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بورل پس از بازگشت مورا ازتهران:

پنجره مذاکرات هستهای دوباره باز شده است
گروه سیاســی :در فضایی که همچنان
بدبینی به سرنوشت مذاکرات وین و سرنوشت
برجام برجسته است ؛ نشانههای مثبتی مخابره
میشود« .انریکه مورا » معاون رییس سیاست
خارجــی اتخادیه اروپــا و هماهنــگ کننده
مذاکرات وین با علی باقری که از روز چهارشنبه
در وزارت امور خارجه روز پنج شــنبه نیز ادامه
یافت .دیروز « ،جوزپ بورل» پس از بازگشــت
مورا به بروکســل گفت کــه (پنجره) مذاکرات
متوقف شده هســته ای ایران «دوباره باز شده
است».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم
کرد که حصول توافق در مذاکرات وین بر ســر
احیای برجام دردسترس است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان به دنبال
اظهار نظر بــورل  ،اعالم کرد که انتظار میرود
این مذاکرات سریع به نتیجه برسد .خبرگزاری
رویترز روز جمعه به نقل از این سخنگوی وزارت
خارجه آلمان نوشت :انتظار دارم مذاکرات هسته
ای ایران ســریع به نتیجه برسد ،یک پیشنهاد
منصفانه روی میز است.
به موازات این موضع گیری  ،حســین امیر
عبداللهیان روز جمعه در توییتی با اشاره به سفر
اخیر انریکه مورا هماهنگ کننده گفتوگوهای
ویــن به تهران و رایزنیهایــش با علی باقری
مذاکره کننده ارشــد ایرانــی در صفحه توییتر
خود نوشت « :در توافق با آقای بورل ،سفر آقای
مورا به تهران و گفتوگوهایش با همکارم آقای
باقری ،فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای
حل موضوعات باقیمانده مذاکرات وین متمرکز
شویم .توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است
اگر آمریکا تصمیم سیاســی خود را گرفته و به
تعهداتش پایبند باشد .تماسها ادامه دارد».
بنا به گزارش ای.اف.پی  ،مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پیش از نشست
گروه  ۷درباره مذاکرات وین گفت :مذاکرات به
تاخیر افتاده بود و حال از ســرگرفته میشوند.
چشمانداز برای حصول توافق نهایی وجود دارد.
امیدواری جاگاریان به احیای برجام
لوان جاگاریان ،ســفیر روســیه در ایران در
گفتوگویی با «روسیه  »24درخصوص احیای
توافق هستهای بیان کرد :همیشه شانس در این
زمینه وجود دارد اما ایرانیان به حق تاکید دارند

انتقاد فرانسه از بازداشت دو فرانسوی در ایران

بازداشت دیپلمات اروپایی در راه بازگشت از تهران
معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران آمده بود؛ به
هنگام بازگشــت از گفتوگوهای خوب و رو به جلــو خود در تهران ،در
آلمان مورد بازداشــت موقت قرار گرفت و تلفن همراهش ضبط شد .این
اتفاق گویای نکات مهمی در پشت پرده ماجراست.
انریکه مورا ،معاون مســئول سیاســت خارجی اروپا بــه همراه دو نفر از
همکارانش ،صبح جمعه به هنگام بازگشــت از ســفر تهران در فرودگاه
فرانکفورت توسط پلیس آلمان به طور موقت در حالتی شبیه به بازداشت،
نگه داشته شدند.

که به حطوط قرمزشان احترام گذاشته شود.
به گفته این دیپلمات مدعی شد که ،تبادل
میان تهران و واشنگتن به میانجیگری بروکسل
همچنان ادامه دارد.
وی مدعی شــد :یکی از مشکالت اصلی سر
راه اصرار ایران مبنی بر خروج نام سپاه پاسداران
انقالب اسالمی از لیست تحریمهاست؛ نه فقط
خود ســپاه بلکه برخی از یگانهای آن تا همه
چیز به طور جامع در نظر گرفته شوند.
سفیر روسیه اشاره کرد :هیچ نشستی در قالب
وین در جریان نیست؛ با این حال تبادل پیغام
میان تهران و واشنگتن ادامه دارد .دولت بایدن
تحت فشــار زیادی قرار دارد .نه تنها مخالفان
جمهوریخــواه ،بلکه هــر روز دموکراتهای

مورا و همکارانش از فرانکفورت قصد عزیمت به بروکســل ،مقر اتحادیه
اروپا را داشتند.
پلیس یا مقامات آلمان هنوز هیچ توضیحی درباره این اتفاق ندادهاند.
مورا در توییتی نوشــته است که هیچ توضیح روشــنی به او درباره این
ماجرا ندادهاند .او همچنین نوشــت که این اقدام نقض کنوانســیون وین
مبنی بر مصونیت دیپلماتها هســت .چرا که او یک مقام اتحادیه اروپا و
در چارچوب یک ماموریت رسمی در حال سفر بوده است .مضاف بر اینکه
او گذرنامه دیپلماتیک از اسپانیا دارد.

بیشتری نیز با احیای برجام مخالفت میکنند.
پالس منفی پاریس
در میان پالسهای مثبت ،یک منبع فرانسوی
روز پنجشــنبه به خبرگزاری رویترز گفت که
احیای توافق هستهای میان ایران و قدرتهای
جهانی همچنان فایدهبخش است ،اگرچه نسبت
به اینکه مشکالت برجسته دوجانبه میان ایران
و آمریکا فوری برطرف شود ،بدبین میباشد .وی
در ادامه مدعی شــد که دستیگری دو شهروند
فرانســوی توسط ایران تحریکآمیز است و اگر
تهران بخواهد برای احیای برجام با زمان بازی
کند ،مرتکب اشتباه شده است.
مذاکرات وین که در راســتای احیای توافق
هستهای و لغو تحریمهای ایران از آن موقع آغاز

شــد ،در پی برخی تحوالت اخیر بینالمللی از
جمله حمله روسیه به اوکراین و کشمکشهای
تهران  -واشنگتن بر سر برخی مسائل باقیمانده
در مذاکرات ،تا اطالع ثانوی متوقف شده است.
تقالی جدی اروپا برای نجات برجام
پیتر استانو ،سخنگوی سرویس دیپلماتیک
اتحادیــه اروپــا در کنفرانس خبــری روزنامه
کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت :این وظیفه
و تمایل هماهنگکننده توافق هستهای است تا
همه کارهای ممکن را برای نجات توافق انجام
دهد .وی تاکید کرد که جوزپ بورل ،مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا «هرآنچه که
امــکان دارد را به پایان رســاندن موفقیتآمیز
مذاکــرات جاری انجــام خواهد داد» .اســتانو

دالیل توقف مذاکرات وین از نگاه العربی الجدید

به گزارش دیپلماسی ایرانی ،العربی الجدید در
تحلیلی نوشت که علی رغم گذشت بیش از یک
ســال از آغاز مذاکرات وین با هدف احیای توافق
هســتهای اما این مذاکرات بینتیجه بوده اســت
و بعد از گفت وگوی تلفنــی جو بایدن و نفتالی
بنت در تاریخ  25آوریل روزنامههای اســرائیلی
گزارشهایی منتشر کردند که دستیابی به توافق
را بعید میدانست.
علی رغــم نیاز دو طــرف به احیــای توافق
هســتهای اما مجموعه عللی همچنان مانع از این
کار میشود که مهمترین آنها به شرح زیر است:
نخســت :اختالف درباره حذف نام ســپاه از
فهرست گروههای تروریستی که علت اصلی عدم
بازگشت به توافق است .با وجود این که وارد کردن
نام سپاه در این فهرست به توافق هستهای مرتبط

نبود؛ اما ایران بــر آن اصرار دارد .باقی ماندن نام
سپاه در فهرســت گروههای تروریستی میتواند
ایــران را از بهرهبــرداری از نتایج اقتصادی توافق
هســتهای محروم کند؛ زیرا سپاه بازیگر اصلی در
اقتصاد ایران است و این امر باعث میشود شرکت
های غربی در ســرمایه گــذاری در اقتصاد ایران
تردیــد کنند .با این وجود برخی باور دارند حذف
یا عدم حذف نام سپاه مسئلهای نمادین است زیرا
ایران از سوی آمریکا دولتی حامی تروریسم طبقه
بندی شده و سپاه نیز تحت تحریم های جداگانه
وزارت خزانه داری قرار دارد.
دومین مانع تضمینهایی اســت که تهران از

ســخنگوی وزارت امور خارجــه ترکیه این
نظــر را که ســدهای کشــورش باعــث ایجاد

طوفانهای شــن و گرد و غبار در ایران شــده
غیرعلمی دانســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از

واشــنگتن برای عدم خــروج از توافق در آینده و
اعمال تحریم علیه ایران میخواهد .حداکثر کاری
که دولت بایــدن میتواند برای تهران انجام دهد
تضمین عدم به تعطیلی کشاندن توافق با ایران از
سوی کنگره است.
سومین مانع نقش روسیه است .در ماه مارس
 2022به نظر رســید واشنگتن و تهران به توافق
نزدیک هســتند؛ اما روســیه وارد میدان شــد و
خواســتار معافیت روابط تجاریاش بــا ایران از
تحریمهای غربی علیه این کشــور به علت جنگ
اوکراین شد .این مسئله از سوی آمریکا و اروپا رد
شد .شاید درصدد بود از توافق هستهای به عنوان

ابزاری برای مذاکره با واشنگتن استفاده کند ،اما
تالش ایرانیها برای توافق و تماسشان با روسها
از شــدت موضعگیری مسکو کاست .با این وجود
مشخص نیست که آیا روسیه به تضمینهایی از
سوی واشنگتن در این زمینه دست یافته است یا
خیر .دشــوار است قاطعانه گفت که آیا آمریکا و
ایران – با وجود این که هر دو خواستار بازگشت به
توافق هستهای هستند – خواهند توانست از نقاط
اختالف عبور کنند یا نه.
در این میان روشــن است که روسیه در حال
حاضر عالقهای به توافقی ندارد که از بار مسئولیت
های واشنگتن در عرصه بین المللی کم میکند.

همچنین خاطرنشان کرد که کشورهای اتحادیه
اروپا ،کشــورهای عضو توافــق و تمام جامعه
بینالمللی میخواهند که مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگکننده
مذاکرات تمام تالشهایش برای نجات توافق را
انجام دهد؛ چراکه ایــن توافق « بخش مهمی
از معماری عدم اشــاعه هســتهای» محسوب
میشود .استانو همچنین با اشاره به سفره انریکه
مورا ،معاون جورپ بورل به ایران عنوان کرد که
وی دیگر مسائل روابط دوجانبه ایران و اتحادیه
اروپا نیز گفتوگو میکند.
مذاکــرات وین که از زمــان روی کار آمدن
دولت بایدن در سال  ۲۰۲۱در راستای احیای
توافق هستهای و لغو تحریمهای ایران آغاز شده
است ،در پی برخی تحوالت اخیر بینالمللی از
جمله حمله روسیه به اوکراین و کشمکشهای
تهران  -واشــنگتن بر ســر برخی مسائل باقی
مانده در مذاکرات ،تا اطالع ثانوی متوقف شده
است.
امتناع آمریکا از حذف سپاه
از لیست واشنگتن
«درک شوله» مشاور وزیر خارجه آمریکا روز
چهارشــنبه در گفتوگویی با «نشنال» مدعی
شد که خروج نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی
از لیست گروههای تروریستی خارجی آمریکا با
توافق هستهای ایران بیارتباط است.
وی در ادامه گفت :پــس از هفتهها مذاکره
طاقتفرسا پیشــنهاد واضحی به ایرانیان داده
شده است؛ حال توپ در زمین ایران قرار دارد.
مشــاور وزارت خارجه آمریکا در پاســخ به
سوالی درخصوص ســپاه پاسداران گفت :سپاه
با مسأله هســتهای بیارتباط است و ما این را
مســألهای جدا میبینیم .ما کامــا واضح این
مسأله را اعالم کردهایم.
وی مدعی شــد که ایاالت متحده آمریکا در
صورت لزوم ،آماده کنار کشیدن از میز مذاکرات
است.
شوله در این رابطه گفت :حرف آخر همچنان
این است که نمیشــود به ایران اجازه داد تا به
توانایی برای داشتن سالح هستهای دست یابد.
باور داریم که مسیر خوبی در رابطه با بازگشت
به برجــام برایمان وجود دارد اما ایران تاکنون
پاسخی نداده است.
در این مورد چین نیز با این کشور هم نظر است.
به عــاوه اینکه مخالفت برخــی از متحدان
منطقهای واشــنگتن با احیای توافق با مخالفت
گسترده کنگره حتی دمکراتها همراه است و این
امر باعث میشود ماموریت بازگشت به توافق برای
دولت بایدن پیچیدهتر باشد.
ایران نمیتواند بدون اینکه به درخواستهایش
پاســخ مثبت داده شــود ،به توافق بازگردد؛ چرا
که به این ترتیب هیچ دســتاوردی از آن بدست
نخواهد آورد .بــا این وجود فرصت برای موفقیت
دو طــرف در عبور از اختالفــات وجود دارد؛ چرا
که این مسئله به نفع هر دو کشور است و اگر راه
حلی پیدا شود ،بایدن برای بدست آوردن رضایت
متحدان منطقه ای کشورش و حتی کنگره ،ملزم
نیست.

انکار ارتباط سدسازیهای ترکیه با گردوغبار در ایران
خبرگــزاری آناتولی ،تانژو بیلگیچ ،ســخنگوی
وزارت امــور خارجه ترکیه با انتشــار بیانیهای
کتبی در واکنش به دیدگاه ایران مبنی براینکه
«ترکیه باعث آلودگی هوا با طوفان شــن و گرد
و غبار در ایران شــده است» ،اظهار داشت :این
ادعا که سدها در ترکیه باعث ایجاد طوفانهای
شــن و گرد و غبار در جغرافیای ما میشــوند،
علمی نیســت .طوفانهای شن و گرد و غبار تا
حد زیادی یک پدیده طبیعی اســت و این مورد
مورد قبول عموم است.
وی معتقد اســت :علت اصلــی طوفانهای
شــن و گرد و غبار در ترکیه و ایران ،گرد و غبار
بیابانی اســت که از آفریقــا و خاورمیانه که دو

اتهامزنی فرمانده سنتکام علیه ایران
فرمانــده نیروهای تروریســتی ســنتکام (فرماندهی
مرکزی نیروهای آمریکا در غرب آســیا) در گفتوگویی
ایران را «بیثباتکنندهترین» نیرو در خاورمیانه خواند.
«اریک کوریال» فرمانده نیروهای تروریســتی سنتکام
روز پنجشــنبه در گفتوگویی با الجزیره مدعی شــد :از
نظر من ایران بیثباتکنندهترین نیرو در خاورمیانه است.
موضع آمریکا این است که به ایران اجازه هستهای شدن
را ندهد؛ با این حال نگرانی ما درباره ایران از تواناییهای
هستهایاش فراتر میرود .وی در ادامه ادعا کرد که برنامه
موشکهای بالستیک ایران و حمایتش از گروههای نیابتی
از دیگر نگرانیهای ایاالت متحده محسوب میشوند .وی

منبع مهم گرد و غبار در جهان هســتند ،است.
در واقع ،تخریب زمین ،جنگلزدایی ،بیابانزایی
و خشکســالی ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز
باعث افزایش این طوفانها میشود.
بیلگیچ افزود :این ادعا که ســدهای ساخته
شــده توســط ترکیه باعث مشــکالت زیست
محیطی ناشــی از طوفانهای شن و گرد و غبار
اخیر در ایران شــده و آلودگــی هوای تهران به
اوج خود رسیده اســت ،به شدت در رسانههای
ایــران بازتاب پیدا کرده؛ این موضوع از ســوی
سیاســتمداران نیز در دســتور کار قرار گرفته
اســت .وی ادامه داد :مقصر دانســتن ترکیه در
حوادث طبیعی از ســوی دولت تهران رویکردی

واقع بینانه نیست .برای جلوگیری از طوفانهای
شــن و گرد و غبار و کاهش اثرات منفی آن ،هر
کشــوری باید ابتدا به وظیفه خود عمل کند و
در جهت اســتفاده پایــدار از منابع آب و خاک
اقدامــات الزم را انجــام دهد .بیلگیــچ با بیان
اینکه «ترکیه بــه موضوع آب از منظری کامال
بشردوســتانه برخورد میکند» ،اذعان داشــت:
ترکیه معتقد است که آبهای فرامرزی به جای
تضاد بین کشورهای ســاحلی ،عنصر همکاری
هســتند .ترکیه همیشــه به قوانین بینالمللی
پایبنــد اســت .وی تصریح کــرد :ترکیه آماده
هرگونــه همکاری منطقی و علمــی با ایران در
این زمینه است.

تکذیب ارتباط آمریکا و ایران

در ادامه گفت :تهدید ایران نیازمند تالش قاطع از ســوی
ما و شــرکای امنیتیمان در منطقه است .سنتکام به این
تالش متعهد است.
به گزارش ایســنا ،ادعاهای این مقام آمریکایی درباره
نقش ایران در منطقه در حالی مطرح میشــود که ایران
ســهم بسزایی در مبارزه با تروریســم منطقه از جمله در
مبارزه با داعش داشته است .او در حالی از برنامه موشکی
ایران ابراز نگرانی کرده که واشــنگتن با فروش تسلیحات
به کشــورهای منطقه از جمله عربستان سعودی ،موجب
باال رفتن رقابت تســلیحاتی در منطقهشده و بر تنشها
دامن زده است.

ک کنفرانس
ی وزارت امور خارجه آمریکا در ی 
ســخنگو 
خبری به ســواالتی درباره ســفر نماینده اتحادیه اروپا در
مذاکرات وین به تهران برای رایزنی درباره وقفه ایجاد شده
در مذاکرات وین پاســخ داد .به گزارش وبــگاه وزارت امور
خارجه آمریکا ،ند پرایس ،سخنگوی وزارت امور خارجه این
کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که آیا
اطالعات جدیدی از مذاکرات وین موجود است یا نه ،گفت:
چ اطالعات جدیدی برای ارائه وجود ندارد .هنوز در همان
هی 
نقطهای هســتیم که آخرین بار راجع به آن صحبت کردیم.
ارزیابی ما هنوز این اســت که اگر قادر باشــیم به بازگشت
دوجانبه به پایبندی دســت بیابیم ،به وضوح این اتفاق در

راستای منافع امنیت ملی ما خواهد بود چون دوباره موجب
اعمال محدودیتهای دائمی و قابل راستیآزمایی بر برنامه
هستهای ایران میشود که از بسیاری جهات از سال ۲۰۱۸
محدودنشده بوده و گامهای بلندی رو به جلو برداشته است،
به نحوی که برایمان قابل قبول نیست .ما بعد از بحثی که بار
قبل کردیم ،چیز بیشتری برای به اشتراک گذاشتن با شما
نداریم .پرایس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا
اظهارات او به معنای این اســت که هیچ اطالعاتی از اولین
روز سفر انریکه مورا ،نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرت وین
به تهران در اختیار ندارد ،گفت :من اطمینان دارم که تیم ما
با انریکه مورا و تیم او در تماس خواهد بود.

دالیل سفرهای بشاراسد به تهران

نیوز فرونت روســیه در گزارشــی از سفر
رئیس جمهوری روســیه به تهران نوشت که
این ،نخســتین سفر بشــار اسد طی سه سال
اخیر به ایران بود .اســد مورد اســتقبال آیت
اهلل خامنه ای قرار گرفت و با ابراهیم رئیسی،
رئیس جمهوری ایران نیز مذاکره کرد .طرفین
روابــط ایران و روســیه و مســائل مرتبط با
همکاریها را بحث و بررسی کردند .جزئیات
دیگری هنوز گزارش نشــده است .اما ،قطعا،
سفر اسد با انگیزه جدیدی همراه بوده است.
نخســت این که پس از بسته شدن حریم
هوایــی ترکیه بــرای نیروی هوایی روســیه،
اهمیت ایــران که اکنون ،پروازهای روســیه
به ســوریه از طریق حریم هوایی این کشــور
انجام میگیرد ،افزایش یافته اســت .دوم ،در
اواخر ماه مه در پایتخت قزاقســتان قرار است
دیــدار بین المللی در خصــوص حل و فصل
مساله ســوریه در قالب آستانه برگزار شود .و
در نهایت ،دمشــق و تهــران اوضاع جدید در

خاورمیانه را بحث و بررسی میکنند.
بدین ترتیب ،ســوریه به تدریــج ،از انزوا
خــارج میشــود و در برخــی از رویکردهــا
میتوانــد ،در نقش میانجی گــر میان جهان
عــرب و ایران عمل کند .گفتنی اســت که تا
پایان ماه مارس ســال  ،2022تجارت متقابل
میان دو کشــور تا  60درصــد افزایش یافته
است .علت آن ،بهبود شرایط ترانزیت از طریق
مرزهای عراق ،افزایش تعداد پروازها به سوریه
و توافقنامههای تجاری میان دولتهای تهران
و دمشق است.
ترانزیت از طریق ترکیه به طور چشمگیری،
کاهش یافته است .هدف از سفر اسد به ایران،
نشــان دادن استحکام روابط ســوریه و ایران
در زمینه ای از شــایعاتی اســت که در غرب
و خاورمیانــه در مورد تضعیــف روابط میان
این دو کشــور انتشار یافته است .افزون بر آن
که اســرائیل به طور منظم ،به حمالت هوایی
خود علیه ایران در سوریه ادامه میدهد و این

تصور ایجاد شده که ایران دیگر در سوریه امن
نیست و در حال آماده شدن برای عقب نشینی
است .اما ،فشارها بر سوریه در راستای دور نگه
داشتن اسد از ایران به جایی نمیرسد.
در نهایت ،این تصور مطرح اســت که اسد
در تهران ،توســعه بحــران اوکراین را بحث و
بررسی کرده است که به شدت ،موازنه نیروها
چه در ســطح جهانی و چه ،در ســطح خاور
میانــه را تغییر میدهــد .در مجموع ،نگرش
ســوریه و ایران در قبال این بحران یکســان
اســت .پیش از این ،رئیس جمهــوری ایران
شهروندان اوکراین را «قربانیان سیاست پلید
آمریــکا» خوانده بود .از اتحــاد میان ایران و
سوریه ،بیش از سی سال میگذرد .اما ،اکنون
که امریکا خود را برای امضای توافق هســته
ای با ایران آماده میکند ،واشنگتن نیت خود
را برای ایجــاد تغییر در سیاســت تهران در
قبال دمشــق کتمان نمیکند .گفته میشود
که بهترین شــیوه برای حــل و فصل تنشها
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محکومیت ترور گزارشگر شبکه الجزیره
توسط وزیران خارجه ایران و قطر

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز پنجشنبه در
جریان سفر امیر قطر به تهران ،با همتای قطری خود دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایرنا ،وزیران امور خارجه دو کشــور در این دیدار ،ترور وحشیانه
شیرین ابوعاقله ،گزارشگر شبکه تلویزیونی قطر را محکوم کردند و عدم اقدام
جدی نهادهای بین المللی و حقوق بشــری و همچنین استانداردهای دوگانه
آنها در قبال نقض حقوق بشر در فلسطین و ترور هدفمند خبرنگاران را دلیل
اصلی تداوم اقدامات تروریســتی و وحشیانه رژیم اشغالگر قدس در فلسطین
دانستند.
وزیران امور خارجه جمهوری اســامی ایران و قطر با اشــاره به اینکه این
روزنامه نگار فلســطینی در هنگام شــهادت ،جلیقه خبرنگاری بر تن داشته
است ،اعالم کردند ،اقدام سبوعانه اسرائیل نشان میدهد که رژیم صهیونیستی
مخالف آزادی بیان است و به دنبال پنهان کردن حقایق و جنایات تروریستی
خود در فلســطین است .وزیر امور خارجه در این دیدار ،شهادت خانم شیرین
ابوعاقله را به خانواده وی ،مردم مقاوم فلســطین ،جامعه مســیحی و اصحاب
رســانه تسلیت گفت و لوح یادبود شــهادت این خبرنگار فلسطینی را تسلیم
وزیرخارجه قطر کرد تا تحویل خانواده ابوعاقله در فلسطین شود.
رویداد

وزارت امورخارجه در بیانیهای تشریح کرد

تنها راه احقاق حقوق مردم فلسطین

وزارت امور خارجه با صدور بیانیهای تاکید کرد :ملتها و رهبران مسلمان
بایــد بدانند که تنها راه احقاق حقوق مردم فلســطین ،اتحاد و همبســتگی
اســامی و حمایت دولتها و ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان از مقاومت
برابر اشغالگران و زورگویان است .به گزارش ایرنا ،وزارت امور خارجه جمهوری
اســامی ایران در آستانه ســالروز تاســیس رژیم جعلی صهیونیستی  -روز
نکبــت در بیانیه ای تصریح کرد ١۴ :مــی  ١٩۴٨میالدی ،یوم النکبه ،یادآور
اشــغال ،قتل عام و آوارگی صاحبان اصلی سرزمین فلسطین توسط غاصبان
و اشــغالگران صهیونیست و شروع روند سیســتماتیک نقض گسترده حقوق
طبیعی و اولیه ملت فلسطین است.
این بیانیه میافزاید :صهیونیســتهای جنایتکار از ایــن تاریخ با حمایت
برخی قدرتهای غربی ،ســرزمین مقدس فلسطین را به زور سالح و از طریق
قتل و غارت ،غصب کردند و زیر بنای ناامنی و بی ثباتی دائمی در منطقه غرب
آسیا را بنیان نهادند که تاکنون ادامه دارد.
در این بیانیه آمده اســت :سالروز یومالنکبه بار دیگر ضرورت انجام وظیفه
انســانی و قانونی ،دولتها و ملتهای جهــان در دفاع از حقوق مردم مظلوم
فلسطین را گوشــزد میکند و شکست سازمانها و نهادهای بینالمللی را در
حل و فصل یکی از قدیمیترین بحرانهای انســانی و سیاســی جهان به رخ
میکشد ،به ویژه این روزها که رژیم غاصب صهیونیستی دور تازه ای از هتک
حرمت اماکن دینی و مقدســات اسالمی فلســطین و بیت المقدس و کشتار
مردم بیپناه فلســطین را آغاز کرده که به فضل پروردگار با پاسخ دندانشکن
مقاومت مردمی و انتفاضه فلسطین رو به رو شده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در این بیانیه بر اهتمام به مساله
فلســطین به عنوان موضوع اول و اساسی جهان اسالم تاکید میکند و تالش
صهیونیسم جهانی برای به فراموشی سپردن آن را محکوم به شکست میداند.
این بیانیه میافزاید :به گواه تاریخ هرگونه ســازش با دشمنان قسم خورده
امت اســام ،مشوقی برای اقدامات ضد انســانی و ناقض حقوق بشری دولت
آپارتاید صهیونیستی است و ملتها و رهبران مسلمان باید بدانند که تنها راه
احقاق حقوق مردم فلســطین ،اتحاد و همبستگی اسالمی و حمایت دولتها
و ملتهای مســلمان وآزادیخواه جهان از مقاومت برابر اشغالگران و زورگویان
است.
در این بیانیه آمده اســت :جمهوری اســامی ایران بر این باور اســت که
برقراری صلحی عادالنه و پایدار در خاورمیانه جز از طریق حل و فصل مسائل
اساســی این بحران از جمله پایان اشغال ســازمان یافته فلسطین ،بازگشت
آوارگان ،تعیین نظام آینده فلسطین بر اساس همه پرسی ملی با حضور کلیه
ســاکنان اصلی آن و در نهایت تشــکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی
شهر قدس شریف به سرانجام نخواهد رسید.
این بیانیه میافزاید :جمهوری اسالمی ایران ضمن اعالم همبستگی کامل
با آرمان مردم فلســطین و ادای احترام به شهدا و مجاهدان راه آزادی و قبله
اول مســلمین از دولتها و نهادهای بینالمللی دعــوت میکند تا به وظیفه
انســانی و قانونی خود در قبال مردم مظلوم فلسطین عمل کرده و مانع تداوم
اشــغال و ارتکاب جنایتهای بیشتر توسط رژیم اشــغالگر قدس و گسترش
سیاستهای نژاد پرستانه این رژیم در فلسطین اشغالی شوند.
کنسولی

اطالعیه سفارت ایران در اوکراین
برای شهروندان ایرانی

ســفارت جمهوری اســامی ایران در اوکراین در اطالعیه ای برنامه کاری
سفارت به ویژه در بخش کنسولی را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،سفارت کشــورمان در اوکراین اعالم کرد؛ همانگونه که
هموطنان عزیز آگاهی دارند ،سفارت جمهوری اسالمی ایران در اوکراین پس
از استقرار موقت در جمهوری مولداوی ،از تاریخ  ۱۸فروردین ماه  ۱۴۰۱برابر
با  ۷آوریل  ۲۰۲۲فعالیت کامل خود را در شــهر کی یف آغاز نموده و تمامی
بخشهای ذیربط مشغول به خدمت هستند.
همچنین در پاســخ به پرســش برخی هموطنان ،بخش کنسولی سفارت
طبق روال گذشــته از ســاعت  ۹تا  ۱۲و  ۳۰دقیقه آمــاده پذیرش حضوری
مراجعین بوده و از ساعت  ۱۴لغایت  ۱۶به تماسهای تلفنی پاسخ خواهد داد.

درخواست تسهیل فرآیند صدور روادید برای اتباع
ایران در تاجیکستان

معاون کنســولی ،مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه خواستار روانسازی،
حذف واسطه و کاهش تشــریفات صدور روادید از سوی تاجیکستان شد .به
گزارش ایرنا ،پنجمین اجالس مشــترک کنســولی جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری تاجیکســتان روز پنج شنبه در شــهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان
برگزار شد.
در این اجالس کــه علیرضا بیکدلی ،معاون کنســولی ،مجلس و ایرانیان
وزارت امور خارجه و شــرف شیرعلی زاده ،معاون اقتصادی و کنسولی وزارت
امور خارجه تاجیکستان و کارشناسان کنسولی دو کشور حضور داشتند.
دو طرف درباره امور کنســولی از جمله روان ســازی صــدور روادیدهای
گردشــگری ،بازرگانی و ســرمایه گذاری ،حل مشکالت دانشجویی ،گسترش
همکاریهای قضایی و کنســولی ،حمایت از حقوق اتباع و شرکتهای ایرانی
فعال در تاجیکســتان ،همکاری درباره مهاجرتهای غیرقانونی ،قاچاق انسان
و مبارزه با تروریسم و همچنین تابعیت مذاکره کردند و به توافق دست یافتند.
طرف تاجیک اعالم کرد با پایان شــرایط کرونایی و عادی شــدن وضعیت
تردد ،صدور روادید الکترونیک برای شهروندان ایران را آغاز کرده است .طرف
ایرانی نیز خواســتار روانسازی ،حذف واسطه و کاهش تشریفات صدور روادید
شــد .دو طرف توافق کردند در چارچوب گفت وگوهای کنســولی طرحی را
برای لغو روادید گردشگری بین دو کشور ارائه و مورد بررسی قرار دهند.
پولیتیک

تالش قطر برای مصالحه در خاورمیانه

میان امریکا و ایران در رابطه با سوریه  -یافتن
«کرزای سوری» است :یک سیاستمدار سنی
که نامزدی اش برای تهران ،واشنگتن و ملت
ســوریه قابل قبول باشد .در این میان ،چنین
ترکیبی از توافقها ،در موضوع هسته ای مورد
توجه قرار میگیرد.

اما ،بعید به نظر میرسد که در آینده ،ایران
از حمایت از اســد امتناع کنــد ،زیرا این امر
میتواند ،تضعیــف امکانات تهران برای حفظ
نفــوذ خود در خاورمیانه را به همراه داشــته
باشــد .از این رو گفت وگوی میان دمشــق و
تهران ادامه خواهد داشت.

ســفیر ایران در دوحه ،در توییتی با اشاره به سفر روز گذشته امیر قطر به
تهران و دیدارش با مقامات عالی رتبه ایران تاکید کرد :قطر دوســت دارد بین
دوستانش مخاصمه نباشد.
به گزارش ایســنا ،حمیدرضا دهقانی در صفحه توییتر خود در این ارتباط
نوشــت« :و شیخ تمیم امیر محترم قطر در سرزمین مهر آباد  ...چقدر از رفت
و آمد ،رفاقت و همکاری بین ایران و همســایگان خشــنود میشوم .گسترش
روابط سیاســی و اقتصادی و مشورت و همکاری در مسائل منطقه ای و بین
المللی از اهداف سفر اســت ...و البته در یک کالم فکر کنم قطر دوست دارد
بین دوستانش مخاصمه نباشد».
براســاس این گزارش امیر قطر روز پنچ شنبه در سفری یک روزه به ایران
با رهبری و رییس جمهور دیدار و رایزنی کرد.

