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گـــزارش

چهل و چهار ســال از ربوده شــدن و سرنوشت نامعلوم 
امام موســی صدر می گذرد اما راه او در ترويج مقاومت 

همچنان ادامه دارد. 
دفتــر جنبــش أمــل لبنــان در ايــران به مناســبت 
چهل وچهارمين ســاِل ربودن امام موسی صدر بيانيه ای 
صادر كرد.در اين بيانيه آمده اســت: اكنون 44 ســال 
اســت كه رهبر شــيعيان لبنان، امام موسی صدر و دو 
همراهش در خاك ليبی ربوده شده اند. امام موسی صدر 
شخصيِت روحانِی كم مانندی است كه از سويی، پايه گذار 
مقاومت در منطقه است و از سويی ديگر، اهل گفت وگو 
و همگرايــی. او نقش بی بديلی در مناســبات منطقه و 
كشورهای اســالمی داشت و چه بسا، جرمش همين بود 
كه دشــمنان حضورش را تــاب نياوردند.امروز و بعد از 
گذشــت بيش از چهار دهه از زندانی بودنش، با اتکا به 
قراين و مســتندات همچنان اميد داريم كه او رها شود. 
رهايی امام موســی صدر دفاع از حق و انسانيت و تالش 
در اين راه بی شك نزد خدای هستی بخش مأجور است. 
جمهوری اســالمی ايران همــواره بی مالحظاِت معموِل 
جهاِن امروز، در كنار حق بوده اســت و از آن دفاع كرده 
اســت. اميدواريم كه اين موضوع هم با همِت مسئوالِن 
جمهورِی اســالمی ايران با پايانی خوش به ســرانجام 
برسد. در همين حال نائب رئيس مجلس اعالی اسالمی 
شيعيان لبنان با تاكيد بر اينکه راه و پروژه مقاومتی امام 
موسی صدر همچنان توسط پيروانش ادامه پيدا می كند 
از عراقی ها خواست تا با تکيه به رهنمودهای مرجعيت و 
گفتگو طبق قانون اساسی كشورشان به بحران سياسی 

خود پايان دهند.
شيخ »علی الخطيب« نائب رئيس مجلس اعالی اسالمی 

شــيعيان لبنان در پيامی به مناسبت چهل و چهارمين 
ســالگرد ربايش امام موسی صدر خطاب به ايشان اعالم 
كرد: چهل و چهار سال گذشته و شما هنوز حضور داريد 
و خورشيد حضورتان در محضر ما طلوع می كند. حضور 
شــما همچنان به ما ايمان و اميد می بخشــد؛ اميد به 
اينکه حق قوی تر از باطل اســت و در نهايت حق پيروز 
می شــود و باطل هراندازه كه قدرتمند باشــد شکست 
خواهد خــورد. در زندگــی مومنان هيــچ جايی برای 
 نااميدی نيســت؛ تا زمانی كــه اراده خود را به حقيقت

متصل كرده باشند.
شــيخ علی الخطيب در اين پيام خــود خطاب به امام 
موســی صدر افزود: شما هرگز فردی فرقه گرا يا جناحی 
نبوديد و تنها به كرامت انسانی تعهد داشتيد. شما مردم 
را دوســت داشــتيد و فقط برای خدمت به مردم تالش 
كرديد و در برابر كســانی كه بــه دنبال نفرت پراكنی و 
كينه توزی بودند ايســتاديد. شما هميشه می گفتيد كه 
اسرائيل شر مطلق است.پروژه مقاومت امام موسی صدر، 
ســربلندی و عزت را برای لبنان به ارمغان آورد و هيچ 
يك از توطئه های دشــمنان برای كشــاندن مقاومت به 

گرداب درگيری های داخلی به نتيجه نرسيد.
از ســوی ديگر رئيس جمهوری لبنان در ســخنانی به 
مناسبت ســالروز ربوده شــدن امام موسی صدر گفت: 
مواضع ايشــان منبع الهامی برای همگان است تا برای 
رهايی لبنان و ملت آن تالش كنند.امام موسی صدر در 
سوم شهريور 1357 شمسی و در آخرين مرحله از سفر 
دوره ای خــود به برخی كشــورهای عربی، بنا به دعوت 
رســمی  معمر قذافی ديکتاتور ليبی، به آن كشور رفت و 

در روز 9 شهريور در آنجا ربوده شد.

بزرگمردیکه44سالازسرنوشتنامعلومشمیگذرد

مقاومتامامموسیصدرهمچنانزندهاست
در اقدامی كه واكنشی اقتدار گرايانه به تحريم های غرب 
آن هم در شــرايطی اســت كه اروپا به شدت با بحران 
انرژی مواجه است منابع رسانه ای غرب ديروز خبر دادند 
كه روســيه ارســال گاز به اروپا از طريق خط لوله نورد 

استريم را قطع كرد.
رويترز هشــدار داد، اقدام روســيه در قطــع صدور گاز 
از طريق خط لوله نورد اســتريم به اروپا »تشــديد نبرد 
اقتصادی بين مســکو و بروكســل، افزايش چشم انداز 
ركود و جيره بنــدی انرژی در برخــی از ثروتمندترين 
كشــورهای اروپايی« را ســبب خواهد شد.شركت گاز 
پــروم اعالم كرده كــه توقف صــدور گاز از طريق نورد 
اســتريم به اروپا به دليل »عمليات تعمير و نگهداری« 
صورت گرفته اســت. قرار اســت از ســاعت يك بامداد 
به وقت گرينويچ 31 آگوســت )نهم شهريور( تا ساعت 
يك بامداد ســوم سپتامبر )12 شــهريور( هيچ گازی از 
روســيه به آلمان ارسال نشــود.اطالعات مندرج در وب 
سايت اپراتور خط لوله نورد استريم 1  نشان می دهد كه 
هيچ گازی به كشــورهای اروپايی صادر نمی شود.رويترز 
در گزارش خود از ترس كشورهای اروپايی درباره پاسخ 
تالفی جويانه روســيه در قبال تحريم های غرب در رابط 
با جنگ اوكراين سخن گفته است.همين حاال هم قيمت 
عمده فروشــی گاز از آگوست گذشــته به بيش از 400 
درصد افزايش داده است كه اين موضوع بحران دردناكی 
را بــرای هزينه هــای زندگی بــرای مصرف كنندگان و 
مشــاغل ايجاد و دولت های اروپايی را مجبور می كند تا 
ميلياردها دالر برای كاهش اين هزينه ها هزينه كنند. به 
دنبال اقدام شــركت گازپروم روسيه در قطع كردن گاز 
صادر شده به يك شركت بزرگ فرانسوی، دولت پاريس 
مدعی شــد، مســکو از موضوع صادرات انرژی به عنوان 

»سالح جنگی« استفاده می كند.
در ايــن ميان تحــت تاثيــر حمايت هــای زبانی غرب، 
رئيس جمهــور اوكراين در يك اظهارنظر درباره شــدت 
گرفتن درگيری ها در مناطق جنوبی اين كشــور خطاب 
به نيروهای روسيه گفت كه آنها تنها دو گزينه تسليم يا 
فرار پيش رو دارند. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه 
روســيه گفت، دولت اوكراين به تالش برای ساخت بمب 
اتمی اذعان كرده و هرگز تالش نکرده بود آماده شــدن 
برای رويارويی نظامی با روسيه را مخفی نگه دارد.»ماريا 
زاخاروا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسيه گفت، دولت 
اوكراين به تالش برای ســاخت بمــب اتمی اذعان كرده 
است. قدرت نمايی روسيه با خشم غرب همراه شده است 
چنانکه سخنگوی كاخ سفيد گفت كه اياالت متحده نگران 
مشاركت هند در رزمايش نظامی مشترك با روسيه است. 
وزير دفاع آلمان در اين ميان گفته كشــورش برای اينکه 
بتواند توانايی دفاع از خودش را حفظ كند نبايد ســالح 
بيشتری به اوكراين ارسال كند.بحران سوخت در انگليس 
سبب شده بيش از نيمی از خانوار های اين كشور به علت 
افزايش قيمت ســوخت در وضعيت فقر ناشــی از بحران 
سوخت قرار گيرند.همزمان با دورقمی شدن نرخ تورم در 
انگليس و اعتصاب  اصناف بر سر افزايش دستمزد در اين 
كشور، 115 هزار نفر از كاركنان بزرگ ترين شركت پستی 
انگليس ديروز برای چندمين بار دســت از كار كشيده و 
به خيابان ها آمدند.»اندی فيــوری« معاون دبير اتحاديه 
كاركنان ارتباطــات )CWU( گفت: آنچــه اعضای اين 
اتحاديه را بيش از هر چيز عصبانی می كند، اين است كه 
مديران مجموعه درحالی كه درخواست افزايش دستمزد 
كارگران و كاركنان را رد می كنند، همچنان پاداش هايی 

برای خود در نظر می گيرند.

روسیهبعدجدیدیازپاسخگوییبهتحریمهایغربرارونماییکرد

توقفارسالگازبهاروپاازطریقنورداستریم

رســانه های روسيه ديروز از درگذشــت ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر 
اتحاد جماهير شــوروی در ســن 91 ســالگی خبر دادنــد مردمی كه با 
دلبستن به وعده های غرب مبنی بر توسعه نيافتن ناتو، تجزيه شوروی را 
رقــم زد اما غرب هرگز به وعده های خود عمل نکرد كه نتيجه آن جنگ 

امروز روسيه در اوكراين است. 
سرنوشــت برخی افراد و سياســتمداران نه تنها در حوزه كشورشان بلکه 
در عرصه جهانی تجربه ای اســت كه بايد از آن درس گرفت. سرنوشــت 
گورباچف از جمله اين سرنوشــت هاست چرا كه وی با دلبستن به وعده 
های غرب مبنی بر كمك اقتصادی و توســعه روابط و گســترش نيافتن 
ناتو،  تجزيه شــوروی سابق را رقم زد اما در نهايت غرب به هيچ كدام از 
وعده هايش عمل نکرد و هر روز بحرانی تازه برای مسکو ايجاد كرد كه تا 

به امروز ادامه دارد كه جنگ اوكراين نمودی از آن است. 
رســانه های روســيه گزارش دادند »ميخائيل گورباچــف«، آخرين رهبر 
اتحاد جماهير شــوروی در سن 91 سالگی گذشــت.گورباچف متولد 2 
مارس 1931 )مصادف با 11 اســفند 1309 هجری شمســی( بود. او از 
ســال 1985 تا 1991 دبيركل حزب كمونيســت اتحاد جماهير شوروی 
بود اما دســامبر 1991 بعد از يك كودتای داخلی موســوم به »كودتای 
آگوست« ســرانجام استعفا داد و اتحاد جماهير شــوروی هم فروپاشيد.

حضرت امام خمينی )ره( روز 11 دی ســال 1367 در نامه ای معروف و 
تاريخی ميخائيل گورباچف را خطاب قرار داده و از او خواسته بود از اتکای 
به غرب خودداری كند.نامه امام در شرايطی منتشر شد كه اتحاد جماهير 
شــوروی هنوز به عنوان يك ايدئولوژی برقرار بود و جنگ ســرد خاتمه 
نيافتــه بود. ديوار برلين به عنوان نماد جدايی شــرق و غرب فرو نريخته 
بود و حاكميت كمونيســم بر قانون اساسی شوروی و بر مقدرات مردم در 
جمهوری های اين كشــور هنوز برقرار بود.با اين حال امام خمينی)رحمه 
اهلل عليــه( در نامه عبــرت آموز خويش به گورباچف از صدای شکســته 
شــدن اســتخوان های ماركسيسم ســخن به ميان آورد و وی را از روی 
 آوردن بــه غرب برای حل مشــکالت اقتصادی اتحاد جماهير شــوروی 

برحذر داشت. 
گورباچــف ملقب به مردمی اســت كه فريب وعده هــای غرب را خورد. 
پوتيــن می گويد در ســال 1990، وقتی كه مذاكــرات اتحاد دو آلمان 
مطرح بود اياالت متحده به ســران شــوروی قول داد كــه قلمرو ناتو يا 
حضور نظامی اش يك اينچ به سمت شرق حركت نخواهد كرد و اتحاد دو 
آلمان به گســترش سازمان نظامی ناتو به سمت شرق منجر نخواهد شد. 
 اين عين حرف آنها اســت. كلی تضمين های كالمی دادند كه همه شــان 

پوچ از آب درآمد.« 

آخرینرهبراتحادجماهیرشورویسابقدرگذشت

آینه عبرتی برای دلبستگان به وعده های غرب 

همزمانبادیداروزرایخارجهایرانوروسیهمطرحشد

نقش آفرینی تهران برای پایان جنگ اوکراین
هوشیاریدربرابرفتنه

پس از اعالم كناره گيری مقتدی صدر رهبر جريان 
صدر از عرصه سياســت عراق به نــاگاه به صحنه 
نزاع های خيابانی مبدل شد كه دهها كشته و صدها 

زخمی بر جای گذاشت.
 اين بحران با دريايت جريان های سياسی، نيروهای 
امنيتــی و اقــدام قابل توجه مقتــدی صدر مبنی 
بر اعالم برائت از آشــوب گــران و تاكيد بر خروج 
هوادارانش از خيابان ها در حالی رفع گرديد كه در 
اين دو روز رسانه های بيگانه همه ظرفيت های خود 
را بــه كار گرفته اند كه اين تحــوالت را به روابط 
ايران و عراق نسبت داده و چنان القا سازند كه اين 
آشــوب ها نه به ايران بوده است. اقدامات مشکوك 
در قبــال پرچم ايران و تصاوير ســرداران مقاومت 
محور ادعای اين رســانه ها را تشکيل می دهد. اين 
خط رسانه ای در حالی پيگيری می شود كه محور 
آن ســناريوی تکراری ايجاد شکاف و دو دستگی 

ميان ملت های منطقه تشکيل می دهد. 
ملت هــای ايــران و عراق با ســابقه و اشــتراكات 
تاريخــی، دينــی و فرهنگــی در ســالهای اخير 
پيوندهای مهمی بر قــرار كرده اند كه مبارزه واحد 
با تروريسم و درخواســت برای اخراج آمريکايی ها 
از منطقــه نمــودی از اين پيوند اســت. بعد ديگر 
اين همگرايی را پيوند ميــان طرفين در برگزاری 
بزرگتريــن تجمع انســانی جهان يعنــی اربعين 
 تشــکيل می دهد كه قدرت جهانی اسالم را به رخ 

دشمنان می كشد. 
قدر مســلم برگزاری اربعينی پور شــور و حماسی 
پس از دو سال وقفه كرونايی، مغاير با اهداف تفرقه 
افکنانه دشمنان وحدت جهان اسالم و منطقه است 
و از هم اكنون برای تخريب، اهميت زدايی و وارونه 
نمايی اين تجمع بــزرگ برنامه ريزی می كنند كه 
خط رســانه ای نفاق برای تحت تاثيــر قرار دادن 
روابــط برادرانه ملت های ايران و عــراق آن هم با 
ادعای واهی نسبت دادن مسئله  كامل داخلی عراق 
به ايران، بخشــی از اين ســناريو است.  تحركاتی 
كه تاكيد ملت ها دو كشــور بر ارتقای مناسبات از 
جمله در برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اربعين 
حســينی می تواند گامی مهم در ناكام ساختن اين 

توطئه دشمنان باشد. 

جنایتیدیگرازنیروهایامنیتیسعودی
ضربوشتموحشیانهدخترانیتیم

نيروهای امنيتی سعودی ضمن يورش به يك يتيم 
خانه در استان خميس مشيط در جنوب شرقی اين 
كشور، دختران بی سرپرســت را بی رحمانه مورد 

ضرب و شتم قرار دادند.
تصاوير ارســالی از سوی برخی كاربران شبکه های 
اجتماعی از اين مســاله حکايت دارد كه نيروهای 
امنيتی ســعودی در يــورش به ايــن يتيم خانه 
دختران بی سرپرست را به طور وحشيانه با استفاده 
از باتوم و شــالق مورد ضرب و شتم قرار داده اند. 
در اين حادثه كه در منطقه عســير رخ داده است، 
نيروهای امنيتی سعودی به دليل تقاضای دختران 
يتيم در زمينه بهره مندی از حقوق شان، به شدت 

آنها را كتك می زنند.
كاربران شبکه های اجتماعی در عربستان نيز اين 
مســاله را تاييد كرده اند كه ايــن رخداد به دليل 
مطالبات بر حق اين دختران يتيم به وقوع پيوسته 
است، اما تاكنون مقامات رسمی عربستان سعودی 
واكنشی به اين خبر نشــان نداده اند.در تصاويری 
كه از اين رخداد منتشــر شده بيش از 20 نيروی 
امنيتی عربستان سعودی ديده می شوند كه ضمن 
هتــك حرمت دختران يتيم، با اســتفاده از باتوم، 
كمربند و شــوكر برقی آنها را مورد ضرب و شــتم 
شــديد قرار می دهند.براين اساس، در اين حادثه 
دهشــتناك نيروهای امنيتی ســعودی شماری از 
دختران يتيم را بازداشــت كرده و به مراكز امنيتی 
 انتقال داده اند، اما تاكنون از سرنوشت آنها اطالعای 

در دست نيست.

یادداشت 

وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران در سفر به روسيه 
در حالی با همتای روس خود مالقات نمود كه محور اصلی 
اين ســفر را ميانجی گری ايران برای حل بحران اوكراين 

در كنار مباحث روابط دو جانبه و برجام تشکيل می داد. 
حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوری اسالمی 
ايران ديروز  پس از ديدار و گفت وگو با »سرگئی الوروف« 
وزير خارجه روســيه در مسکو در نشست خبری مشترك 
حضور يافت و ضمن تشــريح رايزنی های انجام شــده به 
ســؤاالت خبرنگاران پاســخ داد.وزير خارجه بيان كرد: در 
مسئله اوكراين در خصوص برخی از موضوعات انسانی نيز 
صحبت كرديم از جمله مســئله اسرا كه مورد توجه جدی 
اســت و همچنين در خصوص رويدادهای اخير در ارتباط 
با نيروگاه هسته ای  زاپروژيا اوكراين نگرانی جامعه جهانی 
در اين مســئله را مورد توجه قرار داديم. الوروف به نکاتی 
در اين زمينه اشــاره كرد و اقداماتی كه روسيه برای رفع 
نگرانی ها انجام داده اســت. برای برون رفت از اين وضعيت 
بايد از همه ظرفيت های موجود استفاده شود. ايران كه در 
موضوع صلح آميز هســته ای جزو يکی از كنشگران است، 
برای هرگونه مســاعدت و همکاری بــرای برقراری امنيت 
در اين نيروگاه هســته ای و محيــط پيرامونی آن آمادگی 
دارد.اميرعبداللهيان افزود: در همه موضوعات همکاری های 
دوجانبه از مباحث مهم تجاری بانکی، گردشگری، شيالت، 
ترانزيت، ديپلماســی پارلمانی و همکاری امنيتی و دفاعی 
صحبت كرديم. خرسنديم مســير روابط در جهت درست 
خود قرار دارد و توافقات روســای جمهور دو كشور و اراده 
رهبران دو كشــور به خوبی مورد پيگيــری قرار می گيرد. 
مصمــم به توســعه همکاری های اقتصادی بــا بهره گيری 
از ظرفيت هــای مختلفــی كه بين دو كشــور وجود دارد، 
هســتيم.رئيس دســتگاه ديپلماســی ادامــه داد: درباره 
وضعيت افغانستان گفت وگو كرديم و تاكيد داريم بر ادامه 
فرمت همسايگان افغانســتان برای كمك به وضعيت اين 
كشــور و بر تشکيل دولت فراگير با مشــاركت قوی همه 
اقوام افغانســتان تاكيد داريم و نگرانی خود را از گسترش 
تروريسم و شرايطی كه در افغانستان وجود دارد به روشنی 
اعالم كرديم. در قفقاز عدم تغيير ژئوپولتيك منطقه مورد 
تاكيد جــدی ماســت.اميرعبداللهيان همچنين بيان كرد: 

درباره ســوريه گفت وگو كرديم و در چارچوب دوجانبه و 
فرمت آستانه به رايزنی ها برای كمك به برون رفت سوريه 
از وضعيت كنونی و برخی از چالش های اقتصادی كه با آن 
مواجه است، مصمم هستيم. در مسئله يمن معتقديم كمه 
پايدار ماندن آتش بس های موقت كنونی در يمن براساس 
نظرات رهبران يمن منوط اســت به رفــع كامل محاصره 
انسانی در اين كشــور و همچنين تمركز بر گفت وگوهای 
سياسی همه اطراف يمنی در اين موضوع. اميدواريم همه 
طرف ها به تعهداتشــان عمل كنند و با توجه به شــرايط 
ســخت انســانی 20 ميليون زن، مرد و كودك يمنی رفع 
محاصره انســانی را در اين كشــور به عنــوان ضامنی در 
تداوم برقراری آتش بس شــاهد باشيم.وزير خارجه درباره 
مذاكــرات وين نيز بيان كرد: مــا اخيرا آخرين متن طرف 
آمريکايــی را دريافت كرديم و همــکاران من به دقت در 
حال بررسی متن هستند. ما همچنان در موضوع تضمين، 
نيازمند متنی نيرومندتر هســتيم. لذا داريم فکر می كنيم 
كه چگونه می توان به يك متن نيرومند در موضوع تضمين 
دست يافت و ضمانت ها ی قوی تر و قابل اعتناتری را در اين 

موضوع داشته باشيم.

وزير خارجه خاطرنشان كرد: ما برای رسيدن به يك توافق 
خوب، قوی و پايدار جدی هستيم. البته يکی از موضوعاتی 
كــه در تبادل پيام های شــفاهی ما بــا طرف های مذاكره 
كننــده مورد توجه قرار گرفته، ولــی بايد در متن هم آن 
را نيرومند سازی كنيم اين است كه اوال آژانس بين المللی 
انــرژی اتمی بايد از رفتار سياســی خــود فاصله بگيرد و 
صرفا بر تکليف و وظيفه فنی خودش متمركز شــود؛ ثانيا 
برای جمهوری اســالمی ايران قابل قبول نيست كه پس از 
بازگشــت همه طرف ها به برجام، مجددا شــاهد برخی از 
ديدگا ه های سياسی و اتهامات بی اساس آژانس بين المللی 
انرژی اتمی باشــيم. لذا در حوزه تضمين ها، موضوع حل و 
فصل مســائل باقيمانده پادمانی در آژانس هم مورد توجه 

جدی ماست.
از ســوی ديگر سرگئی الوروف در ابتدای صحبت هايش با 
اشاره به نشســت با همتای ايرانی خود گفت: در حال كار 
بر روی سند همکاری بلندمدت با ايران در زمينه اقتصادی 
هســتيم. روابط ما با ايران به ســطح راهبــردی حركت 
می كند و امکان دارد نقشــه راه اقتصادی ترســيم كنيم. 
هم اكنون كار بر روی توافقنامه ای به منظور ايجاد منطقه 

آزاد تجــاری بين ايران و اتحاديه اقتصادی اوراســيا انجام 
می شــود.وزير خارجه روسيه در ادامه با اشاره به مذاكرات 
رفــع تحريم ها ميان ايران و 1+4 افزود: ما از احيای توافق 
هســته ای ايران و لغو همه تحريم های تحميل شده عليه 
تهران حمايت می كنيم. مواضع ما در ارتباط با بســياری از 
مســائل با ايران منطبق است.الزم به ذكر است در حاشيه 
اين سفر نمايندگان ويژه ايران و روسيه در امور افغانستان 
در مســکو ديدار و درباره آخرين تحوالت اين كشــور به 

رايزنی پرداختند.
در ايــن ميان در ادامه جوســازی های غــرب عليه ايران،  
»نيکــی هيلی«، نماينده ســابق آمريکا در ســازمان ملل 
متحــد مدعی شــده توافقی كه ممکن اســت دولت »جو 
بايــدن«، رئيس جمهور آمريکا در خصوص رفع تحريم ها با 
ايران امضا كند از توافق اوليه »برجام« كه در سال 2015 
حاصل شد هم برای واشــنگتن »خطرناك تر« است. جان 
بولتون، مشــاور امنيت ملی دونالــد ترامپ، رئيس جمهور 
سابق آمريکا، نيز در مصاحبه با »سی ان بی سی« با اشاره 
به توافق برنامه هســته ای ايران، ادعا كرد: »احيای توافق 
برجام يك اشــتباه خيره كننده اســت. زيرا با اين توافق 
 ايران به ميليارد ها دارايی های بلوكه شده خود دست ميابد 

و قوی تر می شود.«
در مقابل نماينده روســيه در ســازمان های بين المللی در 
وين در گفت وگويی با تاكيد بر اين كه پاســخ دادن ايران 
به ســواالت اساســی آژانس بين المللی انرژی اتمی منجر 
به مختومه شــدن پرونده ايران در شــورای حکام آژانس 
خواهد شــد، گفت كه نگرانی كشــورهای غربــی درباره 
برنامه هسته ای ايران بی اســاس است. ميخائيل اوليانوف،  
گفت، »هيچ فعاليت غيرقانونــی ای در حال حاضر در اين 
تاسيسات انجام نمی شــود.«نماينده روسيه در وين درباره 
پرونده هسته ای ايران در شورای حکام آژانس گفت: ايران 
بايد به ســواالت اساســی ]آژانس بين المللی انرژی اتمی[ 
در حدی كه می تواند پاســخ دهد تا در شورای حکام برای 
خارج كردن اين موضوع از دســتور كار تصميم گيری شود.
او تاكيــد كرد، »ايران به شــركای غربــی مذاكرات وين 
كه از اعضای شــورای حکام هســتند، اعتماد ندارد.  اين 

بی اعتمادی دليل دارد«.
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