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بازتاب بتن ریزی واحد دوم نیروگاه بوشهر 
عملی��ات بتن ری��زی راکت��ور واحد ۲ نی��روگاه اتمی 
بوش��هر دیروزانجام که این خبر بازتاب گسترده ای در 

رسانه های عربی و منطقه ای داشت.
ش��بکه روس��یا الیوم در این باره نوشت: عملیات بتن 
ریزی راکتور واحد دو نیروگاه بوشهر با حضور رسمی 
روسیه آغاز شد. این شبکه در ادامه به باز نشر سخنان 

علی اکبر صالحی پرداخت.
شبکه فلسطین الیوم نیز با انتخاب تیتر مشابهی برای 
این مراس��م، نوش��ت: ایران س��اخت فاز دوم نیروگاه 

بوشهر را با حضور شرکت اتمی روسیه آغاز کرد.
شبکه العربیه هم با تالش برای کم اهمیت جلوه دادن 
دستاوردهای هسته ای کش��ورمان، در تیتری ادعایی 
نوش��ت: نقض قوانین هس��ته ای؛ ایران س��اخت واحد 

دیگری در نیروگاه بوشهر را آغاز کرد.
روزنام��ه فرامنطقه رای الیوم نی��ز با مهم خواندن این 
پروژه، نوش��ت: ایران در گامی مهم و با حضور روسیه 
عملیات بتن ریزی راکتور واحد دو نیروگاه بوش��هر را 

آغاز کرد.
ش��بکه اس��کای نیوز عربی نیز همانند العربیه تیتری 
خصمانه انتخاب کرد و نوشت: ایران با ساخت راکتوری 

دیگر به نقض برجام ادامه می دهد.  ایسنا 

خبر

باید در تولید کنوانسیونهای بین المللی 
حضور فعال داشته باشیم

دبیر کل مجامع مجالس آسیایی خواستار حضور فعال 
و موثر ایران در تولید کنوانسیونهای بین المللی شد.

محمد رضا مجیدی افزود: باید در تولید کنوانس��یون 
های بین المللی حضور موثر و فعال داشته باشیم. 

وی ادامه داد: سه ربع قرن از ایجاد سازمان ملل متحد 
گذشته است و سال ۲0۲0، 75 سال از تاسیس سازمان 
مل��ل متحد می گذرد. این س��ازمان همچنان از فقدان 
عدالت در حوزه های مختلف رنج می برد بس��یاری از 
آژانس ها موسس��ات و نهادهای وابسته به این سازمان 
با اعالمیه ه��ا و قطعنامه های روی کاغذ تالش کردند 
این نقیصه را جبران کنند ولی گفتمان حاکم و مسلط 
اجازه نمی دهد که این سازمانها از چنبره موجود خارج 
شوند و برخی از سازمانها نیز با رویکرد خودتحریمی و 

تحریم دیگر نهادها مواجه می شوند.
مجیدی ادامه داد: اساس��اً فلسفه پیدایش بسیاری از 
س��ازمان های تخصصی و آژانس های بی��ن المللی از 
جمله یونسکو حفظ امنیت از رهگذر دانش، آموزش و 
فرهنگ است ولی متاسفانه امروزه آنها نیز با این تغییر 
مواجه هس��تند و به دلیل ورود به این حوزه از س��وی 
آمریکا رژیم صهیونیس��تی با تحریم مواجه شده اند و 

بودجه آنها به یک سوم و کمتر کاهش یافته است.
دبیرکل مجمع مجالس آس��یایی تاکید کرد:  حتی در 
آس��تانه هزاره جدید سازمان ملل متحد تالش کرد با 
انتشار اسناد جدید بتواند دست کم به صورت شعاری 
اقدامی انجام دهد، ولی حتی آنچه که در بندهای این 
اس��ناد قید ش��ده بود، عمل نکرد وی گفت: انتظار از 
این نشس��ت علمی و کنفرانس های بعدی این اس��ت 

که افقی را پیش روی مجامع علمی بگشایند.  
مجی��دی اف��زود: آژانس ه��ای تخصصی ک��ه به این 
موض��وع ورود داش��تند، با تحریم مواجه ش��دند. من 
زمان��ی ک��ه نمایندگی جمه��وری اس��المی ایران در 
یونسکو را برعهده داشتم دستوری آمد مبنی بر اینکه 
مالقاتی با مدیر کل ژاپنی این س��ازمان داشته باشم. 
ای��ن مالقات انجام ش��د و در حوزه حقوق هس��ته ای 
جمه��وری اس��المی ایران طرح بحث ش��د؛ به محض 
اینکه ما این موضوع را مط��رح کردیم مدیرکل گفت 
که اینجا جای طرح این مس��ائل نیس��ت که من به او 
گفتم جناب مدیر کل این موضوع هس��ته ای نیس��ت 
بلکه یک بازی دومینوست که امروز و فردا بسیاری از 

کشورهای در حال توسعه متهم می شوند.
وی ادام��ه داد: این گونه نشس��ت ها می تواند مدخلی 
ب��رای تهیه یک س��ند علمی جامع باش��د  اما درباره 
اینک��ه چه بای��د کرد می ت��وان گفت که بای��د افکار 
عمومی جهان را که مخالف این نوع رویکرد هستند با 
دیپلماسی عمومی همراه کنیم. برگزاری نشست های 
علمی سنگ بنای این اقدام است. در این ساحت است 
که می ت��وان رژیم آپارتاید صلحی که مدنظر آمریکا و 

رژیم صهیونیستی است، فروپاشید.   
دبیرکل مجمع مجالس آس��یایی گف��ت: موضوع بعدی 
این اس��ت که بای��د در نهادهای بین المللی حضور فعال 
و تأثیرگذار داش��ت که با دیپلماس��ی علم��ی و فناوری 
ممکن اس��ت در این زمینه می توان از ظرفیت اساتید و 
دانشجویان و پژوهشگران استفاده کرد که نحوه استفاده 
از این ظرفیت باید در نشس��ت های تخصصی بررس��ی 
ش��ود. وی افزود همچنین بای��د از ظرفیت های نوین 
و بالاس��تفاده در عرص��ه دیپلماتیک نهایت اس��تفاده 
را ب��رد که من از آن به عنوان دیپلماس��ی مکمل یاد 
می کنم. م��ا در گام اول به تعبیر مقام معظم رهبری 
از دیپلماس��ی دولتی اس��تفاده کردیم، ولی امروزه ما 
باید از ظرفیت دیپلماس��ی مکمل نهایت اس��تفاده را 
ببریم؛ چه در حوزه دیپلماس��ی دولتی و چه در حوزه 

دیپلماسی قضایی.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

باید تا رسیدن به نتیجه، مسیر کاهش تعهدات را ادامه دهیم
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل با تاکید بر این ک��ه مخاطب کاهش تعهدات 
برجامی ایران، ایاالت متحده آمریکا اس��ت نه اروپا، گفت: باید این مسیر کاهش 
تعه��دات را به هم��راه اقدامات تکمیلی در مورد اصالح��ات اقتصادی در داخل 

کشور ادامه دهیم تا به نتیجه برسد.
حسن بهش��تی پور در ارزیابی خود از برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی 

ای��ران گفت: اقدامی که ایران در برداش��تن گام های کاه��ش تعهدات انجام می دهد از 
جهت این که توان هسته ای خودمان را باال می بریم اقدامات خیلی خوبی است، زیرا ایران 
برای این که بتواند طرف مقابل را مجاب کند تا از سیاست غلطی که در پیش گرفته  دست 
بردارد، این اقدامات را باید انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: مخاطب گام های ایران، ایاالت 
متحده آمریکا اس��ت نه اروپا. در یک س��ال گذشته ثابت شده که اروپایی ها عمال کاری از 

دستشان بر نمی آید البته می توانند فشار سیاسی  به آمریکا وارد کنند.  ایسنا 

آمریکا باید درک کند راهی جز اجرای پایدار برجام وجود ندارد
معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد، مقامات واشنگتن باید این واقعیت را درک 
کنند که شکس��ت برجام و افزایش تنش در منطقه، عواقب بسیار سنگینی برای 

همه جهان داشته و اقتصاد جهانی را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
س��رگئی ریابک��وف در پایان کنفرانس عدم گس��ترش در مس��کو اعالم کرد که 

جمهوری اسالمی ایران سالح هسته ای ندارد و مقامات مسکو امیدوارند که هرگز 
ت��وان بالق��وه تولید چنین س��الح هایی در ایران ظهور پیدا نکن��د و برای این منظور 

جامعه بین الملل یک شبکه قانونی و قابل اطمینان و مکانیزم بررسی الزم را ایجاد کرده 
اس��ت. وی افزود: ما مصرانه بر این عقیده هس��تیم که برای اطمینان پیدا کردن از این 
مس��ئله هیچ راه دیگری به غیر از  اجرای پایدار توافقات بدست آمده در چارچوب برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( در سال ۲015 وجود ندارد. این تنها مسیر برای حمایت، 

حفظ و نجات توافق هسته ای با ایران است.  فارس

خواهان مقابله با ایران نیستیم
وزیر مش��اور دولت امارات در امور خارجه با تاکید بر ضرورت توقف دخالت های 

خارجی در امور خاورمیانه گفت: خواهان مقابله با ایران نیستیم.
ان��ور قرقاش گف��ت: توقف دخال��ت های کش��ورهای خارجی در ام��ور داخلی 
خاورمیانه امری ضروری است و شورای امنیت باید قوانین مربوط به دخالت در 

امور دیگر کشورها را اجرایی کند.
ان��ور قرقاش گفت: ایران بای��د با قدرت های جهانی و منطقه ای مذاکره کند و به توافق 

جدید و فراگیر برس��د؛ توافقی که به جز برنامه هس��ته ای، برنامه موشکی و دخالت های 
ایران در منطقه را نیز شامل شود. این توافق می تواند تنش های منطقه را کاهش و اقتصاد 
ایران را بهبود بخش��د. وی افزود: وقتی در رابطه با مس��اله ایران بحث می شود کشورهای 
خلیج)فارس( هم باید به میز مذاکره بروند. قرقاش گفت: ما خواهان مقابله با ایران نیستیم 

اما رفتارهای خصمانه و تخریبی این کشور را نمی توانیم بپذیریم.  صداوسیما

رئیس س��ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه صنعت هس��ته ای 
می تواند منش��اء اقتدار باش��د، گفت: آماده انتقال تجربیات 

هسته ای ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم.
علی اکبر صالحی در مراس��م آغ��از بتن ریزی  دومین راکتور 
هس��ته ای نیروگاه اتمی بوشهر با اش��اره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری درباره اهمیت صنعت هسته ای اظهار داشت: 
ایش��ان فرمودند صنعت هس��ته ای یک صنعت اقتدارآفرین 

است لذا صنعت هسته ای می تواند منشاء اقتدار باشد.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره به تأکید مقام معظم 
رهب��ری مبنی  بر اینکه باید در یک افق نس��بتا میان مدت 
برخوردار از ۲0 هزار مگاوات نیروگاه هسته ای باشیم، افزود:  
معظم له می فرمایند  صنعت هسته ای می تواند در مجموعه 
صنایع کشور اقتدار ایجاد کند و اینکه این صنعت می تواند 
بالقوه منشأ اقتدار باشد،  لذا  دشمنان انقالب  می خواهند این 

منشأ اقتدار را از ما بگیرند.
وی ب��ا بیان اینکه هر هزار مگاوات نیروگاه هس��ته ای مانع 
انتش��ار 7 میلیون تن آالینده یا گازهای گلخانه ای می شود، 
تصریح کرد: در افقی تا 1406 دارای س��ه هزار مگاوات برق 
هس��ته ای خواهیم بود که مانع انتش��ار بیش از ۲1 میلیون 

تن گازهای آالینده خواهد شد.  
مع��اون رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه  انرژی هس��ته ای  جزو 
انرژی های پاک محسوب می شود ، اضافه کرد: هر هزار مگاوات 
نیروگاه هس��ته ای مانع انتش��ار هفت میلیون تن آالینده یا 
گازهای گلخانه ای می ش��ود  لذا نیروگاه بوشهر ساالنه 660 

میلیون دالر صرفه جویی به دنبال خواهد داشت.
 وی با بی��ان اینکه  قدر و منزلت  فناوری هس��ته ای و صنعت 
صنعت هس��ته ای را باید بدانیم، گفت:  امی��داورم نمایندگان 
مجلس در بودجه س��ال آینده در زمینه اعتبارات هس��ته ای 
توجه جدی تری کنند  چرا که هر نیروگاه 5 میلیارد دالر هزینه 

می برد و در ظرف 6 سال می تواند هزینه اولیه را برگرداند.
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی با بی��ان اینک��ه بهره برداری 
از  نی��روگاه اتمی بوش��هر  را در زمانی 6 س��اله  کامال بومی 

کردیم، ادامه داد:  در حال حاضر تعمیرات و نصب تجهیزات 
 توسط متخصصان ایرانی انجام می شود و ۲ هزار کارشناس، 
نیروهای بهره بردار و پشتیبان در این نیروگاه کار می کنند.

 صالحی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران  آمادگی  دار د 
تجربیات هس��ته ای  خود را به  کشورهای حوزه خلیج فارس 
که رویکرد جدیدی در اس��تفاده از انرژی هس��ته ای پیش 
گرفته ان��د، انتقال دهد، گفت:   نیروگاه بوش��هر از  امنیت و 
ایمن��ی کامل برخ��وردار اس��ت و  نیروهای مس��لح   امنیت 
آن را  برق��رار  کرده اند، ایمنی آن تح��ت نظارت ارگان های 
بین المللی است که به طور مستمر از مسائل ایمنی نیروگاه 

بازدید می کنند و توصیه های الزم را به ما می کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه  بعد از  برجام در سال 
1394،  در سال 1395 قرارداد نیروگاه دو و سه تنفیذ شد، 
تصریح کرد:  بیش از 3 میلیون متر مکعب در این فاصله دو 
س��ال  خاکبرداری شده و از نظر برنامه ریزی در پروژه عقب 
نیس��تیم و مطابق برنامه جلو می روی��م و امیدواریم راکتور 

دوم در سال 1404 و سوم 1406  بهره برداری شود.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاض��ر  90 درصد پیمانکاران در 
این مجموعه ایرانی هستند، گفت:  کل کارهای ساختمانی و 
زیرساختی توسط پیمانکاران ایرانی انجام می شود ، ادامه داد: 
از روس��یه تشکر می کنم که در دو برهه تاریخی و زمانی که 
می خواستیم  برخوردار از کارخانه ذوب آهن شویم با اینکه آن 
زمان در مدار کشورهای غربی بودیم، روس ها اولین کارخانه 
ذوب آه��ن را به م��ا دادند و به ما کم��ک  کردند، همچنین 
دروازه ورود به تکنولوژی و فناوری های پیش��رفته از طریق 
روس��یه بود که نیروگاه بوش��هر نماد این همکاری صمیمانه 
اس��ت و جا دارد از ملت و دولت روسیه برای این همکاری ها 
تشکر کنیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با ارائه توضیحات 
فنی درباره تزریق گاز به س��انتریفیوژها در فردو اظهارکرد: 
بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتم��ی نمونه گیری انجام 
ش��ده را راس��تی آزمایی کرده و مرحله نهایی که برداش��ت 

محصول است را اعالم خواهند کرد. تسنیم 

صالحی: 
بهره برداری از راکتور دوم و سوم بوشهر تا سال ۱۴۰۴ و  ۱۴۰۶ 

الج��اراهلل روز سه ش��نبه )14 آبان( طی نشس��ت خبری در 
حاش��یه همایشی در س��فارت آلمان در کویت گفت: کویت 
در حقیق��ت، این پیام ها را به برادران )س��عودی و بحرینی( 
فرستاده است ولی تا به این لحظه هنوز جواب هایی در این 

خصوص دریافت نکرده  است.«
خبرنگار فارس در گفت وگو با پروفس��ور نادر انتصار رئیس 
دانشکده علوم سیاسی دانش��گاه آالبامای جنوبی آمریکا به 
بررس��ی دالیل ارائ��ه این نامه و واکن��ش احتمالی ریاض و 

منامه پرداخته است.
حس�ن روحان�ی رئیس جمهوری اس�امی ای�ران در 
سخنرانی خود در سازمان ملل طرح ایران برای امنیت 
منطقه خلیج فارس با عنوان ابتکار صلح هرمز را ارائه 

داد. دالیل ارائه این طرح از سوی ایران چه بود؟
دلیل اصلی ارائه طرح ابتکار صلح هرمز« در س��ازمان ملل 
این بود که ایران مایل بود که به جامعه جهانی نش��ان دهد 
که چرا و چگونه صلح در منطقه خلیج فارس می تواند ایجاد 
شود و تا اندازه ای جلوی تبلیغات آمریکا که ایران را مسئول 

ناامنی در منطقه معرفی می کند، بگیرد.
ابتکار صلح هرمز چ�ه تفاوت هایی با طرح های قبلی 

ایران برای امنیت منطقه خلیج فارس دارد؟
تفاوت اصلی ابتکار صلح هرمز با طرح های قبلی ایران برای 
امنیت منطقه خلیج فارس این است که ایران در طرحهای 
قبلی خود مس��ائلی کلی را مطرح می کرد و طرحهای خود 
را روی خروج نیروه��ای خارجی متمرکز کرده بود.  ولی با 
ارائ��ه طرح ابتکار صلح هرمز ایران بیش��تر روی چگونگی و 
چارچوب همکاری های منطقه ای تاکید کرده اس��ت و فقط 

به مسائل کلی بسنده نکرده است.
ایران در نامه هایی به عربستان و بحرین  از طریق کویت 
طرح�ی برای صلح و ثبات منطقه ارائه کرده اس�ت. به 
نظر شما آیا این نامه می تواند به کاهش تنش در روابط 
ایران با عربستان و بحرین در زمان کنونی منجر شود؟

البت��ه ما نمی دانی��م که محتوای این نامه ه��ا چه بوده اند و 

اینکه آیا ایران پیش��نهادهای بخصوصی ارائه کرده است یا 
خیر. این نوع نامه نگاری ضرری ندارد و الزم نیز هست. ولی 
هنوز زود اس��ت که تحلیل درستی از اینکه نامه اخیر آقای 
روحان��ی به عربس��تان و بحرین به کاه��ش تنش در روابط 

ایران با عربستان و بحرین منجر خواهد شد ارائه دهیم.
تا آنجائی که من می دانم رهبران بحرین و عربس��تان هنوز 
جوابی به آق��ای روحانی نداده اند. با توجه به وخامت روابط 
تهران با ریاض و منامه کاهش تنش  بین ایران، عربستان و 

بحرین کار ساده ای نخواهد بود. 
واکنش عربستان سعودی و بحرین با این نامه ایران با 
توجه به ش�رایط منطقه به ویژه اینکه ایران می تواند 

به پایان یمن کمک کند چه خواهد بود؟
همانطور که قبال گفتم این گونه نامه رد و بدل کردن گرچه 
مفید می تواند باش��د ولی عملکرد کش��ورها خیلی مهم تر از 
حرفهای عمومی آنها اس��ت. هیچ کشوری نیست که بگوید 
جنگ طلب است و همه کشورها خود را طرفدار صلح معرفی 
می کنند. عربستان و بحرین که خود  دنباله روی سیاستهای 
خارجی عربستان است عمل مثبتی برای پایان جنگ یمن تا 
کنون نکرده اند. من حداقل در کوتاه مدت امیدی به تغییراتی 

اساسی در سیاست خارجی این دو کشور ندارم. 
آیا آمریکا و کش�ورهایی چون انگلیس و فرانسه که در 
کش�ورهای اعضای شورای همکاری خلیج فارس پایگاه 
نظام�ی دارن�د و منافع آنه�ا از طریق وج�ود تنش این 
کشورها با ایران بهتر حاصل می شود اجازه عملیاتی شدن 

طرحهایی چون »ابتکار صلح هرمز« را خواهند داد؟
خیر. این کش��ورها تمام سعی خود را برای عملیاتی نشدن 
طرحهای��ی چون »ابتکار صل��ح هرمز« ب��کار خواهند برد. 
این کش��ورها، به خصوص آمریکا  تا آنجائی که کش��ورهای 
عربی خلیج فارس نقش گاو ش��یر دهنده را برای آنها بازی 
می کنند احتیاج به تداوم  تنش این کشورها با ایران دارند. 
برای کشورهائی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه جنگ یعنی 

صلح و تشنج در منطقه یعنی شکوفائی.

استاد دانشگاه آالباما آمریکا:
ایاالت متحده، انگلیس و فرانسه به تشنج در منطقه نیاز دارند

گزارش

س��ید عباس موس��وی، س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه جمهوری اس��المی ایران در نشس��ت 
خبری هفتگی خود ب��ا خبرنگاران تصریح کرد: 
برداشتن گام چهارم نشان داد جمهوری اسالمی 
در مواضعی که اعالم کرده جدی اس��ت و بر سر 

منافع ایران مماشات نمی کند.
س��ید عباس موس��وی با بیان اینک��ه وزیر امور 
خارجه فردا به قزاقس��تان س��فر می کند، درباره 
نام��ه رئیس جمه��وری راج��ع ب��ه صل��ح هرمز 
عن��وان کرد: ط��رح ی��ا پویش صل��ح هرمز که 
رئیس جمهوری در مجمع عمومی س��ازمان ملل 
ارائ��ه کرد با جزئیات برای کش��ورهای ذینفع از 
جمله بحرین و عربستان ارسال شد و بازتاب های 

خوبی را شاهد بودیم.
موس��وی با بیان ای��ن که فعال ب��ه جزئیات آن 
نمی پردازیم اما بررس��ی ها در داخل کشورها در 
حال انجام اس��ت،  ابراز امیدواری کرد، این گام 
خیرخواهانه جمهوری اس��المی مورد اس��تقبال 
این کش��ورها ق��رار بگیرد و ش��اهد منطقه امن 

باشیم.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درباره اظهارات 
س��ید عباس عراقچ��ی معاون سیاس��ی وزارت 
امور خارجه مبنی بر احتم��ال بازبینی دکترین 
هس��ته ای در ص��ورت بازگش��ت قطعنامه ها، و 
همچنی��ن این پرس��ش ک��ه ک��دام گام برجام 
عمال از تعهدات ما خارج ش��ده اس��ت، تصریح 
ک��رد: جمهوری اس��المی ب��ه ان��دازه کافی به 
دیپلماس��ی فرصت داد. ایران از اردیبهشت ماه 
امس��ال تصمیم گرفت براساس حقوقی که دارد 
نس��بت به کاهش تعهدات خود اقدام کند. ایران 
می توانس��ت دراین باره تدریجی و یا قطعی عمل 
کند اما ایران تدریجی گام برداش��ت تا در برجام 

بماند و تعهدات برجام را حفظ کند.
موس��وی ادامه داد: گام چهارم براساس بندهای 
پنجم و شش��م برجام اس��ت که برداش��ته شد؛ 
برداشتن این گام نش��ان داد جمهوری اسالمی 
در مواضعی که اعالم کرده جدی اس��ت و بر سر 

منافع ایران مماشات ندارد.
وی این را حق ملت ایران دانس��ت و خاطرنشان 
کرد: هنوز در دیپلماس��ی باز اس��ت اما امید به 
کسی نبسته ایم و براساس وظیفه ذاتی خود این 
کار را انجام می دهیم و معطل وعده ها نخواهیم 

ماند.

اظهارات اردوغان درست و به جا است 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درباره اظهارات 
اخی��ر »رجب طی��ب اردوغان« رئی��س جمهور 
ترکیه مبنی بر احتمال کشانده شدن اعتراضات 
عراق به داخل ایران و وجود دس��ت های پش��ت 
پ��رده، گفت: روابط دوس��تانه ما با کش��ورهای 
منطقه بویژه کش��ورهای دوس��ت سرجای خود 
محفوظ اس��ت و هیچ گاه روابط ایران مثل االن 
نبود اما این دلیل نمی شود از مواضع خود کوتاه 

بیاییم.  جمهوری اسالمی مخالف نقض تمامیت 
ارضی یک کشور است. البته برخی اظهارنظرهای 
غیررسمی هم داخل کشور داشتیم؛ آنچه درباره 
موضع جمه��وری اس��المی مطرح ش��د همان 

مواردی است که عرض کردم.
موس��وی ادامه داد: نکته ای که آق��ای اردوغان 
گفت مبنی بر احتمال کش��یده شدن اعتراضات 
به داخل ایران و وجود دس��ت های پش��ت پرده، 
درست و به جا اس��ت. دست های پشت پرده ای 
خواه��ان کش��یده ش��دن اعتراضات ب��ه داخل 
جمهوری اس��المی ایران هس��تند و خوب است 

کشورهای منطقه هوشیار و حساس باشند.
س��خنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه ساز 
و کار اینس��تکس اجرایی ش��ده و آماده اس��ت، 
گف��ت: این س��ازوکار آنگونه که مدنظ��ر ما بود 
عملیاتی نشد. اخیرا دو شرکت اینستکس ایرانی 
و اروپایی نشست داشتند و این ساز و کار آماده 
است. اینستکس ابزار اجرا شدن طرح ها است و 
هرگاه طرح های بزرگترش��ان به اجرا برسد، این 

هم اجرا خواهد شد.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آی��ا راهبرد 
ای��ران در برجام، همین کاهش تعهدات اس��ت، 
گفت: براس��اس فرصت های دو ماه��ه ای که به 
طرف های مقابل می دهیم همزمان آماده هستیم 
حرف های آنها را بش��نویم اما تاکنون این اتفاق 
نیفتاده است. موسوی اضافه کرد: این که گام ها 
را ادامه می دهیم یا نه به تشخیص مقامات نظام 

بس��تگی دارد اما کار در کشور ادامه دارد کسی 
منتظ��ر به نتیجه رس��یدن قول های��ی که به ما 

دادند نخواهد بود.

 فعال تصمیم برای خروج از ان.پی.تی 
نداریم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: وزارت 
خارج��ه وظیفه دارد برای پیش بردن سیاس��ت 
خارجی درها را باز بگذارد و حرف ها را بشنود اما 
بخش های اقتصادی کشور باید کار خود را انجام 
دهند و با تکیه بر منابع و توانمندی های داخلی 

همین راه را ادامه دهیم.
موسوی درباره این اظهارات بعیدی نژاد سفیر ایران 
در انگلیس درباره احتمال خ��روج ایران از پیمان 
ان.پی.ت��ی هم گفت: آقای بعی��دی نژاد بعد از آن 
هم نظری داد. ایشان طیف های مختلفی از نظرات 
موجود در کشور را بیان کرد و بنده هم گفتم فعال 
جمهوری اسالمی تصمیمی برای این موضوع ندارد. 
برنامه ها حساب شده است و براساس واکنشی که 
از طرف مقابل می بینیم گام ها را برخواهیم داشت 

و باید به آینده فرصت دهیم.
خبرن��گاری درباره ماهیت نامه رییس جمهور به 
عربستان سعودی پرسید که موسوی پاسخ داد: 
نامه فقط به عربس��تان نبود در چارچوب پویش 
صلح امید بود که به س��ران هفت کشور منطقه 

ارسال شد و بازخوردهایی هم گرفتیم.
موسوی درباره موضع گیری تند امانوئل ماکرون 

بع��د از برداش��تن گام چهارم کاه��ش تعهدات 
ایران گف��ت: موضع ماکرون قابل درک اس��ت؛ 
آن��ان موضع جدی ایران را دیدند و از طرفی هم 
برای نتوانس��تن های خود پاسخی ندارند. اما آن 
را نمی پذیریم. این واکنش ها قابل قبول نیست. 
آنه��ا باید اقدامات عملی انج��ام دهند و به رغم 

تالش ها به نتیجه ای نرسیدند.
وی اف��زود: اگر آنها تواف��ق را خوب اجرا کردند 
ش��اید بشود در سایر موارد هم بحث و گفت وگو 
ک��رد ام��ا در همین ه��م مانده اند پ��س چنین 

اظهاراتی غیرمعمول است.
موس��وی درباره پاس��خ به این که  آیا جمهوری 
اس��المی برای خروج از از برجام تصمیم خواهد 
گرف��ت و  آیا آماده پذی��رش طرح ها از مقامات 
اروپای��ی هس��تید،گفت: رایزنی ها ادام��ه دارد. 
از قبل هم می دانس��تند جمهوری اس��المی در 
برداش��تن گام ها جدی اس��ت اما چیز ملموسی 
ندیدی��م و امیدواریم در فرصت دوماهه ای که به 
دیپلماسی داده ایم به تعهدات خود عمل کرده و 
جمهوری اسالمی را قانع کنند در برجام بماند.

وی همچنین درباره پهپاد س��اقط شده و هدف 
این پهپاد گفت: اطالعیه ای که ارتش جمهوری 
اسالمی داد حاکی از این بود که در حال بررسی 
ابع��اد این موض��وع و مطالع��ه روی قطعات آن 
هس��تند تا مختصات آن را به دست بیاورند که 
متعلق به چه کش��وری بوده اس��ت. به احتمال 

قوی جزئیات آن به زودی بیان خواهد شد.

س��خنگوی وزارت خارجه با اظه��ار بی اطالعی 
از راه ان��دازی واحد دیپلماس��ی حمل و نقل در 
وزارت راه و شهرس��ازی و درب��اره موازی کاری 
ب��ودن یا نبودن آن با وظایف وزارت امور خارجه 
گفت: اگر این راه اندازی با هدف تسهیل حمل و 
نقل با همسایگان باشد ارج می نهیم. این موضوع 
را بررس��ی می کنیم. دیپلماسی اقتصادی وزارت 
خارج��ه تصدی گ��ری نمی کند بلک��ه فعالیتش 

زمینه سازی و تسهیل سازی است.
موس��وی درباره اعتراضات اخیر عراق و تاثیر آن 
ب��ر منطقه گفت: راجع به مس��ایل داخلی عراق 
اظهارنظ��ر نمی کنم اما به ط��ور کلی عده ای به 
دنبال س��وء اس��تفاده از اعتراضات هس��تند. ما 
خواس��تار امنیت، آرامش و پیشرفت کشورهای 
منطق��ه هس��تیم؛ ه��م درون و بی��رون منطقه 
دش��منانی داریم که خواس��تار تداوم اختالفات 
هس��تند و امیدواری��م با هش��یاری کش��ورهای 

منطقه این توطئه ها خنثی شود.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درخصوص این 
ادع��ا که لوینس��ون تبع��ه  آمریکای��ی در ایران 
پرون��ده ای در دادگاه انق��الب دارد،  گفت: آقای 
لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ 
ی��ک از محاکم ایران ندارد. بحث مفقود ش��دن 
ایشان اس��ت که جمهوری اسالمی برای کمک 
انس��انی پرونده یک مفقود را ب��رای او باز کرده 

است.
وی افزود:  براس��اس درخواس��تی ک��ه از ایران 
شد ایران با حس��ن نیت این موضوع را پیگیری 
می کند. ما اطالعی از سرنوشت ایشان نداریم اما 

هرکاری از دست ما بر بیاید انجام می دهیم.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه درب��اره آخرین 
وضعیت گروگان های ایران��ی در آمریکا به ویژه 
مس��عود س��لیمانی گفت: اقدام��ات و رایزنی ها 
همچنان ادامه دارد و جمهوری اسالمی رایزنی ها 

را رها نخواهد کرد. 
وی ادامه داد: از طریق واس��طه ها درخواست ها 
را ارائه کرده و یک س��ری امیدهایی زنده ش��ده 
اس��ت. اگر اج��ازه بدهید بگذاری��م مذاکرات به 

نتیجه برسد بعد اطالع رسانی خواهیم کرد.
موس��وی در پاس��خ به س��والی دیگر درخصوص  
آخرین وضعیت مذاکرات ایران و فرانس��ه گفت:  
از دولت های چین و روسیه تشکر می کنم که در 
سیاست های اعالمی شان بر مواضع خود در برجام 
پایبند بودند اما بقیه شرکا چون هویت مستقلی 
نداشتند نتوانستند این گونه باشند و کارهایشان را 

به اجازه گرفتن از دیگری منوط کردند.
وی افزود: جمهوری اسالمی در مذاکرات خود از 
11 تعهد برجام ۲ تعهد را در اولویت اصلی قرار داد 
که یکی رسیدن میزان فروش نفت ایران به قبل 
از خروج آمریکا از برجام یعنی 5/۲ میلیون بشکه 
در روز و دیگری بازگشت عایدات ناشی از فروش 
نف��ت بود. مذاکرات روی این موضوعات همچنان 

ادامه دارد اما آنان تاکنون موفق نبوده اند.

سخنگوی وزارت خارجه:

 به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت دادیم


