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گـــزارش

رئيس سازمان انرژی اتمی گفت: قطعنامه ای پيش نويس 
كردند و مطالبی آوردند كه خودشــان می دانند صحت 
ندارد و از طرف جمهوری اســالمی هم مردود اســت. 
ايران برای پيشبرد برنامه خود در بخش هسته ای برنامه 

مصوب دارد و در همان چارچوب ادامه می دهد.
محمد اســالمی معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
انرژی اتمی در حاشــيه جلســه  هيئت دولت در جمع 
خبرنــگاران در واكنــش بــه نشســت شــورای حکام 
و پيش نويــس قطعنامــه ای عليــه ايران در نشســت 
شــورای حکام گفت: اتخاذ سياســت فشــار حداكثری 
و اتهام پراكنــی به جمهوری اســالمی توســط جريان 
اســتکباری و صهيونيستی طبيعت آنهاست كه معتاد به 
تحريم و معتاد به اين سياست مندرس هستند.وی ادامه 
داد: قطعنامه ای پيش نويس كردند و مطالبی آوردند كه 
خودشــان می دانند صحت نــدارد و از طرف جمهوری 
اســالمی هم مردود اســت مهم اين اســت ايران برای 
پيشــبرد برنامه خود در  بخش هسته ای برنامه مصوب، 
مدون و اعالم شــده دارد و در همــان چارچوب فعاليت 

خود را ادامه می دهد.
رئيس ســازمان انرژی اتمی با رد سفر آژانس بين المللی 
انرژی اتمی گفت: فعاًل ســفری از آژانس در دستور كار 
نيست؛ موضوع حائز اهميت اين است كه وزارت خارجه 
بحث تداوم مذاكرات را پيگيری كند و اين كار به اشکال 
گوناگون در دســت اقدام است.اسالمی خاطرنشان كرد: 
آنچه به ســازمان انرژی اتمی مربوط بود اين اســت كه 
به همــه موارد ادعايی و اتهامی پاســخ داده شــود كه 
چنين كرديم و اگر حســن نيت می داشــتند و قرار بود 
مذاكــره را تداوم دهند قطعنامــه ای با اين ابعاد و حجم 

ارائــه نمی كردند.معــاون رئيس جمهــور تصريح كرد: 
توقع داشتيم حســن نيت جمهوری اسالمی و پاسخ های 
مستدل، كارساز واقع شود و اجازه دهند مسير طبيعی و 
غيرسياسی و روش حرفه ای و ضوابط پادمان مالك باشد.
الزم به ذكر است مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی 
در پيامی پس از جلســه  شــورای حکام ابراز اميدواری 
كرد كه نشست آژانس و ايران برای رسيدگی به مسائل 
پادمانی باقی مانده انجام شود.گروسی ادامه داد: اميدوارم 
نشست فنی برنامه ريزی شده مان با ايران برگزار شود اما 
مايلم تاكيد كنم كه اين نشســت بايد بر شفاف ســازی 
موثر و حل وفصل اين مســائل معطوف باشد.يك هفته 
پيش، خبرگزاری رويترز گــزارش داده بود كه مقامات 
ايران با ســفر بازرســان آژانس به ايران برای حل وفصل 
موضوع مواد كشف شــده در برخی محل هايی كه ادعا 
می شود به آژانس اعالم نشده بودند، اعالم آمادگی كرده 
اســت.در همين راستا، محمد اســالمی، رئيس سازمان 
انرژی اتمی امروز گفت: فعال سفری از آژانس بين المللی 

انرژی اتمی به ايران در دستور كار نيست
نماينده روسيه در سازمان های بين المللی مستقر در وين 
نيز اعــالم كرد كه ايران و اوكرايــن از موضوعات مورد 
بررسی در نشست امروز شورای حکام آژانس بين المللی 
انرژی اتمی است.در حالی قطعنامه پيشنهادی آمريکا و 
3 كشور اروپايی قرار است در نشست امروز شورای حکام 
به رای گذاشته شــود كه به گفته محمد اسالمی، ايران 
با حســن نيت و صداقت پاسخ های مستدل و منطقی به 
آژانــس ارائه داده است.پيش نويســی كه در آن از ايران 
خواسته شده به درخواست های آژانس درباره سه مکان 

ادعايی پاسخ ضروری و فوری بدهد. 

واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام

تداوم فعالیت  هسته ای در چارچوب برنامه  مصوب
در اقدامی كه بســياری آن را زمينه ســاز برای درگير 
ســاختن ناتو در جنگ مســتقيم با روســيه می نامند، 
لهستان مدعی حمله موشکی به خاك خود شد كه بعدا 
از مدتی ادعای روسی بودن آن را رد و بر اوكراينی بودن 

آن اذعان كرد. 
سخنگوی كاخ كرملين با بيان اينکه واشنگتن درخصوص 
برخورد موشــك بــه جنــوب لهســتان، حرفه ای تر از 
اروپايی ها رفتار كرد، گفت بهتر است ورشو درباره بقايای 
موشك اس-300 پيدا شده در محل حادثه صحبت كند.
پسکوف طی نشست خبری در كرملين با رد  اتهام زنی ها 
عليه روسيه مبنی بر اينکه اين كشور به طور غيرمستقيم 
در حادثه لهستان مسئول اســت، گفت: »مسکو ربطی 
بــه اين موضوع نــدارد و بايد هر چيــزی را با توجه به 
واقعيت آن بيان كرد«.نمايندگی دائم روسيه در سازمان 
ملل نيز ضمن تکذيب دخالت كشورش در حادثه اصابت 
موشــك به خاك لهستان، آن را تالش برای برانگيختن 
درگيری مستقيم نظامی بين مسکو و ناتو خواند.پيش تر، 
مقامات آمريکايی به خبرگزاری »آسوشيتدپرس« گفتند 
كه يافته های اوليه نشــان می دهد موشك برخورد كرده 
با لهســتان، توســط نيروهای اوكراينی برای رهگيری 
موشك های روسی شليك شده بود. وزارت دفاع روسيه 
با بيان اينکه قطعاتی از الشــه موشك سامانه پدافندی 
اس-300 متعلق به اوكراين در محل حادثه در لهستان 
شناسايی شــد، گفت در جريان عمليات هيچ حمله ای 
به كی يــف انجام نگرفت. مقامــات آمريکايی می گويند 
يافته های اوليه نشــان می دهد كه موشك برخورد كرده 
با لهســتان، توســط نيروهای اوكراينی برای رهگيری 

موشك های روسی شليك شده بود.

همچنين يك ديپلمات اروپايی اعالم كرد كه ناتو منتظر 
درخواست لهســتان برای برگزاری جلسه اضطراری در 
ارتباط با سقوط دو موشــك در خاك اين كشور است.

خبرگزاری تاس روســيه به نقل از اين ديپلمات اروپايی 
گزارش داد، در شــرايطی كه مهمــات به طور تصادفی 
از منطقــه مجاور درگيری به قلمــروی يکی از اعضای 
ناتو اصابت می كند، عضو متحد براســاس بند 4 معاهده 
واشــنگتن درخواســت جلســه اضطراری كرده و برای 
مشــورت به اعضای ســازمان پيمان آتالنتيك شمالی 
رجوع می كند.  »آندژی دودا« رئيس جمهور لهســتان 
اعالم كرد كه هنوز نمی توان درباره منشــا موشــکهايی 
كه به خاك لهســتان اصابت كرده اســت به طور قطع 

سخن گفت.
براســاس گزارش رويترز، وی از مردم لهستان خواست 
آرامــش خود را در ارتباط بــا اين موضوع حفظ كنند و 
اجازه ندهند كه افکار آنها مورد دســتکاری قرار بگيرد. 
خبر ديگر آنکه گروه 20 در بيانيه پايانی نشســت خود 
ضمن محکوم كردن روســيه بابت جنگ عليه اوكراين، 
توقف اين جنگ را خواستار شد.به گزارش شبکه الجزيره، 
در اين بيانيه كه مورد تاييد اكثر كشــورهای عضو گروه 
20 قرار گرفت، »تجاوز روسيه به اوكراين« محکوم شده 
اســت.اردوغان رئيس جمهور تركيه طی نشست خبری 
در اختتاميه اجالس گروه 20 درا ندونزی، درباره مسائل 
مختلفی از جمله انفجار در اســتانبول، جنگ اوكراين، 
روابط با آمريکا و تنش ها با يونان صحبت كرد. خبر ديگر 
آنکه رسانه های روســيه، تصاويری از انهدام خودروهای 
زرهی اســرائيلی توســط پهپادهای انتحاری روسی در 

اوكراين منتشر كردند.

با ادعای حمله موشکی به خاک خود؛

لهستان آتش بیار جدید جنگ افروزان در اوکراین شد 

وقتی غرب همزمان با حمایت از اغتشاش بر تحقق سریع برجام اصرار دارد 

اروپا و آمریکا روی مدار ریاکاری
موشک ها برای چه آمدند؟ 

جنگ اوكراين در حالی روزهای حساسی را سپری 
می كنــد كه در تحولی ناگهانی غرب مدعی اصابت 
دو موشــك به لهستان شد. جوسازی  اوليه غربی ها 
بر اصل متهم سازی روسيه استوار بود و چنان القا 
نمودند كه مســکو به دنبال گسترش دامنه جنگ 
به ساير اعضای ناتو اســت. اما ساعتی بعد آمريکا 
در كنار برخی كشــورهای اروپايی و ناتو ضمن رد 
ادعاهای گذشته خويش اذعان كردند اين موشك ها 
از پدافند اوكراين شليك شده است. حال اين سوال 
مطرح اســت كه چرا غرب چنيــن رويکردی را در 
پيش گرفته و چــرا ناگهان ادعای قبلی را تکذيب 

كرده است؟ 
نگاهی به تحوالت جنگ اوكراين نشــان می دهد از 
يك ســو غرب همچنان به دنبال استمرار درگيری 
روســيه و اوكراين اســت چنانکه هيچ ســخنی از 
رويکرد سياسی نيز مطرح نمی باشد در همين حال 
ادعای نقش پهپادها و موشك های ايرانی نيز ديگر 
جوابگوی اين جنگ افروزی نمی باشد. براين اساس 
می توان گفــت كه غرب با بهانه ای به نام تهديدات 
عليه لهستان به دنبال تحريك افکار عمومی غرب 

به استمرار جنگ است. 
در اين ميان غرب به شــدت از واكنش روسيه در 
هراس اســت كه سفر اخير مقامات سازمان سيا به 
تركيه برای ديدار با مقامات مسکو، نشانه ای بر اين 
امر است. در اين شرايط غربی ها در حالی در فضای 
گسترده رســانه ای بحران لهســتان را بزرگنمايی 
كردند كــه در نهايت نيز با ادبياتــی كم رنگ در 
رســانه ها مبنی بر اشتباه بودن ســخنان قبلی، به 
دنبــال جلوگيری از واكنش روســيه بوده اند. نکته 
ديگــر آنکه به رغم بحــران شــديد اقتصادی در 
غرب، آمريکا و اروپا همچنان بر ماهيت نظامی در 
اوكرايــن اصرار دارند چنانکه جــو بايدن به دنبال 
يــك كمك ديگر 37.7 ميليارد دالری از كنگره به 
عنوان بخشــی از تالش های دولت با هدف كمك 
به اوكراين اســت. همچنين كاخ ســفيد همچنين 
به دنبــال دريافــت 7.7 ميليــارد دالر به منظور 
جايگزينــی تجهيــزات دفاعی از انبار تســليحات 
وزارت دفاع آمريــکا و بازپرداخت بــرای آموزش 
نيروهای اوكراينی اســت. اين درخواست همچنين 
13 ميليــارد دالر بــرای تامين بودجه مســتقيم 
حمايت از دولت اوكراين و بخش حســاس انرژی 

و با ثبات سازی اقتصاد اين كشور است. 
در هميــن حال اروپايی ها نيز بر تســليح اوكراين 
تاكيد و بورل مســئول سياســت خارجی اتحاديه 
اروپا بر لزوم تقويت انبارهای تسليحاتی اروپا سخن 
گفته است. بحران ادعايی لهستان می تواند بهانه ای 
بــرای توجيه اين رفتارها و البته گســترش ناتو به 
مرزهای روسيه به بهانه مقابله با تهديدات موشکی 

حتی تهديدات پدافندی اوكراين باشد. 

تصویب تحریم باکو در سنای فرانسه 
همزمان با تحركات مشکوك غرب و ناتو برای ايجاد 
فضای ناامنی در قفقاز و رفتارهای ســوال برانگيز 
مقامات باكو عليه كشــورهای همسايه، در اقدامی 
كه می تواند برگرفته از تضاد منافع ميان كشورهای 
غربی در منطقه باشد، سنای فرانسه قطعنامه ای را 
تصويب كرده كه در آن از دولت فرانســه خواسته 
شــده جمهوری آذربايجان را بــه دليل حمالت به 

ارمنستان تحريم كند.
سنای فرانســه با 295 رأی موافق، قطعنامه ای را 
تصويب كرد كه در آن از دولت فرانســه خواســته 
شده جمهوری آذربايجان را به دليل حمالت عليه 
ارمنستان در سپتامبر 2022 تحريم كند.به نوشته 
خبرگزاری »آركا« اين قطعنامه بر لزوم به رسميت 
شــناختن قره باغ و به كارگيری آن به عنوان ابزار 
مذاكره جهت برقراری صلح پايدار در منطقه تاكيد 
می كند. در اين قطعنامه تاكيد شــده كه اقدامات 
تهاجمی مکرر جمهــوری آذربايجان عليه قره باغ 
كوهســتانی امنيت و آزادی را بــه خطر می اندازد.

اين قطعنامــه همچنين از جمهــوری آذربايجان 
می خواهد نيروهــای خود را از ارمنســتان خارج 
كند و همچنيــن تضمين كند كه وضعيت كريدور 
»الچيــن«، كه منطقــه را به ارمنســتان متصل 

می كند، بدون تغيير باقی بماند.
ســنای فرانســه همچنين از دولت خواست كه با 
توجه به تقويت توان دفاعی ارمنســتان، تاســيس 
دفتر بشردوستانه در قره باغ كوهستانی و همچنين 
حمايت پاريس از ايروان را مورد بررسی قرار دهد.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربايجان در بيانيه ای 
اعالم كرد: »جمهوری آذربايجان قطعنامه ســنای 
فرانسه را بشدت رد می كند. قطعنامه تصويب شده 
توســط سنای فرانســه كامال دور از واقعيت است، 
مفاد نادرســت و تهمت آميــز را منعکس می كند 
و بــا ماهيت تحريك آشــکار، روند عادی ســازی 
 روابــط جمهــوری آذربايجــان و ارمنســتان را 

تضعيف می كند«.
طــی روزهای گذشــته رئيس جمهــور جمهوری 
آذربايجــان در تماس با رئيس جمهور فرانســه از 
لــزوم رويکرد بی طرفانه در عادی ســازی روابط با 
ارمنســتان ســخن گفت. رئيس جمهور جمهوری 
آذربايجــان در تماس با رئيس جمهور فرانســه از 
لــزوم رويکــرد بی طرفانه در عادی ســازی روابط 
با ارمنســتان ســخن گفت.در روزهای گذشــته 
ارمنســتان چند بار از نقض آتش بس توسط قوای 

باكو در مرزها خبر داده است.

یادداشت

كشورهای اروپايی و آمريکا اين روزها در حالی از اغتشاش 
و ناارام ســازی در ايران حمايــت می كنند كه همزمان بر 
لزوم مذاكره و به نتيجه رســيدن هر چه ســريع تر برجام 

تقال می كنند. 
وزير امورخارجه كشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص 
تالش طرف اروپايــی برای تصويب قطعنامــه ضد ايرانی 
در نشســت شــورای حکام گفت: اگر اروپايی ها اين مسير 
غيرســازنده را متوقف نکنند با پاســخ متقابل اما موثر ما 
مواجــه خواهند شد.حســين اميرعبداللهيــان وزير امور 
خارجه در حاشــيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران 
گفــت: ما برای نتيجه مذاكــره كرديم.امير عبداللهيان در 
پاســخ به ســوالی در خصوص تالش طرف اروپايی برای 
تصويب قطعنامه ضد ايرانی در نشست شورای حکام گفت: 
پيام های الزم را به طرف هــای اروپايی داده ايم با برخی از 
وزرای خارجــی اروپا از جمله آقای جوزف بورل مســئول 
عالی سياست خارجی اروپا صحبت كرده ايم اگر اروپايی ها 
اين مســير غيرســازنده را متوقف نکنند با پاسخ متقابل 
اما موثر ما مواجه خواهند شــد.از ســوی ديگر مشاور تيم 
مذاكره كننده ايــران در مذاكرات وين در صفحه توييترش 
به اظهارات برجامــی اخير نماينده ويــژه آمريکا در امور 
ايران واكنش نشــان داده و از موضع غرب در قبال مسئله 
هســته ای ايران انتقاد كرد.سيد محمد مرندی، مشاور تيم 
مذاكره كننده ايران در مذاكرات وين در صفحه توييترش با 
بازنشر تيتر خبری مربوط به اظهارات برجامی اخير رابرت 
مالی، نماينده ويــژه آمريکا در امور ايران، نوشــت: ايران 
در حــال فروش نفت، گاز و محصوالت پتروشــيميايی اش 
با تمــام ظرفيت و به نرخ بازار اســت. تجــارت آن رو به 
افزايش است و كريدورهای آن به روسيه و آسيای مركزی 
در حال گسترش اســت.مرندی ادامه داد: رژيم های غربی 
می خواستند به ســرعت يك توافق هسته ای حاصل شود. 
چه اتفاقی افتاد؟ آن ها درباره وجود يك تهديد هسته ای]از 
سوی ايران[ دروغ می گفتند.او افزود: اما آمريکا و تروئيکای 

اروپا بازخواهند گشت.
در همين حال حســين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
كشــورمان در حاشــيه جلســه هيئت دولــت در جمع 

خبرنگاران اظهار داشــت: ما به طور مستمر پيام هايمان با 
طرف آمريکايی تبادل می شــود، آخرين تبادل پيام مان در 
72 ساعت گذشته انجام شــده است.وی خاطرنشان كرد: 
آمريکايی هــا از طريق برخــی از وزرای خارجه پيام هايی 
می دهنــد كه برای برجام عجله و شــتاب دارند، اما وقتی 
با رســانه ها مصاحبه می كنند می گوينــد »برجام اولويت 
ما نيســت« و به تحريکات و حمايت از اغتشاشــات اشاره 
می كنند.وزير امور خارجه كشــورمان بيان داشــت: هدف 
آمريکايی ها كاماًل روشــن اســت، آن ها می خواهند به ما 
اعمال فشــار كنند تا از خطوط قرمزمان عبور كنيم. آنچه 
برای ما در مذاكرات مهم اســت منافع ملی مردم است؛ از 
اين تخطــی نخواهيم كرد، اما برای عبــور از تحريم ها در 

مسير مذاكرات به تالش هايمان ادامه می دهيم.
اميرعبداللهيــان در ادامــه گفت: برجام بــا همه ضعف ها 
و قوت هايی كــه دارد، با همه طرف هــا توافق وجود دارد 
در صورتــی كه طرف های ديگر به تعهدات شــان برگردند 
و برجام بــرای ما خوب كار كند، از اين فرصت اســتفاده 
خواهيم كرد.وی بيان كرد: ما برای مذاكره، مذاكره نکرديم 
و بلکه برای نتيجه مذاكــره كرديم. به آقای رابرت مالی و 
مقامات آمريکا توصيه می كنم كه دست از رياكاری بردارند.
از ســوی ديگر وزير امــور خارجه بر لــزوم توجه ويژه به 
اســتان های مــرزی تأكيد كــرد و گفت: انتظــار می رود 
اســتان های مرزی در باالترين و قوی ترين سطح با استان 
خارجی همجوار خود ارتباط تجاری داشــته باشند.نشست 
روسای نمايندگی های وزارت امور خارجه در داخل كشور  
به مدت دو روز و با هدف بررســی مسائل دفاتر نمايندگی، 
برنامه ريزی برای تقويت نقش اســتان ها در روابط خارجی 
كشور و در نظر گرفتن ظرفيت استان ها به ويژه استان های 
مــرزی در زمينه تجــارت خارجی، در محــل وزارت امور 
خارجه و با حضور معاونان وزير امور خارجه و ديگر مديران 
ارشد اين وزارتخانه برگزار شد.حسين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه با حضور در اين نشست ضمن تأكيد بر اهميت 
باالی فعاليت های نمايندگی های استانی در كمك به انجام 
وظايف وزارت امور خارجه در سراسر كشور، توصيه های الزم 
را ارائه كرد.رئيس دستگاه ديپلماسی كشورمان خاطرنشان 

كرد: در جهت بهبود روابــط خارجی بايد از ظرفيت افراد 
با كفايت و نخبه در هر اســتان مانند شخصيت های علمی 
و دانشگاهی، روشنفکران، روزنامه نگاران، فعاالن برجسته 
اقتصادی و تجاری اســتفاده و با تشــکيل اتاق فکر برای 
آينده اســتان در ابعاد حوزه فعاليت هــای خارجی برنامه 
ريــزی كرد.اميرعبداللهيان همچنين بر لزوم توجه ويژه به 
استان های مرزی تأكيد كرد و اظهار داشت: انتظار می رود 
اســتان های مرزی در باالترين و قوی ترين سطح با استان 
خارجی همجوار خود ارتباط تجاری داشته باشند و بايد در 

اين زمينه به طور ويژه اقدام شود.
توجــه ويژه به مناطق آزاد اقتصــادی، لزوم ارتباط مؤثر با 
ديگر نهادها و سازمان های اســتان، توجه به نتيجه محور 
بودن طرح هــا و برنامه ها و نظام مند بــودن فرآيند اطالع 
رســانی، معرفی ظرفيت ها و جاذبه های استان ها در سطح 
بين المللی از ديگر مواردی بود كه وزير خارجه به آن اشاره 

كرد.
همچنين معاون ديپلماســی اقتصــادی وزارت خارجه با 
اشــاره به آماده بودن بســترهای الزم همکاری اقتصادی 
با روســيه گفت: در صورت تــالش بخش های خصوصی و 
دولتی دستيابی به تجارت خارجی 5 ميليارد دالری ايران 
و روســيه امکانپذير خواهد بود. نشســت تجاری ايران و 
روســيه با حضور هيأت يکصد نفره متشکل از شركت های 
تجــاری و اقتصادی فعال در حوزه هــای مختلف صنعتی، 
كشــاورزی و بازرگانی به رياست »سرگئی كاترين« رئيس 
اتاق صنعت و بازرگانی روسيه و مديران عالی و نمايندگان 
شركت های ايرانی فعال در حوزه تجارت با روسيه 24 آبان 
در هتل اســپيناس پاالس تهران برگزار شد. مهدی صفری 
معاون ديپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه كه يکی از 
سخنران های نشست بود، ضمن مهم دانستن اين همايش 
اقتصادی، به اراده جدی روســای جمهور دو كشــور برای 
ارتقای ســطح روابط تجاری و اقتصادی ايران و روســيه و 
اقدامات و رايزنی های انجام شــده بين مقامات دو كشــور 
در يکســال و نيم گذشته اشــاره و بر اين نکته تأكيد كرد 
كه زمينه و بســترهای الزم در حوزه  هــای مختلف حمل 
و نقــل ريلی و دريايی و جاده ای و تركيبی، تســهيل امور 

گمركی، ترانزيت، ايجاد زيرســاخت های الزم بندری و راه 
آهن، سرمايه گذاری ها، تسهيالت برای نقل و انتقاالت پولی 
و بانکی و ... آماده شــده اســت و در صورت برنامه ريزی 
و تالش بخش های خصوصی و دولتی دو كشــور دستيابی 
به هــدف 5 ميليارد دالر تجارت خارجی ايران و روســيه 

امکانپذير خواهد بود. 
خبر ديگر آنکه وزير امــور خارجه در گفت وگوی تلفنی با 
همتای پاكســتانی بر ضرورت همکاری های هر چه بيشتر 
دو كشــور در خصوص افغانســتان و كمك به حل مسئله 
آوارگان اين كشــور تأكيــد كرد. از ســوی ديگر يکی از 
ســخنگويان وزارت خارجه آلمان بــه برخی ادعاها درباره 
مذاكرات پنهانی با مقام های جمهوری اسالمی درباره خريد 
نفت و گاز واكنش نشان داد.يکی از سخنگويان وزارت امور 
خارجه آلمان به جروزالم پست گفته است كه دولت فدرال 
آلمان برای خريد نفت و گاز با مقام های جمهوری اسالمی 

ايران هيچ مذاكره ای نداشته است.
از ســوی ديگــر ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــه 
مداخله جويی های نخســت وزير اســتراليا دربــاره اوضاع 
داخلی ايران واكنش نشــان داد و اعالم كرد كه سفير اين 

كشور به وزارت خارجه فراخوانده شده است.
اين در حالی اســت كه در ادامه اقدامات و سياســت های 
مداخله جويانه اخير، رييس جمهور فرانسه امروز در حاشيه 
نشســت سران جی20 با مطرح كردن ادعاهايی عليه نقش 
ايــران در منطقــه و رويکرد آن در روابــط دوجانبه با اين 
كشــور، از ايران خواســت »به آرامش و روحيه همکاری« 
بازگردد!خبرگزاری رويترز نوشــت، امانوئل مکرون، رييس 
جمهور فرانسه مدعی شد كه ايران بيش از پيش با بازداشت 
شهروندان فرانســوی در قبال اين كشور خصومت به خرج 
می دهد.مکرون در  پايان نشســت سران جی  20 در جمع 
خبرنگاران مدعی شــد: من با گروگان گيری غيرقابل قبول 
از ســوی ايران، شاهد خصومت بيشتری نسبت به خودمان 
هستم.او با اشاره به حمله اخير سپاه پاسداران به مقر احزاب 
تروريســتی در اقليم شمال عراق، آن را »اقداماتی به شدت 
متجاوزانه در روزهای اخيــر در خاك عراق« تلقی كرده و 

گفت كه شاهد »خصومت منطقه ای« از سوی ايران است.

شــرارت های سابقه دار رژيم صهيونيســتی در ايام جام جهانی اين بار زودتر آغاز 
شده است و اين رژيم در تالش است همزمان ايران و قطر را درگير حاشيه كند.
 شرارت های ســابقه دار رژيم صهيونيستی در ايام جام جهانی اين بار زودتر آغاز 
شد. رقابت های منطقه ای و انتقال بحران تشکيل كابينه در سرزمين های اشغالی 
بــه خارج، محور عبری ـ عربی را برای حمله بــه نفتکش در دريای عمان فعال 
كرده اســت تا به كمك جوسازی رسانه ای همزمان قطر و ايران را درگير حاشيه 
كنند.خبرگزاری آسوشيتدپرس آمريکا مدعی شد كه به يك نفتکش در نزديکی 
ســواحل عمان حمله پهپادی صورت گرفته است. اين نفتکش متعلق به شركتی 
اســت كه صاحب آن يك ميلياردر اسرائيلی است و پرچم ليبريا را با خود حمل 

می كرده است.
يك نفتکش تحت تملك تاجری اســرائيلی روبروی ســواحل كشــور عمان روز 
چهارشــنبه مورد هجوم پهپادی انتحاری قرار گرفــت. اگر چه هيچ كس عهده 
دار اين حمله نشــده اســت اما اينکه نفتکش تحت تملك يك تاجر اســرائيلی 
اســت می تواند در ظاهر نشــان می دهد عاملين حمله از دشــمنان جدی رژيم 
صهيونيســتی هستند. يك مقام امنيتی اســرائيلی، ايران را در اين ماجرا متهم 
كرده اســت. اين ادعا نشــان می دهد پس از ماجرای چند روز پيش حمله رژيم 
صهيونيستی به تانکرهای سوخت ايرانی در مرز سوريه و عراق، رژيم انتظار انتقام 
و مقابله به مثل را داشــته اســت. اين در حالی است كه تا اين لحظه هيچ منبع 

ايرانی اين اتهام را تاييد نکرده است. 
بعــد از آخريــن مورد در جنگ كشــتی ها در 2018 كه طی آن يك كشــتی 
اسرائيلی مورد حمله قرار گرفت و گروه های مقاومت در منطقه مسئوليت آن را 
پذيرفتند اسرائيل رسما در جنگ كشتی ها پرچم سفيد خود را باال برد. تجارت 
دريايی اســرائيل 85درصد ازحجم تجارت رژيم را تشــکيل می دهد و هرگونه 
تهديدی نسبت به آن به معنای تهديد كليت اقتصاد اسرائيل است. همين مساله 

باعث می شــود حمله پهپادی به نفتکش اســرائيلی و متهم كردن ايران به آن 
باورپذيری اتهام اسرائيل به ايران را باال ببرد.

 در همين حال اگر چه هنوز هيچ اطالعاتی از حجم خســارات وارده به كشــتی 
رســانه ای نشده است می توان انتظار داشت اين حمله گونه ای نمايش از سوی 
رژيم صهيونيستی در همراهی با دشمنان ديروز قطر درمنطقه باشد. كشورهايی 
كه ســه ونيم سال قطر را در محاصره قرار دادند و البته سرافکنده مجبور شدند 
برای دست بوســی اين كشور حاضر شــوند. ايجاد بی ثباتی در منطقه رويکرد 
هميشــگی اسرائيل و بی ثبات سازی منطقه باهدف تحت تاثير قراردادن رويداد 
جام جهانی در قطر می تواند هدف دشــمنان ديروز و به ظاهر دوســتان امروز 
قطر باشد طبعا پذيرش توفيق بزرگی چون ميزبانی بازی های جام جهانی محل 
حســادت اين كشورها اســت. در همين حال وفق منابع موثق ايران به قطر قول 
داده اســت در برگزاری پر شــکوه و توام با آرامش جــام جهانی در قطر از هيچ 
مســاعدتی كوتاهی نکند.مقام های نظامی رژيم صهيونيستی مدعی شدند ايران 

پشت حمله به نفتکش ميلياردر صهيونيست در سواحل عمان است.
»عيدان عوفر« ميلياردر اســرائيلی كه كشتی اش در دريای عمان موردهدف قرار 
گرفت، در معادالت سياسی رژيم صهيونيستی نقش داشته و برای پيوستن برخی 

كشورها به روند عادی سازی تالش كرده است.
همزمان با اين خبر، روزنامه االخبار لبنان اسنادی منتشر كرد كه نشان می دهد 
امارات، عربســتان و آمريکا چگونه از سال 2016 بر روی قشر جوان ايران تمركز 

كردند تا به زعم خود بتوانند جنگ را به داخل ايران بکشانند. محمد بن سلمان 
وليعهد ســعودی مدعی شده بود كه جنگ را به داخل خاك ايران خواهد كشاند 
و در آن زمان بسياری بر اين باور بودند كه رياض مانند هميشه، از عناصر داعش 
عليه تهران استفاده خواهد كرد، ولی اسنادی اخيرا منتشر شده كه نشان می دهد 
عربستان خواب ديگری عليه ايران در سر می پروانده است.روزنامه االخبار لبنان، 
اســنادی منتشــر كرده است كه نشان می دهد منظور بن ســلمان از هدف قرار 
دادن داخــل ايران، تأثيرگذاری بر روی طبقه جوان ايران و ارائه تصوير رؤيايی از 

كشورهای عربی مانند امارات برای آنان است.
االخبار در ادامه نوشت، مسئله بعد، تأكيد رسانه های وابسته به محور غربی-عربی 
بر آنچه »مداخله ايران در مســائل كشورها» ناميده می شود، بوده است. لذا اين 
رســانه ها بايد اختالفاتی را بين ملت و دولت ايران به وجود می آوردند و قشــر 
جوان را به ســمت خود جذب می كنند. بنابراين بــر »محروميت ايرانيها از رفاه 
اجتماعی در مقايسه با وضعيت ]كشورهای حاشيه[ خليج ]فارس[« تمركز كرده 
بودند.به گزارش االخبار، در خصوص، مکانيزمهای اجرا نيز برنامه های تلويزيونی، 
ســايتها و شبکه های اجتماعی ايجاد شــد كه مهمترين آن تلويزيون تروريستی 
ايران اينترنشنال و مركز موســوم به »انستيتو بين المللی مطالعات ايران« است. 
ايران اينترنشــنال هم بودجه ای ســاالنه بين 20 تــا 60 ميليون دالر را به خود 

اختصاص داده است.
بنــا بر اين گــزارش، اماراتيها حتــی دو ميليون و 680 هــزار دالر برای توليد 
ســريالهايی اختصاص دادند كه »پيرامون ارزشــها و حقايــق مربوط به امارات 
اســت تا در شــماری از شــبکه هايی پخش شود كه برای فارســی زبانان پخش 
می شــود«. كما اينکــه 723 هزار دالر بــر توليد برنامه تلويزيونی هزينه شــد 
 كه مربوط به »پيوندهای مشــترك بين جامعه ايران و ]كشــورهای حاشــيه[ 

خليج ]فارس[« است.
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