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 انتقاد شدید اپوزیسیون آلمان
 از اجرای کند اینستکس
اپوزیس��یون آلم��ان با انتقاد از رون��د کند اجرای 
سیس��تم مالی اینس��تکس برای دورزدن تحریم های 
آمریکا علیه ای��ران، برلین را متهم به عدم تمایل برای 

مخالفت با تحریم های آمریکا علیه تهران کردند.
دولت آلمان همراه با فرانس��ه و انگلیس در اواخر 
ژانویه درباره ایجاد یک سیستم مالی اروپایی مستقل 

از یورو برای تجارت با ایران توافق کردند.
محاف��ل صنعتی در آلمان بر این باورند که چنین 
سیس��تمی به ن��درت در حال اج��را اس��ت. از عرصه 
سیاس��ی آلمان هم انتقاد شدیدی به این ابزار حمایت 
از مبادالت تجاری با ایران موس��وم به "اینس��تکس" 
وارد شده اس��ت. دولت فدرال آلمان در پاسخ به یک 
درخواس��ت پارلمان��ی مربوط به اواخ��ر فوریه اعتراف 
کرده است که تجارت با ایران در ماه های اخیر کاهش 

پیدا کرده است.  باشگاه خبرنگاران 

حمایت استرالیا از برجام
"برن��دون هام��ر" نماین��ده اس��ترالیا در آژان��س 
بین المللی انرژی اتمی در پیامی در ش��بکه اجتماعی 
توئیتر نوش��ت که با توجه به تصریح مدیر کل آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی مبنی بر پایبندی کامل ایران 
به قوانین آژانس و برنامه جامع اقدام مشترک، استرالیا 

به حمایت خود از برجام ادامه می دهد.
وی با اش��اره به اهمیت پایبن��دی کامل ایران به 
تعه��دات خود تح��ت برنامه جامع اقدام مش��ترک و 
تنظی��م فعالیت های هس��ته ای ای��ران تحت نظارت 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی تاکید و آن را بس��یار 

حائز اهمیت دانست.  فارس

 بررسی طرح ممنوعیت اقدام نظامی 
علیه ایران 
دو سناتور دموکرات آمریکایی می گویند به زودی 
طرح��ی را با حمایت نمایندگان��ی از هر دو حزب این 
کش��ور به کنگره می برند که ه��دف آن ممنوع کردن 

اقدام نظامی دولت این کشور علیه ایران است.
تام یودال س��ناتور دموکرات ایال��ت نیومکزیکو و 
ریچارد دوربین سناتور دموکرات ایالت ایلینویز آمریکا 
در یادداشتی مشترک در نشریه واشنگتن پست دولت 
این کشور را به تالش برای جنگ افروزی علیه ایران به 
بهانه های واهی متهم کرده و نوشته اند که کنگره باید 
با تصویب قانون تازه ای، با چنین تالشی مقابله کند. 

این دو س��ناتور در همین یادداش��ت خبر داده اند 
که به زودی بار دیگر طرح موسوم به قانون پیشگیری 
از جن��گ غیرقانونی با ایران را ب��ا حمایت گروهی از 

سناتورهایی از هر دو حزب، به سنا ارائه می کنند.
یودال و دوربین مهر ماه امسال برای اولین بار این 
طرح را در سنا ارائه کردند، اما به واسطه آنکه تنها چند 
ماه تا پایان دوره س��نا باقی مانده بود و دولت و کنگره 
آمریکا نیز در مورد بودجه با یکدیگر درگیر بودند، این 

طرح در نوبت بررسی قرار نگرفت.  مهر 

رایزنی مقامات ایران و روسیه 
مهدی سنایی س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
فدراس��یون روس��یه با ایگور مارگولف معاون آس��یا و 
اقیانوسیه وزارت امور خارجه روسیه دیدار و گفت وگو 

کرد. 
در این مالق��ات دو طرف تحوالت روابط دوجانبه 
دو کشور و همچنین آخرین وضعیت در همکاری های 
اقتصادی دو کش��ور را مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
دادن��د.  در ای��ن دی��دار طرفی��ن بر ض��رورت تداوم 
رایزنی ه��ای منطق��ه ای  و تبادل نظ��ر در حوزه های 

مقابله با تروریسم نیز اشاره کردند.
مارگولف با اش��اره به طرح های مختلف اقتصادی 
جاری بین دو کشور و رشد 40 درصدی صادرات ایران 
به روس��یه در سال گذش��ته، دورنمای رشد اقتصادی 

طرفین را روشن خواند.  صداوسیما 

برگزاری نشست کنسولی ایران و استرالیا 
در تهران

هیأت کنس��ولی وزارت امور خارجه اس��ترالیا در 
سفر به تهران با علی اصغر محمدی مدیرکل کنسولی 
وزارت امور خارجه کش��ورمان دیدار و میزان پیشرفت 

اجرای تفاهمنامه ۱۳۹۶ را بررسی کرد.
در ای��ن نشس��ت دو ط��رف در خص��وص س��ایر 
حوزه ه��ای هم��کاری و از جمل��ه موضوعات��ی مانند 
رسیدگی به موضوع عابران غیر مجاز، انتقال محکومان 
بی��ن دو کش��ور، موافقتنامه همکاری ه��ای حقوقی و 
قضایی برگزاری دوره های آموزش��ی و تبادل تجربیات 
در زمینه های مقابله با جعل اسناد و مدارک، دسترسی 
بخش کنسولی س��فارت جمهوری اس��المی ایران در 
کانبرا ب��ه گواهی فوت ایرانیان متوفی در آن کش��ور، 
برگزاری کارگاه های آموزش��ی در ارتباط با موضوعات 
ثب��ت اح��وال و مش��خصات هویتی، آمادگ��ی نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران برای برقراری و توسعه 
همکاری های پلیس��ی و تبادل اطالعات و تجربیات در 
حوزه های گوناگون آن تبادل نظر کردند. گفتنی است، 
سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران بر مبنای 

حسن همجواری با کشورها است. فارس 

اخبار

خروج آمریکا از برجام باید به قانون تبدیل شود
یکی از س��ناتورهای با نفوذ جمهوری خواه می گوی��د این حزب خواهان آن 
اس��ت که خروج آمریکا از توافق هس��ته ای به مصوبه ای الزام آور بدل ش��ود که 

رئیس جمهور بعدی آمریکا نتواند در آن تجدید نظر کند.
جی��م اینوف مدعی ش��د که کش��ورهایی مانند ایران منتظ��ر رفتن دونالد 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا هس��تند. وی افزود: آن ها فکر می کنند که او شکست 
می خ��ورد. ایرانی ه��ا منتظرند تا توافقی را که جان کری وزیر خارجه اس��بق آمریکا 

ساخت، مجددا برقرار کنند. فرض آن ها این است که او )ترامپ( از قدرت کنار می رود.
این سناتور ارشد آمریکایی گفت به همین دلیل الزم است که اقدامی صورت گیرد 
که دو مسئله حمایت آمریکا از ارتش اسرائیل و همچنین خروج ایاالت متحده از برجام 
به قانون بدل و تثبیت ش��ود.یک سخنگوی اینوف گفته او دوست دارد شاهد تحقق این 

هدف باشد، هرچند که در این مورد انعطاف دارد.  فارس 

دیدگاه
مواضع ضد ایرانی پامپئو علیه ایران 
وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با همتای فرانس��وی اش ایران را به حمایت 
از تروریسم در اروپا و غرب آسیا متهم کرده و در تماس با وزیر خارجه انگلیس 

هم مدعی شده است که ایران در منطقه رفتاری مخرب دارد.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا س��پس بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم 

مته��م کرده اس��ت. در این بخ��ش از بیانیه آمده اس��ت: وزی��ر پامپئو همچنین 
تالش های فرانس��ه برای مقابله با فعالیت های تروریستی مورد حمایت ایران در اروپا 

و خاورمیانه را خاطرنشان کرد.
پامپئو با جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس نیز گفت وگو کرده و در آن تماس هم بار 
دیگر علیه ایران موضع گرفته است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که طرفین 
در مورد اولویت های کلیدی جهانی، از جمله مقابله با رفتار مخرب ایران، دس��تیابی به 

پیشرفت در سوریه بحث کرده اند.  تسنیم 

معادله
به دنبال ایجاد راهبردی یکپارچه برای تعامل با ایران هستیم

رئیس پارلمان عربی با مطرح کردن برخی ادعاهای بی اساس علیه جمهوری 
اس��المی ایران گفت که این پارلمان به دنبال ایجاد یک راهبرد عربی یک پارچه 

برای تعامل با ایران است.
مش��عل الس��لمی در افتتاحیه صدو پنجاه و یکمین نشس��ت اتحادیه عرب 

در س��طح وزرای خارج��ه گفت که پارلمان عربی به دنبال ایجاد یک اس��تراتژی 
یکپارچ��ه عربی برای تعامل با جمهوری اس��المی ایران اس��ت. وی همچنین مدعی 

دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی و اشغال جزایر سه گانه )تنب بزرگ، تنب 
کوچک، ابوموسی( از سوی ایران شد.

السلمی در ادامه با طرح ادعای حمایت ایران از گروهک های مسلح و شبه نظامیان 
در برخی کشورهای عربی گفت که ما این حمایت های ایران را محکوم می کنیم.گفتنی 

است، برخی کشورهای عربی ادعاهای ضد ایرانی مطرح می کنند.   ایسنا 

درحاشیه

یم
سن
ت

گروه دیپلماسی  مع��اون ظری��ف در حال��ی از پرونـــــده
چگونی اجرای اینس��تکس اظهار بی اطالعی کرده 
اس��ت که از آقای عراقچی باید پرس��ید طی ۹ماه 
گذشته آن هم بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، 
نشس��ت های مختلف و رایزنی ه��ای متعدد با اروپا 
دقیقا بر س��ر چه موضوعی بود که حاال با گذش��ت 
کی ماه از رونمایی اینس��تکس نسبت به چگونگی 

این سازو کار مالی اظهار بی اطالعی می کنید؟  
س��ید عباس عراقچ��ی که برای ش��رکت در 
نشست کمیس��یون مشترک برجام با حضور ایران 
و گ��روه ۱+4 در وین به س��ر می برد، پیش از این 
نشس��ت در گفت وگویی عنوان کرد: اعضای برجام 
)۱+4( به دنبال ایده ها و ابتکارات و مکانیسم هایی 
در این مدت بودند که بتوانند خروج آمریکا از این 
توافق را جبران کنند و راه حل هایی را برای ادامه 

همکاری اقتصادی با ایران ایجاد کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه ابتکاراتی انجام ش��ده که 
یکی از مهمترین آنها اینس��تکس و مکانیسم مالی 
اروپاست، یادآور ش��د: البته در ابتدای راه خودش 
اس��ت و هنوز نمی دانیم چگونه می تواند مش��کل 
گشا باش��د و چگونه کار کند، نیاز است بحث های 

کارشناسی مفصلی داشته باشیم. 
بعد از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
از توافق هسته ای، اروپایی ها با ادعای ناخرسندی از 
آمری��کا برای خروج از برجام، بارها بر حمایت همه 
جانبه از برنامه جامع اقدام مشترک تاکید داشتند 
و خواستار ماندن جمهوری اسالمی ایران در برجام 
ش��دند و در ازای آن وع��ده ارائه تضمین های الزم 
نس��بت ب��ه تعهدات برجام س��ر دادند و قرار ش��د 
ش��رایطی را برای مقابل��ه با تحریم ه��ای ظالمانه 
آمریکا علیه ملت ای��ران فراهم آورند که پس از ۹ 
ماه وقت کشی، باالخره از سازوکاری مالی با عنوان 
اینستکس در ۱۱بهمن ماه سال جاری رونمایی شد 
که البته این سازو کار با شرط و شروط همراه بود! 
در یکی از بندهای آن از جمهوری اس��المی ایران 
در خواس��ت شده هرچه س��ریعتر به اف.ای.تی.اف 
بپیون��دد و در گام اول این س��ازوکار مالی نیازهای 

دارویی و غذایی را تامین می کند. 
حاال آق��ای عراقچی با بی��ان اینکه از جزئیات 
اینس��تکس بی اطالع هس��تند، از اروپا درخواست 

ک��رده که جدی تر وارد این عرصه ش��ود! جزئیات 
این س��ازوکار مالی آنطور که مع��اون آقای ظریف 
مط��رح کردن��د در حالی نامش��خص اس��ت که از 
وی باید پرس��ید طی ۹ماه گذش��ته آن هم بعد از 
خروج دونالد ترامپ از برجام، نشست های مختلف 
و رایزنی ه��ای متع��ددی را ب��ا اروپ��ا بر س��ر ارائه 
تضمین ه��ای الزم برگزار کردید، آن وقت چطور از 
محت��وا و جزئیات آن بی خبرید؟ چرا هم اکنون آن 
هم با گذش��ت یک ماه از رونمایی ابنستکس اعالم 
می کنی��د که از محتوا و چگونگی اجرای آن اطالع 
دقیقی ندارید؟ چرا جمهوری اسالمی ایران در قبال 
اجرای تعهداتش باید همه جزئیاتش را ش��فاف به 
اروپ��ا ارائه کند اما طرف مقابل تنها در یک صفحه 
و به نوش��تن چند پاراگراف از سازوکاری رونمایی 
می کند که حتی نسبت به نامشخص بودن محتوای 
آن واکنشی نش��ان نمی دهید؟ وقتی از محتوای و 
چگونگ��ی اجرای بی اطالع هس��تید پس چطور از 

اروپا می خواهید که جدی تر وارد عرصه شود؟ 
آقای عراقچی ۳0آب��ان ماه بود که در توییتی 
از طراح��ی ابتکارات جدید در خصوص س��ازوکار 
ویژه مال��ی اروپا  خبر دادی��د و گفتید:  مذاکرات 

کارشناسی ما با اروپایی ها ادامه دارد.
نوشتید: با مدیران سیاس��ی و مذاکره کنندگان 
هسته ای انگلستان و فرانسه دیدارهای خوبی در تهران 
داشتم. اراده سیاسی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی 
برای حف��ظ برجام همچنان جدی اس��ت. ابتکارات 
جدی��دی در خصوص اس.پ��ی.وی در حال طراحی 

است و مذاکرات کارشناسی ما با آنها ادامه دارد.
آقای عراقچی یعنی ش��ما بر س��ر آنچه دقیق 
نمی دانس��تید باره��ا پای می��ز گفت وگو ب��ا اروپا 

نشسته اید؟  
در مورخ ۱۳آذرماه سال جاری معاون سیاسی 
ظریف پس از پایان سفر خود به اسالم آباد و دیدار 
با مس��ئوالن وزارت خارجه پاکستان، در خصوص 
ساز و کار مالی جدید اتحادیه اروپا در برجام و پس 
از خروج آمریکا از این توافقنامه، از این س��از و کار 
به عنوان شیوه مالی اروپا یاد کرد که بتوانند بدون 
مواجهه با تحریم های آمری��کا، دریافت و پرداخت 

های مالی ایران در خارج از کشور انجام شود.
وی اضافه کرد: بر اس��اس این ساز و کار، اروپا 
در حال طراحی ش��یوه ای اس��ت که در آن ایران 

بتوان��د، کاالهایی که می خواه��د خریداری کند و 
پرداخت های آن نیز انجام ش��ده و ایران نیز بتواند 
صادرات خود را انجام داده و پرداخت های مالی آن 

نیز صورت بگیرد.
این ها تنها بخش��ی از اظهارات آقای عراقچی 
در حمایت از س��ازو کاری اس��ت که هم اکنون از 

چگونگی اجرای آن اظهار بی اطالعی می کنند!
به هرحال آنچه اهمی��ت دارد اینکه همانطور 
ک��ه مقام معظ��م رهبری نی��ز فرمودن��د نباید به 
اروپا نی��ز دلخوش کرد چنانچ��ه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معّظم انقالب در تیر ماه ۱۳۹۷ در 
دیدار هیئت دولت، با انتقاد از گره زدن مش��کالت 
اقتصادی کشور به اموری که خارج از اختیار کشور 
خودمان است -مانند برجام و بسته اروپایی- چنین 

کاری را خالف منافع کشور دانستند. 
ایش��ان فرمودند: ما مشکل اقتصادی کشور را 
به برجام موکول کردیم و برجام نتوانس��ت کمک 
قابل توجهی کند. نتیجه این ش��د که مردم نسبت 

به برجام شرطی شدند. 
همچنین معظم له بیان داش��تند؛ در روزنامه 
خوان��دم که ترامپ گفته من می خواس��تم به ترزا 
ِمی س��فارش کنم راجع به س��خت گیری نس��بت 
ب��ه ایران،اّم��ا او ب��ه من س��فارش ک��رد درباره ی 
سخت گیری راجع به ایران! اینها این جور هستند 
دیگر. آن وقت تلفن می زند به آقای دکتر روحانی 
و اظهار ارادت و اخالص هم به ایشان می کند. اینها 
را بایستی این جوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها 
بدند، اینها خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم 
در زمین��ه  اروپایی ها �� نه به خاطر سیاس��ت های 
امروزش��ان  به خاطر ذات خبیثی که حکومت های 
اروپایی در طول این چند قرن از خودش��ان نشان 
داده اند؛ امروز نیز نشس��ت کمیس��یون مش��ترک 
برجام در وین برگزار می ش��ود؛ به نظر می رسد با 
توجه به تحوالت صورت گرفته پیرامون برجاِم در 
کما و بس��ته کم جاِن اروپایی و همچنین ش��دید 
ش��دن لحن انتقادی دولتمردان ایرانی علیه اروپا، 

نشست امروز کمیسیون مش��ترک برجام، آبستن 
حوادث و اتخاذ تصمیمات جدیدی باش��د.  به هر 
حال همانطورک��ه رهبر عالی قدر انقالب نیز بارها 
تاکید کردند اروپایی ها قابل اعتماد نیستند و آنها 

نیز سیاست های آمریکا را پیاده می کنند.
در ادام��ه ای��ن مصاحبه، عراقچ��ی ادامه داد: 
مباحث کارشناس��ی که در حاش��یه کمیس��یون 
مش��ترک داش��تیم و جلس��ات متع��ددی که در 
س��طح کارشناسی و در سطح خود بنده به صورت 
دوجانبه و چندجانبه برگزار ش��ده است برای این 
اس��ت که تعهداتی که کشورهای عضو برجام برای 
تامین خواس��ته های ایران در برجام دارند و انجام 
همکاری های اقتصادی با ای��ران، اینها باید تامین 

شود و راهش پیدا شود.
نشست کمیس��یون مش��ترک برجام با حضور 
مدیران سیاس��ی ایران و گ��روه ۱+4 دیروز در وین 
به ریاس��ت عراقچی و هلگا اش��مید معاون مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا برگزار ش��د. از روز 
دوشنبه مذاکرات کارشناسی دوجانبه و چند جانبه 
بین هیأت های کارشناسی ایران و سایر طرف ها در 
خص��وص موضوع مقابله با اث��رات خروج غیرقانونی 
آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم های این کشور و 
نحوه عملیاتی کردن تعهدات اعضای باقی مانده در 
برجام در این ارتباط برگزار شد. عراقچی مالقات های 
دوجانب��ه ای با همتایان خود از جمله هلگا اش��مید 
دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا داشت.

وی  دوش��نبه ۱۳ اس��فند ماه ه��م در تهران 
با فلیپ اکرم��ان مدیرکل منطق��ه ای وزارت امور 
خارج��ه آلمان دیدار کرد و در این دیدار با اش��اره 
به مواضع سیاسی کش��ورهای اروپایی برای حفظ 
برجام و همچنین اقدام اخیر س��ه کش��ور آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس در ایجاد اینستکس، از طوالنی 
ش��دن فرآیند تش��کیل س��ازوکار انتق��اد کرده و 
خاطرنش��ان کرد: گام اخیر تنها بخشی از تعهدات 
طرف مقابل در اجرای برجام بوده و انتظار می رود 
طرف اروپایی ب��رای نتایج عملی و ملموس برجام 
و عملیاتی ش��دن هر چه سریعتر اینستکس تالش 
جد  ت��ری به عم��ل آورد.  معاون سیاس��ی وزارت 
خارجه افزود: تنها وجود اراده سیاسی برای حفظ 
برج��ام کافی نیس��ت و اروپا باید ب��رای حفظ آن 

اقدامات عملی انجام دهد و هزینه بپردازد.

عراقچی: هنوز نمی دانیم اینستکس چگونه می تواند کار کند 
و مشکل گشا باشد

مگه میشه؟!

نماینده دائم ایران در آژانس  ت یپلمـــا بین المللی انرژی اتمی گفت: د
امیدواری��م همکاری ایران با آژانس با رفتار مخرب 
و ش��وم بعضی اعضای بدخواه این سازمان تخریب 

نشود.
کاظم غریب آبادی طی س��خنرانی در نشست 
ش��ورای حکام آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، با 
اشاره به تالش های مدیرکل و دبیرخانه آژانس در 
رابطه با راستی آزمایی اجرای برجام، نقش آنها را 
در ش��رایط کنونی پیرامون برجام، برای تداوم این 
توافق و حفظ حرفه ای گری، بی طرفی و اس��تقالل 

و در نتیجه اعتبار آژانس، اساسی خواند.
وی افزود: تکرار حمایت قاطع اعضایی آژانس 
و ش��ورای حکام از همکاری بین ایران و آژانس و 
لزوم تداوم اجرای برجام از سوی همه طرف ها و در 
عین حال ابراز تأس��ف از خروج یکجانبه آمریکا از 
این توافق، امیدوار کننده است؛ با این وجود، ایران 
هنوز به طور کامل از فواید پیوس��تن به این توافق 

بهره مند نشده است.
نماینده دائم کش��ورمان با اشاره به ۱۶ ژانویه 
به عنوان سالروز اجرایی شدن برجام، آن را نتیجه 
مذاک��رات طولی ب��رای حدود یک دهه و ش��امل 
موازنه حس��اس بی��ن تعهدات و ق��ول و قرارهای 
سیاس��ی معرف��ی کرد و اظه��ار داش��ت: علیرغم 
هم��ه ای��ن دش��واری ها و در میان ام��ا و اگرهای 

فراوان، جمهوری اس��المی ایران با حمایت جامعه 
بین الملل��ی و اطمینان به اجرای آن توس��ط همه 
ط��رف های باقیمان��ده، تصمیم گرف��ت تا در این 
مقطع در این توافق باقی بماند و به صورت سازنده 

و نزدیک، با آژانس همکاری کند.
وی تأکی��د ک��رد ک��ه ای��ن حقیق��ت ب��رای 
چهاردهمین بار متوالی توس��ط آژانس مورد تأیید 
واقع ش��ده است که خود نشان از موفقیت، نه تنها 
برای ای��ران، بلکه همچنین مهمت��ر از همه برای 

اعتبار آژانس و همه جامعه بین المللی دارد.
غریب آبادی، گزارش اخیر منتشر شده توسط 
مدی��رکل آژانس بی��ن المللی ان��رژی اتمی در ۳ 
اس��فند ۱۳۹۷ را بار دیگر، نش��ان از حسن نیت و 
پایبندی کامل جمهوری اسالمی ایران و باالترین 
س��طح همکاری با آژانس دانست و ضمن اشاره به 
برخی از وجوه این گزارش، اظهار داش��ت که این 
گزارش اثبات می کند که جمهوری اسالمی ایران، 
از ع��زم و اراده ب��رای تعامل و هم��کاری مثبت با 

آژانس برخوردار است.
وی افزود: ایران مایل اس��ت تا به تعامل خود 
با آژانس ادامه دهد، ولی در عین حال قویاً معتقد 

اس��ت که دیپلماس��ی یک جاده دو طرفه است و 
صادقان��ه امیدوار اس��ت که این ن��وع همکاری، با 
رفتار مخرب و ش��وم برخی اعضای بدخواه آژانس 

تخریب نشود.  
س��فیر کشورمان با اش��اره به خروج آمریکا از 
برجام، افزود: متأسفانه در شرایط حساس کنونی، 
آمریکا نه تنها به اعمال مجدد تحریم های یکجانبه 
خود بس��نده نکرده اس��ت، بلکه با اعمال فشار بر 
دیگران، اعم از بخ��ش خصوصی یا دولتی، آنها را 
مجبور می کند تا مغایر با قطعنامه 22۳۱ ش��ورای 

امنیت سازمان ملل متحد، از آن تبعیت کنند.
نماینده دائ��م ایران در آژانس اضافه کرد: این 
فش��ارها و تحریم ه��ا لزوما محدود ب��ه کاالهای 
تجاری عادی نیس��ت، بلکه شامل مسائل مرتبط با 
کاربردهای بشردوستانه و صلح آمیز علم و فناوری 
هس��ته ای حت��ی از طریق اعم��ال تحریم هایی بر 
تأسیس��ات تولید رادیودارو و نهاد ایمنی هسته ای 
مل��ی، در مغایرت ب��ا مفاد اساس��نامه آژانس، نیز 
می ش��ود. چنین رفتار غیر بش��ری و غیرمسئوالنه 
آمریکا، حیات صدها هزار بیماری که نیاز مبرم به 

این رادیودارو دارند را با خطر مواجه می کند.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر قرار اس��ت برجام 
حفظ ش��ود، دیگر اعضای این تواف��ق باید به طور 
کامل تعهدات خود را از طریق برداش��تن گام های 
عمل��ی فوری در ای��ن رابطه اجراء کنن��د؛ تأثیرات 
منفی و مخرب اقدامات یکجانبه آمریکا را از طریق 
تضمین فواید توافق برای مردم ایران جبران کنند و 
حرفه ای گری، بی طرفی و استقالل آژانس در اجرای 

فعالیت های راستی آزمایش اش قویاً حفظ شود.
وی همچنی��ن افزود: مطمئنا اگر حفظ برجام 
ی��ک هدف اس��ت، بنابرای��ن، باید ب��ه جای طرح 
درخواس��ت های بی رب��ط، از هی��چ تالش��ی برای 
تشویق دیگران به پایبندی به این تعهدات اجتناب 
نکنند، چ��را که همکاری، تنها گزینه موجود برای 

ایران نیست.
غریب آبادی همچنین گفت متاسفانه در طول 
چندماه گذش��ته، تالش های مخ��رب و غیرموفق 
برخی برای اعمال فش��ار ب��ر دبیرخانه و مدیریت 
خرد فعالیت های راس��تی آزمایی آژانس ش��دت 

یافته است.
وی در ادام��ه تأکید کرد: زمان آن فرارس��یده 
اس��ت تا علی��ه ای��ن نیروهای مخرب ک��ه حیات 

آنها به ممات دیگران متکی اس��ت، متحد ش��ویم. 
نمایش بد، طرح ویژگی های نادرس��ت و ادعاهای 
بی اس��اس، در کنار حقه های��ی تاکتیکی از جمله 
از طری��ق تأمین مالی برای انتش��ار گزارش هایی 
توسط مؤسسات و بنیادهای آمریکایی و اسرائیلی 
ب��رای مخت��ل ک��ردن کار حرفه ای س��ازمان های 
بین المللی، به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
عناصر شناخته ش��ده اس��تراتژی فریبکارانه آنان 

علیه صلح و امنیت است.
نماینده دائم کش��ورمان در این راس��تا حفظ 
حرفه ای گ��ری، ب��ی طرفی و اس��تقالل آژانس در 
ارتباط با اجرای فعالیتهای راستی آزمایی را  برای 
اعتب��ار این نه��اد و نیز برای ت��داوم رژیم پادمانی 
آژان��س با اهمیت خواند و تأکید کرد که به همین 
دلیل، ایران همیش��ه معتقد است این اعتبار برای 
تضمین تداوم همکاری اش با آژانس، اساسی و مهم 
اس��ت. پیشتر نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی گفته بود؛ آژانس مطابق با اساس��نامه 
اش موظف به کمک به کشور های عضو در توسعه 
اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بدون اعمال 
هرگونه تبعیضی است، و باید زمینه های همکاری 
فنی را با توجه الزم به نیاز ها و اولویت های کشور ها 
تقوی��ت کند و از ای��ن طریق، به حص��ول اهداف 
توس��عه پای��دار از طریق تبادل دان��ش، تجربیات، 

فناوری و تجهیزات کمک کند. فارس 

غریب آبادی:
امیدواریم همکاری ایران با آژانس با رفتار مخرب بعضی بدخواهان تخریب نشود

اس��ماعیل رضوان یک��ی از فرماندهان  جنب��ش مقاومت اس��المی فلس��طین راهبـــــرد
)حم��اس( در نوار غ��زه با بی��ان اینکه برخی ب��رای ایجاد 
دش��من خیالی در منطقه تالش می کنند، گفت: جمهوری 

اسالمی ایران حامی اصلی جریان مقاومت است.
رضوان اظهار داش��ت: برخی رژیم ها و ش��خصیت های 
عربی در حالی از عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
حمایت می کنند که حتی کنفرانس پارلمان های مس��لمان 

و مسیحی بر مقابله با این جریان تاکید داشت. 
وی ادام��ه داد: م��ا تاکید می کنیم ک��ه هرگونه عادی 
سازی روابط با رژیم اشغالگر غیر قابل قبول و مردود است. 

این رژیم دشمن اول امت عربی و اسالمی است.
این مقام حماس افزود: برخی در حالی تالش می کنند 
تا یک دش��من خیالی برای کش��ورهای منطقه با نام ایران 
درس��ت کنند که این کشور همچنان به حمایت از مقاومت 

فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی ادامه می دهد.
رض��وان گف��ت: باید ب��ر صداهای��ی ک��ه در کنفرانس 
پارلمان های عربی در امان هرگونه عادی سازی با اسرائیل را 
رد کردند، درود فرستاد و در مقابل برخی موضعگیری های 

مضحک که با رد عادی سازی با رژیم اشغالگر مخالف بودند 
را تقبیح کرد.

ای��ن فرمانده حماس در غزه با بی��ان اینکه قدس خط 
قرمز بوده و روح و خون ما فدای آن اس��ت به رژیم اشغالگر 

برای هتک حرمت مسجد االقصی هشدار داد. 
رض��وان از کش��ورهای عربی- اس��المی خواس��ت تا از 
پایداری مردم قدس که در برابر جنایت های صهیونیست ها 

ضد مسجد االقصی ایستاده اند، حمایت کنند.
اتحادیه پارلمانی ع��رب در بیانیه پایانی خود بر خالف 
درخواس��ت عربس��تان، امارات و مصر با تاکید بر لزوم توقف 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: هرگونه 
راه حل��ی که حقوق فلس��طینان را نادیده بگیرد، قابل قبول 
نیست. نشس��ت دو روزه رؤسای پارلمان از ۱۷ کشور عربی 
و نمایندگان��ی از دیگر پارلمان ها به میزبانی اردن با ش��عار 
قدس پایتخت ابدی دولت فلسطین یکشنبه این هفته آغاز 

و دوشنبه با صدور بیانیه پایانی به کار خود خاتمه داد.
برخی کش��ورهای عربی ب��ه صورت مخفیان��ه با رژیم 
صهیونیس��تی ارتباط داش��ته و حتی از مقام های آن هنگام 

سفر به صورت رسمی استقبال می کنند.  ایرنا 

فرمانده حماس:
ایران حامی اصلی مقاومت است

روزنام��ه ایتالیایی الس��تمپا نوش��ت:  رسـانه ژنرال ه��ای آمریکایی می خواهند یک بـازي 
نیروی چند ملیتی متش��کل از کش��ورهای عضو ناتو را در 
سوریه مس��تقر کنند اما اروپایی ها به خاطر ایران و برجام 
با درخواس��ت واش��نگتن ب��رای حضور نظامی در س��وریه 

مخالفت می کنند.
الس��تمپا در گزارش��ی با عنوان فشار واشنگتن بر روی 
کش��ورهای ناتو برای ماندن در سوریه اعالم کرد: پنتاگون 
پس از اینکه دونالد ترامپ را به خارج کردن 2000 س��رباز 
آمریکایی از سوریه متقاعد کرد، قصد دارد نیرویی متشکل 
از 800 تا۱500 نظامی از کش��ورهای عضو ناتو را عمدتأ در 

مرز بین سوریه و ترکیه مستقر کند. 
ژنرال جوزف دانفورد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، 
مسئول مذاکره با کش��ورهای عضو ناتو برای تشکیل نیروی 
نظارت چند ملیتی در ش��مال شرق س��وریه است تا مانع از 
درگی��ری میان گروه های کرد این کش��ور و ترکیه و مقابله 
با خطر بازگش��ت تروریس��ت های داعش ش��ود، با توجه به 
اینکه قرار است 400نیروی آمریکایی در سوریه باقی بمانند، 
واش��نگتن از اروپا می خواهد که س��هم خ��ود را در تضمین 

امنیت سوریه و مبارزه با خطر داعش در آن کشور ایفا کند. 
روزنامه ایتالیایی الس��تمپا نوشت: اما اروپایی ها به نوبه 
خود برابر این درخواس��ت آمریکا مقاومت می کنند و حاضر 
نیس��تند نیروهای خود را عازم سوریه کرده و آنها را درگیر 
عملی��ات نظامی علیه داعش یا ورود به منازعات بین کردها 

و ترکیه کنند. 
به گفته منابع دیپلماتی��ک اروپایی، اختالف بین اروپا 
و آمریکا بر س��ر حضور نظامی در س��وریه، به ایران و برجام 
مربوط می شود، این منابع می گویند ما هیچ مشکلی با ایران 
نداری��م و به هیچ وجه نمی خواهیم که تهران برجام را ترک 
کند، این آمریکایی ها هستند که فکر و ذکرشان ایران شده 
اس��ت، بنابر این اگر آمریکا نمی خواهد که سوریه به دست 
ایران بیافتد، باید خودش برای آن چاره ای بیاندیش��د و در 

سوریه بماند. 
این نشریه افزود، هنوز در مورد این مسئله بین اعضای 
ناتو رس��مأ صحبت نشده است، در حال حاضر امکان اینکه 
نیروهای ایتالیایی در س��وریه مستقر بشوند، وجود ندارد و 
استقرار نیروی چند ملیتی در سوریه باید در قالب ماموریت 

محوله از سوی سازمان ملل باشد.  ایرنا 

روزنامه ایتالیایی:
اروپا با آمریکا برای حضور درسوریه مخالفت می کند


