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تهران - باکو؛ آغاز یک راه جدید
 امیرعبداللهیان: ایران و جمهوری آذربایجان از مرحله سوءتفاهم ها عبور کرده اند و درآینده، شاهد برگزاری نشست سه جانبه 

وزیران امورخارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه خواهیم بود

 ارزیابی »شکست« از مذاکرات 2روزه در دوحه با هدف لغو تحریم ها 

برجام
درحالی ازسوی برخی رسانه ها و مقام های سیاسی غربی القا می شود 
که منابع مختلف از ادامه رایزنی ها برای ازســرگیری گفت وگوهای 
برجامی خبر می دهند و گفته می شود با نهایی شدن زمان و مکان دور بعدی، قرار است 

مذاکرات به زودی از سر گرفته شود.
به گزارش همشهری، برهمین اســاس هم بود که مذاکره کننده ارشد ایران اخیرا در 
حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی »حقوق بشر آمریکایی« از رایزنی ها برای نهایی  
شدن دور بعدی گفت وگوها خبر داد. علی باقری کنی درباره گفت وگوهای غیرمستقیم 
اخیر میان ایران و آمریکا با واســطه اتحادیه اروپا در قطر گفت: مذاکرات در دوحه در 
چارچوبی که قبال مشخص شــده بود، شــکل گرفت و برای ادامه آن درحال رایزنی 
هستیم. وی به این نکته هم اشاره کرد که رایزنی ها به صورت مشخص با انریکه مورا، 
به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات ادامه دارد و دوطرف درحال نهایی  شدن زمان و مکان 
باهدف ادامه گفت وگوها برای لغو تحریم ها هستند؛ مذاکراتی که ثمربخش بودن آن 

بیش  از هر چیز نیازمند اراده طرف آمریکایی است.

پنجره دیپلماسی همچنان باز است 
وزیر امورخارجه ایران نیز در یک گفت وگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود، ضمن 
ارزیابی مثبت از مذاکرات اخیر در دوحه، گفت: طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی 
بر ابتکار و پیشرفت در این دور از گفت وگوها حضور یافت و به جای »ابتکار سیاسی« 
مواضع گذشته خود را تکرار کرد. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به گفت وگوهای رفع 
تحریم ها در وین و دوحه گفت: ارزیابی ما از گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت اســت، 
اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد. اکنون 
مسیر دیپلماسی باز است. ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار، جدی 
و صادق هستیم و همواره در مذاکرات، پیشــنهادها و ایده های مثبت خود را مطرح 

کرده ایم. وی به این موضوع هم اشــاره کرد که جمهوری اســالمی ایران همواره به 
تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد طرف های مقابل نیز به تعهدات خود به درستی 

عمل کنند.
وزیر امورخارجه فرانسه نیز در این گفت وگو از وجود روابط خوب بین تهران و پاریس 
استقبال و بر ضرورت تداوم مذاکرات و لغو تحریم ها تأکید کرد. کاترین کولونا گفت: باید 
از فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت 
همه طرف ها باشــد، تالش کنیم. وی همچنین تأکید کرد کــه »ما معتقدیم پنجره 
دیپلماسی همچنان باز است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل 

شود. انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.«

روایتی از رویکرد آمریکا در دوحه
این درحالی است که روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی« در گزارشی گفت که رابرت 
مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در ایــن دور طرحی را ارائه کرد که در ماه 

مارس گذشته در وین مطرح و تهران با آن مخالفت کرده بود.
این روزنامه به کارشــکنی های آمریکا در مذاکرات رفع تحریم ها پرداخت و نوشــت 
طرحی که آمریکا ارائه کرده بود، سندی برای تسلیم شدن بود که براساس آن، ایران از 
حقوق هسته ای خود صرف نظر می کرد و در مقابل، تحریم ها »به صورت جزئی و موقت« 
لغو می شد. تأسیسات هسته ای ایران هم تحت نظارت شدید آژانس بین المللی انرژی 

اتمی قرار می گرفت.
این گزارش همچنین اشاره می کند که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران نیز در 
جریان دیدار با انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا تأکید کرده است که تهران خواستار 
تضمین اســت و در نتیجه هیچ  یک از طرفین ایرانی و آمریکایی موضع خود را تغییر 
نداده اند؛ بنابراین شاهد تنش در واشنگتن و پایتخت های اروپایی بودیم، اما با وجود 

این، همه طرف ها تأکید کرده اند که باید مذاکرات ادامه یابد.

وزیر امور خارجه دیروز در محل این 
سیاست 
خارجی

وزارتخانه از همتــای آذربایجانی 
خود استقبال کرد تا حضور جیحون 
بایراموف در تهران نوید دهنده آغاز فصل نوینی در 
روابط تهران و باکو باشــد؛ روابطی کــه در دولت 
سیزدهم رو به گسترش بوده  است و 2کشور با عبور 
از برخی تنش های مقطعی، آماده گســترش روابط 

دوجانبه در همه حوزه ها هستند.
به  گزارش همشــهری، دیروز نخســتین سفر وزیر 
امور خارجه جمهوری  آذربایجان به ایران در دولت 
سیزدهم درحالی انجام شد که روابط 2کشور پس 
 از دیدار روسای جمهور ایران و جمهوری  آذربایجان 
در حاشیه اجالس سازمان همکاری های اقتصادی 
)اکو( در عشــق آباد )7آذرماه1400(، با پشت ســر 
گذاشتن برخی تنش ها، وارد مرحله جدیدی شد و 
گسترش همکاری های دوجانبه در دستور کار تهران 

و باکو قرار گرفت.
در آن دیــدار کــه با امضــای قرارداد ســوآپ گاز 
ترکمنســتان به آذربایجــان از طریق ایــران نیز 
همراه شد، روســای  جمهور 2کشــور بر عزم خود 
در جلوگیری از خدشه  وارد شدن به روابط دوجانبه 
تأکید و آمادگی خود را برای گسترش همکاری های 
فی مابین اعالم کردند؛ موضوعی که عصر جدیدی در 

روابط دو همسایه دیرینه آغاز شده  است.
رئیس  جمهــور در آن دیدار به ریشــه های عمیق 
تمدنی، فرهنگــی و دینــی بین 2 ملــت ایران و 
جمهوری  آذربایجان اشاره و تأکید کرد که »هرگز 
اجازه نمی دهیم این روابط تحت  تأثیر دشمنان قرار 
گیرد.« الهام علی اف نیز در آن دیدار عنوان کرد که 
باکو برای روابط برادرانه خود با تهران اهمیت ویژه ای 
قائل است و اجازه نمی دهد هیچ خدشه ای به آن وارد 
شــود. این دیدار که نقطه عطفی در روابط 2کشور 
تلقی می شود، برخی سوءتفاهم ها در روابط دوجانبه 
را برطرف کرد و همکاری های سیاسی - اقتصادی 

تهران و باکو را به مسیر تازه ای هدایت کرد.

عبور از سوءتفاهم ها
روسای جمهور 2کشور هفته گذشــته و در حاشیه 

ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر 
بار دیگر دیدار و گفت وگو کردند. 

وزیر امور خارجه دیروز و در جریان نشست  خبری با 
همتای آذربایجانی خود ضمن تأکید بر اینکه 2کشور 
از مرحله ســوءتفاهم ها عبور کرده انــد، از برگزاری 
نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، جمهوری 
 آذربایجان و ترکیه در تهران خبر داد. امیرعبداللهیان 
به ســفر هفته گذشــته خود به آنــکارا و توافق با 
همتای ترکیــه ای خود برای برگزاری این نشســت 
اشــاره کرد و گفت که در دیدار بــا وزیر امورخارجه 
جمهوری آذربایجان، درباره تاریخ برگزاری نشست 

سه جانبه توافق خواهد شد. 
 وی همچنیــن از اعــالم آمادگــی رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان برای ســفر به تهران خبر داد و 
گفت: درباره نهایی شــدن و توافق بر سر تاریخ سفر 
رسمی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، بررسی های 
الزم در گفت وگو با وزیر امور خارجه این کشور انجام 

خواهد شد.

حمایت ایران از حل  و فصل مسالمت آمیز مناقشه 
قره باغ

امیرعبداللهیان با تأکید براینکه جمهوری  اســالمی 
از ابتدای مناقشه قره باغ همواره آمادگی خود را برای 

کمک به حل  و فصل بحران از طریق گفت  وگو اعالم 
کرده  است، عنوان کرد که ایران همچنان آماده تداوم 
حمایت ها و مســاعدت در این زمینه است تا مسائل 
باقیمانده نیز بر مبنای احترام بــه تمامیت ارضی و 
حاکمیت طرفین و از مســیر گفت وگوهای سیاسی 
حل  و فصل شــود. وی همچنین با اشــاره به اینکه 
انرژی و ترانزیت، 2 موضوع مهــم در همکاری های 
اقتصادی 2کشور اســت، گفت: وزیر نیروی ایران در 
ســفری که در هفته  جاری به جمهوری آذربایجان 
خواهد داشت، درباره بهره برداری از سد »خداآفرین« 
و »قیز قلعه سی« رایزنی می کند، چرا که هفته گذشته 
گفت وگوهای مهمی در این زمینه میان روسای جمهور 
2کشور انجام شده است. امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
درباره مسائل زیست محیطی پیرامون رود ارس نیز با 
همتای آذربایجانی خود گفت وگو کرده  است، گفت: 
یکی از نگرانی های استان های مرزی ما، آلوده شدن 
رودخانه مرزی و نگرانی های زیست  محیطی در این 
حوزه است. بخشی از این آلودگی ها در حوزه تخصصی 
محیط  زیست قرار دارد و ریشه های آن، هم در داخل 
ایران و هم در جمهوری آذربایجان مورد شناسایی قرار 
گرفته که امیدواریم در این مسیر هم بتوانیم اقدامات 
مؤثری را انجام دهیم. وزیر امور خارجه کشورمان به 
جهش در مبادالت تجاری 2کشور در ماه های گذشته 

نیز اشــاره و ابراز امیدواری کرد که با گفت وگوهای 
انجام شده، بخش های اقتصادی و تجاری خصوصی 
و دولتی 2کشور نسبت به افزایش هرچه بیشتر حجم 

مبادالت تجاری اقدام کنند. 

افزایش همکاری های اقتصادی
 وزیر امور خارجه جمهوری  آذربایجان نیز با تأکید 
بر اینکه این کشور خواهان عادی ســازی روابط با 
جمهوری  ارمنستان اســت، آمادگی دولت خود را 
برای بازگشایی حمل ونقلی و ارتباطات بین المللی 
میان جمهوری  آذربایجان و ارمنســتان اعالم کرد. 
بایراموف با بیان اینکه بعد از 30سال اشغال، اکنون 
اولویت اصلی بازسازی و آبادانی عمرانی مناطق آزاد 
شده است، گفت: جمهوری  آذربایجان قدم هایی را 
در این زمینه برداشته اســت. وی همچنین با بیان 
اینکه درباره تولید مشترک خودرو و تراکتور با ایران 
به توافق هایی دست یافته ایم، افزود: بهره برداری از 
سد و نیروگاه برق  آبی یکی از پروژه های مهم و دارای 
اولویت 2کشور است. در زمینه ساخت راه آهن رشت 
به آســتارا نیز آمادگی داریم تعهدهای خود را اجرا 
کنیم. بایراموف ادامه داد: در چارچوب گســترش 
همکاری های منطقه ای، ساخت یک بیمارستان و 
یک مدرسه را به شرکت های ایرانی واگذار کردیم. 
عالوه  بــر این، بــرای ورود شــرکت های ایرانی به 
شهرک های صنعتی و مناطق آزاد تجاری جمهوری 
آذربایجان نیز پیش بینی و معافیت هایی نیز در نظر 
گرفته شــده  اســت. وی با بیان اینکه درباره تولید 
مشترک خودرو و لوازم یدکی خودرو، تولید تراکتور 
و ادوات کشــاورزی توافق های خوبی انجام شــده، 
عنوان کرد: مبادالت تجاری 2کشور در سال2021، 
30درصد و در 8ماهه نخست ســال2022 افزایش 
18درصدی را داشــته ، اما ظرفیت هــای تجاری و 
اقتصادی 2کشور باالتر از این ارقام است. بایراموف 
اضافه کرد: جمهوری  آذربایجان آمادگی دارد در باال 
بردن ظرفیت کریدور شــمال- جنوب و ساخت و 
تکمیل راه آهن رشت- آستارا - جمهوری آذربایجان 
و تکمیل بارانــداز ریلــی در آســتارا- جمهوری 

 آذربایجان تعهدات خود را اجرا کند.

لزوم ایجاد گشایش های جدید در روابط تهران - باکو
رئیس جمهور در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری  آذربایجان، پس  از گزارش مفصل وی درباره 
افزایش رفت وآمدها و رایزنی های دیپلماتیک میان 2کشــور و تأثیر آن بر گسترش روابط و 
همکاری ها در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی، بر لزوم ایجاد گشایش های جدید 
در روابط تهران - باکو تأکید کرد. سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه محدودیتی برای تعمیق 
و تقویت روابط با جمهوری  آذربایجان نداریم، افزود: ارتقای روابط خوب دوجانبه می تواند به 
همکاری های منطقه ای مؤثر منتهی شــود. وی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش رفت  و آمد 
مردم 2 کشور، عنوان کرد: تقویت روابط و تعامالت مردمی، زمینه ساز تحکیم دوستی 2 ملت 
می شود. رئیسی همچنین ابراز امیدواری کرد با سفر رئیس  جمهور آذربایجان به تهران، شاهد 
جهش در روابط 2کشور باشیم. جیحون بایراموف نیز در این دیدار گفت: حجم تجارت میان 
ایران و جمهوری  آذربایجان در سال گذشــته میالدی افزایش چشمگیری داشته  است. وی 
همچنین اضافه  کرد: ایران و جمهوری  آذربایجان توافق دارند که مسائل منطقه باید از سوی 
خود کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان حل  و فصل شود. وزیر امور خارجه جمهوری 
 آذربایجان در سفر به تهران با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی نیز دیدار و 
تبادل نظر کرد. دراین گفت وگو که در محل ساختمان مشروطه برگزار شد، دوطرف بر افزایش 

همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف تأکید کردند. 

مکث

فشارها به حمید نوری تشدید شده 
است

کارمند سابق قضایی ایران که در زندان سوئد به سر می برد، 
تحت فشارهای سیاســی از حقوق خود محروم مانده است. 
مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد: »درحالی که 2ســال و 
8ماه از بازداشــت حمید نوری توسط دستگاه قضایی سوئد 
می گذرد و روند دادگاه طوالنی و ۹2 جلســه ای او نیز 2ماه 
پیش به پایان رسیده، وی نه تنها همچنان در سلول انفرادی 
نگهداری می شود و به پزشک دسترســی ندارد، بلکه برای 
تماس یا مالقات با خانواده خود نیــز دچار محدودیت های 
شدیدی است. قاضی پرونده حمید نوری در آخرین جلسه 
دادگاه تأکید کرده بود به موجب قانون، محدودیت های وی 
لغو می شود، اما نوری بعد از جلسه آخر دادگاه مجددا به سلول 
انفرادی منتقل شــد و تا 40روز پــس از آن هم امکان هیچ 
تماس تلفنی با خانواده را نداشت. هم اکنون نیز درحالی که 
همســر و دختر حمید نوری از 10روز پیش در اســتکهلم 
به سرمی برند و درخواســت مالقات حضوری با وی را دارند، 
دستگاه قضایی سوئد در یک اقدام عجیب اعالم کرده به دلیل 
نبود اتاق مناســب، فعال امکان این مالقات فراهم نیســت. 
حمید نوری در طول ۶0 روز گذشــته تنها امکان 2 تماس 
کوتاه، کنترل شده و با حضور مترجم را با خانواده خود داشته 
و روند فشــار و محدودیت های وی، در آستانه صدور حکم 

دادگاه به طور محسوسی افزایش یافته است.« 

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

ایــران جنایــات  حقــوق بشــر  ملــت 
آمریکایــی را بیشــتر از همــه درک 
کرده  اســت؛ از نقــض مســتمر حقوق 
تحریم هــای  وضــع  بــا  اقتصــادی 
غیرقانونــی گرفتــه تــا تحدیــد حــق بــر 
ســامت کودکان و بیمــاران بــا تحریم 

عملی دارو./مهر

گمانه زنی های جدید درباره 
ازسرگیری روابط تهران-ریاض 

رســانه عراقی »الفرات نیــوز« به نقل از یــک منبع آگاه 
گــزارش داد که ازســرگیری روابط دیپلماتیــک ایران و 
عربستان در بغداد و باحضور مسئوالن 2کشور و همچنین 
نخست وزیر و وزیر امورخارجه عراق اعالم خواهد شد. این 
منبع تأکید کرده  است: مذاکراتی که نخست وزیر در سفر 
اخیرش به جده و تهران انجام داد، منجر به حل بسیاری از 
پرونده های مورد اختالف شــده و این موضوع می تواند به 

کاهش تنش های موجود در منطقه کمک کند.
همچنین یک منبع دولتی عراقی در گفت وگو با »روســیا 
الیوم« اعالم کرده اســت که بغداد میزبان نشســتی میان 
دیپلمات های ایرانی و سعودی خواهد بود. این منبع تأکید 
کرده  پیش از این 5دور مذاکرات میــان تهران و ریاض در 
بغداد انجام شــد که همه آنها در سطح امنیتی و اطالعاتی 

بود، اما دور جدید در سطح دیپلماتیک خواهد بود.
این درحالی اســت که ســیدکمال خرازی، رئیس شورای 
راهبــردی روابــط خارجــی ایــران در ســخنرانی خود 
که به صورت مجازی در جلســه عمومــی »نهادها و نظم 
منطقه ای« در دهمین مجمع صلح جهانــی ایراد کرد، با 
بیان اینکه جمهوری اســالمی باوجود برخی اختالف های 
جدی با عربســتان، معتقد اســت این دو کشور می توانند 
مکمل ظرفیت های یکدیگر باشند، گفت: ما برای گفت وگو 
با دولت عربستان در همه موضوع های دوجانبه و منطقه ای 
آمادگی کامل را  داریم و خرســندیم که با مساعی جمیله 
دولت عراق، تاکنون چنــد دور گفت وگو میان دولت های 

طرفین برگزار شده است.

علت فوت یک زندانی امنیتی
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه علت 
فوت یک زندانی امنیتی در کرمانشاه را برخالف 
ادعای رسانه های معاند، خودکشی اعالم کرد. به 
گزارش ایرنا، شــهرام کرمی با اشاره به فضاسازی 
اخیر رسانه  های معاند درخصوص فوت یک زندانی 
امنیتی در کرمانشــاه، گفت: اخیرا رســانه های 
معاند با هدف هجمه سیاسی و تبلیغات رسانه ای 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، ادعای کذبی 
را در رابطه با علت فوت یــک زندانی امنیتی در 
کشورمان داشــته اند. زندانی امنیتی، »س. ب«، 
دوم اردیبهشت سال گذشته به اتهام عضویت در 
گروه تروریستی »پاک« بازداشت و سپس با رأی 
قطعی مبنی بر عضویــت در گروهک های معاند 
نظام در زندان پاوه محبوس شــد. این زندانی در 
تاریخ 1۹ اردیبهشــت 1401 با تحمل یک سوم 
دوره حبس خود با اعطای آزادی مشــروط و در 
سالمت کامل جســمی از زندان پاوه آزاد شد، اما 
حسب گزارش نهادهای امنیتی وی پس از آزادی 
از زندان در تاریخ هفتم خرداد با خرید و استفاده 
از قرص برنج در محله مهدیه )دره دراز( کرمانشاه 
اقدام به خودکشــی می کند. براســاس استعالم 
صورت گرفته از اداره کل پزشــکی قانونی استان، 
پیکر این فرد با عالئم مســمومیت با قرص مورد 
کالبدشکافی قرار گرفته که نتایج آن به زودی اعالم 
خواهد شد. متأسفانه رسانه های معاند به منظور 
نشان دادن چهره ای ضد حقوق بشری از کشورمان 
با نشر ادعاها و اخبار کذب، علت فوت این زندانی 
سیاسی را تزریق آمپول اشتباهی در زندان اعالم 
کرده اند، درحالی که این فرد در خارج از زندان و 

به علت خودکشی فوت کرده است.

نقل قول خبر

دیپلماسی

خبر

قضایی

دولت

توصیه های اندیشکده 
آمریکایی به بایدن 

یک اندیشــکده آمریکایی با انتشار 
یادداشــتی درباره پیامدهای تشکیل 
محــور دفاعــی آمریکایی-عربی- 
صهیونیستی در منطقه در رابطه با ایران 
هشدار داد و پیشنهاد کرد دولت بایدن 
برای ایجاد ثبات در منطقه از به کار بستن 
سیاست های منسوخی که بر تنش ها در 
روابط آمریکا و کشورهای منطقه با ایران 
دامن زده و موجب ثبات زدایی از منطقه 
می شود، دوری کند. وبگاه اندیشکده 
آمریکایی »ریسپانســیبل اســتیت 
کرفت« نوشت: بایدن قرار است به زودی 
عازم عربستان شود که پیش تر وعده 
داده بود با آن مانند »کشوری مطرود« 
رفتار کند. گفته می شــود او قصد دارد 
در سفرش درباره تضمین های امنیتی به 
این پادشاهی، ازجمله درباره چتر دفاع 
هوایی گفت وگو کند. متأسفانه، پیشنهاد 
دولت آمریکا زمینه ساز تعمیق گرفتاری 
آمریکا در خاورمیانه و طوالنی تر شدن 
مذاکرات هســته ای ایران خواهد شد. 
در این یادداشت آمده است: اگر هدف 
بایدن ثبات اســت، دولت او باید همه 
ذی نفعان عمده منطقــه ای را پای میز 
مذاکره بیاورد. عالوه بر این، واشنگتن 
باید به طور فعاالنه مشــوق مذاکرات 
دیپلماتیک میان ریاض و تهران باشد 
که در همین هفته پیشرفت داشته است.

مذاکره متوقف نیست
باقری کنی: زمان و مکان ادامه گفت وگوها در رایزنی با انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات، درحال نهایی شدن است

حسن کاظمی قمی 
نماینده رئیس جمهور در امور 

افغانستان 
در ســفر منطقه ای به  آســیای مرکزی، 
در موضوع های مختلف به ویژه اجاس 
بین المللی افغانستان با مقامات رایزنی 
کردم و همــه تاش خــود را برای تحقق 
نتایج واقعی و مؤثر این اجاس خواهم 
کرد تا مردم  افغانستان از کابوس فتنه 
و بحران آمریکایــی و بی ثباتی و ناامنی 

نجات پیدا کنند./ایسنا

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

به عنــوان یکــی از مســئوالن قــوا، تــاش 
می کنم نظام حکمرانــی در برنامه هفتم 
متفاوت از 6برنامه گذشته باشد، چراکه 
در 6برنامه گذشته شاهد بودیم 70درصد 
از پیش بینی ها عمل نشده و معتقدم در 
آن 30درصد نیز اعمال مدیریتی نشده و 

خودبه خود اجرایی شده  است./فارس

رئیسی در مراســم دریافت استوارنامه سفرای 
جدید تأکید کرد

اشتباه محاسباتی اروپا و آمریکا 
در قطعنامه علیه ایران

رئیس جمهور روز دوشــنبه در دیدار با سفرای جدید برخی 
کشــورهای اروپایی و جنوب شرق آســیا از اقدامات اشتباه 
آمریکا و کشورهای اروپایی در جریان مذاکرات احیای برجام و 
صدور قطعنامه انتقاد کرد. سیدابراهیم رئیسی هنگام دریافت 
استوارنامه نادین اولیویری لوزانو، سفیر جدید سوئیس با اشاره 
به نقش دیپلماتیک سفارت ســوئیس به عنوان حافظ منافع 
آمریکا در تهران گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ایران 
گرفتار اشتباه محاسباتی هستند و امیدوارم شما واقعیات ایران 
را به دولت متبوع و دیگر کشورها منتقل کنید تا متوجه شوند 
که ایران با وجود دشمنی ها، به پیشرفت خود ادامه داده است 

و سیاست های سلطه طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است.
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی گفت: اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی در 
پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که مذاکره 
برای توافق در جریان است، اقدامی غیرمسئوالنه و ناقض روح 
مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنهاســت. آمریکا باید 

تصمیم بگیرد که به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند.

او با اشاره به قدمت بیش از 100ســال روابط 2 کشور گفت: 
ایران آماده گسترش حداکثری روابط با همه کشورها ازجمله 
سوئیس در عرصه های تجاری، اقتصادی و سیاسی است. نادین 
اولیویری لوزانو، نیز در این مراسم گفت: ایران و سوئیس در بیش 
از 100سال سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک، همواره 
تعامالت و همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر داشته اند. 
او با اشاره به نقشه راه روابط تهران و برن تأکید کرد: به عنوان 
سفیر سوئیس برنامه اصلی من تالش برای گسترش روابط با 

جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس جمهور همچنین در دیدار با سفیر آکردیته لیتوانی نیز 
با بیان لزوم اجرای تعهدات کشورهای غربی گفت: جمهوری 
اسالمی ایران طبق تأیید همه ناظران به تعهدات خود در توافق 
عمل کرده است، اما در عوض آمریکا از این توافق خارج شده و 
کشورهای اروپایي نیز از عمل به تعهدات خود تخطی کرده اند. 
رئیسی اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی برای پیگیری صدور 
قطعنامه علیه ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی حین مذاکرات را وقیحانه و برخالف الزامات مذاکره 
و توافق توصیف کرد و افزود: رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران 

زمینه توافق و همکاری را فراهم خواهد کرد.
او در عین حال در مراســم دریافت اســتوارنامه لونگ کوک 
هویی، سفیر جدید ویتنام با بیان اینکه ویتنامی ها را به عنوان 
مردمی می شناســیم که در مقابل اســتعمار و سلطه طلبی 
ایســتادگی کردند و در این زمینه مواضع نزدیکی به یکدیگر 
داریم، گفــت: تاریخ هیچ گاه جنایت هــای آمریکا علیه ملت 
ویتنام را از یاد نخواهد برد. رئیســی با اشاره به روابط دوستانه 
میان تهران - هانوی گفت: ســطح فعلی همکاری ها و روابط 
ایران و ویتنام متناسب با ظرفیت های متنوع موجود در 2 کشور 
نیست. رئیس جمهور افزود: برگزاری منظم جلسات کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی می تواند به یافتن راهکارهای 
به فعلیت رساندن ظرفیت های 2 کشور در عرصه های کشاورزی، 
فناوری، حمل ونقل و دیگر عرصه ها کمک کند. »لونگ کوک 
هویی« سفیر جدید ویتنام نیز در این مراســم با بیان اینکه 
ایرانیان مردمی صلح دوست با فرهنگ و تمدنی غنی و تاریخی 
هستند، افزود: ایران با وجود سال ها تحریم و فشار به پیشرفت ها 
و دستاوردهای بسیار درخشانی دست یافته است. سفیر ویتنام 
با قدردانی از سیاست خارجی فعال جمهوری اسالمی ایران و 
اولویت قائل شدن برای توسعه روابط با همه کشورهای منطقه 
و جهان یادآور شد: ویتنام همواره روابط خوبی با ایران داشته و 
برای ارتقای سطح همکاری ها به ویژه در عرصه های اقتصادی و 

تجاری تالش می کنیم.
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