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سخنگوی وزارت خارجه:

ﺧﺒﺮ

جابريانصاري از اجالس آستانه  ۷ميگوید

هیچ نوع سالحی را به یمن صادر نمیکنیم

ابراز ناخرسندی همسر زاغری از
اظهارات وزیر خارجه انگلیس

توافق تهران ،آنکارا و مسکو براي
ایجاد ایستگاه نظارتي در ادلب
 ایلنا :حســین جابريانصــاري ،معــاون عربي و
آفریقــاي وزارت امــور خارجه درباره آخرین دســتور
کارهاي بررسيشده در نشســت آستانه  ۷گفت» :در
نشست آستانه  ۷عالوه بر مســائل اجرائي مربوط به
مناطق کاهش تنش ،دو سند مینزدایي و تبادل اسرا
در دستور کار بود .سند مینزدایي آماده شده و توسط
سه کشور ضامن آتشبس نهایي شده و گفتوگوهاي
فني میان دولت ســوریه و ســازمان ملل متحد براي
ابعاد اجرائي این موضوع نیز انجام شــده است اما از
آن جهت که ســند تبادل اسرا نهایي نشده است ،سند
مینزدایي هم امضا نشد«.
او با بیان اینکه شرکاي ترک امضاي سند مینزدایي
را به نهایيشــدن و امضاي ســند تبادل اســرا منوط
کردهاند ،گفت» :اگر ســند تبادل بازداشتشــدگان و
اجساد نهایي شــود ،توافق درخصوص هر دو سند با
هم اعالم خواهد شد« .معاون عربي و آفریقاي وزارت
امور خارجه با بیان اینکه در گفتوگوهاي آســتانه ۷
تالش شــد فاصله میان دولت سوریه و معارضین در
رابطه با ســند تبادل کمتر شود ،تصریح کرد» :ایران و
روســیه با دولت ســوریه و ترکها با معارضین براي
کاهــش این فاصلــه گفتوگو کردند امــا در نهایت
طرفین موفق نشــدند ســند تبادل بازداشتشدگان و
اجساد را نهایي کنند«.
جابريانصاري افزود» :در نشســت آســتانه  ۷به
بررســي روند اجراي توافقات قبلي آســتانه در زمینه
کاهش تنش در ادلب هم پرداخته شد .دولت سوریه
مواردي از نقض این توافق را در منطقه ادلب از سوي
ترکیه مطرح کرد ،امــا آنکارا معتقد بود در چارچوب
توافقات عمل کرده و ناقض توافقات نبوده است«.
او بــا بیان اینکه برخي از جزئیات کاهش تنش در
ادلب هنوز بین سه کشور حل نشده بود ،گفت» :یکي
از توافقاتي که در نشست آستانه  ۷صورت گرفت ،این
اســت که هر سه کشــور ضامن آتشبس  ۱۲ایستگاه
نظارتي ناظر بر کاهش تنش در نوار امنیتي این منطقه
داشته باشند«.
جابريانصاري درخصوص اختالف روسیه و ترکیه
به خاطر دعوت روسهــا از گروههاي کردي نیز بیان
کرد» :روسها درصدد برگزاري کنگرهاي در ســوچي
هستند که کنگره گفتوگوي ملي سوریه نام دارد .آنها
اعالم کردهاند که ميخواهند برخي از گروههاي کردي
را نیز به آن اجــالس دعوت کنند .ولي اختالفي میان
روسیه و ترکیه درخصوص گروههاي کردي در آستانه
منعکس نشد«.
معاون عربي و آفریقاي وزارت خارجه در پاســخ
به اینکه آیا از گروههاي کردي در نشســت آتي آستانه
دعوتــي به عمــل آمده اســت؟ گفت» :هــر یک از
گروههاي معارض مسلح سوري که چارچوب آستانه
را بپذیرد – که دو اصل اساســي دارد :نفي تروریسم و
افراطيگري و دیگري ،حرکت در مسیر حل سیاسي و
اعاده ثبات و آرامش در ســوریه -و توســط سه کشور
ضامن ورودش به روند مذاکرات آستانه پذیرفته شود،
ميتواند در این روند وارد شــود .ایــن قاعدهاي کلي
اســت و هر گروهي در قالب این قاعده ميتواند وارد
روند مذاکرات آستانه شود .با این حال ،هماینک دستور
کار جدیدي در این باره نداریم«.
جابريانصاري درباره ســفر اخیر هیئتي عاليرتبه
)حمــاس( به تهران هم گفته اســت» :ایران همواره
از گروههــاي مقاومــت فلســطین  -کــه اهــداف و
خواســتههاي مشروع ملت فلســطین را براي تعیین
سرنوشــت خودشان دنبال ميکنند – حمایت ميکند
و با آنهــا روابط دارد .روابط با حمــاس نیز در همین
چارچوب است«.او با بیان اینکه رابطه ایران و جنبش
مقاومت اسالمي فلسطین طوالنيمدت است و تقریبا
از همان سالهاي ابتدایي تأسیس حماس برقرار بوده،
گفت» :در پي تحوالت منطقهاي در سالهاي گذشته
و آغــاز بحران ســوریه ،مقداري اختالفــات در روابط
میان ایران و حماس بروز پیدا کرد ولي هیچگاه روابط
طرفین قطع نشد و سیاست اساسي ایران درخصوص
گروههــاي مقاومت فلســطین و از جمله حماس نیز
تغییر نکرد« .معاون عربي و آفریقاي وزیر امور خارجه
افزود» :رفتوآمدهاي مقطع اخیر و بهویژه یک سال
گذشته که با تحوالت داخلي در سطح رهبري حماس
هم همراه شــده است ،تالشهایي در جهت بازگشت
به دوران طبیعي روابط عالي میان طرفین است«.
معاون عربي و آفریقــاي وزارت خارجه در رابطه
با شایعات مطرحشــده درخصوص این سفر مبني بر
توافق ایران و حماس درخصوص سوریه یا رایزنيهاي
صورتگرفته میــان ایران و حماس دربــاره توافقات
صورتگرفته با فتح اظهار کرد :هیچگاه شایعات نباید
مبناي قضاوتها و ارزیابيها باشد .ایران درخصوص
مســائل داخلي کشــورها و همچنین مسائل داخلي
فلســطین و روابط میان گروههاي فلسطیني مداخله
نميکند.
او با بیان اینکه اصــل طبیعي در روابط گروههاي
فلسطیني ،روابط خوب و هدفمند براي تحقق اهداف
و خواســتههاي مشروع ملت فلسطین است ،تصریح
کــرد» :ایران از هرگونه بهبــود روابط مابین گروههاي
فلســطیني در چارچوب اهــداف و اولویتهاي ملت
فلســطین براي تحقق اهداف خود استقبال کرده و از
آن حمایت ميکند«.
به گفته جابريانصاري همانگونه که توقع نداریم
و اجــازه نميدهیم کســان دیگري در حوزه مســائل
داخلــي ما دخالت کنند ،ایران نیز در مســائل داخلي
متحدانش و دیگران دخالت نميکند.
politics@sharghdaily.ir

شاید صحبتهای حریری ،کورسوی امیدی باشد که به لبنان برگردد
روز دوشنبه ،نشست هفتگی خبری بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت
خارجه ایران ،برگزار شد و او به سؤاالت رسانههای خبری متعدد پاسخ
داد .قاســمی در ابتدای نشســت از وقوع زلزله در ایران و عراق گفت
و با مجروحان و خانوادههای جانباختگان این حادثه همدردی کرد.
برخــی بدخواهان میخواهند روابط ایران با اروپــا را تحت تأثیر قرار
دهند
قــرار اســت در آینده نزدیــک »بوریس جانســون« ،وزیــر خارجه
انگلســتان و »امانوئل مکــرون« ،رئیسجمهوری فرانســه ،به تهران
ســفر کنند .بهرام قاســمی درباره جزئیات این ســفر گفت» :بر اساس
برنامهریزیهای انجامشــده وزیران خارجه فرانسه و انگلیس تا قبل از
پایان ســال میالدی جاری به تهران سفر خواهند کرد« .قاسمی درباره
سفر جانسون به تهران گفت» :سفر وزیر خارجه انگلیس در دستور کار
روابط دو کشــور است و زمان آن در حال تنظیم و بررسی است و طبق
برنامهریزیهای انجامشــده تا قبل از انتهای سال جاری میالدی انجام
خواهد شــد« .او درباره سفر امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه ،به
تهران هم تصریح کرد» :ســفر آقای مکرون به تهران در دستور کار دو
کشور قرار دارد و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست .ولی احتماال این
ســفر بعد از انجام سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران انجام خواهد شد.
تاریخ سفر وزیر خارجه فرانسه نیز روشن و تقریبا نهایی شده است و در
هفتههای آینده این ســفر انجام خواهد شد« .قاسمی همچنین درباره
موضعگیریهای اخیر رئیسجمهوری فرانســه گفت» :ما خواستار این
هســتیم که آنها با درایت بیشتری به مســائل منطقه توجه کرده و به
ایــن موضوع دقت کنند که برخی بدخواهان میخواهند روابط ایران با
اروپا را تحت تأثیر قرار دهند« .قاسمی اظهار کرد» :سفر آینده مقامات
فرانســوی به تهران میتواند در کاســتن برخی از اختالفات در بعضی
از زمینهها مؤثر باشــد و قطعا در این ســفرها درباره مســائل مختلف
دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی صحبت خواهد شــد« .او ادامه داد:
»ما بارها اعالم کردهایم که درباره مباحث موشــکی و موضوع دفاعی
ایران با هیچ کشور و هیچ فردی گفتوگو نخواهیم داشت« .او با اشاره
به اینکه ایران مســائل دفاعی خود را دنبــال میکند ،گفت» :توقع این
است ،کســانی که تولیدکننده و صادرکننده سالح به منطقه ما هستند
و در این ارتباط قراردادهای کالن میبندند و با این تســلیحات به ایجاد
جنگ و خشــونت در منطقه منجر میشوند ،پاســخگوی این اقدامات
خود باشــند و طبیعی است زمانی فرا خواهد رسید که آنها باید در این
ارتباط پاسخگو باشند«.
تأسیس دفتر اتحادیه اروپا موضوع سفر نیست
بیستم آبان »فیل هوگان« ،کمیسیونر کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه
اروپا ،در رأس هیئتی متشــکل از اعضای عالیرتبه اتحادیه اروپا مانند
»آنمــاری واندرهدن« ،رئیس تیم روابــط اتحادیه اروپا» ،جرزی پیلوا«،
مدیرکل وزارت کشاورزی اتحادیه اروپا و »مونیکا هنسی« ،رئیس واحد
وزارت بازرگانی این اتحادیه ،به تهران سفر کرد .همچنین نمایندگان ۴۶

انجمن و شــرکت تولیدکننده اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی و صنایع
غذایــی برای امضای قراردادهای ســرمایهگذاری مشــترک و بازدید از
توانمندیهای ایران در بخش کشاورزی و صنایع غذایی مرتبط به ایران
سفر کردهاند .آنها تا روز شنبه در تهران میمانند .قاسمی درباره هدف
این سفر گفته است» :سفر هیئت اقتصادی اتحادیه اروپا هیچ ارتباطی
به تأســیس دفتر اتحادیه در ایران ندارد« .او در پاســخ به اینکه آقای
جهانگیری در دیدار با کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا اعالم کرده که
ایران با تأســیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران موافقت کرده است ،بیان
کرد» :من چنین خبری را از قول معاون آقای رئیسجمهور نشــنیدم«.
به گفته قاسمی ،بحث تأســیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران از مدتها
پیش مطرح شــده بود و مدتی اســت که در دســتور کار دستگاههای
ذیربــط قرار دارد .هرموقع اجماع الزم و پروســه مقدماتی کار فراهم
شود ،ما در این زمینه اطالعرسانی خواهیم کرد.
از نامه بارزانی به مقامات ایرانی اطالعی ندارم
قاسمی درباره اخبار منتشرشده مبنیبر اینکه گویی مسعود بارزانی
اخیــرا نامهنگاریهایی را بــا مقامات ایرانی و ترکیــهای انجام داده و
درخواســت گفتوگو داشته اســت ،گفت» :من درباره نامهنگاریهای
آقای بارزانی با مقامات ایرانی اطالعی ندارم«.
ایران در موضوع یمن دخالتی ندارد
قاســمی بار دیگر در پاسخ به ادعای عربستان مبنیبر اینکه موشک
شلیکشــده به فرودگاه ریاض ایرانی اســت ،تأکید کرد» :ایران دخالتی
در موضوع یمن ندارد و ما هیچ نوع ســالحی را به یمن ارسال و صادر
نمیکنیم و اصال امکان ارسال آن وجود ندارد .ما حتی نمیتوانیم مواد
غذایی به این کشــور صادر کنیم .بهنظر میرســد آنچــه در یمن مورد
اســتفاده قرار میگیرد ،سالحهای قبلی اســت که در پادگانهای یمن
وجود دارد و یمنیها توانســتهاند زیر فشــارهای بمباران عربستانیها
بــرای دفاع از خــود تا حدی این موشــکها و تســلیحات را تکامل و
ارتقــا دهند« .او با بیان اینکه ایران در این زمینه هیچ نقشــی نداشــته
و مــا هیچگونه اتهامی را در ایــن زمینه نمیپذیریــم ،ادامه داد» :این
فضاســازیها در قالب فشــارهای سیاســی و جنگ روانی که از سوی

وزیر خارجه قطر:

ﺑﺤﺮان ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺣﻞ ﮐﺮد
»تنــش میان ایــران و عربســتان میتواند بحران
جدیدی را به وجود آورد کــه منطقه توان تحمل آن
را ندارد«؛ این را محمــد بن عبدالرحمن آلثانی ،وزیر
خارجه قطــر میگوید .به گزارش »ایســنا« به نقل از
»اســپوتنیک عربــی« ،وزیر خارجه قطر گفته اســت:
»ایران همسایه کشــورهای خلیج )فارس( است و با
آن منافع مشترک داریم« .او تأکید کرده است» :بحران
با ایران را باید از طریق گفتوگو حل کرد«.
وزیر خارجه پیشین اردن هم ضمن اشاره به اینکه
جنگ عربســتان با ایــران برای ما منافعــی نخواهد
داشت ،گفت :مصر و اردن برای حل مشکالت منطقه
باید همکاری و هماهنگی داشته باشند.
به گزارش »ایســنا«» ،کامل ابوجابر« ،وزیر خارجه
پیشین اردن در گفتوگو با »اسپوتنیک« ضمن اشاره به
اینکه وضعیت موجود در منطقه در هر لحظه قابلیت
انفجار دارد ،گفته اســت» :اگر عربســتان با ایران وارد
جنگ شود این جنگ به نفع اردن و مصر نخواهد بود،
زیــرا فاجعهای برای تمام منطقــه خواهد بود« .او با
اشاره به اینکه تالش کشورهای عربی برای آرامکردن
اوضاع منطقه بهزودی نتایج خود را نشان خواهد داد،
گفــت» :مصر و اردن برای حل مشــکالت منطقه باید
با هم همکاری و هماهنگی داشــته باشــند« .ابوجابر
در ادامه ضمن اشــاره به اینکه مشــکالت با ایران را
میتــوان از روش دیگری جز مقابله حــل کرد ،تأکید
کرد» :با توجه به اینکه روســیه با ایران و کشــورهای
عربی از جمله عربســتان روابط خوبی دارد ،میتواند
در این زمینه نقش سازندهای ایفا کند«.
دو روز گذشته ،عربستان سعودی از وزرای خارجه
اتحادیه عرب خواســت یکشــنبه هفته آینده نشست
فوری تشــکیل دهنــد .شــبکه »اســکاینیوز« عربی
هم اعالم کرد که این درخواســت عربســتان بهمنظور
بررســی آنچــه ریــاض آن را »دخالتهــای ایران در
منطقــه« مینامد ،صورت خواهــد گرفت .به گزارش
ایســنا ،روز گذشته عربســتان از دبیرکل اتحادیه عرب
خواســت عضویت لبنان در ایــن اتحادیه را به حالت
تعلیق درآورد.
درهمینحال یکشنبه »سامح شکری« ،وزیر خارجه
مصر هــم برای کاهش تنش میان ایران و عربســتان
در سفری ســهروزه به عمان ،اردن ،عربستان ،کویت،
امارات متحده عربی و بحرین رفته است .او قرار است
پیامهایی از طرف »عبدالفتاح سیسی« ،رئیسجمهور
مصر به سران کشورهای عربی تحویل دهد.
شــنبه ،ســیزدهم آبان ،پرتاب یک موشک از یمن
به فرودگاه بینالمللی ریاض در عربســتان سعودی،
موجــب موج جدیدی از اتهامزنی به تهران شــد .به
گزارش »تسنیم« به نقل از »المسیره« ،یگان موشکی
ارتــش و کمیتههای مردمی یمن تأکید کرد یک فروند

موشک بالســتیک از نوع »برکان ) h2آتشفشان(« به
فرودگاه بینالمللی »ملک خالد« رأس ســاعت ۸:۲۰
به وقت محلی پرتاب شده ،و بهدقت به هدف مدنظر
در فرودگاه بینالمللی ملــک خالد در ریاض اصابت
کرده اســت .حوثیهــا تاکنون بارهــا مناطق جنوبی
عربستان ســعودی را با موشــک یا راکت هدف قرار
داده بودند؛ اما به نظر میآید این اولینبار اســت که
موشک آنها به حوالی پایتخت این کشور رسیده است.
رســانههای نزدیک به حکومت ریاض نوشــتهاند
این موشک از ســوی نیروهای حوثی در یمن بهسوی
ریاض شــلیک شده اســت .این اتفاق موجب شد در
اولین واکنش خارجی ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،بگوید» :از نظر من حمله )به عربســتان( کار
ایران بوده اســت« .اما این ادعا بهســرعت از ســوی
مقامات ایران رد شــد .وزیر دفاع ایران با رد مشارکت
ایــران در این اتفاق و با اشــاره به ادعای مســئوالن
آمریکایی درباره مشــارکت ایران در اصابت موشــک
انصــاراﷲ یمن به فــرودگاه عربســتان ،گفت» :مگر
کســی از آمریکا ســؤال میکند که شما چه چیزی در
اختیار عربســتان قرار میدهید؟ بنا نیست هر اتفاقی
در منطقــه رخ داد ،آمریکا ایران را متهم کند؛ البته از
دشــمن این موارد بعید نیست .دشمن از هر فرصتی
برای اتهامزنی علیه ایران اســتفاده میکند و قطعا ما
این مسئله را رد میکنیم«.
به گزارش تســنیم ،فرمانده کل ســپاه پاســداران
نیــز در واکنش به ادعای مســئوالن آمریکایی درباره
مشــارکت ایران در این اقدام ،گفت» :ترامپ به ایران
تهمت زیادی زده است .اصال ما امکان انتقال موشک
را به آنجا نداریم و موشکها برای خودشان است که
آنها بازسازی و برد آن را زیاد کردهاند و به این وسیله
انتقام خون شــهدای مظلوم یمن را گرفتهاند .ترامپ
حرفهای غلط ،بیاساس و دروغ زیاد زده و این مورد
هم از ایندست حرفهاست« .استعفای سعد حریری
از مقام نخستوزیری لبنان در ریاض و ادعای او علیه
ایران نیز به موج تبلیغ علیه ایران دامن زده است.
حاال ایران و عربســتان روزهای پرتنش را ســپری
میکننــد؛ اگرچــه موج تنشهــا و قطــع روابط این
دو کشــور از دیماه  ۱۳۹۴بعد از حمله به ســفارت
عربســتان در تهران آغاز شده است اما این تنشها با
شــلیک موشــک حوثیها به فرودگاه ریاض و ادعای
عربســتان به دخالت ایــران در منطقه و اســتعفای
غیرمنتظره سعد حریری ،نخستوزیر مستعفی لبنان
در عربســتان به اوج خود رســیده اســت .قرار است
اتحادیه عرب ،یکشــنبه آخرین موضع رسمی خود را
درباره این تنشها اعالم کنند؛ اما برخی از کشورهای
عربــی و منطقه با سیاســت عربســتان همســویی و
همدلی ندارند.

معانــدان ایران در منطقه صــورت میگیرد ،انجام میشــود و آنها با
این فضاســازیها در تالشــند روی فجایعی که در یمن انجام دادهاند،
سرپوش بگذارند«.
درباره حریری در روزهای آینده صحبت میکنم
او در پاســخ به سؤالی درباره اظهارات ضدایرانی یکشنبهشب سعد
الحریری ،نخســتوزیر مســتعفی لبنان ،گفت» :تا آنجا که شــنیدهام
رئیسجمهوری لبنان خواســته بودند که ســخنان ایشان از شبکههای
لبنــان پخش نشــود ،چراکه ایشــان مطمئن نبودند کــه آقای حریری
وضعیتشــان در عربستان چگونه است و تحت چه شرایطی قرار است
صحبت کنند« .قاســمی ادامه داد» :من دربــاره مباحث ضدایرانی که
ازسوی ایشــان مطرح شــده اظهارنظری نمیکنم و این موضوع را به
روزهــای آینده واگذار میکنم .ایران ارتباطات خوبی با احزاب ،گروهها،
دولت لبنان و خود آقای ســعدالحریری داشته و روز قبل استعفا ،آقای
حریــری و آقای والیتی با یکدیگــر مالقات مثبت و صمیمی داشــتند
و دربــاره همکاریهای دوجانبــه ،منطقــهای و بینالمللی گفتوگو
کردهاند« .قاســمی دربــاره اقدامات احتمالی عربســتان علیه لبنان و
مواضع ایران هم پاسخ داد» :ما به دوستان لبنانی خود توصیه میکنیم
که مســائل داخلی خود را به بهترین نحو ممکن حل کنند و امیدواریم
شــرایط در لبنان به سمت پیچیدهترشــدن و افزایش اختالفات نرود و
این کشــور به شرایط قبل از اســتعفا برگردد و روند قبلی که مدتی بود
در لبنان آغاز شــده بود ،ادامه پیدا کند .ما عالقهمند نیستیم کشورهای
پیرامونیمان دچار تنش شــوند« .به گفته قاسمی ،شاید صحبتهای
شب گذشته آقای حریری یک کورسو و نور امیدی باشد که وی به لبنان
برگردد و تالش کند که وضعیت در لبنان به شــرایط قبلی بازگردد و به
آرامش در این کشور کمک کند.
حضور آمریکا در سوریه نامشروع است
ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره اخباری مبنی بــر توافق آمریکا
و روســیه درباره ســوریه گفت» :در روند تحوالت سوریه شاهد رایزنی
کشــورهای مختلف منطقهای و فرامنطقهای هستیم« .قاسمی افزود:
»دولت آمریکا دولتی اســت که در ایجاد مشــکل و بحران در سوریه و
تشــویق تروریسم در این کشور و مبارزه با دولت قانونی دمشق دخالت
داشــته و ازسوي دولت ســوریه برای همکاری دعوت نشده است ،بنا
بر این حضورش در ســوریه نامشروع است« .سخنگوی وزارت خارجه
ادامه داد» :مناســبات ایران با دولت روسیه مثل گذشته در یک فضای
ســازنده و رایزنی مســتمر ،ممتد و روزمره در جریان اســت .در بحث
ســوریه همکاریها ،هماهنگیها و تبادل اطالعات بین ایران و روسیه
انجــام میشــود« .او ادامــه داد» :در برخی از اخبار مطرح شــده که
تفاهماتی بین روســیه و آمریکا ایجاد شده است .باید صبر کرد و شاید
بعد از گذشت زمان بتوان جزئیات بیشتری را از این موضوع به صورت
علنــی مطرح کرد اما درحالحاضر ما به این موضوع بیش از این ورود
نمیکنیم«.

 شرق» :بوریس جانسون« ،وزیر خارجه انگلستان،
روز گذشته با همسر »نازنین زاغری« گفتوگو کرد.
به گزارش »ایسنا« به نقل از »اسکاینیوز«» ،ریچارد
راتکلیف« ،همســر نازنین زاغری در تماس تلفنی با
وزیر امور خارجه انگلیس اظهارات او درباره علت
ســفر زاغری به ایران را رد کرده است .او همچنین
از اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره نازنین
زاغری ،ابراز ناخرسندی کرده است.
»نازنیــن زاغری راتکلیــف« ،شــهروند ایرانی-
بریتانیایی اســت که از ســال  ۱۳۹۵در زندان به سر
میبرد .او در آخرین سفر خود به ایران در فروردین
 ۱۳۹۵بهدلیل اتهامات امنیتی بازداشت و سپس به
پنج سال حبس محکوم شد .هفته گذشته جانسون
در جلســه پارلمان انگلیس گفته بود نازنین زاغری
در ایران مشغول آموزش به خبرنگاران بوده است.
این اظهارات جانســون با انتقاد شــدید رسانههای
انگلیســی و نیز بنیاد »تامســون رویترز« که زاغری
در آن کار میکــرده اســت ،روبهرو شــد .شــماری
از دولتمــردان و نماینــدگان پارلمــان انگلیس که
اغلب از حزب کارگر هســتند ،از اظهارات وزیر امور
خارجه انتقاد کرده ،سخنان او را نسنجیده دانسته و
خواستهاند او از مقام خود کنارهگیری کند .جانسون
در بیانیــهای که پنجشــنبه ) ۱۰نوامبــر( در پایگاه
اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس منتشــر شد ،از
اینکه امکان دارد سخنانش در کمیته روابط خارجی
وضعیت خانم زاغری را بدتر کند ،ابراز تأســف کرد.
به گزارش »ایلنا« به نقل از »گاردین« ،جانســون در
تماس تلفنی اخیر با ظریف ،درباره زاغری صحبت
کرده .قرار است تا پایان سال  ۲۰۱۷بوریس جانسون
به ایــران ســفر کند .روز گذشــته بهرام قاســمی،
ســخنگوی وزیر خارجه در نشســت خبری هفتگی
خود درباره ســفر جانســون به تهــران و ارتباط آن
با پرونده زاغری گفــت» :موضوع خانم زاغری یک
بحث قضائی است .پرونده ایشان در اختیار سیستم
قضائی کشور است .ایشــان محکومیتی را دریافت
کردهاند و درحالحاضــر در حال طیکردن مراحل
آن هستند« .قاسمی با بیان اینکه سفر وزیر خارجه
انگلیس به تهران موضوعی است که از قبل مطرح
شــده ،افزود» :ما طیفی وســیع از مسائل را با لندن
داریم و در ســفر وزیر خارجــه انگلیس به ایران در
مورد مسائل دوجانبه ،منطقهای ،پیرامونی و برجام
صحبت و رایزنی میکنیم«.

