سخنگو

غرب آسیا

آمریکا به دنبال تضعیف روابط روسیه با ایران است

نظرگاه

ادعای حضور سپاه پاسداران در قطر بی اساس است

یک مقام قطری ادعاها درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران در این کشور را بی اساس دانست.
به گزارش رسانه های قطری ،لولوه آل خاطر سخنگوی وزارت خارجه قطر
در واکنش به درخواس��ت چهار کشور عربستان ،مصر ،امارات و بحرین از دوحه
مبنی بر اخراج نیروهای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی از خاک این کشور گفت:
آیا چنین چیزی ممکن است که پایگاه العدید آمریکا و سپاه پاسداران در کنار هم در
قطر حضور داشته باشند؟ وی گفت که کشورش با ایران رابطه دارد و قطر برای کاهش
تبعات ناشی از محاصره از ایران مواد غذایی وارد می کند.
این مقام قطری همچنین گفت که کشورش با ایران در میدان گازی پارس جنوبی
ش��ریک اس��ت و تعدادی از همپیمانان آمریکا از جمله ژاپن ،هند ،و انگلیس به گاز این
تسنیم
میدان نیاز دارد.

وزارت خارجه روس��یه با انتقاد از اظه��ارات رئیس گروه اقدام علیه ایران در
وزارت خارجه آمریکا ،اعالم کرد که واشنگتن بهدنبال بهانه برای تخریب روابط
مسکو-تهران است.
«ماری��ا زاخ��ارووا» س��خنگوی وزارت خارج��ه روس��یه گفت ک��ه ادعای
دستداشتن ایران در مرگ صدها نظامی آمریکایی در عراق ،بهانهجویی واشنگتن
برای برهمزدن روابط تهران و مس��کو است .زاخارووا در نشست خبری هفتگی با رد
ادعاهای«برای��ان هوک» رئیس گروه اقدام علیه ای��ران در وزارت خارجه ایاالت متحده
مبنی بر اینکه ایران عامل مرگ  600نظامی آمریکایی اس��ت ،تصریح کرد« :از خواندن
این اظهارات متعجب شدیم».
وی گفت :مسکو هیچ خبری از درگیری بین نیروهای ایرانی و آمریکایی در خاک عراق
(در جریان تجاوز ائتالف آمریکایی به عراق در سال  )۲۰۰۳نشنیده است .فارس

ترامپ نیازمند بازخوانی مقاومت اسالمی است

وزیر خارجه اس��بق کش��ورمان خطاب ب��ا ترامپ با بی��ان اینکه جهان طی
ماههای آینده درباره دستاورد جنگ اقتصادی شما قضاوتی خیره کننده خواهد
کرد ،گفت :شما نیازمند بازخوانی مقاومت اسالمی هستید.
منوچهر متکی وزیر خارجه اس��بق کش��ورمان در صفح��ه توئیترش خطاب
به رئیس جمهور آمریکا نوش��ت« :آقای ترامپ! امروز  ۴آوریل  ٢٠١٩اس��ت .از ۴
نوامبر  ٢٠١٨روزی که با تحریم سخت گفتید جمهوری اسالمی ساقط میشود! پنج
ماه میگذرد .آرزوی بولتون نیز احمقانه بود».
وی افزود« :جهان طی ماههای آینده درباره دس��تاورد جنگ اقتصادی شما قضاوتی
خیرهکننده خواهد کرد .شما نیازمند بازخوانی مقاومت اسالمی هستید».
آمریکا در حال بررسی اعمال تحریمهای اقتصادی جدیدی است که تاکنون اعمال
نشده است .مهر
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سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه:

اروپا و آمریکا در اعمال فشار علیه ایران هماهنگ عمل کردند

سفیر اس��بق ایران در ایتالیا
گف�ت وگــو
گفت :اروپا و آمریکا در اعمال
فشار علیه ایران به نحوی هماهنگ عمل کردهاند،
ام��ا در برجام به دلیل تفاوت در نوع نگاه آنها ،این
موضوع قدری متفاوت است.
س��ید محمد علی حسینی س��خنگوی اسبق
وزارت امور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش که
س��ازوکار مالی اروپا در چه حالتی میتواند منافع
ایران را در قالب برجام تأمین کند ،اظهار داش��ت:
منافع اقتصادی جمهوری اس�لامی ایران در قالب
برجام هنگامی تأمین میش��ود که بتوانیم ش��اهد
ف��روش نف��ت و دریافت عوائد حاص��ل از آن ،حل
و فصل مش��کالت مربوط به حم��ل و نقل ،بیمه،
عملیات بانکی و مالی و همچنین س��رمایه گذاری
بدون دغدغه طرفهای خارجی باشیم .وی گفت:
هر س��از و کار پیشنهادی از سوی اروپا باید بتواند
مناسبترین زمینه را برای انجام تعهدات بجامانده
و معوقه طرفهای برجام فراهم کند.
سفیر اسبق ایران در ایتالیا در خصوص آینده
رواب��ط ایران و اروپا با توجه ب��ه اعالم برنامه مالی
اینس��تکس ،تصریح کرد :اعتماد ،احترام متقابل و
تأمین منافع مش��ترک ،س��همی اساسی در آینده
رواب��ط ای��ران و اروپا دارد .صرف نظ��ر از عملکرد
منفی برخی از کش��ورهای مه��م اروپایی طی ده
سال گذش��ته ،رفتار اروپا بویژه سه کشور فرانسه،
انگلی��س و آلم��ان در قضیه برج��ام ،قبل و بعد از
خروج آمریکا از آن ،رضایت بخش نبوده و نه تنها
نتوانسته در مسیر اعتماد سازی و اجرای تعهدات
خود گام مؤثری بردارد بلکه اعتبار و حس��ن نیت

خ��ود را در این ماجرا زیر س��وال برده و مخدوش
کرده است.
حس��ینی اف��زود :ای��ن در حال��ی اس��ت که
جمهوری اس�لامی به ش��هادت جامع��ه جهانی و
نهادهای ذیرب��ط بین المللی تعه��دات خود را به
شکلی مس��ئوالنه به انجام رسانده اس��ت .اروپا با
مس��ئولیت پذیری بیش��تر و با برداشتن گامهای
س��ازنده و مؤثرتر میتواند نقش خود را در بهبود
آینده روابط با ایران ایفا کند.
وی در خص��وص همراهی اروپا ب��ا آمریکا در
حوزههایی بیان کرد :اروپا در بسیاری از موضوعات
از جمله تحوالت سیاسی غرب آسیا همچون سوریه،
یمن ،عراق ،لبنان ،افغانستان و همچنین در برخورد
با قضایائی همچون فلس��طین و مقاومت اسالمی،
حمایت از رژیم اش��غالگر و متجاوز صهیونیس��تی،
رویک��رد دوگانه با پدیده کثیف تروریس��م و افراط
گرایی و اعمال اس��تانداردهای دو گانه و چندگانه
در قضیه حقوق بش��ر با آمریکا هم مسیر هستند.
بنابرای��ن ،صرف نظر از برخی از اختالفات جزئی و
تاکتیکی ،گویا در یک قایق نشسته اند.
س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه گفت:
همچنین ،سوابق امر نشان میدهد در اعمال فشار
علیه کشورمان به نحوی هماهنگ عمل کرده اند.
در قضیه برجام اما موضوع قدری متفاوت اس��ت و
این تفاوت برخاسته از نوع نگاهی است که این دو
نسبت به اهمیت و ماهیت برجام دارند.
حس��ینی ادام��ه داد :موضع آمری��کا در قبال
ال روش��ن و
برج��ام و تخری��ب و ضدیت با آن کام ً
معین است .اروپا اما به هر حال برجام را بزرگترین

ظریف خطاب به پامپئو:

به وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا رسیدگی کن

وزیر خارجه ایران ب��ه همتای آمریکایی توصیه کرد که
د يپلمـــا ت
به جای س��وء استفاده غیر معمول و سیاست زده از درد
و رنج انس��انها در حوادث طبیعی ،به وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا
که ماههاست از حوادث طبیعی در رنج و عذابند ،رسیدگی کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران با انتش��ار
بیانی��های در صفحه توئیترش به اظهارات مداخله جویانه و عوام فریبانه وزیر
خارجه آمریکا در سوء استفاده از سیل در ایران پاسخ داد.
وی اظهار داش��ت :آق��ای پامپئو و دیگر مقامات آمریکا که با تروریس��م
اقتصادی خود آحاد مردم ایران را هدف قرار داده و حتی تالش میکنند مانع
واریز ش��دن کمکهای مالی هموطنان ما در خارج از کش��ور به حسابهای
ه�لال احمر ایران برای کمک به س��یل زدگان ش��وند ،بهتر اس��ت به جای
سوءاس��تفاده غیرمعمول و سیاس��ت زده از درد و رنج انس��انها در حوادث
طبیعی ،ب��ه وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا که ماههاس��ت از حوادث
طبیعی در آمریکا در رنج و عذابند رسیدگی کنند.
ظریف خاطرنش��ان کرد :وزیر امور خارجه آمریکا ظاهرا ً از سوء مدیریت
حوادث دو س��ال گذش��ته در آمریکا ناآگاه اس��ت که اینگونه اظهارنظرهای
غیرحرف��های ،مداخلهجویان��ه و فریبکاران��ه در م��ورد مدیریت س��یلهای
س��همیگن و بیسابقه روزهای گذشته که همزمان  24استان ایران را درگیر
خود ساخته است ،میکند .ایش��ان فراموش کردهاست که هزاران آمریکایی
بر اثر بالیای طبیعی کشته شدند ،برق بسیاری از مناطق برای روزها و هفته
های متمادی قطع بود ،صدها هزار نفر مجبور ش��دند خانه های خود را رها
کنند و دولت فدرال از رس��یدگی الزم در بس��یاری از مناطق آس��یب دیده
ناتوان بودند .به واقع مردم پورتوریکوی آمریکا و یا آسیبدیدگان طوفانهای
هاروی ،مایکل و یا فلورانس بعد از گذش��ت ماهها هنوز نتوانستهاند حتی به
زندگی شبه عادی برگردند.
ظریف ادامه داد :ایشان فراموش نکند که از طرف رژیمی سخن میگوید
که منافع مردم آمریکا -که بیش از  43میلیون آنان بر اس��اس آمار رس��می
زیر خط فقر و  100میلیون در حد خط فقر زندگی میکنند و بیش از 500
هزار نفر از آنها بیخانمان هس��تند -را ف��دای ماجراجوییهای خارجی خود
کرده اس��ت؛ رژیم قانونشکنی که جان هزاران سرباز آمریکایی و تریلیونها
دالر پول مالیات دهندگان آمریکایی را برای بحرانآفرینی و کش��تار زنان و
کودکان بیگناه در چندین هزار کیلومتری مرزهای آمریکا صرفاً در حمایت از
تجاوزات و ظلمهای اسرائیل علیه مردم منطقه ما هزینه کرده است؛ منابعی
که میتوانس��ت امنیت اقتصادی و سیاسی مردم آمریکا را بهبود بخشد و به
نجات محیط زیست کره خاکی و ریشه کنی فقر در جهان کمک کند.

سرپرست نمایندگی ایران در
دوردس�ــت
س��ازمان ملل از کش��ورهای
جهان خواس��ت تا موضع جمع��ی و قاطعانه ای را
علی��ه صادرکنندگان ایدئول��وژی های نفرت انگیز
تکفیری اتخ��اذ کرده و گفت وگ��وی جدی برای
یافتن راه هایی به منظور مبارزه با اس�لام هراسی،
نفرت و تبعیض آغاز شود.
«اس��حاق آل حبیب» سرپرس��ت نمایندگی
ایران در س��ازمان ملل متحد روز س��ه ش��نبه در
نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن
محکوم کردن شدید حمله تروریستی وحشیانه به
مس��جد کرایس��تچرچ در نیوزیلند ،تاکید کرد که
متاسفانه همچنان ش��اهد وقوع این گونه اقدامات
هستیم که بروز و ظهور ایدئولوژی ها و رویه های
مبتنی بر تفوق نژادی و قومی اس��ت و نش��ان می
ده��د جامعه بی��ن المللی از اج��رای اولیه اهداف

دس��تاورد دیپلماتیک خود طی دهههای گذش��ته
میداند که بر اس��اس سیاس��تهای خود مصمم
اس��ت آن را بدون پرداخت هزینه و یا با پرداخت
هزینه از جیب ملت ایران حفظ کند.
وی در خص��وص تف��اوت در مواض��ع اعالمی
و سیاس��تهای اعمال��ی اروپاییها ب��رای تمایل
به هم��کاری ب��ا ایران ،تصری��ح کرد :تف��اوت در
سیاستهای اعالمی و اعمالی اروپا برای همکاری
با ایران ن��ه تنها برای خواص سیاس��ی بلکه برای
عموم مردم نیز قابل تفکیک و مشاهده است.
معاون اس��بق بین المل��ل وزارت امور خارجه
بی��ان کرد :در ع��زم و انگی��زه جدی اروپ��ا برای
همکاری با ایران باید یک ترجمه عملی و ملموس
به همراه داشته باش��د؛ امری که متأسفانه فقدان
ال محسوس است.
آن کام ً
حس��ینی در خصوص اهمی��ت افزایش روابط
با همس��ایگان و کش��ورهای منطقه برای خروج از
شرایط فعلی ،گفت :یکی از مزیتهای ایران به لحاظ
جغرافیایی و س��رزمینی ،همسایگی با  ۱۵کشور و
دسترسی به آبهای آزاد در جنوب و دریای خزر در
شمال خود است .اساساً تعامل و تقویت مناسبات با
کشورهای همسایه و منطقه از اولویتهای سیاست
خارجی کش��ور است که در ش��رایط کنونی سزاوار
تالش و کوششی مضاعف است.
وی افزود :هرچه این تعامالت و همکاریها با
کشورهای همس��ایه و منطقه بیشتر تقویت شود،
کوش��شهای خباثت آمیز آمری��کا و برخی از هم
پیمانان خفی��ف منطقهای و غرب��ی آن در اعمال
فش��ار بیش��تر بر ملت ایران ،بی اثرتر و ناکارآمدتر

خواهد شد.
س��فیر اس��بق ایران در ایتالیا با بی��ان اینکه
قطعاً میت��وان از ظرفیت همکاری با کش��ورهای
منطقه بخش��ی از منافع اقتصادی و صنعتی کشور
را تأمین کرد ،خاطرنش��ان کرد :البته جهت گیری
ما باید به س��مت توسعه روابط با سایر کشورها در
مناطق مختلف جهان باشد تا بر تنوع ظرفیتها و
فرصتها در خارج از مرزها اضافه کنیم.
حس��ینی در خصوص اهمی��ت رعایت اصول
دیپلماس��ی متوازن در سیاس��ت خارجی ،تصریح
ک��رد :میتوان گفت در حال حاضر نگاه دس��تگاه
دیپلماسی کش��ورمان به همه مناطق دنیا و بویژه
کشورهای تأثیر گذار در هر منطقه است.
وی ادامه داد :دارا بودن چنین نگاهی همراه با
رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت همکاریهای
دوجانب��ه از اص��ول و ارکان دیپلماس��ی متوازن و
توزیع مناسب ظرفیت دیپلماسی کشور در مناطق
مختلف دنیاست.
س��خنگوی اس��بق وزارت ام��ور خارج��ه در
خص��وص لزوم توج��ه هر چه بیش��تر ب��ه اصول
دیپلماس��ی ایدئولوژی��ک در سیاس��ت خارجی به
عنوان یکی از اصولی که مورد تاکید رهبری است،
بیان کرد :عناوینی از قبیل دیپلماسی ایدئولوژیک،
دیپلماس��ی انقالبی و دیپلماس��ی مقاومت که در
بیانات مقام معظم رهبری مورد اش��اره قرار گرفته
ب��ه لحاظ ماهی��ت و محتوا تفاوتی با دیپلماس��ی
و سیاس��ت خارج��ی برخاس��ته از قانون اساس��ی
جمهوری اس�لامی ندارد .در حقیقت دیپلماس��ی
ایدئولوژی��ک یک بدع��ت یا نوآوری نیس��ت بلکه

ریچارد گرینل مامور توقف مراودات تجاری اروپا با تهران شده است

سفیر آمریکا در برلین ،معمار تخریب روابط ایران و آلمان

تیلمن برونر ،کارش��ناس امور بازرگانی خارجی در اتاق
راهبــــ�رد
بازرگان��ی در هانوف��ر می گوی��د« :در مرکز سکس��ونیا
ش��رکت های بسیاری هستند که به کار تجاری بیشتر با ایران تمایل دارند و
قراردادهای��ی نیز با طرف ه��ای ایرانی دارند اما نمی توانن��د به منافع مالی
خود به دلیل سقوط شدید دادوستدهای تجاری با ایران دست یابند».
ریچارد گرینل ،سفیر ایاالت متحده در آلمان ،کسی است که از نخستین
روزی که به عنوان سفیر کشورش در آلمان منصوب شد ،خشک کردن روابط
تجاری تهران و برلین را با اس��تناد به تحریم هایی که ایاالت متحده امریکا
بعد از خروج از برجام علیه ایران وضع کرد هدف خود قرار داده است.
سیاس��ت ه��ای خصمانه و سرس��ختانه گرینل علیه ایران باعث ش��د تا
صادرات آلمان به ایران در طول سال  2018دست کم  9درصد کاهش یابد.
این آماری است که اولریش نوسباوم ،وزیر اقتصاد و انرژی آلمان اعالم کرده
است .به گفته او صادرات آلمان به ایران از  3.15میلیارد یورو در سال 2017
به  2.7میلیارد یورو در سال  2018کاهش یافته است.
بنجامین وینثال ،خبرنگار امور اروپا در روزنامه اس��رائیلی جراژلم پست
در ای��ن باره می گوید« :نهادهای مالی بزرگ آلمانی از جمله کومرتس بنک
و دویچ��ه بنک از کار تج��اری با ایران به دلیل ت��رس از تحریم های امریکا
خ��ودداری می کنن��د ».وی در مقاله ای که در روزنام��ه آلمانی هامبورگر
ابندبالت که در هامبورگ منتش��ر می شود ،می نویسد« :این مساله مشکل
بزرگی برای ش��رکت ها در ایاالت سکس��ونیای سفلی ایجاد کرده است ،آنها
نمی توانند پول های خود را از ایران به بانک های محلی منتقل کنند».
شرکت های متوس��ط آلمانی در سال های گذش��ته صادرات تجهیزات
مهندس��ی به ایران داشتند .تیلمن برونر ،کارش��ناس امور بازرگانی خارجی
در ات��اق بازرگان��ی در هانوف��ر در این ب��اره می گوید« :در مرکز سکس��ونیا
ش��رکت های بسیاری هستند که به کار تجاری بیشتر با ایران تمایل دارند و
قراردادهایی نیز با طرف های ایرانی دارند اما نمی توانند به منافع مالی خود
به دلیل سقوط شدید دادوستدهای تجاری با ایران دست یابند».
وینثال می گوید« :کاهش س��طح بازرگانی آلمان و ایران با رسیدن ریچارد
گرینل به عنوان س��فیر امریکا در آلمان در مه  2018همراه ش��ده اس��ت .او به
صراحت می گوید که سیاست کشورش بر این مبتنی است که شرکت های آلمانی
و اروپایی باید تعامل با ایران را متوقف کنند ».اظهارات گرینل سبب شده است که
بسیاری از شرکت های آلمانی سطح باال مثل کتیلیکوم ،فولکس واگن ،بی ام دبلیو،
کارچر  ،Karcherبسف  ،BASFاس ام اس گروپ  ،SMS Groupمونیخ ری
 ،Munich Reآی ام اس داچلند  ،IMS Deutschlandزیمنس Siemens
و دایملر  Daimlerاز بازار ایران خارج شوند .دیپلماسی ایرانی

رویترز مدعی شد

بازرسی آژانس از «انبار» مورد اشاره نتانیاهو در ایران

خبرگزاری «رویترز» از بازرسی آژانس بینالمللی انرژی
ب�ازي رس�انه
اتم��ی از یک «انب��ار» در ایران خبر داده که تابس��تان
ت وزیر رژیم صهیونیستی مورد اشاره
سال گذشته در جریان سخنرانی نخس 
قرار گرفته بود.
خبرگ��زاری «رویترز» به نقل از منابع آگاه مدعی ش��د بازرس��ان آژانس
بینالملل��ی انرژی اتم��ی اخیرا از س��اختمانی در ایران بازرس��ی کردهاند که
در س��خنرانی تابستان سال گذش��ته «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم
صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته بود.
یک دیپلمات مطلع که خواسته نامش فاش نشود ،بدون اشاره به جزئیات
بیشتر ،در این مورد به رویترز گفته است« :آنها (بازرسان آژانس) از این مکان
دیدن کردهاند ».دیپلمات دیگری هم به رویترز گفته بازرس��ان آژانس در ماه
گذشته میالدی بیش از یک بار در این محل حضور پیدا کردهاند .این موضوع را
یک دیپلمات دیگر نیز تایید کرده ،اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل این محل را یک
«انبار اتمی» توصیف کرده و مدعی شده بود که ایران زمانی در این محل مواد
هس��تهای نگهداری میکرده اس��ت .آژانس بینالمللی انرژی اتمی که وظیفه
نظارت بر حسن اجرای مفاد هستهای برجام را بر عهده دارد ،تاکنون از اظهار
نظر در مورد این گزارش خودداری کرده است .یک مقام ایرانی که در گزارش
رویترز به نامش اش��ارهای نش��ده ،در این مورد گفته اس��ت« :ما چیزی برای
پنهان کردن نداریم و هر دسترس��یای که تا االن به آژانس بینالمللی انرژی
اتمی داده شده ،در چارچوب مقررات و قواعد بوده و نه چیزی فراتر از آن».
رویترز نوشته است که هرچند هنوز نتیجه نمونهبرداریها از سایت مورد
اش��اره مشخص نشده ،اما صرف بازرسی از این محل نشان میدهد که ایران
همچنان به توافق هستهای سال  ۲۰۱۵پایبند است.
«یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تمام گزارشهای
خود بعد از اجرایی ش��دن برجام ،پایبندی کامل ایران به این توافق را تایید
کرده اس��ت .با این حال ،در ماههای گذش��ته رژیم صهیونیستی و آمریکا به
صراحت از لزوم فشار به آژانس صحبت کردهاند.
فشار واشنگتن به آژانس در حالی صورت میگیرد آمریکا نزدیک به یک
س��ال پیش با نادیده گرفتن قطعنامه ش��ورای امنیت سازمان ملل و تعهدات
خ��ود در برجام ،ب��ه صورت یکجانب��ه از این توافق خارج ش��د و تحریمهای
گستردهای را علیه ایران وضع کرد .با این وجود ،نماینده این کشور در نشست
اخیر شورای حکام آژانس بار دیگر بر لزوم ادامه بازرسیهای گسترده از برنامه
هس��تهای ایران تأکید کرد« .مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا هم دیروز در
دیدار با آمانو گفت «راستیآزمایی در ایران» باید ادامه یابد .فارس

آل حبیب:

موضع قاطعانهای علیه صادرکنندگان ایدئولوژی تکفیری اتخاذ شود

مب��ارزه علیه تروریس��م ،تبعیض ن��ژادی و بیگانه
ستیزی و اسالم هراسی بسیار عقب مانده است.
سرپرس��ت نمایندگی ایران در س��ازمان ملل
متحد افزود :با توجه به سبوعیتی که در این اقدام
مش��اهده می شود ،جمهوری اس�لامی ایران این
حمله تروریس��تی را به ش��دت محکوم می کند و
عمیق ترین مراتب تس��لیت و همدردی خود را به
خانواده های قربانیان ابراز می کند.
وی همچنین با اشاره به ادبیات ضد مسلمانان
که تروریست های کرایستچرچ نیوزیلند به کار برده
اند ،گفت :این ادبیات ،ش��بیه گفتار نفرت آمیزی
است که در رس��انه های جمعی برخی کشورهای
غربی که از س��وی منابع قدرت و ثروت وابسته با

سیاس��تمداران افراط گرا به وفور تولید می شود و
طی چند دهه گذش��ته ،این شبکه گسترده رسانه
های تبلیغاتی نژادپرس��تی افزایش زیادی داش��ته
اند ک��ه محیط خصمانه و توهی��ن آمیزی را علیه
مسلمانان و س��ایر اقلیت ها همچون مهاجران در
کشورهای غربی ترویج می کنند.
آل حبی��ب تصری��ح کرد :در نتیجه ،در س��ال
های اخیر ما ش��اهد یک تحمل سیاس��ی در برابر
ترویج خصومت و تبعیض و همچنین نفرت پراکنی
علی��ه افراد متعلق به اقلیت ه��ای مذهبی به ویژه
مس��لمانان هس��تیم  .ضروری اس��ت که مجرمان،
سازمان دهندگان ،س��رمایه گذاران و حامیان این
اعمال تروریس��تی که توس��ط اعض��ای گروه های

تأکیدی اس��ت بر محتوای جامع و غیرقابل خدشه
مواد  ۱۵۳ ،۱۵۲و  ۱۵۴قانون اساسی.
حس��ینی گف��ت :اگر وظیفه اصلی و اساس��ی
سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسالمی را
تأمین و حفظ منافع ملی بدانیم ،آنگاه ایدئولوژی و
باورهای صحیح و عمیق به عنوان یکی از مهمترین
س��رمایهها و پشتوانههای تأمین و دستیابی به این
هدف شناخته خواهد شد.
وی افزود :ایدئولوژی و دیپلماسی ایدئولوژیک
ن��ه تنها در تقابل با منافع ملی نیس��ت بلکه برای
تأمین مصالح کش��ور ،منافع ملی ،دفاع از تمامیت
ارض��ی و تضمین امنیت مردم اس��ت که اضافه بر
اب��زار ،امکانات و منابع رایج ،ق��درت مؤثر معنوی
و باوره��ای اعتق��ادی و ارزش��ی را نی��ز به میدان
م��یآورد و خالق پیروزیهای ش��گفت انگیز برای
کشور میشود.
معاون اس��بق بین الملل وزارت امور خارجه در
پایان خاطرنشان کرد :از معیارهای اساسی دیپلماسی
ایدئولوژیک میتوان به این موارد اشاره کرد ،پایبندی
به ارزشهای اسالم و انقالب ،هوشمندی و هدفمندی
در فعالیتهای دیپلماتیک ،صراحت و ش��جاعت در
تبیین مواضع کش��ور و دفاع منطقی و هوش��یارانه
از حقانی��ت نظام جمهوری اس�لامی ،بهره گیری از
عناصر قدرت ملی و اقتدار نظام برای دس��تیابی به
منافع ملی ،ارتباط گس��ترده و منظم مبتنی بر سه
اصل اساسی عزت ،حکمت و مصلحت با جهان و در
یک جمله ،ایمان و باور به اصول سیاس��ت خارجی
کش��ور ،مندرج در قانون اساسی و پایبندی عملی و
مسئوالنه به آن .مهر

نژادپرس��تانه و خودبرت��ر پندارها انجام می ش��ود،
پاسخگو باشند و به دست عدالت سپرده شوند.
وی ضم��ن اس��تقبال از مواض��ع برخ��ی
سیاستمداران غربی که این واقعه را محکوم کرده
اند از برخی مقامات این کشورها که اسالم ستیزی
شامل منع استفاده از نمادهای اسالمی ،روسری و
مناره را تش��ویق می کنند مورد سرزنش قرار داد
و گف��ت :برخی مقامات غربی ب��رای پنهان کردن
اف��راط گرایی اس�لام هراس��انه خود ،گ��روه های
تروریس��تی افراطی همچون داعش و القاعده را به
عنوان مروجین اس�لام معرفی می کنند ،در حالی
که در واقع ،آنها هیچ ارتباطی با اسالم ندارند.؛ در
حالی که آنها هیچ ارتباطی با اسالم ندارند.

سفیر کشورمان همچنین از کشورهای جهان
خواس��ت تا موض��ع جمعی و قاطعان��ه ای را علیه
صادرکنندگان ایدئولوژی های نفرت انگیز تکفیری
اتخاذ کنن��د و در عین حال ،گف��ت وگوی جدی
برای یافتن راه ها و ابزارهایی برای مبارزه با اسالم
هراسی ،نفرت و تبعیض آغاز شود.
وی افزود :عالوه بر این برای ش��روع رویکردی
نوآوران��ه و جامع که بتوان��د اقدامات عملی و موثر
را ب��رای مب��ارزه و حذف کامل این ش��رارت های
ویرانگر بش��ری تقویت ک��رده و ارتقا دهد ،باید در
دس��تور کار قرار بگیرد .ش��ایان ذکر است در این
جلس��ه که با موضوع امحاء نژادپرس��تی ،تبعیض
نژادی و بیگانه هراس��ی برگزار ش��د ،قطعنامه ای
در محکومیت اقدام تروریس��تی مزبور که طی آن
نزدیک به  50نمازگزار مس��لمان کشته شدند ،به
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تصویب رسید.
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اخبار
سفارت پرتغال امور مربوط به روادید
را متوقف کرد

کنسولگری سفارت پرتغال در تهران در اطالعیهای
به تاریخ ششم فروردین ماه سال جاری ( )1398اعالم
ک��رد که همه امور مربوط به روادی��د ،تا اطالع ثانوی
متوقف شده است.
ای��ن س��فارتخانه هیچ گون��ه توضیح��ی در این
خصوص ارائه نداده است.
چن��دی پیش یک��ی از کارمندان ایرانی س��فارت
پرتغ��ال در تهران ه��دف تیراندازی با اس��لحه بادی
ق��رار گرفت .بعدازظهر سهش��نبه  21اس��فند 1397
در نزدیک��ی س��فارتخانه پرتغ��ال در ته��ران کارمند
محل��ی ایرانی س��فارت مزبور هدف تیران��دازی یکی
از سرنش��ینان موتورس��یکلت قرار گرفت��ه و از ناحیه
قفسه س��ینه زخمی و به بیمارس��تان منتقل شد .در
همان زمان وضعیت جسمانی فرد مزبور مساعد اعالم
شد(.اینجا بخوانید)
براس��اس بررس��یهای اولیه پلیس موضوع بر اثر
اختالفات شخصی بوده و انگیزه خاصی نداشته است.
هنوز مش��خص نیس��ت که توقف امور مربوط به
فارس
روادید با این حادثه ارتباطی داشته باشد.

تحریم ایران ظالمانه است

رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتالف اصالح و
بازس��ازی عراق تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران را
به شدت محکوم و آن را ظالمانه توصیف کرد.
دفتر س��ید عمار حکیم گزارش داد ،رهبر جریان
حکمت با محکوم کردن تحریمهای جدید آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد :تحریمهای جدید
دول��ت آمریکا علیه جمهوری اس�لامی ایران ،ش��امل
اجرایی ش��دن بخش تازهای از تحریمهای اقتصادی،
از نظر ما ظالمانه و بیفایده است.
وی در ادام��ه ضم��ن فراخوان��دن هم��ه به روح
توافقنام��ه هس��تهای و توافقاتی که زی��ر نظر جامعه
بینالملل بسته شده است ،تأکید کرد :تحریم ملتها
ب��رای رس��یدن به منافع سیاس��ی روش��ی ظالمانه و
محکوم است.
سید عمار حکیم همچنین شدت گرفتن اختالفات
و تبدی��ل آنها به بحران را خطری برای امنیت و ثبات
تسنیم
منطقه توصیف کرد.

هیچ فعالیتی مغایر با برجام
از سوی ایران نمیبینم

مدی��رکل آژان��س بینالملل��ی ان��رژی اتمی در
مصاحبه با ش��بکه آمریکایی «س��ی.بی.اس» به اظهار
نظر درباره مس��ائل مختلف از جمله توافق هس��تهای
ایران ،خلع سالح اتمی کره شمالی و نیروگاه عربستان
سعودی پرداخت.
«یوکی��ا آمانو» درب��اره پایبندی ای��ران به برجام
گفت« :م��ن فعالیتهای متناقض با توافق هس��تهای
ایران مش��اهده نمیکنم ،ولی باید بسیار بسیار دقیق
نظارت داشته باشیم».
وی با اش��اره به گزارشهای متعدد آژانس درباره
پایبندی ایران به توافق هس��تهای ،مجددا تاکید کرد:
«بازرسان ما به تمام تاسیسات و مکانهایی که نیاز به
بررسی باشد ،دسترسی دارند».
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با انتقاد از
خروج «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از برجام،
تصری��ح ک��رد« :آنها (ایران) تا همی��ن االن به اجرای
(کامل) توافق پرداختهاند .ایاالت متحده یک کش��ور
مهم است و البته که (خروج آن از برجام) تاثیر جدی
(بر تحوالت آتی) میگذارد».
آمانو سپس به مسئله خلع سالح اتمی کرهشمالی
پرداخته و توضیح داد« :طی یک دهه گذشته ،برنامه
اتمی این کشور گسترش قابل توجهی داشته است .در
همین س��ال قبل ،فعالیتها در برخی تاسیسات ادامه
پیدا کرده یا توسعه بیشتری یافته است».
وی ب��ا انتق��اد صری��ح از دخالته��ای آمریکا در
روند اتمیزدایی ش��بهجزیره کره ب��ه بهانه مذاکرات
صلح ،گفت« :آژانس تنها س��ازمان بینالمللی اس��ت
که میتواند روند خلع س�لاح اتمی را به شیوه ای بی
طرفانه ،مستقل و عینی راستیآزمایی و بر آن نظارت
کن��د .اما با مذاکراتی که آمریکا بهراه انداخته ،به هیچ
جا نمیرس��یم و امید کمی هم که به حضور بازرسان
در آنجا بود ،ازبین رفت».
آمانو اما افزود که آژانس آماده است تا در صورت
حاصل شدن توافقی با کره شمالی در جریان مذاکرات
خلع س�لاح ،طی فقط چند هفته بازرس��ان خود را به
این کشور اعزام کند.
مدیرکل آژانس اتمی در بخش دیگری از مصاحبه
درباره تمایل عربس��تان سعودی برای ساخت نیروگاه
اتمی در این کش��ور ،اظهار داشت« :پروتکل الحاقی،
ابزار راس��تیآزمایی قدرتمندی اس��ت که به آژانس،
دسترس��ی گس��تردهتری ب��ه اطالعات درب��اره تمام
بخشهای چرخه س��وخت هس��تهای یک کش��ور را
ارائه میکند .این همچنین به بازرس��ان ما دسترسی
بیشتری به تاسیسات و مکانها ،در برخی موارد فقط
کمتر از دو س��اعت از زمان اطالعرسانی ،میدهد .نه
تنها عربستان سعودی ،بلکه تمام کشورها باید پروتکل
فارس
الحاقی را اجرا کنند».

