
چرا نگران زمستان اروپا باشیم؟
دســتیار وزیــر خارجــه در واکنش بــه برخی از 
تحلیل ها در مورد جواب اخیــر ایران به آمریکا از 
جمله ایــن اظهارنظر که »ایران با این پاســخش، 
فرصت صــادرات نفت ایران به اروپا در زمســتان 
امسال هم از دست رفت«، گفت : چرا وقتی اروپا به 
بهانــه تحریم داروی کودکان ما را نمی دهد، نگران 

زمستانش باشیم؟
سید رســول موسوی در توییتر نوشت: »چرا وقتی 
هنــوز آمریکا جواب ایران را نداده حکم از دســت 
رفتن فرصت صادرات نفت به اروپا صادر می شود؟ 
چرا وقتی ســخنگوی NSA آمریکا )آژانس امنیت 
ملی آمریــکا( می گویــد رئیس جمهــور فقط در 
چارچوب امنیت ملی آمریکا  پاسخ می دهد. ایران 
در پاسخش امنیت ملی خود را نادیده بگیرد؟ چرا 
وقتــی اروپا به بهانه تحریــم داروی کودکان ما را 

نمی دهد نگران زمستانش باشیم؟«  ایسنا

 پرونده امام موسی صدر 
در دستورکار دستگاه دیپلماسی

وزیر امور خارجه در ســالروز ربایش امام موســی 
صدر در اینســتاگرام نوشــت: پرونده ناپدید شدن 
امام موســی صدر همواره یکی از مســائل مهم در 
دســتورکار تالش های مســتمر ایــران و لبنان تا 

رسیدن به نتیجه و روشن شدن واقعیت است.
حســین امیرعبداللهیان در پســتی در اینستاگرام 
به مناســبت چهل و چهارمین سالگرد ربایش امام 
موسی صدر نوشــت: ۴۴ سال از ربایش امام موسی 
صدر و همراهانش شیخ محمد یعقوب و سید عباس 
بدرالدین گذشت. عالم مبتکر و پرنشاطی که با نفس 
مســیحایی اش جان تازه ای به کالبد امت اسالمی و 
جامعه مسلمان و مسیحی لبنان دمید. وی افزود:امام  
موسی صدر ۴۴ ســال است که در میان ما نیست، 
اما پیــش آهنگی و قاطعیت او در مبــارزه با رژیم 
صهیونیستی و جهل و نادانی، همچنان هدف بزرگ 
امت اسالمی است.وزیر خارجه افزود: پرونده ناپدید 
شــدن امام موسی صدر همواره یکی از مسائل مهم 
در دســتورکار تالش های مستمر جمهوری اسالمی 
ایران و دستگاه دیپلماسی ایران و لبنان تا رسیدن به 

نتیجه و روشن شدن واقعیت است.  ایرنا

برگزاری نشست سه جانبه در باکو 
ســیدعباس موســوی ســفیر ایران در جمهوری 
آذربایجان با شــاهین مصطفی یف معاون نخســت 
وزیــر و رئیس آذربایجانی کمیســیون مشــترک 

اقتصادی با ایران، دیدار و گفتگو کرد.
در ایــن دیــدار در خصوص نشســت هفته آینده 
ایران، جمهوری آذربایجان و روســیه در خصوص 
کریدورهای حمل و نقــل منطقه ای بویژه کریدور 
شمال - جنوب و راه آهن رشت - آستارا که در باکو 
برگزار می شود، رایزنی و تبادل نظر شد.  ایسنا

اخبــــار

دشمنان در صدد تجزیه کشورهای 
اسالمی هستند

شامگاه پنج شنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۱، نشست 
هم اندیشــی وزیــر امور خارجــه و اعضای مجمع 
عمومی و اندیشــمندان و مهمانان از ۱۱۸ کشور با 
حضور آیت اهلل رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل 

بیت)ع( در وزارت امور خارجه برگزار شد.
در ابتدای جلسه، آیت اهلل رمضانی، دبیر کل مجمع 
جهانی اهــل بیت)ع( ضمن قدردانــی از همکاری 
دســتگاه دیپلماسی کشــور در تقویت فعالیتهای 
مجمع جهانی اهل بیت )ع(، استمرار تالش فکری، 
علمی و فرهنگی در معرفی ســیره عملی و حیات 
سیاسی اهل بیت )ع( به جامعه بشری و مخاطبین 
جهانــی را از جمله فعالیتهــای مجمع جهانی اهل 
بیت )ع( دانســت.امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان نیز در این نشســت، زمینه سازی برای 
هم اندیشی علما و پژوهشگران مسلمان در سرتاسر 
جهــان را از دســت آوردهای ارزشــمند هفتمین 
اجالس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت) ع( 
خواند.وزیر امور خارجه کشــورمان با تبیین جایگاه 
برجســته و اثرگــذار مقام معظم رهبــری در بین 
اندیشمندان و تحلیلگران جهانی، بینش و گفتمان 
حکیمانه، منطقــی و به روز مقام معظم رهبری در 
عرصه های مختلف را از افتخارات و ســرمایه های 
ارزشــمند جهان اسالم و مســلمانان جهان خواند.

امیرعبداللهیان در ادامه، ضمن اشــاره به تالشهای 
دشمنان جهت ایجاد تفرقه بین جهان اسالم و ارائه 
تصویری نادرست و خشونت آمیز از چهره اسالم، بر 
ضرورت اتحاد جریانهای اسالمی و جلوگیری از هر 
گونه انشــقاق و همچنین ضرورت جهاد تبیین به 
منظور معرفی اسالم ناب محمدی )ص( تاکید کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان ایجاد اجماع 
جهانی علیه خشــونت، تمرکز بــر گفتمان صلح و 
عدالت اســالمی و افشای ابعاد ساختگی و متعارض 
حقوق بشــر غربی را ضرورتی انکارناپذیر در جهاد 
تبیین خواند. امیرعبداللهیــان رویکرد، گفتمان و 
عملکرد سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
را بر مبنای عزت مداری، اســتقالل و صلح دوستی 
خواند و بر تداوم  مســیر استقالل سیاسی و عزت 
ملی تاکید کرد.وزیر امور خارجه کشورمان در پایان 
ضمن اشــاره بــه فرصت ها و چالــش های جهان 
اسالم، دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران در مورد 
وضعیت یمن، ســوریه، بحرین، لیبی، افغانســتان، 
لبنــان و اوکرایــن و همچنین آخریــن وضعیت 

مذاکرات رفع تحریم ها را تشریح نمود.  ایسنا

گزارش 

گزارش

یک مقام وزارت خارجه آمریکا ضمن بیان دریافت پاســخ 
تهران به پیشنهاد واشــنگتن برای احیای توافق هسته ای 
خبــر داد در رویکــردی که نشــانگر اســتمرار رفتارهای 
مغرضانه و غیر اصولی آمریکاســت، مدعی شد پاسخ ایران 

به پیشنهاد واشنگتن سازنده نبوده است. 
کشــورهای غربی در حالــی مدعی رویکرد بــه مذاکره و 
تعامــل بوده اند کــه در رویکرد عملی چنــدان گام عملی 
بــرای تحقق این مهم برنداشــته و در هر مقطعی یکی از 
آنها نقش پلیس بد را برای امتیازگیری بیشــتر ایفا کرده 
اســت. این روزها اروپا در حالی نیازمند شــدید به انرژی 
به دلیل جنگ اوکراین اســت که آمریکایی ها با رویکردی 
تامــل برانگیــز و غیر معقوالنــه به دنبال بهــره گیری از 
مذاکرات برای امتیازگیری همزمان از اروپا و ایران اســت 
که با ادعای غیر سازنده بودن پاسخ ایران صورت می گیرد. 
یکی از ســخنگویان وزارت خارجه آمریکا با تایید دریافت 
پاســخ ایران درباره مذاکرات احیای برجام از طریق طرف 
اروپایی گفت: ما پاســخ تهران را به پیشنهاد خود از سوی 
طرف های اروپایی دریافت کــرده ایم. ما در حال مطالعه 
آن هستیم و از طریق طرف اروپایی پاسخ خود را به طرف 
مقابل اعالم خواهیم کرد اما متاســفانه پاسخ ایران سازنده 
نیست.این مقام آمریکایی توضیح بیشتری نسبت به آنچه 

پاسخ غیرسازنده ایران خوانده است نداد. 
چنانچه از ارســال پاسخ جمهوری اســالمی ایران به آنچه 
آمریکایی هــا ارائه داده بودند، تا پایان هفته خبر داده بود، 
این پاســخ در اختیار هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی قرار 
گرفت.طرف آمریکایی که پیش بینی می کرد ماهیت پاسخ 
ایران همچنان از همان منطق گذشــته پیروی خواهد کرد 
و زیاده خواهی های واشــینگتن را بــر نمی تابد، بالفاصله با 
فرافکنی ســعی کرد تــوپ را در زمین ایــران بیاندازد.در 
همیــن خصوص؛ »ِودانت پاتل« معاون ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا با تایید دریافت پاسخ ایران درباره مذاکرات 
احیای برجام از طریق طرف اروپایی گفت: ما پاسخ تهران 
را به پیشــنهاد خود از ســوی طرف های اروپایی دریافت 
کرده  و در حال مطالعه آن هستیم اما متاسفانه پاسخ ایران 

سازنده نیست.
در ایــن خصــوص توجه بــه چنــد نکته حائــز اهمیت 
است:نخســت؛ رفتار آمریکا در طول مذاکرات نشــان می 
دهد، این کشــور تنها پاســخی را ســازنده مــی داند که 
تامین کننده مطالبات واشــینگتن باشــد و هر پاسخی که 
بخواهد مطالبات طرف مقابــل را تامین و تضمین کند از 
نظر آنها غیر ســازنده اســت.دوم؛ در موضع ثابت ایران در 
خصوص آمادگی برای پیوســتن بــه توافقی قوی، پایدار و 
قابــل اتکاء هیچ تغییری ایجاد نشــده و تهران، چنانچه از 

ابتدای مذاکرات رفــع تحریم ها نیز در حرف و عمل آن را 
با ارائه راهکاری ابتکاری و حرفه ای اثبات کرده، اگر طرف 
مقابل رویکردی منطقی داشته باشد، توافق را در دسترس 
می داند.سوم؛ با توجه به سابقه بدعهدی آمریکا و بی عملی 
اروپــا و همچنین رفتار سیاســی آژانس که حتی در میانه 
مذاکرات هم حاضر به دست کشیدن از آن نیست، توافقی 
که تضمین قوی نداشــته باشــد و به ادعاهای پادمانی با 
رویکرد سیاسی پایان ندهد قطعا پایدار و قابل اتکاء نخواهد 
بود و طبعا دلیلی برای پیوستن به آن از سوی تهران وجود 
ندارد.چهارم؛ در توافقی که ناپایدار و بدون تضمین باشــد، 
مطالبــه اصلی ایران یعنی انتفاع اقتصادی و فراهم شــدن 
زمینه ســرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران محقق 
نمی شــود، پس نمی توان چنین توافقی را قوی و متعادل 
دانست.پنجم؛ بر خالف رویکرد زیاده خواهانه آمریکا، ایران 
به دلیل اعتقاد به دیپلماســی برای حــل و رفع اختالفات، 
همواره با ارائه ابتکارات جدیــد میز مذاکرات را فعال نگه 
داشــته و تا زمانی که امکان نزدیک شدن دیدگاه ها برای 
دستیابی به توافق قوی وجود داشته باشد به این روند ادامه 
خواهد داد.ششم؛ در طول مذاکرات، طرف غربی به صورت 
مکــرر با بهره گیری از ابزارهای فرا مذاکراتی و فشــارهای 
سنگین رســانه ای، تالش کرده، ایستادگی ایران بر مواضع 
منطقــی و اصولی خود را مانع تراشــی برای دســتیابی به 
توافق معرفی و این گونه القاء کند که تهران اساسا به دنبال 

حصول توافق نیســت.این رفتار آمریکا پس از ارائه آخرین 
پاسخ ایران به پیشــنهادات این کشور نیز با»غیر سازنده« 
عنوان کردن پاسخ ایران، همچنان ادامه دارد و بیان گر آن 
است که ظاهرا واشــینگتن پس از ماه ها مذاکره سخت و 
پیچیده، هنوز حاضر نیســت مسئولیت اشتباهات گذشته 
خود را با نشــان دادن حســن نیت در پذیــرش مطالبات 

منطقی و قانونی ایران بپذیرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه از ارســال نظرات جمهوری 
اسالمی ایران در مورد پاسخ آمریکا درباره متن پیش نویس 
توافق احتمالی رفع تحریم ها خبر داد و گفت: متن ارسالی 
دارای رویکردی سازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات است.
مکرون رئیس جمهور فرانســه ابراز امیدواری کرد که طی 
روزهای آتی، توافقی با ایران بر سر مذاکرات رفع تحریم ها 
و توافق هسته ای حاصل شود.در همین حال ده ها قانونگذار 
آمریکایــی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با نگارش 
نامــه ای به رئیس جمهور کشورشــان دربــاره برجام ابراز 
نگرانــی کرده اند.۳۴ نماینده حزب دموکرات و ۱۶ نماینده 
حزب جمهوری خواه در این نامه از جو بایدن خواســته اند 
متن کامل هر گونه پیشــنهاد مطرح شــده برای بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای در اختیار کنگره قرار داده شود.

در ایــن میان یــک تحلیلگر امور بین الملــل در تازه ترین 
واکنش به اظهارات آمریکا به پاسخ جدید ایران گفت، برای 
ایران واژه »ســازنده« به معنای رسیدن به توافق متعادل و 

ضمانت داراست.ساعاتی پس از ارائه پاسخ ایران به اتحادیه 
اروپا، واشنگتن تالش کرد توپ را در موضوع مذاکرات وین 
در زمین ایران بیاندازد، مدعی شــد که پاسخ ایران سازنده 
نبوده اســت.»محمد مرندی« تحلیلگر حوزه بین الملل روز 
جمعه در توییتی نوشت: »ایران مطابق با وعده خود پاسخ 
داد. حال وقت آن رســیده که تیم بایدن تصمیمی جدی 
بگیرد. برای آمریکا "ســازنده" به معنای پذیرش شــرایط 
ایران اســت. برای ایران نیز "سازنده" به معنای رسیدن به 
توافق متعادل و ضمانت دار است. اگر آمریکا تصمیم درست 

بگیرد، توافق به سرعت به نتیجه می رسد.«
از سوی دیگر وزیر امور خارجه در رایزنی تلفنی با همتای 
اماراتی گفت:  جمهوری اســالمی ایران برای رســیدن به 
توافق قوی و پایدار، حســن نیت و جدیت خود را نشــان 
داده و همکارانم با دقت و ســرعت در حال بررســی متن 
و آماده ســازی پاسخ هســتند. در این میان چند نماینده 
کنگره آمریکا طی نامه ای بــه مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از وی خواســته اند پرونــده ادعاهای پادمانی 
درباره ایران را مختومه نکند.ایــن نامه به ابتکار »کالودیا 
تنی«، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان امریکا تهیه 
شــده و به امضای پنج نماینده جمهوری  خواه دیگر کنگره 
رســیده اســت.قانونگذاران آمریکایی در ایــن نامه مدعی 
شــده اند رافائل گروسی ممکن اســت از سوی دولت جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا و طرف های دیگر برای مختومه 
اعالم کردن ادعاهای پادمانی درباره ایران تحت فشار قرار 
بگیرد. از ســوی دیگر کاخ ســفید طی بیانیه ای گفت که 
رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی دربــاره »تهدیدهای ایــران« و ممانعت از 

دستیابی ایران به سالح اتمی صحبت کرده است.
از ســوی دیگر وزیر امور خارجــه در گفت وگوی تلفنی با 
همتای عمانی اراده جمهوری اســالمی ایران برای حصول 
توافقــی خوب، پایدار و قوی را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
در فرآیند تهیه پاســخ ایران، تسریع و تسهیل جمع بندی 
مذاکــرات مدنظر قــرار گرفته اســت.وزیر امــور خارجه 
کشــورمان ضمن قدردانی از عمــان، در این ارتباط تلفنی 
آخرین تحوالت مربوط بــه گفت وگو برای رفع تحریم ها و 
پاسخ شــب گذشته ارسال شده از ســوی کشورمان برای 
هماهنگ کننده اروپایی را به اطالع بدر البوســعیدی وزیر 
امور خارجه سلطنت عمان رساند. در این میان در سخنانی 
که بیشتر به یک ژست سیاسی شباهت دارد تا رفتار سازنده 
پاریس در قبال مذاکرات ســفیر و نماینده دائم فرانسه در 
سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت در 
ماه جاری میالدی )سپتامبر( را برعهده دارد، گفت: به نظر 

می رسد اراده سیاسی برای احیای برجام وجود دارد.
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پاسخ ایران در زمان مقرر تحویل هماهنگ کننده مذاکرات شد 

واشنگتن پاسخ را نخوانده غیرسازنده خواند

»وال اســتریت ژورنال« گزارش داد نیروی دریایی آمریــکا در حال همکاری با 
رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای غرب آسیا برای 

ساخت شبکه ای پهپادی است.
 روزنامه آمریکایی »وال اســتریت ژورنال« در گزارشی مدعی شد نیروی دریایی 
آمریکا در تالش برای محدود کــردن نیروهای نظامی ایران در منطقه، در حال 
همکاری با رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای غرب 
آسیا برای ساخت شبکه ای از پهپادهاســت؛ برنامه ای که به ادعای این گزارش، 

پنتاگون امیدوار است الگویی برای عملیات در سراسر جهان باشد. 
به نوشته وال استریت ژورنال، افسران آمریکایی از افشای این که چه تعداد پهپاد 
هوایی و دریایی توسط آمریکا و متحدانش مستقر شدند یا از ارائه جزئیات درباره 
این که کجا و چگونه اســتفاده خواهند شد خودداری کردند و مدعی شدند این 
اطالعات طبقه بندی شده است، اما گفتند شناورها و هواپیماهای بدون سرنشین 
بــه آن ها دید بهتری بر آب های منطقه می دهد.طبق این گزارش، نیروی دریایی 
آمریکا گفت انتظار می رود تا تابســتان آینده ۱۰۰ پهپاد تجسســی کوچک-با 
مشــارکت کشورهای مختلف-داشته باشــد که از کانال سوئز در مصر تا نزدیک 
آب های ایران فعالیت و اطالعــات را به یک مرکز فرماندهی در بحرین مقرهای 

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، ارســال کند. کاپیتان »مایکل براســور« که 
ریاســت گروه ضربت نیروی دریایی ایاالت متحده برای ایجاد ناوگان پهپادی در 
خاورمیانــه را برعهده دارد، در همین خصوص مدعی شــد: فکر می کنم واقعاً در 
آســتانه یک انقالب فناوری بدون سرنشین هستیم. به ادعای این گزارش، طرح 
پهپادها که اکنون در ماه ششــم قرار دارد، بخشی از رابطه همکاری فزاینده بین 
آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس بعد از توافقات ابراهیم و منعکس کننده 
تالش دیگری به رهبری آمریکا برای متحد کردن اســرائیل و همسایگان آن در 

خلیج فارس به منظور ایجاد شبکه دفاع هوایی منطقه ای است. 
به نوشــته این روزنامه، این پهپادها که تعدادی از آن ها قابلیت شناور بودن در آب 
تا شــش ماه را دارند، می توانند تصاویر را با جزئیات و همچنین ســایر داده ها را 
ارسال کنند. تحلیلگران تصاویر را برای مشخص شدن این که چه چیزی را نشان 

می دهند بررسی خواهند کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، پهپادهایی که در حال 
حاضر آزمایش می شود مســلح نیستند، اما تحلیلگران نظامی انتظار دارند نیروی 
دریایی آمریکا به سمت تسلیح برخی از آن ها در آینده برود که احتماالً بحث های 
شــدیدی را به دنبال خواهد داشــت. در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده 
است: عملیات پهپادهای ایاالت متحده در حالی انجام می شود که نگرانی در مورد 
گسترش نفوذ ایران در یکی از مهم ترین گذرگاه های اقتصادی جهان وجود دارد. 
تهران کشتی ها و زیردریایی های مجهز به پهپادهای هوایی را مستقر کرده و هشدار 
داده که آماده اســت از آن ها استفاده کند. این گزارش در حالی است که سه شنبه 
هشتم شــهریورماه یک فروند قایق بدون سرنشین آمریکایی که ارتباطات ناوبری 
آن قطع شــده بود از سوی شناور پشــتیبانی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس 
کنترل و یدک شد.طبق اطالعیه  روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، اقدام به موقع 
و هوشمندانه نیروی دریایی سپاه در کنترل و یدک نمودن شناور مذکور،  با هدف 
ایمن سازی مسیر کشتیرانی و جلوگیری از وقوع حادثه احتمالی که طی هفته های 
اخیر چند مورد از آن در منطقه رخ داده اســت، صورت گرفت. با این حال، نیروی 
دریایــی آمریکا با روایتی هالیوودی و خالف حقیقت ســعی کرد از این اتفاق یک 
حماسه خلق کند تا شاید بتواند بخشی از ناکامی های خود را پوشش دهد.  ایرنا 

تقالی آمریکا و متحدانش برای ساخت 
شبکه ای پهپادی مقابل ایران

بــه تحلیل وبگاه خبری آمریکایی، بزرگترین دشــمنان 
واشنگتن به شکلی فزاینده در حال متحد شدن هستند 

که می تواند اهداف ایاالت متحده را تضعیف کند.
وبــگاه خبری »آکســیوس« در تحلیلی نوشــت چین، 
روســیه و ایــران بزرگترین دشــمنان آمریــکا به طور 
فزاینده ای در حال متحد شدن به روش هایی هستند که 

می تواند اهداف ایاالت متحده را تضعیف کند. 
در ادامه این گزارش در اشاره به رزمایش چین و روسیه 
آمده »نیروهای روســیه و چین تمرینات نظامی بزرگی 
را روز پنجشــنبه در شرق دور روســیه آغاز کردند« و 
سپس ادعا شده روســیه اولین محموله پهپادی خود از 
ایران برای استفاده در میدان نبرد در اوکراین را دریافت 
کرده است. به ادعای این گزارش، این ها تنها جدیدترین 
نمونه های یافتن اهداف مشــترک از ســوی دشــمنان 
اصلی ژئوپلیتیکی آمریکاســت. به نوشته آکسیوس، یک 
دیپلمات چینی در اشاره به روابط کشورش با کشورهایی 
مثل ایران و روسیه گفت طبیعی است که کشورهایی که 
با تحریم و فشــار از سوی ایاالت متحده مواجه هستند، 

به هم نزدیکتر شوند. 
طبق این گزارش، روابط بین این ســه کشور نه فقط با 
پیوندهای عمیق و ارزش های مشترک بلکه منافع خاص 
و خواســت مشــترک برای به چالش کشیدن واشنگتن 
تعریف می شود. »الکساندر گابویف« در اظهارنظر درباره 
رزمایش مشترک روســیه و چین گفت: هدف مسکو از 
تصمیم برای ادامه تمرینات جنگی وســتوک با چین در 
این هفته ارســال این پیام اســت که روســیه همچنان 
می تواند در چند صفحه شــطرنج بازی کند حتی با این 
وجود که تعداد زیادی از نیروهایش در اوکراین هستند.
وی افزود: »چین این پیام را ارســال می کند که به رغم 
جنگ و فشــار غرب بر خود، عنصر نظامی روابط چین و 

روســیه در حال قوی تر شدن است«. طبق این گزارش، 
این مســئله همچنین درباره تجارت بین دو کشــور که 
ارزش آن امســال حدود ۳۰ درصــد افزایش یافت و به 
کاهش ضربه ناشی از تحریم های غرب کمک کرد، صدق 

می کند. 
به نوشــته این رســانه آمریکایی، این تحریم ها روسیه 
را حتی بیشــتر به چین بــه عنوان مشــتری انرژی و 
بــه عنــوان منبع کاال بخصــوص محصــوالت فناوری 
پیشــرفته تبدیل می کند. گابویف گفت بخش زیادی از 
این تجــارت دالر آمریکا را دور می زند. بر اســاس این 
تحلیل، مســکو همچنان منبع ارزشمندی برای نفت و 
گاز تخفیفی و فناوری تســلیحات بــرای پکن در میانه 
عصبانیت آمریکاست. آکســیوس در ادامه، ضمن طرح 
ادعای جان کربی ســخنگوی شــورای امنیت ملی کاخ 
ســفید درباره رسیدن اولین محموله پهپادهای ایران به 
دست روسیه، افزوده است: همچنین گفته می شود ایران 
و روسیه برای دور زدن تحریم های غرب با هم همکاری 
می کنند، شــراکتی که می توانــد تالش های آمریکا هم 
بــرای هزینه دار کــردن حمله به اوکرایــن و همچنین 
متقاعــد کردن ایران برای بازگشــت به توافق ۲۰۱۵ را 
تضعیف کند. به ادعای یک مقــام غربی، »در حالی که 
روسیه و ایران در زمینه های مختلف در گذشته همکاری 
کرده اند، اختالف نظراتی هم داشته اند. حاال رابطه آن ها 
ویژگی راهبردی تر به خود می گیرد زیرا روسیه به ایران 
بیش از قبل نیاز دارد«. طبق این گزارش، در همین حال 
خرید نفتی چین از ایــران به حفظ اقتصاد ایران کمک 
می کند و اهرم فشار آمریکا بر تهران را کاهش می دهد. 
دو کشــور ماه ژانویه اعالم کردند کــه در حال ورود به 
مرحلــه اجرای توافق همکاری اقتصــادی و امنیتی ۲۵ 

ساله هستند.  فارس

اتحاد روسیه، چین و ایران اهداف آمریکا را تضعیف می کند
یــک روزنامه عبری با اشــاره بــه اینکه ســران رژیم 
صهیونیســتی درباره برنامه های خــود علیه ایران دروغ 
می گویند، تأکید کرد که تل آویو هیچ گزینه نظامی علیه 

ایران ندارد.
روزنامــه عبری »هاآرتــص« به تازگی در گزارشــی به 
قلم »یوســی ملمــن« تحلیلگر اطالعاتی ایــن روزنامه 
صهیونیســتی تأکید کرد که تل آویــو هیچ گونه گزینه 
نظامی  علیه ایران ندارد و تنها در حال فریب مردم است.
بنا بر گزارش وبگاه فلسطینی »خبر« به نقل از هاآرتص، 
در بخشــی از این گزارش آمده است: »حدود ۳۰ سال 
گذشته است و سران سیاســی و امنیتی به مردم دروغ 
می گویند. آن هــا توهم پراکنی و ]ما را[ گمراه می کنند. 
گویــی اســرائیل عمال گزینــه ای نظامی علیــه برنامه 
هســته ای ایران دارد. واقعیت آن است که اگر اسرائیل 
چنین امکانی داشت، این در مراحل زمینه سازی ]برای 
پروژه هسته ای[ نمایان می شد. در سال ۲۰۰۸، یکی از 
وزیران آگاه از مسائل در کابینه امنیتی به من گفت که 
اسرائیل فرصت زدن سایت های هسته ای ایران را زمانی 
که این تأسیســات در مراحل اولیه خود قرار داشت، از 
دســت داد. در آن زمان، جورج دبلیو بوش همچنان در 

کاخ سفید بود«.
این روزنامه صهیونیســتی اضافه می کند: »اگر واقعیت 
این بود، پس چرا شعار گزینه نظامی همواره در عنوان ها 
تکرار می شــود؟ و عجیب تر آنکه چرا این شــعار زمانی 
مطرح می شود که توافق هسته ای میان ایران و قدرت های 
بزرگ پیش می رود؟ علت این امر ســرمایه گذاری های 
داخلی و همچنین تمایل سیاســتمداران و نظامیان به 
بزرگنمایی نقش خود یا قدرتمند نشــان دادن خودشان 
است«.هاآرتص در بخش دیگری با اشاره به بزرگنمایی ها 
و اظهارات تبلیغاتی سران تل آویو اشاره کرد: »به عنوان 

مثال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق و یوسی کوهن 
رئیس سابق موســاد هر دو اثرگذاری بر تصمیم دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا برای خروج از توافق 
هسته ای و اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران را به 

خود نسبت می دهند«.
این رســانه عبری در ادامه ادعا کرد: »درســت است که 
نتانیاهو و کوهن ســعی کردند ترامپ را قانع کنند؛ اما در 
پایان کار، رئیس جمهور آمریکا بود که در کارزار انتخاباتی 
خود وعده خروج از توافق هسته ای را داد و آن هم به خاطر 
محاسبات خاص خودش. نمونه دیگر مئیر شمریت است 
که مشاور سیاسی نفتالی بنت رئیس سابق کابینه بود. او 
تالش کرد که تعویق بازگشت آمریکا به توافق هسته ای را 
به خودش نسبت دهد از این رو ادعا می کرد که موفق شده 
جو بایدن رئیس جمهور ]آمریکا[ را مجاب کند که توافق 
را امضا نکند. برخی از خبرنگاران اسرائیلی نیز سخنان او 
را منتشر کردند؛ اما یک مشکل وجود دارد و آن این است 
کسانی که مانع تصمیم بازگشت به توافق هسته ای شدند، 
تصمیم گیرندگان در تهران بودند نه در واشنگتن«.نویسنده 
در بخش دیگری مدعی می شود: »از سال ۲۰۰۹، موساد 
-طبق چیزهایی که به آن نسبت داده می شود- ده ها بار در 
سایت های هسته ای ایران خرابکاری و دست کم ده دانشمند 
ایرانی را ترور کرد. غالب این ســایت ها بازسازی شدند و 
افرادی جایگزین دانشمندان شدند که توانمندی هایشان 
دست کمی از دانشمندان پیشین نداشت. ترور د. محسن 
فخری زاده پدر برنامه هســته ای نظامــی ایران در نوامبر 
سال ۲۰۲۰ عمال برنامه ایران را متوقف نکرد«.هاآرتص در 
بخش دیگــری عنوان می کند: »اما برخالف عملیات هایی 
که رآکتورهای هســته ای عراق و سوریه را هدف قرار داد، 
اسرائیل امکان واقعی برای ناکام سازی برنامه هسته ای ایران 

با عملیات نظامی را ندارد.«

اسرائیل هیچ گزینه نظامی علیه ایران ندارد


