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سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تاکید کرد: ما 
در مورد آمریکا واقع نگر هستیم و به اقدامات این کشور 
توجه می کنیم. باید در واشــنگتن دولت بر سرکار بیاید 
و بعد از تشــکیل دولت تصمیم گیــری خواهیم کرد. 
باید ببینیــم اقدامــات آمریکا به چه ســمتی می رود. 
 این اقدامــات مهم هســتند و نه حرف هــا، تحلیل ها 

و گمانه زنی ها.  
»سعید خطیب زاده« صبح دیروز در نشست خبری 
هفتگی با اصحاب رسانه که به شکل مجازی برگزار شد، با 
تاکید بر اینکه ارکان کالن نظام درباره سیاست خارجی 
تصمیم گیری می کنند گفت: خطرناکترین اتفاق این 
است که نگاه داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته 
باشیم. بگذاریم مسیر طبیعی و منطقی تصمیم گیری 

جلو برود. 
وی از سفر محمد جواد ظریف به پاکستان خبر داد و 
گفت: وزیر امور خارجه فردا به دعوت همتای پاکستانی 
خود در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی برای سفری 

دو روزه به اسالم آباد می روند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وزیر امور خارجه 
در این سفر با مقامات این کشــور از جمله همتای خود، 
نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکســتان دیدار و رایزنی 

می کند.
وی با اشاره به سفر روزهای اخیر ظریف به آمریکای 
التین گفت:  وزیر امور خارجه در سفر به آمریکای التین به 
سه کشور این منطقه سفر کردند که االن در حال برگشت 

از این سفر هستند.
به گفته خطیــب زاده، وزیر امور خارجــه ۱۸ آبان 
در مراســم تحلیــف رئیس جمهــور بولیــوی حضور 
داشــتند و با وزیر خارجه شــیلی دیدار حضــوری و با 
وزیــر خارجــه نیکاراگوئه بــه صورت تلفنــی رایزنی 
کردند. عــالوه بر ایــن وزیر امــور خارجه بــه کوبا و 
 ونزوئال هم ســفر کــرده و بــا مقامات این کشــور نیز 

دیدار کرد.  
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه ادامه داد: طی روزهای گذشته نشست سه جانبه 
ایران، روسیه و هند در موضوع افغانستان در مسکو برگزار 
شد. ضمن اینکه سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 

در مورد افغانستان در تهران داشتیم.

مباحثانتخاباتیدرآمریکا
مبنایتصمیمگیریمانیست

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات یکی 
از مشاوران بایدن و شرط گذاری برای ایران خاطرنشان 
کرد: در مورد انتخابــات آمریکا در این چند روز صحبت 
شده اســت. اینکه کدام مشاور ایشــان چه گفته برای 
ما مالک نیســت. ما اینها را شــرط نمی دانیم. مباحث 

انتخاباتی هم مبنای قضاوت نیست.  
وی ادامــه داد: آنچه ایران اعالم کرده این اســت که 
برجام ماحصل گفت وگوهای طوالنی مدت میان ایران 
و پنج عضو دائم شــورای امنیت و آلمان بوده است. یک 
برنامه جامع اقدام مشترک اســت که توسط قطعنامه 

سازمان ملل متحد الزام آور شده است.  
خطیب زاده بــا بیان اینکــه این حرف ها نشــان از 
ساده اندیشی اســت که می توان این توافق امضا شده را 
باز کرد، ابراز داشت:  ایران بارها اعالم کرده برجام مربوط 
به گذشته است و قابل باز شدن نیســت. آمریکا ناقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ بوده و از برجام خارج شده و خسارت های 
زیادی به ملت ایران زده است. بنابراین ایران در جایگاه 

خواهان است و آمریکا باید پاسخ دهد.  
وی درباره پیام انتخابات آمریــکا هم بیان کرد: پیام 
در واشنگتن صادر شده و دنیا واکنش نشان داده است. 
دولتی در آمریــکا نرم های بین المللــی را از بین برده و 
گردنکشی کرد که در گردن کشــی خود بسیار بی پرده 

بود.
پیامانتخاباتآمریکابهکشورهایمنطقه

به گفته این دیپلمات ارشــد، انتخابات آمریکا پیام 
بزرگی برای منطقه دارد و همانطور که وزیر خارجه گفته 
قمار برای خرید امنیت از روان پریشــانی که جز پول و 
سالح نمی اندیشــند، نتیجه ای جز گذاشتن تخم مرغ 
در سبد غیرقابل اطمینان نیســت. برخی از کشورهای 
همسایه همچنان به فکر خرید امنیت و وفاداری هستند 

و به البی گری در کشورهای دیگر توجه می کنند.  
خطیب زاده افزود: ایران دست دوستی به کشورهای 
همســایه دراز کرده و کشــورهایی که خود را منزوی 
کرده اند برگشــته و آرامش خود را در ترتیبات امنیتی 

منطقه ای پیدا کنند.  
وی با بیان اینکه در سیاســت خارجــی ایران روابط 

تهران و واشنگتن فصل قابل توجهی است، عنوان کرد: 
دولت ترامپ در چند سال گذشته مسیر غلطی رفته است 
و فشار حداکثری به شکست حداکثری رسیده و مقاومت 
حداکثری کف مقاومت ایران بوده و ایــران بعد از ترور 
سردار سلیمانی به عکس العمل های ضروری روی آورد و 

به این سیاست پاسخ داد.  

 زباناحتراموعزتمداریهنوزجوابمیدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه زبان احترام 
و عزتمداری هنوز جواب می دهد، یادآور شد: هنوز هم 
وقت هســت دولت آمریکا از سیاســت شکست خورده 
خود و از این میراث که علیه ملت ایران و منطقه به جای 

می گذارد، فاصله بگیرد.
 وی در عین حال گفت: ســه تغییر اســت که تا روی 
ندهد، اتفاقی نمی افتد؛ تغییر در اندیشه و نظر؛ تغییر در 
کالم و گفتار و نوع صحبت با ملت ایران و جهان و جبران 

رفتارهای غلط گذشته.
ارکانکالننظامدرسیاستخارجی

تصمیمگیریمیکنند
خطیب زاده با تاکید بر اینکه االن زود است که بگوییم 
در آینده چه رخ خواهــد داد، بیان کــرد: همانطور که 
تحوالت این چند هفته و دو سال گذشته نشان داده است، 
تنها باید به داخل متکی باشیم، راه حل ها در داخل کشور 
است و بگذاریم مســیر طبیعی و منطقی تصمیم گیری 
جلو برود. خطرناکترین چیز آن اســت که نگاه داخلی و 
جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم. ارکان کالن 

نظام درباره سیاست خارجی تصمیم گیری می کنند.  
تماسیباتیمبایدننداشتیم

وی در پاســخ به این سوال آیا تماســی قبل یا بعد از 

پیروزی بایدن در انتخابات از سوی تیم آمریکایی داشته 
است، گفت: خیر؛ اساسا ما با کسی خارج از مسائل کامال 
مرتبط با برجام در ارتباط نخواهیم بود به ویژه آنکه هنوز 

دولتی بر سرکار نیامده است. 
اسرائیلجنگدوستاست؛
ولیباخونسربازانآمریکایی

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره اظهارات 
یکی از وزرای اســرائیلی درباره احتمال جنگ ایران و 
اسرائیل با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اظهار داشــت: مقامات اســرائیلی خیلی جنگ 
دوست هستند ولی می خواهند این کار با خون سربازان 
آمریکایی انجام شود. اگر می توانستند در مرزهای خود 

در لبنان و سوریه انجام می دادند.  
خطیب زاده با تاکید بر اینکه ایران در مورد امنیت خود 
شوخی ندارد، تصریح کرد: اسرائیل تمام حیات و حیثیت 
خود را از ابتدای جعل این رژیم، با بحران آفرینی است و 
طبیعی است که به دنبال بحران آفرینی باشد. ستون دیگر 
این رژیم، ایران هراسی است. این حرف ها را جدی نگیرید 
زیرا هر وقت الزم بوده پاسخ الزم را گرفته و به النه های 

خود پناه گرفته اند.
موضوعاتمهمیدردستورکارسفرظریفاست

وی درباره سفر ظریف به پاکستان خاطرنشان کرد: 
وزیر امور خارجه برخالف ســفر به آمریکای التین که با 
یک هیات کوچک انجام داد، در راس یک هیات سیاسی و 
اقتصادی به پاکستان می رود که ابعاد سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی دارد. ایران و پاکســتان روابط ممتازی دارند و 
همواره رایزنی ها در ســطوح عالی انجام شده است. در 
این سفر هم موضوعات بســیار مهمی در دستور کار دو 
کشور قرار دارد. خبرنگاری پرســید آیا ایران امیدواری 
اســت که بعد از رفتن ترامپ تغییراتی در نوع تعامالت 
با همسایگان ایجاد شــود؟ که رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه پاسخ داد: ایران 
سیاســت ادامه دار و کامال شناخته شده  ای از ابتدا شده  
داشته و آن سیاست حسن همســایگی است. سیاست 

ایران با رفتن یا آمدن کسی تغییر نمی کند.
نیازمندسازوکاربومی
برایامنیتمنطقههستیم

وی افزود: رفتن توهمی به نام امنیت ترامپ شــاید، 
یکی، دو پایتخت معدود همســایه را بــه این عقالنیت 
برساند که نمی توانند همواره پول بدهند، البی کنند تا 

امنیت بخرند و مردم یمن را بکشند.
به گفته خطیب زاده، پیام روشــن ایران به آنهاست 
که ما هفت سال پیش در این دولت و سال ها قبل گفتیم 

پابرجاســت. امیدواریم به این عقالنیت برســند که ما 
نیازمند سازوکار بومی در منطقه هستیم. ایران همواره 
آمادگی و مسئولیت دارد به عنوان کشور چند هزار ساله 
در منطقه به همسایگان کمک کنیم که به این واقعیت ها 
برسند. وی درباره آخرین وضعیت پرونده اسداهلل اسدی 
دیپلمات بازداشت شــده در بلژیک هم ابراز داشت: این 
اتفاق را نقض کامل کنوانسیون های بین المللی و بدعت 
بسیار خطرناک می دانیم که بانیان آن خودشان قربانی 
این بدعت خواهند شد و اصول شــناخته شده در نظام 
بین الملل باید رعایت شــود. یکسری جریان سازی ها با 
اتهامات واهی صورت گرفته است و کامال قابل پیش بینی 

بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تصمیم مجلس 
عراق برای بررسی ترور سردار شهید سلیمانی با توجه به 
پایان یافتن مصونیت ریاست جمهوری ترامپ بیان کرد: 
مصونیت ریاست جمهوری برای مسببان و آمران قائل 
نیستیم. مسببان و آمران همواره در لیست تعقیب ما قرار 

داشته، دارند و خواهند داشت.
خطیب زاده با بیان اینکه قوه قضاییه در حال تکمیل 
پرونده های قضایی است، یادآور شد: آنها باید در پیشگاه 
عدالت جواب داده و پاسخگوی ترور باشند. در این راستا 
همکاری های بسیار نزدیکی با بخش های مختلف عراق 

داشتیم و دولت عراق مسئول پاسخگویی است.
 وی یادآورشــد: این یک پرونده مفتوح است و ابعاد 
مختلف آشکار و غیرآشکار دارد و در صدر پیگیری های 
ایران بوده و تا رسیدن به نتیجه این پیگیری ها ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: ایران به شدت 
و قاطعیت این موضوع را پیگیــری و از مجاری مختلف 
پیام های  ما منتقل شده است و امیدواریم مسیر عقالنیت 
را انتخاب کرده و تحت تاثیر نیروهــای ضد آرامش در 

روابط بین الملل قرار نگیرند.
تنوعبخشیبهروابطخارجی

ازاصولسیاستخارجیایراناست
خطیب زاده درباره ســفر ظریف به آمریکای التین 
خاطرنشــان کرد: هیچ ســفری انجام نمی شــود مگر 
آنکه ضمیمه تجاری و اقتصادی داشــته باشد. در مرکز 
بســیاری از صحبت ها گســترش همه جانبــه روابط 
است. ســعی می کنیم با این کشــورها روابط متوازنی 
داشــته باشــیم و فرصت ها را گســترش دهیم. وقتی 
سفری در ســطح وزیر امور خارجه باشــد، پیامدهای 
گســترده ای دارد. ما این مســیر را ادامه خواهیم داد. 
 تنوع بخشی روابط خارجی ایران یکی از اصول دستگاه 

سیاست خارجی است. 

خبر

سخنگویوزارتامورخارجه:

بر اساس اقدامات دولت جدید آمریکا تصمیم می گیریم

 با پیروزی بایدن، ظریف ارسال پالس های مثبت 
به شیوخ را از سر گرفت؛

ما و همسایگان 
خلیج در  دوران 

پسا ترامپ

سياست 2

»ترامپ رفت و ما ماندیم«؛ این اولین پیــام محمدجواد ظریف به 
همســایگان منطقه ای ایران پس از پیروزی جو بایــدن در انتخابات 

آمریکاست. 
او یکشنبه شب در توئیتی به زبان عربی خطاب به همسایگان ایران 
نوشــت: »ترامپ رفت؛ ما و همســایگانمان ماندیم. تکیه به بیگانگان 
امنیت نمی آورد بلکه امید را بر باد می دهد. دســت های خود را برای 
همکاری جهت تحقق منافع مشــترک مردم و کشــورهایمان دراز 
می کنیم. ما همه را به گفت وگو دعــوت می کنیم چراکه تنها راه پایان 
دادن به اختالفات و تنش هاست. همه با هم برای ساخت آینده ای بهتر 

برای منطقه مان.«
البته این اولین باری نیست که رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران، 
اینگونه همسایگان ایران به ویژه کشــورهای عربی را دعوت به گفتگو 
می کند. مسئله اما اینجاست که در تمام چهار سال گذشته ای که ترامپ 
در آمریکا بر سر کار بود، شیوخ عرب به هیچ صراطی مستقیم نشدند، 

جز صراط پناه گرفتن در چتر حمایت دونالد ترامپ و تقابل با ایران.
حاال به نظر می رســد ظریف، پیروزی بایدن را فرصتی دوباره برای 
طرح آن دعوت های همیشگی دیده اســت؛ تا جایی که به فاصله چند 
ســاعت پس از آن توئیت عربی، توئیت دیگری در توئیتر منتشر کرد و 

این بار در حالی که مشخصا همسایگان ایران را خطاب قرار می داد...

باانتشارخبر»واکسنکرونامیآید«؛

بازارهای جهانی زیر  و  رو شدند
چرتکه 3

شهرنوشت 6
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