
توئیت وزیر خارجه سوئیس در پایان 
سفر به ایران

وزیر خارجه س��وئیس در پایان س��فر ب��ه ایران به 
دیدار خود با رئی��س جمهور ایران و گفت وگوهای 

انجام شده اشاره کرد.
ایگنازیو کاس��یس در پایان س��فر خود به ایران در 
پیامی توئیتری به دیدار خود با »حس��ن روحانی« 
رئیس جمهور ایران اش��اره کرد و نوشت که تبادل 
نظ��ر خوبی درب��اره آینده توافق هس��ته ای ایران و 

ثبات در منطقه انجام شد.
وی در ادام��ه این پیام توئیت��ری تعدادی از عکس 
ه��ای دیدار خود با رئیس جمهور ایران را منتش��ر 
کرد و لینک بیانیه وزارت خارجه س��وئیس درباره 

این سفر را قرار داد.
در بیانی��ه وزارت خارجه س��وئیس آمده اس��ت که 
ثب��ات منطق��ه ای در خاورمیانه اولویت سیاس��ت 
خارجه س��وئیس به ش��مار می آید و آقای کاسیس 
در این دیدار آمادگی س��وئیس برای ادامه پیشبرد 
گفت و گوهای س��ازنده میان کشورهای منطقه را 
اعالم کرده اس��ت. وزارت خارجه س��وئیس در این 
بیانیه از ایران خواسته تا به تعهدات هسته ای خود 

پایبند باشد. صداوسیما 

خبر

فشارهای ترامپ بر ایران دستاوردی 
برای او در انتخابات نخواهد داشت

استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل گفت: 
ناکامی های ترامپ در مقابله با شیوع کرونا، تبعیض 
نژادی و مس��کالت اقتصادی موجب س��لب اعتماد 
مردم آمریکا از ترامپ ش��ده و فشارها بر ایران هم 
دس��تاوردی در انتخاب��ات آتی این کش��ور برای او 

نخواهد داشت.
مهدی نوربخش درباره شکس��ت آمریکا در شورای 
امنیت ب��رای اعمال مج��دد تحریم های س��ازمان 
ملل متحد علیه ایران گفت: برای تش��کیل جلس��ه 
اضطراری ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل متحد و 
تصویب قطعنامه علیه ایران، آمریکا نیازمند ۹ رای 
مثب��ت از جمله آرای اعضای دائم ش��ورای امنیت 

است.
وی با بیان اینکه آمریکا در کس��ب موافقت اعضای 
ش��ورای امنیت با خود و ایجاد اجم��اع علیه ایران 
تاکنون ناکام بوده است، اظهار داشت: وقتی آمریکا 
اولی��ن قطعنامه خ��ود را برای تمدی��د تحریم های 
تس��لیحاتی ای��ران به ش��ورای امنیت ب��رد، فقط 
جمهوری دومینیکن به قطعنامه آمریکا رای مثبت 
داد، چین و روس��یه با آن مخالفت کردند و مابقی 

اعضا رای ممتنع دادند.
این تحلیلگر ارش��د مسائل سیاست خارجی با بیان 
اینک��ه آمری��کا از آن زمان به بعد حت��ی موفق به 
کسب رضایت دیگر اعضا برای تشکیل جلسه علیه 
ایران نشده اس��ت، تصریح کرد: این برای اولین بار 
در تاریخ س��ازمان ملل متحد است که آمریکا این 
چنین شکس��ته خورده و نتوانسته به خواسته خود 
برس��د. تنها چیزی که عاید ایاالت متحده ش��ده، 
این اس��ت ک��ه ۱۳ عضوی که ب��ا قطعنامه قبلی و 
فعلی مخالف��ت کرده بودند، دیگر حاضر نیس��تند 
قطعنامه ای بنویس��ند چرا که اگر بنویسند، آمریکا 

آن را وتو خواهد کرد.
نوربخ��ش ادام��ه داد: اگر آنها ای��ن کار را بکنند و 
آمریکا نیز قطعنامه پیش��نهادی  آنها را وتو کند، به 
راحتی اس��نپ بک انجام می ش��ود. این ۱۳ کشور 
نمی خواهند این ش��انس را به آمری��کا بدهند و به 
این دلیل، آمریکا در رسیدن به هدف خود در مورد 

ایران شکست خورده است.
وی با اش��اره به رویک��رد یکجانبه گرایانه آمریکا در 
سیاس��ت خارجی خاطرنش��ان کرد: یکی از دالیل 
عم��ده شکس��ت آمری��کا در این موض��وع رویکرد 
یکجانبه گرایانه واشنگتن اس��ت. برجام یک توافق 
عادی نیس��ت بلکه یک توافق شاخص بین المللی و 
چندجانبه گرایانه است و از حمایت شورای امنیت و 

همچنین قدرت های بین المللی برخوردار است.
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه آمریکا نمی تواند 
بقیه اعضای ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد را 
مجبور به تس��لیم در برابر خواس��ته اش کند، ابراز 
داش��ت: در ای��ن رابطه آمریکا شکس��ت خورده اما 
کاری که ممکن اس��ت در نهایت رخ دهد، آن است 
که دولت ترامپ به صورت یکجانبه مدعی شود من 
به عنوان مش��ارکت کننده در برجام – در حالی که 
عضو برجام نیس��ت – پایبند به اس��نپ بک هستم 
و قطعنامه های پیشین س��ازمان ملل علیه ایران را 

اجرایی می کنم.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

بصیرت افزایی و افزایش آگاهی نس��بت به رویکرد منافقانه 
دولت ه��ای غربی و عربی بویژه در منطقه، مهمترین تبیین 
ناظران سیاس��ی از پیام رهبر معظ��م انقالب در واکنش به 
اقدام توهین آمیز نش��ریه ش��ارلی ابدو به س��احت مقدس 
پیامبر اعظم )ص( عنوان شد؛ کارشناسان سیاست خارجی 
این را هم یادآور شدند که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی 
ب��ا حمایت آمریکا و تع��دادی از س��ران اروپایی در عادی 
س��ازی روابط خویش با تعدادی از کش��ورهای عرب را نیز 
نباید فراموش کرد و رهبران واقعی کش��ورهای اسالمی نیز 
نباید نسبت به این عادی سازی ها و حمایت از ملت مظلوم 

فلسطین سکوت اختیار کنند. 
روز گذش��ته رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی ضمن 
محکوم نمودن اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی 
پیامب��ر اعظم )ص( بر این تاکید نمودند که »این حرکت در 
این برهه  زمانی می تواند نیز به  انگیزه ی منصرف کردن ذهن 
ملّتها و دولتهای غرب آس��یا از نقش��ه های شومی باشد که 

آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند.«
معظم له همچنین بر لزوم هوش��یاری ملتهای مسلمان به  

ویژه کشورهای غرب آسیا، تاکید کردند.
آنچ��ه در تبیین فرمایش های رهبر انق��الب از نگاه ناظران 
سیاس��ی عنوان ش��د، اینکه مقام معظم رهبری با هشدار 
ب��ه همه مس��لمانان س��عی در افزایش بصی��رت و آگاهی 
آنان نموده و با دش��من شناس��ی دقیق دس��تان فوالدی و 
لبخنده��ای مملو از نفاق سیاس��تمداران غ��رب را واکاوی 
ک��رده و نقاب ها را از چهره آنان کنار زده و هش��دار دادند 
که اقدامات اخیر رژیم صهیونیس��تی ب��ا حمایت آمریکا و 
تعدادی از س��ران اروپایی در عادی سازی روابط خویش با 

تعدادی از کشورهای اسالمی را نباید فراموش کرد.
باید اذعان داش��ت؛ حرکت نشریه ش��ارلی ابدو که پس از 
سال 20۱5میالدی مجدداً انجام شده است نمی تواند بدون 
هماهنگی با مقامات ارش��د سیاس��ی فرانسه صورت گرفته 
باش��د و مهمترین دلیل آن نیز این اس��ت که در آن سال 
پاریس با خون آلود ش��دن خیابان های خویش این موضوع 
را مدیری��ت نمود و در ش��رایط کنونی تظاه��رات هفتگی 
جلیقه زردها امنیت را در این کش��ور به پایین تر حد خود 

رسانده است.
مطمئنا این نش��ریه ب��ا توجه به خاطرات غ��م انگیزی که 
تجربه نموده اس��ت نمی توانس��ته بدون هماهنگی مقامات 

سیاس��ی فرانس��ه مجدداً تصاویر موهون را باز نش��ر کند و 
حتم��ا قبل از این اقدام تضمین ه��ای امنیتی را از مقامات 
مسئول پاریس دریافت کرده است؛ اما تاریخ یک دهه اخیر 
نشان داده هرچقدر اسالم س��تیزی به روش غرب افزایش 
یابد گرایش به اس��الم در سراس��ر جهان بویژه اروپا توسط 
فرهیخت��گان و اندیش��مندان به این دین صل��ح و آرامش 

افزایش خواهد یافت.

مسئله االن فراموش نشدن اصول اسالم است
عماد آبشناس، نویس��نده و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره 
پیام رهبر معظم انقالب در پی اهانت یک نشریه فرانسوی 
به ساحت مقدس پیامبر اعظم )ص( به سیاست روز گفت: 
در خصوص کاریکاتور موهوم نش��ریه شارلی ابدو که البته 
تکرار آن حکایت از آن دارد که دشمنان اسالم می خواهند 
بررسی کنند ملت و دولت های مسلمان تا چه میزان پایبند 
به اصول دینی خود هستند.  وی افزود: از زمان چاپ قبلی 
این جس��ارت و توهین در نشریه ش��ارلی ابدو که در سال 
20۱5اتفاق افتاد تاکنون شاهد سیر اتقاقات متعدد بودیم، 
از خیانت برخی کش��ورهای عربی علیه مسلمانان نسبت به 
علنی کردن روابط خود با رژیم غاصب صهیونیستی گرفته 
تا تالش برای تبدیل دش��منی از رژیم غاصب کودک کش 
به سمت ملت ایران جریان سازی هایی بود که در این چند 

سال شاهد بودیم.
تحلیلگ��ر مس��ائل سیاس��ی  تصریح ک��رد: اخی��راً یکی از 
خبرنگاران در بیروت از رییس جمهور فرانسه پرسید چطور 
توهین به مقدس��ات مس��لمانان را جزو آزادی بیان مطرح 
می کنید اما اگر کس��ی در مورد هولوکاست در کشور شما 
سخن بگوید هیچ پاسخی ندارید، که پاسخ امانوئل مکرون 

هیچ پاسخی نداشت به این خبرنگار بدهد.

آبشناس با تاکید بر اینکه مسئله االن فراموش نشدن اصول 
اسالمی است، بیان داشت: اینها تصور می کردند که رهبران 
جهان اسالم سکوت کنند که تصورشان غلط از آب در آمد؛ 
چناچن��ه با ورود رییس جمهور فرانس��ه به عراق، آیت اهلل 
سیس��تانی از پذیرش آقای مکرون به دلیل توهین نش��ریه 

شارلی ابدو و دفاع وی از این توهین، خودداری کردند. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه رهبران 
واقعی در جهان اس��الم بطور حتم نس��بت ب��ه این توهین 
س��کوت نخواهند کرد، خاطرنشان کرد: این انتظار از دیگر 
رهبران جهان و ملت های مسلمان می رود که در قبال این 

گونه توهین ها سکوت نکنند. 

مجموعه ح���وادث در منطقه، موازن���ه را برای رژیم 
صهیونیستی سنگین کرده

 محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی 
نیز در تببین بیان��ات رهبر معظم انقالب در خصوص پیام 
ایشان نس��بت به توهین نشریه فرانس��وی به سیاست روز 
گف��ت: منطقه غرب آس��یا در ای��ن چند ماه اخیر ش��اهد 
تح��والت و اتفاق��ات خاصی بود، موضوع س��ازش امارات و 
عادی س��ازی این کش��ور با رژیم غاصب صهیونیس��تی را 
ش��اهد بودیم، البته سران س��عودی و بحرین نیز رسما در 
ارتب��اط با عادی س��ازی خود با رژی��م غاصب کودک کش 
صهیونیس��تی پیش��روی کردند و به صورت نیمه رس��می 

روابط با این رژیم جعلی را پذیرفتند.
وی افزود: این مجموعه حوادث موازنه را به نفع رژیم غاصب 
صهیونیس��تی سنگین تر کرده است و کفه وزنه کشورهای 
اسالمی کمی ضعیف شده است که شرایط بحران کرونا در 

این تضعیف بی تأثیر نبوده است. 
کوش��کی بیان داش��ت: در عین حال ش��اهد اصرار حضور 

آمریکا در عراق هس��تیم، ماجرای انفج��ار در بیروت و نیز 
پیامدهای اس��تعفای کابینه حس��ان دی��اب و ایجاد خالء 
سیاس��ی در لبنان و رفت وآمدهای مکرر آقای ماکرون به 
این کشور برای بازگشت استعمار فرانسه در لبنان است، تا 
ذیل آن به نوعی محاصره قدرت های استعماری در منطقه 
تنگ تر ش��ود. این اس��تاد دانشگاه یادآورش��د؛ البته نباید 
فراموش کنیم هر زمان این اهانت ها به مقدسات مسلمانان 
صورت گرفته، گرایش افراد مختلف به دین مبین اسالم را 

نیز شاهد هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: مهمترین کاری که ملت های مسلمان 
می توانند انجام دهند این اس��ت که نقطه اصلی و مرکزی 
که همان مبارزه با رژیم غاصب صهیونیس��تی و حمایت از 

مردم مظلوم فلسطین است فراموش نشود.

بعضی حرکت ها برای تحریک هیجانات 
جهان اسالم است

دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارج��ی نیز درباره بیانیه رهب��ر انقالب  در پی اهانت یک 
نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم به سیاست 
روز گفت: پس از اقدام بس��یار سخیف نشریه شارلی ابدو و 
حمایت امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه از این حرکت 
ضد بش��ری، مقام معظ��م رهبری در بیانی��ه ای با محکوم 
کردن بازنش��ر تصاویر موهوم و کاریکاتورهای منتس��ب به 
پیامبر )ص(، تعدادی از سیاس��تمداران فرانسوی با تعابیر 
غی��ر منطقی و غیر عقالیی ب��ه نام حمایت از آزادی از این 

حرکت غیر توحیدی حمایت وپشتیبانی نمودند.
وی اف��زود: معظم له ب��ا نگاهی راهبردی به سیاس��ت ها و 
طراحی ه��ای نظام س��لطه و بویژه صهیونیس��ت ها به همه 
مس��لمانان در اقصی نقاط جهان بویژه مس��لمانان س��اکن 
غرب آس��یا هش��دار دادند که دقت الزم ص��ورت گیرد تا 
جنایتکاران بین المللی نتوانند با ایجاد حاشیه های تحریک 
برانگی��ز حواس و جهت فکری مس��لمانان را از توطئه های 

پیچیده نظام سلطه و بویژه صهیونیست ها حذف نمایند.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: مقام معظ��م رهبری با 
هشدار به همه مسلمانان سعی در افزایش بصیرت و آگاهی 
آنان نموده و با دش��من شناس��ی دقیق دس��تان فوالدی و 
لبخنده��ای مملو از نفاق سیاس��تمداران غ��رب را واکاوی 
ک��رده و نقاب ها را از چهره آنان کنار زده و هش��دار دادند 
که اقدامات اخیر رژیم صهیونیس��تی ب��ا حمایت آمریکا و 
تعدادی از س��ران اروپایی در عادی س��ازی روابط خویش 
با تعدادی از کش��ورهای اسالمی را نباید فراموش کرد. وی 
خاطرنشان کرد: باید مطمئن باشیم که بعضی از حرکت ها، 
برای تحریک هیجانات جهان اس��الم اس��ت تا آنان بتوانند 
نقش��ه های شوم خویش را در غرب آس��یا پیاده نموده و با 
این اقدامات آرمان و س��رزمین فلسطین و دیگر کشورهای 
آزادی خواه منطقه همچون یمن را به یکباره نابود سازند. 
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تحلیلگران سیاسی در گفت وگو با سیاست روز به تبیین پیام رهبر انقالب پرداختند

بصیرت افزایی در برابر رویکرد منافقانه دولت های غربی 
رهبران کشورهای اسالمی نباید در برابر حمایت از ملت مظلوم فلسطین سکوت اختیار کنند

هیچ نیرویی نمی تواند به رابطه ایران و آذربایجان آسیب بزند 
س��فیر ایران در آذربایجان تاکید کرد: هیچ نیروی ثالثی توانایی آس��یب  

رساندن به رابطه خوب و دوستانه ایران و آذربایجان را ندارد.
س��یدعباس موس��وی، هنگام تقدیم اس��توارنامه خود به اله��ام علی اف، 
رئیس جمه��ور آذربایج��ان بیان کرد ک��ه رابطه خوب و دوس��تانه ایران 

و آذربایج��ان، رابطه ای خاص اس��ت که هیچ نیروی ثالثی توانایی آس��یب  
رس��اندن به آن را ن��دارد. وی در خصوص موضوع قره باغ نیز گفت که ما باور 

داریم که این اختالف باید در چارچوب قوانین بین الملل و تمامیت ارضی آذربایجان 
حل شود. سید عباس موسوی، سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در باکو با الهام 

علی اف، رئیس جمهور آذربایجان دیدار و استوار نامه خود را تقدیم کرد.
در این دیدار رئیس جمهور آذربایجان بر توسعه و ارتقای روابط حسنه و مناسبات 

دوستانه میان دو کشور همسایه تاکید کرد. وزارت خارجه 

ارسال تجهیزات پزشکی به ایران نشانه عمق روابط ماست
رئیس جمهور ترکیه گفت: در اوایل شیوع کرونا تجهیزات پزشکی برای 
ایران فرستادیم که نشانه عمق روابط ما بود. به رغم افزایش موارد ابتال 

در دوران اخیر ما ویروس کرونا را تحت کنترل داریم.
اردوغ��ان گف��ت: در اوایل ش��یوع کرونا تجهیزات پزش��کی برای ایران 

فرس��تادیم که نش��انه عمق روابط ما ب��ود. به رغم افزای��ش موارد ابتال 
در دوران اخی��ر م��ا ویروس کرون��ا را تحت کنترل داریم. ازس��وی دیگر با 

افزایش بیمارس��تانها این رون��د را تقویت کردیم. اردوغان گفت: خداوند در پس 
هر س��ختی فرجی را وعده داده و من مطمئنم که پس از این کرونا ما و ش��ما 
قویتر خواهیم شد.پیش از این  رئیس جمهور کشورمان با همتای ترکی خویش 
ارتباط تصویری برقرار کردند و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه  و نیز مسائل 

بین الملل گفت وگو کردند.  تسنیم 

تعامل فعال با همسایگان، اصلی ترین اولویت ماست
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران با تش��ریح موضوعات مورد 
گفت وگوی��ش با همتای هندی، تعامل با همس��ایگان را اولویت اصلی 

دو کشور خواند.
محمدج��واد ظریف در توییت��ی در این خصوص نوش��ت: از میزبانی 

همتای هندی خود سوبرامانیام جایشانکار در تهران برای گفت وگوهای 
دیروزخرسند شدم. درباره گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده 

و در خصوص مسائل مهم منطقه به تبادل نظر پرداختیم.
ظریف در ادامه نوشت: تعامل فعال با همسایگان، اصلی ترین اولویت ماست.

سخنگوی وزارت خارجه امروز هم در توییتی با اشاره به دیدار وزیر خارجه هند 
با ظریف نوش��ت: در طی گفت وگوها، دو طرف بر اراده خود برای گسترش بیش 

از پیش روابط دوجانبه در همه ابعاد تأکید کردند. ایرنا 

وزی��ر خارج��ه انگلیس در پارلم��ان این کش��ور درباره 
مخالفت دولت با قطعنامه پیش��نهادی آمریکا به شورای 
امنیت س��ازمان ملل در رابطه با تمدید محدودیت های 
تسلیحاتی ایران و همچنین توسل واشنگتن به مکانیسم 

ماشه اظهارنظر کرد.
دومینی��ک راب در نشس��ت پارلمان این کش��ور درباره 
مکانیس��م ماش��ه، پرونده محکومان امنیت��ی دوتابعیتی 
در ایران و بدهی لن��دن به تهران در رابطه با خریدهای 

تسلیحاتی قبل از انقالب اسالمی ایران صحبت کرد.
بنا بر گزارش »الرنس نورمن« خبرنگار وال استریت ژورنال، 
وزی��ر خارجه انگلیس در پارلمان این کش��ور درباره عدم 
همراهی لندن به واش��نگتن در جلسه رای گیری شورای 
امنیت س��ازمان ملل به قطعنام��ه تمدید محدودیت های 
تس��لیحاتی ایران و توس��ل آمریکا به مکانیس��م ماش��ه، 
بدهی های انگلیس به ایران صحبت و همچنین ادعاهایی 
علی��ه مواضع منطقه ای ای��ران در حمای��ت از گروه های 
مقاومت مطرح کرد. دومینیک راب اعالم کرد، در بخشی 
از س��خنان ام��روز خود در پارلمان انگلی��س به اتهام زنی 
درباره روابط ای��ران با گروه های مقاومت منطقه پرداخت 
و مدعی ش��د: ایران در ح��ال کار با حماس و حزب اهلل به 
عنوان نیروهای نیابتی خود است و این منبعی برای تنش 
و بی ثباتی اس��ت. وزیر خارجه انگلیس درباره بازداشت و 

محاکمه اتباع دوتابعیتی در ایران اظهارنظر کرد و درباره 
موضوع بدهی های چند دهه ای لندن به تهران هم حرف 
زد. به گفته راب، او تاکنون درباره دو تابعیتی های بازداشت 
شده و زندانی در ایران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه 

این کشور صحبت کرده است.
وزی��ر خارجه انگلیس اعالم ک��رد، بدهی »۴00 میلیون 
پون��دی« این کش��ور ب��ه ته��ران در پرون��ده مربوط به 
خریده��ای تس��لیحاتی قبل از انقالب اس��المی ایران را 
»یک موضوع جدا« از موضوع زندانیان دو تابعیتی است. 
اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی مطرح ش��ده که 
»جرمی هانت« وزیر  خارجه پیش��ین این کش��ور گفته 
بود، دول��ت انگلیس باید طبق رأی دادگاه این کش��ور، 

بدهی هایش نسبت به ایران را تسویه کند.
هانت البته مدعی ش��ده بود که محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران، بازپرداخت بدهی ۴00 میلیون پوندی 
انگلیس به ایران را ب��ه آزادی »نازنین زاغری راتکلیف« 
ارتباط می دهد. در حالی که این بدهی به قراردادی میان 
تهران و لندن در دهه ۱۹۸0 میالدی مرتبط اس��ت. این 
قرارداد درپی عدم تحویل تانک های »چیفتن« به ایران 

پس از پرداخت پول آن در دوره پهلوی، بسته شد. 
نازنین زاغری به اتهام جاسوس��ی از سوی دادگاه انقالب 

به ۱0 سال زندان محکوم شده است.  فارس 

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:درباره عوامل خرابکاری 
در سایت نطنز شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد.

عل��ی اکبر صالح��ی گفت: کمیس��یون امنیت ملی یکی 
از کمیس��یون های مه��م به خص��وص در بحث محوری 
فعالیت ه��ای جمه��وری اس��المی ایران اس��ت. به ویژه 
فعالیت های��ی که تبدی��ل به چالش عم��ده بین ایران و 

جهان استکبار شده است.
وی با اش��اره به حضور در برخی از جلس��ات کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی بنا بر دعوت نمایندگان، 
اف��زود: ما ضم��ن حضور در جلس��ات این کمیس��یون، 
گزارشی درباره پیشرفت کارها در حوزه صنعت هسته ای 
به نمایندگان ارائه می دهیم و در نشست امروز قرار است 
درباره فعالیت های هسته ای کشورهای همسایه صحبت 

گزارش دهیم.
صالحی یادآور ش��د: کش��ور امارات متحده عربی اولین 
رآکتور هس��ته ای را راه اندازی کرده و قرار اس��ت چهار 
رآکتور هس��ته ای داشته باشند. عربس��تان سعودی نیز 
تصمی��م جدی برای ورود به این حوزه گرفته اس��ت. در 
کشور ترکیه هم فعالیت های بسیار گسترده ای در ارتباط 

با ساخت نیروگاه شروع شده است.
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی افزود: کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس یازدهم دنبال رایزنی با 

سازمان انرژی اتمی است تا بُعد امنیتی این مسئله برای 
جمهوری اسالمی ایران را بررسی کنیم.

صالحی در ادامه در پاس��خ به س��والی درباره خرابکاری 
اخیر در سایت هسته ای نطنز، گفت: در جلسات گذشته 
کمیسیون امنیت ملی مجلس درباه حادثه نطنز صحبت 
شده و تکلیف اتفاق رخ داده روشن شده است.  سازمان 
انرژی اتمی نیز از روزی که این اتفاق افتاد اقدامات الزم 

را در دو فاز شروع کرد.
وی ادامه داد: ما در فاز نخست نسبت به تامین تجهیزات 
و راه ان��دازی مقدمات��ی ب��رای تولی��د س��انتریفیوژهای 
پیش��رفته اقدام کردیم و در فاز بع��دی قدم بلند مدتی 
را برخواهی��م داش��ت لذا با توجه به اق��دام خرابکارانه و 
خبیثانه تصمیم گرفته ش��د تا س��الن مدرن تر، وسیع تر 
و فراگیرت��ری را از نظر همه ابعاد در نزدیکی نطنز برای 

این امر احداث کنیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی یادآور ش��د: ش��ورای عالی 
امنی��ت ملی باید درباره عوامل خرابکاری حادثه س��ایت 
هس��ته ای نطنز، نظر ده��د چند روز پی��ش کمالوندی 
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی، در باره جزییات حادثه 
گفت: ا االن جمهوری اسالمی ایران موفق بوده و غیر از 
بازرسی ها ما بارها حمالت سایبری داشتیم و آنها را دفع 

کردیم. خانه ملت 

در پارلمان مطرح شد:

اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره 
مکانیسم ماشه و بدهی این کشور به ایران

صالحی:

شورای عالی امنیت ملی درباره عوامل 
خرابکاری حادثه نطنز نظر می دهد  

hoda.bazrafshan@gmail.com
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