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سياست

واکنش ایران به جنگ روسیه و اوکراین؛ معرف� عامل اصل� | منطقه اوراسیا در آستانه ورود به بحران
فراگیر | ایران با نگران� عمیق پیگیری م� کند

سخنگ�ی وزارت ام�رخارجه در خص�ص تح�الت اوکراین گفت که جمه�ری اسالم� ایران با نگران� عمیق تح�الت در اوکراین را پیگیری م� نماید.

به گزارش همشهری آنالین، سعید خطیب زاده در خص�ص تح�الت در اوکراین ضمن ابراز تاسف از آغاز اقدامات نظام� و شدت گرفتن درگیریها، اظهار داشت:
جمه�ری اسالم� ایران با نگران� عمیق تح�الت در اوکراین را پیگیری م� نماید. متاسفانه ادامه اقدامات تحریک آمیز نات� با مح�ریت آمریکا منجر به وضعیت�

شده است که منطقه اوراسیا در آستانه ورود به یک بحران فراگیر است. 
  

خطیب زاده تاکید کرد: جمه�ری اسالم� ایران طرفین را به ت�قف درگیریها و آتش بس برای مذاکره ف�ری بمنظور حل و فصل سیاس� بحران دع�ت نم�ده و
ضرورت رعایت حق�ق بین الملل و حق�ق بشر دوستانه در درگیریهای نظام� را مجدانه یادآوری م� نماید.

خطیب زاده همچنین با اشاره به وضعیت ایرانیان مقیم در اوکراین اظهار داشت: مهمترین مام�ریت فعل� وزارت ام�رخارجه رسیدگ� کامل و عاجل به
وضعیت ایرانیان مقیم اوکراین م� باشد که در چارچ�ب پیش بین� های انجام شده با استفاده از همه ظرفیت در جریان است. سفارت جمه�ری اسالم� ایران

در اوکراین کامال فعال بوده و مطابق دست�رالعملهای قبل� ارسال� به ط�ر ۲۴ ساعته در خدمت دانشج�یان و ایرانیان مقیم است.

وزیر ام�ر خارجه نیز در ت�ییت� ن�شته است : «بحران اوکراین ریشه در اقدامات تحریک آمیز نات� دارد. ما ت�سل به جنگ را راه حل نم� دانیم. برقراری آتش
بس و تمرکز بر راه حل سیاس� و دم�کراتیک یک ضرورت است.»

سفارت جمه�ری اسالم� ایران در اوکراین نیز اعالم کرده است که تمام� ایرانیان مقیم و دانشج�یان از هر امکان� برای خروج از اوکراین اقدام کنند.
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