
ایران عامل صلح پایدار در منطقه است
رئیس پارلمان ملی نمایندگان بوس��نی و هرزگوین 
ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش و جای��گاه ای��ران در منطقه 
خاورمیانه گفت: ایران کش��وری مستقل، با ثبات و 
صاحب تاریخی غنی و عامل صلح پایدار در منطقه 

خاورمیانه است.
نبویش��ا رادمانووی��چ در دی��دار با رض��ا قلیچ خان 
س��فیر جمهوری اس��امی ایران در سارایوو، ضمن 
اشاره به س��طح خوب روابط میان دو کشور گفت: 
توسعه هرچه بیشتر روابط با ایران به ویژه در زمینه 
اقتصادی مورد حمایت پارلمان بوسنی و هرزگوین 
اس��ت و امیدوارم با برطرف ش��دن هرچه سریعتر 
پاندم��ی کرونا در کنار گس��ترش روابط سیاس��ی، 
مناس��بات تجاری و اقتصادی دو کشور نیز بیش از 

پیش ارتقا پیدا کند .
رادمانوویچ ضمن اباغ س��ام ب��ه همتای ایرانی و 
تجدید دعوت از ریاس��ت مجلس ش��ورای اسامی 
برای س��فر به بوسنی و هرزگوین اضافه کرد: روابط 
هیات رئیس��ه و گروه های دوستی پارلمانی خود را 
با مجلس شورای اسامی ایران ادامه خواهیم داد و 
پارلمان بوسنی و هرزگوین از گسترش مناسبات با 

ایران حمایت می کند.
س��فیر جمهوری اس��امی ایران در ای��ن دیدار نیز 
روابط پارلمانی را از ارکان اساس��ی در روابط میان 
دو کشور برش��مرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت 
های مجالس دو کش��ور، روابط ایران و بوس��نی در 

همه عرصه ها گسترش یابد.
قلی��چ خ��ان ب��ا تاکید ب��ر روابط خوب دو کش��ور 
افزود: جمهوری اس��امی ایران از ابتدای استقال 
بوس��نی و هرزگوین با احترام ب��ه تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی در کنار مردم و دولت بوس��نی بوده 
و از یکپارچگی و وحدت این کش��ور حمایت کرده 
اس��ت. وی با اش��اره به حمایت جمهوری اسامی 
ایران از همزیستی اقوام و ادیان مختلف در بوسنی 
و هرزگوی��ن اضافه کرد: تقوی��ت ارتباطات با همه 
اقوام بوس��نیایی اعم از بوش��نیاک ه��ا، صرب ها و 
کروات ها از اهداف سفارت جمهوری اسامی ایران 

است. فارس 

برگزاری تجمع مقابل سفارت فرانسه 
تجمع دانشجویی و مردمی در اعتراض به توهین به 
ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( در مقابل سفارت 

فرانسه در تهران برگزار شد.
در پ��ی حمایت رئیس جمهور فرانس��ه از انتش��ار 
کاریکات��ور موهن ب��ه پیامبر اس��ام و در اعتراض 
به توهین س��ازمان یافته فرانس��ه به ساحت رسول 
خدا، تجم��ع دانش��جویی و مردمی دی��روز مقابل 
س��فارت فرانسه در تهران برگزار شد. در این تجمع 
اعتراض��ی، تجمع کنندگان ش��عار مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اس��رائیل، مرگ برآل سعود سر دادند. آنها 
همچنین پاکاردهایی با محتوای محکومیت توهین 
به پیامبر اسام و کاریکاتورهای امانوئل مکرون در 
دست داش��تند.تجمع کنندگان همچنین خواستار 

تحریم کاالهای فرانسوی شدند. ایسنا 

ایجاد ائتالف ضدایرانی در دستور 
کار صهیونیست ها 

رسانه های رژیم صهیونیستی اعام کردند که هدف 
این رژیم از عادی س��ازی روابط با کشورهای عربی 

مقابله با ایران است.
رسانه های صهیونیس��تی در گزارش های مختلفی 
اذعان کردند که ه��دف اصلی این رژیم از توافقات 
خ��ود با کش��ورهای عرب��ی در واقع ایج��اد ائتاف 
منطقه ای متش��کل از این رژیم ب��ا امارات، بحرین، 
سودان، مصر، اردن و چه بسا عربستان برای مقابله 

با ایران است.
به نوش��ته المیادین، در یک مورد از این گزارش ها 
یونی بن مناحم، کارشناس اسرائیلی امور کشورهای 
عربی در گفت وگو با شبکه هفتم رژیم صهیونستی  
می گوید: پشت پرده توافقات اسرائیل و کشورهای 
عرب��ی توافق باالتری وجود دارد و س��ودان در این 
معادله از نظر راهبردی در دریای س��رخ از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت و این مس��اله برای اسرائیل 

بسیار مهم است.
این کارشناس مطرح صهیونیستی با اشاره به اینکه 
ه��دف از توافق با کش��ورهای عرب��ی ایجاد ائتاف 
منطقه ای میان اس��رائیل، امارات، بحرین، سودان، 
مصر، اردن و پس از آن ها عربس��تان اس��ت افزود: 
این ائتاف س��ه هدف دارد؛ مقابله با خطرات ایران 
و جلوگیری از نفوذ این کشور در خاورمیانه، مقابله 
با محور اخوان المسلمین به رهبری قطر و ترکیه و 
ایجاد پل ارتباطی میان اسرائیل و فلسطین و تاش 

برای حل اختافات. المیادین

اخبار گزارش

معاون سیاس��ی وزیر خارجه پایان دادن به اش��غال اراضی 
جمهوری آذربایجان و ترک مخاصمه و شروع گفت وگو ها با 
کمک کشورهای تاثیرگذار، کمک کننده و تضمین کننده 
صل��ح را از عناص��ر مهم در طرح ابت��کاری ایران برای حل 

مناقشه قره باغ خواند.
س��یدعباس عراقچی که به منظور انجام سفر منطقه ای به 
منظور حل مناقشه قره باغ و طرح ابتکاری ایران برای حل 
این مناقش��ه و در اولین مقصد این سفر سه شنبه شب در 
رأس هیأتی وارد باکو شد، پس از ورود، بخش هایی از طرح 
ابتکاری جمهوری اسامی ایران برای پایان دادن به مناقشه 

بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را اعام کرد.
فرستاده ویژه جمهوری اسامی ایران در خصوص این سفر 
گفت: این سفر در چارچوب یک سفر دوره ای به آن دسته 
از کش��ور های منطقه که در پای��ان دادن به درگیری های 
اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان تاثیرگذار هس��تند 
صورت می گیرد و هدف اصلی س��فر ارائه ابتکار پیشنهادی 
جمهوری اس��امی ایران برای حل و فص��ل این مخاصمه 
و رس��یدن به صلح پایدار دو کش��ور ارمنستان و جمهوری 

آذربایجان و به تبع آن منطقه است.
وی افزود: چارچوب این طرح ابتکاری آماده شده و در این 
س��فر با مقامات جمهوری آذربایجان به مش��ورت گذاشته 
می ش��ود و این طرح در چند مرحل��ه می تواند اوضاع را به 
یک صلح پایدار برس��اند و به اختاف��ات موجود و البته به 

اشغال جمهوری آذربایجان پایان دهد.
عراقچ��ی موض��وع پایان دادن به اش��غال اراضی جمهوری 
آذربایجان را عنصری مهم در طرح ابتکاری ارائه شده ایران 
برشمرد و اضافه کرد: حقوق اقلیت ها و حقوق بشردوستانه 

هم پایه دیگر این طرح را تشکیل می دهد.
عراقچی گفت: ترک مخاصمه و شروع گفت وگو ها با کمک 
کشور های تاثیرگذار، کمک کننده و تضمین کننده صلح از 

دیگر عناصر این طرح است.

وی افزود: ما در این خصوص با کش��ور های منطقه دیدار و 
مش��ورت خواهیم کرد تا با رایزنی هایی که صورت می گیرد 
این طرح بتواند به نقطه ای برس��د که قابلیت اجرایی شدن 
را داش��ته باشد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین 
از جمهوری اسامی ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان 
دو کشور دوست و همسایه و نزدیک یاد کرد و افزود: روابط 
گرم��ی بین ما وجود دارد و ما هم��واره از تاش جمهوری 
آذربایجان برای آزادس��ازی ش��هرها و مناطق اشغالی اش 
حمایت کرده ای��م و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و 
بقیه کش��ور ها در منطقه و تغییر ناپذیری مرز ها یک اصل 

مهم و خدشه ناپذیر است که باید همچنان حفظ شود.
فرس��تاده ویژه رئی��س جمهور به باکو افزود: ما در گذش��ته 
تاش ه��ای زی��ادی برای صلح در منطق��ه کرده ایم و به این 
تاش ه��ا ادامه می دهیم و امیدواریم که در این س��فر هم با 

دوستان خود در جمهوری آذربایجان بتوانیم به تفاهم برسیم 
که این تفاهم به اجرایی شدن این طرح کمک خواهد کرد.

سید عباس عراقچی دیروز نیز با مقامات جمهوری آذربایجان 
از جمله جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه، خلف حلف اف 
معاون وزیر امور خارجه، حکمت حاجی اف دس��تیار رئیس 
جمهوری آذربایجان و ش��اهین مصطفی یف معاون نخست 

وزیر این کشور دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
عراقچی پ��س از دی��دار و گفت وگو  با مقام��ات جمهوری 
آذربایج��ان به مس��کو و ای��روان و در ادامه به آنکارا س��فر 
خواهد کرد تا به تبیین طرح ابتکاری پیشنهادی جمهوری 

اسامی ایران برای حل مناقشه قره باغ بپردازد.

تکمیلطرحایرانبرایپایانمناقشهقرهباغ
س��فیر اس��بق ایران در آذربایجان در این باره گفت: هدف 

اصلی عراقچی در سفر به کشورهای منطقه اطاع از مسائل 
میدانی اس��ت تا بتواند طرح ای��ران را تکمیل و به طرفین 

ایروان و باکو مطرح کند.
محس��ن پاک آیین در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره سفر عراقچی به کشورهای منطقه، گفت: سفر معاون 
سیاس��ی وزیر امور خارجه به نقاط مرزی ایران، جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان نشان دهنده دیپلماسی فعال ایران 
اس��ت که باید آن را به فال نی��ک گرفت، همچنین در این 
سفرها طرح جمهوری اسامی ایران برای حل مناقشه قره 
ب��اغ هم مطرح می ش��ود، البته هنوز ابعاد آن اعام نش��ده 

است.
او اف��زود: حضور عراقچی به عنوان یک چهره سیاس��ی در 
مرزها و بررس��ی ابعاد مختلف مناقش��ه قره باغ و اطاع از 
میزان احتمال س��رایت این درگی��ری به نقاط مرزی ایران 
یک اقدام خوب به شمار می آید. این سفر عراقچی به دلیل 
مطالعه میدانی که انجام می دهد و اطاع دقیق از واقعیات 

صحنه، بسیار مثمر ثمر است.
او افزود: هدف اصلی عراقچی در  س��فر منطقه ای اطاع از 
مس��ائل میدانی است تا بتواند طرح ایران را تکمیل و به با 

طرفین ایروان و باکو مطرح کند.
س��فیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به تاثیر 
گ��ذاری طرح ایران برای امن ش��دن مرزهای کش��ورمان،  
تصری��ح کرد: در ارتب��اط با مرزهای خودم��ان نباید  زیاد 
نگران باش��یم، چرا که نیروهای مس��لح و مرزی ما در آنجا 
آماده هستند و از مرزها مراقبت می کنند، شواهد هم نشان 
نمی دهد که راکت های شلیک شده به مرزهای کشورمان، 

عمدی باشد.
او افزود: با مقامات ارش��د دو کش��ور جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان هم صحبت شده اس��ت و آنها هم قول دادند، 
طوری عمل کنند که صدمه ای به مرزهای ایران نرسد، در 

عین حال ایران باید هوشیار و مراقب باشد.
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تشریح جزییاتی از طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ از زبان عراقچی

ابتکار عمل ایران برای پایان به یک مناقشه 30 ساله

دیپلماسی فعال ایران در حل مناقشات منطقه ای
س��فیر ایران در روسیه س��فر عراقچی به عنوان فرس��تاده ویژه ایران به 
منطقه را حاکی از دیپلماس��ی فعال جمهوری اس��امی در حل و فصل 
مناقش��ات منطقه ای از طری��ق گفت و گو و راه حل های مس��المت آمیز 
خوان��د. کاظم جالی در توئیتی در خصوص دیپلماس��ی فعال ایران در 

حل و فصل مناقشات منطقه و با اشاره به سفر منطقه ای معاون وزیر امور 
خارجه به باکو، مسکو، ایروان و آنکارا نوشت: سفر عراقچی به عنوان فرستاده 

ویژه جمهوری اسامی ایران به منطقه حاکی از دیپلماسی فعال جمهوری اسامی 
ایران در حل و فصل مناقشات منطقه ای از طریق گفت وگو و راه حل های مسالمت 
آمیز دارد. وی افزود: پیام ایران حفظ هوش��یاری و گس��ترش همکاری منطقه ای 
برای مقابله با توطئه های دش��منانی است که چش��م دیدن وحدت، یکپارچگی و 

تمامیت ارضی کشورهای مستقل این منطقه را ندارند. فارس 

تبادل ۲ جاسوس بازداشتی با آمریکا کذب محض است
وزیر امور خارجه ضمن تکذیب تبادل دو جاس��وس بازداشتی با آمریکا، 
گفت: وزارت خارجه پیش��نهاد مبادله تمامی زندانیان دو طرف )ایران و 

آمریکا( در همه نقاط جهان را داده است.
محم��د جواد ظریف در واکنش به انتش��ار اخب��اری مبنی بر تبادل دو 

جاسوس بازداشتی با آمریکا، گفت: این خبر صد در صد دروغ است.
وی تصریح کرد: ما پیش��نهاد مبادله جامع زندانیان طرفین را دادیم. ما در 

کش��ورهای مختلف به دس��تور آمریکا زندانی داریم و در خود آمریکا هم زندانی 
داری��م، افرادی را نیز در ایاالت متح��ده آمریکا داریم که حتی مدت محکومیت 
غیر قانونی آنها هم تمام شده اما آمریکایی ها مانع برگشت شان به ایران شدند. 
وزیر امور خارجه افزود: بر همین اس��اس پیشنهاد کردیم که تمامی زندانیان دو 
طرف در همه جا مبادله شود و بر روی این موضوع تاکید داریم. صداوسیما 

واکنش ایران به ترور وزیر ورزش دولت نجات ملی یمن 
س��خنگوی وزارت امور خارجه، ترور وزیر ورزش و جوانان دولت نجات 
ملی یمن را محکوم کرد و گفت: این ترور نه تنها اراده و روحیه مردم 
یم��ن را تضعیف نمی کن��د، بلکه حقانیت این مل��ت را بیش از پیش 
نشان می دهد. سعید خطیب زاده ضمن ابراز همدردی با دولت، ملت 

و خانواده این مقام یمنی اظهار داش��ت: بی شک این ترور ناجوانمردانه 
مانند دیگر جنایت های متجاوزان به کش��ور یمن، تنها نشانگر ضعف و به 

بن بست رسیدن تجاوزگران در مقابله با ملت مقاوم و مصمم این کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این ترور نه تنها اراده و روحیه مردم یمن 

را تضعیف نمی کند، بلکه حقانیت این ملت غیور را بیش از پیش نشان می دهد.
حس��ن زید وزیر امور ورزش و جوانان دولت نجات ملی یمن در صنعاء ترور شد 

و به شهادت رسید. تسنیم 

ویترزدرواکاویتحریمهایترامپعلیهایران:

تحریم های جدید می تواند به 
برگ چانه زنی برای بایدن 

تبدیل شود
خبرگزاری رویترز در مقاله ای با اش��اره به تحریم اخیر آمریکا 
علیه چند شرکت و مقام نفتی ایران نوشت که ممکن است که 
تحریم های جدیدی که دولت ترامپ علیه ایران اعمال کرده با 
هدف ممانعت از یک توافق هس��ته ای جدید با ایران در صورت 
پیروزی »جو بایدن« در انتخابات باشد اما این موضوع می تواند 
نتیجه معکوس داش��ته باش��د و باعث پر شدن دست بایدن در 

میز چانه زنی )مذاکره با ایران( شود.
وزارت خزان��ه داری آمری��کا روز دوش��نبه تحریم ه��ای ض��د 
تروریس��می جدیدی را علیه بازیگ��ران کلیدی در بخش نفتی 

ایران اعمال کرد.
 این تحریم ها که تنها چند روز پیش از انتخابات س��وم نوامبر 
)۱۳ آبان( علیه ایران اعمال می ش��ود پس از تحریم های اخیر 

واشنگتن علیه ۱۸ بانک و نهاد مالی ایران بوده است. 
 برخی کارشناسان معتقدند که تحریم های روز دوشنبه دولت 
ترامپ علیه ایران با هدف مشکلتر کردن اقدام بایدن برای لغو 

تحریم ها علیه تهران صورت گرفته است. 
پیت��ر هارل مقام س��ابق وزارت خارجه آمری��کا و از طرفداران 
بایدن با اش��اره به توافق هس��ته ای گفت: این آش��کار به نظر  
می رس��د که یکی از دالیل اولیه اقدام روز دوشنبه تاش برای 
مش��کلتر کردن بازگش��ت دولت بعدی به برجام اس��ت. البته  
بایدن می تواند با دس��تور اجرای��ی تحریم های ترامپ را بردارد 

اما برای این اقدام باید هزینه بپردازد.
هن��ری رم از کارشناس��ان ارش��د در گروه اوراس��یا می گوید: 
تحریم های جدی��د نمی تواند یک مانع قانونی برای برداش��تن 

تحریم ها تحت دولت بایدن ایجاد کند.
رم اضافه کرد که تحریم های جدید علیه ایران می تواند خوراک 
کنگره برای انتقاد از دولت بایدن در صورتی که به دنبال توافق 

جدید با تهران باشد را فراهم کند.
کارشناس��ان می گوین��د ک��ه ای��ن تحریم ه��ا می توان��د روند 
بوروکراتیک و کاغذبازی برای کاهش تحریم ها را افزایش داده 

و تاش های حاشیه ای را سخت تر کند.
کوین بوک از کارشناس��ان یک مرک��ز تحقیقاتی می گوید که 
تحریم های روز دوش��نبه می تواند ب��رای بایدن در زمان نهایی 

کردن توافق با ایران به عنوان یک وثیقه عمل کند.
وی گفت: بایدن می تواند ترامپ را مقصر محدودیت های اعمال 
ش��ده بداند و حتی پیش��نهاد رفع این تحریم ه��ا را به عنوان 

حسن نیت در دوران مذاکره مطرح کند. فارس 

معاون حقوق��ی و امور بین المل��ل وزارت امور خارجه 
ضمن اعام آمادگی ایران برای تسریع مذاکرات سانحه 
هواپیم��ای اوکراینی گفت: درباره مجازات خاطیان این 

پرونده ابهامی وجود ندارد و جدی هستیم.
محس��ن بهاروند با اشاره به دور اخیر مذاکرات با هیات 
اوکراینی اظهارداش��ت: ما سعی می کنیم در هر اقدامی 
که در مورد سانحه هواپیمای اوکراین انجام می دهیم و 
بعد از هر دور از مذاکرات با طرف های خارجی گزارشی 
ب��ه افکار عموم��ی بدهیم تا هم ش��فافیت در مذاکرات 
حفظ ش��ود و هم افکار عمومی در جریان اقداماتی که 

انجام می شود، قرار بگیرد.
وی ب��ا بیان اینکه در این دوره از مذاکرات ما از کلیات 
فاصله گرفتیم و وارد مس��ائل جزئی تر شدیم، گفت: در 
این مرحله مذاکرات را به س��ه کمیته تخصصی فنی و 
حقوقی، مسائل کیفری و کمیته نظامی تقسیم کردیم. 
در این راس��تا ما احساس کردیم نیاز است متخصصین 
نظامی ما و طرف اوکراینی در مورد اینکه این س��امانه 
دفاعی چطور دچار اش��تباه شده، می توانند با همدیگر 

صحبت کنند و ابعاد این موضوع را روشن تر کنند.
مع��اون وزارت ام��ور خارج��ه ادامه داد: بع��د از اینکه 
کمیته ه��ای تخصصی مذاک��رات خود را انج��ام دادند 
روسای هیئت ها بنده و معاون وزارت خارجه اوکراین در 
جلسات حضور پیدا کردیم و بعد از بررسی گزارش هایی 
ک��ه کمیته های فنی تهیه کرده بودند،  تصمیم گرفتیم 

قدمهای بعدی چگونه باشد.
بهاروند در پاسخ به این سوال که روند مذاکرات درباره 
س��انحه چقدر طول می کشد، گفت: بس��تگی به اراده 
طرفی��ن دارد. از جانب ایران ای��ن آمادگی وجود دارد 
که مذاکرات خیلی سریع تر انجام و جمع بندی شود. در 
طرف ه��ای مقابل به جز کان��ادا فکر می کنیم- نه با آن 
س��رعتی که ما انتظار داریم- ولی بقیه کشورها هم بعد 
از ط��ی مراحلی آمادگی دارند که مذاکرات با س��رعت 

بیشتری پیش برود.
 ای��ن دیپلمات ارش��د کش��ورمان در م��ورد پرداخت 
خسارت به جان باختگان گفت: کمیته حقوقی ما آماده 
ب��ود که وارد بحث پرداخت خس��ارت ب��ه خانواده های 
جانباختگان ش��ده و درباره آن مذاکره کند ولی طرف 
اوکراینی فعا آمادگی نداش��ت وارد این موضوع شود. 
فکر می کنم طرف کانادایی هم ظاهرا تمایلی ندارد که 

فع��ا وارد مذاکره درباره جان باختگان ش��ود. هر چند 
خیل��ی از اینها اتباع خود ما هس��تند و م��ا می توانیم 

خودمان در این مورد تصمیم بگیریم.
وی درباره خسارت هواپیمای اوکراینی هم گفت: طرف 
اوکراین��ی در مورد پرداخت خس��ارت هواپیما مطالبات 
دیگری می کند که ما ندیدیم در رویه های بین المللی در 
مورد آن بخش ها صحبتی شده باشد. در واقع رویه بین 
المللی از درخواست های طرف اوکراینی حمایت نمی کند 
ولی باب مذاکره را نبس��تیم و در حال مذاکره هستیم و 

زمانی که به نتیجه برسیم، اعام خواهیم کرد.
معاون حقوق��ی و امور بین المل��ل وزارت امور خارجه 
همچنین گفت: در مورد جبران خس��ارت خانواده های 
افرادی که متاسفانه جان خود را از دست داده اند ایران 
آمادگ��ی دارد بافاصله در این مورد گفت و گو و مبالغ 
مورد توافق را پرداخت نماید. متاس��فانه در این دور از 
مذاکرات ط��رف اوکراینی آمادگی ورود به این بحث را 
نداش��ت و کش��وری مثل کانادا با انگیزه های سیاسی 
و یکجانبه خودش مایل نیس��ت که خسارت خانواده ها 

پرداخت شود تا این موضوع مطول شود.
بهاروند در پاسخ به این سوال که  آیا در زمینه خسارت 
به عدد و رقم مش��خصی رسیده اید، گفت: هنوز به عدد 
و رقم��ی درباره خس��ارت و غرامت ها نرس��یده ایم ولی 
می توانی��م در مورد معیار صحبت کنیم. معیار پرداخت 
برای ایران اس��ناد بین المللی و کنوانسیون هایی است 
ک��ه ما عضو هس��تیم- با در نظر گرفت��ن عرف و رویه 
بی��ن المللی - ب��ه نحوی که پرداخت ب��ه خانواده های 

جانباختگان حتی االمکان "منصفانه" باشد.
 این دیپلمات ارش��د کش��ورمان درب��اره نقش آفرینی 
احتمالی نهادها و س��ازمان های بین المللی مانند ایکائو 
در فراین��د مذاکرات بویژه بع��د از بازخوانی جعبه های 
سیاه هواپیما در فرانسه گفت: در مورد جعبه های سیاه 
هواپیما هی��چ ابهامی وجود ندارد. بررس��ی جعبه های 
س��یاه یک مقدار به خاطر کرون��ا و یک مقدار به خاطر 
کن��دی ط��رف اوکراینی با تاخیر مواجه ش��د. در عین 
ح��ال برای اینکه ش��فافیت در مورد جعبه های س��یاه 
حفظ شود از نمایندگان همه کشورها حتی کشورهایی 
که اتباع ش��ان هم در این هواپیما نبودند، ولی به نحوی 

ارتباط با هواپیما داشتند، دعوت کردیم.
 وی افزود: متخصصینی از آمریکا، کانادا، انگلیس و خود 

اوکراین و همه کش��ورهایی که مای��ل بودند، در محلی 
که قرار بود اطاعات جعبه سیاه استخراج شود، مستقر 
ش��دند و به طور ش��فاف جعبه های س��یاه را به بخش 
بررسی س��وانح فرانس��ه دادیم به طور شفاف خوانده و 
صداها ضبط و پیاده و اطاعات جعبه سیاه و همچنین 
گراف ها به س��ی دی منتقل ش��د و در مقابل همه اینها 
و با مشارکت ش��ان اطاعات تجزیه و تحلیل و استخراج 
ش��د.  بهاروند ادامه داد: اما اینکه سازمان ها کی در این 
موضوع درگیر می شوند، زمانی هست که گزارش فنی ما 
منتشر شده و در اختیار کشورهای ذیربط قرار می گیرد. 
آنها می توانند نظراتش��ان را درباره گزارشی که ما تهیه 
کردیم، بدهند و بگویند که یک بخش��ی از آن اضافه یا 
کم ش��ود. اگر سوالی داشته باش��ند، مجدداً سواالت و 
نظرات به تیم بررسی سوانح ایرانی برمی گردد و تیم ما 
هم به این سواالت جواب می دهد. بعد از آن توصیه هایی 
می کنن��د که چه کار کنیم از این به بعد چنین اتفاقاتی 

در مورد هواپیمایی کشوری رخ ندهد.

گزارشس���انحهزنجیرهعللمنجربهسانحهرا
بیانمیکند

مع��اون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در 
پاسخ به این سوال که گزارش سانحه هواپیما حاوی چه 
اطاعاتی است، گفت: این گزارش درباره چگونگی وقوع 
این س��انحه است. یعنی دالیل و زنجیره عللی که باعث 
یک حادثه می ش��ود باید در این گزارش بیاید و بعد در 
اختیار متخصصین خارجی قرار می گیرد. البته هر کسی 
بخواه��د می تواند آن را بخواند و زنجیره علل را در کنار 

هم می گذارد و می بیند که چه اتفاقی افتاده است.
 وی با بیان اینکه این گزارش توسط تیم بررسی سوانح 
در ایران آماده و نگارش ش��ده، گف��ت: گزارش حاوی 
عکس ه��ا و مجموع��ه دالیلی اس��ت که منج��ر به این 
اتفاق ش��ده اس��ت. ارائه این گزارش ها مسئله طبیعی 
در هواپیمایی کشوری است و باید این گزارش زنجیره 
علت ها را بیان کند و مش��خص شود چه اتفاقی افتاده 
اس��ت این گزارش نه یک مسئله سیاسی و نه یک نهاد 
سیاس��ی در آن درگیر اس��ت، فقط و فقط یک مسئله 

تخصصی است.
بهاروند اظهارداش��ت: گزارش باید مستقل و بی طرفانه 
انجام ش��ود، هیچ نهادی در ایران سعی نکرده یا حتی 
فکر هم نکرده اس��ت که در گزارش تیم بررسی سوانح 
دخال��ت بکند. آنها مس��تقل و بی ط��رف بودند و طبق 
تخصص��ی که دارن��د آن را تهی��ه کردند و ح��اال باید 
درخواس��ت کنیم که گزارش را س��ریعتر ترجمه کرده 

و منتشر کنند. ایرنا 

بهاروند:

ایران آماده تسریع مذاکرات درباره هواپیمای اوکراینی است


