
دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دالری 
ایران و عراق تا پایان امسال

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق گفت: 
با پیشبرد دیپلماســی اقتصادی در روابط ایران و 
عراق، پیش بینی می شود تا پایان امسال بتوانیم به 
تجارت ۱۰ میلیارد دالری دست یابیم و حتی ۱۴ 

میلیارد دالر دور از انتظار نیست.
شــورای  نشســت  در  اســحاق«  آل  »یحیــی 
سیاســت گذاری همکاری دو جانبه ایران و عراق با 
بیان اینکه تعامل بخش هــای اقتصادی با یکدیگر 
می تواند آثار خوبی را به دنبال داشته باشد، اظهار 
داشــت: دیپلماســی اقتصادی در ایران بر خالف 
بیان ها الزامات مورد نیاز را ندارد تا الزم اجرا باشد، 
در حالی که آیت شــاخه از روابط میان کشــورها 
در همه حوزه هــای حاکمیتی نقش محوری دارد.

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق افزود: 
دیپلماســی اقتصادی در فرهنگ، روابط، سیاست، 
روابــط بین الملل، تهدیدهــا و فرصت ها نقش اول 
و اساســی را دارد؛ اما در ایــران توجه کافی به آن 
نمی شــود، در حالی کــه یکی از مســائلی عمده 
در جهــان، هماهنگــی و هم جهتی بــا قوانین و 
راهبردهای دیپلماســی اقتصادی است.آل اسحاق 
با اشــاره به اســتراتژیک بودن روابط ایران و عراق 
در همه حوزه ها، تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی 
رشــته اصلی در یکپارچگی روابــط همه جانبه دو 
کشور اســت، زیرا مخالفان ایران در تالش هستند 
از حضور فعال کشــور در عراق جلوگیری کنند و 
نفوذ خــود را افزایش دهند اما بــا توجه به روابط 
عمیق و تاریخی دو کشور می توانیم توسعه تجاری 

و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.  ایرنا

همکاری جدید ایران و امارات 
طبق اعالم سازمان توسعه تجارت ایران، نمایشگاه 
صنایــع غذایی و کشــاورزی ایران آبان ماه ســال 

جاری در کشور امارات برگزار می شود.
نمایشــگاه صنایع غذایی و کشــاورزی و همایش 
فرصت هــای ســرمایه گذاری صنایــع غذایــی و 
کشاورزی ایران در امارات از ۱۶ لغایت ۱۹ آبان ماه 
ســال جاری متحده عربی برگزار می شود.همزمان 
با ایــن نمایشــگاه، همایش معرفــی فرصت های 
ســرمایه گذاری، تولیدی و صادراتی صنایع غذایی 
و کشــاورزی ایران در امــارات، ضمن ارائه مطالب 
کاربردی و آشنایی با آخرین دستاورد های صنعت 
مذکــور، به معرفی ظرفیت های موجود کشــور در 
بخش غذایی و کشاورزی توســط متولیان دولتی 
و خصوصی می پردازد.بازار مواد غذایی و آشامیدنی 
امارات متحده عربی با ظرفیت ســاالنه ۱۶ میلیارد 
دالر، یکی از بزرگترین و پویاترین بازار های مصرفی 
مــواد غذایی منطقه اســت کــه می تواند فرصت 
مناسبی برای توسعه بازار های صادراتی محصوالت 

خوراکی و آشامیدنی ایران باشد.  صدا و سیما

ایران خدمه نفتکش های توقیف شده 
را آزاد کرد!

مقامات یک شرکت یونانی از آزادی خدمه دو نفتکش 
توقیف شده خود در ایران خبر داده اند.

به ادعای مقامات این شــرکت، به دنبال سفر یک 
هیات یونانی به ایــران، تهران با آزادی خدمه این 
کشتیها موافقت کرده اســت. به گفته این شرکت 
تجاری یونانی، این افراد روز دوشــنبه آزاد خواهند 
شد و بالفاصله به کشورهای متبوع خود بازخواهند 
گشــت. رســانه های یونانی می گویند خدمه این 
نفتکشــها روز دوشــنبه با یکی از این دو نفتکش 

آبهای ایران را ترک خواهند کرد.  فارس

همکاری های صنعتی ایران و  دمشق
وزیــر صنایع ســوریه در دیدار با ســفیر ایران در 
دمشق درباره توسعه همکاری های صنعتی دوجانبه 

رایزنی کرد.
»زیــاد صبــاغ« وزیر صنایع ســوریه، بــا »مهدی 
سبحانی« سفیر ایران در دمشق درباره همکاری های 
دوجانبه میان دو کشــور دوست در بخش صنعت و 
هماهنگی های مشــترک کنونی بین آن ها برای از 
سرگیری پروژه های مشــترک صنعتی در سوریه و 
غلبه بر مشــکالت این کار و تبادل تجربیات در این 
خصوص گفت وگو کرد.به نوشته خبرگزاری رسمی 
سوریه )ســانا(، وزیر صنایع ســوریه در این دیدار، 
درباره جدیدترین تحــوالت اقتصادی و صنعتی در 
سوریه و شاخص های بهبودی آن در سایه تال شهای 
جاری برای برون رفت از پیامدهای محاصره و جنگ 
اقتصادی تحمیلی بر سوریه سخن گفت و بر اشتیاق 
دمشــق در فعالســازی بخش صنعت که به میزان 
زیادی طی جنگ با تروریســم آســیب دیده و نیز 
تامین تمامی امکانات برای پیشرفت آن با همکاری 

کشورهای دوست و متحد تاکید کرد.  مهر

توافق ایران و افغانستان 
وزیر بهداشــت دولت موقت طالبان از توافق ایران، 
پاکســتان، افغانســتان و عراق برای اتخاذ تدابیر 
مرزی در راســتای جلوگیری از انتقال کرونا و آبله 

میمون خبر داد.
»قلندر عباد« وزیر بهداشــت دولت موقت طالبان 
گفت: کشــورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، 
افغانســتان و عراق بــا همکاری ســازمان جهانی 
بهداشت برای جلوگیری از انتقال بیماری واگیردار 
به توافق رســیدند. وی گفت: این چهار کشــور در 
نشســت تهران اعالم کردند که تدابیر جدی برای 
عــدم انتقال کرونــا و آبله میمــون اتخاذ خواهند 
کرد.وی اظهار داشــت: در نشست تهران راهبردی 
بــرای کنترل مرز برای جلوگیری از انتقال بیماری 

واگیردار  در نظر گرفته شده است.  فارس

اخبــــار

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سه کشور اروپایی مسیر 
سازنده را در پیش گیرند

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که ایران در پاسخ 
اخیر داده شــده به انریکه مــورا مطالبات جدیدی مطرح 
نکــرده، تصریح کرد: نه به زیاده خواهی تمکین کرده و نه 

از خطوط قرمز خود عبور می کنیم.
ناصــر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجــه دیروز در 
نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت 

حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
کنعانی در پاســخ به ســؤالی درباره نیاز اروپا به انرژی و 
بــه توافق برای لغــو تحریم ها نیاز ندارنــد و صدور بیانیه 
ســه کشــور اروپایی تحــت تاثیر سیاســت های مخرب 
صهیونیســت ها و پاسخ ایران بیان کرد: این که اروپا چرا به 
رغم نیاز به انرژی و نیاز مردمشــان به شرایط بهتر زندگی 
مایل نیستند از ظرفیت های موجود به ویژه از ظرفیت های 
انرژی ایران برای تامین بخشــی از نیاز مردمشان استفاده 
کنند، باید از دولتمردان اروپایی پرســید و باید پاسخگوی 

مردم خودشان باشند.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره بیانیه سه کشور اروپایی 
اظهار داشــت: این اقدام موضعی نادرست و نسنجیده در 
یک زمان نادرست بود و ناشی از محاسبات نادرست طرف 
اروپایی بود. جمهوری اســالمی ایــران در روند مذاکرات 
جــاری همه تالش خودش را به خــرج داد که مبتکرانه و 
ســازنده عمل کرده و مسیر را به ســمت انجام توافق باز 
کند.این دیپلمات ارشــد کشــورمان با بیان این که توافق 

یک مســیر دو طرفه است، اظهار داشــت: انتظار این بود 
طرف های مذاکره در این مسیر سازنده عمل کنند. 

وی گفــت: آنچه مربــوط به فعالیت های هســته ای ایران 
مطرح می کنند، اثبات شــده که ماهیت فعالیت هسته ای 
جمهوری اســالمی ایران، صلح آمیز اســت. جمع بندی 
ســال ۲۰۱۵ میالدی، ســال امضای توافــق و بعد از آن 
گزارش های مکــرری که آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
داد، همگی دال بر صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای 
ایران بود.کنعانی خاطرنشــان کــرد: در باب امور پادمانی، 
جمهوری اســالمی ایران به همان انــدازه که حامی ثابت 
قدم خلع ســالح هسته ای بود و هســت، به همان میزان 
هم نســبت به عدم اشاعه متعهد و پایبند است و در عین 
حــال بر اجرای غیرتبعیض آمیز و بیطرفانه نظام پادمان ها 
توســط آژانس تأکید دارد. همواره تأکید کرده و می کنیم 
کــه آژانس بین المللی انرژی اتمی هم باید به وظایف خود 
بــه صورت حرفه ای و فارغ از فشــار طرف هــای ثالث، به 
خصوص درباره اتهامات بی اساســی که از سوی یک رژیم 
 غیرپایبند و غیر عضو در نظام جامع پادمان ها ارائه شــده، 

عمل کند. 
این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین ادامه داد: جای تاسف 
دارد که صادرکنندگان ســه گانه این بیانیه به جای پاسخ 
مثبت به اقدامات ســازنده ایران در مســیر دســتیابی به 
توافق و به جای تشــکر و قدردانی از نقش ســازنده ایران 
در همــکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، متاســفانه 
تحت تأثیر و فشــارپذیری از سوی رژیمی قرار گرفتند که 
عضو هیچکدام از نظام های جامع پادمانی آژانس نیست و 
متاســفانه در مسیر یک رویکرد غیرســازنده قرار گرفتند.
ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: توصیه ما به شرکای 
اروپایی روند گفت وگوهای وین این است که مسیر سازنده 

را در پیش بگیرند و خطای گذشــته را جبران کنند و در 
یک مسیر ســازنده و متکامل تالش کنند که مسیر برای 

توافق باز شود.
کنعانی تصریح کرد: ایران آمادگی خودش را هم برای ادامه 
همکاری ســازنده با آژانس بین المللــی انرژی اتمی اعالم 
کرده و می کند و همچنین آمادگی دارد در مســیر زدودن 
تصاویر ساختگی و غیرواقعی در خصوص فعالیت های صلح 
آمیز هسته ای خود با آژانس همکاری کند. تأکید می کنیم 
که همکاری با آژانس هم در مســیر حقوق است و هم در 
مســیر تکالیف، ایران همانطور که تکالیفی دارد، حقوقی 
هــم دارد. این دو در کنار هم معنــای و مفهوم می یابدبه 
گزارش فارس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موکول 
شدن مذاکرات وین به بعد از انتخابات کنگره در آمریکا نیز 

گفت: تا این لحظه چنین درخواستی را دریافت نکردیم.
وی درباره رویکرد این روزهای عربســتان از جمله حمایت 
از اقــدام دولت آلبانی در قطع روابط با ایران و بازداشــت 
حاجی ایرانی و ...و این که به نظر می رســد شاهد رکود در 
روند مذاکرات ایران و عربســتان هستیم، گفت: معتقدیم 
کشورهای منطقه نیازمند اتخاذ تدابیری برای تقویت صلح، 
ثبات و آرامش در منطقه هستند. به صورت طبیعی، ثبات 
در منطقه زمینه ساز توسعه اقتصادی است، موضوعی که 
مورد نیاز و توجه همه کشــورهای منطقه است.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی یادآور شــد: آن چیزی که می تواند به 
ایجاد ثبــات در منطقه کمک کند، توجه به مصالح ملی و 

عمومی منطقه  ای است. 
ما با تمرکز بر ضرورت استفاده از ظرفیت های جمعی برای 
ایجاد شــرایط بهتری در منطقه همواره تأکید کردیم که 
آمادگی داریم با کشــورهای همسایه و دوست در منطقه 
برای ایجاد شــرایط بهتر به منظور تامین منافع و مصالح 

کشــورهای منطقه تعامل کــرده و گفت وگو کنیم. چنین 
رویکــردی می توانــد تامین کننده منافــع و مصالح همه 
کشــورها باشــد.وی با بیــان این که اتخاذ سیاســت های 
غیرســازنده و غیراصولی در مسیر مذاکرات کمک کننده 
نیست، خاطرنشان کرد: ما همچنان بر مسیر تعامل تاکید 
داریم و انتظار داریم همه کشــورهای منطقه در مســیر 
تعامل قدم بردارند. در مورد عربستان سعودی بارها تأکید 
کردیم که ناظر به نگاه ایران مبنی بر ضرورت حل و فصل 
اختالفات منطقه ای و استفاده از ظرفیت های جمعی برای 
تامین منافع و مصالح مشترک وارد گفت وگو شدیم و این 
گفت وگوهــا در پنج مرحله ادامه یافــت، توافقاتی حاصل 
شد و با انجام توافقات حاصل شده در گفت وگوهای قبلی 
 زمینــه برای نشســت های بعدی در ســطوح دیگر فراهم 

خواهد شد.
کنعانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران در پاسخ 
داده شده به هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی به هیچ وجه 
موضوعات جدیدی که مانع شــکل گیــری توافق و جمع 
بندی توافقات شــود را مطرح نکــرده و مطالبات جدیدی 
در آنجا طرح نکرده اســت. اینکــه طرف های مقابل برای 
امتیازگیری می خواهند به جنگ روانی متوســل شده و به 
زیــاد خواهی رو بیاورند، طبیعی اســت. ایران نه به زیاده 
خواهــی تمکین می کند و نه از خطــوط قرمز خود عبور 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: متاســفیم طرف های مقابل به جای توجه به 
منافع ملی و به جای تالش برای حفاظت از یک مکانیسم 
دیپلماســی چندجانبه برای حل و فصل اختالفات، منافع 
یک رژیم قانون شــکن و غیرپایبند به نظام جامع پادمانی 
را بر منافع خود و مصالح بین المللی ترجیح می دهند، این 

جای تاسف دارد.

گزارش

در اقدامی که نشانگر نمک نشناسی در قبال همکاری های 
گســترده و همه جانبه ایــران با آژانس اســت، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با تکرار ادعاها درباره مسائل 
پادمانی همچنین مدعی شــد که بــه دلیل عدم همکاری 
ایــران با آژانس، هیچ کدام از مســائل پادمانی حل و فصل 

نشده است.
در حالی ایران بیشترین و گســترده تری همکاری ها را با 
آژانس داشــته و حتی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی 
را اجرا کرده اســت در ســخنانی خالف واقــع و برگرفته 
از نســخه نویســی غربی، بــار دیگر مدیــر کل آژانس به 
صحبت های غیر ســازنده علیه ایران پرداخت تا تکمله ای 
باشــد بر خط تبلیغاتی که تروئیکای اروپایی با بیانیه ضد 
ایرانی آغاز کرده بودند.  رافائل گروســی دیروز در ابتدای 
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایراد 
سخنانی که یک نسخه آن در تارنمای این سازمان منتشر 
شــد ادعا کرد: علیرغم اعالم آمادگــی آژانس برای تعامل 
بدون تاخیر بــا ایران برای حل مســائل پادمانی، ایران با 
آژانس تعاملی نداشــته اســت. در نتیجه، هیچ تحولی در 
این دوره صورت نگرفته و هیچ یک از مســائل باقی مانده 
حل نشده اســت. بنابراین، تمام این مسائل پادمانی باقی 

مانده است.
وی ادامه داد: تا زمانی کــه ایران از لحاظ فنی توضیحات 
معتبری برای حضور ذرات اورانیوم با منشــأ انسانی در سه 
مکان اعالم نشــده در ایران ارائه نکند و مکان)های( فعلی 
مواد هسته ای و/یا تجهیزات آلوده را به آژانس اطالع ندهد، 
آژانس قادر نخواهد بود صحت و کامل بودن اظهارات ایران 
را تحت موافقتنامه جامع پادمان تأیید کند.مدیرکل آژانس 
مدعی شد از آنجا که ایران هنوز توضیحات معتبری را ارائه 
نکرده اســت،» آژانس در موقعیتی نیست که تضمین دهد 

برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است.« 
وی ادامــه داد: آژانس همچنان آماده تعامل مجدد با ایران 
برای حل بدون تاخیر این مسائل است.مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی از ســه ســال پیش ادعاهایی را درباره 
آنچه فعالیت های هسته ای اعالم نشــده در مکان هایی در 
ایران خواند، مطرح کرده اســت. این ادعا نخســتین بار از 
ســوی نخســت  وزیر وقت رژیم صهیونیستی مطرح شد و 
پس از آن توسط رســانه ها و مذاکره کنندگان غربی دامن 
زده شد.جمهوری اســالمی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح 
شده همواره تاکید کرده است که تعهدات کشورها در حوزه 

پادمان نامحدود نیست. محسن نذیری اصل سفیر و نماینده 
دائم کشــورمان نزد سازمان های بین المللی در وین هفته 
پیش در ســخنانی تصریح کرد که موضوعات پادمانی طی 
قطعنامه شورای حکام در سال ۲۰۱۵ بسته شده است. وی 
افزود: ۳ ادعای پادمانی غیر مهم آژانس نیز مربوط به حدود 
دو دهه قبل اســت که با این حــال، ایران تاکنون تعامالت 
مناســب و ســازنده ای را با آژانس و با هدف حل و فصل 
این آنها به عمل آورده است.نماینده ایران همچنین ضمن 
تأکید بر اینکه آژانس باید اســتقالل، بی طرفی و حرفه ای 
گــری خود را حفظ کند، افزود: اعضــای آژانس نیز باید از 
اعمال فشــار بر این سازمان و تالش برای استفاده ابزاری از 
آن در جهت مقاصد سیاسی خود، بطور جدی پرهیز کنند.
در حالی که رژیم صهیونیســتی با پیگیری برنامه  سیاسی 
و رســانه ای گســترده، تالش همه جانبه ای را برای ایجاد 
مانع در مســیر به نتیجه رســیدن مذاکرات رفع تحریم ها 
در دســتور کار دارد، »رافائل گروســی«، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با انتشار مجدد گزارش های جهت دار 
نقــش مکمل خود در این فضا را به خوبی پیگیری می کند. 
الزم به ذکر است »دیوید بارنئا«، رئیس موساد روز دوشنبه 

هفته گذشته به واشینگتن رفت تا مقامات آمریکایی را برای 
اتخاذ مواضع قوی تری علیه تهران متقاعد کند.

انجام این ســفر که طی آن بارنئا با مقامات ارشــد دولت 
بایدن از جمله مقامات کاخ ســفید، ســیا، رئیس ســتاد 
مشــترک ارتش، پنتاگون و وزارت خارجه و سایر نهادهای 
امنیتی دیدار کرد در شــرایطی است که به گفته مقامات 
غربــی نزدیک به مذاکرات رفــع تحریم ها، در حال حاضر 
شاهد شــکل گیری امیدوارانه ترین شرایط برای به نتیجه 
رســیدن مذاکرات هســتیم. در چنین شــرایطی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز در تازه ترین گزارش فصلی خود 
با ادبیاتی تعجب آوراعالم کرده که »در موقعیتی نیســت 
که تضمین کند برنامه هســته ای ایران منحصراً صلح آمیز 
است.« استفاده از این ادبیات دو پهلو که بیانگر موضوعاتی 
اســت که  کاماًل خارج از وظایف قانونی آژانس است، این 
فرضیــه را تقویت می کند که هدف مدیرکل آژانس از ارائه 
چنین گزارشــی صرفاً ضربه زدن به رونــد مذاکرات رفع 
تحریم ها و همچنین وارد کردن فشار به ایران برای دست 

کشیدن از مطالبات قانونی اش است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار این گزارش بار دیگر 

رفتار کاماًل سیاســی و جهت دار خــود را در معرض نگاه 
همگان قرار داد چراکه آژانس بر اساس وظایف قانونی خود 
اساساً نباید به فرآیند دستیابی به تضمین در مورد ماهیت 

فعالیت های هسته ای کشورها ورود کند.
وظیفه قانونی آژانس به عنوان نهادی فنی و حقوقی اعالم 
تضمین در خصوص ماهیت فعالیت های هسته ای کشورها 
نبوده صرفاً باید بر اســاس مســتندات قابــل دفاع، وجود 
انحراف در برنامه هسته ای کشورها را اثبات کند.اختیارات 
وسیعی که آژانس بر اساس معاهده پادمان برای نظارت بر 
فعالیت هسته ای کشورها در اختیار دارد، صرفاً برای اثبات 
انحراف در برنامه اتمی کشــورها تعریف شده و نه تضمین 

صلح آمیز بودن آن.
ابزارها و اختیارات قانونی آژانس طی ســال های گذشــته 
به صورت بی ســابقه ای برای نظارت بــر برنامه صلح آمیز 
هســته ای ایران به کار گرفته شده و در این مسیر هیچ گاه 
آژانس نتوانســته مســتنداتی ارائه کند که نشــان دهنده 
وجــود انحراف در برنامه هســته ای ایران باشــد.علی رغم 
همکاری های گســترده ایران با و ارائه دسترسی هایی که 
بخــش مهمی از آن داوطلبانه بوده اســت مدیرکل آژانس 
با رویکردی کاماًل سیاســی در آخرین گزارش فصلی خود 
اعالم کرده؛ ایران هنوز پاســخ های معتبری درباره منشــأ 
ذرات اورانیوم یافت شده در ۳ سایت اعالم نشده که به نظر 
می رسد عمدتاً قدیمی هستند و آژانس سال هاست در حال 

بررسی آنهاست، ارائه نکرده است.
رفتارهای سیاســی از این دســت که مسبوق به سابقه نیز 
هســتند ضمن آن کــه اعتبار آژانس را بــه عنوان نهادی 
بین المللی زیر ســئوال برده اســت، تأیید کننده حقانیت 
ایران در زمینه ضرورت بســته شــدن موضوعات پادمانی 
قبل از انجام هرگونه اقدامی از ســوی ایران است.مدیر کل 
آژانس طی ســال های اخیر با انتشار گزارش های مغرضانه 
و جهت دار به کرات نشــان داده که قابل اعتماد نیســت و 
صرفاً در تالش است با استفاده از شرایط ایجاد شده، حتی 
به قیمت زائل شــدن حیثیت آژانس، خود را به بلوک های 
قدرت در جهان نزدیک کند و مسیر تحقق جاه طلبی های 
پایــان ناپذیــرش را هموار ســازد.اگر اقدامــات مغرضانه 
مدیرکل آژانس تنها دلیل پافشاری ایران برای حل مسائل 
پادمانی قبل از آغاز اقدامات کشــورمان باشــد باید از نظر 
رعایت اصول عقلی و دفاع از منافع ملی آن را کاماًل جدی 

دانست و برای رفع این مانع ایستادگی کرد.
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مدیر کل آژانس ادعای حل نشدن هیچ کدام از مسائل پادمانی با ایران را تکرار کرد 

گروسی نمک نشناس 

صدراعظم آلمان در نشســت خبری مشــترک با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
با ادعای اینکه توجیهی برای رد پیشــنهادهای اتحادیه اروپا توسط ایران وجود 

ندارد، مدعی شد دستیابی به توافق در آینده نزدیک غیرممکن است.
»اوالف شــولتز« صدراعظم آلمان که در برلین میزبان »یائیر الپید« نخست وزیر 
رژیم موقت صهیونیســتی بود، در نشســت خبری مشترک با الپید شرکت کرد.
شولتز به عنوان اولین سخنران در این نشست گفت: »من با نخست وزیر اسرائیل 
درباره تحوالت اوکراین و لزوم توقف تجاوز روسیه گفتگو کردم. ما در حال تالش 
برای کاهش قیمت انرژی هســتیم که به دلیل جنگ روسیه در اوکراین افزایش 

یافته است«.
صدراعظــم آلمان با بیان اینکه برلین به حمایت از رژیم صهیونیســتی به عنون 
»یک شریک و دوست« ادامه می دهد، مدعی شد: »ما در حال گسترش همکاری 
خود با اســرائیل هستیم«.شــبکه »الجزیره« نیز به نقل از شــولتز گزارش داد: 
»ایران حق دســتیابی به ســالح اتمی را ندارد. دســتیابی به توافق با ایران در 
آینده نزدیک غیرممکن اســت«.وی درباره رد و بدل شــدن پاسخ ها بین ایران 
و طرف های غربی مذاکرات وین درباره متن پیشــنهادی نیز مدعی شــد: »هیچ 
توجیهی برای ایران جهت رد پیشنهادهای اتحادیه اروپا وجود ندارد. پاسخ ایران 
به پیشــنهاد اروپا درباره توافق هســته ای مثبت نبود«.نخست وزیر رژیم جعلی 
صهیونیســتی نیز به عنوان ســخنران بعدی در این نشست خبری گفت: »ما با 
آلمان شــراکت راهبردی داریم و به برلیــن کمک می کنیم تا قابلیت های هوایی 
خود را توســعه دهد«.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، یائیر الپید از این فرصت 

برای تکرار ادعاهای بی اساس و نخ نما شده علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده 
کرده و اظهار داشــت: »وقت آن رسیده که ایران را از تبدیل شدن به یک کشور 
هسته ای بازداریم«.الپید در ادامه مدعی شد: »ما باید به طور جمعی برای مقابله 
با تهدید ایران و پایان دادن به مذاکرات توافق هســته ای کار کنیم. بازگشت به 
توافق هسته ای با ایران اشــتباه بزرگی خواهد بود«. این ادعاها در حالی صورت 
گرفته اســت که درحالیکه یائیر الپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای دیدار 
با مقام های آلمانی به برلین ســفر کرده، تظاهرات ضد صهیونیســتی در مقابل 
اقامتگاه صدراعظم آلمان برگزار شد. تظاهرات کنندگان در این تجمع شعارهایی 

را در دست داشتند و فریاد "زنده باد فلسطین" سر می دادند. 
در این میان رئیس دســتگاه جاسوسی رژیم صهیونیســتی در اولین سخنرانی 
عمومــی خود بــه لفاظی علیه توافق هســته ای ایــران پرداخت.دیویــد بارنیا، 
رئیس ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیســتی طی اولین سخنرانی عمومی خود 
در کنفرانس »انســتیتو بین المللی مبارزه با تروریســم« بار دیگر اظهاراتی بی 
اســاس را علیه ایران مطرح کرد.رئیس دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در 

اظهارات خود مواضع خصمانه و مداخله جویانه تل آویو در روند مذاکرات احیای 
توافق هســته ای ایران را پیش کرد و مدعی شد حتی امضای توافق هسته ای نیز 
به ایران در برابر عملیات های موســاد مصونیت نخواهد بخشــید.بارنیا در ادامه 
لفاظی های خود مدعی شــد برنامه هســته ای ایران با اهداف نظامی است و تل 
آویو هرگز چشــمان خود را بر روی این حقیقت اثبات شــده یعنی ابعاد نظامی 
برنامه هسته ای ایران نخواهد بســت.رئیس موساد در ادامه یاوه گویی های خود 
ایران را به فعالیت های تروریســتی متهم کرد و مدعی شد مذاکرات هسته ای به 
هیچ وجه یک عامل بازدارنده نیســت.او در انتهای اظهارات بی اساسش خواستار 
تــداوم تحمیل هزینه های دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران شــد و گفت توافق 
اروپا و آمریکا با ایران راه حلی کوتاه مدت در جهت حل وفصل پرونده هسته ای 
است. پرونده های مرتبط با برنامه هسته ای ایران در نزد آژانس نباید بسته شوند.

در این میان اما مشــاور ســابق وزارت دفاع آمریکا اذعان کرد که غرب در قبال 
ایران دو گزینه در پیش دارد یا ایران هسته ای را باید بپذیرد یا تحریم ها علیه آن 
را لغو کند. »مایک ملروی« مشــاور سابق وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با شبکه 
تلویزیونی العربیه درباره این پرسش که آیا آمریکا قصد دارد علیه ایران وارد اقدام 
نظامی شــود یا خیر گفت: تصور نمی کنم آمریکا در برهه کنونی درصدد ورود به 
هر گونه جنگی در خاورمیانه یا هر منطقه دیگری باشد و این مسئله ای است که 
مورد تاکید قرار گرفته اســت.مایک ملروی افزود، با وجود این، الزم است آمریکا 
برای حل این موضوع )ایران و مســئله هسته ای( وارد عمل شود، به ویژه اینکه 

ایران اکنون توسعه دستگاه های پیشرفته سانتریفیوژ را آغاز کرده است.

برای خوشایند صهیونیست ها صورت گرفت؛

 یاوه گویی شولتز برای تحمیل 
زیاده خواهی غرب به ایران 


