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اخبار

امیرعبداللهیان عازم ترکیه شد

حسین امیرعبداللهیان امروز به منظور
نخستین دیدار دوجانبه به دعوت مولود
چاووش اوغلو همتای ترکیه ای خود در راس
هیئتی عازم آنکارا شد.
امیرعبداللهیان در این سفر و در دیدار با
مقامات ترکیه ،موضوعات مهم مرتبط با روابط
دوجانبه و همچنین همکاریهای دو کشور در
حوزه های منطقه ای و بین المللی را مورد گفت
وگو و تبادل نظر قرار خواهد داد.
وی قرار است بعد از سفر به آنکارا به
ترکمنستان رفته و در اجالس وزرای خارجه
اجالس خزر شرکت کند .گفتنی است پیش
از این سفر وزیر خارجه کشورمان به ترکیه لغو
شده بود.

از بازگشایی سفارتخانههای ایران و
عربستان حمایت می کنیم
وزیر امور خارجه کشورمان ،از تالش های عراق
برای تقویت عنصر گفتگو و نقش سازنده این
کشور در معادالت منطقه ای و گفتگوی میان
جمهوری اسالمی ایران و عربستان قدردانی کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست
وزیر عراق که در تهران بسر می برد ،آخرین
تحوالت منطقه و موضوعات مرتبط با روابط
دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برقراری
آتش بس در یمن بر حمایت کشورمان از تداوم
آتش بس و لزوم پایان محاصره انسانی در این
کشور تاکید کرد.
امیرعبداللهیان در ادامه افزود :جمهوری
اسالمی ایران راه حل مشکالت منطقه را از درون
منطقه می داند.

نفت ایران باید به بازارهای جهانی
باز گردد
یک مقام دفتر ریاستجمهوری فرانسه
خواهان بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی
شد.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه
به نقل از یک مقام دفتر امانوئل مکرون،
رئیسجمهور فرانسه نوشت که پاریس خواهان
بازگشت نفت ایران و ونزوئال به بازارهای جهانی
است.این مقام همچنین اعالم کرد که فرانسه
میخواهد سازوکاری آماده شود تا قیمت نفت
به تولید نفت روسیه محدود نباشد.
با آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریمهای
گسترده غرب علیه روسیه ،قیمت حامل های
انرژی در بازار جهانی افزایش یافت؛ مسالهای
که کشورهای اروپایی به عنوان مصرف کنندگان
عمده نفت و گاز صادراتی روسیه را با مشکل
مواجه کرد.

اخبار

« ابتکار» سفر علی باقری و رابرت مالی به قطر را بررسی می کند

رئیسی به ترکمنستان می رود

رئیس جمهوری به دعوت رئیس جمهوری
ترکمنستان و به منظور شرکت در ششمین
اجالس سران کشورهای حاشیه خزر ،چهارشنبه
به عشقآباد سفر میکند.
سید ابراهیم رئیسی چهارشنبه در راس
هیاتی عالی رتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی
کشورمان ،برای شرکت در ششمین اجالس
سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان سفر
میکند.
رئیس جمهور در این سفر عالوه بر شرکت
و سخنرانی در اجالس سران کشورهای حاشیه
خزر ،با روسای جمهوری کشورهای حاضر در
اجالس نیز دیدار و گفتوگو خواهد داشت.

سهشنبه  7 /تیر  / 1401شماره 5130

سخنگوی جدید وزارتخانه تعیین شد

آغاز مذاکره غیر مستقیم

خبرگزاری رویترز در این باره نوشت :یک منبع
مطلع از روند برگزاری مذاکرات برجامی در قطر ،گفت
که رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و
سرپرست تیم مذاکرهکننده آمریکا ،روز یکشنبه راهی
قطر شده و با وزیر امور خارجه قطر دیدار خواهد کرد.
رویترز همچنین به نقل از یک مقام ایرانی هم
نوشت که علی باقری کنی ،معاون وزیر امور خارجه
ایران و سرپرست تیم مذاکرهکننده ایران روزهای  ۲۸و
 ۲۹ژوئن [ ۷و  ۸تیر] برای مذاکرات برجامی در دوحه،
پایتخت قطر خواهد بود.
گزارش رویترز درباره زمان حضور تیمهای
مذاکرهکننده ایران و آمریکا در قطر برای ازسرگیری
مذاکرات برجامی در پی این مطرح میشود که
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و تسهیلگر مذاکرات برای رایزنی جهت برطرف کردن
آخرین موانع باقیمانده در زمینه از سرگیری مذاکرات
احیای توافق هستهای به تهران سفر کرده و با وزیر
امور خارجه ایران رایزنی کرد .به گزارش ایسنا ،بورل
روز شنبه پس از دیدار طوالنی با امیرعبداللهیان،
با اشاره به دیدار چهار ساعته خود با حسین
امیرعبداللهیان در صفحه توییترش :با وزیر خارجه
ایران توافق کردیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا در
روزهای آتی با تسهیلگری تیم من از سر گرفته شود تا
آخرین مسائل باقیمانده را حل کنیم.
بزاده ،سخنگوی وزارت
عالوه بر این ،سعید خطی 
امور خارجه ایران ،امروز در یک نشست خبری
درباره ازسرگیری مذاکرات برجامی گفت :زمان قطعی
برگزاری مذاکرات رفع تحریم ها قطعی شده و مکان آن
نیز تقریبا مشخص است و ان شاء الله در چند ساعت
آتی تصمیمات نهایی در این زمینه اعالم خواهد شد.
خطیب زاده ادامه داد :ان شاءالله یکی از کشورهای
حوزه خلیج فارس میزبان این گفتوگوها خواهد بود و
این گفت و گوها طی روزهای آتی و در همین هفته
انجام می شود و شاید مکان برگزاری این مذاکرات با
توجه به رایزنی و گفت و گوهایی که در حال انجام
است تا پایان امروز به صورت دقیق مشخص و اعالم
شود.
مذاکره مستقیم با آمریکا انجام نمیشود
با این حال خطیب زاده در نشست خبری خود
تاکید کرد :گفتوگوی مستقیمی بین ایران و
آمریکا رخ نمیدهد و به مانند فرمت قبلی و به
صورت غیرمستقیم با تسهیلگری اتحادیه اروپا این
گفتوگوها انجام میشود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با اشاره به جلسه
علی باقری کنی با یکی از کمیسیون های مجلس ،
گفت :فارغ از این که آقای باقری چه نکاتی را در آن
جلسه بسته و خصوصی اعالم کرده اند همان طور
که گفتم مذاکرات مربوط به احیای برجام طی چند
روز آینده انجام می شود .این مذاکرات در مورد ابعاد
هسته ای نیست بلکه در مورد بخش های اختالفی
است که در ارتباط با رفع تحریم ها باقی مانده است
بنابراین هیچ چیزی به توافقات انجام شده در وین
افزوده نمیشود و باید گفت چیزی به مذکرات وین
افزوده نمیشود و چیزی هم کاسته نمیشود.
خطیب زاده با بیان این که همان طور که امیر
عبداللهیان مطرح کرده است نقش نماینده اتحادیه
اروپا در این مذاکرات نقش تسهیل گری است و
آنچه که بین ما و طرف مقابل انجام می شود در مورد

سخنگوی وزارت خارجه:

گروه بین الملل  -خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات دو منبع مطلع ،جزئیاتی را درباره حضور تیمهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا در قطر برای از سرگیری
مذاکرات برجامی مطرح کرد.

در حالی که
قرار است علی
باقری و رابرت
مالی به فاصله
یک روز به
دوحه قطر سفر
کنند،سخنگوی
وزارت خارجه
کشورمان اعالم
کرد که قرار
نیست گفت و
گویمستقیمی
میان ایران و
آمریکا صورت
بگیرد
موضوعات اختالفی است که از آخرین جلسه وین باقی
مانده است .این مذاکرات غیر مستقیم است و من باید
به شما عرض کنم اکنون توپ در زمین واشنگتن است
و اگر آمریکایی ها با پاسخ مناسب حضور پیدا کند می
توانیم به سمت توافق نهایی حرکت کنیم.
چندان نمیتوان روی اروپا حساب باز کرد
در همین رابطه کوروش احمدی دیپلمات پیشین
و تحلیلگر مسائل بین الملل در ارزیابی نتایج سفر
هماهنگکننده برجام به ایران و در پاسخ به این سوال
که با توجه به اینکه تهران همواره از پایان مذاکرات و
انتظار برای اتخاذ تصمیم سیاسی در واشنگتن سخن
به میان آورده است ،آیا این تصمیم به زعم ایران اتخاذ
شده است ،گفت :به نظر میرسد در جریان مذاکراتی
که انجام شد ،تصمیمی در مورد روش و رویه ادامه کار
گرفته شده و نه محتوای کار .با این فرض که مسائل
باقیمانده برای اینکه برجام نهایی شود ،مسائل
خاصی بین ایران و آمریکاست؛ یعنی ایران و آمریکا
خواستههایی دارند که بعضا طرف مقابل منکر ماهیت
برجامی آنها است و آنها را عمدتا ً فرابرجامی و دارای
عوارض و ابعادی سیاسی در سیاست داخلی کشور
دیگر میداند و این تنها نکات و مشکالت باقی مانده
برای نهایی کردن برجام است ،چراکه متن توافق وین
تقریبا تکمیل و نهایی شده است و به قولی ۹۹/۹۹
درصد متنی که روی آن در وین مذاکره میشد ،تکمیل
شده است.
وی ادامه داد :در نتیجه اعضای دیگر برجام یعنی

انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و چین هر کاری که
باید انجام میدادند ،انجام دادهاند و آنچه باقی است
مسائلی است که دو طرف یعنی ایران و آمریکا با هم
باید حل کنند ،مسائلی مانند خواستههای منتسب
به ایران مبنی بر اینکه سپاه از لیست  FTOخارج
شود و شاید درخواست خارج شدن شرکتها و نفرات
مرتبط با سپاه و قرارگاه خاتماالنبیاء از شمول تحریمها
و تضمین حقوقی و موضوعاتی دیگر از این قبیل
که ممکن است وجود داشته باشد و ما خبر نداشته
باشیم .این تلقی در طرف مقابل وجود دارد که اینها
موضوعات فرابرجامی است چراکه برجام صرفا ً در
ارتباط با تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای بوده
است.

به گزارش ایلنا ،این تحلیلگر روابط بینالملل در
پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی که
دولت بایدن دارد و نزدیکی به انتخابات کنگره آیا
میشود انتظار داشت که آمریکا بخواهد انعطافی در
این حوزه انجام بدهد ،گفت :همه اینها بستگی به
شرایط توافق دارد .یعنی ظاهرا ً ارزیابی دولت بایدن
این بوده که به دالیل متعدد ازجمله به دلیل سیاست
داخلی و بویژه در آستانه انتخابات میاندورهای
نمیتواند مثال سپاه را از لیست  FTOخارج کند.
ارزیابی دولت آمریکا ظاهرا این است که اگر چنین
امتیازاتی به طرف ایرانی بدهند ،در سیاست داخلی
با مشکل مواجه میشود.
وی ادامه داد :اینکه با چه شرایطی این توافق نهایی

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته
در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد سفر روز یکشنبه
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران ،و این که آیا وی
حامل پیامی از سوی عربستان به تهران بود تصریح کرد :سفر آقای
الکاظمی به تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و در این سفر
مقامات دو کشور در ارتباط با موضوعات دو جانبه و تحوالت منطقه
رایزنی و گفت و گو کردند .از جمله در مورد نقش مثبت و سازندهای
که بغداد در ماههای گذشته در مورد روابط ایران و عربستان ایفا
کردند.
خطیب زاده با بیان این که در این سفر در مورد تعامالت اقتصادی
بین دو کشور و پروژههای موجود در این زمینه بحث و گفت و گو
شد ادامه داد :در این دیدار در خصوص مراودات مردمی و رفت و
آمد شهروندان دو کشور هم رایزنی شد و در ارتباط با موضوع اربعین
و شرکت شهروندان ایرانی در راهپیمایی اربعین نیز بحث و گفت و
گو شد .روابط ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه چندالیه و
راهبردی است و سفر صورت گرفته متعاقب سفری است که چندی
پیش آقای فواد حسین وزیر خارجه عراق به ایران داشت.
وی همچنین افزود :یکی دیگر از ابعاد این سفر بررسی نقشی
است که عراق در گفت و گوهای ایران و عربستان ایفا می کند.
تاکنون  5دور گفت و گو بین تهران و ریاض در بغداد برگزار شده و
ما در همین چارچوب از نقش عراق در این زمینه تقدیر می کنیم.
خطیب زاده ادامه داد :آقای الکاظمی در سفر روز گذشته خود
به تهران نکاتی را از طرف ریاض به ما منتقل کردند و بر اساس

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت :اگر جو بایدن میخواهد
برای انتخاب مجدد نامزد شود باید به وضوح و به زودی این را بگوید
و سپس طبق تصمیماش رفتار کند .از طرف دیگر ،اگر رئیس جمهور
آمریکا مطمئن نیست که میخواهد دوباره نامزد شود باید آن را به
عنوان یک نشانه قوی در نظر بگیرد که نباید نامزد شود و سپس به
زودی آن را اعالم کند.
نکتهای که ممکن است متوجه شده باشید این است که او قصد انجام
هر کاری را که دارد باید آن را به زودی اعالم کند .بله ،خیلی زود است
که یک رئیس جمهوری مستقر اعالمیه رسمی منتشر کند ،اما برای
همه روسای جمهوری معاصر امریکا یک کارزار انتخاباتی مجدد یک
نتیجه قطعی قلمداد شده بود .با این وجود ،برای بایدن این طور نیست
و برای بسیاری از دموکراتها در واشنگتن پیش فرض فعلی تا حدی
به دلیل سن بایدن و سیاستهایش این است که او نامزد نمیشود.
بسیاری از دموکراتها دوران تصدی او را بازتاب دهنده گرایشهایی
میدانند که معموال در یک رئیس جمهور اردک لنگ (یک مقام
منتخب است که جانشین وی قبال ً انتخاب شده یا به زودی انتخاب
خواهد شد .به نظر میرسد که این مقام به دلیل مدت زمان محدودی
که در سمت خود باقی ماندهاست ،نفوذ کمتری در سیاستمداران
دیگر دارد) میبینند .او اهداف بلندپروازانه سیاست خارجی متحد
کردن جهان علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و جنگ
تجاری با چین را نسبت به مسائل داخلی مانند تورم در اولویت قرار

فرض بر این است که دولت بایدن با مشکل کمتری
مواجه میشود ،البته دولت بایدن صحبت از قویتر
کردن و طوالنیکردن برجام هم کرده بود و اگر در این
مورد توفیقی پیدا نکند که طبیعتا ًزمینهای برای اینکه
توفیقی پیدا کند نیست ،اینها هم عوارضی در داخل
دارد ،اما جزئی خواهد بود .در نتیجه به خاطر سیاست
داخلی اینکه برجام نهایتا ً با چه شرایطی احیاء شود،
مهم است.
احمدی همچنین مکان جدید گفتوگوها که گفته
شده به احتمال قوی قطر است را قابل بحث دانست
و گفت :یک دلیل شکلی برای این کار ذکر شده و
آن این است که مذاکرات وین خاتمه پیدا کرده و به
هدفی که داشته رسیده است .مذاکراتی که از این
پس باید انجام شود صرفا بین ایران و آمریکاست که
دیگر نمیتوان آن را مذاکرات وین محسوب کرد .اما
این دلیل نمیشود که مذاکرات محتوایی بین ایران
و آمریکا در وین یا یک محل بیطرف دیگر انجام
نشود .فکر میکنم هیچ دلیل و توجیهی برای اینکه
این مذاکره به این اهمیت در کشوری عربی در
منطقه انجام شود ،وجود ندارد .واقعیت این است
گیر
که کشورهایی که در یک منطقه حضور دارند ،در ِ
ت سیاسی ـ امنیتی ِ مهمی با هم هستند،
معادال ِ
معادالتی که کشورهای کوچک و متوسط خارج از
منطقه درگیر آن نیستند.

وی ادامه داد :ایران و مصر دو کشور تاریخساز و تمدنساز در
منطقه هستند روابطشان همواره در جهان اسالم حائز اهمیت بوده
است و ما از هرگونه ارتقاء روابط بین دو کشور استقبال میکنیم و
عالقهمند هستیم که این روابط ارتقاء و پیشرفت پیدا کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر
اینکه آیا در نشست سران کشورهای حاشیه خزر که قرار است در
عشقآباد برگزار شود بیانیه خاصی منتشر میشود ،اظهار کرد :هیچ
بیانیه خاصی داده نمیشود اجالس سران خزر یک اجالس روتین
است که هر چهار سال یکبار برگزار میشود اما یک بیانیه ریاضتی
خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در جریان سفر روز
گذشته الکاظمی به تهران در ارتباط با موضوع ریزگردها نیز بحث و
گفتوگو شد چرا که به نظر میرسد یکی از منشأهای ورود ریزگردها
به ایران ،عراق است ،گفت :موضوع ریزگردها یکی از موضوعات
اصلی در دستور کار دیپلماسی کشور است همانطور که میدانید
چندی پیش معاون رئیس جمهور و رئیس محیط زیست در ارتباط با
این موضوع به عراق رفتند و گفتوگوهایی در این زمینه بین تهران و
بغداد انجام شد در سفر الکاظمی به تهران نیز این موضوع پیگیری
شد البته همانطور که میدانید این موضوعی نیست که صرفا بین
ما و عراق باشد دیگر کشورهای منطقه نیز در این زمینه موضوعیت
و نقش دارند و ما تالش داریم در یک فرمت چند جانبه و تعامل
با کشورهای منطقه به این موضوع زیست محیطی که از اهمیت
باالیی برخوردار است ،بپردازیم.

بایدن در سال  2024نامزد میشود یا نه؟
داده است.
او مناصب ارشد را به دوستان قدیمی خود مانند دنیس مک دونا
وزیر امور کهنه سربازان ایاالت متحده ،تام ویلسک وزیر کشاورزی،
مارتی والش وزیر کار واگذار کرده در حالی که به طور همزمان بخش
اعظم کارکنان نهاد ریاست جمهوری را به جناح چپ حزب دموکرات
سپرده است از جمله به پرامیال جایاپال نماینده مجلس نمایندگان که
ریاست دفتر پرسنل ریاست جمهوری را برعهده گرفته است.
هیچ کدام از این موارد بدان معنا نیست که بایدن برای انتخابات
مجدد نامزد نخواهد شد .اما این بدان معناست که بسیاری از کسانی
که یک حزب دموکراتیک میانه روی «بایدنیست» را به یک حزب مترقی
(چپگرا)تر ترجیح میدهند معتقدند که او این کار را نخواهد کرد و در
حال حاضر به دنبال گزینههایی برای «کاماال هریس» معاون رئیس
جمهور هستند .با این وجود ،این بحث هم چنان ادامه دارد که بهترین
پرچمدار جناح بایدنیست حزب کسی جز شخص جو بایدن نیست.
به گزارش فرارو در ادامه این گزارش آمده است :این بدان معناست
که او باید بیشتر شبیه جو بایدن نامزد اولیه شود کسی که محبوبیت
و انتخابپذیری را بر مرور کتابهای تاریخ ترجیح میدهد و کمتر
شبیه رئیس جمهوری جو بایدن شود که در مارس  ۲۰۲۱میالدی یک
میزگرد با مورخان تشکیل داد تا درباره میراث بالقوهاش بحث کنند:
«ذهنیت بزرگ فکر کن» .این همان کاری است که روسای جمهور
معموال در ماه مارس پس از انتخاب مجدد انجام میدهند .آن وقت

است که آنان صفحه سیاست عملی را به نفع تالش برای تعریف خود
در چشم تاریخ ورق میزنند .این کار ندرت جواب میدهد.
اکنون دولت بایدن نیز در سیاست خود بیپروا است .دشمنی
با استخراج سوختهای فسیلی در میان هزینههای باالی انرژی،
برگزیدن دعواهای تهاجمی بر سر مسائل جنسیتی که به راحتی قابل
حل است ،و تمرکز بیشتر بر مزایای تسهیالت وامهای دانشجویی و
نه تاثیر آن بر تورم را میتوان از سوی او مشاهده کرد.
وعده اصلی بایدن بازگشت به حالت عادی و اخراج ترامپ از سیستم
سیاسی بود .او در واقع بیش از آن چه بسیاری از مردم تصور میکنند
به این وعده عمل کرده است ،اما میراث تاریخی او ممکن است همچنان
آسیب ببیند .ممکن است چیزی شبیه این باشد« :تورم واقعا باال
دموکراتها را بیاعتبار کرد و به عناصر اقتدارگرا در حزب جمهوریخواه
اجازه داد کنترل دولت را دوباره به دست بگیرند».
بهترین راه برای بایدن به منظور حفظ میراث خود تمرکز بر
محبوبیت با محاسبات سرد بیل کلینتون و درهم شکستن مخالفان با
بیرحمی لیندون بیجانسون رئیس جمهور اسبق امریکا است .البته
اگر بایدن واقعا نمیخواهد دوباره نامزد شود ،احتماال ً عمل کردن
مانند یک اردک لنگ امری اجتناب ناپذیر است .با این وجود ،در
هر صورت بهترین کار برای کشور و برای بایدن آن است که رئیس
جمهور برنامههای خود را روشن سازد و قاطعانه و خیلی زود به آن
عمل نماید.

بسته جدید تحریمی علیه روسیه
اعمال می شود

بشود ،طبعا ً مهم است .اگر برجام را به همان ترتیبی
که در سال  ۹۴یا  ۲۰۱۵نهایی شده بود ،عینا ًاحیا کنند،

الکاظمی پیام عربستان را به ایران منتقل کرد
آنچه که شنیدیدم طرف عربستانی این آمادگی را دارد که در سطح
دیپلماتیک مذاکرات بین دو کشور ارتقاء پیدا کند .به زودی این
مذاکرات در بغداد در سطح دیپلماتیک برگزار می شود و تاریخ آن
معلوم میشود.
وی افزود :از قبل توافقاتی بود که مقدمات سفر هیاتهای فنی
دو کشور ایران و عربستان برای بازدید از سفارتخانه های دو کشور
فراهم شود که انشاءالله همه آنها طی روزهای آتی پیگیری و انجام
می شود.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با گزارشی
که وال استریت ژورنال در مورد نشست محرمانه آمریکا با رژیم
صهیونیستی و تعدادی از کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر با
محوریت مقابله با توانمندیهای موشکی و پهبادی ایران منتشر
کرده است افزود :من امروز گزارش وال استریت ژورنال را دیدم به
نظر می رسد این گزارش تکراری بود و به نظر می رسد که برخی از
رسانه ها هر چند وقت یک بار اینگونه گزارشها را باز نشر می کنند
تا حافظه رسانهها در ایران را مورد بررسی قرار دهند و خوشبختانه
رسانههای ما متوجه این مساله هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به همین سوال
افزود :نفس اینکه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس تالش میکند
ناامنی را در منطقه نهادینه کنند یک موضوع آشکار است ایران
سنگرگاه ثبات در منطقه است و قطعا اجازه نمیدهند کسانی که
کشورهای منطقه را تهدید میکنند و جنگ و ناامنی ایجاد کردهاند
به اهداف خود برسند.

بزاده از سمت
با خداحافظی سعید خطی 
سخنگویی وزارت امور خارجه ،ناصر کنعانی
سخنگوی جدید وزارت امور خارجه شد.
سعید خطیب زاده در نشست این هفته
خود با خبرنگاران اعالم کرد :آخرین نشست
سخنگویی من بود و از این به بعد آقای کنعانی
در خدمت شما خواهد بود.
خطیب زاده در مورد آینده شغلی خود هم
گفت :من ان شاء الله در همین وزارت خارجه
و در سمت مشاور وزیر امور خارجه در خدمت
مردم و دستگاه دیپلماسی خواهم بود.
سعید خطیب زاده از مردادماه ۱۳۹۹
سخنگویی وزارت امور خارجه را بر عهده گرفته
بود.
ناصر کنعانی ،رئیس دفتر حفاظت منافع
ایران در قاهره است که با رفتن خطیب زاده،
سیزدهمین سخنگوی وزارت امور خارجه شد .او
مدتی هم در ستاد عراق در وزارت خارجه فعالیت
کرده است و آخرین سمت وی ریاست دفتر
حافظ منافع ایران در مصر بود.

یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفت که
گروه هفت امروز به بسته جدیدی از اقدامات
هماهنگ به معنای افزایش فشار بر روسیه به
خاطر جنگ در اوکراین متعهد خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،یک مقام
ارشد آمریکایی روز گذشته گفت که گروه هفت
فردا به بسته جدیدی از اقدامات هماهنگ به
معنای افزایش فشار بر روسیه به خاطر جنگ در
اوکراین متعهد خواهد شد.
این بسته تحریمی درحالی معرفی خواهد شد
که روسیه برای اولین بار در تاریخ خود ریسک
ناشی از عدم ایفای تعهدات در معامله را علنی
کرده است.
این مقام آمریکایی گفت« :هدف دوگانه
رهبران گروه  ۷هدف قرار دادن مستقیم
درآمدهای پوتین به ویژه از طریق انرژی و
همچنین به حداقل رساندن تأثیرات این بسته
تحریمی بر اقتصاد سایر نقاط جهان به ویژه
کشورهای درحال توسعه خواهد بود».
در این بسته ،حمایت مالی و تسلیحاتی از
اوکراین هم در نظر گرفته شده است.

زلنسکی از مردم بالروس خواست
وارد جنگ نشوند
رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدئویی از
مردم بالروس خواست تا به جنگ روسیه علیه
اوکراین کشیده نشوند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری
اوکراین گفت :کرملین قبال برای شما تصمیم
گرفته است .اما شما برده نیستید .شما نباید
بمیرید.
والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون روسیه
روز شنبه اعالم کرد که مسکو تمایل دارد تا
سیستمهای موشکی اسکندر-ام را در ماههای
آتی به بالروس بدهد.
زلنسکی در ادامه افزود :میدانم که مردم
بالروس ،از اوکراین ،و قطعا از ما و نه جنگ
حمایت میکنند .به همین دلیل است که رهبری
روسیه میخواهد شما را به جنگ بکشاند .یعنی
تمامی مردم بالروس را وارد این جنگ کند و
میخواهد بذر کینه و نفرت بین ما بکارد.
رئیس جمهوری اوکراین همچنین از مردم
بالروس خواست تا از حضور در این جنگ امتناع
کنند و ادامه داد :زندگی شما به خودتان تعلق
دارد ،نه به شخصی که در کرملین است.

