
واکنش وزیر خارجه ایران به اظهارات»بایدن«
رفتار ریاکارانه و حمایت از داعش را 

متوقف کنید!
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، 
به اظهارات اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
مورد تحوالت و ناآرامی های اخیر ایران واکنش نشان 
داد و در توئیتر نوشت: » آقای بایدن، رفتار ریاکارانه 
و حمایت از داعش را متوقف کنید! کاخ سفید که به 
شکل فزاینده ای در اعتشاشــات اخیر ایران، مروج 
خشونت و ترور شد، هم زمان برای توافق هسته ای 
تالش می کند. آقای بایدن، رفتار ریاکارانه و حمایت 

از داعش را متوقف کنید! «
    

 دبیرکل ناتو:
ایران درصدد ارسال موشک 

بالستیک به روسیه است
فارس نوشــت: دبیرکل ناتو ادعا کرد: »شــاهد 
هستیم که ایران به روسیه پهپاد ارائه می کند و ارسال 
موشک بالستیک به روسیه را در نظر دارد«. »ینس 
استولتنبرگ« گفت: »این کار غیر قابل قبول است. 
هیچ کشــوری نباید در این جنگ غیرقانونی برای 

مسکو کمک فراهم کند«.
    

رئیس پلیس تهران خبر داد: 
دستگیری عوامل ربایش دکتر فرهود

 فرمانده انتظامی پایتخت از دســتگیری عوامل 
ربایش دکتر فرهود پدر ژنتیک ایــران خبر داد.  به 
گزارش فارس، سردار حسین رحیمی گفت: وی پس 
از ۴۸ ساعت به مطب خود برگشت اما ما با پیگیری 
خود عوامل این ربایش که طلب هشت میلیارد تومان 

پول از وی کرده بودند را دستگیر کردیم.
    

رابرت مالی:
ایران باید از کمیسیون مقام زن 
سازمان ملل متحد حذف شود

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده 
ارشــد دولت جــو بایدن گفــت که ایــران باید از 
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد حذف شود.

رابرت مالــی در ادامــه اظهــارات ضدایرانی 
خود یادآور شــد: ما در تالشــیم از حمله ایران به 
نیروهایمان جلوگیری کنیم. گزینه های نظامی را به 

رئیس جمهور جو بایدن ارائه داده ایم.
    

سعید محمد خطاب به رئیسی؛ 
نگذارید جامعه دوقطبی شود

ســعید محمــد، فرمانده پیشــین قــرارگاه 
خاتم االنبیا، مشاور سابق رئیسی در امور مناطق آزاد 
و دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد در اکانت خود 
در شــبکه های اجتماعی نوشت:  »خصوصیت یک 
جامعه ی با فرهنگ و اخالق مدار اسالمی؛ شنیدن 
صدای مخالف و قانع شدن یا قانع کردن در یک فضای 
منطقی است. امیدوارم ریاست محترم قوه مجریه به 
منظور ایجاد انسجام ملی این گفتمان سازی را رقم 
بزند و از دو قطبی شدن و تقابل بین مردم جلوگیری 
کند. مراقب ایران عزیز باشیم. گرگ ها در کمین اند.«

    
حکم اعدام؟

احمد زیدآبادی، نویســنده و فعال سیاسی در 
صفحه تلگرام خود نوشت: »دادگاه انقالب در حال 
محاکمۀ برخــی متهمان دخیــل در ناآرامی های 
کشور اســت و گفته می شــود، حکم اعدام برای 
شماری از آنها صادر خواهد شد. من طبعاً صالحیت 
و اطالعات الزم بــرای داوری در بــارۀ ماهیت این 
پرونده ها را ندارم، اما از نقطه نظر سیاسی، کاماًل برایم 
واضح است که صدور احکام اعدام در این شرایط آن 
هم توســط برخی قضاتی که عملکرد گذشتۀ آنها 
گویی نشــانگر شوق و ذوق ویژه شــان برای صدور 
حکم مرگ اســت، التهاب داخلــی و خارجی را به 
شدت افزایش می دهد و چه بسا جمهوری اسالمی 
را در مسیری بدون بازگشت قرار دهد. از این رو، به 
هیچ وجه به نفع کشور نیست که این اتفاق رخ دهد. 
تعویق این قبیل محاکمات، حداقل کاری است که 
از دست هر نوع حکومتی در هر شرایطی برمی آید.«

    
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی 
را علیه ایران اعمال کرد. به گزارش ایســنا،  وزارت 
خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه با صدور بیانیه ای 
از اعمال تحریم علیه اشخاص مرتبط با حزب اهلل و 
نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 
و همچنین شماری از شــرکت های نفتی و باربری 
خبر داد. ایــن وزارت خانه همچنین تحریم هایی را 
علیه شماری از شناورها اعمال کرده است. ویکتور 
آرتموف، ادمان نفریه، روزبه زاهدی و محمد ال زین 
از جمله اشــخاص ادعایی تحریم شده در ارتباط با 

حزب اهلل و نیروی قدس سپاه پاسداران هستند.
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سه شنبه هفته گذشــته انتخابات 
پارلمانی در اسرائیل آغاز شد؛ انتخاباتی 
که بســیاری آن را شــمارش معکوس 
بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت تعریف 

کردند و چنین هم شد. 
چهار ماه پیش وقتــی نفتالی بنت، 
اولین نخست وزیر کیپاپوش اسرائیل از 
پست خود کنار رفت، بنیامین نتانیاهو 
طی اظهاراتی گفــت که کابینه بنت در 
مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی به 
شدت شکست خورده است. او اعالم کرد 
که قصد دارد یک کابینه ائتالفی گسترده 

تشکیل دهد. 
یائیر الپیــد از حــزب معتدل یش 
عتید جای بنت را گرفت و از ابتدای ماه 
ژوئیه سال جاری به عنوان چهاردهمین 
نخست وزیر اسرائیل کار خود را آغاز کرد. 
پس از چهار ماه از نخست وزیری الپید 
اما نظرســنجی ها از احتمال بازگشت 

بنیامین نتانیاهو خبر می داد.
ابتــدای هفتــه گذشــته روزنامه 
اسرائیلی معاریو، نتیجه یک نظرسنجی 
را منتشــر کرد که بر اساس آن مجموع 
آرای احزاب اردوگاه چپ در اســرائیل 
قادر به تصاحب بیش از 55 کرســی در 
کنست نخواهند بود. در مقابل اما احزاب 

راستگرا خواهند توانست 59 کرسی از 
کرسی های کنست اســرائیل را به خود 
اختصاص دهند. به نوشــته معاریو بر 
اساس نظرســنجی انجام شده، »اگر ۴ 
کرسی احتمالی حزب »یامینا« یا حتی 
دو کرســی آن هم بــه اردوگاه نتانیاهو 
بپیوندند، او می تواند دولت را تشــکیل 

دهد.« 
شــمارش آرای انتخابات پارلمانی 
اسرائیل روز پنجشنبه به پایان رسید و 
نتیجه از پیش بینی نظرســنجی ای که 
معاریو منتشر کرده بود، فراتر رفت. حزب 
لیکــود بنیامین نتانیاهو، 6۴ کرســی 
از 120 کرســی را به دســت آورد. در 
خصوص میزان مشارکت در انتخابات 
نیز کمیسیون انتخابات اسرائیل، آن را 
71.3 درصد اعــالم و تاکید کرد که این 
میزان باالترین سطح مشارکت از سال 

2015 تاکنون است. 

 تفاوت  دولت های معتدل و تندروی 
اسرائیل برای ایران

بدین ترتیب بنیامین نتانیاهو که 15 
سال در قدرت بود و برای مدت کوتاهی 
کنار رفته بود، دوباره به صحنه قدرت در 
اسرائیل بازگشت؛ بازگشتی که برای ایران 

خوشایند نخواهد بود. 
او به عنوان عضوی از جریان راســت 

افراطــی اســرائیل همــواره مواضع و 
رفتارهای تندی نسبت به ایران داشته 
است. ســال های آخر نخست وزیری او، 
تکرار هر روزه اقدامات ضدایرانی اسرائیل 
از جنگ نفتکش ها و کشتی های ایرانی و 
اسرائیلی روی آب تا عادی سازی روابط 
با اعراب منطقه در جهت منزوی سازی 

ایران بود. 
حتی در واکنش بــه اعتراضات در 
ایران نیز تفاوت رفتــار دولت او و دولت 
میانه روی الپید مشهود است. در حدود 
دو ماهی که از اعتراضات خیابانی در ایران 
می گذرد، اظهارنظرهای قابل توجهی از 
دولتمردان و مقامات دولت مستقر در 
اسرائیل دیده نشــده است. نتانیاهو اما 
نسبت به اعتراضات ســال ۸۸ در ایران 
که نســبت به نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری بود توجه ویژه ای نشان می داد. 
او صریحا از اعتراضات سال ۸۸ حمایت 
کرده و آن را »شــجاعت باورنکردنی« 

خوانده بود. 
نتانیاهو مخالف سرسخت برجام نیز 
هست. او بارها در دوران نخست وزیری 
خود بر عدم پایبندی کشورش به مفاد 
برجام تاکید کرد و در زمان تالش ها برای 
احیای برجام نیز مکرر تکرار کرد که هر 
توافقی با ایران بی ارزش است و اسرائیل را 

ملزم نخواهد کرد.

هرچند کــه خصومت بیــن رژیم 
اســرائیل و ایران بنیادین است و دولت 
الپید نیز همین سیاســت ها را در قبال 
ایران دنبال می کرد، امــا تفاوت اصلی 
دولت او و نتانیاهــو در همان میانه روی 
دولت الپیــد و افراطی گری نتانیاهو به 
عنوان نماینده جریان راست افراطی در 

اسرائیل است. 

 سایه ترامپ
این افراطی گری وقتی با بازگشــت 
ترامپ یا جمهوری خواه دیگری شبیه او 
ترکیب شود، به مراتب مخرب تر خواهد 
شــد و از قضا نظرســنجی ها در آمریکا 
از بازگشــت ترامپ به کاخ سفید خبر 

می دهند. 
میزان محبوبیت جو بایدن نسبت به 
آغاز ریاست جمهوری وی در آمریکا افت 
کرده اســت. چندی پیش وبگاه خبری 
»هیل« نوشــت که محبوبیــت بایدن 
حتی در میان اعضای حزب دموکرات، 
هفت درصد نســبت به ماه قبل کاهش 

یافته است. 
آمار گالوپ نیز نشــان مــی داد که 
محبوبیت بایدن در یک ســال و نیمی 
که وارد کاخ سفید شده ۴0 درصد است 
که بدترین عدد در تاریخ روسای جمهور 
آمریکاست. همزمان محبوبیت دونالد 
ترامپ در میان جمهوری خواهان رو به 

افزایش است.
تابستان امسال نظرسنجی مشترکی 
از پولتیکو و مورنینگ کانسالت منتشر 
شد حاکی از اینکه در رقابت درون حزبی 
برای انتخاب نامــزد جمهوریخواهان 
در انتخابات ریاست جمهوری 202۴، 
ترامپ 57 درصــد رأی موافق دارد که 
نسبت به اوایل تابستان رشد ۴ درصدی 
را نشان می داد. در میان مردم آمریکا نیز 
ترامپ از محبوبیت باالیی در بین اقشار 
مذهبی، راستگرا و روستایی برخوردار 

است.
مجموع این شواهد احتمال بازگشت 
دونالد ترامپ به کاخ ســفید را شــدت 

بخشیده اســت؛ رئیس جمهوری که 
آمریکا را از برجام خارج و ایران را گرفتار 
هزینه های بســیار اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی کرد که تبعــات آن نه تنها 
همچنان ادامه دارد، بلکــه هر روز ابعاد 

گسترده تری پیدا می کند. 

 از واقعیت حمله به اقلیم کردستان 
تا ادعای حمله به عربستان

جان بولتون که محمدجواد ظریف از 
او در کنار بنیامین نتانیاهو، محمد بن زاید 
و بن سلمان به عنوان تیم »ب« نام برده 
بود، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود. 
از این تیم دو تن یعنی نتانیاهو و ترامپ از 
صحنه سیاست دور شده بودند که اکنون 
یکی بازگشته و احتمال بازگشت دیگری 

مطرح است. 
عضو مهم دیگر، یعنــی محمد بن 
ســلمان از قدرت کنار نرفته و در تمام 
این مدت در جایگاه خود نشســته بود. 
او طــی این مــدت در غیــاب ترامپ و 
نتانیاهو باب گفت وگو با تهران را باز کرد؛ 
گفت وگوهایی که پنج دور با وســاطت 
عراق در بغداد برگزار شد اما اکنون نه تنها 
متوقف شــده اند، بلکه خبر روزنامه وال 
استریت ژورنال فاز تازه ای از خصومت 
میان جمهوری اســالمی و آل سعود را 

باز کرد. 
پس از هشــدارهای متعدد سردار 
حسین سالمی، فرمانده سپاه به آل سعود، 
این روزنامه سه شنبه گذشته نوشت که 
»ایران قصد یک حمله قریب الوقوع به 

خاک عربستان را دارد.« 
وال استریت ژورنال مدعی شده که 
اطالعات مربوط به این حمله را مقامات 
سعودی به آمریکایی ها داده اند و به دنبال 
آن آمریکا، عربستان و چند کشور همسایه 

دیگر به حالت آماده باش درآمده اند. 
در همیــن ارتباط یک ســخنگوی 
شــورای امنیت ملی آمریکا هم گفته 
است که ما نگران این تهدید هستیم و از 
کانال های نظامی و اطالعاتی با مقامات 
ســعودی دائما در ارتباط هستیم. وال 
اســتریت ژورنال برای باورپذیر کردن 
خبر خود به حمالت اخیر سپاه پاسداران 
ایران به کردستان عراق اشاره کرده است. 
سپاه پاسداران ماه گذشته حمالتی 
موشکی و پهپادی به منطقه شمال اقلیم 
کردستان عراق صورت داد و اعالم کرد 
که این حمالت را به منظور »خلع سالح 
گروهک های تروریستی« انجام داده و آن 

را ادامه خواهد داد. 
وال اســتریت ژورنال در خبر خود 
نوشته بود که سعودی ها گفته اند ایران 
قصد دارد هم به خود پادشاهی عربستان و 
هم به اربیل در کردستان عراق حمله کند. 

نکته ای که این دو را به هم ربط می دهد 
این است که جمهوری اسالمی و سپاه 
پاسداران در طول مدت اعتراضات حدود 
دو ماهه ایران، ساماندهی و شکل دهی این 
اعتراضات را به گروهک های مخالف کرد 
در اربیل و رســانه های وابسته سعودی 

مربوط دانسته اند. 

 هشدار دوباره سردار سالمی
وزارت خارجــه ایــران، خبــر وال 
اســتریت ژورنال را تکذیب کرده است. 
سردار سالمی، فرمانده کل سپاه اما دیروز 
در مراسم 13 آبان تلویحا در واکنش به 
این خبر گفت: »امروز همین دشمنان 
به نیرو های خود آماده باش دادند و نگران 
هستند که جمهوری اسالمی اقدامی علیه 
آن ها نشان ندهد و بر همین اساس اکنون 
از بیم اقــدام ایران علیــه آن ها در الک 
دفاعی فرو رفتنــد. در واقع این موضوع 

نشان دهنده واقعیت ما است.«
او ادامه داده: »مــا حتماً نتیجه این 
اقدامات مداخله جویانه و شرارت افروز آنها 
را پاسخ خواهیم داد اما االن نمی توانیم 
بگوییم کجا و چگونه این اقدام را انجام 
خواهیم داد. بعدها در روز حادثه دشمنان 
خودشان متوجه می شوند. هر کسی که 
آرامش مردم ما را بگیرد، آرامش نخواهد 

داشت.«
برخی چون دیپلمات های روســی 
آن را شیطنت رسانه ای عربستان برای 
راه انداختن موج تازه ای از ایران هراسی 
تفسیر کرده اند. اظهارات فرمانده سپاه 
اما هرچند تایید خبر وال استریت ژورنال 
نیست، اما نشــان دهنده تیرگی بیشتر 
خطوط روابــط تهران- ریاض اســت؛ 
روابطی که با توجه به پنج نوبت مذاکره 

به نظر می رسید رو به بهبود برود. 
با این تفاســیر باید گفــت در کنار 
بازگشــت قطعی نتانیاهو و بازگشــت 
احتمالی ترامپ و با وجود جنگ لفظی 
و رسانه ای ایران و عربستان، احتماال بن 
سلمان نیز بر سر سیاست های قبلی خود 
در قبال ایران بازگردد و این سه بار دیگر 

مثلث فشار بر ایران را شکل دهند.

یک پیش بینی قطعی از تأثیر پیروزی نتانیاهو و جنگ لفظی با عربستان، 
بر سیاست خارجی ایران؛

اوج گیری گفتمان تهدید و تنش
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

در کنار بازگشت قطعی 
نتانیاهو و بازگشت احتمالی 

ترامپ و با وجود جنگ لفظی 
و رسانه ای ایران و عربستان، 
احتماال بن سلمان نیز بر سر 
سیاست های قبلی خود در 

قبال ایران بازگردد و این سه 
بار دیگر مثلث فشار بر ایران 

را شکل دهند

هرچند که خصومت بین 
رژیم اسرائیل و ایران بنیادین 
است و دولت الپید نیز همین 

سیاست ها را در قبال ایران 
دنبال می کرد، اما تفاوت 

اصلی دولت او و نتانیاهو در 
همان میانه روی دولت الپید 

و افراطی گری نتانیاهو به 
عنوان نماینده جریان راست 

افراطی در اسرائیل است

سیستان و بلوچستان طی هفته های اخیر صحنه اعتراضات 
شهروندان بوده است.  دیروز 13 آبان نیز در چند شهر این استان از 
جمله زاهدان، راسک، خاش و سراوان گروهی از معترضان پس 
از برگزاری نماز جمعه به خیابان ها آمدند و این شهرها صحنه 

درگیری و تنش شد.
 تسنیم در مورد ناآرامی  های خاش نوشت: »عده ای اغتشاشگر 
در شهر خاش ظهر جمعه به سمت فرمانداری شهرستان هجوم 

بردند. این افراد ابتدا نسبت به سردادن شعارهای ساختارشکنانه 
و در ادامه به سنگ پرانی و تیراندازی به سمت فرمانداری خاش 

اقدام کردند.
این اقدامات با واکنش نیروهای امنیتی مستقر در فرمانداری 
مواجــه شــده و در این درگیری هــا عده ای مجروح شــدند. 

اغتشاشگران همچنین تعدادی خودرو را به آتش کشیدند.«
ایرنا نیز در گزارشی به بررسی اتفاقات روز جمعه شهرستان 
خاش پرداخت و ماجرا را اینطور روایت کرد: »برخی معترضان 
پس از اقامه نمازجمعه اهل سنت مســجد الخلیل در خاش با 

اقدامات هنجارشکنانه خود فضای شهر را ناآرام کردند.
این افراد شعارهای هنجارشکنانه سر دادند و فضای آرام این 
شهر را برای مدت کوتاهی ملتهب کردند. آنها همچنین به سمت 
فرمانداری خاش که در مسیر بازگشت نمازگزاران مسجد الخلیل 
اهل سنت بود اقدام به سنگ پراکنی کردند. تعدادی از معترضان 
هم  به سمت فرمانداری خاش تیراندازی کردند و یک کیوسک 

پلیس نیز در این شهر توسط آنها به آتش کشیده شده است. گفته 
می شــود چند مامور انتظامی در جریان این اعتراضات زخمی 
شدند. برخی کانال ها از تسخیر فرمانداری این شهر خبر دادند 
اما این اخبار در مسیر خبر سازی های دروغین قبلیشان است. 
به گفته فرماندار خاش، در حال حاضر شهر آرام است و مشکل 

خاصی در این زمینه نیست.

ترور امام جماعت یک مسجد در زاهدان
امام جماعت مسجد »موالی متقیان« زاهدان به ضرب گلوله 
کشته شد. در خبری دیگر از این استان، فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان شامگاه پنجشنبه اعالم کرد که امام جماعت مسجد 
»موالی متقیان« زاهدان توسط افراد »مسلح ناشناس« به ضرب 

گلوله کشته شد.
به گزارش ایرنا، احمد طاهری گفت، به هنگام اذان مغرب در 
خیابان جمهوری شهر زاهدان، سجاد شهرکی، روحانی و امام 
جماعت مسجد موالی متقیان، در مقابل این مسجد توسط افراد 
»مسلح ناشناس« هدف قرار گرفت. فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان اضافه کرده است، افراد مسلح با دو خودرو پژو و پراید با 
صورت های پوشیده و با کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت 
امام جماعت مسجد موالی متقیان کردند که او از »ناحیه سر و 

سینه مورد اصابت گلوله قرار می گیرد«. طبق این گزارش، سجاد 
شهرکی پس از این تیراندازی سریعا به یک مرکز درمانی اعزام 
می شود اما به دلیل شدت جراحات در نهایت جان باخت. هنوز 

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. 
این رخداد واکنش مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت 
زاهدان، را به دنبال داشت که در پیامی آن را محکوم کرد. مولوی 
عبدالحمید در این پیام گفته است: »خبر ترور ناجوانمردانه یک 
امام مسجد در شهر زاهدان باعث تأسف و تألم گردید. بنده این 
نوع قتل ها را - با هر انگیزه ای که انجام بگیرند - شدیدا نکوهش و 

محکوم می کنم.«

دلجویی آیت اهلل موسوی تبریزی  از مولوی عبدالحمید 
در پی اتفاقات دلخراش اخیر در زاهدان و کشته شدن عده ای 
از شهروندان، آیت اهلل ســید حسین موسوی تبریزی، دبیرکل 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، طی تماس تلفنی با 
مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان، از بروز 
چنین حوادثی در این شهر ابراز تاسف و برای درگذشتگان این 
وقایع، طلب مغفرت کرد. وی همچنین در این تماس تلفنی از 
مولوی عبدالحمید به دلیل توجه و درایت ایشان نسبت به مسائل 

ملی و کشوری تشکر کرد.

سیستان و بلوچستان بار دیگر صحنه اعتراض و ناآرامی شد؛

از ترور امام جماعت مسجد تا درگیری در نمازجمعه

گزارش

وزرای امور خارجه گروه هفت می گویند: ما عمیقاً نگران 
گسترش بی وقفه برنامه هسته ای ایران هستیم که هیچ توجیه 
غیرنظامی معتبری ندارد و از ایران می خواهیم مسیر خود را 
تغییر دهد و تعهدات قانونی و سیاســی خود در زمینه منع 

اشاعه هسته ای را بدون تاخیر بیشتر، انجام دهد.
به گزارش ایرنا، دیپلمات های گــروه هفت روز جمعه با 
صدور بیانیه ای مشترک ادعا کردند که تعلل صورت گرفته از 

سوی تهران، مانع رسیدن به توافق نهایی وین و ازسرگیری 
اجرای برجام شده است. آن ها همچنین ادعای نقض قطعنامه 

شورای امنیت توسط ایران و روسیه را تکرار کردند.
در این بیانیه که یک نســخه آن در تارنمای وزارت امور 
خارجه آلمان منتشر شد، ادعا شده است: ما به شدت ادامه 
فعالیت های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و اطراف آن را 
محکوم می کنیم. اینها شامل فعالیت های ایران با موشک های 

بالســتیک و کروز و همچنین وســایل نقلیه هوایی بدون 
سرنشین )پهپاد(، یعنی پهپادها و انتقال چنین تسلیحات 

پیشرفته به بازیگران دولتی و غیردولتی است.
در ادامه ادعا شده است که اقدامات ایران »برای منطقه بی 
ثبات کننده است و تنش های باال را تشدید می کند. بنابراین ما 
از ایران می خواهیم که حمایت خود از بازیگران خشونت آمیز 
دولتی و غیردولتی و گروه های نیابتی را متوقف کند و به طور 
کامل به تمام قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد )از جمله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 

ملل متحد( پایبند باشد.
دیپلمات های ارشــد گروه هفت با تکــرار به کارگیری 

پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین ادعا کردند: ما همچنین 
از تالش های سازمان ملل برای پاسخگویی روسیه و ایران به 

دلیل نقض آشکار قطعنامه 2231 حمایت می کنیم.

وزرای امور خارجه گروه هفت:

عمیقاً نگران گسترش بی وقفه برنامه هسته ای ایران هستیم 


