
  ایراِن تحریم  شده، از تحریم »سزار« 
باکی ندارد

یک روزنامه لبنانی نوش��ت، ایران که پیش  از این، 
تحریم های فراگیر با فشار حداکثری را تجربه کرده 
از تحریم »س��زار« علیه سوریه باکی ندارد و از این 
فرصت ب��رای تقویت روابط می��ان دو قطب محور 

مقاومت استفاده می کند.
روزنام��ه لبنان��ی »االخبار« در گزارش��ی به همین 
موضوع پرداخت و نوش��ت: ته��ران چندین گزینه 
ب��رای کم��ک به متحد س��وری خ��ود در مقابله با 
تحریم آمریکایی »سزار« آماده کرده که محدود به 
چند کشتی )در اشاره به اعزام نفت کش های ایرانی 
به ونزوئال( نمی شود. نقش ایران در این جبهه طی 

روزهای آینده مشخص تر می شود.
ای��ن روزنامه افزود، تهرانی که با تحریم های فراگیر 
با »فش��ار حداکثری« آزمایش شده نه تنها تحریم 
سزار را نادیده خواهد گرفت بلکه این اقدام آمریکا 
را به چالش خواهد کشید و از فرصت برای افزایش 
همکاری می��ان دو قطب محور مقاومت اس��تفاده 
خواهد کرد. االخبار در ادامه به اعزام نفت کش های 
ایران��ی ب��ه ونزوئال ب��رای کمک به این کش��ور در 
زمینه سوخت اشاره کرد و نوشت: ونزوئال در پشت 
اقیانوس ها نزدیکتر از متحدان منطقه ای ایران و در 

رأس آنها سوریه نبود.
این روزنامه در ادامه به نقل از یک دیپلمات ایرانی 
نوش��ت: ایران از چهل س��ال پی��ش تجربه عملی 
محاصره )اقتصادی( را داش��ته اس��ت بویژه پس از 
خروج آمریکا از توافق هسته ای، تحریم ها بازگشت 
تا هر کوچک و بزرگی را در ساختار اقتصادی ایران 

دربربگیرد.
در ادامه این گزارش آمده: به معنای دیگر هر حرکت 
ایران در سوریه از فورد هواپیماها در دمشق تا دیگر 
شرکتها و نهادها بعالوه حضور نظامی، تحت تحریم 
خواهد بود. این س��خن بدان معناس��ت که ایران به 
صورت خودکار به تنها کش��وری تبدیل می شود که 
تحریم های آمریکا بر روی آن تأثیری نخواهد داشت 
بلکه برعکس، قانون سزار فرصت بیشتر و بهتری را 
برای همکاری میان ایران و سوریه فراهم می کند و 
چه بسا برخی موانع را بردارد به دلیل آنکه ایرانی ها بر 
خالف کشورهای دیگر هیچ حساسیت یا محاسباتی 
ندارن��د که بر تصمیم آنها برای کار با س��وریه تأثیر 
بگذارد. االخبار افزود، بر اس��اس برآوردها، تهران با 
هماهنگی دمشق سلسله گزینه هایی را آماده کرده 
که برخی از آنها را طی روزهای آینده اعالم خواهد 

کرد. باشگاه  خبرنگاران 

چین نمی خواهد بحث هسته ای ایران 
به مسیر گذشته »رویارویی« بازگردد

نمایندگی چین در س��ازمان  های بین المللی نسبت 
به تصویب پیش��نویس قط��ع نامه ض��د ایرانی در 
شورای حکام آژانس اتمی ابراز تاسف عمیق کرد و 
از طرف های ذیربط خواست که آرامش و خویشتن 

داری را حفظ کنند.
نمایندگی چین در سازمان  های بین المللی مستقر 
در وین نس��بت ب��ه تصویب پیش��نویس این قطع 
نامه ابراز تاس��ف عمیق کرد و از طرف های ذیربط 
خواست که آرامش و خویشتن داری را حفظ کنند. 
چین همچنین از آژانس اتمی و ایران و کشورهای 
ذیربط خواس��ت تا به گفتگو و همکاری سازنده به 
منظور حل و فصل مناسب ادامه دهند. پکن تاکید 
ک��رد که به هر حال، بحث ها درباره برنامه هس��ته 
ای ای��ران دیگر نبای��د به راه قدیم��ی "رویارویی" 

بازگردد.
وانگ چون نماینده دائم چین در سازمان های بین 
المللی مس��تقر در وین هنگام سخنرانی در نشست 
ش��ورای حکام، آژانس و ایران را به حل موضوعات 
مربوط به دسترسی بازرسان به تاسیسات هسته ای 
ایران از طریق گفتگو و همکاری مناس��ب فراخواند 
تا از آس��یب به برجام پرهیز ش��ود و مسئله هسته 
ای ای��ران دوباره به چرخه نامطلوب »اعمال فش��ار 
و تقابل« بازنگردد. از واکنش ش��دیداللحن مقامات 
ایران��ی به راحتی می توان نارضایتی ش��دید تهران 
از انگلیس، فرانس��ه و آلمان که بانیان پیش نویس 

قطعنامه مذکور هستند را متوجه شد.
مدتی است تنش در موضوع هسته ای ایران دوباره 
نمایان ش��ده و افزایش یافته است؛ دلیل اصلی آن 
این است که ایاالت متحده که به طور یک جانبه از 
توافق جامع هسته ای ایران)برجام( خارج شده، به 
اقدامات یکجانبه و زورمدارانه خود علیه ایران ادامه 
می دهد. چین درباره این موضوع جدا نگران است؛ 
بوی��ژه به این دلیل که در ح��ال حاضر کلیه طرف 
های ش��ورای حکام درباره قانونی بودن درخواست 
آژانس برای دسترس��ی بازرس��ی، نظرات متفاوتی 

دارند.  تسنیم  

اخبار

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتم��ی تاکید کرد 
آژانس و اعضای آن باید با این بدعت غیراصولی 
و خطرن��اک که مخدوش کنن��ده حاکمیت های 
ملی کش��ورها اس��ت، مقابله و از آن جلوگیری 

کنند.
بهروز کمالوندی با انتقاد از استناد شورای حکام 
و آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی به اطالعات 
غیرموثق، نوشت: آژانس و اعضای آن باید با این 
بدعت غیراصولی و خطرناک که مخدوش کننده 
حاکمیت های ملی کشورها است، مقابله و از آن 

جلوگیری کنند.
متن مقاله کمالوندی به این شرح است :گزارش 
فصل��ی جدی��د مدی��ر کل آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی، خواس��تار دسترسی و شفاف سازی 
درخص��وص دو م��کان در ایران ش��ده اس��ت. 
برهمین اس��اس، آژانس با اس��تناد به اطالعات 
و اس��نادی جعلی ادعایی که از طریق عملیات 
جاسوس��ی اس��رائیل به دس��ت آمده، خواستار 

دسترسی شده است.
جمه��وری اس��المی ایران ای��ن اتهامات را یک 
بدعت غیراصولی و نامش��روع قلمداد می کند و 
به دنبال جلوگیری از ایجاد چنین رویه ای است. 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده است چنین 
درخواست هایی بایستی مبتنی بر دالیل شفاف 
حقوقی و در چارچوب های نظام راس��تی آزمایی 

آژانس باشند.
ب��ه اعتق��اد ایران، کش��ورهای عضو نبایس��تی 
اجازه ایج��اد چنین بدع��ت نامطلوبی در روند 
نظارت آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی تحت 
فش��ارهای سیاس��ی را بدهند. همان طوری که 
در گزارش ه��ای مدیرکل آژانس عنوان ش��ده 
اس��ت، قوی ترین نظام راس��تی آزمایی در مورد 
فعالیت های هس��ته ای ایران در مقایسه با سایر 

نقاط جهان درحال اجرا است.
ای��ن یکی از نمونه های بارز تناقض و بی عدالتی 

در دنی��ای امروز اس��ت ک��ه در رابط��ه با یک 
کش��ور عضو، موافقت نامه پادمان جامع معاهده 
منع گسترش س��الح های هس��ته ای و پروتکل 
الحاق��ی به ط��ور جام��ع اجرا می ش��ود. این در 
حالی اس��ت که پ��س از تواف��ق »برنامه جامع 
اقدام مشترک« )برجام( در مجموع، تقریباً 20 
درصد از کل بازرس��ی های انجام ش��ده توسط 
آژانس در سراس��ر دنیا، در ایران انجام می شوند 
و به طور متوس��ط هر روز هفت بازرس در ایران 

حضور دارد.

تاکی���د گزارش ه���ای آژانس ب���ه همکاری 
سازنده ایران

18 گزارش فصل��ی مدیرکل آژانس طی حدود 
چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده 
و گسترده جمهوری اسالمی ایران با آژانس بوده 
است. ارائه دسترسی به بازرسان آژانس نمادی 
از هم��کاری و تعهد و پایبندی کامل جمهوری 
اس��المی ایران به تعهدات خ��ود تحت برجام، 
موافقت نام��ه پادمان جامع و پروت��کل الحاقی 
اس��ت. با این حال، همواره بر اس��اس ادعاهای 
دش��من اهریمنی ایران )اس��رائیل(، اتهام هایی 
علی��ه برنامه کام��اًل صلح آمیز هس��ته ای ایران 

مطرح می شود.
رژیم اس��رائیل و آمریکا آژانس را تحت فش��ار 
بسیار زیادی قرار داده اند تا موضوعاتی که قباًل 
در مورد برنامه هس��ته ای ایران خاتمه یافتند از 
طریق طرح اتهامات یا اطالعات بی پایه و اساس 
بازگشایی ش��ود. این موضوع نشان دهنده خطر 
اعمال فشارهای سیاسی بر این نهاد بین المللی 
برای پیشبرد اغراض غیرمشروع است. علی هذا، 
آژان��س نباید به عن��وان ابزاری برای پیش��برد 
سیاست های ش��رورانه برخی دولت ها و رژیم ها 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. بی توجه��ی به این 
مس��أله بی طرف��ی، حرفه ای گری و اس��تقالل 

آژانس را خدشه دار خواهد کرد.
نمایندگان کشورهای مختلف، با وجود صدمات 
زی��اد وارده بر برجام به خص��وص بعد از خروج 
یک طرف��ه و مغایر با قواعد بین المللی آمریکا از 
آن، هنوز هم اهمیت زیادی برای این دستاورد 
بزرگ بین المللی قائل بوده و هستند به گونه ای 
که در نشس��ت های مختلف بین المللی از جمله 
در جریان جلس��ات شورای حکام همواره بر آن 

تأکید کرده و آن را مورد حمایت قرار داده اند.
در جلس��ه اخیر ش��ورای حکام نیز کشورهای 
مختلف��ی به اس��تثناء تع��داد مع��دودی مانند 
آمریکا، دش��من سرس��خت ایران )اسرائیل( و 
برخی کش��ورهای عربی مجدداً بر اهمیت این 
تواف��ق تأکی��د ک��رده و حمایت خ��ود از آن را 
اعالم کردن��د. مطابق م��اده 59 از موافقت نامه 
پادمان جامع، ایران مل��زم به ارائه گزارش های 
حسابرسی مواد هسته ای و گزارش های ویژه به 

آژانس است.
همچنی��ن، کش��ور مطابق م��اده 2 و ماده 3 از 
پروتکل الحاقی، اطالعات و به روزرس��انی آن ها 
را در قالب اظهاری��ه به آژانس ارائه می کند. در 
صورتی که س��وال یا ابهامی از جانب آژانس در 
مورد اطالعات ارائه ش��ده پس از آنکه کش��ور 
اطالعات و اظهاریه ه��ا را مطابق با مواد فوق را 
به آژانس ارائه کند، وجود داش��ته باش��د و »تا 
جایی که مرتبط با اهداف پادمان باشد«، آژانس 
بر اس��اس ماده 69 از موافقت نامه پادمان جامع 
یا م��اده c(2( از پروتکل الحاق��ی موضوع را با 
کش��ور عضو مطرح می کن��د و در موارد خاص 
آژان��س می تواند س��ؤاالتی را در مورد هرمحل 
مورد نظر خود براس��اس ماده c(5( از پروتکل 
الحاقی مطرح نموده یا درخواس��ت دسترس��ی 
تکمیلی نماید تحت شرایط خاصی کشور عضو 
و آژان��س با روش تعاملی ب��ا یکدیگر همکاری 

می کنند. تسنیم 

نماینده دشتستان:

قطع الکوثر از ماهواره نبود درک صحیح 
 دولتمردان از شرایط سخت جنگ نرم 

را نشان داد
نماینده مردم دشتس��تان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
اس��راف و ولخرجی هایی که در دولت انجام می گیرد، قطع ش��بکه برون مرزی 
الکوثر از ماهواره یوتل س��ت و س��حر اردو از پاک ست به علت انباشت بدهی را 
ناشی از نبود درک صحیح از جنگ نرم دانست و اختصاص بودجه مجزا برای این 

شبکه ها را که بازوی دیپلماسی به شمار می آیند، ضروری خواند. 
ابراهیم رضایی روزنامه نگار و نماینده مردم دشتستان در یازدهمین دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی در واکنش به قطع ش��بکه الکوثر به دلیل انباش��ت بدهی به 
ماهواره پخش کننده آن ) یوتل س��ت ( و ش��بکه سحر اردو از پاک ست، درباره 
نگاه دس��تگاه های تصمیم گیر به موضوع ش��بکه های برون مرزی صدا و سیما 
گفت: اول اینکه راجع به اهمیت شبکه جهانی الکوثر بیان می کنم که به عنوان 
یک ش��بکه ای برآمده از اس��الم ناب نقش بسیار زیادی در تاثیرگذاری مثبت بر 
مسلمانان به ویژه مسلمانان منطقه دارد و بازوی دیپلماسی عمومی و دیپلماسی 

رسانه ای نظام جمهوری اسالمی به شمار می آید.  
وی گفت: این شبکه نقش بسیار زیادی در معرفی انقالب اسالمی و در گسترش 
اس��الم انقالبی، اسالم ناب محمدی و معرفی آن و همینطور در وحدت مذاهب، 
تقری��ب مذاهب و وحدت جهان اس��الم دارد، لذا تعطیلی آن نه باور کردنی و نه 
منطقی است. توقف و قطع فعالیت این شبکه به هیچ وجه مصلحت نیست. حتما 

باید در اولین فرصت راه اندازی شود.
رضایی عنوان کرد: این شبکه بازوی جنگ نرم و جنگ رسانه ای نظام جمهوری 
اس��المی، بازوی رس��انه ای و نرم افزار جبهه مقاومت در مقابل امپراتوری عظیم 
تبلیغاتی صهیونست ها و غرب است، لذا در این شرایط که ما درگیر جنگ عظیم 
نرم علیه کش��ورمان هس��تیم، اصال منطقی نیست که این شبکه به علت کمبود 

بودجه قطع شود.
وی گف��ت: اینکه چرا این اتفاق رخ داده اس��ت، مقصر دولت اس��ت، دولت باید 
بودج��ه و ارز تخصی��ص م��ی داده که اهم��ال کاری کرده اس��ت و کار به اینجا 
رس��یده بدهی انباشته و کار متوقف شده است. یک ایراد جدی دولت این است 
که اعتقادی به جنگ ندارد، باور به این ندارد که االن نظام جمهوری اس��المی و 
جبهه مقاومت عالوه بر جنگ اقتصادی و بعضا جنگ نظامی که با جبهه باطل با 
غرب در حال پیکار اس��ت از این جنگ سخت تر درگیر یک جنگ نرم است که 
به اشکال مختلف از جمله از طریق شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای در جریان 
است، صدها شبکه تاسیس کردند و صدها رسانه را برای سست کردن باور های 

مسلمانان و بدبین کردن ملت ها علیه نظام جمهوری اسالمی ایجاد کرده اند.

گزارش

تکرار دوب��اره تاریخ و مش��خص 
اصل��ی  ذات  و  هوی��ت  ش��دن 
دولتهایی ک��ه در ظاهر به دنبال 
حل مناقشات بودند، اما سرانجام 
گذر زمان منجر به آن شد که آنها 
نیز نقاب از چهره بردارند و نیات 
اصلی و شوم  خود را هویدا کنند. 
عباس ضیایی نیری کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
درباره قطعنامه ضد ایرانی ش��ورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: ش��ورای حکام آژانس انرژی اتمی پس از 
رای گیری قطعنامه ضد ایرانی را تصویب کرد تا آن دس��ته 
از اف��رادی که هن��وز دل به وعده های پوچ و پوش��الی اروپا 
خوش کرده بودند تلنگ��ر دیگری بخورند و از خواب غفلت 
بیدار ش��وند، دیپلمات های حاضر در جلس��ه شورای حکام 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی گفتند که ش��ورا روز جمعه 
قطعنام��ه ای تصویب کرد که از ایران میخواهد جلوگیری از 
دسترسی به دو محل را برای آژانس متوقف کرده و به طور 
کامل با این نهاد همکاری کند اما س��وال اینجاست که چرا 

بایستی چنین  اتفاقی بیفتد؟ 
وی در ادامه افزود: س��الها مذاکره و توه��م پایان تحریم ها 
و حل مش��کالت اقتصادی که ریش��ه آن را باید در کش��ور 
جستجو کرد نه در خارج از مرزها، چه شد؟ یک تئاتر خسته 
کننده از سوی غرب که تماشاگرانش هم پایان آن را حدس 
م��ی زدند اما گویی بازیگران آنچنان در نقش های خود فرو 
رفت��ه بودند که گویی نمی دانند پایان نمایش��نامه از پیش 

نگارش شده است.
ضیایی تصریح کرد: متن این قطعنامه که از جانب فرانسه، 
آلم��ان و انگلیس که خود درگیر مش��کالت فراوان داخلی 
هس��تند ارائه شده، ش��ورا از ایران می خواهد به طور کامل 
ب��ا آژانس همکاری کرده و درخواس��ت های آژانس را بدون 
تأخیر بیشتر اجابت کند، از جمله این که فوراً به محل های 
مشخص ش��ده از جانب آژانس دسترس��ی ایجاد کند، این 
قطعنامه مضحک به ش��کلی است که گویا در دوران برجام 
نظارتی بر فعالیت های کش��ور وجود نداشته است در حالی 
ک��ه بیش��ترین هم��کاری و نظارت ها در ط��ول تاریخ طی 

م��دت زمان توافق برجام بر فعالیت های کش��ورمان صورت 
می گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: شورای حکام از ایران خواسته که 
بی درنگ با آژانس همکاری کامل نش��ان دهد و دسترس��ی 
آژانس را به تمام سایت های هسته ای فراهم کند که مسلماً 
مس��ئوالن  انقالبی ما واقف بر این موضوع هستند که بیش 
از این  نباید گس��تاخی غ��رب را تحمل کرد و بعد از اجرای 
گام های ایران در کاهش تعهدات به طور رس��می این سند 
ب��ی ارزش را پاره کنند و بدانند این قدرت و اقتدار کش��ور 

است که میتواند کشور را از تنگناهای سخت عبور دهد.
کارشناس مس��ائل سیاس��ت خارجی اظهارداشت: همانند 
س��اقط ک��ردن پهپاد آمریکای��ی و یا ویران نم��ودن قدرت 
پوشالی آمریکا با حمله به عین  االسد و ارسال نفتکش های 
ایران��ی به ونزوئال که همه اینها اقتدار کش��ور را دو چندان 
نم��ود و بدانی��م مذاک��ره و صبوری چی��زی جزعقب گرد و 
تضعیف آرمان های اصلی انقالب در بر نخواهد داشت، کاش 
برخی دولتم��ردان بدانند که مردم چون گذش��ته در کنار 
نظام و انقالب هس��تند و این را در مراسم سوگواری سردار 

بزرگمان حاج قاسم سلیمانی به خوبی اثبات نمودند.
وی افزود؛ سیاس��ت های آژانس بدون ش��ک بازی جدیدی 
اس��ت که فرمان آن را تروئیکای اروپایی در دس��ت گرفته 
البت��ه چین و روس��یه با ت��الش آژانس مبنی ب��ر تصویب 
قطعنام��ه ای در محکوم کردن ای��ران مخالفت کرده اند و به 
احتمال زیاد این قطعنامه اگر به شورای امنیت ارسال شود 
با وتوی این دو کشور مواجه خواهد شد، الزم به اشاره است  
که ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مشتمل از 
نمایندگان 35 کش��ور اس��ت و به نظر کارشناسان آژانس، 
ایران از دسترس��ی این نهاد بین المللی به دو س��ایت اتمی 
جلوگیری کرده اس��ت و به نظر آنها، در دو سایت یاد شده 
فعالیت های اعالم نش��ده و احتماال در جهت تولید س��الح 

هسته ای صورت گرفته است.
وی افزود: این اولین قطعنامه شورای حکام علیه کشورمان 
از س��ال 2012 است که از سوی سه کشور فرانسه، بریتانیا 
و آلمان که مدتها با دروغ به دنبال نجات برجام و دسترسی 
مال��ی ای��ران بودند تهیه ش��د و ب��ا 25 رای موافق، 2 رای 

مخالف روس��یه و چین و ۷ رای ممتنع تصویب ش��د، البته 
ش��ورای حکام در  پنجش��نبه 18 ژوئن نیز تالش کرده بود 
که در نشس��تی مجازی، علیه ایران قطعنامه ای صادر کند، 
ام��ا این ام��ر با مخالفت چین روبرو ش��د و ن��اکام ماند؛ به 
همین دلیل ش��ورای حکام تصمیم گرف��ت روز جمعه 30 
خرداد نشس��تی حضوری برگزار کند و با طرح پیش نویس 
قطعنام��ه ای توبیخی، از هم��کاری نکردن کام��ل ایران با 
آژانس اتمی انتقاد کنند، یکی از محورهای طرح ش��ده در 
این پیش نویس، اجازه بازرسی و بازدید از دو سایت در ایران 
بوده اس��ت که فعالیت آنها به گذش��ته دورتر و بسیار قبل 
از عقد برجام برمی گ��ردد، اما احتمال می رود که اطالعاتی 
مرب��وط به فعالیت های بالقوه ایران در اوایل دهه 2000 در 
پیوند با توس��عه سالح های هس��ته ای را در اختیار بازرسان 
قرار دهند البته روس��یه از دوستان و متحدان کشورمان به 
آژانس گفته است که نیازی به تصویب قطعنامه علیه ایران 
نیس��ت و چین نیز با تصویب این قطعنامه مخالفت صریح 

کرده و آن را اقدامی غیر مسئوالنه دانسته است.
ضیای��ی گف��ت: ب��ه گفته چی��ن برخ��ی از دولته��ا خطر 
چنین اقدام��ی را درک نمی کنند و مطمئنا گذر زمان درس 
خوبی به طراحان  این سناریو وغرب خواهد داد که شاید دیگر 
جای جبران و برگش��تی نیز برای آنها نخواهد داشت، البته 
بدون شک اطالعات باطل و دروغ پردازی  های سرویس های 
اطالعاتی آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایاالت متحده که 
معتقدند ایران تا سال 2003 یک برنامه تسلیحات هسته ای 
داشته است و اکنون نیز مشغول فعالیت هایی است در طرح 
این موضوع تاثیر بالقوه ای داشته است که با دست دولتهای 

بی اختیار اروپایی تقدیم شورای حکام شده است.
وی اف��زود: همچنی��ن باید ب��ه این گفته مس��ئوالن چین 
توجه داش��ت ک��ه در واکنش به این موض��وع اعالم کردند 
تصویب قطعنامه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا می تواند 
س��رانجام منجر به اقدام شورای امنیت سازمان ملل و پایان 
نهایی برجام شود که به نظر بنده این بهترین  اتفاق میتواند 
برای کشورمان  باشد که هیچ از برجام  نصیبش شد و صرفا 
به امید واهی به وعده های کریس��تالی غرب دل بست، این 
اتفاق��ات زمانی نه چندان دور را یادآوری می کند که رهبر 

معظم انقالب در تیر ماه س��ال 9۷ در دیدار هیئت دولت، با 
انتقاد از گره  زدن مش��کالت اقتصادی کشور به اموری مانند 
برجام و بس��ته اروپایی چنین کاری را خالف منافع کش��ور 
دانس��تند. وی با تاکید بر اینکه نیاز اس��ت مس��ئوالن توجه 
بیش��تری به فرمایش های مقام معظم رهبری داشته باشند، 
بیان داش��ت: معظم له آن روز با اش��اره به دشمنی و خباثت 
اروپا در مقابله با ایران، رفتار اروپا و معطل کردن کش��ورمان 
در ارائه بسته اروپایی را پیش بینی کرده بودند و وعده چنین 
روزی را گوشزد نمودند، ایشان فرمودند که کار را در محدوده 
مقدورات کش��ور ب��ا جدیت دنبال کنی��د و منتظر این و آن 
نباشید، ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم 
به برجام اما برجام نتوانس��ت مش��کل اقتصادی کشور ما را 
برط��رف کند و به ما کمک قابل توجه��ی نیز نکرد و نتیجه 
این ش��د که مردم نیز نس��بت به برجام شرطی شدند وقتی 
رئیس  جمهور آمریکا میخواهد از برجام خارج شود، تا مّدتی 
که او می گوید خارج میش��وم، ما همین طور دچار تالطم در 
بازار میش��ویم و فرمودند که ما شرطی شده ایم و مردم را نیز 
ش��رطی کرده ایم . وی خاطرنشان کرد: حضرت آقا فرمودند 
که بنده یک س��ینه حرف دارم در زمین��ه  اروپاییها، مردم را 
معطل اروپا نکنید اما باز برخی امید بس��تند به مذاکره و هر 
روز وعده و وعید توخالی را از س��وی س��ران  اروپا شنیدند و 
در آخر هم گام به گام خارج ش��دند تا به نقطه ای برسیم که 
چندین سال فقط کشور را معطل یه سیاست غلط کردیم و 
در رؤی��ای باغی قرار گرفتیم که پیش از این خش��کیده بود 
و میوه ای نیز نصیب ما نش��د، اما بدون شک با رهنمودهای 
مقام معظ��م رهبری و لبیک مس��ئوالن در اتخاذ تصمیمی 
مقتدران��ه می توانیم این عقب ماندگی را جبران و به اهداف و 
آرمان های خود که مس��لماً معیشت و رفاه اقتصادی در کنار 
اقتدار و امنیت  ملی که به لطف سپاهیان غیور انقالب اسالمی 
و س��ردارانی همچون قاانی سالهاس��ت از آن برخورداریم در 
اقتصاد و معیش��ت و رفاه نیز دس��ت یابیم و به حرمت خون 
پاک ش��هدای انقالب و حاج قاسم س��لیمانی پیروزی نهایی 
نزدیک اس��ت و ای��ن اقدام خبیثانه غرب ب��ا محوریت تفکر 
وهابی��ت و صهیونیس��ت، عاقبتی جز اقتدار و رفاه کش��ور و 

آزادی قدس شریف در برنخواهد داشت.
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توصیه کارشناس مسائل سیاست خارجی در قبال قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس:

 بیش از این  نباید گستاخی غرب را تحمل کرد

سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران 
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: سرپرست وزارت خارجه افغانستان  
امروز اول تیر ماه در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
به ایران س��فر می کند. سید عباس موس��وی  گفت: این هیأت در طول 
دو روز حض��ور خود در کش��ورمان ضمن مالقات ب��ا محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران و س��ایر مقامات کشورمان در 
موضوعات مختلف و در چارچوب کار گروه های سند همکاری های جامع ایران 

و افغانستان، همکاری های اقتصادی ،همکاری های مرزی، همکاری های مربوط به 
اتباع افغانس��تان، دیدار و گفت وگو خواهند کرد. موس��وی پیش از این گفته بود: 
احتم��ال می دهم در آینده نزدیک نیز یک هیأت��ی نه برای موضوع حوادث پیش 
آمده در هریرود و یزد، بلکه برای بحث روابط دوجانبه، توسعه و تعمیق روابط و به 

خصوص در حوزه اقتصادی به ایران سفر کنند. وزارت خارجه 

استقبال وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از قطعنامه آژانس
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی از تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی 

مبنی بر بازرسی برخی مکان ها در ایران استقبال کرد.
بنی گانتز در حس��اب کاربری خود در این خصوص نوش��ت که جامعه 
بین الملل با پافشاری بر سیاست نظارت موثر، اقدامی بسیار خوب انجام 

داده است.
ش��ورای حکام آژان��س دو روز پیش به بهانه آنچه ع��دم همکاری تهران با 

تحقیقات آژانس نامیده، اولین قطعنامه ضد ایرانی از سال 2012 را تصویب کرد. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در حالی از ادعاهای آژانس استقبال می کند که 
طبق گزارش  رس��انه ها و مقام های بین المللی، این رژیم تنها دارنده  سالح اتمی 
در غرب آس��یا است و به درخواس��ت های مکرر برای بازرسی از برنامه  اتمی اش 

اعتنایی نکرده است. صداوسیما 

ابراز خرسندی هوک از قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران ضمن ابراز خرسندی 
از قطعنامه ش��ورای حکام علیه ایران مدعی شد که در صورتیکه ایران 
در مقابل آژانس سنگ اندازی کند، انزوای خود را بیشتر خواهد کرد.

برایان هوک با متهم کردن ایران به عدم شفافیت در زمینه فعالیت های 
هس��ته ای اش و با اش��اره به قطعنامه ضدایرانی تروئی��کای اروپایی که 

در ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ب��ه تصویب درآمد گفت: 
اخباری که از وین در آژانس بین المللی انرژی اتمی بیرون آمد، بسیار مهم است و 
نگرانی هایی را درباره برنامه هسته ای ایران و عدم شفافیت این کشور برمی انگیزاند. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ایران تقریباً برای یکسال از ارائه پاسخ 
به سؤاالت آژانس درباره مکان های مختلفی در ایران که به برنامه پیشین هسته ای 

این کشور مرتبط می شده است، امتناع ورزیده است. تسنیم 

کمالوندی:

 آژانس بین المللی انرژی اتمی به اطالعات بی مبنا و غیرموثق استناد نکند


