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معاون رئیس جمهور به مسکو می رود
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور از حضور معاون اول 
رییس جمهور در دومیــن مجمع اقتصادی خزر در پنج 
شنبه این هفته مورخ ۱۴ مهرماه در شهر مسکو خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد جمشیدی با بیان اینکه این مجمع 
به دعوت میخائیل والدیمیرویچ میشوستین نخست وزیر 
روسیه و با حضور نخست وزیران کشورهای ساحلی دریای 
خزر برگزار می شــود، گفت: »کشــورهای ایران، روسیه، 
ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به عنوان پنج همسایه 
در موضوعــات نفت و گاز، انرژی، حمــل و نقل، علمی، 
محیط زیست و کشاورزی به طور دوجانبه و چندجانبه با 
یکدیگر مذاکره و تعامل خواهند کرد.«او با اشاره به اینکه 
ریاســت هیات ایرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر بر 
عهده معاون اول رییس جمهور اســت، خاطرنشان کرد: 
»تعدادی از وزرا و مسئولین اجرایی دکتر مخبر را در این 
ســفر همراهی می کنند و هیات همراه معاون اول رییس 
جمهور در این همایش به دنبال راهکارهایی برای گسترش 
همکاری هــای اقتصادی فی مابین و رفــع موانع موجود 
خواهند بود.«جمشیدی با بیان اینکه در این اجالس ۱۲ 
میزگرد تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان کشورهای 
عضو برگزار می شود، اضافه کرد: »تبادل اطالعات اقتصادی 
و تجاری در راســتای تأمیــن نیازمندی های متقابل در 
شرایط تحریم، جذب سرمایه گذاری این کشورها در صنایع 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران، توسعه و تکمیل اتصاالت 
کشــورهای حاشــیه دریای خزر در بخش های ریلی و 
جاده ای، توسعه کشتیرانی بین بنادر، تهاتر کاال، راه اندازی 
خطوط انتقال برق و گاز، همکاری های تاریخی – فرهنگی، 
ایجاد بانک مشترک و استفاده از ارزهای ملی در مبادالت 
تجاری، تسهیل روادید تجار و لغو روادید رانندگان، صادرات 
محصوالت کشاورزی و کشــت فراسرزمینی و پاکسازی 
محیط زیست دریا و سواحل پیرامون و توسعه گردشگری 
از جمله موضوعاتی هستند که هیات عالی رتبه جمهوری 

اسالمی در این همایش بر آن تمرکز خواهد داشت.«

 تحویل پهپاد برای جنگ اوکراین
 کذب است

ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکیــد کرد: »جمهوری 
اسالمی ایران اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد 
به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را بی اساس 
دانســته و آن را تایید نمی کند.«به گزارش ایسنا، ناصر 
کنعانی در پاســخ به سوال خبرنگاران در خصوص اخبار 
منتشر شده در هفته های اخیر و نیز موضع برخی مقامات 
اوکراینی مبنی بر اســتفاده ارتش روســیه از پهپادهای 
ســاخت ایران در جنگ اوکراین در ادامه اضافه کرد: »ما 
از ابتدای منازعه تاکنون، همواره سیاست اصولی و روشن 
خود را مبتنی بر بی طرفی فعــال و مخالفت با جنگ و 
لزوم حل و فصل سیاســی اختالفات دو طرف، به دور از 
خشــونت، اعالم کرده ایم.«کنعانی تاکید کرد: »در این 
راســتا، طی ماه های گذشته وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در تماس هــا و دیدارهای متعدد خود با 
همتایان روس و اوکراینی، همواره بر لزوم حل اختالفات به 
صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو، تصریح و آمادگی 
کشورمان را برای مساعدت به این روند، اعالم کرده است.«

در نیویورک پیام های بیشتری بین 
آمریکا و ایران تبادل شد

در تماس تلفنی شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 
معاون نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با حسین 
امیرعبداللهیان در خصــوص مذاکره برای لغو تحریم ها 
بحث و تبادل نظر شد.به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت 
امور خارجه، وزیر خارجه قطر در این گفت وگوی تلفنی 
تاکید کــرد که طرف آمریکایی عالقمند اســت تبادل 
پیام هــا و تالش اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده، 
منجر به دســت یابی به توافق و بازگشت به برجام شود. 
امیرعبداللهیان اظهار کرد: »ما با جدیت برای رســیدن 
به توافقی خوب، قوی و پایــدار تالش می کنیم.« وزیر 
امور خارجه اضافه کرد: »با استفاده از فرصت حضور در 
نیویورک، برای نزدیکتر شدن دیدگاه های مذاکراتی، از 
طریق واسطه پیام های بیشتری بین آمریکا و ایران تبادل 
شد.« امیرعبداللهیان تاکید کرد: »معتقدیم کار اکنون در 
مسیر درست خود قرار دارد. نحوه استمرار تعامل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ســازمان انرژی اتمی ایران نیز 
در جریان سفر رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان به 

نشست آژانس در وین از دیگر تحوالت است.«

موضع ایران درباره همه پرسی در 4 
منطقه اوکراین

ســخنگوی وزارت خارجه در خصوص موضع جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه برگزاری همه پرسی در مناطق 
لوهانسک، دونتسک، خرســون و زاپروژیا در اوکراین و 
الحاق این مناطق به روســیه پاسخ داد.به گزارش ایسنا، 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوال خبرنگاران در خصوص موضع جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه برگزاری همه پرسی در مناطق لوهانسک، 
دونتسک، خرســون و زاپروژیا در اوکراین و الحاق  این 
مناطق به روســیه تاکید کرد: »جمهوری اسالمی ایران 
همچون همیشــه و بر مبنای مواضــع اصولی خود، بر 
ضرورت رعایت کامل اصل تمامیت سرزمینی کشورها 
بــه عنوان یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل و احترام 
به اصول و اهداف منشــور ســازمان ملل متحد تاکید 
می نماید.«سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار 
کرد: »جمهوری اسالمی ایران معتقد است که بایستی 
از هرگونه اقدام تحریک آمیز که می تواند مسیر رسیدن به 
صلح و ثبات و آرامش را به هم بزند، پرهیز شود.«کنعانی 
تاکید کرد: »متاسفانه آتش جنگ خانمان سوز اوکراین که 
بر اثر اقدامات تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا، به وجود 
آمد، همچنان شعله ور است و تالش های صورت گرفته به 
منظــور کاهش تنش و منازعه، به خاطر اقدامات برخی 
طرف های ذی نفع که منافع خــود را در تداوم بحران و 

تنش دنبال می کنند، به نتیجه ای نرسیده است.«

خبر

همدلی|  محسن رفیق: مسکو بدون توجه به 
حجم وسیعی از واکنش های سرسختانه مقام های 
سیاســی جهان، در نهایت چهار منطقه ســابق 
اوکراینی را رسما به روسیه الحاق کرد. در همین 
حال، هر چند که بر اســاس برخــی گزارش ها، 
هنوز هیچ یک از این مناطق، به طور کامل تحت 
کنترل نیروهای مسکو نبوده و اوکراین همچنان 
به ضدحمالت در جنوب و شرق ادامه می دهد، اما 
با این وجود وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته 
با صراحت، فرآیند الحاق چهار منطقه دونتسک، 
لوهانســک، زاپوریژیا و خرســون از اوکراین به 
کشــورش را ادامه منطقی روند بازگشت دوباره 

مناطق روسی به کشور روسیه ارزیابی کرد.
در همین حال راشــا تودی گــزارش داد که روز 
گذشــته، مجلس دومای دولتی روســیه که در 
واقع مجلس سفلی پارلمان این کشور محسوب 
می شــود به اتفاق آرا، لوایــح مربوط به توافقات 
پیوستن چهار منطقه مذکور از اوکراین به روسیه 
را تصویــب کرد. این لوایــح در ادامه به مجلس 
علیای پارلمان روسیه موسوم به شورای فدراسیون 
برای تصویب فرستاده می شوند. این اسناد مربوط 
به الحاق رســمی این مناطق به روســیه پیشتر 
روز جمعه توسط والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه و سران دولت های محلی این چهار منطقه 
امضا شد و روز یکشنبه نیز به تایید دادگاه قانون 
اساسی روسیه رسید.سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روســیه در ســخنرانی پیش از تصویب 
این لوایح قانونی گفت: »فرآیند الحاق این چهار 
منطقه به روســیه ادامه منطقی روند بازگشت 
مناطق روسی به روسیه است که هشت سال قبل 
با رای مردم شبه جزیره کریمه در یک همه پرسی 
به نفع الحاق به روســیه شروع شد.« الوروف در 
این سخنرانی گفت که اوکراین همچنان به نقض 
حقوق انســانی روس زبان ها ادامه می دهد. وزیر 
خارجه روسیه همچنین در این سخنرانی تاکید 
کــرد: »ما داریم از مرزها، مردم و ســرزمین مان 
در مقابل یک نسل کشــی محافظت می کنیم.« 
الوروف اضافه کرد: »همه پرسی ها، انتخاب آزادانه 
مردم جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق 
لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا را نشان دادند.«وزیر 
خارجه روسیه همچنین تصمیم برای الحاق این 
مناطق را طبق اولین فصل منشور سازمان ملل 
قانونی دانســت. الوروف تاکید کرد:  »آمریکا ادعا 
می کند روسیه در تالش برای پوشاندن جنایات 
اســت اما ایــن حقیقت را نادیــده می گیرد که 
واشنگتن خود در سیاســت های دیگر کشورها 
مداخله کرده و ســربازانش را به کشورهای دیگر 
اعزام می کنــد.« الوروف تصریح کرد: »تهدیدات 
فزاینده کی یف علیه زندگی مردم، کار را برای آنکه 
چهار منطقه مذکور همچنان به عنوانی بخشی 
از اوکراین موجودیت داشــته باشند غیرممکن 
کرد.« وزیر خارجه روســیه ادامه داد: »روسیه بر 
عکس آمریکا، به تهدیدات موهوم در کشورهای 
دوردست واکنش نشان نمی دهد بلکه به تهدیدات 
واقعی در مرزهای خودش واکنش نشان می دهد.«

در همین حال، مقام منصوب شــده از ســوی 
روسیه برای منطقه خرسون اوکراین، روز گذشته 
اعالم کــرد که نیروهای ارتــش اوکراین در این 
منطقه پیشــروی هایی داشــته و کنترل چند 
منطقه مسکونی را به دست گرفته اند. به گزارش 

خبرگزاری رویترز، والدیمیر سالدو، رئیس منصوب 
شــده از سوی روســیه برای منطقه خرسون در 
صحبتهایش در یک شبکه تلویزیونی دولتی گفت: 
»بگذارید بگویم وضعیت متشنج است.« او گفت: 
»در جایی که دریاچه کاخوفکا قرارداد، شهری به 
نام دودچانی وجود دارد. در این منطقه است که 
پیشروی هایی رخ داده و مناطقی مسکونی وجود 
دارند که توسط نیروهای اوکراینی گرفته شده اند.« 
شــهر دودچانی، در کرانه غربی رودخانه دنیپرو، 
حدود ۴0 کیلومتر پایین تر از محلی است که یک 
روز قبل از آن، شاهد درگیری نیروهای روسی با 
نیروهای اوکراینی بود. مقامات اوکراینی در مورد 
گستردگی ضد حمالت ارتش این کشور در سمت 
جنوب ســکوت اختیار کرده انــد، اما بالگرهای 
نظامی روسیه درباره پیشروی تانک های اوکراینی 
در امتداد کرانه رودخانه دنیپرو گزارش کرده اند.در 
همین حال به گزارش راشا تودی، لوید آستین، 
وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه طی مصاحبه ای با 
تلویزیون سی ان ان در پاسخ به سوالی درخصوص 
اینکه آیا اوکراین می تواند به سرعت سرزمین های 
بیشتری را از نیروهای روسی پس بگیرد، گفت: 
»پیش بینی چنین چیزی دشــوار است. به هر 
حال تا زمانــی که این درگیــری ادامه یابد، ما 
به ارائه کمک های امنیتی بــه اوکراینی ها ادامه 
خواهیم داد.« او همچنین با تاکید بر اینکه هیچ 
تهدید قریب الوقوعی نسبت به استفاده روسیه از 
تسلیحات هسته ای را نمی بیند، از والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه به دلیل آنکه گفته بود اگر 
حاکمیت ارضی مســکو به خطر بیفتد، چنین 
تسلیحاتی می تواند استفاده شود، انتقاد و اضافه 
کرد: »انتظار نداریم که از رهبران کشورهای بزرگ 
چنین چیزهایی بشــنویم و یا آن ها درخصوص 
مسئله هســته ای خط و نشان بکشند.« او ادامه 
داد: »ایاالت متحده به طور خصوصی به مســکو 
گفته است که اگر از تسلیحات هسته ای تاکتیکی 
در اوکراین استفاده کند، با پیامدهای فاجعه باری 
مواجه خواهد شــد.«وزیر دفاع آمریکا همچنین 
هرگونه ارتباط میــان الحاق مناطق اوکراینی به 
روســیه و برنامه های کمکی آمریکا را رد کرد و 
اضافه کرد: »واشــنگتن هرگز رفراندوم هایی که 
توسط روسیه برگزار شد را به رسمیت نمی شناسد. 
تسلیحات آمریکایی از جمله سامانه های راکتی 
هیمارس که اوکراین از پیش در حال استفاده از 
آن ها اســت، قادرند تا تقریبا هر وجب از مناطق 
اوکراین )مناطق الحاق شــده به روسیه( را هدف 
قرار دهند.«از سوی دیگر، در ادامه واکنش ها به 
الحاق سرزمین هایی از اوکراین به خاک روسیه، 
نخســت  وزیر ژاپن روز گذشته اعالم کرد که به 

دلیل شــرایط اوکراین، روابط بین ژاپن و روسیه 
دشوار شده اما توکیو درخصوص مسیری جهت 
رســیدن به یک معاهده صلح با مسکو به شدت 
متعهد اســت. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
فومیو کیشیدا، نخســت وزیر ژاپن به قانونگذاران 
کشــورش گفت: »به دلیل وضعیت در اوکراین، 
روابط روسیه-ژاپن در جایگاه دشواری قرار دارد 
اما ما به شدت به مسیری جهت حل وفصل مسائل 
سرزمینی و رسیدن به یک معاهده صلح پایبند 
هستیم.«در همین حال، سخنگوی کرملین نیز 
روز گذشــته در واکنش به اظهارات نخست وزیر 
ژاپن گفت که مذاکــره درخصوص یک معاهده 
صلح میان روســیه و ژاپن تحت شرایط کنونی، 
غیرممکن است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین به خبرنگاران گفت: »مطمئناً، در شرایط 
کنونی، نمی تــوان برای یک پیمان صلح مذاکره 
کرد.« پسکوف ابراز تاســف کرد که ژاپن که در 
کنار گروه کشــورهای متخاصم موقعیت ثابتی 
داشــت، خود به کشوری غیردوســت با روسیه 
تبدیل شــد. او اضافه کرد: »البته با این شرایط 
امکان مذاکره وجود ندارد.«این در حالی است که 
دولت ژاپن پس از جنگ اوکراین تحریم اقتصادی 
علیه روسیه اعمال کرد. در واکنش به این اقدامات، 
وزارت امور خارجه روسیه در ۲۱ مارس اعالم کرد 
که مسکو تصمیم گرفته است از مذاکره در مورد 
پیمان صلح با ژاپن، توقف سفر بدون روادید برای 
شهروندان ژاپنی به جزایر کوریل جنوبی و گفتگو 
با ژاپن خــودداری کند.در همیــن حال، دیوید 
پترائوس، ژنرال بازنشســته ارتش آمریکا نیز که 
پس از شکست استراتژی مقابله با شبه نظامیان 
در افغانستان برای مدت کوتاهی به عنوان مدیر 
سیا خدمت کرد، پیش بینی کرده کاسته واشنگتن 
پاسخی ویرانگر به هرگونه حمله اتمی روسیه در 
اوکراین خواهد داشت و تمامی نیروها و پایگاه های 
نظامی مسکو در این منطقه را از بین خواهد برد. 
ژنرال پترائوس یکشنبه در مصاحبه با ای بی سی 
نیوز گفت: »ما بــا رهبری یک ناتو و یک تالش 
جمعی، پاســخ خواهیــم داد و از طریق آن، هر 
نیروی متعارف روسیه را که می توانیم در میدان 
نبــرد در اوکراین و همچنین در کریمه ببینیم و 
هر کشتی آن را که بتوانیم در دریای سیاه دیده و 
شناسایی کنیم، هدف قرار خواهیم داد.«پترائوس 
هیچ جزئیاتی در مورد اینکه چگونه نیروهای ناتو 
کار ارتش روســیه را تمام می کنند، ارائه نکرد و 
اعتراف کرد که به صورت فرضی صحبت می کند 
و از برنامه های دقیق دولت بایدن بی اطالع است. 
او گفت: »واشنگتن باید از مبادله هسته ای در برابر 
هسته ای اجتناب کند، اما باید نشان دهد که این 

امر به هیچ  وجه قابل پذیرش نیســت. در چنین 
سناریویی، آمریکا مستقیما با بزرگ ترین قدرت 
هســته ای جهان وارد جنگ مســتقیم می شود 
و این در شــرایطی اســت که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته هشدار داد که 
مسکو از تمام ابزارهای در دسترس برای حفاظت 
از روسیه و مردمش، در صورتی که تمامیت ارضی 
این کشور در خطر باشــد، استفاده خواهد کرد. 
کاخ ســفید این صحبت ها را به عنوان تهدید به 
استفاده از توان هسته ای علیه اوکراین تعبیر کرد 
و پاسخ داد که هرگونه تهدیدی تبعات فاجعه باری 
خواهــد داشــت.«این ژنرال بازنشســته ارتش 
آمریکا همچنین گفت کــه رفراندوم های اخیر 
در جمهوری های خودخوانده دونباس و مناطق 
خرســون و زاپوریژیا که اســتقالل خود را اعالم 
کرده و به پیوســتن به روسیه رای دادند، اقدامی 
ناامیدکننده از ســوی پوتین در بحبوحه تحمل 
شکست ها در میدان جنگ بود. پترائوس گفت: 
»او در حال شکست اســت و واقعیت در میدان 
نبرد که او با آن روبه روســت، به اعتقاد من غیر 
قابل بازگشت اســت. هر مقدار بسیج نیرو که از 
نظر من نامناســب و به هم ریخته بود، هر مقدار 
الحاق و حتی هر مقدار تهدیدات هسته ای ضمنی 

نمی تواند او را از این وضعیت خاص خارج کند.«
در همین حال ژنرال پترائوس به ای بی ســی نیوز 
گفت کــه پوتین در تالش بــرای مرعوب کردن 
کشورهای اروپایی است تا دیگر از اوکراین حمایت 
نکنند. او اضافــه کرد: »واضح اســت که پوتین 
می خواهد کشــورهای اروپایی تا زمانی که تالش 
دارند مســکو را منزوی کنند، رنج بکشند. او فکر 
می کند اگر بخواهد، می توانــد درد و رنج زیادی 
به اروپــا وارد کند. من اینطور فکر نمی کنم. اروپا 
زمستان ســختی در پیش دارد اما می تواند از آن 
عبور کند و فکر نکنم آنها در حمایت از اوکراین دو 
دسته شوند.«این مدیر پیشین سیا همچنین گفت 
که جنگ در اوکراین برای پوتین، قطعا وخیم به 
نظر می رسد و اوکراین توانسته در این درگیری از 
روسیه، پیشی بگیرد. به گفته او پوتین خودش را در 
موقعیت، ناامیدی غیرقابل بازگشت یافته و در بحث 
بســیج قابلیت ها، اوکراین موفق تر از روسیه عمل 
کرده است. این ژنرال پیشین ارتش آمریکا گفت 
کــه به اعتقاد او فراخوان ۳00 هزار نیروی ذخیره 
برای جایگزین شدن نیروهای روسی، برای تغییر 
روند این جنگ کافی نخواهد بود.او گفت: »این کار، 
نیروها و واحدهای آموزش دیده، به خوبی مسلح و 
منسجم ایجاد نمی کند. این ها قرار است گوشت دم 
توپ باشند. همچنین تهدیدهای پوتین باید جدی 
گرفته شــود، اما من پیش بینی می کنم که این 
تهدیدات توخالی باشند. در همین حال تالش های 
پوتین برای با عظمت کردن دوباره روسیه، نتیجه 
معکوس داد و موجب شد تا ناتو با دو کشور سوئد 
و فنالند که به شکل ســنتی بی طرفی در پیش 
می گرفتند و قرار اســت به زودی عضو ناتو شوند، 
دوباره باعظمت شود.« دیوید پترائوس همچنین 
گفت: »خسارتی که پوتین به روسیه وارد آورد، حاد 
است و این در حالیست که او میخائیل گورباچف، 
آخرین رهبر شــوروی را که بر فروپاشی شوروی 
نظارت داشت، تحقیر می کرد. خب در اینجا اگر او 
خسارت بزرگ تری به فدراسیون روسیه نزده باشد، 

خسارتی در همان حد وارد آورده است.«

بخش اعظم سرزمین های الحاقی به روسیه هنوز در تصرف اوکراین است 

پوتین؛ در موقعیت فرار رو به جلو

همدلی| ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه، روز گذشته در 
نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی 
در مــورد آزادی باقر نمازی و برخی از اظهار نظرها در مورد ارتباط 
این موضوع با خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال آزادی پول های 
بلوکه شده ایران در کره جنوبی در آینده، اعالم کرد که آزادی ایشان 
در چارچوب مراودات انسان دوستانه صورت گرفته و مرتبط با هیچ 
موضوع دیگری نبوده است.« او تاکید کرد : »چند شب پیش از طریق 
کانال های دیپلماتیک کشور دوستی که در این زمینه ایفای نقش 
می کند ، اطالع داده شده که ایشان می تواند از ایران خارج شود.« او 
با تاکید بر این که اقدام انجام شده، اقدام کامال انسان دوستانه و مبتنی 
بــر اصول و ارزش های ایران بوده و ارتباط به موضوعات دیگر ندارد، 
تاکید کرد: »فرزند ایشان هم در حال طی کردن دوران محکومیت 
خود بوده است، مدتی ایشان آزاد شده است که پدر خود را همراهی 
کند و  بعد از پایــان دوران مرخصی به زندان برمی گردد.«کنعانی 
گفت: »در مورد موضوعات مالی ارتباطی با این قضیه نمی بینم. بحث 
زندانیان  موضوع انسان دوســتانه بوده  و در چارچوب خاص خود از 
طریق واســطه ها با آمریکا در این زمینه گفت وگو و مذاکره شــده 
اســت. ایران این موضوع را به بحث های دیگر و مذاکرات هسته ای 
پیوند نزده  اســت .« کنعانی تاکید کرد: »این موضوع می توانست 
زودتر حل و فصل شــود و این که در این مقطع انجام شــده است  
ارتباطی به موضوعات دیگر ندارد.«ناصر کنعانی در ادامه  این نشست 
خبری  درباره آخرین روند مذاکرات جهت احیای برجام گفت: »در 
موضوع مذاکرات رفع تحریم ها الزم اســت اشاره کنم که از طریق 
هماهنگ کننده اروپایی و برخی واســطه ها از جمله وزرای خارجه 
برخی از  کشــورهای همسایه، تبادل پیام ها برای رسیدن به نقطه 
توافق همچون گذشته در جریان است و اجالس اخیر مجمع عمومی 
سازمان ملل هم فرصت خوبی برای انجام یکسری مذاکرات جانبی 
بود.«کنعانی ادامه داد: »ما همچنان تأکید می کنیم برای دست یابی 
به توافق خوب، قوی و پایدار مصمم هســتیم و به روند گفت وگوها 
پایبند هستیم که روند مذاکرات به نتیجه مطلوب منتهی شود .پاسخ 
ایران به متن جمع بندی نهایی پیشنهادی مذاکره کننده اروپایی قبال 
داده شده اســت و تالش ایران هم این بود که پاسخی شفاف داده 

شود که به جمع بندی نهایی و شکل گیری توافق کمک کند و تالش 
ایران در آن پاسخ این بود که نقاط ابهام در جمع بندی مذاکره کننده 
اتحادیه اروپا برطرف شــود که در صورت انجام توافق، شاهد توافق 
پایدار باشیم و از تفسیرهایی که می تواند مخل توافق باشد پیشگیری 
شود.«کنعانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که رسانه های 
غربی به نقل از مقامات آمریکایی  درباره بن بست در روند مذاکرات 
وین صحبت می کنند ، اظهار کرد:  »ما نمی توانیم این واژه را تایید 
کنیم و از بن بست در روند مذاکرات صحبت کنیم چون روند تبادل 
پیام ها ادامه دارد .« او ادامه داد: »پاســخی که طرف ایرانی به  متن 
جمع بندی اتحادیه اروپا داد، پاسخ کمک کننده ای به این بود که روند 
مذاکــرات ادامه یابد و به جمع بندی مذاکرات و اجرای توافق منجر 
شود. متاسفانه در طرف مقابل شاهد وجود اراده سیاسی الزم نیستیم. 
از یک سو شاهد ارسال پیام های مختلف از طریق واسطه های مختلف 
هستیم و از ســوی دیگر شاهد اعمال تحریم ها و  این رفتار  قطعا 
سازنده ای نیست و نشان می دهد دولت آمریکا دچار دوگانگی است 
و هنوز نتوانسته مســیر مورد نیاز خودش را در روند مذاکرات پیدا 
کند.«ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سؤالی در 
خصوص آزادسازی منابع مالی بلوکه شــده ایران در کره جنوبی و 
برخی از اخبار منتشــر. شده در این زمینه طی روزهای اخیر اظهار 
کرد:  »آزادسازی منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسالمی ایران در 

برخی از کشورها از جمله در کره جنوبی، همواره یکی از موضوعات 
مورد مطالبه ایران بوده و این موضوع  را در روش های دیپلماتیک و 
در قالب مذاکرات سیاسی، اقتصادی، بانکی و تجاری پیگیری کرده 
و می کنیــم  و این جزو هدف های مهم ما اســت. ما همواره بر این 
موضوع تاکید داریم که دولت هایی که ســرمایه ملی ایران در آنجا 
وجود دارد، بر مبنای مناسبات دوستانه و قوانین و مقررات بین المللی 
موظف هســتند منابع مالی و دارایی های ملت ایران را آزاد کنند و 
آن را بدون هیچ قید و شــرطی در اختیــار طرف ایرانی قرار دهند 
و آزادســازی این منابع را مشروط به هیچ رخداد و موضوع دیگری 
خارج از چارچوب مناسبات دوجانبه نکنند.«او در مورد کره جنوبی 
نیز  تصریح کرد: »مذاکرات جدی با کره جنوبی در سطوح مختلف 
صورت گرفته است، در حاشیه نشست اخیر  مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک گفت وگوی خوبی بین مقامات دو کشور در سطح 
وزرای خارجه انجام شد و تالش ها در جریان است و پیشرفت هایی 
داشتیم و امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی باشیم و اخبار تکمیلی را 
بعد از پیشرفت گفت وگوها اعالم خواهیم کرد.«سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت برخی گروه های تروریستی 
در منطقه اقلیم کردســتان عراق و حمالت اخیر ایران به مقر این 
گروهک ها و انجام رایزنی های سیاسی با مقامات عراق در این زمینه 
گفت: »درباره رخدادی که در حوزه اقلیم کردســتان عراق شــاهد 
بودیم، باید اشاره کنم که جمهوری اسالمی ایران، بارها در خصوص 
ضرورت عدم تبدیل ســرزمین های مجــاور به مرکز تهدید امنیت 
خودش، به دولت مرکزی عراق و همچنین دولت اقلیم کردســتان 
عراق و مقامات محلی اقلیم تذکر داده است. متاسفانه در بخش هایی 
از مناطق اقلیم کردستان سال های طوالنی است که گروه های مسلح، 
تجزیه طلب و تروریســت پایگاه ها و مراکزی را تاسیس کرده و در 
مقاطع زمانی مختلف، امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را مورد 
تهدید قرار داده اند، بعضا به نیروهای مســلح ما تعرض کرده اند و ما  
شهدای زیادی را در مناطق شمال غرب کشور در سال های طوالنی 
گذشته در نتیجه تعرض مسلحانه گروه های تروریست و تجزیه طلب 
تقدیم کردیم و هم شهروندان زیادی را در این مناطق و استان های 

همجوار در نتیجه این اقدامات مسلحانه از دست دادیم.«

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی:

آزادی باقر نمازی، از روی انسان دوستی بود

 موضع گیری دوباره وزارت خارجه
 در مورد مرگ مهسا امیری

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در مود تحوالت 
اخیر داخل ایران و اتفاق رخ داده در مورد مهســا 
امینــی گفت: »همه اطالع دارند که در عالی ترین 
مقامات کشور از جمله شخص آقای رئیس جمهور 
به ایــن موضوع  ورود کردند و با خانواده مهســا 
امینی تماس گرفتند و قوه قضاییه و وزارت کشور 
هم اعالم کرد که به وظیفه خود عمل می کنند.«  
او در بخشــی دیگر از صحبت های خود در پاسخ 
به سوال مطرح شده گفت: »دنیا در موضوع حقوق 
بشــر وام دار فرهنگ و تمدن ایرانی است، حقوق 
بشــر از  ارزش های انقالب اسالمی است و بعد از 
انقالب اسالمی هم حقوق زنان و حقوق بشر جزو 
موضوعات مهم بوده اســت و زنــان در حوزه های 
سیاســی و رســانه ای و فرهنگی حضور پررنگی 

داشته اند.«
ســخنگوی امور خارجه در ادامه صحبتهای خود 
در ایــن ارتباط گفت: »زنــان در جامعه ایران در 
عرصه های  مختلف سیاســی، اجتماعی اقتصادی 
و رســانه ای حضور دارند و جمهوری اسالمی یک 
جامعه الگو و نمونه اســت، اقــوام  نیز جزو بافت 
تشــکیل دهنــده جامعــه ایران هســتند و جزو 

اقلیت ها در ایران نیستند .
 اقوام بخشــی از ایــران قدیم و جدیــد و ایران 
تاریخی و بزرگ هســتند ، نگاه قومیتی در ایران 
مفهوم پیدا نمی کند رفتار ایران در داخل کشــور  
قومیتی و جنســیتی نیســت.«کنعانی ادامه داد: 
»متاسفانه برخی قصد دارند شکاف های قومیتی  و 
جنسیتی در ایران  ایجاد کنند، من سوال می کنم 
زمانی که مردم غیور ُکرد، مورد حمله شــیمیایی 
قــرار گرفتند، آنهــا کجا بودند؟ حقوق  بشــر در 
کجای رفتار سیاست خارجی این ها قرار می گیرد؟ 
زمانی کــه این اتفــاق افتاد آقــای رئیس جمهور 
سمرقند بودند و بالفاصله زمانی که متوجه شدند، 

اعالم موضع کردند .«
او اضافــه کرد: »مــن از این مدعیان می پرســم  
زمانی که »شــیرین ابوعاقله « خبرنــگار الجزیره 
توســط صهیونیســت ها به شهادت رســید، این 
مدعیان حقوق بشــر و طرف های غربی کجا بودند 
و آیا این رفتار دوگانه نیست؟ ما امیدواریم شاهد 

عقالنیت در این کشورها باشیم.«

هشدار انصاراهلل به شرکت های 
نفتی در عربستان و امارات

 در پی اتمام آتش بــس موقت میان ائتالف عربی 
تحت رهبری عربســتان و جنبش انصاراهلل یمن، 
نیروهای مسلح وابسته به این جنبش اعالم کردند، 
به شــرکت های نفتی فعال در عربستان و امارات 
فرصــت می دهد تا این دو کشــور را ترک کنند.

به گزارش روســیا الیوم، ایــن نیروها در بیانیه ای 
اعالم کردند که اگر همچنان عربســتان و امارات 
به محرومیت ملت یمن از منابع خود اصرار داشته 
باشند، نیروهای مسلح این کشور قادر خواهند بود 
ریاض و ابوظبــی را از منابع خود محروم کنند و 
طرفی که ابتدا دســت به چنین عملی بزند، قطعا 
ظالم  اســت.در این بیانیه آمده است: »در صورتی 
که کشورهای متجاوز به آتش بس پایبند نباشند، 
آتش بسی که به ملت یمن اجازه می دهد از ثروت 
نفتی خود به نفع حقوق خــود بهره برداری کند، 
به شــرکت های نفتی فعال در عربستان و امارات 
فرصت می دهیم کارهای خود را تنظیم کرده و از 
این کشورها خارج شوند.«در ادامه این بیانیه آمده 
است: »همه چیز احتمال دارد زیرا موضع ملت ما 
حق اســت و در صورتی که راه های مسالمت آمیز 
برایش مسدود شود این قدرت را دارد که حقش را 
بگیرد.« شورای عالی سیاسی یمن هم در بیانیه ای 
اعالم کرده بود که نیروهــای ما فرودگاه ها، بنادر 
و شــرکت های نفتی متعلق به کشورهای متجاوز 
را در تیــررس خود قــرار خواهنــد داد.با وجود 
تالش هــای بین المللی برای تمدید و گســترش 
آتش بــس در یمن و منتهی شــدن آن به صلحی 
پایدار، این آتش بس موقت روز یکشنبه دوم اکتبر 
به پایان رســید. دوم آوریل، آتش بس بین دولت 
مستعفی یمن و انصاراهلل آغاز شد و دو بار، هر بار 

به مدت دو ماه، تمدید شد.

 ازسرگیری درگیری ها در یمن
 پس از پایان آتش بس

منابع خبری اعــالم کردند که در پی عدم تمدید 
مجدد توافــق آتش بس در یمــن، درگیری ها در 
استان تعز و الحدیده از سر گرفته شده است.شبکه 
خبری عربی۲۱ اعالم کرد که پس از عدم تمدید 
آتش بس یمن و شکســت تالش های سازمان ملل 
در این زمینه، درگیری ها میان نیروهای مســلح 
یمن وابسته به جنبش انصاراهلل و نیروهای دولت 
مستعفی در تعز از سرگرفته شده است.عربی۲۱ به 
نقل از منابع مطلع گزارش داد که شامگاه یکشنبه 
درگیری های شدیدی میان نیروهای دو طرف در 
شمال، غرب و شــرق تعز شکل گرفت. این منابع 
همچنیــن اعالم کردند که در ایــن درگیری ها از 
سالح های سبک و سنگین استفاده شد.یک منبع 
دیگر نیز اعالم کرد که عالوه بر تعز درگیری هایی 
نیــز در چند روســتا در جنوب الحدیــده میان 
نیروهای مســلح یمن و دولت مســتعفی شــکل 
گرفت. آتش بس یمن که به پیشنهاد سازمان ملل 
چند مرحله تمدید شده بود عصر یکشنبه درحالی 
پایان یافت که طرف های درگیر و درپی کارشکنی 
ائتالف متجاوز عربی و نقض روزانه این توافق برای 

تمدید مجدد آن به توافق دست نیافتند.

خبر


