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خبر

ظریف در دیدار با برخی مقامهای اروپایی:
گفتوگو درباره «اینستکس» ادامه دارد
ایسنا| ویتوریو روساری پتروچلی ،رئیس کمیسیون
سیاســت خارجی و مهاجرت مجلس ســنای ایتالیا با
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجــه دیدار و در مورد
موضوعات مورد عالقه فیمابین گفتوگو کرد.
ظریف با اشــاره به وجود روابطی قوی بین دو کشور
در چهل سال گذشته ،ابراز امیدواری کرد دولت ائتالفی
کنونی ایتالیا روابط خوب اقتصادی خود با ایران را مانند
گذشته ادامه دهد .ظریف همچنین در این دیدار اظهار
داشت :ایران نهاد متناظر اینستکس را ایجاد و تشکیل آن
را به اتحادیه اروپا اعالم کرده است.
«پترو چلی» نیز ســفر خود به ایــران را دلیل وجود
روابطی خوب بین دو کشــور دانست و با اشاره به وجود
روابط دیرینه و کهن بین دو کشــور ،خواســتار حفظ و
تعمیق آن شد و اعالم کرد :گروه دوستی و پارلمانی ایتالیا
و ایران در مجلس سنای ایتالیا ایجاد شده است .رئیس
کمیسیونسیاستخارجیمجلسایتالیاهمچنینضمن
همــدردی با دولت و ملت ایران بخاطر وقوع ســیل ،از
ارسال کمکهای بشردوستانه ایتالیا به کشورمان خبر داد.
در این مالقات همچنین اقدامات خصمانه آمریکا در قبال
کشورمان در سال گذشته ،تحوالت بین المللی ،مسائل
منطقــه و همچنین تحوالت شــمال آفریقا ،از جمله
محورهای دیگر گفتوگو بین طرفین بود.
فرانسه در مورد اظهارات سفیرش اعالم
موضع کند
ایرنا| معاون سیاســی وزیر امور خارجه در واکنش به
توییت سفیر فرانســه در آمریکا در توییتر نوشت«:اگر
توییت های «ژرار آرو» موضع فرانســه را اعالم میکند،
با نقــض فاحش هــدف و موضوع برجــام و قطعنامه
 2231مواجه هســتیم.پاریس اعالم موضــع کند ،در
غیــر این صورت اقدام مقتضی را انجــام خواهیم داد».
«ژرار آرو» سفیر فرانسه در آمریکا در حساب توییتری خود
نوشت«:اینکه بگویم ایران پس از انقضای برجام اجازه دارد
اورانیوم غنی سازی کند ،اشتباه است .براساس ان پی تی
و پروتکل الحاقی آن ،ایران باید تحت نظارت های شدید
ثابت کند که فعالیتهای هسته ای آن غیرنظامی است».
این دیپلمات فرانســوی اضافــه کرد«:همانگونه که در
ســال  2002گفتیم غنی ســازی اورانیوم بدون برنامه
غیرنظامی موثق براســاس ان پی تــی غیرمجاز بود .ما
در ســال  2025نیز اگر الزم باشد می توانیم همانگونه
پاســخ دهیــم .تحریم ها اعمال شــد و بــاز می تواند
اعمال شــود.هیچ «غروبی» بعد از برجام وجود ندارد».
ارو اظهارداشت« :روسیه اورانیوم غنی شده برای نیروگاه
هسته ای بوشهر را تامین می کند .لذا هیچ دلیل موجهی
برای غنی سازی گســترده اورانیوم توسط ایران پس از
برجام وجود ندارد».
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«عباس عبدی» پشتیبانی اصالحطلبان از سپاه پاسداران را موقتی ارزیابی کرده است

حمایتِ مشروط

سخنگوی ارتش خبر داد:
آمادگی یکانها برای امدادرسانی
ایسنا| امیر ســرتیپ دوم تقی خانی در پی احتمال
وقوع ســیل و آب گرفتگی در برخی استانهای جنوب
و جنوب شــرق کشور گفت :یکانهای ارتش جمهوری
اسالمی ایران در استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و خراسانهای رضوی و جنوبی آمادگی کامل
برای امدادرسانی به مردم این استانها را دارند.
امیر سرتیپ دوم تقی خانی ،سخنگوی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با اعالم این خبر گفت :بالگردهای هوانیروز
و هوادریا ،مرکــز آموزش  05کرمان به همراه تیپهای
نیروی زمینی ارتش و همچنیــن یکانهای پدافندی،
هوایی و دریایی مســتقر در استانهای جنوبی ،جنوب
شرقی و شــرقی با استفاده از تجهیزات الزم در آمادگی
کامل به ســر میبرند .وی به آمادگی یکانهای ارتش از
مدتها قبل در پی پیش بینی وقوع سیل و آب گرفتگی
در مناطق جنوب و جنوب شــرق اشاره کرد و ادامه داد:
یکانهای بلیات ارتش هماکنون در حال امدادرســانی
هستند و به غیر از برخی کمکهای ابتدایی ،فع ً
ال نیازی
به حضور گسترده ارتش در مناطق یاد شده نبوده اما در
صورت ضرورت در اســرع وقت و با تمام توان همچون
روزهای قبل در خدمت مردم عزیز خواهیم بود.
مجمعتشخیصمصلحت
و پاسخ به شبهات
ایرنا| در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره
جایگاه و عملکرد مجمع تشخیص مصحلت نظام ،روابط
عمومی این نهاد در جوابیهای به شبهات موجود در این
زمینه پاسخ داد.
در بخشی از جوابیه روابط عمومی مجمع آمده :در پی
اظهارات خارج از عرف آقای محمود صادقی نماینده مردم
محترم تهران علیه جایگاه حقوقی مجمع که بر اساس
یک گزارش خالف واقع ایراد شده و در آن از نهاد انقالبی
مجمع با لفظ توهین آمیز «بر هم زننده نظم عمومی»
یاد شــده ،الزم است جهت تنویر افکار عمومی به اطالع
مردم و رسانههای گروهی برسانیم که اوال اظهارات این
نماینده مجلس در خصوص تعاونی مســکن کارکنان
مجمع و تعداد واحدهای مســکونی ،خالف واقع است.
ســاز و کار و فعالیت تعاونی های مسکن ،منفک از نهاد
مبدا و تحت اشراف اعضا و وزارت تعاون است.
کارکنــان قدیم و جدیــد مجمع کمتــر از نیمی از
واحدهــای مجموعه مــورد نظر را  -کــه آن هم پس
از  18ســال ساخته و تکمیل نشــده -دراختیار دارند.
مجمع تشخیص مصلحت در ادامه توضیحات خود آورده
اســت :قابل ذکر اســت که این تعاونی در سال 1380
تاســیس شــده و با هماهنگی مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی با شــهردار وقت تهران ،قطعه زمینی برای
تعاونی مسکن کارکنان حوزه ریاست خریداری شد و به
منظور تامین هزینههای ساخت ،افراد غیر عضو هم به آنها
اضافه شدند اما با این وجود به دلیل مشکالت اقتصادی
خانواده های پرسنل ،پروژه تکمیل و تحویل نشده است.

سیاست
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عباس عبدی :افکار عمومی به نتیجه حاصل از وحدت اهمیت میدهد

همدلی| گروه سیاسی ـ هرمز شــریفیان ـ قرار دادن نام سپاه پاسداران
انقالب اســامی در فهرست گروههای تروریستی توســط ترامپ و گروه
اندک شمارش در دولت آمریکا ،بازتابهای گستردهای در سطوح داخلی و
بینالمللی داشت .این اقدام دولت تندروی ترامپ واکنشهای ایرانیان را نیز در
سطحی وسیع برانگیخت و در شبکههای اجتماعی که فضای آزادتری نسبت
به رسانههای داخلی دارند ،بحثهای فراوانی را به دنبال داشت .مخالفان سپاه
در این شبکهها از اقدام آمریکا ابراز خرسندی کرده و آن را جدای از «تهدید»،
«تحدیدی» برای فعالیتهای داخلی ،منطقهای و بینالمللی این نهاد رسمی
نظامی دانستند .انتقاد از سپاه پاســداران و عملکردهای آن در حوزههای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی ورزشی چندگاهی است که در
داخل کشور و بیشتر توسط اصالحطلبان مطرح میشود و منتقدان بر این
باورند که کارکرد امروز سپاه پاسداران با اهداف نخست تشکیل آن فاصله
گرفته است.
در اصل یکصدو پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده« :سپاه
پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای پیروزی این انقالب تشکیل
شــد ،برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پابرجا
میماند.حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو
مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان
آنها بهواسطه قانون تعیین میشود».
شکی نیست که یکی از دستاوردها اصلی انقالب ،آزادی ،رفاه ،امنیت در
تمام حوزهها و حق تعیین ملت بر سرنوشت خود است که بر اساس نص صریح
قانون اساسی ،حفاظت و صیانت از این موارد از وظایف اصلی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی است .همچنین در پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران با صراحت ذکر شده« :با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ،قانون اساسی
تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد
و در خط گسستن از سیستم استبدادی ،و سپردن سرنوشت مردم به دست
خودشان تالش میکند( .ویضع عنهم اصرهم واالغالل التی کانت علیهم /و
بار گرانشان را از دوششان برمیدارد و بند و زنجیرشان را میگشاید) سوره
مبارکه اعراف آیه 157
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر
اســاس تلقی مکتبی ،صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند.
(ان االرض یرثها عبادی الصالحون /این زمین را بندگان صالح من به میراث
خواهند برد) سوره مبارکه انبیاء آیه .105
 ...و قانون گذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی اســت بر مدار
قرآن و سنت ،جریان مییابد .بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسالم
شناســان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری

است و چون هدف از حکومت ،رشــد دادن انسان در حرکت به سوی نظام
الهی است (والیاهلل المصیر /و بازگشت همگان نزد اوست) سوره مبارکه نور،
آیه  ۴2ــ تا زمینه بروز و شــکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود
گونگی انســان فراهم آید (تخلقوا باخالق اهلل) و این جز در گرو مشارکت
فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت ،قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل
تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتســاز برای همه افراد اجتماع فراهم
میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد
و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مســتضعفین در زمین
خواهد بود( .و نرید ان نمن علیالذین اســتضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه
ونجعلهم الوارثین /و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم
و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم) سوره مبارکه قصص ،آیه .5
عباس عبدی کنشگر سیاسی اصالح طلب در همین خصوص گفته :بنابراین
چنین رفتاری (حمایت اصالحطلبان از سپاه در برابر رفتار دولت آمریکا) یک
امر موقتی است و دیر یا زود به همان جایگاه خود باز میگردند ،مگر در یک
صورت؛ آن هم اینکه سپاه نیز نسبت به انتقاداتی که از آن میشود ،در رفتار
خود تجدیدنظر کند.
شــکی نیســت که جایگاه و مقبولیت یک نهاد اعم از نظامی ،سیاسی-
حکومتی ،اجتماعی و ...جایگاهی است که اکثریت جامعه بر آن باور داشته
باشند و مقبولیت آن بستگی به ملت دارد و چنانچه از این مقبولیت کاسته
شود ،انتقادها بروز پیدا خواهد کرد و باید این نکته را در نظر داشت که انتقاد،
حق همه ملت است.
عبدی بر این باور است که همبستگی در حمایت از سپاه ادامه دار نخواهد
بود چون در اثر یک فشار خارجی است و این دلیل عبدی دور از ذهن نیست
چرا که مردم ایران بارها در اثنای انقالب ،جنگ تحمیلی و انتخابات نشــان
دادهاند آنجا که میهن و منافع ملی اقتضاء کند ،همبسته میشوند و به عرصه
پا میگذارند اما در پس این همبســتگی اگر به اهداف حداقلی که در ذهن
داشتند ،دست نیابند -دست از انتقاد و تالش برای رسیدن به خواستههای
قانونی خود ،بر نخواهند داشت.
اصالحطلبان با بخش موثری از حاکمیت اختالف نظر جدی دارند
عباس عبدی ،تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در گفتوگو با اعتمادآنالین با
اشاره به اقدام رئیسجمهور آمریکا علیه سپاه پاسداران و حمایت گروههای مختلف
از این نهاد نظامی در کشــور این حمایت را موقتی میداند و در این باره میگوید:
حامیان فعلی چون منتقد بودند ،االن فقط به دلیل فشــاری که ترامپ وارد کرده
اســت ،به این نتیجه رسیدهاند ،یا به مصلحت دانســتهاند که از آن در برابر ترامپ
حمایت کنند .بنابراین چنین رفتاری یک امر موقتی اســت و دیر یا زود به همان
جایگاه خود باز میگردند ،مگر در یک صورت؛ آن هم اینکه ســپاه نیز نســبت به
انتقاداتی که از آن میشود ،در رفتار خود تجدیدنظر کند.
به نظر من این همبســتگی چندان پایدار نخواهد بود ،چون ناشــی از یک فشار
بیرونی و فعال نیز یکطرفه است .در واقع به دلیل فشارهای ترامپ و سیاستهایی
که اتخاذ کرده گرایشی در دفاع از سپاه به وجود آمده است ،اما این پایدار نمیماند.
چرا؟ به این دلیل که اگر این نیروها از قبل هم به ســپاه گرایش داشتند و حمایت
میکردند دیگر موضوعی برای بروز یک همبستگی جدید باقی نمیماند .بنابراین این
نیروها درست یا نادرست از پیش نسبت به عملکرد سپاه در سیاست داخلی ،سیاست
خارجی و اقتصاد و حتی حوزه فرهنگ معترض بودند.
منتقدان در شرایط کنونی فقط به دلیل فشاری که ترامپ وارد کرده ،به این نتیجه
رســیدهاند یا به مصلحت دانستهاند که از آن در برابر ترامپ حمایت کنند .بنابراین
چنین رفتاری یک امر موقتی است و دیر یا زود به همان جایگاه خود باز میگردند،
مگر در یک صورت؛ آن هم اینکه سپاه نیز نسبت به انتقاداتی که از آن میشود ،در

رفتار خود تجدیدنظر کند و این همبستگی یک زمینه عینی و واقعی پیدا کند که
موجب تداوم آن شود.
اینکه ســپاه فکر کند با فشاری که ترامپ آورده و سیاســتی که او اتخاذ کرده،
میتواند از این موضوع اســتفاده و همه را پشــت خود بســیج کند ،تصور میکنم
برداشت نادرستی است و به نتیجه نمیرسد.
عبدی افزوده :بنیان وحدت نباید بر اســاس امور سلبی و دشمنی خارجی باشد.
باید بر اســاس امور ایجابی و تفاهم در امور داخلی خودمان صورت گیرد .امیدوارم
هر نیرویی از جمله سپاه و سایرین که به دنبال چنین وحدتی هستند ،به این نکته
فکر کنند ،وگرنه تشدید کردن دشمن خارجی و از آن طرف ایجاد وحدت در میان
نیروها یک امر کامال صوری خواهد بود که دیر یا زود به بنبست میرسد.
اگــر میخواهیم ببینیم که چه چیزی برای بدنــه اجتماعی اهمیت دارد ،نفس
وحدت یا تشــتت نیســت ،بلکه نتیجهای اســت کــه از آن حاصل میشــود .در
همین جریان ســیل دیدیم که تا چه اندازه تشــتت و شــکاف در ساخت قدرت
وجود دارد و تبعات آن را در امدادرسانی ،در حس مردم و بسیاری موضوعات دیگر
میبینیم.
بنابراین اگر این وحدت منجر به بهبود شــرایط و مدیریت و نزدیک شدن نیروها
به همدیگر شــود برای مردم هم اهمیت دارد و از آن استقبال میکنند .در یکی از
نظرسنجیهایی که سال گذشته انجام شده بود ،مهمترین راهحلی را که مردم برای
حل مشکالت کشور پیشنهاد میکردند ،همین از بین رفتن تشتت در ساخت قدرت
بود .در واقع شاید با فاصله خیلی زیادی نسبت به راهحلهای بعدی این موضوع را
مطرح کردهبودند .بنابراین اگر وحدت به چنین نتیجهای منجر شــود ،طبعا مورد
استقبال مردم است ،اما اگر یک موضوع صوری در حد کلمات و گفتوگوها باشد ،نه.
به همین دلیل طرفین باید گامهای مثبت و ایجابی مهمی را بردارند و نشان دهند
که این وحدت در زندگی مردم اثرات مثبت و مستقیمی دارد.
این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد :نحوه برخورد اصالحطلبان با این ماجرا به
صورت موقت خوب است و مساله خاصی ندارد ،اما باید دید که در ادامه چه اتفاقی
ی میدهد .بخشی از آن هم برمیگردد به اینکه نحوه برخورد طرف مقابل چگونه
رو 
خواهد بود .تا اینجا که طبیعی اســت ،ترامپ یک اقدام ضد منافع ملی ایران انجام
داده و باید جلوی آن موضعگیری و مقابله کرد .اما به این معنا نیست که ما بتوانیم
اختالفات بنیادی را که در داخل کشور داریم ،نادیده بگیریم .چون آنها موضوعاتی
هســتند که بر سرشان اختالف بوده و کماکان اختالفات وجود خواهد داشت ،مگر
اینکه کوشش کنند تا این اختالفات برطرف شود .در حوزه سیاست خارجی ،اقتصاد
و سیاســت داخلی ،جناحها و بخصوص اصالحطلبــان با بخش موثری از مجموعه
حاکمیــت اختالف نظر جدی دارند و اینها چیزی نیســت که بتوانند آن را نادیده
بگیرنــد و کنار بگذارند ،آن هم فقط بــه این دلیل که ترامپ چنین موضعی اتخاذ
کرده است.

این دلیل عبدی دور از ذهن نیست چرا که
مردم ایران بارها در اثنای انقالب ،جنگ تحمیلی
و انتخابات نشان دادهاند آنجا که میهن و منافع
ملی اقتضاء کند ،همبسته میشوند و به عرصه پا
میگذارند اما در پس این همبستگی اگر به اهداف
حداقلی که در ذهن داشتند ،دست نیابند ــ دست
از انتقاد و تالش برای رسیدن به خواستههای
قانونی خود ،بر نخواهند داشت

خبر
فیاض زاهد:

رویداد | 24فیاض زاهد عنوان کرد :بــدون تردید تحریمها آثار اقتصادی و
روانی بسیار زیادی را برای مردم ما به همراه دارد و همه کسانی که اندک اشرافی
بر حوزه اقتصادی دارند ،میدانند به دلیل میزان نفوذ و فشاری که دولت آمریکا
روی کمپانیهای بــزرگ دارد ،این کمپانیها نمینواتنند از دولت خود تبعیت
کنند و به دلیل خصوصی بودن و چند ملیتی بودنشــان از آمریکا تبعیت دارند.
به طور مثال کشــورهای اروپایی تمایل دارند کشــتیهای ایرانی در بنادرشان
پهلو بگیرند ،اما وظیفه اپراتوری این بنادر با شــرکتهای خصوصی است و این
شــرکتها اگر بخواهند با کشــتیهای ایرانی همکاری داشته باشند در لیست
تحریم آمریکا میروند ،به همین دلیل سعی میکنند این ریسک را انجام ندهند.
زاهد ادامه داد :برای اروپا حفظ برجام یکی از اصول است .اروپا اکنون به دورانی
به مراتب بدتر از دوران جورج بوش برگشته که در داستان حمله به عراق شاهد
بودیم .تقریبا میتوانیم بگوییم که کشــورهای بزرگ به جز انگلستان تمایل و
همکاریای با آمریکا برای این حمله داشتند و حتی آمریکا برنامه حمله خود را به
سازمان امنیت ملی نیز ارائه نکرده بود و این اقدام را به همراه انگلستان پیش برد.
این فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه ما پیک اصلی مشکالت را پشت
ســر گذاشتهایم ،تصریح کرد :امسال سال حساسی برای ایران است و معتقدم با
وجود همه تهدیدها از آنجایی که اروپاییها عالقهمند نیســتند که آمریکاییها
چنین فشارهایی را به ایران وارد کند .چون اگر بحران در این منطقه ایجاد شود
موج مهاجرتها معموال اروپا را در مینوردد و هیچ مهاجری به آمریکا نمیرود.
زاهد ادامه داد :خروج ایران از برجام و تمایل ایران برای انجام تمرکز بر پروژه
هســتهای بدون نظارت بینالمللی برای اروپاییهــا یک خطر و تهدید امنیتی
محســوب میشــود .در واقع این چانهزنیهای آمریکا نسبت به برنامه موشکی

بعید است آمریکا به سمت جنگ با ایران برود

ایران اگر از یک مســیر توام با گفتوگو خارج شود و طرفین در شیپور تندوری
و اقدامات رادیکال بدمند ،بازهم خطرها را متوجه اروپا میکند؛ لذا اروپا تمایلی
ندارد از حوزه تعامل و گفتوگو خارج شوند .اکنون هم به نظر میرسد اروپاییها
در جلساتشــان نارضایتیهای خود را نســبت به دولت آمریــکا و ترامپ اعالم
میکننــد ،لذا آنها در یک نگاه راهبردی عالقهمند به موفقیت دولت ترامپ در
مواجهه با ایران نیستند .ضمن اینکه عملکرد ما در حوزه تسلیحات موشکی برای
آمریکا مهم است.
این کارشناس سیاسی ادامه داد :البته ما سه ماه حساس و مهم را در پیش روی

خود داریم ،فروردین ماه که گذشــت و اردیبهشت و خرداد ماه در پیش روی ما
قرار دارد .ما اگر از خردادماه به خوبی عبور کنیم ،شرایط به نفع ما تغییر میکند.
دورنمایی که آمریکا بخواهد جنگ نظامی با ایران را متصور شود بسیار بعید است.
ایرانیها به دلیل ســابقه بسیار کهن خود در اعمال سلطه در منطقه و به دلیل
ماهیتی که دارد قطعا تن به سلطه آمریکا نخواهد داد.
زاهد با بیان اینکه دولتهای اروپایی تســلطی روی کمپانیها ندارند و ما اگر
انتظاری از آنها داشته باشیم انتظار نادرست و نابجایی است ،اما از نظر سیاسی
همراه با دولت ایران هســتند و به دنبال دست یافتن به فرمولی هستند که یک
اعتماد به نفسی به ایران بدهند و شاید فراتر از این هم نباشد .اگر اروپاییها با این
اینستکس بتوانند شرایط مبادله دارو و غذا را برای ایران تسهیل کنند ،یک گام
بســیار اساسی و مهم برداشته شده است .به نظر میرسد حداقل چین و روسیه
در بخش بانکی هم در کنار ترکیه به ایران یک فضای تنفسی بدهند .اگر از من
بپرسید در سال جدید به ایران فشار میآید ،به شما میگویم بله ،این اتفاق رخ
میدهد ،اما اگر برخی فکر میکنند ایران در برابر آمریکا تســلیم میشود ،باید
بگویم خیر ،به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
زاهد با اشــاره به آینده انتخابات آمریــکا ،گفت :با توجه به پیروزی نتانیاهو و
حمایت برخی از شیوخ مرتجع کشورهای عربی ،عقیده دارم شانس ترامپ برای
اینکه بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــود ،بسیار باال است ،اما شاید
اکنون زود باشد که بخواهیم در این باره صحبت کنیم ،یعنی عمال شرایطی که
داریم امکان دارد تا  ۵سال دیگر هم ادامه پیدا کند .اما فکر میکنم از ماه نوامبر
به بعد هر دو طرف بخواهند در شرایط خود بازنگری و حتی به مذاکره نیز روی
بیاورند.

