
 چهره  پنهان گرسنگی 
در ثروتمندترین کشور جهان

یک شبکه رادیویی مســتقر در واشنگتن دی سی، 
در گزارشی تفصیلی به افزایش فقر و گرسنگی در 

پایتخت ثروتمندترین کشور دنیا پرداخت.
رادیــو ان پی آر  که دفتر مرکزی آن در واشــنگتن 
مستقر اســت، گزارش خود را اینطور آغاز می کند: 
هیتــر توماس، شــهروند آمریکایــی می تواند تک 
تک تراژدی هایی که خانواده هشــت نفره اش را به 
ورطه فقر کشــانده، بشمارد. او و شوهرش شغل و 
خانه شــان را از دســت دادند؛ کسب و کار کوچک 
آنها ورشکست شد؛ چندین تن از خویشاوندانشان 
مردند و مشکالت سالمتی آنان را در چاهی به نام 

بدهی پزشکی گرفتار کرد.
تومــاس می گوید: همه چیز بــه یکباره از قطره به 
سیل تبدیل شد و ما بالفاصله همه چیز را از دست 
دادیم. واقعاً، واقعــاً، واقعاً در مضیقه غذایی بودیم. 
شــوهرم بیمار بود و گاهی اوقات نمی توانســتیم 
غذای خوب بخوریم. یکی از مشــکالت ســالمتی 
او خیلی خیلی وخیم شــد. پوشــک را جیره بندی 

می کردیم، شرایط واقعاً سخت بود.
ایــن تنها یک مورد از بیــش از ۱.۲ میلیون نفری 
اســت که در سال گذشــته در واشنگتن دی سی، 
برای سفره شــان تقــال می کردند. ایــن رقم یعنی 
یک ســوم جمعیت داخل و حومه پایتخت یکی از 

ثروتمندترین کشورهای دنیا!
بر اساس اعالم وزارت کشــاورزی آمریکا، بیش از 
۳۳ میلیــون نفر در کل این کشــور، از جمله پنج 
میلیــون کودک، از لحاظ غذایی در خطر بوده و به 
اصطالح امنیت غذایی ندارند. در این کشــور هیچ 
جامعه ای از معضل فقــدان امنیت غذایی در امان 
نبوده و نواحی روستایی، خانواده های چند نفری و 
جوامع رنگین پوستان هم به طور نابرابر و نامتناسب 

تحت الشعاع این معضل قرار دارند.
ســازمان »بانک غذایی ناحیه پایتخت« مستقر در 
واشنگتن که در حوزه تأمین غذا و حل مشکالت و 
معضالت ناشی از آن فعالیت می کند، سال گذشته، 
بیش از ۶۴ میلیون غــذا بین مردم نیازمند توزیع 
کرد؛ رقمی که نسبت سال های قبل بیشتر و نسبت 

به سال ۲۰۱۹ دوبرابر شده است. 

نیمچه گزارش

مولفه های یک آتش بس 

آتش بس میان یمن و ائتالف ســعودی-امریکایی 
پس از شــش ماه یک شــنبه پایان یافت. در این 
میان به رغم تقاضا و طرح های پیشنهادی از سوی 
ســازمان ملل آتش بس جدید از ســوی یمنی ها 
مردود اعالم شده است. در باب چرایی این رویکرد 
یمن چند نکته قابل توجه اســت. نخست آنکه در 
طول این ماه ها سازمان ملل به تعهدات خود  مبنی 
بر ازادی انتقال انرژی و مــواد غذایی و دارویی به 
یمن چندان پایبند نبوده است و ائتالف سعودی-
آمریکایی همچنان سیاست تحریم و محاصره یمن 
را اجرا کرده اســت. در همین حال حمالت ائتالف 
نیز به کرات ادامه یافته و انســان های بیشــماری 
قربانی این حمالت شــده اند در حالی که محاصره 
و تحریم ها نیز جان میلیون ها یمنی را به مخاطره 
انداختــه اســت. در همین حال طــی این مدت 
کشــورهای غربی همچون انگلیس و فرانسه نیز در 
ســایه آتش بس اقدامات گسترده ای برای سرقت 
منابع نفتی یمن داشــته اند و در این راســتا نیز با 
بهره گیری از گروه های تروریســتی به دنبال ایجاد 
فضای ناامنی برای تحقق این طراحی بوده اند. نکته 
مهم آنکه کشــورهای غربی به رغم تعهداتشان در 
آتش بس رســما به فروش تســلیحات به سعودی 
وســایر متجاوزان به یمن پرداخته اند. با توجه به 
این حقایق یمنی ها بر این جمع بندی هســتند که 
آتش بس نتوانســته دســتاوردی برای انها داشته 
باشــد و سعودی و غرب از این آتش بس به عنوان 
ابزاری برای فرار از شکست  ها و استمرار محاصره و 
فشار بر یمن بهره گرفته اند. در این شرایط یمنی ها 
در کنــار اعالم پایان آتش بــس، بر آمادگی کامل 
برای آغاز حمالت موشــکی و پهپادی به متجاوزان 
از جمله مراکز نفتی ارامکو تاکید کرده اند. اقدامی 
که یمنی ها بــا بر پایی رزمایش های متعدد نظامی 
و نمایش موشک ها و تسلیحات جدیدشان اجرایی 

بودن آن را نیز به اثبات رسانده اند. 
مجموع مواضع یمنی ها و ائتالف متجاوزان در حالی 
حکایــت از احتمال از ســرگیری دوباره جنگ دارد 
که روند تحوالت جهانــی از جمله جنگ اوکراین و 
نیاز شــدید غرب به تامین انرژی آن هم در آستانه 
زمستان، مولفه ای است که موجب می شود تا سعودی 
و حامیانش با احتیاط بیشتری به سمت جنگ دوباره 
پیش روند. بر این اساس است که یمنی ها با تاکید بر 
لزوم دریافت تضمین های عینی در باب تکرار نشدن 
نقض عهده های صورت گرفته در آتش بس قبلی، و 
عقب نشــینی کامل سعودی از جنگ افروزی تاکید 
دارند. آنچه بر همگان مســلم گردیده آن اســت که 
یمن با قوای جنگ آوری و پشــتوانه مردمی دست 
برتر در جنگ را دارد و لذا طرفی نیازمندی بیشتری 
به آتش بس دارد طرف ســعودی و غرب اســت لذا 
برای تحقق این امر گزینه ای جز امتیازدهی بیشتر به 
یمنی ها در پیش رو نخواهد داشــت و یمنی ها نیز تا 
زمان تحقق این مهم از شــروط خود برای آتش بس 

کوتاه نخواهند آمد. 

یادداشت

سازمان ملل درباره بحران فقر در پاکستان و افغانستان هشدار داد

مدعیان حقوق بشر همچنان در سکوت 
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد  در حالی هشدار داد که ۵.۷ میلیون نفر از بازماندگان سیل اخیر 
در پاکستان در سه ماه آینده با بحران غذا مواجه خواهند شد که در افغانستان نیز بحران انسانی در حال شدت گرفتن 

است حال آنکه مدعیان حقوق بشر در برابر این وضعیت راه سکوت در پیش گرفته اند. 
با افزایش تعداد تلفات ســیل در پاکســتان، دفتر هماهنگی آژانس بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که بازماندگان 
سیل در ماه های آتی با بحران غذایی جدی مواجه خواهند شد.اداره ملی مدیریت بالهای طبیعی پاکستان گزارش داد 
که سیل ناشی از باران های موسمی غیرعادی باعث کشته شدن هزار و ۶۹۵ نفر، آسیب دیدن ۳۳ میلیون نفر،  آسیب 
رسانی به بیش از ۲ میلیون خانه و آواره شدن صدها هزار نفری شده که اکنون در چادرها یا خانه های موقت زندگی 
می کنند.دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در تازه ترین گزارش جدید خود  اعالم کرد که انتظار می رود 
ســیل در پاکســتان ناامنی غذایی در این کشور را تشــدید کند. حتی قبل از سیل در این کشور نیز سازمان بهداشت 

جهانی هشدار داده بود که ۱۶ درصد جمعیت پاکستان در شرایط ناامنی غذایی متوسط تا شدید بسر می برند.
بــا این حال، دولت پاکســتان اصرار دارد که نگرانی فوری در مورد تامین مواد غذایــی وجود ندارد، زیرا ذخایر گندم 
تا برداشــت بعدی کافی است و دولت در حال واردات بیشتر اســت.دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در 
توئیتی اعالم کرد که این آژانس و ســایر شــرکای خود واکنش خود را در برابر سیل افزایش داده و به ۱.۶ میلیون نفر 
که مســتقیماً تحت تأثیر ســیل قرار گرفته اند، کمک رسانی کرده اند.بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، چندین کشور 
و آژانس های ســازمان ملل بیش از ۱۳۱ پرواز حامل کمک برای بازماندگان ســیل ارسال کرده اند، اما بسیاری از آنها 
شــکایت دارند که یا کمک بســیار کمی دریافت کرده اند یا هنوز منتظر دریافت آن هستند. پاکستان می گوید سیل 
حدود ۳۰ میلیارد دالر به اقتصاد این کشــور خسارت وارد کرده است. سیل هزاران کیلومتر جاده را با خود برد، ۴۴۰ 

پل را ویران کرد و ترافیک راه آهن را مختل کرد.
همچنین کمیته صلیب ســرخ جهانی اعالم کرد که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت به سرمایه گذاری بیشتر 
در افغانستان نیاز است.به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، ده ها هزار تن در افغانستان شغل خود را از دست داده  
و برای گذراندن زندگی با مشکالت زیادی مواجه هستند و در صورت عدم کمک های جهانی با مشکل مواجه خواهند 
شــد.چندی پیش نیز شماری از سازمان های کمک رسان بین المللی با هشدار از فرارسیدن زمستان سخت، درخواست 
کمک مالی بیشتری به مردم افغانستان کردند.گفته می شود که ۲۴.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی 
روبرو هســتند و به کمک و حمایت بشردوســتانه نیاز دارند.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین تاکید 
کرد که »مردم افغانســتان را نمی توان فراموش کرد و پشــت سر گذاشــت«. این در حالی است که کشورهای غربی 

همچنان از انجام تعهدات مالی برای کمک به افغانستان خودداری می کنند. 

انتخابات برزیل به دور دوم کشیده شد

رقابت شانه به شانه لوال و بولسونارو 
با شمارش بیش از 8۳ درصد آرا در انتخابات جنجالی برزیل، احتماال هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری موفق به 

کسب ۵۰ درصدی آرا نخواهد شد و این انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
 با شــمارش بیش از 8۳ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل، لوال داسیلوا رئیس جمهور سابق و چپ گرای 
این کشور با کسب ۴۶.۵ درصد آرا از ژائیر بولسونارو رئیس جمهور تندروی فعلی با ۴۴.8 درصد آرا اندکی پیش افتاده 
است. ناظران سیاسی برزیل می گویند که با این نتایج، انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم خواهد رفت و لوال 

و بولسونارو باید در دور دوم با یکدیگر رقابت کنند.
انتخابات ریاســت جمهوری برزیل از صبح یکشــنبه در سراسر این کشور آغاز شده بود. »ژائیر بولسونارو رئیس جمهور 
راستگرا )در برزیل( سالمت و درستی انتخابات روز یکشنبه را زیر سوال برده بود در نظرسنجی ها نیز از لوئیز ایناسیو 
لوال داسیلوا، رئیس جمهور سابق و چپ گرا عقب افتاده بود؛ کسی که در بحبوحه یک رسوایی فساد زندانی شده بود«.
براساس گزارش نیویورک تایمز، »برزیل طی دهه گذشته، از یک بحران به بحران دیگر گذر کرده است: تخریب محیط 
 زیســت، رکود اقتصادی، استیضاح یک رئیس جمهور، زندانی شدن دو رئیس جمهور و یک بیماری همه گیر )کرونا( که 

بیش از هر جای دیگری در خارج از ایاالت متحده باعث مرگ مردم شد«.
به نوشــته این روزنامه آمریکایی، »مورخان در برزیل می گویند این انتخابات به طور گســترده به عنوان مهمترین رای 
مردم این کشــور در دهه های اخیر در نظر گرفته می شــود چرا که تا حدی ممکن اســت ســالمت یکی از بزرگترین 
دموکراســی های جهان در خطر باشــد«.در ادامه این گزارش آمده اســت: »ژایر بولســونارو رئیس جمهور فعلی، یک 
پوپولیســت راســت افراطی اســت که دوره اول ریاســت جمهوری او به دلیل آشــفتگی و حمالت مداومش به نظام 
انتخاباتی برجسته بوده است. او به خاطر سیاست هایی که جنگل زدایی در جنگل های بارانی آمازون را تسریع می کرد، 
به خاطر اســتقبال از داروهای اثبات نشده علیه واکســن های کووید-۱۹ و حمالت شدیدش به رقبای سیاسی، قضات، 

روزنامه نگاران و متخصصان بهداشتی، خشم در داخل و نگرانی در خارج از کشور را برانگیخت«.
نیویورک تایمز افزود: »رقیب او، لوئیز ایناســیو لوال داســیلوا رئیس جمهور ســابق، یک چپگرای پر آتشه است که در 
دهه اول این قرن بر شــکوفایی اقتصادی برزیل نظارت داشــت اما پس )از پایان ریاســت جمهوری( به اتهام فساد به 
زندان رفت. اتهامات بعدا کنار گذاشته شد و اکنون، پس از ماه ها پیشتازی در نظرسنجی ها، مردی که »لوال« شناخته 

می شود، آماده است تا یک رستاخیز سیاسی خیره کننده را کامل کند«.
در این میان وزیر امور خارجه آمریکا از دیروز در سفری یک هفته ای عازم سه کشور حوزه آمریکای التین که رهبران 
چپگرای جدیدی پیدا کرده اند شــد.بلینکن در حالی عازم این ســفر می َشود که آمریکا نگران است، غفلتش نسبت به 

این حوزه به چین اجازه کسب دستاوردهای اقتصادی در آنجا را داده است.
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مجلس دومای روسیه به صورت رسمی الحاق ۴ منطقه 
لوگانســک، زاپوریژیا، دونتســک و خرســون به خاک 

فدراسیون روسیه را تصویب کرد.
تصمیم مجلس دوما پس از مراســم روز جمعه گذشته 
در کاخ کرملین اتخاذ شــد کــه در آن والدیمیر پوتین 
رییس جمهوری روسیه و رهبران جمهوری های دونباس 
و مدیران طرفدار روســیه در مناطق زاپوریژیا و خرسون 
توافقنامه هایی را درباره پذیرش این مناطق به فدراسیون 
روسیه امضا کردند.این اقدام پس از آن صورت گرفت که 
همه پرســی به منظور الحاق به خاک روســیه در چهار 
منطقه شــرقی دونباس واقع در شــرق اوکراین از ۲۳ 
تا ۲۷ ســپتامبر )یکم تا پنجم مهرماه( برگزار شد.بنابر 
نتایج نهایی، در جمهوری خلق دونتسک ۹۹.۲۳ درصد 
رای دهنــدگان، در جمهوری خلق لوگانســک ۹8.۴۲ 
درصــد، در منطقه ژاپوروژیا ۹۳.۱۱ درصد و ســاکنان 
منطقه خرسون نیز با 8۷.۰۵ درصد رای خواهان تبدیل 
شدن به عنوان بخشــی از فدراسیون روسیه هستند.در 
واکنش به این اقدام رؤســای جمهور ۹ کشــور ناتو در 
اروپای مرکزی و شرقی یکشــنبه شب اعالم کردند که 
هرگز الحاق چندین منطقه اوکراین توسط روسیه را به 

رسمیت نمی شناسند.
در این میــان نماینده آلمان در ناتو با اشــاره به اینکه 
اوکراین بخشــی از ایــن ائتالف نظامی نیســت، گفت 
به همین دلیل است که ناتو نمی تواند به درخواست های 
کمک کی یف پاسخ دهد.علی رغم عجز و البه های مکرر 
»ولودیمر زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین از سازمان 

پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( برای کمک به کشورش 
در درگیری هــا با روســیه، امــا ناتو همچنــان از ورود 
مســتقیم به این جنگ خودداری می کند. از سوی دیگر 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش 
۵۰ سال است که بدون وقفه به غرب گازرسانی می کند، 
گفت وزیر خارجه آمریــکا تلویحاً به خرابکاری در خط 
لوله »نورد استریم« اعتراف کرد.زاخارووا وی در این باره 
توضیح داد: »بلینکن آشکارا و بدون ذره ای تردید، درباره 
انگیزه های آمریکا و متحدانش در ناتو برای نابودی خط 
لوله انتقال گاز نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲ صحبت 

کرد«.
این دیپلمات روس یادآور شــد که وزیر خارجه آمریکا 
در نشســت خبری با »مالنی جولــی« همتای کانادایی 
خود درباره افزایش تولید »گاز مایع« در آمریکا صحبت 
کرد و مدعی شد واشنگتن اکنون به تامین کننده اصلی 
گاز برای اروپا تبدیل شــده اســت. در ایــن میان دبیر 
کل ناتــو در مصاحبه با یک شــبکه آمریکایی به الحاق 
چهار منطقه اوکراین به خاک روســیه واکنش نشــان 
داد. وزارت خارجــه آلمان در واکنش بــه الحاق چهار 
منطقه اوکراین به خاک روســیه ســفیر این کشور در 
برلین را فراخواند. از ســوی دیگر وزیر خارجه روســیه 
با بیان این کــه آمریکا از اوکراین برای تهدید مســکو 
اســتفاده می کند، گفت برخالف ایاالت متحده، روسیه 
به تهدیدهای ساختگی در کشورهای دور واکنش نشان 
 نمی دهــد، بلکه به تهدیــدات در مرزهای خود واکنش 

نشان می دهد.

دومای روسیه الحاق ۴ منطقه اوکراین را تصویب کرد
افزایش بهای سوخت و هزینه های زندگی در کشورهای 
اروپایی باعث شــده تا هزاران نفر در برخی از شهرهای 

اروپایی دست به اعتراضات گسترده بزنند.
شبکه تلویزیونی راشــاتودی در گزارشی اعالم کرد که 
با نزدیک شــدن فصل زمستان، تنش ها در اروپا افزایش 
یافته اســت، زیرا هزاران نفر در سراسر اتحادیه اروپا به 
خیابان هــا آمدند تا به افزایش فزاینده قیمت های انرژی 

اعتراض کنند.
بر اساس این گزاش، طی برگزاری تظاهرات در پایتخت 
اتریــش درگیری هایی نیز با پلیــس روی داد و هزاران 
تظاهرکننده پارچه نوشــته هایی در دســت داشــتند و 
خواســتار تغییر در سیاســت های دولت شدند. این در 
حالی اســت که افزایش شــدید بهای انرژی اقتصاد این 

کشور ها را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنیــن اعتراضاتــی در آلمان و هلند برگزار شــد و 
هزاران معترض در این دو کشــور انفعال دولت هایشان 
و نبود مدیریت روند افزایــش بهای انرژی و تورم را رد 
کردند. بهای ســوخت در آلمان ۱۰ درصد افزایش یافته 
اســت. برخی از این شــهروندان در گفتگو با راشاتودی 

نارضایتی خود را از وضع موجود اعالم کردند.
قیمــت بنزین در این اتحادیه در ســال جاری میالدی 
به باالترین رقم خود در تاریخ رســیده اســت که باعث 
افزایش تورم و افزایش نگرانی ها در مورد نزدیک شــدن 

به فصل زمستان شده است.
ایــن در حالی اســت که تیــم »مک فی«، ســخنگوی 
کمیســیون اروپا )EC(، روز پنجشــنبه در یک نشست 

خبری اعالم کرد که این کمیســیون پیش بینی می کند 
قیمت گاز در اتحادیه اروپا در زمســتان آینده و پس از 
آن همچنان بــاال خواهد بود.مک فی گفت: قیمت ها در 
سال های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ دوباره کاهش خواهند یافت، اما 
در معرض برخی نوســانات هســتند.وی توضیح داد که 
اتحادیــه اروپا تمام تالش خود را بــرای مدیریت تقاضا 
بــرای گاز انجام می دهــد تا از تاثیــر تعرفه های باال بر 

خانوار ها و مشاغل بکاهد.
در بحبوحه آشفتگی های اقتصادی و افزایش هزینه های 
زندگی در انگلیس، هزاران کارگر راه آهن در این کشــور 
دســت به اعتصاب زدنــد. هم زمان با اینکــه کارگران 
انگلیسی خواســتار افزایش حقوق و بهتر شدن وضعیت 
زندگی شــدند، دو اتحادیــه بزرگ تحت عنــوان "آر.

ام.تــی" )RMT( و "ASLEF" این اعتصاب که ســفر 
و رفت وآمدهــا را فلج کرده، ســازماندهی کردند.پس از 
آنکه گفت وگوها با دولت و شــرکت های راه آهن متوقف 
شــد، این اتحادیه ها خواســتار اعتصاب شدند و هزاران 
کارگر راه آهن روز شــنبه در انگلیس دست به اعتصاب 
زدند.آن هــا می گوینــد هم زمــان با اینکه کشورشــان 
شــاهد بدترین نرخ تورم )۱۰ درصد( در ۴۰ سال اخیر 
بوده اســت، بایــد حقوق ها افزایش یابد تا پاســخگوی 
افزایــش هزینه های زندگی باشند.ســوزان لویس، عضو 
اتحادیه RMT گفت: ما از ســال ۲۰۱۹ افزایش حقوق 
نداشــته ایم و همه ما در حال تقال و کوشش هستیم. تا 
 زمانی که گفت وگوها شــکل نگیرد، اعتصاب ها همیشه 

رخ خواهد داد.

تظاهرات اروپایی ها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت

گزارش

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی 
به توافق خوب، قوی و پایدار مصمم است، اظهار کرد: امکان و فرصت برای توافق 
و ازسرگیری اجرای برجام وجود دارد و این امکان هست که در صورتی که طرف 

مقابل مشخصاً آمریکا اراده سیاسی خود را بروز و ظهور دهد.
»ناصر کنعانی«، ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشســت خبری با خبرنگاران 
عنوان کرد: در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها، تالش ها از طریق هماهنگ کننده 
اروپایی و برخی واسطه ها از جمله وزرای خارجه کشورهای همسایه تبادل پیام ها 

برای رسیدن به نقطه توافق در جریان است. 
او در ادامــه افزود: مجمع عمومی ســازمان ملل هم فرصــت خوبی برای انجام 
یک ســری مذاکرات جانبی بود. گفتگوهای دو و چندجانبه ای در آنجا برگزار و از 
طریق واسطه ها هم از طریق انریکه مورا و مقامات عالی برخی کشورها پیام هایی 
بیــن ایران و آمریکا رد و بدل شــد. کنعانی تأکید کرد: همچنان تأکید می کنیم 
برای دســتیابی به توافق خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم و به روند گفتگوها 
پایبند هستیم. امکان و فرصت برای توافق و ازسرگیری اجرای برجام وجود دارد 
و این امکان هســت که در صورتی که طرف مقابل مشخصاً آمریکا اراده سیاسی 

خود را بروز و ظهور دهد، توافق در زمان کوتاهی شکل بگیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه نمی توانم بن بست در مذاکرات را 
تأیید کنم، افزود: روند تبادل پیام ها بین ایران و آمریکا ادامه دارد.کنعانی تأکید 
کرد: تحریم های جدید آمریکا نمونه بارزی از رفتار دوگانه آنهاست. رفتار آمریکا 
سازنده نیســت و دولت آمریکا دچار دوگانگی اســت. در سایه تهدید و تحریم، 
توافقی صورت نمی گیرد؛ آمریکا باید رفتار خود را اصالح کند. امیدواریم شــاهد 

اصالح رفتار آمریکا باشیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در بخش دیگیری از سخنان خود خاطر 
نشــان کرد: آزادی باقر نمازی در یک چهارچوب انســان دوستانه صورت گرفته 
اســت و مرتب با موضوع دیگری نبوده است. نمازی در واقع چهار سال است که 
در زندان نبوده و در منزلش به سر می برده است. چهار روز پیش از طریق یکی از 
کشورهای همسایه، اجازه خروج از کشور پیدا کرد.او در همین راستا یادآور شد: 
امیدواریم دولت های بلژیک و سوئد به وظایف قانونی خود برای آزادی شهروندان 
ایرانی عمل کنند. خوشــحالیم که امروز شاهد بازگشت حاجی ایرانی زندانی در 
عربستان سعودی هستیم؛ ایشــان به دلیلی غیرقابل قبول در این کشور زندانی 
بود. همچنان نسبت به آزادی دو شــهروند ایرانی )اسدی و حمید نوری( تأکید 
داریم و معتقدیم که آنها به صورت غیر قانونی دستگیر شده اند. تالش های ما در 
حوزه سیاسی، کنسولی و حقوقی در حال انجام است، امیدواریم دو دولت بلژیک 

و سوئد به وظایف قانونی خود عمل کنند.
کنعانی یادآور شد: موضوع آزادسازی منابع مالی ایران در برخی کشورها، از جمله 
کره جنوبی، همواره یکی از مطالبات اصلی جمهوری اسالمی ایران بوده است. در 
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، گفتگوهای خوبی میان مقامات ایران 
و کره جنوبی در سطح وزرای امور خارجه صورت گرفت، که امیدواریم به زودی 
خبرهای خوبی در این زمینه برسد.ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
سیاســت اصولی جمهوری اســالمی ایران در ارتباط با عراق احترام به حاکمیت 
و وحدت ســرزمینی و ثبات در عراق است، عنوان کرد:  جمهوری اسالمی ایران 
در سخت ترین شرایط عراق، اولین کشوری بود که در سریع ترین زمان به کمک 
دولت مرکزی و اقلیم کردســتان شــتافت. در ارتباط با تحوالت اخیر، ایران در 
خصوص ضرورت عدم تبدیل ســرزمین های مجاور به تهدیــدی برای ایران، به 

دولت مرکزی عراق تذکر داده است.
او افزود: متأسفانه سال هاست که گروه های تروریستی در بخش هایی از سرزمین 
اقلیم کردســتان عراق حضور دارند که هم نیروهای نظامی ما و هم شــهروندان 
ما را به شهادت رســانده اند. بر مبنای مسئولیت خودمان، یادداشت های رسمی 
متعددی به دولت عراق ارســال شــد که در آنها خواستار رسیدگی به مسئولیت 

دولت عراق در مورد برقراری امنیت در این نقاط شده ایم.
کنعانــی تأکیــد کرد: آنچــه مربوط بــه رعایت حســن همجــواری و رعایت 
چهارچوب های حقوقی بوده اســت بارها، از ســوی ایران صورت گرفته است. در 
ایــام اخیر هم گفتگوهایی هم با دولت مرکزی عــراق، هم با دولت محلی اقلیم 

کردستان صورت گرفته است.

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
کرد: بر مبنای کنوانسیون وین، کشورهای پذیرنده موظف هستند همه امکانات 
و تدابیر الزم را برای فعالیت امن نمایندگی های دیپلماتیک فراهم کنند. کسانی 
کــه ادعای حمایت از حقوق بشــر دارند حتی به مراجعین کنســولگری های ما 
بی احترامی کردند و فضای رعب ایجاد کردند. دیپلمات های ما به صورت معمول 
در نمایندگی ها حاضر و وظایف سیاســی خــود را پیگیری کرده و ارائه خدمات 
کنسولی را با جدیت انجام دادند. در حال حاضر شرایط نسبتاً خوبی وجود دارد. 
سفارتخانه ها در اروپا فعالیت خود را آغاز کردند.کنعانی با بیان اینکه شاهد برخی 
اقدامات در برخی کشــورها در رابطه با موضوعات داخلی ایران بودیم، گفت: این 
اقدامــات در جای خود قابل تأمل و همچنین حقوق قانونی ایران در رابطه با این 

اقدامات محفوظ است.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجــه در مورد موضوع آتش بس یمن نیز 
چنین عنوان کرد: از آتش بس در یمن حمایت می کنیم، اما تصمیم گیری با  خود 
یمنی ها اســت. آتش بس در یمن به عنوان یک موضوع ذاتی مدنظر نیست و باید 
مقدمه ای برای کمک به حل و فصل بحران سیاسی و شکل گیری شرایط با ثبات 
و پایدار در این کشور باشد. او افزود: آتش بس یک گام است، اما وجه دیگری دارد 
و آن رفع تحریم های ظالمانه علیه مردم یمن است. آتش بس انجام شد، اما بخش 
دوم به خوبی انجام نشــد. پایداری آتش بس زمانی رخ می دهد که رفع محاصره 
انجام و نظر طرف های یمنی تأمین شــود. حتماً از تجدید دوره آتش بس حمایت 
می کنیم و دوستان و طرف های مرتبط در یمن را به این مسیر تشویق می کنیم، 
اما تصمیم گیر اساســی خود یمنی ها هستند و ایران به عنوان طرف عالقه مند به 

صلح در یمن دوستان خود را به این مسیر تشویق می کند.
الزم به ذکر اســت  مجله اشــپیگل دیروز به نقل از منابعــی گزارش داد آلمان، 
فرانسه، دانمارک، اســپانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیشنهادهایی را برای اعمال 
تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران به ادعای نقض حقوق بشر ارائه کرده 
اند.به نوشــته اشپیگل، تحریم های پیشــنهادی ۱۶ فرد، سازمان و نهاد را هدف 

قرار می دهند.
اشپیگل می افزاید کشورهایی که این تحریم ها را پیشنهاد داده اند، مایلند وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۱۷ اکتبر )دوشنبه ۲۵ مهر( در مورد آنها تصمیم 
بگیرند، و انتظار نمی رود این پیشنهادها از سوی اعضای این اتحادیه با مقاومت 
مواجه شــود.وزارت خارجه آلمــان بالفاصله برای اظهار نظــر در این خصوص 
در دســترس نبود. اما آنالنــا بائربوک، وزیر امور خارجه روز دوشــنبه اظهاراتی 

مداخله جویانه را درباره ایران مطرح کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد 

ایران مصمم برای دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار قاسم غفوری


