
گسترش روابط  ایران و امارات
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و امارات 

به صورت تلفنی گفتگو کردند. 
در تمــاس تلفنــی حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان و شیخ عبداهلل بن زاید آل 
نهیان، وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی 
امــارات متحده عربی، آخرین تحوالت مناســبات 
دوجانبــه و بین المللی مورد رایزنــی قرار گرفت. 
امیرعبداللهیان گفت: توســعه و گسترش روابط با 
کشورهای همســایه، از جمله با امارات مورد توجه 
ماســت.وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی تهران 
را برای برگزاری نشست مشترک تجار و بازرگانان 
ایران و امارات اعالم کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان در بخشــی از این گفت وگوی تلفنی، 
رویکرد غیر ســازنده آمریکا و برخی کشــورهای 
اروپایی در قبال اغتشاشــات اخیر در ایران و سوء 
استفاده سیاســی و ابزاری از نهادهای بین المللی 
ماننــد حقوق بشــر را قویا مورد انتقــاد قرار داد.

وزیر خارجه امــارات برای برگزاری نشســت های 
کمیســیون مشــترک و کمیته تجــار و بازرگانان 
 ایران و امارات و گسترش مناسبات دوجانبه اعالم 

آمادگی کرد.  تسنیم 

رد ادعای اوکراین 
رهبر شــبه جزیره کریمه اعالم کرد، خبر منتشره 
توسط شــورای امنیت ملی و دفاع اوکراین مبنی 
بر کشته شدن تعدادی از مستشاران ایرانی در این 

منطقه روسیه، جعلی است.
 ســرگئی آکســیونوف، رهبر شــبه جزیره کریمه 
اعالم کرد: خبر منتشره توسط شورای امنیت ملی 
و دفاع اوکراین مبنی بر کشــته شــدن تعدادی از 
مستشــاران ایرانی در این منطقه روســیه، جعلی 
است.آکســیونوف درباره این ادعا گفت: فوق العاده 
مزخرف اســت . به ســختی می تــوان گفت که 
این چیســت؛ تاثیر مشــروب خواری، مواد مخدر، 
اســکیزوفرنی یــا حماقت معمولی کــه مخاطبان 
غربی را هدف گرفته که با خوشــحالی به هر قصه 
و افســانه ای از رژیم کی یــف گوش می دهند.هر 
چه صندلی که این رژیم روی آن می نشیند بیشتر 
تکان بخورد، این داستان ها فوق العاده تر و با خیال 

پردازی بیشتری خواهند بود.  ایسنا

قطعانه آژانس بی موقع بود
نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین 
در گفت وگویی با »نابهنگام« تلقی کردن قطعنامه 
اخیر شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
علیه ایران، گفت که این اقدام »حداقل موقتا« روند 

مذاکرات وین را تضعیف می کند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللــی در وین در بخشــی از گفت وگو با این 
خبرگزاری با انتقاد از قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی علیه ایران گفت: 
این قطعنامه بســیار نابهنگام بود. ماه هاست که در 
مذاکرات احیای برجام]توافق هســته ای[ در وین 
اتفاقی نیفتاده است و این عمدتا به خاطر انتخابات 
میان دوره ای آمریکاست.اولیانوف در ادامه گفت: با 
توجــه به این که انتخابات به پایان رســیده، وقت 
آن اســت دوباره گرد هم بیاییــم و ماراتن مذاکره 
را کامل کنیم، تمامی شــرایط برای این کار فراهم 
اســت.او افزود: ]رویکرد[ ایران ســازنده اســت و 
مذاکره کننــدگان غربــی هم ایــن را می دانند اما 
به جــای نهایی کردن توافــق، قطعنامه ای را ارائه 
می کنند که حتما یــا حداقل موقتا روند مذاکرات 

وین را تضعیف می کند.  ایرنا

هشدار به بایدن 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه از رئیس جمهور 
آمریکا که مدعــی آزاد کردن زنان ایرانی شــده، 
پرســید: آیا در تحریم حداکثری شــما علیه ملت 

ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنی بودند؟ 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
توئیتــی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه جو 
بایدن رئیس جمهور آمریــکا درباره اوضاع داخلی 
ایران نوشــت: رئیس جمهور رژیمی که بیش از ۴۰ 
سال در دشمنی و بیرحمی علیه ملت ایران سنگ 
تمام گذاشــت و در  تروریســم اقتصادی  و تحریم 
حتی بــه کودکان بیمار پروانــه ای هم رحم  نکرد، 
مدعی اســت »ما در کنار زنان ایران هستیم«.وی 
از بایدن پرسید:  به راستی آیا در تحریم حداکثری 
شما علیه ملت ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنی 

بودند؟!  فارس

 برنامه ای برای قطع رابطه دیپلماتیک 
با ایران نداریم

اتحادیه  مســئول سیاســت خارجی  ســخنگوی 
اروپا با تکرار ادعای مشــارکت ایران با روســیه در 
جنــگ اوکراین و مســائل حقوق بشــری تصریح 
کــرد که اتحادیه اروپا برنامــه ای برای قطع روابط 
 دیپلماتیــک بــا ایران نــدارد و بــاب گفت وگو را 

باز نگه می دارد.
پیتر استانو در نشست خبری ، تعامل را جز ذات و 
»دی ان ای« اتحادیه اروپا توصیف کرد که می تواند 
بعنــوان عاملی بــرای حل مشــکالت عمل کند.

سخنگوی جوسپ بورل گفت: به پوتین نگاه کنید؛ 
او بدترین جنایــات علیه بشــریت را مرتکب می 
شــود، با این حال ما همچنان کانال های ارتباطی 
با روســیه را باز نگه می داریم تا مطمئن شویم که 
پیام ها منتقل می شــود؛ از این طریق نگرانی های 
خود را مطرح و سعی می کنیم او را به تغییر رفتار 

سوق دهیم.  ایرنا

اخبــــار گزارش

دولتمـردان  آلمـان کـه عامـل دو جهانـی و قتل عـام دهها 
میلیـون نفـر در ایـن جـگ اروپایـی بـوده انـد ایـن روزهـا 
ژسـت های حقـوق بشـری علیـه ایـران می گیرنـد در حالی 
کـه پـس از گذشـت یـک دهـه هنـوز به این سـوال پاسـخ 
نداده انـد کـه چگونه مـروه شـروینی بانوی جوان مسـلمان 
چگونـه در دادگاه آلمـان بـا چندیـن ضربـه چاقـو از پـای 
درآمـد.  جهـان فرامـوش نکرده اسـت که مروی شـروینی 
در سـال 2۰۰9 چگونـه در دادگاه آلمـان مدعـی حقـوق 
بشـر بـا ضربـات چاقـوی یـک نژادپرسـت از پـای درآمـد 
و پلیـس نیـز هیـچ اقدامـی نکـرد و سـران آلمـان نیـز از 
محکـوم کـردن آن خـودداری کردنـد. حـال این کشـورد 
حقـوق  ژسـت های  بـوده  جهانـی  جنـگ  دو  عامـل  کـه 

می گیـرد.   بشـری 
حسـین امیـر عبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه ایـران بـه 
اظهـارات وزیـر خارجـه آلمـان در نشسـت ویـژه شـورای 
حقـوق بشـر سـازمان ملـل کـه امـروز بـا موضوع بررسـی 
تحـوالت اخیـر در ایـران برگـزار شـده بود، واکنش نشـان 
داد. امیـر عبداللهیـان در صفحـه توییتـر خـود در ایـن 
ارتبـاط نوشـت:»رژیم برلیـن، به عنـوان تامین کننده اصلی 
سـالح شـیمیایی صـدام علیه مـردم ایران و دیگـر فرصت 
طلبـان ، سالهاسـت بـا تحریم هـای ناعادالنه و غیرانسـانی 
انجـام داده انـد.    را  نقـض گسـترده حقـوق بشـر  خـود، 
اکنـون آنها ریاکارانه از سـازوکارهای "حقوق بشـر" سـوء 
اسـتفاده مـی کننـد تا بیشـتر از قبـل اقدامـات ضدحقوق 
بشـری را علیـه مردم مـا انجام دهنـد، و همه اینهـا به نام 

"همبسـتگی" دروغیـن بـا ایرانیان.«
نماینـده کشـورمان در نشسـت ویـژه شـورای حقوق بشـر 
در ژنـو در سـخنانی در واکنـش بـه قطعنامـه ضـد ایرانی 

ایـن  آلمـان در  امـور خارجـه  وزیـر  و سـخنان سـخیف 
نشسـت، گفـت: مـی خواهم بـه وزیـر خارجه رژیـم آلمان 
کـه امـروز در نمایشـی کـه خودشـان علیه ایـران طراحی 
کردنـد و سـخنرانی طوالنـی علیه کشـورم داشـت، توصیه 
کنـم کـه توجه خـود را به هـزاران معترض مسـالمت آمیز 
در خیابان هـای آلمـان معطـوف کنـد که خواهـان عدالت 
و  پلیـس  بـا خشـونت  ولـی  بیشـتر هسـتند،  اجتماعـی 
نیروهـای امنیتـی سـرکوب می شـوند.فروزنده عضو هیات 
ایرانـی خطـاب بـه وزیـر خارجـه آلمـان همچنیـن گفت: 
خانـم وزیـر! همـان زنـان و دختـران ایرانی که ایـن روزها 
بـرای شـما مهمتـر از مـردم خودتـان شـده اند، همچنـان 
قربانـی  کـه  هسـتند  خـود  عزیـزان  رنـج  و  درد  شـاهد 
و  یکجانبـه  تحریم هـای  و  شـما  شـیمیایی  سـالح های 
تروریسـم هسـتند. بـه دلیـل سـابقه وحشـتناک حقـوق 
صالحیـت  آلمـان  دوم،  جهانـی  جنـگ  زمـان  از  بشـر، 
صحبـت در مـورد حقـوق زنان و دختـران ایرانـی را ندارد. 
زنـان و دختـران آلمانی، آمریکایـی، فرانسـوی، بریتانیایی 
از خشـونت  عـاری  و  زندگـی شایسـته  و  آزادی  سـزاوار 

. هستند
ایـن دیپلمـات ارشـد ایرانـی درخصـوص قطعنامـه ضـد 
ایرانـی ارائـه شـده از سـوی آلمـان بـه ایـن نشسـت نیـز 
گفـت: ایـران قطعنامه این نشسـت را که مبتنـی بر فریب 
و دروغ اسـت، قویـاً رد مـی کنـد و آن را یـک حرکـت 
سیاسـی مـی دانـد کـه مصـداق صریح تـالش برای سـوء 
اسـتفاده از شـورای حقـوق بشـر بـه عنـوان ابـزاری برای 
دسـتیابی بـه اهداف کوته بینانه توسـط برخـی از مدعیان 

حقوق بشـر اسـت.
وی افـزود: ایـران معتقـد اسـت که ایـن قطعنامـه ماهیت 

کامـاًل جانبدارانـه دارد و منعکـس کننـده واقعیـت هـای 
علیـه  تروریسـتی  حملـه  چندیـن  بـه  و  نیسـت  ایـران 
مـردم ایـران در جریـان ناآرامی هـای اخیـر اشـاره نکـرده 
و از محکـوم کـردن ایـن حمـالت تروریسـتی خـودداری 
کـرده اسـت و در واقـع دارد از خشـونت و نفـرت حمایـت 
مـی کنـد و بـه آن دامـن مـی زنـد و جنایـات و اعمـال 
خرابکارانـه توسـط آشـوبگران را بـه عنوان اقدامـات صلح 

آمیـز معرفـی مـی کند.
نماینـده کشـورمان افـزود: ایـران ضمـن رد ادعاهـا مبنی 
بـر اینکـه شـورش های اخیـر ماهیـت جنسـیتی و زنانـه 
سیاسـتی  امینـی،  مهسـا  خانـم  فـوت  از  پـس  دارنـد، 
پاسـخگو و مسـووالنه از جمله بـا ایجاد چندین مکانیسـم 
تحقیقاتـی و بازکـردن پرونـده قضایـی را در پیـش گرفت. 
عضـو هیـات ایـران بـا اشـاره بـه نقـش کشـورهای غربی 
در اغتشاشـات، گفـت: تجمعـات مسـالمت آمیـز در ایران 
بـه دلیـل کارزار گسـترده رژیـم آلمـان، آمریـکا، انگلیس 
و فرانسـه علیـه مـردم ایـران، بـه شـورش تبدیـل شـد. 
میـزان خشـونت شـدید اغتشاشـگران علیـه شـهروندان و 
نیروهـای مجـری قانـون قابـل توصیـف نیسـت. تنهـا در 
سـه روز در هفتـه گذشـته در جریان اغتشاشـات، ۴۴ نفر 
از مامـوران انتظامـی و شـهروندان عـادی از جملـه کیـان 
پیرفلـک کـودک 9 سـاله، در 9 شـهر توسـط تروریسـت 
هـا و اغتشاشـگران شـهید یـا مجـروح شـدند که ایـن امر 
مویـد ماهیـت خشـونت آمیـز ایـن اعتراضات بـه اصطالح 

صلـح آمیز اسـت.
معـاون امـور بین الملـل قـوه قضائیـه و دبیـر سـتاد حقوق 
بشـر جمهوری اسـالمی ایران نسـبت به برگزاری نشسـت 
ویـژه شـورای حقـوق بشـر در مـورد ایـران واکنش نشـان 

قـوه  بین الملـل  امـور  معـاون  غریب آبـادی،  کاظـم  داد. 
قضائیه و دبیر سـتاد حقوق بشـر جمهوری اسـالمی ایران 
در واکنـش به برگزاری نشسـت ویژه شـورای حقوق بشـر 
در مـورد ایـران و اظهـارات وزیـر امـور خارجـه آلمـان در 
ایـن نشسـت، با انتشـار یـک رشـته توییت نوشـت: »وزیر 
امـور خارجـه رژیـم آلمان امروز یـک بیانیـه فریبکارانه در 
شـورای حقـوق بشـر ارائـه کـرد. آلمـان، همـان کشـوری 
اسـت کـه رژیـم صـدام را بـه سـالح شـیمیایی مجهـز 
کـرد و موجـب گردیـد ۱۳ هـزار نفـر، از جملـه کـودکان 
و زنـان و از جملـه در شـهر کردنشـین سردشـت، جـان 
 خـود را از دسـت بدهنـد و بیـش از یکصـد هـزار نفـر نیز 

مجروح شوند.
از  را  ایرانیـان  بشـر  آلمـان کـه همچنـان حقـوق  رژیـم 
طریـق تحریـم های غیـر انسـانی یکجانبه نقـض می کند 
و بـا سـابقه سـیاه خـود در همدسـتی بـرای تـرور شـهید 
سـلیمانی، بایـد بـه سیاسـت فریبکارانـه و مزورانـه خـود 
در حـوزه حقـوق بشـر پایـان دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت 
وزیـر خارجـه آلمـان در توییتـی بـه تصویـب قطعنامـه 
ضدایرانـی در شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل واکنش 
نشـان داد.آنالنـا بربوک، وزیـر خارجه آلمـان در توییتی با 
انتشـار عکسـی از کشـورهایی کـه بـه قطعنامـه ضدایرانی 
در شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل رای داده بودنـد، 
نوشـت: مـا ایـن محکومیـت را در شـورای حقـوق بشـر 
پیـش  بردیـم و حامیانـی بـرای آن دسـت و پـا کردیـم؛ 
بـدون آنکه مطمئن باشـیم ایـن قطعنامه بـه رای اکثریت 
دسـت می یابـد. حـال نتیجه قطعی و مشـخص اسـت. وی 
مدعـی شـد، مـا بـرای تحقـق عدالـت بـرای مـردم ایـران 

هسـتیم. متحد 
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وقتی آلمان مدعی حقوق بشر علیه ایران می شود 

ژست های مزورانه عامل دو جنگ جهانی

وزارت امور خارجه در بیانیه ای ضمن محکوم و مردود خواندن قطعنامه شــورای 
حقوق بشــر، اعالم کرد: ایران تشــکیل هرگونه ســازوکار جدید برای بررســی 
موضوعات 2 ماه گذشــته را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشــور دانسته و 

مأموریت محوله در این باره را به رسمیت نمی شناسد.
وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران در بیانیه ای بــه تصویب قطعنامه 
ضد ایرانی در شــورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد واکنش نشان داد.در این 
بیانیه آمده اســت: وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران اقدام ضدایرانی 
گروه معدودی از کشــورهای غربی در تحمیل قطعنامه ای ضدایرانی به شــورای 
حقوق بشــر را قویا محکوم می کند. مایه تأسف بســیار است که شورای حقوق 
بشــر برای تأمین منافع کوتاه مــدت تعداد معدودی از کشــورها یک بار دیگر 
مورد ســوء استفاده قرار گرفته اســت.این بیانیه می افزاید: وزارت امور خارجه با 
ابراز تأســف مجدد از حادثه تلخ فوت مرحومه مهســا امینــی، یادآوری می کند 
کــه با فوت خانم امینــی، تمامی مقامات عالی رتبه جمهوری اســالمی ایران با 
نگاهی انســانی و پایبندی واقعی به حقوق بشر که ریشه در تعالیم دینی، قانون 
اساسی مترقی جمهوری اســالمی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، رویکردی 
مســؤوالنه را در خصوص این اتفاق ناگوار در پیش گرفتند و دولت نیز با تشکیل 
کمیته هــای تحقیقاتی متعدد و مکمل توســط نهادهای ذیربــط قانونی، تمام 
 مراحل این اتفاق و نتایج بررســی ها را به صورتی شفاف در اختیار افکار عمومی 

قرار داده است.
وزارت خارجه در این بیانیه تأکید کرده است:  بی تردید اقدام رژیم آلمان و سایر 
بانیان نشســت ویژه شورای حقوق بشــر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف 
سیاســی چند بعدی بوده اســت. یادآور می شــود که مبنای کار شورای حقوق 
بشــر بر همکاری، گفت وگو و کمک به دولت ها برای ارتقای حقوق بشــر است و 

جمهوری اســالمی ایران نیز در مدت ۱۶ ســال اخیر از زمان تشکیل این شورا 
و برغم بســیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه و حتی مغرضانه گروهی از 
کشــورها در شورا، همواره بر مشارکت سازنده تأکید داشته و عمیقا معتقد است 
اعضــای جامعه بین المللی تنها با گفت وگو، همکاری و تبادل تجربه می توانند به 

ارتقای حقوق بشر کمک کنند.
شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه »وضعیت 
حقوق بشــر در ایران« خوانده شــده را امشب به تصویب رســاند. این قطعنامه 
بــا 2۵ رأی موافــق، ۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رســید. چین، 
پاکســتان، اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنســتان به این قطعنامه رأی منفی دادند. 
بولیوی، برزیل، کامرون، ســاحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، مالزی، 
موریتانی، نامبیا، قطر، ســنگال، ســودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه مذکور 
رأی ممتنع دادند. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این شورا با ایجاد یک 
»هیأت حقیقت یاب« درباره ادعاها در خصوص »نقض حقوق بشر توسط ایران« 

در اغتشاشات اخیر است. 
در این نشست برخی کشورها همچون ونزوئال، زیمبابوه، پاکستان، چین و سوریه 
و روسیه این شورا را به پیشبرد »معیارهای دوگانه« متهم کردند. نماینده روسیه 
که به صورت غیرحضوری در این نشســت شرکت کرد طی سخنانی، قدرت های 

غربی را به استفاده سیاسی از موازین حقوق بشری متهم کرد و قطعنامه ای برای 
کمیته حقیقت یاب را بدون موافقت جمهوری اســالمی »غیرمشــروع« خواند و 
گفت: »مداخله در امور داخلی ایران پایان داده شود«.شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد امروز با وجود 2۱ رأی مخالف و ممتنع، یک قطعنامه ضدایرانی درباره 
آنچه »وضعیت حقوق بشر در ایران« خوانده شد، به تصویب رساند.این قطعنامه 
با 2۵ رأی موافق و 2۱ رأی مخالف و ممتنع )۶ مخالف و ۱۵ ممتنع( به تصویب 
رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری هستند که به 
این قطعنامه رأی منفی دادند.کشــورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، 
هند، اندونزی، قزاقستان، ماالوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، 

امارات و ازبکستان به قطعنامه رأی ممتنع داده اند.
 رابــرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امــور ایران از تصویب قطعنامه  ضد ایرانی 
در شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرده و به تکرار ادعاها علیه 
تهران پرداخته اســت.رابرت مالی در حساب کاربری خود در توییتر تصویب این 
قطعنامه را نشان دهنده »عزم جامعه بین المللی برای توجه به موارد جدی نقض 
حقوق بشــر« توصیف کرده است. اما ســخنگوی وزارت اقتصاد دولت سوئیس 
اعالم کرد که این کشــور همچون سابق از اعمال تحریم بر علیه ایران به تبعیت 
از اتحادیه اروپا خودداری می کند. مرندی مشــاور تیــم مذاکره کننده ایران در 
مذاکرات وین، در پی تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شــورای حقوق بشر، در 
صفحه توییترش نوشت: ســازمان ملل تحت سلطه رژیم هایی غربی است که در  
تســلیحات شیمیایی برای اســتفاده علیه ایران در اختیار صدام قرار دادند.وزیر 
خارجه آمریکا نیز با اشــاره به برگزاری جلســه ویژه شورای حقوق بشر سازمان 
ملل درخصوص ایران مدعی شــد که واشــنگتن به حمایت از مردم ایران ادامه 

خواهد داد.

نگاهی بر صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر 

 کالهبرداری سیاسی غربی
 که اعتباراخالقی برای موعظه ندارد

ســخنگوی وزارت خارجه به دولتمردان انگلیس توصیه 
کرد: توان خــود را به جای اتهام زنــی به ایران، صرف 
ایجاد ثبات در دولت خود، توجه به مطالبات گســترده 
مردم کشــورتان و رفع تبعیض و ستم علیه مهاجران و 

مسلمانان کنید.
 ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات 
متوهمانــه و مداخله جویانه وزیر خارجــه انگلیس در 
مــورد تحــوالت داخلی ایــران، حقوق ایــران در بهره 
برداری صلح آمیز از انرژی هســته ای و نقش منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان داد و این اظهارات 
 متوهمانــه و مداخله جویانه را به شــدت محکوم کرد 

و مردود خواند. 
، »جیمــز کلورلی« وزیر امور خارجه انگلیس بار دیگر با  
مداخله در امور داخلی ایران، اتهاماتی را علیه جمهوری 
اسالمی مطرح کرد.وزیر خارجه بریتانیا با انتشار پیامی 
در حمایت از اغتشاشات ایران، به ایران اتهام زد و نوشت: 
»رژیمــی که به طــور ظالمانه مردم خــود را در داخل 
خانه ســرکوب می کند، قطعاً تهدیدی برای دوســتان 
و همپیمانان ما در خارج است«.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه امروز در واکنش به این اظهارات مداخله جویانه 
اظهار داشــت: این اظهارات بی پایه و اســاس بخشی از 
کارزار سیاســی دشمنانه ای است که این کشور و برخی 
دیگر از کشورهای اروپایی تالش می کنند علیه جمهوری 
اسالمی ایران به پیش ببرند.وی افزود: انگلیس و برخی 
از کشــورهای اروپایی که می بایست به واسطه اقدامات 
ضد بشریشان علیه ملت ایران پاسخگو بوده و در مجامع 
بین المللی مسئول شناخته شوند، بی شک فاقد هرگونه 
صالحیــت اخالقی برای طرح ادعاهــا و اتهامات حقوق 

بشری علیه جمهوری اسالمی ایران هستند. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: انگلیس 
به جای طرح اتهامات تکراری و بی اساس در مورد نقش 
جمهوری اســالمی ایران در منطقه، بهتر است از تفرقه 
افکنی بین کشورهای منطقه و مشارکت در جنایت علیه 
بشریت به خاطر فروش های میلیاردی تسلیحات مرگبار 

به برخی مشــتریان منطقه ای، دست برداشته و صلح و 
ثبات منطقه ای را به خود کشــورهای منطقه بســپارد. 
کنعانی با بیان اینکه برنامه هســته ای جمهوری اسالمی 
ایران همواره کامال شفاف و صلح آمیز بوده، تصریح کرد: 
انگلیس که به واسطه همراهی با آمریکا در زمره ناقضان 
برجام است، در جایگاهی قرار ندارد که با اتهام زنی های 
بی اســاس، ماهیت برنامه هسته ای ایران را مورد تردید 

قرار دهد.
وزیر خارجه انگلیس همچنیــن در توئیتر درباره برنامه 
هســته ای ایران نوشــت: »ایران برنامه هسته ای خود را 
بیشتر توســعه می دهد و این شواهد بیشتری از خطری 
است که این رژیم برای امنیت جهانی دارد. ایران هرگز 
نباید به تســلیحات هســته ای دســت یابد«.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی بار دیگر ادعاهای بی اساس انگلیس 
درباره ارتباط پهپادهای ایرانــی با جنگ در اوکراین را 
تکذیب کرد و یادآور شــد: این طرف های غربی هستند 
که با گســیل تسلیحات گســترده به میانه این بحران، 
مرتبا فضا را برای حل و فصل سیاســی و مسالمت آمیز 

منازعه، تنگ تر می کنند.
وی در پایــان گفت: به حاکمــان لندن توصیه می کنیم 
توان خــود را به جای اتهام زنی به جمهوری اســالمی 
ایــران، صــرف ایجاد ثبــات در دولت خــود، توجه به 
مطالبات گسترده مردم این کشور و رفع تبعیض و ستم 
علیه مهاجران و مســلمانان کنند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه پیش تــر نیز در واکنش به اظهارات وزیر خارجه 
انگلیس درباره روزنامه نگاری آزاد در توئیتر نوشت: آقای 
وزیر، شما با این شعارهای دروغین، رسما از اتاق جنگ 
علیه ملت ایران حمایت می کنید. از ابتدای اغتشاشــات 
اخیــر در ایران، دولتمردان انگلیس نه تنها به حمایت از 
اغتشاشگران سخن گفتند بلکه اقدام به تحریم تعدادی 
از افــراد و نهادهای ایرانی نیز کردنــد که البته واکنش 
ایــران را به همراه داشــت و وزارت خارجه ایرلن نیز در 
این خقوص تعدادی از افراد و نهادهای انگلیســی را در 

فهرست تحریم ها قرار داد

هشدار تهران به لندن 

به جای اتهام زنی به ایران به مطالبات مردمتان توجه کنید
نمایندگی ایــران در نامه ای به اعضای شــورای امنیت 
اعالم کرد: ایران ضمن تأکید بر مســؤولیت دولت عراق 
بــرای کنترل موثر بــر ســرزمین و مرزهایش، مدارک 
معتبری را به مقامات این دولت و اقلیم کردستان درباره 
گروهک های تروریســت و  جدایی طلب در داخل خاک 

عراق، ارائه داده است.
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک اعالم کرد: پس از رایزنی های متعدد 
جمهوری اســالمی ایران با مقامات دولت عراق و اقلیم 
شــمال این کشــور، برای ایران گزینه ای جز استفاده از 
حق ذاتــی در جهت دفاع از خــود در چارچوب حقوق 
بین الملل با هــدف حفاظت از امنیــت ملی خود باقی 
نمانده و براین اســاس اخیــرا عملیات هایــی  را علیه 
گروهک های تروریســتی مستقر در منطقه اقلیم شمال 
عراق انجام داده است. نمایندگی دائم جمهوری اسالمی 
ایران نزد ســازمان ملل متحد با ارسال نامه ای، مواضع 
کشــورمان در مورد انجام عملیات نظامی علیه مقرهای 
تروریســت ها در شــمال عراق را برای اعضای شــورای 

امنیت این سازمان تشریح کرد.
نمایندگی کشــورمان تصریح کرد: برای سال ها جمهوری 
اسالمی ایران هدف حمالت گروهک های  تروریستی که 
در منطقه اقلیم کردستان عراق پایگاه دارند، بوده است. این 
گروهک ها اخیرا فعالیت های خود را تشدید کرده و از طرق 
غیرقانونی اقدام به انتقال مقادیر زیادی ســالح به داخل 
خاک ایران برای مسلح کردن گروهک های وابسته به خود 
که قصد عملیات تروریســتی دارند، کرده اند که در نتیجه 
ما شاهد افزایش تلفات انسانی، وحشیگری و تخریب اموال 
عمومی و خصوصی هســتیم.نمایندگی دائم ایران اضافه 
کرد: جمهوری اســالمی ایران ضمن تأکید بر مسئولیت 
دولت عراق برای کنترل موثر بر کل ســرزمین و مرزهای 
شناخته شده بین المللی این کشور، مدارک غیرقابل انکار 
و اطالعــات معتبری را به مقامــات دولت عراق و منطقه 
اقلیم کردســتان عراق در  مورد گروهک های تروریست و  
جدایی طلب که از خاک عراق برای برنامه ریزی، حمایت، 

ســازماندهی و اجرای اقدامات براندازانه و تروریستی علیه 
ایران سوءاستفاده می کنند، ارائه داده است.

نمایندگی کشورمان خاطرنشان کرد: در جریان چندین 
دور مذاکــره و رایزنی دوجانبه بــا مقامات دولت عراق و 
منطقه اقلیم کردستان عراق  از جمله دیدار اخیر مشاور 
امنیــت ملی عراق از تهران در تاریخ ســوم آبان ۱۴۰۱، 
ایران درخواســت کرد، افرادی که جنایات تروریســتی 
مرتکب شده، مسترد شده و در دادگاه های ایران محاکمه 
شــوند.همچنین مقرهای این گروهک های تروریستی و 
اردوگاه های آموزشــی آنها بسته شده و عناصر آنها خلع 
ســالح شوند. ایران همچنین بر ضرورت حضور نیروهای 
نظامــی عــراق در مرزهای بین المللی دو کشــور تاکید 
کرد. هیــأت عراقی با این درخواســت ها موافقت کرد و 
متعهــد به تدوین یــک چارچوب زمانی بــرای تکمیل 
خلع ســالح این گروهک های تروریستی شد.نمایندگی 
ایران افزود: متاســفانه تا امروز هیــچ اقدام موثری برای 
اجرای این توافق انجام نشــده است. براین اساس ایران 
موکدا خواستار اجرای توافق فوق الذکر است.نمایندگی 
کشــورمان در ســازمان ملل اضافه کرد: در این شرایط 
ایران گزینه ای جز اســتفاده از حق ذاتــی برای دفاع از 
خــود در چارچوب حقوق بین الملل به منظور حفاظت از 
امنیت ملی و دفاع از مردم خود نداشته و اخیرا عملیات 
نظامی و ضروری را علیه گروهک های تروریستی مستقر 
در منطقه اقلیم کردســتان عراق انجــام داد که با دقت 
برنامه ریزی و دقیقا محل های تروریست ها را هدف قرار 
داد. نمایندگــی ایران تصریح کــرد: ایران قویا متعهد به 
حل این مسئله با دولت عراق از طریق مکانیسم دوجانبه 
به عنوان بخشــی از جنگ جاری علیه تروریســم است. 
وزرای امور خارجه دو کشــور جمهوری اسالمی ایران و 
جمهــوری عراق در جریان مذاکرات خــود بر احترام به 
حاکمیت و تمامیــت ارضی عراق و همچنین بر ضرورت  
مقابله با تروریســم براساس مقررات بین المللی و اهمیت 
همــکاری دوجانبــه در مقابله با چالش های ناشــی از 

فعالیت های تروریستی تأکید کرده اند.

در نامه ای درباره حمله به مقر تروریست ها در شمال عراق تاکید شد

دفاع ایران از خود در چارچوب حقوق بین الملل


