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ادعای مقام اوکراینی و واکنش ایران
مشــاور رئیس جمهور اوکرایــن ادعای قابــل تاملی را 
درخصوص حمله ناموفق به یکی از مجتمع های کارگاهی 
وزارت دفــاع در اصفهان مطرح کرد.بــه گزارش العربیه، 
میخائیل پودولیاک، مشــاور رئیس جمهــور اوکراین در 
صفحه توییتر خود مدعی شــد که حمله اخیر هوایی به 
مجتمع کارگاهی در اصفهان، ارتباط مســتقیم با جنگ 
اوکرایــن دارد. او همچنین خطاب به ایران نوشــت: »ما 
به شما هشــدار دادیم و منطق جنگ به هیچ کس رحم 
نمی کند.«در پی انتشار این موضع جنجالی از سوی مشاور 
دفتر ریاست  جمهوری اوکراین در رابطه با اقدام تروریستی 
علیه تأسیســاتی در اصفهان، کاردار ســفارت این کشور 
توسط رییس اداره سیاسی در حوزه اورآسیا به وزارت امور 
خارجه احضار شــد.به گزارش ایسنا، مسؤل ایرانی ضمن 
تسلیم یادداشت رسمی به کاردار سفارت اوکراین، خواستار 
توضیح رسمی و فوری از سوی دولت اوکراین در این رابطه 
شــد. کاردار اوکراین ضمن ابراز امیــدواری از عدم تکرار 
چنین مواضعی، اظهار کرد: »مراتب را فورا به دولت متبوع 
خود منعکس و پاسخ دریافتی را به وزارت امورخارجه ارائه 

خواهد کرد.«

کنعانی: آمریکایی ها نمی خواهند 
واقعیت ایران را بپذیرند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: »سرویس های اطالعاتی 
و امنیتــی آمریکا هرگــز نمی خواهند واقعیــت ایران را 
بپذیرند.«به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در توییتی نوشت: 
»در حالیکه ســرویس های اطالعاتــی و امنیتی آمریکا 
معتقدند ایران ناآرامی ها را پشت سر گذاشته و حمایت آنها 
از اغتشاشات بیهوده بوده است، اما اعضای کنگره آمریکا 
چند روز پیش به قطعنامه ای برای حمایت از اغتشاشات 
در ایران رأی دادند.«او ادامه داد: »آنها هرگز نمی خواهند 
واقعیــت ایران را بپذیرند، بلکه میخواهند واقعیت آنگونه 

باشد که دوست دارند.«

گفت وگوی وزیر خارجه بلژیک با 
امیرعبداللهیان

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، بنا به در خواست 
خانــم حجا لحبیب وزیر امور خارجــه بلژیک با او تلفنی 
گفت وگــو و در مورد موضوعات مورد عالقه دو کشــور و 
آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی رایزنی و تبادل نظر 
کرد.به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه بلژیک ضمن تسلیت 
به امیرعبداللهیان، در ارتباط با زلزله در خوی، بر آمادگی 
کشورش برای ارســال کمک های ضروری به ایران تاکید 
کرد.وزرای امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و بلژیک 
همچنین ابراز امیدواری کردند در سایه همکاری و تالش 
مشترک، مناسبات فی مابین بیش از گذشته گسترش یابد.

 واکنش روسیه و سوریه 
نسبت به حمله هوایی در اصفهان

سخنگوی کرملین در واکنش به حمله به مجتمع کارگاهی 
به یک تاسیسات نظامی در اصفهان گفت که سرویس های 
اطالعاتی مســکو در حال ارزیابــی اطالعات پیرامون این 
حمله هستند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دمیتری 
پســکوف، سخنگوی کاخ ریاســت جمهوری روسیه روز 
گذشــته در اظهاراتی در جمع خبرنگاران حمله پهپادی 
ناموفق به یک تاسیسات نظامی در ایران را محکوم کرد.او 
اظهار کرد: »به طور قطع سرویس های اطالعاتی ما در حال 
تجزیه و تحلیل اطالعات موجود هستند تا تصویر کامل تری 
از آنچه روی داده اســت، به دســت بیاوریم.« پســکوف 
تصریح کرد: »در هر صورت مــا باید این گونه اقدامات را 
که علیه تمامیت ارضی یک کشور صورت می گیرد، محکوم 
کنیم.«این در شرایطی است که ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امورخارجه نیز روز گذشته در بیانیه ای تاکید کرد 
که مسکو به شدت حمله پهپادی اخیر به تاسیسات نظامی 
در ایران را که می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته 
باشد، محکوم می کند.او در ادامه این بیانیه تصریح کرد: »ما 
هر گونه اقدام تحریک آمیزی را که به طور بالقوه می تواند به 
تشدید غیر قابل کنترل تنش ها در یک منطقه نه چندان 
آرام منجر شود، به شدت محکوم می کنیم. چنین اقدامات 
مخربی می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای صلح 
و ثبات در خاورمیانه داشــته باشد.«از سوی دیگر، وزارت 
خارجه ســوریه هم، حمله ناموفق به یکی از مجتمع های 
کارگاهــی وزارت دفاع ایران در اصفهان را محکوم کرد .به 
گزارش خبرگزاری رسمی سوریه)ســانا(، وزارت خارجه 
این کشــور در بیانیــه ای تاکید کرد کــه تالش ناموفق 
بــرای حمله به مجتمع صنایع دفاعی ایران در اصفهان را 
محکوم می کنیم.وزارت خارجه سوریه همچنین اعالم کرد 
که با رهبــری، دولت، ارتش و مردم ایران در مقابله با این 
تحریکات که امنیت و رفاه ایران و همچنین امنیت و ثبات 

منطقه را هدف قرار می دهد اعالم همبستگی می کند.

المیادین: کامیون های ایرانی در 
سوریه مورد حمله قرار گرفتند

یک شبکه لبنانی اعالم کرد، کامیون هایی که یکشنبه شب 
گذشته در مرزهای سوریه مورد حمله قرار گرفتند ایرانی 
و حامل مواد غذایی بودند.به گزارش ایسنا، شبکه لبنانی 
المیادیــن به نقل از منابع خود اعالم کرد که 3 کامیون 
ایرانی حامل آرد و برنج در مرزهای ســوریه مورد حمله 
قــرار گرفتند. این منابع اعالم کردنــد که کامیون ها از 
مرزهای عراق وارد خاک ســوریه شده اند و حامل کمک 
های غذایی بودند.منابع المیادین می گویند که این حمله 
خسارت مالی داشته اما خسارت جانی به دنبال نداشته 
است. آنها همچنین تاکید کردند که کاروان ایرانی حامل 
هیچ گونه اسلحه ای نبوده و به طور رسمی از مرز بوکمال 
عبور کرده است.نابع ســوری می گویند که این کاروان 
متشکل از 25 کامیون بوده که از عراق راهی سوریه شده 
و در نقطه مرزی و هنگام ورود به خاک ســوریه هدف 
حمله قرار گرفته است. برخی منابع، پهپادهای آمریکایی 
را عامل این حمله اعالم کرده اند و برخی نیز آن را به رژیم 

صهیونیستی ربط می دهند.

خبر

همدلی|  بر اســاس گزارش هــا، اتحادیه اروپا 
همچنان در حال بررسی راهکار قانونی برای قرار 
دادن نام سپاه پاســداران در فهرست به اصطالح 
تروریستی این اتحادیه است؛ اقدامی که به شدت 
از سوی فرانســه و آلمان حمایت می شود. بر این 
اساس، این اقدام که به میزان زیادی از سوی فرانسه 
و آلمان، به عنوان دو عضو برجام حمایت می شود 
در پاسخ به ادعاها مبنی بر کمک نظامی ایران به 
روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین و همچنین 
برخورد نیروهای ایرانی با اغتشــاش گران باشد.در 
همین زمینه، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی 
نوشت: »اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه های 
قانونی برای شناسایی سپاه پاسداران ایران به عنوان 
یک سازمان تروریستی است، اقدامی که یک تغییر 
سیاست بزرگ به شمار می آید و خطر پایان دادن 
بــه هرگونه امید برای احیــای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( را به دنبال دارد.« فایننشال تایمز 
در ادامه نوشت که چهار مقام مطلع از موضوع در 
گفت وگو با این رسانه بریتانیایی خاطر نشان کردند 
که پاریس و برلین در نشست هفته گذشته وزیران 
امورخارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، حمایت جدی 
خود را از تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران 
اعالم کرده اند. بنابراین، سرویس حقوقی اتحادیه 
اروپا پیش نویســی را برای 27 عضــو اتحادیه در 
مورد قانونی بودن این اقدام ظرف سه هفته آینده 
ارائه خواهد کرد.در این باره جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با تایید این مساله، 
گفت: »برخی کشورهای اروپایی از این کار حمایت 
می کنند و بسیاری هم موافق آن خواهند بود.« به 
نوشته فایننشال تایمز، بسیارغیر معمول است که 
دولت ها، نیروی نظامی یک کشور دیگر را به عنوان 
سازمان تروریســتی اعالم کنند و حمایت از این 
اقدام نشان دهنده موضع سخت گیرانه پایتخت های 
غربی در قبال جمهوری اسالمی است. این روزنامه 
اضافه کــرد: » بریتانیا در حال حاضر نیز در حال 
انجام بررسی های خود برای تروریستی اعالم کردن 
سپاه پاسداران است. کاری که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در سال 2019 آن را انجام و سپاه 

پاســداران را در فهرست گروه های تروریستی این 
کشور قرار داد.« فایننشال تایمز همچنین نوشت: 
»موضع فرانســه و آلمان از آنجایی حائز اهمیت 
اســت که این دو کشور به عالوه فرانسه، روسیه و 
چین اعضای توافق هســته ای 2015 با ایران به 
شمار می آیند.«به گفته یک مقام فرانسوی، پاریس 
بیشتر مایل است که بخش های منطقه ای خاص 
از ســپاه پاسداران را به عنوان نهادهای تروریستی 
به جای کل این نهاد معرفی کند اما وزارت خارجه 
فرانسه به درخواســت برای اظهار نظر درباره این 
موضوع پاسخی نداده است. وزارت خارجه آلمان 
نیز گفته اســت که نه تنها موانع سیاســی، بلکه 
موانع قانونی زیادی برای تروریســتی اعالم کردن 
ســپاه وجود دارد. بنابر گزارش فایننشال تایمز، 
طبق قوانین اتحادیه اروپا، این اتحادیه نمی تواند 
بدون مجوز دادگاه یکی از کشــورهای عضو، یک 
نهاد دولتی را تروریستی اعالم کند. احکام دادگاهی 
یک کشور غیر عضو همچون انگلیس نیز می تواند 
راه را برای انجام چنین اقدامی هموار و پیش زمینه 
قانونی آن را فراهم کند اما شرایط بسیار پیچیده تر 
و دشوارتر خواهد بود.جوزپ بورل همچنین درباره 
این تالش های اروپا برای تروریســتی اعالم کردن 
سپاه و تاثیر آن بر مذاکرات احیای توافق هسته ای 

تاکید کرد که چنین کاری اوضاع پیرامون مذاکرات 
برجامی را دشــوارتر می کند. او خاطر نشان کرد: 
»برجام نمرده اســت اما کامالً متوقف شده است. 
شــما می توانید تصور کنید که اگر این کار )قرار 
گرفتن نام ســپاه در فهرست تروریستی اتحادیه 
اروپا( توسط کشورهای دیگر انجام شود، مذاکرات 
بیش از پیش مسدود می شــود و مطمئناً امور را 
دشــوارتر خواهد کرد.« علی بیگدلی در گفت وگو 
با ایسنا در تحلیل خود در مورد تروریستی اعالم 
کردن ســپاه پاسداران انقالب اســالمی از سوی 
اتحادیــه اروپا در آینده ای نزدیــک گفت: » این 
که ســازمان مجاهدین و ایرانیان خارج از کشور، 
نهادهای اروپایی، پارلمان و شورای روابط خارجی 
اروپا را تحت فشار قرار دادند، درست است اما باید 
در نظر داشت 27 کشور اروپایی دالیل دیگری هم 
دارند که منافع خود را قربانی تمایالت ســازمان 
مجاهدین نمی کنند.« او اضافه کرد: »صحبت های 
اخیر بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خود گویای این اســت که حتی یکی از اعضا اگر 
مخالفت داشته باشند، موضوع منتفی است در واقع 
او این مساله را موکول به مهار کرد، همان طور که 
می دانیم بورل یک فرد پخته، کار کشته و دیپلمات 
قدیمی و با تجربه اروپاســت.« این استاد دانشگاه 

تصریح کرد: »بنابراین فعال تحریم سپاه به تعویق 
افتاده به شرطی که ایران در زمینه مذاکرات برجام 
هم اقدام مناســبی انجام دهد، البته اروپا چندین 
شخص را تحریم کرد که خیلی قابل توجه نیست.« 
این کارشــناس مســائل اروپا خاطرنشــان کرد: 
»مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست و در صورتی 
که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت 
کنند، موضوع در دستور قطعیت پیدا نمی کند.« 
بیگدلــی تاکید کرد: »فکر نمی کنم اروپا این کار 
را انجام داده و تن دهد به تحریم ســپاه در لیست 
گروه های تروریستی، آن  ها هم می دانند سپاه نه 
تنها یک نهاد نظامی است بلکه فعالیت اقتصادی 
زیادی را انجام می دهد و با بسیاری از این کشورها 
کار اقتصادی می کنــد. ضمن این که اروپایی ها 
نمی خواهند با تحریم کل ســپاه باب مذاکرات را 
ببندند و  بعید است شورای اروپا دست به چنین 
اقدامی بزند.« او تاکید کرد: »باید منطبق با ضوابط 
دیپلماتیک عمل کرد و از طریق دیپلماسی با طرف 
مقابل وارد گفت وگو و مذاکره شــد و نشــان داد 
بهترین کار کانال دیپلماتیک است.« این در حالی 
است که وزیر خارجه ایران نیز چندی پیش با بیان 
این که متاسفانه در بخشی از اروپا احساسات غالب 
است و عقالنیت حاکم نیست و از این اقدامات خود 
به دنبال تاثیر روانی هستند، گفت: »آنها از اقدامات 
مداخله جویانه قبلی خود احساس شکست می کنند 
و سعی دارند برای جبران این شکست حوزه های 

دیگر را فعال کنند.«
 وزیــر امور خارجه ایران با بیان این که امیدواریم 
عقالنیت در میان سران اتحادیه اروپا حاکم شود و 
نیروهایی که احساسی برخورد می کنند از این فضا 
دور شــوند، اضافه کرد: » یکی از نگرانی هایی که 
آنها مطرح کرده بودند، در مورد اماکن و اشخاص 
عضو اتحادیه اروپا یا برخی از مقامات اروپایی است 
که ما مبتنی بر اقدام متقابل، آنها را در لیســت 
تحریم های خود قرار داده ایم و تاکید داشتند که 
آنها از تحریم خارج شوند.« امیرعبداللهیان گفت: 
»هر موقع آنها از تحریم ها علیه ایران عقب نشینی 

کنند، ما اقدام متقابل انجام می دهیم.«

تالش های اتحادیه اروپا وارد فاز جدید می شود؛ 

الوطن : تهران و مسکو خواهان بقای فرانسه و آلمان آتش بیار معرکه علیه سپاه 
اردوغان هستند

یک روزنامه ســوری به نقل از منابع عربی اعالم کرد که 
بقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه به سود ایران 
و روسیه است و این دو کشور حامی اردوغان هستند.به 
گزارش ایسنا، برخی منابع دیپلماتیک عربی در گفت وگو 
با روزنامه الوطن تاکید کردند که هم پیمانان دمشق یعنی 
ایران و روسیه حامی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه هستند زیرا برخی گزارش ها حاکی از آن است که 
مخالفــان اردوغان که به دنبال معرفی نامزد جدید برای 
ریاســت جمهوری در این کشور هستند تمایل کامل به 
غرب و مشخصا آمریکا دارند.این منابع اعالم کردند که به 
نظر می رسد تمایل علنی مخالفان اردوغان به ناتو یکی از 
مهم ترین دالیل حمایت دو متحد دمشق)تهران و مسکو( 
از اردوغان است زیرا منافع آن ها در تداوم روی کار بودن 
وی به عنوان رئیس جمهور اســت.این منابع می گویند 
که همین امر باعث شده است که ایران و روسیه از تمام 
اقدامــات که منجر به باال رفتن آراء اردوغان در انتخابات 
پیش رو شود، حمایت کنند.در بخشــی از این گزارش 
همچنین آمده اســت که اردوغان در جنگ روســیه و 
اوکراین موضع بی طرفی اتخاذ کرد و همچنین توانست از 
روابط خوب با تهران محافظت کند و این امور ثابت می کند 
که بقای اردوغان در قدرت به ســود تهران و مسکو است 
و رسیدن دشــمنان اردوغان به قدرت که طرفداران ناتو 
هستند به سود این دو کشور نیست.در ادامه این گزارش 
آمده است: »نظرسنجی ها نشان می دهد اغلب مردم ترکیه 
حامی انجام گفت وگو با دمشق برای حل اختالفات با این 
کشور هستند و قضیه کردهای مرزنشین و حل مشکالت 
پناهندگان در راس اولویت های آنان است.«بر اساس این 
گزارش، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اخیرا 
در اظهاراتی با اشــاره به تالش ها برای نزدیک شن روابط 
دمشق و آنکارا خواستار برگزاری مذاکرات میان روسیه، 
ترکیه و سوریه شد و برای اولین بار اعالم کرد که ایران نیز 

می تواند به این مذاکرات بپیوندد.

واکنش وزارت خارجه به مواضع 
اخیر صدراعظم آلمان

اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان، بــه تازگی و به هنگام 
بازدید از بنای یادبود کشــته شده های دوره دیکتاتوری 
در آرژانتیــن که در بوئنوس آیرس قرار دارد، تالش کرد 
تا به دخالت در امور ایران بپــردازد و ادعاهایی را درباره 
ناآرامی های اخیر در کشور مطرح کرد.او مدعی شد که 
این بنای یادبــود او را به یاد جوانان ایرانی می اندازد که 
هدف سرکوب قرار می گیرند و  به دلیل فریاد برای آزادی 
و داشــتن زندگی بهتر کشته می  شوند.در همین حال، 
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این اظهارات صدر 
اعظم آلمان گفت: »صدر اعظم آلمان، در یک شبیه سازی 
ناشیانه و مغرضانه بار دیگر نشــان داد که همچنان در 

سمت اشتباه تاریخ ایستاده است.«

خبر

جدال مسکو و واشنگتن وارد فاز جدید می شود

تهدیدات ماجرای اوکراین برای »استارت نو«
 همدلی|کرملین اعالم کرده است که پس از اعالم تصمیم واشنگتن برای ارسال تانک های آبرامز به اوکراین، 
مسکو دیگر هیچ راهی برای مذاکره با کی یف نمی بیند. این اما تمام ماجرا نیست چرا که فارغ از میدان اوکراین، 
مســکو در حال بررسی گزینه برچیدن ســاز و کار توافق شده با آمریکا برای کنترل تسلیحات است. معاهده 
»استارت نو«، پیمان کاهش تسلیحات هسته ای دوجانبه میان ایاالت متحده و روسیه است که در سال 202۶ 
منقضی خواهد شد و در حال حاضر هم مذاکرات تازه ای برای تمدید این پیمان یا جایگزینی آن با معاهده ای تازه 
در جریان نیست.به گزارش ایسنا، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت: »ما آماده بررســی هرگونه ابتکار جدی برای حل بحران اوکراین هستیم. با این حال، در شرایط کنونی 
واشــنگتن تصمیم خود را برای تامین تانک برای اوکراین اعالم کرده اســت و دست نشاندگانش از جمله اتاوا، 
در حال رقابت هستند که ببینند چه کسی و چه مقدار تسلیحات به اوکراین عرضه خواهد کرد، به خصوص 
سالح های قدیمی؛ و در این شرایط صحبت کردن نه تنها با نازی های اوکراینی، بلکه با عروسک گردانان آنها هم 
بیهوده است.« ریابکوف همچنین گفت: »روسیه به هیچ چیزی از جانب غرب نیازی ندارد، اما ناتو در حال پخش 
داستان های ترسناک روس هراسی در کشورهای همسایه است.«این دیپلمات روس افزود: »ما به هیچ چیز از 
سمت غرب نیاز نداریم، می خواهیم که ما را رها کنند. اما ناتو به نوبه خود، با سماجت بی خود و دیوانه وار که 
شایسته استفاده بهتر است، پیوسته به سمت مرزهای روسیه خزیده است و در عین حال کشورهای همسایه 
ما را با داســتان های ترسناک روس هراســی زامبی می کند.« سرگئی ریابکوف همچنین در بخش دیگری از 
صحبت هایش گفت:  »بدیهی است که ایاالت متحده نه تنها عامل اصلی بحران اوکراین، بلکه ذی نفع اصلی آن 
هم است. از جمله اینکه واشنگتن، اوکراین را به عنوان یک میدان آزمایش برای محصوالت نظامی-صنعتی خود 
در نظر می گیرد، جایی که سیستم های تسلیحاتی مختلف و روش های استفاده از آن ها، از جمله انواع مدرن و 
بسیار دوربرد، برای مقاومت در برابر تسلیحات روسی آزمایش می شوند.« او اضافه کرد: »واشنگتن انتظار دارد 
که با بیرون کشیدن تجهیزات نظامی از اروپا و ارسال آنها برای دفع به اوکراین، قراردادهای جدید چند میلیارد 
ادامه در صفحه ۵ دالری برای خرید محصوالت نظامی آمریکا را بر اروپایی ها تحمیل کند.« 
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