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دیدوبازدید سفرا در دمشق
سفیران ایران و یمن در سوریه با یکدیگر دیدار و رایزنی 
کردند.به گزارش ایسنا، سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در دمشــق در صفحه توییتر خود اعالم کرد که عبداهلل 
صبری، ســفیر یمن در سوریه با مهدی سبحانی، سفیر 
کشــورمان در ســوریه دیدار و دو طــرف در خصوص 
آخرین تحوالت یمن و منطقه رایزنی کردند. بر اســاس 
این گزارش، این دیدار در سفارت ایران در دمشق برگزار 
شد.در همین حال، سفیر ایران در سوریه نیز برای عرض 
تسلیت درگذشت رئیس امارات در سفارت این کشور در 
دمشق حضور یافت. به گزارش ایسنا، سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در دمشق در صفحه توییتر خود اعالم کرد 
که مهدی سبحانی، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 
سوریه با حضور در سفارت امارات در این کشور درگذشت 
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان را به دولت و ملت امارات 
تسلیت گفت.در دیداری دیگر، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در سوریه خواستار گسترش فعالیت های اقتصادی 
میان دو کشور شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا(، اتاق صنعت دمشق و حومه و اتاق بازرگانی سوریه 
و ایران تفاهم نامه ای با هدف توسعه صنعت ملی، جذب 
سرمایه های ایرانی در سوریه، ایجاد سرمایه گذاری های 
مشترک و بهره مندی از تجربه صنعتی ایران در این زمینه 
امضا کردند.در این تفاهم نامه، افزایش حضور محصوالت 
ســوری در بازارهای ایران، رفع موانع آن و برنامه ریزی 
برای برپایی نمایشگاه های دائمی برای محصوالت سوری 
در ایران و برگزاری همایش ها برای فعالیت شرکت های 
صنعتی سوری و ایرانی در نظر گرفته شد.مهدی سبحانی، 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در دمشق در بیانیه ای پس 
از امضای این قرارداد با تأکید بر عزم ایران برای گسترش 
روابط اقتصادی و تجاری با بخش خصوصی ســوریه و 
بهره مندی از ظرفیت های آن، از تاجران سوری خواست 
تا فعالیت های مشــترک بین بخش های خصوصی دو 
کشور را فعال کنند، وی خاطرنشان کرد که سفارت ایران 
در دمشــق در حال تالش برای غلبه بر مشکالت پیش 
روی صنعتگران هر دو کشور است.از سوی دیگر، دکتر 
سامر الدبس، رئیس هیات مدیره اتاق صنعت دمشق و 
حومه آن نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که امضای این 
تفاهم نامه در چارچوب گسترش فعالیت های اقتصادی 
بین دو کشور به ویژه در زمینه افزایش صادرات و واردات 
و ایجاد سرمایه گذاری های صنعتی در راستای بازسازی 
سوریه انجام شد. او اشاره کرد که پروژه ها و فرصت های 
سرمایه گذاری زیادی وجود دارد که باید از آن ها استفاده 
کــرد و تاجــران ایرانی را به ایجــاد پروژه های صنعتی 
راهبردی در سوریه تشویق کرد.فهد درویش، رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی سوریه و ایران نیز گفت: »هدف از این 
تفاهم نامه، تشویق به کار مشترک بین دو اتاق به شکلی 
گسترده تر و تشویق بازرگانان، سرمایه گذاران و تجار ایرانی 
و سوری به سرمایه گذاری مشترک در بسیاری از زمینه ها 
است.« او خاطرنشان کرد که یک هیئت تجاری و صنعتی 

سوری نیز به زودی به ایران سفر خواهد کرد.

گانتس: جلوی جابه جایی توانایی های 
پیشرفته ایران را خواهیم گرفت

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی مدعی شد، این رژیم جلوی 
آنچه جابه جایی توانایی های پیشرفته ایران خوانده شد را، 
خواهد گرفت.به گزارش تایمز آو اسرائیل، بنی گانتس، 
وزیر دفاع رژیم صهیونیســتی روز دوشنبه در بازدید از 
فرماندهی شمالی نیروهای این رژیم، مدعی شد: »اسرائیل 
به تقابل در برابر هرگونه تهدید از ســوی دشمنان ادامه 
خواهد داد و از جابه جایی توانایی های پیشــرفته توسط 
ایران که شهروندان اسرائیل را تهدید می کنند و به ثبات 

کل منطقه آسیب  می زنند، جلوگیری خواهد کرد.«

ادعای رژیم صهیونیستی درباره ساقط 
کردن پهپاد حزب اهلل

ارتش رژیم صهیونیستی روز سه شنبه در بیانیه ای مدعی 
ساقط کردن یک فروند پهپاد حزب اهلل لبنان شد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، آویخای ادرعی، سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: »ارتش اسرائیل یک 
پهپاد از نوع درون متعلق بــه حزب اهلل را رصد کرده که 
از داخل لبنان به داخل خاک اسرائیل نفوذ کرده بود.«او 
افزود: »این پهپاد در طول پرواز خود توســط یگان های 
نظارتی تحت نظر بود و ارتش اسرائیل برای جلوگیری از 
هرگونه نقض حاکمیت اسرائیل این پهپاد را هدف قرار داد 
و آن را ساقط کرد.«همچنین ارتش رژیم صهیونیستی با 
انتشار یک تصویر مدعی شد که این عکس متعلق به پهپاد 

حزب اهلل بوده که توسط آن ها سرنگون شده است.

اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان
وزارت کشور لبنان روز گذشته نتایج نهایی رسمی را پس 
از شمارش آرا تمامی ۱۵حوزه انتخاباتی اعالم و نسبت 
مشــارکت را ۴۱درصد تعیین کرد.به گزارش المیادین، 
طبق اعالم نتایج نهایی انتخابات حزب اهلل لبنان و جنبش 
امل ۳۱کرسی حزب »القوات اللبنانیه« به رهبری سمیر 
جعجع ۲۰ کرســی، جریان ملی آزاد به رهبری جبران 
باسیل ۱۸کرسی و همچنین حزب سوسیال پیشرو به 
رهبری »تیمور جنبالط« نیز ۹کرسی به دست آوردند. 
نیروهای جامعه مدنی لبنان نیز توانستند ۱۲کرسی در 
مجلس به دست آورند.او دوشنبه شب نیز طی کنفرانسی 
ضمن موفق خواندن انتخابات روز یکشنبه نتایج نهایی 
شمارش آرا در ۱۲حوزه از ۱۵حوزه را اعالم کرد و گفت 
که نسبت تخلفات بسیار پایین بوده است.مولوی گفت: 
»با وجود همه ســختی ها و تردیدها، توانستیم به خوبی 
انتخابات را برگزار کنیم. درصد مشارکت کم نیست، بلکه 
خوب اســت. وی افزود که در مقایسه با انتخابات سابق، 
نسبت مشارکت پایین نبوده است.«این انتخابات اولین 
انتخابــات در لبنان پس از تظاهــرات مردمی ۲۰۱۹ و 
فروپاشــی اقتصادی این کشور و انفجار بندر بیروت بود. 
در این انتخابات ۷۱۹نامزد در ۱۰۳لیست انتخاباتی برای 

دستیابی به ۱۲۸کرسی مجلس رقابت می کردند.

خبر

همدلی| محســن رفیق: سفر اخیر وزیر خارجه 
ایران به امــارات را می توان گام مهــم ایران در 
ادامــه روند بهبــود روابط با کشــورهای عربی 
منطقه برشــمرد. از امارات متحده عربی همواره 
به عنوان بازیگری مهم در صحنه روابط کشورهای 
عربی منطقه یاد می شود که به واسطه ارتباطات 
نزدیکی که با دیگر کشــورهای این حوزه دارد، 
همواره توانسته است تا نقشی مهمی در تغییرات 
منطقه ای ایفا کنــد. دراین بین، ایران نیز ترمیم 
روابط با عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
را به عنــوان دروازه ورود به ایجاد تفاهم دوباره با 
کشورهای عربی منطقه، در دستور کار قرار داده 
اســت. به هرروی در این بستر، سفر وزیر خارجه 
ایــران به امارات، به عنوان حرکتی جهت تحکیم 
روابط با این کشور با واکنش های مثبتی از سوی 

مقام های دو کشور روبه رو شده است.
روز گذشته، وزیر امور خارجه ایران که به منظور 
تسلیت درگذشت رئیس فقید امارات، به ابوظبی 
سفرکرده بود، با محمد بن زاید، رئیس جدید این 
کشور دیدار و گفت وگو کرد. این در شرایطی بود 
که پس از درگذشت شیخ خلیفه بن زاید، شورای 
عالی فدرال امارات روز شــنبه، محمد بن زاید را 
به عنوان رئیس جدید امارات متحده عربی انتخاب 
کرد. در همین حال،  وزیر امور خارجه ایران اعالم 
کرد که صفحــه جدیــدی در روابط جمهوری 
اســالمی ایران و امارات گشــوده شده است. به 
گزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیان پس از 
بازگشت از سفر کوتاه به امارات در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: »صفحه جدیدی در روابط 
جمهوری اسالمی ایران و امارات گشوده شد. به 
گرمی دست همسایگان خود را می فشاریم. گرمی 
روابط همسایگان، دشــمنان منطقه را مأیوس 

می سازد.«
دیروز همچنین نشســتی به اتفاق روسای دفاتر 
ایرانی در امارات متحده عربی با حضور حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان، در 
ابوظبی برگزار شــد. به گزارش ایسنا، در جریان 
ســفر وزیر امور خارجه کشورمان به امارات برای 
شرکت در مراسم درگذشت رئیس امارات متحده 
عربی، این نشست روسای دفاتر ایرانی در امارات 
متحده عربی با حضور حسین امیرعبداللهیان در 
ابوظبی برگزار شد و در این جلسه روسای دفاتر 
ایرانی در امارات با ارائه گزارشی از عملکرد خود، به 

بیان نقطه نظراتشان پرداختند.
حضور وزیــر خارجه ایران با واکنش های مثبتی 
نیز روبه رو شده است. در همین زمینه سفیر ایران 
در آفریقای جنوبی گفت: »بازگشــت به روابط 
دوستانه با همســایگان مأموریت مهم دستگاه 

دیپلماسی در این برهه است.« مهدی آقاجعفری 
در صفحه اینســتاگرام خود در مطلبی با اشاره 
به سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور 
خارجه به امارات برای تسلیت درگذشت رئیس 
فقید امارات و همچنین دیدارش با محمد بن زاید 
رئیس جدید امارات نوشــت: »از جمله اقدامات 
هوشمندانه و ارزشــمند دکتر امیر عبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان سفر وی به امارات 
برای تسلیت درگذشت شیخ خلیفه رئیس امارات 
است. این اقدام عالوه بر این که یک سنت حسنه 
اسالمی- انسانی است مقوم سیاست همسایگی 
دولت جدید نیز خواهد بود. بازگشــت به روابط 
دوستانه با همسایگان مأموریت دستگاه دیپلماسی 
در این برهه است. برای ایشان در ادامه راه آرزوی 

توفیق و سربلندی داریم.«
از سوی دیگر،  ســفیر ایران در قطر نیز با اشاره 
به سفر اخیر حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه به امارات برای تسلیت درگذشت رئیس 
فقید امارات و دیدارش با محمد بن زاید، رئیس 
جدید امارات گفت: »این ســفر و دیدار نشــان 
انتخاب درســت ما اســت.« به گزارش ایســنا، 
حمیدرضا دهقانی دراین ارتباط در صفحه توییتر 
خود نوشــت: » گاهی تلفن و پیام کافی نیست. 
باید ســفر کرد و حضوری ابــراز همدردی کرد. 
البته اولین بار نیست که ما کنار همسایگان خود 
می ایستیم. شخصاً شاهد بودم که چگونه جناب 
آقای  دکتر امیرعبداللهیان، برای این اقدام مشورت 

و به تمامی جوانب آن دقت می کرد. آن دست رهبر 
امارات، نشانه انتخاب درست ما است.«

این در شرایطی اســت که پیشتر شیخ عبداهلل 
بن زاید آل نهیان وزیــر امور خارجه امارات ابراز 
امیدواری کرد روابط ریشــه دار دو کشــور ایران 
و امارات در ســال جدید بیش ازپیش گسترش 
یابد. به گزارش ایســنا، شیخ عبداهلل بن زاید آل 
نهیــان در گفت وگوی تلفنی ماه گذشــته خود 
با حســین امیرعبداللهیان، وزیــر خارجه ایران، 
با اشاره به منافع مشــترک دو کشور در توسعه 
روابــط فی مابین در عرصه های مختلف، خواهان 
بررسی فرصت های همکاری مشترک شده بود. 
وزیر امور خارجه امارات در مورد شــرایط جدید 
منطقه نیز گفت که اخیراً، شاهد بهبود شرایط در 
منطقه هستیم و دیدار رئیس جمهور بشار اسد از 
امارات و برقراری آتش بس موقت در یمن فرصتی 
برای همــه طرف ها فراهم کرده اســت تا از آن 
برای توسعه و پیشرفت و پرهیز از افزایش تنش 
بهره برداری نمایند. وزیر امور خارجه امارات در این 
گفتگو تأکیــد کرد، امارات متحده عربی به هیچ 
طرفی اجــازه اقدامات خرابکارانه یا تحریک آمیز 
از خاک خود علیه کشــورهای همسایه امارات را 
نخواهد داد.انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات 
نیز پیش ازاین،  تأکید کرده بود که کشــورش به 
دنبــال حل اختالفات با ایران اســت. به گزارش 
العین االخباریه، انور قرقاش، مشاور رئیس دولت 
امارات در امور دیپلماتیک در یک سخنرانی گفت 

که کشورش همواره برای حل اختالفات خود با 
ایران از طریق راه حل سیاسی و دیپلماتیک و پایان 
دادن به این اختالفات تالش می کند. او تأکید کرد: 
»امارات خواهان روابط با ایران، ترکیه و کشورهای 
عربی است.« قرقاش گفت که امارات دائماً برای 
ایجاد پل های ارتباطی با همه همسایگان تالش 
می کند و این کشور منبع آسیب و ضرر برای هیچ 
کشوری از جمله ایران نخواهد بود. مشاور رئیس 
دولت امارات همچنین تأکید کرد که با توجه به 
تغییرات بین المللی به وجود آمده همه کشورها 
مسئولیت مشترکی نســبت به ثبات منطقه ای 
و شــکوفایی آن دارند و ما نیازمند نشست های 
منطقه ای بیشتر برای همکاری و گفت وگو میان 
کشورهای منطقه از جمله ترکیه و ایران هستیم.

نماینده دائم امارت در ســازمان ملل نیز تأکید 
کرد که کشــورش به مســیر خود در راســتای 
کاهش تنش با ایران ادامــه می دهد. به گزارش 
پایگاه خبری عربی۲۱، النا نسیبه، نماینده دائم 
امارت در سازمان ملل در گفت وگویی تأکید کرد 
که کشورش علیرغم حمالت نیروهای یمنی، به 
مسیر خود در راستای کاهش تنش با تهران ادامه 
می دهد. او به شبکه سی ان ان گفت: »طی یک یا 
دو سال گذشته به شدت بر مسئله کاهش تنش 
در منطقه و ارتباط با بازیگران و شرکای منطقه 
تمرکز کردیم. ما مسیر کاهش تنش و به کارگیری 
دیپلماسی را ادامه خواهیم داد اما هم زمان به طور 
کامل حق دفاع از خود در منطقه محفوظ است.«

تهران روند ترمیم روابط با ابوظبی و ریاض را به سرعت به پیش می برد 

ایران- امارات؛ در پی شروعی تازه

همدلی| در پی انتقال دوباره پیام هــا بین ایران و آمریکا، به نظر 
می رســد که دو طرف به دنبال پیدا کردن راهی هستند که به هر 
دو اجازه بدهد برای توافق در داخل کشور مقبولیت ایجاد کنند. از 
این منظر،  اگر این پیشنهادها واقع بینانه باشند، طرفین مذاکرات 
می توانند دوباره و طی هفته های آتی برای مذاکرات حضوری دیدار 
کنند، موضوعی که البته هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است. 
بر اســاس برخی گزارش ها، مورا این پیام را به تهران منتقل کرده 
است که آمریکا به عنوان بخشی از توافق، نام سپاه را از این فهرست 
خارج نخواهد کرد اما ممکن است در آینده درباره آن مذاکره کند. 
بر این اساس، مورا هیچ پیشنهاد جدیدی را از سوی آمریکا مطرح 
نکرده است. در حال حاضر، دیپلمات های غربی منتظر تهران هستند 
تا درخواست های بالقوه جایگزینی مطرح کرده و به واشنگتن فرصت 

بدهد تا درباره امتیازهای دیگری که می تواند بدهد، فکر کند.
در همین زمینه، نشریه پولیتیکو در گزارشی درباره سفر اخیر انریکه 
مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین و معاون مسئول سیاست 
خارجی آن به تهران و رایزنی درباره وقفه ایجاد شــده در مذاکرات 
بــا بیان این که ایران طی این دیدارهای دو روزه برای ازســرگیری 
مذاکرات هسته ای متوقف شده از خود آمادگی نشان داده، مدعی شد: 
»اما هنوز از درخواستش، منصرف نشده است.« پولیتیکو ادامه داد: 
»انریکه مورا، مقام ارشد اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات 
وین است، با هدف تالش برای برطرف کردن وقفه چندهفته ای در 
مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا، ایران و قدرت های غربی به تهران 
سفرکرده بود. مقامات ارشد غربی به پولیتیکو گفته اند، مذاکرات در 
تهران که از چهارشنبه تا پنج شنبه طول کشید، پیش  رفت جدیدی 
حاصل کرد اما توافق هنوز با قطعی شدن فاصله دارد.«در گزارش این 
نشریه آمده است: »مذاکره کنندگان در تالش اند راهی برای احیای 
توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ پیدا کنند که در ازای لغو تحریم ها موجب 
محدودســازی برنامه هسته ای ایران می شد. آمریکا در سال ۲۰۱۸ 
از این توافق خارج شــد. درخواست ایران است که آمریکا نام سپاه 
پاسداران ایران را که شاخه ای قدرتمند از نیروهای نظامی ایران است، 
از فهرست ســازمان های تروریستی خارجی حذف کند. مورا سعی 
داشــته است در این زمینه میانجی گری کند، چون ایران از مذاکره 
مستقیم با آمریکا خودداری می کند.«همچنین در این گزارش مطرح 
شــد: »طبق ادعای مقامات غربی، مورا این پیام را به ایران، منتقل 
کرده است که آمریکا ممکن اســت درباره موضوع سپاه پاسداران 
مذاکره کند اما تنها زمانی که مذاکرات هسته ای به سرانجام برسد.« 
در ادامه این گزارش ادعا شــده که ایــران از این موضوع صرف  نظر 
نکرده اما نشــان داده اســت در این اثنا، آماده ازسرگیری مذاکرات 
درباره موضوعات دیگر اســت و ممکن است درخواست های بالقوه 
جایگزینی برای آن ارائه دهد.پولیتیکو عالوه بر این مطرح کرد: »با 
به پایان رسیدن دیدارها در هفته گذشته، مقامات به طور علنی اشاره 
کردند که پیشرفت های اندکی ایجاد شده است. جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در اخیراً در طی نشست وزرای امور 
خارجه کشورهای جی هفت، گفت، سفر مورا به تهران »بهتر ازآنچه 
انتظار داشــتیم، پیش رفت.« او مدعی شد مذاکرات »متوقف شده 
از سر گرفته شده اســت.« در این گزارش آمده است: »مسئله قرار 

دادن نام سپاه پاسداران در فهرستی موسوم به فهرست سازمان های 
تروریستی خارجی از مســائل اصلی موردبحث در مذاکرات است. 
متن توافق عمالً نهایی شــده است، جز دو نکته جزیی که مقامات 
غربی آن را »مسائل فنی مربوط به لغو تحریم ها« تلقی کرده و باید 
به زودی حل شــوند.«پولیتیکو همچنین نوشت: »آمریکا در دوران 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین این کشور، در راستای 
سیاست او در قبال ایران موسوم به فشار حداکثری که پس از خروج 
از توافق اتخاذ کرده بود، نام ســپاه پاسداران را در این فهرست قرار 
داد. درحالی که واشنگتن از همان ابتدا پیشنهاد کرد اگر ایران تعهد 
کند که در منطقه به آمریکایی ها حمله نکند و از طرح ترور مقامات 
پیشین آمریکایی صرف نظر کند، نام سپاه پاسداران را از این فهرست 
خارج می کند، مخالفت روزافزونی با این اقدام میان جمهوری خواهان 
و دموکرات ها در واشــنگتن وجود دارد. مخالفان استداللشان این 
است که سپاه پاسداران سازمانی تروریستی هست که چندین نفر 
از آمریکایی ها را کشته اســت و باید با آن این طور رفتار شود.«این 
در شرایطی است که روز گذشته وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور 
در گفت وگو با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، همتای قطری اش از 
نقش سازنده قطر در تالش  برای حل وفصل مسائل مربوط به ایران، 
قدردانی کرد. قدردانی بلینکن از همتای قطری اش برای نقش سازنده 
قطر در زمینه دیپلماسی آمریکا با ایران در پی این مطرح می شود که 
روزنامه العرب چاپ لندن چند روز پیش با توجه به سفر امیر قطر 
به تهران نوشت: »برخی کارشناسان معتقدند که سفر شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر به ایران و برخی کشورهای اروپایی تالشی 
در راستای به نتیجه رساندن مذاکرات و رسیدن به توافق جدید میان 
دو طرف است. این کارشناسان تأکید کردند که شیخ تمیم در ابتدا 
اظهارات مسئوالن ایرانی را خواهد شنید و بعدازآن رویکرد آن ها را 
به اروپایی ها منتقل خواهد کرد.«بر اساس گزارش این روزنامه، یک 
منبع آگاه چند روز پیش اعالم کرده بود که شــیخ تمیم بن حمد، 
امیر قطر در سفری که به ایران، آلمان، انگلیس و کشورهای اروپایی 
دیگر خواهد داشت، در خصوص احیای توافق هسته ای ایران و امنیت 
انرژی در اروپا رایزنی می کند. این منبع گفته بود که امیر قطر ابتدا 
به تهران می رود و بعدازآن راهی کشورهای اروپایی خواهد شد. اخیراً 
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع مطلع اعالم کرد که محور 
اصلی گفت وگوهای تمیم بن حمد در سفر به تهران پر کردن حفره 
مذاکرات هسته ای خواهد بود که از ماه مارس به حالت تعلیق درآمده 

است. رویترز نوشته است: » هدف این سفر این بود که طرفین توافق 
هســته ای با ایران را به حد وسط جدیدی برسانند.«از سوی دیگر، 
روز گذشته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعای تازه ای درباره برنامه 
هسته ای ایران مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی امروز مدعی شد: »ایران در تالش 
است ساخت و نصب ۱۰۰۰سانتریفیوژ IR6 دیگر را در تأسیسات 
اتمی اش کامل کنــد، از جمله در کارگاه  زیرزمینی جدیدی که در 
نزدیکی تأسیســات نطنز در حال احداث است.«به گزارش ایسنا، 
ادعای گانتس در پی این مطرح می شود که رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانی بین المللی انرژی اتمی در تاریخ هشتم اردیبهشت سال جاری 
در کنفرانسی خبری عنوان کرد که کارگاه جدید ایران در نطنز برای 
ساخت قطعات سانتریفیوژ در زیر زمین احداث شده است. خبرگزاری 
رویترز دراین باره نوشــته بود: »این کارگاه از ماشین های تأسیسات 
بسته شده کرج- که پیش تر اقدامی خرابکارانه از سوی عوامل خارجی 
در آن انجام شده بود - استفاده می کند. این کارگاه می تواند قطعات 
الزم برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را بسازد.« گروسی در این 
کنفرانس خبری گفت که این کارگاه در یکی از راهروهای تأسیسات 
غنی ســازی اورانیوم راه اندازی شده است. دیپلمات ها می گویند که 
این کارگاه تقریباً ســه طبقه در زیر زمین دارد.در پی این خبر، نور 
نیوز درباره انتقال کارگاه تولید ســانتریفیوژها به زیر زمین نوشت: 
»در طول چند ســال اخیر و در سایه عدم حساسیت و کم توجهی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به وظایف صیانت خود برخی 
اقدامات شرورانه که رژیم صهیونیستی به صورت تلویحی مسئولیت 
آن را پذیرفت، موجب وارد شدن خسارت هایی به تأسیسات هسته ای 
کشــورمان شد.«بهروز کمالوندی سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
نیز قبالً اعالم کرده بود که به دلیل عملیات تروریســتی که علیه 
مجتمع تسای کرج صورت گرفت مجبور به تشدید تدابیر امنیتی 
شدیم و بخش مهمی از ماشــین های تولید قطعات سانتریفیوژ را 
به مکان امن تری جابه جا کردیم. نور نیوز ادامه داد: »در طول چند 
سال اخیر و در سایه عدم حساسیت و کم توجهی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نسبت به ضرورت ایفای نقش مسئوالنه در حوزه صیانت 
از فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورها، برخی اقدامات شرورانه 
که رژیم صهیونیستی به صورت تلویحی مسئولیت آن را پذیرفت، 
موجب وارد شــدن خسارت هایی به تأسیسات هسته ای کشورمان 
شد.«در گزارش نورنیوز همچنین مطرح شد: »اقدام سازمان انرژی 
اتمی کشورمان در زمینه افزایش ضریب حفاظتی کارگاه های تولید 
سانتریفیوژ که با استفاده از اصول پدافند غیرعامل صورت گرفته در 
شرایطی دنبال شده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت 
به انجام وظایف صیانتی خود کوتاهی کرده است. اتخاذ این رویکرد 
که با اطالع آژانس انجام شده پاسخی طبیعی در برابر شرارت هایی 

است که هدف آن ضربه زدن به فعالیت های صلح آمیز ایران است.«
مذاکرات وین که در راستای احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های 
ایــران در آوریل ۲۰۲۱، مدتی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن 
در آمریکا، آغاز شــد در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله 
حمله روسیه به اوکراین و کشمکش های تهران - واشنگتن بر سر برخی 

مسائل باقی مانده در مذاکرات تا اطالع ثانوی متوقف شده است.

تقاضای غرب برای تغییر درخوا ست های ایران

پسکوف: آمریکا به کشوری متخاصم با 
روسیه تبدیل شده است

به گزارش تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
گفت: »درســت اســت که ما مدام از آن هــا به عنوان 
کشورهای غیردوســت یاد می کنیم، اما باید بگویم که 
آن ها کشــورهای متخاصم هستند، زیرا کاری که آن ها 
انجام می دهند جنگ اســت.« او در کنفرانس  آموزشی 
افق های نو گفت: »جنگ هیبریدی همان چیزی است 
که در حال حاضر اتفاق می افتد، چیزی که ما با آن مواجه 
شــده ایم.«او گفت: »این فقط به مشاوران ایاالت متحده 
و بریتانیا محدود نمی شــود، آن ها به ملی گرایان مسلح 
اوکراینی می گویند که چه کاری انجام دهند و اطالعات 
و غیــره را در اختیار آن ها قرار می دهند. این یک جنگ 
دیپلماتیک و یک جنگ سیاسی است می خواهند ما را در 
دنیا منزوی کنند.« پسکوف گفت: »درست است که ما 
مدام از آن ها به عنوان کشورهای غیردوست یاد می کنیم، 
اما باید بگویم که آن ها کشــورهای متخاصم هســتند، 
زیــرا کاری کــه آن ها انجام می دهند جنگ اســت.«او 
تأکید کرد کــه در این زمینه حقــوق مالکیت نادیده 
گرفته شده، اموال و پول های بلوکه شده ما را برمی دارند. 
به عبارت دیگر دارایی های دالر و یورو در حســاب های ما 
در آنجا )در کشورهای غربی( دزدیده شده اند؛ اما ما برای 
آن ها خواهیم جنگید. کرملین مطمئن است که روسیه 
پیروز شــده و به همه اهداف خــود در عملیات نظامی 
در اوکراین خواهد رسید، والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه می داند کشور را به کدام سمت هدایت می کند.

پسکوف خاطرنشان کرد: »ما مطمئنیم که همه چیز خوب 
خواهد شد و اطمینان داریم که پیروز می شویم و به همه 
اهدافمان می رسیم. رئیس جمهور ما می داند که کشور را 
به کدام سمت هدایت می کند، ما همه چیز را می بینیم که 
به چه چیزی اجماع سیاسی می گویند و رئیس جمهور ما 
چه ســطحی از حمایت را دارد. کل کشور از او حمایت 
می کند. من مطمئنم که شما از او پشتیبانی می کند و 
جوانان از او حمایت می کنند و همه نسل های کشور ما 
حامی او هستند. ما به آنچه می خواهیم می رسیم و شما 

بهتر زندگی خواهید کرد، امنیت ما تضمین شده است.«

 سوئد رسماً درخواست 
عضویت در ناتو داد

وزیر امور خارجه ســوئد روز گذشته رسماً درخواست 
پیوستن به ناتو را امضا کرد و به چندین دهه بی طرفی 
نظامی پایان داد.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
به دنبال حمله روســیه به اوکراین، تحوالتی ناگهانی 
در عرصه امنیتی و ژئوپولتیکی اروپا به وقوع پیوســت 
و منجر شــد تا سوئد رســماً برای پیوستن به ائتالف 
نظامی تحت امر آمریکا موســوم به ناتــو اقدام کند و 
تغییراتی در سیاست هایش به وجود آورد.آن لینده، وزیر 
امور خارجه ســوئد در پیامی گفت: »این بسیار بزرگ 
و بســیار جدی است و این طور احساس می شود که ما 
به نتیجه ای رسیده ایم که برای سوئد بهترین است. ما 
نمی دانیم که این روند چه مدت طول خواهد کشید، اما 
محاسبه می کنیم که می تواند تا یک سال طول بکشد. 
اکنون، این هفته، این درخواست به همراه فنالند، ظرف 
یک روز یا بیشتر ارســال می شود و سپس توسط ناتو 
پــردازش خواهد شــد.«به طور حتم ایــن اقدام که به 
دنبال بیش از ۲۰۰ســال عدم تحرک نظامی از سوی 
این کشور منطقه نوردیک صورت می گیرد، خوشایند 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه نخواهد بود. 
ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سوئد در ۱6آوریل اشاره 
کرده بود که کشــورش می خواهد در کنار فنالند برای 
عضویت در ناتو اقدام کند. او هشــدار داد که کشورش 
در حین گذراندن دوره بررسی درخواستش، در موقعیت 
خطرناکــی، قرار می گیرد و هشــدار داد که باید آماده 
واکنش روســیه بود.فنالند هم در ۱۵مه برای پیوستن 
به ائتالف ۳۰عضوی ناتو ابراز تمایل کرد. پیش از حمله 
روسیه به اوکراین در ۲۴فوریه، افکار عمومی در این دو 
کشور به طورکلی مخالف عضویت در ناتو بود اما حمایت 
از آن به ســرعت رشد کرد. در همین حال رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته است که چندان 
به پیوستن این دو کشور به ناتو راغب نیست و احتمال 
می رود شــرط و شروطی در میان باشد.در همین حال 
کارل شانزدهم گوستاو، پادشاه سوئد بر قصد کشورش 
برای پیوســتن به ناتو تأکید کرد. او در یک کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور فنالند، در استکهلم 
گفت: »این یک آزمون تاریخی اســت که ما با کشــور 
برادرمــان فنالند در کنار هــم آن را انجام می دهیم.« 
پادشاه ســوئد افزود: »چالش های پیش روی دو کشور 
در پرتو حمله روســیه به اوکراین فرصتی برای تعمیق 

همکاری دوجانبه در جهت قوی تر شدن است.«

 روسیه از شورای کشورهای
 دریای بالتیک خارج شد

وزارت خارجه روســیه دیروز اعالم کرد مسکو تصمیم 
گرفته اســت از شــورای کشــورهای دریــای بالتیک 
)CBSS( خارج شــود.به گزارش اسپوتنیک، سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اقدامات 
خصمانه، پیامی به وزرای کشورهای عضو شورای بالتیک، 
جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی 
و سیاســت امنیتی و همچنین به دبیرخانه شــورا در 
استکهلم ارسال کرد.این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد: 
»تصمیم خروج روسیه از این سازمان تأثیری بر حضور 
روســیه در منطقه نخواهد داشت. تالش ها برای بیرون 
راندن روسیه از بالتیک »محکوم به شکست« است، زیرا 
مسکو به همکاری با شرکای مسئول ادامه خواهد داد.« 
در این بیانیه آمده است: »کشورهای غربی، شورا را برای 
اهــداف فرصت طلبانه خود در انحصار خود درآورده اند و 
در حال برنامه ریزی برای ســازمان دهی کار آن به ضرر 
منافع روسیه هســتند.« در این بیانیه افزوده شده است 
که هم زمان، مجمع فدرال روســیه تصمیم به خروج از 

کنفرانس پارلمانی دریای بالتیک گرفت.

خبر


