
آمادگی وزارت خارجه برای کمک به 
خانواده جانباختگان هواپیما

وزیر ام��ور خارجه گفت:  همکاران م��ن در وزارت 
خارج��ه و نمایندگی های ایران در خارج از کش��ور 
آم��اده ارائه هرگونه کمک مورد نیاز به خانواده های 

قربانیان هواپیمای اوکراینی هستند.
محمدج��واد ظری��ف نوش��ت: هم��کاران م��ن در 
وزارت ام��ور خارجه  و س��فارتخانه ها، نمایندگی ها 
و کنس��ولگری ها در سرتاس��ر جه��ان  در غم مردم 
پس از این تراژدی )س��قوط هواپیم��ای اوکراینی( 
شریک هستند و آماده ارائه هرگونه کمک مورد نیاز 
خانواده های قربانیان هس��تند. سید عباس موسوی 
سخنگوی وزارت خارجه نیز از تشکیل کارگروه ویژه 
در معاونت امور مجلس و ایرانیان این وزارتخانه برای 
رسیدگی به مسائل کنسولی جانباختگان هواپیمای 

اوکراینی خبر داد.  فارس

دیدار ظریف با سلطان جدید عمان
وزیر ام��ور خارجه در دیدار س��لطان جدید عمان 
آمادگی جمهوری اسالمی را برای توسعه و تعمیق 

روابط دوستانه و دیرینه 2 کشور اعالم کرد.
محمدجواد ظریف ضمن تسلیت درگذشت سلطان 
قابوس، آغاز مسئولیت سلطان جدید را تبریک گفت 
و آمادگی جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه و 
تعمیق روابط دوستانه و دیرینه 2 کشور اعالم کرد. 
ظری��ف در توئیتی که به زبان عربی منتش��ر کرد، 
نوش��ت: درگذشت آقای س��لطان قابوس بن سعید 
-خدا او را بیامرزد- خسارتی برای منطقه است، اما 
امید به حکمایی مثل اوس��ت. ما این مصیبت را به 

همسایه عزیز خود عمان،  تسلیت می گوییم.
وزی��ر امور خارجه ایران در ادامه، انتخاب هیثم بن 
طارق برای جانشینی سلطان قابوس را تبریک گفت 
و در ادامه پیام خود نوش��ت: امیدواریم روابط ما در 
دوران سلطنت ایش��ان مثل سابق باشد و آینده از 

گذشته الهام بگیرد.  تسنیم

سفر نخست وزیر سوریه به ایران
یک رسانه سوری اعالم کرد که نخست وزیر سوریه 
ام��روز در راس هیئتی بلند مرتبه به تهران س��فر 
می کند تا در خصوص تحوالت پرش��تاب منطقه و 

جهان با مقامات ایرانی دیدار و رایزنی کند.
یک هیئت دولتی عالی رتبه به ریاست عماد خمیس 
نخست وزیر این کشور امروز وارد تهران می شود تا با 
مقامات ارشد ایران در خصوص مناسبات دو جانبه 
بین دو کشور و تقویت مناسبات در تمامی سطوح 
و همچنین تحوالت پرش��تاب عرص��ه بین المللی و 

منطقه ای بحث و تبادل نظر کنند. مهر

خ�����ب�����ر

توسعه حضور ایران در منطقه بزرگترین نگرانی آمریکاست
نماینده آمریکا در امور سوریه از آنچه به عنوان توسعه هژمونی منطقه ای ایران 
خواند به عنوان نگرانی بزرگ آمریکا یاد کرد و گفت: امروز بزرگترین مشکل 

آمریکا در منطقه پس از نابودی داعش، ایران است.
جیمز جفری با قدردانی از تالش ها برای رس��یدن به آتش بس از امروز اظهار 

داشت: در دیدارهایم با مقامات ترک درباره راه های افزایش همکاری ها گفت وگو 
کردیم. نماینده آمریکا در امور س��وریه با اش��اره عملیات تروریستی این کشور علیه 
سردار سلیمانی ادعا کرد که اخباری مبنی بر اقداماتی از سوی وی بر علیه منافعمان 
داش��تیم و زمانیک��ه وی به عراق آمد شانس��مان را امتحان ک��رده و او را مورد حمله 
قراردادیم. جفری با بیان اینکه داعش صد در صد نابود شده است، گفت: با این وجود 
خطر اسالمگرایان رادیکال کشورهای عراق، سوریه و ترکیه را تهدید می کند. مهر 

اقدام ایران در پذیرش مسئولیت سقوط هواپیما، شجاعانه بود
یک نماینده روس با بیان اینکه تصمیم ایران در پذیرش مس��ؤولیت سقوط 
هواپیمای اوکراینی ش��جاعانه بود، گفت تهران با این کار نش��ان داد یکی از 
رهبران منطقه اس��ت. لئونید اسالتسکی توضیح داد: علی رغم همه مسائلی 
که ایران را در برگرفته، رهبری ایران یک گام درست اتخاذ کرد. من مطمئنم 

که تهران هر کاری که الزم و ممکن باش��د، برای س��اماندهِی پیامدهای این 
تراژدی وحش��تناک اتخ��اذ خواهد کرد و راه حل و فصل مس��ائل با کی یف را پیدا 
می کند. وی با اش��اره به این اقدام صادقانه ایران اضافه کرد، واشنگتن طی سالهای 
اخیر بارها تالش کرده است ایران را به عنوان یک حکومت مخرب و فریبنده معرفی 
کند.  این نماینده پارلمان روسیه گفت: با این کار، ایران این ارزیابی های مغرضانه را 

شکست داد و نشان داد که یکی از رهبران منطقه است.  صداوسیما 

آمریکا با ترور سردار سلیمانی موازین بین المللی را نقض کرد
نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد اظهار کرد که آمریکا با ترور سردار 

قاسم سلیمانی در عراق همه موازین بین المللی را نقض کرده است.
جانگ جون گفت که کش��ورش قص��د دارد به عنوان یک بازیگر فعال هر چه 
در توان دارد برای جلوگیری از تشدید تنش ها و ثبات در منطقه خاورمیانه و 

خلیج فارس برعهده گیرد و در این راستا نقش سازنده ایفا خواهد کرد.
این مقام چینی تصریح کرد که کشورش به عنوان عضو دایم شورای امنیت همه مسایل 
و تح��والت را با دقت زیر نظر دارد و بر آن اس��ت ک��ه از تالش های دیپلماتیک برای 
پیشگیری از خارج شدن اوضاع از کنترل بهره بگیرد. جانگ افزود که در همین ارتباط 
وزیر خارجه چین با وزیران خارجه ایران،  روسیه و فرانسه گفت وگو و تاکید کرده است 

که چین مخالف استفاده از زور و خشونت در روابط بین المللی است.  ایسنا

در ادامه سیاس��ت های غ��رض ورزانه انگلی��س علیه ملت 
ایران اینبار س��فیر این کش��ور در تهران  دست گلی دیگر 
ب��ه آب داد و دو روز پی��ش در یک تجم��ع غیرقانونی در 
ته��ران حضور یافته بود و در ح��ال تهیه فیلم و عکس بود 
از س��وی نیروهای پلیس ایران دس��تگیر و پس از مشخص 

شدن هویتش آزاد شد.
این رویک��رد ضد ایرانی و سیاس��ت های مغرضانه انگلیس 
در ترور و به شهادت رس��اندن سردار سلیمانی منیز کامال 
مشهود بود چناچنه مقامات بریتانیا از ترور سردار سلیمانی 

به صورت  آشکارا حمایت کردند.
دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس نیز با انتشار یادداشتی، 
ضمن اتخاذ مواضعی توهین آمیز علیه جمهوری اس��المی، 
ایران را به ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان 

ملل متحد تهدید کرده است.
وی در ابتدای این یادداش��ت در روزنامه دیلی تلگراف، که 
پیش از بازداشت سفیر این کشور در تهران منتشر شده، در 
ابتدا به باال گرفتن تنش ها در منطقه غرب آسیا اشاره کرده 
و نوشته اس��ت که در هفته ای که گذشت ایران و آمریکا تا 
آس��تانه جنگ پیش رفتند. راب سپس نوشته است: اکنون 
به کاس��تن از تنش ها در این وضعیت نیاز داریم. ما در عین 
حال باید از دستیابی ایران به سالح اتمی جلوگیری کنیم.

این دیپلمات انگلیسی به ترور سردار قاسم سلیمانی توسط 
آمریکا اش��اره کرده و تلویحا به دفاع از این اقدام پرداخته 
است. وی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی را مسئول س��ازماندهی ش��به نظامیان نیابتی و 
گروه های تروریس��تی خوانده و مدعی ش��ده است: او مرد 

خطرناکی بود و دستش به خون بریتانیایی ها آغشته بود.
وزیر خارجه انگلیس با بی��ان اینکه هیچ کس خواهان بروز 
جنگ در منطقه غرب آس��یا نیست، نوشته است که لندن 
در هفته ای که گذش��ت س��خت برای کاه��ش تنش ها در 
منطق��ه تالش ک��رد و همزمان تدابیری ب��رای اطمینان از 
امنیت ش��هروندان خود به عنوان اولویت نخس��ت سیاست 

خارجی انگلیس، در دستور کار قرار داد.
س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه 
ایران در واکنش به اظهارات جوزپ بورل مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا درباره بازداش��ت راب مک ایر س��فیر 
انگلیس در تهران در توئیتی خطاب به وی نوشت: او )سفیر 
انگلیس( بازداشت نشده بود، اما به عنوان یک فرد خارجی 
ناش��ناس در یک تجمع غیرقانونی دستگیر شد. زمانی که 

پلی��س به من اطالع داد که فردی دس��تگیر ش��ده و ادعا 
می کند س��فیر انگلیس اس��ت، من گفتم غیرممکن است! 
وقتی با او تلفنی گفت وگو کردم، با اینکه بس��یار ش��گفت 
زده ش��ده بودم، متوجه شدم که اوس��ت و ۱۵ دقیقه بعد 

هم او آزاد شده بود.
جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا در 
واکنش به بازداشت سفیر لندن در تهران از این قضیه ابراز 
نگرانی کرده و خواس��تار احترام کامل به کنوانسیون وین و 
کاهش تنش ها ش��د. البت��ه؛ راب مک ایر در توئیتی مدعی 
شد که در تجمع غیرقانونی حضور نداشته و افزود: می توانم 
تایید کنم من در هیچ اعتراضی شرکت نکردم. به رویدادی 
رفتم که گفته ش��ده بود تجمعی به ی��اد قربانیان تراژدی 
پ��رواز ۷۵2 بود. طبیعی ب��ود که بروم تا ب��ه قربانیان، که 
برخ��ی از آنها بریتانیایی بودند، ادای احترام کنم. ۵ دقیقه 

بعد از اینکه شعارها شروع شد محل را ترک کردم.
وی در ادام��ه اف��زود: من نیم س��اعت بع��د از ترک محل 
دس��تگیر ش��دم. بازداش��ت دیپلمات ها در همه کش��ورها 

غیرقانونی است..بیانیه وزارت خارجه)انگلیس( را بخوانید.
دیروز نیز ۱۳۹۸ آقای رابرت مک ایر سفیر انگلیس در تهران 
به دلیل رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی توسط 
دس��تیار وزیر ام��ور خارجه و مدیر کل اروپ��ا به وزارت امور 
خارجه فراخوانده ش��ده و مراتب اعتراض رسمی جمهوری 

اسالمی به ایشان و دولت انگلیس ابالغ شد. 
در ای��ن دیدار به آقای مک ایر ی��ادآوری گردید که حضور 
س��فرای خارج��ی در تجمعات غیرقانونی هیچ تناس��بی با 
مس��ئولیت های ایش��ان به عنوان نماینده سیاس��ی کشور 
متبوع خود ندارد و مخالف مفاد کنوانس��یون ۱۹۶۱ روابط 
دیپلماتیک وین اس��ت و دولت انگلستان می بایست در این 

خصوص توضیح دهد. 
البت��ه آمری��کا و رژیم غاص��ب صهیونیس��تی از این اقدام 
غبر قانونی س��فیر انگلیس اعالم حمای��ت کردند چناچنه؛ 
واش��نگتن در دخالتی آش��کار در امور داخل��ی ایران و در 
حمایت از اقدام غیرقانونی س��فیر انگلیس از ایران خواسته 

تا برای بازداشت سفیر بریتانیا در ایران عذرخواهی کند.
وی ادامه داد: بازداش��ت بدون پایه و توضیح س��فیر ما در 
تهران، نقض آش��کار قوانین بین المللی اس��ت. این ادعای 
وزیر خارجه انگلس��تان در شرایطی مطرح شده که به باور 
بس��یاری از ناظران، رابرت مک ایر ب��ا اقدام غیرقانونی خود 
ثابت کرده ک��ه از منظر دیپلماتیک ی��ک عنصر نامطلوب 

است و باید از ایران اخراج شود.
نکته جالب توجه اینکه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
پیامی از تجمع غیرقانونی در تهران حمایت کرد و خواستار 

تحریم بیشتر آمریکا علیه ایران شد.
بنیامین نتانیاهو در پیامی تصویری که در توییتر منتش��ر 
ک��رد، باز ه��م تالش کرد که خ��ود را حامی م��ردم ایران 
نش��ان بدهد و ضمن متهم کردن مسئوالن به دروغ  گویی 
گفت: مردم ایران شایس��ته آزادی و شایسته امنیت و صلح 
هس��تند. اما رژیم آنان را محروم کرده اس��ت... س��رنگون 
کردن هواپیمای اوکراین��ی و دروغ های پیرامون آن، مردم 

ایران را در تظاهراتش علیه رژیم حمایت کرد. 

سفیر انگلیس یک عنصر نامطلوب است
محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
پیرو حضور س��فیر انگلی��س در تجمعات غی��ر قانونی دو 
ش��ب پیش مقابل دانشگاه امیر کبیر به سیاست روز گفت: 
حضور سفرا در کشورهای تابع قواعد، قوانین و پروتکل های 
مش��خص است که حضور سفیر انگلیس در این تجمع غیر 

قانونی هم متاسفانه مسبوق به سابقه است.
وی افزود: در سال ۸۸ نیز شاهد حضور سفیر وقت انگلیس 
در تجمعات غی��ر قانونی ایران بودیم ک��ه این رفتار مغایر 
با رفتار دیپلماتیک اس��ت و برخورد با این آقای س��فیر به 

عنوان یک عنصر نامطلوب ضرورت دارد.
کوشکی بیان داشت: قطعا باید سفیر انگلیس اخراج شود و 

وزارت خارجه به این مطالبه باید توجه کند.
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران با اشاره به حضور سفیر 

انگلیس در تجمعات مقابل دانش��گاه امیرکبیر گفت: اخراج 
س��فیر انگلیس از ای��ران می توان��د گزینه مناس��بی برای 

پاسخگویی به این اقدام غیردیپلماتیک مکیر باشد.
محمد مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس 
مسائل بین الملل در گفت وگو با تسنیم،  درباره حضور سفیر 
انگلیس در تجمعات مقابل دانش��گاه امیرکبیر و دستگیری 
وی هن��گام تهیه عکس و فیلم از این تجمعات گفت:  وقتی 
سفیر انگلیس در چنین جمعی حاضر می شود این عالمت 
بسیار بدی است و نشان می دهد که کشورهای غربی عالوه 
بر تحریم همه جانبه ایران و اظهار خوشحالی از به شهادت 
رس��یدن سردار س��لیمانی به دس��ت ارتش آمریکا، از هیچ 

فرصتی برای برهم زدن امنیت کشور دریغ نمی کنند.
وی با اش��اره به ش��عارهای هنجارش��کنانه ای که از سوی 
تجمع کنندگان مقابل دانش��گاه امیرکبیر س��ر داده ش��د، 
گفت: ش��عارهایی که در این تجمع داده ش��د بنده را به یاد 
سالهای گذشته می اندازد که  برخی ها با شعارهایی از قبیل 
نه غزه نه لبنان در حقیقت به حاج قاسم توهین می کردند، 
بنابراین ش��رایط فعلی ما با این جماعت با سالهای گذشته 
تفاوت چندانی نکرده اس��ت. در بحبوحه اغتشاش��ات سال 
۸۸ نیز ش��اهد فعالیت های ضدامنیتی برخی دیپلمات های 

کشورهای متخاصم از جمله سفارت  انگلیس بودیم.
مرندی در پاس��خ به این سؤال که وزارت امور خارجه باید 
چه واکنش��ی به این اقدام رابرت مکیر از خود نشان دهد، 
تأکید کرد:  اخراج س��فیر انگلیس از ایران می تواند گزینه 
مناس��بی برای پاس��خگویی به این اق��دام غیردیپلماتیک 

رابرت مک ایر باشد.

یک اندیش��کده آمریکایی نوش��ت: اقدام متقابل ایران در حمله موش��کی 
به پایگاه های آمریکا در عراق در پی ترور س��ردار س��لیمانی احتماال راهی 
برای ایران برای رس��یدن به زمان مقتضی اجرای طرح هایش برای گرفتن 
انتقامی است که بتواند منافعش را تامیندانیل بایمن کارشناس ارشد مرکز 
سیاس��ت خاورمیانه اندیشکده بروکینگز در مقاله ای با عنوان »اقدام بعدی 
ایران« نوش��ت: به نظر می رسد اقدام اولیه تالفی جویانه ایران در واکنش به 
ترور س��ردار قاسم سلیمانی فعاًل در حد حمله موشکی به دو پایگاه میزبان 
نیروهای آمریکا در عراق است. در این مقاله با توجه به اظهارات مقام معظم 
رهبری درباره س��یلی ب��ه آمریکا و عدم تمایل ترامپ به تش��دید اقدامات 
نظامی علیه ایران در همان روز اول واکنش ایران، آمده است: بیایید امیدوار 
باشیم که بحران تمام شده اما دالیل محکمی وجود دارد که نه، تمام نشده 

اس��ت. رهبران ایران در انتظار فرصت مناس��ب هس��تند تا انتقام بگیرند و 
مطمئن شوند که واکنش نهایی آنها خونبارتر بوده و بهتر بتواند منافع ایران 
را تأمین کند. حتی اگر ایران در حال حاضر در نظر داشته باشد تا اوضاع را 
به وخامت بکشاند اما گام هایی که واشنگتن برمی دارد یا تغییرات در منطقه  
است که می تواند منجر به هدف  قرار دادن مجدد آمریکا شود. بایمن با طرح 
این سوال که واکنش بعدی ایران چه خواهد بود، نوشت که اگر چه اطالعی 
از مشورت هایی که در این زمینه در تهران در جریان است، در دست نیست 

اما جمهوری اسالمی سابقه طوالنی در یورش به دشمنانش دارد.
وی در عین حال مدعی ش��د که ایران عامل یا حامی بس��یاری از حمالتی 
بوده که به تأسیسات آمریکا در لبنان، عربستان و دیگر نقاط جهان صورت 

گرفته است.  تسنیم

اندیشکده بروکینگز: 
ایران منتظر فرصت مناسب انتقام از آمریکا است

گزارش
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جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

برای عنصر نامطلوب انگلیس در ایران یک مطالبه عمومی مطرح است:

اخراج 


