
هاآرتص: 
اسرائیل شانس فعلی احیای برجام را 

نزدیک به صفر می داند
روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: مقامات ارشد 
اسرائیلی که یک سال گذشته از دولت بایدن خواستند 
تا تحریم هــا علیه ایران را به دلیل پیشــرفت برنامه 
هسته ای اش تشــدید کند، اخیرا متوجه شدند که 
واشنگتن متعهد به انجام چنین امری ست که نشات 
گرفته از رفتار رادیکال شــده تهــران در حوزه های 
دیگر است. این روزنامه افزوده: نزدیکی فزاینده ایران 
و روسیه به طور چشــمگیری احتمال امضای توافق 
هسته ای جدید با تهران را تضعیف کرده و ارزیابی فعلی 
اسرائیل این است که شانس دستیابی به چنین توافقی 

در حال حاضر »نزدیک به صفر« است.
    

سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دولت باکو:
در مناسبات با اسرائیل
دقت نظر داشته باشید

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
روابط با همسایگان گفت: آنچه که درباره جمهوری 
آذربایجان به طور عام مورد نظر ماســت، احترام به 
چهارچوب های دوستانه مناسبات دو کشور و ارتقای 
مناسبات در چهارچوب مناسبات است. وی با بیان 
اینکه رژیم صهیونیستی را نامشــروع و غیرقانونی 
می دانیم که نقشی ضد ثبات در منطقه ایفا کرده است، 
افزود: در موضوعات ملی و تصمیمات ملی کشورها 
ورود نمی کنیم اما توصیه ما به همسایگان این است 
که در مناسبات با این رژیم دقت الزم را داشته باشند 

چراکه این رژیم هیچ گاه امنیت ساز نبوده است. 
    

ترس برخی طالب 
از توهین به روحانیت در خیابان

عضو فراکســیون روحانیت مجلس در رابطه با 
ماجرای عمامه پرانی به دیده بان ایران گفت: ممکن 
است برخی از روحانیون و طالب از بیم و ترس اینکه 
خدای نکرده به لباس شــان بی احترامی و توهین 
شود با لباس شخصی بیرون بیایند. حجت االسالم 
والمســلمین مبلغی، افزود: همان هایــی که دم از 
آزادی میزنند چرا عمامه یک روحانی را می پرانند؟ 
این حرکت زشت و ناپسندیده، نه با عقل نه با منطق 
و نه با دیــن و فرهنگ واخالق همخوانــی ندارد و 
 توهین بــه روحانیت و هر قشــری در جامعه هیچ 

جایگاهی ندارد.
    

ترور یکی از کارکنان سپاه
در اصفهان

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان از اقدام ُمسلحانه علیه یک تَن از کارکنان سپاه 
پاسداران در اصفهان خبر داد. محمدرضا جان نثاری 
گفت: در ســاعات ابتدایی صبح امروز هفتم آذر در 
یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان، یکی از کارکنان 
رده های سپاه به نام »رضا داستانی« با سالح گرم مورد 
اصابت چند گلوله قرار گرفت. وی اظهار داشت: فرد 
مذکور بالفاصله به بیمارستان منتقل شد و مورد عمل 
جراحی قرار گرفت که متاسفانه تالش پزشکان موثر 

واقع نشد و ایشان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
    

دیدار امیرعبداللهیان 
با دو خبرنگار تحریم شده صداوسیما

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه در 
نشســت صمیمانه با آمنه ســادات ذبیح پور و علی 
رضوانی، خبرنگاران تحریم شده صدا و سیما از جانب 
آمریکا، انگلیس و کانادا بر حمایت قاطع دســتگاه 
سیاست خارجی از جامعه رسانه ای کشور تاکید کرد. 
امیرعبداللهیان گفت: تحریم شما نشان می دهد که 
کارتان تاثیرگذار بوده است و حال آن که امریکایی ها 
و برخی کشور های غربی، مدعی حمایت از رسانه آزاد 
هستند و برای چند صدمین بار در عمل نشان دادند که 
این اظهارات شان، کامال متناقض و دوگانه است و کامال 

خالف ادعای شان عمل می کنند.
    

دادستان مهاباد:
شورش نیکنام 

با گلوله ماموران فوت نکرده
مهراب پوراکبر، دادستان مهاباد در ارتباط با علت 
فوت فردی به نام شــورش نیکنام در این شهرستان 
اظهار داشت: شــورش نیکنام چند روز اخیر به علت 
اصابت تیر در بیمارستان سیدالشهدا ارومیه بستری 
بوده که شب گذشته )۶ آذر( فوت کرد و پس از بررسی 
جسد متوفی توسط پزشکی قانونی ارومیه جواز دفن 
صادر و تحویل خانواده شد. وی با بیان اینکه در رابطه 
با علت مرگ مشکوک این فرد، پرونده قضایی تشکیل 
شده و تحقیقات قضایی ادامه دارد، افزود: تاکنون هیچ 
گونه مســتندی در رابطه با اینکه نامبردگان توسط 
نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشند 

ارائه نشده است.
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ناصر کنعانی، وزیر خارجه ایران نشســت 
خبری دیروز خود را با یک ماســک شیمیایی 
شروع کرد؛ ماســکی که برای ایرانی ها بیش از 
هر چیز یادآور دوران جنگ ایران و عراق است. 
هدف اصلی کنعانی از به دست گرفتن این ماسک 
اما نه رژیم صدام بود و نه اشــاره به جنگ هشت 
ســاله، بلکه »آلمان« بود؛ کشوری که استارت 
نشست ویژه شــورای حقوق بشر سازمان ملل 

علیه ایران را زد.
این نشست که به درخواست آلمان و ایسلند، 
پنجشنبه شب گذشته در ژنو، پایتخت سوئیس 
برگزار شد، با 25 رأی موافق، ۶ رأی مخالف و 1۶ 
رأی ممتنع قطعنامه ای علیه ایران به تصویب 
رساند. در بخشی از این قطعنامه، تشکیل یک 
کمیته حقیقت یاب در خصوص ادعاهای مربوط 
به نقض حقوق بشر و خشونت نیروهای امنیتی 
ایران علیه شرکت کنندگان در اعتراضات نیز به 

تصویب رسید. 
اوج میدانداری آلمان در نشســت شورای 
حقوق بشــر ســازمان ملل متحد آنجا بود که 
وقتی چین خواســتار حذف »تشکیل کمیته 
حقیقت یــاب« از متن قطعنامه شــد، آلمان 
خواستار نادیده گرفتن پیشنهاد چین شد و آن را 

بدون هماهنگی با اعضا دانست. 
واکنش های آلمان به اعتراضات در ایران از 
همان ابتدا به گونه ای بود که تنش میان دو کشور 
را قابل پیش بینی می کرد. هفته گذشته اوالف 
شولتز، صدراعظم آلمان در پیامی ویدئویی در 

صفحه توئیترش گفت که ما می خواهیم فشار 
بر سپاه پاسداران ایران و رهبری سیاسی ایران 

را بیشتر کنیم. 
پیش از آن هم آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه 
آلمان در توئیتر خود خبــر داده بود که اتحادیه 
اروپا در اعتراض به آنچه سرکوب معترضان در 
ایران خوانده بود، تحریم های جدیدی در نظر 

گرفته است. 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران 
اظهارات مقامات آلمانی را مداخله جویانه خواند 
و گفت: »تخریب پیوندهای قدیمی پیامدهای 
بلندمدت دارد. آلمان می توانــد تعامل را برای 
مقابله با چالش های مشترک انتخاب کند و یا راه 
تقابل در پیش بگیرد. پاسخ ما متناسب و قاطع 

خواهد بود.«

 آلمان؛ میدان دار نشست علیه ایران 
با برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان 
ملل و تالش برای تشکیل کمیته حقیقت یاب در 

خصوص اعتراضات در ایران، واکنش های ایران به 
رفتارهای آلمان نیز تندتر شده است. سخنگوی 
وزارت خارجه ایران در نشســت خبری دیروز 
خود، همچنان که ماسک شیمیایی را به عنوان 
سند جنایت آلمان در جنگ عراق علیه ایران در 
دست گرفته بود، تاکید کرد که ایران هیچگونه 
همکاری با کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته 

حقیقت یاب نخواهد داشت. 
کنعانی تصریح کرد: ما رســما اعالم کردیم 
این قطعنامه را رد می کنیم و آن را قبول نداریم 
و با آن همــکاری نخواهیم کرد. ما بر اســاس 
مسئولیت های خود عمل می کنیم و اعتنایی به 
چنین قطعنامه هایی که صرفا سیاسی و عجوالنه 
برای تحت فشار گذاشتن ایران است، نمی کنیم.

ابوالفضل عمویی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس نیز در 
همین مورد دیروز به ایلنا گفته است که قطعنامه 

شورای حقوق بشر دخالت در امور ایران است. 

 احضار سفیر آلمان  برای سومین بار
با همین رویکرد، هانس اودو موتسل، سفیر 
آلمان در ایران نیز دیروز به وزارت خارجه احضار 
شد. این احضار مشخصا در پی پیشگامی آلمان 
برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر 
علیه ایران و تکرار اظهارات مقامات آلمانی درباره 

اعتراضات ایران صورت گرفت. 
بنابر اعالم وزارت خارجه به سفیر آلمان گفته 
شده که قطعنامه اخیر نشست ویژه حقوق بشر 
گامی اشتباه بر اساس رویکردی کامال سیاسی 
و ابزاری نسبت به حقوق بشر و از اساس مردود 

است و جمهوری اسالمی ایران با هر سازوکاری 
که بر مبنای آن تعریف شده، همکاری نخواهد 

کرد. 
طی یک ماه اخیر این ســومین بار است که 
ســفیر آلمان در ایران احضار می شود و نشان از 
تیرگی روابط بین دو دولت دارد. چالش حقوق 
بشری ایران با اروپا اما به قطعنامه شورای حقوق 

بشر و آلمان ختم نمی شود. 

 اولین واکنش یونیسف 
 به اعتراضات در ایران

یونیسف نیز در اولین واکنش به اعتراضات 
در ایران، روز گذشــته بیانیه ای صادر و نسبت 
به آزار و خشونت نســبت به کودکان در ایران 
ابراز نگرانی کرد. صندوق کودکان سازمان ملل 
متحد با یادآوری اینکه جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک موظف 
به احترام، حمایــت و تحقق حق کودکان برای 
داشتن زندگی، حریم خصوصی، آزادی اندیشه 
و اجتماعات مسالمت آمیز است، در بیانیه خود 
آورده اســت: »یونیســف به کار بردن هرگونه 
خشــونت علیه کودکان را محکــوم می کند و 
خواســتار پایان دادن به همه انواع خشــونت 
و آزاری اســت که بنابر گزارش هــا در جریان 
ناآرامی های عمومی ایران باعث کشته شــدن 
بیش از 5۰ کودک و زخمی شدن تعداد بیشتری 

از آن ها شده است.«

 هشدار تحلیلگران
بیانیه یونیســف نیز از ســوی ایران مردود 

است، اما از ســوی دیگر تحلیلگران نسبت به 
بی اعتنایی دربــاره بیانیه ها و قطعنامه ها علیه 
ایران، هشــدار می دهند. حســن بهشتی پور، 
کارشناس سیاســت خارجی در همین ارتباط 
روز یکشــنبه به »انتخاب« گفته بود: »اکنون 
به موازات پرونده سازی هســته ای علیه ایران، 
پرونده سازی علیه حقوق بشر هم به جریان افتاده 
است. یعنی االن دارند در دو سطح موازی پیش 
می  روند؛ یک بعد این است که می خواهند مسئله 
هسته ای را در اســفند یا اواخر بهمن ماه آینده 
که نشست شــورای حکام برگزار می شود، یک 
قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کنند و پرونده 

را به شورای امنیت ارجاع دهند.«
او افزوده بود که این قطعنامه ها شــاید برای 
برخی چندان هشداردهنده نباشد اما هر کدام از 
آنها مستندسازی برای ادعاهای نادرست طرف 

مقابل است. 
علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین الملل نیز 
در گفت وگویی به واکنش اخیر سازمان انرژی 
اتمی به قطعنامه شــورای حکام اشاره کرده و 
گفته بود: »آژانس براســاس قطعنامه 22۳1 
خود را موظف می دانــد در جهت فعالیت های 
هســته ای ایران گزارش بدهد، در همین راستا 
احتماالتی هم وجود دارد که ظرف سه ماه آینده 
که چهارمین نشست شورای حکام در مورد ایران 
برگزار می شود، قطعنامه تنبیهی صادر شود و در 
اینصورت بسته به واکنش ایران احتمال ارجاع 
پرونده به شورای امنیت هم دور از تصور نیست.«

وی افــزوده بود: »رفتن پرونده به شــورای 
امنیت یــک فرآیند بســیار خطرناکــی را به 
وجود خواهد آورد که هم تحریم های گذشــته 
برمی گــردد و هم اینکه تمام کشــورهای دنیا 
موظفند ارتباطات شان را با ایران قطع کنند که 

امیدواریم به آن مرحله نرسیم.«
این تحلیلگران همزمان اذعان می کنند که 
یکی از راه های عبور از این فشارهای بین المللی، 
عالوه بر اتخاذ دیپلماســی راهگشــا در سطح 
سیاست خارجی، بازگرداندن آرامش به جامعه و 
ایجاد وفاق ملی است. مادامی که به اعتراضات در 
کشور رسیدگی نشود، اینگونه فشارهای حقوق 
بشری نیز تداوم داشته و بی اعتنایی به آنها نیز 
از مخاطرات و دردسرآفرینی های آنها نخواهد 

کاست.

ادامه تنش های حقوق بشری ایران با آلمان و غرب؛

بیانیهیونیسفو»نه«قاطعبهکمیتهحقیقتیاب
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه
یونیسف در اولین واکنش به 

اعتراضات در ایران، روز گذشته در 
بیانیه ای تصریح کرد: »به کار بردن 

هرگونه خشونت علیه کودکان را 
محکوم می کند و خواستار پایان 

دادن به همه انواع خشونت و آزاری 
است که بنابر گزارش ها در جریان 
ناآرامی های عمومی ایران باعث 
کشته شدن بیش از ۵۰ کودک و 

زخمی شدن تعداد بیشتری از آن ها 
شده است.«

سخنگوی وزارت خارجه ایران در 
نشست خبری دیروز خود، همچنان 
که ماسک شیمیایی را به عنوان سند 

جنایت آلمان در جنگ عراق علیه 
ایران در دست گرفته بود، تاکید 

کرد که ایران هیچگونه همکاری با 
کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته 

حقیقت یاب نخواهد داشت

برای نخستین بار، ایران تولید اورانیوم۶۰ درصد را در فردو آغاز 
کرد و میزان تولید اورانیوم۶۰ درصدی خود را افزایش داد. سازمان 
انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه شورای حکام اقدام به تولید 
اورانیوم تا غنای۶۰ درصد در سایت فردو کرد و صبح روز دوشنبه 

تولید آن به مرحله پایداری رسید. به نظر می رسد سازمان انرژی 
اتمی دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز 

و تولید، حداکثر استفاده را به کار گیرد.
به گزارش خبرآنالین، محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس 
سیاست خارجی و سفیر اســبق ایران در استرالیا و مکزیک در 
خصوص اهداف این گام ایران و دستاورد آن برای کشور گفت: 
حق طبیعی ایران است که طبق قوانین »ان پی تی«)NPT( هر 
قدری که بخواهد اورانیوم را غنی سازی کند، فقط نمی تواند با آن 
بمب اتم بسازد. ایران از ابتدا هم این حق را داشت و مجاز به این 
کار بود اما به خاطر مالحظاتی، غنی سازی را داوطلبانه متوقف 
کرده بود اما حاال که کشورهای اروپایی به همراه آمریکا با کمال 
وقاحت علیه ایران قطعنامه صادر می کنند چرا ایران غنی سازی 

نکند؛ کاری که طبق قوانین بین المللی حق ماست؟ چون آقایان 
نمی خواهند. قدیری ابیانه عنوان کرد: کشورهایی که قطعنامه 
صادر می کنند خودشــان اورانیوم بــاالی 9۰ درصد هم غنی 
می کنند، بمب اتم هم می سازند، الزم باشد مانند آمریکا از آن 
استفاده هم می کنند. وقتی می گویند غنی سازی نکنید مانند 
این است که بگویند شما حق ندارید چاقو بسازید چون امکان دارد 
با آن کسی را بکشید. وی ادامه داد: آمریکایی ها هیچ گونه نگرانی 
از این بابت که به ایران به سمت تولید بمب هسته ای برود ندارند 
چون می دانند ما برنامه ای برای رفتن به سمت بمب هسته ای 

نداریم اما آن ها اساسا با هر گونه پیشرفت ایران مخالفند. 
کارشناس مسائل آمریکا در واکنش به تصمیم پارلمان اروپا در 
خصوص تعلیق تماس مستقیم با ایران هم گفت: چنین اقداماتی 

هیچ اثری ندارد و این موضع آنها ناشی از روحیه استعمارگرایانه 
آن هاست. آن ها می خواهند تمام کشورها مطیع شان باشند اما 

ایران مطیع نیست.
قدیری ابیانــه واکنش ایران در خصــوص چنین اقداماتی 
را ســکوت عنوان کرد و گفت: ما نباید هیچ پاسخی بدهیم. آن 
کسانی که ضرر می کنند آن ها هستند و چنین اقداماتی جلوی 
پیشرفت ما را نمی گیرد. وی در مورد دستاوردهای تولید اورانیوم 
۶۰ درصد برای کشور اظهار کرد: این اورانیوم خوراک کشتی های 
باری، مسافربری و جنگی با سوخت اتمی است. سوخت گیری 
با اورانیوم این امکان را به یک کشــتی می دهد که ۶ ماه در دریا 
باشد بدون اینکه نیاز به تجدید سوخت داشته باشد که برای ایران 
بسیار مهم اســت. ما می توانیم اورانیوم تولید کنیم و بفروشیم 
و درآمدزایی کنیم. از پرتودهی هســته ای در بخش تولیدات 
کشاورزی، دامداری و در بخش رادیو دارو هم می توان بهره برد. 
استفاده از اورانیوم غنی سازی شده در کنار اینکه موجب می شود 
تا تولیدی ارزان داشته باشیم امکان صادرات هم فراهم می کند و 

سوددهی خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

قدیری ابیانه:

اگر غرب می ترسد که ایران بمب تولید کند، بگذارید بترسد

خبر

یک نماینده مجلس گفت: چند نفر از وزرا هستند که به نظر 
می رسد مجلس نسبت به عملکردشان نگاه مثبت ندارد، احساس 
می کنم مجلس بعد از اتفاقاتی که افتاد حتما سراغ 2 الی ۳ وزیر 

خواهد رفت و اولویت در این میان با وزیر بهداشت خواهد بود.
جالل رشیدی کوچی در گفتگو با ایلنا، درباره اینکه چرا دولت 
با توجه به اینکه ناکارآمدی برخی دولتمردان برای کابینه ثابت 
شده، فقط افراد را در ِسمت ها جابه جا می کند و از افراد متخصص 
استفاده نمی کند، اظهار کرد: به نظر می رسد که دولت شاید فقط 
به همین افراد اعتماد دارد یا نمی تواند به افرادی خارج از مجموعه 

خودش اعتماد کند. این نماینده مجلس شــورای اســالمی با 
بیان این که این گونه رفتار کردن دولــت برای تقویت خودش 
نگران کننده اســت، افزود: دولت یک تعدادی آدم محدود دارد 
که این ها را جابه جا می کند، این شاید خیلی زیبنده نباشد. وی 
تاکید کرد: دولت آنقدر حلقه را تنگ گرفته که در حال حاضر به 

مشکل برخورده است.
رشیدی کوچی ادامه داد: به نظر می رسد باتوجه به اینکه تقریباً 
یک سال و نیم از دولت گذشته است برای اینکه بتواند خودش 
را تقویت کند باید به یک سری افراد خارج از مجموعه خودش 

اعتماد کند، به هرحال هستند افراد دیگری که بتوانند کمک 
کنند. افرادی که تفکرات شان با تفکرات دولت همسو و هم راستا 
است، اما این محدودیتی که دولت قائل شده به نظر می رسد در 

نهایت به نفع خود دولت نباشد.
وی درباره اینکه مجلس کمتر از یکســال دیگر انتخاباتش 
برگزار می شود و با توجه به رفتاری که در قبال وزرا داشته شاید 
رأی از مردم مثل گذشته نگیرد، افزود: چند نفر از وزرا هستند که 
به نظر می رسد مجلس نسبت به عملکردشان نگاه مثبت ندارد، 
احساس می کنم مجلس بعد از اتفاقاتی که افتاد حتما سراغ 2 الی 

۳ وزیر خواهد رفت و اولویت در این میان با وزیر بهداشت خواهد 
بود. این نماینده مجلس شورای اسالمی درباره احتمال معرفی 
مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی عنوان 
کرد: در خصوص موضوع وزیر راه اگر بذرپاش معرفی شــود، به 
نظر می رســد مجلس رأی خوبی بدهد و احتماال ایشان گزینه 

نهایی دولت باشد.

رشیدی کوچی:

سراغ ۳ وزیر خواهیم رفت؛ اولویت با وزیر بهداشت است

گفت وگو


