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انتقاد ایران از سماجت بغداد
برای جعل عنوان خلیج فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام مسئوالن رسمی عراق در استفاده از نامی 
ساختگی برای خلیج فارس را مغایر با اصل حسن همجواری و مناسبات دوستانه 
دو کشور دانست و خواستار تصحیح این روند شد. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
بغداد پیشــتر به این اقدام اعتراض کــرده و اداره کل حقوقی وزارت خارجه نیز 
با ارسال یادداشت رســمی، این اقدام عراق را غیر قابل قبول دانسته و خواستار 

احترام عراق به نام های بین المللی شده است.
کنعانی با بیان اینکه انتظار می رود مقامات مســئول عراق در بکارگیری نام 
صحیح برای این پهنه آبی که مورد تأکید ســازمان ملل متحد قرار دارد، توجه 
الزم را معمول دارند، تصریح کرد: نام خلیج فارس طی هزاران ســال در اسناد، 
نقشــه ها، ســفرنامه ها و متون کهن به همین نام بوده و خلق کلمات بی اساس، 
این واقعیت را تغییر نمی دهد. ســخنگوی دستگاه سیاست خارجی تأکید کرد: 
برای جلب دوســتی دیگران نباید از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای 

منطقه هزینه کرد.

ویژه

پایان رزمایش آمریکا و اسرائیل
بزرگترین رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا، روز پنجشنبه ششم بهمن در 

شرق دریای مدیترانه به پایان رسید.
به گزارش انتخاب؛ روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: در این رزمایش که »درخت 
بلوط« نام داشت، حدود »شش هزار و چهارصد« سرباز آمریکایی در کنار بیش از 
»یک هزار  و پانصد« سرباز اسرائیلی و نیز »یکصد و چهل« فروند هواپیما از جمله 
بمب افکن های استراتژیک »ب- ۵۲« و جنگنده های فوق پیشرفته »اف-۳۵« و 

همچنین »دوازده« شناور از جمله یک ناو هواپیمابر شرکت داشتند.
به نوشته تایمز اسرائیل این رزمایش در مجموع »پیامی به جمهوری اسالمی« 
تلقی می شــود، هر چند مقام های آمریکایی گفته اند که این مانور به طور خاص 

کشور مشخصی را هدف قرار نداده است.
کانال ۱۲ اسرائیل هم بدون ذکر منبع گزارش داد که بخشی از این رزمایش 

شامل »شبیه سازی عملیات بمباران تاسیسات هسته ای ایران« بوده است.
»هرتزی لوی«، فرمانده ارتش اسرائیل گفت: » این رزمایش سطح برنامه ریزی 

و اجرای عملیات ترکیبی ما را ارتقاء داد.«
فرمانده ارتش اســرائیل افزود: »اسرائیل قادر به دفاع از خود است اما همیشه 
خوب اســت که بزرگترین شریک مان را در کنار خود داشته باشیم تا از یکدیگر 
یاد بگیریم ، این مشارکت عملیاتی، توانایی ما را برای مقابله با طیف گسترده ای 

از چالش های امنیتی در منطقه تقویت می کند.«
ژنرال »مایکل کوریال« فرمانده سنتکام نیز گفت: »امروز مشارکت بین سنتکام 
و ارتش اسرائیل قوی تر و همچنان در حال رشد است و مشارکت ما ستون اصلی 

تعهد ما به گسترش همکاری های امنیتی منطقه ای است.

ادعاهای رئیس رژیم صهیونیستی 
علیه ایران در پارلمان اروپا

رئیس رژیم صهیونیســتی در بخشــی از یک ســخنرانی در پارلمان اروپا، 
ادعاهایی را علیه ایران، از جمله نقش آن در منطقه مطرح کرد.

به گزارش روزنامه اورشــلیم پســت، »اســحاق هرتــزوگ« رئیس رژیم 
صهیونیستی در بخشی از سخنرانی  »روز یادبود هولوکاست« در مقر پارلمان 
اروپا در بروکســل، گفت که آنها باید با هم و به عنوان جامعه ای واحد، مصمم  
و منسجم کار کنند و افزود: »به عنوان رئیس جمهور اسراییل، اول و بیش از 
همه به ایران اشاره می کنم که آشکارا خواستار نابودی کامل کشور من است.«

رئیس رژیم صهیونیســتی همچنین مدعی شد که ایران مردان و زنانی را 
می کشد که برای آزادی و حقوق انسانی و مدنی مبارزه می کنند.

هرتزوگ با نادیده گرفتن  اقدام رژیمش در کشــتن غیرنظامیان فلسطینی 
از جمله زنان و کودکان در دهه ها اشــغال فلسطین و حمالت متجاوزانه این 
رژیم به سوریه و لبنان، سعی کرد تاثیر ایران در برقراری امنیت در منطقه را 
وارونه جلوه دهد و مدعی شــد: ]ایران[ در آتش جنگ ها داخلی در خاورمیانه 
می دمد، نقش فعال و مهلکی در جنگ اوکراین دارد و تسلیحات کشتار جمعی 

تولید می کند که به طوز چشمگیری ثبات تمام جهان را تهدید می کند.

توضیح کنعانی درباره فهرست تحریمی ایران 
علیه اتحادیه اروپا و انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه در پی اعالم فهرست تحریمی کشورمان علیه 
اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی اعالم 
فهرست تحریمی کشــورمان علیه اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران  در دفاع از حاکمیت، منافع ملی و ارکان رســمی و 
اقتدارآفرین خود عزم و اراده ای راسخ دارد و در مسیر تحقق آن در چارچوب 
اصول و سیاســت های کالن سیاست خارجی، موازین روشن حقوق بین الملل 

و اصل برابری حاکمیت دولتها، مصمم است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در این راســتا و در واکنش به اتخاذ 
سیاســت های مخرب، تقابلی و غیرقابل توجیه از سوی رژیم انگلیس در تاریخ 
۳ بهمــن ماه و نیز قطعنامــه غیرقابل قبول اتحادیه اروپــا در تاریخ ۲۹ دی 
ماه  و مصوبه ۳ بهمن شــورای وزیران اتحادیه اروپا ناظر به وضع تحریم های 
جدید علیه برخی اشــخاص، نهادها و شــرکت های ایرانی، جمهوری اسالمی 
ایران فهرســت جدیدی از اشخاص و نهادهای تحریم شده اروپایی و انگلیسی 
را اعالم نموده است.  ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: 
این اشخاص، نهادها و شرکت ها وفق مصوبات مراجع ذیربط و به عنوان عمل 
متقابــل به دلیل اقدامــات عامدانه آنها در حمایت از تروریســم و گروه های 
تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب 
اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر ملت ایران گردیده 
است، تحت تحریم قرار گرفته اند. همچنین در اقدام اخیر، اهانت کنندگان به 

مقدسات اسالمی و قرآن کریم نیز تحریم شده اند.
کنعانــی در پایان تصریح کرد: وزارت امور خارجه همگام و همصدا با آحاد 
مردم، دولت، مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه، ضمن 
محکوم کردن قاطــع هرگونه اقدامات و اظهارات مداخلــه جویانه و مغایر با 
قواعد حقوق بین الملل، حمایت کامل خود را از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به عنوان نماد ارزش های مقدس و ملی ایران اســالمی و نیروی پیشــتاز در 
مبارزه با اشکال گوناگون تروریسم و افراطی گری اعالم مي دارد و در این مهم 

هیچگونه تردیدی به خود راه نخواهد داد.

تبادل نظر وزرای خارجه ایران و تانزانیا
حســین امیرعبداللهیان و راستروگومنا الورنس تکســا وزیر  امور خارجه 
تانزانیــا بعد از ظهر امروز درخصوص مســائل مورد عالقه دوجانبه و توســعه 

همکاری های مشترک گفت و گو تبادل نظر کردند.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در این 
گفــت و گــوی تلفنی،  ضمن تبریک انتصاب راســتروگومنا الورنس تکســا 
به عنوان وزیر امــور خارجه جدید تانزانیا، بر ضرورت توســعه همکاری های 

مشترک در عرصه های مختلف تاکید کرد. 
امیرعبداللهیــان افزود: خوشــبختانه دو کشــور در مجامــع بین المللی 
دیدگاه های مشــترکی دارند و همواره گسترش مناسبات دوجانبه به خصوص 

در عرصه های تجاری و اقتصادی در اولویت بوده است.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد: ما آمادگی 
داریم در مســیر توسعه و صنعتی شدن تانزانیا، دانش و تجربه خود را به ویژه 
در حوزه های دانش بنیان، کشاورزی، شیالت، سد سازی، آبخیزداری و آبیاری 

در اختیار این کشور قرار دهیم. 
راســتروگومنا الورنس تکسا نیز ضمن تشکر از ارسال پیام تبریک کتبی و 
شفاهی وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت انتصاب وی به عنوان وزیر امور 
خارجه جدید تانزانیا، توســعه همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف را 
خواستار شد. وی افزود: تانزانیا همکاری های دوجانبه را به ویژه در حوزه های 
تجاری و اقتصادی و همچنین برگزاری هر چه ســریع تر کمیسیون مشترک 

دو کشور در دستور کار خود دارد.

استراتژیک

پولیتیک

دیپلماسی

گروه سیاســی: صبح دیروز )جمعه( یک 
فرد مهاجم با اسلحه کالشــنیکف به سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد. فرد 
مهاجم که گفته مي شود با انگیزه های شخصی 
به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرده بود 
فورا دستگیر شــده است. بنا به روایت سفارت 
جمهــوری آذربایجــان ؛» حمله به  ســفارت 
جمهــوری آذربایجان در جمهوری اســالمی 
ایران در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ حدود ســاعت 
۸:۳۰ رخ داد.در این حادثه یک نفر با اســلحه 
کالشــینکف حمله کرد و»اورخان عسگروف« 
رئیس نیروهای محافظ ســفارت را کشت، دو 
محافظ سفارت نیز در جلوگیری از  این حمله 
زخمی شدند.وضعیت آنها رضایت بخش است.
جزییــات این حمله در حال حاضر در دســت 

بررسی است.«
این اتفاق با واکنش های گســترده ای روبرو 
بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در این راستا 
گفت: با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی 
کشــور، موضوع با اولویت و حساسیت باال در 
حال بررسی اســت تا ابعاد این اقدام و انگیزه 
ضارب مشخص شــود. وی همچنین گفت که 
اطالعات دقیقتر در این خصوص با تکمیل روند 

بررسی ها منتشر خواهد شد.
امیرعبداللهیــان و وحیدی وزرای خارجه و 
کشور با توجه به حادثه پیش آمده در سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران اهداف و انگیزه 
مهاجم مســلح را مورد بررســی قرار دادند. بر 
اساس شــواهد و مشــاهدات اولیه ، ضارب با 
انگیزه کامال شــخصی اقدام به تیراندازی کرده 
اســت. تدابیر امنیتی الزم برای ادامه فعالیت 
طبیعی ســفارت و دیپلمات هــای جمهوری 
آذربایجان در تهران اتخــاذ گردیده و اقدامات 
قضایی و امنیتی برای روشــن شــدن انگیزه 

شخصی ضارب در جریان است.
معاون سیاسی رییس  محمد جمشــیدی 
جمهور نیز در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشــت: »حادثه تلخ حمله به ســفارت کشور 
برادر و همسایه جمهوری آذربایجان را محکوم 

می کنیم.
آیت اهلل رئیسی بالفاصله پس از شنیدن این 
خبر ناگوار دســتور بررسی همه جانبه موضوع 
را صادر و مراتب تســلیت و همدردی خود را 
با دولت، ملت و بازماندگان دیپلمات جانباخته 
اعالم و برای مجروحان آرزوی شــفای عاجل 

کردند.«
توضیح پلیس و انگیزه شخصی

  ســردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت از 
دســتگیری فردی که صبح دیروز با سالح در 
حالیکه یکی از کارکنان ســفارت در حال ورود 
به سفارت بوده و به سفارت آذربایجان وارد شده 
بــود، خبر داد و گفت: ایــن فرد صبح دیروز با 
ورود به سفارت آذربایجان با سالح گرم اقدام به 
تیراندازی نموده که در این حادثه یک نفر کشته 
و دو نفر مجروح شدند.وی افزود: با سرعت عمل 
پلیس فرد مهاجم بالفاصله دستگیر و تحقیقات 
از وی ادامه دارد.بر اساس گزارش سایت پلیس، 
ســردار رحیمی با اشــاره به اینکه این فرد به 
همراه دو فرزند خردسال خود وارد سفارت شده 
است، عنوان کرد: در تحقیقات اولیه فرد مهاجم 
انگیزه خود را مشــکالت شخصی و خانوادگی 

اعالم کرده است.
در تحقیقات اولیه متهم مدعی شــده است 
که »فروردین ماه امســال همسرم به سفارت 
آذربایجان در تهــران مراجعه کرده و دیگر به 
منزل مراجعه نکرده است.« وی انگیزه خود از 

حمله به سفارت جمهوری آذربایجان را اینگونه 
بیان می کند که »در مراجعات مکرر به سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران هیچ پاسخی از 
آنها دریافت نمی کردم و تصور می کردم همسرم 
در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حاضر 
است و حاضر به دیدار با من نیست. امروز صبح 
تصمیم گرفتم با اسلحه کالشینکفی که از قبل 

تهیه کرده بودم به سفارت مراجعه کنم.«
مرکز رســانه قوه قضاییه با اعالم نشانه های 
بیشتر از انگیزه شخصی فرد مهاجم به سفارت 
آذربایجان بیان کرد:بررسی سوابق متهم نشان 
می دهد متهم در ۲۹ فروردین ۱4۰۱ شکایتی 
را مبنی بر مفقودی همســرش در ارومیه ثبت 

کرده است.همسر وی اهل باکو بوده است.
پرونده مفقودی پس از پیگیری و مشخص 
شدن اینکه همسر وی به جمهوری آذربایجان 
بازگشــته اســت در این موضوع خاص بسته 
می شــود و پس از آن، این فــرد موضوع را از 
وزارت خارجه و ســفارت جهــوری آذربایجان 
پیگیری می کرده است. در ابتدای سال همسر 
فــرد مهاجم با کمک دو نفــر دیگر از اعضای 
خانواده اش به جمهــوری آذربایجان می رود و 

دیگر برنمی گردد.
داد و قال باکو و آنکارا

خبرگــزاری ترند گزارش کــرده که وزارت 
خارجه آذربایجان ســیدعباس موسوی، سفیر 
ایران در باکو در پی حمله مسلحانه به سفارت 

این کشور در ایران را احضار کرد.
وزارت امور خارجه آذربایجان نیز با انتشــار 
بیانیه ای درباره حمله به ســفارت این کشور 
توضیحاتی داده و اشــاره کرده است که در این 
حادثه یک نفر با اسلحه کالشینکف حمله کرد 
و رییس حراســت ســفارت باکو را کشت، دو 
محافظ ســفارت نیز در جلوگیری از این حمله 
زخمی شدند. وضعیت آنها رضایت بخش است. 
ایــن وزارتخانه افزود: کمپیــن ضد جمهوری 
آذربایجان در ایران به حمله به ســفارت ما در 
تهــران کمک کرد و ایــران را به بی توجهی به 
درخواست های باکو برای افزایش امنیت سفارت 

ما در تهران، متهم می کنیم.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در 
بیانیه ای تکمیلی و پیش از انجام تحقیقات و 
روشن شدن ماهیت و جزئیات دقیق این اقدام 
مســلحانه، آن را »حمله تروریستی« دانست. 
همچنین الهام علی اف رئیس جمهوری و خانم 
مهربان علی اف معــاون اول رئیس جمهوری 
آذربایجان نیز در پیام های جداگانه مدعی شده 

اند که این اقدام مســلحانه، حمله تروریستی 
بوده است.

در بخشی از بیانیه وزارت خارجه جمهوری 
آذربایجــان آمده اســت این کشــور از تمام 
فرصت های موجود در مکانیســم بین المللی 
برای مشــخص شــدن هویت مســئوالن این 
اقدام مسلحانه و ابراز اطمینان از مجازات آنها، 

استفاده خواهد کرد.
این بیانیه مي افزاید: همچنین تمهیدات الزم 
برای تخلیه سفارت و انتقال کارکنان سفارت و 
خانواده های آنها بعد از وقوع حمله امروز اتخاذ 

شده است.
در بخشی از این بیانیه ادعا شده است: پیش 
تر هم تالش هایی برای تهدید هیات دیپلماتیک 
مــا در ایران صورت گرفته بود و ضرورت اتخاذ 
تمهیداتی برای جلوگیری از این دست حوادث 
و تضمیــن امنیت هیات دیپلماتیک جمهوری 
آذربایجان، بارها به طرف ایرانی یاداوری شــده 
بود.... ایران به عنوان کشــور میزبان ســفارتی 
که مــورد حمله قرار  گرفته اســت، بایدطبق 
کنوانســیون ژنــو اقدامات الزم بــرای امنیت 

سفارت و کارکنان آن را اتخاذ مي کرد.
»الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان نیز 
در بیانیه ای به این حمله واکنش نشــان داد و 
نوشت: »ما خواستار بررســی فوری این اقدام 
تروریســتی و مجازات تروریســت ها هستیم. 
حمله تروریستی به نمایندگی های دیپلماتیک 

غیرقابل قبول است.«
»آیخان حاجی زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری آذربایجــان نیز در مصاحبه 
با شــبکه خبری تــی آر تی ترکیــه، مدعی 
شد:معتقدیم که مسئولیت این حمله و حفاظت 

از سفارت، متوجه ایران است.
این ســخنگو همچنین از تخلیه سفارت و 
انتقال کارکنان سفارت به جمهوری آذربایجان 

خبر داد.
این مقام وزارت خارجه جمهوری آذربایجان 
مدعــی شــد: »درماه های اخیــر، فضای ضد 
جمهوری آذربایجان در رسانه های ایران به راه 
افتاده و فکر مي کنم همین فضا، باعث وقوع این 
حمله شده است. طرف ایرانی باید اقدامات الزم 

را در خصوص مهار چنین فضایی اتخاذ کند.«
یکی از اعضای پارلمــان آذربایجان هم در 
توییتی مدعی شــده که مــا بارها درخصوص 
تهدیــدات و ایدئولوژی های تروریســتی رو به 
رشد در منطقه و همچنین عواقب شان هشدار 

داده بودیم.

دفتر کمیســیونر حقوق بشر آذربایجان در 
پیامی توییتری ابراز امیدواری کرد که ایران به 
موضوع حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران 

رسیدگی نماید.
در واکنــش بــه ایــن حادثــه »مولــود 
چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه هم در توییتی 
ضمن محکوم کردن این حمله نوشته است که 
من حمله نابکار به سفارت آذربایجان در تهران 
را محکوم می کنم. امیــدوارم که خداوند برادر 
شــهیدمان را مورد مرحمت قرار دهد. من به 
اقوام وی و همچنین مردم آذربایجان تســلیت 
می گویم و امیدوارم که مجروحان به ســرعت 
بهبود پیدا کنند. آذربایجان هرگز تنها نیست.«

ترکیه  اوکتای« معاون رئیس جمهور  »فواد 
در پیام توئیتری ضمــن محکوم کردن حمله 
مسلحانه به ســفارتخانه آذربایجان در تهران، 
گفت: ترکیه همواره در کنــار آذربایجان قرار 
دارد. وی همچنین شــهادت مسئول امنیتی 
سفارت آذربایجان را به خانواده وی و مردم این 
کشور تســلیت گفت و برای مجروجین شفای 

عاجل مسئلت کرد.
در ادامــه واکنش ها به حمله مســلحانه به 
سفارت باکو در تهران،  ماریا زاخارووا سخنگوی 
وزارت خارجه روســیه هــم در کانال تلگرامی 
خود با اشاره به اینکه بعدا اظهارنظر با جزئیات  
بیشتری در این زمینه خواهیم داشت، نوشت: 
ما از حمله ای دیگر به سفارت آذربایجان - که 
در آن یک مامور امنیتی جان باخت - شــوکه 
شــده ایم. ما به همتایان آذربایجانی تســلیت 

می گوییم و حمایت خود را ابراز می داریم.
ســخنگوی وزارت خارجــه اوکراین نیز با 
انتشار توییتی در واکنش به حمله صبح امروز 
به سفارت آذربایجان در تهران نوشت: اوکراین 
قویا حمله امروز به سفارت آذربایجان در تهران 
- که باعث کشته شدن یکی از پرسنل امنیتی 
و مجروح شــدن چندتن دیگر از آن ها شد - را 
محکوم می کنیم. ما به عزیزان قربانی صمیمانه 
تســلیت می گوییم و بهبودی ســریع را برای 

مجروحان آرزومندیم.
جورج دیک سفیر اسرائیل در آذربایجان نیز 
در توئیتی نوشت: سفارت اسرائیل در این زمان 

سخت با مردم آذربایجان همبستگی مي کند.
تخلیه عجوالنه سفارت در تهران

به گزارش ترنــد آذربایجان، آیخان حاجی 
زاده، رئیــس اداره مطبوعاتــی وزارت امــور 
خارجه جمهوری آذربایجــان در گفت وگو با 
»تی آر تی هابر« گفته ما این حمله شــنیع را 

به شــدیدترین وجه ممکن محکوم مي کنیم. 
ما فکر نمي کنیم حمله به ســفارت آذربایجان 
در ایران به دالیل شــخصی انجام شده باشد. 
مسئولیت این حمله بر عهده طرف ایرانی است.
ما از دولت ایران مي خواهیم که اقدامات الزم را 

برای شناسایی متجاوز انجام دهد.
وی افزود: »هر کشــوری مســئول تامین 
امنیت سفارت ها در کشــور خود است. دولت 
آذربایجان قصد دارد به زودی ســفارت خود را 

در تهران تخلیه کند.«
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به نقل از 
وزارت خارجه آذربایجان مدعی شد این کشور 

در حال تخلیه سفارت خود در تهران است.
ایــن تحــوالت در حالــی رخ مي دهد که 
جمهوری آذربایجان به دنبال افتتاح ســفارت 
خود در ســرزمین های اشــغالی است. به این 
ترتیب جمهوری آذربایجان اولین کشــوری با 
اکثریت مسلمان شیعه است که یک نمایندگی 
دیپلماتیک در ســرزمین های اشــغالی افتتاح 
می کند. در همین راستا چند هفته گذشته الهام 
علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان طی 
فرمانی »مختار محمدوف« را به عنوان ســفیر 
باکو در تــل آویو تعیین کرد. بنــا به گزارش 
روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« سفارت 
جدید جمهوری آذربایجان از چند ماه پیش در 
حال ساخت بوده و مقر آن قرار است در تل آویو 

باشد.
تکذیب ارتباط ضارب 

با ارگان های نظامی ایران
ســپاهی بودن عامــل حمله به ســفارت 
آذربایجان تکذیب شد.به گزارش رکنا، در حالی 
که عده ای در برخی کانال های تلگرامی مدعی 
شده بودند که فرد مهاجم به سفارت آذربایجان 
نظامــی یا ســپاهی بوده اســت، دکتر محمد 
شهریاری سرپرست دادســرای جنایی تهران 
در گفتگو بــا خبرنگار رکنا این خبر را تکذیب 
کرد.همچنین یک منبع آگاه به خبرنگار رکنا 
اعالم کرد که این فرد اهل ارومیه بوده اســت. 
دکتر محمد شــهریاری سرپرســت دادسرای 
جنایی تهران در شــرح جزئیــات این خبر به 
خبرنگار رکنا گفت:»حسب اظهارات اولیه اخذ 
شده از متهم مشخص شــد که او فرودین ماه 
امسال فقدان همســرش را به مراجع انتظامی 
و قضایی اعالم کرده بود.بــا توجه به اینکه به 
این نتیجه رســیده بود همسرش قصد سفر به 
ســمت مرز آذربایجان را دارد، متصور شده بود 
که سفارت برای پیگیری موضوع سفر همسرش 
بــا او همکاری الزم را ندارد.انگیزه او برای ورود 
به سفارت کامال شخصی بود.« یک خانم جوان 
که شاهد عینی ماجراست در گفتگو با خبرنگار 
رکنا گفت: با سر و صدای زیاد وارد کوچه شدیم 
و متوجه شدیم که راننده یک پراید سبز چندین 
بار با خودرو به ماشــین ســفارت و در ورودی 
سفارت کوبید.سپس از خودرو پیاده شد و روی 
خودرو سفارت نفت ریخت و قصد داشت آن را 
آتش بزند که لبــاس خودش هم آتش گرفت. 
دختر حدودا ۱4 ساله و پسر خردسالش داخل 
ماشین بودند و وحشت زده گریه مي کردند که 
مرد مهاجم با اسلحه وارد سفارت شد و اقدام به 
تیراندازی کرد.به سرباز نگهبان سفارت گفت: 
تو کنار برو تا کاری با تو نداشته باشم. بعد وارد 
شد و تیراندازی کرد.دوباره بیرون آمد و خشاب 
اسلحه را پر کرد و باز داخل رفت و چند تیر زد. 
بعد بیرون آمد و اسلحه را پرتاب کرد و گوشه 
ای نشست تا ماموران پلیس از راه رسیدند و او 

را بازداشت کردند.

ضارب در جست وجوی همسرش دست به کالشنیکف برد

حمله به سفارت آذربایجان در تهران
باکو مدعی طراحی حمله »تروریستی« شد

رویترز گزارش داد

بندبازی نخست  وزیر عراق در ماجرای انتقال ارز به ایران

رویترز نوشــت: نخست وزیر عراق تحت فشار 
واشــنگتن برای جلوگیری از جریان انتقال دالر 
به ایران، نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم را برای 
مبارزه با فروشــندگان ارز که دالر را به جمهوری 
اســالمی قاچاق مي کنند، اعزام کرد. یورش های 
روز شنبه در بغداد، نخستین آزمون نخست وزیر 
محمد السودانی است که در ماه اکتبر پس از یک 
سال بن بست سیاسی به قدرت رسید و اکنون باید 

مسیر دیپلماتیک ظریفی را طی کند.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«؛ در 
ادامه این مطب آمده اســت: بانک مرکزی آمریکا 
در ماه نوامبر کنترل های شدیدتری را بر معامالت 
بین المللی دالر توســط بانک هــای تجاری عراق 
اعمال کرد. این اقدام به منظور توقف انتقال دالر 
به ایران و اعمال فشار بیشتر همراه با تحریم های 

آمریکا بر ســر برنامه هسته ای تهران انجام شد و 
تهران را در تامین دالر با مشکل مواجه کرد.

عقیل الفتالوی، نماینده شیعه مجلس عراق، 
واشــنگتن را به استفاده عمدی از مقررات جدید 
به عنوان یک ســالح سیاسی متهم کرد. او گفت: 
»آمریکایی ها از محدودیت های ســفت و سخت 
نقــل و انتقال دالر به عنوان پیام هشــداردهنده 
به نخســت وزیر سودانی اســتفاده مي کنند تا با 
منافع آمریکا همراه باشد. پیام آمریکا در واقع این 
است که فعالیت علیه منافع ما می تواند منجر به 

سرنگونی دولت شما شود«.
یک مقام ارشد بانکی گفت که ایاالت متحده 
پیام روشنی به مقامات عراقی ارسال کرد: قوانین 
جدید را رعایت کنید وگرنه بانک مرکزی عراق با 

جریمه مواجه خواهد شد.

سودانی متکی به نظر مثبت واشنگتن جهت 
حصول اطمینان از تداوم دسترسی به درآمدهای 
نفتی و منابع مالی کشــورش است. او همچنین 
برای مبارزه با شــبه نظامیــان داعش به کمک 

واشنگتن نیاز دارد.
ایــن درحالیســت که ســودانی بــا حمایت 
شــبه نظامیان قدرتمند و تحت حمایت تهران به 
قدرت رســید، بنابراین نمی تواند ایران را از خود 
دور کند. به گفته احمد یونس، تحلیلگر سیاسی 
مستقر در بغداد، نخست وزیر عراق با چالشی درهم 
تنیده در مورد چگونگی سیاست ورزی متوازن با 
دو دشمن قدیمی یعنی واشنگتن و تهران، است 
که در عین حال دوستان عراق هستند. انجام این 
کار بسیار سخت است و السودانی در حال عبور از 

طنابی بسیار نازک است.«
تهران برای تثبیت اقتصــاد خود به دالر نیاز 
دارد، زیــرا تحریم های آمریکا از ســال ۲۰۱۸ و 
خروج ناگهانی آمریکا از برجام، بســیار تشــدید 
شــد. ریال ایران از ۱6 سپتامبر، حدود ۳۰ درصد 
ارزش خود را از دســت داده است. برای سال ها، 
ایران از شرکت های کاغذی از عراق تا ترکیه برای 
به دســت آوردن دالرهای مورد نیــاز خود برای 
معامالت بین المللی و تامین مالی نمایندگان خود 

در سراسر خاورمیانه استفاده کرده است.

دو مشاور بانک های خصوصی عراق که به طور 
منظم در جلسات بانک مرکزی شرکت می کنند 
و نخواستند نامشــان فاش شود، گفتند که ایران 
حــدود ۱۰۰ میلیون دالر در ماه از تاجران عراقی 

دریافت می کند.
مقامات امنیتی تحت نظر نخســت وزیر عراق 
مي گویند که »شواهد روشــنی« دارند مبنی بر 
اینکه قاچاقچیان به ویژه از اواســط ژانویه مقادیر 
زیــادی دالر از بازارهای ارز بغــداد مي خرند و از 
طریق گذرگاه های مرزی به ایران قاچاق مي کنند.

یک ســرهنگ پلیس مرزی عراق مستقر در 
گــذرگاه شــلمچه در نزدیکی جنــوب می گوید 
ده هــا قاچاقچــی، دالر را از بازارهــای ارز بغداد 
مي خرند و از طریق کوله پشــتی مدرسه ای آن 
را منتقل مي کنند، ســپس آن هــا را با قرار دادن 
در خودروهای دودیفرانسیل به مرز بصره مي برند.

هزینه اقتصادی
بر اســاس محدودیت های جدیــد، بانک های 
عراقــی باید از یــک پلتفرم آنالین بــرای اعالم 
تراکنش های خود استفاده کنند و جزئیات مربوط 
به فرســتنده و ذینفعان را فــاش کنند. مقامات 
ایاالت متحده مي توانند به درخواست های انتقال 
ارزی مشــکوک اعتراض کنند. نبیل المرسومی، 
استاد اقتصاد در دانشگاه بصره، می گوید سیستم 

جدید سرعت معامالت دالر را کاهش داده است.
تدابیر مبــارزه با قاچاق کاال نیــز حفره ای را 
در امور مالی عمومی ایجاد کرده اســت. به گفته 
مقامات بانکی، بانک هایی که از ثبت نام در پلتفرم 
آنالیــن خــودداری کردند، برای خریــد دالر به 
بازارهای آزاد بغداد متوسل شده و به دلیل پیشی 
گرفتن تقاضا از عرضه، باعث کمبود دالر در بازار 

شدند.
در همین حال قیمت کاالهای مصرفی افزایش 
یافته و پول عراق تضعیف شده است. این مسئله، 
احساسات ضد آمریکایی را در میان سیاستمداران 
در عراق عمیق تر کرده اســت، عراقی که تقریباً 
۲۰ سال پس از تهاجم به رهبری ایاالت متحده و 

سرنگونی صدام حسین بی ثبات است.
جمعه الحلفــی یک دالل ارز در بازار می گوید 
دینار عــراق دارد قربانی عرضــه دالر به ایران و 

سوریه مي شود.
دینار عراق قبل از محدودیت های جدید نقل و 
انتقال، در برابر دالر ۱4۷۰ دینار فروخته می شد 
اما در ماه دســامبر به حدود ۱6۲۰ دینار در هر 
دالر قبل از شــروع سرکوب در آخر هفته کاهش 
یافت. خبرگزاری دولتی عراق روز دوشــنبه اعالم 
کرد که نخســت وزیر عراق پس از کاهش ارزش 

دینار، رئیس بانک مرکزی را تغییر داد.

Danny Citrinowicz مدیر اسبق میز ایران در اداره 
تحلیل و پژوهش نهاد اطالعات دفاعی اسرائیل در وبسایت 
اندیشکده »شورای آتالنتیک« نوشت: بالفاصله پس از ورود 
بنیامین نتانیاهو به نخســت وزیری برای ششــمین بار در 
تاریخ، دولت وی اعالم کرد که هدف آنها تمرکز بر هر جنبه 

از تهدید ایران بوده و برنامه هسته ای در راس قرار دارد.
به گــزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: از 
اظهارات و اقدامــات نتانیاهو - مانند فرســتادن ران درمر، 
وزیر امور اســتراتژیک به واشنگتن در ۹ ژانویه - واضح است 
که نخســت وزیر رویه خود را در مــورد پرونده ایران تغییر 
نداده اســت. نتانیاهو قصد دارد به مخالفت با هرگونه توافق 
هســته ای با تهران ادامه دهد و همچنیــن همچنان تاکید 
می کند که اســرائیل در خنثی کردن برنامه های ایران برای 

ساخت زرادخانه هسته ای تردید نخواهد کرد. در این زمینه، 
به نظر می رســد نتانیاهو عمدتاً بر تقویت روابط اسرائیل با 
ایاالت متحده متمرکز شده و در نتیجه قدرت های جهانی و 
منطقه ای را برای افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر تهران 
بســیج می کند. با این حال، کاری که چند سال پیش برای 
نتانیاهو سخت بود، به دالیل متعدد در حال تبدیل شدن به 
یک کار تقریبا غیرممکن در فضای بین المللی کنونی است. 
بزرگترین مشکلی که نتانیاهو امروز با آن مواجه است، همراه 
کردن دولت جو بایدن است. اگرچه دو دولت در مورد تهدید 
ایران اشتراک نظر داشته و بایدن قباًل متعهد شده که درباره 
حمله به ایران »به عنوان آخرین راه حل« تردید نکند، اما در 
عمل، شکاف عمیقی بین اســرائیل و ایاالت متحده در این 

موضوع وجود دارد.

اعضای کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا با آشکارتر 
کردن هراس خود از ناکامــی غرب در اوکراین و همچنین 
تقویــت جبهه جهانی ضدغربی ادعا هــا و اتهاماتی را علیه 
روسیه ، چین و ایران مطرح کردند. به گزارش ایرنا به نقل از 
تارنمای هیل، سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه پنجشنبه 
به وقت محلی در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان وزارت 
خارجه، دفاع و آژانس توســعه بین الملل آمریکا گفتند که 
تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی کافی نیست. تد 
کروز سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس هم دولت بایدن را 
به ضعیف بودن در برابر ایران متهم کرد. باب منندز سناتور 
دموکرات نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت: 
ما باید به هر روشی که می توانیم سر مار را قطع کنیم. یعنی 
این که هســته داخلی روسیه را مستقیما تحریم کنیم. اما 

معنای دیگر آن این است که کسانی را که در جنگ ناعادالنه 
و غیرمقدس به روســیه کمک می کنند، تحریم کنیم. وی 
بــا طرح ایــن ادعا که چین در حمایت از روســیه پشــت 
شــرکت های تابعه خود پنهان شده است، افزود: در نهایت، 
چین نمی تواند مصونیت داشــته باشد و با تبعات اقداماتش 
مواجه نشود. جیمز ریش سناتور جمهوریخواه ایالت آیداهو 
و عضو ارشــد کمیته روابط خارجی سنا در تایید اظهارات 
منندز گفت: به نظر می رســد که چین در کمال مصونیت 
عمل می کند و ما باید در این رابطه تحریم هایی وضع کنیم. 
ریش و ســایر اعضای کمیته روابط خارجی سنا از تصمیم 
دولت بایدن برای ارسال تانک های پیشرفته آبرامز به اوکراین 
اســتقبال کردند اما ریش و برایان شاتس سناتور دموکرات 

هاوایی گفتند که این تصمیم بسیار دیر اتخاذ شد.
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