
علی باقری به اسلو رفت
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران به اسلو 
رفت و در این باره اعالم کرد که گفت وگوهای جدی 
و ســازنده درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای و 

بین المللی در دستورکار این سفر است.
باقــری در توئیتــی در این باره نوشــت: در ادامه 
رایزنی های اخیــر منطقــه ای و بین المللی، امروز 
عازم اســلو شــدم. گفت وگوهای جدی و سازنده 
پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
در دستور کار این سفر اســت. وی افزود: در کنار 
کوشــش برای پیشــبرد منافع ملــی از جمله لغو 
تحریم های غیرقانونی، توســعه روابط ایران و نروژ 

نیز مورد تاکید ماست.  فارس

 حمایت کنسولی تهران 
از زایران ایرانی اعزامی به عربستان

ایران، هیات ۶ نفره ای را از بخش کنســولی وزارت 
خارجــه در ایام برگزاری مراســم حــج واجب به 

عربستان اعزام می کند.
با توجه به ماموریت وزارت امور خارجه در راستای 
انجام امور کنســولی برای حمایــت از اتباع ایران 
در نقاط مختلف جهــان و حمایت از حقوق  آنها، 
دســتگاه دیپلماسی کشور  در ایام برگزاری مراسم 
حج واجب که به زودی در عربستان برگزار می شود 
هیات کنسولی ۶ نفره به این کشور  اعزام می کند. 
عربستان سعودی بعد از دو سال که به خاطر شیوع  
اپیدمی کرونا مراســم حج را بــا حضور تعدادی از 
حجاج عربستانی برگزار می کرد این زمینه را فراهم 
کرده که امسال  مراسم حج ، مانند سال های قبل 
با حضــور  حجاج از کشــورهای مختلف از جمله 
ایران برگزار شــود و در همین چارچوب امســال 
تعدادی از شهروندان ایرانی در مراسم حج شرکت 

خواهند داشت.  ایسنا

صادرات و واردات از »فراه« به ایران 
ممکن شد

مسئوالت محلی طالبان اعالم کردند که با ترانزیتی 
شدن گمرک »ابونصر فراهی« صادرات و واردات به 

ایران از طریق والیت » فراه« ممکن شد.
»حکمت اهلل سبحانی آغا« رئیس اداره ترانسپورت 
زمینــی والیت »فراه« اعالم کرد که گمرک ابونصر 
فراهی ترانزیتی شــد.این مســئول محلی طالبان 
گفت کــه از این پس تاجــران افغــان می توانند 
از طریــق این گمرک به ایران صــادرات و واردات 
داشته باشند.گفتنی است که روز گذشته نخستین 
محموله کاالهای تجــاری از طریق این گمرک از 

ایران وارد افغانستان شد.  تسنیم

 همکاری ایران و سوریه 
در زمینه حفظ محیط زیست

جمهوری اسالمی ایران و سوریه یادداشت تفاهمی 
برای همکاری دوجانبــه در زمینه حفاظت محیط 
زیســت و مهار پدیده ریزگرد هــا و نیز طوفان های 

گرد و غبار امضا کردند.
علی سالجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشورمان و حسین مخلوف 
وزیر اداره ملی و محیط زیست سوریه این یادداشت 
تفاهــم را امضــا کردند. به موجب این یادداشــت 
تفاهــم، دو طــرف در ۵ ســال آینــده، در زمینه 
دوره های آموزشــی مشــترک، بازدید های میدانی 
به منظــور مدیریت منابع طبیعی، خاک و آلودگی 
هوا همکاری های پیوسته ای خواهند داشت. اتخاذ 
تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش طوفان های گرد 
و غبار، نظارت و کنترل بر مسئله کاهش منابع آب، 
بررسی پیامد های ناشی از گاز های صنعتی و حمل 
نقل بر محیط زیست و دســتیابی به سازوکار های 
هشــدار دهنــده از جمله موارد همــکاری در این 

یادداشت تفاهم است.  ایرنا

زیاده خواهی آلمان 
وزارت خارجــه آلمــان در بیانیــه ای خواســتار 
آزادسازی دو نفتکش یونانی شد که سپاه پاسداران 
به دلیل ورود غیرقانونی به آب های خلیج فارس آن  

دو کشتی را توقیف کرده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آلمان نیز همچون 
دیگر شرکای اروپایی و آمریکای خود به توقیف دو 
نفتکش یونانی به دلیل ورود غیرقانونی به آب های 
خلیج فارس واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه 
آلمــان با محکوم کردن توقیف دو نفتکش با پرچم 
یونان در آب های خلیج فارس توسط سپاه پاسداران 
بدون اشــاره به ورود غیرقانونــی این نفتکش ها به 
آب هــای قملرو ایران، جمهوری اســالمی را متهم 
کرد و گفت: »اقدامات ایران مداخله غیرقابل توجیه 
در کشــتیرانی تجاری است و بنابراین نقض شدید 
مقررات بین المللی است«.وزارت خارجه آلمان در 
ادامه از مقام های ایران خواست که هرچه سریع تر 
 نفتکــش  یونــان و خدمه هــای آن دو نفتکش را 

آزاد کنند.  فارس

جوسازی جدید آتن  
در پــی توقیــف 2 نفتکش یونانی بــه دلیل ورود 
غیرقانونی به آب های خلیج فارس، وزارت کشتیرانی 
این کشور اروپایی از شرکت های کشتیرانی خواست 

از آب های قلمرو ایران دوری کنند.
در پــی توقیف دو فروند نفتکش یونانی در آب های 
خلیــج فارس به دلیل انجام برخی تخلفات، وزارت 
کشــتیرانی یونان به شرکت های کشــتیرانی این 
کشــور »توصیه اکید« کرد کــه در هنگام عبور از 
خلیج  فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان، از آب های 

قلمرو ایران دوری کنند.  ایسنا

اخبــــار گزارش

در حالی ایران بیشــترین همــکاری را آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داشــته است که گزارش اخیر گروسی نشانگر 
روخوانی وی از گزارش مغرضانه  آمریکا و صهیونیســت ها 

علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران است. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش مغرضانه و خالف 
واقــع خود خود ادعا کرد که اورانیوم غنی  شــده ایران به 
۱۸ برابر حد مجاز در برجام رسیده است. آژانس همچنین 
مدعی شــد که ایران در ارائه پاســخ های »معتبر فنی« به 
سؤال های آژانس درباره پیدا شدن مواد هسته ای در ایران 

طی سه سال گذشته ناکام بوده است.
»محمدرضا غائبی« سرپرســت نمایندگی دائم جمهوری 
اســالمی ایران در سازمان های بین المللی در وین و آژانس 
در پــی انتشــار دو گزارش جدید دوشــنبه شــب رافائل 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
راستی آزمایی اجرای برجام و اجرای پادمان در جمهوری 
اســالمی ایــران گفت: اولین گــزارش مربوط بــه اجرای 
موافقتنامه پادمان در جمهوری اســالمی ایران است که به 
روند انجام مذاکرات مربوط به موضوعات باقیمانده پادمانی 
بین جمهوری اســالمی ایران و آژانس بر اساس نقشه راه 
مــورد توافق در بیانیه مشــترک توافق شــده بین رافائل 
گروســی مدیرکل آژانس و محمد اســالمی معاون رئیس 
جمهــور و رئیس ســازمان انرژی اتمــی در  پنجم مارس 
2۰22 می پردازد. گفتنی اســت، در ســفری که گروسی 
اواســط اسفندماه به تهران داشــت و در پی گفت وگوهای 

انجام شده، بیانیه مشــترکی از سوی ایران و آژانس صادر 
شد. براساس توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
سازمان انرژی اتمی حداکثر تا 2۹ اسفند ۱۴۰۰ توضیحات 
کتبی مرتبط با ســؤاالت مطرح شده توسط آژانس درباره 
موضوعات مربوط به ســه مکان که ایران به آنها نپرداخته 
را به همراه اســناد پشتیبان مربوط، به این نهاد ارائه دهد.
غائبی در همین خصوص افزود: جمهوری اســالمی ایران 
علیرغــم اینکه از همــان ابتدا معتقد بود طــرح ادعاهای 
مطروحه علیه آن بر اســاس اطالعات ســاختگی است که 
توســط رژیم صهیونیستی و کشــورهای معاند در اختیار 
آژانس قرار گرفته است، برای نشان دادن حسن نیت خود 
و رد ادعاها و اتهامات مطرح شــده از طریق اعالم آمادگی 
برای تعامل مســتدل و فنی با آژانس تالش کرد تا ضمن 
توافق با آژانس برای وارد شــدن به یــک روند مذاکراتی، 
با هدف حل و فصل نهایی این ادعاها، با شــرکت در ســه 
نشســت فنی تفصیلی جداگانه با مسؤوالن ذیربط آژانس 
طی دو ماه گذشــته، توضیحات و مستندات فنی  الزم را 
در خصوص ادعاهای مطروحه شــده در اختیار آژانس قرار 
دهــد. غائبی ادامه داد: گزارش مدیــرکل آژانس منعکس 
کننده همکاری های گسترده ایران با آژانس نیست. جمع 
بندی گزارش عینا همان مطالبی اســت که مدیرکل حتی 
پیش از پایان مراحل پیش بینی شــده در بیانیه مشترک، 
در پارلمان اروپا قبل از برگزاری دور ســوم مذاکرات فنی 
ارائه کرد.وی در توضیح گزارش دوم بیان کرد: گزارش دوم 

یک گزارش بروزرســانی فنی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در زمینه نظارت بر اجرای برجام وفق قطعنامه 
22۳۱ شــورای امنیت اســت که حاوی آخرین تحوالت و 
همچنین اطالعات فنی جدیــد در ارتباط با فعالیت های 
هســته ای ایران است.سرپرست نمایندگی ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی یادآور شد: تمامی فعالیتهای هسته 
ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران در چارچوب معاهده 
ان.پی.تی و براســاس اقدامــات جبرانی قانونی پیش بینی 
شــده در قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی متعاقب 
توقف اجرای تعهدات هســته ای ایران ناشی از عدم اجرای 
تعهدات طرفهای دیگر برجام، انجام شــده و براین اساس 
آژانس تــا زمانی که توافق احیای برجــام صورت نپذیرد، 
دسترســی به اطالعات حافظه دوربین های مستقر خود و 

سایر اطالعات دیگر در این زمینه  نخواهد داشت.
در این میان نماینده روســیه در مذاکرات وین با انتقاد از 
درز مجدد گزارش آژانس اتمی درباره ایران به رســانه ها، 
گفت این مســئله باعــث داغ شــدن گمانه زنی ها پیش از 
نشست شورای حکام می شود.»میخائیل اولیانوف« نماینده 
روسیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین، از درز 
مجدد گزارش آژانس اتمی درباره ایران به رســانه ها انتقاد 
کــرده و آن را موجب گمانه زنی هــای غیرضروری پیش از 
نشست شورای حکام دانست.بسیاری از کارشناسان پرونده 
هســته ای ایران معتقدند که اساساً مخاطب گزارش رافائل 
گروســی درباره ایران، نه شورای حکام بلکه مقامات رژیم 

صهیونیستی بوده است؛ چرا که متن، لحن و محتوای این 
گزارش به هیچ عنوان فنی نیست و صرفا حالت یک بیانیه 
سیاســی را دارد. الوروف وزیر امور خارجه روســیه تاکید 
کــرد در مذاکرات برجام آمریکا تمــام تالش خود را برای 
گرفتن امتیاز بیشتر از ایران به کار گرفتند.نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی ضمن اشاره به این که مذاکرات 
وین از ۱۰ مارس دچار وقفه شــده تاکید کرد، اکنون توپ 
در زمین واشــنگتن است.ســخنگوی وزارت خارجه چین 
گفت این کشــور از حل مســائل پادمانــی باقی مانده بین 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی و ایران از طریق گفت وگو 

و رایزنی حمایت می کند.
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیســتی مدعی شد که ایران 
اســنادی محرمانــه را از آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
»ربــوده« و از آن هــا بــرای »دور زدن« تحقیقــات این 
 نهــاد بین المللی بر روی برنامه هســته ای ایران اســتفاده 

کرده است!
در این میان هوک نماینده ســابق آمریــکا در امور ایران 
در مصاحبه ای تفصیلی، ضمن حمایت از اســتراتژی فشار 
حداکثری علیه جمهوری اســالمی ایران، به رئیس جمهور 
کنونی آمریکا توصیه کرد که مرگ توافق هسته ای را اعالم 
و از طرح  جایگزین برای مقابله با ایران استفاده کند.وزارت 
امور خارجه فرانســه نیز از ایران خواســت فورا به سواالت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای 

گذشته خود پاسخ دهد.
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وبگاه نزدیک به نهادهای جاسوسی رژیم موقت صهیونیستی نوشت: پایگاه مخفی 
ایران مجهز به پهپادهای قدرتمند تهدیدی علیه تل آویو است.

نمایــش پایگاه مخفی پهپادی ارتش جمهوری اســالمی ایــران در دل کوه های 
زاگرس در رســانه های رژیم موقت صهیونیستی کماکان بازتاب دارد به طوریکه 
یکی از رسانه های وابسته به نهادهای جاسوسی این رژیم در مطلبی در این زمینه 
نوشــت، ایران با نمایش قدرت، در یک پایگاه پهادی مخفی در کوه زاگرس ۱۰۰ 
فروند پهپاد عرضه کرد. وبگاه »دبکا فایل« در این زمینه نوشت، گروه منتخبی از 
خبرنگاران ایرانی روز شنبه، 2۸ مه، بیش از صد فروند  پهپاد نظامی دیدند. این 
گروه از خبرنگاران به مدت ۴۵ دقیقه با چشمان بسته به سوی یک پایگاه مخفی 
در اعمــاق کوه های زاگرس ایران پرواز کردنــد. پس از این فرود، این گروه مورد 
استقبال سرلشکر »عبدالرحیم موســوی« فرمانده کل ارتش ایران قرار گرفتند. 
سرلشکرعبدالرحیم موســوی به آنها گفت: »شکی نیست که پهپادهای نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران قدرتمندترین در منطقه هستند. توانایی ما برای 

ارتقای پهپادها غیرقابل توقف اســت.« این وبگاه وابســته به سازمان جاسوسی 
موساد به مکان این پایگاه در اعماق زمین اشاره کرد و نوشت که اکثر این پهپادها 
به موشک های »قائم-۹« که برابر با موشک های هلفایر آمریکایی هستند، مسلح 
بودند. این وبگاه به نقل ازمنابع خود مدعی شد که )رژیم( اسرائیل از مدت ها قبل 
از طرح ایران برای اســتفاده از پهپادهای بدون سرنشــین برای یک حمله بزرگ 
آگاه بوده اســت.منابع رسانه ای روز دوشنبه از آماده باش یگان های پدافند ارتش 

رژیم موقت صهیونیستی از بیم حمالت نیروهای مقاومت خبر دادند.
به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«  یگان های پدافند هوایی )رژیم( اسرائیل به دلیل 
نگرانی از اینکه ایران ممکن است در پاسخ به ترو شهید »صیاد خدایی« حمله ای 
انجام دهد، خود را تقویت کرده اند.  مقامات امنیتی رژیم موقت صهیونیســتی از 
حمله موشــکی یا انتحاری گروه های تحت حمایت ایران در لبنان و ســوریه بیم 
دارند و ســامانه های مختلــف پدافند هوایی از جمله »گنبــد آهنین« در حالت 

آماده باش قرار گرفته اند.  فارس

دبکا فایل:

رونمایی از پایگاه سری پهپادی نمایش قدرت از سوی ایران بود

وقتی آقای مدیر کل آژانس قدردان حسن نیت ایران نیست  

روخوانی گروسی از گزارش آمریکایی-صهیونیستی

شرکت تعاونی مسکن مهر ۲ در حال تصفیه شماره ثبت ۷۷۶
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(

مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر ۲رباط کریم در 
ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1401/3/22  واقع در رباط کریم بلوار امام خمینی فرهنگسرای 
معلم برگزار می گردد. از اعضای محترم دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه شرکت کنند.
عضو اصلی حق اخذ وکالت از 3 عضو را دارد . در غیر این صورت حق وکالت از یک عضو 

را دارند.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایستی به همراه نماینده خود حداکثر 4۸ ساعت قبل 
از مجمع در محل تعاونی حاضر شوند حضور وکیل و موکل با ارائه کارت شناسائی الزامی است 

تا پس از تایید وکالتنامه برگه ورود به مجمع را دریافت دارند 
دستور جلسه:

1. گزارش هیئت تصفیه
2. تمدید یا انتخابات اعضای هیئت تصفیه 

3. ارائه گزارش تعیین قیمت واحدها توسط کارشناس رسمی دادگستری
4. تصویب حقوق هیئت تصفیه جدید و تصمیم گیری در خصوص هزینه های جاری وبودجه 

سال جاری
۵. اخطار و تعیین تکلیف اعضایی که بابت اخذ دفترچه اقساط بانک مسکن اقدام نمی کنند

۶. تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29

سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران درباره علــل توقف مذاکرات گفت که مکث در 

مذاکرات وین به خاطر بی پاسخی آمریکاست.
ســعید خطیب زاده در آغاز نشســت خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارخل 

گفت در این ارتباط تصریح کرد : ما داغدار این حادثه در تمام ایران هستیم .
این دیپلمات ارشد کشورمان درباره اظهارات رابرت مالی نماینده آمریکا در امور 
ایران مبنی بر این که شــانس رســیدن به توافق در حد پایین اســت و اظهارات 
مقامات فرانسه در این خصوص و اتفاقات اخیر از جمله ترور شهید صیاد خدایی 
این که آیا این ها به معنای به بن بســت رسیدن توافق است؟ نیز گفت: اظهاراتی 
که برخی مقامات آمریکایی با طراحی و یا پاســخ به داخل خود مطرح می کنند 
مالک ما برای اظهارنظر نیســت. در حوزه مذاکرات وین کنش ما کامال روشــن 

است و واکنشی به اظهاراتی که با مصارف داخلی بیان می شود نداریم.
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: آنچه برای ما مهم است پیام هایی است 
که از مجاری مرســوم بین ما و آمریکا در حال رفت و برگشــت است و ایران در 
آن مســیر ابتکارات خود را ارائه کرده اســت. رفت و برگشت هایی بوده و آمریکا 
پاســخ های مورد انتظار را نداده است. اگر آمریکا از تذبذب در رفتار فاصله بگیرد 
و تصمیم سیاســی را بگیرد و اعالم کند بن بستی نیست و می توان گفت درصد 

باقیمانده از توافق را نهایی کرد.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: االن مکث در گفت وگوها به دلیل بی پاسخ گذاشتن 
ابتکاراتی اســت که ایران و اروپا دادند و باید ببینیم چه زمانی آمریکا می خواهد 

تصمیم خود را اعالم کند.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بیان کرد: این گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفت وگوهای ایران و آژانس نیست. 
بعــد از توافقی که بین ایــران و آژانس در تهران انجام شــد به صورت مکتوب 
ایران پاســخ هایی را به آژانس داشت و چند دور مفصل نشست حضوری بود که 

پاسخ های فنی و ارائه مستندات از سوی ایران صورت بگیرد. این گزارش همانی 
اســت که گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم گفت وگوهای ایران و آژانس 
به صورت شتاب زده اعالم کرد. وی ادامه داد: این گزارش از همان موقع و حتی 
قبل از نشست ایران و آژانس جمع بندی شده بود و به نظر می رسد شتاب زدگی 
در این جمع بندی وجود دارد. گزارش منصفانه نیســت. بیم این می رود فشــار 
صهیونیست ها و برخی طرف ها باعث شده مسیر گزارش از فضای فنی به سیاسی 

برود و امیدواریم این مسیر اصالح شود.
ســخنگوی وزارت خارجــه درباره احتمال صــدور قطعنامه در شــورای حکام 
آژانــس گفت: آژانس باید حداکثر دقت را می کرد که در مســیر فنی و آنچه در 
اساسنامه آمده خارج نشــود. متاسفانه عناصری مثل رژیم جعلی اشغالگر قدس 
همواره تالش کردند هر گاه ابتکاری بوده و نزدیک به یک تحول شــدیم شــاهد 
رفتارها و مداخالت آنها و سوءاســتفاده و جاسوسی از آژانس بودیم و خرابکاری 
و دســت بردن از اســناد بودیم. آژانس دقت کند مســیری که به سختی آمدیم 
به راحتی تخریب نکند.خطیب زاده در پاســخ به ســؤالی اظهار داشت: آنچه در 
رســانه های آمریکایی و غربی با طراحی گفته می شــود از تاکتیک های قدیمی 
اســت که موضوع جدیدی نیســت. آن چه بین ایران و آمریــکا در حال مذاکراه 
است موضوعاتی است که مرتبط با چرخه انتفاع اقتصادی ایران و باز کردن همه 
اجزای فشــار حداکثری آمریکا. در موضوع FTO برجســته سازی از سوی رژیم 
صهیونیستی و برخی رســانه های آمریکایی صورت گرفت و از آن زمان پاسخ ما 

روشــن بوده که فروکاستن آن به این موضوع، موضع ایران نیست. برای ما آنچه 
نهایت این توافق باید به دست بیاورد انتفاع قطعی مردم ایران است. اگر در انتفاع 
قطعی مردم ایران برخی موضوعات گنجانده شود فقط در میز مذاکرات و تصویر 
نهایی کــه از توافق در ذهن خود داریم و حداکثرهــا و حداقل هایی که تعریف 
کردیم و خطوط قرمز خود را گفتیم و لذا این رفت و برگشــت ها انجام می شود.
وی گفــت: آمریکا فرار به جلو می کند و بلینکــن فکر می کند مردم دنیا و ایران 
متوجه سرکشی های آمریکا نیستند. آمریکا بزرگ ترین برهم زننده تجارت آزاد و 
قواعد معمول در حوزه  بانکی، سرمایه گذاری و مراودات است. بلینکن باید بداند 
وقت و فصل این گذشــته که کشورش به تنهایی بر دنیا قواعد داخلی خود را بار 
کنند. کشورها کنشگر هســتند و از منافع خود دفاع می کنند. آمریکا باید بداند 

پاسخ از سوی کشورهای مستقل گرفته می شود.
وی درباره هتک حرمت رژیم صهیونیســتی به مســجداالقصی هم بیان کرد: هر 
بار به یک بهانه رژیم اشغالگر قدس تچاوزگری نسبت به مردم فلسطین را انجام 
می دهد و چیز جدیدی نیست ولی سکوت مجامع بین المللی آزاردهنده شده این 
رژیم بر این موضوع حســاب کرده که این تعدی ها را برای جهان اســالم عادی 
کند و همه باید دســت به دســت بدهند و این رژیم را نسبت به تعدی های خود 

پاسخگو کنند.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤالی اظهار داشت: آمریکا در حالی که 
پیام می فرســتد و می خواهد به دنیا نشــان دهد که می خواهد به برجام برگردد 
و یک بار دولت متعهد در حقوق بین الملل باشــد همه اجزای فشــار حداکثری 
شکســت خورده بر علیه مردم ایــران را ادامه می دهد. ما بــا یک طرفی روبرو 
نیســتیم که تصمیم و صدا و رفتار واحد داشته باشد و این کار مذاکرات وین را 
ســخت، پیچیده و کند کرده است.وی گفت: این که پنجره فرصت تا ابد باز باشد 
هــم ما می دانیم هم آمریکا و هم اروپا می داننــد که این پنجره فرصت تا ابد باز 

نخواهد ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 مکث در مذاکرات وین 
به خاطر بی پاسخی آمریکاست

 پیام امیرعبداللهیان
 به هریس درباره 

گروه شورشی در کاخ سفید 
وزیر امور خارجه گفت: به وزیر خارجه ای که در نشســت 
مونیخ حامل پیــام از آمریکا برای مذاکره مســتقیم بود، 
گفتم که به »کامال هریس« بگویید که اگر قرار باشد گروه 

شورشی در کاخ سفید حاکم شود، به ما بگویید.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران دیروز در نشســت هم اندیشی ساالنه مرکز مطالعات 
سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه همزمان با سالگرد 
ارتحــال ملکوتی حضرت امام خمینــی )ره( تحت عنوان 
»سیاســت خارجی متوازن در مکتب امام خمینی )ره( « 

شرکت کرد.
وی طی سخنانی سالگرد ارتحال تمام راحل را تسلیت گفت 
و در راستای دکترین سیاست خارجی دولت سیزدهم، به 

ذکر چند نکته در ارتباط با این دکترین و اندیشه های امام 
)ره( در سیاســت خارجی اشــاره کرد و گفت: در اندیشه 
سیاســی امام از زمانی که مخالفت با کاپیتوالسیون مطرح 
شــد بحث نفی سلطه  گری و ســلطه پذیری بود و این در 

چهار دهه گذشته به خوبی مدیریت شد.
وزیر خارجه گفت: موضوع نه شرقی و نه غربی در کشور با 
تحلیل و نقدهایی روبرو شده است. منظور ما نه انزواطلبی 
و نه دوری از شــرق و غرب است. بعد از اینکه رویکرد نگاه 
به آســیا با اولویت همســایگان را اتخاذ کردیم، نقدهایی 
مطرح شــد که شما کشــور را به ســمت چین و روسیه 
می برید. بعد از جنگ اوکراین در ســفری که به روســیه 
داشتم به صراحت مواضع ایران را برای الوروف بیان کردیم 
که در سیاست خارجی مستقل و براساس منافع ملی خود 
عمل می کنیم و گفتیم در مسیر منافع ملی کشور با هیچ 

طرفی تعارف نداریم. 
امیرعبداللهیان بیان کرد: به هیچ وجه هیچ خدشــه ای به 
نگاه اصولی که در اندیشــه امام پایه ریزی شــد، به وجود 
نیامد و سیاســت نه شرقی نه غربی برقرار است. زیر سلطه 

غرب و شرق نخواهیم رفت، ولی براساس منافع  خود با هر 
دو طرف ارتباط خواهیم داشــت.رئیس دستگاه دیپلماسی 
خاطرنشــان کرد: یکی از موضوعاتی که امام )ره( در سیره 
عملی خــود در توصیه ها به دســتگاه سیاســت خارجی 
داشتند، پایبندی به تعهدات بین المللی است. آمریکایی ها 
در مذاکراتی که بخش وین آن مکثی در آن ایجاد شــده، 
گفتگوها از طریق پیام ها که موضوع اصلی آن تحریم های 
آمریکاســت، مذاکرات ما از طریق مورا جریان دارد، کمتر 
هفته ای است که یک یا دو پیام بین ما و آمریکا برای رفع 
ابهامات رد و بدل نشــود. وقتی من در مونیخ بودم مقامات 
ارشــد آمریکا عالقه مند بودند گفتگوی مســتقیمی با من 
داشته باشــند که بتوان فضای پیش آمده در مذاکرات را 

رفع کنیم و به جلو ببریم.
وی گفت: ما باید در عمل شاهد تغییر رفتار آمریکا باشیم. 
بــه وزیر خارجه ای که حامل پیام بود گفتم که چرا شــما 
مکــرر می گویید تعهد نمی دهیم، دولــت بعدی اجرا کند 
گفتــم به »کامال هریس« بگویید که اگر قرار باشــد گروه 
شورشــی در کاخ ســفید حاکم باشــد، به ما بگویید. وی 

گفت: دولت قبلی برجام را پذیرفت، ولی دولت جدید هیچ 
وقت نگفت ما برجــام را نمی پذیریم و درباره توافق جدید 
صحبت کنیم. برخی منتقدان ما می گویند چرا میخواهید 
 بــه برجام برگردید. پاییندی به تعهدات در دســتورکار ما 

قرار دارد.
وی افزود: در حوزه مشــی حضرت امام می گویم برای ما 
در حوزه سیاســت خارجی انگیــزه و فرصت قوی را ایجاد 
کرده و مســیر بزرگی را ایجاد کرده که ایران می تواند بر 
پایه اســتقالل منافع ملی خود را پیش ببرد. امروز بعد از 
چهار دهه همه اندیشمندان بر این مسئله تاکید دارند که 
آزادســازی قدس از موضوعات مهمی بود که در نگاه امام 

ادامه یافت.
امــام درباره روابط خوب با همســایگان جملــه ای را در 
وصیتنامــه دارند که وصیتمن به وزرای خارجه آن اســت 
که مسئولیت شما بســیار زیاد است چه در تحول وزارت 
خارجه و سفارتخانه ها و سیاست خارجی، حفظ استقالل 
و روابط حســنه با دولتهایی که قصد اشغال را ندارند، در 

دستورکار باشد.  ایرنا


