تکرار زیادهگویی انگلیسیها
وزیر امور خارجه انگلیس بازگردانده ش��دن احتمال��ی نازنین زاغری به
زندان را موجب تغییر در روابط ایران و انگلیس دانست .دومینیک راب
درباره نازنین زاغری ش��هروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی که در ایران
زندانی اس��ت ،گفت که اگر او پس از جلسه استماع دادگاهی که امروز
برگزار خواهد شد دوباره به زندان بازگردانده شود ،روابط انگلیس و ایران
تغییر بنیادینی کرده و با عملکرد تهران «خراب می شود».
زاغری که اکنون در حبس خانگی به س��ر می برد ،در س��ال  ۲۰۱۶در ایران به
اتهام جاسوسی بازداشت شده و به زندان رفت .وزیر خارجه انگلیس ادامه داد :ما
به وضوح گفتهایم که می خواهیم روابط ایران و انگلیس را بر مبنای بهتری قرار
دهیم .راب گفت که به تهران هش��دار داده شده است که هیچ اقدامی برای آغاز
روندی جدید علیه زاغری نباید اتفاق بیافتد.

دوشنبه  12آبان  1399شماره 5440

ایران خاورمیانه را صاحب میشود
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه تمام کشورها خواستار شکست خوردن
وی در انتخابات ریاستجمهوری هستند ،مدعی شد اگر رقیب دموکرات
وی در انتخابات پیروز ش��ود ،چین آمریکا را تصاح��ب کرده و ایران نیز
صاحب غرب آسیا میشود« .دونالد ترامپ» در ادامه کارزار تبلیغاتی خود
برای انتخابات ریاستجمهوری روز سهشنبه در این کشور ،بار دیگر سعی
کرد با مطرح کردن ادعاهای بیاس��اس« ،جو بایدن» رقیب دموکرات خود را
تضعیف کند .ترامپ طی سخنرانی در جمع هواداران خود در پنسیلوانیا ،مدعی شد:
«اگر بایدن [در انتخابات پیروز شود] ،چین آمریکا را تصاحب میکند و ایران و اخوان
[المس��لمین] نیز خاورمیانه را صاحب میش��وند».وی در ادامه ادعاهای خود افزود:
«چین میخواهد من کنار بروم .ایران میخواهد من کنار بروم .آلمان میخواهد من
کنار بروم ،همه آنها میخواهند من کنار بروم ،اما ما اکنون اینجا هستیم ،نه؟»

همکاری تهران –صنعا برای ریشه کنی تروریسم
س��فیر ای��ران در یمن ضمن محکوم کردن ترور وزی��ر ورزش و جوانان
دولت نجات ملی تصریح کرد ،با همکاری صنعاء برای ریش��هکن کردن
تروریس��م تالش میشود« .حسن ایرلو» سفیر ایران در یمن در صفحه
توییتر خود ترور «حس��ن زید» وزیر ورزش و جوانان دولت نجات ملی
یمن را محکوم کرد.وی نوشت :وزارت خارجه ایران ترور حسن زید وزیر
ورزش و جوان��ان یمن را به ش��دت محکوم میکند و ب��ا دولت یمن برای
گسترش امنیت ،صلح و ریشهکن کردن تروریسم کار خواهیم کرد .خبر دیگر از
روابط تهران-صنعا آنکه سفیر یمن در تهران بازگشایی سفارت جمهوری اسالمی
ای��ران در صنعا را گامی برای تقویت روابط بین دو کش��ور قلمداد کرد«.ابراهیم
محم��د الدیلمی» در مصاحبه ب��ا العالم ابراز امیدواری کرده که این اقدام تهران
دیگر کشورها را برای بازگشایی سفارت خود در صنعا ترغیب کند.

دیپلماسی
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گزارش
 13آبان مصادف با روزی اس��ت که دانش��جویان پیرو خط
امام (ره) اقدام به تسخیر النه جاسوسی کردند که در کنار
شکسته شکن هیمنه آمریکا ،زمینه ساز حرکت جهانی ضد
امپریالیس��م شد که صف آرایی ملتها در برابر نظام سلطه
را به همراه داشته است.
روز  13آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با اس��تکبار
نامگذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران
اس��ت که در س��ه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل
این روز را در تاریخ کش��ور به عنوان روزی به یادماندنی به
ثبت رسانده است .تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در 13
آب��ان  13 ،1343آبان  1357که روز دانشآموز نام گرفت
و تس��خیر النه جاسوسی در  13آبان  1358عنوان این سه
واقعه تاریخی است که نمیتوان هیچ یک را از نظر اهمیت
نس��بت به دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام در دوره
وق��وع تاثیر گذاری خاص خود را داش��ته و ش��رایط را به
نحوی تغییر دادهاند.
در همین چارچوب سفیر اسبق ایران در باکو با بیان اینکه
تس��خیر النه جاسوس��ی هیمنه آمریکا را شکس��ت و قطع
رابط��ه آمریکا طلیعهای ب��رای خودکفایی ایران بود ،گفت:
ای��ن رخ��داد این ب��اور را در دنی��ا ایجاد کرد ک��ه حتی با
دستهای خالی هم می توان با قدرتهای بزرگ جنگید.
«محسن پاک آیین» سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران
در جمه��وری آذربایج��ان ،تایلند و زامبی��ا در گفتوگو با
فارس ،درباره س��الگرد  ۱۳آبان و تس��خیر النه جاسوسی
عنوان کرد :تس��خیر النه جاسوس��ی آمری��کا از دید منافع
ملی ما این موضوع را ثابت کرد که ایران کش��وری مستقل
اس��ت و ش��عار نه ش��رقی نه غربی ،فقط یک شعار بر روی
کاغذ نیست و چنانچه مصالح نظام ایجاب کند و تهدیداتی
از س��وی قدرتهای بزرگ حتی آمری��کا علیه ایران وجود
داش��ته باش��د ،مردم مقاومت کرده و حتی سفارت و النه
جاسوس��ی یک کشور را تس��خیر میکنند .پس از آن بود
که دنیا روی ایران حساب باز کرد و استقالل ما را در عین
حالی که به رس��میت شناخته شده بود ،مورد تایید مجدد
قرار داد .وی با اشاره به یکی از شعارهای اول انقالب مبنی
ب��ر اینکه ما انق�لاب خود را صادر میکنی��م ،گفت :صدور
انقالب به معنی لشکرکشی به کشورهای دیگر و یا تمسک
به نیروهای مسلح و غیرمتعارف نیست ،بلکه صدور انقالب
به معنی انتقال پیام ایران به کشورهای دیگر بود.
این دیپلمات پیش��ین جمهوری اس�لامی ایران افزود :پیام
تسخیر النه جاسوس��ی این بود که حاکمیت ملی کشورها
اصالت دارد و از اهمیت برخوردار اس��ت و هر کشوری باید
بر اس��تقالل خود پابفشارد و اجازه ندهد قدرتهای بزرگ
در این کشور به دنبال تامین مطامع خود و دخالت در امور
داخلی آنها و یا تغییر نظام باشند.
پاک آیین اضافه کرد :این پیام خیلی مهمی بود که به نظر
من صادر ش��د و دنیا فهمید ک��ه میتواند در مقابل آمریکا
بایستد و بعد از این اتفاق در هر جای دنیا که یک نهضت و
اقدام عدالت خواهانه علیه استبداد و یا استکبار و استعمار
داخلی ایجاد ش��د ،به نحوی از انقالب اسالمی ایران و این
روحی��ه استکبارس��تیزی ایران الهام گرفته ب��ود.وی ادامه
داد :ام��روز در آمریکای التین که در کنار آمریکا قرار دارد

اخبار

نگاهی بر تسخیر النه جاسوسی و پیامدهای بینالمللی آن

شکستنهیمنهآمریکا،مقدمهای
بر حرکت جهانی ضد امپریالیسم

شاهدید کشورهایی مثل دومینیکن ،پاناما و السالوادور که
س��الها تحت حمایت و قدرت آمریکا بودند ،با تایوان قطع
رابطه کرده و با چین رابطه برقرار میکنند ،س��ه کش��وری
که شاید جمعیت کل آنها دو میلیون نفر نشود و در معرض
تهدید آمریکا هس��تند ولی مقابل آمریکا میایس��تند و با
چین رابطه برقرار کرده و از دستور کاخ سفید برای داشتن
رابطه با تایوان سرپیچی میکنند.
به باور این دیپلمات پیش��ین ایران��ی اینها برگرفته از نگاه
اس��تقالل خواهی کش��ورها ،اصالت حاکمیت ملی کشورها
است و جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ایران و حوادثی
از قبیل تس��خیر النه جاسوس��ی به این حرکت اس��تقالل
خواه��ی و مقابله با یکجانبه گرایی س��رعت بخش��ید.پاک
آیین اضافه کرد :تس��خیر النه جاسوس��ی هیمنه آمریکا را
شکس��ت و در دنی��ا این باور را ایجاد ک��رد که میتوانند با
قدرته��ای بزرگ بجنگند حتی با دس��تهای خالی .پاک
آیی��ن همچنین گفت :ام��روز هم در جریان کرونا ش��اهد
هس��تید که برای واردات دارو با تحریم مواجهیم ،فرزندان
این آب و خاک متاس��فانه در بیمارستانها از بین میروند،
ب��ه خاطر اینکه م��ا نمیتوانیم به خاطر تحری��م دارو وارد
کنیم و این اوج خصومت و س��فاکی آمریکا نسبت به ملت
ایران است.
وی اف��زود :به اعتق��اد من این قطع رابط��ه آمریکا با ایران

عضو شورای روابط بین اقوام روسیه تاکید کرد

طرح ایران فرصت واقعی برای پایان مناقشه قرهباغ
عضو ش��ورای روابط بین اقوام روسیه که زیر نظر والدیمیر
پوتی��ن رئیسجمهوری این کش��ور فعالیت میکند ،گفت:
طرح ایران برای حل مناقش��ه ق��ره باغ فرصت واقعی برای
حل و فصل مسالمت آمیز این بحران بوجود می آورد.
«اسماعیل شعبانف»  ،با اشاره به سفر سید عباس عراقچی
معاون سیاس��ی وزارت ام��ور خارجه ایران به کش��ورهای
جمهوری آذربایجان ،روسیه ،ارمنستان و ترکیه گفت :این
ماموریت بس��یار جالب و مهم و برای دو کشور ارمنستان و
جمهوری آذربایجان سودمند است.
وی ب��ا وزین خواندن طرح صلح ایران برای پایان مناقش��ه
قره باغ اظهار داش��ت :باید به این واقعیت توجه داشت که
هرگونه میانجی گری در مورد قره باغ تاکنون نتیجه نداده
است.ش��عبانف خاطرنشان کرد که معاون وزیر امور خارجه
ایران مواضع این کشور را در قالب طرح صلح با طرف های
مناقشه هماهنگ کرد.
وی تصریح کرد که ایران در نزدیکی منطقه مناقشه قره باغ
قرار دارد و از وضعیت این مناقشه اطالع دارد.
مق��ام روس با بیان اینک��ه ابتکار پیش��نهادی ایران جالب
اس��ت ،اظهار کرد :در این طرح حقوق س��اکنان محلی قره
باغ نیز مورد توجه قرار می گیرد .به گفته ش��عبانف ،بدون
توجه به حقوق س��اکنان بومی قره باغ ،حل و فصل عادالنه
این مناقش��ه ممکن نیس��ت .اگر می خواهی��م صلح پایدار
برقرار ش��ود موضوعاتی که عراقچی مطرح کرد مهم و قابل
توجه اس��ت و در پش��ت میز مذاکره باید مطرح ش��ود.وی
ادام��ه داد :مذاکرات عراقچی با مق��ام های روس مهم بود

و باک��و و ایروان بای��د این واقعی��ت را درک کنند.به گفته
شعبانف ،اگر غالبا می گوییم که تمامیت ارضی کشور باید
حفظ ش��ود این واقعیت را نی��ز نباید از یاد برد که حقوق
مردم نیز باید رعایت شود.
وی خاطرنش��ان کرد :اگر کش��ورها حقوق انسانها را بطور
کامل رعایت می کردند احساس��ات شدید ملی گرایانه (در
منطق��ه قره باغ) باال نمی گرف��ت و وضعیت به اینجا نمی
انجامید.مقام روس تصریح کرد :ایران و روسیه باید به حل
مساله قره باغ بپردازند و نباید به کشور ثالث اجازه ورود به
این مس��اله را بدهند .وی در پاسخ به سوالی در مورد نقش
احتمالی ترکیه در حل مس��اله قره باغ اظهار داشت :نقش
ترکیه در این مس��اله باید باتوجه به عضویت آنکارا در ناتو
م��ورد توجه قرار گیرد .ش��عبانف گفت :پیمان ناتو همواره
نقش بی ثبات کننده داش��ته اس��ت و برای این س��ازمان،
مساله قره باغ ابزاری برای بی ثبات کردن منطقه است.
س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه ایران
هفته گذش��ته در چارچوب تالش های ایران برای میانجی
گ��ری در مس��اله قره باغ و تبیین طرح ته��ران برای پایان
جن��گ و خونریزی در این منطقه به کش��ورهای جمهوری
آذربایج��ان ،روس��یه ،ارمنس��تان و ترکی��ه س��فر ک��رد.
درگیریه��ای نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و
ارمنستان  ۶مهر ماه گذشته آغاز شده است و برغم این که
با دخالت میانجیگران بینالمللی س��ه بار توافق آتش بس
میان طرفین حاصل ش��ده ،این درگیریها بیش از یک ماه
است همچنان با شدت ادامه دارد.

ی��ک طلیعهای بود برای خودکفای��ی ایران و البته تا زمانی
خودکفایی در حوزه اقتصادی به نتیجه نرس��د ،نمیتوانیم
آن را خودکفایی بنامیم .امروز ما در مس��یری هس��تیم که
میتوانیم بگوییم وابس��تگی خود را به درآمدهای نفتی به
حداقل رس��اندیم و در حوزههای تولید علیرغم مش��کالت
قدمهای بزرگی برداشته شده و آینده انقالب بدون آمریکا
نیز آینده روشنی است.
مقدمهای برای حرکت جهانی ضد آمریکا

در همی��ن حال تحلیلگر دیگر مس��ائل بینالملل  ۱۳آبان
را مقدم��های برای حرکت جهانی ضد آمریکایی برش��مرد
و گفت :بعد از آن یک نگرش جهانی ضد آمریکایی ش��کل
گرف��ت که این پیام را به کش��ورها و ملتهای مختلف داد
که میشود در برابر آمریکا ایستاد.
محمد صادق کوش��کی کارش��ناس مس��ائل بینالملل در
گفتوگو با فارس درباره  ۱۳آبان و تس��خیر النه جاسوسی
و تاثی��ر آن ب��ر وجهه آمری��کا در عرص��ه بینالملل عنوان
کرد :اولین بار بود که ملتی به طور رس��می و علنی جلوی
آمریکا ایس��تاد و نش��ان داد اگر اراده ملی ب��رای مقابله با
آمریکا باشد ،آمریکا به تعبیر حضرت امام (ره) هیچ غلطی
نمیتواند بکند.
وی اضافه کرد :آمریکاییها انواع تهدیدات را توس��ط کارتر

الزم به ذکر است«نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان
با انتش��ار ویدئوی��ی در صفحه فیس بوک خ��ود ،بار دیگر
مدعی ش��د که ایروان دالیل قطعی از انتقال عناصر مسلح
سوری به جمهوری آذربایجان در دست دارد.
به نوش��ته وبگاه روسیا الیوم ،او گفت که ترکیه این عناصر
مس��لح را به جنگ قرهباغ اع��زام کرده و در ویدئویی که او
منتشر کرده است ،ادعا شده که سربازان دولت خودخوانده
قرهباغ کوهس��تانی ،یک عنصر مسلح س��وری را بازداشت
کردهاند.پاشینیان افزود« :دالیل کاملی وجود دارد که نشان
میدهد ،هزاران مزدور س��وری ،مسلح شده و به سپس به
ترکیه و از آنجا به جمهوری آذربایجان برای مشارکت در
درگیریهای قرهباغ اعزام شدهاند».نخس��توزیر ارمنستان
س��پس مدعی ش��د که این اس��ناد همچنین به وجود یک
ش��بکه جنایی بینالمللی اش��اره دارد.این ب��رای اولین بار
نیست که ارمنستان به حضور عناصر مسلح سوری در جنگ
قرهباغ اش��اره دارد .کشورهای روسیه و فرانسه نیز پیش از
این چنین س��خنی را تکرار کرده بودند .ادعایی که بارها با
تکذیب قاطع ترکیه و همچنین دولت جمهوری آذربایجان
مواجه شده است .درگیریها در قرهباغ کوهستانی از ششم
مهر ماه آغاز ش��ده و همچنان علیرغم سه دوره آتشبس
ادامه دارد.
از س��وی دیگر "الهام علی اف" رییس جمهوری آذربایجان
در دیدار "مولود چ��اوش اوغلی" وزیر خارجه ترکیه با وی
تاکید کرد که باکو خواهان حل مس��اله "قره باغ" از طریق
مذاکره اس��ت .وی اب��راز امیدواری کرد ک��ه این درگیریها
طوالنی نش��ود .علی اف سفر چاوش اوغلی به باکو را نشانه
همبستگی ترکیه و جمهوری آذربایجان عنوان کرد و گفت:
آنکارا از ابتدای درگیریه��ای نظامی جمهوری آذربایجان
و ارمنس��تان در کنار کش��ور ما قرار گرفت��ه و کمکهای
سیاسی و معنوی آن همچنان ادامه دارد .رییس جمهوری

رئیس جمهور وقت این کشور انجام دادند برای اینکه ملت
ای��ران را وادار کنند از خواس��تههای خود در تس��خیر النه
جاسوس��ی کوتاه بیاید و این اتفاق نیفت��اد .نگاه هماهنگ
مردم و رهبری انقالب این بود که آمریکاییها باید اعتراف
کنن��د به حقوق مل��ت ایران و پاس��خگوی مطالبات مردم
در ماجرای  ۱۳آبان باش��ند و اگر چنین نباش��د ،ما هم در
براب��ر آمریکا کوتاه نخواهیم آم��د و آمریکا هم هیچ غلطی
نمیتواند بکند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل بیان کرد :علیرغم تهدیدهای
نظامی و حرکتهای تحریم که عمال از آن مقطع آغاز شد،
ولی آمریکاییها نتوانس��تند اقدام خاصی علیه مردم ایران
صورت بدهند به نحوی که مردم از حرکت خود و  ۱۳آبان
پشیمان ش��وند ،بلکه در طی این س��الها بعد از  ۱۳آبان
هر روز مقابل النه جاسوس��ی و همچنین در نقاط مختلف
کش��ور تظاهرات برگزار و از این حرک��ت حمایت کردند و
آمریکا را به مبارزه طلبیدند.
کوش��کی ادامه داد :نتیجه این ش��د که یک نگرش جهانی
ضد آمریکایی از آنجا شکل گرفت که این پیام را به کشورها
و ملتهای مختلف داد که میش��ود در برابر آمریکا مقابله
و ایس��تادگی کرد و اگر یک ملت بخواهد برای احقاق حق
خود چنین کند ،آمریکاییها نمیتوانند کاری کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود :از آنجا این پیام مقابله
با آمریکا شکل گرفت و بعد از آن ما شاهد بودیم در ژاپن،
ک��ره جنوبی و به تدریج در نقاط مختلف دنیا پرچم آمریکا
به نشانه اعتراض به ستمگری حاکمیت این کشور سوزانده
ش��د؛ این مقدمهای برای حرکت جهانی ضد آمریکایی شد
که امروز هم در خود آمریکا ش��اهد س��وزانده شدن پرچم
آمریکا هستیم.وی عنوان کرد :اگر در  ۱۳آبان سال ۱۳۵۸
ای��ن حرکت آغاز ش��د ،ام��روز بعد از  ۴۱س��ال خود ملت
آمریکا نیز این پیام را گرفتهاند و پرچمش��ان را به نش��انه
اعتراض به حاکمیت ستمگر میسوزانند و به همین خاطر
ام��ام (ره) ماجرای  ۱۳آبان را انقالب ب��زرگ تر از انقالب
اول نامیدند.
کوشکی درباره تاثیر  ۱۳آبان بر مناسبات ایران و آمریکا نیز
بی��ان کرد :اگر ماجرای  ۱۳آبان رخ نمیداد ،آمریکاییها با
شکل گیری یک ایران مستقل و قدرتمند در منطقه خلیج
فارس به شدت مخالف بودند .اگر در  ۴۰سال گذشته یک
کلمه علیه آمریکا و اس��رائیل سخن نمیگفتیم ،ولی تالش
میکردیم به یک کشور قدرتمند ،توانمند و مستقل تبدیل
شویم ،باز هم آمریکاییها همان رفتاری را با میکردند که
امروز کردند.
به گفته وی کسانی که میگویند آمریکاییها به خاطر ۱۳
آبان با ما دش��منی کردند ،نش��انگر جهل تاریخی آنهاست.
کوشکی با بیان اینکه آمریکا  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲جلوی اراده
ملی مردم ایستاد ،پرسید :مگر در آن مقطع کسی سفارت
آمریکا را اش��غال کرده بود؟وی افزود :کشورهای دیگر نیز
همین اس��ت .بس��یاری از کش��ورها هس��تند که با آمریکا
چالش دارند ،ولی ملت آنها س��راغ س��فارت آمریکا نرفتند
و این نکته که این حرکت  ۱۳آبان موجب دشمنی آمریکا
با مردم ایران ش��د ،فقط ناش��ی از جه��ل تاریخی گوینده
عبارت است.

آذربایج��ان عملی��ات نظام��ی این کش��ور در ق��ره باغ را
موفقیتآمیز خواند و افزود :تا به حال بسیاری از روستاها،
ش��هرها و دیگر مناطق مس��کونی از جمله شهرس��تانهای
"فضولی  ،جبرایل  ،زنگیالن و قبادلی" از اش��غال نیروهای
ارمنی آزاد شدهاند.
در همی��ن حال رئیس اداره امور بی��ن الملل حزب لیبرال
دموکرات روسیه گفت :طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ
می تواند گرهگش��ا باشد«.گنادی آودییف» رایزن فرهنگی
وقت اتحاد جماهیر شوروی در ایران و استاد انستیتو تمدن
جهانی مس��کو افزود :ایران یک بازیگر مهم در منطقه است
و طرح پیش��نهادی این کشور برای مناقش��ه قره باغ قابل
تام��ل و اجرایی اس��ت.این کارش��ناس روس ادامه داد که
ایران طرح پایان مناقش��ه در قره باغ را برای اهداف انسان
دوستانه ارائه کرده است و می خواهد جنگ و خونریزی در
این منطقه پایان بیابد و صلح برقرار شود.
آودیی��ف گفت :ایران ب��رای امنیت منطق��ه قفقاز جنوبی
احساس مس��ئولیت می کند و تالش میانجی گرانه تهران
نیز در همین راستا ارائه شده است .به گفته آودییف ،از هر
شانس و امکان موجود برای توقف جنگ در قره باغ که هر
روز دهها نفر در آن کشته و خرابی های زیاد ببار می آورد
باید اس��تفاده کرد .کارش��ناس روس در ادامه خاطرنشان
کرد :ایران بازیگر مس��وولی اس��ت که تم��ام تالش خود را
برای جلوگیری از نفوذ بیگان��گان در منطقه قفقاز ،دریای
خزر و مناطق دیگ��ر پیرامونی خود بکار می گیرد .رئیس
اداره امور بین الملل حزب لیبرال دموکرات روسیه با اشاره
به ضرورت همکاری مسکو و تهران در مساله قره باغ و سایر
امور امنیتی اظهار داشت :همکاری های ایران و روسیه باید
برای تامین امنیت منطق��ه تمرکز یابد و دیدارها و رایزنی
های مقام های دو کشور حاکی از توجه کافی مسووالن دو
کشور به این امر مهم است .ایرنا

تداوم پیگیریهای یک پرونده

روابط عمومی وزارت خارجه اعالم کرد که پیگیریها
برای تس��هیل انتقال پیکرهای خانواده ایرانی غرق
ش��ده در کان��ال مان��ش ادام��ه دارد و گزارشهای
منتشر ش��ده در برخی رس��انهها در این باره تایید
نمیشود .روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری
اس�لامی ایران با انتشار اطالعیهای با اشاره به برخی
اخبار منتش��ر ش��ده در خصوص انتق��ال پیکرهای
خانواده ایرانی که س��ه روز قبل در کانال مانش غرق
شدند ،اعالم کرد :اداره کل امور کنسولی و نمایندگی
جمه��وری اس�لامی ای��ران در پاریس از نخس��تین
لحظ��ات این حادثه دلخراش ،پیگی��ر انجام اقدامات
الزم برای تسهیل انتقال قربانیان این حادثه به ایران
هس��تند و این پیگیریها کماکان ادامه دارد.در این
اطالعیه همچنین آمده است :گزارشهایی که در این
خصوص از برخی رسانهها منتشر شده اصالت نداشته
و تایید نمیشود .بدیهی اس��ت مرجع رسمی اعالم
اخبار وزارت امور خارجه مرکز دیپلماس��ی عمومی و
رسانهای میباشد.خانواده  ۵نفره اهل روستای گلینه
از توابع سردش��ت آذربایجان غربی در حالی که قصد
داشتند به همراه پناهجویان دیگری از طریق دریا ،از
فرانس��ه به بریتانیا برسند و در این کشور درخواست
پناهندگی بدهند ،پس از آنکه قایق آنها دچار حادثه
شد ،در کانال مانش غرق شدند.

استقبال ابتکار ایران در حل
مناقشه قرهباغ

مشاور رئیس منطقه قرهباغ از حضور ایران در روند حل
مناقشه قرهباغ استقبال کرد و آن را سازنده دانست.
«داوی��ت بابایان» مش��اور رئیس منطق��ه قره باغ
در مصاحب��های گفت از ورود ای��ران به روند حل
مناقش��ه قره باغ اس��تقبال میکنیم.او در مصاحبه
با اس��پوتنیک افزود :ایران هم��واره موضع متوازنی
در مناقش��ه قره باغ داش��ته اس��ت و بر این اساس
از تالشهای این کش��ور در جه��ت برقراری صلح
حمایت میکنی��م .ایران نقش مهم��ی در تحکیم
ثبات و امنیت منطقه ایفا میکند.بابایان با اش��اره
به س��فر عباس عراقچی فرس��تاده ویژه جمهوری
اسالمی ایران به ارمنس��تان و دیگر کشورها گفت:
هر گفتگویی میتواند در پیش��رفت روند مسالمت
آمیز حل مناقش��ه قره ب��اغ موثر باش��د.او تصریح
کرد :در ش��رایط بحرانی کنونی تالشهای ایران در
جهت حفظ ثبات و امنیت منطقه قفقاز کامال قابل
درک و ستودنی است.مشاور رئیس منطقه قره باغ
همچنین از احتمال ایجاد یک ائتالف منطقهای در
جهت حل مناقشه قره باغ با حضور ایران به موازات
گروه مینسک سخن گفت .باشگاه خبرنگاران

تقویت همکاریهای اقتصادی بوسنی
با ایران

رئیس مجلس اقوام بوس��نی در دیدار س��فیر ایران
ب��ر تقویت هر چه بیش��تر همکاریه��ای اقتصادی
دو کش��ور و افزای��ش ارتباط فع��االن اقتصادی در
حوزهه��ای مختل��ف از جمله گردش��گری ،حمل و
نق��ل و مخابرات تأکید کرد .رضا قلیچ خان س��فیر
جمه��وری اس�لامی ایران در س��ارایوو ب��ا «نیکوال
ش��پریچ» رئیس مجلس اقوام بوس��نی و هرزگوین
دیدار و گفتوگو کرد.رئیس مجلس اقوام بوس��نی
و هرزگوین در دیدار با س��فیر جدید کش��ورمان در
سارایوو ،با یادآوری خاطرات خود از سفر به تهران و
اصفهان ،ایران را کش��وری با فرهنگ غنی و مردمی
مهربان توصیف و بر گس��ترش روابط و همکاری با
ایران تاکید کرد .ش��پریچ با اشاره به اراده مقامات
پارلمانی دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر روابط
افزود :انتظار داریم که روابط دو کشور بیش از پیش
در همه زمینهها گسترش یابد.رضا قلیچ خان سفیر
جمهوری اس�لامی ایران روابط پارلمانی را از ارکان
اساسی در روابط بین دو کشور برشمرد و تاکید کرد
که دیدار روسای مجالس و تبادل گروههای دوستی
پارلمانی از موضوعاتی اس��ت که جمهوری اسالمی
ایران آماده همکاری و توسعه آن است .فارس

تقدیر از مهربانی مردم ایران

س��فیر اتریش در تهران با انتشار پیامی توییتری یاد
حمایت مردم ایران از اسیران و آوارگان اروپایی جنگ
جهانی اول را گرامی داش��ت .اش��تفان شولتز ،سفیر
اتری��ش در ایران به یادبود حمایت ایران از اس��یران و
آوارگان جنگی اروپ��ا پس از جنگ جهانی اول و پناه
دادن ب��ه آن ه��ا در صفحه توییترش نوش��ت :امروز
اس��لواکی ،جمهوری چک ،مجارس��تان ،لهستان و
اتریش به اتفاق هم به یاد اسرای جنگی بیمار و مجروح
جنگ جهانی اول هستند که مردم ایران با مهربانی به
آن ها کمک کرده و پناهی امن دادند .ایسنا

