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قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران
رئیس پارلمان اروپا گفت که تا اطالع ثانوی ارتباطات و گفتگوهای مستقیم 

میان این نهاد اروپایی و جمهوری اسالمی ایران قطع می شود.
به گــزارش یورونیوز، »روبرتا متســوال« همچنین تاکید کــرد که »اروپا 

چشمان خود را روی معترضانی که چشم امید به ما دارند، نخواهند بست.«
رئیس پارلمــان اروپا همچنین با انتقاد از صدور حکم اعدام برای برخی از 
حاضــران در وقایع اخیر از اعمال تحریم ها علیه ایران تاکید اســتقبال کرد و 
گفت: نمایندگان پارلمان در همین راستا تصمیم گرفتند تا اطالع ثانوی هیچ 

تماس مستقیمی میان پارلمان اروپا و همتایان رسمی ایران برقرار نکنند.
مقامات ایرانی در پاسخ به اقدامات کشورهای غربی علیه ایران به بهانه های 
حقوق بشــری اعالم کرده اند که سیاســی کردن موضوع حقوق بشر به هیچ 
وجه سازنده نیست و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر نمی تواند به ارتقا و 

پیشبرد ارزش های این موضوع در جامعه جهانی کمک کند.

ویژه

تمجید امیرعبداللهیان از روابط ایران و عراق
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: روابط ایران و عراق در ابعاد رسمی و مردمی 
در جایگاه ممتازی قرار دارد و مشــورت ها و همکاری های فیمابین در ســطوح 

مختلف برای تقویت و ارتقاء مناسبات ادامه دارد.
بــه گزارش ایرنا، جمعی از اندیشــمندان، اســاتید دانشــگاه، صاحبنظران، 
تحلیلگران و فعاالن رسانه ای کشور عراق امروز سه شنبه با حسین امیرعبداللهیان 

وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.
در این نشســت امیرعبداللهیان ضمن تاکید بر اهمیت روابط برادرانه و رو به 
توســعه میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق، آثار مثبت این روابط بر 

منافع دو کشور و دو ملت و همچنین منطقه را برشمرد.
وزیــر امور خارجه تأکید کرد: روابط ایران و عراق در ابعاد رســمی و مردمی 
با توجه به اراده سیاســی مشترک و نیز اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو 
ملت در جایگاه ممتازی قرار دارد و مشورت ها و همکاری های فیمابین در سطوح 

مختلف برای تقویت و ارتقاء مناسبات ادامه دارد.
میهمانان عراقــی حاضر در این دیدار نیز ضمن تشــکر از وزیر امور خارجه 
کشورمان برای فراهم شدن فرصت این دیدار، دیدگاه ها و نیز سؤاالت خود را در 
خصوص موضوعات مختلف بویژه روابط میان دو کشور ایران و عراق بیان کردند.

تاکید ایران و ارمنستان بر ضرورت ثبات در قفقاز
علی باقری و مناتسکان صفریان معاونان وزارت خارجه ایران و ارمنستان ضمن 
بحث و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحوالت منطقه ای بر ضرورت برقراری 
صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی و تقویت همکاری های درون منطقه ای تاکید 
کردند. به گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی باقری در این دیدار گسترش همه جانبه 
همکاری های تهران و ایروان را به نفع دو ملت و در راستای تقویت ثبات و امنیت 
در منطقه قفقاز جنوبی دانسته و عزم و اراده جدی جمهوری اسالمی ایران جهت 

گسترش بیش از پیش این همکاری ها را مورد تاکید قرار داد.
صفریان نیز با قدردانی از مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از تمامیت 
ارضی کشــورش و بیان اراده ارمنستان جهت توســعه همکاری های دو کشور، 
خصوصا در حوزه های اقتصادی و تجاری، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور به 

روند خوب رو به رشد خود ادامه دهد.

زمستان سخت اروپا و زمستان سرد ما
»غالمرضا مصدق« در گزارشــی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد که در مورد 
چرائی وضع موجود که به انباشــت عظیم نارضایتی مردم منجر شــده است، 
می توان از ده ها منظر آن را توجیه و تفســیر کــرد. یکی از این منظرها برای 
شــناخت و تحلیل وضع موجود نحوه درک، تحلیل و مواجهه بخش مهمی از 
استراتژیســت ها و تصمیمگیران نظام در چگونگی تعامل با دنیای خارج است. 
این عزیزان آرزوهای دور و دراز و در عین حال دست نیافتنی دارند، که با تکرار 
آنها نزد خود و همفکران همدل، کم کم آرزوهایشان دچار دگردیسی شده و به 
تدریج در ذهن آنها به شکل واقعیات عینی جلوه کرده و بر مبنای آن ذهنیات 
برای مواجهه ایران با دنیای خارج نسخه پیچیده و به دلیل جایگاه و مقبولیتی 
که در دســتگاه تصمیم سازی کشور دارند متاسفانه آن موهومات بعضاً مبنای 

تصمیمات مهم کشور می شوند.
تــازه ترین آرزوی متوهمانــه ای که با دیدن آن در قالــب واقعیتی عینی به 
تصمیمی مهم و خســارت بار برای ایران منجر شــد، تئوری »زمستان سخت 
اروپا« بود. در پی جنگ اوکراین و قطع گاز روســیه بــه اروپا، این بزرگواران 
توصیه کردند با توجه به اتفاق مذکور بهتر اســت به مــدت دو ماه مذاکرات 
برجام به عقب بیفتد تا با فرا رســیدن فصل ســرما و نیاز مبرم اروپا به گاز ما، 
غربی ها در مقابل ما زانو بزند و در شرایط ضعف مفرط آنها بتوانیم کلی امتیاز 
بگیریم. اآلن چهار ماه از آن زمان گذشــته، نه تنها خبری از زانو زدن غربی ها 
در مقابل ما نشد، بماند که در این فاصله و قبل از فرا رسیدن زمستان سخت 
اروپا، همه انبارهای ذخیره گاز مایع اروپا کامال پر شده، تا آنجا که صف طوالنی 
کشــتی های حامل گاز مایع برای تخلیه گاز در بنادر اروپا تشکیل شده و علی 
رغم افزایش شــدید قیمت گاز در بدو امر، به تدریج قیمت گاز سیر نزولی در 

پیش گرفته و حتی به مدت دو هفته قیمت گاز منفی هم شده است!
استراتژیســت های همه چیزدان ما، صرف نظر از آرزوهای دور و درازشان اگر 
اطالعات حداقلی از وضعیت بازار بین المللی انرژی داشــتند چنین نســخه 
متوهمانه و خسارت باری نمی پیچیدند، اطالعات حداقلی از دنیا پیشکش، بدتر 
آن که آنها حتی از اطالعات پیش و پا افتاده بیخ گوششان که حتی شهروندان 
معمولی به خوبی از آن آگاه هستند بی بهره بودند و نمی دانستند  که ایران برای 
گذراندن زمستان در خوشبینانه ترین حالت روزانه حداقل دویست میلیون متر 
مکعب کمبود دارد که آن را با قطع گاز صنایع بزرگ و نیروگاه ها در اوج سرمای 

زمستان جبران می کند.
خالصه اینکه چی می خواستیم چی شد، خورزوخان وار قرار بود با گاز نداشته 
مان، اروپا را به زانو زدن واداریم، زانو که نزدند بماند، نسبت به ادامه مذاکرات 

برجام کم میل تر هم شدند. 

تعامل ایران با اوکراین 
درباره ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی

نمایندگــی ایران در ســازمان ملل متحد درباره ادعای جدید یک رســانه 
آمریکایی مبنی بر راه اندازی خط تولید پهپاد در روســیه اعالم کرد: گامهای 
مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان دفاعی ایران و اوکراین برداشته 
شــده است و این امر تا از بین رفتن هرگونه ســوء تفاهم در این رابطه ادامه 
خواهد داشــت. به گزارش ایرنا، نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران نزد 
سازمان ملل متحد در نیویورک افزود: جمهوری اسالمی ایران با تداوم تعامل 
مشترک با اوکراین در موضوع پهپادهای ادعایی، سوء تفاهم های بوجود آمده 

در این رابطه را قابل برطرف شدن می داند.
نمایندگی ایران در ســازمان ملل با ارسال یادداشتی به روزنامه واشنگتن 
پست، به دنبال ادعاهای جدید این روزنامه در خصوص راه اندازی خط تولید 
پهپاد در روســیه، تاکید کرد: به دنبال ادعای اســتفاده از پهپادهای ایران در 
درگیری های اوکراین، ایران درخواست نشست کارشناسی مشترک با مقامات 

اوکراین را نمود تا این ادعاها را بررسی کند.
نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل تصریح کرد: گام های مهمی تاکنون 
در تعامل مشترک کارشناســان دفاعی ایران و اوکراین برداشته شده است و 

این امر تا از بین رفتن هرگونه سوء تفاهم در این رابطه ادامه خواهد داشت.
نمایندگــی ایران همچنین خاطر نشــان کرد: جمهوری اســالمی ایران و 
روســیه براساس توافقات فیمابین از ســالها قبل دارای همکاری های دفاعی، 
علمی و تحقیقاتی مشــترک هســتند که به قبل از آغاز جنــگ اوکراین باز 
می گردد. نمایندگی ایران در ســازمان ملل ادامه داد: ضمن اینکه پنج ســال 
دوره محدودیت های تســلیحاتی ایــران درقطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و ایران می تواند متناسب با نیاز 

و اولویت های خود با سایر کشورها همکاری دفاعی داشته باشد.
نمایندگی ایران در ســازمان ملل اضافه کرد: جمهوری اســالمی ایران از 
ابتدای بحران در اوکراین با اتخاذ مواضع شفاف، پیوسته و تزلزل ناپذیر، تاکید 
کرده اســت که همه اعضای ســازمان ملل متحد باید بطور کامل به اصول و 
اهداف مندرج در منشــور ملل متحد و قوانین بین المللی از جمله حاکمیت، 

استقالل، اتحاد و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند. 

رویداد

دیدگاه

دیپلماسی

برای اولین بــار، ایران تولیــد اورانیوم ۶۰ 
درصد را در فردو آغــاز و میزان تولید اورانیوم 

۶۰ درصدی خود را افزایش داد.
به گزارش ایسنا، ســازمان انرژی اتمی در 
واکنش به قطعنامه شورای حکام اقدام به تولید 
اورانیوم تا غنای ۶۰ درصد در سایت فردو کرد 
و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری 
رســید. به نظر می رسد سازمان انرژی اتمی به 
دنبال آن اســت تا از امکانات و فضای ســایت 
فردو برای تجهیز و تولید حداکثر اســتفاده را 

به کار گیرد.
اقدامات در فردو بدین شرح است:

آغاز روند تعویض ماشــین های سانتریفیوژ 
نســل اول با ماشین های پیشــرفته IR-۶ در 
این مجتمع که باعث افزایش چشمگیر ظرفیت 
تولید می شود. آغاز روند تجهیز سالن B )واحد 
یک( با ظرفیت ۸ زنجیــره جدید که با توجه 
به ضرورت ایجاد زیرساخت به شکل مرحله ای 
صورت خواهد گرفت.    غنی سازی ۶۰ درصد 
در مجتمع شــهید احمدی روشن )نطنز( نیز 

همچنان ادامه دارد. 
همچنیــن در دومین اقــدام در واکنش به 
قطعنامه مذکور، ایران دو آبشار دیگر IR۲m و 
IR-4 را در سایت نطنز بازبینی و گازدهی کرد 

و دو آبشار دیگر از این ماشین ها برای گازدهی 
آماده شده است.

 اقدامات صورت گرفته در نطنز  بدین شرح 
است:

-گازدهی به دو زنجیره جدید از ماشین های 

.IR-4 و IR۲m پیشرفته نوع
-  شروع پاسیواســیون دو زنجیره دیگر از 
همین نوع )IR-۲m۲ و IR-4( که در روزهای 

آینده به مرحله گازدهی خواهد رسید.  
آغاز روند راه اندازی واحد B۱۰۰۰ با ظرفیت 

۸ واحد بــا توجه به اینکه تکمیــل این اقدام 
باتوجه به ضرورت ایجاد زیرســاخت، به شکل 

مرحله ای صورت خواهد گرفت. 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان روز یکشنبه اعالم کرده بود: در پاسخ 

به اقدام اخیر سه کشــور اروپایی و آمریکا در 
تصویب قطعنامه علیه ایران، در نخستین گام، 
چند اقدام در دســتور کار سازمان انرژی اتمی 
ایران قرار گرفت و اجرای آنها از روز یکشــنبه 
هفته جاری با حضور بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مجتمع های غنی ســازی نطنز 
و فردو انجام می شــود. شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته در نشســت فصلی خود تحت فشار 
شدید سیاســی کشــورهای آمریکا، انگلیس، 
فرانســه و آلمان قطعنامه ای علیه فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای کشورمان به تصویب رساند.
این ســومین قطعنامه شورای حکام آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی علیه ایــران پس از 
اجرایی شــدن برجام و بســته شــدن پرونده 
مســائل ادعایی پادمانی است که با فشار رژیم 
صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی صادر می شــود. ســی ام خرداد 
۱۳۹۹ و هجدهم خــرداد ۱4۰۱ هم قطعنامه 
مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام و 
حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شده بود، اما 
قطعنامه سوم نسبت به دو قطعنامه قبلی لحن 
 تاکید و تندتری علیــه ایران و همکاری هایش 

با آژانس داشت.

ایران تولید اورانیوم ۶۰ درصدی خود را افزایش داد

واکنش جدی تهران به قطعنامه شورای حکام

به گزینه دیپلماتیک در قبال ایران اعتقاد داریم
»رابــرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران 
گفت که کشورش به گزینه دیپلماتیک در قبال 

تهران اعتقاد دارد.
به گزارش ایرنا، رابرت مالی ســه شــنبه در 
گفت وگو با شــبکه الجزیره تصریح کرد: ما باید 
گام هایی را که ایران در زمینه پرونده هســته ای 
خود اتخاذ خواهد کرد، با دقت زیر نظر داشــته 
باشــیم. مالی همچنین با تکرار ادعاهای واهی 
دیگر مقامات آمریکایی، جمهوری اسالمی ایران 
را متهم به تالش برای دستیابی به سالح هسته 

ای کــرد و در عین حال از اعتقاد کشــورش به 
گزینــه دیپلماتیک در قبال ایران ســخن گفت 
و تصریح کرد: »ما به گزینــه دیپلماتیک برای 
جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح هسته ای 

اعتقاد داریم«.
وی همچنین مدعی شــد: ایران پاســخ های 
اساســی به ســواالت آژانس بین المللی انرژی 

اتمی نمی دهد.
مالــی به اعتقــاد خودش مدیــرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی را »فردی مســتقل و 

حرفــه ای« خواند و گفت: تــا زمانی که ایران 
به ســواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ 
ندهد، گریزی برای آژانس جهت ادامه تحقیقات 
نیست. وی همچنین مدعی شد: ابزارهای دیگر 

برای برخورد با ایران همچنان وجود است.
مالی همچنین اتهام های واهی دیگر مقامات 
آمریکایی علیه ایران در ارتباط با جنگ اوکراین 
را تکرار کرد و مدعی شــد: ایران هم اکنون به 
روســیه در جنگ تجاوزگرانه اش علیه اوکراین 

کمک می کند.

»اســتیون فلدســتین« در بنیــاد کارنگی 
می نویسد که پهپادهای کشنده ایرانی شاهد-
۱۳۶ که به دلیل صدای وزوز بی وقفه شــان به 
»موتــورگازی«  یا  چمن زنی«  »ماشــین های 
ملقب شــده اند، شــبکه  های برق و پست های 
برق، خطــوط لوله آب، خطوط ریلی، ســدها 
و دیگر زیرســاخت های حیاتی این کشــور را 
تخریب کرده اند.  صدای آژیرهای حمله هوایی 
به شــهرهای آن بازگشته و این یادآور روزهای 
اولیه جنگ است.  کارشناسان تخمین می زنند 
که روسیه ۱7۰۰ پهپاد ایرانی از انواع مختلف را 
برای انجام حمالت علیه نیروهای ویژه، واحدهای 
نظامی، پدافند هوایی و انبارهای سوخت اوکراین 
سفارش داده است.  یک هدف مهم برای مسکو 

جنبه روانی این جنگ اســت – گسترش ترس 
و ارعاب کــه روحیه اوکراین را تضعیف کرده و 
دولت را وادار به تســلیم کند – و تأثیر ذهنی 
هواپیماهــای بدون سرنشــین آزاردهنده بوده 
است.  عملیات  اطالعاتی یکی از اجزای کلیدی 
جنگ مدرن است و مســکو می داند که وقتی 
صحبت از شــکل دهی روایت هــای جنگی به 
میان می آید، در پایان بازنده بوده است.  روسیه 
پهپادهای کامیکازه را برای تغییر روایت در نظر 
گرفته اســت، با این حــال تأثیر روانی کمپین 
پهپادی احتماالً کم خواهد بود.  در حالی که این 
حمالت رنج، آسیب و نقض های متقابل حقوق 
بین الملل بشردوستانه را به همراه خواهد داشت، 
اما ممکن اســت عزم اوکراین را تقویت کند.  از 

نظر تاریخی، اســتراتژی های مجازات شکست 
می خورند: برای مثال حمله رعدآسا در لندن در 
سال های ۱۹4۰-۱۹4۱ به  جای تسلیم کردن، 
مردم بریتانیا را به فداکاری برای دســتیابی به 
پیروزی تشویق کرد.  ورود ایران به این درگیری 
– شــبیه به عرضه هواپیماهای بدون سرنشین 
TB۲ توســط ترکیه به ارتش اوکراین - نشان  
دهنده یک تغییر ژئوپلیتیکی معنادارتر است.  در 
دهه گذشته فناوری پهپادی به سرعت پیشرفت 
کرده است و قدرت های نوظهوری مانند ایران، 
ترکیه، اســرائیل و امارات متحده عربی در خط 
مقدم قرار گرفته  اند. از نظر مسکو یک موضوع 
مهم برای خرید پهپادهای ایران، قیمت پایین 
آنهاســت.  به عنوان مثال، شــاهد-۱۸۶ دارای 
یک بال مثلثی متمایز اســت و به طور مستقل 
عمل می کند.  این پهپاد یک کالهک حدود ۸۰ 
پوندی حمل می کند که برای انفجار در هنگام 
برخورد طراحی شــده است.  این واحدهای تک 
کاربــردی تنها ۲۰هزار دالر قیمــت دارند.  در 
مقابل، موشــک های کروز کالیبر روســیه که 
به طور گســترده توسط مسکو در جنگ مورد 
اســتفاده قــرار گرفت، هر کــدام یک میلیون 
دالر قیمت داشــت. )پهپادهــای TB۲ ترکیه 

که توســط طرف اوکراینی استفاده می شود، با 
قیمتــی بین ۱ تا ۲ میلیــون دالر در هر واحد 
عرضه می شــوند.( موفقیت ترکیه در توســعه 
برنامه حائز اهمیت صــادرات پهپاد برای ایران 
آموزنده اســت.  ده سال پیش، ترکیه عمدتاً به 
هواپیماهای بدون سرنشــین ساخت خارجی 
از ایــاالت متحده و اســرائیل متکی بود.  اما در 
اوایل دهه ۲۰۱۰، رجب طیب اردوغان، رئیس  
جمهوری ترکیــه در واکنش به عــدم تمایل 
فزاینده قانونگذاران ایــاالت متحده برای ادامه 
فروش هواپیماهای بدون سرنشــین به آنکارا و 
همچنین بدتر شدن روابط با اسرائیل تالش کرد 
تا ظرفیت داخلی برای تولید پهپاد و محصوالت 
صنایع دفاعی مرتبط را توسعه دهد.  چرخه راه 
اندازی دشــوار بود )اولین نمونه اصلی در سال 
۲۰۱۰ طبــق گزارش  ها پــس از پانزده دقیقه 
 Baykar ۲۰۱5 پرواز سقوط کرد(، اما تا سال
Technologies اولیــن آزمایش  های خود را 
در مورد قابلیت  های حملــه دقیق برای مدل 
جدیــد TB۲ تحــت نظارت داشــت.  متعاقباً 
شــرکت های پهپادی ترکیه به مجموعه ای از 
نقاط عطف دست یافتند: توسعه توانایی انجام 
حمالت هوایی تحت کنتــرل ماهواره، تکمیل 

اولین پرواز با استفاده از یک موتور تولید داخل، 
و پرواز مداوم هواپیماهای بدون سرنشین برای 
بیش از بیســت و چهار ساعت.  جاه  طلبی های 
ترکیه برای هواپیماهای بدون سرنشــین خود 
فراتر از مبارزه با این سازمان  ها و گروه  هاست.  
در لیبی، پهپادهای پرســه  زن مستقل شرکت 
STM ترکیه، نیروهای تحت فرماندهی ژنرال 
خلیفه حفتر، رهبر ارتش ملی لیبی را در سال 
۲۰۲۰ به عقب راندند.  در همان سال، نیروهای 
آذربایجــان از پهپادهــای TB۲ ترکیه علیه 
خودروهــا و نیروهای ارمنی اســتفاده کردند. 
فیلمی که ســپس روی بیلبوردهای دیجیتالی 
در باکو نمایش داده شــد.  در ســال ۲۰۲۱ در 
اتیوپی، نیروهای شورشــی تیگرای با موفقیت 
ارتــش ملی اتیوپــی را تــا ۱۰۰ مایلی آدیس 
آبابــا هدایت کردند، زمانی که حمالت پهپادی 
پهپادهای خارجی ارتش تیگرای را به اســتان 
خود بازگرداند.  با ایــن که پهپادهای ترکیه به 
تنهایی مسئول واژگونی میدان نبرد نبودند، اما 
اردوغان آشــکارا خود را با دولت اتیوپی همسو 
کرده بود و در ســال ۲۰۲۱ یک پیمان نظامی 
امضا کرد و به خود می  بالید که »حتی در آفریقا 

و هر جا که می روم، از من پهپاد می  خواهند«. 

بنیاد کارنگی بررسی کرد

تغییر ژئوپلیتیکی با استفاده روسیه از پهپادهای ایران

وزیر خارجه قطر از گفت وگو درباره توافق هســته ای با 
همتای آمریکایی اش خبــر داد. »محمد بن عبدالرحمان 
آل ثانی«، وزیر خارجه قطر  در نشســت خبری با آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفت که درخصوص تحوالت 
توافق هســته ای با همتای آمریکایی خــود رایزنی کرده 

است.
وی گفــت که اکنــون درحــال بررســی گزارش ها 
درخصوص برنامه هســته ای ایران هستیم و معتقدیم که 
دیپلماســی بهترین راه تعامل اســت. آل ثانی گزارش ها 

درخصوص استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین 
را نگران کننده خواند.

به گزارش ایسنا، نگرانی وزیر خارجه قطر در حالی ابراز 
شــده که کشورهای غربی ادعا می کنند که ایران در حال 
حاضر هواپیماهای بدون سرنشین برای عملیات نظامی در 
اوکراین به روسیه می دهد. مسکو و تهران چنین اتهاماتی 
را رد کردند. پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه ایران گفت که تهران چند ماه قبل از آغاز عملیات 

ویژه در اوکراین پهپادهایی به روسیه تحویل داده است.

وزیر امور خارجه اســترالیا با مطــرح کردن اظهاراتی 
مداخله جویانــه درباره اتفاقات اخیــر ایران،  اعالم کرد که 
کاردار ایران به دلیل آن چه »نقض حقوق بشــر« در ایران 

خواند، به وزارت امور خارجه استرالیا احضار شده است.
»پنــی ونگ« وزیر امــور خارجه اســترالیا در صفحه 
توییترش با مطرح کــردن اظهاراتی مداخله جویانه درباره 
اتفاقــات اخیر ایران، اعالم کرد که دولت اســترالیا دوباره 
کاردار ایــران را بــه دلیل آن چه ســرکوب تکان دهنده 

معترضان خوانده، احضار کرده است.

او در حمایت از ناآرامی ها در ایران گفت: ما به همکاری 
با شــرکای بین المللی مان و در داخل دولت ادامه خواهیم 
داد تا فشــار بر ایران را به خاطر نقض حقوق بشر از سوی 
آن افزایش دهیــم. مقامات ایرانی در پاســخ به اقدامات 
کشــورهای غربی علیه ایران به بهانه های حقوق بشــری 
اعالم کرده اند که سیاســی کردن موضوع حقوق بشــر به 
هیچ وجه سازنده نیست و استفاده ابزاری از موضوع حقوق 
بشر نمی تواند به ارتقا و پیشبرد ارزش های این موضوع در 

جامعه جهانی کمک کند.

احضار مجدد کاردار ایران از سوی استرالیاچانه زنی وزرای خارجه قطر و آمریکا درباره ایران

وزیرخارجه بریتانیا:

توپ در زمین ایران است
وزیر امور خارجــه بریتانیا در گفت وگویی به 
ســواالتی درباره روابط ایران و روسیه و وضعیت 

مذاکرات احیای توافق هسته ای پاسخ داد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامه 
الشرق االوسط، جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه 
بریتانیا در گفت وگو با این روزنامه در پاســخ به 
این سوال که آیا تهدیدهای ناشی از ایران واقعی 
هستند و بریتانیا با اندیشیدن تدابیر امنیتی در 
این باره، چه پیامی به ایران می فرســتد، گفت: 
امنیت مــردم در بریتانیا واقعا بــرای ما جدی 

است. 
مــا اهمیت روزنامه نــگاری آزاد و صادقانه را 
واقعا جــدی می گیریم. وقتی ما یقین داشــته 
باشــیم که تهدیدهایی در خاک بریتانیا وجود 

دارد،  مسلما پاسخ می دهیم.

ادعای وجود تهدید ناشی از ایران علیه 
افراد در خاک بریتانیا

کلورلــی ادامه داد: ما می خواهیم این پیام را 
به مردم بدهیم که آن ها باید در بریتانیا احساس 
امنیت کنند و بریتانیا از آن ها حفاظت می کند. 
ما می خواهیم، همان طور که وقتی کاردار ایران 
را احضار کردیم، این پیام را بدهیم که تهدیدها 
علیه روزنامه نگاران غیرقابل قبولند و ما پاســخ 
خواهیم داد. او در همین راســتا و با اشــاره به 
اتفاقات اخیر ایران، گفت: به همین دلیل اســت 
که ما در بریتانیا اقداماتی برای حفاظت از مردم 
در برابر چیزی که معتقدیم تهدیدی ناشــی از 
ایران است، انجام داده ایم، چون این موضوع که 
افراد بتوانند آزادانــه و صاقانه  درباره آن چه در 

ایران رخ می دهد، صحبت کنند.

به گزارش ایســنا، اظهارات وزیر امور خارجه 
بریتانیا در پاسخ به این سوال در پی این مطرح 
می شود که چند روز پیش، کن مک کالم، رئیس 
آژانس اطالعات داخلی بریتانیا مدعی شــد که 
»ســرویس اطالعاتی متخاصم« ایران مستقیما 

تهدیداتی علیه بریتانیا طراحی کرده بودند.
او گفت: بدترین این اقدامات شامل جاه طلبی 
آن ها برای ربایش یا حتی کشــتن بریتانیای ها 
یا اشــخاص داخل خاک بریتانیا بود که دشمن 
آن ها محســوب می شــدند. ما تنها از ماه ژانویه 

شاهد حداقل ده تهدید احتمالی بوده ایم.
همکاری های نظامی ایران و روسیه

االشرق االوســط در ادامه نوشت، کلورلی در 
پاســخ به این ســوال که با توجه بــه اظهارات 
اخیــرش در کنفرانس امنیتــی منامه، مبنی بر 

این که روســیه و ایران تهدیدی برای منطقه و 
کشورهای عربی به شمار می آیند و تحریم هایی 
که بریتانیا اخیرا علیه ایران انجام داده است، آیا 
این اقدامات برای فرستادن پیامی به ایران کافی 
اســت، گفت: ما تحریم های هدفمند را در پاسخ 
بــه اقدامات به خصوص افــراد اعمال می کنیم. 

بنابراین، وقتی ما متوجه شــدیم که پهپادهای 
ایرانی به روسیه فروخته می شود و این پهپادها 
برای حمله بــه اهداف غیرنظامی در اوکراین به 
کار می رونــد،  تحریم های بــه خصوصی را علیه 
شرکت ها و افراد مســئول صادرات این پهپادها 

به روسیه اعمال کردیم.

کاخ ســفید در بیانیه ای اعــالم کرد که موضوع نقش ایــران در منطقه از 
محورهای دیدار و گفت وگوی مشــاور امنیت ملی آمریکا و رئیس ستاد ارتش 
رژیم صهیونیستی در واشنگتن بوده است. به گزارش ایسنا، کاخ سفید با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که »جیک سالیوان«  مشاور امنیت ملی این کشور و »آویو 
کوخاوی« رئیس ســتاد ارتش رژیم صهیونیستی در واشنگتن دیدار کردند. در 
این بیانیه آمده است: آقای سالیوان بر حمایت سرسختانه دولت آمریکا از امینت 
اســراییل تاکید کرده و دو طرف درباره طیف گســترده ای از مسائل منطقه ای 
که نگرانی های دوجانبه ای درباره شان وجود دارد، تبادل نظر کردند. بیانیه کاخ 
سفید می افزاید: آن ها بر عزم مشترکشان برای رسیدگی به چالش های امنیتی 

که بر خاورمیانه اثر می گذارند.

گفت وگوی مشاور امنیت ملی آمریکا 
با رئیس ستاد ارتش اسرائیل

یک شبکه صهیونیستی مدعی شد که موساد پشت پرده مطرح شدن ادعای 
اخیر آژانس اطالعات داخلی انگلیس علیه ایران بوده اســت. به گزارش ایسنا، 
روزنامه اورشــلیم پست نوشــت، کانال ۱۱ رژیم صهیونیستی گزارش داد که 
موساد پشت پرده ادعاهای اخیر ِکن مک کالوم،  رییس آژانس اطالعات داخلی 
انگلیس مبنی بر وجود تهدیدهایی از سوی ایران علیه شهروندان انگلیسی، به 
ویژه خبرنگاران در هفته های اخیر بوده است و اطالعات الزم را به این سازمان 
انگلیس داده اســت. این روزنامه در ادامه نوشت، این موضوع بخشی از جریان 
به راه افتاده و تقویت شده در سال های اخیر است که در آن اسراییل و موساد 
کمک های امنیتی  به متحدانشــان را از جمله انگلیس، اســترالیا و کشورهای 

دیگری که روابط پیچیده تری با آن دارند را علنی تر کرده اند.

نقش موساد در ادعای آژانس امنیت داخلی 
بریتانیا علیه تهران

روزنامه اورشــلیم پســت می نویســد که »آهارون هالیوا« رییس اطالعات 
ارتش اســراییل مدعی شد که ایران احتماال به زودی، حداقل به شکل نمادین 
غنی سازی ۹۰ درصد سطح تسلیحاتی را آغاز خواهد کرد. هالیوا بر اساس این 
ادعــا، در ادامه گفت که جهان در این صورت به طور بی ســابقه ای محک زده 
خواهد شد. اورشلیم پست هفته پیش به نقل از مقامات ارشد اسراییلی گزارش 
داده بود که حتی اگر ایران از این آســتانه نیز عبور کند، دو ســال دیگر برای 
تهران زمان خواهد برد تا مســائل مربوط به تولید یک سالح اتمی را حل کند. 
طبق گزارش اورشلیم پست، هالیوا در ادامه گفت که فکر نمی کند ایران بتواند 
به دلیل نگرانی هایش درباره واکنش رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی، تماما 

به سمت تولید یک سالح اتمی برود.

ناخرسندی رئیس اطالعات ارتش اسرائیل
از توسعه اتمی ایران


