
 سوء تفاهم اوکراین 
قابل برطرف شدن است

نمایندگــی ایــران در ســازمان ملل اعــام کرد: 
جمهوری اســامی ایران با تداوم تعامل مشــترک 
بــا اوکراین در موضــوع پهپادهای ادعائی، ســوء 
تفاهمــات به وجود آمــده در این رابطــه را قابل 

برطرف شدن می داند.
نمایندگی دائم جمهوری اسامی ایران نزد سازمان 
ملل متحد در نیویورک با ارســال یادداشــتی به 
روزنامه واشنگتن پست و به دنبال ادعاهای جدید 
این روزنامه در خصوص راه اندازی خط تولید پهپاد 
در روســیه، تاکید کرد، بدنبال ادعای اســتفاده از 
پهپادهــای ایــران در درگیریهــای اوکراین،ایران 
درخواست نشســت کارشناسی مشترک با مقامات 
اوکراین را نمودتا این ادعاها را بررســی کند. گام 
های مهمی تاکنون در تعامل مشترک کارشناسان 
دفاعی ایران و اوکراین برداشــته شده و این امر تا 
از بین رفتن هرگونه سوء تفاهم در این رابطه ادامه 
خواهد داشت.نمایندگی ایران همچنین خاطرنشان 
کرد: جمهوری اســامی ایران و روســیه براساس 
توافقات فی مابین از سالها قبل دارای همکاریهای 
دفاعی، علمی و تحقیقاتی  مشترک می باشند که 
به قبــل از آغاز جنگ اوکراین باز می گردد. ضمن 
اینکه پنج ســال دوره محدودیت های تسلیحاتی 
ایران درقطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان 
ملــل در اکتبــر ۲۰۲۰ پایان یافته اســت و ایران 
می تواند متناســب با نیاز و اولویتهای خود با سایر 
کشــورها همکاری دفاعی داشــته باشد.نمایندگی 
ایران در پایان اضافه کرد: جمهوری اسامی ایران 
از ابتدای بحران در اوکراین با اتخاذ مواضع شفاف، 
پیوســته و تزلزل ناپذیر، تاکید کرده است که همه 
اعضای سازمان ملل متحد باید بطور کامل به اصول 
و اهداف مندرج در منشــور ملــل متحد و قوانین 
بین المللی از جمله حاکمیت، اســتقال، اتحاد و 

تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.  ایسنا

حمایت استرالیا از اغتشاشات 
وزیر امور خارجه اســترالیا در ادامه مداخله جویی 
این کشــور در امور داخلی ایــران با هدف حمایت 
از اغتشاشات اخیر گفت دولت این کشور بار دیگر 

کاردار ایران را احضار کرده است.
پنــی وانگ وزیر امــور خارجه اســترالیا در ادامه 
مداخله کانبرا در امور داخلی ایران با هدف حمایت 
از اغتشاشات اخیر، در سنای این کشور گفت دولت 
اســترالیا بار دیگر کاردار ایران را بــه دلیل آنچه 
»ســرکوب وحشــتناک اعتراضات« خواند، احضار 
کرده اســت. وی در ادامه موضع ضد ایرانی خود، 
گفت: ما به همکاری با شــرکای بین المللی خود و 
در داخل دولت برای افزایش فشار بر ایران به دلیل 
نقض فاحش حقوق بشر ادامه خواهیم داد. پیش تر، 
آنتونی آلبانیزی نخســت وزیر استرالیا در اظهاراتی 
مداخله جویانه درباره اوضاع داخلی ایران نظر داد و 
از اغتشاشــگران حمایت کرد. وی همچنین نسبت 
به تحوالت داخلی ایران ابراز نگرانی کرد.  فارس

تأکید بر اهمیت روابط ایران و عراق 
وزیر امور خارجه در دیدار جمعی از اندیشمندان و 
فعاالن رسانه ای عراق بر اهمیت روابط برادرانه و رو 

به گسترش ایران و عراق تأکید کرد.
جمعی از اندیشمندان، اساتید دانشگاه، صاحبنظران، 
تحلیلگران و فعاالن رسانه ای عراق دیروز با حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار 
کردنــد. در ایــن نشســت امیرعبداللهیان ضمن 
تأکید بر اهمیت روابط برادرانه و رو به توســعه بین 
جمهوری اسامی ایران و جمهوری عراق، آثار مثبت 
این روابط بر منافع دو کشور و دو ملت و همچنین 
منطقه را برشمرد. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید 
کرد: روابط ایران و عراق در ابعاد رســمی و مردمی 
با توجه به اراده سیاســی مشترک و نیز اشتراکات 
دینــی، تاریخــی و فرهنگی دو ملــت در جایگاه 
ممتــازی قــرار دارد و مشــورت ها و همکاری های 
فیمابین در ســطوح مختلف بــرای تقویت و ارتقاء 

مناسبات ادامه دارد.  ایرنا

تأکید بر حذف سالح های هسته ای 
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی 
در وین بر لزوم حذف ساح های هسته ای در جهان 
تأکیــد کرد و گفت: ایران قویا نگهداری، انباشــت، 
توســعه، نوســازی، اســتفاده و اشــاعه ساح های 

هسته ای در جهان را رد می کند.
»محســن نذیری اصل« با حضور در نشست پنجاه 
و نهــم کمیســیون مقدماتی معاهــده منع جامع 
آزمایش های هسته ای، ضمن تشریح مواضع اصولی 
کشــورمان، بر ضرورت حذف کامل همه ساح های 
هســته ای تأکید کرد.نذیری اصل در این نشســت 
ضمن تکرار موضع دیرینه و اصولی کشــورمان در 
مورد لزوم حذف کامل همه ســاح های هسته ای، 
افــزود: جمهوری اســامی ایران قویــا نگهداری، 
انباشت، توسعه، نوسازی، استفاده و اشاعه ساح های 
هســته ای در جهــان را رد می کنــد.وی همچنین 
ضمن یــادآوری اینکه جمهوری اســامی ایران در 
سال ۱۹۷۴ پیشــنهاد ایجاد منطقه عاری از ساح 
هسته ای در خاورمیانه را ارائه کرد که مورد حمایت 
جامعه بین المللی قرار گرفت، افزود: در همین راستا، 
ما مجدداً حمایت قوی خود را از اهداف معاهده منع 
جامع آزمایشات هســته ای اعام می کنیم و اعتقاد 
راســخ داریم که توقف همه انفجارهای آزمایشــی 
تسلیحات هســته ای و ســایر انفجارهای هسته ای 
و همچنیــن پایان دادن به توســعه و بهبود کیفی 
ساح های هســته ای، اولین گام ضروری برای خلع 

ساح هسته ای کامل است.  میزان

اخبــــار گزارش

در پاسـخی ابتدایـی بـه قطعنامـه و رفتـار غیـر اصولـی 
بـه  واکنـش  در  ایـران  اتمـی  انـرژی  سـازمان  آژانـس، 
در  اتمـی  انـرژی  بین المللـی  آژانـس  اخیـر  قطعنامـه 
نخسـتین گام اقـدام بـه غنی سـازی 6۰ درصـد در فـردو 
و گازدهـی بـه ۲ زنجیـره IR-۴ و ۲m-IR در نطنـز کـرد.

آژانـس  حـکام  شـورای  در  اخیـر  قطعنامـه  پـی  در   
بین المللـی انـرژی اتمـی علیـه ایـران و در واکنـش بـه 
ایـن اقـدام سیاسـی و غیرسـازنده، سـازمان انـرژی اتمـی 
چندیـن اقدام را در گام نخسـت در دسـتورکار قـرار داد و 
روز یکشـنبه ۲۹ آبـان مـاه اجـرای آنها با حضور بازرسـان 
اتمـی در مجتمع هـای غنـی  انـرژی  بین المللـی  آژانـس 

سـازی نطنـز و فـردو انجـام شـد.
از جملـه اقدامـات انجام شـده غنـی سـازی 6۰ درصد در 
تأسیسـات غنـی سـازی فـردو اسـت. گفتنـی اسـت ایـن 
اقـدام در حالـی اسـت که غنی سـازی 6۰ درصـد در نطنز 
همچنـان ادامـه دارد.در همیـن خصـوص سـازمان انـرژی 
اتمـی بـه تشـریح اقدامات صـورت گرفته در فـردو و نطنز 

پرداخت.

اقدامات صورت گرفته در فردو
- تولیـد محصـول اورانیـوم UF6 با غنـای 6۰ درصد برای 
نخسـتین بـار در این مجتمـع؛ )توضیح اینکه غنی سـازی 
6۰ درصـد در مجتمـع شـهید احمدی روشـن )نطنز( نیز 
همچنـان ادامـه دارد.(- آغـاز رونـد تعویـض ماشـین های 
سـانتریفیوژ نسـل اول بـا ماشـین های پیشـرفته IR-6 در 
ایـن مجتمع کـه باعـث افزایش چشـمگیر ظرفیـت تولید 
می شـود.- آغـاز رونـد تجهیـز سـالن B )واحـد یـک( بـا 
ظرفیـت ۸ زنجیـره جدیـد کـه با توجـه به ضـرورت ایجاد 

زیرسـاخت بـه شـکل مرحله ای صـورت خواهـد گرفت.

اقدامات صورت گرفته در نطنز
- گازدهـی بـه دو زنجیـره جدید از ماشـین های پیشـرفته 
نـوع IR-۴ و ۲m-IR .- شـروع پاسیواسـیون دو زنجیـره 
دیگـر از همیـن نـوع ) ۲m-IR و IR-۴( کـه طی روزهای 

آینـده بـه مرحلـه گازدهی خواهد رسـید.
- آغـاز رونـد راه انـدازی واحد B۱۰۰۰ با ظرفیت ۸ آبشـار 
جدیـد؛ ) توضیـح اینکـه تکمیـل ایـن اقـدام باتوجـه بـه 
ضـرورت ایجـاد زیرسـاخت، بـه شـکل مرحلـه ای صـورت 

گرفت.( خواهـد 
اخیـر  روزهـای  در  اتمـی گفـت:  انـرژی  رئیـس سـازمان 
شـاهد صـدور قطعنامـه علیـه ایـران بودیـم کـه ایـن کار با 
عکس العمـل متقابـل مـا مواجـه شـد و در روزهـای اخیـر 
تولیـد اورانیـوم UF6 با غنـای 6۰ درصد در فردو آغاز شـد.

محمـد اسـامی در حاشـیه ایـن دیـدار در گفت وگـو بـا 
خبرنـگاران دربـاره اقدامات انجام شـده از سـوی سـازمان 
انـرژی اتمـی در مراکـز غنـی سـازی فـردو و نطنـز گفت: 
در روزهـای اخیـر شـاهد صـدور قطعنامـه علیـه ایـران 
بودیـم کـه ایـن کار بـا عکس العمـل متقابـل مـا مواجـه 
 UF6 شـد بـه  طوری کـه در روزهای اخیـر تولیـد اورانیوم
بـا غنـای 6۰ درصـد در فـردو از سـر گرفتـه شـد.رئیس 
سـازمان انـرژی اتمـی در جریـان این بازدید ضمـن تقدیر 
از متولیـان برگـزاری سـاالنه این نمایشـگاه اظهار داشـت: 
اکنـون موضـوع محیـط زیسـت، مسـئله مهمی محسـوب 
آالینده هـا  از  بـا حجـم سـنگینی  امـروز  زیـرا  می شـود، 
در شـهرهای بـزرگ مواجـه هسـتیم و ایـن مـورد جـزو 
تکالیـف فـردی، اجتماعی و نیز سـازمانی تمام دسـتگاه ها 
محسـوب می  شـود و همـه بایـد بـه صـورت یکپارچـه از 
محیـط زیسـت حمایت کننـد.وی بیان کـرد:  در دنیا برای 
سـال ۲۰۵۰ تولیـد کربـن صفـر را هدفگـذاری کرده اند و 

امیـد اسـت بـا توجـه بـه ایـن مـوارد بتوانیـم کشـور را به 
سـمت تولیـد کربن صفـر هدایت کنیم. در سـازمان انرژی 
اتمـی و بـه  منظور حمایـت از محیط زیسـت، فناوری های 
در اختیـار را در ۲ بخـش گسـترش خواهیـم داد.اسـامی 
اضافـه کـرد: یکـی از ایـن مـوارد تولیـد بـرق از فنـاوری  
هسـته ای اسـت، زیـرا دولـت بـه سـرعت در حـال حرکت 
البتـه  اسـت.  ارزان  انـرژی و سـوخت  تولیـد  بـه سـمت 
فناوری هـای نوظهـور تـا حـدودی مـورد کم توجهـی قرار 
گرفته انـد، امـا بـا توجـه بـه تعهـد ۲۰۵۰ شـاهد چرخش 
متفاوتـی نسـبت به اسـتفاده از فنـاوری هسـته ای و تولید 
بـرق و توسـعه نیروگاه هـای اتمـی و حرکـت پرسـرعت و 
پرشـتاب به سـمت توسـعه نیروگاه های اتمی هسـتیم. در 
کشـور دارای نیـروگاه  اتمـی هـزار مگاواتی هسـتیم که در 
دوره کارکـرد خـود حـدود ۵۲ میلیـارد کیلـووات بـرق به 
شـبکه انـرژی کشـور عرضه کـرده و با ایـن کار در مصرف 

میلیون هـا نفـت صرفه جویـی شـده اسـت.
معـاون رئیـس جمهـور گفـت: بـا توجـه بـه تاکیـدات مکرر 
مقـام معظم رهبری در ۲ دهه گذشـته و نیـز الزامات قانونی؛ 
توسـعه نیروگاه هـای اتمـی را هدف گـذاری کـرده و سـاخت 
پروژه هـای جدیـد را در دسـتور کار قـرار داده  ایـم تـا سـهم 
انرژی هسـته ای در سـبد برق کشـور را به حـدود ۲۰ درصد 
برسـانیم. این مهم، گام بزرگی در افق ۲۰ سـاله این سـازمان 
محسـوب می شـود و امید اسـت ایـن سـرمایه  گذاری حدود 

۵۰ میلیـارد دالری بـا یـاری خداوند متعال انجام شـود.
رئیـس سـازمان انـرژی اتمی ایـران تصریح کـرد: در بخش 
دوم نیـز اسـتفاده از فنـاوری هسـته ای را بـرای کمـک بـه 
هدف گـذاری  خـاک  و  آب  بخـش  در  و  زیسـت  محیـط 
کرده ایـم؛ به طـوری کـه طراحـی و تولیـد سـامانه تصفیـه 
پسـاب های خانگـی و شـیرابه زباله ها با اسـتفاده از فناوری 

پاسـما و بـه صـورت پایلـوت اجرایـی شـده و امید اسـت 
بـا همراهـی سـازمان حفاظت محیط زیسـت در شـهرهای 
دارای اولویـت ایـن سـامانه وارد مـدار و فعـال شـود.وی 
تصریـح کـرد: امیدواریم شـاهد به  ثمر رسـیدن ایـن پروژه 
بـه  منظـور خداحافظـی با معضـل شـیرآبه زباله ها باشـیم.

اسـامی گفـت: همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه برخـی 
نیروگاه هـا بـرای تامیـن سـوخت مورد نیـاز به جـای گاز از 
مازوت اسـتفاده می کننـد که ایـن کار دارای تبعات فراوانی 
اسـت کـه از آن می توان به عنوان یکـی از معضات چندین 
سـاله کشـور نـام برد. برای حـل این معضل تیـم تحقیقاتی 
و پژوهشـی بومـی سـازمان فعـال شـده اند و امیدواریـم بـا 
همکاری شـرکت های زیـر مجموعه وزارت نفـت بتوانیم در 
آینـده ایـن معضـل را برطـرف کنیـم تـا شـاهد تنش ها در 

زمینـه آلودگی هوا نباشـیم.
وزیـر خارجـه آمریـکا در واکنـش بـه اعـام غنی سـازی 
6۰ درصـدی ایـران در فـردو، بـه انـکار رو آورد و مدعـی 
از  اقـدام  ایـن  انجـام  دربـاره  گزارش هـا  نمی توانـد  شـد 
سـوی ایـران را تاییـد کنـد. آنتونـی بلینکن وزیـر خارجه 
آمریـکا در نشسـت خبـری با همتـای قطری خـود در این 
بـه اعـام غنی سـازی 6۰ درصـدی  کشـور، در واکنـش 
ایـران در فـردو، بـه انـکار رو آورد و مدعـی شـد نمی تواند 
گزارش هـا دربـاره فعالیت هـای هسـته ای ایـران را تاییـد 
کنـد. بـه گـزارش شـبکه الجزیـره، او همچنیـن در اشـاره 
بـه گفت وگوهـای رفـع تحریم هـا مدعـی شـد: تاش های 
ایـران بـرای گنجانـدن پرونده هـای اضافـی در چارچـوب 
کردیم.طبـق  رد  را  هسـته ای  توافـق  احیـای  مذاکـرات 
ایـن گـزارش، بلینکـن در خصـوص ادعاهـا دربـاره ارائـه 
پهپادهـای ایرانـی به روسـیه بـرای اسـتفاده در جنگ هم 

نگران کننـده« خوانـد. را  »ایـن گزارش هـا 
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غنی سازی 60 درصد به فردو و گازدهی به دو زنجیره IR-4 و 2m-IR به نطنز رسید 

پاسخ ابتدایی به قطعنامه بی منطق آژانس

»جیمز کلورلی« وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با یک رســانه سعودی ضمن 
دفاع از تشدید حفاظت لندن از شــبکه تروریستی »ایران اینترنشنال« مدعی 

شد که در مذاکرات هسته ای توپ در زمین ایران است.
»جیمز کلورلی« وزیــر خارجه انگلیس در مصاحبه با روزنامه ســعودی چاپ 
لندن بار دیگــر به تکرار ادعاهای ضد ایرانی پرداخــت و درباره مذاکرات رفع 

تحریم ها ادعا کرد که ایران باید »پاســخ معنادار« به پیشنهاد غربی ها بدهد.
روزنامه الشــرق االوسط در ابتدای مصاحبه خود با این مقام ارشد انگلیسی که 
در حاشیه ســفر او به بحرین برای شرکت در نشست امنیتی منامه انجام شد، 
علیه ایران ســواالتی را مطرح کرد.جیمز کلورلی در پاســخ به این سوال اعام 
کــرد که انگلیس بــه همکاری با متحدانش برای »اتخــاذ اقدامات ضروی« به 
منظــور مقابله با اقدامات منطقه ای ایران ادامه خواهد داد.وزیر خارجه انگلیس 
گفــت: »ما به اقدامات خود برای جلوگیری از این فعالیت ثبات زدای در منطقه 
ادامــه خواهیم داد و همچنین افرادی را که مســئول چنین رفتاری هســتند 

به طور خاص تحریم خواهیم کرد«.
الشــرق االوســط به اقدامات اخیر انگلیس برای تشــدید حفاظت از کارکنان 
شبکه تروریستی »ایران اینترنشنال« اشاره و از وزیر خارجه انگلیسی ها درباره 
چرایی این اقدامات ســوال کرد.جیمز کلورلی در پاســخ به این ســوال مدعی 
شــد: »ما امنیت مــردم در بریتانیا را به نحوی باورنکردنــی جدی می گیریم. 
مــا اهمیت روزنامه نــگاری آزاد، صادقانه و بــاز را به طــور باورنکردنی جدی 
 می گیریــم و وقتی معتقدیم تهدیداتی در خــاک بریتانیا وجود دارد، به وضوح

پاسخ می دهیم«.
هفتــه گذشــته در خبرها آمده بود کــه پلیس لندن برای حفاظت از شــبکه 
تروریســتی ایران اینترنشــنال به خط شــده و خودروهای واکنش به حمات 
مسلحانه را در خارج از ساختمان شبکه تروریستی »ایران اینترنشنال« مستقر 
کرده اســت.وزیر خارجه انگلیس که کشــورش یکــی از امضاکنندگان توافق 
هسته ای برجام است و به رغم وعده های مکرر، همچنان در حال نقض تعهدات 
برجامی اســت، در مصاحبه با الشــرق االوسط مدعی شــد که لندن متعهد به 
مذاکرات اســت.جیمز کلورلی ادعا کرد که این کشور همچنان متعهد است که 
ایران به ساح اتمی دست نیابد و »اکنون این برعهده به ایران است که پاسخی 

معنادار بــه مذاکراتی که ما ارائه کرده ایم، بدهد«.وی در ادامه این مصاحبه به 
تمجیــد از تحریم های انگلیس علیه ایران بــه بهانه هایی از قبیل فروش پهپاد 
به روســیه و همچنین اغتشاشــات در ایران پرداخت و مواضع مداخله جویانه 

غربی ها علیه ایران را تکرار کرد.
خبرنگار الشــرق االوســط از جیمز کلورلی ســوال کرد: »آیا شــما می گویید 
مذاکرات هســته ای با ایران در حال حاضر تمام شــده و پایان یافته اســت؟«.

وزیر خارجه انگلیس در پاســخ به این ســوال مدعی شــد که »توپ در زمین 
ایران اســت« و ضمن مداخله در امور داخلی ایران، ادعای تکراری و بی اساس 
اوکرایــن و غربی ها دربــاره حمایت پهپــادی تهران از روســیه را تکرار کرد.

کلورلی گفت: »ما در ماه مارس ســال جاری یک توافق بسیار معتبر با ایرانی ها 
ارائه دادیم، آنها هنوز پاســخی نداده اند. در این بین، حاال شــاهد بوده ایم که 
آنها اقدامــات تافی جویانه ای را علیه زنان ایرانی انجــام دادند که علیه رژیم 
صحبت می کنند. شــاهد ارسال پهپادهای آنها به روسیه بودیم که علیه اهداف 
غیرنظامی استفاده می شــد. ما همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران 
به ساح اتمی هستیم اما اکنون این بر عهده ایران است که به مذاکراتی که ما 
ارائه کرده ایم پاســخ معنادار بدهد. توپ در زمین ایران است و مدتی است که 

اینطور بوده است و واقعا باید جواب بدهند«.
خبر دیگر آنکه یک رســانه رژیم صهیونیستی مدعی شد این رژیم پشت ادعای 
ســرویس اطاعات داخلی انگلیس مبنی بر تهدید ایران علیه این کشور است.

شــبکه کان ۱۱ رژیم صهیونیستی مدعی شــد این رژیم پشت ادعای سرویس 
اطاعــات داخلی انگلیس مبنی بر تهدید ایران علیه این کشــور بوده اســت.
به نوشــته پایگاه صهیونیســتی »ِجی ان اس« به نقل از این شبکه، موساد بود 
که به MI۵ درباره »تهدیدهای تروریســتی« ایران علیه شــهروندان و ساکنان 

بریتانیــا اطاع داد. بــه ادعای این گزارش، خبرنــگاران از جمله اهداف اصلی 
»توطئه ها«ی ایران بودند. 

از ســوی دیگر نماینده ویژه دولــت آمریکا در امور ایــران تصریح کرد که به 
گزینه دیپلماســی »برای جلوگیری از دســتیابی ایران به ساح هسته ای« باور 
دارد.»رابرت مالــی« نماینده ویژه دولت آمریکا در امــور ایران در گفت وگو با 
الجزیــره، بار دیگر ادعا کرد که اکنون ایران به روســیه در جنگ علیه اوکراین 
کمــک می کند.وی در بخــش دیگری از این گفت وگو درباره برنامه هســته ای 
ایران هشــدار داد و گفت: باید با دقت مراقــب اقداماتی که ایران در خصوص 
پرونده هســته ای خود انجام خواهد داد، باشــیم. ما به گزینه دیپلماسی برای 
جلوگیری از دســتیابی ایران به ســاح هســته ای باور داریم. وی پیشتر نیز با 
بیان این ادعا که دیپلماســی بهترین راه در قبال عدم دستیابی ایران به ساح 
هسته ای اســت، گفته بود: » اکنون احیای توافق حتی در دستور کار و تمرکز 

واشنگتن نیست«.
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در گفت وگو با الجزیره ادعا کرد: ایران 
پاســخهای اساسی به ســوالهای آژانس انرژی اتمی، نمی دهد. مدیرکل آژانس 
انرژی اتمی، شــخصیتی مستقل و حرفه ای است. تا زمانی که ایران به سواالت 
آژانس پاســخ ندهد، آژانس چاره ای جز ادامه تحقیقات ندارد.وی در عین حال 
تهدید کرد کــه »ابزارهای دیگر برای مقابله با ایــران هنوز وجود دارد«.مالی 
یک هفته پیش نیز گفته بود که واشــنگتن به جای تمرکز روی مذاکرات رفع 

تحریم های ایران در وین، به اغتشاشــات داخل ایران فکر می کند.
خبــر دیگر آنکه رئیس پارلمان اروپا در اظهاراتی مداخله جویانه از قطع ارتباط 
این نهاد با همتایان رسمی در ایران خبر داد.روبرتا متسوال، رئیس پارلمان اروپا 
اعام کرد که تا اطاع ثانوی هیچ تماس مستقیمی بین این پارلمان و همتایان 
رســمی در ایران وجود نخواهد داشت.او در ســخنانی مداخله جویانه خواستار 
توقف صدور احکام قضایی علیه اغتشاشگران شد. از سوی دیگر آنتونی بلینکن 
وزیرخارجه آمریکا با ســفر به دوحه با شــیخ تمیم امیر قطــر دیدار و گفتگو 
کرد.شــیخ محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی وزیر خارجه قطــر گفت: در حال 
حاضر گزارش ها درباره برنامه هسته ای ایران را بررسی می کنیم و معتقدیم که 

دیپلماسی بهترین گزینه و ابزار برای تعامل است.

وزیر خارجه انگلیس ادعاهای ضد ایرانی اش را تکرار کرد 

 دروغ پردازی های »کورلی«
در حمایت از مروجان تروریسم

کاخ ســفید اعام کرد که مشاور امنیت ملی آمریکا در 
دیدار با رئیس ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی 
گفته که جو بایدن متعهد است که ایران هرگز به ساح 

اتمی دست نیابد.
 در ادامــه رایزنی هــای ضــد ایرانــی آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی، جیک سالیوان مشــاور امنیت ملی کاخ 
سفید در واشــنگتن با »آویو کوخاوی« عالی ترین مقام 
نظامــی تل آویو دیــدار و علیه برنامه هســته ای ایران 
اظهارنظر کرد. کاخ ســفید درباره دیدار دیدار مشــاور 
امنیت ملی امریکا با رئیس ســتاد مشترک ارتش رژیم 
صهیونیستی که به واشــنگتن سفر کرده، بیانیه منتشر 

کرده و توضیحاتی ارائه داده است.
طبق این بیانیه، جیک سالیوان در دیدار با مقام اعزامی 
تل آویو درباره موضوعات مختلف امنیتی از قبیل مسائل 

مربوط به ایران، فلسطین و منطقه تبادل نظر کردند.
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید در دیدار با رئیس ستاد 
مشــترک رژیم صهیونیستی که تنها دارنده ساح اتمی 
در منطقه غرب آسیا اســت، علیه برنامه هسته ای صلح 
آمیز ایران موضعگیری کرده و از تعهد جو بایدن در قبال 

تل آویو خبر داده است.
در بیانیه کاخ ســفید آمده اســت: »آقای ســالیوان بر 
حمایت قاطع دولت ا)آمریکا( ز امنیت اســرائیل تاکید 
و دو طرف درباره طیف گســترده ای از مســائل امنیتی 
منطقــه ای که مــورد توجه دوجانبه اســت تبادل نظر 
کردند«. به روایت این بیانیه، سالیوان و کوخاوی »بر عزم 
مشترک خودشان برای پرداختن به چالش های امنیتی 
تأثیرگذار بر خاورمیانه از جمله تهدیدات ناشی از ایران 

و نیروهــای نیابتی آن تأکید کردند و آقای ســالیوان بر 
تعهد رئیس جمهــور )جو بایدن( برای اطمینان از اینکه 

ایران هرگز به ساح اتمی دست نمی یابد، تاکید کرد«.
از ســوی دیگر رییس اطاعات ارتش رژیم اسراییل در 
یک ســخنرانی ادعای این رژیم مبنــی بر وجود اهداف 

نظامی در برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد.
روزنامه اورشــلیم پست نوشــت، آهارون هالیوا، رییس 
اطاعات ارتش اســراییل مدعی شد که ایران احتماال به 
زودی، حداقل به شــکل نمادین غنی سازی ۹۰ درصد 
سطح تسلیحاتی را آغاز خواهد کرد.هالیوا بر اساس این 
ادعــا، در ادامه گفت که جهــان در این صورت به طور 
بی ســابقه ای محک زده خواهد شد.اورشلیم پست هفته 
پیش به نقل از مقامات ارشد اسراییلی گزارش داده بود 
که حتی اگر ایران از این آســتانه نیز عبور کند، دو سال 
دیگر برای تهران زمان خواهد برد تا مســائل مربوط به 

تولید یک ساح اتمی را حل کند.
طبق گزارش اورشلیم پســت، هالیوا در ادامه گفت که 
فکر نمی کند ایران بتوانــد به دلیل نگرانی هایش درباره 
واکنش رژیم صهیونیســتی و کشورهای غربی، تماما به 
سمت تولید یک ساح اتمی برود.عاوه بر این، روزنامه 
تایمز آو اســراییل گزارش داد، این مقام ارتش اسراییل 
می گوید، ایران »پیشــرفت چشم گیری« به سمت تولید 
اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد داشــته است.طبق گزارش 
این روزنامه، هالیوا گفته اســت ســفر پنــج روزه آویو 
کوخاوی، رییس ستاد ارتش اســراییل به واشنگتن، بر 
آن چه »تهدید ایران« خوانده شده است، متمرکز خواهد 

بود که در برهه حساسی انجام می شود.

بایدن متعهد است که ایران هرگز به سالح اتمی دست نیابد

دلگرمی جدید آمریکا به صهیونیست ها 
شــبکه خبری المیادین در ویژه برنامه خود گزارش کرد 
با کاسته شــدن از دامنه اغتشاشــات در سراسر ایران، 
روند بازداشــت عناصر دخیل در اقدامات تروریســتی و 

خرابکاری افزایش یافته است.
شــبکه خبری المیادیــن در ادامه پوشــش تحلیلی از 
اتفاقات دو ماه گذشــته در ایران گزارش کرد که بیشتر 
ســاح های قاچاق شــده به داخل ایران برای اقدامات 
تروریســتی و اغتشاشــات، از مرز اقلیم کردستان عراق 

وارد شده است.
احمد البحرانی تحلیلگر و خبرنگار المیادین در تهران در 
این برنامه گفت، بیشــتر از دو ماه از اغتشاش و اقدامات 
تروریستی در ایران گذشــته و تاکنون خسارت انسانی 
و مادی زیادی بر جا گذاشــته است. طبق گزارش های 
رسمی و شبه رســمی تاکنون در اقدامات خشونت آمیز 
صدها نفر قربانی شده اند چه از نیروهای امنیتی و پلیس 
و بســیج چه از مــردم عادی چه از عناصر اغتشاشــگر 
که مرتکب اقدامات خشــونت بار یا تروریســتی شده اند.  
البحرانی گفت،  هزاران نفر هم تاکنون مجروح شــده اند 
و خســارت مادی نیز میلیاردها دالر برآورد می شــود. 
صدها هزار نفر در نتیجه این اغتشاشــات بیکار شده اند 
و ایــن افراد مجموعا بیش از چهار میلیارد دالر تا کنون 
خســارت دیده اند. لذا نیروهای امنیتی از ابتدا به دنبال 
کشــف هویت عناصر اغتشاشــگر و افراد دخیل در این 
اتفاقات بوده و بعد از گذشــت دو ماه و کاســته شــدن 
از دامنه این اغتشاشــات در سراسر ایران، طبیعی است 
که نیروهــای اطاعاتی و امنیتی ایران روند بازداشــت 
سرتیم های دخیل در اغتشاشــات را تشدید کنند. این 

روزها تقریبا هر روز ما خبرهایی از دستگیری شبکه های 
خرابکاری و اغتشاش می شنویم که مأموریت برخی هم 
قاچاق ساح به داخل ایران است چه از مرز با سیستان 
و بلوچســتان و چه از مرز اقلیم کردســتان در عراق که 

بیشتر ساح ها از این مرز وارد می شود.
خبرنگار و تحلیلگر المیادین، بیشتر عملیات بازداشت ها 
یــا از طریق عناصر اطاعاتی میدانی انجام می شــود یا 
از طریق پهپادهای شناســایی که تلویزیون ایران بارها 
گزارش هایــی از آن منتشــر کرده و هویــت و تصویر 
عناصر دخیل در اغتشاشــات از این طریق شناســایی 
می شــود. در شناسایی برخی عوامل عملیات تروریستی 
شــاهچراغ و همچنین عوامل تروریستی ایذه از همین 
طریق انجام شــده اســت. در استان کردســتان نیز از 
همین شیوه استفاده شده و تصاویری به دست آمده که 
 هویت عناصر خرابکار و شــرکت کننده در اغتشاشات را 

نشان می دهد.
خبرنــگار المیادیــن تأکید کرد، ما امروز بــا اقدامات و 
عملیات هــای خشــونت آمیز عناصر اغتشاشــگر مواجه 
هســتیم و مردم ایــران از ایــن پس دیگر خواســتار 
برخــورد قاطع و جدی با این اقدامات هســتند. چرا که 
ایــن اقدامات زندگی طبیعی مــردم را تحت تأثیر قرار 
داده است. مســئوالن جمهوری اسامی ایران معتقدند 
که غالب اقدامات مســلحانه فعلی در ایران نشأت گرفته 
از اقلیم کردســتان در عراق است لذا سپاه پاسداران از 
هفته اول بعد از آغاز اغتشاشــات مراکز حزب دموکرات 
کردســتان ایران و کومله را که در ایران جزء گروههای 

تروریستی قلمداد می شوند، هدف قرار داد.  العالم

 بیشتر سالح اغتشاشات در ایران
 از مرز اقلیم کردستان قاچاق شده است


