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ایران با دیپلماتهای اروپایی مقابله به مثل میکند

انتقاد تند تهران از پارادوکس امنیتی بروکسل

گروه بینالملل :در پی اقــدام اتحادیه
اروپــا در تحریــم یک نهاد و دو فــرد ایرانی
روز سهشــنبه شش تن از سفیران و کارداران
اروپایی با حضور در وزارت امور خارجه سعی
داشــتند مواضع اتحادیه را توجیه کنند اما با
برخورد تند مقام مالقات شونده مواجه شدند.
همچنیــن در مالقات روز سهشــنبه به علت
غیرقابل پذیرش بودن اظهارات دیپلماتهای
اروپایی و اســتفاده از ادبیات نامناســب ،این
دیدار در کمتر از ده دقیقه به اتمام رســیده
است.
براساس اطالع «بهرام قاسمی» سخنگوی
وزارت خارجــه ،ایــران در چارچــوب عمل
متقابــل اقدامات مقتضــی را در رابطه با این
رویکرد اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد کرد.
برخــی منابع اعالم کردهانــد که به دلیل
حمایــت کشــورهای اروپایــی از گروههای
شناخته شده تروریســتی و ادامه پناه دادن
به عناصر تروریســت ،جمهوری اســامی در
حــال ارزیابی و تجدید نظر در همکاریهای
اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی خود با کشورهای
اروپایی اســت و به زودی تصمیماتی در این
خصوص گرفته خواهد شــد کــه حوزههای
مهمی را در بر میگیرد.
روز سهشــنبه رویتــرز به نقــل از وزارت
خارجه دانمارک و دیپلماتهای اتحادیه اروپا
اعالم کرد که یک واحــد از وزارت اطالعات
و دو ایرانی در لیســت تروریسم اتحادیه اروپا
قرار گرفتهاند.
براســاس این گزارشها ،ســعید هاشمی
مقدم به همراه اســداهلل اســدی در لیســت
موســوم بــه تروریســم اتحادیه اروپــا قرار
گرفتهاند.
رویترز همچنین نوشــت که نام این افراد
به طور رســمی در یادداشت رسمی اتحادیه
اروپا که روز چهارشنبه منتتشر میشود ،ذکر
خواهد شــد .این خبرگزاری معتقد است که
ایــن اقدام تا اندازهای نمادین اســت؛ چراکه
یکــی از افــراد تحریم شــده در حال حاضر
نیز در بازداشــت بهســر میبرد و همچنین
این اولین باری اســت که اروپــا از زمان لغو
تحریمهایــش علیه ایران در پی اجرای توافق

ایران به زودی تصمیمهای مهمی درهمکاری امنیتی با اروپا اتخاذ خواهد کرد

یک مقام آگاه دیپلماتیک گفت :باتوجه به حمایت کشورهای اروپایی
از گروههای شناخته شده تروریستی ،جمهوری اسالمی ایران در حال
تجدید نظردر همکاری اطالعاتی و امنیتی خود با این کشورهاست و
به زودی تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
این مقام آگاه به خبرنگاران گفت :در پی اقدام اتحادیه اروپا در تحریم
یک نهاد و دو فرد ایرانی دیروز شش نفر از سفرا و کارداران اروپایی با
حضور در وزارت امور خارجه ســعی داشتند مواضع اتحادیه را توجیه
کنند اما با برخورد تند مقام مالقات شــونده مواجه شــده و به علت
غیرقابل پذیرش بودن اظهارات آنها و استفاده از ادبیات نامناسب ،در

هســتهای  ،2015تحریمی را علیه جمهوری
اسالمی وضع میکند.
این تصمیم که شــامل تروریستی خواندن
این نهاد اطالعاتی و دو فرد ایرانی میشــود
پس از آن انجام شد که دانمارک و فرانسه در
سال  2018وزارت اطالعات ایران را به تالش
برای انجام سوءقصد در خاک کشورهایشان
متهم کردند و خواستار واکنش اتحادیه اروپا
شدند.
«آندرس ساموئلســن» وزیــر امورخارجه
دانمــارک روز سهشــنبه ( 18دیماه) گفت:
«اتحادیــه اروپا بــرای اعمــال تحریمهایی
علیه یک ســرویس اطالعاتی ایران به دلیل

نقش کمکی ایران به مذاکرات کابل با طالبان
مشــاور عالی فرمانده معظــم کل قوا گفــت:از آنجا که
امنیت افغانســتان برای ایران اهمیت دارد ،قبول کردیم که
به مذاکــرات بین طالبان و دولت مرکزی آن کشــور کمک
کنیم تا به تفاهم برســند .سردار سرلشگر حسن فیروزآبادی
درگفتوگو با خبرنگارسیاســی ایرنا اظهارداشــت :ایران در
چارچوب قوانین بینالمللی با طالبان گفت وگو میکند و این
گروه مایل است که در امنیت افغانستان نقش داشته باشد.
وی افــزود :این گــروه امروز به عنوان بخشــی از جامعه
افغانســتان که نظرات سیاســی خود را دارد ،مایل است در
اداره دفاع و امنیت افغانستان سهم داشته باشد .مشاور عالی
فرمانده معظم کل قوا با بیان این که ایران منافعی در مذاکره
با طالبان ندارد ،گفت :ما از این بابت که با افغانستان همسایه
هستیم و امنیت این کشور برای ما اهمیت دارد ،قبول کردیم
که به مذاکرات بین طالبان دولت مرکزی این کشــور کمک
کنیم تا به تفاهمی برســند و برابر دشمنان ملت افغانستان
ایســتادگی کننــد .وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران

کمتر از ده دقیقه به مالقات خاتمه داده شده است.
وی افزود :به دلیل حمایت کشــورهای اروپایی از گروههای شناخته
شــده تروریســتی و ادامه پناه دادن به عناصر تروریست ،جمهوری
اســامی در حال ارزیابی و تجدید نظــر در همکاریهای اطالعاتی،
امنیتــی و انتظامی خــود با کشــورهای اروپایی اســت و به زودی
تصمیماتــی در این خصوص گرفته خواهد شــد که حوزههای مهمی
را در بر میگیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز گفته بــود که ایران در چارچوب
عمل متقابل اقدام مقتضی خواهد کرد.

تالشهایشان برای ســوءقصد در خاک اروپا
موافقــت کــرد .این یک پیام قوی از ســوی
اتحادیه اروپا مبنی بر این اســت که ما چنین
رفتارهایی را در اروپا نمیپذیریم».
درهمیــن حال ،وزیر خارجه آمریکا که در
ســفردورهای به خاورمیانه اســت؛ از تصمیم
اروپا علیه تهران حمایت کرد« .مایک پمپئو»
بــا انتشــار پیامی در صفحــه توئیتر خود به
طــرح ادعاهایی بیاســاس در ارتباط با این
طرح ادعایی نوشــت« :اتحادیــه اروپا اولین
تحریمهای خــود را از زمان توافــق با ایران
(برجام) علیه این کشــور صــادر کرد و هلند
فاش کرد که ایران ترورهای دو تبعه هلندی

را در ســالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۷هدایت کرده
اســت .این ،در پی خنثی کــردن دو حمله
تروریستی ایرانی توسط دانمارک و فرانسه در
سال  ۲۰۱۸است».
وی در ادامــه ادعاهای خصمانهاش افزود:
«کشورهای اروپایی امروز با این اقدام پیامی
روشــن به ایران فرســتادند ،اینکه تروریسم
تحمل نخواهد شد .آمریکا بهطور قوی از این
تحریمهــای جدید حمایت میکند و در کنار
همپیمانــان اروپایی برای مقابله با این تهدید
مشترک میایستد».
حمایت ضمنی اروپا از تروریسم
بــه گزارش ایســنا ،این ادعاهــا در حالی

مطرح میشــود که ایران هرگونه دخالت در
این طرحهای ادعایــی را رد و تاکید میکند
که این اتهامات بــرای تخریب روابط ایران و
اروپا مطرح میشود.
محمدجــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
جمهوری اســامی ایران سهشنبه شب(۱۸
دی) در توییتــی به اظهارات و ادعاهای اخیر
برخی مقامات اروپایی علیه ایران پاسخ گفت.
ظریــف در صفحــه توییتر خــود در این
ارتبــاط نوشــت« :اروپا از جملــه دانمارک،
هلند و فرانســه ،مخفیگاه سازمان مجاهدین
(منافقین) ـ کســانی که  ۱۲هــزار ایرانی را
کشــته و در جنایــات صدام علیــه کردهای
عراق شــریکاند ـ و ســایر تروریســتهایی
هســتند که از اروپا قتل ایرانیــان بیگناه را
طراحــی میکنند .متهم کــردن ایران ،اروپا
را از مســئولیت مخفیکردن تروریســتها
نمیرهاند».
از سوی دیگر ،سخنگوی کمیسیون امنیت
ملــی مجلس و سیاســت خارجــی مجلس
ضمــن محکوم کردن اقــدام هلند در تحریم
وزارت اطالعات کشــورمان و دو فرد ایرانی،
گفــت« :برخی کشــورهای اروپایی که امروز
این اقدامات را انجــام میدهند خود مامن و
پناهگاه تروریستها و منافقین هستند».
«علی نجفی خوشرودی» در گفت و گو با
ایرنا ،افزود« :این اقدام مغایر با تالشــی است
که اروپاییها برای ارائه ســاز و کار مالی ویژه
انجام میدهند».
وی با بیان این که برای جمهوری اسالمی
ایران سیاست مستقل اتحادیه اروپا در تنظیم
روابط بــا ایران اهمیت دارد ،اظهار داشــت:
برخی از کشــورهای اروپایی خــود مامن و
پناهــگاه تروریســتها و ســازمان منافقین
هستند ،ســازمانی که در اقدامات تروریستی
در ایران سابقه طوالنی دارد.
نجفی خوشرودی اظهار داشت :امیدواریم
اتحادیه اروپا سیاســت درستی در این زمینه
پیــش بگیرد به ویژه با توجه به خروج آمریکا
از برجام ،مجموعه اقدامــات اروپا باید منافع
ایران را در برجــام تامین کند و باعث دوری
جمهوری اسالمی ایران از اروپا نشود.

آنکارا :روند خروج آمریکا از سوریه با هماهنگی ایران ،روسیه و ترکیه باشد

هفته گذشته اعالم کرد که نمایندگان طالبان با سید عباس
عراقچی معــاون وزیر امور خارجه ایران مذاکره کردهاند .وی
با اشــاره به جایگاه ایران در برقــراری امنیت منطقه گفت:
در شــرایط کنونی نقش و نظر جمهوری اسالمی ایران برای
برقراری امنیت در منطقه بســیار حائز اهمیت اســت؛ ایران
برای نظر کشــورها در امنیت جمعی ارزش قائل میشــود.
سرلشگر فیروزآبادی ادامه داد :ما از حاکمیت قانونی کشورها
دفاع میکنیم و در توافقاتی نیز که تاکنون بین ایران ،ترکیه،
روســیه ،عراق سوریه انجام شــد ،نظر جمعی بر این بود که
همه به مرزهای تعریف شده خود احترام بگذاریم.
وی در بخــش دیگری از صحبتهای خود به جنگ علیه
ملت یمن اشــاره کــرد و گفت :آمریــکا در منطقه به دنبال
تجاوز ،دخالت و شــرارت اســت که این موضوع را در یمن
با تمام وجود احســاس میکنیم .سرلشگر فیروزآبادی عنوان
کــرد :آینده آمریکا صرفه نظر کردن از منطقه و خروج از آن
است و باید به دخالتهای خود پایان دهد.

وزیر خارجه ترکیه با اظهار این نکته که خروج آمریکا
از سوریه با مشکالت جدی روبروست پیشنهاد کرد که این
روند با هماهنگی ایران ،روسیه و ترکیه برای جلوگیری از
سوء استفاده تروریستها از خالء ایجاد شده صورت گیرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگــزاری آر تی ،مولود
چــاووش اوغلــو ،وزیر خارجــه ترکیه گفــت :آمریکا با
مشکالتی در روند عقبنشینی از سوریه روبرو شده است.
ما میخواهیم که این روند در هماهنگی با روسیه و ایران
که با آنها در روند آســتانه موفق به دستیابی به چارچوبی
کلی در این زمینه شدهایم صورت گیرد.
چــاووش اوغلو تصریح کرد :در حال حاضر ما میبینیم
که خروج از سوریه برای آمریکا بسیار سخت شده است
.زمانی که با یک گروه تروریستی آنچنان ادغام شده و در
هم آمیخته حرکت کنند ،در این صورت به هنگام جدایی
بسیار سخت میشود.

چاووش اوغلو اواخر دســامبر از مســکو برای مذاکره
درباره شــرایط ســوریه دعوت کرد .وی گفــت که برای
مذاکــره دوجانبه ایران و ترکیــه چارچوب زمانی خاصی
تعیین نشده است.
به گفته وزیر خارجه ترکیه تدارکات برای نشســت سه
جانبه در مسکو فراهم شــده است .وی در بخش دیگری
از اظهاراتش با اشــاره به توافق ادلب گفت :تاکنون در این
توافق و اجرای آن دچار مشــکل نشدهایم و امیدواریم که
ازاین پس نیز در اجرای این توافق دچار مشکل نشویم.
او درباره مســاله قبرس گفت :روند مذاکرات قبرس به
دلیل انتخابات پارلمان اروپا به تعویق افتاده است.
چاوش اوغلو در بخــش دیگری از اظهاراتش گفت که
ترکیه مساله یمن را با حساســیت باالیی دنبال میکند.
حل مســاله یمن در طول امســال یکی از اولویتهای ما
خواهد بود.

مخالفت دموکراتها با طرح ضد ایرانی سنا
دموکراتهای مجلس سنا در آمریکا از تصویب
طرحی برای اعمال تحریمهای جدید علیه سوریه
و حامیانش ،شــامل ایران و روســیه جلوگیری
کردند.
به گزارش اسپوتنیک ،دموکراتها در مجلس
ســنای آمریــکا به دلیــل مخالفت بــا تعطیلی
دولت آمریکا مانع از بررســی طرح پیشــنهادی
جمهوریخواهان برای اعمال تحریم علیه دولت
سوریه شدند.
این طرح تحــت عنوان تقویت امنیت آمریکا
در خاورمیانه خواهان هدف قرار دادن ســوریه و

تایید مرگ عامل بمب گذاری در حزب جمهوری اسالمی
تارنمای روزنامه گاردین نوشــت :اســتف بالک وزیر امور
خارجــه هلند مرگ محمدرضا کالهــی صمدی عامل بمب
گذاری ســاختمان حــزب جمهوری اســامی را تایید کرد.
«محمدرضا کالهی» صمدی پنجاه و شــش ساله اهل ایران
متهم به دســت داشــتن در بمب گذاری ســاختمان حزب
جمهوری اسالمی در سال  1360است.
استف بالک در نامهای به پارلمان هلند اعالم کرده است
که کالهی در سال  2015در منطقه المیره هلند کشته شده
است.
محمدرضــا کالهــی صمــدی متولــد  ۱۳۳۸از اعضای
منافقیــن عامل انفجار  ۷تیرماه  ۱۳۶۰در ســاختمان حزب

به نظر میرســد که تالشهای رجــب طیب اردوغان،
رئیس جمهوری ترکیه برای تسخیر قلب و ذهن مسلمانان
هند با چالشهایی مواجه خواهد شــد ،چرا که عربستان
سعودی قصد دارد در این زمینه با او رقابت کند.
به گزارش دیپلماســی ایرانی ،گلوبالیســت در مطلبی
نوشــت که سعودیها از چندین سازمان َسلَفی در هند از
جمله موسسات خیریه ،موسسات آموزشی و سازمانهای
سیاسی حمایت مالی میکنند .بنیاد هند که روابط نزدیکی
با حزب حاکم بهاراتیا جاناتا  -حزب ناراندرا مودی ،نخست

جمهوری اسالمی بوده که در جریان آن آیت اهلل سید محمد
بهشتی و  ۷۲مقام دولتی به شهادت رسیدند.
وی کــه به عنوان تکنســین تجهیــزات صوتی در حزب
جمهوری اســامی کار می کرد ،بمب را همراه خود به مقر
حزب بــرد .به همین دلیل او عامل انفجار شــناخته شــد.
ســرانجام او بدون اینکه در دادگاهی در ایران محاکمه شود
توانست از مرز خارج شده و به فرانسه بگریزد.
محمد رضا کالهی یا «علــی معتمد» در  ۲۴آذر ۱۳۹۴
(برابر  ۱۵دسامبر  )۲۰۱۵در سن  ۵۶سالگی در شهر آلمیره
هلند در خیابان توســط فردی از نزدیک هــدف گلوله قرار
گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

متحدانــش ،یعنی ایران و روســیه با تحریمهای
جدید و بهعالوه افزایش همکاری امنیتی آمریکا با
رژیم صهیونیستی و اردن است .طرح پیشنهادی
جمهوریخواهان سنا تنها با موافقت  56سناتور
در برابر  100ســناتور مواجه شد درحالیکه برای
بررسیهای بیشتر نیازمند 60رای موافق بود.
تصمیم حزب دموکرات برای جلوگیری از این
طــرح در اثنای تعطیلی دولــت آمریکا به دلیل
اختالف نظر جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر
بودجه انجام گرفته است .کریس ون هولن سناتور
دموکرات از ایالت مریلنــد ،در صفحه توئیترش

نبرد سعودی بر سر هند

وزیر هند  -دارد ،سال گذشته تحلیلی منتشر کرد که در
آن بر اهمیت اقدام دو دانشــگاه وابسته به بودجه سعودی
به استفاده از درخت خرما در لوگوهایشان تاکید شده بود.
این مساله مدرکی دال بر تالشهای پیروزمندانه عربستان
ســعودی برای ایجاد «اســاس ایدئولوژیکی عربی کردن
مسلمانان در هند» به شمار میرود.
با گذشت زمان ،این مساله ضربه ای مهلک به ماهیت و

شخصیت محلی اسالم در شبه قاره هند وارد خواهد آورد.
اما تاثیرگذاری تالشهای عربســتان سعودی از طریق
حدود  3میلیون کارگر هندی که در این کشور مشغول به
کار هستند ،تشدید میشود.
بســیاری از این کارگران هندی از ایالت کراال واقع در
جنوب غربی هند آمده اند.
«حامــد چندامانگالــور» (عبد الحامــد آریپاتامانیل)

ظریف در اجالس رایسینا در دهلی؛

دست دوستی به سوی همسایگانمان در منطقه خلیج فارس دراز میکنیم
وزیر امــور خارجه کشــورمان با تشــریح مولفه های
منطقــه قوی تاکید کرد :ما امروز به جای ســلطه مردان
قوی نیازمند منطقه ای قوی هستیم.
به گزارش ایســنا به دهلی نــو« ،محمد جواد ظریف»
وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در کنفرانس بین
المللی رایســینا در هند اظهار کرد:ما امروز به جای سلطه
مردان قوی نیازمند منطقهای قوی هستیم.
وی خاطرنشــان کــرد :از دیدگاه مــا منطقهای قوی
شامل مولفههای زیر است؛  -1ثبات سیاسی و سرزمینی

بومی -2 ،اتکا به مردم به عنوان منبع مشــروعیت ،امنیت
و کامیابــی-3 ،هماهنگی هویت های ملی و شــهروندی
منطقهای-4 ،مشــارکت همه کشــورهای مرتبط منطقه
ای در تضمیــن صلح در منطقه از طریق ســازمان های
منطقــه ای یا ترتیبات مقتضــی -5 ،اطمینان ،تجارت و
تعامل بیشتر میان کشورهای منطقه به جای قدرت های
خارجــی -6 ،روابط اقتصــادی و تعامالت مردم محور که
روی آوردن بــه جنگ را هزینه بــر و غیر قابل دفاع کند،
 -7فرهنگ منطقه ای که امنیت ملی را منطبق بر امنیت

نوشت که دموکراتهای ســنا باید از بررسی هر
طرحی غیر مرتبط با بازگشایی دولت جلوگیری
کنند.
بنابراین گزارش ،تعطیلــی دولت آمریکا وارد
نوزدهمیــن روز خود شــده و در نتیجه مخالفت
رهبران دموکــرات با درخوســات دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا برای اختصاص پنج میلیادر
دالر به ساخت دیوار مکزیک به وجود آمده است.
دموکراتها برای ســاخت این دیوار حائل در مرز
آمریکا با مکزیک پیشــنهاد  1.9میلیادر دالر را
دادهاند.

پیگیری مذاکرات آستانه توسط جابری انصاری
دستیار ارشــد وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی
دیــروز (چهارشــنبه) به منظــور گفت وگــو و رایزنی با
مقامهای روسیه به مسکو سفر کرد.
«حســین جابری انصاری» در این ســفر مسائل مهم
منطقه ای بویژه موضوع ســوریه را با همتایان خود مورد
گفت وگو و رایزنی قرار میدهد .مذاکره کننده ارشد ایران
در مذاکرات بینالمللی صلح ســوریه است بنابراین پیش
بینی میشــود در خصوص مقدمات دور بعدی مذاکرات
صلح آستانه با مقامات روسی گفتوگو کند.
دور بعدی مذاکرات ســران آســتانه قرار است بزودی

منطقهای کند -8 .محیط منطقه ای پایدار.
رییس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان همچنین بیان
کرد :با هنــد اشــتراکات زیادی در شــکل دهی چنین
همسایگی ،در جنوب ،مرکز و غرب آسیا داریم .همچنین
ما برای حرکت در این مســیر ،مجدد دست دوستی،خود
را به همسایگان مان در منطقه خلیج فارس دراز میکنیم.
وی افــزود :گفتوگوی واقعی نیازمنــد جایگاه برابر و
احترام متقابل و همچنین شناســایی منابع متنوع دانش
و حکمت است.

3

میــان والدیمیر پوتین ،حســن روحانــی و رجب طیب
اردوغان در روســیه برگزار شــود هر چند که هنوز زمان
دقیق این نشست اعالم نشده است.
به گواه تحلیلگران ،در مذاکرات آتی ســران آستانه ،در
خصوص اوضاع در شــمال ســوریه و آخرین اقدامات در
استانهای ادلب و شهر منبج تصمیم گیری خواهد شد.
ادلب استانی در شمال ســوریه و در همسایگی ترکیه
اســت که بیش از  3میلیون نفر در آن زندگی میکنند و
به آخرین محل اســتقرار تروریستها و گروههای مخالف
دولت قانونی سوریه تبدیل شده است.
تحلیلگر سیاســی و محقق هنــدی از ایاالت کراال به این
مســاله اشاره کرده است که جامعه مسلمان در این ایالت
تحت روند عربی سازی هستند؛ این مساله درست همانند
غربی سازی صورت میگیرد .آن هندیهایی که در بریتانیا
زندگی کرده بودند ،سبک و سیاق زندگی بریتانیایی را با
خود به هند بازگرداندند.
در روندی مشــابه مسلمانانی که در ایالت کارال ساکن
هستند ،درصدد بازگرداندن فرهنگ و شیوه زندگی عربی
از عربستان سعودی بر آمدهاند.

زندان برای وزیراسرائیلی که جاسوس ایران بود
وزیــر صهیونیســتی متهــم به
جاسوســی برای ایران به یازده سال
حبس محکوم شد .به گزارش ایسنا
به نقل از شبکه آی 24نیوز« ،گونن
ســگو» وزیر انرژی پیشــین رژیم
صهیونیســتی که پیــش از این به
دلیل آن چه جاسوســی برای ایران عنوان شد ،مجرم شناخته شده بود ،روز
چهارشنبه به تحمل یازده سال زندان محکوم شد .وی که در سالهای 1995
تا  1996وزیر انرژی و زیرســاخت رژیم صهیونیستی بوده است ،متهم بود که
اطالعاتی را با هدف آســیب زدن به امنیت این رژیم در اختیار ایران قرارداده
است .او در ژوئن سال گذشــته بازداشت شد و چندی پیش یک دادخواست
برای کاهــش محکومیتــش ارائه داد و بــرای این منظور با دادســتانهای
صهیونیستی وارد رایزنی شد.
رژیم صهیونیســتی پس از بازداشت این وزیر سابق خود مدعی شد که وی
گزارشهایی را با هدف آســیب زدن به امنیت این رژیم به ایران ارائه داده و
یکی از عوامل وزارت اطالعات ایران بوده اســت .این اطالعات درباره زیربنای
انرژی رژیم صهیونیســتی ،تاسیســات امنیتی ،نظامی و مقامات سیاسی بوده
اســت .گفته میشود پرونده گونن سگو جدیترین پرونده جاسوسی در تاریخ
رژیم صهیونیستی بوده است.
وی پیشــتر در ســال  2007پس از تحمل پنج سال زندان به اتهام تالش
بــرای قاچاق مواد مخدر بــه نیجریه رفته بود و ظاهــرا در آنجا ارتباطش با
صهیونیســتها را به منظور جاسوسی برای ایران حفظ کرده بود .بنابر ادعای
دادستانی رژیم صهیونیستی وی در ســال  2012کار برای ایران را آغاز کرد
و برای انجام فعالیتهای خود در این زمینه از یک گذرنامه آلمانی اســتفاده
میکرده اســت .سگو اتهامات مطرح شــده علیه خود را بهطور قوی رد کرده
است.
به گزارش ایسنا« ،محمدباقر نوبخت» سخنگوی وقت دولت حسن روحانی
نیز درباره اخبار مربوط به وزیر انرژی پیشــین رژیم صهیونیستی ،این خبر را
بی اهمیت دانســت و گفت که رژیم صهونیســتی از هر ابزاری برای اتهام به
جمهوری اسالمی ایران استفاده میکند.
پولیتیک

ادعای جدید درباره پرتاب ماهواره ایران

شبکه ســیانان مدعی شــد که ایران علیرغم تهدیدات آمریکا در حال
آماده سازی برای پرتاب ماهواره است .به گزارش ایسنا ،شبکه خبری سیانان
گزارش داد که تصاویر جدید نشــان میدهد ایران در حال آماده سازی برای
پرتاب یک ماهواره به فضاست و این نشان میدهد که علیرغم تهدیدات اخیر
مایک پمپئو وزیــر امورخارجه آمریکا در این زمینه ،ایران در حال حرکت در
مسیر تعیین شده خود است.
بنابر ادعای ســیانان ،این تصاویر که در روزهای چهارم ،شــش و هفت
ژانویه تهیه شــده ،حاکی از فعالیت در مرکــز فضایی امام خمینی و در ادامه
پرتاب قبلی ایران در سال  2017است.
ســیانان در ادامه گزارش داد :اگرچه وزیــر امورخارجه آمریکا گفته که
فناوری اســتفاده شــده برای این پرتاب با آنچه در موشــکهای بالستیک
استفاده میشود یکی است ،هیچ نشانهای دال بر اینکه پرتاب آتی ایران برای
اهداف نظامی است وجود ندارد.
پمپئو پنجشنبه گذشته مدعی شد که پرتاب ماهواره از سوی ایران خالف
قطعنامه  2231اســت و آمریکا در برابر ایــن فعالیتهای ایران که امنیت و
ثبات جهان را به خطر میاندازد ،ســاکت نمیمانــد .وی همچنین از ایران
خواست تا از انجام فعالیتهایی که به ادعای او با موشکهای بالستیک ارتباط
دارد ،پرهیز کند تا از عمیقتر شــدن انزوای اقتصادی و دیپلماتیک جلوگیری
شود .به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ
به این ادعای آمریکاییها خطاب به دولتمردان آمریکا گفت که تهدید ،تهدید
بدنبال میآورد و احترام هم احترام!.
نگاه

ظریف در مصاحبه با اندیتیوی:

ما نمیتوانیم زندانی گذشته باشیم
وزیر امورخارجه کشــورمان با بیان اینکه «غیر ممکن است دولتی در آینده
افغانستان بدون نقش طالبان باشد» ،تاکید کرد که اما این گروه نباید نقش غالب
داشته باشد .به گزارش ایســنا« ،محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه ایران که
برای دیدار با مقامات هندی و شرکت در یک کنفرانس بینالمللی به دهلی سفر
کرده است ،در گفتگو با شبکه اندیتیوی به سواالت پیرامون مذاکرات اخیر
ایران با طالبان افغانستان و نگرانیهای هند از قدرتگیری طالبان پس از خروج
نیروهای آمریکایی از افغانســتان و بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران که به
واسطه برجام لغو شده بودند ،پاسخ داد.
ظریف تاکید کرد :من معتقدم که دولت آینده در افغانســتان نمیتواند بدون
نقش طالبان باشد اما ما بهطور قوی بر این باوریم که آنها نباید نقش غالب در
افغانستان داشته باشند .البته قطعا این مردم افغانستان هستند که در نهایت باید
تصمیمگیری کنند .وی در ادامه در پاســخ به سوالی درباره حمایت پاکستان از
گروههای تروریستی در افغانستان گفت که پاکستان تالش کرده نقشی مثبت ایفا
کند اما افراطگرایی برای پاکستان نیز یک تهدید موجودیتی است .وزیر امورخاجه
ایران تصریح کرد :ما معتقدیم که موضع پاکستان درخصوص افغانستان در حال
شــکل گرفتن است و بر این باوریم که پاکستان تالش میکند نقشی مثبت در
رسیدن به روند برقراری صلح در افغانستان ایفا کند .من میدانم که پاکستانیها
نمیخواهند افغانستان توسط گروههای افراطگرا احاطه شود اما افراطگرایی برای
پاکستان یک تهدید موجودیتی است .افراطگرایی در افغانستان و پاکستان یک
تهدید موجودیتی برای پاکستان است.
ه گزارش اندیتیوی ،هند نگران اســت کــه پس از تصمیم رئیس جمهور
آمریکا برای خارج کردن حدود هفت هزار نیروی نظامیاش از افغانستان ،بیثباتی
در این کشور بر هند تاثیر بگذارد .هرچند که ایران معتقد است حضور نظامیان
آمریکایی هیچ کمکی به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان نکرده است.
ظریف خاطرنشان کرد :ما نمیتوانیم زندانی گذشته باشیم .ما با پاکستان در
دهه 1990زمانی که طالبان را ایجاد یا به ایجاد آن کمک کرد ،مخالفت کردیم.
ما اولین کسانی بودیم که قربانیانی دادیم که از دست طالبان رنج بردند 11 .تن از
همکاران من به دست طالبان کشته شدند اما نمیتوانیم در گذشته زندانی باشیم.
وی افزود :ما باید برای یک آینده بهتر با یکدیگر همکاری کنیم .ایران آماده است
تا با پاکســتان همکاری کند تا آنچه رهبران پاکستانی میگویند را درک کنیم،
اینکــه به ما گفتهاند که بر این باورند مبارزه با گروههای فراطگرا در راســتای
منافع ملیشان است و ما نیز تحلیلگرانه معتقدیم که این امر حقیقت دارد.
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره تحریمهای آمریکا
علیه تهران که به کاهش خرید نفت هند از ایران منجر شده است ،اظهار داشت:
ما قادریم با یکدیگر حتی در شــرایط سختتر تعامل کنیم و من اطمینان دارم
ایران و هنــد بهویژه در بخش خصوصی میتوانند راههایــی برای پرهیز از این
اقدامات غیر قانونی بیابند .اجازه دهید به خودمان یادآوری کنم که این اقدامات
غیرقانونی هســتند .ما نمیخواهیم قانــون را دور بزنیم ،بلکه تالش میکنیم از
بیقانونی پرهیز کنیم ،ما تالش داریم از قلدری (آمریکا) طفره برویم.
کوتاه از دیپلماسی

دیدار ظریف با وزیرخارجه اسپانیا

ایســنا« :محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه ایــران در محل برگزاری
نشســت بینالمللی رایسینا ،با «جوزف بورل ،وزیر امور خارجه اسپانیا دیدار
و گفتوگو کرد.

تکذیب منع عراقیها از سفر به ایران توسط اردن

ایرنا :ســخنگوی وزارت خارجه اردن در اظهاراتی که امروز چهارشنبه در
رســانههای اردنی و عراقی منتشر شد گفت که ادعای مطرح شده در رسانهها
پیرامون ممنوعیت ســفر اتباع عراقی به اردن به خاطر داشتن روادید سفر به
جمهوری اســامی ایران در گذرنامههایشــان ،صحت ندارد«.ماجد القطارنه»
تاکید کرده است که این یک شایعه محض است که هیچ اساس و پایه درستی
ندارد و امان هیچ گونه قید و بندی برای ســفر اتباع عراقی به کشور دومشان
اردن قائل نیســت .برخــی از اتباع عراقی از جمله فعــاالن اقتصادی و حتی
نخبگان فرهنگی و فعاالن اجتماعی گفته اند که به دلیل داشتن روادید ایرانی
در گذرنامههایشــان ،مقامات اردنی در گذرگاه مرزی و فرودگاهها از ورود آنها
به خاک اردن به بهانههای مختلف جلوگیری به عمل آورده بودند.

