دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 2913

دوﺷﻨﺒﻪ 26ﺗﯿﺮ 1396

7

ﻧﮕﺎه

صالحی در واکنش به دلواپسان:

ﮐﻮﺗﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ

جالل طالباني  ،شاه ،صدام
و قرارداد الجزایر

انشاءاﷲ ترامپ برجام را پاره کند تا بفهمیم به کجا میرسیم

رایزنی ایران و عمان
برای مدیریت تحوالت در منطقه

رﺷﯿﺪ ﻣﻈﻔﺮىﺳﺮدﺷﺘﻰ

ﻋﮑﺲGettyImages :

 ســال  ۱۹۶۴) ۱۳۴۳میــالدي( پــس از
اختالفنظر در نحوه مبارزه با حکومت عبدالکریم
قاســم ،بین حــزب دموکرات کردســتان عراق به
رهبري مالمصطفــي بارزاني و جــالل طالباني و
همفکرانــش ،عاقبت گروه آقــای طالباني به این
نتیجه ميرســد که چاره دیگــري جز بیرونآمدن
از درون حــزب نــدارد .البته ناگفته نماند بیشــتر
افراد این گروه باســواد ،تکنوکرات و ادیب بودند؛
ازجمله اســتاد ابراهیم احمد ،پــدرزن مام جالل
که روزنامهنگار ،شــاعر و وکیل دادگســتري بود.
آنها تصمیم ميگیرند بــرای جلوگیري از هرگونه
حــوادث غیرمترقبه ،به ایران رفته تــا براي آینده
خــود تأملي کننــد؛ بنابراین در تابســتان  ۱۳۴۳از
طریــق منطقهاي در شــمال شــهر ســلیمانیه و
پشــت شــارباژیر ) (shar Bazherو شهر ماووت،
از رودخانــه زاب کوچك عبور کــرده و وارد خاك
ایران شدند .تعداد افراد آنگونه که در افواه گفته
ميشــد ۶۰۰ ،تا  ۶۵۰نفر بودند که  ۴۵۰تا  ۵۰۰نفر
از آنها ،افراد مســلح )پیشمرگه( بودند و به شهر
سردشت آمدند .مقامات در شهر سردشت مراتب
را به تهران اعــالم کردند و پس از چند ماه توقف
و ماندگاري ،از آنان خواســته شد به طرف تهران
حرکت کنند .در تهران پس از مدتي ،به آنان گفته
شد ميتوانند به شهر همدان رفته و مقیم شوند.
ناگفته نماند پس از ورود به شــهر سردشت ،تمام
جنگي همراه و وسایل مخابرات
سالح و تجهیزات
ِ
نظامــي و ابزار مختص به خود را به طور امانت و
موقــت ،به پادگان نظامی شــهر تحویل دادند که
گویا تا دو ســال پس از انقالب هم ضمن تقاضای
مکرر ،به آنها مسترد نشد.
ســکونت در همدان و اطــراف همدان ،کفاف
خواســته و آرمان ایــن چندصد نفــر را نمیداد؛
بنابرایــن تصمیم گرفتند پس از چند ماه توقف که
در حدود کمتر از پنج ماه بود ،عازم بغداد شــوند
و مام جــالل بــا پیشزمینه قبلی با عبدالســالم
عارف و توصیه جمال عبدالناصر ،رئیسجمهوري
مصــر ،به دیدار عــارف رفته و پــس از تبادلنظر،
رئیسجمهــوري عــراق با مقدمهچینــی عملی،
ابتدا تعداد چند نفر از جوانان ُکرد را در شهربانی
)شرطه( و ســایر ادارات دولتی اســتخدام کرد و
چندصد نفر را در درون ارتش جا داد و بودجهای
بــا تأکید تام و تمام برای عمــران و آبادی مناطق
کردنشــین اختصاص داد و حتی قصد داشــت با
مالمصطفی بارزانی هم گفتوگوی پایان جنگ را
شروع کند؛ اما کارهای درخور توجهی را پیشنهاد
نمیکرد .به هر تقدیر ،ناگهان عبدالسالم عارف به
علت ســقوط هلیکوپتر در استان بصره ،فوت کرد
و بــرادرش عبدالرحمن عارف به جای او به مقام
ریاســتجمهوری عراق انتخاب شد .عبدالرحمن
عــارف تنها کاری کــه کرد ،این بود به کردســتان
عــراق رفت و بــا مالمصطفی بارزانــی مالقات و
مذاکره کرد .پس از مدت کوتاهی در ســال ۱۹۶۸
ژنرال حسن البکر و حزب بعث کودتا کردند.
در این شــرایط ،مام جالل و افــراد پیرامون او،
پــس از مدتها توقــف و صبر و انتظــار ،عاقبت
تصمیم بــه خروج از عراق گرفتند .گرچه حســن
البکر و صدامحســین در خالل ســالهای  ۱۹۷۰و
 ۱۹۷۱بــه تبعیت از عبدالرحمن عــارف بهمنظور
مذاکره به دیدار بارزانی به کردســتان رفتند و قول
حکومت عــدم تمرکز )باالتــر از خودمختاری( را
به کردها دادنــد؛ اما به لحاظ پــارهای اختالفات
در موضوعهای دیگر ،این قول از ســوی بغداد به
نتیجه نرسید و ناتمام ماند.
مام جالل از عراق خارج شــد و به کشورهای
ســوریه و لبنان رفت و بهشدت علیه حزب بعث
عــراق و حســن البکر و بانــد همــراه او ،بهویژه
صدام حســین ،دســت به حرکت و تبلیغ گسترده
زد .بــا مقامهای ردهباالی ســوریه ،لبنان ،مصر و
لیبی مالقات کرد و بــا روزنامهنگاران صاحبنام
کشــورهای عربی به گفتوگو پرداخت .به قولی
مام جالل در طرح دوستی با دیگران ،تبحر خاص
خود را دارد .او حتی با دشــمنان خود نیز دوست
اســت .طالبانی در ایران نیز با شــادروان داریوش
فروهر دوســتی صمیمانهای داشــت .مام جالل
کماکان در کشــورهای عربی به فعالیت سیاســی
ســرگرم بود تا اینکــه ناگهان صدام و شــاه ایران
با پادرمیانــی بوتفلیقه ،وزیر خارجــه الجزایر ،در
کنفرانس اوپک توافــق کردند .صدام در آن وقت
معاون شــورای انقالب عراق بــود و مذاکرهاش
با شــاه ،منتهی بــه صدور قــرارداد مارس ۱۹۷۵
الجزیــره شــد .کردهای عراق و کردهای سراســر
جهان و احزاب وابســته ،این توافق را یک توطئه
بینالمللی بین شــاه ،صدام و بوتفلیقه نام بردند
و نفــرت از شــاه و صدام به حد اعال رســید .مام
جالل بالفاصلــه در بیانیهای در روزنامه الســفیر
لبنان ،اعالم کرد به طور قطــع ،بهزودی علیه آن
اقدام خواهد کــرد و به طور تلویحی و ضمنی به
شاه و صدام گفت بهزودی سکوت کوهستانهای
کردســتان را درهــم خواهیم شکســت و صفیر
گلولههای پیشــمرگان ُکرد ،جواب شما را خواهد
داد و در نهایــت هزاران خانواده کرد به گونههای
مختلف به کشورهای غربی ،عربی و ایران پناهنده
شدند.
ادامه در صفحه ۱۷

ایســنا :علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران گفت :برجام را منصفانه
ارزیابی کنیم نــه آرزومندانه .او دیروز در
یازدهمین همایش استادان و دانشجویان
ایرانی خارج از کشور در مشهد خطاب به
مخالفان برجام گفت :انشــاءاﷲ ترامپ
برجــام را پاره کنــد تا بفهمیــم به کجا
خواهیم رســید .بخشهای مهم سخنان
او در ادامه میآید:
حقایــق روی زمیــن را ببینید ،ســؤالی
که مطرح میشــود این اســت :چه کار
باید میکردیــم تا آمریکاییهــا بیایند و
عذرخواهــی کنند و تحریمها برداشــته
شود.
کسانی که مخالف برجام هستند ،بیایند
و به این سؤال پاســخ دهند؛ آیا صنعت
هستهای کشــور ملک شخصی من بوده
کــه در مذاکــرات من برای آن شــخصا
تعییــن تکلیف کنم و هرچه آمریکاییها
بگوینــد ،مــا بگوییم چشــم ،چنین طرز
فکری حکومت و نظام را زیر سؤال میبرد .یعنی این
نظام هیچ متولیاي نداشته که یک نفر مثل من برای
کشور تعیین تکلیف کند؟
اصــال فرض کنید اگــر نظام اینطور باشــد ،بنده
همیــن قــدر عقل بــرای خــودم قائلم کــه چنین
مخاطرهای نکنم ،من با یک دســتورالعملی به آنجا
میروم که حاال چند موردش را برای شما میگویم.
نظام بــرای ما کف تعیین میکــرد ،اینها را بعدا
تاریخ مینویســد و همه آن نوشته شده است ،گفتند
چهار هزار ماشــین ســانتریفیوژ اگر داشــته باشیم،
خوب است ،مصوبات آن هم هست ،ما چند ماشین
گرفتیم ،شش هزار تا ،یعنی از کفی که نظام برای ما
تعیین کرده بود دو هزار ماشین هم بیشتر گرفتیم.
به مــا گفتند چندصد جســد ماشــین فقط روی
استندها باشــد ،ولی ما هزارو  ۴۴ماشین گرفتیم ،نه
فقط جســد ماشین ،بلکه ماشــینها بچرخد و فقط
اورانیوم تزریق نشود ،یعنی اراده کنیم فردا اورانیوم
هــم تزریق میکنیم ،این فقط کف بود ،اما ما در بعد
فنــی چه گرفتیــم ،حاال نمیخواهــم بگویم در چه
جاهایی کف چه بود و ما چه گرفتیم.
اگــر برجام بــرای آمریکاییها خوب اســت ،چرا
ترامــپ و اســرائیل از آن ناراحتانــد؟! چرا ترامپ
میگویــد برجام بدترین قرارداد تاریخ آمریکا اســت،

را میزنی ،اســتاد اولوالعزم هم هر کتابی را بیشــتر
آیا بدترین است چون صنعت هستهای ما را متوقف
بخواند بیشــتر به علمش افزوده میشــود .مگر ما
کرده ،آیا او میخواســته صنعت هستهای ما پابرجا
خداییــم که دیگر به کماالتمان افزوده نشــود ،نقد
باشــد ،جــواب آن را وزیــر اطالعات اســرائیل داده
هم میکنیــم ،نمیدانیم چگونه نقــد کنیم .آقایان
اســت ،گفته شــما چه کار کردید ،ایران که صنعت
تاریخ نشان خواهد داد ،بروید از
هســتهایاش را دارد و اگر اراده
خود ترامپ بپرسید ،انشاءاﷲ
کنــد در آســتانه تولیــد ســالح
کسانی که مخالف برجام هستند،
که ترامــپ برجام را پاره کند تا
هســتهای اســت .آیــا صنعت
بیایند و به این سؤال پاسخ دهند؛
ببینیم چه میشود.
هســتهای وجدانا متوقف شــده
آیا صنعت هستهای کشور ملک
بنده مشــکلی که دارم این
اســت؟! آیا نظام مسئولی ندارد
شخصی من بوده که در مذاکرات من
اســت که حرفم را میزنم ،دو
که بگــذارد صنعت هســتهای
برای آن شخصا تعیین تکلیف کنم و
ســال پیش حدود یک یا دو ماه
متوقف شود ،آیا اشکالی داشت
هرچه آمریکاییها بگویند ،ما بگوییم
از تصویب برجام گذشــته بود
که بعد از برجــام تولید نفت به
چشم ،چنین طرز فکری حکومت
که دو نکته را گفتم ،اول اینکه
حدود چهار میلیون بشکه برسد،
و نظام را زیر سؤال میبرد .یعنی
این نظام هیچ متولیاي نداشته که
آمریکاییهــا دبــه میکنند که
اشکال دارد صادرات نفت ما به
یک نفر مثل من برای کشور تعیین
این کلمه خودش داستان شد،
بیش از دو و نیممیلیون بشــکه
تکلیف کند؟
دومین مســئلهای که گفتم این
برســد ،اشــکال دارد فســاد در
بود که بانکهــای بزرگ هنوز
فروش نفت کنار زده شــود .آیا
وارد میدان نشــدند که آقای روحانــی هم عصبانی
اشــکالی دارد با برجام فشــار در فروش نفت کشور
شــدند و من را توبیخ کردند ،من در حد توبیخشــدن
کنار زده و دالر ،کشــتیرانی و نفتکشهای کشــور
از ســوي رئیســم حرفم را گفتم ،خیلی از حقایق را
آزاد شــود ،بله مــا بهتــر از این هم میتوانســتیم،
نمیتوان گفت اما حقیقتهای اینگونهای را بنده با
من یکبــار گفتم ما هر بار میرویــم مذاکره قویتر
تشخیص خودم اعالم کردم.
میشــویم ،بعد یک نفــر گفت پس شــما میروید
متأسفانه آمریکاییها در برجام عملکرد درستی
آنجــا آموزش میبینید ،میگویم آقــا چرا این حرف
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 ...مگر اینکه یک اراده سیاســی فوقالعادهای به
وجود آید و جو خاصی شــکل گیرد که بتواند روسیه،
چیــن و اتحادیــه اروپا را متقاعد کند کــه علیه ایران
اقدام کنند که آن هم در شرایط فعلی ممکن نیست؛
بنابرایــن آمریکاییهــا زمینه دیپلماتیــک و حقوقی
مناســبی ندارند که بتوانند براســاس آن مانور دهند.
تیم مذاکرهکننده وظایفش را به بهترین شکل ممکن
انجــام داد -با تأکید بر کلمه »ممکن« -االن دســت
آمریکاییها بــرای اینکه برنامههای خــود را چه در
زمینــه برجام و چه در زمینه موشــک پیش ببرند ،باز
نیست .آمریکا برای اینکه بتواند کاری انجام دهد ،به
یک ائتالف جهانی نیــاز دارد و االن با این زمینههای
حقوقــی و دیپلماتیک موجــود نمیتواند این ائتالف
را به وجود آورد؛ درحالیکه با شــش قطعنامه قبلی
میتوانست .ممکن اســت بگذارند برجام همینجور
پیــش برود و  ۲۹تیر تعلیــق دوم را انجام بدهند ،به
همان ترتیبی که در ماه می انجام دادند .البته برخی
هم گفتهاند که سیاست ترامپ ،سیاست waive and
 slapاست؛ یعنی تعلیق کن و ضربه بزن .در دو مورد
گذشــته ضمن اینکه پایبندی ایران را به برجام اعالم
کردند ،یکسری تحریم هم علیه تعدادی از شرکتها
و اشــخاص اعالم کردند .البته بخشــی از این هم باز
برمیگردد به همان مسئله راضیکردن بدنه رأی .مثال
تحریمهای ســنا تنها به دنبال قانونیکردن آن چیزی
است که در گذشته بوده است.
 یعنی چه؟
یعنی یکسری تحریمها در زمان بوش پسر و اوایل
دوران اوباما از طریق فرمانهای اجرائی اعالم شدند
که سنا به دنبال واردکردن آنها در قانون است و البته
تکرار برخی از تحریمهایی اســت کــه قبال در قوانین
کنگره وجود داشته .البته رئیسجمهور میتواند طبق
معمول اینها را تعلیق کند؛ اما سنا نیز دنبال همان جو
ایجادکردن علیه ایران است.
 درباره مصوبه ســنا شما چندین مطلب جامع
برای »شرق« نوشتید .از روند تلخیص و مواردی که
به آن اضافه شد ،عیان است که آنها نمیخواستند
تحریمی علیــه برجام در این مصوبه باشــد .این
طــرح االن در مجلس نمایندگان با یک گیر قانونی
مواجه شده است که گفتهاند اصال این طرح نباید
از ســنا میآمده که این کار هزینهزا بود .برخی از
جمهوریخواهــان میگویند که اصال این گیر مهم
نیست و حل میشــود؛ اما با الصاق تحریمهای
روسیه به این طرح موضوع کمی پیچیده میشود
و پای رابطه ترامپ و روســیه به این موضوع باز
میشود .آینده این مصوبه را چگونه میبینید؟
مــن فکر میکنــم که ایــن مصوبه بــه تصویب
مجلــس نماینــدگان هم خواهــد رســید .گیرهای

نداشــتند ،چگونــه درســت نبــوده،
اینجاســت که مقــام معظــم رهبری
دقیق مطلــب را بیان کردند و فرمودند
در نوشــتن برجــام مســامحه و عجله
شــده است که این سخن ایشان در بُعد
تحریم بود ،نه بُعد فنی.
شــما بروید رآکتــور اراک را ببینید،
آمدهاند با اســتفاده از فتوشاپ چالهای
که قلب رآکتور اراک است را پر و کلیپی
از آن منتشر کردهاند که بگویند صنعت
هستهای ما متوقف شــده است ،واقعا
آدم باید چه بگویــد ،اینگونه میگویند
صنعت هســتهای متوقف شده است،
آیا این کارها خداپســندانه و مورد پسند
پیامبر )ص( و اسالم است.
برخی عبارت را به بعد فنی صنعت
هستهای نســبت میدهند و میگویند
ایــن صنعت نابود شــد ،مــن تعجب
میکنــم از برادرانــی که ما  ۴۰ســال
یکدیگر را میشناســیم و با هم رفت و
آمد خانوادگی داشــتیم و افراد عالمی هســتند ،اما
ســر مسائل سیاســی میگویند صنعت هستهای کال
متوقف شده اســت .من به عملکرد برجام نمره ۷۰
میدهم و از نظر من برجام قبول شــده اســت۳۰ ،
درصــد هم اختالل ایجاد میکنند کــه باید با آمریکا
صحبت کرد و فشــار آورد .ما امکانات فشــار را هم
داریــم .امروز در برجام طوری عمل کردیم که دیگر
به گذشــته بر نمیگردیم .اگر در آینده به تاریخ ایران
نــگاه شــود ،خواهیم فهمید که ایــن ملت چه قدم
بزرگی برداشــته است .صنعت هستهای نماد قدرت
جمهوری اســالمی ایران است و به سالیق دولتها
ربطــی ندارد و هــر تصمیم بزرگی بــرای آن گرفته
میشود ،حتما باید با هماهنگی نظام صورت بگیرد.
اکنون در شرایطی قرار داریم که امپراتوری آمریکا
دچار تکانههای شــدیدی شده و برای اولین بار دچار
سردرگمی در استراتژی خود شده است.
امروز سردرگمی در اســتراتژی آمریکا با تزریق از
جانب کشورهای خاورمیانه تقویت میشود .ترامپ
هر روز یک حرف میزند و دوقطبیشدن آمریکا یک
واقعیت اســت و اختالفات این کشور تازه آغاز شده
اســت .اکنون برخی از کشــورهای خاورمیانه قوت
مردم خود را به کام اســتکبار میریزند و به ســمت
ناکجاآباد حرکت میکنند.

تکنیکی و حقوقی رفعشدنی هســتند و ظاهرا اخیرا
رفع شــدهاند .مثــال میگویند طرحهایی که از ســنا
شروع میشــود و ابتکار آن در دست سنا است ،نباید
هزینهزا باشــد و نباید تولید درآمد کنــد .این طرح با
توجه به جریمههایی کــه تصویب کرده ،برای دولت
درآمدزا است؛ پس مجلس میگوید این اشتباه است.
این یک ایراد حقوقی تکنیکی اســت که حلشــدنی
است .مسئله روسیه ،مســئله مهمی است و درست
میگویید؛ اما اصل مســئله روســیه آن موقعی حل
شــد که مک کانل -رهبر اکثریت ســنا  -پذیرفت که
این تحریــم را همراه تحریم ایران کنــد و به بحث و
رأی بگذارد که جمهوریخواهــان و دموکراتها آن
را با  ۹۸رأی از صــد رأی پذیرفتند .میتوانیم بگوییم
که مسئله روسیه از نظر کنگره حل شده است .وقتی
ســنا با این قاطعیت رأی میدهد ،دلیلی ندارد که در
مجلس نمایندگان این موضوع رأی نیاورد.
 ولی احتمال دارد که در مرحله بعد ترامپ که
باید اجرا کند ،آن را وتو کند.
به احتمال زیاد این طرح تصویب میشود .ترامپ
در موقعیــت قوی نیســت و هــر روز کــه میگذرد،
موقعیت او ضعیفتر میشــود .دشــمنی با روسیه
بهویژه پوتیــن جزء الینفک سیاســت خارجی آمریکا
در  ۷۰ســال گذشته بوده اســت] ،البته[ به جز دوره
کوتاهی که یلتســین ســر کار بود .این همیشه بوده و
ترامــپ که هیچ چیــز درباره منافع ملی و سیاســت
خارجی آمریکا نمیداند ،نمیتواند آن را عوض کند.
اینطور نیست که نخبگان سیاست خارجی آمریکا که
در کنگره هم هستند ،بگذارند روسیه کار خود را پیش
ببرد .پس به احتمال خیلی زیاد تصویب خواهد شد،
منتهی  Veto Proofخواهد بود؛ یعنی بیش از دوسوم
رأی خواهد آورد و درصورتیکه ترامپ وتو کند ،وتوی
او رد خواهد شد.
 پس ما آن زمان باید نگران بازی سیاسی داخل
ایران باشــیم که گروهی خواهند گفت »تحریمها
برگشت و برجام ناکارآمد بود«.
این به توانمندی دوســتان ما در سیاست خارجی
برمیگردد که بگویند این مصوبه چیســت .برداشت
من این است که این مصوبه ،تغییر اساسی و عمدهای
ایجاد نمیکند .بهعالوه ،ایران انحصارا و اختصاصا با
گروه  ۵+۱درباره برنامههای هســتهای و تحریمهای
مرتبط با آن مذاکره کرد .درباره تحریمهای موشــکی،
حقوق بشــر و تروریسم مذاکرهای نشده است .هم در
قانون  CISADAو برخی از دیگر قوانین کنگره و هم
در فرمانهای اجرائی درباره حقوق بشــر ،تروریسم و
مســائل موشکی تحریم اعمال شــده و هم ادعاهای
بیاســاس مبنای تحریم ســپاه در زمان بوش پسر و
اوایل اوباما بوده است.

 ایسنا :معــاون عربی و آفریقاي وزیر امور خارجه
گفت :در ســفر اخیر آقای یوسف بنعلوی به تهران
در ارتباط بــا ابتکارعملهایی کــه در مورد مدیریت
صحیــح تحوالت منطقه در جریان اســت ،گفتوگو
و رایزنی شــد .حســین جابریانصاری با بیان اینکه
همــواره رایزنیها بین مقامات دو کشــور در جریان
بــوده و در ایــن چارچــوب بیــن تهران و مســقط
هیئتهایی مــورد تبادل قرار گرفته اســت ،تصریح
کرد :سفر اخیر آقای بنعلوی به تهران در چارچوب
رایزنیهای مســتمر و تبادل نظر میان دو کشــور در
ارتباط با آخرین تحــوالت در منطقه بود .وی با بیان
اینکه در ایــن گفتوگوها ،آخرین تحــوالت منطقه
مورد تبادل نظر قرار گرفت ،خاطرنشــان کرد :موضع
مشــترک دو کشــور در زمینه ضرورت حل مشکالت
موجود بین طرفهای مختلف منطقهای و مدیریت
صحیــح تحوالت در این گفتوگوها بــار دیگر مورد
تأکید قرار گرفت و در مــورد ابتکار عملهایی که در
ارتباط با آخریــن تحوالت منطقه در جریان اســت،
تبادل و رایزنی شد.

قاسمی :با آمریکاییها درباره برجام
گفتوگوهایی داشتهایم
 تسنیم» :بهرام قاسمی« ،سخنگوی وزارت امور
خارجــه ،درباره تمــاس با آمریــکا در دوره ترامپ
گفــت :در بحــث برجام و کمیســیون مشــترک در
صورت نیاز با آمریکاییها کنار کمیسیونها صحبت
کردهایم .هیچ نوع کانال ارتباطی خارج از برجام بین
ما و دولت آقای ترامپ فعال وجود ندارد .قاســمی
گفت :در کمیسیون معموال موارد خالفی که اتفاق
میافتد یا ابهاماتی که هست از سوی طرفین مطرح
میشــود و ما معموال بدعهدیها ،مشکالت ،موانع
و اتفاقات نابهنجاری را که در سر راه اجرای برجام
پیش میآیــد مطــرح و پیگیری کــرده و خواهان
حلوفصل آن میشویم .او درباره تماس با آمریکا یا
ردوبدل پیام بهصورت غیرمســتقیم در دوره ترامپ
نیز ،اظهار کرد :در بحث برجام و کمیسیون مشترک
در صورت نیاز با آمریکاییها صحبت کردهایم .کنار
کمیسیون براســاس مکانیسمی که تعریف شده در
محدوده برجام با آمریکاییها صحبت وجود داشته
و دارد .خــارج از آن مذاکــرهای نداریــم .هیچ نوع
کانال ارتباطی هم بین ما و دولت آقای ترامپ فعال
وجود ندارد.

