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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

می توان گفت کانادا یکی از بدترین 
کشــورهایی بــود که شــهروندانش 
می توانستند در یک سانحه هوایی در 
ایران با اشتباه پدافند هوایی ایران مورد 
هدف قرار بگیرند. رابطه با کانادا در طول 
40 سال گذشته هیچگاه توأم با اعتماد 
و آرامش نبوده اســت. امتداد آن سوء 
ظن و بی اعتمادی تا ماجرای هواپیمای 
اوکراینی نیز کشیده شد و کار به جایی 
رسید که مذاکرات میان دو کشور بر سر 
آن حادثه به بن بست رســید و حاال به 
چالشی تازه و جدی در روابط دو طرف 

تبدیل شده است. 
از میــان 176 مســافر هواپیمای 
اوکراینی کــه دی ماه گذشــته مورد 
اصابت موشــک قرار گرفت و سرنگون 
شد، 55 شهروند و 30 نفر ساکن دائمی 
کانادا بودند. کانادا همان با ســوء ظنی 
مسبوق به سابقه موضوع را دنبال کرد. 
ایران برای مذاکــره اعالم آمادگی کرد 
و مذاکراتی نیز میان ایران و طرف های 
دیگر این ماجرا ماننــد اوکراین و کانادا 

شکل گرفت. 
گفتگوها بــا اوکراین ادامــه دارد و 
ماه گذشــته هیأتی اوکراینی با ورود 
به ایــران دور دوم ایــن مذاکرات برای 
بررسی کامل علل و چگونگی حادثه و 
پرداخت غرامت ها را ازســرگرفت. دور 

بعدی مذاکرات هم قرار است حدود 30 
روز دیگر در کی یف، پایتخت اوکراین 

شکل بگیرد. 
درباره کانادا اما مذاکرات به بن بست 
رســیده اســت، تا جایی که ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران هفته گذشته، همزمان با 
حضور هیأت اوکراینی در ایران با انتقاد 
شدید از اظهارات مقامات کانادایی، گفت 
که آنها ظرفیت حضــور در مذاکرات را 
ندارند و طرف ما برای جبران خسارت ها 
اوکراین اســت و مذاکرات با این کشور 

ادامه می یابد. 
کانادا از ایران شکایت کرد

اما چه شد که چنین شد؟ سپتامبر 
گذشته در حالی که طرف  ایرانی جعبه 
سیاه هواپیما را برای بازخوانی به فرانسه 
سپرده و اطالعات آن نیز استخراج شده 
بود و در حالی که ایــران برای مذاکره و 
پرداخت غرامت مکــرر اعالم آمادگی 
می کرد، کانادا، هشت ماه پس از حادثه 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی، اعالم 
کرد که شکایتی را به وزارت امور خارجه 

ایران تحویل داده است. 
این کشــور ادعا کرد که اقدامش، 
مانع حقوقی بــرای طرح دعوای مدنی 
درباره سقوط هواپیمای ساقط شده را در 
دادگاه های کانادا برمی دارد. البته کانادا 
ماه ها پیش تهدید به شکایت کرده بود 
اما بعد از اینکه مدتی گذشت و خبری 

از شکایت نشد بسیاری پنداشتند که 
این کشور به دنبال حل موضوع از طریق 

دیپلماتیک است. 
ولی ماه ســپتامبر همزمان با اعالم 
این شکایت، مارک آرنولد، وکیل پرونده 
گفت کــه کووید 19 روند شــکایت را 
کند کرده نه دالیل حقوقی یا سیاسی. 
آرنولد همچنین ادعا کرده که سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی یک اقدام تروریستی 
بوده و در دادخواستی که ارائه کرده نیز 
ایران متهم به سهل انگاری شده است. در 
دادخواست او از شماری از مقامات ایرانی 
ازجمله افسران ارشــد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز نام برده و گفته شده 
که این دادخواســت برای برخی از آنها 

ایمیل شده است. 
حتی اعالم شد که این دادخواست ها 
به کمیســاریاهای ایران در استرالیا و 

انگلیس نیز ارائه شده است. 
واکنش تند ایران

وزارت خارجــه ایران امــا چنین 
ادعایی را تکذیب کرد. شهریور گذشته 
ســخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد: 
بدیهی اســت که وزارت امــور خارجه 
نه چنین چیزی را دریافــت کرده و نه 

دریافت خواهد کرد. 
او ادامه داد: فــارغ از اینکه این اخبار 
درست باشد یا نه، هر فرد آگاه به مقدمات 
حقوق بین الملل می دانــد که دادگاه 
کانادایی هیچ صالحیتی در مورد اتفاقی 

که خارج از حوزه قضایــی آن رخ داده، 
ندارد.  خطیب زاده بــار دیگر به غیبت 
کانادا در روند مذاکرات اشــاره و تاکید 
کرد: این پرونده در دو مسیر مذاکرات 
با دولت اوکراین و رسیدگی قضایی در 
داخل ایران به صورت همزمان با دقت و 

جدیت در حال پیگیری است. 
کانادا زمانی که اطالعات بازخوانی 
جعبه سیاه هواپیما منتشر شد نیز ایران 
را متهم کرد به اینکه اطالعات را محدود 
و دستچین شده نشر داده و در بیانیه ای 
گزارش ایــران را »نمایش مضحکی از 
پنهان کاری و دروغگویی دوباره« خواند. 

کانادا با انگیزه های سیاسی 
پرداخت خسارت را مطول  می کند

همزمان با اینکه اینگونه اقدامات و 
اتهام زنی های کانادا ادامه داد، محسن 
بهاروند، معاون وزیر خارجه که هدایت 

مذاکرات درباره هواپیمای اوکراینی را بر 
عهده دارد، دیروز در گفت وگویی درباره 
اینکه روند مذاکرات درباره سانحه مذکور 
چقدر طول می کشــد، گفت: از جانب 
ایران این آمادگی وجود دارد که مذاکرات 
خیلی سریع تر انجام و جمع بندی شود. 
در طرف هــای مقابل بجــز کانادا فکر 
می کنیم- نه با آن سرعتی که ما انتظار 
داریم- ولی بقیه کشورها هم بعد از طی 
مراحلی آمادگــی دارند که مذاکرات با 

سرعت بیشتری پیش برود.
او همچنین به عــدم تمایل کانادا 
برای پرداخت هرچه سریع تر غرامت ها 
اشاره کرد. زمانی که سانحه مربوط به 
هواپیمای اوکراینی رخ داد، دولت کانادا، 
اعالم کرد که در حمایت از خانواده های 
کشته شدگان، 25 هزار دالر در اختیار 
آنها گذاشــته تا از آن برای انجام سفر 
به منظور سوگواری اســتفاده کنند. 
سپس تاکید کرد که این مبلغ غرامت 
یا خسارت نیست و دولت تالش می کند 
غرامت این حادثه را از ایران بگیرد و به 

خانواده های قربانیان بدهد. 
حاال اما محســن بهاروند می گوید: 
متاسفانه در این دور از مذاکرات طرف 
اوکراینی آمادگــی ورود به این بحث 
را نداشــت و کشــوری مثل کانــادا با 
انگیزه های سیاسی و یکجانبه خودش 
مایل نیست که خســارت خانواده ها 
پرداخت شود تا این موضوع مطول شود.

او در پاســخ به این پرسش که  آیا در 
زمینه خسارت به عدد و رقم مشخصی 
رسیده اید، گفت: هنوز به عدد و رقمی 
درباره خسارت و غرامت ها نرسیده ایم، 
ولی می توانیــم در مورد معیار صحبت 
کنیم. معیار پرداخت برای ایران اسناد 
بین المللی و کنوانســیون هایی است 
که ما عضو هســتیم- با در نظر گرفتن 
عرف و رویــه بین المللی - به نحوی که 
پرداخت به خانواده های جانباختگان 

حتی االمکان »منصفانه« باشد.
 زیر سایه توهین و فشار 

مذاکره نمی کنیم
معاون وزیر امور خارجــه با تاکید 
بر اینکه رویکرد یکجانبه گرایی کانادا 
برای ما قابل قبول نیســت، ادامه داده: 
طرف کانادایی هر وقت نیاز به اطالعاتی 
دارند از ما درخواست مذاکره می کنند، 
ولی به محض اینکه از ما جدا می شوند 

کارهــای یک جانبه خــود را پیگیری 
می کنند. تا زمانی که این رفتار وجود دارد 
و تا زمانی که کانادا قوانین بین المللی را 
رعایت نکند، من به عنوان مسئول تیم 
مذاکره کننده فکر نمی کنم همکاری یا 

مذاکره ای با آنها داشته باشیم.
او با اشــاره به اینکه اتفاقاتی از این 
دســت که برای هواپیمای اوکراینی 
افتاده، چندین بار در نقاط دیگر جهان 
پیش آمده اســت، گفت: سابقه، رویه و 
قوانین خیلی مفصل و جزئی و کافی در 
چنین حوادثی وجود دارد که بر اساس 
همان آمادگی کامــل داریم که با همه 
مذاکره  کنیم ولی اگر کشوری بخواهد 
با کارهای یکجانبه یا تبلیغات و یا فشار 
آوردن یــا توهین با ما برخــورد کند، 
مطمئناً ما به هیچ وجه حاضر نیستیم 

که با آن صحبتی داشته باشیم.
بدین ترتیب به نظر می رســد سایه 
روابط نامطلوب دیپلماتیک میان ایران 
و کانادا بر پرونده هواپیمای اوکراینی، 
سایه خود را گسترده است. کانادا سال 
1359 پس از تســخیر النه جاسوسی 
آمریکا، روابط سیاســی خود با ایران را 
قطع کرد. 10 سال بعد، یعنی در سال 
69 این روابط از ســر گرفته شــد. اما 
مجددا در سال 91 به دنبال حمله ای که 
به سفارت انگلیس در ایران شد، کانادا به 
بهانه عدم امنیت دیپلمات هایش، روابط 
خود را با ایران به طور کامل قطع کرد که 
تا امروز ادامــه دارد. نمونه های دیگر از 
تیرگی روابط دو کشور در طول سال های 
گذشته بسیار است و حاال به نظر می رسد 
»هواپیمای اوکراینی« نیز به این لیست 

اضافه شده است. 

سایه چهار دهه روابط پرتنش بر سر پرونده »هواپیمای اوکراینی«؛

بن بست در مذاکرات تهران - اوتاوا

خبر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار فعال تر شدن 
دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه اهانت فرانسه به ساحت پیامبر 
اسالم شد و گفت: از آقای روحانی می خواهم در تماس تلفنی با 
سران کشورهای اسالمی از آنها بخواهد که در یک اقدام مشترک 

سفرای فرانسه را از کشورشان اخراج کنند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با سفر به 
شهر قم با سه تن از مراجع تقلید، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، 
آیت اهلل العظمی نوری همدانی و آیت اهلل العظمی علوی گرگانی 

دیدار کرد.
رضایی در این دیدارها با ارائه گزارشی از فعالیت های مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در دوره جدید، از اهتمام دبیرخانه 

مجمع به دریافت دیدگاه های صاحبنظران در خصوص تدوین 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه خبر داد و از مراجع عظام 
حوزه علمیه قم تقاضا کرد که دیدگاه ها و نظرات خودرا درباره 
اهم مسائل کشور بیان کنند تا در تهیه سیاست های کلی نظام 

دربرنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.
حضرات آیات، مکارم شــیرازی، نوری همدانی و علوی 
گرگانی نیز با بیان دغدغه های موجود در کشور، توجه بیشتر 
به مشکالت معیشتی و مسائل فرهنگی را از مطالبات به حق 
مردم دانســتند و از ســفر و گزارش دبیر مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، قدردانی کردند.
همچنین در این دیدارها مراجع عظام قم ضمن محکوم کردن 

اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ســاحت پیامبر اعظم )ص( 
خواستار اتخاذ مواضع شــفاف و قاطع جهان اسالم علیه رفتار 

بی شرمانه اخیر فرانسه شدند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز بــا قدردانی از 
دیدگاه های غیرتمندانه مراجع و ضمن محکوم کردن اقدامات 
دولت فرانسه گفت: بنده از جانب سربازان این نظام در مصاحبه ای 
تاکید کردم که اقدام رئیس جمهور فرانسه نوعی حماقت سیاسی 

است و باید از جهان اسالم برای این موضع عذرخواهی کند .
وی افزود: جرأت مکرون در اهانت به پیامبر اعظم از ارتباط 
برخی کشورهای عربی با اسرائیل به دست آمده و نزدیکی بحرین 
و امارات متحده به رژیم  جعلی اســرائیل نشانه  ضعف در جهان 

اسالم و کمرنگ شدن اتحاد اســالمی تلقی شده است و در این 
فضا رئیس جمهور فرانسه موقعیت را مناسِب اهانت به رسول 

خدا دیده است. 
رضایی تاکید کــرد: ضرورت دارد کشــورها و مجامع 
اســالمی مواضع متحدانه و جدی تری در مقابل این اقدام 

موهن اتخاذ کنند .

درخواست متفاوت محسن رضایی؛

روحانی خواستار اخراج سفرای فرانسه از کشورهای اسالمی شود

 شماره   647 /               پنجشنبه 8 آبان   1399  /   12 ربیع االول 1442  /  29  اکتبر   2020

قالیباف کرونا گرفت
محمد باقــر قالیباف، رئیس مجلــس بامداد 
چهارشنبه خبر داد که تست کرونای او مثبت اعالم 
شده است. محمدباقر قالیباف در صفحه توئیتر خود 
نوشت: یکی از همکاران دفترم به کرونا مبتال شد، 
نیمه شب پاسخ تست بنده هم مثبت اعالم شد. وی 
افزود: در حال حاضر در قرنطینه هستم و به امید خدا، 

پیگیر امور و وظایف محوله خواهم بود.
    

ادعاهای مقام سعودی در مورد 
توافق جایگزین برجام

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی واشنگتن 
در سیاســت خاور نزدیک، فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربستان سعودی در مورد »فشار حداکثری« 
آمریکا علیه ایران، گفت: »فشار حداکثری هنوز به 
نتیجه نرسیده است؛ ما معتقد به  فشاری هستیم 
که به گفت وگو میان ایران و آمریکا منجر شــود. 
وزیر خارجه عربستان ادعا کرد: ما خواهان توافقی 
مانند برجام هستیم که نقص های فعلی را نداشته 
و جامع باشد به طوری که موشک های بالستیک و 

فعالیت های منطقه ای ایران را شامل شود.
    

 واکنش جهانگیری 
به احتمال کاهش قیمت ها؛

دعا کنید!
معــاون اول رئیس جمهور به شــایعه کاهش 
قیمت ها واکنش نشان داد. اســحاق جهانگیری 
در حاشیه جلســه هیأت دولت در پاسخ به سوال 
خبرنگاران مبنی بر اینکه براساس شنیده ها، قرار 
است، قیمت ها کاهش پیدا کند، حاضر به حضور 
در جمع خبرنگاران نشــد و در پاسخ به این سوال، 

گفت: دعا کنید.
    

ظریف:
خبر تبادل دو جاسوس با آمریکا 

100 درصد دروغ است
محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه ایران در 
واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تبادل دو جاسوس 
بازداشتی با آمریکا، گفت: ما در کشور های مختلف به 
دستور آمریکا و در خود آمریکا زندانی داریم، افرادی 
را نیز در ایاالت متحده آمریکا داریم که حتی مدت 
محکومیت غیر قانونی آن ها هم تمام شــده است، 
اما آمریکایی ها مانع برگشت آن ها به ایران شدند. بر 
همین اساس پیشنهاد کردیم که تمامی زندانیان دو 
طرف در همه جا مبادله شود و روی این موضوع تاکید 
داریم، اما موضوع معامله دو جاسوس بازداشتی با 

آمریکا کذب محض است.
    

درخواست برای تغییر نام 
خیابان نوفل لوشاتو 

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای 
به رئیس و اعضای شورای شهر تهران تغییر نام 
خیابان نوفل لو شــاتو در پی اهانت بی ســابقه 
دولت فرانســه به ســاحت نبی اکرم )ص( را 
خواستار شد .در این نامه آمده است: پیشنهاد 
آن داریم که شــورای شــهر تهران در اقدامی 
فــوری و انقالبی؛ نام این خیابان را به اســامی 
چون » خاتم االنبیاء« و یــا »نبی اکرم« تغییر 
دهد تا شــاید بتواند اندک نقشــی را در جهت 
مقابله با اقدام شــنیع صورت گرفته در توهین 
به ارزش های واالی اسالمی و توهین به پیامبر 

مهربانی ها ایفا کرده باشد.
    

بیانیه جامعه مدرسین با امضای آیت اهلل یزدی: 
آحاد جامعه را از فتنه  امثال 

»کمال حیدری« برحذر می داریم 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم درباره 
اظهارات سید کمال حیدری بیانیه ای با امضای 
آیت اهلل محمد یزدی صادر و آحاد جامعه اسالمی 
را از »فتنه چنین افرادی« برحذر کرد و نوشت: 
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم از چند سال 
پیش وی را زیر نظــر دارد و در برابر تحلیل ها و 
مطالب نادرست و ناتمام وی طریق تصّبر و تحلّم را 
در پیش گرفته است. بررسی سوابق نام برده نشان 
می دهد وی انضباط و استقامت الزم را در تحصیل 
نداشــته، فراگیری از اســتادان را به حد کفایت 

نرسانده است.
    

ادعای بی اساس آسوشیتدپرس 
علیه ایران

آسوشیتد پرس مدعی ســاخت سانتریفیوژ 
توسط ایران شد. به گزارش ایلنا، آسوشیتدپرس 
در گزارشی مدعی شد که ایران در حال ساخت 
تاسیسات زیرزمینی سانتریفیوژهای مدرن در 
نطنز است؛ این گزارش با انتشار تصاویری واهی 
مدعی شده که ایران از ماه آگوست ساخت جاده 

جدیدی در نطنز را آغاز کرده است.

بهاروند درباره پروسه 
پرداخت خسارت ها، 

گفت: متاسفانه در این 
دور از مذاکرات طرف 

اوکراینی آمادگی ورود 
به این بحث را نداشت و 
کانادا نیز با انگیزه های 

سیاسی و یکجانبه خودش 
مایل نیست که خسارت 

خانواده ها پرداخت شود تا 
این موضوع مطول شود 

وکیل کانادایی ادعا 
کرده که سرنگونی 

هواپیمای اوکراینی یک 
اقدام تروریستی بوده 

و در دادخواست خود از 
شماری از مقامات ایرانی از 
جمله افسران ارشد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی 

نام برده است

معاون وزیر امور خارجه سه شنبه شب پس 
از ورود به باکو، بخش هایــی از طرح ابتکاری 
جمهوری اســالمی ایران برای پایان دادن به 
مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

را اعالم کرد.
ســیدعباس عراقچی به عنوان فرســتاده 
ویــژه جمهوری اســالمی ایران و بــه منظور 
پیشبرد ابتکار ایران برای حل مناقشه قره باغ 
و درگیری های به وقوع پیوسته بین جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنستان در رأس هیاتی 
و در قالب یک سفر منطقه ای به منظور دیدار و 

گفت وگو با مقامات جمهوری آذربایجان،  وارد 
باکو شد.

وزارت امور خارجه جمهــوری آذربایجان 
در بیانیــه ای محورهای دیــدار و گفت وگوی 
ســید عباس عراقچی بــا وزیر امــور خارجه 
آذربایجان را تشــریح کرد. بر اساس این بیانیه 
جیحــون بایراموف و عبــاس عراقچی در این 
دیدار بر گسترش همکاری خوب موجود میان 
آذربایجان و ایران تاکید کرده و درباره توسعه 
بیشتر این روابط در آینده ابراز اطمینان کردند. 
در این بیانیه آمده است: جیحون بایراموف 

درباره افزایش تنش ها در این منطقه، تحرکات 
نظامی حکومت ارمنستان، اظهارات و اقدامات 
غیرمسئوالنه نخست وزیر ارمنستان با هدف 
افزایــش تنــش در منطقه و کارشــکنی در 
مذاکرات انجام شده برای حل و فصل درگیری 
به نماینده ویژه رئیس جمهور ایران توضیحاتی 
داد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح 
آذربایجــان اقداماتی تقابلــی را در چارچوب 
حق دفاع برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی 

آذربایجان انجام داده است.
وزارت خارجــه آذربایجــان اعــالم کرد: 

بایراموف به طور ویژه بــر تخطی های فاحش 
از قوانیــن بین المللی حقوق بشــر توســط 
ارمنســتان و هدف قرار دادن عمدی جمعیت 
غیرنظامــی آذربایجان تاکید کــرد. او تاکید 
کرد که غیرنظامیان بی گناه ازجمله کودکان 
و زنان شــهرهای دور از محل درگیری مانند 

گنجه، مینگه چویر، باردا و دیگر شهرها توسط 
نیروهای مسلح ارمنســتان مورد حمله قرار 

گرفته اند.
وزیر امور خارجه آذربایجــان تاکید کرد: 
همان گونه که چندین بار توسط رئیس جمهور 
آذربایجان اظهار شده است، هدف نهایی باکو 
خروج نیروهای مســلح خارجی از خاک یک 
پارچه و مســتقل آذربایجان و احیای تمامیت 
ارضی آذربایجــان در مرزهای به رســمیت 

شناخته شده آن در سطح بین المللی است. 
بنابر بیانیــه وزارت خارجــه آذربایجان، 
عراقچی هم موضع رسمی ایران را درباره حل 
و فصل صلح آمیز درگیری بر اساس هنجارها و 
اصول قوانین بین المللی و در چارچوب تمامیت 

ارضی آذربایجان تکرار کرد. 

در سفر عراقچی به آذربایجان صورت گرفت؛

اعالم بخش هایی از طرح ایران برای پایان مناقشه قره باغ 


