
 بازگشت چراغ خاموش سفیر انگلیس به تهران 
 خبر اول اینکه، ســفیر انگلیس که برای مشورت به کشورش فراخوانده 
شده بود، با بیان اظهارات مداخله جویانه و البته تحریف واقعیت های ملی 
ایران که از خوی استعماری این کشور نشأت می گیرد، به تهران بازگشت. 
به دنبال اجرای حکم اعدام علیرضا علی اکبری به جرم جاسوســی برای 
انگلیس، وزارت خارجه این کشــور، ســفیر خود در تهران را به بهانه آنچه 
»مشــورت های بیشــتر« خوانــده بود، بــه لنــدن فراخواند و اعــام کرد که 
»پاسخ ما به ایران محدود به امروز نخواهد بود و در حال بررسی اقدامات 
بعدی هستیم.« با وجود این خط و نشان ها اما »سایمون شرکلیف«، سفیر 
این کشــور بدون هیچ دســتاوردی از این ســفر، به تهران بازگشــت. وی در 
بازگشت برای اینکه تبعات مشخص این رفت و آمد بی دستاورد را مخفی 
کنــد، در اظهاراتــی خــارج از عرف روابط خارجی، با اشــاره به شــعار هایی 
که مردم روی دیوار ســفارت انگلیس در تهران نوشــتند، اظهار کرد: »این 
واقعیــت را نمی تــوان تغییر داد کــه اکثر ایرانی ها به  یکدیگــر و خارجی ها 
احترام می گذارند.« هرچند این اظهارنظر نشان می دهد انگلیس و سفیر 
ایــن کشــور همچنــان خوی اســتعماری خود را حفــظ کــرده و از موضعی 
باال ملت های مســتقل را قضاوت کرده و برای آنان نســخه می پیچند، اما 
واقعیــت این اســت که نه اکثــر ایرانیان )به قول ســفیر لنــدن( بلکه همه 
ایرانیــان به ملت های دیگر جهان احترام می گذارند، اما از اســتعمارگران 
و نسخه های شوم آنها در قتل و کشتار مردمان مظلوم و بی دفاع بیزارند. 

رسانه های بیگانه جلوتر از پایگاه اطالع رسانی رسمی!
 خبــر دیگــر اینکــه،  BBC فارســی زودتــر و پیش تر از ســایر رســانه های 
خارجی به پوشش سخنان مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه 
ایــن هفته مســجد مکــی زاهــدان پرداخت. رســانه وابســته به ســلطنت 
انگلیس که پس از حادثه تروریســتی شــاهچراغ تا چند ساعت از پوشش 
خبری آن امتناع کرده بود، روز گذشــته همزمان با ســاعت برگزاری نماز 
جمعــه، اخبار ســخنرانی مولــوی عبدالحمیــد را روی خروجی های خود 
قرار داد. این درحالی اســت که رســانه های وابسته به مسجد مکی حدود 
یــک ســاعت و نیم بعــد از تنظیــم خبــر BBC، فایل صوتی ســخنرانی را 
بارگــذاری کردند. این اتفاق از تمرکز برخط رســانه های معاند بر مولوی 
عبدالحمید و سخنان او حکایت دارد. این خطیب باسابقه طی هفته های 
اخیــر علیرغم ارائه ســخنان تحریک آمیز، تاکنون هیچگونــه مرزبندی با 

رسانه های معاند نداشته است. 

 وقاحت یکی از سران منافقین  در اعتراف 
به قتل عام ایرانیان

 دست آخر اینکه،  در حاشیه جلسات دادگاه حمید نوری در سوئد، یکی 
از ســران منافقیــن به قتل عام 17 هزار ایرانی افتخــار و اعام کرد که حتی 
بیشــتر از این تعداد را کشــته ایم. در حاشیه هفتمین جلسه دادگاه حمید 
نوری در سوئد، درحالی که دختر نوری در حال گفت و گوی تصویری بود، 
رضا فاحی از سران منافقین در صحنه حاضر شد و سعی در به هم زدن 
این گفت و گو داشــت. وی در پاســخ به اینکه نظرتان راجع به 17هزار نفر 
ایرانی که کشــتید چیست، گفت: »تازه بیشــتر هم هست!« در آشوب های 
اخیر بسیاری از اعضای اپوزیسیون زاویه خود را نسبت به سازمان منافقین 
حفظ کردند اما برخی چهره ها و حتی گروهک های مسلح کرد به نوعی با 

این سازمان تروریستی همراهی و همپیمانی داشتند.
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آیت اهلل رئیسی دستور بررسی همه جانبه حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در ایران را صادر کرد

هماهنگی تهران و باکو برای روشن شدن ابعاد حادثه سفارت
گــروه سیاســی/ پــس از حمله مســلحانه 
بــه  بهمــن(   7( جمعــه  دیــروز،  صبــح 
ســفارت جمهوری آذربایجــان در تهران 
مقامــات  مهاجــم،  فــرد  دســتگیری  و 
مختلف کشورمان بافاصله پیگیری های 
همه جانبه برای بررسی ابعاد این مسأله 

را آغاز کردند.
محمــد جمشــیدی، معاون سیاســی 
از  پــس  ســاعاتی  رئیس جمهــور  دفتــر 
ایــن حادثــه تلــخ ضمــن محکــوم کردن 
حمله به ســفارت کشــور برادر و همسایه 
جمهــوری آذربایجان خبر داد: »آیت اهلل 
رئیســی بافاصلــه پــس از شــنیدن ایــن 
خبــر ناگــوار دســتور بررســی همه جانبــه 
موضوع را صادر کردند و مراتب تســلیت 
و  ملــت  دولــت،  بــا  خــود  همــدردی  و 
بازماندگان دیپلمــات جانباخته را اعام 
و بــرای مجروحــان آرزوی شــفای عاجل 

کردند.«
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
اقــدام  پــی  در  ایــن  از  پیــش  کشــورمان 
مسلحانه انجام شــده در ورودی سفارت 
جمهــوری آذربایجــان در تهــران کــه بــه 
کشــته شــدن یک نفــر منجر شــد، ضمن 
بــا  عمیــق  همــدردی  ابــراز  و  تســلیت 
خانــواده این عضو ســفارت و نیز دولت و 
ملت آذربایجان، اظهار داشت: نیروهای 
انتظامــی و امنیتــی بافاصلــه وارد عمل 
شــده و فرد ضــارب را دســتگیر کردند که 

هم اکنون تحت بازجویی قرار دارد.
ناصــر کنعانی در ادامه افــزود: نتیجه 
بررســی های اولیه مقامات و دستگاه های 
ذی ربــط، حاکــی از انگیزه های شــخصی 
ســخنگوی  اســت.  اقــدام  ایــن  ورای  در 
وزارت امــور خارجه گفت: با دســتور ویژه 
مقامات سیاسی و امنیتی کشور، موضوع 
با اولویت و حساسیت باال در حال بررسی 
اســت تا ابعاد این اقــدام و انگیزه ضارب 

مشخص شود.
سایت وزارت امور خارجه نیز خبر داد: 

حســین امیرعبداللهیان و احمد وحیدی 
وزرای امــور خارجــه و کشــور بــا توجــه به 
حادثــه پیش آمده در ســفارت جمهوری 
آذربایجــان در تهــران اهــداف و انگیــزه 
مهاجم مسلح را مورد بررسی قرار دادند. 
بــر اســاس شــواهد و مشــاهدات اولیــه، 
ضــارب با انگیزه کامًا شــخصی اقدام به 
تیراندازی کرده است. تدابیر امنیتی الزم 
بــرای ادامه فعالیــت طبیعی ســفارت و 
دیپلمات هــای جمهــوری آذربایجان در 
تهــران اتخاذ شــده و اقدامــات قضایی و 
امنیتی برای روشن شدن انگیزه شخصی 

ضارب در جریان است.
ë  تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و

جمهوری آذربایجان
خارجــه  امــور  وزیــر  ایــن  بــر  عــاوه 
در  دیــروز،  ظهــر  از  بعــد  کشــورمان 
گفت و گــوی تلفنی با جیحــون بایراموف، 
آذربایجــان،  جمهــوری  خارجــه  وزیــر 
درباره حادثه حمله مسلحانه به سفارت 
جمهوری آذربایجــان در تهران گفت و گو 
کــرد. وزیر امور خارجه کشــورمان، ضمن 
تسلیت و اظهار تأسف در این رابطه که به 
کشته شدن یک دیپلمات و مجروح شدن 
دو نفر دیگر از کارکنان این ســفارت منجر 
شــد، با وزیر خارجه آذربایجان و خانواده 

این دیپلمات ابراز همدردی کرد.
دکتر امیرعبداللهیان، ضمن محکوم 
کردن این حادثه با اشــاره به سوء استفاده 
دشــمنان دو کشــور از ایــن حادثــه تأکیــد 
کــرد، نباید اجازه دهیم کــه این حادثه بر 
مناســبات دو کشــور تأثیر منفــی بگذارد. 
وزیر امور خارجه کشــورمان پیشنهاد کرد 
برای روشــن شدن ابعاد مختلف حادثه، 
نهادهــای امنیتــی دو کشــور در همکاری 
نزدیــک بــا یکدیگــر، موضــوع را پیگیری 
دکتــر  تمــاس  ایــن  در  کننــد.  بررســی  و 
امیرعبداللهیان همچنین مراتب تأسف 
و همــدردی دکتر رئیســی، رئیس جمهور 
علــی اف  الهــام  بــه  را  کشــورمان 

رئیس جمهور آذربایجــان، دولت، مردم 
ابــاغ  حادثه دیــدگان  خانــواده  بویــژه  و 
کــرد. وزیر خارجــه جمهــوری آذربایجان 
نیز ضمن تشــکر از ابــراز همدردی و پیام 
تسلیت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران، از پیشنهاد وزیر 
امــور خارجه کشــورمان بــرای همکاری و 
هماهنگــی نهادهــای امنیتــی و قضایــی 
دو کشــور برای روشن شــدن ابعاد حادثه 

استقبال کرد.
وحیــد جــال زاده، رئیس کمیســیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
ایرنــا،  بــا  شــورای اســامی در گفت و گــو 
تعرض به ســفارت جمهوری آذربایجان 
در تهران را محکوم کرده و درگذشت یکی 
از کارمندان سفارت را به ملت آذربایجان 
و  گفــت  تســلیت  کشــور  ایــن  دولــت  و 
اظهار داشــت: دیپلمات هــای جمهوری 
آذربایجان در جمهوری اسامی میهمان 
ما هســتند و طبق معاهدات بین المللی 
امنیــت آنهــا بر عهــده ماســت، لــذا این 

اقدام موجب تأسف است.
حجت االسام والمسلمین آل هاشم، 

نماینده ولی  فقیــه و امام جمعه تبریز با 
محکوم دانســتن این حمله از مســئوالن 
دیپلماســی و امنیتــی کشــور درخواســت 
کــرد تا مســأله را پیگیری کننــد. وی ادامه 
داد: البته این فرد مســلح دســتگیر شــده 
و در اعترافــات اولیه دلیل خود را مســأله 
شــخصی اعام کرده اســت.  بــا این حال 
نباید اجازه داد تا دشمن خدای ناکرده از 
این امر که به خاطر مســأله شــخصی بود 
خللی به روابط دوستی دو کشور وارد کند.

دفتر کمیسیونر حقوق بشر آذربایجان 
در صفحه توئیتری خود نوشــت: »ما قویاً 
حمله ترورستی به سفارت آذربایجان در 
تهران را محکوم می کنیم و باور داریم که 
مقامات مسئول این کشــور )ایران( تمام 
تاش خود را برای حسابرسی به عامان 

این قضیه انجام خواهند داد.«
ë واکنش رژیم علی اف به حمله مسلحانه

در  آذربایجــان  رئیس جمهــور  امــا 
واکنــش به این حادثه با صــدور بیانیه ای 
اســتفاده  تروریســتی«  »اقــدام  لفــظ  از 
کــرد. بــه گــزارش ایســنا، الهــام علی اف، 
رئیس جمهــور آذربایجــان روز جمعه در 

بیانیه ای نوشــت: »من اقدام تروریســتی 
امروز علیه سفارت کشورمان در تهران را 
بشدت محکوم می کنم و صمیمانه ترین 
تســلیت خــود را بــه خانــواده و بســتگان 
ســتوان ارشــد عســگروف اورخان رضوان 
اوغلــو - کــه هنگام حفاظت از ســفارت و 
کارکنان آن درگذشــت - ابــراز می دارم.« 
در ادامه بیانیه آمده اســت: »ما خواستار 
بررســی فــوری ایــن اقــدام تروریســتی و 
مجــازات تروریســت ها هســتیم. حملــه 
تروریستی به نمایندگی های دیپلماتیک 

غیرقابل قبول است.«
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از 
احضار ســیدعباس موســوی، سفیر ایران 

در باکو به این وزارتخانه خبر داد.
وزارت خارجــه جمهــوری آذربایجان 
سیاســی  و  عجوالنــه  اظهاراتــی  در  نیــز 
اعــام کرد که ایران مســئول کامل حمله 
مسلحانه به ســفارت این کشور در تهران 
ســخنگوی  حاجــی زاده،  آیخــان  اســت. 
وزارت خارجه آذربایجان در گفت وگویی 
با شــبکه تــی آر تی عنــوان کــرد که طرف 
ایرانی مســئولیت کامل حمله به سفارت 

ایــن کشــور در تهــران را برعهــده دارد و 
دولت باکو درصدد اســت تــا در آینده ای 
نزدیک ســفارت خــود در ایــران را تخلیه 

کند.
فرانســه،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جمهــوری  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
آذربایجــان همچنیــن در ادعایی جعلی 
آنچــه »کمپین اخیر ضــد آذربایجانی در 
رســانه های ایــران« عنــوان کــرده مدعی 
شــد، تبلیغــات صــورت گرفتــه در ایــران 
زمینه ساز این حمله بوده است. همزمان 
بــا ایــن ادعاهــا، تــورال گنجعلــی عضــو 
پارلمــان آذربایجــان در توئیتــی مدعــی 
شــد: مــا بارهــا درخصــوص تهدیــدات و 
ایدئولوژی های تروریســتی رو به رشــد در 
منطقــه و همچنین عواقب شــان هشــدار 

داده بودیم.
این اظهارات خاف عرف دیپلماتیک 
نشــان می دهــد کــه برخــی جریان هــا در 
جمهــوری آذربایجــان تــاش دارنــد تــا 
از حملــه مســلحانه توســط یــک فــرد بــا 
انگیزه های شخصی سوءاستفاده سیاسی 
کنند. ناگفته پیداست که بهانه هایی مانند 
اقدام مســلحانه اخیر بــه تنهایی توانایی 
ایجاد کــردن تنش بین دو کشــور را ندارد 
و آنچه زمینه اســتفاده از بهانــه را فراهم 
مــی آورد رویکــردی اســت کــه همســایه 
شمالی ایران در ســال های اخیر در پیش 

گرفته است. 
در پرتو این رویکرد بوده است که رژیم 
تروریســت های منطقــه  و  صهیونیســتی 
فرصــت حضــور در باکو و اســتفاده از این 
خرابکارانــه  عملیات هــای  بــرای  کشــور 
تغییــر  بــرای  بلندپروازی هــا  و  یافتــه   را 
ژئوپلیتیــک منطقــه و تنــش بــا ایــران را 

پیگیری کرده اند. 
بــا ایــن حــال انتظــار مــی رود در پرتو 
گفت وگوهــای  و  ایــران  دوســتانه  نــگاه 
دیپلماتیک مقامات دو کشور مسأله اخیر 

به بهانه ای جدید منتج نشود.
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