
ارائه پیش نویس قطعنامه 
تمدید تحریم  تسلیحاتی 
از سوی آمریکا به روسیه 

کل��ی کرافت س��فیر آمریکا در س��ازمان مل��ل اعالم کرد 
که ای��االت متحده آمری��کا، پیش نوی��س قطعنامه تمدید 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را به روسیه 

ارائه داده است.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، اقدام آمریکا در 
ارائه پیش نوی��س تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران در 

شرایطی صورت گرفته است که واسیلی نبنزیا سفیر روسیه 
در س��ازمان ملل ماه گذش��ته تأکید کرد که مسکو مخالف 
هرگون��ه تالش آمریکا برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی 

سازمان ملل علیه ایران است.
آمری��کا در هفته های اخیر تالش ه��ای خود را برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که ۱۸ اکتبر 

)۲۷ مهرماه( منقضی می شود، تشدید بخشیده است.
طب��ق این گزارش، کرافت در یک کنفرانس خبری تصریح 
ک��رد که ع��الوه بر روس��یه، این پیش نوی��س را در اختیار 
بریتانیا، فرانس��ه، آلمان و اس��تونی نیز قرار داده و امیدوار 
اس��ت که »خیلی زود«، این پیش نویس را در اختیار دیگر 

اعضای شورای امنیت قرار دهد.
وی با اینحال ادامه داد که در وهله اول قصد دارد با سفرای 

کش��ورهای عضو شورای امنیت گفت وگو کند و »اطمینان 
حاص��ل کنیم که همه می دانند که ما متعهدیم تا اطمینان 
حاصل کنیم که شورای امنیت سازمان ملل اجازه منقضی 
شدن )تحریم های تسلیحاتی ایران( را در ماه اکتبر نخواهد 
داد«. وی در س��ؤالی مطرح کرد: »چیزی که در تاریخ ۱۸ 
اکتب��ر به افراد می گویم این اس��ت....آیا ش��ما می خواهید 
روس��یه به ایران سالح عرضه کند؟ آیا می خواهید چین به 
ایران سالح عرضه کند؟ آیا می خواهید که کشورها به ایران 

سالح عرضه کنند یا بفروشند؟«.
کرافت س��پس ادامه داد: »من تصریح می کنم که روس��یه 
و چی��ن نیز بای��د در خصوص عملک��رد ایران ب��ه اجماع 
جهان��ی بپیوندند. این موضوع فقط ب��ه مردم ایران مربوط 
نمی ش��ود بلکه به مردم خاورمیانه )غرب آس��یا( ربط پیدا 

می کند«. س��فیر آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد که به 
کارگیری تمامی گزینه ها ب��رای اطمینان حاصل کردن از 
تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران امری 

ضروری است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در س��ال ۲۰۱۸ علیرغم 
پایبندی ای��ران به مفاد برجام، به ص��ورت یکجانبه از این 
توافق هس��ته ای خارج ش��د و از آن پس سیاس��ت فش��ار 
حداکثری علیه ایران را در پیش گرفت به امید آنکه بتواند، 
تهران را وادار به موافقت با توافق مورد پس��ند آمریکا کند 
اما این سیاست نه تنها نتیجه بخش نبود بلکه ایران را وادار 
کرد که به دلیل عدم تعهد کش��ورهای اروپایی به برجام، از 
برخی تعهداتش ذیل این توافق هسته ای عقب نشینی کند.

 صداوسیما 

در سالروز حمله داعش به مجلس

ایران پرچم دار مبارزه 
با تروریسم 

جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان یک��ی از بزرگترین 
کشورهای قربانی تروریسم، پرچم دار مبارزه با تروریسم 
اس��ت و در حمله کور داعش به مجلس که تنها تجاوز 
تروریس��ت ها به خاک ای��ران بود نی��ز مقتدرانه مقابل 
تروریست ها ایستاد. صبح روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه 
سال ۱396 بود که با صدای تیراندازی در حیات مجلس 
اولی��ن حمله داعش به خاک ایران اتفاق افتاد. به دنبال 
این اتفاق همهمه ای در س��اختمان مجلس ایجاد ش��د. 
صداها نزدیک تر و بلند تر می ش��د تا جایی که بسیاری 
از کارکنان و نیروهای حفاظتی را به سمت حیات روانه 
کرد اما یکباره با فریاد حمله داعش افراد متفرق شدند. 
نیروهای سپاه، ناجا و نیروهای امنیتی لباس شخصی به 
سرعت و همزمان در مجلس مستقر شدند. خیابان های 
منتهی به ساختمان مجلس نیز در بهارستان تحت تدابیر 
ش��دید امنیتی قرار گرفت. حمله داعش حدود ساعت 
۱۰:3۰ صبح آغاز شد. نمایندگان مشغول بررسی دستور 
کار در نشس��ت علنی بودند، مراسم تحلیف نمایندگان 
جدیدالورود انجام شده بود و طرح الغاء برخی قوانین« نیز 

با اکثریت آراء به تصویب رسیده بود و گزارش کمیسیون 
صنای��ع و معادن درباره حادثه معدن آزادش��هر در حال 
قرائت بود. س��ر و صدای تیراندازی نیروهای تروریستی 
داعش که به طبقات نمایندگان رسیده بود، همهمه ای 
را در صحن علنی نیز ایجاد کرد اما نمایندگان در صحن 
ماندند و برنامه کاری خود را قطع نکردند. حس��ینعلی 
حاجی دلیگانی در حالی که می خواست درباره گزارش 
کمیس��یون صنایع در خصوص حادثه معدن آزادش��هر 
تذکر دهد، آمریکا را عامل همه فتنه دانست و در همین 
راستا نمایندگان شعار مرگ برآمریکا را سردادند. مسعود 
پزشکیان ریاست جلس��ه علنی را بر عهده داشت اما با 
گذش��ت دقایقی از حمله تروریستی، علی الریجانی که 
پی��ش از آن مجلس را ت��رک کرده بود، به صحن علنی 
بازگشت و اداره جلسه را بر عهده گرفت. خبرنگاران هم 
که پیگیر رصد اخبار و شرایط حضور داعش در طبقات 

بودند نیز در صحن ملجس ماندند.
نیروهای تروریستی داعش همزمان با حمله به پارلمان، 
به ح��رم امام خمینی)ره( نیز حمل��ه کردند. در نتیجه 
حمل��ه داعش ۱6 نف��ر در مجلس و یک نف��ر در حرم 
امام)ره( شهید و حدود 5۲ نفر در مجموع زخمی شدند. 
جمهوری اس��المی ای��ران به عنوان یک��ی از بزرگترین 
کشورهای قربانی تروریس��م در این مبارزه نیز سربلند 
بیرون آم��د. گروه های تروریس��تی از جمله منافقین و 
داع��ش بیش از ۱۷ هزار ایرانی را در س��ال های پس از 

پی��روزی انقالب مورد هدف قرار دادن��د اما با این حال 
جمهوری اس��المی ایران از هیچ اقدامی در مبارزه دریغ 
نکرده اس��ت و توانس��ته گام های مثبتی در انهدام این 
گروهک ه��ای تروریس��تی و تثبیت امنی��ت در منطقه 
بردارد. اقبال ش��اکری نماینده م��ردم تهران در مجلس 
ضمن گرامیداش��ت یاد ش��هدای مجلس در پی حمله 
داعش به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: آرامش و 
امنیت منطقه به یُمن وجود نیروهای مقاومت و سیاست 
و تدبیر جمهوری اسالمی اس��ت. بسیاری از کشورهای 
همسایه که با گروهک های تروریستی مثل داعش درگیر 
بودند به لطف اقدامات و تدابیر ش��هید سردار سلیمانی، 
ثبات و امنیت پی��دا کردند بنابراین اگرچه ما بزرگترین 
قربانی تروریس��م هس��تیم اما خود پرچ��م دار مبارزه با 
تروریس��ت بوده و به کمک نیروهای مقاومت توانستیم 

تروریست ها را از منطقه دور کنیم.
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس شورای اسالمی 
که س��ابقه حضور در مجلس دهم را نیز دارد با یادآوری 
س��الروز حمله داعش به مجلس شورای اسالمی، انهدام 
نیروهای داعش در مجلس را از بزرگترین اقدامات موثر 
جمهوری اس��المی ایران در مبارزه با تروریست دانست 
و گفت: نیروهای س��پاه دقیق و ش��جاعانه در پی حمله 
داعش به مجل��س ورود پیدا کردند و با کمترین تلفات 
توانستند در مدت کوتاهی بر نیروهای داعش غلبه کنند.  

 خانه ملت 

کلور-برشتولد به عنوان سفیر آلمان 
به تهران باز نمی گردد

س��فیر آلمان در تهران که چن��دی پیش به برلین 
رفته بود به سمت رئیس اداره اقتصادی وزارت امور 
خارج��ه آلمان ارتقا یافت و دیگر به عنوان س��فیر 

آلمان به تهران باز نخواهد گشت.
روزنامه بیل��د آلمان خبر داد که میش��ائیل کلور-

برش��تولد که چندی پیش به برلین بازگشته دیگر 
در این س��مت فعالی��ت نخواهد کرد و قرار اس��ت 
ک��ه جایگزین میگوئل برگر به عن��وان رئیس اداره 
اقتصادی وزارت امور خارجه آلمان ش��ود. میگوئل 
برگر نیز از ۴ مه گذشته به سمت معاون وزیر امور 

خارجه ارتقا یافته است.
کلور-برش��تولد از سال ۲۰۱6 تا کنون سفیر آلمان 
در تهران بود و پیش از آن نیز برای دو سال معاون 

سرویس اطالعات فدرال آلمان بوده است.
بر اس��اس گزارش روزنامه بیلد آلمان، تغییر طبق 
برنامه کلور-برش��تولد می بایس��ت در پایان س��ال 
ج��اری میالدی انجام می ش��د اما بازگش��ت زودتر 
از موع��د وی به برلین به دلی��ل برخی انتقادها در 
ایران از وی نبوده بلکه به دلیل ارتقای وی به پست 
ریاس��ت اداره اقتصادی وزارت ام��ور خارجه آلمان 

بوده است. ایرنا 

خبر

پاسخ ظریف به ترامپ اشتباه بود
یک کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی گفت: 
ترامپی که در خود ایاالت متحده آمریکا جایگاهی 
ندارد، پاس��خ دادن به پیام های وی اش��تباه محض 
اس��ت و وزیر امور خارجه کشورمان نباید وارد این 

دام ترامپ شود.
حس��ین کنعانی مق��دم در زمینه پاس��خ توئیتری 
محمدج��واد ظری��ف وزیر امور خارجه کش��ورمان 
به دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا در زمینه 
بازگشت به برجام، اظهار داشت: به نظر می رسد که 
ترامپ ارزش پاس��خ دادن ب��ه توئیت هایش و حتی 

پیام های رسمی خود را نیز از دست داده است.
وی ادام��ه داد: ترامپ��ی که در کش��ور خود دچار 
بحران مشروعیت ش��ده، منادی نژادپرستی بوده و 
دس��تش به خون مردم آغشته است و همچنین در 
خود ایاالت متحده آمریکا جایگاهی ندارد، پاس��خ 
دادن به پیام های وی اش��تباه محض اس��ت و وزیر 
امور خارجه کش��ورمان نبای��د وارد این دام ترامپ 
شود. کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: ترامپ 
به دنبال این اس��ت که ارتباط��ات خود را در ایران 
همچن��ان حفظ کند؛ ولی باید بگویم که پاس��خ ما 
قاطع بوده است. ما پاسخ خود به آمریکا را در عین 
االسد، شکس��تن تحریم های نفتی و در صحنه های 

نبرد داده ایم.
کنعانی مق��دم افزود: به نظر می رس��د ک��ه اینگونه 
پروپاگان��دای ترامپ در آس��تانه انتخاب��ات نوامبر 
۲۰۲۰، حاکی از آن است که رئیس جمهور آمریکا 
به دنبال امتیاز گرفتن اس��ت و ن��ه امتیاز دادن! و 
ما نباید ق��ول اقدامات کس��ی را بخوریم که حتی 
جایگاهی در کش��ور خود نداش��ته و اصاًل مشخص 
نیست که وی بتواند انتخابات آینده را پیروز شود.

وی در پاس��خ به س��والی در زمینه چرایی تاکید بر 
روی برجام با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان بر 
مرگ این توافق، عنوان کرد: در این موضوع ما با دو 
مسئله مواجه هس��تیم. یکی از این مسائل موضوع 
رابطه با آمریکا بوده و دیگری نیز بحث خود توافق 

هسته ای است.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل اضافه ک��رد: برجام 
ی��ک تواف��ق بین المللی اس��ت که روس��یه، چین، 
آلمان، فرانس��ه و انگلیس بخش��ی از آن بوده و در 
آن حض��ور دارند و در مقاب��ل آمریکا در این توافق 
حض��ور ندارد. در حال حاضر ما برجام بدون آمریکا 

را دنبال می کنیم.
کنعانی مقدم تصریح کرد: ای��ن موضوع حاوی این 
نکته اس��ت که در موضوع برج��ام ما به طور کامل 
از آمریکا ناامید هستیم. آمریکا در چارچوب برجام 
ن��ه به تعهدات خود عمل ک��رد و نه در حال حاضر 

حضوری در این توافق دارد.
وی تاکید کرد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره 
کنم، مس��ئله مذاکره با آمریکا اس��ت. پیش از این، 
دریچه های��ی برای مذاکره با آمریکا وجود داش��ت؛ 
ولی با ترور ش��هید سپهبد قاس��م سلیمانی توسط 

واشنگتن، هیچ روزنه ای دیگر وجود ندارد.
تحلیلگر مسائل سیاست خارجی یادآور شد: افرادی 
که در س��رآب مذاکره با آمریکا به س��ر می برند، به 
نظر می رس��د کسانی هستند که درک صحیحی از 

تحوالت ایران و جهان ندارند. مهر 

از نگاه دیگران 

گزارش

اخی��را آژانس بی��ن المللی اتمی گزارش��ی محرمانه درباره 
وضعیت بازرس��ی ها هس��ته ای ایران در رس��انه های غربی 
منتش��ر کرده که به باور ناظران سیاسی این اقدام مصداق 
نق��ض محرمانه بودن اس��ت و البته این رویکرد از س��وی 

آژانس بارها تکرار شده است.
برخی ناظران سیاس��ی بر ای��ن باورند؛ این مس��ئولیت بر 
عهده برخی از کش��ورهای عضو این س��ازمان است که به 
امید اینکه یک فضای ناس��الم پیرامون موضوع هس��ته ای 

جمهوری اسالمی ایران ایجاد کنند.
ب��ه بیان دیگر تقالی کش��ورهای تاثیر گذار در آژانس بین 
المللی اتمی برای جوس��ازی و ایجاد فض��ای فضای روانی 
علیه ایران محس��وب می ش��ود تا بتوانند ای��ران را درگیر 

معادالت حاشیه ای کنند.
خبرگزاری های غربی گ��زارش محرمانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره وضعیت بازرسی های هسته ای در ایران 
منتش��ر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در این 
باره، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تقریباً هشت برابر حد 

مجاز در توافقنامه هسته ای سال ۲۰۱5 است.
خبرگزاری رویترز هم یادآور ش��د در این گزارش، از ایران 
خواس��ته ش��ده تا بالفاصله همکاری کامل ب��ا آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، از جمله دسترس��ی به این تاسیس��ات 

را آغاز کند.
در همین رابطه؛ نماینده دائ��م ایران در آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس درباره برجام، هم 
حاکی از تداوم فعالیت های راستی آزمایی این سازمان بوده 
و ه��م اقدام��ات ایران در اجرای تصمیم��ات خود مبنی بر 

تعلیق تعهدات برجامی را به تصویر می کشد.
کاظ��م غری��ب آب��ادی اف��زود: در رابطه با تح��والت فنی 
هس��ته ای، این گزارش به پیشرفت های زیر اشاره می کند: 
عبور تولید آب س��نگین ایران از مرز ۱3۰ تن و رسیدن به 
۱3۲.6 تن؛ اس��تفاده از ماش��ین های جدید از جمله غنی 
 IR۲m،IRs،IRs6،IR6،IR5،IR۴ با ماشین های سازی 
در خطوط تحقیق و توس��عه؛  غنی سازی اورانیوم تا سطح 
۴.5 درص��د و فراتر از ح��د تعیین ش��ده در برجام؛ تولید 
۱5۷۱.6 کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده که 55۰.۷ کیلوگرم 

بیش��تر از گزارش ماه مارس ب��وده و ۱356.5 کیلوگرم آن 
نیز اورانیوم با غنای ۴.5 درصد می باشد.

س��فیر و نماینده دائم ای��ران همچنین با اش��اره به اجرای 
فعالیت های راس��تی آزمایی برجام در ایران توس��ط آژانس، 
گفت که از جمله محورهای زیر در این گزارش مورد اش��اره 
قرار گرفته ان��د: تداوم اجرای فعالیت های راس��تی آزمایی و 
نظارت در ش��رایط ویژه ناش��ی از کرونا و همکاری مناسب 
ایران در این زمینه؛ تداوم اجرای موقت و داوطلبانه پروتکل 
الحاقی از س��وی ایران و ادامه راس��تی زمایی اظهارنامه های 
پروتکل توسط آژانس؛ تداوم راستی آزمایی عدم انحراف مواد 
هسته ای اظهار شده در ایران از سوی آژانس و  اینکه آژانس 
از روز اجرای برجام، به راس��تی آزمایی و نظارت در خصوص 

تعهدات هسته ای در ایران تحت برجام پرداخته است.
جمهوری اس��المی ایران ۱۸ اردیبهشت ماه ۱39۸ و یک 
سال پس از خروج آمریکا از برجام در بیانیه ای ضمن اعالم 
کاهش برخی تعهدات برجام��ی به طرف های باقیمانده در 
این تواف��ق فرصت داد ت��ا تعهداتش��ان را اجرایی کنند و 
عنوان کرد که در صورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، 
گام هایی را در راس��تای کاهش تعهدات برجامی برمی دارد 

که بر همین اساس ایران پنج گام برداشت.
در همین خصوص علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی 
اتم��ی در گفت وگویی ب��ا روزنامه اعتماد درب��اره اقدامات 
انجام ش��ده بعد از پنج گام کاهش تعهدات برجامی عنوان 
ک��رده بود: »انج��ام فعالیت های هس��ته ای و نیز تحقیق و 
توس��عه در زمینه چرخه سوخت هسته ای به ویژه تبدیل و 
غنی س��ازی اورانیوم )شامل تولید و ذخیره سازی( بدون هر 
محدودیتی در حال انجام است. کار روی ساخت تعدادی از 
مجتمع های سوخت رآکتورهای اراک و رآکتورهای قدرت 
در حال انجام اس��ت. مراحل س��اخت رآکت��ور تحقیقاتی 
آب سنگین اراک )طراحی جدید( در همکاری با طرف های 
خارجی و تجهیزات مربوطه در حال پیشرفت است. ساخت 
تع��دادی از تجهیزات و قطعات رآکتور با اس��تفاده از توان 
ش��رکت های داخلی در حال انجام است.مراحل ساخت دو 
رآکتور قدرت هسته ای جدید با کمک روسیه در بوشهر در 
حال اجرا است. تولید و ذخیره سازی آب سنگین بدون هیچ 

محدودیتی در حال انجام است.«
انتشار گزارش آژانس نقض محرمانه بودن است

نماینده روس��یه در وین گفت: انتش��ار گ��زارش محرمانه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره بازرسی های هسته ای 
در ایران در رس��انه های غربی، نقض "محرمانه بودن" است 
و این درز اطالعات توس��ط برخی کش��ورهای عضو و برای 

ایجاد فضای ناسالم پیرامون ایران صورت گرفته است.
میخائی��ل اولیان��وف اعالم کرد که انتش��ار مت��ن گزارش 
محرمانه آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی درباره وضعیت 
بازرسی های هس��ته ای در ایران در رسانه های غربی، دقیقا 
در همان زمان که کش��ورهای عضو ش��ورای هیئت رئیسه 
آژانس این گ��زارش را دریافت کردند، نش��ان می دهد که 
رژی��م محرمانه ب��ودن در آژانس انرژی هس��ته ای رعایت 

نشده است.
نماین��ده دائم روس��یه در وی��ن، توضیح داد ک��ه گزارش 
محرمانه با عنوان توزیع محدود فقط برای کشورهای عضو 
ش��ورای هیئت رئیس��ه آژانس انرژی اتمی آژانس در نظر 

گرفته ش��ده اس��ت. ولی دقایقی پس از انتقال این سند به 
اعضای این ش��ورا، برخی محتوای این گزارش محرمانه در 
اختیار رس��انه های غربی قرار گرفت که س��ریعاً هم منتشر 
ش��د. اولیانف تأکی��د کرد: این ب��دان معناس��ت که رژیم 
محرمانه بودن در فعالیت آژانس به هیچ وجه رعایت نشده 

و نقض شده است.
این دیپلمات روس همچنین یادآور ش��د که مسئولیت درز 
اطالع��ات از گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره وضعیت بازرس��ی های هس��ته ای در ایران و انتش��ار 
محتوای آن در رسانه های غربی برعهده کشورهای عضو این 
سازمان است و نه دبیرخانه آژانس. اولیانوف در صفحه توئیتر 
خود در این باره نوشت: من کاماًل مطمئن هستم که دبیرخانه 
آژانس مقصر درز اطالع��ات از گزارش محرمانه درباره ایران 
نیست. این مسئولیت بر عهده برخی از کشورهای عضو این 
سازمان اس��ت که به امید اینکه یک فضای ناسالم پیرامون 
موضوع هس��ته ای ایران ایجاد کنند، این گزارش محرمانه را 

در اختیار رسانه های آمریکایی قرار دادند.
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وقتیآژانسدوبارهنقضمحرمانهبودنراتکرارمیکند:

جوسازی  روانی علیه ایران از دریچه بی صداقتی آژانس  

آمریکا به سیاست اعمال تحریم ها علیه ایران ادامه می دهد
نماینده ویژه ایاالت متحده برای امور ایران مدعی ش��ده است که آمریکا 
به سیاست تحریم های س��نگین خود علیه ایران ادامه می دهد تا تهران 

را به میز مذاکره بازگرداند.
برایان ه��وک در جمع خبرنگاران یک روز پ��س از آزادی مایکل وایت 

شهروند آمریکایی توسط ایران افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
درهای دیپلماس��ی با ایران را برای سال های زیادی باز نگه داشته است و در 

همین مدت او با کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی 3 بار دیدار کرده است. بنابر 
این انتظار داریم که ایران نیز دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ دهد.

این مقام آمریکایی اظهار داش��ت: مذاکرات ایران و آمریکا تاکنون فراتر از گفتگو 
درباره آزادی دو جانبه زندانیان نبوده و شامل مسائلی مثل برنامه هسته ای ایران 
نش��ده اس��ت. وی افزود: آمریکا به سیاست تحریم های س��نگین خود علیه ایران 

ادامه می دهد تا تهران را به میز مذاکره بازگرداند. ایرنا 

کارپرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در حال انجام است
س��فیر ایران در کی یف با بیان اینکه پرونده س��قوط هواپیمای اوکراینی 
راکد و بایگانی شده نیست،  گفت: کار در حال انجام است و تهران منتظر 

پاسخ طرف اوکراینی به پیشنهادات ارائه شده در این زمینه است.
منوچهر مرادی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاثیرگذاری سانحه 

س��قوط هواپیمای مائو، آخرین تح��والت مربوط به پی گیری این موضوع 
چیس��ت؟ عنوان کرد: این حادثه یک تراژدی بود و هنوز بس��یاری در ایران 

از حادثه متاثر هس��تند زیرا یک فاجعه و باعث کش��ته شدن افراد بسیاری شد. 
شهروندان ایرانی که در این حادثه کشته شدند از نخبگان و دانشجویان برتر ما 

بودند. خیلی برای ما تلخ بود. 
وی اف��زود: عالوه بر این، وزرای خارجه چند بار درباره ابعاد مختلف این موضوع 
با هم گفت وگو داش��تند. در حاشیه نشست امنیت مونیخ وزرای خارجه ایران و 

اوکراین با یکدیگر گفت وگو کردنند. فارس

درخواست مکرون از ایران
با وجود این که مقامات دیپلماتیک کش��ورمان همواره تاکید می کنند 
رس��یدگی به "جرایم اتباع ایران��ی" صرفا در صالحیت قضایی "محاکم 
ایرانی" است، رئیس جمهور فرانسه خواستار آزادی یک شهروند ایرانی-
فرانس��وی این کش��ور که مدتی است بر اس��اس اتهاماتی در ایران در 

زندان به سر می برد، شد. امانوئل مکرون درباره فریبا عادل خواه شهروند 
دو تابعیتی ایرانی-فرانس��وی که در ایران در زندان به سر می برد در پیامی 

توییتری با بیان این ادعا که یک س��ال پیش، فریبا عادل خواه مستبدانه در ایران 
بازداشت شد، این که او هنوز در زندان به سر می برد، را غیرقابل قبول خواند.

مکرون در ادامه گفت: پیام من به مقامات ایران این است: عدالت ایجاب می کند که 
هم میهن ما به زودی آزاد شود. اظهارات مکرون در پی این مطرح می شود که ژان 
ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانس��ه نیز در بیانیه ای مطرح کرد: بار دیگر رسما از 

طرف فرانسه از ایران آزادی فوری خانم عادلخواه را خواستار می شوم.  ایسنا


