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درخواست کمیسیونر عالی حقوق بشر 
از مقامات ایران

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیروز 
در یک نشست خبری درخواســتی را از مقامات ایرانی 
در زمینه اتفاقات اخیر مطرح کرد.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره 
به اتفاقــات اخیر وضعیت ایــران را بحرانی خواند.ُفلکر 
تورک، یک سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت 
که  از مقامــات ایران می خواهیم به جای آن چه اعمال 
غیرضروری و نامتناسب قدرت جهت سرکوب معترضان، 
می خواند به خواســته های مردم برای آزادی، احترام و 

حقوقشان رسیدگی کنند.

پنجمین دور از گفتگوی استراتژیک 
آمریکا و قطر در دوحه

پنجمین دور از گفتگوی راهبــردی آمریکا-قطر از روز 
گذشته در دوحه با حضور وزیران خارجه دو کشور آغاز 
شد.به گزارش عربی۲۱، پنجمین دور از این گفتگوها روز 
گذشته به ریاست محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر 
خارجه قطر و آنتونی بلینکــن، همتای آمریکایی او در 
دوحه برگزار شد. قرار است دو طرف در این دوره برخی 
مسائل و موضوعات مهم به ویژه همکاری امنیتی، تجارت، 
ســرمایه گذاری و تغییرات اقلیمی را در کنار بهداشت 
جهانی، کمک های انسانی و توسعه جهانی بررسی کنند.

بلینکن روز یکشنبه واشنگتن را ترک و راهی دوحه شد 
تا در گفتگوی راهبردی میان دو کشــور شرکت کرده و 
بازی تیم ملی کشــورش را با تیم ملی ولز تماشا کند. 
روز یکشــنبه وزارت خارجه آمریــکا در بیانیه ای اعالم 
کرد، واشنگتن و دوحه از بیش از ۵۰ سال پیش تاکنون 
مشارکت مستحکمی دارند و این مشارکت در ماه ژانویه 
هنگام حضور امیر قطر در کاخ ســفید عمیقتر شد.جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیــز در ماه مارس طی 
یادداشتی به بلینکن، قطر را متحد اصلی ایاالت متحده در 
خارج از ناتو خواند. در سال ۲۰۲۱ نیز تعدادی توافقنامه و 
تفاهم نامه در بخش های مختلف از جمله اقدامات مربوط 
به حفظ منافع آمریکا در افغانستان، تفاهم نامه همکاری 

برای میزبانی از آوارگان افغانستان به امضا رسید.

احضار مجدد کاردار ایران از سوی استرالیا
وزیر امور خارجه استرالیا با مطرح کردن اظهاراتی درباره 
اتفاقات اخیر ایران،  اعالم کــرد که کاردار ایران به دلیل 
آن چه نقض حقوق بشــر در ایران خواند، به وزارت امور 
خارجه اســترالیا احضار شده است.به گزارش ایسنا، پنی 
ونگ، وزیر امور خارجه اســترالیا در صفحه توییترش با 
مطرح کــردن اظهاراتی  درباره اتفاقات اخیر ایران، اعالم 
کرد که دولت استرالیا دوباره کاردار ایران را به دلیل آن چه 
سرکوب تکان دهنده معترضان خوانده، احضار کرده است.

او همچنین گفت: »ما به همکاری با شرکای بین المللی مان 
و در داخل دولت ادامه خواهیم داد تا فشــار بر ایران را به 

خاطر نقض حقوق بشر از سوی آن افزایش دهیم.«

گفتگوی وزاری خارجه قطر و آمریکا 
درباره ایران 

وزیــر خارجه قطر از گفت وگو درباره توافق هســته ای با 
همتای آمریکایی اش خبر داد.محمد بن عبدالرحمان آل 
ثانی وزیر خارجه قطر در نشست خبری با آنتونی بلینکن 
وزیر خارجــه آمریکا گفت که درخصوص تحوالت توافق 
هســته ای با همتای آمریکایی خود رایزنی کرده است. او 
گفت که اکنون درحال بررسی گزارش ها درخصوص برنامه 
هسته ای ایران هستیم و معتقدیم که دیپلماسی بهترین 
راه تعامل اســت.آل ثانی گزارش ها درخصوص استفاده از 

پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را نگران کننده خواند.

گفت وگوی آمریکا و اسرائیل درباره ایران
به گزارش ایســنا، کاخ سفید با انتشــار بیانیه ای اعالم 
کرد که جیک ســالیوان،  مشاور امنیت ملی این کشور و 
آویو کوخاوی،  رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی در 
واشــنگتن دیدار کردند.در این بیانیه آمده است: »آقای 
ســالیوان بر حمایت سرســختانه دولت آمریکا از امینت 
اســراییل تاکید کرده و دو طرف درباره طیف گسترده ای 
از مسائل منطقه ای که نگرانی های دوجانبه ای درباره شان 
وجــود دارد، تبــادل نظر کردند.«در بیانیه کاخ ســفید 
همچنین تاکید شده اســت: »آنها بر عزم مشترک شان 
برای رسیدگی به چالش های امنیتی که بر خاورمیانه اثر 
می گذارند،  از جمله تهدیدهای ناشــی از ایران و نیروهای 
نیابتی آن تاکید کردند و آقای سالیوان تعهد  رئیس جمهور 
را نسبت به اطمینان یابی از این که ایران هیچ گاه به یک 
سالح هسته ای دست پیدا نکند، مورد تاکید قرار داد.«در 
پایان مطرح شد: »آن  دو درباره اهمیت انجام دادن اقداماتی 
در راســتای تنش زدایی از وضعیت امنیتی کرانه باختری 
صخبت کردند و آقای سالیوان تصریح کرد که راه کار دو 

کشوری بهترین مسیر رسیدن به صلحی پایدار است.«

باقری: در نگاه غربی ها اصالت با منافع 
است نه با حقوق بشر

ســفرا و رؤسای نمایندگی های سیاسی کشورهای عضو 
آسه آن در تهران ظهر روز دوشنبه ۳۰ آبان با علی باقری 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کردند.به گزارش 
ایســنا، در این دیدار که سفرای ویتنام، اندونزی، مالزی 
و برونئی دارالســالم و کارداران فیلیپین و تایلند حضور 
داشــتند، معاون سیاســی وزارت امورخارجه با اشاره به 
ظرفیت های همکاری میان کشورهای آسیایی، آسه آن 
را ظرفیت مناسبی برای ارتقای همکاری اقتصادی دانست 
و تصریــح کرد: »همکاری های اقتصــادی، ثبات و صلح 
منطقه  ای را نهادینه کرده و زمینه دخالت بیگانگان در امور 
منطقه  ای را از بین  می برد.«در این دیدار هر یک از سفرا و 
کارداران کشورهای عضو آسه آن بر توسعه همکاری های 
دو و چندجانبــه تأکید کرده و تصریــح نمودند ارتقای 
همکاری ها میان اعضای آسه آن و جمهوری اسالمی ایران 

منافع بلند مدت دو طرف را پایدار خواهد کرد.

خبر

همدلی| محسن رفیق: سازمان انرژی اتمی در 
واکنش به قطعنامه شورای حکام، برای اولین بار 
اقدام به تولید اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در سایت 
فردو کرد و تولید آن را از روز دوشنبه به مرحله 
پایداری رساند. این در شرایطی است که شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 
هفته گذشته در نشست فصلی خود، قطعنامهای را 
 علیه فعالیت های هسته ای ایران به تصویب رساند.

این ســومین قطعنامه شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران پس از اجرایی 
شدن برجام و بسته شدن پرونده مسائل ادعایی 
پادمانی اســت که در شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی صادر می شــود. ســی ام 
خــرداد ۱۳۹۹ و هجدهــم خــرداد ۱۴۰۱ هم 
قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو 
برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شده 
بود، اما قطعنامه سوم نسبت به دو قطعنامه قبلی 
لحن تاکید و تندتری علیه ایران و همکاری هایش 

با آژانس داشت.
بر اساس اعالم سازمان انرژی اتمی، روند تعویض 
ماشین های سانتریفیوژ نسل اول با ماشین های 
پیشــرفتهتر آغاز شده اســت و تجهیز سالنی 
با ظرفیت ۸ زنجیره جدید نیز در دســتور کار 
قرار گرفته است. در همین زمینه، ناصر کنعانی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز پیشتراعالم 
کرده بود که در پاســخ به اقدام اخیر سه کشور 
اروپایی و آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران، 
در نخســتین گام، چند اقدام در دســتور کار 
ســازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته است و 
اجرای آنها با حضور بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مجتمع های غنی سازی نطنز و 

فردو انجام خواهد شد.
از ســوی دیگر روز گذشــته محمد اسالمی در 
حاشــیه بازدید از بیســتمین نمایشگاه محیط 
زیســت درباره واکنش ایران به قطعنامه شورای 
حکام گفت: »گفته بودیم که فشــار و قطعنامه 
سیاسی چیزی را تغییر نمی دهد و صدور قطعنامه 
واکنش جدی دارد و به همین خاطر تولید اورانیوم 
۶۰ درصد در فردو از روز گذشته آغاز شده است.« 
او ادامه داد: »بیش از هفت میلیون بشکه نفت از 
زمان بهره برداری از نیروگاه بوشهر صرفه جویی 
شده اســت و از لحاظ اقتصادی این نیروگاه در 
هفت ســال سه برابر پول سرمایه گذاری خودش 
را برگردانده اســت. با توجه به تاکید مکرر مقام 
رهبری در دو دهه گذشــته بر استقاده از انرژی 
پاک، قانون هدف گذاری توسعه نیروگاه های اتمی 
را در دستور کار قرار دادیم تا سهم انرژی هسته  ایرا 
به  ۲۰ درصد در کشور افزایش دهیم و این هدف 
حکایت از سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دالری دارد.«

اسالمی ادامه داد: »در بخش آب، خاک، پسماند 
خانگی و شیرابه ها ســعی کردیم که با فناوری 
پالسما در سطح پایلوت  اقداماتی انجام دهیم و 
معتقدم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست 
می توانیم این پروژه را در ســطحی وسیع فعال 
کنیم که نتیجه اش خداحافظی با شیرابه خانگی  
و صنعتــی خواهد بود. همچنین تیم تحقیقاتی 
خودمان را برای کاهش آالینده حاصل از سوخت 
مازوت فعــال کردیم و امیدواریــم با همکاری 
شرکت های مرتبط کار رسوب زدایی از مازوت را 
هم انجام دهیم.« اسالمی گفت: »ما در کشور با 
حجم سنگین آالینده ها مواجه هستیم، دیگر این 
طور نیست که مقابله با آالینده ها تکلیف یک یا دو 
سازمان باشد بلکه تکلیف همه دستگاه هاست که 
از محیط زیست حفاظت کنند و از معیارهایی که 

باید به کار گرفته شود پاسداری کنند.«
رئیس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: »در دنیا 
شاهد هستیم که بسیاری از کشورها کربن صفر را 
برای سال ۲۰۵۰ هدف گذاری کرده اند. ما هم نیاز 
داریم به این سمت برویم.« او گفت که در سازمان 
انــرژی اتمی در دو بخش تولیــد برق از فناوری 
هسته ای و ســاخت و تجهیز دستگاه هایی برای 
کاهش آالینده ها به ویژه شیرابه ها اقدام می کنیم. 
اسالمی گفت: »تالش داشتیم که ظرفیت طراحی 
و مهندســی نیروگاه های اتمی را در کشور ایجاد 
کنیم و این مهم ترین تکلیف ماست. در سال های 
گذشــته به خاطر تحریم ها به ما در این زمینه 
کمک نکردند. همچنین وقتی چرخه ســوخت 
داریم و نیروگاه های هسته ای و بخش بهداشت و 
درمان هم به سوخت هسته ای نیاز دارند از این رو 

باید به سمت تولید سوخت هم برویم.«

او ادامه داد: »در دو ســال گذشــته به مســاله 
پسماندها و شیرابه ها توجه کردیم و توانستیم با 
فناوری پالسما یک نمونه آزمایشگاهی در ظرفیت 
۱۰۰ لیتر در ساعت را تست کنیم و با همکاری 
استانداری گیالن و سازمان محیط زیست سیستم 
صنعتی این فنــاوری را در اختیار قرار  می دهیم 
تا بتوانیم حداقل استان های شمالی این مشکل 
را رفع کنند. منتظریم استان های شمالی حجم 
شــیرابه و نقاط مشخص را اعالم کنند تا در یک 
پروسه ســاده و کم هزینه شیرابه را به آب قابل 
اســتفاده تبدیل کنند. همچنین درباره سولفور 

زدایی از مازوت پروژه  ایرا تعریف کردیم. «
 رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: »ما در حد 
پایلوت این پروژه ها را اجرایی کردیم و معتقدیم از 
فناوری های نوظهور از جمله انرژی انمی به طور 
گسترده  می توان استفاده کرد. به دالیل مشخصی 
که با پیشرفت ما برخی ها مخالفند سعی می شود 
با این اقدامات برخورد شــود اما مــا داریم این 
مســیرها را باز  می کنیم تا در زندگی مردم تاثیر 

انرژی هسته  ای بیش از پیش دیده شود.«
در همین حال، وزیر خارجه آمریکا به گزارش ها 
درخصوص غنی ســازی اورانیوم ۶۰ درصدی در 
سایت فردو در ایران واکنش نشان داد. به گزارش 
المیادین، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در 
نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن، 
وزیــر خارجه قطــر تاکید کرد کــه نمی توان 
گزارش هــا درخصوص غنی ســازی اورانیوم ۶۰ 
درصدی توسط ایران در ســایت فوردو را تایید 
کــرد. او همچنین گفت که ایران تالش  می کند 
که مســائلی را وارد مذاکرات کند که ارتباطی با 

تالش ها برای احیای برجام ندارد.

از سوی دیگر، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
نیز تاکید کرد که واشنگتن به گزینه دیپلماسی 
برای ممانعت از دست یابی ایران به سالح هسته ای 
باور دارد. به گزارش ایســنا، رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگو با شــبکه 
الجزیره گفت: »باید با هوشیاری گام های ایران در 
زمینه پرونده هسته ای را تحت نظر داشته باشیم.« 
مالی گفت که واشنگتن به گزینه دیپلماسی برای 
ممانعت از دست یابی ایران به سالح هسته  ای باور 
دارد. این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که 
تهران پاســخ های اساسی به پرسش های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نداده اســت. او گفت که 
مدیرکل آژانس انرژی اتمی شــخصی مستقل و 
حرفه  ای است و تا زمانی که ایران به پرسش های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پاســخ ندهد این 
آژانس راهی به جــز ادامه دادن تحقیقات ندارد. 
رابرت مالی همچنین تاکید کرد که ابزارهای دیگر 

تعامل با ایران همچنان موجود است.
در واکنشی دیگر، رئیس اطالعات ارتش رژیم 
اســرائیل نیز در یک ســخنرانی ادعای این 
رژیم مبنی بــر وجود اهداف نظامی در برنامه 
هسته ای ایران را تکرار کرد. به گزارش روزنامه 
اورشلیم پست نوشــت، آهارون هالیوا، رئیس 
اطالعات ارتش اســرائیل مدعی شد که ایران 
احتمــاال به زودی، حداقل به شــکل نمادین 
غنی ســازی ۹۰ درصد سطح تســلیحاتی را 
آغاز خواهد کرد. هالیوا بر اســاس این ادعا، در 
ادامه گفت که جهــان در این صورت به طور 

بی سابقه ای محک زده خواهد شد.
اورشلیم پست هفته پیش به نقل از مقامات ارشد 
اسراییلی گزارش داده بود که حتی اگر ایران از این 
آســتانه نیز عبور کند، دو سال دیگر برای تهران 
زمان خواهد برد تا مســائل مربوط به تولید یک 
ســالح اتمی را حل کند. طبق گزارش اورشلیم 
پست، هالیوا در ادامه گفت که فکر نمی کند ایران 
بتواند به دلیل نگرانی هایش درباره واکنش رژیم 
صهیونیستی و کشورهای غربی، تماما به سمت 
تولید یک سالح اتمی برود. عالوه بر این، روزنامه 
تایمز آو اســراییل گــزارش داد، این مقام ارتش 
اسراییل می گوید، ایران، پیشرفت چشم گیری به 
سمت تولید اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد داشته 
است. طبق گزارش این روزنامه، هالیوا گفته است 
سفر پنج روزه آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش 
اســراییل به واشــنگتن، بر آن چه تهدید ایران 
خوانده شــده اســت، متمرکز خواهد بود که در 
برهه حساسی انجام می شود. عالوه بر این،  رئیس 
اطالعات ارتش اســرائیل گفت که اگر الزم باشد 
به تاسیسات اتمی ایران حمله کنیم، خوشحال 

می شوم که آمریکا کنار ما باشد.

سازمان انرژی اتمی اعالم کرد 

غنی سازی 60 درصدی؛ پاسخ ایران به قطعنامه

همدلی|  آژانس اطالعات داخلی انگلیس مدعی 
شده است که سرویس اطالعاتی متخاصم ایران 
مستقیما تهدیداتی علیه انگلیس طراحی کرده 
است. بر اســاس این ادعا، بدترین این اقدامات، 
شــامل جاه طلبی ایرانیها بــرای ربایش یا حتی 
کشتن انگلیسی ها یا اشخاص داخل خاک انگلیس 
بوده اســت که به نوعی دشمن ایرانیها محسوب 
می شــده اند. بر اساس گزارش این آژانس، تنها از 
ماه ژانویه، حداقل ده تهدید احتمالی از ســوی 
ایران در این زمینه وجود داشته است.در همین 
زمینه جیمز کلورلــی وزیر امور خارجه انگلیس 
در گفت وگویی با روزنامه الشرق االوســط، تاکید 
کرد که امنیت مــردم در انگلیس واقعا برای ما 
جدی اســت و ما اهمیت روزنامه نــگاری آزاد و 
صادقانه را واقعــا جدی می گیریم و وقتی یقین 
داشته باشــیم که تهدیدهایی در خاک انگلیس 
وجود دارد،  مسلما پاسخ می دهیم. کلورلی ادامه 
داد: »مــا می خواهیم این پیام را به مردم بدهیم 
که آن ها باید در انگلیس احساس امنیت کنند و 
انگلیس از آن ها حفاظت می کند. ما می خواهیم، 
همان طور که وقتی کاردار ایران را احضار کردیم، 
این پیام را بدهیم که تهدیدها علیه روزنامه نگاران 
غیرقابل قبولند و ما پاســخ خواهیم داد.« او در 
همین راستا و با اشاره به اتفاقات اخیر ایران، گفت: 
»به همین دلیل است که ما در انگلیس اقداماتی 
برای حفاظت از مردم در برابر چیزی که معتقدیم 
تهدیدی ناشی از ایران است، انجام داده ایم، چون 
این موضوع که افراد بتوانند آزادانه و صاقانه  درباره 

آن چه در ایران رخ می دهد، صحبت کنند.«
به گزارش ایســنا، اظهارات وزیــر امور خارجه 
انگلیس در پاسخ به این سوال در پی این مطرح 
می شود که چند روز پیش، کن مک کالم، رئیس 
آژانس اطالعات داخلی انگلیس مدعی شــد که 
ســرویس اطالعاتی متخاصم ایران مســتقیما 
تهدیداتی علیه انگلیــس طراحی کرده بودند. او 
گفت: »بدترین این اقدامات شامل جاه طلبی آن ها 
برای ربایش یا حتی کشتن انگلیسی ها یا اشخاص 
داخل خاک انگلیس بود که دشمن آن ها محسوب 
می شــدند. ما تنها از ماه ژانویه شاهد حداقل ده 
تهدید احتمالــی بوده ایم.«االشرق االوســط در 
ادامه نوشــت، کلورلی در پاسخ به این سوال که 
با توجه به اظهارات اخیرش در کنفرانس امنیتی 
منامه، مبنی بر این که روســیه و ایران تهدیدی 

برای منطقه و کشورهای عربی به شمار می آیند 
و تحریم هایــی کــه انگلیس اخیــرا علیه ایران 
انجام داده اســت، آیا این اقدامات برای فرستادن 
پیامی به ایران کافی است، گفت: »ما تحریم های 
هدفمند را در پاسخ به اقدامات به خصوص افراد 
اعمال می کنیم. بنابراین، وقتی ما متوجه شدیم 
که پهپادهای ایرانی به روسیه فروخته می شود و 
این پهپادها برای حمله به اهداف غیرنظامی در 
اوکراین به کار می روند،  تحریم های به خصوصی 
را علیه شــرکت ها و افراد مســئول صادرات این 
پهپادها به روســیه اعمــال کردیم.«این روزنامه 
سعودی در ادامه نوشت،  کلورلی با مطرح کردن 
اظهاراتــی درباره امور داخلی ایران مدعی شــد: 
»وقتی ما دیدیم رژیــم ایران علیه زنان ایرانی با 
خشونت رفتار می کند، تحریم های به خصوصی 
علیه پلیس امنیت اخالقی آن اعمال کردیم. ما 
از حاکمیت ایران می خواهیم به مردم ایران گوش 
کند و اطمینان خواهیم یافت که وقتی مقامات 
ایران کاری می کنند که غیرقابل قبول است، این 
افــراد و نهادها را به موقع با تحریم هایمان هدف 
قرار دهیم تا مانعشان شویم.«او در پاسخ به این 
که نقش ایران در منطقه چیست، گفت: »وقتی 
ما پی می بریم که ایران در تالش است از منطقه 
ثبات زدایــی کند، وارد عمل می شــویم. به طور 
مثال، کشــتی های نظامی انگلیسی سامانه های 
موشکی یا موتورهای سامانه های موشکی که از 
ایران می آمده اند را توقیــف کرده اند. ما به اقدام 
در راستای جلوگیری از فعالیت های ثبات زدا در 
منطقه ادامه خواهیم داد،  به ویژه، کســانی را که 
مسئول این رفتارها هستند، تحریم  خواهیم کرد.«

کلورلــی در توضیح این که آیــا می تواند بگوید 
مذاکرات احیای توافق هســته ای حاال دیگر به 
پایان رسیده اســت، بیان کرد: »ما توافق بسیار 
منصفانه ای را در مارس امســال به ایرانی ها ارائه 
کردیم، آن ها هنوز قرار اســت پاسخ بدهند. در 
این بین، شاهد اقدامات بی رحمانه شان علیه زنان 
ایرانی بوده ایم که از این رژیم انتقاد می کنند. شاهد 
صادرات پهپادهایشان به روسیه بوده ایم که علیه 
اهداف غیرنظامی به کار رفته اند.«او با وجود این 
که مقامات ایران تاکید کرده اند تولید و به کارگیری 
تسلیحات هسته ای جایی در دکترین دفاعی ایران 
ندارد، اضافه کرد: »ما به جلوگیری از دست یابی 
ایران به یک ســالح اتمی متعهدیــم اما االن به 

خود ایران بستگی دارد تا به مذاکراتی که کردیم، 
پاسخی هدفمند بدهد. توپ در زمین ایران است 
و حــاال آن ها واقعا باید پاســخ بدهند.« کلورلی 
در پاســخ به این که آیا این اظهــارات او به این 
معناست که این مذاکرات پایان یافته اند، ادعا کرد: 
»همان طور که گفتم، مذاکراتی که انجام دادیم و 
پیشنهادی که مطرح کردیم، معقول و عمل گرایانه 
بود. ایرانی ها تا کنون همکاری مناســبی در این 
رابطه نداشته اند. عالوه بر این، نظر من این است، 
پیامی که می توانم به حاکمیت ایران بفرستم این 
است که اقداماتی انجام دهند که موجب همکاری 
بهتر با این روند شود. ما توافقی را پیشنهاد کردیم، 
توافق خیلی خوبی است و ایرانی ها باید آن را به 

کار بگیرند.«
در همین حال، 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 گــزارش خبرگزاری تاس، 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 رسیده 
باشــد که اذعان کند ایران یک قدرت هسته ای 
اســت و هیچ اطالعاتی دال بر این که جمهوری 
اسالمی ایران در حال حاضر در حال پیش برد یک 
 برنامه تسلیحات هسته ای است، در اختیار ندارد.

گروسی در پاسخ به این که از نظر او، ایران چقدر 
به ساختن یک بمب هسته ای نزدیک است، گفت: 
»در این ســطح از تولید اورانیوم، ایران تا کنون 
مواد کافی برای داشــتن بیش از یک بمب را در 
صورتی که بخواهد 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 آیا 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.«

افزایش اظهارات مقام های انگلیسی بر علیه ایران

 استقبال رسمی مخبر 
از نخست وزیر بالروس

معــاون اول  رئیــس جمهــوری روز گذشــته از رومن 
گالوچنکو، نخســت وزیر بالروس در مجموعه سعدآباد 
تهران به طور رســمی اســتقبال کرد.به گزارش ایسنا، 
در مراســم استقبال رسمی محمد مخبر از نخست وزیر 
بالروس، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، مخبر 
و گالوچنکو از یگان احترام سان دیدند و اعضای دو هیات 
را به یکدیگر معرفی کردند.معاون اول  رئیس جمهور، ابتدا 
مذاکرات خصوصی خود را با نخست وزیر بالروس پیرامون 
توســعه روابط دوجانبه و موضوعات مورد عالقه طرفین 
آغاز کرد و پس از آن نیز مذاکرات مشــترک دو هیات 
برگزار شــدرومن گالوچنکو نخست وزیر بالروس که به 
منظور توسعه مناسبات فی مابین در رأس هیاتی بلندپایه 
به تهران سفر کرده اســت، عصر دیروز به همراه مخبر 
دیداری مشترک نیز با فعاالن اقتصادی دو کشور داشت.

 دور جدید نشست های آستانه
 به منظور حل  مسأله سوریه

هیئت های سوریه و روسیه روز گذشته، نوزدهمین دور 
مذاکرات در آســتانه را با هدف حل وفصل اوضاع سوریه 
آغاز کردند.به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روســیه، 
مذاکرات آستانه روز گذشته در پایتخت قزاقستان آغاز 
شــد و تا پایان امروز ادامه خواهد داشت. در نوزدهمین 
دور این نشست ها هیئت های کشــورهای ضامن روند 
آستانه و نمایندگان دولت سوریه، اپوزیسیون این کشور 
و نیز ســازمان ملل و کشورهای ناظر حضور دارند.ایمن 
سوســان، معاون وزیر خارجه سوریه ریاست هیئت این 
کشور و الکساندر الورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور 
روسیه به سوریه ریاســت هیئت روس را بر عهده دارد. 
الورنتیف در ابتدای این نشست در بیانیه ای اظهار کرد: 
»شــرکت کنندگان در مذاکرات در آســتانه، با توجه به 
افزایش تروریست ها در سوریه مسائل امنیتی را بررسی 
خواهند کرد.«رئیس هیئت روس در این نشست گفت: 
»نکتــه اصلی که تصمیــم داریم آن را بررســی کنیم، 
تثبیت شرایط است، می خواهیم شرایط امنیتی در حال 
شکل گیری را دقیق بررسی کنیم، گروه های تروریستی و 
نه فقط داعش در خاک سوریه فعال تر شده اند.«او با اشاره 
به اینکه گروه های تروریستی در مرکز، جنوب و شمال 
شرق سوریه فعال تر شــدند، گفت: معتقدیم هماهنگ 
کردن اقدامات جدیدمان در این راستا برای توقف دائمی 
تیراندازی هــا در برخی مناطق مشــخص اهمیت دارد 
و ما بارها این مســاله را خواستار شــدیم اما در شرایط 
فعلی تحقق آن در تمامی مناطق ســوریه دشوار است. 
همچنین الورنتیف تاکید کرد: »جنگ علیه تروریســم 
ادامه خواهد داشت.«فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه 
به سوریه در ادامه نیز تاکید کرد: خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از سوریه به تثبیت اوضاع در این جمهوری کمک 
خواهد کرد. او اضافه کرد: »مسکو هنوز معتقد است که 
مکانیسم فرامرزی کمک به سوریه، قدیمی است و باید 
کنار گذاشته شود.«الورنتیف در خصوص ادعاهای غرب 
مبنی بر هدف قرار دادن مناطقی در منطقه کاهش تنش 
در ادلب توســط ارتش سوریه با مشارکت روسیه گفت: 
»اطالعاتی که در رسانه های غربی در خصوص این ادعاها 
منتشر شد کذب اســت.«ایمن سوسان نیز در نشست 
دیروز بر حمایت ســوریه از عملیات نظامی ویژه روسیه 
برای حمایت از دونباس و نیز حق روســیه برای اتخاذ 
اقدامات الزم جهت دفاع از خود در برابر سیاســت های 
خصمانــه ناتو که تنها آن را تهدید نکرده بلکه امنیت و 

ثبات جهان را به خطر می اندازند، تاکید کرد.

 پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را 
با ایران قطع کرد

رئیس پارلمان اروپا گفت که تا اطالع ثانوی ارتباطات و 
گفتگوهای مستقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری 
اسالمی ایران قطع می شــود.به گزارش یورونیوز، روبرتا 
متسوال همچنین تاکید کرد که اروپا چشمان خود را روی 
معترضانی که چشم امید به ما دارند، نخواهند بست.رئیس 
پارلمان اروپا همچنین با انتقاد از صدور حکم اعدام برای 
برخی از حاضران در وقایع اخیر از اعمال تحریم ها علیه 
ایران تاکید استقبال کرد و گفت: »نمایندگان پارلمان در 
همین راستا تصمیم گرفتند تا اطالع ثانوی هیچ تماس 
مســتقیمی میان پارلمان اروپا و همتایان رسمی ایران 

برقرار نکنند.«

خبر


