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قراردادهای تجاری در حیاط خلوت امریکا
 کرملین ادعای پهپادی روزنامه امریکایی را 

تکذیب کرد
 خبــر اول اینکــه، دیمیتــری پســکوف، ســخنگوی کرملیــن، ادعای 
جدید رسانه های امریکا مبنی بر همکاری ایران و روسیه برای ساخت 
پهپــاد را تکذیــب کرد. در ادامه فضاســازی های رســانه های امریکایی 
علیه سیاســت خارجی و توانمندی های دفاعــی ایران و مرتبط کردن 
آن با جنگ اوکراین، روزنامه امریکایی وال اســتریت ژورنال به نقل از 
مقام یک کشــور همســو با امریکا مدعی شــد مســکو و تهران در حال 
همــکاری برای ســاخت کارخانــه جدیدی در روســیه هســتند که قادر 
به تولید حدود 6 هزار پهپاد طراحی شــده از ســوی ایران اســت و قرار 
اســت ایــن پهپادهــا در جنگ اوکرایــن مورد اســتفاده قــرار گیرند؛ اما 
پســکوف، ســخنگوی کاخ ریاســت جمهوری روســیه با بیــان اینکه این 
کشور برنامه های خود را برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین برای 
اهداف مختلف دارد و این برنامه ها در حال اجرا هســتند، اظهار کرد: 
همان طور که می دانیم اخیراً فهرســتی از دستورات ریاست جمهوری 
در زمینــه تولیــد و توســعه هواپیماهــای بدون سرنشــین بــه تصویب 
درآمده و امضا و علنی شده است. وی با اشاره به گزارش این روزنامه 
امریکایی گفت: مشــخص نیســت این روزنامه با اتکا به چه اطالعاتی 

چنین خبری را منتشر کرده است.

جایزه همسر جو بایدن »برای« تقدیر از 
دست اندرکاران آشوب ها

 خبر دیگر اینکه، روز گذشــته اعالم شد شــروین حاجی پور، خواننده 
ترانــه »بــرای« بــه عنــوان برنــده جایــزه »بهتریــن ترانــه بــرای تغییر 
اجتماعی« در مراســم جایزه ِگَرمی ســال ۲۰۲۳ شده است. برنده این 
جایزه در حالی توسط جیل بایدن، همسر رئیس  جمهور امریکا، اعالم 
شــد که رســانه های غربی همواره مدعــی بوده اند که فرهنــگ و هنر را 
نباید به سیاست آلوده کرد. همچنین بخش بهترین ترانه برای تغییر 
اجتماعی برای اولین بار در این مراسم گنجانده شده است که تا پیش 
از این چنین بخشــی وجود نداشته است. این موارد گویای آن است که 
جایزه اخیر تا چه حد سیاســت زده بوده اســت. ســابقه حضور همســر 
باراک اوباما در هنگام اعطای جایزه اســکار به فیلم ضدایرانی »آرگو« 
نیــز نشــان می دهد حضور خانــواده ســران امریکایی در اهــدای جوایز 
ضدایرانی ســابقه دار بوده اســت. امریکایی ها و اپوزیسیون در ماه های 
اخیــر تالش کرده اند تا اغتشاشــات کــه در میدان به نتیجه نرســیده را 
امتــداد اجتماعــی داده و بــه بهانه هــای گوناگون از آن یــاد کنند. پیش 
از ایــن نمایش سیاســی پشــت نقاب هنــر، کمپین ائتالف ســازی برای 
لیــدری جریــان آشــوب و همچنیــن کمپین وکالــت دادن بــه رضا ربع 
پهلوی ســازماندهی شده بود تا همچنان مســأله اغتشاشات به عنوان 
مســأله اصلی کشــور بازنمایی شــود که البتــه با شکســت و بی اعتنایی 
مردم رو به رو شــده بود. گفتنی اســت شــروین حاجی پور کــه تا پیش از 
این با اجرای خود در یک برنامه پرمخاطب تلویزیونی شــناخته شــده 
بود پس از حواشــی اخیر و خروج برخی سلبریتی ها از کشور اعالم کرد 
در ایــران می مانــم و اگر نقــدی دارم، همینجا می گویــم. رابرت مالی، 
نماینــده ویــژه امریکا در امور ایران نیز با »الهــام بخش« نامیدن ترانه 

»برای«، دریافت جایزه گرمی را به شروین حاجی پور تبریک گفت.

اصرار »بورل« بر ادامه تالش ها برای حفظ برجام
 شنیدیم که، »جوزپ بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بار دیگر بر لزوم حفظ توافق هسته ای تأکید کرد. »بورل« در مصاحبه 
بــا روزنامه امریکایی »وال اســتریت ژورنال« بــا ادعای اینکه منتقدان 
تالش هــای او بــرای احیای توافق شــاید به حد کافــی متوجه خطرات 
ایران هســته ای نیستند، افزود: »تا جایی که می دانم، جایگزینی برای 
این توافق به منظور جلوگیری از هســته ای شــدن ایران وجود ندارد«. 
این مقام اروپایی در پاسخ به این سؤال که چه کسی مسئول وضعیت 
»در آستانه فروپاشی« برجام است، در پاسخی کوتاه گفت: »ترامپ«.

ایــن مقــام ارشــد اروپایــی در حالی نســبت به لــزوم حفــظ توافق 
هسته ای تأکید کرده است که مذاکرات رفع تحریم ها در وین زیر سایه 
تعلــل مقام هــای امریکا برای تصمیــم گیری نهایی دربــاره ایده های 
پیشــنهادی روی میز متوقف شــده اســت. با این حال پس از شکســت 
اخیر واشنگتن و شرکای اروپایی اش در حمایت از اقدامات براندازانه 
و آشــوب طلبانــه در ایــران، ایــن کشــورها بــار دیگــر بــرای بــه جریان 
انداختــن مذاکرات ابــراز تمایل کرده انــد. چنانکه اخیــراً وزیر خارجه 
قطر در ســفر به تهران از پیام کشورهای غربی از جمله ایاالت متحده 

به ایران پیرامون مذاکرات خبر داد.

آغاز روند اجرای بخشودگی ها
 دســت آخــر اینکه، رســانه ها روز گذشــته اخبــار مربوط بــه آزادی  
برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر در جریان اجرای عفو گسترده 
اخیر را پوشش دادند. تعدادی از عفوشدگان نیز با انتشار تصاویری از 
خود  در شبکه های اجتماعی آزادی خود را اعالم کردند. خبرهایی که 
از وعده قوه قضائیه مبنی بر اجرای هر چه سریعتر عفو معیاری مورد 

موافقت مقام معظم رهبری حکایت دارند.

»ایران« از پیامدهای سفر مهم وزیر امور خارجه به امریکای التین گزارش می دهد

امیرعبداللهیان  حســین  سیاســی/  گروه 
وزیــر امــور خارجــه روز گذشــته در یــک 
گــزارش توئیتــری از دیــدار و گفت و گو با 
مقامــات نیکاراگوئــه، ونزوئــال و کوبــا در 
جریان ســفر به این ســه کشــور امریکای 
التین نوشــت: »در نیکاراگوئــه، ونزوئال و 
کوبا و دیدار با مقامات عالی، همبستگی 
کشورهای مستقل در مناطق استراتژیک 
غرب آســیا و امریکای التیــن مورد تأکید 
اســتفاده  و  اقتصــادی  تروریســم  بــود. 
ابزاری از حقوق بشر، با هدف ایجاد فشار 
اجتماعــی در بدنــه مردم در کشــورهای 
مستقل بی اثر شده است. یکجانبه گرایی 
به بن بســت رسیده اســت.« این گزارش 
وزیــر امــور خارجــه در حالــی اســت کــه 
حســین امیرعبداللهیــان روز دوازدهــم 
بهمــن مــاه پــس از ســفر بــه موریتانی و 
رایزنــی با مقامــات این کشــور آفریقایی 
راهــی امریــکای التیــن شــد تا ســفر یک 
هفتــه ای خــود را بــا دیــدار و گفت و گــو با 
مقامات ســه کشور در این منطقه مهم و 

راهبردی تکمیل نماید.
ë پروژه انزوا؟

این ســفر بــه حیاط خلــوت امریکا در 
شــرایطی رقم خورده که امریــکا همواره 
در طــول ماه هــای اخیــر و بخصــوص در 
شــرایط پس از اغتشاشــات تالش داشته 
اســت پــروژه انــزوای ایران را پیــش ببرد؛ 
اتفاقی که می خواســت به بهانه مســائل 
ادعایــی حقوق بشــری ایــران را در کانون 
نگاه هــای جهانی قرار دهد و همچنین با 
ادعــای کمک نظامی ایران به روســیه در 
جنــگ علیه اوکرایــن کشــورهای اروپایی 
را بــه ائتــالف ضدایرانی با خــود ترغیب 
نماید. آخرین تیر در ترکش این سناریوی 
ایرانــی، پــروژه تروریســتی اعــالم کــردن 
ســپاه پاســداران و همچنین اعــالم پایان 
مذاکرات برجامی با ایران بود که با داللی 
و  ضدانقــالب  گروه هــای  واســطه گری  و 
منافقین در غرب پیــش می رفت. با این 
حــال این پروژه نیز به ســرانجام نرســید. 
بــه دلیــل  اروپایــی  تنهــا کشــورهای  نــه 
نگرانــی از عواقــب و تبعــات تروریســتی 

اعالم کردن نهاد رسمی نظامی در ایران 
واهمــه داشــتند کــه جــوزپ بورل رســماً 
اعــالم کــرد نمی توانــد به دلیــل اینکه به 
سپاه پاســداران و ایران عالقه ندارد آن را 
تروریســتی اعالم نمایــد. از همین رو بود 
که طرح پیشــنهادی پارلمان اروپا تنها به 
یک نمایش رســانه ای ختم شد و شورای 
وزیران اتحادیه اروپــا عماًل از پیگیری آن 
خــودداری کــرد. عــالوه بر این ســناریوی 
اعالم پایان مذاکرات رفع تحریم به بهانه 
جنــگ اوکرایــن و مســأله اغتشاشــات در 
ایران نیز به نتیجه نرسید و حتی پارلمان 
اروپــا نیز نگران از آینده قــدرت روزافزون 
ایران در فعالیت هســته ای صلح آمیز به 
آن رأی منفــی داد. رابــرت مالی نماینده 
ویژه امریکا در امــور ایران و مذاکره کننده 
ارشــد ایــن کشــور نیــز چنــد روز قبــل در 
خصــوص گفت و گوهای رفــع تحریم در 
گفت و گو با بی بی سی اعالم کرد مذاکرات 
بــا ایران ادامــه دارد. این رخدادها نشــان 
داد کــه امریــکا و اروپــا حتــی در بین خود 
نیــز از اجــرای پروژه انــزوای ایــران ناتوان 
بوده انــد و پذیــرش ایران قــوی برای آنها 
به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

ë دیپلماسی فعال جهانی
یکی از دالیل شکســت پــروژه انزوای 
همکاری هــای  در  می تــوان  را  ایــران 
روزافــزون ایــران بــا کشــورهای مختلف 
دســتگاه  نکــردن  محــدود  و  جهــان 
دیپلماســی کشــور به رابطه با چند کشور 
غربــی و گــره نــزدن مســائل حکمرانــی 
جبــران  حــوزه  در  امریــکا  تصمیــم  بــه 
مشــاهده  برجــام  در  خــود  اشــتباهات 
کــرد. اتفاقی که باعث شــده اســت ایران 
در شــرایط پابرجــا مانــدن کارزار فشــار 
دولــت  در  ترامــپ  دونالــد  حداکثــری 
دموکرات هــای امریــکا، نفــت بیشــتری 
ببــرد،  بــاال  را  خــود  ارزآوری  فروختــه، 
مسیرهای ترانزیتی خود را فعال نماید و 
آورده خوبی از کنار توسعه همکاری ها با 
کشورهای همسایه و کشورهای غیرغربی 
کســب نمایــد. هــر چنــد ایــران همــواره 
اعالم داشــته اســت از همــکاری با غرب 

در چهارچــوب احترام متقابل اســتقبال 
می کنــد و بــرای بازگشــت عضــو خاطی 
برجــام بــه تعهــدات خــود مانعــی جــز 
پذیرش منافع ملت ایران توســط امریکا 
ندارد اما سیاست های خود را به گونه ای 
در دولت سیزدهم راهبری کرده است که 
در شــرایط ادامه سیاست های خصمانه 

امریکا منافع خود را کسب نماید.
ë بیخ گوش امریکا

همیــن مســأله باعث شــده اســت تا 
پــس از گســترش روابــط بــا کشــورهای 
همســایه و قدرت هــای نوظهور شــرقی، 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در جریان 
ســفر بــه نیکاراگوئــه، ونزوئــال و کوبــا کــه 
سال هاست مورد خشم همسایه شمالی 
خــود یعنــی ایاالت متحــده امریــکا قرار 
دارنــد فــاز جدیــد همکاری هــای ایــران 
بــا حیاط خلــوت امریــکا را اجرایــی کند. 
گرچــه پیــش از ایــن در دولت ســیزدهم 
با ســفر نیــکالس مــادورو رئیس جمهور 
ونزوئال به ایران و وزیر خارجه نیکاراگوئه 
بــه تهــران و رایزنی هــای تلفنی رؤســای 

جمهور ایران و کشورهای حوزه امریکای 
التیــن فصــل جدیــد همکاری هــا رقــم 
خورده بــود اما ســفر امیرعبداللهیان به 
ایــن منطقــه در مقطــع کنونــی معنــای 

مهمی را متبادر می کند.
ë باشگاه تحریمی ها و قراردادهای انرژی

توســط  شــده  منتشــر  خبرهــای 
رســانه های غربــی از نتایــج ایــن ســفر را 
می تــوان نگرانــی جدید امریــکا در مورد 
موفقیــت پروژه خنثی ســازی فشــارهای 
تحریمی هــا  باشــگاه  بــرای  اقتصــادی 
دانست. به عنوان نمونه همزمان با این 
ســفر رویترز خبر داد شرکت ملی پخش 
و پاالیــش نفت ایران در هفته های آینده 
عملیــات ۱۰۰ روزه نوســازی بزرگ تریــن 
مجتمع پاالیشی ونزوئال را برای افزایش 
تولیــد  و  نفــت خــام  پاالیــش  ظرفیــت 
ســوخت این کشــور جنوب امریــکا، آغاز 
خواهــد کرد. این رســانه غربی این اقدام 
را بــه معنی گامی به ســوی پایــان دادن 
وابســتگی ونزوئــال بــه فنــاوری پاالیشــی 
امریکا دانســته و اعالم کرده یک شرکت 

وابسته به شرکت دولتی پاالیش و پخش 
نفت ایران در ماه مه قراردادی به ارزش 
۱۱۰ میلیــون یــورو بــا همتــای ونزوئالیی 
خود برای تعمیر پاالیشــگاه »ال پالیتو« 
در مرکز این کشــور امضا کــرده که اکنون 
در حــال اجــرا شــدن اســت. یــک منبــع 
آگاه همچنیــن بــه رویتــرز گفتــه اســت 
پیش بینــی کرده اند که این شــرکت ها در 
هفته هــای آتی قراردادی بــه ارزش ۴۶۰ 
میلیــون یــورو بــرای تعمیــر و بازســازی 
مجتمع پاالیشــگاهی پاراگونا با ظرفیت 
ســواحل  در  بشــکه  هــزار   ۹۵۵ روزانــه 
غربــی این کشــور، امضــا کننــد. این خبر 
رســانه های غربی در حالی است که قرار 
اســت با رویکــرد جدید دولت ســیزدهم 
همکاری هــای توســعه پاالیشــگاه ملــی 
ایرانــی،  مهندســان  توســط  نیکاراگوئــه 
زمینــه  در  اقتصــادی  همکاری هــای 
فوالد، ســیمان و ریل و ورود شرکت های 
کشــت  حــوزه  بــه  ایرانــی  دانش بنیــان 
فراسرزمینی این کشــور هم رقم بخورد. 
همچنیــن بین ایران و کوبا همکاری های 

اقتصادی که در سال های اخیر و به دلیل 
بی توجهــی دولت گذشــته بــه وضعیت 

اسفناکی رسیده بهبود یابد.
ë دیپلماسی در خدمت اقتصاد

 سیاست دولت سیزدهم در پایه ریزی 
رابطه ایران با کشــورهای امریکای التین 
عــالوه بر پیگیری معقــول و قابل اجرای 
اهداف سیاســی، در راســتای مهیا کردن 
زمینه مــراودات جدی اقتصــادی با این 
دســته از کشــورها بوده است. بخصوص 
آنکــه دیپلماســی ایــران در ایــن دوره به 
ســمت بهره برداری اقتصــادی از طریق 
افزایش همکاری های تجاری ســوق پیدا 
کرده است. امریکای التین با بیش از 6۰۰ 
میلیــون نفر جمعیــت، فرصتــی بالقوه 
را بــرای کارآفرینان و شــرکت های ایرانی 
فراهــم کرده تــا از حداکثــر ظرفیت های 
فنی، مهندســی، مالی، تجاری و تولیدی 
خود در خارج کشور استفاده کنند. عالوه 
بر این مراودات نشان می دهد تا چه حد 
شــعارها برای انزوا نمایی از ایران رنگ و 

بوی سیاسی و غیرواقعی دارد.

گــروه سیاســی/ لنــدن بــرای حمایــت از 
گروهک هــای تجزیــه طلب ضــد ایرانی 
مستقر در کردستان عراق وعده حمایت 
ســر داد. »رزی کیــو«، دیپلمــات ارشــد و 
سرکنســول جدیــد انگلیــس در »اربیل« 
در مصاحبــه بــا شــبکه »کردســتان۲۴« 
مدعی شد که کشورش از کردستان عراق 
موشــکی  و  پهپــادی  حمــالت  برابــر  در 
حمایت خواهد کرد. این دیپلمات ارشد 
انگلیسی در توضیح بیشتر افزوده است: 
»انگلیس« برای مواجهه با موشــک ها و 
پهپادهای انتحاری که کردستان عراق را 
هدف قرار می دهند، »مشــاوره« خواهد 
داد. پیشــتر »لیــز تــراس«، نخســت وزیر 
»مســرور  ســفر  پــس  در  نیــز  انگلیــس 
بارزانی«، نخســت وزیر اقلیم کردســتان 
عــراق، یــادآور شــده بود که کشــورش به 
حمایت از امنیت اقلیم کردستان عراق 

پایبند است.

ë حمایت از تروریسم علیه ایران
بی تردیــد ایــن حمایت هــای علنی از 
گروه هایــی کــه کارکــرد خــود را در اجرای 
ترورهــای خشــونت بار علیــه جمهــوری 
اســالمی تعریــف کرده انــد و هدفــی جز 
تجزیــه ســرزمینی آن را دنبال نمی کنند، 
فــارغ از هــدف بزرگ تــر بازیگــران غرب 
یعنی طرح براندازی و حمایت از آشوب 
طلبــی در داخــل ایران نیســت. چه آنکه 
اقلیم کردســتان عراق در سال های اخیر 
بــه محل اســتقرار و فعالیــت گروهک ها 
و تروریســت هایی تبدیــل شــده کــه همه 
ظرفیت هــای پیــدا و پنهــان خــود را در 
ضدیــت بــا جمهــوری اســالمی بــه کار 
گرفته انــد؛ گروه هایی با ماهیت خشــن و 
کارنامه جنایت آلود که مبارزه با جمهوری 
اســالمی، تجزیــه ایــران و ایجــاد رژیمــی 
قومی را هدف اصلی خود اعالم کرده اند. 
هــدف،  ایــن  آوردن  در  اجــرا  بــه  بــرای 

گروه هــای مســتقر در اقلیــم از »کوملــه« 
گرفته تا حزب »دموکرات کردســتان« به 
اقدامات خشونت بار و خونباری همچون 
ناامن جلوه دادن شهرهای مرزی کشور و 
خونریزی و خشــونت از ترور مردم عادی 
گرفتــه تــا دانشــمندان و نظامیــان روی 
آورده اند. این جریان ها همچنین با ایجاد 
خــط تــرور و ناامــن جلــوه دادن مرزهای 
ایران در راســتای اهداف کشورهای غربی 

حامی خود گام برمی دارند.
ë پاسخ قاطع تهران

البتــه ایــن اقدامــات خشــونت بــار از 
سوی جمهوری اسالمی بی پاسخ نمانده 
اســت. چنانکه آبان ماه ســال جاری و در 
پــی اوج گیــری اقدامــات مداخله جویانه 
گروه های مســتقر ضــد ایرانــی در اقلیم 
و دامــن زدن به اغتشاشــات اخیر ایران، 
بــار  چندمیــن  بــرای  پاســداران  ســپاه 
مقــر  پهپــادی  و  موشــکی  حمــالت  در 

در  ایــران  کردســتان  دموکــرات  حــزب 
اربیــل را هــدف قــرار داد و هشــدار داد 
کــه ایــن اقدامــات تالفی جویانــه را برای 
تضمین امنیت مرزی و مســئولیت پذیر 
کــردن مقامــات اقلیم در قبــال مقررات 
بین المللــی و وظایــف قانونــی همــواره 
در دســتور کار دارد. در پــی ایــن واکنــش 
قاطعانه تهران، مقام های امنیتی ایران 
و عــراق بــه طــرح مشــترکی بــرای آغــاز 
فراینــد کنتــرل مرزهــای مشــترک عراق 
بــا ایران و ترکیه دســت یافتنــد. ذیل این 

تفاهم این مسأله مورد تأکید قرار گرفت 
که گروه های اپوزیســیون کــرد ایرانی باید 
فعالیــت مســلحانه یا آموزشــی خود در 

خاک اقلیم کردستان را متوقف کنند. 
ë یک توصیه

مقام هــای  کــه  شــرایطی  در  اینــک 
تهــران و بغداد خــود را مقید بــه اجرای 
ایــن تفاهــم امنیتــی کرده انــد، ضــروری 
بــه  نســبت  عراقــی  دولتمــردان  اســت 
موضعگیری سرکنســول جدید انگلیس 
در اقلیم کردستان عراق حساسیت الزم 

را از خود نشــان دهنــد. بویژه که حمالت 
اخیر نیروهای نظامی جمهوری اسالمی 
از منظر تعداد، شــدت، تلفــات و میزان 
زیرســاخت های  انهــدام  در  اثرگــذاری 
گروهک هــای  رســانه ای  و  اطالعاتــی 
تجزیه طلــب کــرد و نیــز حامیــان آنهــا 
کم سابقه بوده است؛ امری که در صورت 
تکرار خطــای دوبــاره از ســوی گروه های 
مستقر در این اقلیم می تواند در سطحی 
شدیدتر و بی سابقه ای از سوی جمهوری 
اســالمی پاســخ بگیرد. بنابرایــن بدیهی 
است که پیامدهای ناخوشــایند رواداری 
مقام هــای بغــداد بــا مواضع مشــکوک 
ایــن  از  حمایــت  در  غربــی  کشــورهای 
گروه های تجزیه طلب ایرانی بویژه دامن 
رابطــه خــوب و ســازنده ایران و عــراق را 
خواهــد گرفــت و ســبب خواهد شــد این 
رابطه زیر ســایه اقدامات مشکوک غرب 

در موقعیت متزلزلی قرار گیرد.

جمهــوری  از  ایــران  سیاســی/  گــروه 
آذربایجان خواســت تا نســبت به رویداد 
اخیر در سفارت این کشور در تهران از خود 
خویشتنداری نشــان دهد. ناصر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه این توصیه 
را در نشســت خبــری روز گذشــته مطرح 
و تأکیــد کرد کــه جمهوری اســالمی همه 
ظرفیــت دیپلماتیــک و امنیتــی خــود را 
برای بررسی این ماجرا به کار گرفته است. 
6 بهمن ماه جاری بر اثر حمله مسلحانه 
به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 
یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند که با 
دستگیری فرد مهاجم معلوم شد انگیزه 

این حادثه شخصی بوده است.
روز  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
گذشته با یادآوری اینکه جمهوری اسالمی 
ایــران مبتنی بر وظیفه خود در این رابطه 
در ابتــدای حادثه بالفاصلــه ورود کرد و با 
دســتگیری ضارب اقدامات الزم را انجام 
داد، افزود: »ضارب معتقد بود همسرش 
که تبعــه جمهوری آذربایجــان بود، چند 
ماهــی به دالیــل خانوادگی خانــه را ترک 
کرده و به سفارت جمهوری آذربایجان در 

تهران مراجعه کرده و بعد از آن تماس با 
خانواده خود نگرفته است و سفارت نیز در 
این زمینه با وی همکاری ندارد و بر اساس 
اظهاراتش حمله به سفارت با انگیزه آزاد 
کردن یا کســب اطالعات همسرش بوده 
اســت که شواهد و قراین هم این موضوع 
را نشــان می دهــد.« کنعانــی پــس از این 
توضیحات به رویکرد شتابزده مقام های 
جمهوری آذربایجــان مبنــی بــر تعلیــق 
فعالیت های سفارت این کشور در تهران 
اشــاره کــرد و افــزود: »جمهوری اســالمی 
ایــران قائــل به ضــرورت خویشــتنداری و 
پرهیــز از شــتاب زدگی و قضــاوت اســت. 
موضوع را ادامه خواهیم داد و امیدواریم 
روابط دو کشــور دوست، در پی این حادثه 

تلخ، بیش از این متأثر نشود.«
ë  آمادگــی بــرای دور جدیــد مذاکــره با

اوکراین
موضــوع ادعــای اوکرایــن مبنــی بــر 
ارســال تجهیــزات ایرانی بــرای کمک به 
روســیه و احتمال برگــزاری دور جدیدی 
از مذاکــرات ایــران بــا این کشــور از دیگر 
محورهای سخنان روز گذشته سخنگوی 

در  کنعانــی  بــود.  خارجــه  امــور  وزارت 
ارســال  »هرگونــه  گفــت:  رابطــه  ایــن 
تجهیــزات و تســلیحات بــرای اســتفاده 
در جنــگ اوکرایــن را رد می کنیــم. برای 
رفــع ســوءتفاهم، یــک دور گفت وگــو بــا 
برگــزار  عمــان  در  اوکرایــن  مقام  هــای 
کردیــم. در صورت لزوم، بــرای برگزاری 

دور جدید، ما مشکلی نمی بینیم.«
ë حقابه هیرمند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
اعــالم  نیــز  هیرمنــد  حقابــه  پیگیــری 
کــرد: »وزارت امــور خارجــه تالش هــا و 
زمینــه  ایــن  در  مجدانــه  پیگیری هــای 
داشــت و هیأت هایــی بــرای ایــن امر به 
افغانســتان عزیمت کردند که از جمله 
می توان به ســفر هیأت های کارشناســی 
این وزارتخانه، کارشناسان امور مرزی و 
تیم های ترکیبی در این خصوص اشاره 
کرد.« او به سفر وزیر نیرو به افغانستان 
نیز اشــاره کــرد و گفــت: »در جریان این 
سفر بخشی از حقابه جمهوری اسالمی 
ایران دریافت شــد اما ایــن تمام حقابه 
مــا نبــود و دریافــت همــه ایــن حقابــه 

جزو مطالبات جمهوری اســالمی ایران 
اســت.« به گفته کنعانــی، نماینده ویژه 
و  افغانســتان  امــور  در  رئیس جمهــور 
سرپرست ســفارت ایران در کابل نیز در 
مالقــات اخیری که با سرپرســت وزارت 
خارجه افغانستان داشت، این موضوع 
را به طــور جدی مورد مذاکره و گفت و گو 
قــرار داد. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در نهایت تصریح کرد: »پیگیری حقابه 
هیرمنــد بــا هــدف تأمین حقــوق ملت 
ایــران از روش های حقوقــی و مذاکرات 
دیپلماتیک و فنی در دســتور کار است و 
ایــن موضوع را برای تحقق منافع ملت 
و هم برای اجرای دســتور رئیس جمهور 

دنبال خواهد کرد.«

لندن برای حمایت از گروهک های کرد تجزیه طلب ضدایرانی وعده داد

مشاوره سرکنسول انگلیس به تروریست های مسلح!

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری مطرح کرد

توصیه برادرانه به باکو

بازدید وزیر امور خارجه از فروشگاه ایرانی مگاسیس در کاراکاس

»رزی کیو«  سرکنسول جدید انگلیس در اربیل


