
برای دیدار با الوروف، چاووش اوغلو و دی میستورا

ظریف عازم ژنو شد

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان صبح روز سه شنبه برای شرکت 
در نشست مشورتی سه جانبه در خصوص کمیته قانون اساسی سوریه عازم 

ژنو شد.
به گزارش ایسنا، این نشست امروز با حضور محمدجواد ظریف، سرگئی الوروف 
و مولود چاووش اوغلو وزیران امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه و همچنین استفان 
دی میستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه برگزار می شود.
در نشست امروز سازش سیاسی در سوریه به ویژه مساله تشکیل کمیته قانون 

اساسی این کشور بررسی خواهد شد.
طبق گزارش سایت شبکه خبری المیادین، اقدامات بین المللی برای حل اختالفات 
درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در دست انجام  است و بر اساس اظهارات 
استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نشست اخیر آستانه 
که در ماه جاری میالدی برگزار شد به ویژه از منظر تشکیل کمیته قانون اساسی 

شکست خورد.
این کمیته شامل ۱۵۰ عضو است که یک سوم آن را مخالفان سوری و یک سوم 
دیگر آن را دولت سوریه و یک سوم پایانی را جامعه مدنی که سازمان ملل آن را 

انتخاب می کند و هنوز اختالفاتی در مورد این گروه وجود دارد، تشکیل می دهند.
کمیته قانون اساسی سوریه مساله مورد اختالف میان اعضای مذاکرات آستانه 
شامل روسیه، ایران و ترکیه و نیز کمیته کوچک شامل آمریکا، فرانسه، انگلیس، 
اردن، مصر و عربستان است که در این میان ریاض بر تعیین تاریخ های الزام آوری 

برای تشکیل این کمیته پافشاری دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر 
متهم کرد

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای که دوشنبه شب به تصویب 
رساند ایران را به آن چه نقض حقوق بشر عنوان شده، متهم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از العالم، این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف 
و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.

افغانستان، ارمنستان، بالروس، بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، چین، کوبا، کره 
شمالی، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قزقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، 
عمان، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، صربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، 

ونزوئال، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، پیش از این  تصویب قطعنامه ای درباره وضعیت حقوق بشر ایران 
در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با واکنش  مقام های ایران 
مواجه شد و آنچه که ازسوی آنها »استفاده ابزاری از حقوق بشر« خوانده شده بود را 

مورد انتقاد قرار دادند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان پس از تصویب این قطعنامه 
در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرده بود که این قطعنامه بدون 
در نظر گرفتن »واقعیات موجود ایران« و مبتنی بر »نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، 

غرض ورزانه و با اهداف سیاسی« تهیه و تصویب شده است.
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین این نهاد و کشورهای مختلف را به »استفاده 
ابزاری از حقوق بشر« متهم کرد و در ادامه افزود: عملکرد اسراییل، برخی کشورهای 
جامعه  به  »اعتماد  تضعیف  باعث  منطقه«  مرتجع  کشورهای  »برخی  و  غربی 

بین المللی« می شود.

در پی مخالفت با قطعنامه پناهندگان؛

انزوای آمریکا در عرصه بین المللی همچنان ادامه 
دارد

با قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  بار دیگر   آمریکا 
مخالفت کرد که 181 کشور جهان به آن رای مثبت دادند و تنها یک کشور 

با واشنگتن همسو شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه 
ای را تصویب کرد که به موجب آن چارچوب بهتری برای استفاده نوآوری ها در 

جوامع آوارگان اجباری و میزبانان آنها مشخص می کند.
در یک تصمیم تاریخی، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
چارچوب جدید بین المللی را با عنوان »کمیته جهانی پناهندگان« تصویب کردند 
که جهان را ملزم می کند تا به جابجایی انبوه و بحران پناهندگان پاسخ دهد و 

پناهندگان و جوامع میزبان آنها از آن بهره مند شوند.
کشورهایی که با این قطعنامه مخالفت کردند، مجارستان و آمریکا بودند اما 
۱۸۱ کشور به آن رای مثبت داد و سه کشور هم نظر خود را به صورت ممتنع 

اعالم کردند.
فیلیپو گراندی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در این زمینه 
گفت: هیچ کشوری نباید به تنهایی به هجوم عظیم پناهندگان پاسخگو باشد. بحران 
پناهندگان به مسئولیت جهانی نیاز دارد و کمیته جهانی پناهندگان، بیان قدرتمندی 

از نحوه همکاری ما در دنیای قطعه قطعه شده امروزی است.
کمیته جهانی پناهندگان به عنوان بخشی از قطعنامه ساالنه کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد )UNHCR( است که بر پایه سیستم حقوق بین 
الملل موجود برای پناهندگان، به ویژه کنوانسیون پناهندگان ۱9۵۱، حقوق بشر و 

قوانین بشر دوستانه بنا شده و یک ابزار عملی قانونی برای تقویت همکاری هاست.
اکنون بیش از ۶۸.۵ میلیون نفر در سراسر جهان مجبور به گریختن به سراسر 
جهان شده اند که از این تعداد، 2۵.۴ میلیون نفر از مرزها عبور کرده اند تا پناهنده 

شوند.
قطعنامه مربوط به پناهندگان در حدود ۶۰ سال گذشته با اتفاق آرا به تصویب 
رسیده است اما این بار با توجه به سیاست های مهاجرتی دولت آمریکا، این کشور 

به آن رای مخالف داد.
هرچند قطعنامه های مجمع عمومی برای کشورها الزام آور نیست اما برای 
دبیرخانه سازمان ملل و ایجاد ساز و کار اجرایی کردن آن راهگشا است و می تواند 

مبنایی برای اقدامات بعدی باشد.

البی  گروه  کرد،  اعالم  اینترسپت  آمریکایی  سایت 
یهودی تالش می کند نمایندگان آمریکا را به حمایت از 
طرح برنامه بودجه واشنگتن برای پاکسازی نژادی در 
کرانه باختری ترغیب کند، هدف از این اقدام تالش برای 
فلسطینیان  کردن  وادار  و  منطقه  این  جمعیتی  تغییر 

برای ترک خاکشان است.
در  سایت  این  نویسندگان  از  وانگ  لی  ایسنا،  گزارش  به 
کنگره  و  باشد  موفقیت آمیز  طرح  این  اگر  نوشت:  گزارشی 
آمریکا در ماه ژانویه آن را تصویب کند همه حمایت آمریکا 
آوارگان  برای  ملل  سازمان  کاریابی  و  امدادرسانی  آژانس  از 
فلسطینی )آنروا( به طرحی منتقل می شود که دولت اسرائیل 

آن را اداره می کند.
طبق پیش نویس این طرح، کمک های مالی آمریکا در جهت 
اسکان مجدد فلسطینیان در کشورهایی مانند ترکیه، سوئد، 

امارات و آمریکا تخصیص خواهد یافت.
البی  )گروه  اسرائیل  از  دفاع  ائتالف  مدیر  لیبرمن،  پل   
ائتالف مسیحی- یهودی آمریکا تاسیس کرده(  یهودی که 
گفته  و  داشته  اینترسپت  با  گفت وگویی  طرح  این  درباره 
است: هدف حمایت از فلسطینیانی است که خواستار رفتن 
برود  بخواهد  که  هرکسی  از  ما  هستند،  دیگر  کشور  به 

حمایت مالی می کنیم.
در کشور  اقامت  فلسطینیان حق  تنها حق  افزود:  لیبرمن 
دیگر است، اگر فلسطینی تمایل به رفتن داشته باشد، از او 
حمایت خواهیم کرد. امیدواریم در کرانه باختری در ۱۰ سال 
آینده تغییر جمعیتی رخ دهد. هدف از این اقدام برپایی کشور 
یهودی یا همان اسرائیل بزرگ است. ائتالف ما معتقد است 
که  هرکس  و  کنند  ترک  را  فلسطین  باید  فلسطینیان  همه 
کرد.  خواهد  زندگی  غرباء  قانون  تحت  دارد  ماندن  بر  اصرار 
طبق گفته لیبرمن این یعنی اینکه هیچ فلسطینی حق رای 
دادن و مشارکت در مسائل مربوط به تمامیت ارضی کشورش 

را نخواهد داشت.
ارشد  مقامات  دارد حمایت  تالش  اسرائیل  از  دفاع  ائتالف 
انجیلی  مسیحیان  محافظه کار،  جمهوری خواه هان  جمله  از 

)پروتستانی ها( و مقامات اسرائیل را به دست آورد.
استیون استرانگ، نویسنده مسیحی راست گرا در کتاب خود 
پس از زلزله ترامپ: اثر زلزله رئیس جمهوری بر فرهنگ و دین 
آمریکا تصویری از طرح ائتالف دفاع از اسرائیل به کاخ سفید 
ارائه کرد و گفت، لیبرمن سه مرتبه برای ارائه طرح جسورانه 
استرانگ،  گفته  به  فراخوانده شد.  کاخ سفید  به  قدرتمند  و 
مالی  حمایت های  تمامی  که  است  این  طرح  این  پیشنهاد 
آمریکا که معموال در اختیار آنروا، حاکمیت ملی، سازمان های 
قرار  باختری  کرانه  در  فلسطینی  خانواده های  و  غیرانتفاعی 

می گیرد، به صندوقی برای اسکان مجدد فلسطینیان در دیگر 
کشورها منتقل شود.

آمریکا در سال 2۰۱۷، ۳۶۴ میلیون دالر به آنروا کمک مالی 
کرد اما این حمایت در ماه اوت با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس 

جمهوری این کشور متوقف شد.
در این راستا، سازمان های حقوق بشری طرح مذکور ائتالف 
مطالعات  برنامه  مدیر  و  کردند  محکوم  را  اسرائیل  از  دفاع 
 )AFSC( آمریکایی  دوستان  سرویس  کمیته  خاورمیانه 
گفت، هرگونه تبدیل حمایت مالی آمریکا به سیستمی برای 
ترغیب فلسطینیان به ترک خاکشان به منزله حمایت آمریکا 

از پاکسازی نژادی است.
مدیر بخش سیاسی گروه صلح اکنون آمریکا هم اعالم کرد، 
این چنینی در شرایط عادی عجیب است و هیچ  طرح های 
توجهی نسبت به زیاده روی در آن نمی شود اما در دولت ترامپ 
مسائل مربوط به سیاست فلسطین و اسرائیل عقالنی نیستند.

اسرائیل  از  دفاع  ائتالف  مذکور  طرح  است،  معتقد  وی 
مساله کمی نیست و ایده انتقال حمایت از آنروا به پروژه های 
کوچاندن فلسطینیان و الحاق کرانه باختری توسط تندروها به 

لحاظ اخالقی زشت بوده و محکوم به شکست است.
را  سفید  کاخ  پنهانی  ائتالف  این  که  است  مدعی  لیبرمن 
و  است  فلسطینیان کرده  از  تغییر سیاست حمایت  به  وادار 
گروهش در بررسی قانون تیلر فورس نقش داشته که حمایت 
از فلسطینیان را به توقف حمایت از آن دسته از خانواده های 
فلسطینی مشروط کرده که دست به عملیات مقاومتی زده اند. 
وی مدعی است گروهش آمریکا را برای توقف حمایت از آنروا 

تحت فشار قرار داده است.
با ترنت فرانکس، نماینده حوزه  ائتالف  این  لیبرمن گفت، 
انتخابیه هشتم آریزونا از حزب جمهوری خواه مسیحی و عضو 
کارگروه هم پیمانان اسرائیل در کنگره همکاری دارد. فرانکس 
حامی ایده کوچاندن فلسطینیان است اما سال 2۰۱۷ استعفا 

کرد.
روابط  ترامپ  دولت  که  است  آمده  اینترسپت  گزارش  در 
مستحکمی با گروه های مسیحی - یهودی دارد و جی سکولو، 
مسیحی  به  اصالح طلب  یهودی  از  ترامپ  ویژه  مدافع  وکیل 

تبدیل شد و به عنوان مدافع یهودیان شناخته شد.
تساحی  مانند  پارلمانی  و  اسرائیلی  مقامات  با  ائتالف  این 
دلیل  همین  به  و  است  کرده  دیدار  لیکود  حزب  از  هنگبی 
لیبرمن را به دیدار نفتالی بنت، رهبر حزب خانه یهود فرستاد 
با موتی یوگف، عضو کنست  به دیدار  را  لیبرمن  و بنت هم 

اسرائیل از حزب خانه یهودی تشویق کرد.
 پیشتر یوگف با دعوت از نمایندگان عرب برای ترک اراضی 
اشغالی جنجال برانگیخته بود، هنگامی که گفته بود: رام اهلل 
به  بریتانیا و  پاریس،  به  اراضی اشغالی خواهد شد،  از  جزئی 
سوی دوستانتان که مخالف یهود هستند، بروید، جای شما در 

سالن خروجی است.
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سعد حریری: به اجرای کامل توافقات درباره مسائل مرزی با اسرائیل پایبندیم
نخست وزیر لبنان تاکید کرد که کشورش به اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت و احترام به خط آبی)منطقه عاری از سالح در مرز لبنان با سرزمین های اشغالی( پایبند است. به گزارش ایسنا، سعد حریری، نخست وزیر لبنان در جریان دیدار 

با ژنرال استفان دل کول، فرمانده نیروهای یونیفل تاکید کرد: ارتش لبنان که خود را موظف به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان می داند، با نیروهای سازمان ملل در لبنان )یونیفل( همکاری می کند و برای حل و فصل هرگونه مشکلی که در 
اجرای قطعنامه 1701 از طرف لبنان باشد، تالش می کند. او گفت: سازمان ملل نیز باید به تمامی مسئولیت های خود در مقابله با نقض های روزانه ای که توسط اسرائیل در حریم هوایی و آب های منطقه ای لبنان صورت می گیرد، عمل کند.

اخبار طبق یک گزارش آمریکایی

البی یهود به دنبال حمایت مالی آمریکا از پاکسازی نژادی در کرانه باختری است

تکرار ادعاهای مقامات آمریکایی علیه ایران در گفت وگوی برایان هوک با صدای آمریکا

نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا در امور ایران در ادامه گزافه گویی های 
مقامات این کشور بازهم مدعی شد که شورای امنیت مانع از گسترش برنامه 

موشکی ایران می شود.
به گزارش ایسنا، برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا در 
گفت وگو با بخش فارسی شبکه صدای آمریکا به سواالتی پیرامون تحریم های واشنگتن 
علیه جمهوری اسالمی و همچنین موضوع اخراج فرزندان مقامات ایرانی مقیم آمریکا پاسخ 
داد و به تشریح موضع و سیاست های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخصوص 

این تحریم ها، شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و برنامه موشکی ایران پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هم پیمانان آمریکا در منطقه نسبت به برنامه 
موشکی ایران نگران هستند، مدعی شد: از نظر من آنها بسیار نگران هستند، اما ما بیشتر 
شاهد ابراز نگرانی در سطح جهانی هستیم. من در جلسه شورای امنیت درباره برنامه 
موشکی ایران، شاهد بودم که کشورهای مختلف جهان نسبت به آزمایش های موشکی، 
گسترش موشک ها و رفتارهای منطقه ای ایران ابراز نگرانی کردند. رسانه ها گاه با اغراق 
مدعی تنها بودن آمریکا در جهان می شوند، اما این حقیقت ندارد. البته ما با اروپایی ها، 
چین و روسیه بر سر برجام اختالف نظر داریم، اما در سایر موارد شما شاهد ارزیابی بسیار 

مشابهی از تهدید موجود خواهید بود.
برایان هوک در پاسخ به سوالی درباره تاکید مقامات ایرانی بر اینکه آزمایش موشکی 
بالستیک حق آنها است، با تکرار ادعاهای واهی آمریکا گفت: شورای امنیت ۱2 سال 
است که به طور مرتب درباره برنامه موشکی غیرقانونی ایران، از جمله آزمایش و گسترش 
موشک هایش به لبنان، سوریه، عراق و یمن  تشکیل جلسه می دهد. اکنون کشورهای 
بیشتری درک کرده اند که این گسترش موشکی ایران موجب بی ثباتی خاورمیانه شده 
است. من در شورای امنیت یکی از مذاکره کنندگان اصلی قطعنامه ای بودم که آزمایش 

موشکی بالستیک توسط ایران را ممنوع می کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه برجام معیارهای به اندازه کافی محکمی را وضع نکرد. اما به رغم 
این معیارهای سست، ایران باز هم نسبت به شورای امنیت سازمان ملل بی اعتنا است و از 
خواسته های روشن آن مبنی بر توقف آزمایش و گسترش موشک های بالستیک سرپیچی 
می کند. هیچ یک از اعضای شورای امنیت خواهان ادامه آزمایش و گسترش موشکی 

توسط ایران نیست.
رئیس گروه اقدام ایران در پاسخ به سوالی درباره برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی 
سازمان ملل بر ایران طی دو سال آینده، ادعاهای خصمانه و واهی کشورش علیه ایران را 
تکرار کرد و بدون اشاره به نقش واشنگتن و متحدانش در گسترش تروریسم در منطقه 
تحریم  ما  وقتی  است.  در جهان  تروریسم  دولت حامی  بزرگ ترین  ایران  مدعی شد: 
تسلیحاتی را برمی داریم، باید بسیار نگران باشیم؛ زیرا برجام تالشی از سوی آمریکا و 
کشورهای دیگر و به نوعی یک قمار و یک اقدام از سر حسن نیت از سوی دولت اوباما بود 

تا ببینند آیا با برداشتن تحریم ها که ارزش مالی آن حدود ۱۰۰ میلیارد دالر، شامل ۱.۵ 
میلیارد دالر پول نقد بود، ایران فعالیت های خود را تعدیل خواهد کرد؟ این بهترین فرصت 
برای ایران بود تا با آمریکا رابطه بهتری داشته باشد. مردم ایران به خوبی درک می کنند که 
دولت به جای سرمایه گذاری درآمد به دست آمده از لغو تحریم ها برای آنها، آن را صرف 

جنگ های خشونت آمیز در خاورمیانه می کند.
هوک در پاسخ به این سوال که بازگشت تحریم ها علیه ایران تاکنون چه قدر موثر بوده 
است، مدعی شد ما آمارهای بسیار خوبی را در بخش نفت دریافت کرده ایم. در مدت شش 
ماه پس از اعالم خبر خروج آمریکا از برجام در ماه مه توسط پرزیدنت ترامپ، کشورهای 
جهان واردات نفت خام از ایران را به میزان بیش از یک میلیون بشکه ]در روز[ کاهش 
داده اند. همچنین در زمینه تحریم های بانکی باید بگویم که دسترسی تمام بانک های تحت 
تحریم ایران به سیستم مالی سوئیفت لغو شده است. قطع دسترسی این بانک های ایران 
به سوئیفت مؤثر خواهد بود و مانع از تامین مالی تروریسم و انجام اقدامات مخرب ایران 

خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مقامات ایرانی می گویند کمبود تجهیزات پزشکی در 
نتیجه تحریم های آمریکا است، مدعی شد که این حقیقت ندارد و تحریم های آمریکا حوزه 

کاالهای بشردوستانه را هدف قرار نمی دهد.
این مقام آمریکایی در پاسخ به سوالی درباره گروه های مخالف جمهوری اسالمی در خارج 
از کشور و اینکه آیا از این گروه ها حمایت می کنید، با اذعان به پشتیبانی واشنگتن از چنین 
گروه هایی گفت: یکی از اولویت های من و آقای پمپئو صرف وقت با ایرانیان خارج از کشور 
است. مثال آقای پمپئو به کالیفرنیا رفت تا در کتابخانه ریگان در حضور هزار نفر سخنرانی 
کند که البته با توجه به واکنش حضار یک سخنرانی بسیار هیجان انگیز و پرشور بود. من 
همچنین در جریان جلسه شورای امنیت با ایرانیان مالقات کردم. من در سفرهای خارج 
از کشور همیشه به دنبال فرصتی برای مالقات با آنها هستم. از دیدگاه ما، ایستادن در کنار 
مردم ایران در همه جا – آمریکا، اروپا، خاورمیانه، یا ایران - بسیار مهم است. من چند روز 
پیش در صفحه فارسی مان از مردم خواستم تا پرسش هایشان را مطرح کنند و سپس در 
اینترنت به آنها پاسخ دادم. ما در رسانه های اجتماعی پنج صفحه فارسی داریم و دیدگاه های 

مردم را می خوانیم، فعالیت هایشان را دنبال می کنیم.
وی درباره موضوع شهروندان آمریکایی زندانی در ایران گفت که در حال حاضر رابرت 

اُبرایان به طور تمام وقت روی موضوع آزادی این آمریکایی ها کار می کند.
برایان هوک در ادامه اظهارات خصمانه خود با طرح این ادعای نخ نما که ایران از انسان ها 
به عنوان مهره های سیاسی استفاده می کند، گفت: آنها با مردم خودشان نیز همین کار را 
می کنند. این رفتارها، هم با مردم ایران و هم با آمریکایی ها همچنان ادامه دارد. ما هنوز از 
باب لوینسون اطالعی نداریم و خانواده او به شدت رنج می برند. من با همسر یک دانشجوی 
مقطع دکترای دانشگاه پرینستون نیز صحبت کرده ام. زمانی که او در حال تحقیق برای 
تز دکترای خود بود، ایران او را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و به زندان انداخت که 
این بسیار مسخره است. هزینه انسانی این امر نه فقط برای افراد قربانی، بلکه برای خانواده 

هایشان نیز بسیار سنگین است.
نماینده ویژه وزارت امورخارجه آمریکا در امور ایران در بخش پایانی این گفت وگو در پابه 
سوالی درباره اظهارات اخیرش درخصوص ویزای فرزندان و بستگان مقامات ایرانی که در 
آمریکا اقامت دارند، گفت: فرزندان تعدادی از مقامات این کشور در آمریکا زندگی می کنند. 
یکی از پیامدهای بزرگ ترین کشور حامی تروریسم در جهان بودن، اعمال محدودیت های 
ویزایی بر آنها از سوی آمریکا و کشورهای دیگر است. ایران به اندازه کافی به ما اطالعات 
نمی دهد. آنها خوب می دانند که چه رفتارهایی را باید تغییر دهند. ما در فکر تغییر این وضع 

هستیم تا آینده بسیار بهتری را همراه با مردم ایران داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره اظهارات 
اخیر برایان هوک درخصوص اخراج فرزندان و وابستگان مقامات جمهوری اسالمی ایران 
از آمریکا و این که این کار به چه میزان با قوانین بین المللی مغایر است، گفت : ایشان 
حرف های بی ربط می زند و خیلی نباید جدی بگیریم. حرف های بی ربط یک فرد غیر 
ایرانی که تالش می کند هر لحظه مشکالتی را برای ایران ایجاد کند شاید ماموریت ایشان 
ایجاد یک جنگ روانی و تشویش اذهان عمومی در مقابل اراده ملت ایران است و همان 

طور که گفتم فکر می کنم نباید به حرف های ایشان که زیاد صحبت می کنند توجه کرد.
مقامات آمریکایی همواره تالش کرده اند با دنبال کردن یک سیاست خصمانه و مداخله 
جویانه به هدف خود برای اعمال فشار بر ایران و پیشبرد خواسته هایشان در منطقه دست 
یابند و در همین راستا، به طور مرتب ادعاهای بی اساس و واهی خود علیه ایران را در محافل 

مختلف و از طریق تریبون های متفاوت تکرار می کنند.
برایان هوک که چند ماه پیش به عنوان رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه 
آمریکا منصوب شد، در حالی به گزافه گویی های مقامات آمریکایی درباره سیاست های 
منطقه ای و برنامه موشکی کشورمان ادامه داده است که مسئوالن ایران همواره ضمن رد 
این ادعاها تاکید می کنند که برنامه موشکی تهران تنها برای دفاع از خود در برابر تهدیدات 
است و جمهوری اسالمی نیز همچون هر کشور دیگری در جهان حق دارد توان دفاعی 
خود را گسترش دهد. بنابراین، موشک های ایران موضوعی قابل مذاکره نیست و تهران برای 

توسعه موشک هایش که کامال دفاعی هستند از هیچ کس اجازه نمی گیرد.
همچنین قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که به موجب آن برجام به طور 
یکپارچه از سوی اعضای شورای امنیت به تائید رسید و تحریم ها علیه ایران لغو شد، 
به هیچ عنوان مانع از ادامه فعالیت های موشکی بالستیک ایران نمی شود و تنها از تهران 
می خواهد که از فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک دارای قابلیت حمل کالهک 

هسته ای پرهیز کند.
قاسمی عالوه براین، درباره نشست هفته گذشته شورای امنیت در ارتباط با ادعای نقض 
قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت از سوی ایران به دلیل فعالیت های موشکی اش و اینکه در 
این جلسه کشورهای شرکت کننده به غیر از آمریکا حمایت خود را از برجام اعالم ولی 
انتقادات تندی را در ارتباط با فعالیت های موشکی ایران مطرح کردند، از جمله از سوی 
نماینده انگلیس در سازمان ملل که موضع تندی داشت، اظهار کرد: این ابراز نگرانی ها که 
بعضا مقامات این کشورها در ارتباط با فعالیت های موشکی ایران انجام می دهند اظهار 
نگرانی بی ربطی است و ناشی از تالش های کسانی است که می خواهند علیه ایران جنگ 
روانی سختی را ایجاد کند خاطرنشان کرد:  ما بارها اعالم کرده ایم که سیاست های موشکی 
ایران منافاتی با قطعنامه 22۳۱ و سایر قطعنامه ها ندارد. فعالیت های موشکی ایران جزء 
سیاست دفاعی ملی ایران است و ایران به دلیل تجربه های تاریخی و موقعیت منطقه ای که 

در آن قرار دارد باید این سیاست را دنبال کند.
وی با بیان اینکه ایران بر اساس امکانات و توانمندی های خود در این مسیر حرکت 
کرده است و به حرکت خود ادامه می دهد چرا که هیچ کس تضمینی برای امنیت ما، به 
ما نمی دهد و اگر ما مورد تجاوز قرار بگیریم این ملت ایران است که باید از خود دفاع کند 
خاطرنشان کرد: ما این حق را داریم که این سیاست را دنبال کنیم و همانطور که گفتم این 

سیاست متکی بر توانمندی های خودمان است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با تاکید بر اینکه اقدامات ایران در عرصه دفاعی و موشکی 
بازدارنده است و علیه هیچ کشوری نیست ادامه داد: ما همواره بر همزیستی مسالمت آمیز 
و اهمیت داشتن رابطه خوب با همسایگان مان تاکید داریم و معتقدیم که باید کشورهای 
همسایه با کمک یکدیگر امنیت را در این منطقه به وجود آورد ولی ما نمی توانیم از سیاست 

دفاعی خود چشم پوشی کنیم.
قاسمی تاکید کرد: مواضع نماینده انگلیس در سازمان ملل در ارتباط با فعالیت های 
ایران مواضع تندی بود و آنها در این زمینه دچار اشتباه هستند و یا دچار  موشکی 
استانداردهای دو گانه هستند چنان که از یک طرف می پذیرند که شرکت های آنها 
سالح های سنگین به منطقه ارسال کنند و باعث ایجاد تنش بیشتر در منطقه شوند اما در 

مقابل ایران مدعی می شوند که سیاست موشکی ایران خطرناک است.
وی با بیان اینکه موشک های ایران برای حمل کالهک های هسته ای و مسائلی که 
آنها ادعا می کنند نیست و آنها نباید به ادعاهای محافل صهیونیستی و آمریکایی در این 
زمینه توجهی داشته باشند گفت:  ایران سیاست های خود را در این زمینه با حفظ قوانین 
و مقررات بین المللی ادامه می دهد و از طرف دیگر ما اجازه نمی دهیم که دیگران در این 
حوزه ما را محدود کنند. ما در مورد این سیاست های خود با کشورهای مختلف گفت وگو 
کرده ایم و شفاف سازی انجام داده ایم ولی در مورد این سیاست ها مذاکره ای نمی کنیم. چرا 

که ما نمی توانیم امنیت خود را قربانی این نوع موضع گیری ها و صحبت ها کنیم.


