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اخبار

محمد جواد ظریف:

حمله اسرائیل به ایران همانند
اقدام انتحاری است

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه اشتباه
همسایگان ما این است که اجازه دادند اسرائیل
درگیریها را وارد خاک آنها کند تاکید کرد :اگر
اسرائیل به ایران حمله کند گویی که یک اقدام
انتحاری انجام داده است.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر
امور خارجه کشورمان در گفتوگو با شبکه
المنار گفت :عربستان نمی تواند پیروزی
نظامی محقق کند و با مذاکرات نیز نمی
تواند به چیزی دست یابد که از طریق نظامی
نتوانست به دست بیاورد .وی تاکید کرد:
اشتباه همسایگان ما این است که به اسرائیل
اجازه دادند درگیریها را وارد خاک آن ها کند،
بنابراین امنیت را از آن ها خواهد گرفت و از آن
ها دفاع نخواهد کرد .ظریف گفت :اسرائیل اگر
به ایران حمله کند گویی که یک اقدام انتحاری
انجام داده است .وزیر امور خارجه کشورمان
در ادامه گفت :هدف ما در سوریه مبارزه با
تروریسم است و اسرائیل باید درک کند که
سیاست حمایت از مجموعه های تروریستی
بدون پاسخ نخواهد ماند .وی خاطرنشان کرد:
برای کمک به لبنانی ها به منظور ایجاد توافق
میان آن ها تالش خواهیم کرد .بعد از حادثه
بندر بیروت پیشنهادهایی برای کمک به لبنانی
ها مطرح کردیم اما فشارهای آمریکا مانع
این مساله شد .ظریف همچنین تاکید کرد:
نمیتوانیم هیچگونه توافقی به لبنانی ها تحمیل
کنیم و هیچ کس توان این مسئله را ندارد.

اخبار

خطیبزاده در نشست خبری مطرح کرد

توافق ایران و کره جنوبی
در خصوص انتقال پولهای
بلوکه شده تهران

رئیس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در
ایران ،در جلسهای که به درخواست سفارت کره
جنوبی برگزار شد ،در خصوص نحوه جابجایی و
مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی
توافق کردند.
به گزارش انتخاب ،در این جلسه ،توافقات
الزم در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد
نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص
حجم منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به
طرف کره ای اعالم شد .سفیر کره جنوبی در ایران
اعالم کرد :کشورش آماده انجام کلیه اقدامات
الزم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در
کره جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و
محدودیتی وجود ندارد .طبق اعالم روابط عمومی
بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی نیز ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره
جنوبی گفت :اگرچه جمهوری اسالمی ایران
از تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاری ها
استقبال می کند ،اما پیگیری های حقوقی این
بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم
همکاری بانکهای کره ای در سالهای اخیر به
قوت خود باقی خواهد بود و طرف کرهای باید
تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از
بین برود.
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انیس نقاش درگذشت

تبادل پیام بین ایران و آمریکا از طریق سوییس
بزاده صبح
به گزارش انتخاب ،سعید خطی 
امروز در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه
درباره جزییات سفر گروسی به تهران و ادامه
بازرسیها بر اساس توافق سه ماهه تصریح کرد:
مذاکرات فنی با سازمان انرژی اتمی انجام شد و
دستاورد قابل توجه دیپلماتیک و فنی به دست
آمد .سازمان انرژی اتمی تالش بسیاری انجام داد
تا همان طور که در بیانیه مشترک و آژانس آمده
است این توافق بر وفق قانون مجلس باشد.
به نوشته ایرنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه
ادامه داد :برخی توافقات برای راستیآزماییها
براساس پادمان انجام شد و بر اساس توافق
دوربینهای نظارتی روشن خواهند ماند اما فیلمی
در اختیار آژانس قرار نمی گیرد .بنابراین نه تنها
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شد،
بلکه توافقات جدید هم براساس قانون مجلس
است که طی روزهای آینده سازمان انرژی اتمی
و آقای غریب آبادی که در جریان مذاکرات بودند
پاسخگوی ابعاد فنی این مسئله خواهند بود.
وی درباره توافقات دیروز ایران و آژانس و ادعای
مغایرت آن با قانون مجلس هم گفت :فرصتی به
آمریکا ندادیم و آنچه انجام شده تماما در چارچوب
مصوبه مجلس است .اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی متوقف میشود و برخی نظارتهای
ضروری در سه ماهه آینده در چارچوب توافقات
پادمانی حفظ میشود .شاید مهمترین مسئله
فنی ،دوربینها باشد که هیچ فیلمی در اختیار
آژانس قرار نمیگیرد.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره ابراز
عالقه بایدن برای گفتوگو به ایران و طرح مسائل
موشکی و منطقهای از سوی وی ابراز داشت:
بایدن باید تصمیم بگیرد سیاست شکست خورده
فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا را ادامه دهد
که نتیجه آن شکست حداکثری برای آمریکا
خواهد بود .یا از آن میراث شکست خورده فاصله
بگیرد که در این صورت مسیر اصالح سیاست ها
خود را طی می کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه
ایران و  ۴+۱در چارچوب برجام ،هستند؛ بیان
کرد :آمریکا نه تنها از ساختمان برجام خارج شد
بلکه در مسیر آن هم تلهگذاری کرد که نه کسی
باقی بماند و نه کسی از مزایای آن استفاده کند.
ما مسیر برگشت را مشخص کردهایم و بر همین
اساس آمریکا ابتدا باید تعهدات خود را برای برجام
اعالم کند تا وارد این ساختمان شود .بعد باید
آن تلهها ،یعنی تحریمها را بردارد تا بتوانند وارد
گفتوگوها شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان
اینکه ریشه بسیاری از تنشها در منطقه غرب
آسیا به حضور نیروهای خارجی در کشورهای
اشغال شده از سوی آنها بازمیگردد ،گفت :در
ت خود و خروج
این مسیر آمریکا با تصحیح سیاس 
از منطقه ،بازگشت آرامش به منطقه را تسهیل
می کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :درباره
مسائل موشکی و امنیت خود با کسی گفتوگو و
مذاکرهنمیکنیم.
این دیپلمات ارشد در پاسخ به این سوال که
اگر اروپا نشستی را با حضور آمریکا درباره برجام
برگزار کند ،ایران در آن حضور مییابد ،یادآور شد:
نیت خیر و تالشهای آقای بورل هماهنگکننده
ی اتحادیه اروپا درباره هماهنگی
سیاست خارج 
ها برای نشست برجامی را میدانیم و آن را در
چارچوب حفظ برجام ارزیابی می کنیم اما آمریکا
عضو برجام نیست که در نشستهای آن شرکت
کند .حضور آمریکا به عنوان مهمان در این
نشست ها از سوی ایران در حال بررسی است.
بزاده با بیان اینکه هیچ گفتوگویی پیش
خطی 
از رفع موثر تحریمها و اعالم تعهد به برجام انجام
نخواهد شد؛ عنوان کرد :دوستان اروپایی ما،
مسکو و پکن به زودی نظر تهران را خواهند شنید.
وی درباره بازگشت آمریکا به برجام هم گفت:
آمریکا یکجانبه از برجام خارج شد ولی بازگشت
آن متضمن مسئولیتهای حقوقی است ،به

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تفاهم شب گذشته سازمان انرژی اتمی و مدیر کل آژانس گفت :آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه
مجلس است .اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود و برخی نظارتهای ضروری در سه ماه آینده در چارچوب توافقات پادمانی حفظ
میشود.

به گفته رئیس
مرکزدیپلماسی
عمومی و
رسان های وزارت
امور خارجه،
پیامهایی از
طریق سفارت
سوئیس و وزرای
امور خارجه
کشورهایدیگر
به ما رسیده و
پیام ما نیز از
همان طریق داده
شده است
سادگی رخ نخواهد داد .پیششرطی برای رفع
تحریمها نداریم.
دوستان پیشاپیش قضاوت نکنند؛ به روابط با
آژانس ادامه میدهیم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به
سوال ایرنا درباره توقف بررسی الیحه بودجه
در مجلس در واکنش به توافق دیروز ایران و
آژانس اظهار داشت :طبق قانون مجلس ،از فردا
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود.
دوستان پیشاپیش قضاوت نکنند .آنچه میان ایران
و آژانس رخ داده ،یک دستاورد فنی است که طبق
مصوبه مجلس است و ما روابط خود را با آژانس
ادامه میدهیم.
بزاده در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره
خطی 
اظهارات روز گذشته جیک سالیوان ،مشاور امنیت
ملی رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد :رسیدگی
به وضعیت زندانیان ایرانی در آمریکا همواره از
اولویتهای جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور
خارجه است .آنها در وضعیت ناگوار و نابسامانی
در زندانهای آمریکا مورد ظلم قرار دارند.
وی اضافه کرد :استاد ایرانی را با بهانهها واهی
دستبند و پابند میزنند .زندانی دیگر ایرانی را
به بهانههای واهی زندانی کرده و بعد از پایان
محکومیت ،همچنان در زندان نگه میدارند .ایران
نمیتواند شاهد این ظلم آشکار باشد .اینها میراث
شوم دولت قبلی برای دولت فعلی است اما شاهد
فاصلهگیری از این میراث شوم نیستیم.
پیام هایی از طریق سفارت سوئیس و وزرای
خارجه کشورهای دیگر به ما رسیده است
به گفته رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت امور خارجه ،پیامهایی از طریق
سفارت سوئیس و وزرای امور خارجه کشورهای
دیگر به ما رسیده و پیام ما نیز از همان طریق داده
شده است .پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران که دو
سال قبل در نیویورک مطرح شد؛ همچنان به قوت
خود باقی است و این مسیر میتواند ادامه یابد.
بزاده با اشاره به بخش دیگری از اظهارات
خطی 
سالیوان خاطرنشان کرد :تالش آمریکا برای خروج
از انزوا را درک میکنیم ولی راه خروج از انزوا،
اظهار نظر نیست بلکه اقدام است و راه حل آن
فاصله گرفتن از مسیر یکجانبهگرایانه دولت قبلی
است.
وی درباره سفر رافائل گروسی به تهران و ارتباط
این مسئله در دادن فرصت دوباره به آمریکا برای
حفظ برجام هم ابراز داشت :آنچه میان سازمان
انرژی اتمی و آژانس رخ داده ،یک توافق فنی

است تا روابط دو طرف ،براساس مصوبه مجلس
خدشهدار نشود .در بیانیه هم آمده کلیه توافقات
وفق قانون مجلس رخ میدهد .اگر طرفهای
مقابل نتوانند به تعهدات خود عمل کنند ،ایران
از این مسئله استقبال میکند.
این دیپلمات ارشد درباره رایزنیهای طالبان در
تهران و اینکه چرا آن گفتوگوها نتوانسته از میزان
خشونت در افغانستان بکاهد ،بیان کرد :سفر
هیات طالبان به تهران از پیش تعیین شده و با
اطالع دولت افغانستان و با دستور کار مشخصی
درباره پیشبرد مذاکرات صلح و گفتوگوهای
بیناالفغانی انجام شد .البته این گروه با کشورهای
مختلفی در حال گفتوگو است .در برخی از
کشورها دفتر دارد .با آمریکا ماهها گفتوگو کرده
و به توافقاتی هم رسید ،بهتر است این سوال از
کشورهایی که مدتها با این گروه مذاکره و توافق
کردند ،پرسیده شود.
بزاده درباره دعوت روسیه از ایران درباره
خطی 
صلح افغانستان یادآور شد :این دعوت از قبل هم
بوده و ایران با مسکو در ارتباط نزدیک است .هنوز
تصمیم مشخصی در این باره نگرفتهایم برای اینکه
ساختار حاکمیتی افغانستان تضعیف نشود ،پاسخ
ما روشن بوده است.
وی ادامه داد :از پروسههای صلح حمایت
میکنیم ولی فکر میکنیم در هر موضوع و اتفاقی
که موجب تضعیف دولت افغانستان میشود،
شرکت نکرده و حمایت نکنیم .در حال بررسی این
دعوت هستیم و پس از جمعبندی ،آن را اعالم
میکنیم.
خبرنگاری پرسید که آیا وزیر امور خارجه قطر در
سفر به تهران ،حامل پیامی از سوی آمریکا بوده
است؟ که سخنگوی دستگاه دیپلماسی پاسخ داد:
سفر وزیر امور خارجه قطر هم در ادامه رایزنیهای
دو کشور بوده و هیچ موضوعی از آمریکا در این
سفر مطرح نبوده است.
درباره زندانیان تحول جدیدی رخ نداده است
بزاده درباره ایجاد روزنهای در وضعیت
خطی 
آزاد شدن زندانیان ایرانی در آمریکا هم عنوان
کرد :درخصوص زندانیان تحول جدی رخ نداده و
ما پیام خود را از طریق سوئیس انتقال داده ایم.
وی درباره رفع محدودیتهای ترددی دیپلمات
های ایرانی در نیویورک از سوی آمریکا گفت :رفع
محدودیتهای ترددی مطرح نیست بلکه کاهش
این محدودیتها را اعالم کردهاند .دولت قبلی
ایاالت متحده تعهدات خود را درباره دیپلماتها
در نیویورک ،طی یک اقدام غیرقانونی انجام نداد

و در واکنش به آن ایران اعالم کرد شکایت خواهد
کرد .کاهش محدودیت های انجام شده تا ۲۵
مایل هم در نقض کنوانسیونهای بینالمللی و
معاهده مقر است و آن را کافی نمیدانیم و نباید
در مسیر بازگشت آمریکا به برجام تفسیر شود.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت
امور خارجه درباره پیشرفت در مذاکرات صلح
یمن پس از سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان
ملل به ایران هم اظهار داشت :مالقات نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل با مسئوالن ایرانی در
چارچوب طرحهای صلح است .تمام تالش خود
را به کار گرفتهایم تا این بحران پایان پذیرد.
امیدواریم عربستان نیز به این مسیر پیوسته و این
بحران انسانی پایان پذیرد.
بزاده درباره حمله به کاروانهای
خطی 
آمریکایی در عراق و اتهامزنی به ایران تصریح
کرد :همان زمانی هم که این اتهامات مطرح
میشود ،اعالم کردیم که این دامافکنی در
روابط ایران و عراق بسیار مشکوک است .ضمن
اینکه صلح و ثبات در عراق را به خطر میاندازد
و نشان از سناریوهایی است که برای آینده
منطقه خوب نیست.
وی با بیان اینکه طرفهای ثالثی به این
تلهآفرینیها دل بستهاند ،خاطرنشان کرد:
انتساب این ادعاها را محکوم میکنیم .از دولت
عراق هم خواستهایم مسیر کشف حقیقت
را پیگیری و عاملین را شناسایی کند .افزایش
نیروهای خارجی در عراق است که امنیت و ثبات
این کشور را تهدید میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره
هواپیمای اوکراینی و نظرات کشورهای دیگر درباره
گزارش ایران در این زمینه یادآور شد :بعد از اینکه
نظرات کشورها جمعبندی شد سازمان هواپیمایی
کشوری به صورت عمومی اعالم و در دسترس
همه قرار خواهیم داد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت
امور خارجه درباره آخرین وضعیت داراییهای
بلوکه شده ایران در کره جنوبی و وضعیت
پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل
عنوان کرد :تحوالتی در تماس کرهایها با سفارت
ایران و همچنین در تماس اخیر قائم مقام وزیر
خارجه کره با عراقچی صورت گرفته ،ولی همچنان
به صورت عملیاتی اتفاق نیفتاده است .در
مورد حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد
پیشرفتهایی صورت گرفته ولی هنوز مسیر به
کندی صورت میگیرد.

ایران فعالیتهای هستهای خود را به مدت سه ماه ضبط میکند

جزییات جدید از توافق ایران و آژانس

در پی توافق ایران و آژانس بر سر نحوه نظارت آژانس به فعالیتهای
هستهای ایران با توجه به قانون مجلس شورای اسالمی بحثهایی درباره اینکه
این توافق دقیقا چیست و آیا دولت در حال خنثی کردن قانون مجلس درباره
اجرای پروتکل الحاقی است ،مطرح شده است.
در همین راستا بیش از دویست نماینده مجلس در بیانیهای تاکید کردند
قانون مجلس باید در زمان مقرر خود یعنی پنجم اسفند اجرا شود و بر همین
اساس اجرای پروتکل الحاقی نیز باید متوقف گردد.
صبح امروز هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در توئیتر ،نحوه اجرای
پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند را تشریح کرد و نوشت« :مطابق قانون مجلس،
اجرای پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر
نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقا ًممنوع و غیرقانونی است».
او تاکید کرد :هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷
مستلزم تصمیمگیری مجلس است .ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن را تضمین
خواهد کرد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژیهستهای ،پس از ترک ایران گفت که ایران
مجلس کنار میگذارد اما برای سهماه

اجرای پروتکل الحاقی را بنابر خواسته
با تهران توافق کرده که با یکسری روشهای موقت فنی ،به اندازهای که الزم

است بر برنامه هستهای نظارت و راستی آزمایی داشته باشد تا ب ه دنیا اطمینان
بدهیم که در ایران چه خبر است.
بیانیه مشترک ایران و آژانس هم درباره این توافق منتشر شد اما پیوست این
بیانیه محرمانه اعالم شده است.
این بیانیه به سه توافق اشاره کرده که عبارتند از:
 .۱ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود
با آژانس ،همانند قبل ،ادامه خواهد داد.
 .۲یک تفاهم فنی دوجانبه موقت ،سازگار با قانون ،که به موجب آن آژانس
به فعالیتهای ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی
پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
 .۳مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
ابهامات موجود درباره توافق صورت گرفته موجب شد که سازمان انرژی
اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی،
توضیحاتی ارائه کند.
در توضیح سازمان انرژی اتمی آمده است :سفر مدیرکل آژانس به ایران بر
اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران نیز واقع
شد .در گفتوگوها ،آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن

تاکید کرد به طوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است.
این سازمان افزود« :ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و
دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران
اجرا می شود .بر این اساس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به
چ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد».
آژانس اعطا نخواهد شد و هی 
سازمان انرژی اتمی در توضیح تداوم راستی آزمایی که در بند دوم بیانیه
مشترک با آژانس آمده است ،نوشت« :ایران به مدت  ۳ماه اطالعات
برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط
کرده و نزد خود نگه خواهد داشت .در این مدت ،آژانس به این اطالعات
هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند.
چنانچه ظرف  ۳ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد ،ایران این اطالعات
را در اختیار آژانس میگذارد ،در غیر این صورت اطالعات برای همیشه
پاک خواهد شد».
در این بیانیه توضیح با اشاره به محرمانه ماندن پیوست بیانیه با آژانس آمده
است« :به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات
کلیدی ایران ،پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است ،محرمانه
خواهد ماند».

شبکه خبری المیادین روز دوشنبه از درگذشت
انیس نقاش ،مبارز کهنهکار و تحلیلگر لبنانی
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از المیادین ،انیس
نقاش ،مبارز لبنانی ،تحلیلگر مسائل راهبردی
و مدیر مرکز پژوهشی امان امروز در سن هفتاد
سالگی بر اثر کرونا درگذشت.
کانال خبری النجبا نیز گزارش داد که وی در
یکی از بیمارستانهای دمشق دار فانی را وداع
گفت.
وی از پیشاهنگان مقاومت در عرصه رسانه و
عضو سابق جنبش فتح بود که به شکل عملی
و هم در حیطه رسانه سالها در راستای اهداف
جریان مقاومت در فلسطین و لبنان فعالیت
داشت.

بوریسجانسون:

شدیدا دوستدار چین هستم
انگلیس بعد از آنکه بوریس جانسون خود را
شدیدا دوستدار چین و مصمم به بهبود روابط
دو کشور صرف نظر از مشکالت سیاسی گاه و
بیگاه خواند ،به دنبال تقویت روابط اقتصادی و
تجاری با چین است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از گاردین ،این
صحبت بوریس جانسون ،نخست وزیر
انگلیس که در جریان یک میزگرد در دولتش
با شرکتهای چینی مطرح شد ،احتماال موجب
خشم نمایندگان حزبش در پارلمان که
خواستار اتخاذ رویکرد سرسختانهتری از سوی
دولت در قبال نقضهای احتمالی حقوق
بشری پکن هستند ،میشود.
جانسون همچنین این پیام را داد که خواستار
از سرگیری مذاکرات تجاری رسمی میان دو
کشور با فعال کردن مجدد دو مجمع شامل
مجمع گفتگوی مالی و اقتصادی به عنوان یک
بحث ساالنه بین دو کشور و کمیسیون اقتصادی
و تجاری مشترک چین-انگلیس است .هر دو
مجمع در پاسخ به سرکوب حقوق مدنی از سوی
چین در هنگ کنگ که قبال مستعمره انگلیس
بوده ،معلق شدند.
این میزگرد دولت انگلیس در تاریخ  ۱۲فوریه
به مناسبت سال نوی قمری چین برگزار شده
و در آن برخی از فعالترین شرکتها در چین
نظیر گروه سوایر ( )Swire Groupو تنسیتی
( ،)Tenacityیک گروه سرمایه گذاری و امالک
مستقر در هنگ کنگ ،شرکت کردند.
سال گذشته میالدی انگلیس در اعتراض به
اعمال قوانین سرکوبگرانه جدید پکن در هنگ
کنگ اقدام به معلق ساختن اکثر گفتگوهای
اقتصادی رسمی خود با چین کرد.
دولت انگلیس اظهارنظر دقیقی درباره گزارش
مربوط به اظهارات جانسون نکرد اما گفت
دیدگاههایوی درخصوص چین کامال شناخته
شده هستند .دولت انگلیس اضافه کرد هنوز
تاریخی برای از سرگیری دو مجمع مذکور تعیین
نشده است.
همچنین مجالس اعیان و عوام انگلیس هم
به رای گیری در خصوص این مسئله که آیا
دادگاههای انگلیس باید در مشورت دادن به
پارلمان در خصوص وقوع نسل کشی در یک
کشور همچون ادعای نسل کشی مسلمانان
اویغور در استان سین کیانگ چین نقش داشته
باشند ،خواهند پرداخت.
وزیران در ضمن رد اصالحیه نسل کشی مکررا
به مجلس عوام گفتهاند که دورنمای قریبالوقوع
امضای هرگونه توافق تجاری یا اقتصادی جدید از
سوی انگلیس با چین وجود نداشته و در صورت
وجود هرگونه اسناد و مدارک سواستفادههای
حقوق بشری جدید ،خود وزیران مانع امضای
چنین توافقاتی خواهند شد بدون آنکه نیازی به
این باشد که دادگاه عالی تصمیمات اولی را در
خصوص وجود نسل کشی اتخاذ کند.
اظهارات جانسون در میزگرد حاکی از تمایل او
به امضای توافقات جدید حوزه سرمایه گذاری و
دسترسی به بازار با چین است.

