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آخرین گزارش ها از وضعیت 
سالمتی سیدحسن نصراهلل

پس از اعالم لغو سخنرانی دبیرکل حزب الله 
درباره  شایعات  بازار  جمعه،  روز  در  لبنان 

وضعیت سالمتی وی داغ شده است.
ایست  میدل  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
نیوز، روز جمعه قرار بود »سیدحسن نصرالله« 
روابط  دفتر  اما  باشد  داشته  سخنرانی  یک 
بیانیه ای  انتشار  با  لبنان  حزب الله  عمومی 
اعالم کرد که به علت ابتالی وی به آنفلوانزا 
این سخنرانی لغو شده و وی روز سه شنبه )۳ 
ژانویه( در مراسم سالروز شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس در ساعت ۱۸ 

به وقت لبنان سخنرانی خواهد کرد.
گمانه زنی ها  بازار  بیانیه  این  انتشار  طبیعتا 
اسرائیلی  را هم داغ کرد و نشریه  و شایعات 
»جروزالم پست« با انتشار گزارشی نوشت که 
»بر اساس اطالعات وارده از لبنان و عربستان، 
سیدحسن نصرالله به سکته مغزی دچار شده 

و در بخش مراقبت ویژه به سر می برد«.
استناد این نشریه به توئیت یک روزنامه نگار 
که  بود  الجاوی«  »حسین  نام  به  عربستانی 
مدعی شد نصرالله برای دومین بار سکته قلبی 
بیروت  االعظم  النبی  بیمارستان  در  و  کرده 

بستری شده است.
پایگاه عبری »حدشوت حموت« هم با انتشار 
خبری نوشت که وضعیت سالمتی سیدحسن 
لبنان وخیم است  الله  نصرالله دبیرکل حزب 
و مدعی شد که وی کرونا یا آنفلوانزا گرفته و 
هم اکنون هشیاری ندارد و به دستگاه اکسیژن 

وصل شده است.
نصرالله«  این شایعه پردازی، »جواد  پی  در 
پسر سیدحسن نصرالله این شایعات را تکذیب 
و با انتشار توئیتی تأکید کرد که اندکی پیش 
با پدرش تلفنی گفت وگو کرده و حال وی رو 

به بهبود است.
خبرگزاری  به  مطلع«  »منبع  یک  همزمان 
»ایرنا« گفت که همه شایعات درباره وخامت 

وضعیت سالمتی نصرالله بی اساس است.
به  ابتال  دلیل  به  که  کرد  تاکید  منبع  این 
صدا،  در  مشکالت  برخی  بروز  و  آنفلوآنزا 
سخنرانی برای ایشان قدری مشکل شده بود 
که بنا بر این مساله تصمیم به لغو سخنرانی 
گرفته  جمعه  شامگاه  در  الله  حزب  کل  دبیر 

شد.
بهبودی  به  رو  نصرالله  حال  که  گفت  وی 
است و وی روز سه شنبه در سالروز شهادت 
المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  حاج 

سخنرانی خواهد کرد.

داعش مسئولیت حمله به نیروهای 
طالبان در کابل را برعهده گرفت

گروه تروریستی داعش روز دوشنبه مسئولیت 
پایتخت  کابل  در  طالبان  نیروهای  به  حمله 

افغانستان را برعهده گرفت.
به گزارش ایرنا از رویترز، این گروه تروریستی 
اعالم کرد که مسئول حمله صبح امروز کابل 
بوده که در جریان آن ۲۰ نفر کشته و ۳۰ نفر 

دیگر نیز زخمی شدند.
طالبان  کشور  وزارت  سخنگویان  از  یکی 
اعالم کرد که انفجار بیرون از فرودگاه نظامی 
کابل منجر به مجروح شدن ده ها نفر شده 

است.
وزارت کشور افغانستان آمار ارائه شده توسط 
گروه تروریستی داعش را رد کرد و گفت که آمار 
رسمی کشته شدگان و مجروحان این حمله را به 

طور رسمی اعالم خواهد کرد.
حمله  چندین  مسئولیت  تاکنون  داعش 
تروریستی در افغانستان از جمله حمله به محل 
اقامت تجار و بازرگانان چینی، شلیک به سفارت 
پاکستان و تالش برای ترور سفیر اسالم آباد در 

کابل را پذیرفته است.

بحران اوکراین را به فرصت برای 
خود تبدیل کردیم

 رئیس جمهوری ترکیه درباره پیامدهای بحران 
اوکراین برای کشورش تاکید کرد که آنکارا این 

بحران را به فرصت تبدیل کرد.
الیوم، رجب  به گزارش  شبکه خبری روسیا 
دیروز  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب 
جنگ  کرد:  اظهار  سخنرانی  در  )دوشنبه( 
روسیه و اوکراین تاثیر چندانی بر اقتصاد ترکیه 
نگذاشت، بلکه بر عکس ما این بحران را به یک 

فرصت بدل کردیم.
اردوغان گفت: اقتصاد ترکیه رشد ۶.۲ درصدی 
را در سه فصل اول سال ۲۰۲۲ رقم زد و با وجود 
این  در  جهانی  چالش های  و  مشکالت  تمامی 
این سال ۱۲.۹  در  ترکیه  سال، حجم صادرات 
درصد افزایش پیدا کرد و به عدد ۲۵۴ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون دالر رسید. رئیس جمهور ترکیه 
سهم  بار  اولین  برای  کرد:  تاکید  نیز  ادامه  در 
صادرات ترکیه از حجم کل صادرات جهان بیش 
از یک درصد شد و صادرات ترکیه هفت برابر 
میزان صادرات سال ۲۰۰۲ شد. او در پایان نیز 
گفت: قصد داریم ترکیه را در کنار ۱۰ کشور اول 

صادرکننده جهان قرار دهیم.

اعالم آمادگی مادورو برای 
برقراری ارتباط با آمریکا

ونزوئال  جمهوری  رئیس  مادورو،  نیکالس 
می گوید که کشورش »کامال آماده« عادی سازی 
و از سرگیری مجدد روابط با ایاالت متحده آمریکا 

پس از سه سال قطع رابطه است.
مصاحبه ای  در  مادورو  یورونیوز،  گزارش  به 
که  »تله سور«  شبکه  فرانسوی  روزنامه نگار  با 
کشور  این  دولتی  تلویزیون  از  آن  برنامه های 
پخش می شود، گفت: »ونزوئال کامالً آماده است 
تا روند عادی سازی روابط دیپلماتیک، کنسولی 
و سیاسی را با دولت فعلی آمریکا و افرادی که 
ممکن است در آینده هدایت این دولت را در 
دست بگیرند، در پیش بگیرد.« روابط دیپلماتیک 
کاراکاس با واشنگتن از سال ۲۰۱۹ میالدی به 
این سو،  پس از آنکه واشنگتن در زمان ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ رهبر اپوزیسیون ونزوئال 
را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور به 

رسمیت شناخت، قطع شده است.
اپوزیسسیون  نوظهور  چهره  گوایدو،  خوان 
ونزوئال پیش تر ضمن متهم کردن دولت نیکالس 
مادورو به تقلب و دستکاری در نتیجه انتخابات 
خود را رئیس جمهوری کشورش خواند و توانست 
حمایت برخی کشورها از جمله ایاالت متحده را 
کسب کند. واشنگتن همچنین در تالش برای 
برکناری آقای مادورو از قدرت، مجموعه ای از 
تحریم ها از جمله تحریم های سنگین نفتی را 

علیه ونزوئال اعمال کرد.
جو  دولت  آنکه  با  پرس،  فرانس  گزارش  به 
به عنوان رئیس  را  نیز همچنان مادورو  بایدن 
و  نمی شناسد  رسمیت  به  ونزوئال  جمهوری 
و  جعلی  را   ۲۰۱۸ سال  در  وی  مجدد  انتخاب 
تقلبی می داند اما بحران نفت و انرژی ناشی از 
جنگ اوکراین سبب شده تا کاراکاس و واشنگتن 
نسبت به گرم  شدن مجدد روابط فی مابین، از 

خود تمایل نشان داده  اند.
کاخ سفید سال ۲۰۲۲ در پی پیشرفت گفتگوها 
نمایندگانی  مخالفان،  و  ونزوئال  دولت  میان 
و  فرستاد  کاراکاس  به  مذاکرات  انجام  برای  را 
تحریم های وضع شده علیه این کشور را کاهش 

داد.
نفتی  تا شرکت  تحریم ها سبب شد  کاهش 
»شورون« آمریکا مجوز فعالیت شش ماهه در 
بدست  را  التین  آمریکای  نفت خیز  کشور  این 
در  مادورو  نیکالس  راستا،  همین  در  بیاورد. 
تازه ترین سخنان خود تاکید کرد: »ما برای گفتگو 
با  توام  روابطی  برقراری  و  سطح  باالترین  در 
احترام آماده هستیم؛ امیدوارم پرتویی از این نور 
به ایاالت متحده برسد تا آنها ورق را برگردانند، 
و سیاست های  بگذارند  کنار  را  افراطی  رویکرد 
قبال ونزوئال در پیش  را در  عمل گرایانه تری 

گیرند.«
رئیس جمهوری ونزوئال همچنین تاکید کرد که 
»کارها با اتحادیه اروپا به خوبی پیش می رود« 
و »گفتگوها« به صورت پیوسته با جوزپ بورل، 

رئیس دیپلماسی اتحادیه جریان دارد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده درباره مسائل پادمانی 
گفت: بحث های آژانس را که از قبل در تعامل میان 
طرف ایرانی مطرح بوده و پیگیری می شده است، 
االن هم در تعامالتی که میان دوطرف است پیگیری 

می شود.
وی در واکنش به ادعای آلمان و آمریکا که عنوان 
کرده اند مذاکرات برجامی برای آنها اهمیتی ندارد و 
تمرکزی روی این موضوعات ندارند گفت: مذاکرات 
روند پیوسته ای بوده که ادامه داشته است. ممکن 
است شیوه های آن متفاوت شده باشد اما همچنان 

این روند ادامه دارد.
این صحبت ها در حالی مطرح شد که روز گذشته 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در 
نشست خبری با رسانه های اعالم کرد: در حاشیه 
کنفرانس بغداد ۲ مالقات هایی میان نمایندگان ایران 
و اتحادیه اروپا برگزار شد و موضوع مذاکرات رفع 
تحریم ها یکی از مسائلی بود که در این نشست مورد 
گفت وگو قرار گرفت. این اتفاق نظر وجود داشت 
که باید تعامالت با هدف فعال سازی و جمع بندی 
مذاکرات بین دو طرف ادامه پیدا کند. تبادل پیام 

کماکان در سطوح مختلف ادامه دارد.
کنعانی خاطرنشان کرد:  جمهوری اسالمی ایران 
اساس  بر  تحریم ها  رفع  مذاکرت  بندی  برای جمع 
پیش نویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه ها مذاکرات 
سخت و فشرده است، با رعایت خطوط قرمز خود 
نیست  دائمی  آمادگی  این  اما  دارد  کامل  آمادگی 
به  ما  است.  غربی  طرف  زمین  در  توپ  اکنون  و 
از  پرهیز  با  که  می کنیم  توصیه  مقابل  طرف های 
سیاسی کاری و اتخاذ رویکرد سازنده و واقع بینانه 
تصمیمات سیاسی الزم را برای حصول توافق و اعالم 

آن بگیرند.
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اگر طرف های غربی تصور می کنند که  ادامه داد: 
با فضاسازی های  و  با فشارهای سیاسی  می توانند 
روانی و تبلیغاتی، امتیازات بیشتری را در مذاکرات 
رفع تحریم ها بگیرند قطعا سخت در اشتباه هستند.

پیام جدید روس ها در مورد برجام
از سوی دیگر میخاییل الیانوف  رئیس هیات روسیه 
در مذاکرات رفع تحریم ها با حمایت از موضع ایران 
در گفت وگوها تصریح کرد که توپ مذاکرات برای از 

سرگیری اجرای کامل برجام در زمین غرب است.
وی روز دوشنبه با انتشار پیامی در توئیتر تصریح 
کرد: اخیراً ایران چندین بار آمادگی خود را برای پایان 
دادن به مذاکرات وین در مورد از سرگیری اجرای 
برجام تایید و به درستی اعالم کرد که توپ در زمین 

غرب است.
به  فشرده  رایزنی های  ماه ها  از  پس  گفت وگوها 
متحده  ایاالت  چنانچه  که  است  رسیده  مرحله ای 
آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام مطالبات 
توافق  یک  شکل گیری  الزامات  و  ایران  منطقی 
توافق نهایی حاصل  بپذیرد،  اتکاء را  پایدار و قابل 
مشارکت  کشورهای  اتفاق  به  قریب  شد.  خواهد 
کننده در گفت وگوها، خواهان جمع بندی سریع تر 
در  نهایی  توافق  به  دستیابی  اما  مذاکرات هستند 
آمریکا  متحده  ایاالت  سیاسی  تصمیم های  انتظار 
در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی 
است. جمهوری اسالمی ایران هم تاکید دارد که اگر 
طرف آمریکایی واقع بینانه عمل کند، امکان دستیابی 

ایران  توافق مد نظر  توافق در وین وجود دارد.  به 
سندی است که تحریم ها به صورت حداکثری رفع و 

منطقه هم از اجرای آن بهره مند شود.
شرایط غرب مورد قبول ایران نیست

دیپلمات  مجلسی  فریدون  رابطه  همین  در 
بازنشسته و کارشناس مسایل بین الملل در گفت و 
گو با خبرآنالین در پاسخ به این سوال که به نظر 
می رسد که در یکی دو هفته اخیر تهران چراغ سبز 
نشان  برجام  احیای  گفتگوهای  ادامه  برای  را  خود 
داده است. آیا امکان توافق بین دو طرف وجود دارد؟ 
توضیح داد:  میز مذاکره به نتیجه رسیده و دو طرف 
منتظر امضای طرف ایرانی هستند. طرف ایرانی هم 
موافقت نکرده و موافقت هم نخواهد کرد. برای اینکه 
طرف غربی اکنون دیگر امیدی به اینکه از جانب ایران 
سازگاری خاصی صورت بگیرد ندارد. زیرا آنها توقع 
دارند که ایران از خط قرمزهایشان در منطقه خطور 
نکند. جمهوری اسالمی ایران هم اعالم کرده که بر 
از آن  پایبند است و  سیاست هایش در خاورمیانه 

عقب نمی کشد.
که  توافقی  ترین  مطلوب  اینکه  با  رابطه  در  وی 
گفت:  پیدا چیست؟  آن دست  به  می تواند  ایران 
بهترین توافقی که ایران به دست بیاورد این است 
که بتواند نیروهای دفاعی خود را حداالمکان حفظ 
کند و فعالیت های هسته ای خودش را در اختیار 

نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد 
و ثروت داخلی خود را صرفا صرف توسعه اقتصادی 
و فرهنگی و اجتماعی داخل ایران کند. این نکته ای 
است که ایران اگر به سمت آن برود، مطلوب خواهد 

بود.
این سوال سفر  به  پاسخ  در  مجلسی همچنین 
بار دیگر  تا  باعث شد  به عمان  ایران  وزیرخارجه 
زمزمه واسطه گری مسقط در مورد احیای برجام 
مطرح شود. آیا عمان می تواند بار دیگر این نقش 
بازی کند؟ اضافه کرد:   عمان وابستگی های  را 
فرهنگی و اجتماعی با ایران دارد. جامعه این کشور 
نیمه بلوچی و نیمه عربی است و در رژیم گذشته 
ایران بهره بردند.  هم در جنگ ظفار از همکاری 
آنها وفاداری به ایران دارند اما وفاداری عربی شان 
که  است  مهم  بسیار  برایش  عمان  است.  بیشتر 
در ایران صلح برقرار باشد و به شکل یک کشور 
ثروتمند در عرصه بین المللی با استقالل برگردد و 
این کشور از روابطی که با ایران دارد بهره مند شود. 
چرا که به راحتی می تواند جای دبی را در ارتباط 
اقتصادی و بازرگانی با ایران بگیرد. مسقط تمایل 
دارد که تهران وارد مرحله سازگاری با سازمان ملل 
متحد و غرب شود. در زمان گفتگوهای منجر به 
آنها  گرفت.  برعهده  را  وساطت  کار  عمان  برجام 
اکنون هم مایلند چه توسط ایران و چه به دعوت 

ایران این کار را دوباره قبول کند. اما وساطتی که 
نتیجه آن مثبت باشد. امروز طرف غربی و امریکا 
به صورت صریح تر خواهان تحمیل شرایط خود در 
مورد یک نوع سکون و ارامش در سیاست خارجی 

ایران هستند.
این کارشناس مسائل بین الملل در خصوص اینکه 
آیا می توان گفت که برجام از حوزه وزارت خارجه 
آمریکا خارج شده و به کاخ سفید رفته، توضیح داد: 
کاخ سفید  در  نیست که کسی  اینطور  آمریکا  در 
بخواهد دستور بدهد. امور خارجی در اختیار وزیر 
خارجه است و این وضعیت کماکان هم وجود دارد. 
بهانه های اخیر انها فقط جهت تاثیرگذاری روی طرف 
خارجی گرفته می شود و در نهایت کار به دست 
وزارت خارجه انجام می شود. انجا حساب و کتاب 
امور بین المللی با اندیشکده ها و اتاق های فکری 
است که سیاست دولت امریکا را شکل می دهند و 
با تغییر دولت ها و... هم خیلی سیاستها باال و پایین 
نمی شود. دولت امریکا مدت ها در این فکر بود که 
بتواند با ایران کنار بیاید. اما آنها در حال حاضر سعی 
می کنند به هر قیمتی شده جمهوری اسالمی را به 
پذیرش اصول روابط بین الملل مورد نظرشان راضی 
کنند. بنابراین رفت و آمدها و وساطت عمان برای 
اموری که از سوی ایران قابل پذیرش نیست ثمری 

نخواهد داشت.

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در سومین سالگرد ترور 
قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم،  سردار سپهبد شهید قاسم 

سلیمانی بیانیه ای منتشر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، در سومین سالگرد 
شهادت سردار سرافراز اسالم، قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم، 

سپهبد قاسم سلیمانی، یاد و نام بلند این شهید گرانقدر که وجود 
خویش را صرف خدمت خالصانه به ملت ایران، اسالم و صلح و 

امنیت منطقه ای و جهانی کرد، ارج می نهد. 
سردار شهید سلیمانی در چارچوب سیاست های راهبردی جمهوری 
اسالمی ایران برای استقرار صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی، 
در بهترین تراز، ایفای نقش نمود و اقدامات موثری در مقابله با 
تروریسم بین المللی و گروه های تروریستی در منطقه انجام داد، 
از همین رو این شهید جاودان لقب پرافتخار جان فدا، قهرمان 
 بین المللی مقابله با تروریسم و سردار صلح را به خود اختصاص داد.

دولت آمریکا با ادعاهای دروغین از جمله ادعای مقابله با تروریسم، 
در اقدامی جنایتکارانه که ناقض قواعد و اصول حقوق بین الملل 
است، مبادرت به طراحی و انجام حمله تروریستی علیه سردار 
شهید سلیمانی به عنوان یکی از بلندپایه  ترین  مقامات جمهوری 
حین  در  و  عراق  میزبان  کشور  خاک  در  هم  آن  ایران  اسالمی 

ماموریتی رسمی نمود.
رساندن  شهادت  به  در  آمریکا  جنایتکارانه ی  اقدام  بی تردید 
سردار سلیمانی، مصداق »اقدام تروریستی« است که به نحوی 
است. شده  عملیاتی  و  طراحی  کشور  این  توسط   سازمان یافته  

  
این  رژیم آمریکا بر مبنای موازین حقوقی و بین المللی در قبال 
جنایت »مسئولیت قطعی بین المللی« داشته و در همین چارچوب، 
کلیه عامالن، آمران، مباشران و مسببان این جنایت تروریستی 
دارای مسئولیت بوده و برهمین اساس وزارت امور خارجه با همکاری 

سایر دستگاه ها و قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا 
با بی کیفرمانی جنایتکاران”،  و بر اساس اصل حقوقی “مقابله 
مجموعه اقدامات خود برای پاسخگو نمودن آنها در پیشگاه عدالت 

را دنبال کرده است. 
در همین راستا، کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده 
ترور و شهادت سردار سلیمانی و همراهانش، توسط وزارت امور 
خارجه با همکاری سایر دستگاههای ذیربط، ابعاد حقوقی این پرونده 
را بررسی و پیگیری کرده و اقدامات متعددی را با هدف دنبال نمودن 
موضوع در تمامی سطوح داخلی، دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
به منظور احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا انجام و تا نیل به 

نتیجه نهایی در این مسیر با جدیت تمام پیش خواهد رفت.
مشترک  کمیته  فعالیت  آمریکا،  تروریستی  اقدام  پیگیری  در 
قضایی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق نیز ادامه دارد.

جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست های اصولی خود برای 
مبارزه با تروریسم و افراطی گری، همچنان در مسیر استقرار صلح و 
ثبات در سطح منطقه ای و بین المللی تالش خواهد کرد، لذا شهادت 
سردار قاسم سلیمانی، اگرچه ثلمه ای بزرگ برای ایران و ایرانیان 
است، اما هیچ خللی در مسیر اهداف متعالی جمهوری اسالمی 

ایران وارد نمی کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، بار دیگر یاد و خاطره 
همه شهدا، به ویژه شهدای جهاد علیه تروریسم و افراطی گری و 
در رأس آنها سردار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان 
شهید آنان را گرامی می دارد و به ارواح بلند آنها ادای احترام می کند.

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

وزنه های امید برای توافق آخرین ر
گروه بین الملل - روز گذشته علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در حاشیه گرامیداشت سومین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی در جمع خبرنگاران گفت: ایران به عنوان یک عضو موثر و مسئول آژانس و همچنین NPT و به عنوان کشوری که دارای توانمندی 
هسته ای است، همواره همکاری جدی و موثر با آژانس داشته است. وی در ادامه درباره این که آیا اختالفات با آژانس حل شده است یا خیر گفت: روند 
گفت وگوها یک مسیر پیوسته ای بوده و وقفه ای در آن ایجاد نشده است و اینکه کار رسانه ای در این زمینه انجام نمی شود به این معناست که کارها به طور 

جدی پیگیری می شود و نیازی نیست که برای هر موضوعی فضاسازی رسانه ای صورت بگیرد.

آمریکا در قبال این جنایت »مسئولیت قطعی بین المللی« داردبیانیه وزارت خارجه در سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

آمریکا در حال 
حاضر سعی می 

کند به هر قیمتی 
شده جمهوری 

اسالمی را به 
پذیرش اصول 

روابط بین الملل 
مورد نظرشان 

راضی کند. 
بنابراین رفت و 

آمدها و وساطت 
عمان برای اموری 
که از سوی ایران 

قابل پذیرش 
نیست ثمری 

نخواهد داشت

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ایران از هر نوع تحول و تحرک مثبتی که منجر 
به شکل گیری فضای مثبتی در روابط ایران و مصر شود، استقبال می کند.

و  ایران  روابط  با  ارتباط  در  گذشته خود  روز  در نشست خبری  کنعانی  ناصر 
مصر تصریح کرد: همانطور که می دانید در حاشیه اجالس اخیر بغداد ۲ در کشور 
اردن و در چارچوب گفت وگوهایی که در حاشیه این اجالس بین مقامات شرکت 
کننده انجام شد آقای امیرعبداللهیان گفت وگوی کوتاهی با آقای عبدالفتاح السیسی 
رئیس جمهوری مصر انجام دادند. گفت وگوی صورت گرفته گفت وگوی مثبتی بود.

وی همچنین ادامه داد: اخیرا نیز گفت وگوهایی در سطوح دو جانبه در مورد 
موضوعات کنسولی مورد توجه دو کشور صورت گرفته و در این گفت وگوها این توافق 
صورت گرفت که این گفت وگوها در مورد موضوعات کنسولی مشترک و مورد توجه 

دو کشور ادامه پیدا کند.
کنعانی با بیان اینکه دفاتر حافظ منافع دو کشور در تهران و قاهره فعال هستند و 
دو طرف مشکلی برای گفت وگو و دیدار ندارند، تصریح کرد: دولت عراق و مشخصا 
آقای السودانی نخست وزیر این کشور اخیرا اعالم کرده است که بغداد جهت کمک 
به شکل گیری گفت وگو بین مقامات ایران و قاهره آمادگی دارد که مساعدت کند. ما 
از چنین ابتکارات مثبتی که به تقریب دیدگاه های مشترک میان ایران و کشورهای 
دیگر از جمله مصر می انجامد استقبال می کنیم. ایران از هر نوع تحول و تحرک 
مثبتی که به شکل گیری فضای مثبت در روابط ایران و مصر منجر شود استقبال 

می کند و به ابتکارات سازنده در این زمینه واکنش مثبت نشان می دهد.
وی در خصوص طرح اتهاماتی از سوی مقامات اوکراین علیه ایران  در رسانه ها 

بار تصریح کرد: ما در ارتباط با تحوالت اوکراین و اتهاماتی که مشخصا علیه ایران وارد 
می شود بارها دیدگاه خودمان را در سطوح مختلف بیان کردیم. همانطور که بارها 
گفتیم ایران بخشی از جنگ در اوکراین نیست و تکرار اتهامات واهی علیه ایران کمکی 
به حل این بحران نمی کند. ما بارها مقامات اوکراینی را به این موضوع توجه داده ایم 

که دست از اتهام زنی علیه ایران بردارند.
وی با بیان اینکه در ارتباط با اتهامات واهی مطرح شده علیه تهران چندی پیش 
با ابتکار ایران گفت وگویی میان دو کشور صورت گرفت و در این ارتباط تبادل نظر 
انجام شد، گفت: تا کنون هیچ طرفی از جمله اوکراین و دیگر طرف هایی که علیه 
ایران اتهام مطرح می کنند مدارک و شواهدی مبتنی بر مشارکت ایران در این جنگ 
ارائه نکرده اند. وی ادامه داد: همانطور که بارها از سوی وزارت خارجه ایران اعالم 
شده است همکاری های دفاعی ایران با روسیه مبتنی بر منافع و مسائل مشترک 
و با رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و سابقه این همکاری ها به پیش از آغاز 
جنگ بر می گردد. کنعانی تصریح کرد: به مقامات اوکراینی بار دیگر توصیه می کنیم 
که از اتهام زنی بی اساس و واهی در ارتباط با ایران دست بردارند و به راهکارهای 
مناسب در این زمینه برای حل بحران توجه کنند. سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با 
گفت وگوهای ایران و عربستان و آخرین تحوالت در این ارتباط با توجه به گفت وگوی 
کوتاه وزیران امور خارجه دو کشور در حاشیه اجالس بغداد ۲ خاطرنشان کرد: در 
مجموع فضا مثبت است و می توان امیدوار بود که مبتنی بر گفت وگوهای ادوار 
گذشته در بغداد و همچنین گفت وگوی کوتاه مثبت و توام با حسن نیت وزرای 
خارجه دو کشور در امان بتوانیم با کمک های دولت عراق در آینده شاهد برگزاری دور 

جدید گفت وگوها باشیم. کنعانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تصمیم 
طالبان برای ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای تحصیل زنان در حوزه های تحصیالت 
تکمیلی برخی از دانشگاه های ایران برای ارائه خدمات و ارائه آموزش به دانشجویان 
دختر افغانستانی اعالم آمادگی کرده اند گفت: دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در 
ارتباط با مسائل افغانستان در سطوح مختلف بیان شده است و آقای کاظمی قمی 
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان به خوبی و به صورت کامل 

مواضع ایران را در مورد تحوالت افغانستان بار دیگر بیان کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه کمک به تحکیم صلح و ثبات در افغانستان 
و تشکیل دولت فراگیر در این کشور با حضور اقوام و گروه های مختلف افغانستانی 
جزو سیاست های اصولی ایران است، گفت: در مورد موضوع دانشجویان دختر 
افغانستانی نیز ما مواضع خود را اعالم کرده ایم و در همین جا بار دیگر تاکید می کنم 
که مواضع ایران در مورد افغانستان مصلحانه، مشفقانه و توام با اراده و نیت برای 

کمک به افغانستان و مردم این کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه بخاطر همسایگی و مرزهای طوالنی 
مشترک دو کشور ایران و افغانستان هر اتفاقی که در داخل افغانستان رخ دهد 
ایران از آن وضعیت متاثر می شود، تصریح کرد: در همین چارچوب ما کمک به 
تقویت صلح و ثبات در افغانستان و کمک به تشکیل یک دولت فراگیر در این کشور 
را در راستای منافع دو کشور می دانیم. این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 
با اشاره به حضور میلیون ها مهاجر افغانستانی تصریح کرد: ایران برای خدماتی که 
به برادران و خواهران افغانستانی خود در ایران ارائه می کند متاسفانه از کوچکترین 

کمک جامعه بین المللی برخوردار نیست.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در ارتباط با چارچوب های چند جانبه نیز 
جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر سیاست اصولی خود از هر چارچوبی که بتواند به 
تقویت صلح و ثبات در افغانستان کمک کند حمایت کرده و در این چارچوب ها 
تالش کرده حضور فعاالنه و سازنده داشته باشد و به این سیاست خود ادامه خواهد 

داد.

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد
اوکراین از اتهام زنی بی اساس دست بردارد


