر  سخنان وی مسموع نباشد حضور و یا عدم حضور ما 

در آن نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: ترامپ حرف جدیدی ندارد و تکرار مطالبی 
است که خودش و وزیر خارجه اش بارها گفته اند. مهم آن 
است که ما با برنامه و مطالب مدون و کار شده کارشناسی 
و  امنیت  شورای  جلسه  جو  و  ترامپ  رواشناسی  اساس  بر 
آنها  نا گفته  بتواند حرفهای  نیاز جامعه جهانی مطالبی که 
به ترامپ را بازگو نماید در نطق رئیس جمهور بیاوریم. این 
تحلیل گر مسائل بین الملل همچنین اظهار کرد: در مجموع 
از منظر حقوقی، سیاسی  بنده حضور رییس جمهور  نظر  به 
ترامپ  خواست  ارضاء  تواند  می  حدی  تا  دیپلماتیک  و 
ملی  مافع  حداکثری  کسب  برای  لج بازی  از  جلوگیری  و 
منظر  از  ما  که  است  درست  بود.  خواهد  معقول  اقدامی  و 
محتوایی حتی در صورت مذاکره مستقیم با ترامپ به دالیل 
عدیده نمی توانیم دستاوردی داشته باشیم اما باید با طراحی 

سیاسی از منظر شکلی وی را منفعل کنیم انشاءاهلل.

تاجیک:

با حضور در سازمان ملل زمین را برای یکه تازی به ترامپ واگذار نکنیم

معاون بین الملل وزیر خارجه پیشین آمریکا:

جهان درانتظار شنیدن مواضع ایران از زبان روحانی درنیویورک است
بین  امنیت  امور  در  آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  معاون 
المللی می گوید سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به 
نیویورک در مرحله ای مهم و حساس انجام می شود که 
انتظار شنیدن  رهبران جهان و مقام های آمریکایی در 
از زبان حسن روحانی  ایران و سیاست های آن  مواضع 

هستند.
»فرانک ویزنر« معاون وزیر خارجه پیشین و عضو تیم سابق 
آمریکا در مذاکره هسته ای با ایران روز دوشنبه در گفت وگوی 
اختصاصی با ایرنا، درباره سفر حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد این مطلب را مطرح کرد.
وی افزود: هم از منظر آخرین تحوالت خاورمیانه و هم از جهت 
بسته بودن کانال های رسمی دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، 

این سفری به غایت مهم خواهد بود.
این مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: آقای روحانی 
در مقطعی بسیار حساس به نیویورک می آید. در مقطعی که 
منطقه خاورمیانه درگیر چند مساله کلیدی است. جنگ در سوریه 
در حال نزدیک شدن به یک نطقه تحول در شهر ادلب است، 
عراق دستخوش نوسان های شدید است، تنش ها در منطقه خلیج 
فارس نگران کننده است و جنگ در یمن به نگرانی ها بیش از 

پیش دامن می زند. 
ویزنر ادامه داد: منطقه خاورمیانه در قلب گفت وگوهای مجمع 
عمومی سازمان ملل قرار خواهد داشت، منطقه ای که در آن ایران 
بازیگری برجسته است. دولتمردان، روزنامه نگاران، اندیشمندان و 
بیشتر کسانی که به این دوره از جلسات مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد خواهند آمند، به تحوالت این منطقه توجه ویژه ای 

خواهند داشت. 
یک  نیویورک،  در  ایران  جمهوری  رئیس  کرد:  اضافه  وی 
شهروندان  داشت.  خواهد  خود  برابر  در  را  جهانی  مخاطب 
او خواهند  کشورهای مختلف جهان منتظر شنیدن سخنان 
بود . در واقع این فرصت کم یاب، تریبونی استثنایی در اختیار 

وی قرار خواهد داد. 
من شخصا،  کرد:  تاکید  آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  معاون 
به سخنان وی به دقت گوش خواهم داد. اعتقاد دارم که آقای 
روحانی، مواضع ایران را در خصوص مسائل حیاتی امنیتی و صلح 

بین المللی با دوراندیشی و حساب شده اعالم خواهد کرد. 
دیپلماتیک  های  در سمت  در چهار دهه گذشته  که  ویزنر 
حساس آمریکا حضور داشته است، دو مساله را در عرصه امنیت و 

صلح جهانی برجسته دانست و افزود: آینده برنامه هسته ای ایران 
در سایه این واقعیت که ایاالت متحده خود را از آن کنار کشیده 
است و وضعیت منطقه، بویژه در سوریه و عراق و روابط عربستان 

سعودی و ایران، اهمیت ویژه ای دارند.
وی تاکید کرد: جهان منتظر شنیدن دیدگاه های ایران است 
که جمهوری اسالمی شرایط این پرونده های منطقه ای را چگونه 
ارزیابی کرده و سمت و سوی آتی آن را چگونه می بیند. رئیس 
جمهوری ایران در جریان حضور در سازمان ملل متحد، این جایگاه 
ویژه را در اختیار خواهد داشت که درباره این موضوعات، دیدگاه 
ایران، سیاست های آن و سمت و سوی آینده این سیاست ها را 

بیان کند. 
آمریکا تصریح کرد:  این مقام پیشین دستگاه دیپلماسی 
جهانی  مخاطبی  ملل  سازمان  در  او  که  است  این  مهم 

خواهد داشت.
ویزنر، حضور رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل را از منظر 
قطع روابط تهران و واشنگتن نیز مهم دانست و تصریح کرد: با 

توجه به نبود کانال های دیپلماتیک و ارتباط رسمی میان دو 
کشور، سخنان وی در زمان حضور در نیویورک اهمیتی دو چندان 

خواهد داشت. 
وی یادآور شد: همه ما به دقت سخنان رئیس جمهوری ایران را 
رصد خواهیم کرد، زیر هر دو طرف می خواهند که رویکرد سیاسی 
خود را بر پایه یک ارزیابی دقیق و واقعی از دیدگاه طرف مقابل 
و منافع آن بنا کنند. از این رو، مقام های ایاالت متحده به دنبال 

شنیدن سخنان شخص دوم ایران هستند.
این دیپلمات سابق آمریکایی که عضو تیم مذاکرات هسته ای 
ایران بود، درباره سودمندی دیپلماسی در دوران  با  این کشور 
یکجانبه گرایی ترامپ و نگاه تحقیر آمیز کاخ سفید به همکاری 
بین المللی و مذاکره، گفت: به هر صورت، ترامپ با حضور در 
شورای امنیت سازمان ملل، عمال وارد فرایند دیپلماسی و گفت 

وگو خواهد شد. 
ویزنر افزود: به باور من، ایران نباید هیچ قسمت از زمین بازی را 
خالی نگه دارد. رئیس جمهوری روحانی با یک پیام واقعی خواهد 

آمد و ما نیاز داریم که به سخنان وی گوش دهیم.
ایرنا پرسید که آمریکا به عنوان نقض کننده برجام و قطعنامه 
شورای امنیت که ضامن اجرای آن بوده است، بر مبنای چه قانونی، 
ایران را متهم به نقض قوانین بین الملل کرده و می خواهد درباره 

ایران هم سخن بگوید؟
معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا پاسخ داد: من سخنگوی خانم 
»نیکی هیلی« نیستم و این پرسشی است که باید برای او فرستاد. 
من واقعا نمی دانم که رئیس جمهوری ما قرار است چه موضوعی 

را در سازمان ملل مطرح کند.
ویزنر تاکید کرد: اما نکته من این است که هر حرفی هم 
که رئیس جمهوری ما یا دیگران در سازمان ملل بزنند، این 
فرصتی خواهد بود که رئیس جمهوری شما نقطه نظرات خود 
را بیان کند و برای جهان توضیح دهد که سیاست های ایران 
چیست و در آینده چه نقشی می خواهد بازی کند. این لحظه 
ای مهم برای تصویر چهره سیاست ایران در عرصه بین الملل 

خواهد بود. 


