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احضار سفیر بریتانیا به وزارت خارجه
سفیر انگلیس در تهران در پی تهاجم یک گروه خشونت طلب به ساختمان 
سفارت ایران در لندن و بی احترامی به پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران، 

امروز به وزارت امور خارجه احضار شد.
به گزارش ایرنا، مدیر کل تشــریفات وزارت امــور خارجه ضمن یادآوری 
تعهدات دولت بریتانیا مبتنی بر کنوانســیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین در باره 
روابط دیپلماتیک و کنســولی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص ناکارآمدی پلیس در جلوگیری از وقوع این تهاجم تاســف بار را به 

وی ابالغ کرد.
سفیر بریتانیا ضمن ابراز تاسف از وقوع این تهاجم، اظهار داشت که مراتب 
را به لندن منعکس خواهد کرد و امیدوار است که در آینده شاهد وقوع چنین 

مسائلی نباشیم.

ویژه

دیدار معاون وزیر خارجه ارمنستان با امیرعبداللهیان

»مناســاگان صافاریان« معاون وزیر خارجه ارمنستان که در تهران به سر 
می برد، با »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز خرسندی از مناسبات 
رو به رشد دو کشور دوست و همسایه، افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسالمی 
ایران در قاپان را گام عملی و مهم دو کشــور بــرای افزایش مبادالت تجاری 
و حرکت در جهت دســتیابی به چشــم انداز مطلوب در مناسبات اقتصادی 

ارزیابی کرد.
معاون وزیر خارجه ارمنســتان نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران به ارمنســتان و افتتاح سرکنسولگری 
جمهوری اســالمی ایران در قاپان، این اقدام را تحولی بزرگ و نقطه عطف در 
روند رو به گسترش مناسبات بین دو کشور ارزیابی و قدردانی دولت ارمنستان 
از مواضع اصولی و ســازنده جمهوری اســالمی ایران در قبال حق حاکمیت 

کشورها در منطقه و تغییر ناپذیری مرزهای بین المللی ابراز کرد.
وی با تاکید بر ظرفیت ها و زیرســاخت های مستعد موجود برای گسترش 
مناســبات اقتصادی دوجانبه، لزوم پیگیری و تالش در جهت عملی ساختن 

توافقات به عمل آمده را مورد تاکید قرار داد.

درخواست فوتبالی بایدن از تیم ملی آمریکا
رییس جمهــور آمریکا در تماســی تلفنی با تیم ملی این کشــور از آن ها 
خواســت در رقابت های جام جهانی قطر در قبال حریفانشــان از جمله ایران 
»سخت بازی کنند«. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
جــو بایدن رییس جمهور آمریکا در تماســی تلفنی با تیــم ملی فوتبال این 
کشــور پیش از آغاز رقابت هایشان در جام جهانی، از آن ها خواست رقبایشان 

را »شوکه کنند.«
بایدن در این تماس تلفنی خطاب به تیم ملی کشورش گفت: شما بهترین 
بازیکنان جهان را در تیم تان دارید و نماینده این کشــور هستید و می دانم که 

جانانه بازی خواهید کرد، بیایید همه شان را شوکه کنیم.
رییس جمهور آمریکا همچنین در این تماس تلفنی گفت: به یکدیگر اعتماد 
کنید و تا جایی که می توانید ســخت بازی کنید. تیم ملی آمریکا دوشنبه به 
مصــاف ولز  رفت، جمعه مقابل انگلیس بــازی می کند و رقابت هایش در این 

گروه را در  ۲۹ نوامبر]۸ آذر[، با بازی مقابل ایران به پایان می برد.

دردسر مذاکرات برجامی با میانجی گری اروپا
یک کارشناس مســایل بین الملل با اشاره به قطعنامه صادر شده علیه ایران 
در شورای حکام گفت: لحن این قطعنامه نشان می دهد اگر ایران همکاری نکند 
وضعیت دیگری پیش گرفته می شــود که احتماال منظور ارجاع موضوع ایران به 

شورای امنیت یا تصویب قطعنامه تندتری علیه ایران در شورای حکام است.
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگو با ایســنا درباره قطعنامه اخیر شورای حکام 
علیه ایران و تاثیر آن بر مذاکرات برجامی اظهار کرد: این قطعنامه اخیر نســبت 
به قطعنامه قبلی که علیه ایران در خرداد ماه ســال جاری تصویب شد، متفاوت 
بود. قطعنامه قبلی قدری آرام تر بود و ایران را به همکاری تشویق می کرد و لحن 
بهتری داشت، اما قطعنامه ای که اخیرا با هماهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی 
علیه ایران تصویب شــد، به نســبت تند بود. در خط پایانی این قطعنامه اخطار 
داده شده اســت که اگر ایران همکاری نکند وضعیت دیگری را پیش می گیرند 
که احتماال منظورشان ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت یا تصویب قطعنامه 
تندتری علیه ایران در شورای حکام بعدی است که زمینه ارجاع ایران به شورای 
امنیت را تندتر می کند. وی گفت: قرار بود تیمی از آژانس درباره مسایل باقی مانده 
به ایران بیایند اما در یک مرحله اعالم شــد احتماال این دیدار به خاطر تصویب 
قطعنامه شورای حکام لغو می شــود اما در نهایت تصور می کنم به زودی شاهد 

حضور تیم آژانس در ایران و دیدار مقامات آژانس با مقامات کشورمان باشیم.
فرجی راد درباره موضع ایران نسبت به قطعنامه اخیر شورای حکام اظهار کرد: 
ما هنوز نمی دانیم ایران اطالعات بیشتری دارد درباره سه سایت به آژانس بدهد 
یا نه! این از نکاتی است که در این مقطع حساس باید به آن پاسخ داده شود. از 
طرفی مواضع غربی ها نسبت به ایران تندتر شده است در این شرایط مهم است 
که رویکرد و مواضع ایران طی یکی دو هفته آینده بیشــتر روشن شود. شرایط 
نشــان می دهد که قطعنامه تندتری صادر شده است و اگر ایران همکاری نکند 

طبیعی است که گام بعدی احتماال قطعنامه تند دیگری خواهد بود.
وی ادامه داد: معتقدم باید مذاکرات هسته ای را شروع کنیم، هرچند در ظاهر 
آمریــکا اعالم کرده که آمادگی مذاکره ندارد اما از نقطه نظری دیگر، این موضع 
آمریکا نوعی تبلیغ به خاطر فشــار افکار عمومی بر روی دولت  اســت. آمریکا از 
انتخابات کنگره رها شود، فکر می کنم این آمادگی را دارد که گفت وگوها شروع 
شــود و خوب است در شــرایطی که اروپا نسبت به ایران تند شده است و حتی 
تندتر از آمریکا، ایران با آمریکا وارد گفت وگو شود. اعتقاد دارم در این وضعیت که 
فشارها از چند طرف است در گفت وگوهای دوجانبه و در وهله نخست غیرآشکار 
می تــوان عالوه بر مســاله برجام درباره موضوعات دیگر بین المللی در حاشــیه 
صحبت کرد تا روند به اعتمادسازی بیشتر بینجامد. به عالوه وقتی درباره برجام 
نتیجه گیری شود در رابطه با پرونده ایران در آژانس هم بهتر نتیجه گیری می شود.

این کارشــناس مسایل بین الملل با اشاره به سفر وزیر خارجه عمان به ایران 
تصریح کرد: قطعا یکی از اهداف این ســفر آزادسازی بقیه زندانیان سیاسی دو 
طرف ایران و آمریکاســت و قبال هم عمانی ها درگیر این مساله بودند. به خاطر 
همیــن می گویم که آمریکا اگر بخواهد پرونده ایران و قطعنامه های آژانس را به 
نحوی کنار بگذارد، در گفت وگوی مســتقیم این کار امکان پذیر اســت. آمریکا 
می تواند اروپا را قانع کند و از این طریق روند مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود 
در غیر این صورت ادامه مذاکرات با واسطه گری اروپا کار را سخت می  کند. وقتی 
شــرایط مناسب نباشــد هر چیز کوچکی را می توانند بزرگ کنند و اگر شرایط 
مناسب باشد، هر اتهام بزرگی را می توانند کوچک کنند. پرونده سه مکان مورد 
بحث در شــرایط بین المللی مطرح و دنبال می شود که شرایط سیاسی داخلی 
و بین المللی مناســبی به نفع ایران نیســت و طبیعتا در این شرایط بهتر است 
مقداری بی ســر و صدا و بدون واسطه و در مدت زمان کمتر با آمریکا گفت وگو 
داشــته باشیم. وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند با تیم فعلی مذاکره کننده 
امکان توافق در برجام وجود ندارد گفت: وقتی بر ســر این مســاله موافقت شود 
که مذاکره انجام شود، قطعا باید تیم تقویت شود. االن شرایط تغییر کرده است 
و بایــد افرادی مذاکره  کنند که توانایی مذاکرات و درک دقیق و تجربه خوبی از 
این نوع مذاکرات داشــته باشند. از مسایل داخلی تیم فعلی خبر ندارم، باید دید 
چه افرادی هستند و چقدر الزم است تیم تقویت شود و این مساله می تواند یک 

همراهی داخلی را هم داشته باشد.

دیپلماسی

رویداد

دیدگاه 

رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گفت وگویــی مطرح کرد که آژانس اطالعاتی برای اثبات 
وجود برنامه هسته ای تســلیحاتی در ایران ندارد. مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی مطرح کرد که 
آژانس اطالعاتی برای اثبات وجود برنامه هسته ای تسلیحاتی 

در ایران ندارد.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری تاس گزارش داد که رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخشی از 
گفت وگو با شبکه سی بی سی گفت که آژانس فکر نمی کند 
هنوز زمان آن فرا رســیده باشــد که اذعان کند ایران یک 
قدرت هســته ای اســت و هیچ اطالعاتی دال بــر این که 
جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر در حال پیش برد یک 

برنامه تسلیحات هسته ای است، در اختیار ندارد.
به نوشــته ایسنا، گروسی در پاســخ به این که از نظر او، 
ایران چقدر به ســاختن یک بمب هســته ای نزدیک است، 
گفت: در این سطح از تولید اورانیوم ]با این میزان خلوص[ 
ایران تا کنون مواد کافی برای داشــتن بیش از یک بمب را 
در صورتی که بخواهــد تولید کند، در اختیار دارد. اما هیچ 
گونه اطالعاتی نداریم که نشان دهد ایران در حال حاضر یک 

برنامه هسته ای تسلیحاتی دارد.
او در ادامه در پاســخ به این که آیــا در رابطه با ایران به 
نقطه بی بازگشت رسیده است یا نه گفت: نه هنوز به آن نقطه 
نرسیده ایم. اما باید سخت تالش کنیم تا به آن جا نرسیم. این 
اظهارات گروسی در حالی مطرح شد که قطعنامه پیشنهادی 
ایاالت متحده آمریکا و تروئیکای اروپا که در تداوم سیاست 

فشــار حداکثری و اتهام پراکنی به جمهوری اسالمی ایران 
پیرامون مسائل ادعایی پادمانی ارائه شد، روز پنجشنبه ۲۶ 
آبان ۱۴۰۱ به تائید شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی رسید.
در ایــن قطعنامه که بــا مخالف چین و روســیه روبرو 
شد، نویســندگان با تکرار ادعاهای ساختگی درباره کشف 
مواد هسته ای در ســه مکان اعالم نشده در ایران، خواستار 

همکاری ایران با آژانس بین المللی هسته ای شده اند.

وزیر امور خارجه ایران نیز اقدام شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه ضدایرانی را غیرسازنده 
توصیف کرد و گفت: بار دیگر از جایگاه آژانس سوءاستفاده 
سیاسی شــده اســت و ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد. 
حسین امیرعبداللهیان افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اقدام غیرســازنده ای را در پایان هفته گذشته انجام داد در 
حالی که دو هفته پیش هیاتی متشــکل از مقامات وزارت 
امور خارجه و ســازمان انرژی اتمی به وین سفر کردند، در 

خصــوص همکاری نیرومندتر آژانس و ایران توافق کردند و 
دیدار ســازنده ای را با رافائل گروسی مدیرکل آژانس انجام 

دادند.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان ادامه داد: با این 
وجود به یکباره در راســتای تاثیرگــذاری بر محیط داخلی 
و همچنین اعمال فشــار حداکثری و در تداوم سیاست این 
روزهای به شدت ریاکارانه ایاالت متحده آمریکا، قطعنامه ای 
را علیه جمهوری اسالمی ایران روی میز گذاشتند و بار دیگر 

از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند.
امیرعبداللهیــان گفت: ما اقدام متقابــل و موثر را انجام 
می دهیم در عین حالی کــه به حقوق بین الملل و تعهدات 
بین المللی  خود پایبند خواهیم ماند. محمد اسالمی رئیس 
سازمان انرژی اتمی نیز در اظهارنظری گفت: فعال سفری از 
آژانس در دستور کار نیست؛ موضوع حائز اهمیت این است 
که وزارت خارجه بحث تداوم مذاکرات را پیگیری کند و این 

کار به اشکال گوناگون در دست اقدام است.
اسالمی خاطر نشــان کرد: آنچه به سازمان انرژی اتمی 
مربوط بود این است که به همه موارد ادعایی و اتهامی پاسخ 
داده شــود که چنین کردیم و اگر حسن نیت می داشتند و 
قرار بود مذاکره را تداوم دهند قطعنامه ای با این ابعاد و حجم 

ارائه نمی کردند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: توقع داشــتیم حسن 
نیت جمهوری اسالمی و پاسخ های مستدل ، کاررساز واقع 
شود و اجازه دهند مسیر طبیعی و غیرسیاسی و روش حرفه 

ای و ضوابط پادمان مالک باشد.

رافائل گروسی: 

آژانس با ایران به نقطه بی بازگشت نرسیده  است 

پیشنهاد الپید به نتانیاهو درباره ایران

»یائیر الپید« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که حکمرانیــش پایان یافته اســت، گفت که با 

توجه به روابط بهتــرش با دموکرات های آمریکا 
به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر مامور تشکیل 

کابینه پیشــنهاد داده تا درباره مسائل ایران به او 
جهت رایزنی با مقامات آمریکایی کمک کند.

به گزارش ایرنا، روزنامه صهیونیستی »یدیعوت 
آحرونوت« نوشت: الپید در یک جلسه غیرعلنی با 
اعضای یک سازمان خیریه در دفترش در )قدس( 
گفته اســت که روابطش با دموکــرات ها بهتر از 
روابط نتانیاهو با دموکرات ها است لذا به نتانیاهو 
پیشنهاد داده است تا در رایزنی با واشنگتن درباره 
هرآنچه مربوط به ایران است، به او کمک سیاسی 
کند. این روزنامه صهیونیســتی افزود: لپید گفته 
است که به کابینه بعدی که انتظار می رود نتانیاهو 
در راس آن قــرار گیرد، پیشــنهاد کرده تا در هر 
آنچه مربوط به ایران اســت، کمک سیاسی کند. 
روزنامه یدیعوت آحارنوت افزود: به گفته منابعی 

که در این جلســه حضور داشتند، الپید تصریح 
کرده که نســبت به نتانیاهو با دموکرات ها رابطه 
بهتری دارد و به کابینه جدید پیشنهاد کمک در 
موضوع ایران داده اســت. به نوشته این روزنامه، 
الپید ایــن اظهارات را پــس از آن بیان کرد که 
یکی از اعضای این سازمان خیریه از او پرسید که 
دوست دارد پس از پایان دوره کاری خود چه کار 
کند. الپید گفت: »چیزی که سعی می کنم انجام 
دهم این است که برای دســتیابی به یک توافق 

طوالنی تر و قوی تر با ایران تالش کنم.«
وی افزود: »من درباره این موضوع بطور مفصل 
با »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا صحبت کردم 
کــه او گفت که توافق با ایران به این زودی اتفاق 
نخواهد افتاد.« پیشتر »کالین کول« معاون وزیر 

دفاع آمریکا در امور سیاســی اوایــل ماه جاری 
احتمال احیای توافق هســته ای ایــران در آینده 
نزدیک را به دلیل ادعای صادرات تســلیحات به 

روسیه و تداوم اغتشاشات در ایران رد کرد.
در همین حال، »ســرگئی ورشینین« معاون 
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که غرب روسیه 
و ایران را به تهیه پهپاد متهم می کند تا شکست 
خــود را در اجرای توافق هســته ای ایران پنهان 
کند. پیش از این، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران ضمن 
پایبندی به اصل وفای به عهد در اجرای تعهدات 
بین المللی خود، در دفاع از منافع و حقوق کشور 
و مقابله با فشــارها و زیاده خواهی های آمریکا و 

کشورهای غربی مصمم و پایدار خواهد بود.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت:متاسفانه 
صدور قطعنامه با انگیزه های سیاســی در حالی 
صورت گرفت که ایران هم شــفاف ترین برنامه 
صلــح آمیز هســته ای را در مقایســه با میزان 
تاسیسات تحت نظارت آژانس در جهان دارد و 
هم بیشــترین بازرسی های انجام شده آژانس از 
فعالیت های هسته ای ایران صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امورخارجه در نشســت خبری با خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی در مورد اقدامات سازمان انرژی 
اتمی در نطنز و فردو در واکنش به قطعنامه اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت: 
همانطور که اشــاره کردید موضــع وزارت امور 
خارجه در ارتباط با این تحول منتشــر و رسما 
اعالم شــد و عزیزان در جریان جزئیات آن قرار 
گرفتند. طبیعتاً همان طور که اشــاره شد اقدام 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به قطعنامه 
اخیر شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، قطعنامه ای که متاسفانه با اقدام سیاسی 
دولت آمریکا و سه کشور اروپایی در یک رویکرد 
سیاســی صورت گرفت و عماًل این را با فشــار 
سیاسی بر شــورای حکام تحمیل کردند اینکه 
جزئیات اقدام به عمل آمده از ســوی جمهوری 
اسالمی چه بوده است را انشااهلل سازمان انرژی 
اتمی متناســب با شــرایط و نیاز اطالع رسانی 
خواهد کرد و بنده در جایگاه نیســتم که درباره 
جزئیات اقــدام صحبت کنم اما همانطور که در 
مواضع منتشر شــده ما مورد اشاره قرار گرفت، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در این ارتباط در 
جریان قرار گرفت و اقدام به عمل آمده با حضور 
ناظران سازمان بین المللی انرژی اتمی صورت 

گرفت.
صدور قطعنامه با انگیزه های سیاسی 

صورت گرفته است
وی تاکید کرد: متاسفانه همانطور که تاکید 
کردیم صدور قطعنامه با انگیزه های سیاسی در 
در حالی صورت گرفت که ایران هم شفاف ترین 
برنامه صلح آمیز فعالیت هسته ای را در مقایسه با 
میزان تاسیسات تحت نظارت آژانس در جهان 
دارد و هم بیشــترین بازرسی های انجام شده با 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی از فعالیت های 
هسته ای ایران صورت گرفته است لذا انتظار این 
بود که در ارتباط با همکاری های سازنده ایران 
با آژانس از اقدامات سیاسی پرهیز شود و اجازه 
بدهند که همکاری های خــوب ایران با آژانس 
به ویژه بــا گفتگوهای اخیر هیئــت عالی رتبه 
جمهوری اســالمی با دبیرکل و مقامات آژانس 
واردی روند جدیدی شــده بود، این روند ادامه 
پیدا کند و بتوانند طرفین بتوانند به نتایج خوبی 
برسند اما اقدام این چهار کشور متاسفانه نشان 
داد همچنان مایل هستند با رویکردهای سیاسی 
فعالیت های فنی میان ایــران و آژانس را دچار 

خلل کنند لذا در این زمینه جمهوری اسالمی 
ایران واکنش الزم را همانطور که از قبل هم اعالم 
کرده بود، نشان داد و مبنای جمهوری اسالمی 
در ارتباط با آژانس این است که تعهد و تکلیف 
در مقابل حقوق اســت اگر جمهوری اســالمی 
تکالیفی دارد در ارتباط با آژانس حتماً حقوقی 
هم دارد بنابراین حقوق جمهوری اسالمی ایران 
به تکالیف خود پایبند است همانطور که همواره 
در تعامل و ارتباط نزدیک و ســازنده با آژانس 
اثبات کرده است که به روند تعامل و همکاری و 
انجام تکالیف خود پایبند است در همه چارچوب 

فعالیت ها و اقدامات خود را ادامه خواهد داد.
سیاسی کردن موضوع حقوق بشر به 

هیچ وجه سازنده نیست
سخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به 
سوالی در مورد تصویب قطعنامه درباره وضعیت 
حقوق بشــر در ســازمان ملل گفت: ما دیدگاه 
خودمان را نســبت به این موضوع مطر کردیم 
و دستگاه دیپلماسی نسبت به اقدامات آلمان با 
مدیرکل های خــود در این ارتباط با جزئیات و 
تفصیل در جلسات گذشته بیان کرده است. نگاه 
جمهوری اســالمی ایران این است که سیاسی 
کردن موضوع حقوق بشــر به هیچ وجه سازنده 
نیست و استفاده ابزاری از حقوق بشر نمی تواند 
به پیشــبرد ارزش ها و اهداف جامعه جهانی در 
ارتباط با حقوق بشــر کمکی کند از این حیث 
هرگونه از کشورهای غربی که به آن اشاره کردید 
از جملــه آلمان در ارتباط بــا طرح موضوعات 
حقوق بشــری جمهوری اســالمی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد از نظر ما اقدام با انگیزه ها 
و رویکرد سیاســی است و ما اینگونه اقدامات را 
محکوم می کنیم و معتقد هســتیم که رویکرد 
سیاسی نســبت به مقوله حقوق بشر و استفاده 
ابزاری از آن رویکرد غیر ســازنده است و هیچ 
کمکی به ارتقای حقوق بشر در هیچ کشوری یا 

جامعه جهانی نخواهد کرد.
وی افزود: تاکید می کنیم که کشورهایی که 
به مقوله حقوق بشــر اهمیت می دهند باید در 
برابر اینگونه رویکردها بایســتند، دولت آلمان 
در طول تاریخ ســوابق تیره و تــاری در ارتباط 
با حقوق بشــر دارد و کشورهایی در این ارتباط 
در حال پیشگامی برای استفاده ابزاری از حقوق 
بشر هستند از جمله در قبال ایران سوابق حقوق 
بشری آنها تیره و تار است. کشورهایی در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل حضور دارند و بعضی از 
آنها عضو دائم شــورای امنیت هستند در طول 
تاریخ جنایات زیادی علیه بشریت مرتکب شده  
و صلح و امنیت بشریت را  به خطر انداخته اند و 
جان هزاران انسان ها را در جنگ ها و مداخالت 
غیرقانونی مختلف قربانی امیال سیاســی خود 
کردند. قطعا ایــن اقدامات بــه جایی نخواهد 
رســید و معتقدیم ادعاهای حقوق بشری علیه 

کشورهای مستقل و استفاده از آنها برای پیشبرد 
اهداف سیاسی مخل روند ارتقای موضوع حقوق 
بشــر به عنوان موضــوع دارای جایگاه رفیع در 

جامعه جهانی است. 
دولت آلمان در طول تاریخ سوابق 

تاریکی در زمینه حقوق بشر دارد
کنعانی با بیان اینکــه دولت آلمان در طول 
تاریخ سوابق تاریکی در زمینه حقوق بشر دارد، 
گفت: دولت آلمان فاقد جایگاه سیاسی و اخالقی 
اســت و حق اقدامات اینگونه علیه کشــورهای 

مستقل از جمله ایران را ندارد.
وی همچنین در پاسخ به ســوالی در مورد 
نامه شــورای حکام درباره ایــران ارجاع پرونده 
ایران به شــورای امنیت و استفاده از مکانسیم 
ماشــه گفت: مایل به پیش بینی و اقدامات این 
دسته از کشورها نیستم اما آنچه که مهم است 
اینکه جمهوری اســالمی همــان طور که قبال 
هم اعالم کرده در مقابل تعامل ســازنده، تعامل 
ســازنده خواهد داشت و در برابر رفتارهای غیر 
ســازنده واکنش متقابل و موثر خواهد داشت و 
در عمل هم اثبات کــرده در ارتباط با هر گونه 
اقدام احتمالی غیرســازنده از سوی این دسته 
از کشــورها، ایران واکنش جــدی قاطع و موثر 
خواهد داشت. ما توصیه می کنیم به کشورهایی 
که متاسفانه با اســتفاده از مجامع بین المللی 
و ســازمان های تخصصی بین المللی به دنبال 
رویکردهای سیاسی و به دنبال اعمال فشار علیه 
کشورهای مستقل هستند از اینگونه رویکردهای 
غیر ساده زنده دســت بردارند و اجازه سیاسی 
کردن سازمان های غیر تخصصی و بین المللی 
را که کارکرد آنها کمک به حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و تقویــت همکاری های چندجانبه 
اســت را ندهنــد و اجــازه بدهند تــا اینگونه 
ســازمان ها فعالیت های رسمی و قانونی خود را 

انجام دهند.
بازنگری ایران درباره سفر های آژانس 

بین المللی انرژی اتمی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد سفر 
رافائل گروســی به تهران گفت:همانطور که در 
جلسه قبل هم اعالم شد و در منابع خبری هم 
آمده است، متعاقب سفر هیئت عالیه جمهوری 
اســالمی ایران متشــکل از نمایندگان سازمان 
انرژی اتمــی و وزارت امور خارجــه، مذاکرات 
خوبی با آژانس صورت گرفت و توافق هایی نیز 
انجام شــده بود برای انجام همکاری های خوب 
و ســازنده دو طرف و برای رفع اختالف نظرها 
و کمک به حل و فصــل موضوعات باقی مانده 
که موضوع ســفر هیئت آژانس بــه تهران هم 
جزو موضوعاتی بود که در چارچوب توافق قرار 
داشت که قرار بود در زمان مناسب انجام شود. 
طبیعتا با شــرایط جدیدی که رخ داد و برنامه 
سیاســی که توسط آمریکا و کشورهای اروپایی 

صورت گرفت و قطعنامه سیاســی در شــورای 
حکام علیه ایران صادر شــد، اقدامات بعدی با 
توجه به شرایط جدید صورت گرفت و الزم است 
موضوعات ارزیابی مجدد شــود و سازمان انرژی 
اتمی اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهد.

اقدامات دیپلماتیک و حقوقی علیه 
رسانه های لندن نشین

وی در مــورد اقدامــات رســانه های لندن 
نشــین علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: هم 
اقدامات سیاســی و دیپلماتیک صورت گرفته و 
هم اقداماتی که زمینه ســاز اقدام حقوقی علیه 
رســانه هایی است که متاسفانه در فعالیت عماًل 
همانند یک اتاق عملیات و اتاق جنگ عمل برای 
ایجاد آشــوب و بی ثباتی و ناامنی در ارتباط با 
جمهوری اســالمی ایران عمــل میکنند، ما در 
جلسات قبل هم به برخی از این اقدامات طرف 
ایرانی اشــاره کردیم و اقدامات سیاسی ما ادامه 
دارد. اقدامات حقوقی هم به صورت اولیه انجام 
شده است. دســتگاه دیپلماسی از ظرفیت های 
دیپلماتیــک خود اســتفاده کــرده و نهادهای 
حقوقی ذیربط جمهوری اسالمی در این زمینه 

اقدام و عمل خواهند کرد.
کنعانی در پاسخ به ســوالی در مورد تجاوز 
رژیم صهیونیســتی به ســوریه گفت: سکوت 
مجامع بین المللی متاســفانه یکــی از دالیل 
اســتمرار حمالت غیرقانونی رژیم صهیونیستی 
و اقــدام این رژیم علیه تمامیت ارضی ســوریه 
است که عدم واکنش جدی و بازدارنده مجامع 
مسئول بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل 
متحد و عدم واکنش جدی کشورهای مستقل 
و موثــر در این ارتباط موجب این اتفاق شــده 
اســت. هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی علیه 
سوریه و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور 
بر آسمان این کشور قطعاً نقض صریح و فاحش 
مقــررات بین المللی اســت و از نظر ما محکوم 
اســت.  مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد 
و شــورای امنیت باید واکنش جدی نسبت به 
این موضوع انجــام دهند و در این ارتباط قطعاً 
همه جهانیان مسئولیت دارند و باید به مسئولیت 
خود عمل کنند. متاسفانه مردم سوریه در طول 
سالیان گذشته به طور متوالی و متمادی قربانی 
اقدامات غیرقانونی و تجاوزات رژیم صهیونیستی 
بوده اند و ما در این ارتباط از هرگونه اقدام دولت 
سوریه برای حفاظت از خود و حمایت از امنیت 

مردم این کشــور حمایت می کنیم. سخنگوی 
دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی در مورد 
اقدامات گروهک های تروریستی از خاک اقلیم 
کردستان عراق علیه ایران گفت: اراده ای برای 
مزاحمت های گروهک های تروریستی در مناطق 
مرزی ایران در اقلیم کردستان عراق و خود عراق 
دیده نمی شــود و یا اینکه برای این اتفاق ناتوان 
هســتند، قطعاً انتظار جمهوری اسالمی ایران 
این اســت که از خاک عراق هیچگونه تهدیدی 
متوجه امنیت جمهوری اســالمی ایران نشود و 
خــاک عراق به عنوان محل و نقطه تهدید علیه 
جمهوری اســالمی مورد استفاده قرار نگیرد، ما 
همانطور که اشاره کردید این انتظار را داریم که 
دولت عراق و مقامات دولت محلی کردســتان 
عــراق هم به مســئولیت بین المللی خود عمل 
کنند و هم به تعهداتی که در چارچوب مذاکرات 
دوجانبه با مقامات جمهوری اســالمی داده اند 

عمل کنند.
اقلیم کردستان نباید محل صدور 

تجهیزات و تسلیحات  به داخل ایران باشد
وی افــزود: این اتفــاق متاســفانه به رغم 
قول های مکرری که مــا از مقامات دولت عراق 
و مقامات اقلیم کردستان عراق دریافت کرده ایم 
رخ نداد و در نتیجه جمهوری اســالمی مبتنی 
بر حقوق قانونی خود بــرای حفاظت از امنیت 
مرزها و سرزمین خود و امنیت شهروندان خود 
برای تامین امنیت و دفاع تهدید اقدام می کند. 
ما در یک ماه گذشته شاهد برگزاری دو جلسه 
در تهران و بغداد میان مســئولین عالیه امنیتی 
دو کشــور بوده ایم و در این دو جلسه مشخصاً 
انتظارات و توقعات جمهوری اسالمی به وضوح 
بیان شــد و تاکید شد که نباید اقلیم کردستان 
عراق محل و نقطه تســلیحات و تجهیزات برای 
داخل ایران باشــد و این تسلیحات و تجهیزات 
در اختیار آشــوبگران و تروریست ها برای سلب 
امنیت شهروندان ایرانی و ایجاد اخالل در امنیت 
جمهوری اســالمی قرار بگیرد اما متاســفانه تا 
االن این انتظاراتی که جمهوری اسالمی داشت 
برآورده نشــده اســت و ایران حتما معتقد به 
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق است 
و این موضوع برای ما بســیار مهم است اما در 
عین حال گروه های تجزیه طلب و تروریستی که 
در داخل خاک عراق و در منطقه اقلیم کردستان 

عراق هستند.

سخنگوی وزارت خارجه:

دولت عراق مانع فعالیت گروه های تروریستی و تجزیه طلب شود

وزیر امــور خارجه آمریکا در پیامی بــه تکرار اظهارات 
مداخله جویانه اش درباره اتفاقات اخیر ایران پرداخت.

به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
در ادامــه اظهارات مداخله جویانــه اش درباره اتفاقات اخیر 
ایران، در صفحه توییترش نوشــت: بسیار نگران این هستم 
که طبق گفته ها، مقامات ایران در حال گســترش خشونت 

علیه معترضان، به ویژه در شهر مهاباد هستند.
بلینکن در ادامه گفت: ما در عین حمایت از مردم ایران، 
به پاسخگو کردن کســانی که در این کار نقش دارند ادامه 
می دهیم. اظهــارات بلینکن در حالی مطرح می شــود که 

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایران، اخیرا 
در واکنش به استانداردهای دوگانه مقامات غربی در زمینه 
مسائل حقوق بشری، در صفحه توییترش نوشت: سخنگوی 
وزارت خارجه ایران اخیرا در توییتی نوشــت: شــهادت و 
جراحت ۸ هزار  کودک در جنگ علیه  یمن و بازداشت بیش 
از ۷۵۰ و شهادت ۴۷ و جراحت ۱۶۴ کودک  فلسطینی طی 
ســال ۲۰۲۲ توسط رژیم صهیونیستی، با حمایت مدعیان   
حقوق بشر و سکوت سازمان های بین المللی رخ داد! یکی از 
اهداف جنگ رســانه ای و فشار سیاسی علیه  ایران، تطهیر 

جنایتکاران متحد آمریکاست.

یک مقام آمریکایی مدعی شــد که ایران قصد حمله به 
عربســتان را داشــت که به احتمال زیاد به دلیل همکاری 
امنیتی میان ریاض و واشنگتن انجام نشد. به گزارش ایسنا 
بــه نقل از الخلیج آنالین، »مــک گورک« هماهنگ کننده 
شــورای امنیت آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در 
اظهاراتی در نشســت امنیتی منامه گفت که کشورش برای 
مقابله با تهدیدات قریب الوقوع در منطقه راهبردی و غنی از 
منابع انرژی تمرکز کرده است. وی مدعی شد که نیروهای 
آمریکایی یک تهدید قریب الوقوع از ســوی ایران را رصد، با 
آن مقابله و از انجام آن ممانعت کردند. مک گورک در ادامه 

مدعی شد که ایران برای حمله به عربستان آمده می شد و به 
احتمال زیاد این امر به دلیل همکاری امنیتی گسترده میان 
عربســتان و آمریکا رخ نداد. این مقام آمریکایی همچنین 
گفت که کشورش به دنبال ایجاد زیرساخت دفاعی دریایی 
و هوایی پیشــرفته در خاورمیانه است. پیش از این مقامات 
آمریکایی و عربســتانی در گفت وگو با روزنامه وال استریت 
ژورنال ایاالت متحده مدعی شدند که ریاض و واشنگتن به 
دلیل دریافت اطالعاتی مبنی بر اینکه ایران ممکن است در 
آینده نزدیک برای حمله به عربستان سعودی و عراق آماده 

شود، در وضعیت هشدار قرار گرفتند.

ادعای واشنگتن درباره جلوگیری از حمله ایران به عربستانحمایت بلینکن از ناآرامی های ایران


