
مقام لبنانی خواستار نهایی کردن 
قرارداد سوخت با ایران شد

رئیس حــزب »التوحید العربی« لبنان خواســتار 
اعــزام وزیر انرژی لبنان به ایــران به منظور نهایی 

کردن قراداد تأمین سوخت شد.
»وئام وهاب« رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان 
به تعلل بیروت در تأمین ســوخت از ایران واکنش 
نشــان داد. وی در توییتی نوشــت: نجیب میقاتی 
باید جسارت داشته باشد و تا قبل از پایان آگوست 
وزیر انرژی را برای امضای قرارداد تأمین ســوخت 
لبنان توسط ایران به تهران بفرستد. سفیر ایران از 
آمادگی این کشــور برای عملی کردن درخواست 
سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل به من خبر 
داد و او نیز به نوبه خود به اطالع میقاتی رســانده 
است. از تردید دست بردارید و اقدام کنید.دبیرکل 
حزب اهلل در ســخنرانی خود از آمادگی برای وارد 
کردن سوخت از ایران به شرط موافقت دولت لبنان 

خبر داد.  فارس

 برگزاری مراسم عزاداری حسینی 
در سفارت ایران در کابل

همزمان با برگزاری مراســم عاشــورای حسینی در 
افغانســتان، ســفیر و جمعی از کارمندان ســفارت 

کشورمان در کابل به عزای ساالر شهیدان نشستند.
سفارت ایران در کابل در توئیتی نوشت: همزمان با 
تاسوعا و عاشورای حسینی مراسم عزاداری سید و 
ســاالر شهیدان کربال در محل سفارت ج.ا.ایران در 
کابل برگزار گردید.« امسال نخستین سال برگزاری 
ایــام محــرم زیر ســایه دولت موقــت طالبان در 
افغانستان است، و از روزهای پیش از شروع محرم 
برخی رسانه ها و افراد اینگونه وانمود می کردند که 
در ســال جاری به احتمال فراوان آیین محرمی در 

افغانستان برگزار نخواهد شد.  ایرنا

اخبــــار

 راه اندازی سانتریفیوژهای جدید 
تکلیف قانونی دولت سیزدهم بود

کارشــناس مســائل غرب آســیا گفت: راه اندازی 
ســانتریفیوژهای جدید، برنامه عقب مانده ای است 
که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده و به عنوان یک 
تکلیف قانونی برای رفع نیاز کشور به میله سوخت 

و برای تولید برق است.
محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل بین الملل 
راه اندازی صدها ماشین سانتریفیوژها از سوی ایران 
را رفتاری طبیعی دانســت و گفت: ما برای تغذیه 
نیروگاه بوشهر و برای اینکه بتوانیم سوخت نیروگاه 
بوشــهر را به عنوان اولین نیروگاه هســته ای فعال 
خودمان و همچنین برای نیروگاه های بوشهر ۲ و۳ 
و ســایر نیروگاه هایی که قرار اســت ساخته شود، 
تامین کنیم به ۱۹۰ هزار ســو بــه عنوان فرآیند 
طوالنی نیاز داریم. این عضو هیات علمی دانشــگاه 
تهران افزود: ما بر اساس محاسبه در طول سال های 
آینــده در دوره میان مدت به ۲۰ هزار مگاوات برق 
هســته ای نیاز داریم. یعنی بایــد ۲۰ هزار مگاوات 
از نیــاز آینده مان به بــرق را از طریق نیروگاه های 
هســته ای تامین کنیــم و این یــک برنامه جدی 
توسعه ای برای جمهوری اسالمی ایران است و برای 
اینکه بتوانیم این ۲۰ هزار مگاوات را داشته باشیم 
و نیازهــای حال و آینده مــان را تامین کنیم باید 
وارد چرخه ای شــویم که منجر به تولید میله های 

سوخت شود.
کوشــکی بیان کرد: در حال حاضــر هزار مگاوات 
برق در بوشــهر تولید می شــود که میله ســوخت 
آن وارداتی از روســیه اســت و باید از این فرآیند 
شــروع کنیم، به همین دلیل ۱۹۰ هزار سو افق و 
چشم اندازی بود که ما به عنوان یک ضرورت اولیه 
برای تولید برق به آن نیاز داشــتیم و جزو شروطی 
هم بود کــه رهبر انقــالب بارها در تذکراتشــان 
در طــول ســال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ براســاس نظر 
کارشناسان اعالم کرده بودند که ما باید این مقدار 
توان غنی سازی را داشته باشیم و حرکت دولت به 
این سمت و سو برای جبران عقب ماندگی ها است.

وی عنوان کرد: متاســفانه در ۱۰ سال گذشته این 
حرکت متوقف شــده است یعنی حرکت به سمت 
و تولید پایه  ۱۹۰ هزار ســو که ما برای تولید میله 
ســوخت برای برق نیاز داریم برنامه عقب مانده ای 
است که دولت سیزدهم آن را آغاز کرده و به عنوان 
یــک تکلیف قانونی برای رفع نیاز کشــور به میله 
ســوخت و برای تولید برق است که با هیچ موضوع 

دیگری نباید پیوند بخورد.
کوشــکی یادآور شــد: همانطور که دولت ســد و 
نیــروگاه برای تولید برق می ســازد اینجا هم قرار 
است بر اساس برنامه ای که در طول سال های قبل 
مصوب شــده، باید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای 
داشته باشیم. این یک گام جدی است برای اینکه 
به ســمت تولید ۲۰ هزار مگاوات برق که به شدت 
هــم به آن نیاز داریم، برویــم. وی افزود: به همین 
دلیل باید ایــن اقدام دولــت در راه اندازی صدها 
ماشین سانتریفیوژها را اقدامی عمرانی و توسعه ای 
دید و هیچ قید دیگری را نباید به آن اضافه کنیم.  
اگر بخواهیــم با مازوت و گازوئیل برق تولید کنیم 
بایــد گازوئیل و مازوت وارد کنیــم تا بتوانیم برق 
تولید کنیم و این کار شــدنی نیست و معنی ندارد 
ایــن یک موضوع فنی اســت و نباید آن را به هیچ 
موضوع دیگری گره بزنیم این موضوع جزو برنامه و 
مصوبه دولت های قبل بوده که متوقف شده و کاماًل 
کارشناسی است و چشــم انداز آن هم برای تولید 
برق است و حال دولت سیزدهم این اقدام را تکلیف 

قانونی خود می داند.  ایرنا

گزارش

گزارش

دور جدیــد مذاکرات ویــن در حالی بــا رد و بدل کردن 
ایده هــای طرفین مذاکرات لغو تحریم هــا جهت ارائه به 
پایتخت ها پایان یافت که بسیاری از اعضای فعال مذاکرات 
همچون چین و روســیه ضمن حمایــت از مواضع ایران، 
تصمیم سیاســی آمریکا در تغییر رفتارهای غیر اصولی و 
توجه به ابتکارات ارائه شده از سوی ایران در مذاکرات وین 

را راهکار به نتیجه رسیدن مذاکرات دانسته اند. 
همزمان با برگزاری مذاکرات اخیر رسانه های غربی از یک 
سو بر آن بوده اند تا حضور ایران در مذاکرات را نشانه عقب 
نشــینی ایران از خواسته ها و شروط خود عنوان نمایند که 
کلید واژه ادعایی آنها را نیز روی میز نبودن خواسته حذف 
ســپاه از لیست گروه های تروریســتی و تحریمی تشکیل 
می داد. از ســوی دیگر در ادامــه رویکرد مقصر نمایی این 
رسانه ها مدعی خواسته جدید ایران در مذاکرات شدند. آنها 
بدون اشاره به اینکه بســته شدن کامل پرونده موضوعات 
پادمانی بخشی از برجام بوده که ایران نیز پاسخ های مفصل 
و قانــع کننده ای برای آن ارائه کرده اســت و اقدام آژانس 
در بازگشــایی دوبــاره این پرونده ها به عنوان ابزار فشــار 
علیه ایران امری خالف برجام و مســئولیت آژانس اســت، 
در ادبیات پردازشی این رســانه ها به جای واژه موضوعات 
پادمانی از واژه "ســایت های اعالم نشــده ایران" استفاده 
کرده انــد. این رویکــرد در حالی بوده اســت که همزمان 
غرب ادعــای روی میز بودن متن پایانــی توافق را مطرح 
و از اجبار ایران بــرای پذیرش آن خبر دادند. این ادعا در 
حالی اســت که طرح های مذاکراتی برای بررسی ایده های 
مطرح شده باید در پایتخت های خود به مشورت بپردازند. 
در این اما برخالف ســه کشــور اروپایی کــه در مذاکرات 
حضور نداشتند کشــورهای فعال مذاکرات همچون چین 
و روسیه دیدگاهی متفاوت با ادعاهای غرب دارند. نماینده 
دائم چین در وین از ایاالت متحده خواســت تا تصمیمات 
سیاسی فوری برای کمک به دستیابی به توافق زودهنگام 
در مذاکرات هســته ای ایران اتخاذ کند.توییتر نمایندگی 
دائم چیــن در وین در توییت هایی به نقل از »وانگ کان« 
نماینده دائم این کشــور در سازمان های بین المللی مستقر 
در پایتخت اتریش، از ایاالت متحده خواست برای به نتیجه 
رســیدن مذاکرات رفع تحریم ها تصمیمات سیاسی فوری 
بگیرد.این دیپلمات چینی که ریاســت هیأت کشورش در 
مذاکرات وین را برعهده داشته است، »از آمریکا خواست تا 

تصمیمات سیاسی فوری برای کمک به دستیابی به توافق 
زودهنگام در مذاکرات هســته ای ایــران اتخاذ کند«.وی 
همچنین گفت: از ســرگیری مذاکرات وین نشان می دهد 
کــه پل زدن بر اختالفات از طریق گفت وگو و مذاکره تنها 

راه حل موضوع هسته ای ایران است.
همچنین نماینده روسیه در مذاکرات وین تصریح کرد که 
هنوز دالیلی برای احیای برجام هست اما برخی دشواری ها 
در جزئیات وجود دارد.»میخائیــل اولیانوف« در خصوص 
روند مذاکرات گفت کــه گرچه دالیلی برای احیای برجام 
وجود دارد اما جزئیات دشوار است.وی در صفحه توییتری 
خود در این خصوص نوشــت: »در حقیقــت منظورم این 
اســت که تمام دالیل با احترام به تمامی طرف های توافق 
هســته ای از جمله در وهله اول ایران، برای احیای برجام 
وجود دارد و مثل همیشه دشواری هایی در جزئیات وجود 
دارد«.اولیانوف همچنین در توییت دیگری در خصوص دور 
فعلی مذاکرات وین گفت: »این حرف ها به نظر حرف های 
نهایی نمی آینــد. تصمیمــات در پایتخت های طرف های 
برجام گرفته می شــود. آن ها تصمیم می گیرند«.اولیانوف 
نماینده روسیه پیشــتر نیز گفته بود:  »معتقدیم همه باید 
از نتیجه نهایی راضی باشــند، مخصوصــاً ایران که قربانی 
سیاست فشــار حداکثری آمریکاست. آنها حق دارند روی 
خواسته هاشون پافشــاری کنند. معتقدم اگر ایران تصمیم 
بگیرد که پیشــنهاد دیگری را مطرح کنــد، مثاًل خواهان 

اصالحاتی شود، روســیه قطعاً مخالفت نمی کند و حمایت 
خواهد کرد.«

»حســین امیرعبداللهیان« وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران نیز در گفت وگوی تلفنی با »جوزپ بورل« 
مسؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: توافق 
نهایی باید تأمین  کننده حقوق و منافع ملت ایران باشــد و 

رفع پایدار و موثر تحریم ها را تضمین کند.
همچنین مرندی مشــاور ارشــد هیئت ایــران در وین در 
مصاحبه ای اعالم کرد ایران با بررسی پیشنهاد های اصالح 
شده درباره توافق هســته ای نقش سازنده ای ایفا می کند.

حســاب توئیتری شــبکه تلویزیونی العربی نوشت: محمد 
مرندی مشــاور هیئت مذاکره کننده ایرانی به این شــبکه 
گفته است ایران با بررسی پیشنهاد های اصالح شده درباره 
توافق هسته ای به مشارکت سازنده ادامه می دهد.او افزود: 
ایده های پیشــنهادی اتحادیه اروپا و دیگر موضوعات موثر 
در حل و فصل مســائل باقی مانده بررســی شد.از طرفی 
مقام هــای آمریکایی همچنان در حال اتهام زنی علیه ایران 
هســتند و نســبت به خروج یک جانبه این کشور از برجام 
بی توجه مانده اند، به طور مثال، امروز »کالین کال« معاون 
وزیر دفاع آمریکا در امور سیاســی، مدعی شد: »۴ کشور 
ایران، روســیه، چین و کره شمالی مانع دستیابی به توافق 
هســتند.«اما در مقابل »ســرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روســیه، در سخنرانی خود در نشســت آسه آن با تأکید بر 

مشــروعیت موضع ایــران در توافق هســته ای، اعالم کرد 
»طرح آمریکا درباره برجام غیرقابل قبول است.«

در ایــن میــان در رفتاری خــالف اصل مذاکــره، وزارت 
بازرگانی آمریکا یک شرکت چینی را به کمک برای انتقال 
تجهیزاتی با فناوری آمریکایی به ایران متهم کرده اســت.
بر اساس این گزارش، »جان ســاندرمن« مدیر دفتر اداره 
صنعت اجرای صــادرات وزارت بازرگانی آمریکا در نامه ای 
مدعی شده است که شرکت »فار ایست کیبل« از سپتامبر 
۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۶ به عنوان یک شــرکت واسطه برای 
شرکت تجهیزات مخابراتی »زد تی ای« ایفای نقش کرده 

تا ایران به تجهیزات ساخت آمریکا دسترسی پیدا کند.
الزم به ذکر است در شــرایطی که هنوز مذاکره کنندگان 
کشــورهای حاضــر در گفتگوهــای وین مشــغول تبادل 
پیشــنهادات و ایده های خود بــرای خارج کردن مذاکرات 
رفع تحریم ها از وضعیــت موجود بودند، برخی خبرنگاران 
شناخته شــده غربی و همچنین مقامات سیاسی اروپایی 
از نهایی شــدن متن توافق خبــر دادند.به دنبال این اقدام، 
کلیدواژه »متــن نهایی توافق« بالفاصله به صورت پرتکرار 
از ســوی رسانه های غربی بازنشر شد و در کنار برخی ابراز 
خوش بینی ها از سوی مقامات اروپایی حاضر در مذاکرات، 
فضای یک ســویه ای را که با واقعیت هــای موجود در اتاق 
مذاکــرات متفاوت بود، پدید آورد.روایت مقامات ایرانی اما 
تفاوت معناداری با اظهارات طرح شــده از ســوی غربی ها 
داشت و تنها بر این موضوع متمرکز بود که »انریکه مورا« 
معاون هماهنگ کننــده اتحادیه اروپایی چنــد ایده را به 
طرف هــای مذاکره کننده در وین ارائه کرده و الزم اســت 
این ایده ها در پایتخت ها مورد بررســی دقیق تر قرار بگیرد.

طبعا زمانی که جمهوری اســالمی ایــران به عنوان یکی از 
طرف های اصلی مذاکــرات، متن موجود را به عنوان توافق 
نهایــی قبول ندارد، هیچ مقام دیگــری نمی تواند از نهایی 
شــدن متن توافق صحبت کند.اشاره به نهایی شدن متن 
توافق از ســوی طرف غربی ناظر بر تثبیت این رویکرد غیر 
قابل پذیرش اســت که چون متن توافق نهایی شده، پس 
غیر قابل مذاکره اســت و طرفین تنها باید نظر نهایی خود 
در مورد این متن را اعالم کنند.تاکید بر این رویه که کامال 
با اصول مذاکرات در تناقض است، در حقیقت تالش برای 
ایجاد جایگاه و نقشــی ویژه برای اتحادیه اروپایی است که 

هیچگاه مورد توافق طرفین مذاکرات قرار نگرفته است.
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پکن خواستار تصمیمات سیاسی فوری آمریکا برای دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای شد 

تحقق ابتکارات ایران در وین راه رسیدن به توافق نهایی

دبیرکل حزب اهلل لبنان در ســخنرانی عاشورایی خود به آخرین تحوالت منطقه 
پرداخــت و تأکید کرد کــه ایران به رهبری امام خامنــه ای )مد ظله العالی( در 

طلیعه اسالِم قوی باقی خواهد ماند.
»ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان، دیروز در سالروز شهادت امام 
حسین )ع( و یاران آن حضرت سخنرانی و تأکید کرد که این جنبش همواره در 
کنار ملت مبارز فلسطین خواهد ماند.دبیرکل حزب اهلل لبنان در ابتدای سخنرانی 
خود ضمن تســلیت به همه مردم و رهبر معظم انقالب اسالمی ایران، از حضور 

گسترده مردم لبنان در مراسم عاشورایی امسال تشکر و قدردانی کرد.
ســید حســن نصراهلل گفت: »بار دیگر پیمان خود را با سید الشهداء ابی عبداهلل 
تجدیــد می کنیم و بــه او می گوییم ما همراه تو هســتیم و نــدای تو را لبیک 
می گوییم، ]دین[ اســالم جد شما را که برای حفظش به شهادت رسیدی، حفظ 
می کنیم. ابی عبداهلل، ما مردان و زنان و سالخوردگان و جوانان عهدمان با شما را 
تجدید می کنیم و پایبندی خود به این راه را بار دیگر اعالم می کنیم. همان طور 
که در چهل ســال گذشته و در تمامی میدان ها و در مواجهه با تمامی چالش ها 
می گفتیم، بار دیگر می گوییم لبیک یا حسین.«دبیرکل حزب اهلل اضافه کرد: »ما 
با شــهروندان نیجریه که هنگام برگزاری مراسم عاشورا به سمت آن ها تیراندازی 
می شــود، ابراز همدردی می کنیم. ما در عاشــورای حســین )ع( به شهیدان و 
مقاومت کنندگان خود در فلســطین که همواره با پایداری اســطوره ای در حال 
مبارزه هستند، افتخار می کنیم. بار دیگر -همچون چهل سال گذشته- پایبندی 
خــود به این آرمان مقدس را اعالم می کنیم و تأکیــد می کنیم که در کنار این 
ملــت مبارز هســتیم. یک بار دیگر بــر پایبندی مان به آرمان فلســطین تأکید 
می کنیم. ما همواره در خط مقدم هســتیم. فلسطین مسئله محوری است و ما از 

آمریکایی ها یا مستبدان انتظار رحمت و عدالت نداریم؛ اما به آن هایی که ادعای 
عربیت می کنند می گوییم که شما چه موضعی در قبال خون های ریخته شده در 
کرانه باختری، قدس و غزه دارید؟« وی همچنین اشــاره کرد: »یکی از بدترین 
عادی ســازان، رژیم بحرین است؛ رژیمی که در روزهای قبل نشان داد پرچم های 

سیاه برافراشته شده در منامه یا دیگر مناطق این کشور را تحمل نمی کند.«
ســید حســن نصراهلل تأکید کرد: »بر ایســتادگی خود در کنار مــردم مجاهد 
و تحت محاصره یمن که چند ســال اســت برای دفاع از عزت و میهنشــان در 
حال تقابل با اشــغالگران، متجاوزان و ذلت و اســتکبار هستند، تأکید می کنیم. 
یمنی ها خســتگی نمی شناسند و به رغم محاصره و درد و زخم هایشان جبهه ها و 
میدان های ]نبرد[ را با حضورشان پر می کنند. مظلومیت مردم یمن جلوه واقعی 
پایداری، سربلندی، پیروزی خون بر شمشیر و نمود حقیقی کربالء و سید الشهداء 

ابی عبداهلل است.«
ســید حسن نصراهلل افزود: »ایران به رهبری امام خامنه ای در طلیعه اسالم قوی، 
باقی خواهد ماند. ما همچنین در عاشورای سید الشهداء از محور مقاومت، قاسم 

سلیمانی و برادرش فرمانده ابو مهدی المهندس یاد می کنیم.«
دبیرکل حزب اهلل همچنین اظهار داشــت: »تصمیم گیری ها در لبنان به دســت 

خود ماست نه دیگران. ما مردم ]لبنان[ در چهل سال گذشته با محاصره، جنگ 
و ترورها دســت و پنجه نرم کردیم. به دنبال آینده ای امیدوارکننده  برای مردم 
خواهیــم بود. ما بــرای لبنانی آزاد، عزیز، توانمنــد در حفظ حاکمیت و عزت و 
اســتخراج منابع طبیعی تــالش خواهیم کرد. در تالش بــرای لبنان توانمندی 
خواهیم بود که جلوی هر دســتی را که به سمت منابع طبیعی اش دراز می شود، 
می گیرد و هر آن دســتی را که به ســمت خاک، روســتاها و شــهرهایش دراز 

می شود، قطع می کند.«
سید حســن نصراهلل تأکید کرد: »هر دستی که به سمت منابع لبنان دراز شود، 
قطع می شــود همانند دستانی که به ســمت خاکش دراز شد و قطع شد. انتظار 
مــی رود مقامات لبنانی درد مــردم را درک کنند. در ارتباط با مســئله نفت و 
مرزهای دریایی، ما چشــم انتظار پاسخ هایی هســتیم که به خواسته های کشور 
لبنان داده خواهد شــد؛ اما من به شــما در عاشــورا می گویم که باید آماده هر 
گونه احتمالی باشــیم. ما خواهان تشــکیل دولتی واقعی و بــا اختیارات کامل 
هســتیم که مسئولیت پذیر باشد«دبیرکل حزب  اهلل خطاب به دشمن هشدار داد: 
»لبنان و مردم این کشــور دیگر ســرقت منابع خود را بــر نمی تابند و ما آماده 
تمام احتمال ها هســتیم. ما در جنگ غزه پیام هــای موردنظر را دریافت کردیم 
و شــاهد پایداری غزه بودیم؛ اما حســاب ما در لبنان با شما چیز دیگری است. 
مقاومــت امروز قوی تر از هر زمان دیگری اســت. هر گونــه تعرض به هر فردی 
در لبنان بدون مجازات و پاســخ نخواهد ماند.« همچنین »ســید هاشــم صفی 
الدین« رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل لبنان در جریان راهپیمایی عاشــورایی 
 در صور تأکید کرد: »تا ابد الدهر، ما کربالیی ها و مقاومت کنندگان حســین )ع( 

خواهیم بود.

دبیر کل حزب هللا:

 ایران در طلیعه اسالم قوی
باقی خواهد ماند

وزیــر امور خارجه در گفت وگــوی تلفنی با رئیس دفتر 
سیاســی حماس و تبریــک پیروزی هــای اخیر محور 
مقاومت گفــت: در این نبرد، صرفا بخشــی از مقاومت 
در مقابل دشــمن قرار گرفت و این به تنهایی دستاورد 
بزرگی است که ناتوانی و ضعف صهیونیست ها را بیش از 

گذشته نمایان کرد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگوی تلفنی با »اســماعیل هنیه« رئیس 
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( 
در خصوص پیروزی های اخیر محور مقاومت در پاسخ به 
تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان ضمن تبریک پیروزی های 
جبهه مقاومت در نبرد با دشــمن صهیونیستی، از مقام 
شامخ شهدای مقاومت تجلیل کرد و جنایت صهیونیست ها 
در به شهادت رساندن زنان و کودکان فلسطینی را نشانه 

استیصال و ضعف این رژیم خواند.
وی ضمــن تقدیــر از مواضع اســماعیل هنیه در حفظ 
وحدت گروه های مقاومــت، این وحدت را یک موفقیت 
بــزرگ برای محور مقاومت توصیف و تاکید کرد:  اینکه 
بار دیگــر مقاومت توانســت در مقابل قــدرت نظامی 
گسترده دشمن صهیونیستی ایستادگی کرده و ظرف دو 
روز آنها را مجبور به آتش بس و پذیرش شروط مقاومت 
کند، دستاورد بزرگی است. وزیر امور خارجه گفت: نکته 
قابل توجه این اســت که در این نبرد، صرفا بخشــی از 
مقاومت در مقابل دشــمن قرار گرفت و این به تنهایی 

دستاورد بزرگی است که ناتوانی و ضعف صهیونیست ها 
را بیش از گذشته نمایان کرد.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین نیز 
در این گفت وگوی تلفنی ضمن قدردانی از حمایت های 
جمهوری اسالمی ایران از فلسطین، اظهار داشت:دشمن 
صهیونیستی تالش داشــت تا معادالت خود را بر مردم 
فلســطین و مقاومــت در نوار غزه تحمیــل کند، اما با 
مقاومت قهرمانانه ملت فلســطین روبرو شد.وی تأکید 
کرد: پیــروزی اخیر جبهه مقاومت فصــل جدیدی در 
رویارویی مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی گشود. 
مــا به یاری خداوند مصمم هســتیم که به این جهاد تا 
پیروزی نهایی ادامه دهیم. رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین همچنین در پایان سالم گرم 
مردم فلسطین را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور  

کشورمان ابالغ کرد.
در همیــن حال ناصــر کنعانی ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه در توئیتــی با اشــاره به شــهادت ۱۵ کودک 
فلسطینی در تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی نوشت: ۱۵ 
کودک فلســطینی در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به 
غزه شهید شــدند. رژیم کودک کش اسرائیل با کشتار 
اطفال بیگناه نمی تواند از سرنوشــت محتوم شکست و 
زوال خود بگریزد.وی تصریح کرد: بی شــک خواهران و 
برادران این کــودکان، در آینده ای نزدیک، آزادی وطن 
 شــان از چنــگال اشــغالگران ســفاک را خواهند دید. 

»الیس الصبح بقریب«

تبریک پیروزی های محور مقاومت در جنگ سه روزه 
روز دوشـنبه ۱۷ مردادماه و پس از پایان مذاکرات میان 
هیئت هـای حاضـر در وین اعالم شـد کـه »انریکه مورا« 
معـاون هماهنگ کننـده اتحادیـه اروپایـی ایده هایـی را 
بـه طرف هـای مذاکره کننـده در ویـن ارائه کـرده و الزم 
اسـت ایـن ایده هـا در پایتخت ها مـورد بررسـی دقیق تر 

قـرار بگیرد.
بـر این اسـاس اعالم شـد کـه هیئت هـای مذاکره کننده 
ویـن را تـرک کـرده و بـه پایتخت هـا بـاز می گردنـد تـا 
پـس از جمع بنـدی نظـرات پیرامـون ایده هـای طـرح 

شـده رایزنی هـا را ادامـه دهنـد.
»جـوزف  گفتگوهـا،  یافتـن  پایـان  از  پـس  بالفاصلـه   
تمـاس  در  اروپایـی  اتحادیـه  هماهنگ کننـده  بـورل« 
بـا وزیـر امـور خارجـه کشـورمان ضمـن مثبـت ارزیابی 
کـردن دور اخیر مذاکـرات در وین، خاطرنشـان کرد که 
در گفتگوها پیشـرفت نسـبی حاصل شـده است.حسین 
امیرعبداللهیـان وزیـر امور خارجه کشـورمان نیز در این 
گفتگـو بـا تاکید بـر اراده و جدیت ایران برای دسـتیابی 
بـه توافـق قـوی و قابل اتـکاء اظهار داشـت: توافق نهایی 
بایـد تأمین کننـده حقـوق و منافـع ملـت ایـران بـوده و 

رفـع پایـدار موثـر تحریم هـا را تضمیـن نماید.
او بـا اظهـار امیـدواری در مـورد اجتنـاب سـایر طرف ها 
به ویـژه آمریکا از اتخـاذ مواضع غیرسـازنده گفت: انتظار 
مـی رود همـه طرف هـا بـرای دسـتیابی بـه متـن نهایی 

توافـق از خـود اراده و جدیـت نشـان دهند.
 ایـاالت متحـده آمریـکا نیـز بـا فاصلـه کوتاهـی پـس 

از اتمـام گفتگوهـای ویـن در اظهارنظـری از قـول یـک 
سـخنگوی وزارت خارجـه این کشـور اعالم کـرد: آمریکا 
آمـاده توافـق سـریع بر اسـاس متن پیشـنهادی اتحادیه 

اسـت. اروپا 
در حالـی کـه نماینـده روسـیه نیـز بـا اتخـاذ موضعـی 
روشـن ضمـن مثبـت ارزیابـی کـردن گفتگوهـا نسـبت 
بـه دسـتیابی طرفیـن مذاکـرات بـه توافـق نهایـی ابراز 
امیدواری کرد اما سـه کشـور فرانسـه، انگلیـس و آلمان 
کـه نماینـدگان آنها در مذاکـرات حاضر نبودنـد تاکنون 

هیـچ واکنشـی نیـز در ایـن خصـوص نداشـته اند.
بـه صـورت طبیعـی تنهـا زمانـی امـکان دسـتیابی بـه 
متـن نهایـی توافـق وجـود دارد کـه همـه طرف هـای 
حاضـر در مذاکـرات از جملـه سـه کشـور اروپایـی ذکر 
شـده آن را تاییـد کننـد امـا مشـخص نیسـت کـه چـرا 
ایـن کشـورها کـه در میانـه مذاکـرات اقـدام بـه صـدور 
از  حمایـت  آشـکارا  کـه  کردنـد  یک طرفـه  بیانیـه ای 
زیاده خواهی هـای آمریـکا بـود، اکنون مسـیر سـکوت را 
برگزیده اند؟اگرچـه بـا توجـه به سـوابق رفتارهـای قبلی 
انگلیـس، فرانسـه و آلمـان در مذاکرات برجـام و پس از 
آن، می تـوان گمانه هایـی را در تحلیـل چرایـی سـکوت 
سـه کشـور  اروپایـی مطـرح کرد امـا به طـور قطع طی 
روزهـای آینـده و با ارائـه جمع بندی نظرات کشـورهای 
حاضـر در مذاکـرات پیرامـون ایده هـای مطـرح شـده از 
سـوی انریکـه مـورا،  نمایـه دقیق تـری در ایـن خصوص 

به دسـت خواهـد آمـد.  نـور نیوز

چرا سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات وین منفعل هستند؟


