
مراسم بزرگداشت شهید سپهبد 
سلیمانی در هرات 

مراس��م یادبود شهادت سردار قاس��م سلیمانی در 
هرات افغانستان برگزار شد و سخنرانان با اشاره به 
فعالیت های وی در این منطقه، آن ها را در راستای 

اندیشه و خط امام خمینی )ره( دانستند.
، در این مراس��م که در دفتر حزب نهضت اسالمی 
افغانستان در استان هرات برگزار شد؛ ابعاد فعالیت 
ها و مقاومت و فداکاری سپهبد سلیمانی در عراق، 
س��وریه و افغانس��تان بررس��ی ش��د و مورد توجه 
حاض��ران ق��رار گرفت.»وحیدالرحم��ن علی زاده« 
یکی از فع��االن مدنی هرات در ای��ن برنامه گفت: 
شهید سردار س��لیمانی برای حمایت از مجاهدین، 
ش��خصا قدم به قله های هندوکش و بابا گذاش��ت 
و دش��ت و دمن این س��رزمین را ب��رای حمایت از 
ملت افغانس��تان در نوردید.وی افزود: این س��ردار 
بزرگ در کنار شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی 
افغانس��تان و به نمایندگی از کشور دوست و برادر 
ایران به یاری افغان ها شتافته بود.در ادامه مراسم، 
سخنرانان حضور آمریکا در افغانستان را از نخستین 
روزهای حضورش��ان در این کشور یک توطئه برای 
کل منطقه عنوان و تاکید کردند: همین امر موجب 
شهادت احمدشاه مسعود شد و در زمان حضور آنها 
شمار زیادی از فرماندهان نامدار این کشور به گونه 

ای مرموز به شهادت رسیدند. ایرنا

آمادگی دوحه برای وساطت میان 
تهران و ریاض

نماین��ده وی��ژه وزیر خارج��ه قطر تاکی��د کرد که 
کش��ورش آماده میانجیگری بین ایران و عربستان 
اس��ت. مطلق القحطان��ی، نماینده وی��ژه وزیر امور 
خارجه قطر تاکید کرد که دوحه آماده میانجیگری 
میان ایران و عربس��تان و عربستان و ترکیه است و 
این اقدام در راستای حل منازعات منطقه است.وی 
طی یک س��مینار سیاس��ی خاطرنشان کرد: دوحه 
آماده وس��اطتت وکاهش تنش میان این کش��ورها 
اس��ت .القحطانی گف��ت: اگر از نظر این کش��ورها 
دوح��ه می تواند نقش میانجیگ��ری ایفا کند ما نیز 

آماده هستیم .  ایسنا

اخبار

صهیونیست ها همچنان 
در نقش پلیس بد 

در ادام��ه سیاس��ت نق��ش پلیس ب��د در حالی که 
آمریکا ادعای بازگش��ت به برجام س��ر می دهد، دو 
وزیر کابینه رژیم صهیونیستی و عضو حزب لیکود، 
به رئیس جمهور منتخب آمریکا هش��دار دادند که 
اش��تباهات دولت قبل درباره ای��ران را تکرار نکرده 
و ب��ا تهران مماش��ات نکند. در ادام��ه نگرانی های 
رژی��م صهیونیس��تی از احتم��ال بازگش��ت دولت 
»ج��و بای��دن« رئیس جمه��ور منتخ��ب آمریکا به 
توافق هس��ته ای و تعلیق مجدد تحریم های ایران، 
دو وزیر صهیونیس��ت درباره مماش��ات با تهران به 
بایدن هش��دار دادند.»تس��احی هانغبی« وزیر امور 
شهرک سازی ها در کابینه تل آویو طی مصاحبه ای با 
شبکه »کان نیوز« گفت: »مهمترین چیز این است 
که دولت آتی آمریکا را مجاب کنیم که اش��تباهات 
دول��ت ]باراک[ اوباما و س��ازش با ایرانی ها را تکرار 
نکند«.هانغب��ی ب��ا انتق��اد از رویک��ردی که دولت 
پیش��ین آمریکا درباره ایران داشت، ادعا کرد: »این 
فقط س��تیزه جویی و سرکشی ایران را افزایش داد. 

آنها این )رویکرد را( ضعف آمریکا می دانند«.
به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«، وی همچنین درباره 
حمله بامداد امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به 
سوریه نیز اظهار داشت: »ما نه این حمله و نه دیگر 
حمالت را گردن نمی گیریم. ایرانی ها از ]بشار[ اسد 
)رئیس جمهور سوریه( اجازه می خواهند تا آزادانه در 
س��وریه عمل کنند و آن را به نمونه حزب اهلل تبدیل 
نمایند. تمام ای��ن ]اقدامات[ هم برای جلوگیری از 
اقدام ما علیه برنامه هس��ته ای آنهاس��ت«. »یووال 
اش��تاینیتز« وزیر انرژی رژیم صهیونیس��تی نیز در 
مصاحبه با شبکه رادیویی »گاالتز« معروف به رادیو 
ارتش، گفت: »اسرائیل شدیداََ در حال انجام اقداماتی 
علیه ایران و تالش های آن برای دست یابی به سالح 
اتمی و اس��تقرار نظامی در س��وریه اس��ت«.بایدن 
چندی پیش در مصاحبه با روزنامه »نیویورک تایمز« 
ضمن تشریح مواضع خود برای ماه های اولیه دولت 
احتمالی اش، گفته بود هنوز بر س��ر موضع بازگشت 
به برجام،  به عنوان »نقطه ش��روعی برای مذاکرات 
آتی« و همچنین به ش��رط تبعیت مج��دد ایران از 

محدودیت ها ایستاده است.  فارس

گزارش

گزارش

به رغم همکاری های همه جانبه و تاکید جمهوری اسالمی 
بر حل فنی و دیپلماتیک مش��کالت ایجاد شده برای نفت 
کش کره ای اما، رویکرد نادرست و بعضا روخوانی سئول از 
روی دیکته هایی که بیش��تر به نوشته های بی منطق غربی 
ش��باهت دارد مانع از به نتیجه رس��یدن مذاکرات میان دو 

کشور شده است. 
ط��ی هفته های اخیر رواب��ط دیپلماتیک و اقتصادی ایران 
و ک��ره جنوبی در پی نقص فنی نفت کش کره ای درخیلج 
ف��ارس و عدم رویکرد دولتمردان کره برای رفع مش��کالت 
پیش آمده، روابط دو کش��ور را با چالش��هایی مواجه کرده 
اس��ت هر چند که دو کش��ور بر تالش ب��رای حفظ و ارتقا 
رواب��ط تاکید دارند اما روند مذاکرات در باب این نفت کش 
نش��ان می دهد که سئول برخالف آنکه در حوزه اقتصادی 
پیش��رفت های قابل توجهی داش��ته اما در حوزه سیاس��ی 
همچنان چش��م به دهان آمری��کا دارد. رویکردی که البته 
ب��ا وجود 32 ه��زار نیروی آمریکایی در این کش��ور و عدم 
استقالل نظامی آن، دور از انتظار نمی باشد چنانکه ژاپن و 
س��ایر کشورهایی که محصور نظامی آمریکا شده اند چنین 
سرنوش��تی دارند. اس��تقالل نظامی و دفاعی مولفه ای مهم 
در استقالل کشورهاست که نتیجه آن را در رفتارهای غیر 
اصول��ی و چال��ش برانگیز کره در روابط ب��ا ایران می توان 
مشاهده کرد. مس��ئله ای که موجب شده تا وزارت خارجه 
کره جنوبی ضمن تاکید بر شکس��ت ماموریت دیپلماتیک 
قائم مقام وزارت خارجه این کشور برای رفع توقیف نفتکش 
ک��ره جنوبی در آب های ای��ران اعالم کرد رایزنی ها بین دو 
کش��ور ادامه دارد. روزنامه »ُکریا جونگ آنگ« کره جنوبی 
در گزارش��ی درباره س��فر اخیر مقام ارش��د این کشور به 
ای��ران و دیدارهایش اعالم ک��رده که ماموریت او برای حل 
دیپلماتیک موض��وع رفع توقیف نفتکش ک��ره جنوبی در 
ایران شکست خورد. »چویی جونگ کان« روز یکشنبه 2۱ 
دی ماه در س��فری سه روزه راهی تهران شد و در این سفر 
ب��ا برخی مقام های ایران از جمله »س��ید عباس عراقچی« 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
خبرگ��زاری یونهاپ ک��ره جنوبی پیش��تر در این خصوص 
گزارش داده بود، که ای��ن دیپلمات قصد دارد ضمن بحث 
درباره موضوع پول های بلوکه شده جمهوری اسالمی ایران 
در کره جنوبی به واس��طه تحریم های ای��االت متحده، در 
خصوص آزادی نفتکش  و خدمه آن گفت وگو کند. روزنامه 
»ُکری��ا جونگ آنگ« ک��ره جنوبی در گ��زارش دیروز خود 
نوش��ت: »دیپلمات های کره )جنوبی( که درباره آزادی یک 
نفتکش کره جنوب��ی مذاکره کردند، به دنبال اختالف نظر 
بر سر دارایی های بلوکه شده ایران و ادعاها درباره آلودگی 
)محیط زیست(، این کش��ور را دست خالی ترک کردند«.
وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد که چویی جونگ کان 
در س��فر س��ه روزه و دیدار با مقام های ایران درباره آزادی 
یک کش��تی و ملوانان توقیف شده آن توسط ایران مذاکره 

کرد اما در رسیدن به هر گونه توافقی ناکام ماند.
طب��ق اعالم ای��ن وزارتخان��ه، مذاکرات ب��رای »حصول به 
راه حل های��ی فوری و س��ازنده در موضوعات اختالفی« بین 
کره جنوبی و ایران بر اس��اس اصول دوستی بلندمدت بین 
دو کشور ادامه خواهد یافت.وزارت خارجه کره جنوبی اعالم 
کرد، طرف ایرانی درباره موضوع توقیف نفتکش کره جنوبی 
وع��ده انج��ام »فرایند منصفانه قضای��ی« و همچنین رفتار 
انس��ان دوس��تانه و ارائه خدمات و دسترسی های کنسولی 
ب��رای 20 خدمه نفتکش  را داد.ادع��ای وزارت خارجه کره 
جنوب��ی در حالی مطرح ش��ده که  رواب��ط عمومی نیروی 
دریایی س��پاه پاسداران انقالب اس��المی اطالعیه  ای درباره 
توقیف یک فروند ش��ناور کره جنوبی با نام تجاری هانکوک 
چیامی منتشر کرد.در این اطالعیه با اعالم توقیف یک فروند 
ش��ناور متعلق به کره جنوبی توس��ط دریادالن این نیرو در 
صبح امروز )دوش��نبه ۱۵ دیماه ۹۹( در آبهای خلیج فارس 
آورده است: این  نفتکش که از مبدأ بندر الجبیل عربستان 
در خلیج فارس در حرکت بود، به دلیل نقض پیاپی قوانین 
زیست محیطی دریایی توسط ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم 

نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی توقیف شد  
وزارت خارجه کره جنوب��ی در بیانیه خود به اظهارات قائم 
مقام وزارت خارجه این کشور درباره ادامه بلوکه بودن هفت 
میلیارد دالر منابع ایران  اش��اره کرد و مدعی ش��د که او به 
مقام های ایران تاکید کرده است که نظام مالی کره جنوبی 
به ش��دت به نظام مالی آمریکا مرتبط و پیوس��ته اس��ت و 
استفاده از این منابع بلوکه شده، به همکاری واشنگتن نیاز 
دارد.ب��ه روایت این وزارتخانه، چویی جونگ کان گفت: »ما 
از ایران خواس��تیم این واقعیت را بفهمد و به طور فعال در 
تالش ها برای یافتن راه هایی به منظور تضمین استفاده موثر 

از دارایی های بلوکه شده همکاری کند«.
طبق گزارش رس��انه های کره جنوبی، سئول در تالش برای 
یافتن راهی برای استفاده از بخشی از این اموال بلوکه شده 
ایران ب��دون نقض تحریم های آمری��کا از قبیل تالش برای 
کس��ب معافیت تحریم��ی از وزارت خزان��ه داری آمریکا به 
منظور اس��تفاده از این دارایی ها برای خرید واکس��ن کرونا 
بوده است.به گفته مقام ها وزارت خارجه کره جنوبی، ایران 
ب��ا توجه به بی اعتمادی ش��دید بین این کش��ور با آمریکا 
درباره طرح مدنظر سئول تردید دارد و به این احتمال اشاره 
کرده که شاید واشنگتن بار دیگر اقدام به توقیف دارایی های 
ایران بکند. سخنگوی وزارت امورخارجه کره جنوبی مدعی 
شد که ایران پاسخ روشنی به درخواست سئول برای آزادی 
نفتکش توقیف ش��ده کره ای و خدمه آن نداده است.چوی 
یانگ س��ام سخنگوی وزارت امورخارجه کره جنوبی مدعی 
ش��د که معاون وزیر امورخارجه این کشور که به تازگی به 
تهران س��فر کرده بود هنوز پاسخ روشنی از سوی ایران در 

رابطه با نفتکش توقیف شده کره ای دریافت نکرده است.

وی که در یک نشس��ت خبری در این باره سخن می گفت، 
افزود: چوی جونگ کان )معاون وزیر امورخارجه کره جنوبی( 
در روزهای دهم و یازدهم ژانویه در تهران با وزیر امورخارجه، 
رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی و همچنین رئیس 
بانک مرکزی ایران دیدار کرد تا موضع سئول مبنی بر آزادی 
فوری کشتی توقیف شده کرهای و خدمه آن را اطالع دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کره جنوبی همچنین گفت که 
ایران نیز بر موضع قبلی خود درخصوص دسترسی به دارایی 
های بلوکه ش��ده خود در حساب های بانکی کرهای تاکید 
کرده اس��ت.وی در ادامه مدعی ش��د: این حقیقت دارد که 
ایران امیدورا بود بتواند از طریق تسهیالت کوواکس، واکسن 
کووید-۱۹ خریداری کند و از ما خواس��ت تا از پول مسدود 

شده برای این کار استفاده شود.
این مقام کرهای ادعا کرد که س��ئول تمام رویه های الزم 
برای انتقال پول این کار، شامل گرفتن مجوز ویژه از آمریکا 
را انجام داده است اما این مسئله که از چه راهی برای خرید 
واکسن استفاده ش��ود کاماًل منوط به تصمیم گیری ایران 
اس��ت. در این میان این دیدگاه نیز مطرح است که آمریکا، 
بدهی های کره جنوبی را گروگان برجام گرفته اس��ت تا به 
جای لغ��و تحریم ها، پرداخت بخش��ی از بدهی های کره را 
نشانه حس��ن نیت آمریکا در بازکشت به برجام نشان دهد 
و در ازای آن خواس��تار توقف تمام فعالیت های هس��ته ای 
ایران ش��ود. رفتاری که بیشتر به یک باج گیری اقتصادی 
و سیاس��ی شباحت دارد چرا که بدهی های کره، حق ایران 
در معامالت دو کش��ور اس��ت و آمریکا نمی تواند اقدام غیر 
قانونی ممانعت از پرداخ��ت این بدهی را به مولفه ای برای 

امتیازگیری در برجام مبدل سازد.  

نگاهی بر چرایی ناکامی مذاکرات دیپلماتیک برای رفع توقیف نفت کش کره ای 

روخوانی سئول
 از دیکته های نامعقول

واکنش ایران به تروریستی خواندن جنبش انصاراهلل 
س��خنگوی وزارت امور خارجه تروریستی خواندن جنبش انصاراهلل یمن 
توس��ط آمریکا را آخری��ن تالش های دولت ترامپ ب��رای تکمیل نقش 
مخرب خود در جنگ تحمیلی و ش��رم آور یمن و به بن بست کشاندن 
راه حل سیاس��ی و مذاکرات صلح خواند. »سعید خطیب زاده« با اشاره 

به اعالم وزارت خارجه آمریکا برای تروریس��تی خواندن جنبش انصاراهلل 
یم��ن، آن را آخرین تالش های دولت ترامپ برای تکمیل نقش مخرب خود 

در جن��گ تحمیلی یمن و به بن بس��ت کش��اندن راه حل سیاس��ی خواند. وی 
افزود: از ابتدای جنگ یمن، آمریکا حامی اصلی جنایت های ائتالف به سرکردگی 
عربس��تان سعودی در یمن بوده و از هیچ کمک مالی و تسلیحاتی در این زمینه 
دریغ نورزیده و دولت و وزارت  خارجه ترامپ نیز در ش��عله ور ساختن و استمرار 

جنگ از هیچ تالشی مضایقه نکرده است. ایسنا

نقش وزارت خارجه در حکم بازداشت ترامپ 
وزیر امور خارجه گفت: حکم بازداش��ت »دونالد ترامپ« توسط شورای 
عالی قضای��ی عراق، با پیگیری زیادی که توس��ط وزارت امور خارجه و 
س��ایر نهادها صورت گرفت صادر ش��ده اس��ت.  محمدجواد ظریف در 
جلس��ه ش��ورای سیاس��تگذاری همایش بین المللی مطالبات حقوقی و 

بین المللی دفاع مقدس اظهار داشت: در روز برگزاری این همایش از همه 
س��فرا و وابس��تگان نظامی برای حضور و حتی ارائه مقاله دعوت شود. وزیر 

امور خارجه گفت: محل پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان 
محاکم قضائی ایران و عراق اس��ت. ظریف با اش��اره به بیانیه شورای عالی قضائی 
عراق مبنی بر صدور حکم بازداشت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به دلیل 
جنایت ترور فرماندهان ش��هید مقاومت، گفت: این حک��م با پیگیری زیادی که 

توسط وزارت امور خارجه و سایر نهادها صورت گرفت صادر شده است. مهر

ادعای نخ نما شده سایبری 
ویلیام ایوانینا مدیر مرکز ضدجاسوس��ی و امنیت آمریکا مدعی ش��د: 
طبق اطالعات وی هر س��ه کشور روسیه، ایران و چین تالش کرده اند 
تا بر روند انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده در س��ال 2020 

تأثیر بگذارند.
این مقام امنیتی آمریکایی در مصاحبه با روزنامه "واش��نگتن پست" که 

در س��ایت رس��می این مرکز نیز منتشر شده، در پاس��خ به سئوالی درباره 
تهدی��دات خارج��ی علیه انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر، گف��ت: »من هر روز 
اطالعات بدس��ت آمده از روس��یه، چین، ایران و دیگر کشورها را بررسی می کنم 
و چنین تهدیدی را مشاهده کرده و آن را واقعی می دانم. من معتقدم که هر سه 
کش��ور عالقه مند به مداخله در امور داخلی ایاالت متحده بوده و در سال 2020 

نیز سعی داشتند بر روند انتخابات ریاست جمهوری ما تأثیر بگذارند.« ایسنا
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در ادامه مخالفت های جهانی با هوچی گری های س��ران 
آمریکاف وزارت خارجه روس��یه در بیانی��ه ای اتهام زنی  
جدید وزیر خارجه ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 

ایران را »بی اساس« خواند.
»ضمیر کابلوف« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در 
بیانیه ای ادعاهای اخیر »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده درباره ارتباط جمهوری اس��المی ایران با 
شبکه تروریس��تی »القاعده« را »بی اساس« خواند. وزیر 
خارجه آمریکا سه شنبه در سخنرانی در واشنگتن مدعی 
ارتباط ایران با القاعده ش��ده و حت��ی پا را فراتر نهاده و 
مدعی مش��ارکت ایران در حمالت ۱۱ س��پتامبر 200۱ 
ش��د. بنا بر گزارش خبرگزاری روس��ی »اس��پوتنیک«، 
کابل��وف در واکن��ش ب��ه اتهام��ات اخیر پامپئ��و علیه 
جمهوری اس��المی ایران در بیانیه ای گفت که اظهارات 
پامپئ��و مبنی بر اینکه ایران به پناه��گاه القاعده تبدیل 
شده، بی اساس اس��ت و اینکه مسکو هیچ اطالعاتی در 

مورد چنین همکاری ندارد.
وی تصریح کرد: »به نظر می رس��د ک��ه آقای پامپئو در 
پایان ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ قصد اقدام دیگری 
را ب��رای ضربه زدن به ایران انجام دهد اما این )اتهامات( 
کاماًل بی اس��اس و غیرمنطقی است. قطعاً هیچ اطالعاتی 
در این زمینه موجود نیس��ت«.پیش از این »محمدجواد 
ظری��ف« وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران روز 
سه ش��نبه، اتهامات وزی��ر خارجه آمریکا علی��ه ایران را 
»س��اختگی« توصیف کرده ب��ود. وی در صفحه توییتر 
خود در واکنش به این ادعاهای بی اساس نوشت: » همه 
تروریس��ت های ۱۱ سپتامبر از کش��ورهای محبوبت در 

خاورمیانه آمده بودند، نه ایران.« 
گروه تروریستی القاعده توسط »اسامه بن الدن« شهروند 
س��عودی در س��ال های ۱۹۸0 تشکیل ش��د. این گروه 
تروریس��تی با حمایت س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا 

برای مقابله با شوروی سابق تشکیل شده بود.
وزی��ر خارجه کش��ورمان در پاس��خ ب��ه اظه��ارات وزیر 
خارج��ه آمریکا که ای��ران را به ارتباط ب��ا القاعده و پناه 
دادن ب��ه س��رکردگان آن متهم کرده اس��ت، تأکید کرد 

که تروریس��ت هایی که حادثه ۱۱ س��پتامبر را رقم زدند، 
از س��رزمین های محبوب آمریکا در منطق��ه آمده بودند. 
ظری��ف در پاس��خ به اظهارات بی اس��اس مای��ک پامپئو 
مبن��ی بر ارتب��اط ایران با القاعده و حض��ور تعداد زیادی 
از س��رکردگان این گروه تروریس��تی در ایران، در توئیتر 
نوشت: از گنجاندن نام کوبا ]در فهرست دولت های حامی 
تروریس��م[ تا »از حالت محرمانه خارج کردن اس��ناد« و 
ادعاهای مرتبط با القاعده، آقای »ما دروغ می گوییم، تقلب 
می کنیم، دزدی می کنیم« به طور رقت انگیزی دارد دوران 
کاری فاجعه بارش را ب��ا دروغ های جنگ افروزانه به پایان 
می رس��اند.« وی افزود: »هیچ کس ]با این دروغ ها[ فریب 
نمی خورد. همه تروریس��ت هایی که ۱۱ س��پتامبر را رقم 
زدند، از مقاصد ]س��رزمین های[ محبوب مایک پامپئو در 

خاورمیانه آمده بودند. هیچ یک از آنها از ایران نبودند.«
الزم به ذکر در ادامه جوسازی ها علیه ایران وزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز در گزارش��ی ادعا جدی��دی را مطرح کرد؛ 
در این گزارش آمده اس��ت ک��ه ابومحمد المصری، رهبر 
دوم شبکه القاعده به دس��ت مأموران اسرائیلی در تهران 
کش��ته شده اس��ت. او در انفجار سفارت آمریکا در کنیا و 
تانزانیا دست داشته و »به سفارش آمریکا« به قتل رسیده 
است. در بخش دیگری نیز اشاره شده است که مقام های 
اطالعات��ی آمریکا ب��ه نیویورک تایمز گفته ان��د ابو محمد 
المصری از سال 2003 در ایران در بازداشت بوده، اما از ۵ 
سال پیش )20۱۵( آزادانه در محله مرفه نشین پاسداران 
تهران زندگی می کرده است. سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاران درباره 
برخی گزارش های منتشر شده از سوی منابع اسرائیلی و 
گ��زارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ادعای ترور 
یک مقام گروه تروریس��تی القاعده در ایران، قویا هرگونه 
حضور اعضای این گروه در ایران را تکذیب و به رسانه های 
آمریکایی توصیه کرد در دام سناریو پردازی های هالیوودی 
مقام ه��ای آمریکا و رژیم صهیونیس��تی نیفتند. آمریکا با 
ادعاها و پرونده س��ازی های حقوق بش��ری، تروریستی و 
هسته ای به دنبال اجماع سازی جهانی علیه ایران و البته 

توجیه ادامه تحریم هاست. 

آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی و کش��ورهای عضو این 
نهاد در زمینه خرابکاری در تاسیس��ات هسته ای و ترور 
دانش��مندان این حوزه مسئولیت مستقیم دارند چرا که 
در صورت س��کوت، این گونه اقدامات می تواند به رویه ای 

رایج تبدیل شده و گریبان گیر خود آنها نیز بشود.
ایران اعالم کرد درخواست صدور اعالن قرمز برای چهار 
نفر از عامالن ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده را 
به اینترپل ارس��ال کرده است. رخدادهایی که کشورمان 
در م��ورد تعقی��ب عوام��ل دخی��ل در آنه��ا از اینترپل 
درخواست صدور اعالن قرمز کرده، در ردیف موضوعاتی 
است که مش��خصا به موضوع صلح و امنیت بین المللی 
ب��ه ویژه موضوع هم��کاری جهانی در ح��وزه نظارت بر 

فعالیت های هسته ای مرتبط می باشد.
ب��ا توجه به نق��ش و جایگاه محوری آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی در زمینه نظارت بر فعالیت های هس��ته ای و 
هدایت همکاری های جهانی در زمینه استفاده صلح آمیز 
از انرژی اتم��ی، طبیعتا رخدادهای��ی چون خراب کاری 
س��رویس های جاسوس��ی در کش��ورهای عضو آژانس و 
ترور دانشمندان این کشورها که جمهوری اسالمی ایران 
از مصادیق آن می باش��د نیز نمی توان��د و نباید از دایره 

حساسیت های این نهاد بین المللی خارج باشد.
آژانس همواره بر ضرورت همکاری ایران ذیل توافق برجام 
و سایر مقررات آژانس تاکید و اصرار داشته و حتی زمانی 
که ب��ه دالیل فنی یا تحفظات قانونی، نظر آژانس در این 
مناسبات تامین نمی شود سریعا با جنجال های رسانه ای و 
صدور بیانیه اقدام به فضاسازی کرده و حتی مانند آخرین 
اقدام این نهاد بر علیه ایران، ش��ورای حکام را برای صدور 
قطعنامه زیر فش��ار می گذارد. جمهوری اسالمی ایران با 
وجود  پذیرش بیش��ترین میزان بازرسی در تاریخ فعالیت 
آژان��س از تاسیس��ات خ��ود و همچنین باالترین س��طح 
هم��کاری داوطلبانه فرا پادمانی و فراپروتکلی با این نهاد، 
هی��چ گاه از حقوق قانونی ناش��ی از اج��رای این تعهدات 
و هم��کاری با آژانس برخوردار نش��ده و همواره ش��اهد 

س��نگ اندازی ها و محدودیت ها برای دستیابی به حقوق 
قانونی خود بوده اس��ت. از س��وی دیگر؛ عالوه بر تضییع 
آش��کار حقوق قانونی ایران، دشمنان کشور پا را از اعمال 
محدودیت های شدید آژانس در فعالیت های هسته ای فراتر 
گذاش��ته و با ترور دانشمندان و خراب کاری در تاسیسات 
هسته ای )مانند اس��تاکس نت و مورد اخیر نطنز( تالش 
کرده اند روند توسعه فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران 
را متوقف کنند.س��وال مهمی که باید آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در خصوص مناس��بات خود ب��ا ایران به آن 
پاسخ بدهد این است که چرا تاکنون نتوانسته یا نخواسته 
به بدیهی ترین وظایف قانونی، حرفه ای و اخالقی خود در 
جهت حف��ظ محرمانه گی اطالعات هس��ته ای ایران و یا 
بهره گی��ری از نفوذ خود برای جلوگیری از انجام اقدامات 

مخرب و مجازات عامالن آن استفاده کند؟
بس��یار روشن اس��ت که همکاری ایران و آژانس حقوق 
متقابل��ی را متوجه هر دو طرف می کن��د که باید به آن 
توجه و در مس��یر تحقق آن گام برداش��ته ش��ود. ایران 
همان گون��ه که ذکر آن رفت همواره در باالترین س��طح 
ممکن به تعهدات خود عمل کرده و حس��ن نیت خود را 
نشان داده است.آژانس نیز باید ضمن محکوم کردن ترور 
دانش��مندان هسته ای ایران و اجرای دقیق تعهدات خود 
در زمین��ه حفظ محرمانه گی اطالعات هس��ته ای ایران، 
در خصوص دس��تگیری عوامل ترور شهید فخری زاده و 
خراب کاری در تاسیس��ات نطنز که اسامی و نشانی آنها 
به اینترپل اعالم ش��ده حداکثر هم��کاری را انجام دهد.

عالوه بر آژانس، کشورهای عضو این نهاد بین المللی نیز 
در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند چرا که در صورت 
س��کوت، این گونه اقدامات )ترور و خراب کاری( می تواند 
به رویه ای رایج تبدیل ش��ده و گریبان گیر خود آنها نیز 
بشود.ش��کل گیری چنین ش��رایطی عمال فلس��فه اصلی 
ایجاد آژانس که نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورها 
و مراقبت از آثار س��وء ایجاد آلودگی های اتمی اس��ت را 

زیر سوال خواهد برد. نورنیوز

واکنش مسکو به ادعاهای پومپئو

 اتهامات آمریکا علیه ایران بی اساس است
سکوت آژانس بین المللی انرژی اتمی در برابر تروریسم دولتی صهیونیستی- آمریکایی در پی دارد

چشم انداز خطرناک خرابکاری هسته ای و ترور 
دانشمندان اتمی 


