
تهران و دهلی برای تس�ریع در ساخت 
پروژه چابهار به توافق رسیدند

رس��انه های هندی به نق��ل از وزی��ر امورخارجه این 
کشور گزارش دادند که تهران و دهلی در جریان سفر 
جایش��انکار به ایران برای تسریع پروژه بندر چابهار با 

یکدیگر به توافق رسیده اند.
ایندیا تایمز همچنین نوشت: این اولین سفر جایشانکار 
به ایران از زمان آغاز فعالیت او به عنوان وزیر امورخارجه 
است و پس از سفر اخیر او به واشنگتن انجام می شود. 
هفته گذشته نیز معاون مشاور امنیت ملی هند به ایران 
س��فر کرد تا درباره وضعیت افغانستان و چالش های 
ناشی از وجود تروریس��م در مرزهای مشترک با این 
کشور رایزنی کند. این روزنامه هندی در ادامه به نقل 
از رسانه های ایران نوشت: تهران و دهلی، هر دو مایل 
به توسعه روابط خود در زمینه های مختلف فرهنگی، 
سیاس��ی و اقتصادی از زمان ایجاد روابط دیپلماتیک 
میان دو کشور در اواسط مارس 1950 هستند. ایران 
به هند به عنوان یک ش��ریک بزرگ تجاری می نگرد 
که می تواند فضایی برای تنفس تهران تحت فشارهای 

اقتصادی آمریکا ایجاد کند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به 
تحریم های یک جانبه و نامشروع آمریکا علیه جمهوری 
اس��امی ایران در توییتی نوش��ت: رویکرد آمریکا در 
خصوص تحریم ها از اعتیاد بی پروایانه و بیمارگونه این 
کش��ور پرده برمی دارد - وضعیتی که هیچ گونه حد و 
مرزی برای آنچه که ایاالت متحده ممکن است انجام 
دهد یا ندهد، قائل نیست. این رفتار اعتیادآمیز هم بر 
روی دشمنان و هم دوستان این کشور تاثیر می گذارد 
مگر آن که به صورت دس��ته جمعی با آن مقابله شود.

 باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

کاهش تعهدات هسته ای باعث شد دنیا به قاطعیت ایران پی ببرد
نماینده مردم مایر گفت: گام های کاهش تعهدات هسته ای باعث شد که نگاه 
دنیا به ما یک نگاه دیگری باشد و به قاطعیت جمهوری اسامی پی ببرند. احد 
آزادی خ��واه افزود: تدبیر دولت این بود که با هر بهانه ای بتواند از درگاه برجام 
به گشایش برسد تا اینکه تحریم ها یک شبه از سر کشور برداشته شود؛ یعنی 

معیش��ت مردم رونق بگیرد، گشایش سیاس��ی و ... اتفاق بیفتد، اما طبق پیش 
بینی هایی که جریان های منتقد دولت داشتند و آمریکا شناسی این جریان ظاهرا خیلی 
بهتر از آمریکا شناس��ی دولت بود؛ هیچ کدام از اهداف آنها محقق نش��د، چرا که رهبر 
انقاب فرمودند آمریکا قابل اعتماد نیس��ت و این قابل اعتماد نبودن همه نقش��ه های 
دولت تدبیر و امید را نقش بر آب کرده است. نماینده مردم مایر تاکید کرد: از آنجایی 
که دولت تمام درگاه های مختلف را مس��دود کرده بود و انگارهیچ وزارتخانه ای به جز 

وزارت امور خارجه در این کابینه وجود نداشت.  خانه ملت  

گزارش توئیتری وزیر خارجه هند درباره دیدار با روحانی
صفحه توئیتر وزیر خارجه هند بعد از دیدارهای دوجانبه او با حس��ن روحانی، 
رئیس جمهور، علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد اسامی 
وزیر راه ایران، سه پیام توئیتری منتشر کرد و از رایزنی ها درباره روابط دوجانبه، 
پروژه چابهار و مسائل امنیتی خبر داد. سوبرامانیام جایشانکار نوشت: با دریابان 

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران دیدار کردم. 
صحبت های گسترده ای درباره امنیت منطقه ای و روابط دوجانبه )هند و ایران( داشتیم. 
وی در دومین توئیت تصریح کرد: از دکتر حسن روحانی رئیس جمهور )ایران( به خاطر 
لطفش��ان در پذیرش دیدار با من تشکر می کنم. با او درباره نتایج کمیسیون مشترک 
)هند و ایران( و پیشرفت در روابط دوجانبه صحبت کردم. وزیر خارجه هند در توئیت 
سوم امروز خود هم نوشت: با محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی برای ارزیابی پیشرفت 

در طرح های مواصاتی دیدار کردم.  تسنیم 

تحریم و تروریسم دو راهبرد آمریکا علیه کشورهای مستقل است
دریابان شمخانی در دیداربا سابرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند با اشاره به 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی و همچنین سوابق دیرینه روابط دو کشور گفت: 
تهران و دهلی می توانند با تقویت روابط در همه س��طوح ضمن تامین منافع 
دو کشور نقش مهمی در مهار و مدیریت بحران های منطقه ای ایفا نمایند. وی 

با بیان اینکه امروز تروریس��م و افراطی گری مهمترین تهدیدات مشترک همه 
کشورهای منطقه هستند اظهار داشت: اشتراک مساعی مستمر و ایجاد سازوکارهای 
منطقه ای برای مقابله با تهدیدات مشترک، مسیر مداخله کشورهای خارجی به بهانه 
مقابله با تهدید تروریس��م را مسدود می کند. شمخانی تحریم و تروریسم را دو راهبرد 
آمریکا علیه کش��ورهای مس��تقل ذکر کرد و افزود: با همکاری دسته جمعی می توان 
ضمن دفع این دو تهدید ضد انسانی، افق های جدیدی از پیشرفت با اتکا به توانمندی 

بومی کشورهای منطقه را ترسیم و تحقق بخشید.  فارس 

گزارش

گزارش

دیپلمات با سابقه کشور گفت: بعضی در رویکرد پوپولیستی 
و فریبکارانه از این موضوع اس��تفاده می کنند که فقط ایران 
اس��ت که زیرمیز می زند و 1۸9 کشور وارد ماجرای اف.ای.

تی.اف شدند.
ابوالفضل ظهره وند اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما دو 
قطبی موافق پیوستن به اف.ای.تی.اف و مخالف آن تشکیل 
ش��ده است، البته موضع من از منظر مخالفت است، اما اگر 
بحث موافق و مخالف مانند بحث آبی و قرمز باش��د، معنی 
نمی ده��د، بلکه ما باید اف.ای.تی.اف را در چارچوب امنیت 
ملی تعریف کنیم. پیوس��تن ب��ه اف.ای.تی.اف یک موضوع 
ملی است، صرف نظر از این که شما در چه طیف و جناحی 
ق��رار می گیرید، ما باید دریابیم منافع امنیت ملی ما چگونه 
در پیوس��تن ب��ه قواعدی ک��ه آنها وض��ع می کنند، محقق 

می شود یا خیر.
وی افزود: بگذریم از این که ما اکنون سی و هفت بند اف.ای.

تی.اف را عملیاتی می کنیم، حال س��وال این اس��ت چرا به 
ویژه بر دو الیحه پالرمو و سی. اف. اتی اصرار دارند؟ جالب تر 
این که رئیس سازمان اف.ای.تی.اف یک آمریکایی است که 
در خزانه داری آمریکا سمت دارد و اکنون خزانه داری آمریکا 
دو پرونده مهم در دس��تور کار دارد، نخس��ت مساله اعمال 
تحریم ها علیه جمهوری اس��امی و کنترلش از جنبه پولی، 
مالی و تجاری اس��ت و بعد مس��اله روسیه و چین. بنابراین 
مس��ئولیت های بس��یار مهم و س��نگینی را درب��اره امنیت 
ایاالت متحده بر عهده دارد. دیپلمات با س��ابقه ادامه داد: از 

آن طرف برایان هوک که در وزارت خارجه آمریکا مسئولیت 
دارد، به طور مش��خص مش��غول به کار است تا میز اف.ای.
تی.اف مربوط به ایران را دنبال  کند. لذا اگر بخواهیم درباره 
پیوس��تن به اف.ای.تی.اف به یک جمع بندی کلی برس��یم 
بعد از آن موضع ما درب��اره پذیرش یا عدم پذیرش اف.ای.
تی.اف به صورت کامل روش��ن خواهد شد واال ما به سمت 
بازی صفر و یک خواهیم رفت، بازی که برای هیچ کشوری 
مقبول نیست و بس��یاری از کشورها تاششان بر این است 

که بین صفر و یک حرکت کنند. کش��وری که درگیر بازی 
صفر و یک ش��د، رو به اسقاط است و به اصطاح می گویند 

قمار می کند.
ابوالفض��ل ظهره وند گفت: هیچ کش��وری روی امنیت ملی 
خ��ودش قمار نمی کن��د. در واق��ع حرکت خ��ودش را در 
موقعی��ت میان صف��ر و یک به حدی که بتوان��د به میانه و 
باالتر برس��اند، تنظیم می کند. اساسا دیپلماسی میان صفر 
و یک تعریف می ش��ود و تصمیمات کان ملی نیز به همین 

صورت. هیچ کش��وری هم نمی توان��د بگوید که می خواهم 
روی یک بایستم حتی اگر چین یا ایاالت متحده باشد، چون 
ممکن نیس��ت، اگر هم روی صفر برود، این هم غلط است. 
منظورم این اس��ت که مساله پیوس��تن ما به اف.ای.تی.اف 
خیلی اهمیت دارد، اما آنچه از فحوای گفت وگوها و مواضع 
ش��نیده می ش��ود، متاس��فانه از آن بضاعت الزم در نگاه به 
مس��اله مهمی مانند اف.ای.ت��ی.اف و برای چه هدفی آن را 

دنبال کنند، خبری نیست.
وی افزود: برخ��ی این موضوع را مطرح می کنند، چرا 1۸9 
کش��ور به اف.ای.تی.اف پیوس��تند؟ به نظر می رسد بعضی 
س��عی می کنند در یک رویکرد پوپولیس��تی و فریبکارانه از 
این موضوع استفاده کنند که فقط کشور ایران است که زیر 
میز می زند، در حالی که 1۸9 کش��ور وارد ماجرا شدند. لذا 
اگر بخواهیم با نگاه س��طحی سراغ این مساله برویم، جواب 
درس��تی نخواهیم گرفت. این دیپلمات با س��ابقه بیان کرد: 
مس��اله پذیرش لوایح اف.ای.تی.اف از سمت ما برای کشور 
نیس��ت، اگر هم آن را انجام دهیم، برخورد آتی دستگاه ها و 
قدرت ها از جمله آمریکا با جمهوری اسامی را با کسانی که 
طرف تجاری ما هس��تند، قانونمند می کند. اکنون ماهاتیر 
محمد نسبت به تحریم های ایران معترض شده است، چون 
این تحریم ها به آنها لطمه زده است. حال در این میان وقتی 
ما اف.ای.ت��ی.اف را بپذیریم، روس ها که با ما ارتباط دارند، 
می گویند خودتان به اف.ای.تی.اف پیوستید و دیگر کاری از 

ما ساخته نیست.  تسنیم 

رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران که به منظ��ور راه اندازی مدار 
ثانوی��ه راکتور اراک به این ش��هر س��فر کرده اس��ت درباره 

بازطراح��ی راکتور اراک و چگونگی عملکرد آن توضیحاتی 
را ارائه کرد.

عل��ی اکبر صالحی گفت: امروز ش��اهد ی��ک اتفاق بزرگ 
هس��تیم. رآکتور تحقیقاتی آب س��نگین اراک بر اساس 
طرحی قدیمی ساخته می شد که بر اساس یک طرح روسی 

بود که همکاران ما در آن بازنگری کردند و یک پروژه بزرگ 
را ش��روع کردند. طرح آن برای روس��یه بوده ولی کار همکاران 

و کارشناس��ان خودمان بوده اس��ت. طراحی قبلی چون قدیمی بود 
نمی توانس��ت متناسب با شرایط موجود آن آزمایش ها و محصول الزم را به 
ما بدهد. اتفاقی پیش آمد و گفتگو با 1+5 رخ داد و در این فرایند قرار شد 
که ما در طراحی رآکتور خنداب بازنگری کنیم. می گفتند که این رآکتور در 
س��ال ۸ تن پلوتونیوم تولید می کند که می تواند برای تولید ساح بکار رود. 
چ��اره کار این بود که ما در طراحی بازنگری کنیم که تولید پلوتونیوم را به 
حداقل برسانیم. ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری هیچگاه به دنبال 
ساخت ساح هسته ای نبوده، نیست و نخواهد بود. بنابراین آنها از ظن خود 
این درخواس��ت را داشتند. در این فرایند ما با کمک آنها در طراحی رآکتور 

یک بازنگری انجام دادیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه توضیحاتش گفت: با این طراحی جدید 
ما به خواسته مان رسیدیم و رآکتور را مدرن سازی کردیم و آنها هم با تولید 
پلوتونیوم که کمتر از یک کیلو است نگرانی شان برطرف شد. پلوتونیوم در 
رآکتور قدیم پلوتونیومی نبود که برای ساخت ساح هسته ای استفاده کرد. 
آنها واقعا از منظر خودش��ان این مسائل را مطرح می کردند، وگرنه از منظر 

علمی پلوتونیومی که بیش از یک سال بماند مناسب ساح نیست.
وی همچنین افزود: برای بازطراحی راکتور اراک ما باید طراحی قلب راکتور 
را بازنگ��ری می کردی��م. االن گروه کاری برای طراح��ی جدید راکتور اراک 
ایران، چین و انگلیس هستند. ما در آینده اگر بخواهیم راکتوری مشابه برای 
کشوری دیگری بسازیم برای خریدار فرضی آتی این اطمینان وجود دارد که 
ایمنی و مدارک ایمنی آن موجود اس��ت. ما کالندریای قدیم را در آوردیم و 
کالندریای جدید را جایگزین می کنیم. اقدامات الزم با چینی ها صحبت شده 

و دوستان قراردادها را بستند یا می بندند.
صالحی درباره چگونگی عملکرد راکتور نیز گفت : راکتور دو بخش مهم دارد 
که یکی جزیره هسته ای است که داخل گنبد و قلب راکتور است، آنچه که 
در بیرون از آنجا قرار دارد را بخش ثانویه می نامند. 51 یا 52 سیستم مختلف 
باید تکمیل شوند تا راکتور تکمیل شود. از این 52 سیستم، تا به امروز 20 
سیستم کامل شده اس��ت که عمده آن برای بخش ثانویه بوده است. وقتی 
قسمت اولیه راکتور کار می کند آنجا آب هست که گرم می شود. آن آب باید 
دمایش کمتر بیاید و به حدود 40 درجه برسد. حجم اولیه آب سنگینی که 
در داخل چاله راکتور قرار بگیرد حدود 60 تن است. وقتی آب گرم می شود 
باید گرمای خود را پس بدهد. آب از طرفی برای ایمنی باشد، آب ثانویه که 
آب عادی یا نرم است می آید که گرما را بگیرد. مادلین سیستم را همکاران 
کام��ل کرده اند و ات��اق کنترل را هم تکمیل کرده ان��د. بخش ثانویه راکتور 
تکمیل شده و بخش اولیه مانده است. انشاهلل ظرف شش ماه آینده بتوانیم 
اتاق کنترل اصلی را هم به سامان برسانیم. 20 سیستم تکمیل شده است. 
14 سیستم دیگر طراحی شده اند. 1۸ یا 19 سیستم دیگر هم باید طراحی 
ش��وند و هنوز به مرحله عقد قرارداد نرس��یده اند. اگر این موارد انجام شود 

می شود تست آب سرد را انجام داد. امیدواریم و تاش می کنیم 
که در س��ال 1400 تست های س��رد را در راکتور اراک انجام 

دهیم. همکاران ما واقعا معجزه می کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه افزود: راکتور خنداب 
اراک مث��ل یک راکتور قدرت اس��ت. یعن��ی عما مثل 
بوش��هر است اما سایز آن کوچک شده است. جای افتخار 
دارد، واقعا افتخار می کنم می بینم بچه های ما توانسته اند 
راکتوری به این پیچیدگی را بس��ازند. یکی از دانش��مندان 
انگلیسی که یک ماه پیش اینجا بود به ما تبریک می گفت که 
توانسته ایم چنین کاری را انجام دهیم. سایت خنداب سایتی افتخار 
آفرین اس��ت. مطالب ناحقی گفته می ش��ود مبنی بر اینکه هزینه هنگفتی 
برای بخش هس��ته ای صرف می شود. اما نیروگاه بوشهر یک 7 هزار میلیارد 
تومان ارزش افزوده تولید می کند، تقریبا س��ه برابر بودجه ای است که برای 
آن صرف شده اس��ت. اگر در راکتور اراک طرف های مقابل همکاری نکنند 
که به ضررشان است، ما خودمان کار را انجام خواهیم داد. وی در خصوص 
همکاری ایران و آژانس گفت: آقای گروس��ی مدیرکل جدید آژانس اس��ت 
که ما با ایش��ان از قبل هم آش��نایی داشتیم. آقای گروسی اشراف خوبی به 
مس��ائل آژانس دارد و گفته است که جانب انصاف را در پیش خواهد گرفت 
و طرف کش��ورهای دیگ��ر نفوذ را نخواهد گرفت. اگر قرار باش��د که غیر از 
این باش��د، ایران می داند که چگونه واکنش نش��ان دهد. ما آنچه که متعهد 
ش��ده ایم را انجام می دهیم، تا االن هم ای��ن را ثابت کرده ایم. همکاری ما با 
آژان��س ادامه خواهد یافت که در چارچوب توافق پادمانی، پروتکل و برجام 
اس��ت. ما سواالت آژانس را پاس��خ دادیم. همکاری ما در چارچوب تعهداتی 

است که پذیرفته ایم.
صالحی درباره درپوش جدید راکتور اراک نیز گفت: درپوش راکتور از س��ه 
قس��مت تشکیل می ش��ود که جمعا حدود 100 تن می شود. قسمت میانی 

احتمال دارد تغییر کند که حدود 10 تا 12 تن است.
رئیس سازمان انرژی اتمی در توضیحاتی گفت: فرانسوی ها وارد قضیه شده 
بودند تا پادرمیانی کنند و پیش��نهاد مرض��ی الطرفین بدهند. طرف مقابل 
می گوید ما می خواهیم ایران به سمت هسته ای نرود. این را آقای ترامپ دو 
یا سه بار اعام کرده است. از طرفی ما می گوییم بر اساس برجام تکلیف شما 
برداشتن تحریم هاست. اگر شرایط احراز شود، رئیس جمهور فرمودند مسائل 
را مطرح ک��رد. پیش طرح این بوده که ترامپ تحریم ها را بردارد و ایران بر 
اس��اس شیوه ای که مدنظر آنها باشد اعام کند که دنبال ساح نیست. یک 
بحثی که االن بداهه می گویم این است که فتوای مقام معظم رهبری درباره 
عدم ساخت س��اح باشد و کشورهای دیگر هم امضا کنند... مذاکره مجدد 
در برجام معنا ندارد و تا تحریم ها برداشته نشود، ایران اقدامی انجام نخواهد 
داد... موضوع دیگری که وزیر امور خارجه فرمودند این بود که ما تسریع در 
تصویب پروتکل الحاقی را بررس��ی کنی��م. صالحی درباره گام پنجم کاهش 
تعهدات برجامی ایران نیز گفت: با گام هایی که برداش��تیم محدودیت هایی 
را که داش��تیم را برداش��تیم. ما بیش از ۸00 کیلو اورانیوم غنی شده داریم. 
ماهی 200 کیلو به آن اضافه می شود و در ده ماه 2 تن به آن اضافه می شود. 
صحب��ت درباره گام پنجم هنوز زود اس��ت. مس��ئولیت آن بر عهده رئیس 
جمهور است و ایشان در این باره صحبتی نکرده اند، بستگی به ایشان دارد. 
م��ن االن صحبت درباره گام پنجم را زودهنگام می دانم و رئیس جمهور در 
زمان مقتضی اعام می کنند. چند روز پیش نزد ایشان سوال و جوابی بود و 

ایشان اگر تصمیمی باشد را اعام می کنند.  صداوسیما  

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz سه شنبه  3 دی 1398  شماره 5201 

k

آقایان می خواهند با فریبکاری وارد قمار شوند
بازی صفر و یک در پیوستن به اف.ای.تی.اف
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