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همکاری 3 هزار شرکت ایرانی و اسپانیایی 
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در اس��پانیا با اشاره به 
رویکرد مثبت مادرید برای توسعه مناسبات اقتصادی 
با تهران گفت: اکنون حدود س��ه هزار شرکت متوسط 
و کوچک ایرانی و اس��پانیایی با یکدیگر همکاری می 

کنند.
»حس��ن قش��قاوی« به تش��ریح روابط ایران و اسپانیا 
پرداخ��ت که قدم��ت آن به ۴۰۰ س��ال پیش بر می 
گردد؛ زمانی که به گفته او فیلیپ س��وم پادشاه وقت 
اس��پانیا و ش��اه عباس اول، نخستین س��فیر میان دو 
کشور را تبادل کردند. وی این سابقه را زمینه مناسبی 
برای توس��عه روابط دوجانبه میان دو کش��ور توصیف 
و به این نکته اش��اره کرد که اکنون حدود س��ه هزار 
شرکت متوسط و کوچک ایرانی و اسپانیایی با یکدیگر 
کار می کنند. به گفته قش��قاوی، همچنین سفارت از 
چند ش��رکت ایرانی - اس��پانیایی موجود در مادرید و 
بارس��لون حمای��ت می کند که آنه��ا کار وصل کردن 
ش��رکت های ایرانی به طرف اس��پانیایی و بالعکس را 

انجام می دهند.  ایرنا 

ادعاهای حقوق بشری آمریکا دورویی 
بی شرمانه است

س��خنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به اظهارات 
همتای آمریکایی خود در زیر س��وال بردن نمایشگاه 
حقوق بش��ر ایران؛ گفت: حمایت کاخ سفید از حقوق 

بشر »دورویی بی شرمانه« است.
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز 
ش��نبه در حس��اب کاربری خود در توییتر با اش��اره 
به اظه��ارات م��ورگان اورتاگوس س��خنگوی وزرات 
امور خارجه آمریکا درباره نمایش��گاه دس��تاورد های 
حقوق بش��ری ایران در ژنو، نوش��ت: »جداً برگزاری 
یک نمایش��گاه »حقوق بش��ری« ایاالت متحده عالی 
خواه��د بود. س��اقط ک��ردن هواپیمای مس��افربری، 
تبعی��ض علی��ه س��یاهان، بمب��اران غیرنظامیان در 
جنگ ه��ای بی پایان: از ویتنام گرفته تا عراق و یمن. 
بگذریم از حمایت های تمام و کمال از وحش��ی ترین 
و غیر انس��انی ترین رژیم های تروریست در منطقه.« 

 باش�گاه خبرنگاران

اخبار

وقتی واشنگتن برای اهمیت زدایی از گام 
چهارم ایران دست و پا می زند

موش و گربه بازی آمریکا با آژانس 
همزمان با گام چهارم ایران که عمال نش��انگر شکست 
سیاست فشار حداکثری آمریکاست در یک جوسازی 
آش��کار برای اهمیت زدایی از ای��ن گام، وزیر خارجه 
آمری��کا در پیام��ی توئیتری درباره بازداش��ت بازرس 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات نطنز ابراز 
نگرانی کرد و مدعی ش��د که ایران در تالش برای باج 

خواهی هسته ای است.
 »مای��ک پامپئ��و« وزیر خارجه آمریکا بع��د از دیدار با 
س��ران آلمان در برلین، بازداش��ت یک ب��ازرس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در تاسیس��ات هسته ای نطنز را 
»اقدامی تکان دهنده« خواند و مدعی شد که این اقدام 
تالش��ی برای »ارعاب« دیگر کش��ورهای جهان است.
وزی��ر خارجه آمریکا در توئیتر نوش��ت: »ایاالت متحده 
درباره مواد هس��ته ای اعالم نش��ده احتمالی در ایران و 
اق��دام رژی��م )ایران( در بازداش��ت یک ب��ازرس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نگران اس��ت؛ این بازداشت یک 
اقدام تکان دهنده برای ارعاب بوده است. ایران باید کامال 
ب��ا آژانس بین المللی انرژی اتمی هم��کاری کند. ادامه 
اقدامات برای اخاذی هسته ای، به انزوای بیشتر )ایران( 
منجر خواهد ش��د «.مایک پامپئو بع��د از دیدار با وزیر 
دفاع آلمان و نامزد جایگزینی »آنگال مرکل« صدراعظم 
آلمان در توئیتر خود نوشت: »دیدار خوبی با »انه گریت 
کرامپ کارنباور« در برلین داش��تم. ما درباره بسیاری از 
اولویت های امنیتی با شرکای آلمانی مان نظر مشترکی 
داریم از قبیل صلح در سوریه و اوکراین، همکاری برای 
مقابله با تهدیدات چین، روس��یه و ایران. ما با همکاری 
با یکدیگر می توانیم به ط��ور موثرتری با این تهدیدات 

مواجه شویم«.
در ادامه همین سیاست جوسازی نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران در واکنش به از سرگیری غنی سازی اورانیوم 
در تاسیس��ات فردو ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری 
اس��المی ایران مطرح کرد. برایان ه��وک، نماینده ویژه 
آمری��کا در امور ای��ران در گفت وگو با روزنامه الش��رق 
االوس��ط در پاس��خ به س��والی در رابطه با از سرگیری 
غنی س��ازی اورانیوم ایران در تاسیسات فردو و اقدامات 
احتمالی آمریکا در این زمینه گفت: کش��ورهای جهان 
باید مس��ئولیت این تنش هس��ته ای را برعه��ده ایران 
بگذارند به خصوص اینکه ای��ن اتفاق زمانی رخ داد که 
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی اعالم ک��رد ایران باید 
ش��فافیت کاملی در رابطه با برنامه های هسته ای خود 
ارائه کند. هوک مدعی شد که همه کشورهای دنیا باید 
نسبت به این مساله نگران باشند زیرا ایران بزرگ ترین 
حامی تروریسم است و بازی "موش و گربه" را با آژانس 

اتمی بازی می کند.

گزارش

قدردانی ظریف از اردوغان
ظری��ف در دیدار با وزیر خارجه ترکیه از اظهارات رئیس جمهور این کش��ور در 

خصوص تحوالت عراق تشکر کرد.  
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
پیش از آغاز نشس��ت ش��ورای وزیران خارجه س��ازمان همکاری های اقتصادی 
»اک��و«، در مح��ل برگزاری اج��الس در آنتالیا با یکدیگر دی��دار و گفتگو کردند.

وزرای خارجه ایران و ترکیه موضوعات مورد عالقه در حوزه روابط دوجانبه،  تحوالت 
منطقه و همکاری های دو کش��ور در »اکو« را مورد تبادل نظر قرار دادند.در گفتگوهای 
انجام ش��ده بین وزرای امور خارجه ایران و ترکیه، ظریف از اظهارات روش��نگرانه اخیر 
»اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در خصوص تحوالت عراق تش��کر کرد.   گفتنی اس��ت، 
اردوغان در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص تحوالت اخیر عراق با اش��اره به پشت پرده 
این تحوالت، هدف از آن را تجزیه دنیای اس��الم و درگیر کردن کش��ورهای مسلمان با 

یکدیگر دانست.  مهر

انتقاد ریابکوف از تحریم های آمریکا 
معاون وزیر امور خارجه روس��یه تحریم های برون مرزی آمریکا را نابخردانه تلقی 

کرد و از تاثیر آن بر بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک، انتقاد کرد.
سرگئی ریابکوف، در حاشیه نشست عدم اشاعه تسلیحات هسته ای به خبرنگاران 
گفت: مش��کلی که درباره پروژه اراک وجود دارد، تقریبا همان اس��ت که درباره 

دیگر عناصر برجام وجود دارد، یعنی،  چگونگی مقاوم سازی این پروژه ها در برابر 
فش��ار تحریم های آمریکا. تحریم های برون مرزی ثانویه نیز که به گونه ای نابخردانه و 

گس��ترده از سوی آمریکا اعمال شده اند در بسیاری از مواقع، عمال موجب ایجاد موانعی 
در انجام دادن کارهای عادی می ش��ود. ریابکوف همچنین اظهار کرد که سرزنش کردن 
ایران برای هر قدمی که بر می دارد، ممکن اس��ت دقیقا همان چیزی باش��د که مخالفان 
برجام می خواهند.اگر چنان تمایل لج بازانه و مداومی از س��وی آمریکا برای خراب کردن 
تمامی این ها وجود نداش��ت،  اکنون هیچ س��والی درباره چگونگی اجرایی ش��دن پروژه 

بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک وجود نداشت.  باشگاه خبرنگاران

ائتالف آمریکایی امنیت نمی آورد
س��خنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش ب��ه ائتالف آمریکایی در خلیج فارس 
گفت:ائتالفهای آمریکایی تاکنون نه تنها امنیت ایجاد نکرده بلکه باعث ناامنی و 

بی ثباتی بیشتر در مناطق مختلف جهان شده است.
سید عباس موسوی در واکنش به خبر تشکیل ائتالف آمریکایی در خلیج فارس 

اظهار داش��ت: تاریخ نشان می دهد که ائتالفهای آمریکایی همواره جز اسمی بی 
مس��می نبوده و تاکنون نه تنه��ا امنیت ایجاد نکرده بلکه باع��ث ناامنی و بی ثباتی 

بیش��تر در مناطق مختلف جهان ش��ده اس��ت. موسوی با اش��اره به نیاز آمریکا به سوء 
اس��تفاده از نام دیگر کشورها برای مشروع نشان دادن اقدامات یکجانبه خود افزود: این 
اق��دام آمریکا که اهداف و مطامع خود را پش��ت نام معدود کش��ورهای دیگر پنهان می 
س��ازد نشانه ضعف و فقدان مش��روعیت بین المللی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در خاتمه از کش��ورهای منطقه خواست تا با اتکاء به ظرفیت های خود و همسایگان در 

جهت امنیت پایدار و همه جانبه در منطقه گام بردارند.  فارس

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: توان غنی س��ازی 
اورانی��وم ت��ا ۶۰ درصد را داریم و بر اس��اس نیاز کش��ور و 

دستور مسوالن آن را انجام می دهیم.
»به��روز کمالون��دی« معاون ام��ور بین المل��ل، حقوقی و 
مجلس و س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی دیروز  ۱۸ آبان 
ماه در نشستی خبری در محل تأسیسات غنی سازی شهید 
مسعود علیمحمدی )فردو( به تشریح آخرین اقدامات انجام 
شده در راستای اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 
پرداخت.بهروز کمالوندی در این نشس��ت گفت:گام چهارم 
بنا به دس��تور رئیس جمهور برداش��ته ش��د که به ۱۰۴۴ 

سانتریفیوژ سایت فردو گاز تزریق شود.
وی افزود: گازدهی به ماشین ها انجام و محصول ماشین ها 
نمونه گیری شد و از آژانس درخواست شد مراحل را ببینند 
و قرار اس��ت بازرس��ان آژانس امروز  اینجا بیایند و نمونه را 
ببینند و نهایت راس��تی آزمایی ش��ده و در گزارش آژانس 
مطرح خواهد شد.س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی در این 
نشست خبری به تش��ریح اقدامات انجام شده در گام های 
قبلی نیز پرداخت.کمالوندی عنوان کرد: قرار بود ۱5 س��ال 
در فردو مواد هس��ته ای نباشد و غنی سازی صورت نگیرد 
که این کار از چند روز پیش ش��روع و با انتقال یک سیلندر 
از س��ایت احمدی روش��ن در حدود 2 تن گاز هگزافلوراید 

UF۶، این کار انجام شد.
معاون س��ازمان انرژی اتمی اضافه ک��رد: فردو دو بال دارد 
یک بال که مش��اهده کردید و سانتریفیوژها در آن مستقر 
بود و بال دیگر س��انتریفیوژهای آن جمع آوری شده و اگر 
قرار باشد ماش��ین هایی برای بالی که جمع آوری شده در 
این مکان مستقر شود از نوع IR۱  نیست و از ماشین های 
پیشرفته استفاده خواهد شد. وی با اشاره به استقرار ۱۰۴۴ 
سانتریفیوژ در فردو در شش زنجیره ۱7۴ تایی بعد از برجام 
گفت: قرار نیس��ت به دو زنجی��ره ۱7۴ تایی اورانیوم تزریق 
کنیم  و اینها برای ایزوتوپ های پایدار در نظر گرفته ش��ده 
اند.در حال حاضر ایران در حوزه جداسازی عناصر سبک در 

جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: به تدریج ظرفیت 
غنی س��ازی در فردو طی روزهای آین��ده افزایش می یابد. 
با گازدهی س��انتریفیوژها در ف��ردو ظرفیت ۸ هزار و ۶۰۰ 
س��ویی به 9 هزار و 5۰۰ سو می رس��د و نسبت به قبل از 
برج��ام فاصله زیادی نداریم.وی درباره بازرس��ی که از ورود 
آن به نطنز ممانعت به عمل آمد، گفت: به این بازرس اجازه 
ورود ب��ه نطنز داده نش��د و اعتبارنام��ه آن را لغو کردیم و 
اینها در یادداش��ت هایی به آژانس اطالع داده شد. سیستم 
کنترلی نشان می داد که این بازرس یا آغشته به مواد است 
یا موادی همراه آن اس��ت بارها کنترل ش��د و گزارش��ی به 
آژانس دادیم و غریب آبادی نماینده ایران به ش��ورای حکام 
ارائ��ه کرد و به جز آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی و بعضی 
کشورهای منطقه، همه متقاعد شدند و گفتیم اسناد و فیلم 
ها را نش��ان می دهیم که حرفمان براساس منطق است.وی 
در پاس��خ به س��والی درباره اینکه با گازدهی ماشین ها در 

فردو چقدر به ظرفیت غنی س��ازی در کش��ور افزوده شده 
اس��ت؟ اظهار داشت: ظرفیت ما تا حدود 9 هزار و 5۰۰ سو 
افزایش یافته است و ۸7 تا 9۰ درصد به غنی سازی قبل از 

برجام نزدیک شده ایم.
معاون س��ازمان انرژی اتمی همچنین در پاس��خ به سوالی 
درباره رس��یدن به ظرفیت یک میلیون س��و گفت: در گام 
س��وم فرصتی برای ما ایجاد ش��د که به کار ماش��ین های 
جدید س��رعت بدهیم و از این فرصت اس��تفاده خوبی شده 
اس��ت و اینکه تا چه حد به سمت یک میلیون سو می رویم 

بستگی به جواب دادن ماشین ها در آینده دارد. 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که به 
نظر می رسد این گام آخر فنی باشد، گفت: گام آخر نیست 
و گام های دیگر هم می تواند باش��د و چهار گام برداشتیم 
و طرف مقابل باید به خودش بیاید. حتما گام های دیگری 
هس��ت. در حوزه های فنی باز مواردی داریم و فقط گام ها 
مربوط به مس��ائل فنی نیس��ت و می تواند موضوعات دیگر 
باش��د.  کمالوندی اضافه ک��رد: فعال گام چهارم را ش��روع 
کردیم و چه فردا ش��ود فکر فردا کنی��م. درباره گام چهارم 
تا س��ه چهار روز قبل از آن می پرس��یدید من نمی دانستم 
چه اقدامی قرار اس��ت صورت بگیرد. سازمان انرژی اتمی تا 

خروج از NPT را هم پیش بینی کرده بود.
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه گفته می ش��ود ایران س��طح غنی سازی اش را روی 5 
درصد نگهداش��ته در حالی که خط قرمز اروپا غنی س��ازی 
2۰ درصد اس��ت؟ گفت: این مس��ائل و ادعا از س��وی رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا و کش��ورهای حوزه خلیج فارس که 
اصال نمی دانند انرژی هس��ته ای چیس��ت، مطرح می ش��ود. 
ش��فافیت اقدامات و فعالیت های هر کشوری توسط راستی 
آزمایی آژانس تایید می شود و نباید به این ادعاها و اظهارات 
توجه کرد. وی تاکید کرد: غنی س��ازی 5 درصد به سازمان 
دس��تور داده شده اس��ت و این ظرفیت در سازمان است که 
غن��ی س��ازی  5، 2۰ یا ۶۰ درصد را انج��ام دهیم، اما اینکه 
ب��ا این میزان اورانیوم چقدر بمب می توان تولید کرد این ها 
حرف ها و تصورات و توهمات رژیم صهیونیستی و آمریکاست 
و باید گفت که کافر همه را به کیش خود پندارد. وی با اشاره 
به مساله پیش آمده درخصوص »تورقوزآباد«، گفت: آلودگی 
که در تورقوزآباد گزارش کرده اند ممکن است برای هرجایی 
باش��د، اما آلودگی آنچنان مهم با غنای باالیی نیس��ت. این 
موضوع، مساله مهمی نیست و قابل حل است. دشمن سعی 
می کند از هر مس��اله ای سواستفاده و آن را بزرگنمایی کند. 
مس��اله ای مثل تورقوزآباد ممکن اس��ت در ۴ یا 5 کشور، که 
با آژانس همکاری می کنند، باش��د. سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفت: ما بنا بر تجربیات خود دانش خوبی کسب کرده 
ای��م. ما تجهیزات را قبل از نصب قرنطینه می کنیم و جالب 
است بدانید خود آژانس این کار ما را به دیگر کشورها توصیه 
می کند. ما بر اس��اس دسیس��ه های که علیه ما ش��ده، در 
موضوع کنترل به دانش خوبی رس��یده ای��م و عدم اجازه به 
بازرس آژانس نیز همین موضوع را نشان می دهد.   مهر 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر داد
توان ایران برای غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد 

وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری های اقتصادی 
» اک��و« گفت: اول�ین و م�هم تری�ن چ�ال�ش مس���تمر م�ا 
ن�ب��ود ال�گوی م�ناس���ب ب�رای هم��کاری اق�تصادی و در 
واق�ع س�رم�شق ت�وس�عه اق�تصادی اس�ت؛ در ای�ن راس�تا 
م�ی ب�ایس�ت س�اخ�تار همکاری ب�رای رسیدن بدین هدف 

مجددا سازماندهی شود.
  »محمدج��واد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در بیس��ت 
وچهارمین نشس��ت ش��ورای وزیران امورخارجه کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری های اقتصادی » اک��و« در آنتالیای 
ترکی��ه ضم��ن تش��کر از دولت و م��ردم جمه��وری ترکیه 
برای برگزاری این نشس��ت، گفت: ظ�رفیت های اکو ب�رای 
ه�مگرایی و ان�س��جام اق�تص��ادی در م�نطقه م�ا همچنان 
دس���ت ن�خورده ب�اق��ی م�ان���ده اس���ت. اول�ویت اصلی 
دس���تور کار م�ا می ب�ایست ت�حقق »اج�تماع اکو« ه�مراه 
ب���ا ت�روی��ج ص�لح و ث�ب��ات و بهروزی بیش��تر م�ردم�ان 

م�نطقه و ارزش ه�ای غنی مش�ترک ب�اش�د.
ظری��ف اف��زود: س����ازم��ان هم��کاری اق��تص��ادی ب����ا 
ب��رخ��ورداری از ج��معیتی نیم میلیارد ن��فری، م��وقعیت 
ج�فرافیایی ف�وق ال�عاده، م�ناب�ع س�رش�ار ان�رژی و م�عدنی، 
م�ناب�ع ان�سانی پیشرف�ته، ب�ازار ت�جاری ب�زرگ و ق�راب�ت های 
ف�رهنگی و ت�اریخی ت�مام��ی م�ول�فه ه�ای م�وردنیاز ب�رای 
موفقیت در هم��کاری چندجانبه میان ملت ها را دارا اس��ت.

وزیر امور خارجه کش��ورمان ادامه داد: ب�ا ای�ن ح�ال اول�ین و 
م�هم تری�ن چ�ال�ش مس�تمر م�ا ن�بود ال�گوی م�ناس�ب ب�رای 
همکاری اق�تصادی و در واق�ع س�رم�شق ت�وس�عه اق�تصادی 
اس�ت؛ در ای�ن راس�تا م�ی ب�ایس�ت س�اخ�تار همکاری ب�رای 

رسیدن بدین هدف مجددا سازماندهی شود.
وی گفت: س�ند »چ�شم ان�داز اکو 2۰25« آخ�رین ت�الش 
م���ا ب���رای ارت�قای ت�عام���ل م�نطق��ه ای در زمینه ه�ای 
م�ختل��ف م�ورد ع�الق���ه ط�رفین، ش���ام�ل ت�ران�زیت و 
ح�م��ل و ن�قل، ان�رژی، ت�جارت و گ�ردش���گری اس���ت. 
م���ا نیاز داریم اج�رای م�وث�ر چ�ش��م ان���داز 2۰25 را از 
ط�ریق مکانیسم ها و ط�راحی های پیش بینی ش�ده ش�تاب 
ببخشیم. ش�ورای وزیران می ب�ایست از وزرای ب�خش های 
ذیرب�ط و نیز دبیرخ�ان�ه  اکو ب�ه م�نظور ت�بدیل این س�ند 
ب�ه گ�امی م�هم در راس�تای ت�حقق اهداف و مقاصد عالیه 

سازمان، کمال حمایت را داشته باشند.
ظریف افزود: ت�اس��یس کری��دور و ف�عالیت های م�دیریتی 
م�رت�بط ب�ا آن اول�ویت س���ازم�انی ب�خش ح�مل و ن�قل 
اس���ت. م�ا در ای��ران س���رم�ایه گ�ذاری عظیم��ی ب�رای 
ایجاد ح�لقه های گمش���ده ان�جام داده ای��م. ب�ا این ح�ال 
ط�رح ه��ای اس�اس��ی همچ��ون ت�واف�قنام���ه چ�ارچ�وب 
ح�م��ل و ن�قل و ت�ران�زی��ت (TTFA)همچنان در انتظار 
اجرا، از س��وی کشورهای عضو است.وزیر امور خارجه ایران 
اظهار داشت: ب�ه م�نظور اف�زایش میزان ت�جارت کل میان 
کشورهای ع�ضو اکو که بس��یار پ�ایین ت�ر از ان�تظارات�مان 
اس�ت، ب�ه رویه های دوج�ان�به و چ�ندج�ان�به ب�ه م�نظور 
تس��هیل و همسان س�ازی ت�جارت م�نطقه ای نیاز داریم ت�ا 

از این ط�ریق ب�توانیم م�ناس�بات ت�جاری م�ان را س�ریعتر، 
ارزان ت�ر و ق�اب�ل پیش بینی ت�ر کنیم. ان�جام ت�راکنش های 
م�ال��ی ب�ا ارزهای ملی، ت�هات�ر، کاه��ش هزینه ها و از بین 
ب�ردن ت�اخیرها و تس�ریع ت�رخیص گ�مرکی ت�نها ب�رخی 
از رویکردهایی است که می بایست تقویت شوند.وی با اشاره 
به اینکه ایجاد م�قاص�د گ�ردش���گری س�بز همراه ب�ا ارائه 
م�حصوالت م�تن��وع و خ�دم�ات کیفی در م�نطقه یکی از 
اهداف چ��شم ان��داز 2۰25 اکو اس��ت، گفت: بهره ب��ردازی 
از ظ��رفیت های ش��گرف همکاری در ح�وزه گ�ردش�گری 
نیازم�ن��د ی��ک ب�رن�ام���ه اق�دام هوش���مندان�ه اس���ت. 
م���ا از هر ابت��کاری که منج�ر به ت�قویت ش���بکه ت�مامی 
ذینفعان در ح�وزه گ�ردش���گری ش�ود و نیز از راه ان�دازی 
ی��ک س���ام�ان�ه الکترونیکی ب�ا اس���تفاده از ف�ناوری های 
ن�وین و ب�ه اش���تراک گ�ذاری دانش و بهروی ها به منظور 
فعالیت های هم آفرینی اس��تقبال می کنیم.ظریف ادامه داد: 
ف��عالیت ه��ای م��رت��بط ب��ا ف��ناوری های اط��الع��اتی 
و ارت��باط��ی نیز می ت��وان��ند ب����ه ع��نوان کات�الیزوری 
ب�رای پیش��رف�ت م���ا ع�مل کنن��د. در ای��ن راب�طه، م�ا 
اهمیت ویژه ای ب�رای اج�رای »راهبرد م�نطقه ای ت�وس�عه 
اط�الع�ات و ج�ام�عه اکو 2۰25« و نیز »ب�رن�ام�ه اق�دام« 
که در دومین نشس��ت وزی��ران ارتباطات اکو در دس��امبر 
2۰۱7 در باکو مطرح ش��د، قایل هس��تیم.وزیر امور خارجه 
کش��ورمان با بی��ان اینکه م�وفقیت س���ازم�ان م�ا ج�ز ب�ا 
م�ش��ارکت ف�عاالن�ه ت�مامی کش��ورهای ع�ضو غیرق�اب�ل 
ت�صور اس���ت، اظهار داش��ت: ت�رتیبات/م�واف�قتنامه های 
م�وس���وم ب�ه »کمتر از ع�ضویت کام�ل« ت�اثیرات منفی و 
بنیادین خ�ود را ب�ر عملکرد س�ازم�ان داش�ته ان�د. م�ا نیاز 
داریم ت�مامی اع�ضای اکو را در ف�عالیت هایمان م��شارکت 
دهی��م و در ع����وض اق��تضا می کند اک��و ارزش اف��زوده 
خ��ود را ب��رای ت��مامی کشورهای عضو ثابت کند.ظریف 
اظهار داش��ت: ج��مهوری اس����المی ایران ب��ه ع��نوان 
یک��ی از بنیان��گذاران اکو ب��ه ط����ور کام��ل از ف��رایند 
اص�الح�ات ح�مایت کرده و بیش��ترین ان�عطاف پ�ذیری را 
از خ���ود ب�ه م�نظور ت�امین م�ناف���ع و رف�ع ن�گرانی های 
کشورهای غیربنیان�گذار ن�شان داده اس�ت. اکنون زم�ان آن 
ف�را رسیده اس��ت نیروی م��وردنیاز ب��رای اص��الح��ات 
را ب��ازت��ولید کنیم و ب��ر ن��تایج امیدوارکننده اصالحات 
توافق داشته باشیم. وزیر امور خارجه ایران افزود: در زم�انی 
ک��ه چندجانبه گرای��ی به طور مرتب م���ورد ص�دم�ه ق�رار 
می گیرد، س�ازم�ان همکاری اق�تصادی ب�ا دهه ها تج�رب�ه، 
بی��ش از پیش، اولی��ن و بهترین ان�تخاب ب���رای ارت�قای 
م�ناس���بات اق�تص��ادی میان کش��ورهای ع�ضو اس���ت.

وی با اش��اره به اینک��ه ت�رتیبات ت�جاری اک��و نیز اهمیت 
ویژه ای ب���رای ج�مهوری اس���المی ای��ران دارن�د، اظهار 
داشت:»اکوت�ا« و دیگر ت�رتیبات تکمیلی درون م�نطقه ای 
می ب�ایس��ت عملیاتی ش�ون�د ت�ا ت�جار ب�توان�ند م�شارکت 
کام�ل خ�ود در ت�وس�عه همه ج�ان�به و پیشرف�ت م�نطقه 

و م�لت های م�نطقه را داش�ته ب�اش�ند. فارس

راهکار ایران برای خروج اکو از رکود در نشست ترکیه مطرح شد  
تدوین الگوی مناسب برای همکاری اقتصادی 

گزارش

کش��ورهای اروپایی در حالی همچنان با هوچی گری به دنبال 
پنهان سازی عدم صداقتشان در اجرای تعهدات برجامی خود 
هس��تند که روزنامه ایندیپندنت به نقل از سفیر کشورمان در 
لندن از احتمال خروج ایران از معاهده NPT همزمان با عدم 
پایبندی طرفهای اروپایی به تعهدات خود در برجام خبر داد.

طرف های برجامی بویژه اروپایی ها همچنان از اجرای تعهدات 
برجامیش��ان خ��ودداری می کنند و با هوچ��ی گری به دنبال 
پنهان س��ازی این مسئله هستند و س��عی دارند تا با ادعاهای 
واه��ی ای��ران را متهم به نقض برجام نماین��د حال آنکه ایران 
همواره به اذعان آژان��س پایبند به برجام بوده و حتی کاهش 
تعهدات برجامی را نیز در چارچوب برجام صورت داده اس��ت. 
در این میان در واکنش به رفتارهای بی منطق غرب، »حمید 
بعیدی ن��ژاد« گفت، ادامه غنی س��ازی اورانیوم ب��ا روند فعلی 
ی��ک گام جدید در هر دو ماه ادام��ه خواهد یافت، مگر این که 
کشورهای اروپایی تالش بیش��تری برای جلوگیری از انحالل 

برجام انجام دهد.
به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، بعیدی نژاد هشدار داد برخی 
از چهره ه��ای تأثیرگذار در داخل ایران، خروج از معاهده منع 
گسترش س��الح های اتمی را به عنوان پاسخی به عدم برآورده 
ش��دن انتظارات از س��وی طرف های اروپایی برجام، پیشنهاد 

کرده اند.
براس��اس گزارش ایندیپندنت، س��فیر ای��ران در لندن گفت، 
ب��ا وجود خ��روج آمریکا از برجام و وضع ک��ردن مجازات های 
تحریم��ی، ته��ران به تعهدات خ��ود در برج��ام پایبند بوده و 
اکنون گام هایی برای »هش��یار ش��دن« دیگ��ر امضاکنندگان 
آن برمی دارد.بعیدی نژاد گفت��ه: »نمی توانیم به متعهد ماندن 
یک طرف��ه ادام��ه دهیم و ب��ه همین دلیل ای��ن تصمیمات را 
گرفتیم. اگر طرف دیگر ]برجام[ این هش��دار را جدی نگیرند، 
ش��اید از طریق اس��تفاده از اینس��تکس، همه ما، در ش��رایط 
س��ختی قرار بگیریم. اما امیدواریم با این گام ها بتوانیم پیامی 

محکم، حقیقی و جدی برای اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای 
صادر کنیم«.

اینستکس یک کانال مالی اس��ت که توسط انگلیس، آلمان و 
فرانس��ه برای دور زدن تحریم های آمری��کا و حفظ تجارت با 
ایران ایجاد ش��ده است.این دیپلمات ایرانی گفت:  »به شرکای 
خ��ود به اندازه کافی زمان دادیم و بعد این سیاس��ت را اتخاذ 
کردی��م. ظرف دو ماه آینده قطع��اً گام پنجم را پس از تحلیل 
اوض��اع برمی داری��م. ای��ن گام، همانند گام های قبلی بس��یار 
حساب شده و دقیق خواهد بود. پس توپ در زمین آن ها است. 

امیدواریم مشکل حل شود«.
بعیدی نژاد افزود: »این گام های دو ماهه در س��طوح بسیار باال 
م��ورد تصمیم گیری قرار گرفته اند. ای��ن را درک می کنم که با 
برداش��تن گام های بیش��تر، دیگر گزینه ای ابتکاری برای انجام 
باق��ی نمی مان��د و گام هایی اتخاذ ش��وند که ب��ه راحتی قابل 
بازگشت نباشند و بر اجرایی شدن برجام تأثیر بگذارد. به همین 
دلیل از ش��رکای خود می خواهیم به تعهداتشان عمل کنند و 
این مشکل را حل کرده و از برجام حمایت کنند«.وی با اشاره 
به وجود فش��ار داخل��ی برای خروج از معاهده منع گس��ترش 
س��الح های اتمی )NPT( ، گفت س��ال آینده که این معاهده 

تحت بازبینی قرار گیرد، در »خطر کامل« قرار خواهد گرفت.
بعیدی ن��ژاد در این خصوص گف��ت:   »در برخی حلقه ها و بین 
بعضی ش��خصیت ها در ایران این نظریه وجود دارد که در حال 
حاضر از عضویت در NPT هیچ س��ودی نمی بریم. البته این 
سیاس��ت دولت نیس��ت. رئیس جمهور روحانی و دولت ایران 
س��عی می کنند مردم، همه مردم و شخصیت های مهم کشور 
را متقاع��د کنن��د که خ��روج از NPT به نفع ای��ران نخواهد 
بود«.بعیدی نژاد ضمن اش��اره به فت��وای رهبر معظم انقالب 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، علیه س��اخت تس��لیحات اتمی در 
کش��ور، افزود:»اما متاس��فانه، به دنبال مس��ائلی که در مورد 
برجام پیش آمده، تعداد بیش��تری از مردم به صحبت هایی که 

در مورد خروج از NPT می ش��ود، توجه می کنند. ما ساخت 
تس��لیحات اتم��ی را رد کرده ایم، اما آمریکا ما را تحت فش��ار 
می گذارد و بر س��ر راه ما برای دسترسی به فناوری صلح آمیز 
هسته ای مانع تراش��ی می کند. به همین دلیل، نکته مثبتی در 

آن نمی بینند«.
وی افزود تا زمانی که دولت ترامپ به سیاست های فعلی خود 
ادامه می دهد، ایران هیچ نفعی در گفت وگو با آمریکا نمی بیند. 
او ش��رح داد: »هیچ تمایلی به گفت وگو با آمریکا وجود ندارد. 
آن ها سیاس��تی تخاصمی علیه ایران دارند و صداقتی در آنچه 
می گویند وجود ندارد. آن ها به دنبال فروپاشی اقتصاد و جامعه 

ایران هستند«.
بعیدی ن��ژاد ادامه داد: »آن ها در برهه ای می گفتند قصدش��ان 

این اس��ت همان سیاس��تی که در قبال کره  ش��مالی دارند بر 
ما اعم��ال کنند. اما از ای��ن کار نتیجه ای نگرفتند. سیاس��ت 
آمریکا دچار ناهماهنگی اس��ت«. ای��ران در واکنش به خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های این کش��ور در بیانیه ای روز ۱۸ 
اردیبهش��ت ماه به طرف های توافق هش��دار داد در صورتی که 
ظ��رف ۶۰ روز ب��ه تعهدات خود در زمینه ه��ای نفتی و بانکی 
عم��ل نکنند ایران طبق مف��اد برجام، از تعه��دات خود ذیل 
این توافق خواهد کاس��ت.جمهوری اسالمی ایران تا کنون در 
چهار گام از تعهدات خود در برجام کاس��ته است. گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی ایران از صبح چهارشنبه با گازدهی به 
سانتریفیوژهای نصب شده در تأسیسات فردو و غنی سازی ۴.5 

درصدی در این تاسیسات از نیمه شب پنجشنبه آغاز شد.

ممکن است از ان پی تی خارج شویم
بعیدی نژاد ضمن تاکید بر لزوم جدی گرفتن هشدارهای ایران به طرف های برجامی عنوان کرد 


