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سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد :

ایران ،رژیم سعودی را سرچشمه افراط گرایی و تروریسم دانست

ســفیر و معــاون نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل متحــد،
رژیــم ســعودی را تهدیــدی فاجعــه بــار بــرای صلــح و امنیــت
منطقــه دانســت و گفــت :خانــدان فاســد ســعودی؛ حجــاز،
ســرزمین صلــح و مــدارا را بــه چشــمه افراطگرایــی و
تروریســم تبدیــل کردهانــد.
اســحاق آل حبیــب در واکنــش بــه اظهــارات ضــد ایرانــی
وزیــر خارجــه رژیــم ســعودی افــزود :عربســتان ســعودی
بــار دیگــر از کارت ایــران بــرای مخفــی کــردن ماهیــت
واپســگرایانه و همچنیــن ماجراجوییهــای مســتمر محکــوم
خــود ،انتخــاب کــرد.
وی ادامــه داد :بــا ایــن حــال ،شــواهد سیاس ـتهای مخــرب
عربســتان ســعودی را نمــی تــوان بــا فتوشــاپ و ســرزنش
دیگــران بابــت اشــتباهات خــود نادیــده گرفــت .مســتبدان
ســعودی نمــی تواننــد بــرای همیشــه شکســت هــای مکــرر
ناشــی از تعصبــات قــرون وســطایی مانــده از عصــر حجــر
خــود را بــا طــرح ادعــا علیــه ایــران پنهــان ســازند.
ســفیر ایــران در ســازمان ملــل متحــد اضافــه کــرد :شــاید
بایســتی بــه ســعودی هــا یــادآوری شــود کــه ایــن عربســتان
ســعودی و نــه ایــران اســت کــه میلیاردهــا دالر بــرای
گســترش نفــرت و افــراط گرایــی بــرای دهــه هــا در سراســر

جهــان هزینــه کــرده اســت .آل حبیــب تصریــح کــرد :ایــن
عربســتان ســعودی و نــه ایــران بــود کــه میلیاردهــا دالر
اســلحه و ســاح بــه داعــش و تروریســتهای وابســته در
ســوریه اعطــا کــرده اســت کــه بیشــتر آنهــا شــهروندان
ســعودی بودنــد .وی یــادآور شــد 15 :نفــر از  18تروریســت
هایــی کــه مرتکــب حمــات تروریســتی  11ســپتامبر شــده
بودند؛عربســتانی و شــهروند ســعودی بودنــد نــه ایــران.
معــاون نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل متحــد تاکیــد
کــرد :ایــن ایــران نیســت کــه سیاســتمداران خارجــی را بــرای
ارتقــای فرقــه گرایــی خــود رشــوه مــی دهــد تــا از سیســتم
عمیق ـاً فاســدش حمایــت کننــد و بــی رحمانــه تــر آنکــه در
خامــوش کــردن همــه جنبشهــای دموکراتیــک و خواســتار
دموکراســی در منطقــه مــا نقــش داشــته اســت .آل حبیــب
تصریــح کــرد :ایــن ایراننیســت و عربســتان اســت کــه بــا
محاصــره وحشــیانه دور تــا دور کشــور همســایه خــود مــی
خواهــد از آنهــا اخــاذی کنــد .ایــن عربســتان ســعودی و نــه
ایــران بــود کــه نخســت وزیــر منتخــب یــک کشــور مســتقل
را ربــود .وی بــا بیــان اینکــه ایــن عربســتان ســعودی و نــه
ایــران بــود کــه علیــه فقیرتریــن همســایه خــود جنایــت کامل
جنگــی را آغــاز کــرده اســت  ،در حالــی کــه روزانــه مرتکــب
جنایــات جنگــی و جنایــات علیــه بشــریت مــی شــود ،اضافــه
کــرد :ایــن عربســتان ســعودی اســت و نــه ایــران اســت کــه
مخالفــان سیاســی مســالمت آمیــز خــود را گــردن مــی زنــد

و ســاح مــورد نظــر خــود را از «شمشــیر» بــه «اره» ارتقــا
داده اســت .ســفیر ایــران در ســازمان ملــل متحــد یــادآور
شــد :ایــن عربســتان ســعودی و نــه ایــران اســت کــه
مردمــش همیشــه بــا حقــوق بشــر ،دموکراســی و صنــدوق
رای بیگانهانــد.
آل حبیــب گفــت :شــاید بــرای یــادآوری مســتبدان ســعودی
الزم باشــد یــادآوری کــرد تــا در حالــی کــه ایرانیــان از کشــور
خــود در برابــر تجــاوز صــدام دفــاع مــی کردنــد ،این ســعودی
بــود کــه بــه آن دیکتاتــور کمــک مــی کــرد و در نتیجــه بیــش
از  250هــزار ایرانــی جــان خــود را از دســت دادنــد.
وی افــزود :در حالــی کــه ایرانیــان در حــال مبــارزه بــا القاعــده
و ســایر گــروه هــای تروریســتی در افغانســتان بودنــد ،ایــن
ســعودی بــود کــه بــا دلبــازی بودجــه و تســلیحات آنهــا
را تأمیــن مــی کــرد .ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در
ســازمان ملــل متحــد ادامــه داد :هرچنــد کــه ایرانیــان بــه
مــردم و دولتهــای عــراق و ســوریه کمــک مــی کردنــد تــا
تروریســت هــای داعــش را از ســرزمین خــود بیــرون براننــد،
ایــن ســعودی بــود کــه از نظــر عقیدتــی ،لجســتیکی و مالــی
ایــن تروریســت هــا را مــی پرورانــد.
آل حبیــب اضافــه کــرد :امــروز  ،در حالــی کــه ایرانیــان
خواســتار گفتوگوهــای منطق ـهای هســتند تــا ثبــات را بــه
منطقــه خلیــج فــارس بازگردانــد  ،بــار دیگــر ســعودیها بــر
اقدامــات و سیاســت هــای شــوم خــود ســماجت مــی ورزنــد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی :

گذاشتن دست دوستی در دست ایران منافع منطقه را بیش از پیش تامین میکند
نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی
بــا تاکیــد بــر اینکــه برقــراری تعامــل بیــن عربســتان و
ایــران کمــک میکنــد تــا سیاســتگذاری بهتــری در منطقــه
صــورت گیــرد ،گفــت :ایــران و عربســتان چــه از لحــاظ
اقتصــادی و چــه از لحــاظ سیاســی بــا یکدیگــر تعارضهایــی
دارنــد امــا مــی تواننــد از طریــق مذاکــره و تعامــل مســائل
خــود را حــل کننــد.
ســید احســن علــوی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
پیشــنهاد ایــران بــرای نادیــده گرفتــن خطاهــای همســایگان
و برقــراری روابــط دوســتانه بــا آنــان ،بیــان کــرد :امــروز ایــران
اعــام کــرده تــا آمــاده اســت خطاهــای عربســتان را نادیــده

بگیــرد .ایــران آمــاده اســت از طریــق دیپلماســی مســائل را
بــا عربســتان حــل کنــد .تعامــل بــا کشــورهای همســایه و
برقــراری ارتبــاط تجــاری بــه مــا ایــن قــدرت را مــی دهــد تــا
در برابــر زورگوییهــای آمریــکا محکمتــر بایســتیم.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :برقــراری تعامــل بــا عربســتان
و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس کمــک میکنــد تــا
سیاســتگذاری بهتــری در منطقــه صــورت گیــرد .مــا بایــد
بکوشــیم تــا از طریــق مذاکــره مســائل خــود را بــا کشــورهای
منطقــه حــل کنیــم و بــه ســمت تقویــت روابــط تجــاری و
اقتصــادی منطقــهای رویــم.
نماینــده مــردم ســنندج در مجلــس تصریــح کــرد :امــروز
بایــد ســعی کنیــم ارتبــاط و تعامــل خــود را بــا کشــورهای
منطقــه و دنیــا افزایــش دهیــم و از ایــن طریــق بــه اقتــدار

سخنگوی وزارت امور خارجه:

دیپلماسی ورزشی میتواند ظرفیتهای نهفته ورزش را
در خدمت صلح و توسعه درآورد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اظهــار کــرد:
وجــه مشــترک دیپلماســی و ورزش در ذات
صلحجویانــه و مســالمتآمیز آن اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدعباس موســوی
در آئیــن افتتاحیــه برگــزاری دومیــن دوره
مســابقات دیپلماتیــک «صلــح و دوســتی» که
جمعــه در ســالن هندبــال مجموعــه ورزشــی
انقــاب برگــزار شــد ،بــا ابــراز خرســندی
از برگــزاری دومیــن دوره مســابقات
دیپلماتیــک صلــح و دوســتی بــا مشــارکت
گروههــای ورزشــی از  24ســفارتخانه مقیــم
تهــران ،گفــت :در دنیــای امــروز ،ورزش بــه
عنــوان یــک عنصــر و مؤلفــه مهــم اجتماعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و بینالمللــی
شــناخته میشــود .وی افــزود :برخــی بــر
ایــن باورنــد کــه ورزش تقریبــا بــر همــه
جنبههــای امروزیــن زندگــی بشــر تأثیــر
میگــذارد .یــک جملــه معــروف میگویــد
«ورزش تنهــا زبــان بینالمللــی اســت کــه
نیــاز بــه ترجمــه نــدارد» .واقعیــت ایــن
اســت کــه ورزش و رقابتهــای ورزشــی
را میتــوان جایگزیــن مناســبی بــرای
رقابتهــای مخــرب و خصومتهــای

بیمنطــق دانســت .ورزش و رقابتهــای
ورزشــی بهتریــن اکســیر و پادزهــر بــرای
خشــونت و جنــگ اســت .در یــک کالم،
ورزش میتوانــد بــه عاملــی مؤثــر بــرای
صلــح ،دوســتی ،همــکاری و توســعه در
جهــان تبدیــل شــود.
موســوی بــا بیــان اینکــه «وجــه مشــترک
دیپلماســی و ورزش در ذات صلحجویانــه
و مســالمتآمیز آن اســت» ،اظهــار کــرد:
بزرگتریــن هــدف و مهمتریــن رســالت
دیپلماســی بــه عنــوان ابــزار و ســازوکاری
بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســت خارجــی،
رفــع تضادهــا ،کاهــش تنشهــا ،تقویــت
دوســتیها ،افزایــش مفاهمــه و درک
متقابــل و در یــک کالم ،جلوگیــری ازجنــگ
اســت .ورزش مــدرن نیــز از زمــان پیدایــش
آن یعنــی از اواخــر قــرن  19میــادی و
شــکلگیری جنبــش المپیــک و آغــاز
اولیــن دوره رقابتهــای المپیــک در ســال
 ،1896همــواره بــا پیشزمینــهای از
دوســتی و مــدارا و همبســتگی همــراه بــوده
و هــدف غایــی جنبــش المپیــک نیــز تقویــت
همبســتگی و دوســتی میــان ملتهــا اســت.

خــود بیفزاییــم .ایــن امــر بــه معنــای تســلیم شــدن در برابــر
خواســت ســایر کشــورها نیســت بلکــه مــا بایــد بــا اتخــاذ
سیاس ـتهای صحیــح هــم بــا ســایر کشــورها تعامــل داشــته
باشــیم و هــم منافــع خــود را تامیــن کنیــم.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد :ایــران و عربســتان چــه از لحــاظ
اقتصــادی و چــه از لحــاظ سیاســی بــا یکدیگــر تعارضهایــی
دارنــد امــا مــی تواننــد از طریــق مذاکــره و تعامــل مســائل
خــود را حــل کننــد .امــروز مــا در شــرایطی هســتیم
کــه برداشــتن هــرگام ســخت اســت و بایــد بــا اعمــال
سیاس ـتهای دقیــق حرکــت کــرد .عربســتان بایــد بــه ایــن
موضــوع توجــه داشــته باشــد کــه گذاشــتن دســت دوســتی
در دســت ایــران مــی توانــد سیاســت هــای منطقــه ای را
تغییــر دهــد و منافــع منطقــه را بیــش از پیــش تامیــن کنــد.

وزیر خارجه فنالند:

برجام را مبنای گسترش روابط با ایران می دانیم
وزیــر خارجــه فنالنــد ،برجــام را پایــه
گســترش روابــط و همــکاری کشــورش
بــا ایــران دانســت و گفــت اروپــا هنــوز
میتوانــد در پایــان دادن بــه بحــران خــروج
یکجانبــه آمریــکا از توافــق هســتهای نقشــی
واقعــی ایفــا کنــد.
«پــکا هاویســتو» کــه کشــورش رئیــس دوره
ای اتحادیــه اروپاســت ،در گفتوگــوی
اختصاصــی بــا ایرنــا دربــاره روابــط تهــران
و هلســینکی بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران بــه هلســینکی
و کشــورهای «نوردیــک» (شــمال اروپــا)
اظهــار کــرد :مــا یکــی از مدافعــان برجــام
هســتیم .مــا از اینکــه ایــاالت متحــده از
ایــن توافــق خــارج شــده اســت و همچنیــن
نگــران گام هــای ایــران بــه ســوی خــارج
شــدن از برجــام هســتیم.
وی کــه در مقــر ســازمان ملــل متحــد در
نیویــورک بــا همتــای ایرانــی خــود دیــدار
کــرده بــود ،افــزود :مــا برجــام را مبنــای
مناســبی بــرای همــکاری دوجانبــه مــی
دانیــم .بــه بــاور مــا ،اروپــا بــه طــور واقعــی
مــی توانــد بــه ایــران کمــک کنــد تــا راه

حلــی بــرای خــروج از بحــران کنونــی بیابــد.
بــی تردیــد مــا بایــد روابــط خــوب خــود
و گفتوگــو را بــه شــکل خوبــی ادامــه
دهیــم .هاویســتو در پاســخ بــه اینکــه
راه حــل مدنظــر وی چیســت ،گفــت:
اگــر بخواهیــم نــگاه جامعــی بــه موضــوع
بکنیــم ،راه حــل بــه ســه مســاله مــورد
نگرانــی جامعــه جهانــی مرتبــط خواهــد
بــود کــه عبــارت از موضــوع هســته ای یــا
برجــام ،امنیــت ناوبــری در تنگــه هرمــز
و امنیــت منطقــه اســت کــه البتــه مــورد
اخیــر موضــوع برنامــه موشــکی ایــران را در
بــر مــی گیــرد .وی بــا بیــان اینکــه «بــه
بــاور مــن ،همــه ایــن مــوارد بایــد بــا ایــران
مــورد گفتوگــو قــرار بگیــرد» ،افــزود :مــا
بــدون گفتوگــو راه بــه جایــی نخواهیــم
بــرد .از ایــن منظــر ،دیــدار و گفتوگــو بــا
آقــای ظریــف اهمیــت بســیار زیــادی دارد
و بــه مــا اجــازه مــی دهــد تــا بطــور ریــز
دربــاره مســائل بحــث و گفتوگــو کنیــم.
پــکا هاویســتو روز جمعــه ،در حاشــیه
نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان
ملــل متحــد بــا محمــد جــواد ظریــف
دیــدار و گفتگــو کــرد.
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رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ :

ضرورت ایجاد کانال مالی برای انتقال
وجوه نقدی کمکهای بینالمللی به ایران

رئیــس کمیتــه بینالمللــی صلی ـ 
ب
ســرخ بــر ادامــه مذاکــرات بــرای
ایجــاد یــک کانــال مالــی بــرای
جمعیــت هــال احمــر بــه منظــور
انتقــال وجــوه نقــدی کمکهــای
بینالمللــی صلیــب ســرخ بــه منظــور کمــک بــه ســیلزدگان
ایــران تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی جمعیــت هاللاحمــر ،بــه
دنبــال جلســه  ۲۰آوریــل ( ۳۱فروردیــن) علیاصغــر پیونــدی
 رئیــس جمعیــت هاللاحمــر کشــورمان  -بــا پیتــر مائــورر رئیــس کمیتــه بینالمللــی صلیــب ســرخ  -و موضوعــاتمطــرح شــده از ســوی رئیــس جمعیــت هاللاحمــر ایــران
مبنــی بــر مدافعهگــری از ایــران بــرای رفــع تحریمهــای
ظالمانــه و دریافــت کمکهــای ســایر جمعیتهــای ملــی
و کشــورها بــه ســیلزدگان کشــور ،پیتــر مائــورر در نام ـهای
خطــاب بــه پیونــدی بــر طــرح دغدغــه هــای کمیتــه در
زمینــه موانــع تحمیلــی بــر ســازمانهای بشردوســتانه تاکیــد
کــرد .مائــورر در نامــه خــود آورده اســت« :پیــرو جلس ـهای
کــه در تاریــخ  ۲۰آوریــل در ژنــو بــا هــم داشــتیم ،از شــنیدن
ایــن خبــر کــه دفتــر نمایندگــی کمیتــه بینالمللــی صلی ـب
ســرخ در جمهــوری اســامی ایــران عهــدهدار پیشــنهاد
راهحلــی محتمــل و ممکــن بــرای انتقــال وجــوه نقــدی میــان
فدراســیون بینالمللــی و جمعیــت هــال احمــر ایــران بــه
منظــور پاســخگویی بــه ســیل شــده اســت ،خرســند شــدم».
در ادامــه ایــن نامــه وی بــه بازدیــد خــود از واشــنگتن اشــاره
و عنــوان کــرد« :در بازدیــد اخیــری کــه از واشــنگتن داشــتم،
موضــوع موانــع تحمیــل شــده بــر ســازمانهای بشردوســتانه
را مطــرح کــردم .مطمئنــا ایــن موضــوع یکــی از نگرانیهــا
و دغدغههــای مــا اســت کــه کمــاکان باقــی مانــده و مــا در
گفتوگوهــای خــود بــا دولتهــا آن را مــورد تاکیــد قــرار
خواهیــم داد.در عیــن حــال مــا بایــد بــه مذاکــرات خــود را در
زمینــه ایجــاد یــک کانــال مالــی بــرای انتقــال وجــوه نقــدی
کمیتــه بینالمللــی صلیبســرخ بــه ایــران ادامــه دهیــم».

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس :

مواضع رئیسجمهور در نیویورک ُمهر تأییدی
بر مذاکره نکردن با آمریکاییها زد

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گفــت :مواضــع
رئیسجمهــور در ســفر بــه نیویــورکُ ،مهــر تأییــدی بــر
مواضــع ترســیم شــده ایــران مبنــی بــر عــدم مذاکــره بــا
آمریــکا زده کــه آنهــا هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
تحریمهــا علیــه جمهــوری اســامی ایــران تأثیــری نــدارد.
سیدحســین نقویحســینی ســخنگوی کمیســیون امنیــت
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی در
گفتوگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری تســنیم بــا
اشــاره بــه ســفر رئیسجمهــور بــه نیویــورک و ســخنرانی وی
در صحــن اجــاس ســازمان ملــل ،مواضــع هیئــت ایرانــی در
ایــن ســفر را در راســتای تبییــن مقاومــت بیشــتر و کوتــاه
نیامــدن در برابــر غربیهــا ،بهخصــوص آمریکاییهــا دانســت
و گفــت :الحمــداهلل خــط مقاومــت فعالــی کــه مقــام معظــم
رهبــری ترســیم در مقابــل زیادهخواهیهــای غربیهــا
و طغیانگــری آمریــکا و عــدم انجــام تعهــدات از ســوی
اروپاییهــا ترســیم کردنــد ،بــه مــرور زمــان ثمــرات آن قابــل
مشــاهده اســت کــه در ایــن ســفر نیــز گوش ـههایی از آن را
از ســوی هیئــت ایرانــی و بهویــژه شــخص رئیسجمهــور
دیدیــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه خــط مقاومــت فعــال باعــث شــد کــه
باالخــره اروپاییهــا بــه التمــاس و درخواســت از جمهــوری
اســامی ایــران بیافتنــد و آمریکاییهــا پــس از ناکامیهــای
پــی در پــی ،بــرای مذاکــره واسطهتراشــی ،التمــاس و
درخواســت کننــد ،اظهــار داشــت :در ســفر رئیسجمهــور
بــه نیویــورک اروپاییهــا درخواســتهای مکــرری از ســوی
آمریکاییهــا بــرای مذاکــره بــا ایــران داشــتند تــا جمهــوری
اســامی ایــران وارد مذاکــرهای شــود ،امــا تیرشــان بــه ســنگ
خــورد و نــاکام ماندنــد.

