
 کمک رسانی ناو کره جنوبی به لنج 
حامل سوخت ایرانی

وزارت دفللاع کره جنوبی اعللام کرد که واحد ضد 
دزدان دریایی این کشللور به یک لنج ایرانی که در 
دریای عمان بدون سوخت مانده بود کمک رسانی 

کرده است.
براسللاس گزارش روزنامه هرالللد کره، لنج کوچک 
50 تنللی السللهیل حامل نفت دو هفتلله پیش در 
روز 18 ژانویلله بندر ایران را تللرک کرده بود و به 
دلیل کمبود سللوخت در دریا متوقف شده بود که 
نللاو »چئونگ هائه« سللیگنالهای کمک خدمه این 

شناور را دریافت کرده است.
ایللن گزارش گفتلله، این نللاو کره ای بلله این لنج 
کمک رسللانی کرده و سللوخت و غذا به آن تحویل 
داده است تا با امنیت به ایران بازگردد. وزارت دفاع 
کره جنوبی گفته اسللت که این اتفاق را به سفارت 
ایران در سللئول اطاع داده و سللفارت ایران نیز از 

این اقدام قدردانی کرده است.  صداوسیما 

 ابراز تمایل تلویحی هند 
برای میانجیگری میان ایران-آمریکا

سللروزیر ایالت اوتار پرادش و یکی از اعضای حزب 
حاکللم هند ضمللن تأکید بللر اینکه دیگللر دوران 
میانجیگری آمریکا در موضوعات جهان به سرآمده، 
گفت که جهان معتقد اسللت هنللد می تواند بعنوان 
میانجی میان ایران و آمریکا ایفای نقش کند.یوگی 
آدیتیانات ادامه داد: پیشتر، وقتی کشورهای کوچک 
در خصوص مسائل مختلف دچار اختاف می شدند، 

آمریکا وارد عمل می شد.   باشگاه خبرنگاران 

اخبار

توضیح سفیر سویس درباره مکانیزم جدید برای انتقال دارو 
سفیر سوئیس در تهران در کنفرانس خبری که در محل سفارت برگزار 
شد درباره مکانیزم جدید تجاری انتقال دارو گفت: هدف ترتیبات فراهم 

شده انسان دوستانه توسط سوئیس حصول اطمینان از این است که صادر 
کنندگان مستقر در سوئیس در حوزه دارویی پزشکی و مواد غذایی بتوانند 

به صادرات خود به ایران ادامه دهند.
مارکوس الیتنر گفت: با ایجاد چنین کانالی سللوئیس سهم مهمی خواهد داشت در 
اینکه مردم ایران از واردات دارو و مواد غذایی منتفع شوند. از این می توان به عنوان 

نشانه سیاسی هم یاد کرد. 
الیتنللر با بیان اینکه  مواد دارویی و غذایللی از تحریم ها معاف بودند، افزود: با آغاز 
مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران، تمایل شللرکت ها برای پرداخت و کار با ایران 

سخت شد و روش های پرداخت پیچیده شد.  ایرنا

پاکستان مانع جنگ بین ایران و عربستان شد
نخسللت وزیر پاکستان در مصاحبه ای به تشللریح تاش های این کشور برای 

مهار تنش بین ایران و عربستان پرداخت.
عمللران خان در رابطه با درخواسللت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از 
پاکسللتان برای میانجیگری بین ایران و کشللورهای حوزه خلیج فارس نیز 

گفت: پس از حمله به تاسیسللات نفتی عربستان سعودی وظیفه مان را انجام 
داده و بللا مقامات این کشللور، ایران و آمریکا دیدار و گفت وگللو کردیم. اما در این 
موضللوع ما نیاز به یک راهکار پایدار داریم. هم اکنللون تنش موجود در منطقه در 
سللطح باال قللرار دارد، اما فکر می کنم که از وقوع یللک جنگ در منطقه جلوگیری 

کردیم. چون در دوره ای احتمال بروز جنگ وجود داشت.
نخسللت وزیر پاکسللتان تصریح کرد: ما فکر می کنیم کلله از وقوع یک درگیری در 

منطقه جلوگیری کردیم.  فارس 

استقبال ایران از انتخاب توفیق عالوی 
سخنگوی وزارت خارجه ایران از انتخاب توفیق عاوی به عنوان نخست وزیر 

جدید عراق استقبال کرد.
سللید عباس موسوی اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران در راستای ادامه 
حمایت های خود از استقال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تحکیم مبانی 

دموکرسللی درعراق و نیز درخواسللت مشللروع دولت و ملت عراق برای خروج 
نیروهای آمریکایی از خاک آن کشور، از انتخاب جناب آقای محمد توفیق عاوی به 
عنوان نخسللت وزیر جدید این کشور استقبال می کند و ضمن آرزوی موفقیت برای 
ایشللان، امیدوار است که وی بتواند با تشکیل دولت جدید، خواسته های بحق مردم 
و مرجعیللت عالی دینی این کشللور را برای ایجاد یک عللراق باثبات و دارای جایگاه 
مهم منطقه ای تحقق بخشد. برهم صالح رئیس جمهور عراق محمد عاوی را مأمور 

تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.  مهر

ژنرال "لئونید گریگوریویچ ایواشللوف" یکی از شللخصیت های برجسللته 
نظامی و اجتماعی اتحاد جماهیر شللوروی )سابق( و روسیه کنونی است. 
وی کارشللناس در عرصه مسللائل ژئوپولیتیک، مدیریت مناقشات، روابط 
بین الملل و تاریخ نظامی است. این ژنرال روس که دارای مدرک دکترای 

تاریخ است ریاست آکادمی منازعات ژئوپولیتیکی را نیز به عهده دارد.
ایواشوف استاد دانشکده روزنامه نگاری بین المللی در دانشگاه دولتی روابط 
بین الملل مسللکو وعضو اتحادیه نویسندگان روسیه است. وی پیش از این 
رئیللس اداره اصلللی همکاری های نظامی بین المللی وزارت دفاع روسللیه 

2001 لل 1996 بوده است.
این ژنرال روس در مصاحبه با تسنیم، با ابراز تأسف نسبت به شهادت سردار 
قاسم سلیمانی علت ترور وی را شکست آمریکا در برابر چنین فرماندهان 

برجسته ای در عرصه مبارزه با تروریسم در منطقه ارزیابی کرد.

 پ�س از ترور س�ردار س�لیمانی که ب�ا دس�تور ترامپ صورت 
گرفت، س�پاه پاس�داران اقدام به انتقام موش�کی ک�رد و پایگاه 
عی�ن االس�د آمریکا در ع�راق را هدف قرار داد. آمری�کا در ابتدا 
به دلیل جلوگیری از آبروریزی از تلفات خود خبری منتش�ر نکرد 
ولی به تدریج رس�انه های آمریکایی و پنتاگ�ون از میزان تلفات و 
خس�ارات گزارش هایی منتش�ر کرده اند، تأثیر این اقدام ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ایللران در واقع به عملی تجاوزکارانه پاسللخ داد و این دقیقاً تجاوز نظامی 
از سللوی آمریکا بود. این اقدام درسللتی بود، در عین حال ایران بسللیار 
انسان دوسللتانه عمللل کرد و چنان ضربلله ای وارد کرد تا تلفات انسللانی 
کمترین میزان ممکن باشللد، یعنی حمللله تافی جویانه به تجاوز آمریکا 
منجر به تلفات زیادی نشللود. به اعتقاد من، این یک اقدام بسللیار انسانی 
و درسللت اسللت. ایران با این اقدام الگویی برای سللایر کشورها، از جمله 
کشللورهای خاورمیانه بزرگ قرار داد که الزم اسللت تصمیم سازمان ملل 
و شللورای امنیت را رعایت کنند که در آن نوشللته شده "هر کشور عضو 
سازمان ملل حق دفاع فردی و جمعی را دارد" و این یک اقدام برای دفاع 
شللخصی بود، بدیللن ترتیب همه چیز در این رابطه درسللت بود. البته از 
دسللت دادن این ژنرال برجسته )سردار قاسم سلیمانی( جای تأسف دارد 

که من شخصاً او را می شناختم.

 برای�ان هوک نماینده آمری�کا در امور ایران اخی�راً اعالم کرده 
فرمانده جدید سپاه قدس را نیز ترور خواهد کرد، این نمونه واضح 
و علنی تروریس�م دولتی اس�ت، چرا آمریکا که 19 س�ال است در 
منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم در عراق و افغانستان حضور دارد 
تصمیم به حذف فرماندهان واقعی مبارزه با تروریسم گرفته است؟

اوالً، نخسللت آمریکایی ها و سللپس اسللرائیل، منشللور سللازمان ملل و 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کنند. آنها این ضوابط 
را نقض می کنند زیرا می خواهند به قیمت ترسللاندن و توان نظامی، سلطه 
جهانی داشللته باشللند. آنها می خواهند همه را مرعللوب کنند و اقدامات 
بسیاری را انجام داده اند تا اروپا تحت کنترل آنها قرار داشته باشد و بخش 
آمریکای التین و آسیای جنوب شرقی محافظت شود. اما هدف اصلی فقط 
تمایل برای حفظ سلللطه جهانی آنها است، حاکمیت پول، قدرت نیروی 
نظامللی، و با وجود ایْن امللروزه آمریکایی ها تنها یللک متحد دارند و آن 

اسرائیل است که از سیاست تروریسم دولتی حمایت می کند.
ما شللاهد هسللتیم که اروپا و سایر کشللورها، پس از حمله تافی جویانه 
جمهوری اسللامی ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا، دیگر بدون چون وچرا 

از آمریللکا پیروی نمی کنند، بدین ترتیللب ایران در این قضیه یک الگو از 
خللود باقی گذاشللت. و این که چللرا آمریکا فرماندهان مؤثللر در مبارزه با 
تروریسم را ترور می کند، باید گفت برای اینکه آنها در عرصه شعور نظامی 

و هنر نظامی در برابر فرماندهانی مانند "قاسم سلیمانی" بازنده هستند.
این دقیقاً سللپاه قدس بود که ابتدا به دولت سللوریه کمک کرد، روسللیه 
بعداً وارد عمل شللد. ژنرال قاسم سلیمانی اقدامات بسیاری را انجام داد تا 
اطمینان حاصل کند که سوریه حاکمیت خود و توان دفاعی خود را حفظ 
می کنللد، به همین دلیللل، آنها )آمریکایی ها( سللعی می کنند تا از طریق 

غیرقانونی چنین فرماندهان صالح و مؤثری را از سر راه بردارند.

 پرس�تیژ و هیمن�ه آمریکا پ�س از حمله ایران ب�ه پایگاه عین 
االس�د زیر سؤال رفت زیرا 70 سال از آخرین حمله یک کشور به 
پایگاه آمریکا می گذرد. به نظر شما آیا پس از حمله موشکی ایران 

به عین االسد آیا آمریکا دیگر وجهه جهانی قبلی خود را دارد؟
ایللن هیمنه در تمامی جهللات در حال فرو ریختن اسللت. اعتبار آمریکا 
به خاطر ترس سللایر کشورها رشد نمی کند. آمریکایی ها فقط با ترساندن، 
با کمک تروریسللم و قدرت نظامی می توانند بین ملل و کشللورهای دیگر 
حمایت به دسللت آورند، بنابراین، من معتقدم کلله اعتبار آمریکایی ها در 
خاورمیانه و در سراسللر جهان پس از حمات تافی جویانه ایران به شدت 
کاهللش یافته اسللت و اکنون حتی شللاهد هسللتیم که پنتاگللون نیز از 

غیرقانونی بودن دستورات دونالد ترامپ صحبت می کند.
بنابرایللن، اقتللدار و هیمنه آمریکا فللرو خواهد ریخت، البته این مسللئله 
بللرای جهان خطرنللاک خواهد بود، چللرا که آمریکایی ها بللرای اینکه از 
جایگاه نخسللت در جهان و سلللطه جهانی کنار نروند، ممکن است به هر 
ماجراجویی و هر اقدام تحریک آمیز و هر اقدام نقض کننده منشور سازمان 

ملل دست بزنند که الزم است برای چنین مسئله ای آمادگی داشت.
اما ایران در پاسللخ به اظهارات آمریکایی ها که فرمانده بعدی سپاه قدس 
را نیز ترور خواهند کرد، باید به شللورای امنیت سازمان ملل مراجعه کند 
و هشللدار دهد که تمامی اقدامات الزم بللرای احقاق حق دفاع جمعی یا 

فردی از خود را انجام خواهد داد.

 پس از اقدام ناجوانمردانه آمریکا در ترور س�ردار س�لیمانی و 
ابومهدی المهندس معاون حشد ش�عبی عراق پارلمان این کشور 
قانون اخ�راج نیروهای بیگان�ه را تصویب کرد، چق�در این اقدام 
پارلم�ان را در بیرون راندن نیروه�ای نظامی آمریکا از عراق مؤثر 

می دانید؟
آمریکایی ها پاسخ داده اند که قصد خارج شدن از عراق را ندارند، به همین 
دلیل  اکنون الزم اسللت بر اسللاس تصمیم پارلمان عراق عمل شود، الزم 
اسللت تا اقدامات فعال دیپلماتیک و سیاسللی صللورت بگیرد، نه تنها باید 
چنین تصمیمی گرفته شللود، بلکه آن را به همه کشورها باید انتقال داد. 
باید از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت و این مسئله را در 
شورای امنیت مطرح کرد تا دو اصل منشور سازمان ملل رعایت شود. این 
حق کشور عراق است و اکنون باید این سؤال را مطرح کرد که آیا ایاالت 

متحده آمریکا، جمهوری عراق را یک کشور مستقل می داند یا خیر.
دولت عراق باید در پاسللخ به خواسللته های ترامپ درباره پرداخت هزینه 
زیرسللاخت های ایجادشده، خسللارت هایی را که تجاوز نظامی آنها به این 
کشللور وارد کرده به ایللاالت متحده یادآور کند. آنهللا )آمریکایی ها( یک 
کشللور نسللبتاً باثبات را نابود کرده اند. باید صورت حساب این خسارات را 

به آنها ارائه داد.

ژنرال روس:
آمریکا در برابر فرماندهانی مانند قاسم سلیمانی بازنده است

گزارش

در حالی امروز قرار اسللت مسئول جدید سیاست خارجی 
اتحادیلله اروپللا به تهللران بیاید و بللا مقامات کشللورمان 
بلله رایزنی بپللردازد که 3کشللوراروپایی به جللای اجرای 
تعهداتشان مکانیسم ماشه را فعال کردند و بیش از گذشته 
در همراهی با سیاست های مغرضانه آمریکا علیه ملت ایران 
بر طبل رسللوایی خود کوبیدند؛ حال در چنین شللرایطی 
وقتی اروپا حاضللر به اجرای هیچ کدام از تعهدات برجامی 
خود نیست، این سوال مطرح می شود این سفر بر چه مبنا 
و دلیلی صورت گرفته و چرا باید آقای بورل به تهران سفر 

و با مقامات کشورمان رایزنی کند؟
نکتلله جالب توجه اینکلله اتحادیه اروپللا در بیانیه خود از 
رایزنللی پیرامللون تحوالت منطقه خبر داده اسللت که بعد 
ترور و به شهادت سردار سلیمانی از سوی آمریکای خبیث، 
آنها مواضعی همچون مواضللع آمریکایی ها را اتخاذ کردند 
و نشللان دادند در دشمنی علیه ملت ایران از سیاست های 

واشنگتن پیروی می کنند.
از سللویی دیگللر گفت وگللو پیرامون برجامی کلله به گفته 
مقامات کشللورمان اروپا حتی یک درصد از آن را نیز اجرا 
نکرده اسللت چه معنا و دلیلی دارد؟ بطورحتم آقای بورل 
برای اجرای تعهدات به ایران سفر نمی کند، به نظر می رسد 
تاش برای تحمیل شللرایط و خواست آمریکا برای آوردن 
تهللران پللای میز مذاکره موشللکی و تللوان دفاعی یکی از 

اهداف شوم این سفر باشد! 
اتحادیه اروپا با صدور یک بیانیه درباره سفر مسئول سیاست 
خارجللی این اتحادیه به تهللران، از رایزنی او با رئیس جمهور، 

رئیس مجلس شورای اسامی و وزیر خارجه ایران درباره برجام 
و تحوالت منطقه خبر داده اسللت. به گفته دفتر بورل، وزرای 
خارجلله اتحادیه اروپا به او برای انجام مذاکرات دیپلماتیک با 
شرکای منطقه ای، کاستن از تنش ها و تاش برای حصول به 

راه حل های سیاسی ماموریت و اختیار مهمی داده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اسللت: سللفر )بورل به 
تهران( همچنین فرصتی برای تاکید بر تعهد قوی اتحادیه 
اروپللا به حفظ برجللام و صحبت درباره روابللط دوجانبه و 

همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران خواهد بود.
در این اطاعیه آمده اسللت: سللفر بورل فرصتللی را برای 
گفت وگللو درباره تحوالت اخیر در منطقلله فراهم می کند. 
مسللئول سیاسللت خارجی اتحادیه اروپا از سللوی وزیران 
خارجه کشورهای عضو اتحادیه موظف شده است که برای 
کاهللش تنش ها و یافتن راه حل های سیاسللی برای بحران 

کنونی با بازیگران منطقه ای وارد گفت وگو شود.
اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه خود آورده است: این سفر 

پس از سللفر جوزپ بورل به اردن در روز دوم فوریه انجام 
خواهد شللد. او در اردن با پادشللاه و وزیر امورخارجه این 

کشور دیدار می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این سفر، عاوه براین فرصتی 
اسللت برای ارسللال پیام تعهد جدی اتحادیه اروپا بر حفظ 
برنامه جامع اقدام مشللترک )برجام( و رایزنی درباره روابط 

دوجانبه و همکاری ها میان ایران و اتحادیه اروپا.
در حالی این سللفر انجام خواهد شللد که سه کشور اروپایی 
طللرف ایران در توافق هسللته ای، پللس از گام های تهران در 
کاهش تعهدات هسته ای، تصمیم به فعال کردن مکانیزم ماشه 
گرفتند؛ اروپایی ها در شللرایطی برخاف روح و متن برجام، 
مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کرده اند که طی 22 ماهی 
که از خروج آمریکا از برجام می گذرد علی رغم وعده های خود 
به ایران، هیچ اقدام ملموسی را برای تضمین منافع برجامی 
ما انجام نداده اند؛ در این زمینه مشللخصا باید به 11 تعهدی 
اشللاره کرد که اروپایی ها چند روز بعد از 18 اردیبهشت 9۷ 
)روز خللروج آمریکا از برجام( طی جلسلله ای به ایران دادند؛ 
یللازده تعهدی که محور های اصلی آن شللامل »فروش نفت 
ایران«، »بازگشللت پول نفت ایران«، سرمایه گذاری در ایران، 
حمل و نقل، »هوانوردی« و »کشتیرانی« بود. یازده تعهدی 
کلله به گفته »ظریف« اگر عملیاتی شللود، تازه مقدمه ای بر 
اجرای اینسللتکس محسوب می شللود؛ اما حاال که 22 ماه از 
وعده اروپایی ها می گذرد نه تنها خبری از اجرایی شللدن آن 
11 تعهد نیست، بلکه اروپایی ها با وقاحت، مکانیسم ماشه را 

نیز علیه ایران فعال کرده اند.
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محکوم کردن ترور سلیمانی اولین مطالبه از بورل 
تحوالت منطقه و برجام محورهای سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران مطرح شده:


