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ســخنگوی وزارت خارجه با اشــاره بازی امــروز ایران در 
مســابقات جــام جهانــی ابراز امیــدواری کرد که شــاهد 
بــازی جذاب، دیدنی و توام بــا نتیجه مطلوب برای تیم 
ملــی باشــیم و دل مردم ایران از این بــازی و نتیجه آن 

شاد شود.  
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر کنعانــی در ابتدای نشســت 
خبــری خود بــا خبرنــگاران داخلــی و خارجی گزارشــی از 
عملکــرد وزارت خارجــه در طــول یــک  هفتــه گذشــته 

ارائه کرد.
کنعانــی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه بر اســاس 
برخــی اظهــار نظرها بــه نظر می رســد که ایــران حصول 
نتیجــه در مذاکــرات رفع تحریم ها را به زمســتان ســرد 
اروپا گره زده بوده و این در حالی است که این تحلیل 
درســت نبــوده و  اکنــون مــی بینیــم کــه اروپایــی ها در 
زمینــه انــرژی  بــا مشــکلی روبــرو نیســتند، گفــت: این 
صحبــت که  ایــران روند مذاکرات را به زمســتان ســرد 
اروپا گره زده بوده به نظرم گمانه زنی رســانه ای است و  

چنین چیزی را تأیید نمی کنیم.
وی  ادامــه داد: ایــران در عمل نشــان داده کــه پایبند 
به میز مذاکره برای دســتیابی بــه توافق خوب و پایدار 

است.
ح پیشــنهادی  وی بــا اشــاره بــه پاســخ ایــران  بــه طــر
ایــن زمینــه  کــه در  گفت وگــو هایــی  اروپــا و  اتحادیــه 
امــکان  ایــران  نظــر  از  افــزود:  اســت،  گرفتــه  صــورت 
شــکل گیری  توافق زودتر از اینها وجود داشــته اســت 
و  چیــزی بــه نام گره زدن مذاکرات بــه جنگ اوکراین یا 

زمستان سرد اروپا را تایید نمی کنم.
بنــدی  عــدم جمــع  باعــث  آنچــه  داد:  ادامــه  کنعانــی   
مذاکرات رفع تحریم ها شده عدم وجود اراده سیاسی 

در طرف مقابل مشخصا طرف آمریکایی است.
ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامــه گفت وگوی خود با 
خبرنــگاران در پاســخ بــه ســؤالی در ارتباط بــا اظهارات 
علیــه  فــارس  خلیــج  همــکاری  شــورای  رئیــس  اخیــر 
ایــران و تأکید وی مبنی بــر اینکه ایران عامل بی ثباتی 
در منطقــه اســت، گفــت: بــه نظــرم ایــن صحبت هــا و 

اظهارات ارزش پاسخگویی ندارد.
ارتبــاطبــافعالیــتگروههــای *مــاموضــعخــودرادر
نواحــیمــرزیدوکشــور تروریســتیوتجزیهطلــبدر

ایناعالمکردهایم ایرانوعراقپیشاز
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه 
برخی از اظهار نظرها بیانگر این است که ایران به عراق 
گفتــه کــه اگر اقدام قاطعی علیه تروریســت ها و تجزیه 
طلب هــا در نواحی مرزی دو کشــور انجــام ندهد ایران 
مجبــور خواهد شــد که به صورت زمینــی اقدام نظامی 
علیــه ایــن گروه هــا انجام دهــد، گفت: مــا موضع خود 
را در ارتبــاط بــا فعالیــت گروه هــای تروریســتی و تجزیه 
طلــب در نواحی مرزی دو کشــور ایــران و عراق پیش از 
ایــن اعالم کرده ایم. امیدواریم کــه دولت مرکزی عراق 
با بســط حاکمیت خود و اســتقرار نیروهــای مرزبانی و 
نظامی خود در طول مرزهای مشــترک دو کشــور مانع 
فعالیــت گروه هــای تروریســتی و تجزیه طلب شــود تا 
ایــران مجبــور نشــود بــرای دفع تهدیــدات علیــه خود 

دست به اقدامات بازدارنده دیگری بزند.
وی ادامــه داد: مــا بــه وعده هایــی کــه دولــت عــراق در 
ایــن زمینــه داده همچنــان امیدواریــم و انتظــار داریم 
کــه دولــت عراق بــه تعهدات خود در ایــن زمینه عمل 
امنیــت  و  صلــح  مرزهــای  کشــور  دو  مرزهــای  و   کنــد 

باشد.
خاکعراقهیچگونه ماایناستکهاز *قطعاانتظار

تهدیدیمتوجهامنیتایراننشود
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشســت خود 
بــا خبرنــگاران  در پاســخ بــه ســؤالی  دربــاره اقدامــات 
گروهک های تروریســتی از خاک اقلیم کردستان عراق 
علیــه ایــران  و پاســخ ایــران بــه ایــن اقدامــات گفــت: 
قطعــا انتظار ما این اســت که از خاک عــراق هیچ گونه 
تهدیــدی متوجــه امنیت ایران نشــود و خاک عراق به 
عنوان محل و نقطه تهدید علیه ایران مورد اســتفاده 
قــرار نگیــرد. ایــن انتظــار را داریــم کــه دولــت عــراق و 
بــه  عــراق   کردســتان  اقلیــم  مقامــات دولــت محلــی 
مســئولیت های بین المللی خود و  بــه تعهداتی که در 
چارچــوب مذاکرات دوجانبه با مقامــات ذی ربط ایران 

داده اند، عمل کنند.
وی افــزود: متأســفانه ایــن اتفــاق بــه رغــم قول هــای 
مکــرری کــه از مقامــات دولــت عــراق و اقلیــم دریافت 
کردیــم، نیفتــاده اســت و ایــران در نتیجــه، مبتنــی بــر 
حقــوق قانونــی خــود بــرای حفاظــت از امنیــت مرزهــا، 
ســرزمین و شهروندانشــان برای تامین امنیت و دفع 

تهدید، اقدام می کند.
 این دیپلمات ارشــد ایرانی بــا بیان این که در یک ماه 
گذشــته شــاهد برگــزاری دو جلســه در تهــران و بغداد 
بیــن مســئوالن عالی امنیتــی دو کشــور بودیم، گفت: 
در این دو جلســه مشــخصا انتظارات و توقعات ایران 
به وضوح بیان و تأکید شــد که نباید اقلیم کردســتان 
عراق محل صدور تســلیحات و تجهیــزات برای داخل 
ایران باشــد و آنها در اختیار آشوبگران و تروریست ها 
بــرای ســلب امنیــت شــهروندان ایرانــی قــرار بگیــرد، 
متأسفانه تا االن این انتظاراتی که ایران داشته است، 

برآورده نشده است.
*ایرانحتمامعتقدبهاحترامبهحاکمیتوتمامیت
مهم ارضیعراقاســتوایــنموضوعبرایمابســیار

است
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایران حتما 
معتقــد به احتــرام به حاکمیت و تمامیــت ارضی عراق 
اســت و ایــن موضــوع بــرای ما بســیار مهم اســت. در 
عیــن حــال گروه هــای تجزیه طلــب و تروریســتی که در 
داخــل خاک عراق هســتند قبل از آنکــه امنیت ایران، 
مرزبانــان و شــهروندان ایــران را نقــض کننــد بــا ایــن 

اقدامات تروریستی، حاکمیت عراق را نقض کردند.
وی در ایــن ارتبــاط بــار دیگــر تأکید کرد:  ایران از بســط 
حاکمیــت دولــت عــراق در طــول نــوار مــرزی بــا ایــران 
اســتقبال می کنــد و امیدواریــم بــا ایــن اقــدام، دولــت 
عراق از ادامه اقدامات گروه های تجزیه طلب مســلح، 

علیه امنیت ملی ایران پیشگیری کند.
بــا  ارتبــاط  در  همچنیــن  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
اظهــارات اخیــر وزیــر خارجــه عــراق در مــورد مذاکــرات 
ایران و عربســتان و آخرین اخبار از روند این مذاکرات 
تصریح کرد: همانطور که پیش از این گفتیم مذاکراتی 
که پیش از این بین تهران و ریاض انجام شد منجر به 
حصول توافقاتی شــد و اگر این توافقات اجرایی شود 
ایــن موضوع می تواند زمینه ســاز اقدامــات و گام های 
جدیــد شــود. مــا منتظــر انجام ایــن اقدامات از ســوی 

طرف مقابل هستیم.
شــورایحکامبهقطعنامه *اقدامکشــورهاییکهدر
ســازندهای اقــدام دادهانــد مثبــت رأی اشــاره مــورد

نبودند
وی همچنین در مورد کشورهایی که در شورای حکام 
به قطعنامه آژانــس بین المللی انرژی اتمی رای مثبت 
دادنــد، گفــت: اقدام کشــورهایی که در شــورای حکام 
بــه قطعنامــه مــورد اشــاره رای مثبــت داده انــد اقــدام 
سازنده ای نبودند چه کشورهایی که به این قطعنامه 
رای داده اند و چه کشــورهایی که تحت فشار آمریکا و 

کشورهای غربی این کار را انجام داده اند.
وی ادامــه داد: آنها بایــد اجازه دهند که ایران و آژانس 
ج از فشارهای سیاسی مسائل  در چارچوب فنی و خار
خــود را حــل و فصــل کنــد و امیدواریــم که کشــورهای 
در  مســیر  ایــن  در  حــکام  شــورای  و  آژانــس  عضــو 
چهارچــوب ســازنده حرکــت کننــد و از انجــام اقدامات 

غیر سازنده در این ارتباط خودداری کنند.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سؤال 
دیگــری در ارتبــاط بــا برگزاری نشســت شــورای حقوق 
بشــر ســازمان ملــل در ارتبــاط بــا اعتراضــات اخیــر در 
ایــران و نــگاه ایــران بــه این موضــوع، گفــت: ما پیش 
از ایــن دیــدگاه خــود را در ارتبــاط بــا این موضــوع بیان 
کرده ایــم. نــگاه ایــران ایــن اســت کــه سیاســی کــردن 
موضــوع حقوق بشــر به هیچ وجه ســازنده نیســت و 

اســتفاده ابــزاری از موضوع حقــوق بشــر نمی تواند به 
ارتقــا و پیشــبرد ارزش هــای ایــن موضــوع در جامعــه 

جهانی کمک کند.
جملــه از کشــورهایمشــخص  از تعــدادی تــالش *

شــورای ایــراندر بــاطــرحمســائل ارتبــاط  لمــاندر آ
ســازمانمللاقدامیباانگیــزهورویکرد حقوقبشــر

سیاسیاست
وی همچنیــن در مورد تالش هــای آلمان برای برگزاری 
این نشســت اظهار کرد: تالش تعدادی از کشــورهای 
ح مســائل  مشــخص از جملــه آلمــان در ارتبــاط بــا طــر
ایــران در شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل اقدامی 
بــا انگیــزه و رویکــرد سیاســی اســت و مــا این اقــدام را 
محکــوم می کنیــم. همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــم 
رویکــرد سیاســی به موضوع حقوق بشــر یــک رویکرد 
غیر سازنده است و هیچ کمکی به ارتقای حقوق بشر 
نمی کند. کشــورهایی که در ایــن ارتباط در حال تالش 
هســتند از جمله کشــور آلمان ســوابق حقوق بشری 

آنها تیره و تار است.
کنعانــی بــا بیــان اینکــه اینگونــه اقدامــات بــه جایــی 
نمی رســد، گفــت: معتقدیــم ادعاهــای حقــوق بشــری 
علیه کشورهای مستقل و استفاده از موضوع حقوق 
بشــر برای پیشــبرد اهداف سیاسی مخل روند ارتقای 

موضــوع حقــوق بشــر به عنــوان یــک موضوع وســیع 
و مهــم در جامعــه جهانــی اســت و کشــورهایی کــه به 
مقولــه حقــوق بشــر توجــه می کننــد بایــد در برابر این 
رویکردهــای سیاســی بایســتند. همانطــور کــه گفتــم 
آلمان دارای ســوابق تیره و تاری در زمینه حقوق بشــر 
از جمله در ارتباط با ملت ایران اســت و در این ارتباط 

دارای جایگاه اخالقی و سیاسی نیست.
ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامــه گفت وگــوی خــود 

بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه با 
توجــه بــه تصویــب قطعنامــه در شــورای حــکام علیــه 
وجــود  احتمــال  ایــن  ایــران  هســته ای  فعالیت هــای 
دارد که کشــورهایی کــه این قطعنامــه را ارائه کرده اند 
در گام هــای بعــدی تــالش کنند کــه پرونده ایــران را به 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل ارجــاع دهنــد، واکنش 
ایــران به این موضوع چیســت؟ گفت: مایل به پیش 
بینی در مورد اقدامات و گام های احتمالی این دســت 
کشــورها نیســتم و آنچه که مهم اســت این است که 
ایران در برابر تعامل ســازنده، تعامل ســازنده خواهد 
واکنــش  ســازنده  غیــر  رفتارهــای  برابــر  در  و  داشــت 

متقابل انجام خواهد داد.
ســازنده گونهاقــداماحتمالیغیر هر برابــر *ایــراندر

خواهدداشت واکنشیجدی،قاطعومؤثر
کنعانــی در ایــن زمینــه ادامــه داد: ایــران در برابــر هــر 
گونــه اقــدام احتمالــی غیــر ســازنده واکنشــی جــدی، 
قاطع و مؤثر خواهد داشــت و به این کشــورها توصیه 
می کنیــم کــه دســت از ایــن رویکردهــای غیر ســازنده 
بردارنــد و اجــازه سیاســی کــردن نهادهــای بین المللی 
کــه کارکردهــای آنهــا در راســتای حفــظ صلــح و امنیت 
بین المللــی اســت را ندهنــد و اجــازه بدهنــد کــه ایــن 
نهادهــای بین المللــی بــه وظایــف حرفــه ای، رســمی و 
قانونــی خود عمل کنند و از ایــن نهادهای بین المللی 

استفاده سیاسی نکنند.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در پاســخ بــه این 
ســؤال که شــما هفته قبل اشــاره کردید که قرار است 
هیأتــی از آژانــس بین المللی انرژی اتمی به ایران ســفر 
کنــد ولــی بــه تازگــی اخباری منتشــر شــده کــه احتماال 
انجام این ســفر کنســل شــده اســت، گفت: همانطور 
کــه در جلســه قبــل اشــاره کردم چنــدی پیــش هیأتی 

متشــکل از وزارت خارجــه و ســازمان انــرژی اتمی برای 
گفت وگــو با مقامات آژانس به وین ســفر کرد. در این 
ســفر توافــق هایــی برای ادامــه همکاری هــای خوب و 
سازنده دو طرف به منظور رفع اختالف نظرها و کمک 
بــه حــل و فصــل موضوعــات باقیمانــده انجــام شــد و 
ســفر هیأتی از آژانس به ایــران نیز در چارچوب همین 

موضوع بود.
کنعانــی ادامه داد: با توجه به شــرایط جدید و تصویب 
قطعنامــه سیاســی علیــه ایــران در شــورای حــکام کــه 
بودنــد  اروپایــی  کشــور  ســه  و  آمریــکا  آن  میــدان دار 
طبیعتــا اقدامــات بعــدی بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد 
صــورت می گیرد و الزم اســت بر اســاس شــرایط جدید 
ارتبــاط  ایــن  در  و  شــود  مجــدد  ارزیابــی  موضوعــات 
و  بررســی  ربــط  ذی  جهــات  و  اتمــی  انــرژی  ســازمان 

اقدامات الزم را انجام می دهند.
ناصــر کنعانی با بیــان اینکه آژانــس در جریان جزئیات 
اقدامــات ایران قرار گرفتــه و اقدامات به عمل آمده با 
حضور بازرســان آژانس صورت گرفته اســت در بخش 
دیگــری از صحبت هــای خــود گفــت: انتظــار ایــن بــود 
کــه در واکنــش به اقــدام مثبت ایــران و همکاری های 
ســازنده ایــران بــا آژانــس، از انجــام اقدامات سیاســی 
همکاری هــای  تــا  شــود  داده  اجــازه  و  شــود  پرهیــز 
خــوب ایــران بــا آژانــس که بــا توجــه بــه گفت وگوهای 
صــورت گرفتــه در ویــن وارد رونــد جدیــدی شــده بــود 
بــه نتایــج خوبــی برســند ولــی  یابــد و طرفیــن  ادامــه 
اقــدام ســه کشــور اروپایــی و آمریــکا در شــورای حکام 
نشــان داد که آنهــا همچنان مایلند که بــا رویکردهای 
را دچــار  آژانــس  و  ایــران  سیاســی فعالیت هــای فنــی 
خلــل کننــد و بــا توجــه به ایــن رویکــرد ایــران واکنش 
 الزم را همانطــور کــه از قبــل اعــالم کــرده بــود نشــان 

داد.
کنعانــی در همیــن چارچوب تصریح کــرد: مبنای ایران 
در ارتبــاط بــا تعامل بــا آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
تعهــد و تکلیــف در مقابل حقوق اســت و اگر ایران در 
ارتبــاط با آژانس تکالیفی دارد حتما حقوقی هم دارد و 

حقوق ایران باید در این زمینه رعایت شود.
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: ایــران به تکالیف خود 
پایبند اســت. همانطور که همــواره در تعامل و ارتباط 
نزدیــک بــا آژانس اثبــات کرده که بــه روند همــکاری با 
آژانــس و انجــام تکالیفــش پایبنــد اســت و در همین 
ادامــه خواهــد  را   چارچــوب فعالیت هــا و اقداماتــش 

داد.
نشســت  ادامــه  در  ایــران  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
هفتگــی خــود با خبرنــگاران داخلی و خارجی در پاســخ 
بــه ســؤالی در ارتبــاط بــا نتایــج اخیــر انتخابــات کنگره 
آمریــکا و انتشــار برخــی از تحلیل هــا مبنــی بــر اینکه با 
توجــه بــه در اختیار گرفتن مجلس نمایندگان توســط 

جمهــوری خواهان احتمــال احیای برجــام کمرنگ تر از 
پیش شــده اســت، افــزود: همانطور که پیــش از این 
گفتم ایران اساســا بــه روند تحوالت داخلــی آمریکا به 
ایــن معنــا نــگاه نمی کنــد و آنچــه که بــرای مــا اهمیت 
دارد ایــن اســت کــه آمریــکا رویکــرد غیر ســازنده خود 
در مــورد ایــران را اصــالح کنــد و در ارتبــاط بــا موضــوع 
 برجــام نیــز بــه تعهدات خــود به صــورت عملــی پایبند 

باشد.
مذاکرهاست، *جمهوریاسالمیایرانپایبندبهمیز

مذاکرهراترکنکرد میز
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین بار دیگر در پاســخ 
بــه ســؤال دیگــری در ارتبــاط با نتایــج انتخابــات میان 
دوره ای کنگــره آمریــکا و تأثیــر آن بــر روابــط تهــران و 
واشــنگتن، گفــت: ما بــه تغییرات و تحــوالت داخلی و 
جابجایی هــای حزبــی در مراکــز قــدرت آمریــکا توجهــی 
نداریم و همانطور که پیش از این گفتم آنچه که برای 
غ از اینکه  ما حائز اهمیت اســت که دولت آمریــکا فار
کدام یــک از دو حــزب در مراکــز قدرت آمریــکا امور را در 
دســت دارند از اقدامات خصمانه خــود علیه دولت و 
ملت ایران دســت بردارند و اجازه دهند که مناسبات 

بین المللی در روند صحیح و درست خود قرار گیرد.
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ بــه ســؤال دیگری 
برجــام  احیــای  و  تحریم هــا  رفــع  مذاکــرات  مــورد  در 
تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران پایبنــد بــه میز 
مذاکره اســت، میز مذاکره را ترک نکرد و در این ارتباط 
مســئوالنه عمــل کــرده اســت و امیدواریــم طرف های 

مقابل نیز در این چارچوب مسئوالنه عمل کنند.
مناســباتو نقــشبرجســتهومثبتچیندر *مــااز

همکاریهایمنطقهایاستقبالمیکنیم
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در پاســخ بــه یک 
خبرنــگار چینــی در ارتبــاط بــا ســفر آتی رئیــس جمهور 
چین به عربســتان و نشست وی در ارتباط با تحوالت 
خاورمیانه با تعدادی از کشورهای منطقه تصریح کرد: 
همانطور که بارها تأکید کرده ایم چین برای ما کشوری 
بــا اهمیــت در منطقــه اســت. مــا از نقــش برجســته و 
مثبــت چین در مناســبات و همکاری هــای منطقه ای 
اســتقبال می کنیــم. همکاری هــای دو کشــور ایــران و 
چیــن بــر اســاس اراده سیاســی موجود بیــن مقامات 
دو کشــور در حــال تقویــت اســت و در مــورد مســائل 
منطقــه ای نیــز از هــر گونــه اقــدام چیــن کــه بــه رونــد 
همکاری های منطقه ای کمک کند اســتقبال می کنیم 
و آماده مشــورت و گفت وگو بــا مقامات چینی در این 

ارتباط هستیم.
ایــن دیپلمــات ارشــد ایرانــی همچنیــن در پاســخ بــه 
بانــک  پرســش دیگــری در مــورد ســفر اخیــر رئیــس 
مرکــزی عمــان بــه ایــران و همچنیــن وزیر خارجــه این 
کشــور عربی به تهران و دیدارش با مقامات جمهوری 
اســالمی ایــران و اینکــه آیا بــا توجه به ســفرهای انجام 
شــده تغییــری در وضعیت آزاد شــدن پول های بلوکه 
شــدن ایــران صــورت گرفتــه یا نــه؟ گفــت: روابــط ما با 
نزدیــک، دوســتانه و ســازنده  روابطــی بســیار  عمــان 
اســت و طبیعتــا دو کشــور موضوعــات مختلفــی برای 
گفت وگو و همکاری در حوزه های دو جانبه، منطقه ای 
و بین المللــی دارد و گفت وگوهــای اخیــر در تهــران نیز 

متمرکز بر این مسائل بود.
مناســبات  داد:  ادامــه  ایرانــی  ارشــد  دیپلمــات  ایــن 
اقتصــادی و تجــاری میــان ایــران و عمــان در طول یک 
ســال گذشــته روند رو به رشــدی را شــاهد بوده است 
و تقویــت و تحکیــم مناســبات نیازمند مشــورت های 
و  دارد  بانکــی  و  اقتصــادی  حوزه هــای  در  شــور  دو 
گفت وگوهای سیاســی نیز به تقویــت این روند کمک 

می کند.
کنعانی ادامه داد: امنیت منطقه ای نیز برای دو کشور 
ایــران و عمــان مهــم اســت و همــواره در ایــن زمینــه 
تبــادل نظــر نزدیکــی داشــته انــد و شــرایط منطقــه ای 
اقتضا می کند که این گفت وگوها ادامه داشته باشد.

وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا وزیــر 
خارجــه عمــان در جریــان ســفر حامــل پیامی از ســوی 
آمریــکا بــرای ایــران بــوده اســت، گفــت: در ســؤاالت 
پرســیده شــده پاســخ الزم را در مورد سفر وزیر خارجه 

عمان به ایران دادم. 

کمیســیون  رئیــس  نایــب  مقتدایــی  عبــاس 
امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی از آماده شدن 
پاســخ ایــران بــه قطعنامــه شــورای حــکام از ســوی 
و  خارجــه  امــور  وزارت  ملــی،  امنیــت  شــورای عالی 

سازمان انرژی اتمی خبر داد. 
عبــاس مقتدایی در گفت و گو بــا خبرنگار پارلمانی 
آژانــس  حــکام  شــورای  قطعنامــه  دربــاره  ایرنــا 
بین المللی انرژی اتمی که اخیرا بر اســاس ادعاهای 
رژیم صهیونیســتی به تصویب رسید، گفت: آمریکا 
قبــال  در  خــود  مواضــع  بیــان  در  اروپــا  اتحادیــه  و 
جمهوری اسالمی ایران ریاکارانه عمل می کنند. آنها 
از یک ســو پیام هایی به جمهوری اسالمی می دهند 
 ولــی در عمــل خــالف پیام هــای ادعایــی خــود رفتــار 

می کنند.

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس افــزود: غــرب از همــه ابزارهایی که 
در اختیــار دارد علیــه جمهــوری اســالمی اســتفاده 
غــرب  کننــده  فلــج  تحریم هــای  البتــه  می کنــد. 
نتوانســت اهداف آنها را محقق کند و امروز به رغم 
اعتراف به شکســت فشــار حداکثــری، همچنان به 
بازآزمایــی روش های قبلــی اصرار دارنــد در حالی که 

در این مواضع به بن بست راهبردی رسیدند.
*قعطنامهشــورایحکامبهروندهمکاریایرانبا

آژانسصدمهواردخواهدکرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به سوء 
اســتفاده آمریکا و کشورهای اروپایی از نهادها بین 
المللی نظیر سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: غرب با 
فشار به آژانس بین المللی و به رغم همه عرف های 

معمول آژانس و برخالف وعده های رافائل گروسی 
که در ســفر به ایران عنوان کــرده بود، گزارش هایی 
قطعنامه هایــی  صــدور  بــه  یــا  کردنــد  آمــاده  را 
مبــادرت ورزیدنــد کــه بــه رونــد همــکاری ایــران بــا 
 آژانــس و مجامــع بیــن المللــی صدمــه وارد خواهــد 

کرد.
حالتجربهدوبارهسیاستهایسوخته *غربدر

قبالایراناست در
حــکام  شــورای  در  اروپــا  و  آمریــکا  داد:  ادامــه  وی 
آژانــس بین المللــی انرژی هســته ای در حال تجربه 
کردن مــواردی ســوخته از جمله تحریم ها هســتند 
که فقط ســبب پیشرفت ایران شد و نتایج دلخواه 

را هم برای آن ها به همراه نداشت.
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 

خارجی با اشــاره به ســوابق صدور قطعنامه آژانس 
بیــن المللی علیــه ایران، گفت: ایــن قطعنامه ها در 
حقیقت ارزش فنی و تکنیکی ندارد و فقط مســائل 
بــه صــدور چنیــن قطعنامه هایــی  سیاســی منجــر 
اعــالم  ایــران  اســالمی  جمهــوری  البتــه  می شــود. 
خواهــد  را  قطعنامــه  ایــن  بــه  قاطــع  پاســخ   کــرده 

داد.
حداکثریبر *راهبردچندوجهیآمریکابرایفشــار

ایران
بــا  یک ســو  از  آمریکایی هــا  شــد:  یــادآور  مقتدایــی 
دمیــدن بــر طبــل اختــالف افکنــی میــان ایــران بــا 
جمهــوری  همســایگان  ویــژه  بــه  کشــورها  ســایر 
اســالمی،  راهبردهــای خــود را پیگیــری می کننــد و از 
ســوی دیگــر نگــران همــکاری ایــران با کشــورهایی 

نظیــر چین و روســیه هســتند و از طرفی بــا تحریک 
احــزاب و گروهک هــای منحلــه و تروریســتی تــالش 
دامــن  کشــور  در  را  آشــوب  و  اغتشــاش  می کننــد 
 بزنند تا فشــار مجامع بیــن المللی بر ایران افزایش 

یابد.
*پاســخایــرانبــهقعطنامهشــورایحــکامتدوین

شد

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 
در  کشــور  مســئوالن  کــرد:  خاطرنشــان  مجلــس 
روزهــای گذشــته در نهادهایــی نظیــر شــورای عالی 
امنیــت ملــی، وزارت امــور خارجــه و ســازمان انــرژی 
قطعنامــه  بــه  ایــران  پاســخ  بــرای  بســته ای  اتمــی، 
شورای حکام آماده کردند که از سوی مراکز ذی ربط 

برای افکارعمومی اطالع رسانی خواهد شد.

نایبرئیسکمیسیونامنیتملیمجلس:

پاسخایرانبهقطعنامهشورایحکامتدوینشد

شمالعراق جدیدحمالتموشکیوپهپادیعلیهتروریستهایتجزیهطلبدر دور نیرویزمینیسپاهاعالمکرد:آغاز نیروی زمینی سپاه اعالم کرد: در دور جدید حمالت 
موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
به مقرهای باقیمانده تروریست های تجزیه طلب 
ضــد ایرانی در مناطقــی از جمله جژنیکان، زرگوئیز 
و کــوی ســنجق در شــمال عــراق، خســارت های 

سنگینی به تروریست ها وارد آمد. 
پاســداران  ســپاه  زمینــی  نیــروی  عمومــی  روابــط 

انقالب اسالمی روز دوشنبه در اطالعیه ای از آغاز 
حمــالت جدید موشــکی و پهپادی قــرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا علیه الســالم بــرای انهــدام مقرها و 
مراکــز باقیمانــده گروهک های تروریســتی تجزیه 
طلــب ضد ایرانی مســتقر در شــمال اقلیــم عراق 

خبر داد.
در این اطالعیه آمده است: در ادامه انهدام مقرها 
، آموزش و ســازماندهی  و مراکــز توطئــه، اســتقرار
گروهــک های تروریســتی تجزیه طلــب ضد ایرانی 
در اقلیــم شــمال عــراق، برخــی از مقرهــای باقــی 

مانــده مزدوران اســتکبار جهانی از ســاعات اولیه 
)دوشــنبه( هــدف دور جدید حمالت موشــکی و 
پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا علیه الســالم 

نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند.
طــی ایــن حمالت کــه در مناطقــی در عمــق اقلیم 

شــمال عــراق از جملــه جژنیــکان، زرگوئیــز و کوی 
اهــداف  انهــدام  ضمــن  گرفــت،  انجــام  ســنجق 
مــورد نظــر، ضربــات و خســارت های ســنگینی به 

تروریست ها وارد آمد.
بــه گفتــه ســردار اصانلــو فرمانــده قــرارگاه حمــزه 

سیدالشهدا، در اغتشاشات اخیر بیش از ۱۰۰ نفر 
از عناصر گروه های ضدانقالب، دموکرات و کومله 
در غرب کشــور دستگیر شــدند و محموله هایی 
از ســالح هــای جنگــی مثــل کالش، کلــت و حتــی 

نارنجک و وینچستر کشف شده است.

دولتعراقمانعفعالیتگروههایتروریستیوتجزیهطلبشود
کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه:

 این صحبت که ایران روند 
مذاکرات را به زمستان سرد 
اروپا گره زده بوده به نظرم 
گمانه زنی رسانه ای است 

 مذاکراتی که پیش از این 
بین تهران و ریاض انجام 

شد منجر به حصول 
توافقاتی شد 


