
درخواست ایران از باکو و ایروان
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا ابـراز نگرانـی از 
تشـدید تنـش و درگیری های مرزی بیـن جمهوری 
آذربایجـان و ارمنسـتان، خواسـتار خویشـتنداری و 
حـل و فصـل اختالفـات از طریق مسـالمت آمیز و بر 

اسـاس حقـوق بین الملـل بین دو کشـور شـد.
»ناصر کنعانــی«، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان بار دیگر غیرقابل پذیرش بودن هرگونه 
تغییــرات در مرزهــای جمهــوری آذربایجــان و 
جمهوری ارمنســتان از سوی کشــورمان را مورد 
تأکید قرار داد.  کنعانی با تأکید بر اینکه جمهوری 
اســالمی ایران به دقــت تحوالت مرتبــط با این 
موضــوع را تحت نظر دارد، بر لزوم رعایت تمامیت 
ارضی دو کشــور جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنستان تصریح و آمادگی کشورمان برای هرگونه 
مســاعدت به حل و فصل اختالفات بین دو کشور 

همسایه را اعالم کرد.  میزان

 هماهنگی حقوق بشری 
جنبش عدم تعهد

کاظــم غریب آبــادی معاون امور بیــن الملل قوه 
قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی 
ایران با سفرا و نمایندگان جنبش غیرمتعهدها در 

ژنو دیدار و گفتگو کرد.
الملـل  بیـن  امـور  معـاون  آبـادی  غریـب  کاظـم 
قـوه قضائیـه و دبیـر سـتاد حقـوق بشـر جمهوری 
اسـالمی ایران در ادامه برنامه هـای خود در جریان 
اجالس پنجاه و یکم شـورای حقوق بشـر سـازمان 
ملـل، بـا سـفرا و نماینـدگان جنبـش غیرمتعهدها 
نشسـت،  ایـن  کـرد.در  گفتگـو  و  دیـدار  ژنـو  در 
اقدامـات  منفـی  آثـار  بررسـی  ویـژه  گزارشـگر 
قهـری یکجانبـه بـر بهـره منـدی از حقـوق بشـر 
نیـز حضـور داشـت.غریب آبـادی در این نشسـت، 
در ابتدای سـخنان خود ضمن تشـکر از گزارشـگر 
ویـژه اقدامـات قهری یکجانبـه در ارائه گـزارش از 
بازدیـد خود از ایـران )۱۸ تا ۲۸ اردیبهشـت ماه(، 
از تمامـی کشـور های عضـو جنبـش غیرمتعهدهـا 
خواسـت تـا در حمایـت از این ماموریت که اساسـا 
ایـن جنبـش تاسـیس شـده اسـت و  بـه همـت 
در مخالفـت بـا تحریم هـای یکجانبـه در نشسـت 
جـاری شـورای حقـوق بشـر، مواضـع خـود را کـه 
اسـت،  تعهـد  عـدم  اصولـی  مواضـع  بـر   مبتنـی 

ابراز نمایند.  صدا و سیما

قدردانی تل آویو از آلبانی
معاون وزیر امــور خارجه رژیم صهیونیســتی در 
گفت وگــو بــا وزیر خارجــه آلبانی از این کشــور 
 بابــت قطع روابــط دیپلماتیــک با ایران تشــکر 

و قدردانی کرد.
»عیـدان رول« معـاون وزیـر امـور خارجـه رژیـم 
و  دیـدار  آلبانـی  خارجـه  وزیـر  بـا  صهیونیسـتی 
گفت و گـو کرد.طبـق ایـن گـزارش، نماینـده رژیم 
صهیونیسـتی در ایـن نشسـت از آلبانـی بابت قطع 
روابـط دیپلماتیک با ایران تشـکر کرده اسـت. واال 
نیـوز همچنیـن اضافـه کـرد کـه تل آویو بـه تیرانا 
پیشـنهاد کـرده اسـت کـه می توانـد بـه آلبانی در 
برابـر حمـالت سـایبری ایـران کمـک کند.دولـت 
آلبانـی روز چهارشـنبه ۱۶ شـهریور مـاه ایـران را 
بـه حملـه سـایبری به زیرسـاخت های خـود متهم 
کـرد. تیرانـا با اعالم قطع روابط سیاسـی بـا ایران، 
بـه دیپلمات هـای ایرانـی مهلـت داد تـا ظـرف ۲۴ 
سـاعت خـاک ایـن کشـور را تـرک کننـد. وزارت 
امـور خارجـه ایـران ایـن اقـدام دولـت آلبانـی را 

محکـوم کـرد.  فارس

توسعه روابط فرهنگی سوریه با ایران 
وزیر فرهنگ ســوریه بر آمادگی برای گســترش 
همکاری هــای فرهنگــی بــا جمهوری اســالمی 
 ایــران و تولیــد مشــترک محصــوالت فرهنگی 

تاکید کرد.
لبانه مشوح ، درباره سفر به جمهوری اسالمی ایران 
و گسترش روابط دو کشور، گفت: هدف اصلی سفر 
ما به جمهوری اســالمی، تبادل نظر درباره امکان 
توســعه ابزار های ما در تولیــد محتوای فرهنگی و 
توسعه محصوالت فرهنگی است تا نسل های مجهز 
به ارزش هــای نیکی که در تمدن های مشــترک 
ما وجــود دارد، تربیت کنیم.مشــوح افزود: در هر 
دو کشــور، ما فرزندان تمدن های کهن هســتیم 
و هــر یک از ما برای تمــدن و تاریخ طرف مقابل 
 و دســتاورد های فرهنگــی و تمدنــی آن احترام

قائل است.  صدا و سیما

دیدار هیأت حماس 
با سفیر ایران در مسکو 

رئیــس دفتر سیاســی جنبش حمــاس و جمعی 
از اعضــای ایــن جنبــش بــا ســفیر جمهوری 
 اســالمی ایــران در فدراســیون روســیه دیــدار 

و گفت وگو کردند.
»اســماعیل هنیه«، رئیس دفتر سیاســی جنبش 
حمــاس و مقامــات عالیرتبه ایــن جنبش که به 
منظور گفت وگوهای دیپلماتیک با مقام های روسیه 
در مسکو به سر می برند، با »کاظم جاللی«، سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در فدراسیون روسیه در 
محل ســفارت ایران در مســکو دیدار و گفت وگو 
کردنــد. اســماعیل هنیه و هیأت همــراه و کاظم 
جاللــی در این دیــدار در مــورد آخرین تحوالت 
سیاســی و میدانی فلســطین و افزایش اقدامات و 
سیاســت های سبعانه و ضد انســانی رژیم آپارتاید 
صهیونیســتی در سرزمین های اشــغالی و منطقه 

گفت وگو و تبادل نظر کردند. فارس

اخبــــار گزارش
کشــورهای اروپایی ایــن روزها در حالی بــه اتهام زنی و 
فرافکنــی علیــه جمهوری اســالمی می پــردازد که هیچ 
اشاره ای به اعترافات صهیونیست ها مبنی بر کارشکنی در 
روند توافق و اذعان آمریکایی ها به هراس از پیامدهای این 

توافق برای انتخابات نمی کنند. 
اروپایی ها این روزها نقش پلیس بد را در روند مذاکرات ایفا 
می کنند و با بیانیه نویســی و ادعاهای واهی ایران را مقصر 
به نتیجه نرســیدن مذاکرات معرفی و از دور از دست رس 
قرار گرفتن آن ســخن می گویند. این ادعا در حالی صورت 
می گیرد که طی روزهای اخیر صهیونیست ها بارها از نقش 
و تقالی خود برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات می گویند و 
آمریکایی ها نیز بر این امر تاکید دارند که بایدن توان مقابله 
با پیامدهای احتمالی توافق در انتخابات آتی آمریکا را ندارد. 
در این چارچوب محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده 
ایران در واکنش به ادعاهای اخیر مقامات رژیم صهیونیستی 
مبنی بر این کارزار کارشکنی هایشان در روند احیای توافق 
هســته ای موفقیت آمیز بوده اســت، در صفحه توییترش 
نوشت: رژیم آپارتاید از »به تعویق انداختن توافق هسته ای« 
دم می زند. تحلیلگران آمریکایی می گویند تاخیرها]در روند 
احیای توافق[ به خاطر ترس بایدن از ضعیف  به نظر رسیدن 
پیش از انتخابات اســت. با این وجود، اتحادیه اروپا ایران را 
مقصر پیشرفت کند دانست.مرندی ادامه داد: اتحادیه اروپا 
نمی تواند کســی را گول بزند. هرگونه تاخیری واقعا موجب 
تشــدید بحران انرژی غرب خواهد شــد.اظهارات مرندی 
در پــی این مطرح می شــود که یائیر الپید، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی اخیرا یائیر الپید، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در اظهاراتی  مدعی شد که این رژیم اطالعات 
جدیدی درخصوص فعالیت های هسته ای ایران در تعدادی 

از سایت ها به کشورهای اروپایی داده است.
در ایــن میان هــم در ادامه همان سیاســت مقصر نمایی 
وزیر امور خارجــه آمریکا بار دیگر ادعا های مقامات ایاالت 
متحده را درباره ایران و توافق هســته ای تکرار کرد.آنتونی 
بلینکــن، وزیر امور خارجــه آمریکا مدعی شــد ایران با 
آخرین پاسخ خود به پیشــنهاد توافق هسته ای، یک گام 
به عقب برداشته و حصول توافق را در کوتاه مدت »بعید« 
خواند.بلینکــن - که در مکزیک حضــور دارد و در آنجا با 
رئیس جمهور این کشــور نیز دیدار کرده است - با نادیده 
گرفتن نقش مخرب آمریــکا در مذاکرات مرتبط با برجام 
مدعی شــد: »آنچه در هفته گذشــته یا بیشتر در واکنش 
ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا دیده ایم، به وضوح یک گام 
به عقب اســت و چشم اندازی را برای توافق در کوتاه مدت، 
بعید می سازد.«بلینکن همچنین افزود نمی تواند چارچوبی 
بــرای زمانی که فکر می کند امــکان ورود مجدد به توافق 
هســته ای ایران وجود دارد، ارائه دهد و مدعی شد ایران یا 

مایل نیســت یا قادر به انجام آنچه برای دستیابی به توافق 
ضروری است، نیست.

در نقطه مقابل مشــاور تیم ایــران در مذاکرات لغو تحریم 
ها با اشــاره به اینکه تهران از نشست شورای حکام و نتایج 
آن نگران نیســت، تأکید کرد که با وجود فشارهای دولت 
آمریکا همچنان به دســتیابی به توافق نزدیک هســتیم.
مرنــدی در ادامه افزود: ما نگران نشســت شــورای حکام 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی درباره برنامه هســته ای 
ایران و نتایج آن نیستیم.وی خاطرنشان کرد: برای حصول 
توافق، بایدن باید درباره حل و فصل مســائل و موضوعات 
باقی مانده مرتبط با مذاکرات تصمیم گیری کند. از سوی 
دیگر ســفیر جدید ایاالت متحده آمریکا در بحرین، ضمن 
تالش برای تخریب چهره ایران، مذاکرات هسته ای را بسیار 
مهم توصیف و تأکید کرد که کشورش در این نقطه از دنیا 

خواستار درگیری یا تنش بیشتر نیست. 
در همین حــال وزارت خارجه آمریکا با انتشــار بیانیه ای 
ادعای رژیم صهیونیســتی مبنی بر کناره گیری واشنگتن 

از مذاکــرات احیای برجام را تکذیب کرد.تایمز اســرائیل 
در گزارشــی این بیانیه را به نقل از یک سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، منتشر کرد و 
نوشت در بخشی از این بیانیه ادعا شده است: »ما به دنبال 
بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بوده و هستیم، زیرا 
بایدن متقاعد شده اســت که این بهترین راه برای اجرای 
تعهــد خود مبنی بر عدم اجازه ایران به داشــتن ســالح 

هسته ای است.«
از سوی دیگر نماینده روســیه در مذاکرات وین گفت که 
پاسخ ایران به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای احیای 
توافق هســته ای، مانعی سر راه روند نهایی شدن توافق در 
مذاکرات ایجاد نمی کند.میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه 
در ســازمان های بین المللی در وین در ارتباط با اظهارات 
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره 
مذاکرات وین گفت، در صفحه توییترش نوشت: واقعا، هیچ 
مسئله.ای در پاسخ ایران]به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا 
برای توافق در مذاکرات وین[ وجود ندارد که مانعی جدی 

سر راه توافق باشد.اولیانوف ادامه داد: نهایی شدن مذاکرات 
وین صرفا به اراده سیاسی کشورهای مشارکت کننده در آن 

بستگی دارد.

 کمالوندی: خالء نظارتی مورد ادعای آژانس
مبنای حقوقی ندارد

در همین حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به 
ادعاهای روز گذشته مدیرکل آژانس انرژی اتمی با بیان  اینکه 
ایران درباره 3 مکان ادعایی کمال همکاری را با آژانس داشته، 
گفت: صرف مشــاهده آلودگی در چند مــکان را نمی توان 

نشانه ای از وجود مواد هسته ای اظهارنشده تلقی کرد.
»بهــروز کمالوندی« معاون و ســخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی ایــران در واکنش به ادعاهای روز گذشــته »رافائل 
گروســی« مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
جمع خبرنگاران پس از نشســت شــورای حــکام آژانس 
اظهار داشــت: بیان وجود خالء نظارتی و اینکه این خالء 
هر روز بزرگ تر می شــود، مبنای حقوقی ندارد، زیرا آنچه 
امروز انجام نمی شــود مربوط به توافــق ۱+۵ با جمهوری 
اســالمی ایران است که در قالب سند برجام تعریف  شده و 
همچنین برقــراری مجدد آن مطابق قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، مســتلزم 
رفع تحریم ها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد است.بهروز 
کمالوندی همچنین درباره موضوع سه مکان ادعایی آژانس 
هم که گروســی به آن اشاره کرد، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص سه مکان ادعایی آژانس، کمال همکاری 
را داشــته و اطالعات و پاسخ  به ســؤاالت آژانس را ارسال 
کــرده و جلســات گفت وگو برای رفع ابهــام را نیز برگزار 
کرده است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی با ذکر این نکته 
که آژانــس بین المللی انرژی اتمی نباید بر مبنای اســناد 
ساختگی رژیم صهیونیستی که با اهداف خاص سیاسی در 
اختیار آژانس قرار داده می شــود، قضاوت و بر اساس آن ها 
اعالم نظر کند، خاطرنشــان کرد: این نوع قضاوت برخالف 
اصل بی طرفی و حرفه ای گری اســت.کمالوندی ادامه داد: 
از آنجایی که آژانس تمام مواد هســته ای اظهار شده ایران 
را مورد حسابرســی قرار داده و هیچ اختالف حســابداری 
مواد مطرح نیســت، صرف مشاهده آلودگی در چند مکان 
را نمی توان نشــانه ای از وجود مواد هســته ای اظهار نشده 
تلقی کرد.به گفته ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی، این 
نوع نتیجه گیری بر خالف رویه و اســتانداردهای شناخته  
شده آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی با موارد مشابه در 
کشورهای مختلف است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
پایان بیان کرد: متأســفانه این اظهارات ریشه در اهداف و 
مقاصد مغرضانه سیاســی دارد که رژیم صهیونیستی آن را 

هدایت می کند.
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 وقتی غرب به جای دیدن اعترافات صهیونیست ها و آمریکا
سناریوی متهم سازی ایران را اجرا می کند 

اروپای سست عنصر

گلدا الخوری در آغاز مأموریت خود به عنوان مدیر دفتر منطقه ای یونسکو با وزیر 
امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

حســین امیرعبداللهیان با تبریــک و  آرزوی موفقیت برای مدیر دفتر منطقه ای 
یونســکو، رابطه کشــورمان و یونســکو به ویژه در حوزه هایی مانند ثبت میراث 
فرهنگی را نزدیک خواند و توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در زمینه های 
آموزش، آموزش عالی و فن آوری به خصوص در حوزه بانوان ایرانی را مثال زدنی 

دانست.
وزیر امور خارجه با اشاره به سند ۲٠3٠ افزود: قرار بود این سند در حوزه آموزش 
باعث همبســتگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت های فرهنگی 
کشــورها  آنها را در این حوزه دچار مشــکل کرده اســت و از این رو جمهوری 

اسالمی ایران بر اساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به این سند نگاه می کند.
گلدا الخوری  نیز در این دیدار شــرحی از برنامه هــای خود برای دفتر را ارائه و 
وعده داد حداکثر تالش خویش را برای ارتقای جایگاه این دفتر منطقه ای به عمل 
آورد.دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد - یونسکو در 

ایران هماهنگی فعالیت های یونســکو در کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و 
ترکمنســتان را برعهده دارد.دستور کار ۲٠3٠ برای توســعهٔ پایا مجموعه ای از 
اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه 
نهادهای تخصصی ســازمان ملل متحد و جامعه مدنی در ســپتامبر ۲٠۱۵ گرد 
هم آمدند و در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲٠3٠ 
را تصویب کردند. این دســتورکار که جایگزین اهداف توســعه هزاره شد، شامل 
۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه 
توسعه پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می کند.این اهداف توسط سازمان ملل 
تعریف شــده اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده اند. اهداف 

توسعه پایا باید از ۲٠۱۵ تا ۲٠3٠ اجرا می شوند.  صدا و سیما

امیرعبداللهیان در دیدار با مدیر دفتر منطقه ای یونسکو

  بر اساس قوانین داخلی و فرهنگی مان
به سند 2030 نگاه می کنیم

در ادامه توهمــات و لفاظی های صهیونیســت ها، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیســتی در دیدار با دبیرکل ســازمان 
ملل، گفت هر توافق هسته ای با ایران باید شامل نابودی 
تمام ســانتریفیوژها باشــد تا بعداً مورد اســتفاده قرار 

نگیرند.
»بنــی گانتز« وزیر جنــگ رژیم موقت صهیونیســتی 
شامگاه دوشــنبه با »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل در نیویورک دیدار کرد.گانتز با اعالم این خبر گفت: 
»با دبیرکل ســازمان ملل درباره ضرورت تشکیل جبهه 
بین المللی در برابر چالش ها مخصوصا تهدید ایران گفتگو 
کردم«.وی با تکرار ادعاهای نخ نما شده و بی اساس علیه 
جمهوری اســالمی ایران، در این دیدار اظهار داشــت: 
»هرگونه توافق هسته ای با ایران باید شامل نابودی تمام 
ســانتریفیوژهای این کشور باشــد تا بعداً مورد استفاده 
قرار نگیرند«.وزیر جنگ رژیم کودک ُکش صهیونیستی 
با عجز و البه درباره اینکه ایران »تولید سانتریفیوژها را 
افزایش داد و آنها را به تأسیســات مستحکم زیرزمینی 
منتقل کــرد«، افزود: »اگر توافقی با ایران امضا شــود، 
باید مطمئن شــویم که ســالح اتمی نداشته باشد«.روز 
دوشــنبه نیز »یائیر الپید« نخســت وزیر این رژیم که 
به برلین ســفر کرده بود، در نشست خبری مشترک با 
»اوالف شــولتز« صدراعظم آلمان گفته بود: »ما باید به 
طــور جمعی برای مقابله با تهدید ایران و پایان دادن به 
مذاکرات توافق هســته ای کار کنیم. بازگشت به توافق 
هســته ای با ایران اشــتباه بزرگی خواهد بود«. پیش از 
این، ســه کشــور اروپایی عضو برجام )آلمان، فرانسه و 
انگلیــس( در بیانیه ای ادعا کردند: »متأســفانه انتخاب 
ایران این بود که این فرصت حیاتی دیپلماتیک را مغتنم 
نشــمرد. ایران در عوض به تداوم برنامه هســته ای خود 
فراتر از توجیه غیرنظامی ملموس ادامه داد«. سخنگوی 
دبیرکل ســازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت که 
دبیرکل همواره از حامیان توافق هســته ای بوده است.
استفان دوجاریک، ســخنگوی دبیرکل سازمان ملل در 
یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اخیرا با مقامات 
ایران یــا دیگر طرفین مذاکرات وین برای ازســرگیری 
دیپلماسی جهت حفظ توافق هسته ای رایزنی کرده است 
یا نه، گفت: نه، هر کســی نقش خودش را دارد. سازمان 
ملل از اعضای برجام نیســت. آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در بخشی از مباحثات هسته ای دخیل است. آقای 

گروسی به نیابت از این سازمان، می توان گفت به نیابت 
از ســازمان ملل، عمیقا درگیر این مذاکرات است. او به 
ایــن مذکرات ادامه می دهد و از ســوی طرفین مختلف 
مذاکرات توضیحات و اطالعات الزم را دریافت می کند.
او در ادامه گفت: فکر می کنم آنچه برای او مهم اســت، 
این است که تمامی طرفین برجام تا حدی انعطاف نشان 
دهند که برای مصالحه بر ســر آخرین مسائل باقی مانده 
و بازگشــت به اجرای کامل برنامه]برجــام[ و قطعنامه 
۲۲3۱ ، بدون تاخیر بیشــتر الزم خواهد بود.سخنگوی 
سازمان ملل همچنین گفت: دبیرکل همواره از حامیان 
جدی برجام بوده اســت و تا همیــن امروز هم این طور 
بوده است. در این میان هم فرمانده واحد ایران در ارتش 
رژیم صهیونیســتی با بیان اینکه ایراِن ســال ۲٠۲٠ با 
ایراِن ســال ۲٠٠٠ یا ۲٠۱٠ فــرق دارد، گفت که ایران 
فعاالنه در تالش است تا اسرائیل ده، بیست یا سی سال 

دیگر وجود نداشته باشد.
رئیس واحد ایران در ارتش رژیم صهیونیســتی که نام 
کامل او در رســانه های عبری فاش نمی شــود و تنها با 
حرف »د« به او اشاره می شود، در اظهاراتی درباره قدرت 
نظامی ایران هشدار داد.رئیس واحد ایران گفت: »ایران 
یک قدرت منطقه ای اســت کــه در مجاورت ما قد علم 
کرده است و تهدید اصلی علیه اسرائیل به شمار می آید. 
این کشــور مفهوم امنیت اسرائیل را تا سالیان متمادی 
به چالش می کشد.«وی ادامه داد: »این مسئله مستلزم 
آمادگی مناسب ما، بهره برداری از منابع و توجه ]به این 
خطر[ است. چنانچه این موضوع را جدی نگیریم، ممکن 
است بیدار شویم و شاهد تحوالتی باشیم که در آن زمان 
مناسب برای آن آماده نشدیم.«این فرمانده صهیونیست 
تأکید کرد:  »ایران چالشــی است که در دهه های آینده 
همراه ما خواهد بود و شــدت آن افزایش خواهد یافت. 
ایراِن ســال ۲٠٠٠ یا ۲٠۱٠ کامال با ایران سال ۲٠۲٠ 
فرق دارد. این مســئله مستلزم اقدامی مناسب از جانب 
و پیش از هر چیز ایجاد یک ســازمان برای سامان دهی 
افکار و ایجاد مفاهیمی اســت که می توان بر پایه  آن ها 
برنامه ریزی عملیاتی و قدرت سازی کرد و اصالحات الزم 
را انجام داد.«او همچنین گفت: »چالشی که ما شاهد آن 
هستیم ، برای پیشــبرد ]امور[ چالشی بزرگ است. این 
چالش تا جایی افزایش خواهد یافت که مستلزم آمادگی 
ما در بلندمدت با بودجه و زیرســاخت متناسب با حجم 

این چالش خواهد بود.«

توهمات ضد ایرانی صهیونیست ها، این دفعه؛ گانتز

تحلیلگر مسائل هسته ای موضوع تحریم ها و بسته شدن 
پرونده ها در آژانس دو موضوع مجزا از هم خواند و گفت: 
بسته شــدن پرونده های پادمانی ما در آژانس خط قرمز 
جمهوری اسالمی ایران است و ایران به هیچ عنوان قبل 
از بســته شدن پرونده ها و تمام شدن ادعاها و فشارهای 

آژانس به انجام تعهدات نمی پردازد.
ســید مصطفی خوش چشــم در مورد مذاکرات وین و 
پافشاری تیم مذاکره کننده بر خطوط قرمز ایران گفت: 
جمهوری اســالمی ایران در طی ۱٠ ماه گذشته هرگاه 
که مذاکرات به توقف کشــیده شــد با ابتکار عمل های 
گوناگون ســعی می کــرد مذاکرات را بــه پیش ببرد و 
همواره بــر روی خطوط قرمز خود ثابــت قدم ماند اما 

متاسفانه رویکرد طرف غربی با حسن نیت همراه نبود.
این تحلیلگر مســائل هســته ای افــزود: اروپایی ها متن 
پیشــنهادی را ارائــه کردند و جمهوری اســالمی ایران 
در پاســخ به متن پیش نویس طرف اروپایی درخواست 
انجام دوقول شــفاهی در حوزه تضامین و بســته شدن 
پرونده های سیاسی آژانس علیه جمهوری اسالمی ایران 
قبل از انجام تعهدات و توافق از ســوی آژانس که طرف 
غربی داده بود را کرد. خوش چشم عنوان کرد: اگر ایران 
توافقی را که مد نظر غربی ها اســت بپذیرد قطعا چنین 
توافقی عالوه بر برداشته شــدن تحریم ها همراه با فشار 
سیاســی است که از طریق آژانس به ایران وارد می شود، 
لــذا هیچ عاقلی نمی پذیرد که هم توافق کند و هم اهرم 
فشار را در دســتان طرف غربی به ویژه فرانسه و آمریکا 
باقــی بگذارد. دادن امتیاز بایــد در مقابل گرفتن امتیاز 
باشد و قرار نیست امتیازات یک سویه به طرف غربی داده 
شود. خصوصا اینکه این آمریکا بوده که نقض عهد کرده و 
اروپا هم هیچ گاه به جبران مافات به وجود آمده به دلیل 
نقض عهد آمریکا برنخواســته است. وی تصریح کرد: از 
طرفی در ســه و چهار عبارت، کلمات کلی و مبهمی بود 
که در متن گنجانده شــده بود که دست آمریکا را برای 
فرار از تعهدات در آینده باز می گذاشت که این تاکتیکی 
اســت که همواره آمریکایی ها در قراردادهای گوناگون با 

کشورهای دوست و دشمن انجام می دهند.
این تحلیلگر مســائل بین الملل ادامــه داد: ایران بعد از 
پاســخ آمریکا، نســبت به برخی از موارد باقی مانده از 
جمله بســته شــدن قطعی پرونده های ایران در آژانس 
اصــرار دارد و طرف غربی علیرغــم قول ها و وعده های 

مختلفی که داده چنین درخواستی را اجابت نمی کند و 
این موضوع بیشتر باعث سوءظن به طرف غربی می شود 
چراکه اگر طرف غربی هرگونه حسن نیتی داشت، قطعا 
مــواردی را که قول داده بود انجام می داد، و آن موارد را 
مکتوب می کرد و موارد مبهم را دقیق سازی می کرد و در 
متن قرار می داد. خوش چشــم بیان کرد: مقاومت طرف 
غربی قطعا برای عدم امتیازدهی به شــیوه ای مرســوم 
است که ســابقه طوالنی دارد این موارد از چانه زنی های 
معمول مذاکراتی اســت که قطعاً با توجه به سرد شدن 
هوا و فرا رسیدن فصل سرما و افزایش قیمت های انرژی، 
زمان به نفع جمهوری اســالمی اســت و طرف غربی به 

ویژه اروپا زیر فشار روزافزون خواهد بود.
خوش چشــم بیان کرد: طــرف آمریکایی همــواره قوه 
اســتداللش تحت تاثیر خودبرتربینی یــا به بیانی خود 
اول بینی حاصل از چندین دهه ابرقدرتی بوده اســت. به 
این معنا که در حالــی که به خوبی متوجه این موضوع 
هستند که فرا رســیدن فصل سرما اهرم فشار مضاعفی 
روی آنها خواهد بود، بهتر است که همین االن امتیازات 
درخواســت شــده طرف ایرانی را واگذار کنند اما شاید 
می خواهند چند هفته به مذاکره و چانه زنی و فشار ادامه 

بدهند در حالی که اهرم فشار علیه آنها است.
خوش چشــم در پاسخ به این ســوال که آیا حل مسائل 
پادمانی تضمینی بــرای رفع تحریم ها خواهد بود، گفت: 
اگر پرونده های پادمانی در آژانس بسته نشود اهرم فشار 
در دســتان طرف غربی باقی می ماند تا در صورت توافق 
هر زمان که احســاس نیاز کند با اســتفاده از این اهرم 
فشار ایران را وادار به دادن امتیازات بیشتر کند و یا اینکه 
هرگونه توافقی که امضا شود را بر هم بزند. اگر دفعه قبل 
ترامپ بــا بی قانونی محض ایــن کار را انجام داد چنین 
وضعیتی به آقای بایدن یا دولت آمریکا اجازه می دهد به 
شــیوه ای به ظاهر قانونی با استفاده از ابزار آژانس دست 
به چنین کاری بزنــد و تحریم ها به حالت اولیه برگردد. 
وی گفت: وجه ایجابی این مســاله اینگونه اســت که در 
صورتی که این پرونده ها قبل از انجام توافق بســته شود 
باز هم هیچ ضمانتی برای برداشــته شدن تحریم نیست. 
تحریم نوع دیگری از فشار است و نیازمند اخذ تضامینی 
است که ارتباطی به بسته شدن پرونده های آژانس از این 
لحاظ ندارد. مسئله آژانس یک نوع فشار است که طرف 

غربی روی جمهوری اسالمی وارد می کند.

 اگر پرونده  پادمانی در آژانس بسته نشود
 اهرم فشار در دستان طرف غربی باقی می ماند


