
واکنش ایران به بیانیه کاخ سفید

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به بیانیه کاخ سفید درخصوص 
ناآرامی های چند روز اخیر در عراق و شهر بصره، صدور چنین بیانیه ای را فاقد 
هرگونه وجاهت، حیرت انگیز، تحریک آمیز و غیرمسئوالنه دانست و به شدت آن 

را محکوم کرد.
وی سیاست های تنش زا و اقدامات مداخله جویانه و دخالت های تجاوزکارانه دولت 
آمریکا را عامل و علت اصلی بی ثباتی، ناآرامی و ایجاد تنش و تفرقه در منطقه دانست 
و افزود: سیاست های این کشور در عراق حاصل و ثمری جز ایجاد ناامنی و بی ثباتی 
بدنبال نداشته و شرایط و آشوب های اخیر در عراق از جمله حمله و آتش زدن 
ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در بصره نتیجه این سیاست ها و 
حمایت های آشکار و نهاِن نابخردانه و کوته بینانه آنها از گروه هایی است که خشونت 
و افراط گرایی را توسعه و ترویج داده و آن را به امری روزمره و عادی بدل کرده اند 
و دولت آمریکا باید پاسخگوی حمایت های چندین ساله خود از اینگونه گروه ها در 
منطقه باشد و صدور چنین بیانیه های فرافکنانه و مشکوک که به نوعی فرار به جلو 
قلمداد می شود هم نمی تواند از بار مسئولیت آنها در ایجاد تنش و حمله به اماکن 
دیپلماتیک و ساختمان های دولتی در آن کشور و دیگر مناطق جهان بکاهد. امروز  
بسیاری از دولت مردان، سیاست ورزان و روشنفکران در جای جای جهان به نقش 
فزاینده ایاالت متحده در ایجاد بی ثباتی، نا امنی و زیاده خواهی های قلدر مابانه آن 

به خوبی آگاه اند.
قاسمی تاکید کرد: آمریکا باید بداند با این گونه فرافکنی های ناشیانه قادر به 
سرپوش نهادن به نتایج سیاست های غلط، بی حاصل و ثبات زدای خود در منطقه 
نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه ضمن تأکید بر سیاست اصولی و 
همیشگی جمهوری اسالمی ایران در حفظ صلح و ثبات و امنیت در کشورهای 
منطقه، گفت: عراِق امن و توسعه یافته همواره از خواسته ها و اولویت های جمهوری 
اسالمی ایران است و توطئه های طرف های ثالث نمی تواند مانع توسعه و ارتقاء این 

روابط دیرینه و مستحکم شود.
گفتنی است، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز گذشته با قرائت بیانیه ای ایران 
را به عدم ممانعت از حمله به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت این کشور در 

بغداد متهم کرد. 
از سوی  این حمالت  توقف  راستای  در  ایران  است:  شده  ادعا  بیانیه  این  در 
وابستگانش در عراق که آنان را تامین مالی کرده، به آنان آموزش می دهد و سالح 

در اختیار آنان می گذارد، اقدام نکرده است. 
این بیانیه می افزاید: آمریکا نظام ایران را مسئول هرگونه حمله ای می داند که به 
مجروح شدن نیروهای ما یا آسیب رسیدن به تجهیزات دولت آمریکا منجر شود. 

آمریکا در دفاع از جان آمریکایی ها، واکنشی سریع و قاطع نشان خواهد داشت.

بزرگ ترین مانور مشترک  روسیه و چین آغاز شد
روسیه بزرگ ترین تمرین نظامی خود در دوران پس از جنگ سرد را در 

شرق سیبری آغاز کرد.
در این رزمایش که ووستوک ۲۰۱۸ )شرق ۲۰۱۸( نام دارد، حدود ۳۰۰ هزار 
نفر از نیروهای نظامی این کشور به همراه ادوات و جنگ افزارهای پیشرفته روسی 
شرکت دارند. ارتش چین نیز با اعزام واحدهایی به استعداد بیش از ۳ هزار نیروی 
نظامی و شماری نفربر زرهی و هواپیما در این رزمایش شرکت دارد و چند یگان از 
نیروی زمینی ارتش مغولستان نیز به این نفرات پیوسته اند. آخرین باری که روسیه 
مانور نظامی در این ابعاد برگزار کرده بود در سال ۱۹۸۱ بود که البته شمار کمتری 

از سربازان ارتش این کشور در آن شرکت داشتند.

قدرت اتحادیه اروپا در برابر یک جانبه گرایی آمریکا

ژان کلود یونکر برای چهارمین و آخرین بار در مقام رئیس کمیسیون 
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۱ شهریور سخنرانی سالیانه خود را در برابر 

نمایندگان پارلمان ایراد کرد.
 او با انتقاد از یکجانبه گرایی دولت آمریکا به ویژه در مورد تجارت جهانی، اتحادیه 
اروپا را به اعمال نقش مؤثرتر به عنوان یک قدرت جهانی فراخواند. به گزارش 
یورو نیوز، پا گرفتن گرایش های راست افراطی در اروپا و به قدرت رسیدن احزاب 
مهاجرستیز در برخی کشورهای این قاره، چالش مهم دیگری است که یونکر درباره 
آن سخن گفت. گفتنی است، سخنرانی او با نفی ملی گرایی آغاز شد و با نقد آن 

نیز به پایان رسید.

طالبان آماده دومین دور مذاکرات با آمریکا است
مقامات طالبان در مصاحبه های جداگانه در روزهای اخیر اعالم کردند که 
این گروه آماده دومین دور مذاکرات با امریکا که به احتمال بسیار این ماه 

برگزار می شود هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتظار می رود در این دوره از 
مذاکرات درباره  تبادل زندانیان، تدایبر اعتمادساز و راه های ادامه دیدارها گفت و گو و 
تبادل نظر شود. یکی از مقامات طالبان اعالم کرد دور اول مذاکرات با برنامه  دیدار دوباره 

در ماه سپتامبر به پایان رسید. آمریکا هنوز این دیدار را نه تایید و نه رد کرده است.

رسانه ای  برد  که  می شود  برگزار  نشستی  چنین  وقتی  حاال 
بسیاری دارد و همه به آن توجه می کنند ما هم باید از این فرصت 
استفاده کنیم و میدان را برای دشمن خالی نکنیم زیرا باید در 
نظر داشته باشیم که هیچ جلسه دیگری به این اندازه مهم و مورد 

توجه وجود ندارد .
»آیا حسن روحانی نشست سران شورای امنیت سازمان ملل 
که به ریاست دونالد ترامپ برگزار می شود، حضور پیدا می کند؟« 
بدون شک این یکی از مهمترین و پربحث ترین سواالتی است که 
این روز ها در حوزه سیاست خارجی پرسیده می شود. با مطرح 
شدن نشست سران شورای امنیت سازمان ملل که توست دونالد 
ترامپ برگزار و مدیریت خواهد شد، صحبت از حضور یا عدم 
حضور حسن روحانی در این نشست، تبدیل به یکی از موضعات 
مهم و مورد توجه افکار عمومی، رسانه ها و تحلیلگران مسائل 
بین المللی شد. با اینحال هنوز مشخص نیست که تکلیف ماجرا 
چیست و آیا به رسم گذشته رئیس جمهور ایران در یک سالن با 
رئیس جمهور ایاالت متحده نمی شیند یا با توجه به شرایط خاص 
امروز این سنت را می شکند. اما در این میان به نظر می رسد برخی 
گروه ها و جریان ها به هیچ عنوان موافق حضور رئیس جمهور 
در این نشست نیستند و این را به وضوح می توان از یادداشت 
روز گذشته حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان متوجه شد. 
شریعتمداری در یادداشتی با عنوان »فرصتی برای تحقیر ترامپ« 
از شرکت در مجمع عمومی  آقای روحانی  نوشت: »خودداری 
سازمان ملل می تواند پاسخ دندان شکنی به اهانت های بی وقفه 
ترامپ باشد. ضمن آنکه مگر حضور همه ساله آقای روحانی در 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته 

است که با عدم حضور ایشان از دست برود؟!«. اما این یادداشت
 وی با واکنش سریع و تند حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی 
قدیمی ترین  »کیهان  نوشت:  آشنا  مواجه شد.  رئیس جمهور 
به  »نه  قدرتمند  ولی  ارشدترین سخنگوی جریان کوچک،  و 
را »پاسخ  غیاب  کیهانیان  است.  معاصر  ایران  در  دیپلماسی« 
دندان شکن« و حضور را »بی دستاورد« می دانند. اما به یاد داشته 
باشیم حتی در دعوا های خیابانی هم »اهانت های بی وقفه« را با 
»خودداری از حضور« پاسخ نمی دهند. یادم نمی آید در جریان 
حماسه کلمبیای رئیس جمهوری قبلی، کیهانیان درباره اهانت به 
ایشان یا ایران نگرانی ابراز کرده باشند یا هیچگاه از دستاورد های 
سفر های همیشه موفق ایشان سوال کرده باشند.« در همین 
خصوص علی خرم نماینده پیشین ایران در سازمان ملل طی 
گفتگو با فرارو عنوان کرد: »برای اینکه بخواهم به این سوال 
پاسخ دهم الزم است یک مثال ساده برایتان بیاورم. شما فرض 
کنید یک فردی از شما در دادگاه شکایت کرده است و زمان و 
مکان هم مشخص شده و شما دو راه دارید. یا بروید آنجا و از 
خود دفاع کنید و ثابت کنید که مقصر نیستید و طرف مقابل 
دوروغ می گوید یا اینکه نروید و اجازه دهید طرف مقابل بدون 

هیچ نگرانی علیه شما ادعا های مختلفی را مطرح کند. خب در 
چنین شرایطی عقل سلیم می گوید که بهتر این است که ما به 
دادگاه مراجعه کنیم. ماجرای ایران و آمریکا و نشست سران عضو 
شورای امنیت سازمان ملل هم مانند همین دادگاه است.« وی 
تصریح کرد: »زیرا در این نشست ترامپ قطعا قصد دارد اتهامات 
و ادعا های بی اساسی علیه ایران مطرح کند و اینگونه القا کند که 
مثال ایران در منطقه دردسر ساز است، برای اسرائیل خطرناک 
است و نظارت بر قدرت موشکی ایران وجود ندارد و همچنین 
به لحاظ حقوق بشری اتهاماتی را علیه ما مطرح کند. حاال وقتی 
چنین نشستی برگزار می شود که برد رسانه ای بسیاری دارد و 
همه به آن توجه می کنند ما هم باید از این فرصت استفاده 
کنیم و میدان را برای دشمن خالی نکنیم. باید در نظر داشته 
باشیم که هیچ جلسه دیگری به این اندازه مهم و مورد توجه 

وجود ندارد.« 
او افزود: »بنابراین اگر ما می خواهیم به هدف خودمان برسیم 
باید عالوه بر اینکه در جلسه شرکت کنیم و به اتهامات و ادعا های 
ایاالت متحده پاسخ دهیم، باید از این بلندگوی تاثیر گذار به نفع 
خودمان استفاده کنیم. حاال اینکه ما بنشینیم و بگوییم که نباید 
در این جلسه شرکت کنیم، چون ترامپ مسئول آن است و بهتر 
است برخوردی با آن ها نداشته باشیم، حاصلش این می شود که 

برنده این بازی ترامپ و اطرافیانش خواهند بود و همچنین ما هیچ 
دستاوردی نخواهیم داشت؛ لذا به نظر من آقای روحانی در این 
جلسه شرکت کنند و عالوه بر اینکه پاسخ ترامپ را می دهند و 
در خصوص تاثیرات تحریم ها بر ایران را شفاف توضیح دهند.« 
این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: »زیرا اگر ماجرای شکایت 
ایران از ایاالت متحده در دادگاه الهه را دنبال کرده باشید، دیدید 
که وکالی ایران در این دادگاه تمرکز خود را بر تاثیرات تحریم ها 
بر ملت ایران گذاشته بودند و سعی داشتند شفاف توضیح دهند 
که این تحریم ها نه تنها غیرقانونی است بلکه فشار بیشتر را بر 
روی مردم دارد و روی افکار عمومی هم تاثیرگذار بود. این را 
گفتم تا به این برسم که االن آقای روحانی یک موقعیت بسیار 
خوب نصیب شان شده و باید از این فرصت استفاده کنیم. یعنی 
شاید این یک تهدید باشد، اما این پتانسیل را دارد که تبدیل به 

یک فرصت شود.« 
وی تاکید کرد: »من امیدوارم که آقای روحانی در این نشست 
حضور پیدا کنند و یک تصویر واقعی از ایران ترسیم کنند. تاکید 
می کنم که باید یک تصویر واقعی باشد نه اینکه در این نشست 
یک ایران رویایی را به تصویر بکشند که فاصله زیادی با واقعیت 
دارد. یعنی هر آنچه که این روز ها در کشور وجود دارد از جمله 
گرانی، مشکالتی که تحریم های ایاالت متحده برای مردم ایجاد 

کرده است. ما باید اینجا نشان دهیم که فشار های آمریکا بر 
روی مردم است نه حاکمیت؛ لذا دوباره تاکید می کنم که این 
یک فرصت است نه تهدید. اینکه یک عده خیلی انفعالی با آن 
برخورد می کنند که معتقدند آقای روحانی نباید در این نشست 
شرکت کند، اصال در نظر نمی گیرند که همین فرصت های اندک 
است که می تواند وضعیت کشور را در سطح جهانی مطلوب کند 
و به نفع ما باشد.« خرم در باره اینکه این روز ها در شبکه های 
اجتماعی در خصوص اینکه روحانی بهترین گزینه برای سخنرانی 
در این نشست است یا محمد جواد ظریف، اظهار کرد: »ببینید 
باید در نظر داشته باشید که آقای روحانی رئیس جمهور است 
و برد آقای روحانی با برد آقای ظریف بسیار متفاوت است؛ لذا 
نباید این دو را با یکدیگر مقایسه کنید. اما آقای ظریف به دلیل 
تسلط بیشتر بر زبان بین المللی و هم چنین مهارت دیپلماتیک 
و سخنوری، می تواند بسیار موفق عمل کند، اما در کنار این 
واقعیت این است که اگر آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور 
ایران پشت تریبون قرار بگیرند و فقط یک بسم اهلل بگویند، 
بسیار تاثیرگذار تر است و برد بیشتری دارد؛ لذا آقای ظریف با 
تمام مهارت هایی که دارد نمی تواند جای آقای روحانی در چنین 
نشست هایی را داشته باشد؛ بنابراین امیدوارم که شخص آقای 

روحانی در این نشست سخنرانی کنند.«
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ظریف هفته آتی به نیویورک می رود
طبق برنامه پیش بینی شده ، وزیر امور خارجه کشورمان اواخر هفته آتی به نیویورک سفر می کند. به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورک عالوه بر همراهی کردن رییس جمهور جهت شرکت در نشست مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد ) در صورت سفر روحانی به نیویورک (،  احتماال در اجالس وزیران  خارجه عضو سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( نیز شرکت می کند. از مهم ترین برنامه های ظریف در جریان سفر به نیویورک حضور در نشست وزیران 
خارجه ایران و گروه ۱+4 در ارتباط با موضوع برجام و حفظ این توافق بین المللی است. 

اخبار علی خرم بررسی کرد:

 حضور روحانی در نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ؛ فرصت یا تهدید؟!

منابع مطلع از برگزاری جلسه نمایندگان گروه تحقیق اروپایی برای چگونگی برکناری نخست وزیر خبر دادند

کودتای نرم محافظه کاران علیه » ترزا می«

»ترزا می« از دو سو تحت فشار قرار دارد. نخست از سمت مخالفان داخلی 
که معتقدند این طرح از پیش شکست خورده است و موجب برتری اتحادیه 
اروپا در مذاکرات بریگزیت خواهد شد. همچنین مخالفان تاکید دارند این 
راهبرد توسط دولت، بریتانیا  را در مقابل اروپا به خاک می اندازد. از سوی 
مقابل اتحادیه اروپا نیز ضمن مخالفت شدید با طرح »ترزا می« آن را به نوعی 
بازی سیاسی تشبیه کرده است. در همین راستا چندی قبل میشل بارنیه 
از نمایندگان اروپا در مذاکرات بریگزیت تاکید کرده بود که با این طرح به 
شدت مخالف هستیم و انگلستان نمی تواند تکه هایی از عضویت  در اتحادیه 

را برداشته و بقیه را به کناری بیاندازد.
طرح جنجالی انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، همچنان که توانست موج 
جدیدی از چالش را در همگرایی اروپا ایجاد کند، حاال در حال در نوردیدن معادالت 
قدرت در خود بریتانیا است. اواخر امسال طبق ضرب االجل از پیش تعیین شده، 
انگلستان باید روند خروج از اتحادیه اروپا را قطعی کند، اما در این میان با طرحی که 
»ترزا می« نخست وزیر بریتانیا برای بریگزیت پیشنهاد کرده، عالوه بر گره افتادن در 

کالف تو در توی بریگزیت، اینک دولت او نیز زیر سایه تمهیدات محافظه کاران برای 
عبور از نخست وزیر کنونی است.

در این رابطه خبرگزاری بی بی سی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در حدود 5۰ 
نفر از نمایندگان محافظه کار بریتانیا، طی جلسه ای مهم درباره چگونگی برکناری »ترزا 
می« به گفت و گو پرداخته اند. این 5۰ نفر که عضو گروه تحقیق اروپایی هستند ضمن 
مخالفت با طرح نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا، به طور آشکار بر لزوم تغییر 

در قوانین رهبری حزب محافظه کار تاکید کرده اند. 
افزایش شکاف در حزب محافظه کار

چالش در کابینه »ترزا می« زمانی به اوج خود رسید که در حدود ۲ ماه قبل بوریس 
جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر بریگزیت به دلیل مخالفت با راهبردهای 
»می« برای خروج از اتحادیه اروپا از سمت های خود استعفا دادند. همین مساله باعث 
شد تا عده ای از محافظه کاران بریتانیا با استقبال از این استعفاها، آن را بهترین تصمیم 
در شرایط فعلی قلمداد کنند. آنها همچنین در جلسه شامگاه سه شنبه با عباراتی نظیر 
فاجعه یا اینکه »ترزا می« باید برود، مخالفت شدید خود را با طرح دولت برای بریگزیت 
اعالم کرده و حتی بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی نیز طی مقاله خود اقدامات 

نخست وزیر را به کمربندی انتحاری برای انگلستان تشبیه کرده است.
در همین راستا و در سایه ایجاد شکاف عمیق در حزب حاکم محافظه کار انگلستان، 
اکنون اوضاع برای »ترزا می« به گونه ای رقم خورده که طبق قانون اگر ۱5 درصد از 
نمایندگان موضوع عدم اعتماد به نخست وزیر را مطرح کنند، باید انتخابات رهبری 
مجدداً در حزب برگزار شود. طبق اعالم منابع رسمی اکنون 4۸ نفر از ۳۱5 نماینده 
مخالف »ترزا می« هستند و همین تعداد نیز برای کلید زدن یک کودتای نرم برای 

ساقط کردن او کفایت خواهد کرد.
همه چیز از طرح »چاکرز« شروع شد

دولت »ترزا می« طی طرحی که به نام هایی از قبیل بریگزیت نرم یا طرح چاکرز 
معروف است راهبردهای خود را برای خروج از اتحادیه اروپا به این شرح اعالم کرده 
است:  بریتانیا قصد دارد منطقه آزاد تجاری و همچنین سیاست های تجاری مستقل 
داشته باشد و بتواند تعرفه های محصوالت خارج از اتحادیه اروپا را به طور مستقل 
تعیین کند. مرز سخت میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است و جمهوری ایرلند 
که عضو اتحادیه اروپاست به دلیل پیمان صلح ایرلند شمالی اجرا نمی شود و مرز نرم 

نیز نیازمند حفظ مقررات گمرکی اتحادیه اروپا خواهد بود. در صورت اختالف در زمینه 
قوانین جدید مالی و تجاری بر اساس توافق، کمیته فنی مشترک بریتانیا و اتحادیه اروپا 
آن را بررسی می کنند و البته پارلمان بریتانیا می تواند این قوانین را رد کند. بریتانیا 
می تواند آزادانه با قوانین تجاری خود با سایر کشورهای جهان پیمان تجاری امضا کند. 
بریتانیا سیاست های مشترک کشاورزی وشیالت اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. این 
کشور برای کاالهایی که با مقصد مصرف در اروپا وارد این کشور می شوند عوارض 
گمرکی در نظر می گیرد. پس از خروج بریتانیا از بازار یکپارچه اتحادیه اروپا، حق 

گذرنامه مالی این کشور حذف خواهد شد. 
همچنین در سند دولت بریتانیا، این کشور تردد آزادانه میان اتحادیه اروپا و خود 
را قطع می کند و پارلمان قوانین جدید مهاجرتی را تصویب خواهد کرد. طبق طرح 

چاکرز دخالت مستقیم قضایی اروپا بر نظام قضایی بریتانیا نیز متوقف خواهد شد.
فشار دولبه بر روی »ترزا می«

حاال با اعالم این طرح »ترزا می« از دو سو تحت فشار قرار دارد. نخست از سمت 
مخالفان داخلی که معتقدند این طرح از پیش شکست خورده است و موجب برتری 
اتحادیه اروپا در مذاکرات بریگزیت خواهد شد. همچنین مخالفان تاکید دارند این 
راهبرد توسط دولت، بریتانیا  را در مقابل اروپا به خاک می اندازد. از سوی مقابل اتحادیه 
اروپا نیز ضمن مخالفت شدید با طرح »ترزا می« آن را به نوعی بازی سیاسی تشبیه 
کرده است. در همین راستا چندی قبل میشل بارنیه از نمایندگان اروپا در مذاکرات 
بریگزیت تاکید کرده بود که با این طرح به شدت مخالفت هستیم و انگلستان نمی تواند 

تکه هایی از عضویت  در اتحادیه را برداشته و بقیه را به کناری بیاندازد.
پیوند خوردن این مسائل با گمانه زنی هایی که از تغییر نظر مردم در مورد خروج از 
اتحادیه اروپا مطرح می شود باعث شده تا »ترزا می«  اکنون در وضعیت معلق قرار 
بگیرد. هر چند او همه پرسی مجدد در مورد بریگزیت را منتفی دانسته و حتی تهدید 
به برگزاری انتخابات زودهنگام کرده است، اما در موعد باقی مانده برای تعیین تکلیف 
خروج از اتحادیه اروپا به نظر می رسد روزها و هفته های آینده آبستن اتفاقات مهمی 
برای حزب حاکم بریتانیا باشد. هر چند در این میان برخی از کارشناسان تاکید دارند 
علیرغم ایجاد شکاف در دولت بریتانیا بعید است که مخالفان نخست وزیر تا زمان 
نامزدی یک کاندیدای قوی و افزایش احتمال پیروزی آنها در انتخابات زودهنگام، به 

طور جدی خواهان برکناری »ترزا می« از صندلی نخست وزیری باشند.

سری  ادامه  در  آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر 
آمریکایی  رسانه های  با  خود  اخیر  مصاحبه های 
درباره پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران گفت: 
من با ایرانی ها صحبت کرده ام. آنها قصد مذاکره 
مجدد ندارند. آنها مذاکره نمی کنند چون ترامپ 
به آنها پیشنهاد مذاکره نداده است. ترامپ سعی 
دارد منافعی که آنها در این توافق به آن دست پیدا 

کرده اند را بگیرد.
امان پور  کریستین  با  مصاحبه  در  کری  جان 
درصدد  ترامپ  دولت  گفت:  در شبکه سی ان ان 
تغییر نظام در ایران است. تصمیم او در ماه می 
)اردیبهشت( برای خروج از توافق هسته ای، تالشی 
برای منزوی کردن ایران و مجبور کردن آنها به 
اعمال تغییرات عمده در دولتشان است. دلیل این 
تالش ها توسط دولت، یک چیز است؛ آمریکا در 

پیگیری سیاست تغییر نظام ها به طور تاریخی 
جای  می توانید  شما  است.  نکرده  عمل  خوب 
جای جهان که این سیاست در آن توسط آمریکا 
دنبال شده را ببینید. کری با بیان اینکه  ترامپ 
فهرستی از درخواست ها را از ایران مطرح کرده 
علیه  آمریکا  ادعاهای  برخی  تکرار  است، ضمن 
ایران گفت: من و ر اوباما در دولت، در مورد عدم 
دخالت ایران در یمن بسیار جدی بودیم و به آن 
اعتراض کردیم. ما به کارهایی که ایران و حزب اهلل 
می کنند اعتراض کردیم. ما مخالف دخالت ایران 
در عراق بودیم. ما از کارهایی که ایران در  منطقه 
می کند، راضی نبودیم، اما به این نتیجه رسیدیم 
که اگر می خواهیم به آنها فشار بیاوریم تا تغییراتی 
در رفتارشان اعمال کنند، بهتر است با کشورهایی 
سر وکار نداشته باشیم که بمب هسته ای دارند. 

به گزارش ایلنا، کری در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: اگر امروز به واسطه خروج ترامپ از 
توافق با یک بحران در منطقه روبه رو شویم، آیا 
فکر می کنید چین یا روسیه یا فرانسه و بریتانیا 
به سمت آمریکا خواهند آمد و از ما می خواهند 
اتفاق  چیزی  چنین  ابدا  کنیم؟  همکاری  که 
نخواهد افتاد. »کری« گفت: ترامپ مدعی است که 
می خواهد با ایران برای یک توافق جدید مذاکره 
کند. آیا شما فکر می کنید سران ایران پای میز 
مذاکره آمده و با آدمی که چنین سیاست هایی 
با آنها  را در پیش گرفته مذاکره می کنند؟ من 
صحبت کرده ام. آنها قصد مذاکره مجدد ندارند. 
آنها مذاکره نمی کنند چون ترامپ به آنها پیشنهاد 
مذاکره نداده است. ترامپ سعی دارد منافعی که 

آنها در این توافق دست پیدا کرده اند را بگیرد.

جان کری در گفت و گو با سی ان ان

با ایرانی ها صحبت  کردم؛ آنها قصد مذاکره مجدد ندارند


