
 ضرورتی که البته خیلی دیر
 به آن رسیدیم

دكتر محمد صادق كوشــكي عضــو هیئت علمی 
دانشگاه تهران در خصوص اهمیت وجود پرس تی 
وی گفت: راه اندازي شبكه پرس تي وي تريبوني با 
گستره جهاني براي جمهوري اسالمي فراهم كرد تا 
بتواند ديدگاه های خود را در خصوص مسائل بین 
المللی به مردم جهان ارائه كند؛ بنابراين تاســیس 
پرس تی وی ضرورتی بود كه البته خیلی دير هم به 
آن رسیديم. وی تاكید كرد: بايد زوتر از سال 1386 
شبكه ای تاسیس می كرديم كه بتوانیم مواضع نظام 
جمهوری اسالمی ايران را بازتاب دهد و تحلیل خود 
از مســائل و تحوالت سیاسی جهان را روايت كند. 
ايــن يک نیاز ضروری بود و اكنــون هم بايد آن را 
تقويت كرد و اگر دولت ســیزدهم بنا دارد از تولید 
داخــل حمايت كند و بر میزان اشــتغال و تقويت 
صــادرات بیفزايد، می تواند از پرس تی وی كه ابزار 
خوبی در ديپلماســی اقتصادی است، استفاده كند؛ 
چرا كه قطعا پرس تی وی دارای مخاطبان بسیاری 
در آســیا و افريقاست و اين رسانه می تواند قابلیت 
ها و توانمندی های تولیدی، صنعتی و فنی ايران را 

به اين كشورها ديگر معرفی كند.
اين كارشــناس مسائل سیاســی افزود: پرس تی 
وی شبكه ای است كه اســتاندارد های بین المللی 
و حرفه ای در ابعاد قالــب و فرم را رعايت می كند 
و روايتگر انقالب اســالمی هم هست اين پديده ای 

خوب و يک اتفاق الزم بوده و هست.
محمد صادق كوشكی در پاســخ به اين سوال كه 
چه برداشــتی از فعالیت 14 ســاله پرس تی وی 
داريد، اظهار كرد: اين شــبكه گام به گام پیشرفت 
كرده و توانسته ســبک جديدی را در رسانه های 
جهان بنیانگذاری كند؛ بنابراين نوآوری داشــته و 
الگوسازی كرده اســت و تا اينجا قابل قبول بوده. 
البته مانند هر پديده ديگری در جامعه بشری بايد 

بهتر شود و البته مورد حمايت قرار گیرد. 
وی ادامــه داد: پــرس تــی وی در حالــی كــه با 
محدوديت های مالی، سیاسی و البته كارشكنی های 
امريكا مواجه بوده اســت، موفقیت های بســیاری 
كســب كرده و در همین شــرايط ســخت همواره 
با نژادپرســتی جنگیده و از محور مقاومت به ويژه 
آرمان فلسطین پشــتیبانی رسانه ای به عمل آورده 
است. استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: پرس تی وی 
شبكه ای متفاوت است كه موفق شده محدوده های 
اخالقی و شــرعی را تا حدود بسیاری رعايت كند و 
از رويكردهای سخیف مانند استفاده از جذابیت های 
جنسی برای جلب نظر مخاطب استفاده نمی كند.وی 
در خصوص مهم ترين مشكالت پرس تی وی تصريح 
كرد: متاسفانه هنوز سیگنال و ماهواره مستقل ايرانی 
نداريم و بايد محتوای پرس تی وی را از ماهواره های 
اجاره ای منتشر كنیم. داشتن ماهواره داخلی قطعا 
بر كیفیت محتوای پرس تی وی هم تاثیرگذار بود. 
به بیان ديگر همین اجاره ای بودن ماهواره هايی كه 
امواج اين شــبكه را منتشر می كنند، دست و پای 

رسانه را می بندد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بیان زاويه ديد 
ديگر تلويزيون های خبــری بین المللی توضیح داد: 
شبكه آر تی روسیه و زيرگروه هايش مانند روسیا الیوم 
هم يک روايت بر اساس ديدگاه مسكو ارائه می كنند. 
شبكه های اروپايی هم روايت خود را كه البته نزديک 
به امريكاست، ارائه می كنند. همچنین تلويزيون سی 
جــی تی ان چین هم توانســته ديدگاه های پكن را 
بیان كند. وی افزود: در بررســی شبكه های خبری 
منطقه می توان الجزيره انگلیسی قطر را مثال زد كه 
محدوديت های پرس تی وی را به ويژه در خصوص 
سیگنال مستقل ندارد؛ اما اين تلويزيون را بايد در فرم 
و قالب تكرار شبكه های غربی مانند سی ان ان، بی بی 

سی و فرانس 24 دانست. 
كارشناس مطالعات منطقه ای گفت: علیرغم اينكه 
پرس تی وی توانسته در قالب و فرم نوآوری داشته 
باشد؛ اما تا زمانی كه ايران ماهواره مستقل نداشته 
باشــد، نمی توانیــم پرس تــی وی را يک قدرت 
بزرگ رسانه ای بدانیم، حتی اگر محتوای آن عالی 
باشد؛ چرا كه در صورت نبود سیگنال مستقل، آن 
محتــوای عالی به خوبی بــه مقصد و جامعه هدف 
نمی رســد و زحمات موثر نخواهد بــود. اين نكته 
نشان می دهد چقدر به سیگنال مستقل نیاز داريم.

دكتر كوشــكي با بیان اينكه هیچ كشــوري حاضر 
نیســت براي ما ماهواره پرتاب كند، حتي روسیه و 
چین، تاكید كرد: اگر ما دارای ماهواره ايرانی باشیم، 
می توانیم بسیاری از حقايق را بیان كنیم. عالوه بر 
اينكه ماهواره مســتقل يک ضرورت براي كشوري 
اســت كه خواهــان زنده ماندن اســت؛ چرا كه در 
موضوعات مختلفــي مانند ناوبری دريايی و هوايی، 
ارتباطــات و مخابرات، رصدهای زيســت محیطی، 
نقشــه نگاری، بررسی معادن، كانال های بزرگ آب 
رسانی، سد سازی، هواشناســی و .. هم به ماهواره 
نیاز است. وی ادامه داد: اگر ماهواره نباشد در اصل 
كشور در بسیاری از مســائل تعطیل می شود و در 
آينده بدون ماهواره نمی توانیم زندگی كنیم. از سال 
1385 تا 1392 كارهای انجام شده بود كه بتوانیم 
ماهواره پرتاب كنیم؛ اما دولت حسن روحانی جلوی 
آن را گرفت. عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران در 
پايان خاطرنشان كرد: الزم است دولت سیزدهم هر 
چــه می تواند از پرس تی وی حمايت كند؛ چرا كه 
اين رســانه اثبات كرده است كه رسانه ای تخصصی 
و كارآمد است. برای مثال پرس تی وی در ماجرای 
رفراندم برای تجزيه اسكاتلند از انگلیس يک اقدام 
تخصصــی و علمی انجام داد كه تاكنون كســی در 
ايران آن را انجام نداده اســت؛ در حالی كه دستگاه 
مســئول ديگر مانند وزارت خارجه دولت قبل كار 

خاصی انجام نداده بودند.

گـزارش گزارش

ديـدار وزاری خارجـه ايـران و انگلیس امـروز در نیويورک 
در حالـی برگـزار می شـود كـه بیانیـه انگلیسـی ها بیانگـر 
خارجـه  وزيـر  راب  منطقـه  بـی  خواسـته های  تكـرار 
مسـتعفی انگلیـس توسـط تـراس جانشـین وی می باشـد 
كـه بیانگـر بـی ارادگی طـرف انگلیسـی برای حل مسـائل 

اسـت.  برجامی 
وزيـر خارجـه انگلیـس كـه ايـن روزهـا در كنـار آمريـكا 
بـا قـرارداد زيـر دريايـی هسـته ای بـا اسـترالیا دوگانگـی 
هسـته ای و البتـه نقـض منـع گسـترش سـالح هسـته ای 
اش بـر همگان آشـكارتر شـده امـروز در نیويـورک با وزير 
خارجـه جمهـوری اسـالمی ايـران ديـدار خواهد كـرد در 
حالـی كـه مواضـع و سـخنان وی پیـش از ايـن ديـدار 
نشـان می دهـد كـه او بـا پرونده هـای قديمـی كه بـه دور 
از منطـق گفتمانـی اسـت وارد ايـن گفـت و گو می شـود. 
وزارت امـور خارجـه انگلیـس در بیانیـه ای بـه موضوعاتی 
اشـاره كـرد كـه قـرار اسـت وزيـر خارجـه ايـن كشـور در 
ديـدار بـا همتـای ايرانـی خـود در نیويـورک بـه آن هـا 
بپردازد.پايـگاه اينترنتـی وزارت امـور خارجـه انگلیـس بـا 
انتشـار بیانیـه ای نوشـت: لیـز تـراس وزيـر امـور خارجـه 
انگلیـس امـروز بـرای اولین بار بـا برخی از همـكاران بین 
المللـی خـود از جمله حسـین امیـر عبداللهیـان وزير امور 
خارجـه ايران در مجمع عمومی سـازمان ملل در نیويورک 
ديـدار خواهـد كـرد. در ايـن بیانیه آمده اسـت: تـراس در 
ايـن ديـدار كـه در هفتـه اول انتصابش به اين مقـام انجام 
مـی شـود، مطـرح خواهد كـرد كه بايـد تمايلـی دو جانبه 
نسـبت به شـروعی دوباره در روابط دوجانبه كشـورهايمان 
وجـود داشـته باشـد، اما عدم پايبندی هسـته ای مسـتمر 
ايـران و توسـعه برنامـه هسـته ای آن مانـع ايجـاد پیـش 
رفـت در ايـن زمینـه اسـت. وزارت خارجه انگلیـس اعالم 
كـرد: »وزيـر امـور خارجه انگلیس خواسـتار آزادی سـريع 
نازنیـن زاغـری، انوشـه آشـوری، مـراد طاهبـاز و تمامـی 
تبعـه هـای انگلیسـی ديگـری خواهـد شـد كـه در ايـران 
زندانـی شـده انـد«. بیانیـه وزارت امـور خارجـه انگلیـس 
مـی افزايـد: تـراس همچنیـن پیشـنهاد آمريـكا بـرای لغو 
تحريـم هـا در ازای بازگشـت ايـران بـه پايبنـدی كامل به 
تعهـدات هسـته ای اش را تكـرار خواهـد كـرد. او از ايران 
خواهـد خواسـت به مذاكرات ويـن درباره ]احیـای[ توافق 
هسـته ای و پايبنـدی به تعهـدات هسـته ای اش بازگردد 
كـه بـه نفـع همـه اسـت. ايـران تاكیـد دارد مادامـی كـه 
تحريـم هـای ظالمانـه آمريـكا لغـو نشـود و ايـران نتوانـد 

از منافـع كامـل توافـق برجام بهـره بگیرد- مسـاله ای كه 
بـه دلیـل رفتـار دوگانه اروپايـی ها تاكنون محقق نشـده- 
تهـران هـم نمـی تواند به شـكل يـک جانبه خـود را ملزم 
بـه اجـرای تعهـدات داوطلبانه منـدرج در ايـن توافق كند.
همزمـان  رئیـس جمهـوری آمريكا بـا ارسـال پیامی برای 
مجمـع عمومـی آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی كه در 
ويـن جريـان دارد، بارديگـر ادعـای تمايل واشـنگتن برای 

بازگشـت بـه توافق هسـته ای ايـران را تكـرار كرد.
از سـوی  پیـام كتبـی خـود كـه ديـروز  بايـدن در  جـو 
نماينـده اين كشـور در شـصت و پنجمین نشسـت مجمع 
شـد،  قرائـت  اتمـی  انـرژی  بین المللـی  آژانـس  عمومـی 
گفـت: از تمـام كشـورها می خواهـم كـه پروتـكل الحاقـی 
را بـه عنـوان اسـتاندارد جهانـی در زمینـه عـدم اشـاعه 
تسـلیحات هسـته ای بپذيرنـد. ادعـای بازگشـت بايـدن به 
برجـام در حالـی تكرار می شـود كـه او با گذشـت 9 ماه از 
گرفتن قدرت در كاخ سـفید به سیاسـت فشـار حداكثری 
امنیـت  شـورای   2231 قطعنامـه  نقـض  و  قبـل  دولـت 

سـازمان ملـل متحـده ادامـه می دهـد. 
در ادامـه جوسـازی ها علیـه ايـران عبدالعزيـز بن سـلمان، 
كنفرانـس عمومـی  در  عربسـتان سـعودی  انـرژی  وزيـر 

آژانـس بین المللـی انـرژی اتمی به تكرار ادعاهای گذشـته 
دولـت خـود علیـه برنامـه هسـته ای ايـران پرداخت.

عبدالعزيـز بن سـلمان، وزير انرژی عربسـتان سـعودی در 
شـصت و پنجمیـن كنفرانـس سـالیانه آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمـی بـا ادعـای اينكـه دولـت سـعودی بـه دنبال 
منطقه عاری از سـالح هسـته ای اسـت، جمهوری اسالمی 
ايـران را بـه عـدم التـزام بـه قوانیـن بین المللـی در ايـن 
خصـوص متهـم كرد.به نوشـته العربیـه، او مدعی شـد كه 
ايـران در قبـال برنامـه هسـته ای خـود شـفافیت نـدارد و 
بـه قوانیـن و تعهـدات بین المللـی پايبنـد نیسـت و ايـن 
موضـوع عربسـتان سـعودی را نگـران  می كند.عبدالعزيـز 
بـن سـلمان افـزود: »از آژانـس اتمـی می خواهیـم تـا بـر 
اجـرای قوانیـن مربـوط بـه اسـتفاده صلح آمیـز از انـرژی 
سـعودی  عربسـتان  و  كنـد  بیشـتری  تأكیـد  هسـته ای 
خواسـتار التـزام همـه كشـورها بـه معاهـده عـدم اشـاعه 
اسـت.«عبدالعزيز بـن سـلمان در هیـچ يـک از بخش های 
سـخنان خـود اشـاره ای بـه دههـا كالهک هسـته ای رژيم 
صهیونیسـتی بـه عنـوان تنهـا دارنده سـالح هسـته ای در 

غـرب آسـیا نكرد.
در ايـن میـان امـا نخسـت وزيـر اسـبق رژيم اسـرائیل در 

مطلبـی مفصـل بـه پیامدها و داليـل درماندگـی اين رژيم 
و حتـی آمريـكا در برابـر برنامه هسـته ای ايـران پرداخت. 
»ايهـود بـاراک«، نخسـت وزير اسـبق رژيم صهیونیسـتی 
امـروز دوشـنبه در مقالـه ای كـه بـرای روزنامـه »يديعوت 
آحارونـوت« نوشـته، می گويـد ايـن رژيـم برنامـه ای برای 

مقابلـه بـا ايران نـدارد.
روزنامـه  اخیـر  ادعـای  بـه  مقالـه  ايـن  در  بـاراک 
نیويورک تايمـز بـه نقـل از انديشـكده بین المللـی علـوم و 
امنیـت اشـاره كـرد كـه مدعـی شـده بـود ايران يـک ماه 
تـا تولیـد مقدار الزم برای سـاخت سـالح هسـته ای فاصله 
دارد.بـر اسـاس ايـن يادداشـت، توافـق هسـته ای بـا ايران 
»بـا ايـده آل بـودن فاصلـه دارد« و مجبـور كرده اسـت كه 
ايـران بیشـتر اورانیـوم غنی شـده را از اراضی خـود خارج 
كنـد و زمـان گريـز هسـته ای كـه تقريبـاً يـک سـال بود، 
اآلن بـه 30 روز كاهـش يافتـه اسـت.به بـاور بـاراک، در 
مقـام سـنجش و آزمايـش نتايـج ايـن توافق، اين مسـئله 
يـک ورشكسـتی هسـته ای سیاسـتی اسـت كـه بنیامیـن 

نتانیاهـو و دونالـد ترامـپ در برابـر ايـران اتخـاذ كردنـد.
كـه  می كنـد  اذعـان  صهیونیسـت  سـابق  مقـام  ايـن 
خـروج آمريـكا از توافـق هسـته ای بـا ايـران باعـث نشـد 
كـه ايـن كشـور در زيـر تحريم هـا عقـب نشـینی كنـد. 
توالـی  بتوانـد  كـه  داد  را  تـوان  ايـن  تهـران  بـه  ولـی 
درهـم  را  هسـته ای  تأسیسـات  بـر  نظـارت  كیفیـت  و 
 بشـكند و زمـان گريـز هسـته ای را بـه صـورت گسـترده 

و خطرناكی كاهش دهد.
بـاراک در ادامـه درباره احتمـال اقدام مشـترک تل  آويو و 
واشـنگتن علیـه ايران مدعی شـده كـه حكومت اسـرائیل 
اگـر از ارتـش بخواهـد بـه ايـران حملـه ای انجـام دهـد، 
حتمـا ايـن كار را انجـام خواهـد داد. ولی به گفتـه او، اين 
كار پیامدهايـی دارد و مـی تواند ضرر آن بیشـتر از نفع آن 
باشـد. ايـن جوسـازی ها در آسـتانه نشسـت سـازمان ملل 
در حالـی صـورت می گیـرد كه هفتاد و ششـمین نشسـت 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل در نیويـورک در حالـی بـا 
حضـور وزير خارجه كشـورمان برگزار می شـود كه دسـت 
كـم 45 ديـدار دو جانبه برای آقـای امیرعبداللهیان برنامه 
ريـزی شـده اسـت.در روز هـای گذشـته گمانـه زنی هايـی 
دربـاره احتمـال ديـدار مقامات ايـران و آمريكا در حاشـیه 
آقـای  كـه  بـود  مطـرح  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 
خطیـب زاده اعـالم كـرده »چنیـن برنامـه ای در دسـتور 

كار نیسـت«.
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 راديو بین المللی چین از رســانه های دولتی اين كشور 
در گزارشی با عنوان »شرايط برد - برد عضويت ايران در 
ســازمان شانگهای« به مزايای پیوستن ايران به سازمان 
پرداخت و نوشــت عضويت در اين سازمان يک پیروزی 

بزرگ برای ديپلماسی ايران محسوب می شود
 در بخشــی از اين گزارش كه روز دوشنبه منتشر شد، 
آمده اســت: ســازمان همكاری شــانگهای به مناسبت 
بیستمین سالگرد تاسیس خود، بار ديگر حلقه دوستانش 
را گسترش داد و به يكی از كانون های توجه رسانه های 
بین المللی در روزهای اخیر تبديل شــد.مزايای ملحق 
شدن ايران به سازمان همكاری شانگهای واضح و روشن 
اســت. ايران مدت هاست كه يک استراتژی ديپلماتیک 
را با نگاه به شــرق تدوين كرده اســت امــا اجرای اين 
اســتراتژی به داليل مختلف ايده آل نیست. بعد از روی 
كار آمدن »ابراهیم رئیســی« رئیس جمهوری اسالمی 
ايران، دولت اين كشــور بار ديگر سیاست خارجی خود 
با محوريت آســیا را تائید كرد. از ابتدای دوره رياســت 
رئیســی، اخبار خوبــی در ارتباط با عضويــت ايران در 
ســازمان همكاری شانگهای منتشر شــده است؛ بدون 
شک عضويت در اين ســازمان يک پیروزی عظیم برای 

ديپلماسی ايران محسوب می شود.
ســازمان همكاری شانگهای يكی از معدود سازمان های 
بین المللی است كه می تواند در برابر سیاست يكجانبه 
آمريكا مقاومت كند؛ ملحق شدن به اين سازمان، فرصت 
فــوق العاده ای برای ايران فراهم می آورد تا تحريم ها و 
محاصره آمريكا را بشــكند و تعامالت بین المللی خوب 
خود را توســعه بخشد.كشورهای عضو سازمان همكاری 
شانگهای شــامل بزرگ ترين تولید كننده ها و مصرف 
كننده های انرژی هستند كه حدود يک چهارم مساحت 
جهان و حدود نیمی از جمعیت دنیا را به خود اختصاص 

داده انــد. اين كشــورهای عضو پتانســیل عظیمی در 
برقراری موازنه قــدرت در جهان چند قطبی دارند، اگر 
ايــران به عنوان يكی از صادر كنندگان عمده نفت و گاز 
طبیعی، عضو ســازمان همكاری شانگهای شود، در اين 
صورت يک بــازار ثابت و قابل اعتماد صادرات انرژی در 

اين سازمان پیدا خواهد كرد.
از ســوی ديگر، مشــاركت ايران نفوذ سازمان همكاری 
شــانگهای را تقويت می كند. اين سازمان يک سازمان 
آزاد منطقه ای محسوب می شود كه پیشتر روی مقابله 
با تروريسم متمركز بوده است و در حال حاضر محتوايی 
غنی تر دارد كه شامل همكاری های اقتصادی و سیاسی 
نیز می شــود امــا وظیفه اصلی اين ســازمان همچنان 
مبارزه با تروريسم است. ايران به عنوان يک كشور مهم 
در خاورمیانه نقشــی حیاتی در حفظ امنیت منطقه ای 

ايفا می كند.
»هوا لی مین«  ســفیر ســابق چین در ايران بر اين باور 
اســت كه تغییر ناگهانی شــرايط در افغانستان، پروسه 
معرفی ايران در فهرست كشورهای عضو سازمان همكاری 
شــانگهای را تسريع كرده است و بیشتر كشورهای عضو 
اين ســازمان به ضرورت موضوع مقابله با تروريسم واقف 
هستند و مشاركت ايران در اين سازمان می تواند قدرت 
ضد تروريســم آن را تقويت كند.»لی گوفو« كارشناس 
مسائل خاورمیانه در چین نیز می گويد كه وضعیت فعلی 
حاكم در افغانســتان باعث ايجاد بالتكلیفی های زيادی 
درباره امنیت منطقه ای شــده است و در اين بین، ايران 
به عنوان يک كشــور مهم منطقه و همسايه افغانستان و 
كشوری كه نفوذ مهمی در تحول شرايط افغانستان دارد، 
با ملحق شدن به سازمان همكاری شانگهای نقش مهمی 
در تقويت همكاری های ضد تروريسم و امنیت منطقه ای 

ايفا خواهد كرد.  ایرنا

شرایط برد - برد عضویت ایران در سازمان شانگهای

در آستانه دیدار وزرای خارجه ایران و انگلیس آشکار شد:

تکرار خواسته های بی منطق »راب« توسط »تراس«

سخنگوی وزارت خارجه آمريكا در اظهارنظری مداخله 
جويانه نســبت به خطِر اقدامات دولت لبنان در واردات 

سوخت از جمهوری اسالمی ايران هشدار داد.
 يک ســخنگوی وزارت خارجه آمريــكا در اظهارنظری 
مداخله جويانه مدعی شــد كه واردات ســوخت از ايران 
به نفِع لبنان نخواهد بود!»جرالدين گريفیت« سخنگوی 
منطقه ای وزارت خارجه آمريكا در گفتگو با يک رســانه 
لبنانــی با ادعای اينكه اقدام لبنان در واردات ســوخت 
از ايــران می تواند برای اين كشــور خطرآفرين باشــد، 
اظهار داشــت كه اين واردات سوخت »حزب اهلل لبنان 
را در آســتانه تحريــم قــرار داده اســت«.گريفیت در 
پاســخ به پرســش مجری راديو صدای بیروت مبنی بر 
اينكه آيا احتمال اعمــال تحريم های جديد علیه لبنان 
وجود دارد يا خیر، مدعی شــد: »تحريــم های آمريكا 
شامل كشورهايی می شــود كه با طرف های بین المللی 
تحت تحريم واشــنگتن مانند ايــران همكاری و تعامل 
می كنند. كاماًل واضح اســت كه حزب اهلل هم با اقدامات 
 خــود لبنان را بــه دايــره تحريم های ايــاالت متحده 

وارد می كند«.
ايــن ادعاها در حالی مطرح می شــود كه »محمد رعد« 
رئیس فراكســیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان 
اعالم كرد، حزب اهلل آنچه را كه از واردات سوخت ايران 
به لبنان برای دفاع از عزت و كرامت و رِد ذاللت و تحقیر 
لبنانی هــا و همچنین دفــاع از حاكمیت و تصمیم ملی 
كشور می خواست، محقق كرد.محمد رعد در ادامه اظهار 
داشت، ما هنوز بین دو رويكرد در لبنان قرار داديم: يک 
رويكردی كه می خواهد لبنان را به آغوش پروژه حمايت 
از تروريسم و عادی سازی با دشمن صهیونیستی بكشاند 
و رويكرد بعدی كه در تقابل با تروريسم و عادی سازی با 
دشمن است و همانگونه كه می بینیم پیروزی قطعاً برای 

ما خواهد بود.وی درباره تشــكیل دولت در لبنان اظهار 
داشــت، ما امیدواريم كه دولت مسئولیت خود را برای 
جلوگیری از فروپاشــی و شروع انجام اقدامات اصالحی 

بر عهده بگیرد.
همچنین يک نماينده لبنانی وابســته به حزب »القوات 
اللبنانیــه« )نزديک به ســعودی و آمريكا( ضمن مطرح 
كردن اين ســوال كه چرا كشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس برای لبنان ســوخت نفرستادند، گفت، دوست در 
زمان سختی ها شناخته می شــود و ايران دوست لبنان 
است.»ســزار معلوف« نماينده لبنانی وابســته به حزب 
»القوات اللبنانیه« )نزديک به ســعودی و آمريكا( گفت، 
از منطق اخالقی و انســانی و برای كاســتن از رنج ملت 

لبنان از سوخت ايرانی استقبال می كند.
بر اســاس گزارش »النشــره«، وی در ســواالتی افزود، 
كشورهای حاشــیه خلیج فارس در لبنان كجا هستند؟ 
آيا آنها نمی توانســتند برای لبنان نفت بفرســتند؟ آيا 
كسی مانع آنها شده بود؟ آيا در اين صورت لبنان تحريم 
می شد؟ دوست در هنگام ســختی ها شناخته می شود.

معلوف تأكید كرد: چــه جايگزنی وجود دارد تا به نفت 
ايران نه بگويم. ترازوی من كرامت ملت لبنان اســت... . 
ايران دشــمن لبنان نیست. ما در ايران سفارت داريم و 
ايران در لبنان ســفارت دارد. در حالی كه اسرائیل تنها 
دشــمن لبنان است هیچ كسی حق ندارد كه بگويد چه 

كسی دوست و چه كسی دشمن لبنان است.
وی ادامه داد، ملت لبنان در حال احتضار است و سوخت 
ايران به تمام ملت لبنان داده می شــود و همه لبنانی ها 
بايد از كسی كه اين سوخت را به لبنان رسانده، قدردانی 
كنند.معلوف درباره روابط خود به حزب القوات نیز گفت، 
هیچ كســی نمی تواند وی از اين حزب و اين حزب را از 

وی دور كند.

خشم آمریکایی ها از شکسته شدن تحریم لبنان توسط ایران

رئیس ســازمان انــرژی اتمی در شــصت و پنجمین كنفرانــس عمومی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از آژانس خواســت كه از سیاســی كار بپرهیزد و تصريح 
كرد: زمان آن فرا رســیده كه آمريكا سیاســت های غلط خــود را اصالح كرده 
 و در ابتــدا همه تحريم هــا را به شــیوه ای عملی، موثر و قابل راســتی آزمايی 

لغو كند.
محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ديروزدر شصت 
و پنجمیــن كنفرانس عمومی آژانس بین المللی انــرژی اتمی حضور يافت و به 
ايراد سخنرانی پرداخت.معاون رئیس جمهور خاطرنشان كرد: برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( كه با هدف رفع موانع پیشرفت توسط جمهوری اسالمی ايران 
توافق شــد يک نمونه بارز از حسن نیت جمهوری اسالمی ايران است كه اياالت 
متحــده آمريكا با بی توجهی كامل نه تنها به آن عمل نكرد، بلكه با به كارگیری 
سیاست های يكجانبه گرايی مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل را نقض كرد و از آن خارج شــد. سیاست به اصطالح »فشار حداكثری« نیز 
به شكســت انجامید و دولت آمريكا راهی ندارد به غیــر از اينكه اعتیاد خود به 

تحريم های يكجانبه را ترک كند و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
وی در ادامه گفت:  در اين زمینه، تنها پس از حدود دو ســال و نیم از گســترش 
مداوم تحريم های فراگیر اقتصادی توســط ايــاالت متحده و عدم انجام اقدامات 

عملی از ســوی ســه كشــور اروپايی و اتحاديه در اجرای تعهدات خود، مجلس 
شــورای اسالمی ايران در دوم دسامبر 2020 قانونی را تصويب كرد كه بر اساس 
آن، دولت موظف شــد در صورت تداوم عدم پايبندی مشاركت كنندگان توافق 
ظــرف دو ماه پس از الزم االجرا شــدن قانون اجرای كلیه فعالیت های راســتی 
آزمايی و نظارت فراتر از موافقتنامه جامع پادمان در ايران را متوقف كند. اسالمی 
اضافه كرد: اكنون زمان آن فرا رســیده كه اياالت متحده سیاست های غلط خود 
را اصالح كرده و در ابتدا همه تحريم ها را به شــیوه ای عملی، موثر و قابل راستی 

آزمايی لغو كند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی اضافه كرد: ايران همواره بــا آژانس همكاری كرده 
است، در عین حال الزم است كه آژانس بین المللی انرژی اتمی از سیاسی كاری 
بپرهیزد و اســتقالل، بی طرفی و حرفه ای بودن خود را حفظ كند.اسالمی يادآور 
شد: متأسفانه بی عملی سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخورد 

با اقدامات تروريستی علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای، متجاوزان را تشويق به 
ادامه و حتی نقض اساســی ترين و بنیادی ترين اصول حقوق بین الملل و منشور 

سازمان ملل متحد كرده است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی در ادامه ســخنرانی خود ادامه داد: ايران به عنوان 
مبتكر ايجاد منطقه عاری از سالح هسته ای در خاورمیانه از سال 19۷4، نگرانی 
جدی خود را از برنامه هسته ای مخفی نظامی رژيم صهیونیستی بیان می دارد.در 
همین حال مديركل آژانس اتمی در شصت وپنجمین نشست ساالنه آژانس ضمن 
ابراز امیدواری درخصوص رسیدگی به مسائل فوری حول برنامه هسته ای ايران، 

گفت برای اطمینان دادن به جهان در اين مورد تالش می كنند.
»رافائل گروســی« مدير كل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به حل مسائل 
اضطراری درخصوص برنامه هســته ای ايران ابراز امیدواری كرد.گروسی كه طی 
نطق آغازين شصت وپنجمین نشست ساالنه آژانس اتمی در وين صحبت می كرد، 
گفت: »امیدواريم به مسائل فوری مربوط به برنامه هسته ای ايران بپردازيم. تالش 
می كنیم تا به جهان تضمین دهیم كه هیچ نگرانی در مورد برنامه هسته ای ايران 
وجود ندارد«.وی همچنین افزود: »ما راه را برای تالش های ديپلماتیک بیشــتر 
مورد نیاز برای دســتیابی به وضعیت رضايت بخش درخصوص برنامه هســته ای 

ايران هموار می كنیم«.

 رئیس سازمان انرژی اتمی 
در شصت و پنجمین کنفرانس آژانس تاکید کرد 

هشدار ایران به آژانس و آمریکا 


