
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r3 یکشنبه 29 آبان 1401   سال هفتم   شماره 2065 سیاست

درخواست سخنگوی سازمان ملل 
از ایران

ســخنگوی ســازمان ملل با ابراز نگرانی درباره آنچه 
افزایش خشونت علیه معترضان در ایران عنوان کرد که 
خواســتار حل وفصل وضعیت کنونی در ایران از طریق 
گفت وگوهای مسالمت آمیز شد.به گزارش ایسنا، فرحان 
حق سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در یک نشست 
خبــری، ادعاهایی را درباره ناآرامی های جاری در ایران 
مطرح و رفتار نیروهای امنیتــی با افراد حاضر در این 
ناآرامی ها را خشونت آمیز توصیف کرد. بنابر گزارش وب 
سایت ســازمان ملل، او در ادعاهای خود ناآرامی های 
اخیر در ایران را اعتراضاتی مسالمت آمیز توصیف کرد.

این مقام سازمان ملل در ادامه نسبت به آنچه افزایش 
خشونت علیه معترضان در ایران و شمار زیاد بازداشت ها 
عنــوان کرد، ابراز نگرانی و این اقدامات را محکوم کرد. 
فرحان حق همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه خود از 
مقامات جمهوری اســامی ایران خواست تا به الزامات 
خود ذیل قوانین مرتبط با حقوق بشــر و به ویژه حقوق 
زنان پایبند باشد و با مسالمت آمیز خواندن اعتراضات 
در ایــران تاکید کرد، افرادی کــه تنها به دلیل حضور 
در این اعتراضات بازداشــت شده اند، می بایست هرچه 
فوری آزاد شوند.ســخنگوی سازمان ملل عاوه براین از 
ایرانیانی که در این ناآرامی ها حضور می یابند خواست 
تا به صورت مســالمت آمیز رفتار کنند و خاطرنشــان 
کرد که در این شــرایط باید از هرگونه تشــدید تنش 
پرهیز شــود. او همچنین تصریح کرد: »بحران کنونی 
در ایران می تواند و می بایســت از طریق گفت وگوهای 
مســالمت آمیز حل وفصل شود و ما بر لزوم حسن نیت 
و تاش های معنادار در این زمینه تاکید می کنیم و در 

صورت درخواست، آماده حمایت هستیم.«

اظهارات وزیر خارجه انگلیس 
نسبت به ایران در کنفرانس منامه

وزیر امور خارجه انگلیس در بخشی از سخنرانی اش در 
کنفرانس امنیتی منامه، به اتهام زنی علیه نقش ایران در 
منطقه پرداخت و ادعای نقش داشــتن ایران در جنگ 
روسیه علیه اوکراین را تکرار کرد.به گزارش وب گاه خبری 
بلومبرگ، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس روز 
گذشــته مدعی شد که در هر حال حاضر تهدید برنامه 
هسته ای ایران، پیشرفته تر از هر زمانی است. کلورلی که 
در کنفرانس امنیتی منامه در بحرین سخنرانی می کرد، 
ایران را به خون ریزی و تخریب در سراســر جهان متهم 
کرد.او با تکرار ادعای دولت های غربی مبنی بر حمایت 
نظامی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین، گفت: »این 
رژیم به فروش پهپادهای جنگی به روسیه متوسل شده 
است که غیرنظامیان اوکراین را می کشند.« بلومبرگ در 
ادامــه گزارش داد که وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه 
این اظهارات علیه ایران، گفت: »انگلیس مصمم است در 
کنار دوستان مان برای مقابله با تهدید ناشی از ایران کار 
کند، مانع از قاچاق تسلیحات متعارف شود و از دست یابی 
این رژیم به توانمندی تســلیحات هسته ای جلوگیری 
کند.«در همین حال، ســرگئی ورشینین، معاون وزیر 
امور خارجه روسیه نیز اخیر با رد این ادعا علیه همکاری 
نظامی ایران و روسیه گفت: »همه این ها چیزی نیست 
جز یک پرده پوشــی که غرب عمــدا برای پنهان کردن 
ناتوانی خود در تضمین اجرای کامل برجام و بازگشــت 
به تعهداتش طبق این توافق هسته ای ایجاد می کند. « 
به گزارش ایسنا، پیش از این، فرانسه، بریتانیا و آلمان از 
دبیرخانه سازمان ملل خواسته بودند تا کارشناسان خود 
را به اوکراین بفرســتند تا بررسی کنند که آیا قطعنامه 
۲۲۳۱ در مورد برجام که ایران را از تجارت انواع خاصی 
از محصوالت از جمله پهپادها بدون تایید قبلی شورای 
امنیت سازمان ملل منع می کند، اجرا می شود یا خیر اما 
طرف روسی تاکید کرد، دبیرخانه سازمان ملل یک وظیفه 
فنی را انجام می دهد و نه اختیار و نه تخصص الزم برای 
انجام چنین تحقیقاتی را ندارد. روسیه معتقد است که 
آغاز چنین تحقیقاتی طبق پیشنهاد گروهی از کشورها 
نقض ماده ۱۰۰ منشــور ســازمان ملل است.بر اساس 
این ماده، دبیرکل و کارکنان دبیرخانه در انجام وظایف 
خود نباید از هیچ دولت یا مرجعی خارج از سازمان ملل 
درخواست یا دســتورالعمل دریافت کنند. اتحادیه اروپا 
پیشــتر پنج شهروند ایرانی و سه نهاد از ایران را به اتهام 
تامین پهپاد برای روسیه تحریم کرده بود اما هیچ مدرکی 
مبنی بر تحویل پهپاد به روسیه ارائه نشده است. تحریم ها 
علیه افراد و سازمان های ایرانی در چارچوب تحریم های 
اتحادیــه اروپا به دلیل نقض تمامیت ارضی و حاکمیت 
اوکراین، تصویب شــده و به مرحله اجرا در آمده اند. به 
گزارش ایسنا، کشــورهای غربی ادعا می کنند که ایران 
در حال حاضر هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات 
نظامی در اوکراین به روســیه می دهد. مســکو و تهران 

چنین اتهاماتی را رد کردند. 

الپید: جمهوری آذربایجان شریک مهمی 
برای اسرائیل است

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی از تصمیم باکو برای 
افتتاح سفارت خود در اراضی اشغالی استقبال کرد.به 
گزارش خبرگزاری سما، یائیر الپید، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در واکنش به تصمیم پارلمان جمهوری 
آذربایجان برای افتتاح سفارت خود در اراضی اشغالی 
در توییتی نوشــت: »آذربایجان شریک مهمی برای 
اســرائیل و مکانی برای یکی از بزرگترین اقلیت های 
یهود در جهان اسام است.«او افتتاح سفارت را بیانگر 
عمق روابط دو طرف دانســت و گفت، این اقدام ثمره 
تاش های دولت تل آویو برای ساخت پل های سیاسی 
مستحکم با جهان اسام است.الپید گفت: »می خواهم 
از رئیس جمهوری، الهام علی اف تشکر کرده و به ملت 
آذربایجان که اکنون برای نخســتین بار در اسرائیل 
نماینده خواهند داشــت، تبریک بگویــم.« پارلمان 
جمهوری آذربایجان روز جمعه به افتتاح سفارت این 

کشور در فلسطین اشغالی رأی مثبت داد.

خبر

همدلی|  با وجود تصویب قطعنامه جدید شورای 
حکام بر علیه ایران و همچنین اعام مقام های 
آمریکایی مبنی بر قطع گفتگوهای هسته ای با 
ایران، همچنان روســیه و ایران بر تاش جهت 
ادامه رایزنی های هسته ای در جهت دست یابی 
بــه توافقی در زمینه برجام، تاکید دارند. این در 
حالی است که وزیر خارجه ایران به تازگی اعام 
کرده اســت که واشنگتن رفتار دوگانه ای دارند 
چرا که مســووالن آمریکایی از یک سو در پشت 
پرده برای رســیدن به توافق عجول هستند و از 
ســوی دیگر در رسانه ها صحبت های دیگری را 
مطرح می کنند. در همین حال نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی نیز اعام کرده است 
که احتمــاال دور جدید مذاکرات ایران و آژانس 

اتمی تا پایان ماه جاری میادی برگزار شود.
میخائیل اولیانــوف نماینده دائم روســیه نزد 
ســازمان های بین المللی در وین در گفت گو با 
شبکه روســیه۲۴ از برگزاری مذاکرات ایران و 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی تا پیش از پایان 
ماه جاری میادی خبر داد. اولیانوف اظهار کرد: 
»انتظــار می رود که دور جدید مذاکرات ایران و 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی تا پیش از پایان 
نوامبر در تهران انجام شــود.« او خاطر نشــان 
کرد: »می بایست تا پیش از پایان ماه نوامبر دور 
جدیدی از رایزنی ها میان کارشناســان آژانس 
اتمی و طرف ایرانی انجام شــود. قرار بر این بود 
این نشســت در تهران برگزار شود که امیدوارم 

این برنامه ها به قوت خود باقی بماند.«
در همین حال، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی واقع در وین در صفحه شخصی خود 
در توییتر در واکنش به بیانیه آمریکا عنوان کرد 
که سیاست فشار حداکثری آمریکا دلیل اصلی 
افزایش میزان غنی سازی اورانیوم توسط ایران 
بوده است. به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع 
در وین در واکنش به آن بخش از بیانیه آمریکا 
که عنوان کــرده بود که غنــای ۶۰ درصدی 
اورانیوم توسط ایران هیچ دلیل معتبری ندارد، 
در توییتی نوشــت: »بیایید فراموش نکنیم که 
سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران نیز 
هیــچ دلیل صلح آمیز معتبری ندارد. این دلیل 
اصلی است که باعث شــد ایران غنای شصت 
درصدی اورانیوم را آغاز کند.« او هم چنین در 
توییت دیگری در واکنش به آن بخش از بیانیه 
آمریــکا که می گفت که ایــران باید به تمامی 
فعالیت های دردسرساز و اقداماتی مغایر رفتار 
سایر کشورهای سرتاسر جهان است پایان دهد، 
نوشــت:» برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد ما 
باید مذاکرات وین بر سر احیای برجام را نهایی 

کنیم.«
در همیــن حــال، پیــش از ایــن، حســین 
امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه ایران در تماس 
تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا گفته بود کــه برنامه ریزی برای 
یک همکاری قوی و خوب میان ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در حال انجام است. این 

در حالی اســت که روز پنج شنبه یک قطعنامه 
ضد ایرانی در شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بــا ۲۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و 
پنج رای ممتنع به تصویب رسید که با استقبال 
آمریکا و تروئیکای اروپایی مواجه شــد. در این 
بیانیه که روز جمعه منتشــر شــد، آمده است: 
»دول فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا از تصویب 
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درخصوص ایران اســتقبال می کنند. این 
قطعنامه در پاســخ به همکاری ناکافی ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص مسائل 
جدی و حل نشده مرتبط با تعهدات قانونی ایران 
ذیل توافق پادمانی پیمان عدم اشاعه هسته ای 

تصویب شده است.«
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: »ایران باید 
توضیحات معتبر فنی برای وجود ذرات اورانیوم 
شناسایی شــده در اماکن اعام نشده در ایران 
ارائه کند و درخصوص مکان این مواد هسته ای و 
یا تجهیزات آلوده شفاف سازی کند. این قطعنامه 
بر حمایــت قاطع از تاش های مــداوم آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی بــرای حل وفصل این 
مسائل حیاتی با ایران تاکید می کند.« همچنین 
در پایان این بیانیه آمده اســت: »همانطور که 
شــفاف ســاخته ایم، اگر ایران این کار را انجام 
دهد و مدیرکل آژانس اتمی بتواند گزارش دهد، 
همه مسائل پادمانی حل نشده دیگر حل وفصل 
شده اند، در آن صورت شورای حکام می تواند به 
رسیدگی به این مسئله خاتمه دهد. ما امیدواریم 
که ایران با حســن نیــت از فرصت همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت حل وفصل 
مسائل حل نشــده اســتفاده کند تا دیگر الزم 
نباشد شــورا در این خصوص اقدامات بیشتری 
انجام دهد.«در همین حال روز گذشته وزیر امور 
خارجه ایران با تاکید بر اینکه اقدام اخیر آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در تصویب قطعنامه علیه 
ایران در شــورای حکام اقدامی غیرسازنده بود، 
تاکید کرد: »ایران ضمــن پای بندی به حقوق 
بین الملــل و تعهدات بین المللــی خود در این 

زمینه اقدام متقابل و موثر انجام خواهد داد.« به 
گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران ظهر دیروز در 
نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عمان با 
تاکید بر اینکه روابط ایران و عمان نمونه ممتازی 
از روابط همســایگی مبتنی بر دوستی، برادری 
و صداقــت در عرصه دیپلماتیک اســت، افزود: 
»امروز در جریان دیدار با وزیر خارجه عمان در 
مورد موضوعات مختلف از جمله روابط دو جانبه 

گفت وگو و رایزنی کردیم.«
این دیپلمات ایرانی در ادامه صحبت های خود 
در نشســت مطبوعاتی با وزیر خارجه عمان به 
اقدام هفته گذشــته آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه ایران اشــاره کرد و گفت: »در اواخر 
هفته گذشته شــاهد اقدام غیرسازنده آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی بودیم. در حالی که دو 
هفته پیش هیاتی متشکل از وزارت خارجه ایران 
و سازمان انرژی اتمی به وین سفر کرده بودند و 
در خصوص همکاری های نیرومندانه تر آژانس و 
ایران توافق کرده بودند و دیدار سازنده ای نیز با 
آقای گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی داشتند اما یکباره در راستای تاثیرگذاری 
بر محیط داخلی ایران و اعمال فشار حداکثری 
و در تداوم سیاســت و رویه به شدت ریاکارانه 
آمریکا، بــه یکباره قطعنامه ای علیه ایران روی 
میز گذاشــته شد و آمریکا و سه کشور اروپایی 
از آژانس سوءاســتفاده سیاسی کردند.« او در 
همین راســتا گفت: »ما ضمــن پایبندی به 
حقــوق بین الملل و تعهــدات بین المللی خود 
در برابر ایــن تحوالت، اقــدام متقابل و موثر 
انجام می دهیم.«امیرعبدالهیان در ادامه تاکید 
کــرد که طرفین به نقطه خوبــی در مذاکرات 
رســیده اند و توافق ریل گذاری شده اســت. او 
در این رابطه گفت: »پس از ســفر به نیویورک 
و اســتقرار راب مالی و علــی باقری، پیام ها به 
واسطه کشور ثالت اروپایی منتقل شد و ما هم 
برای نشــانه حسن نیت، یک زندانی آمریکایی 
با جرم محســوس جاسوسی را آزاد کردیم و از 

طریق عمان تحویل دادیــم.« او همچنین در 
بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: »ما به 
صراحت اعام کرده ایــم که باید موارد اتهامی 
که آژانس در حوزه هسته ای مطرح کرده حل 
و فصل شــود و ما حاضر به توافقی نیســتیم 
که بعدا مانند اســتخوان الی زخم مانده، دائم 
آژانس بخواهد از مسیر سیاسی و به بهانه این 

موارد اتهامی فشارهایی را به ایران وارد کند.«
با این وجود مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا روز گذشته در بخشی از اظهاراتش با دفاع 
از اقدامات تحریمی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران 
در پی اتفاقات اخیر، گفت که موضوع برجام به 
این اقدامات بی ارتباط اســت و کار بر روی این 
توافق با ایران ادامه دارد. به گزارش وب گاه اقدام 
خارجــی اتحادیه اروپا،  جوزپ بورل، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: »ایران در 
دستور کار نشســت وزرای امور خارجه اتحادیه 
اروپا بود و ما بســته تحریمــی دیگری را علیه 
سرکوب گران تظاهرات کنندگان در ایران تایید 
کردیم.« بورل با تایید گفت وگویش با حســین 
امیر عبداللهیــان، وزیر امور خارجه ایران گفت: 
»من با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردم. ما 
درباره برجام و حمایت نظامی ایران از روسیه در 
جنگ اوکراین که باید متوقف شود نیز مذاکره 
کردیم.او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر 
ایــن که آیا از نظر او، اقدامــات تقابلی ایران در 
نتیجــه اعمال تحریم های جدیــد، منجر به از 
بین رفتن برجام نخواهد شد، گفت: »هر کسی 
تحریم می شــود، اقدمات تقابلی انجام می دهد، 
این بخشــی از قاعده بازی است؛ ما آماده ایم. از 
نظر من این یک اشتباه است.« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت: »از طرفی، 
من فکر می کنم برجام مســئله دیگری اســت. 
برجام راجع به هســته ای شــدن ایران است و 
بهتریــن راه جلوگیــری از آن،  کار کردن روی 
برجام اســت.« او اضافه کرد: »برجام در مسیر 
درستی نیست؛ در یک بن بست است اما کار بر 

روی آن ادامه دارد.«

تهران و مسکو همچنان به رایزنی ادامه می دهند 

امیدواری ایران به گشایش گرِه برجام

همدلی|  السید بدرالبوسعیدی در جریان سفر 
به تهران، روز گذشته با حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امــور خارجه ایران دیــدار و رایزنی کرد. 
محــور اصلــی رایزنی های وزیر امــور خارجه 
عمان در ســفر به تهران، گفت وگــو در مورد 
روابــط دوجانبه و آخرین تحــوالت منطقه با 
مقامات ایران بود. وزیر امور خارجه عمان ضمن 
دعوت از امیرعبداللهیان برای ســفر به مسقط 
تاکید کرد که تنها راه برای حل مشــکات و 
چالش ها فقط گفت وگو و تفاهم است.به گزارش 
ایسنا، سید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان 
ظهر دیروز شــنبه ۲۸ آبان، در  یک نشســت 
خبری مشترک با وزیر خارجه ایران در تهران 
گفت: »کشــور عمان، همیشه سیاست حسن 
هم جواری و هــم کاری مثبت را اتخاذ می کند 
و از همــه تاش ها که امنیت و صلح منطقه را 
تامین می کند، حمایت می کند.« او ادامه داد: 
»در این خصوص بر اهمیت این که با این روحیه 
همکاری کنیم تا امنیت کشتی رانی را در دریاها 
و در منطقه خود تامیــن کنیم ، تاکید داریم؛ 
چرا که ایمنی حرکت تجــاری و اقتصادی در 
نهایت به نفع ملت های منطقه خواهد بود و به 
شــراکت ها و روابط خارجی ما خدمت خواهد 
کرد.«این دیپلمات عالی رتبه عمانی ادامه داد: 
»چالش های بســیار و بحران هــا و اختافات 
زیادی وجود دارد ولــی ما در عمان معتقدیم 
تنها راه برای حل این مشکات و چالش ها فقط 
گفت وگو و تفاهم است و اینکه  این چالش ها را 
به بحث و بررسی بگذاریم و راه های مسالمت آمیز 
را برای حل آنها در پیش بگیریم.« او در بخشی 
دیگر از صحبت های خــود با تاکید بر این که  
هرگونه اعمال خشــونت بار و تروریستی را رد 
می کنیم و باید دالیل این اعمال خشــونت را 
پیگیری کنیم ، گفت: »به تاش های خود برای 
تعامل مثبــت به صورت صادقانه که مبتنی بر 
منشور ملل متحد باشد، ادامه می دهیم.« وزیر 

امور خارجه عمان همچنین در پایان صحبت 
های خود از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران برای ســفر به مسقط و ادامه گفت وگوها 
بین دو کشــور در عمان دعوت کرد.در همین 
حال، امیر عبداللهییان وزیر امور خارجه ایران 
نیز پــس از دیدار با همتای عمانی خود تاکید 
کرد: »در این دیدار آخرین روند اجرایی شدن 
توافقات صورت گرفته بین رئیس جمهور ایران و 
پادشاه عمان در دیداری که با یکدیگر داشتند 
مورد بررسی قرار گرفت و بسیار خرسندیم که 
توافقات صورت گرفته بین دو کشور بر اساس 
نیت موجــود بین مقامات عالی رتبــه ایران و 
عمــان به ســرعت در ابعاد مختلــف در حال 
اجرایی شــدن است و ما شــاهد رشد فزاینده 
همکاری های دو کشــور در حوزه اقتصادی و 
تجاری هســتیم.« وزیر خارجه ایران در بخش 
دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه ما از 
تاش های ســازنده عمان در کمک برای رفع 
تحریم های ناعادالنه علیه ایران تشکر می کنیم، 
اظهار کــرد: »همچنین تاش های عمان برای 
رسیدن به گام های نهایی توافق در این زمینه 

را ارج می نهیم.«
امیر عبداللهیان همچنین در نشست مطبوعاتی 
مشــترک با وزیــر خارجه عمان با اشــاره به 
اهمیت همکاری هــای منطقه ای تصریح کرد: 
»معتقدیم که کشورهای منطقه خود توانایی 
حفظ صلح و امنیت در منطقه را دارند و حضور 
نیروهای نظامــی خارجی در منطقه تهدیدی 
برای صلح و ثبات در منطقه اســت. باور داریم 
که حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه 
امروز تهدیدی برای منطقه خلیج فارس است 
و امنیت انرژی در منطقــه را تهدید می کند. 
اکنون تعدادی از شــناورهای بدون سرنشین 
خارجی در آب های خلیج فارس در حال تردد 
هستند و این موضوع مشکات امنیتی منطقه 

را مضاعف می کند.«

امیر عبداللهیان در بخش دیگری از صحبت های 
خود گفت: »در روزهای گذشــته دشــمنان 
ایران با سوءاســتفاده از احساسات پاک مردم 
و با دخالت های مکرر خــود تاش کردند که 
وضعیت داخلی ایران را تحت تاثیر قرار دهند 
و این دخالت ها تا جایی پیش رفت که ما شاهد 
حمات تروریستی شــیراز و ایذه بودیم و این 
عملیات تروریستی باعث به شهادت رسیدن و 
مجروح شدن تعدادی از هموطنان مان شد، این 
حوادث را محکوم می کنیم و آن را در راستای 
تداوم و فشــار حداکثری آمریکا و ســه کشور 

ایران می دانیم.«امیر عبداللهیان  اروپایی علیه 
همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود 
با اشاره به وضعیت کنونی یمن، گفت: »ما در 
موضوع یمن معتقدیم توقف جنگ، آتش بس 
و لغــو محاصره مردم این کشــور دو روی یک 
سکه هستند. در هفته های گذشته آتش بس در 
یمن تمدید نشــده است و ما امیدواریم نسبت 
به اســتمرار آتش بس و لغو محاصره انســانی 
مردم یمــن اقدام شــود.« او همچنین گفت: 
»مقاومت مردم یمن در ســال های گذشته در 

برابر اشغال گران خارجی ستودنی است.«

وزیر امور خارجه عمان به ایران سفر کرد

ماموریت میانجی در تهران

محکومیت تحرکات اخیر در ایذه، 
اصفهان و مشهد توسط وزارت خارجه

وزارت امــور خارجه جمهــوری اســامی ایران در 
خصوص حمات تروریستی در ایذه، اصفهان و مشهد 
بیانیه ای منتشــر کرد.به گزارش ایسنا در این بیانیه 
آمده اســت: »در روزهای اخیر، ملت شریف ایران و 
جامعه بین المللی، شــاهد اقدامات مجرمانه گروهی 
از تروریســت های بی رحم علیه شهروندان بی گناه و 
مدافعان امنیت ایران عزیز در شهرهای ایذه، اصفهان 
و مشــهد بودند. در این حمات تروریستی متأسفانه 
تعــدادی از هم وطنان عزیز مــا و در میان آنها زنان 
و کودکان معصوم به شــهادت رســیده و یا مجروح 
شــده اند.«این بیانیه اضافه کرده است: »وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران این حمات شــوم 
تروریســتی را قویا محکوم کرده و شهادت هموطنان 
عزیــز را به آحاد مردم عزیز ایران به خصوص خانواده 
های داغدار شهیدان تسلیت گفته و از خداوند متعال 
برای مجروحان شــفای عاجل مسئلت می کند.«در 
بخش دیگری از این بیانیه آمده است: »بدون تردید، 
ســکوت عامدانه مروجان خارجی آشوب و خشونت 
در ایران در برابر آشــکارترین عملیات تروریستی در 
چند شــهر ایران، پیامدی جز تشویق تروریست ها و 
تقویت تروریســم در گستره گیتی ندارد. کشتارهای 
کور تروریســتی دو روز گذشته در شــهرهای ایذه، 
اصفهان و مشهد که پس از حمله مشابه اخیر به زائران 
و نمازگزاران حرم حضرت شاهچراغ شیراز اتفاق افتاد، 
کماکان مؤید این امر اســت که چگونه دشــمنان و 
معاندین نظام مقدس جمهوری اسامی و ملت شریف 
و بزرگ ایران، ماهیت جنایت کارانه خود را پشت نقاب 
دروغین دل ســوزی برای مردم و فرزندان این کشور 
پنهان می کنند.«وزارت خارجه اضافه کرده است: »از 
منظر مقررات و هنجارهای بین المللی، تروریسم در هر 
شکل و زمان و مکان محکوم است و لذا وظیفه جامعه 
جهانی و مجامع بین المللی مسئول است تا با محکوم 
کردن اقدام های تروریستی اخیر در ایران، اجازه ندهند 
حریم ایمن برای خشونت طلبان و جریان های افراطی 
که تداوم زیست آنها در ترویج ناآرامی، نفرت پراکنی، 
تنش، آشوب و اغتشاش است،ایجاد شود.«در ادامه این 
بیانیه آمده است: » درهمین راستا، جمهوری اسامی 
ایران، براســاس موازین حقوق بین الملل و منطبق با 
قوانین و مقررات خود، حق خویش را برای پی گیری 
حقوقی و قضایی اقدامات تروریســتی ارتکابی توسط 
تروریست ها و دولت های حامی آنها محفوظ می داند. 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسامی ایران، در تکمیل 
تاش های شبانه روزی دســتگاه ها و نهادهای حافظ 
نظم و امنیت کشور، در انجام مسئولیت های خود در 
عرصه سیاست و روابط خارجی برای پاسداشت ایران 
مقتدر و مستقل و حمایت از حقوق ملت، همه توان و 

ظرفیت دیپلماتیک خود را به کار می بندد.«

ترکیه: آمریکا به دنبال تداوم بحران 
اوکراین است

معاون حزب حاکم عدالت و توســعه ترکیه گفت که 
بحران اوکراین درگیری بین کی یف و مسکو نیست، 
بلکه جنگ بین روســیه و غرب اســت که در راس 
آن آمریکا دوســت دارد این بحران ادامه دار باشد.به 
گزارش ایســنا، نومان کورتولموش به شبکه خبری 
ســی.ان.ان ترک گفت: »این جنگ به واقع درگیری 
بین روسیه و اوکراین نیست بلکه جنگی بین روسیه 
و غرب است. آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی با 
حمایت از اوکراین در روند طوالنی شدن این جنگ 
دخیل هستند. هدف ترکیه دست یابی به سریعترین 
راه ممکن برای پایان جنگ اوکراین اســت اما برخی 
دوســت دارند این جنگ ادامه یابد.«به گفته معاون 
حزب حاکم عدالت و توســعه ترکیه، آمریکا با تداوم 
ایــن جنگ می خواهد راس تــوازن جهانی نیروها را 
به نفع خود تمام کند که پس از ســقوط شــوروی 
دچــار اختال شــد. او ادامه داد: آمریــکا به دنبال 
منافع خودش اســت. بنابراین، ایجاد یک سیســتم 
سیاســی جهانی که زیرساخت های جدید با قابلیت 
تضمین صلح در این کره خاکی را ممکن می ســازد، 
ضــرورت دارد.رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه بارها و حتی در ســازمان ملل تاکید کرده که 
ایــن نهاد بین المللی در شــکل کنونی اش نمی تواند 
بحران هــای در جریان جهانــی را حل و فصل کند. 
ابتکار عمل اردوغان به نــام »جهان بزرگ تر از پنج 
کشور اســت« شــامل ایجاد اصاحات در سیستم 
شــورای امنیت سازمان ملل است که تنها پنج عضو 
دائمی شامل آمریکا، چین، روسیه، انگلیس و فرانسه 
بر آن ســلطه دارند. هر کــدام از این پنج عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل می توانند تصمیم های این 
نهاد بین المللی را بلوکه کنند و جلوی آن را بگیرند. 

اعضای غیردائم اما چنین قدرتی ندارند.

خبر


