
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا، 
اظهار داشت: این قطعنامه متضمن پیشداوری های یک جانبه و بی پایه در قبال 

جمهوری اسالمی ایران است و لذا از اساس مردود و فاقد ارزش است.
به گزارش ایلنا، ناصر کنعانی ادامه داد: این قطعنامه به رغم ادعاهای مطرح شده 
در آن، در حالی مقابله ضروری با اقدامات خشونت بار سازماندهی شده و تعرض به 
اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادالنه به باد انتقاد 
می گیرد که طراحان و تحریک کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشا اروپا به اقدامات 

خصمانه خود علیه جمهوری اسالمی ایران دست می زنند. 
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان 
داد که به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می دهد زیرا یکبار هم 
دیده نشد که این پارلمان به رغم ادعاهای پرطمطراق، قطعنامه ای حقوق بشری در 

مخالفت با تحریم های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند. 
کنعانی ادامه داد: موضوع درگذشت مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی 
داخلی و نظر مقامات عالیه کشور و نه خوشــامد سایرین، تحقیقات در مورد آن 
در جریان است، بنا به شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه ای برای ادامه 

معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسالمی ایران است. 
وی متذکر شد: جمهوری اسالمی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده 
تعامل دوسویه با تمامی طرف هاست، اما در برابر هرگونه تالش برای اعمال فشار یا 
توسل به اقدامات محدودکننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستادگی کرده و بدان 

پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.
به گزارش یورونیوز، پارلمان اروپا روز پنجشــنبه ششم اکتبر/۱۴ مهر ماه در 

جریان نشستی ویژه با تصویب قطعنامه ای در واکنش به کشته شدن مهسا امینی، 
خواستار تحقیقات مستقل در خصوص چگونگی مرگ او شد.

این قطعنامه از اتحادیه اروپا می خواهد تا آندسته از مسئوالن ایرانی را که به 
گفته آنها در مرگ مهسا امینی و اعمال خشونت علیه معترضان دست داشته اند، 
بر مبنای نظام تحریم های جهانی اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر تحت تحریم 

و مجازات قرار دهد.
پارلمان اروپا همچنین از سازمان ملل متحد، به ویژه شورای حقوق بشر این نهاد 
بین المللی می خواهد تا تحقیقاتی را در خصوص رویدادهای اخیر در ایران آغاز کند.
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 عضو مجلس خبرگان 
در واکنش به اعتراضات اخیر: 

مطالبه این نوجوانان 
حيوانی است

  آمریکا، ژاپن وکره جنوبی به تحرکات جدید 
کره شمالی واکنش نظامی - سیاسی نشان دادند؛

هماهنگی  برای کنترل 
موشک بازی پيونگ یانگ
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تایید و تکذیب دائمی شدن قراردادهای موقت کار پس از چهار سال

 سکوت دولت در موضوع 
احیای امنیت شغلی کارگران

شهر نوشت 6

سياست 2

»کامی کازه« در آیین شــینتوی ژاپنی ها به 
معنای »باد الهی« اســت. این باد الهی در جنگ 
جهانی دوم به هواپیماهای ژاپنی گفته می شد که 
خلبانانشان در حمله ای انتحاری آنها را که حامل 
مواد منفجره، بمب و سوخت بودند به کشتی های 
جنگی و رزم ناوهای هواپیمابر آمریکا می کوباندند 

تا معادله جنگ را به نفع ژاپن تغییر دهند. 
وال اســتریت ژورنال چندی پیش با انتشــار 
گزارش منابــع نظامی اوکراین از خســاراتی که 
پهپادهای ایرانی به مواضع اوکراین وارد کرده اند؛ 
این پهپادهــای انتحاری را با هجــوم کامی کازه 
ژاپنی هــا در جنــگ جهانی دوم مقایســه کرد؛ 
پهپادهایی که گرچه نشــانی از پیشرفت و قدرت 
نظامی و تسلیحاتی ایران هستند، اما در عین حال 
در سیاســت خارجی دارند تبدیل به یک دردسر 

تازه برای ایران می شوند. 
 ایران تکذیب می کند

»علیرغم کمک های نظامی  برخی کشورها به 

اوکراین، ما هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه برای 
اســتفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده 
و نخواهیــم کرد، چراکه معتقدیــم راه حل این 
بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی 

از طرفین، فرصت صلح را به تأخیر می اندازد.«
ایــن بخشــی از اظهــارات حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر خارجه ایــران در 
گفت وگوی تلفنی روز گذشته با پکا هاویستو، 
وزیر خارجه فنالند در واکنش به نگرانی های 
اروپا از ارســال ســالح و پهپادهای ایرانی به 
روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین است. 
او نه تنها سعی کرد به هاویستو این اطمینان را 
بدهد که ایران سالحی برای جنگ با اوکراین 
در اختیار روس هــا نگذاشــته، بلکه چندی 
قبل تر هم به روزنامه نیویــورک تایمز گفت: 
»ما مقید هستیم ارسال سالح صورت نگیرد. 
ارسال سالح به هریک از طرفین، شانس راهکار 

سیاسی را به تعویق می اندازد.«
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سياست 2

پزشکی قانونی: »مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است«                

یک گزارش و چند پرسش بی پاسخ

خبرخبر
کنعانی: 

قطعنامه پارلمان اروپا مردود و فاقد ارزش است
 وزیر خارجه بررسی کرد

 حمله مهاجم مسلح به سفیر ایران در کپنهاگ
عصر دیروز یک مهاجم مسلح به سالح سرد، با ورود به محوطه 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در دانمارک، به سفیر ایران در 

کپنهاگ حمله کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با سفیر 

ایران در دانمارک، این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
نادی پور، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در تماس تلفنی با 
حسین امیرعبداللهیان گفت: فرد مهاجم پس از ورود به محوطه 
ســفارت، در حالی که سالح سرد در دست داشــت ضمن تهدید، 
اقدام به ایجاد رعب و وحشت و وارد آوردن خسارات به خودروهای 

مستقر در پارکینک سفارت کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه به رغم هشدارهای رسمی قبلی، پلیس 

دانمارک با تاخیر فراوان خود را به سفارت رساند.
وزیر امور خارجه در این گفت وگوی تلفنی با انتقاد شدید از عدم 
تامین امنیت سفیر و سفارت ایران در کپنهاگ، اظهار داشت: مایه 
تاسف اســت که در قلب اروپا چنین تعرضی به یک خانم و سفیر 

دارای مصونیت دیپلماتیک انجام می شود و پلیس نیز به موقع در 
محل حضور پیدا نمی کند.

یک نماینده مجلس: 

حجاب هیچ اجبار و 
محدودیتی در کشور ما ندارد

 وزیر خارجه بررسی کرد

 حمله مهاجم مسلح به سفیر 
ایران در کپنهاگ
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سياست 2

هلند   از اتباعش خواست 
ایران  را   ترک کنند

تعلق جایزه به یک فرد و  دو  سازمان حقوق  بشری 

 برندگان صلح نوبل 
اعالم شدند

آدرنالين 7

به  استقبال فینال کالسیک فوتسال آسیا

ال فوتسالیکو!

سياست 2

رئیس کل دادگستری استان البرز: 

 مرگ سارینا اسماعیل زاده 
بر اثر خودکشی بود

جهان 3

خبر

رابرت مالی: چیزی برای آزادی باقر نمازی مبادله نشد
نماینده ویژه آمریکا در خصوص آزادی باقر نمازی اظهار داشت »ما با 
ایران در حال گفت وگوی غیرمستقیم برای تامین آزادی سایر شهروندان-

-عماد شرقی، سیامک نمازی، پسر باقر، و مراد طاهباز هستیم ...، اما چیزی 
برای آزادی گذشته از موعد باقر نمازی مبادله نشد«.

به گزارش فارس، رابرت مالی در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا »ان پی آر« 
گفت: در حال بررسی کار هایی هستیم که می توانیم در بخش بشردوستانه 
انجام دهیم، اقدامات متقابل برای این که اطمینان یابیم شهروندان ما در 

اسرع وقت در خانه خود هستند.
او در این گفتگو درباره مذاکرات هسته ای مدعی شد: یک توافق روی میز 
بود ... و همه شرکت کنندگان دیگر در ماه مارس با آن موافق بودند. سپس 
در طول تابستان. بعد دوباره در اوت؛ و هر بار ایران برخی درخواست های 
جدید، برخی تقاضا های جدید که اغلب اوقات تقاضای غیرواقعی یا بی ربط 
به گفتگو های هسته ای بوده، چیزی که به آن ربطی نداشته را مطرح کرده 
است.مالی در واکنش به اظهارات حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در مصاحبه با همین رسانه در اواخر سپتامبر که 
گفته بود ایران به دنبال تضمین عدم خروج دوباره آمریکا از توافق است، 

مدعی شد: از آغاز گفت وگوی غیرمستقیم حوالی مارس ۲۰۲۱ به آن ها 
گفته ایم که ... نمی توانیم کاری که رئیس جمهور بعدی می کند را کنترل 
کنیم ... توافق این بود ... پس اگر این چیزی اســت که ایران روی آن اصرار 

دارد، گفتگو فایده ندارد.
نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران در بخش دیگــری از این مصاحبه 
گفت: چیزی که ایاالت متحــده می خواهد دولتی در ایران اســت که به 
حقوق اساسی مردمش احترام می گذارد. این سیاست تغییر رژیم نیست. 
سیاست حمایت ... از مردمی است که مسالمت جویانه اعتراض می کنند، 
زیرا می خواهند بتوانند روسری سر نکنند یا بتوانند به شکل عادی زندگی 
کنند، اما با سیستمی ظالم مواجه می شوند ... و می دانید ما می شنویم که 
مقامات ایران، آمریکا، اسرائیل و دیگران را مقصر می دانند. نباید آنقدر به 

دور نگاه کنند. باید به نزدیک تر در خانه نگاه کنند.
او در ادامه گفت: ایرانی ها به این واقعیت که ما تحریم های خود را کاهش 
دادیم تا جریان آزاد اطالعات برای ایران، برای مردم ایران فراهم شــود، 
اعتراض کردند؛ و جالبه این احتماالً اولین بار است که می شنویم ایران از 

کاهش تحریم ها شکایت می کند.

 استفاده از تسلیحات نظامی ایران در جنگ اوکراین
ابعاد گسترده تری پیدا می کند     

رشته پهپادها سر دراز 

همين صفحه


