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جهان 5

ســودان که ســه ماه اســت درگیر اعتراضات 
خستگی ناپذیر خیابانی شده، خواهان کناره گیری 
رئیس جمهور استبدادگرای کشور، عمرالبشیر است. 
او دو گزینه پیش رو داشت؛ یا می توانست اصالحاتی 
را به کار گیرد تا ضعف های اقتصادی را کاهش دهد 
و خشم سیاسی مردم سودان را اندکی بکاهد و یا بر 
سرکوب های بی رحمانه ای که 30 سال حکومتش 
را حفظ کرده است، شدت دهد. بشیر مسیر دوم را 
برگزید و وضعیت فوق العاده را به مدت یک سال اعالم 
کرد تا بتواند دست نیروهای امنیتی خود را باز بگذارد 
تا بدون محدودیت، اعتراضات را ســرکوب کنند؛ 
اعتراضاتی که با اعالم وضعیت فوق العاده، غیرقانونی 
محسوب می شود؛ اما در جواب به این اقدام، اعتراضات 
گسترده تر شد. روزنامه آمریکایی واشنگتن  پست در 
مطلبی ضمن تشریح شرایط کنونی سودان نوشت: 
بسیاری در خیابان های سودان، تصمیم بشیر در هفته 
گذشته را اشتباهی کالسیک می دانند؛ اشتباهی که 

رهبران دیکتاتور جهان همواره در مراحل ...

رئیس جمهورسودان سیاست سرکوب 
بیشتر مردم را در پیش گرفته است

اشتـباه 
سیک کال

وزیر امور خارجه با بیــان این که این وزارتخانه 
نمی تواند بپذیرد که در صحنه روابط خارجی غایب 
باشد، گفت: ابزار وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی 
و حقوق مردم آن است که به عنوان سخنگوی کل 
کشور مقتدرانه در عرصه بین الملل حضور داشته 
باشیم. به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان 
در جمع کارکنان این وزارت خانه گفت: در دنیا باید 
احساس شود که حرف وزارت امور خارجه حرف 
کل کشور و حاکمیت است. این وزارتخانه مسئول 
روابط خارجی کل کشور است نه اینکه هر دستگاهی 
در داخل و یا خارج از دولت سیاست خارجی خودش 
را دارد و ما صرفا مسئول سیاست خارجی وزارت 
خارجه هستیم. بخش هایی از سخنان محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه در جمع کارکنان وزارت 

خارجه به شرح زیر  است:
    شعار اول مردم ما در انقالب استقالل بود 
که بیشــترین تبلور آن در سیاست خارجی 
است و وظیفه وزارت امور خارجه پاس داشتن 
و حفظ آن است. مسئول حفظ این استقالل 

تک تک ما هستیم و بار آن بر دوش ماست.
     ابزار وزارت خارجه »اعتماد« است که موجب 
»اقتدار« آن می شود. در دنیا باید احساس شود که 
حرف وزارت امور خارجه حرف کل کشور و حاکمیت 
است و این وزارتخانه مســئول روابط خارجی کل 
کشور است نه اینکه هر دستگاهی در داخل و یا خارج 
از دولت سیاست خارجی خودش را دارد و ما صرفا 
مسئول سیاست خارجی وزارت خارجه هستیم. در 
آن صورت بــه وزارت خارجه نیازی نیســت. هر 
دستگاهی می تواند اداره کل بین الملل خودش را 
داشته باشد. به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها 
فرموده اند وزارت خارجه نیمی از دولت است. ابزار 
وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم  آن 
است که به عنوان سخنگوی کل کشور مقتدرانه در 

عرصه بین الملل حضور داشته باشیم.
     استعفای بنده صرفاً برای حفظ شان و اعتبار 
وزارت امور خارجه به عنــوان نماینده جمهوری 
اسالمی ایران در صحنه بین المللی بود. من جا دارد 
از لطف و محبت همه مردم  و نمایندگانشــان در 

مجلس، همکاران عزیز، نخبگان، مقامات، سردار 
سلیمانی، ریاست محترم جمهوری و  مقام معظم 

رهبری که لطف کردند سپاسگزاری کنم.
     وزارت خارجه نمی تواند بپذیرد که در صحنه 
روابط خارجی غایب باشد. دیگران نباید آن را مزاحم 
تلقی کنند و ما باید کاری کنیم که همه باور کنند 
حضور وزارت امور خارجه به نفع آنها و دارای ارزش 

افزوده بری کار هریک از دستگاه ها است.
    شکســت اجالس ورشو، چهار بار شکست 
آمریکا در یک ســال در شــورای امنیت و ســایر 
موفقیت های سال های اخیر به خوبی نشان می دهد 
که وزارت امور خارجه با خودباوری و اعتماد به نفس 
و با ورود همه جانبه به کارزارهای جهانی اثرگذار 
است و ما به این نقش خود با قوت ادامه خواهیم داد.

الزم به ذکر است پس از سخنان وزیر امور خارجه 
چند تن از کارکنان نظرات و دیدگاه های خود را در 
خصوص جایگاه وزارت امور خارجه و دیگر مسائل 
مطرح کردند که توســط وزیر امور خارجه پاسخ 

داده شد.

آمانو گفت: ایران در حال اجرای تعهدات 
مرتبط هسته ای خود تحت برجام است و الزم 

است این همکاری کامل ادامه یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی، یوکیا آمانو، 
مدیرکل آژانس، دیروز در نشســت شــورای 
حکام گفت: گــزارش من بر تأییــد و نظارت 
جمهوری اسالمی ایران تحت  قطعنامه ۲۲3۱ 
شــورای امنیت ســازمان ملل، فعالیت های 

مرتبط ســازمان در ایران را در بازه چند ماه 
اخیر پوشش می دهد.

وی افزود: ایران تعهدات هسته ای مرتبط 
ذیل برنامه جامع اقدام مشترک را اجرا می کند. 
الزم است که ایران به اعمال کامل تعهداتش 
ادامه دهد. آژانس عدم انحراف از مواد هسته ای 
اعالم شــده ایران ذیل موافقت نامه پادمان را 
تأیید می کند. ارزیابی هــای مرتبط با فقدان 
فعالیت ها و مواد هسته ای اعالم نشده در ایران 

ادامه دارد. ســازمان در اعمــال فعالیت های 
راســتی آزمایی در ایران، تمامــی اطالعات 
ایمنی مرتبط را آنالیز می کند که عموماً زمان 

می برد.
آمانو گفت: راستی آزمایی آژانس بر اساس 
اصول  بی طرفی، استقالل و به طور عینی و در 
چارچوب رویه های موجــود پادمانی صورت 
می گیرد و در صورت لــزوم، در مورد آن اقدام 

خواهد کرد.

خبر

ظریف در جمع کارکنان وزارت خارجه:

وزارت خارجه غایب بودن در صحنه روابط خارجی را نمی پذیرد

آمانو در نشست شورای حکام 

ایران در حال اجرای تعهدات هسته ای  خود است


