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*جالل خوش چهره
قطعنامه  یعنی  باشد  تقابل  تهران  انتخاب  اگر 
را نپذیرد به مفهوم آن خواهد بود که چشم انداز 
که  دارد  قرار  روابط خارجی  روی  پیش  تیره ای 
جهانی  جامعه  در  ایران  بیشتر  انزوای  آن  پیامد 
و  تحریم ها  افزایش  به  وضع  این  بود.  خواهد 
ایران در حوزه  برای جایگاه  ناامن  ایجاد فضای 
سیستم  شدن  فعال  خطر  نیز  و  خارجی  روابط 
ماشه و شاید رفتن به فصل هفتم منشور سازمان 

ملل متحد می انجامد.
قرار  مقابل دو گزینه  ایران در حال حاضر در 
دارد؛ تعامل یا تقابل. تصویب دو قطعنامه ظرف 
72 ساعت در شورای حقوق بشر سازمان ملل و 
هسته ای   انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
نشان از اجماع، تحریم های بیشتر و بار مضاعف 
بر دوش کشور و خطر فعال شدن سیستم ماشه 
است. عالوه بر این می تواند تشدید فضای ناامن 
را در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی 

و بخش اقتصادی در پی داشته باشد.
البته  که  آمده   وجود  به  اکنون  که  اجماعی 
را  برزخی  وضعی  گرفت   را  آن  جلوی  می شد 
قطعنامه  که  ویژه  به  دارد؛  همراه  به  ایران  برای 
شورای حکام دارای چند ویژگی است: نخست؛ 
به  ایران  پاسخ  بودن  اضطراری  و  الزامی  قید 
قطعنامه است که سقف زمانی آن به نظر در دو 
مطالبات  به  تهران  اگر  بود.  خواهد  آینده  هفته 
آژانس پاسخ ندهد، ممکن است پرونده ایران یا 
به شورای امنیت ارجاع داده شود یا سسیتم ماشه 
فعال شود. نکته دوم اینکه قطعنامه، الزام به انجام 

اورانیوم،  ذرات  درباره  را  ایران  قانونی  تعهدات 
نیاز  مورد  پاسخ های  و  اسناد  و  اطالعات  ارائه 
آژانس مطالبه کرده است. سوم؛ اجازه دسترسی 
به اماکن و موارد مورد نیاز آژانس از سوی ایران 
طرف  از  نمونه برداری  اجازه  همچنین  است. 
آژانس از جمله خواست های  این قطعنامه است. 
اهمیت موارد باال در آن است که در چارچوب 

اضطرار و الزام از ایران خواسته شده است.
اگر  نیست؛  خارج  حال  دو  از  تهران  انتخاب 
مفهوم  به  نپذیرد  را  قطعنامه  یعنی  باشد  تقابل 
تیره ای پیش روی  بود که چشم انداز  آن خواهد 
انزوای  آن  پیامد  که  دارد  قرار  خارجی  روابط 
این  بود.  خواهد  جهانی  جامعه  در  ایران  بیشتر 
ناامن  ایجاد فضای  و  تحریم ها  افزایش  به  وضع 
برای جایگاه ایران در حوزه روابط خارجی و نیز 
به  رفتن  شاید  و  ماشه  سیستم  شدن  فعال  خطر 
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می انجامد. 
و  زیاد  قدرت  شورا  فصل  این  براساس 
گسترده ای برای ارزیابی تصمیم های گرفته شده 
در وضعیت های »تهدید صلح جهانی، تخطی از 
در  زور«  و  خشونت  اعمال  یا  صلح،  رویه های 
سطح جهانی دارد. در چنین شرایطی، کار شورا 
پس  امنیت  شورای  نمی شود.  توصیه  به  محدود 
از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول 
یا نقض صلح  برای صلح  تهدیدی  به عنوان  آن 
یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ 
می کند )تصمیم هایی که جنبه غیرنظامی دارد( تا 
کند. سپس  جلوگیری  اوضاع  پیچیده تر شدن  از 
قبیل  از  مجازات هایی  می تواند  نیاز،  در صورت 

ارتباطات  اقتصادی،  روابط  جزئی  یا  کامل  قطع 
زمینی، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسیمی 
روابط  قطع  همچنین  و  ارتباطی  وسایل  دیگر  و 
دولت های  تمام  و  بگیرد  نظر  در  را  دیپلماتیک 

عضو سازمان موظفند آنها را اجرا کنند.
حال اگر بنا براین باشد که تهران راه تعامل را 
نسبت  ما  که  است  این  واقعیت  گیرد؛  پیش  در 
به سال گذشته اگر همان زمان توافق می کردیم، 
متفاوت  تحریم های  شدن  اضافه  از  حجم  این 
بر  که  دیگر  بسیاری  و  شخصی  موضوعی، 
حاکمیت سیاسی تحمیل شده را نداشتیم. چه بسا 
ناآرامی های داخلی کنونی  را هم شاهد نبودیم.

با  مطابق  را  آژانس  با  همکاری  تهران  اگر 
سبب  که  مانعی  مهم ترین  رفع  و  اخیر   قطعنامه 
بپذیرد،   بوده  وین  در  برجامی  گروه  توافق  عدم 
این  در  که  بود   خواهد  آن  برجسته  پرسش 
اقتصادی  لحاظ  به  ایران  وضعیت  آیا  صورت 
بهتر می شود؟ به نظر نمی توان چندان دراین  باره 
و  مضاعف  تحریم های  زیرا   بود؛  خوش بین 
ماه های  طی  ایران  به  شده  تحمیل  غیرهسته ای 
سود  به  کشور  این  که  می شود  سبب  اخیر،  
نیابد.  باره دست  این  در  راهگشایی   و  ملموس 
 7 آزادی  حالت  در خوش بینانه ترین  اینکه   کما 
کره جنوبی  در  ایران  بلوکه شده  پول  دالر  میلیارد 
اقتصاد  برای  گذشته  پیش  خورهای  دلیل  به  نیز 

کشور چاره ساز نخواهد بود.
ایران  برای  را  امتیاز  یک  تعاملی  رویکرد  شاید 
فرصتی شود  عنوان  به  مهم  باشد و همین  داشته 
کند.   فراهم  آینده  در  را  مناسب  موقعیت های  که 
امنیتی چه در بخش  توافق یک فضایی  و  تعامل 
هسته ای و چه در بخش اقتصادی به شکل اسمی 
ایجاد می کند ولی در مجموع تصویب دو قطعنامه 
به شکل نمادین به این مفهوم است که دولت آقای 
رئیسی و تیم مذاکره کنندگان آن نتوانستند طی این 
یک سال و اندی گذشته در مذاکرات خود اوضاع 
تصویب  به  منجر  که  کنند  مدیریت  به گونه ای  را 
اجماع  نشود.  مضاعف  تحریم های  و  قطعنامه ها 
خارج  کار  دستور  از  و  آمریکا  و  اروپا  کنونی 
شدن گفت وگوهای  برجامی از سوی آنها و نیز  
ایران ؛  داخلی  تحوالت  به   نگاه ها   تمرکزیافتن 
حتی اگر به شکل نمادین و تبلیغاتی هم باشد، به 
معنای از دست رفتن فرصت هایی است که تهران 
دارد؛  اهمیت  آنچه  حال  هر  به  ندانست.  مغتنم 
هوشمندی تهران در انتخاب یکی از دو گزینه ای 
است که هر یک می تواند نتایج و پیامدهای کوتاه 

و بلند مدت خود را داشته باشد.

بعد از تصویب دو قطعنامه علیه ایران

تهران در برابر انتخاب دو گزینه
سه شنبه1 آذر 1401        شماره  6417        سال  بیست و پنجم

 آنچه باید درباره علت چرخش ۱۸۰ درجه ای 
شود  گفته  ضدصهیونیستی  سیاست  از  اردوغان 
قدرت  در  ماندن  برای  اردوغان  که  اینست 
ویژه  به  مثبت غرب  نظر  به جلب  نیاز  احساس 
آمریکا دارد. او می داند که شرط مهم جلب نظر 
و  صهیونیستی  رژیم  با  مشکالت  حل  غرب، 

تعامل با صهیونیست هاست.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی 
یک هفته گذشته با دو اقدام غیرقابل باور، تعجب 
و خشم مردم ترکیه و ملت های مسلمان دیگر را 

برانگیخت.
نتانیاهو  بنیامین  پیروزی  از اعالم  بعد  اردوغان 
و  صهیونیستی  رژیم  مجلس  انتخابات  در 
رژیم،  این  وزیری  نخست  جایگاه  به  بازگشت 
در یک تماس تلفنی این پیروزی را به او تبریک 
گفت و چند روز بعد به مناسبت کشته شدن دو 
صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه دو مبارز 
فلسطینی در شهرک »اریئیل« واقع در شمال کرانه 
وی  به  را  واقعه  این  اشغالی،  فلسطین  باختری 

تسلیت گفت.
در فاصله سال های ۱۳۸7 تا ۱۴۰۱ به دلیل قطع 
رابطه با رژیم صهیونیستی به دنبال حمله این رژیم 
به غزه و ارتکاب جنایات هولناک علیه فلسطینیان 
مظلوم، رابطه ترکیه با رژیم صهیونیستی به دستور 
اردوغان کاهش یافت، ولی هفته گذشته با معرفی 

سفیر، روابط را به باالترین سطح ارتقاء داد.

آنچه باید درباره علت چرخش ۱۸۰ درجه ای 
شود  گفته  ضدصهیونیستی  سیاست  از  اردوغان 
قدرت  در  ماندن  برای  اردوغان  که  اینست 
ویژه  به  مثبت غرب  نظر  به جلب  نیاز  احساس 
آمریکا دارد. او می داند که شرط مهم جلب نظر 
و  صهیونیستی  رژیم  با  مشکالت  حل  غرب، 

تعامل با صهیونیست هاست.
اردوغان با چهره خونخوار و جنایتکار نتانیاهو 
کاماًل آشناست و می داند مجلس )کنست( کنونی 
از  برآمده  وزیر  نخست  نتانیاهو  که  اسرائیل 
افراطی ترین مجلس تاریخ  آنست، خشن ترین و 
این رژیم نامشروع است. شاید اردوغان در باطن 
با نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی مایل نباشد، 
ولی این اقدام را برای باقی ماندن در قدرت الزم 
می داند کما اینکه به عنوان یکی از اولین گام ها 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در 
اسفند ۱۴۰۰ از اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم 
در آنکارا استقبال و پذیرائی کرد و با این کار نیز 

خشم مردم ترکیه را برانگیخت.
مشکل اساسی حاکمانی که برای ادامه حکمرانی 
خود  اصولی  سیاست های  بنیادی  تغییر  به  خود 
روی آور می شوند اینست که حمایت های مردمی 
را نادیده می گیرند. مردم، پشتوانه اصلی حکومت ها 
داشته  وجود  پشتوانه  این  که  زمانی  تا  و  هستند 
باشد، حاکمان نیازی به تغییر اصول سیاسی خود و 

پناه بردن به بیگانگان نخواهند داشت.

توییت وزیر خارجه آمریکا
 درباره حوادث خونین مهاباد

وزیر امور خارجه آمریکا نوشت: بسیار نگران 
این هستم که طبق گفته ها، مقامات ایران در حال 
در  ویژه  به  معترضان،  علیه  خشونت  گسترش 

شهر مهاباد هستند.
در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
صفحه توییترش نوشت: بسیار نگران این هستم 
که طبق گفته ها، مقامات ایران در حال گسترش 
خشونت علیه معترضان، به ویژه در شهر مهاباد 

هستند.
از  عین حمایت  در  ما  گفت:  ادامه  در  بلینکن 
مردم ایران، به پاسخگو کردن کسانی که در این 

کار نقش دارند ادامه می دهیم.
که  می شود  مطرح  حالی  در  بلینکن  اظهارات 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی،  ناصر 
استانداردهای دوگانه  به  اخیرا در واکنش  ایران، 
بشری،  حقوق  مسائل  زمینه  در  غربی  مقامات 
وزارت  سخنگوی  نوشت:  توییترش  صفحه  در 
شهادت  نوشت:  توییتی  در  اخیرا  ایران  خارجه 
و جراحت ۸ هزار  کودک در جنگ علیه  یمن و 
بازداشت بیش از 7۵۰ و شهادت ۴7 و جراحت 
توسط   2۰22 سال  طی  کودک  فلسطینی   ۱۶۴
حقوق  مدعیان    حمایت  با  صهیونیستی،  رژیم 

بشرو سکوت سازمانهای بین المللی رخ داد! یکی 
از اهداف جنگ رسانه ای و فشار سیاسی علیه 

 ایران، تطهیر جنایتکاران متحد آمریکاست.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
ایران نیز پیش تر در گفت وگویی درباه اظهارات 
مداخله جویانه مقامات کشورهای خارجی راجع 
برای  موضوع  این  گفت:  ایران  اخیر  اتفاقات  به 
برخی مقامات غربی فقط یک بهانه است. پرسش 
پرونده  در خصوص صدها  که غرب  است  این 
قتل عمد زنان و کودکان در کانادا و آمریکا بویژه 
بدست پلیس چه کرده است؟! نمی شود در اروپا 
و  خوب  عملی  اغتشاش،  با  مقابله  ترین  خشن 
پسندیده باشد، اما همان کار در چارچوب قانونی 

در ایران سرکوب قلمداد شود!
مطالبات  کرد:  بیان  ادامه  در  امیرعبداللهیان 
قتل،  آشوب،  از  موضوعی جدای  آمیز  مسالمت 

آتش افروزی و عملیات تروریستی است.
وزیر امور خارجه ایران یادآور شد: جمهوری 
اسالمی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی 
کودتای  سرزمین  اینجا  است.  برخوردار  کارآمد 
و  ثبات  لنگرگاه  ایران  نیست.  رنگین  یا  مخملی 

امنیت پایدار منطقه است.

مقتدی صدر: 
جام جهانی در قطر 
بزرگ ترین پیروزی 
در برابر غرب است

جهانی  جام  ثمره  اولین  نوشت:  مقتدی صدر 
سرگیری  از  آن؛  عربی  نسخه  اولین  در  فوتبال 
روابط قطر و عربستان بود و امید است که جامی 
برای وحدت صف عربی و اسالمی و گسترش 
و توسعه صلح به ویژه در یمن، سوریه، لبنان و 

دیگر کشور های عربی باشد.
رهبر جریان صدر عراق در سخنانی نسبت به 
از جام  به عنوان یک کشور عربی  میزبانی قطر 
را  اتفاق  این  و  داد  نشان  واکنش  جهانی 2۰22 
بزرگ ترین پیروزی در برابر غرب توصیف کرد.
صدر  جریان  رهبر  صدر،  مقتدی  گزارش،  به 
با انتشار توییتی در این باره نوشت: اولین ثمره 
جام جهانی فوتبال در اولین نسخه عربی آن؛ از 
سرگیری روابط قطر و عربستان بود و امید است 
که جامی برای وحدت صف عربی و اسالمی و 
گسترش و توسعه صلح به ویژه در یمن، سوریه، 

لبنان و دیگر کشور های عربی باشد.
وی تاکید کرد: این اتفاق به جهان ثابت می کند 
جام  مدیریت  به  قادر  مسلمانان  و  عرب ها  که 
جهانی و برگزاری آن هستند و می توانند صلح 
و وحدت عربی-اسالمی و بین المللی را توسعه 

دهند.
رهبر جریان صدر در ادامه توییت خود نوشت: 
این بزرگ ترین پیروزی و موفقیت در برابر غرب 

است.
جام جهانی 2۰22 فوتبال عصر یکشنبه و در 
پایه کشور های  بلند  مقامات  با حضور  مراسمی 
مختلف و در رأس آن ها رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، عبدالفتاح سیسی، همتای 
مصری او و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 

سعودی افتتاح شد.
درگیری بین نیروهای 

افغانستان و پاکستان
نیروهای  بین  از درگیری مرزی  منابع خبری 
شدن  زخمی  و  کشته  و  پاکستان  و  افغانستان 

چند نفر در این درگیری ها خبر دادند.
نیروهای  بین  از درگیری مرزی  منابع خبری 
شدن  زخمی  و  کشته  و  پاکستان  و  افغانستان 

چند نفر در این درگیری ها خبر دادند.
مرزی  نیروهای  بین  یکشنبه  شامگاه   ،
به  مرزی  درگیری های  پاکستان  و  افغانستان 

پیوست. وقوع 
گزارش  دولتی  منبع  یک  از  نقل  به  الجزیره 
نیروهای  از  نفر  چند  درگیری  این  در  که  داد 

دو طرف کشته و یا زخمی شدند.
گوترش بازیچه آمریکاست

آنتونیو  بیانیه ای  وزیر خارجه کره شمالی در 
گوترش، دبیر کل سازمان ملل را بازیچه دست 

آمریکا توصیف کرد.
سون  چوی  شیمبون،  آساهی  از  گزارش  به 
تازگی  به  که  گوترش  از  انتقاد  ضمن  هوئی 
اقدام کره شمالی در انجام آزمایش های موشکی 
بالستیکی بین قاره ای را محکوم کرده بود، وی 
افزود:  و  کرد  متهم  واشنگتن  با  همدستی  به  را 

گوترش بازیچه دست آمریکا است.
کرد  خاطرنشان  شمالی  کره  خارجه  وزیر 
در  که  است  این  ملل  سازمان  اصلی  ماموریت 
نشان  طرفی  بی  را  خود  مسائل،  همه  با  رابطه 
دهد. وی همچنین از اینکه دبیرکل سازمان ملل 
اتخاذ  یانگ  پیونگ  نادرست درباره  یک موضع 
کرده است، ابراز تاسف کرد. دبیرکل سازمان ملل 
بالستیک  موشک  یک  آزمایش  همچنین  متحد 
دیگر با برد قاره پیما از سوی کره شمالی را به 

شدت محکوم کرد.

فرمانده سنتکام در بیانیه ای دور جدید حمالت 
سپاه پاسداران به مقر تروریست ها در اقلیم شمال 
عراق را »غیرقانونی« تلقی کرده و آن را محکوم 

کرد.
مایکل  بیانیه  انتشار  با  سنتکام  توییتر  صفحه 
اریک کوریال، فرمانده سنتکام ) فرماندهی مرکزی 
دور  به  واکنش  در  آمریکا(  تروریستی  نیروهای 
جدید حمالت موشکی و پهپادی سپاه پاسداران 
به مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق نوشت: 
ما حمله موشکی و پهپادی ایران در بامداد امروز 

به نزدیکی اربیل در عراق را محکوم می کنیم.
فرمانده سنتکام در ادامه گفت که این حمالت 
را  استقالل عراق  اندخته،  به خطر  را  غیرنظامیان 

خاورمیانه  و  عراق  ثبات  و  امنیت  و  کرده  نقض 
را که به سختی به دست آمده است، به مخاطره 

می اندازد.
تروریستی  نیروهای  مرکزی  فرماندهی  ادعای 
مطرح  این  پی  در  حمالت  این  درباره  آمریکا 
می شود که سپاه نیوز گزارش داد، روابط عمومی 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 
و  موشکی  جدید   حمالت  آغاز  از  اطالعیه ای  
السالم  علیه  سیدالشهدا  حمزه  قرارگاه  پهپادی 
برای انهدام مقرها و مراکز باقی مانده گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی مستقر در شمال 

اقلیم عراق خبر داد.
در این اطالعیه آمده است: در ادامه  انهدام مقرها 
سازماندهی  و  آموزش  استقرار،  توطئه،  مراکز  و 
ایرانی  ضد  تجزیه طلب  تروریستی  گروهک های 

در اقلیم شمال عراق ، برخی از مقرهای باقی مانده 
بامداد  اولیه  ساعات  از  جهانی  استکبار  مزدوران 
حمالت  جدید  دور  هدف   ) دوشنبه   ( امروز 
موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه 

السالم نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند.
طی این حمالت که در مناطقی در عمق اقلیم 
و  زرگوئیز   ، جژنیکان  جمله  از  عراق  شمال 
اهداف  انهدام  انجام  گرفت، ضمن  کوی سنجق 
به  سنگینی  خسارت های  و  ضربات   ، نظر  مورد 

تروریست ها وارد آمد.
قرارگاه  فرمانده  اصانلو،  سردار  این،  بر  عالوه 
این  درباره  پیش تر  سپاه  سیدالشهدای  حمزه 
کردستان  اقلیم  که  زمانی  تا  بود:  گفته  حمالت 
جمهوری  خواسته های  عراق  مرکزی  دولت  یا 
اسالمی مبنی بر خلع سالح گروهک ها و اخراج 

آنان را عملی نکند همچنان این اقدامات مان ادامه 
می یابد. هم با پهپادهای انتحاری، هم با پهپادهای 
گروهک های  مقرهای  موشک  با  هم  و  رزمی 
تجزیه طلب تروریستی را هدف قرار دادیم و دقیقًا 
هدف  مورد  کردیم  شناسایی  که  را  اهدافی  همه 
را  گروهک ها  این  افراد  از  تعدادی  دادیم.  قرار 
در داخل در اغتشاشات اخیر، دستگیر کرده ایم و 
ایجاد  برای  که  کرده اند  اعتراف  آنان  از  تعدادی 
نیز  و  شدند  ایران  وارد  کشته سازی  اغتشاش، 
انسانی  سپر  کرده اند.  استفاده  داخلی  عوامل  از 
در  و  خودشان  خانواده های  از  آنان  متاسفانه  که 
ما  برای  زمانی  یک  تا  ساخته اند  مقرهای شان 
معنی دارد و مجبوریم مقرهایی که  حتی در کنار 
هدف  مورد  را  کرده اند  ایجاد  سازمانی  خانه های 

قرار دهیم.

واکنش سنتکام به حمالت جدید سپاه
 علیه مقر تروریست های اقلیم شمال عراق

خط و نشان چین برای آمریکا
جنگ در راه است؟

چین به آمریکا اهمیت مساله تایوان را به عنوان 
یک »خط قرمز« گوشزد کرده و نسبت به عبور از 

این خط قرمز هشدار داد.
به  خطاب  چین  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ 
آمریکا گفت، تایوان یک »خط قرمز« امنیتی برای 
چین است که واشنگتن هرگز نباید از آن عبور کند.
یی،  وانگ  »اسپوتنیک«،  به گزارش خبرگزاری 
وزیر امور خارجه چین در بیانیه ای که روز یکشنبه 
از سوی وزارت امور خارجه چین منتشر شد در 
رئیس جمهور چین  شرح سفر »شی جینپینگ«، 
 2۰ گروه  اجالس های  به  اخیر  روزهای  طی  در 
و سازمان اَپِک تاکید کرد: »شی جینپینگ، رئیس 
جمهور چین در پاسخ به حرفها و کارهای غلط 
اخیر آمریکا در قبال مساله تایوان و تالش واشنگتن 
برای خط  کشی کردن در روابط چین-آمریکا، به 
و  تایوان  مساله  اصل  سیستماتیک  و  جامع  طور 

و  مشخص  را  آن  قبال  در  چین  اصولی  موضع 
به وضوح اشاره کرد مساله تایوان در بطن منافع 

بنیادین چین و روابط چین با آمریکا قرار دارد.«
بیانیه تاکید کرد: »استقالل  وانگ یی طبق این 
تایوان  تنگه  سراسر  در  ثبات  و  صلح  با  تایوان 
مغایر است« و »مردم چین هرگز موافق کسی که 
بخواهد تایوان را از چین جدا کند نخواهند بود.«
داد،  همچنین هشدار  امور خارجه چین  وزیر 
این مساله »یک بنیان سیاسی و خط قرمزی اصلی 

است که هیچکس نمی تواند از آن عبور کند.«
این دیپلمات ارشد چین همچنین از واشنگتن 
»چن  که  وعده هایی  به  خود  نوبه  به  خواست 
تایوان در سال  اسبق دولت  شوی-بیان«، رئیس 
به  متعهد  آنها  موجب  به  و  کرده  مطرح   2۰۰۰
تایوان  تنگه  سراسر  در  موجود  وضعیت  حفظ 

شد، پایبند باشد.

گروسی وجود برنامه هسته ای نظامی
 در ایران را رد کرد

 رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که 
وجود  زمینه  در  اطالعاتی  هیچ  نظارتی  نهاد  این 

برنامه هسته ای نظامی ایران در دست ندارد.
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  گروسی«  »رافائل   
مورد  در  اس  بی  سی  شبکه  دقیقه   ۶۰ برنامه 
مدعی  ای  هسته  بمب  به  ایران  دستیابی  احتمال 
شد: در سطح فعلی تولید اورانیوم غنی شده، ایران 
توانسته که مواد کافی برای ساخت بیش از یک 
)انفجاری( را، در صورتیکه قصد ساخت  وسیله 

آن را داشته باشد، فراهم سازد.
در  اطالعاتی  هیچ  ما  اما  افزود:  بالفاصله  وی 
مورد آنکه نشان دهد ایران در حال حاضر برنامه 

هسته ای نظامی دارد، در اختیار نداریم.
مجری پرسید: آیا ایران به نقطه غیرقابل بازگشت 
که  بپذیریم  که  است  آن  زمان  آیا  است؟  رسیده 
اند، و گروسی پاسخ  آنان قدرت هسته ای شده 
داد: خیر. به آن نقطه نرسیده ایم ولی الزم است به 

شدت فعالیت کنیم تا به آن نقطه نرسیم.
شد  مطرح  حالی  در  گروسی  اظهارات  این 
آمریکا  متحده  ایاالت  پیشنهادی  قطعنامه  که 
فشار  سیاست  تداوم  در  که  اروپا  تروئیکای  و 
اسالمی  جمهوری  به  پراکنی  اتهام  و  حداکثری 
شد،  ارائه  پادمانی  ادعایی  مسائل  پیرامون  ایران 
روز پنجشنبه 2۶ آبان ۱۴۰۱ به تائید شورای حکام 

آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید.

روسیه  و  چین  مخالف  با  که  قطعنامه  این  در 
روبرو شد، نویسندگان با تکرار ادعاهای ساختگی 
اعالم  مکان  سه  در  هسته ای  مواد  کشف  درباره 
نشده در ایران، خواستار همکاری ایران با آژانس 

بین المللی هسته ای شده اند.
وزیر امور خارجه ایران نیز اقدام شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه 
ضدایرانی را غیرسازنده توصیف کرد و گفت: بار 
از جایگاه آژانس سوءاستفاده سیاسی شده  دیگر 

است و ما اقدام متقابل انجام خواهیم داد.
بین المللی  آژانس  افزود:  امیرعبداللهیان  حسین 
انرژی اتمی اقدام غیرسازنده ای را در پایان هفته 
گذشته انجام داد در حالی که دو هفته پیش هیاتی 
متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان 
خصوص  در  کردند،  سفر  وین  به  اتمی  انرژی 
کردند  توافق  ایران  و  آژانس  نیرومندتر  همکاری 
مدیرکل  رافائل گروسی  با  را  دیدار سازنده ای  و 

آژانس انجام دادند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: با 
بر  تاثیرگذاری  راستای  در  یکباره  به  وجود  این 
فشار حداکثری  اعمال  همچنین  و  داخلی  محیط 
به شدت  روزهای  این  سیاست  تداوم  در  و 
ریاکارانه ایاالت متحده آمریکا، قطعنامه ای را علیه 
جمهوری اسالمی ایران روی میز گذاشتند و بار 

دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند.

امیرعبداللهیان گفت: ما اقدام متقابل و موثر را 
انجام می دهیم در عین حالی که به حقوق بین الملل 

و تعهدات بین المللی  خود پایبند خواهیم ماند.
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در 
اظهارنظری گفت: فعال سفری از آژانس در دستور 
که  است  این  اهمیت  حائز  موضوع  نیست؛  کار 
وزارت خارجه بحث تداوم مذاکرات را پیگیری 
کند و این کار به اشکال گوناگون در دست اقدام 

است.
اسالمی خاطر نشان کرد: آنچه به سازمان انرژی 
موارد  همه  به  که  است  این  بود  مربوط  اتمی 
ادعایی و اتهامی پاسخ داده شود که چنین کردیم 
و اگر حسن نیت می داشتند و قرار بود مذاکره را 
تداوم دهند قطعنامه ای با این ابعاد و حجم ارائه 

نمی کردند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: توقع داشتیم 
حسن نیت جمهوری اسالمی و پاسخ های مستدل 
، کاررساز واقع شود و اجازه دهند مسیر طبیعی 
و غیرسیاسی و روش حرفه ای و ضوابط پادمان 

مالک باشد.

شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند ۸  مصوبه  نشست شماره  
۳9  شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به اصالح و بهسازی 

بلوار شهید خرقانی  از طریق مناقصه  اقدام نماید .
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 

واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند . 
*ضمناً در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 
با شماره تلفن    ۶۵29۶۴۵۰ -۰2۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

*مبلغ اعتبار : ۱9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
*آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۱۴۰۱/9/2۱
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