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زخم شمشیر دولبه اوکراین
بر دست غرب

جو بایدن، رئیس جمه��ور امری��کا، در مواجهه با انتقاده��ای رقبای 
جمهوریخواه و حتی برخی از هم حزبی های دموکرات خود نسبت به 
کمک نظامی از اوکراین اس��ت و در دفاع از خود، آنها را متهم می کند 
که خطر روسیه را دست کم می گیرند و حمایت امریکا از اوکراین »یک 
سرمایه گذاری مقرون به صرفه« است. این حرف او نشان می دهد که 
رویکرد امریکا و متحدانش در حمایت نظامی از اوکراین مبنای اقتصادی 
دارد و در جهت تقویت صنعت میلیتاریستی این کشور     ها است اما حاال 
معلوم شده که این رویکرد یک وجه منفی نیز دارد و فقط سودآور نیست 
بلکه سرازیر کردن تسلیحات به اوکراین برای مقابله با روسیه، شمشیر 
دولبه ای است که می تواند برای خود این کشور     ها نیز خطرناک باشد. 

گریم بیگار، رئیس سازمان انگلیسی مبارزه با جرائم سازمان یافته، در 
مصاحبه اخیر خود با روزنامه ساندی تایمز یک وجه از این خطر را برمال 
کرده است. او در این مصاحبه گفته که تسلیحات غربی از اوکراین به 
خارج از این کشور قاچاق می ش��وند و اینترپل و یوروپل، پلیس اروپا، 
هر دو هشدار داده اند که این تسلیحات ناگزیر از اوکراین خارج و وارد 
بازار سیاه می ش��وند. او از انتقال این تس��لیحات به باندهای تبهکار یا 
تروریس��ت      ها در بریتانیا گفته و اینکه با رئیس پلیس اوکراین در این 
خصوص مذاکراتی داشته است. گونار آپلگرن، رئیس پلیس سوئد، نیز 
پیش از این نگرانی خود را از قاچاق تسلیحات ارسالی به اوکراین بیان 
کرده بود، چرا که »ساختارهای غیرقانونی در این کشور با ارسال آنها 
به خارج از آن پول در خواهند آورد.«  این دست سخنان مقامات ارشد 
انتظامی اروپا تأییدی است بر هشدارهای قبلی مقامات روسیه در این 
خصوص و به ویژه حرف یک م��اه قبل والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، که گفته بود: »باندهای تبهکار مرزی تسلیحات قدرتمندی از 
قبیل سامانه های دفاع هوایی قابل حمل و تسلیحات دقیق را از اوکراین 
به دس��ت آورده اند. « گفته می شود که قاچاق تس��لیحات به خارج از 
اوکراین حاال مبدل به تجارت پرسودی برای این باندهای تبهکاری و 

جرایم سازمان یافته شده است. 
به این ترتیب، اگر اوکراین را شمشیری بدانیم که امریکا و کشورهای 
اروپایی آن را علیه روسیه به کار می گیرند، حاال لبه تیز دیگر آن متوجه 
خود حامیان این کشور در غرب شده و ارسال بی رویه تسلیحات به این 
کش��ور امنیت همین حامیان را نیز هدف گرفته است تا جایی که این 
مقامات ارش��د انتظامی بابت این موضوع احس��اس نگرانی می کنند. 
واقعیتی که در این مورد نادیده گرفته اند نقش��ی اس��ت که اوکراین 
دست کم از 2011 به این سو به عهده داشت. برای مثال، مجله مشهور 
آلمانی اشپیگل در آوریل 2014 و با گزارشی مفصل فاش ساخت که 
چگونه کش��ور آلمان از طریق اوکراین مبادرت به قاچاق تس��لیحات 
می کند تا اینکه آنها را به دست گروه های مسلح سوریه برساند. در واقع، 
کشور اوکراین در آن زمان یکی از مراکز اصلی تهیه و قاچاق تسلیحات 
به سوریه بود که توسط سازمان های اطالعاتی و نظامی امریکا، آلمان 
و دیگر کشورهای اروپایی انجام      می ش��د. بنابراین، زیرساخت  قاچاق 
تسلیحات اعم از الیگارش های اوکراینی، سازمان های جنایی و دالل های 
تسلیحات از سال      ها قبل در اوکراین به وجود آمده بودند و حاال جنگ 
روسیه با اوکراین و ورود بی رویه و بی حساب و کتاب تسلیحات امریکایی 
و اروپایی به اوکراین این فرصت طالیی را ب��رای آنها فراهم کرده تا به 
کسب و کار پرسود خود ادامه دهند. نکته مهم این بار در تغییر بازارهای 
مقصد که این بار بازار جنگ داخلی سوریه و گروه های تروریستی در این 
جنگ تنها بازار مقصد برای این جریان نیست بلکه خود اروپا مبدل به 
بازار پرسودی شده است. چیزی که باعث نگرانی آپلگرن شده قاچاق 
تس��لیحات به س��وئد بعد از جنگ های دهه 1990 در بالکان است و 
اینترپل نیز به واسطه تجارب مشابه است که از وضعیت آشفته و وفور 
تسلیحات در اوکراین نگران شده است. درست است که بایدن از جنگ 
اوکراین تنها به فکر پر کردن جیب صنایع تسلیحاتی امریکا است اما باید 
گفت که دود این آتش به چشم اروپایی      هایی می رود که در این مسیر 

کورکورانه به دنبال او راه افتادند. 
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 قدردانی ارمنس�تان از مواضع ایران درب�اره تغییرناپذیری 
مرزهای بین المللی

مناتساکان صافاریان ، معاون وزیر خارجه ارمنستان در دیدار با حسین 
امیرعبداللهیان افتتاح سرکنسولگری ایران در قاپان را نقطه عطفی در 
مناسبات دو کشور خواند و از مواضع اصولی و س��ازنده ایران در قبال 
حق حاکمیت کشور     ها در منطقه و تغییرناپذیری مرزهای بین المللی 
قدردانی کرد. به گزارش فارس، امیرعبداللهی��ان در این دیدار با ابراز 
خرسندی از مناس��بات رو به رشد دو کش��ور، افتتاح سرکنسولگری 
ایران در قاپان را گام عملی و مهم دو کش��ور ب��رای افزایش مبادالت 
تجاری و حرکت در جهت دستیابی به چشم انداز مطلوب در مناسبات 
اقتصادی ارزیابی کرد. معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز در این دیدار 
با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به ارمنستان و افتتاح 
سرکنسولگری جمهوری اس��المی ایران در قاپان، این اقدام را تحولی 
بزرگ و نقطه عطف در روند رو به گس��ترش مناس��بات بین دو کشور 
ارزیابی و قدردانی دولت ارمنستان از مواضع اصولی و سازنده جمهوری 
اسالمی ایران در قبال حق حاکمیت کشور     ها در منطقه و تغییرناپذیری 

مرزهای بین المللی را ابراز کرد. 
-----------------------------------------------------

  قدردانی گانتس از باکو بابت تقویت همکاری های دفاعی 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم جمهوری آذربایجان 
برای افتتاح سفارت خود در اراضی اشغالی، از باکو به دلیل تأکیدش بر 
تقویت همکاری های دفاعی میان دو طرف تقدیر و تشکر کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، بنی گانتس، توئیت کرد: با دوستم ذاکر حسن اف، وزیر دفاع 
جمهوری آذربایجان گفت وگو ک��ردم و به نمایندگی از نهاد » دفاعی « 
اس��رائیل بابت تصمیم مهم پارلمان جمهوری آذربایجان برای افتتاح 
سفارتی در » اسرائیل « تشکر کردم. گانتس در ادامه نیز از همکاری      ها 
و تعهدات حسن اف در زمینه تقویت همکاری های دفاعی دو طرف در 
طول سال های گذشته تشکر کرده و مدعی شد، » اینها دوستی عمیق دو 
طرف را نشان می دهد و من اطمینان دارم این دوستی بیشتر خواهد شد 
و تأثیر مثبتی بر منطقه خواهد داشت.« پارلمان جمهوری آذربایجان 

روز جمعه پیشنهاد افتتاح سفارت در اراضی اشغالی را تصویب کرد. 
-----------------------------------------------------
  پنس: امریکایی      ها بازگشت سیاس�ت های دولت ترامپ را 

می خواهند
مایک پنس، مع��اون دونالد ترامپ گفت، رئیس جمهور س��ابق امریکا 
گفت که امریکایی      ها با سیاس��ت های دولت جو بایدن مخالف و مایل 
به بازگشت دوباره سیاست های دولت ترامپ هستند. مایک پنس در 
مصاحبه با شبکه س��ی.بی.اس نیوز گفت: »من در دو سال گذشته هر 
جایی که رفتم مردم به من گفتند خواس��تار بازگشت به سیاست های 
دولت قبلی امریکا هس��تند. دول��ت ترامپ-پنس برای م��ردم امریکا 
کار می ک��رد. « به گفته پنس، سیاس��ت های دولت ج��و بایدن منجر 
به خروج فاجعه بار از افغانس��تان، رکود اقتص��ادی، هزینه های گزاف 
در واشنگتن دی.س��ی و بد     ترین تورم 40 س��ال اخیر امریکا ش��دند. 
این انتقادات نف��ر دوم دولت جمهوریخواه س��ابق امری��کا در دفاع از 
سیاست های دولت ترامپ در حالی مطرح شدند که او حدود یک هفته 
پیش در مصاحبه  دیگری مجدداً رئیس جمهور س��ابق امریکا را آماج 

انتقادات خود از بابت اتفاقات ششم ژانویه 2021 قرار داد. 

ترکیه برای انتقام آنکارا 
عملیات نظامی می کند

آنکارا قصد دارد در واکنش به عملیات تروریس�تی در استانبول، 
ع�اوه برحمله هوای�ی ب�ه کوبان�ی، وارد عملیات زمینی ش�ود. 
رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که عملیات در شمال سوریه و عراق 
به حمات هوایی محدود نخواهد بود و تأکید کرد که تصمیم درباره 
تعداد نیروی زمینی برای مشارکت در این عملیات گرفته شده است. 
رسانه های ترکیه ای دو     شنبه از وقوع حمله موشکی به شهر »َقرقمیش « 
)کارکامش( واقع در اس��تان غازی عینتاب در جنوب این کشور خبر 
دادن��د. گزارش     هایی ه��م از حمله موش��کی یگان ه��ای مدافع خلق 
)ی .پ .گ( به شهری در اس��تان غازی آنتپ ترکیه منتشر شده است. 
اینها بخش��ی از اقدامات واکنش به حمالت ترکیه است . در حالی که 
آنکارا از روز یک     شنبه حمله به مناطق شمال سوریه و همچنین عراق 
را در واکنش به حمله تروریستی هفته قبل در میدان تقسیم استانبول 
ش��روع کرده و مرکز آشتی روس��یه در س��وریه گفته که در حمالت 
جنگنده های اف-16 ترکیه به سوریه شماری غیرنظامی هم به شهادت 
رسیده اند. »رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه دیروز از بررسی 
گزینه اس��تفاده از نیروی زمینی برای مشارکت در عملیات نظامی در 
شمال سوریه، در کنار نیروی هوایی خبر داد. اردوغان که در گفت وگو 
با خبرنگاران حی��ن پرواز بازگش��ت از قطر صحبت می ک��رد، گفت: 
»]عملیات پنجه شمشیر[ محدود به حمالت هوایی نخواهد بود. اینکه 
چقدر نیروی زمینی باید اعزام شود، درباره آن تصمیم گرفته شده است؛ 
ما اقدام خواهیم کرد«. به گزارش »آناتولی«، اردوغان با بیان اینکه آنکارا 
در برابر تروریسم ساکت نمی ماند، توضیح داد: »اگر کسی خاک ترکیه را 
تهدید کند، ما آنها را مجبور می کنیم که بهایش را پس بدهند. سازمان 
امنیت ما با اجازه این و آن کار نمی کند. م��ا تصمیم می گیریم، این ما 
هس��تیم که اقدام می کنیم. امریکا باید این را بفهمد«. رئیس جمهور 
ترکیه در پاسخ به س��ؤالی درباره هماهنگی با امریکا و روسیه، تصریح 
کرد: »ما هیچ گفت وگویی با آقای بایدن یا پوتین در رابطه با این عملیات 
نداشتیم. به رغم هش��دارهای مکرر ما به روسیه، که مسئول پاکسازی 
تروریست      ها از شمال عراق و سوریه طبق توافق 2019 سوچی است، 
مسکو این وظیفه اش را انجام نداده است«. اردوغان با بیان اینکه تاکنون 
12پایگاه تروریست      ها را در عین العرب )کوبانی( هدف قرار داده و نابود 
کرده اند، گفت: »ترکیه دست و پا بسته نخواهد بود. این عملیات ضد 
تروریسم هم از هوا و هم از زمین ادامه خواهد یافت. « روزنامه ینی شفق 
روز دو     شنبه گزارش کرد که ۸9 هدف » تروریست ها « در جریان عملیات 
هوایی در سوریه و عراق منهدم شد و بس��یاری از رهبران پ .ک .ک از 
بین رفتند. این روزنامه نوشته که این عملیات هوایی اولین گام به سوی 

عملیات زمینی احتمالی در سوریه تلقی می شود. 
گفتنی است دولت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار در خیابان 
استقالل استانبول در 1۳نوامبر می داند که منجر به کشته شدن شش 
نفر و مجروح شدن بیش از ۸0 نفر شد. هیچ گروهی مسئولیت انفجار در 
این خیابان شلوغ را بر عهده نگرفته و گروه های کرد نیز دست داشتن 
در این انفج��ار را رد کرده اند. دولت ترکیه حزب کارگران کردس��تان 

)پ.ک.ک ( را مسئول این انفجار دانسته است. 

انصاراهلل: پدافندهای ائتالف سعودی
مقابل موشک های ما بی اثر است

انص�اراهلل یمن گفته ک�ه به آتش ب�س اوایل م�اه اکتبر س�ازمان 
ملل ک�ه مدتی قبل منقضی ش�ده، همچن�ان پایبند اس�ت، ولی 
ائتاف عربی تح�ت رهبری عربس�تان ب�رای دور جدید حمات 
آم�اده می ش�ود. وزارت خارج�ه دولت نج�ات ملی یم�ن هم در 
بیانیه ای گف�ت که ک�ودکان یمنی همچن�ان در معرض کش�تار، 
معلولی�ت و بیماری ه�ای ناش�ی از جن�گ و محاصره هس�تند. 
محمد العاطفی، وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن شامگاه یک    شنبه گفت 
که ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی خود را برای دور جدیدی از تجاوزات 
به این کشور آماده می کند. به گزارش شبکه خبری المیادین ، العاطفی 
گفته که آماده شدن نظامی ائتالف سعودی نشان می دهد که متوسل 
شدن آنان به آتش بس در یمن، برای سازماندهی وضعیت خود بود تا 
به حمالت ادامه دهند. وزیر دفاع یمن در عین حال گفت که نیروهای 
مس��لح یمن برای تداوم جنگ علیه متجاوزان در نهایت آمادگی قرار 
دارد و برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه و بازدارندگی در خانه ائتالف 
سعودی، توانایی کامل دارد. وی با بیان اینکه کشورهای ائتالف سعودی، 
خواستار آتش بسی هستند که منابع یمن را غارت و پیروزی های ملت و 
نیروهای مسلح این کشور را مصادره کنند، گفت: به کشورهای متجاوز 
می گوییم که دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند؛ یا آتش بس و پرداخت 
حقوق یا موش��ک و پهپاد. وزیر دفاع یمن ادامه داد: کشورهای ائتالف 
در زمان آتش بس پدافند هوایی خریداری کردند، ولی این پدافند    ها از 
آنان در برابر حمالت نیروهای مسلح یمن حمایت نخواهد کرد. لذا اگر 
به شروط تمدید آتش بس پایبند نباش��ند، ضربات دردناکی متحمل 
خواهند ش��د. همزمان، وزارت خارجه دولت نج��ات ملی یمن نیز در 
بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کودک، از درد و رنج     هایی که کودکان 
یمنی در طول بیش از هشت سال جنگ متحمل شده اند، سخن گفت. 
به گزارش وبگاه الخبر الیمنی، در این بیانی��ه آمده که کودکان یمنی 
همچنان در معرض قتل و کش��تار و نقص عضو و بیماری های ناش��ی 
از محاصره و تجاوز س��عودی-اماراتی از هشت س��ال گذشته تاکنون 
هستند. وزارت خارجه یمن تأکید کرد که کشورهای ائتالف سعودی 
در این سال     ها از هر سالح ممنوعه ای علیه مردم یمن استفاده کردند. 
این وزارتخانه گفت که به دلیل جنگ و پیامدهای آن وضعیت آموزشی 
و تحصیل بیش از 6 میلیون کودک در ش��رایط نامناسبی قرار دارد. از 
سوی دیگر 51 درصد مراکز بهداش��تی و درمانی در این سال     ها هدف 
قرار گرفته است که این مسئله عواقب شدیدی برای جامعه و به خصوص 

کودکان و مادران شان دارد. 

سيدرحيمالری

سخنگوی وزارت خارجه روز دو     شنبه در واکنش 
به قطعنامه ضد ایرانی ش�ورای حکام،  تلویحًا 
گفت که اقدامات بعدی از جمله سفر مدیرکل 
آژان�س بین الملل�ی ان�رژی اتمی ب�ه تهران، 
متناسب با شرایط جدید صورت خواهد گرفت. 

 ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پنج  شنبه گذشته دومین قطعنامه  ضد ایرانی را 
در سال جاری میالدی تصویب کرد و از تهران 
خواس��ت با این نهاد بین الملل��ی در خصوص 
ادعای ذرات اورانیوم یافت ش��ده در سه مکان 

اعالم نشده در ایران همکاری کند.
  ناصر کنعان��ی در جریان نشس��ت هفتگی با 
خبرنگاران داخلی و خارجی درباره سفر رافائل 
گروس��ی، مدیرکل آژان��س به ته��ران گفت: 
»متعاقب س��فر هیئ��ت عالی ایران ب��ه وین و 
مذاکرات خوب با آژانس توافق      هایی انجام شده 
بود برای ادامه همکاری های خوب و سازنده دو 
طرف برای رفع اختالف نظر     ها و کمک به حل 
و فصل موضوعات باقیمانده که موضوع س��فر 
هیئت آژان��س به تهران ج��زو موضوعاتی بود 
که در چارچوب توافق وجود داشت.«  کنعانی 
تصریح کرد: »با توجه به قطعنامه سیاسی صادر 
شده در شورای حکام علیه ایران، اقدامات بعدی 
با توجه به شرایط جدید صورت می گیرد و الزم 
اس��ت موضوعات یک ارزیابی مجدد شود و در 
این ارتباط سازمان انرژی اتمی و جهات ذی ربط 
بررسی و اقدامات الزم را انجام می دهند.« این در 
حالی است که گروسی در تازه      ترین موضع گیری 
درباره برنامه هسته ای ایران در عین حال که به 
صراحت وجود ش��واهدی از جنبه تسلیحاتی 
برنامه هسته ای ایران را رد کرد اما درباره آینده 
احیای برجام به شبکه امریکایی »سی بی اس « 
گفت: »در س��طح کنونی تولید اورانیوم غنی 
ش��ده، ایران به اندازه کافی مواد برای داشتن 
بیش از یک دستگاه را انباشه کرده، اگر تصمیم 
بگیرند این کار را انجام دهند. اما هیچ اطالعاتی 
نداریم که نشان دهد ایران در حال حاضر برنامه 
تسلیحات اتمی دارد.« گروسی در پاسخ به این 
سؤال که آیا ایران به نقطه بی بازگشت رسیده 
و آیا زمانش رس��یده که آن را به عنوان قدرت 
هس��ته ای بپذیری��م، گفت: »نه، ب��ه آن نقطه 
نرس��یده ایم. اما باید خیلی سخت کار کنیم تا 

به آنجا نرسیم.«
  نفی گره زدن زمستان اروپا به مذاکرات 

هسته ای
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ 
به سؤالی درباره اینکه ایران به امید زمستان سرد 
اروپا، مذاکرات را کش داده اس��ت، گفت: »اینکه 
ایران روند مذاکرات را به زمستان سرد اروپا گره زده 
بود و منتظر تحولی در این زمینه بوده گمانه زنی 
رس��انه ای اس��ت و این موضوع را تأیید نمی کنم 
و هیچ یک از مقامات وزارت خارج��ه در این باره 
هیچ اظهارنظری نداش��ت.«  وی ادامه داد: »من 
در خصوص اظهارنظرهای رس��انه ای هیچ فردی 

اظهارنظر نمی کنم. ایران در عمل نشان داد پایبند 
به میز مذاکره برای دستیابی به توافق قوی، خوب و 
پایدار در سریع      ترین زمان بود. حضور ایران در میز 
مذاکره بوده اس��ت. چیزی تحت عنوان گره زدن 
روند مذاکرات به تحوالت جنگ اوکراین و زمستان 
س��رد اروپا را تأیید نمی کنیم. « به گفته کنعانی 
آنچه باعث عدم جمع بندی نهایی مذاکرات ش��د 
نبود اراده سیاسی در طرف های مقابل و مشخصاً 
امریکا بود. س��خنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: 
»ایران معتقد اس��ت اگر طرف مقابل اراده داشته 
باشد در کمترین زمان ممکن دستیابی به توافق 
ممکن اس��ت.« کنعانی درباره سفر وزیر خارجه 
عمان و بحث  آزاد ش��دن پول های بلوکه ش��ده 
ایران با اشاره به روابط دوس��تانه میان دو کشور 
هم گفت:  » مشورت های سیاسی به مناسبات دو 
کشور کمک می کند. امنیت منطقه ای برای دو 
کشور حائز اهمیت اس��ت و دو کشور تبادل نظر 
نزدیک و مش��ورت  های خوبی دارند و ش��رایط 
منطقه ای اقتضا می کند مش��ورت      ها به صورت 
دوره ای در پایتخت       ها ادامه یابد. عمان تالش های 
خیرخواهانه داشته و ایران همواره از تالش های 
خوب و نیات صادقه این کشور در حوزه های مورد 
نظر تشکر و استقبال کرده است و در اینجا از این 

تالش      ها تقدیر و تشکر می  کنیم«. 
  2 جلسه امنیتی با طرف عراقی

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره 
اقدامات گروهک های تروریس��تی از خاک اقلیم 
کردس��تان عراق علیه ایران اظهار داشت: »قطعاً 
انتظار ایران این است که از خاک عراق هیچ گونه 

تهدیدی متوجه امنیت ایران نشود و خاک عراق به 
عنوان محل و نقطه تهدید علیه ایران مورد استفاده 
قرار نگیرد. این انتظار را داری��م که دولت عراق و 
مقامات دولت محلی اقلیم هم به مسئولیت های 
بین المللی خود و هم به تعهداتی که در چارچوب 
مذاکرات دوجانبه با مقامات ذی ربط ایران دادند، 
عمل کنند. این اتفاق به رغم قول های مکرری که از 
مقامات دولت عراق و اقلیم دریافت کردیم نیفتاد 
و ایران در نتیجه مبتنی بر حقوق قانونی خود برای 
حفاظت از امنیت مرز     ها و سرزمین و شهروندان 
برای تأمین امنیت و دف��ع تهدید اقدام می کند.«  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: »در یک 
ماه گذشته ش��اهد برگزاری دو جلسه در تهران و 
بغداد بین مسئوالن عالی امنیتی دو کشور بودیم 
و در این دو جلسه مش��خصاً انتظارات و توقعات 
ایران به وضوح بیان و تأکید ش��د که نباید اقلیم 
کردستان عراق محل صدور تسلیحات و تجهیزات 
برای داخل ایران باشد و آنها در اختیار آشوبگران 

و تروریست      ها برای سلب امنیت شهروندان ایرانی 
قرار بگیرد. متأسفانه تا االن این انتظاراتی که ایران 

داشت برآورده نشد.«
وی اضافه کرد: »جمهوری اسالمی ایران حتماً 
معتقد به احترام ب��ه حاکمیت و تمامیت ارضی 
عراق اس��ت و این موضوع برای ما بس��یار مهم 
اس��ت. در عین حال گروه ه��ای تجزیه طلب و 
تروریستی که در داخل خاک عراق هستند قبل 
از آنکه امنیت ایران و مرزبانان و شهروندان ایران 
را نقض کنند با این اقدامات تروریستی حاکمیت 
عراق را نق��ض کردند. ایران از بس��ط حاکمیت 
دولت عراق در طول نوار مرزی با ایران استقبال 
می کند و امیدواریم با این اق��دام دولت عراق از 
ادامه اقدامات گروه های تجزیه طلب مسلح علیه 

امنیت ملی ایران پیشگیری کند.«
 کنعانی در پاسخ به س��ؤالی درباره خبر منتشر 
ش��ده مبنی بر قصد ایران برای عملیات زمینی 
در عراق برای مقابله با گروه های تروریستی نیز 
گفت: »امیدواریم دولت مرکزی عراق با بس��ط 
حاکمیت خودش و اس��تقرار نیروهای مرزبانی 
و نظامی خ��ودش در طول مرزهای مش��ترک 
مانع فعالیت های گروه های تجزیه طلب مس��لح 
تروریستی علیه امنیت ایران و مرزهای مشترک 
شود و ایران مجبور نباش��د برای دفع تهدید از 
س��وی این گروه      ها به اقدامات بازدارنده دیگری 
دس��ت زند. به وعده های دولت عراق امیدواریم 
و آرزو می کنیم دولت ع��راق در اجرای تعهدات 
موفق باش��د و مرز     ها را توأم با صل��ح و امنیت و 

پیوندهای دوستی و برادری قرار دهیم.«

لفاظی اوکراینی ها برای بازپس گیری کریمه

مدودوف: دنبال تغییر رژیم در اوکراین نیستیم
دیمیت�ری مدودف، مع�اون ش�ورای امنیت 
مل�ی روس�یه در واکن�ش ب�ه تهدیده�ای 
اوکرای�ن ب�رای بازپس گی�ری ش�به جزیره 
کریم�ه، کی ی�ف را ه�م یک ش�هر روس�ی 
و پایتخت روس�یه باس�تان خوان�د. مدودف 
پیش ت�ر هش�دار داده ب�ود ک�ه در ص�ورت 
حمات به کریم�ه، قیامت برپا خواهد ش�د. 

درحالی که مقامات اوکراینی مدعی هستند که 
می خواهند همه مناطق اش��غال شده خود را از 
دست روس       ها پس بگیرند، مقامات مسکو درباره 
هرگونه اق��دام در این زمینه هش��دار می دهند. 
دیمیتری مدودف، معاون ش��ورای امنیت ملی 
روسیه که این روز       ها بلندگوی تبلیغاتی کرملین 
علیه اوکراین را به دست گرفته، بار دیگر سیاست 
حاکمان کی یف را به ب��اد انتقاد گرفت. مدودف 
روز دو       ش��نبه در پس��تی تلگرامی در واکنش به 
تهدیدهای اوکراین درباره بازپس گیری کریمه، 
کی یف را یک ش��هر روس��ی خواند و تهدید به 
پس گرفت��ن آن کرد. ب��ه گ��زارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، مدودف خطاب به مقامات کی یف 
گفت: »می خواهم چند واقعیت غیرقابل انکار را به 
آنها یادآوری کنم. کی یف پایتخت روسیه باستان 
است. کی  یف یک شهر بزرگ در روسیه اما کوچک 
در امپراطوری روسیه است. کی یف پایتخت یک 
جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
اس��ت.و باالخره، کی یف ش��هری روسی است 
که مردمش همیش��ه به روس��ی فکر و صحبت 
کرده اند. به همین خاطر کاماًل مش��خص است 
که چه چیزی و چگونه باید پس گرفته ش��ود.« 
این درحالی اس��ت که روز         شنبه آندری یرماک، 
رئیس دفت��ر ریاس��ت جمهوری اوکراین مدعی 
شد صلح در این کش��ور تنها در صورتی ممکن 
اس��ت که مرزهای 1991 آن احیا شود. اشاره او 
به سال استقالل اوکراین با انحالل اتحاد جماهیر 

ش��وروی بود. مدودف چندی پیش در سخنانی 
هش��دار داد که اگر اوکراینی       ها به کریمه حمله 
کنند، قیامت به پا خواهد شد. مقامات اوکراینی 
به خصوص ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور 
این کشور بار       ها گفته اند که بازگرداندن مناطق 
اشغال شده در شرق این کشور مهم  ترین شرط 
بازگشت به میز مذاکرات است اما مقامات مسکو 
با این درخواس��ت مخالفت کرده اند. با برگزاری 
رفراندوم در چهار استان شرق و جنوب اوکراین 
که به الحاق به روسیه رأی دادند حدود 15درصد 
از خاک اوکراین به دس��ت روس       ها افتاده است 
و غربی       ها هم نسبت به آزادس��ازی این مناطق 
امیدی ندارن��د. به همین منظ��ور در هفته های 
اخیر به مقامات اوکراین، فشار آورده اند تا به میز 

مذاکرات برگشته و با روس       ها صلح کند. 
با وجود یادآوری های تاریخی مدودف به سران 
کی یف، س��خنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که 
تغییر رژی��م در اوکراین، جزو اه��داف عملیات 

نظامی روس��یه در این کشور همس��ایه نیست. 
دیمیتری پس��کوف دیروز در نشس��ت خبری 
گفت که روس��یه در حال تحقق اهداف خودش 
در عملیات نظامی ویژه در اوکراین اس��ت و این 
اهداف به طرق مختلف قابل تحقق است. شبکه 
»سی ان ان « در این نشست خبری از سخنگوی 
رئیس جمهور روسیه س��ؤال کرد که آیا یکی از 
اهداف روس��یه، تغییر قدرت در اوکراین اس��ت 
که پس��کوف در جواب گفت: »نه«. این درحالی 
است که کنس��تانتین کساچف، س��ناتور روس 
در اظهارات اخیر خود گفته بود که عادی سازی 
روابط روس��یه و اوکراین تنها در صورتی ممکن 
اس��ت که در اوکرای��ن »تغییر رژی��م« صورت 
گیرد. مقامات روس��یه هدف خود را از حمله به 
اوکراین، نازی زدایی و خلع س��الح این کش��ور، 
رفع نگرانی های امنیتی خود و اجابت درخواست 
کمک لوهانسک و دونستک اعالم کرده و گفته 

است که قصد تصرف اراضی اوکراین را ندارد. 

  تأیید کشتار اسرای روسی در اوکراین 
درحالی که مقام��ات اوکراینی پیش تر صحت 
فیلم های منتشر ش��ده درباره کش��تار اسرای 
روس��ی را رد کرده بودند، در نهایت رسانه های 
غربی بر اظهارات مقامات روسی مهر تأیید زدند. 
روزنامه نیویورک تایمز صحت فیلم های منتشر 
ش��ده در فضای مجازی درباره اعدام اس��رای 
جنگی روس��یه به دس��ت اوکراینی        ها را که در 
روستای » ماکیوکا « در زمان بازپس گیری اش 
توس��ط نیروهای اوکراینی تصویربرداری شده 
بود، تأیید ک��رد. نیویورک تایمز روز دو       ش��نبه 
نوش��ت: ب��ا مقایس��ه ای��ن فیلم        ها ب��ا تصاویر 
ماه��واره ای، صحت فیلم های گرفته ش��ده در 
یک خانه روستایی در روستای ماکیوکا را تأیید 
می کنیم. برخی از این فیلم        ها بخش��ی از سری 
فیلم های چهار پهپادی هس��تند که در تاریخ 
12 نوامبر توس��ط یک کان��ال تلگرامی حامی 
اوکراین که بازپس گیری این روستا را گزارش 
می داد، پخ��ش ش��دند. نیویورک تایمز تأکید 
کرد، در این فیلم        ها می توان مش��اهده کرد که 
جسد س��ربازان روسی درس��ت همان طور که 
تسلیم شده بودند، روی زمین افتاده بود. دکتر 
روهینی هار، مشاور پزشکی در » پزشکان برای 
حقوق بشر « به روزنامه نیویورک تایمز گفت: به 
نظر می رسد که اکثر این اسرای جنگی روسی 
با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. دریایی 
از خون در این تصاویر دیده می شود. این حاکی 
از آن است که جسد آنها در آنجا ر       ها شده است. 
به نظر می رسد که هیچ تالشی برای جمع آوری 
آنها یا کمک به آنها صورت نگرفته است. وزارت 
دفاع روس��یه روز جمعه اعالم کرده بود، ارتش 
اوکراین عمداً بیش از 10 س��رباز روس��ی اسیر 
ش��ده را با شلیک تیر به سرش��ان کشته است؛ 
جنایتی که هیچ کسی نمی تواند آن را به عنوان 

یک » استثنای تراژیک « معرفی کند. 
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ایران سفر هیئت آژانس را»باز ارزیابی« می کند
در پاسخ به قطعنامه شورای حکام
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ارتش لبنان: مأموریت اصلی ما
 مقابله با اسرائیل است

فرمان�ده ارت�ش لبن�ان در س�الروز اس�تقال این کش�ور اعام 
کرد ک�ه مأموریت اصلی ارت�ش مقابله ب�ا رژیم صهیونیس�تی و 
طمع ورزی های آن و تروریس�م و طرح های خرابکارانه آن اس�ت.

 به گزارش سایت النشره، ژوزف عون گفت: ما درحالی روز استقالل 
را گرامی می داریم که کشورمان در شرایط حساسی است و همگان 
باید در این شرایط آگاهی و حکمت و مسئولیت پذیری داشته باشند 
و به خاط��ر منافع ملی لبنان ت��الش کنند. اس��تقالل ثمره مبارزه 
ش��رافتمندانه لبنانی      ها و چالش های سرنوشت س��ازی است که با 
وحدت و اراده خود بر آن پیروز ش��دند. وی گفت: دستاورد ترسیم 
مرزهای دریایی بارقه امیدی برای کش��ور ما و گام مهمی برای حل 
بحران کنونی از طریق سرمایه گذاری در بخش��ی اساسی از منابع 
طبیعی مان اس��ت. این دس��تاورد نیاز به حمایت نهادهای کش��ور 
دارد. با ورود کش��ور به مرحله خأل ریاس��ت جمهوری و باال گرفتن 
کشمکش های سیاسی حفظ امنیت و ثبات در رأس اولویت های ما 
اس��ت. ما اجازه لطمه زدن به صلح داخلی را نمی دهیم و از مردم و 

سرزمین خود دفاع می کنیم. 

کنعانی: آنچ�ه باعث ع�دم جمع بندی 
نهایی مذاکرات شد نبود اراده سیاسی 
در طرف های مقابل و مش�خصًا امریکا 
بود. ایران معتقد است اگر طرف مقابل 
اراده داش�ته باش�د در کمتری�ن زمان 
ممکن دس�تیابی به توافق ممکن است


