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اتهام اتحادیه اروپا علیه ایران
وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته 
در نشســتی ایران را به ایجــاد بی ثباتی در منطقه متهم 
کردند.به گزارش شبکه العربیه، وزرای خارجه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در این نشست، سند شراکت راهبردی 
با کشورهای حوزه خلیج فارس را تصویب کردند. اتحادیه 
اروپا در این جلسه با متهم کردن ایران به ارسال موشک به 
شبه نظامیان مسلح اعالم کرد که این مسئله موجب نگرانی 
ما شده اســت.این اتحادیه همچنین مدعی شد که ایران 
به طور مســتقیم یا از طریق نمایندگانش ثبات منطقه را 
تهدید می کند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
در جریان تصویب سند شراکت راهبردی همچنین تأکید 
کردند که کشــورهای عربی خلیج فارس،  شرکایی مورد 
اعتماد در زمینه انرژی و تضمین تعادل بازار جهانی هستند.

گفت وگوی وزیران امور خارجه ایران و 
ترکمنستان درباره اجالس کشورهای 

حاشیه خزر
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان 
در تماس تلفنی با رشــید مردوف، وزیــر امور خارجه 
ترکمنســتان در مورد اجرایی کردن توافقات دوجانبه و 
برخی موضوعات منطقه ای به ویژه اجالس آتی ســران 
کشورهای حاشیه دریای خزر در عشق آباد، گفت وگو و 
تبادل نظر کرد.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در 
این گفت وگو ضمن اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور 
دو کشور در تهران، این بازدید را نقطه عطفی در مناسبات 
دو کشور خواند که تأثیر بسزایی در توسعه روابط دوستانه 
میان دو همســایه دارد. او همچنین آمادگی جمهوری 
اسالمی ایران جهت پیگیری و اجرای توافقات دوجانبه 
را  اعــالم کرد.وزیر امور خارجه ایران همچنین حمایت 
جمهوری اســالمی ایران از میزبانی عشــق آباد جهت 
برگزاری اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر را 
اعالم  کرد. رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان 
نیز ضمن تشکر از تالش ها و اقدامات جمهوری اسالمی 
ایران در میزبانی از رئیس جمهور ترکمنســتان در سفر 
اخیرش به تهران، این بازدید را ســرآغاز فصل نوینی از 
روابط دو کشور دانست.او همچنین آمادگی وزرا، روسای 
سازمان ها و بخش خصوصی ترکمنستان جهت نشست 
با همتایان ایرانی برای اجرایی کردن توافقات حاصله در 
دیدار روسای جمهور دو کشور را اعالم کرد. رشید مردوف 
بار دیگر به صورت رسمی بر دعوت رئیس جمهور کشورش 
از رئیس جمهوری اسالمی ایران برای حضور در اجالس 

سران کشورهای حاشیه خزر در عشق آباد تأکید کرد.

اولیانوف: قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام، اشتباه محاسباتی بود

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در وین بار 
دیگر از تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شــورای حکام 
با تالش کشورهای غربی مذاکرات وین، انتقاد کرد.میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
توییترش باری دیگر از تصویب قطعنامه ای سرزنشی علیه 
ایران در شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی با 
تالش آمریکا و تروئیکای اروپا ]آلمان، فرانسه و انگلیس[، 
در صفحه توییترش نوشت: »قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی که بــا حمایت تروئیکای 
اروپا و آمریکا به تصویب رســید، دالیلی ارائه می دهد که 
باور کنیم آن ها ســعی دارند مذاکرات وین درباره برجام را 
از مسیر خارج کنند.« اولیانوف اضافه کرد: »اما از نظر من، 
این اقدام یک اشتباه محاسباتی غیرعامدانه استراتژیک بود 
و این کشــورها هنوز هدفشان نهایی کردن موفقیت آمیز 
مذاکرات است.«اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود 
که مذاکرات وین چند ماه اســت به دنبال برخی تحوالت 
ایجادشده در مناسبات سیاسی بین المللی  در پی حمله 
روســیه به اوکراین و وجود برخی مسائل حل نشده میان 
آمریکا و ایران در جریان مذاکرات، با وقفه مواجه شده است.

گفت وگوی طالبان با ایران درباره 
مشکالت اجرای حقآبه هیرمند

وزارت آب و انرژی طالبان اعالم کرد که در ســفر اخیر 
مقامــات این وزارتخانه با ایران در خصوص مشــکالت 
اجرای معاهده حقآبه میان دو کشــور ایران و افغانستان 
گفت وگو کرده اســت.به گزارش خبرگزاری افغان ایرکا، 
وزارت آب و انــرژی دولت موقت طالبان روز گذشــته 
در خصوص ســفر اخیر هیاتی از این وزارتخانه به ایران 
توضیحاتــی ارائه کرد.بر اســاس اعــالم وزارت انرژی 
طالبان، هیأت این وزارتخانه در بیست وپنجمین نشست 
کمیســاریای آب رودخانه  هلمند در تهران از تاریخ ۲۵ 
تا ۲۷خرداد و با ریاست مجیب الرحمن عمر آخوندزاده، 
معاون این وزارتخانه حضور یافته است.وزارت انرژی دولت 
موقت طالبان گفته اســت که در این نشســت با طرف 
ایرانی در خصوص مشــکالت اجرای حقابه ایران رایزنی 
کرده است. کمیسیون آب هیرمند ساالنه دو بار جلسه 
برگزار کرده و آخرین نشســت آن با حضور مقامات دو 
کشور ایران و افغانستان در والیت نیمروز برگزار شده بود.

وزارت انرژی طالبان همچنین تأکید کرده اســت که در 
نشســت اخیر در خصوص وضعیت غیرنرمال آبی سال 
۱۴۰۰ بــا مقامات ایران گفتگو کــرده و بر لزوم اجرای 
کامل معاهده میان دو کشور تأکید صورت گرفته است. 
پیش ازاین مقامات طالبان بر اجرای کامل حق آبه ایران و 
افغانستان تأکید کرده بودند.در این راستا، ذبیح اهلل مجاهد 
سخنگوی طالبان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را 
حل شده دانست و گفت درصورتی که طرف افغانستان 
به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسالمی ایران نیز 
از آب مستفید خواهد شد. همچنین انعام اهلل سمنگانی، 
معاون سخنگوی طالبان نیز دراین باره گفت که افغانستان 
به همه تعهداتی که از پیش در مورد حقآبه با جمهوری 
اســالمی ایران داشته، پایبند اســت.به گفته او، بر اثر 
خشک ســالی افغانستان هم با کمبود آب مواجه است و 
شاید حقآبه ایران هم از این بابت متأثر شده و این مسئله، 

قابل بحث است. 

خبر

همدلی| محســن رفیق: تشــدید رویارویی 
ایاالت متحــده آمریکا و روســیه، آینــده روابط 
بین الملل را با تهدیدات گســتره جدیدی مواجه 
کرده است. این در حالی است که وضعیت فعلی 
روابط روســیه و آمریکا هم اکنون در پایین ترین 
سطح قرار دارد، تا آنجا که معاون شورای امنیت 
روسیه آن را در حِد صفر مطلق، دانسته است. در 
همین حال باوجودآنکه دو کشور، پیشتر تمایل 
خود را برای مذاکراتی جدید بر سر تمدید معاهده 
کاهش تسلیحات اســتراتژیک جدید )استارت 
جدید( اعالم کرده بودند، اما با توجه به شــرایط 
کنونی،  این امر تقریباً به توافقی دور از دسترس 
تبدیل شده و از همین منظر، آینده مناسبات این 
دو قدرت بــزرگ را با مخاطرات جدیدی روبه رو 
کرده اســت. معاهده اســتارت جدید هم اکنون 
تنها پیمان کنترل تسلیحاتی باقی مانده بین این 
دو قدرت هســته ای بزرگ جهان اســت که در 
سال ۲۰۲۶ منقضی می شود. مسکو و واشنگتن 
شــروع به مذاکره بر ســر یک توافق آتی کردند 
اما مذاکراتشــان در سال جاری میالدی با ابتکار 
عمل آمریکا پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در 

اوکراین در فوریه متوقف شد.
در همین زمینه روز گذشته، دیمیتری مدودف، 
معــاون شــورای امنیت روســیه در مصاحبه با 
خبرگزاری اسپوتنیک گفت: »ما در حال حاضر 
هیــچ روابطی بــا آمریکا نداریــم. وضعیت این 
روابط در ســطح دمای صفر کلوین است و امروز 
لزومی برای از انجماد خارج ســاختنش نیست و 
هنوز نیازی به مذاکره با آمریکا نیست. این برای 
روسیه مضر است.« مدودف اضافه کرد: »این کار 
به تصمیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
بســتگی خواهد داشت. من به نوبه خود به عنوان 
فردی که مســتقیماً با معاهده اســتارت جدید 
مرتبط بودم و آن را در ســال ۲۰۱۰ امضا کردم، 
اکنون را به عنوان زمان مذاکرات جدید، بدترین 

زمان ممکن می دانم.«
از سوی دیگر جدا از دور شدن دو کشور از توافق 
برای تجدید معاهده اســتارت، اختالفات جدید 
پیش آمده در حوزه اوکراین باعث شــده است تا 
دو کشور اتهامات جدیدی را در مورد به کارگیری 
سالح های نامتعارف علیه یکدیگر، مطرح کنند. 
در همیــن زمینه، وزیر امور خارجه روســیه در 
مصاحبه ای گفت که ایاالت متحده با روانه کردن 
تسلیحات به اوکراین نمی تواند روسیه را از حق ابراز 
نظر خود در امور بین الملل محروم و آن را مجبور 
به تبعیت از قوانین ابداعی از سوی واشنگتن کند. 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه یکشنبه 
در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیا ۱ در پاسخ 
به ســوالی درباره اینکه ایاالت متحده با ارســال 
محموله های تسلیحاتی بیشتر به اوکراین به دنبال 
چه چیزی است، خاطرنشان کرد که واشنگتن از 

مدت ها قبل این اهداف را اعالم کرده بود.
الوروف تأکید کرد: »آن هــا دارند به چیزی که 
مدت ها پیش اعالم کرده بودند، دست می یابند؛ 
اینکه روسیه باید جایگاه خود را بداند، روسیه حق 
ندارد در امور بین الملل صدای خود را داشته باشد، 
روسیه باید قوانینی را که به دست ایاالت متحده 
ابداع شده اســت، رعایت کند. فقط همین! فکر 
می کنــم آن ها به خوبی درک می کنند که موفق 
نخواهند شد.« پیشــتر آناتولی آنتونوف، سفیر 
روسیه در آمریکا نیز گفت که تزریق سالح های 
ساخت آمریکایی به دولت کی یف، مسیر رویارویی 
نظامی مستقیم میان این دو ابرقدرت هسته ای 

است و تبعات غیرقابل پیش بینی دارد.
از سوی دیگر، با اینکه روسیه بارها تصریح کرده 
است که احتمال استفاده از سالح های هسته ای از 
سوی این کشــور، همچنان ادامه دارد، وزیر امور 
خارجه روسیه تصریح کرد که در جنگ هسته ای 
برنده ای وجود ندارد و گفت که این جنگ هرگز 
نباید آغاز شــود. به گزارش اسپوتنیک، سرگئی 
الوروف، وزیــر امور خارجه روســیه در گفتگو با 
خبرگزاری تاس و در پاسخ به سوالی درباره نگاه 
مســکو به زمان نمایش داده شده تحت عنوان 
ساعت قیامت و شروع احتمالی جنگ هسته ای 
اعالم کرد: »مسکو مبتکر اصلی بیانیه هایی است 
که در اجالس سران روسیه و آمریکا به نمایندگی 
از سران پنج عضو دائم شــورای امنیت سازمان 
ملل درباره تهدیدات هســته ای بیان  شده اند.« او 
با تأکید بر موضع کشــورش، گفت: »در جنگ 
هسته ای هیچ برنده ای وجود ندارد، بنابراین هرگز 

نباید آن را آغاز کرد.«
ساعت قیامت یک اصطالح نمادین است که در 
سال ۱۹۴۷ توسط هیات مدیره مجله دانشمندان 
اتمی دانشگاه شیکاگو ابداع شد. این اصطالح به 
دلیل رقابت مداوم بین کشورهای بزرگ در زمان 
جنگ ســرد، نزدیک بودن پایان جهان را نشان 
می دهد، به تعبیری رسیدن ساعت به نیمه شب به 

معنای وقوع یک جنگ هسته ای است که بشریت 
را از بین خواهد برد. 

پیشتر نیز وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که 
ایاالت متحده نمی تواند روســیه را از حق رأی در 
مسائل بین المللی محروم کند. به گزارش روسیا 
الیوم، ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
گفت که ایاالت متحده نمی تواند مسکو را از حق 
رأی خود در امور بین المللی محروم کند. الوروف 
تأکید کرد که طرف آمریکایی نمی تواند روسیه را 
مجبور به رعایت قوانین ابداعی خود کند. او در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اضافه کرد: »آمریکایی ها 
تالش زیــادی می کنند تا به آنچه مدت ها پیش 
اعالم کرده اند که روسیه باید جایگاه خود را بداند 
و حق اظهارنظر در امور بین المللی را ندارد و باید 
قوانین ابداع شده را رعایت کند، برسند.« این وزیر 
روسی گفت: »این کل چیز است، اما من معتقدم 
که آمریکایی ها به خوبی می دانند که قادر به تحقق 

این امر نخواهند بود.«
بااین حال به نظر می رســد که دامنه این تنش ها 
با افزایش پیشروی های نیروهای روسیه در خاک 
اوکراین، افزایش یافته است. این در حالی است که 
ولودیمیر زلنسکی به تازگی مطرح کرد که احتماالً 
هم زمان با نشست سران اتحادیه اروپا در خصوص 
عضویت اوکراین در این اتحادیه، حمالت روسیه 
نیز تشــدید خواهد شــد. به گزارش خبرگزاری 
رویتــرز، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در ویدئو شــبانه خود گفت: »ظاهراً این 
هفته ما باید انتظار حمالت شدیدتری را از جانب 

روسیه داشته باشیم. ما داریم آماده می شویم.«
این در شــرایطی است که اتحادیه اروپا، در حال 
آماده شدن برای پذیرش اوکراین در این اتحادیه 
اســت؛ امری که با حمایت آمریکا انجام شده و 
مخالفت  های شــدیدی از سوی روسیه به دنبال 
داشته اســت. در همین زمینه، رئیس جمهوری 
اوکرایــن، چهــار روز پس از حمله روســیه به 
اوکرایــن، ۲۸فوریه ۲۰۲۲ درخواســتی را برای 

پیوســتن کشــورش به اتحادیه اروپا امضا کرد. 
اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا روز 
جمعه  گذشته اظهار کرد که این کمیسیون به 
شورای اروپا توصیه کرد تا عنوان نامزد عضویت 
در این اتحادیه به اوکراین اعطا شود. البته چنین 
موضوعی با این پیش فرض اســت که این کشور 
اصالحات مهم بیشــتری انجام دهد. همچنین 
وزرای خارجــه اتحادیــه اروپا در نشســت روز 
گذشته در لوکزامبورگ در خصوص راهکارهای 
مختلف جهت آزادسازی میلیون ها تن غالت از 
اوکراین گفت وگــو کردند.بااین وجود، دیمیتری 
مدودف اعالم کرد که عضویت اوکراین در اتحادیه 
اروپا آن قدر طول خواهد کشــید که شاید دیگر 
اتحادیه ای وجود نداشته باشد. به گزارش پایگاه 
خبری ریپابلیک ورلد، در میان درخواست عضویت 
اوکرایــن در اتحادیه اروپا، دیمیتــری مدودف، 
رئیس جمهوری و نخست وزیر سابق روسیه گفت 
باور دارد که محقق شــدن این خواسته کی یف 
بیش از ۵۰سال طول خواهد کشید. او پیش بینی 
کرد که اوکراین تا دهه پنجاه قرن ۲۱ )یعنی بین 
ســال های ۲۰۵۰ تا ۲۰۵۹( به عضویت اتحادیه 
اروپا دست یابد، اما شــاید تا آن زمان دیگر این 

اتحادیه وجود نداشته باشد.
مــدودف در کانــال تلگرامی خود نوشــت: »ما 
فرزندان دهه ۱۹۷۰همه منتظر آغاز کمونیســم 
بودیم. حیف که این اتفاق نیفتاد. اتحاد جماهیر 
شوروی فروپاشــید و حزب کمونیست جماهیر 
شوروی منحل شد. وعده پیدایش شادی جهانی 
در اتحاد جماهیر شــوروی مرا به یاد افسون های 
کمیسیون اروپا درباره نامزدی عضویت اوکراین 
می اندازد.« او همچنین به عضویت ترکیه اشاره 
کرد. آنکارا در ســال ۱۹۸۷ خواســتار عضویت 
در اتحادیه اروپا شــد که آن زمان به نام جامعه 
اقتصادی اروپا شــناخته می شد و هنوز نتوانسته 
رسماً عضو آن شود و مذاکرات آن بالتکلیف مانده 
است. ترکیه در حال حاضر در اتحادیه گمرک این 

نهاد عضو است.
در همین حال، روز گذشته جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجه اتحادیه اروپا در ســخنانی در 
توییتر و در شورای امور خارجه این اتحادیه، گفت: 
»رهبران این اتحادیــه باید درباره اعطای عنوان 
نامزد عضویت به اوکرایــن و مولداوی گفت وگو 
کنند. کمیســیون اروپا نظر خود را اعالم کرده 
است. نمی توانم نتیجه را حدس بزنم، اما تا به این 

لحظه مخالفتی ندیده ام.«
لیتوانی و هلند از کشورهایی هستند که حمایت 
خود از عضویت اوکراین را اعالم کرده اند. نظر نهایی 
درباره اعطای این عنوان به اوکراین و مولداوی در 
نشست آتی اتحادیه اروپا اعالم خواهد شد و آغاز 
مذاکرات عضویت، به موافقت کامل همه اعضای 

این اتحادیه در جلسه آتی بستگی دارد.

افزایش احتمال ورود اوکراین به اتحادیه اروپا اختالفات را تشدید کرد 

تقابل مسکو - واشنگتن در فاز شدید

همدلــی|  واکنش ها به اظهــارات پمپئو وزیر 
خارجه پیشــین آمریکا در مصاحبــه با  العربیه 
در مورد اعتراف به نقش آمریکا در ترور ســردار 
سلیمانی، همچنان ادامه دارد. در این زمینه وزارت 
خارجه ایران اعالم کرده است که در این راستا با 
استفاده از روش های رسمی با مسئوالن عراقی، 
همکاری های اطالعاتی انجام داده است. از سوی 
دیگر گفته شده اســت که قوه قضاییه و معاونت 
بین الملل این قوه به عنوان مسئول پرونده، در حال 
انجام پیگیری های الزم دراین ارتباط هستند. در 
همین حال، گردان های حــزب اهلل عراق نیز روز 
گذشــته به اظهارات اخیر وزیر خارجه پیشین 
آمریکا در خصوص جنایت فرودگاه بغداد و ترور 
شهید قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس 

واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد.
به گزارش المعلومه، گردان های حزب اهلل عراق در 
بیانیه ای در واکنش به اظهارات اخیر مایک پمپئو، 
وزیر خارجه پیشــین آمریکا اعالم کرد: »حقایق 
جنایت بزرگی که دولت شــر یعنی آمریکا علیه 
فرماندهان پیروزی شهید قاسم سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد مرتکب شد، 
هر روز روشن تر می شــود و حلقه های خیانت و 
توطئه برخــی عناصر کــرد و همچنین برخی 
شــخصیت های امنیتی عراق را که در راســتای 
منافع آمریکا در داخل فرودگاه مشغول فعالیت 
هســتند و در جنایت های این کشور علیه ملت 

عراق نیز دست داشته اند برمال می کند.«
در این بیانیه آمده اســت: »اطالعاتی که مایک 
پمپئو وزیر خارجه پیشین و جنایتکار آمریکا در 
خصوص جنایت ترور فاش کرد، بیانیه ها و مواضع 
سابق گردان های حزب اهلل را تایید می کند و نشان 
می دهد که متهم کردن مدیــر و برخی عناصر 
ســازمان اطالعات عراق به دست داشتن در این 
جنایت از سوی این گردان ها درست بوده است.« 
گردان های حزب اهلل عراق همچنین در بیانیه خود 
آورده است: »این رسوایی، دستگاه قضایی شجاع 
عراق و نمایندگان آزاده مجلس این کشور را در 
برابر یک مســئولیت مهم قرار می دهد تا در این 
راســتا تحقیقات فراگیر انجام دهند و حلقه های 
ایــن جنایت و شــرکت کنندگان در آن و نقش 
مزدوران سفارت آمریکا در مدیریت عملیات ترور 
و جاسوسی علیه ملت قهرمان عراق را شناسایی 
کنــد و همه این امور نقض قوانین بین المللی به 
شــمار می رود.« این جنبــش عراقی همچنین 
خواستار تحویل جنایتکاران به دادگاه های ویژه به 

تهمت خیانت بزرگ و نقش مستقیم در اجرای 
جنایت شد.

بر اساس این گزارش، ائتالف الفتح عراق نیز روز 
یکشنبه از گشایش بزرگ ترین پرونده تحقیقاتی 
در پارلمان عراق در خصوص جنایت فرودگاه بغداد 
)ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس( خبر 
داد و اعــالم کرد که اظهارات اخیر مایک پمپئو، 
وزیر خارجه پیشــین آمریکا شوکه کننده بود و 
نشــان می دهد که برخی شخصیت های عراقی 
در این حادثه دســت داشته اند. رفیق الصالحی، 
نماینده ائتالف فتــح در گفت وگو با خبرگزاری 
المعلومه گفت: پمپئو جزییات مخفیانه و سری 
در خصوص نفوذ آمریکا در عراق و میزان دخالت 
در امور داخلی را برمال کرد و ائتالف الفتح اقدام 
به گشایش بزرگ ترین پرونده تحقیقاتی پارلمانی 
از طریق کمیته های متخصص کرده است تا تمام 
کســانی که در این جنایت دست داشته اند و با 
ســفارت آمریکا در ارتباط بودند به دادگاه ارجاع 
داده شده و مجازات شوند. این تحقیقات احضار 
فرماندهان ارشد امنیتی عراقی را شامل می شود 
تا ابهامات در این خصوص برطرف و به طور کامل 
روشن شــود که چه اتفاقی رخ داد و میزان نفوذ 
آمریکا در دستگاه های امنیتی عراق و همچنین 
میزان همکاری با آن ها در این جنایت چقدر است.

همچنین صفا االعســم، مشــاور نظامی عراقی 
در گفت وگو با ایــن خبرگزاری گفت: »اظهارات 
مایک پمپئو در مورد جنایت تــرور فرماندهان 
پیروزی یک دلیل قاطع برای دســت داشــتن 
افرادی از داخل عراق در این عملیات ترور اســت 
و این اظهارات برای مجازات فوری تمامی کسانی 
که در این جنایت دست داشته اند کافی است.« 
احمد الموسوی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع 
در پارلمان عراق نیز اخیراً از مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر این کشور خواست تا نتیجه تحقیقات 
در پرونده ترور شهید ابومهدی المهندس و شهید 
قاسم سلیمانی ارسال شود. او گفت: »از الکاظمی 
می خواهیم کــه نتایج تحقیــق در پرونده ترور 
فرماندهان پیروزی شفاف سازی شود و تأخیر در 
امر تعجب آور است. اکنون الزم شد که بدون هیچ 
تعللی طرف های مرتبط با ترور فرماندهان پیروزی 
افشا شــوند و نتایج تحقیقات به پارلمان ارسال 

شود. دولت الکاظمی موظف است تا گزارش های 
خود در این خصوص را در سریع ترین زمان ممکن 
به پارلمان بفرستد و اعالم شود که کدام طرف ها 

در جنایت فرودگاه بغداد دست داشته اند.«
بر اساس این گزارش، مایک پمپئو، وزیر خارجه 
پیشــین آمریکا اخیراً در گفت وگو با شــبکه 
سعودی العربیه در رابطه با ترور سردار سپهبد 
شهید سلیمانی در حمله تروریستی پهپادهای 
آمریکایی مدعی شــد: »به ما هشدار می دادند 
که اگر از برجام خارج شــویم جنگ می شود. 
به ما هشــدار می دادند که اگر سفارت مان را از 
تل آویو به اورشلیم تغییر دهیم، جنگ می شود. 
هشــدار می دادند که اگر علیه ژنرال سلیمانی 
اقدام کنید، جنگ می شود. ما نه یکی، نه دوتا 
بلکه هر ســه کار را انجام دادیم و جنگی پیش 
نیامد.« او در ادامه ادعا کرد: »این به آن دلیل 

بود که دولت آمریکا به طور واضح آماده دفاع از 
چیزهایی بود که برای مردم آمریکا مهم تلقی 
می شــد. ژنرال سلیمانی در نقشه برای کشتن 
۵۰۰آمریکایی دیگر دســت داشت. ما فرصت 
جلوگیری از وقوع این نقشــه را داشتیم و این 

کار را انجام دادیم.«
این مقام ارشد پیشین آمریکایی که از عامالن 
اصلی جنایت ترور شــهید سلیمانی محسوب 
می شــود، در این رابطه که تصمیم گیری برای 
اقدام علیه سردار سلیمانی به چه میزان طول 
کشــیده بود، گفــت: »ما برای مدتی بســیار 
طوالنی جهت حفاظــت از دارایی های مان در 
عــراق و آمریکایی های داخل ســوریه و تمام 
جهان کار می کردیم. ما اقدامات نیروی قدس را 
زیرنظر داشتیم. این پروژه ای بود که ما به طور 
مــداوم در آن دخیل بودیم و فرصتی برای مان 
پیش آمد تا جلوی حمله ای آنی علیه دارایی ها 
و منابع آمریکایــی و همچنین مردم آمریکا را 
بگیریم و رئیس جمهور تصمیم گرفت تا این کار 

را انجام دهیم.«

برخی گروه ها و مقامات عراق خواستار شدند

مجازات شرکای عراقی ترور سردار سلیمانی

 وزارت خارجه: قطار مذاکرات
 از ریل خارج نشده است

سعید خطیب زاده، صبح روز گذشته در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، در مورد مذاکرات وین 
گفت : »ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم 
و این قطار علی رغم بدعهدی آمریــکا از ریل خود خارج 
نشده اســت.«خطیب زاده همچنین در پاسخ به پرسش 
دیگــری در مورد آخرین روند مذاکــرات وین با توجه به 
گفت وگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان و جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در روز شنبه گفت:  
»ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم و به رغم 
تمامی بدعهدی های آمریکا و ادامه مسیر ترامپ از سوی 
دولت آمریکا این قطار هنوز از ریل خود خارج نشده است 
و اگر اکنون در این نقطه قرار داریم به خاطر این است که 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸ به صورت یک طرفه و غیرقانونی از 
برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را اعمال کرد. 
سیاستی که به تعبیر خودشان به یک شکست مفتضحانه 
منجر شده است.«او با بیان اینکه امیدواریم طرف آمریکایی 
به مســیری که نتیجه آن امضای توافق اســت برگردد، 
خاطرنشان کرد: »ما برای حصول یک توافق خوب، پایدار 
و مؤثر آمادگی داریم و همه زمینه ها را نیز برای رسیدن به 
آن آماده می دانیم.«سخنگوی وزارت خارجه همچنین در 
پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تحریم های تازه آمریکا 
علیه ایران علیرغم ادعاهای مقامات این کشــور مبنی بر 
تالش جهت رسیدن به توافق با ایران و رفع تحریم ها گفت:  
»سیاست یک بام و دوهوای واشنگتن سال هاست برای همه 
روشن شده است. ازیک طرف اظهارات مقامات کنونی آمریکا 
را می شــنویم که می گویند می خواهند خطا و اشتباهات 
دولت ترامپ را جبــران کنند، حقوق بین الملل را رعایت 
کنند و کنشــگر مسئولی در نظام بین الملل باشند ولی از 
طرف دیگر در عمل همان سیاســت های شکست خورده 
دولت ترامپ را شاهد هستیم و آن رفتارهای قانون گریزانه 
ادامه دارد. تنها چیزی که می توان دراین ارتباط گفت همان 
ضرب المثل معروف فارسی است که قسم حضرت عباس را 
باور کنیم یا دم خروس را؟«خطیب زاده خاطرنشــان کرد: 
»این گونه رفتارها از سوی آمریکا باعث افزایش بی اعتمادی 
جامعه جهانی به این کشــور شده و ما هم به خاطر همه 
این دالیل باید مراقب منافــع و حقوق مردم بزرگ ایران 
باشیم.«ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
ســؤال دیگری در مورد اظهارات گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شــبکه ســعودی 
العربیه مبنی بر اینکه مذاکرات با ایران برای احیای برجام 
به بن بست رسیده است، تصریح کرد: »همیشه توصیه ما 
به آقای گروســی این بوده کــه در چارچوب وظایف فنی 
خود اظهارنظر کند.« او با اشــاره به بیانیه مشترک ایران 
و آژانــس که در پنجم مارس در مورد آن توافق و مکتوب 
شد، اضافه کرد: »اگر آژانس همچنان سوالی داشته باشد 
مسیر آن رفت وبرگشت هاست در چارچوب توافق شده نه 
اقدامات رســانه ای.« او ادامه داد: »مسیر وین در این مدت 
طی شده و این مســیری است که در این مدت کار خود 
را طی کرده اســت و قطار دیپلماســی در حال انجام کار 
خودش اســت.«خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوالی 
در ارتباط با اظهارات ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا مبنی بر اینکه پیشنهاد ایران شامل درخواست های 
فرابرجامی بوده و اگر ایران خواسته های فرابرجامی خود را 
کنار بگذارد واشنگتن می تواند بسیار سریع به توافق برگردد 
ولی اگر ایران درخواست های فرابرجامی خود را کنار نگذارد 
واشــنگتن گزینه های دیگری را در اختیار خواهد داشت، 
تصریح کرد: »این اصطالح فرابرجامی، اصطالحی است که 
ایران در مقابله با زیاده خواهی های آمریکا در میز مذاکرات 
از آن اســتفاده کرده و مــا از روز اول به آن ها گفتیم که 
هیچ موضوع دوجانبه و فرابرجامی را نمی تواند در مذاکرات 
پیگیری کند. آن ها از این اصطالح خوششان آمده و استفاده 
می کنند و از دیگر ســو از نظر آن ها تمامی میراث ترامپ 
فرابرجامی است.«ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی معتقدند که 
 NPT ایران در برابر قطعنامه شورای حکام باید از معاهده
خارج می شــد، گفت: »در فضای نخبگی و کارشناسی ما 
اظهارات مختلفی مطرح می شود که ما نیز این اظهارات را 
می شنویم ولی آنچه موضع ایران است این است که ایران 
 NPT به عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه پادمان همواره به
پایبند بوده و در همین چارچوب همکاری های فنی خود را 
با آژانس داشته است و اجازه بدهید که در حال حاضر در 
همین چارچوب روابط خود را ادامه دهیم و همکاری ها و 

فعالیت های خود را به پیش ببریم.«

خبر


