
 
ش��بکه تلویزیونی سی ان ان به دنبال اقدام روز گذشته ایران در کاهش 
برخ��ی تعهدات خود در برجام در قبال عدم پایبندی طرف های اروپایی 
امض��ا کننده این توافق بین المللی، به نقل از خبرنگار خود گزارش داد: این یک اقدام مهم 

از جانب ایران محسوب می شود.
این ش��بکه تلویزیونی آمریکایی از خبرنگار خود در تهران پرس��ید، سرانجام این کار به کجا 
خواه��د انجامید؟وی در پاس��خ گفت: این ی��ک اقدام مهم از جانب ایران ب��ود، ایران گفته 
اس��ت که از میزان غنی س��ازی ۳.۶۷ درصد عبور می کند و برخی گفته ها از تولید اورانیوم 
ب��ا خلوص پنج درصد حکایت دارند. وی افزود: این میزان از خلوص اورانیوم همچنان برای 
کاربردهای غیر نظامی است و برای ساخت بمب هسته ای شما خلوص ۹۰ درصدی اورانیوم 
را نی��از دارید ک��ه ایران تا این مرحله فاصله بس��یاری دارد.خبرنگار این ش��بکه تلویزیونی 
آمریکایی درادامه گفت: س��وال مهم این است که چرا ایران این کار را انجام می دهد؛ ایران 
می گوید که توافق هس��ته ای را داریم که بطور کامل به آن پایبند بوده اما تاکنون هیچ نفع 
اقتصادی از آن نبرده است و تحریم ها برداشته نشده بلکه از جانب آمریکا تحریم های سخت 
و سنگینی اعمال شده است و آنها از اروپا می خواهند تا مکانیزمی برای دور زدن تحریم های 
آمری��کا فراه��م کنند. وی ادامه داد: اروپایی ها می گویند ک��ه درحال کار کردن بر روی این 
مکانیزم هستند و بخشی از آن عملیاتی شده و این مساله زمان بر بوده اما صبر ایران لبریز 
ش��ده اس��ت. این خبرنگار گفت: اکنون چیزی که تنها ش��اهد آن هستیم افزایش تنش در 
منطقه اس��ت.مهلت ۶۰ روزه جمهوری اسالمی ایران به طرف های حاضر در برجام - دیروز 
)یکش��نبه ۱۶ تیرماه ۹۸( به پایان رس��ید و اقدام تازه ایران در کاس��تن از تعهدات برجامی 
اعالم ش��د. س��ید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست خبری گفت: 
امروز در پایان زمان شصت روزه، گام نخست کاهش تعهدات برجامی برداشته شد و به طور 

رسمی از مرز ۳.۶۷ درصد اورانیوم غنی شده عبور می کنیم.  تسنیم

 

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: اگر 
آمریکایی ها خواهان بازگشت به برجام هستند 
الزمه اش این اس��ت که حتما و فورا دس��ت از جنگ و فشار و 
تروریس��م اقتصادی علیه ملت ایران بردارند و تعهداتش��ان را 
اج��را کنند و اگر می خواهند در کمیس��یون مش��ترک برجام 

گوشه ای بنشینند.
سید عباس موس��وی در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر 
اینکه  چرا با وجود سیاس��ت جمهوری اس��المی ایران درباره 
مذاک��ره با آمریکا اما آقای عراقچی ش��رط حض��ور آمریکا در 
مذاک��رات ۱+4را لغو تحریم ها اعالم می کند، گفت: مذاکره به 
آن معنای��ی که فکر می کنید و برخی مطرح می کنند نیس��ت 
مذاکرات ما در چارچوب برجام ادامه داش��ته اس��ت و بیشتر 
برای نحوه اجرای برجام و موضوع جدیدی نیست که بخواهیم 
درباره برجام صحبت کنیم. برجام پرونده ای اس��ت که خاتمه 
یافته اس��ت و کلمه ای به آن اضافه و کم نمی شود و هر کسی 

بخواهد اجرا کند همین برجام فعلی است.
موس��وی ادام��ه داد: از اینک��ه دولت ها با حس��ن نیت تالش 
می کنن��د ایران ب��ه تعهداتش عمل کن��د قدردانی می کنیم، 
ول��ی این کار را باید زودتر با کش��ورهایی که از تعهداتش��ان 
تخلف کردند صورت می دادند، زمان��ی آمریکا از برجام خارج 
ش��د می توانس��تند اعتراض کنند و جلوی ای��ن کار را بگیرند 
و زمانی ایران اعالم کرد می خواهد از حق خود اس��تفاده کند 
در جلسات و با بیانیه های محکمی که دادند از ایران خواهش 
کردند ایران در برجام بماند و ۱۱ تعهد متقبل شدند بنابراین 

اگر مذاکره ای است در خصوص اجرای تعهدات آنهاست.
وی افزود: اگر آمریکایی ها خواهان بازگش��ت به برجام هستند 
الزمه اش این اس��ت که حتما و فورا دس��ت از جنگ و فش��ار 
و تروریس��م اقتصادی علیه ملت ایران بردارند و تعهداتش��ان 
را اجرا کنند و اگر می خواهند در کمیس��یون مشترک برجام 

گوشه ای بنشینند.
موس��وی در خصوص ادع��ای دفتر امائول ماک��رون مبنی بر 
توافق با حسن روحانی برای از سرگیری مذاکرات هسته ای در 

24تیرماه  ابراز بی اطالعی کرد و گفت: ما اطالعی نداریم.
وی درباره نفتکش ایرانی در عربستان گفت: برای آن نفتکش 
مشکل فنی ایجاد ش��ده بود که درخواست کمک کردند و به 
یکی از بنادر نزدیک عربس��تان بردند، یک کار فنی و حقوقی 
دارد و وزارت نفت پیگیر آن است و امیدواریم هر چه سریعتر 

بعد از تعمیر و کارهای روتین به مسیر خود ادامه دهد.
موس��وی درباره نفتکش حامل نفت ایران که توس��ط نیروی 
دریایی انگلیس توقیف شد نیز عنوان کرد: اقدامات سیاسی و 
حقوقی ما به جد در حال پیگیری است. دو بار سفیر انگلیس 
را خواس��تی، با برخی دیپلمات های اروپایی مشورت کردیم و 
هرگونه اس��ناد و مدارک را به دوس��تانی که قضیه را پیگیری 
حقوقی می کنند ارائه دادیم و وکیلی هم در این زمینه گرفته 
ش��ده اس��ت. خارجه بیان کرد: ایران ح��ق دارد به بی عملی 
اروپایی ها واکنش نش��ان ده��د و واکنش آن منطقی، حقوقی 
و براس��اس بندهای 2۶ و ۳۶ است و آنها را در جایگاهی نمی 
دانی��م که ب��ا توجه به بی تعه��دی آنها بخواهند اب��راز نگرانی 
کنند. اگر می خواس��تند باید پیش از این اقدامات ابراز نگرانی 

می کردند و جلوی اقدامات آمریکا را بگیرند.
موسوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه االن عمل به تعهدات 

ب��ا توجه به خ��روج آمریکا از برج��ام و بدعهدی ه��ای اروپا، 
متناسب است؟ بیان کرد: ما اقدام تقابلی و کاهشی خود را در 
برجام شروع کردیم و اعالم کردیم بین حقوق و تکالیف ایران 
در برجام با خروج آمریکا از برجام و بی عملی سایر طرف های 
باقیمانده به ویژه اروپایی ها، تناس��بی وجود ندارد و تصمیم ما 
براس��اس تصمیم کلیت نظام و براس��اس منافع و امنیت ملی 
و چارچ��وب های نظ��ام انجام می ش��ود و وزارت خارجه تابع 

نظرات نظام است. 
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره درصد غنی 
س��ازی عنوان کرد: ما براس��اس نیازمان اقدام به غنی سازی 

می کنیم. 
موس��وی در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر حضور گروهی 
از طالب��ان در ای��ران و اینکه به نظر می رس��د نقش ایران در 
مذاکرات صلح در افغانس��تان کمرنگ شده است، خاطرنشان 
کرد: ایران یک بازیگر فعال و مهم در منطقه اس��ت که دنبال 
صلح و ثبات در منطقه اس��ت که یکی از مهمترین کانون های 
بی ثباتی می تواند افغانس��تان باشد که داعش را به آنجا کوچ 

دادند و یک خطر منطقه ای و بین المللی برای همه ماست. 
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ایران هم با دولت افغانستان 
و هم گروه هایی که می توانند در آینده به صلح، ثبات، امنیت و 

رفاه در افغانستان کمک کنند، در ارتباط است.
وی ب��ه گروه ها و مقامات��ی که فعال با گروه ه��ای مختلف در 
افغانس��تان مذاکره می کنند هش��دار داد و گفت: الزم اس��ت 
سابقه آنها را ببینند که چقدر در راستای صلح افغانستان بوده 
و چقدر باعث ش��ده اند افغانستان منطقه ای بی ثبات و ناامن 
ش��ود. هر کس فعال است الزاما حس��ن نیت ندارد و ایران به 
عنوان کشور دوست و برادر با حسن نیت و تمام توان در کنار 

دولت و ملت افغانستان است.
گام سوم ایران محکم تر و قاطع تر خواهد بود

موسوی همچنین در پاسخ به سوالی بیان کرد: گام سوم را بعد 
از ۶۰ روز برمی داریم و هنوز هم در حال بررس��ی هس��تیم و 

اگر کشورهای باقیمانده به ویژه اروپایی ها به تعهداتشان عمل 
جدی نکنند و گفتار درمانی باشد، گام سوم ایران محکم تر و 

قاطع تر خواهد بود.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
حضور آمریکا در خلیج فارس تأکید کرد: مسئول حفظ امنیت 
کش��تیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس، جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت و این جا منطقه و خلیج ماست و براساس وظیفه 
قانونی خود امنیت این منطقه را تضمین می کنیم و کشورهایی 
که هزاران کیلومت��ر آن طرفتر ادعا می کنند امنیت منطقه و 

کشتیرانی را تضمین کنند، حرف اضافی است.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان درباره وضعیت شیخ زکزاکی 
رهبر شیعیان نیجریه گفت: ایران از ابتدای تضییقاتی که برای 
ایشان ایجاد شد پیگیر موضوع بوده هم از راه های دیپلماتیک 
و سیاسی و هر چه در توان بود انجام شده است و اخیرا کاردار 
سفارت نیجریه به وزارت خارجه آمد و مراتب نگرانی ایران به 
وی ابالغ ش��د و ایش��ان توضیحاتی داد و قرار شد نگرانی های 

ما را منتقل کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره سفر مشاور دیپلماتیک ماکرون 
به ایران و اینکه آیا می توان به آنها اعتماد کرد؟ گفت: ما امید 
و اعتماد به کس��ی و کش��وری نداریم، ولی باب دیپلماسی باز 
اس��ت و ما براس��اس نامه رئیس جمهور به س��ران کشورهای 
باقیمانده در برجام و بیانیه شورای عالی امنیت ملی، گام یهای 
خود را بر می داریم و اگر آنها نگران زنده ماندن برجام هستند، 
می توانند با اقدامات عملی، نه اینکه س��فر برای سفر و نه سفر 

برای عکس گرفتن و تبلیغ کردن، بخواهند بیایند.
موسوی همچنین خاطرنشان کرد: گام بعدی ما در چارچوب 
حقوقی است که بندهای 2۶ و ۳۶ برجام به ما داده است مگر 
اینکه در این  بین برخی از کش��ورها بخواهند اقدامات عجیب 
و غریب��ی کنند و در آن صورت ما منتظر گام س��وم نخواهیم 
مان��د و گام نهایی را برخواهیم داش��ت که بعدا اعالم م  کنیم. 
ایران سناریوهای مختلف را بررسی کرده است و اعالم کردیم 

هر وقت قانع ش��دیم که اقداماتی که صورت می گیرد اعم از 
دیپلماتیک و اقتصادی آن اقداماتی اس��ت که به خواسته های 
ملت ایران نزدیک باشد، آن اقدامات و گام ای ما قابل بازگشت 

است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه در پیش بینی نشس��ت اضطراری 
ش��ورای حکام آژانس گفت: درخواست آمریکا به عنوان ناقض 
توافق و قطعنامه ش��ورای امنیت و پش��ت پا زدن به آن اقدام 
عجیبی اس��ت. اگر چنین اتفاقی بیفتد ای��ران مدعی خواهد 
ش��د و از آن فرصت استفاده خواهد کرد و تمام بدعهدی ها و 
نقض عهدها و شرایطی را که به اینجا کشانده را بیان و مدعی 
آمریکا و اتحادیه اروپا و کس��انی که نتوانستند به تعهداتشان 

عمل کنند خواهد شد.
وی درب��اره تصمیم نخس��ت وزیر ع��راق برای ادغام حش��د 
الش��عبی با نیروه��ای ارتش ع��راق گفت: ادغام ب��ه آن معنا 
نیس��ت، سازماندهی مجدد اس��ت و این تصمیم داخلی عراق 
اس��ت و ایران هم ب��رای دولت عراق و ه��م نیروهای مردمی 
و نیروهای مس��لح عراق که در این مدت خالصانه و شجاعانه 
در مقابل تروریس��م ایستادگی کردند و تا حدود زیادی آنها را 
شکس��ت داده و از خاکش��ان بیرون کردند، احترام قائل است. 
ما به تصمیماتی که در عراق توسط مقامات این کشور گرفته 

می شود احترام می گذاریم.
سخنگوی وزارت خارجه برجام را دارای ابعاد مختلف سیاسی، 
اقتص��ادی و امنیتی خواند که بع��د از مذاکرات نفس گیر دو 
ساله و با پیشینه قبل به نتیجه رسید و آثار و تبعات مثبت آن 

در جامعه ما، منطقه و جهان غیرقابل انکار است.
وی افزود: اینکه االن اعالم کنیم آمریکا خارج ش��ده و بقیه به 
تعهداتشان عمل نمی کنند و برجام ضعف داشته نتیجه گیری 
درس��تی نیس��ت. ایران برجام را یک دس��تاورد مهم و بزرگ 
ب��رای ملت ای��ران، صلح و ثبات و امنی��ت در منطقه و جهان 
می داند و هنوز معتقد است این برجام با این وضعیت می تواند 

پاسخگوی خیلی از نیازها باشد. 
اگر عوامل گاندو به ما می گفتند اسناد را به آنها می دادیم

این دیپلمات ارشد کشورمان در  پاسخ به سوالی درباره پخش 
س��ریال گاندو و اینکه هدف آن دولت و وزارت خارجه اس��ت 
و ای��ن وزارتخان��ه را ارگان خنثی می دان��د و واکنش وزارت 
خارجه در این خصوص چیس��ت؟ گفت: عجیب اس��ت. آنچه 
درب��اره وزارت خارجه و ش��خص وزیر و هم��کاران ما در این 
سریال نشان داده می ش��ود خیلی با واقعیت منطبق نیست، 

هر چند ادعا کردند داستانشان واقعی است.
وی بیان کرد: اس��ناد مکاتبات و مذاک��رات وزارت خارجه در 
داخل و خارج کشور موجود است و اگر به ما می گفتند اسناد 
را به آنها می دادیم که کمی فیلمشان واقعی تر باشد. فیلم به 
لح��اظ جلوه های هنری فیلم بدی نیس��ت، و من هم نگاه می 

کنم ولی ای کاش تقوا در آن رعایت می شد.
موسوی خاطرنشان کرد: اینکه آقای ظریف گفت من کال وقت 
نگاه کردن تلویزیون ندارم منظورشان صدا و سیما نبود. ایشان 
گفتند م��ن کال وقت نگاه کردن تلویزیون ن��دارم و در منزل 
تلویزیون روش��ن نمی کنم، ایش��ان از 4 صبح پا می ش��وند و 
عبادت و کارهای شخصی و خواندن اخبار دنیا و ساعت ۶:۳۰ 
و هفت س��ر کار می آیند و تا ۹ و ۱۰ ش��ب س��ر کار هستند 
و وقت��ی منزل هس��تند ما می دانیم ایش��ان وقت نگاه کردن 
تلویزیون ندارد، نه تلویزیون هایی که از خانه همسایه می شود 
گرفت و نه تلویزیون منزل خودش��ان. ایش��ان باید وقتشان را 

صرف کارهای مهم تری کنند.
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ابراز نگرانی ژاپن  از گام دوم ایران 
ژاپن ضمن ابراز نگرانی از گام دوم ایران برای کاستن 
از تعه��دات برجام��ی از تهران درخواس��ت کرد که از 

اقداماتی که به برجام ضربه می زند، خودداری کند.
در حالی که اقدامات ضدایرانی واشنگتن و تحریم های 
این کش��ور علیه مردم ایران ادامه دارد، یاسوتوش��ی 
نیش��یمورا معاون رئی��س وزرای کابین��ه ژاپن ضمن 
ابراز نگرانی از گام دوم ایران برای کاس��تن از تعهدات 
برجامی، از ایران خواس��ت با وجود خ��روج آمریکا از 

توافق هسته ای، همچنان به این توافق پایبند بماند.
وی در ی��ک کنفرانس خبری گفت: م��ا عمیقاً درباره 
بیانیه روز یکش��نبه ایران نگرانیم. ما به شدت به ایران 
توصیه می کنیم تا به توافق هس��ته ای پایبند باش��د، 
بالفاصل��ه به تعهدات خود بازگ��ردد و از گام هایی که 

به این توافق ضربه می زند، دوری کند.
مع��اون رئیس وزرای کابینه و س��خنگوی دولت ژاپن 
همچنی��ن به تنش ه��ای اخیر در منطقه غرب آس��یا 
اش��اره کرد و گفت: ژاپن با همکاری کشورهای دیگر 
همچنان در تس��هیل تنش ها و ثبات بخشی به اوضاع 
خاورمیان��ه ایفای نقش می کند. م��ا معتقدیم که این 

موضوع باید از طریق گفت وگو رفع شود.
باشگاه خبرنگاران 

هیچ منطقی پشت توقیف نفتکش 
حامل نفت ایران نیست

نخس��ت وزیر پیشین سوئد با انتقاد از توقیف نفتکش 
حام��ل نفت ایران گفت که ایران عض��و اتحادیه اروپا 
نیس��ت و انگلیس نمی تواند با منطق تحریم های اروپا 

علیه سوریه این نفتکش را توقیف کند.
کارل بیلت نوش��ت: منطق توقیف نفتکش��ی که عازم 
سوریه بود مرا قانع نمیکند. آنها به تحریمهای اتحادیه 
اروپا ارجاع میدهند اما ایران عضو اتحادیه اروپا نیست 
و اروپا اص��وال نمی تواند تحریم های خود را به دیگران 
تحمیل کند. این دقیقا همان کاری اس��ت که آمریکا 

می کند.
اشاره نخس��ت وزیر پیشین سوئد به اعمال غیرقانونی 
تحریم های فراس��رزمینی توس��ط ایاالت متحده طی 

چند دهه گذشته به ویژه علیه ایران است. 
وزارت خارجه روسیه نیز از توقیف این نفتکشبه بهانه 
تحریمه��ای اتحادیه اروپا علیه س��وریه ابراز تعجب و 

شگفتی کرده بود. فارس

 

انگلیس خسارت توقیف نفتکش 
ایران راپرداخت کند

معاون حقوقی سابق رئیس جمهور گفت: به دلیل تأخیر 
انتقال محموله نفتی خس��ارت های مالی به ایران وارد 
ش��ده که براساس ماده ۳۶ باید پرداخت خسارت های 
الزم به ایران و کش��ورهای مربوطه انجام ش��ود.الهام 
امین زاده در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توس��ط 
انگلیس، گفت: حدود 2 میلیون بش��که نفت و یا ۳۰۰ 
هزار تن نفت ایران در تنگه جبل الطارق توقیف شده 
اس��ت، این تنگه منطق��ه ای در جنوب اس��پانیا )بین 
اس��پانیا و مراکش( اس��ت که در سال ۱۷۰4 میالدی 
انگلیس آنجا را اش��غال می کند و همچنان این منطقه 
را ح��ق خود می دانند اما اس��پانیا ادع��ای انگلیس بر 
س��رزمین خود را به رسمیت نشناخته است؛ از این رو 

مناقشاتی در خصوص جبل الطارق وجود دارد.
وی اضاف��ه کرد: یکی از مقامات اس��پانیا اعالم کرد به 
دستور آمریکایی ها، انگلیس در منطقه تحت نفوذ آنها 
مداخله ک��رد و تفنگداران دریایی آنها با هلیکوپتر در 
نفتکش ایرانی پیاده ش��دند؛ این اقدام برای کش��وری 
که در ایران س��فیر دارد خصمانه بود، ضمن آنکه این 
نوع حرکت در رابطه با دو کش��وری که س��فیر دارند 

انجام نمی شود.
مردم کش��ورهای مقص��د و مبدا در موض��وع توقیف 
نفتکش ایرانی از درآمدهای نفتی منتفع می شدند اما 
ب��ا اقدام انگلیس، این ملت ها آس��یب دیدند و حرکت 
انگلیس نقض حقوق بشر ملت ها است معاون حقوقی 
س��ابق رئیس جمهور به تبیین اقداماتی که انگلیس با 
این حرکت خود علیه نفتکش ایران انجام داد پرداخت 
و اظهار داش��ت: انگلیس��ی ها در ام��ور تجاری و نفتی 
ای��ران مداخله کرده اند و به عب��ارت دیگر اختالل در 
تج��ارت نفت ایران انجام داده اس��ت، از س��وی دیگر 
مردم کش��ور مقصد و مبدا از درآمدهای نفتی منتفع 
می شدند اما با اقدام انگلیس، این ملت ها آسیب دیدند 

و حرکت انگلیس نقض حقوق بشر ملت ها است.
امی��ن زاده با بیان اینکه وزارت ام��ور خارجه، توقیف 
نفتک��ش ایران��ی را راهزن��ی دریایی دانس��ت و حتی 
بس��یاری از حقوق دانان اقدام انگلیس به بهانه اعمال 
تحریم ه��ای یک جانبه خود یا اتحادیه اروپا را راهزنی 
دریای��ی می دانند، می گوید: ت��ا زمانی که قطعنامه ای 
نباشد و جرمی از کش��وری صورت نگرفته باشد هیچ 
کش��وری حق چنی��ن نفوذ و مداخل��ه ای در خصوص 
تجارت نفت دریایی کشور دیگری را ندارد.  مهر 

اخبار گفتگو

 اجرای با آرامش برجام از سوی ایران آمریکا را راضی نمی کرد
مقام دومای روسیه گفت: به رغم اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب برجام، 
آمری��کا عالوه بر خروج از توافق هس��ته ای، دائماً به تحری��کات خود علیه ایران 
ادام��ه داد و طرف های اروپایی هم به تعهدات خوی��ش عمل نکردند تا باالخره 
صبر مقامات تهران لبریز شد. لئونید اسلوتسکی ابراز عقیده کرد که آمریکا مایل 

نبود با اجرای با آرامش توافقنامه هس��ته ای از سوی مقامات تهران کنار بیاید، به 
همی��ن دلیل دائماً اقدامات تحریک آمیزی علیه ای��ران انجام داد تا باالخره وضعیت 

کنون��ی پیش آمده اس��ت. این مقام بلندپایه پارلمانی گفت: اع��الم مقامات ایران درباره 
ازسرگیری غنی سازی اورانیوم باالتر از سطح تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( که ۳.۶۷ درصد اس��ت، نتیجه مس��تقیم خروج آمریکا از توافق هسته ای و عدم 
اجرای تعهدات از س��وی کش��ورهای اروپایی در زمینه ی مکانیسم مالی اینستکس برای 

دور زدن تحریم های آمریکا علیه تهران است. تسنیم 

درخواست چین پس از گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران
وزارت خارجه چین با ابراز تاسف از تصمیم ایران برای افزایش حجم غنی سازی 
اورانیوم به سطح باالتری نسبت به میزان تعیین شده در توافق هسته ای 2۰۱5 

بار دیگر بر حل این مسئله از طریق دیپلماتیک تاکید کرد.
گنگ ش��وانگ سخنگوی وزارت خارجه چین ، گفت که چین از تمام طرف های 

حاضر خواستار خویشتن داری است. اسوتوشی نیشیمورا، معاون سخنگوی دولت 
ژاپن نیز از ایران خواس��ت تا به توافق هسته ای امضاء شده با قدرتهای جهانی پایبند 

بماند. نیش��یمورا نسبت به خبر روز گذش��ته مبنی بر گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران و افزایش س��طح غنی س��ازی اورانیوم واکنش نش��ان داد. او گف��ت ژاپن از ایران 
می خواهد که س��ریعا به تعهدات خود در این توافق بازگش��ته و از اقدامات بیش��تر برای 
زیرس��وال بردن آن امتناع کند. گفتنی اس��ت؛ اروپا هنوز هیچ کدام از تعهدات برجامی 

خود را اجرا نکرده است.  مهر 

خواهان پیدا کردن راهی برای حفظ توافق هسته ای هستیم
وزی��ر امور خارجه انگلی��س در واکنش به آغاز گام دوم کاهش س��طح تعهدات 
برجامی ایران ، ضمن ابراز نگرانی در این باره گفت که هنوز مایل به پیدا کردن 

راهی برای حفظ توافق است.
جرمی هانت، گفت: ما همراه با شرکای فرانسوی و آلمانی بر این باوریم مهم ترین 

اولویت این است که ایران فاقد تسلیحات هسته ای باشد. از نظر ما، اینکه ایران به 
تسلیحات هسته ای دست پیدا کند، برای خاورمیانه بسیار خطرناک تر است.

وی اف��زود: ما هنوز مایلیم راهی پیدا کنیم که باعث ش��ود این توافق کارآمد باش��د، ما 
درباره اخباری که منتشر شده بسیار نگرانیم و پیش از تصمیم گیری برای اقدامات بعدی 

منتظر راستی آزمایی نهاد بین المللی مربوطه خواهیم ماند.
وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه هش��دار داد: مش��خصاً اگر ایران در حال نقض توافق 

هسته ای باشد، عواقبی بسیار جدی در کار خواهد بود صداوسیما

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

بحث مذاکره جدیدی مطرح نیست
موسوی در پاسخ به سیاست روز: 

از توافق روحانی و ماکرون اطالعی نداریم
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گام دوم برجامی ایران یک اقدام مهم بود
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