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بازتــاب گــردن زدن 81 نفــر در 
عربستان ســعودی در ایران همچنان 
ادامــه دارد. موضوعی که حساســیت 
افکارعمومی را برانگیخته و از چهره ها 
و مدیران حاکمیتی تا روشــنفکران و 
احزاب و روزنامه نگاران در برابر این حادثه 

واکنش هایی داشته اند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در 
واکنش به این اقدام ددمنشــانه رژیم 
ســعودی گفت: »جمهوری اســالمی 
ایران این اقــدام دردناک و ناگــوار را به 
شدت محکوم می کند و ضروری است 
دولت های جهــان دورویی و بی عملی 
را کنار بگذارنــد؛ این قبیــل اقدامات 
غیرانسانی را محکوم کرده و مانع از تکرار 

چنین حوادث ناگواری شوند.«
محمــد باقــر قالیبــاف طعنه ای 
به دول های غربی زد و افــزود: »واضح 
است جمهوری اسالمی ایران برخالف 
دولت هــای غربی با دورویــی در بحث 
حقوق بشر مخالف اســت و در برخورد 
با مسائل انسانی معتقد به حفظ حقوق 
انسان ها در تمام کشورها و در هر سطحی 
اســت و ادامه برخوردهای تناقض آمیز 
و استفاده ابزاری از حقوق بشر را غلط و 
غیرانسانی می داند.«این روزها انتقاد از 
سیاست های دوگانه غرب و سازمان های 
بین المللی حقوق بشر بیت الغزل اظهارات 
نمایندگان و سایر مقامات است. حسن 
نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس هم سکوت مجامع بین المللی 
و کشورهای مختلف در قبال گردن زدن 
81 فعال سیاسی در عربستان سعودی 
را نشان دهنده حکمرانی قانون توحش 
در این ســازمان ها و کشورهای مدعی 
حقوق بشر دانســت.رئیس کمیسیون 
اصل 90 مجلس نیز گفــت: این اتفاق 
حاوی دو پیام اســت، اول اینکه سقوط 
آل سعود نزدیک است و در ثانی نشان داد 
دروغ های وقیحانه غرب در قبال حقوق 
بشر رنگ باخته است.کاظم غریب آبادی 
که خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه 

اســت همانند همه مقامــات ایرانی از 
سیاست های کشورهای غربی انتقاد کرد 
و گفت: »تا امروز هیچکدام از مکانیزم های 
حقوق بشری و کشور های مدعی حقوق 
بشــر، در این خصــوص موضع گیری 
نداشتند. و مرور فهرســت کامل افراد 
اعدامی در عربســتان مشخص شد که 
عمده افراد اعدام شده شــائبه اتهامات 
سیاسی دارند«. البته صدای اعتراضات 
به اقدام عربســتان در میــان احزاب و 
چهره هــای  اصالح طلب نیز شــنیده 
شد. سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت 
اصالحات در پیامی نوشت: »قدرت های 
خودکامه که قدرِت نامشروع خود را بر 
زور، خشونت، دروغ و خون پایه گذاری 
می کنند، هر توجیهی کــه برای اَعمال 
ضدبشری خود ارائه کنند، ذره ای از زشتی 
و پلیدی اقدامشان نمی کاهد. مدعیان 
حقوق بشــر و داعیه داران طرفداری از 
آزادی و دموکراســی برای انسان ها نیز 
با اِعمال معیارهــای دوگانه در مواضع و 
اقدام های خــود دروغ و ریاکاری خود را 
اثبات می کنند.«حزب اعتماد ملی هم 
در بیانیه ای نوشــت که »آنچه  که  بیش 
از همه مایه تاسف و تاثر است، حمایت 

دولت های به اصطالح پیشرفته و مدعی 
دموکراسی و حقوق بشری از این رژیم 
سفاک و ستمگر است. حاکمان عربستان 
بدانند که کشتار و قتل انسان های آزاده 
و صاحب اندیشه پایان بخش مبارزات 
حق طلبانه و مقاومت آنان در برابر ظلم و 
ستم حاکمان جور و ستمگر نخواهد بود 
، بلکه مایه افشای ماهیت خشونت طلبی 
و ستمگری آنان و نیز آگاهی و مشارکت 
دیگر انسان های آزاداندیش و آزادیخواه 
در فرآیند مبارزه و مقابله با اســتبداد و 

استثمار خواهد بود.«

 نگاهی متفاوت 
به جنایت اخیر عربستان

دوگانگی در برخورد با مســایل در 
موضوع جنایت حکومت آل سعود هم 
مورد توجه، تیزبینی و اعتراض برخی قرار 
گرفته است. این دسته اخیر هم ضمن 
محکومیت این اقدام غیرانســانی و ضد 
بشری، برخی برخوردهای دوگانه در نوع 
مطالبه گری از غرب بویژه از سوی مقامات 
حکومتی را مورد سوال قرار داده اند. آنها 
می گویند، چگونه است که مداخله غرب 
و اعتراض برخی نهادهای حقوق بشری 
به اجــرای برخی قوانین در کشــور ما، 
مداخله در امور داخلی است اما همین ها 
غربی ها را شــماتت می کنند که چرا در 
موضوع مشابه به کشورهای هم سویشان، 

انتقادی ندارند. 
احمد زیدآبادی طی یادداشتی که 
در کانال »نگاه متفاوت« با عنوان »این 
اعتراض از چه زاویه ای است، می گوید: 
»آیا از نگاه این مقام ها، دخالت و اعتراِض 
متحدان غربی به صدور و اجرای احکام 
قضایی در دیگر کشورها، اصوالً اقدامی 
مفید و صحیح اســت؟ اگر هست، چرا 
هنگامی که این دخالت و اعتراض متوجه 

احکام قضایی کشور خودمان می شود، 
آن را »مداخلۀ غیر قانونی و نامشروع در 
امور داخلی یک کشور مستقل« می نامند 
و قویاً محکوم می کننــد؟ اما اگر چنین 
دخالتی اصوالً صحیح و مفید نیســت، 
چرا حاال که نوبت به سعودی ها رسیده 
است، طرِف غربی را به تکرار یک »عمل 

نادرست و مضر« فرامی خوانند؟«.
این روزنامه نگار منتقد ادامه می دهد: 
»طبعاً این مقام هــا خواهند گفت که 
منظورشان مشــخصاً برخورد دوگانۀ 
غربی هــا و اســتفادۀ آنهــا از معیارها 
و اســتانداردهای دوگانــه بــا موضوع 
حقوق بشر است... که چنین اعتراضی 
هنگامی که از ســوی مقام های دولتی 
مطرح می شود، متأسفانه با انگیزۀ پاک 
و بشردوســتانه ای همراه نیست، زیرا 
مقصود نهایی از چنین ایراد و اشــکالی 
این نیســت که چون به کارنامۀ حقوق 
بشری کشورهای مخالف خود معترض 
می شوید، پس به کارنامۀ حقوق بشری 
متحدان خود نیز معترض شوید تا سطح 
رعایِت حقوق بشــر در دنیا بهبود یابد، 
بلکه منظور این است که چون به عملکرد 
متحدان خــود در زمینۀ حقوق بشــر 
حساسیت الزم را ندارید، پس به عملکرد 
کشورهای مخالف خود نیز در این زمینه 
کاری نداشته باشید تا هر دولتی هر طور 
که دلش خواســت با اتباع و شهروندان 

خود برخورد کند!«. 
 اخالق هم در سیطره

 سیاست نگاه به شرق 
علی مطهری،  نایب رئیس مجلس 
دهم چندی پیش درباره سکوت یا مواضع 
برخی نسبت به ظلم هایی که دولت چین 
در حق مســلمانان ایغور می کند، گفته 
بود: »عجیب اســت که ایران نسبت به 
این اتفاقات بی تفاوت است. مسئوالن 
باید پاسخ بدهند. من چندی پیش علت 
ســکوت ایران را از یکی از مقامات عالی 
وزارت امور خارجه پرسیدم. او گفت به 
دلیل نیاز اقتصادی مجبور به ســکوت 
هستیم. گفتم مگر مجبورید رابطه با سایر 
نقاط دنیا را به اینجا برسانید که در دامن 
چین بیفتید و مجبور به ترک یک وظیفه 
اسالمی بشوید.« زیدآبادی هم همین 
تفاوت مواضع در نــگاه مقامات ایرانی 
را نقد می کنــد و می گوید: »بی تفاوتی 
نسبی و سهل انگاری کشورهای غربی 
و رسانه های جریان اصلی در آن کشورها 

نســبت به اعدام 81 نفر در عربســتان 
کاماًل قابل تقبیح اســت، اما این نکته را 
هم نباید فراموش کرد کــه اگر مواضع 
دولت هایی نظیر روسیه و چین را در این 
باره جویا شویم تردیدی نیست که از حق 
حاکمیت عربستان برای مجازات افراد 
خاطی آشکارا دفاع خواهند کرد. پس اگر 
غربی ها در این موارد ریگی به کفش دارند، 
رقبای اقتدارگرای آنها در سطح جهان 
به جای ریگ، قلوه سنگ در کفش شان 
است«.شاید باید قبول کرد که دغدغۀ 
رعایت حقوق انسانی در جهان معاصر 
فرع ماجراست و بیشتر موضع گیری های 
سیاسی از سوی نمایندگان حکومت  ها 
به قول »زیدآبادی« جســتجوی بهانۀ 
ظاهرالصالحــی برای عبــور از موازین 

شناخته شدۀ حقوق بشر است.
اخالق و حقوق بشر تصریح دارد که 
زمین حادثه هرکجا باشد، فرقی نمی کند. 
اوکراین، فلســطین، عربستان، چین یا 
یمن. ظلم، ظلم است حتی اگر دوستان 
و متحدان ما انجام دهند. اما سیاســت 
اقتضائاتی دارد که به شــدت اخالق را 
تحت تاثیر قرار داده است. شاید به همین 
دلیل اســت که مقامات کشور تمام قد، 
غربی  ها را در معیارهای حقوق بشر تقبیح 
می کنند و دبیر ستاد حقوق بشر ایران 
در دیدار با سفیران روسیه و چین ضمن 
مخالفت با استفاده ابزاری از حقوق بشر 
علیه کشورها، بر ضرورت تداوم و توسعه 
رایزنی های مشترک در سطح دوجانبه 
و در ســازمان های بین المللی در حوزه 
حقوق بشر تاکید می کند. شاید اخالق 
هم در شــیوه حکمرانی تمایل به شرق 

پیدا کرده است.

جنایت عربستان بار دیگر موضوع دوگانگی اخالق و سیاست را داغ کرد

آه از حقوق بشرِ به سیاست آلوده!
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دوگانگی در برخورد با 
مسائل در موضوع جنایت 

حکومت آل سعود مورد 
توجه، تیزبینی و اعتراض 
برخی قرار گرفته است و 

ضمن محکومیت این اقدام 
غیرانسانی و ضد بشری؛ 

برخی برخوردهای دوگانه 
در نوع مطالبه گری از غرب 

بویژه از سوی مقامات 
حکومتی را مورد سوال قرار 

داده اند

اخالق و حقوق بشر تصریح 
دارد که زمین حادثه هر 

کجا باشد، فرقی نمی کند. 
اوکراین، فلسطین، 

عربستان، چین یا یمن. 
ظلم، ظلم است حتی اگر 

دوستان و متحدان ما 
انجام دهند. اما اقتضائات 

سیاست به شدت اخالق را 
تحت تاثیر قرار داده است

طهمورث حسینی

 ایران گذرنامه نازنین زاغری را
 به وی بازگرداند

ایران گذرنامه بریتانیایی نازنین زاغری، شهروند 
ایرانی- بریتانیایی را بعد از حدود شش سال به وی 
بازگرداند.تولیپ صدیق، نماینده مجلس بریتانیا در 
توئیتی نوشت که نازنین زاغری اکنون می تواند به 

بریتانیا و نزد همسر و دخترش برگردد.
به گزارش رویترز، وکیل نازنین زاغری نیز نسبت 
بــه آزادی وی ابراز امیدواری کرده و گفته اســت:  
تهران و لندن بر سر گفتگوها درباره بدهی طوالنی 
مدت ۴00 میلیون پوندی درحال پیشرفت هستند.
حجت کرمانی در پاسخ به پیگیری های خبرنگار 
ایلنا نیز گفت: من از جزئیات اطالع خاصی ندارم و 
اگر موضوع جدیدی مطرح شده باشد، بنده مطلع 
نیستم. مساله تبادل بارها مطرح شده است، اما زمان 

دقیقی را به ما اعالم نکرده اند.
    

 حمایت نمایندگان مجلس
 از حمله موشکی سپاه به اربیل

۲1۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با صدور بیانیه ای حمایت خود را از اقدام اخیر سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در اربیل اعالم کردند.
به گزارش ایســنا، در این بیانیه که در جلســه 
علنی روز سه شنبه مجلس قرائت شد، آمده است: 
»ما نمایندگان مجلس شــورای اسالمی حمایت 
همه جانبه خود را از اقدام قاطعانــه و عبرت  آمیز 
سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مرکز راهبردی 
توطئه و شــرارت رژیم جنایتکار صهیونیستی در 
نقطه تهدید در اربیل با موشک های نقطه زن ایرانی 

اعالم می کنیم.«
در ادامه این بیانیه نیز، اقدام اخیر سپاه پاسداران، 
»شجاعانه« و »در چارچوب قوانین مصرح کشور و 
حراست و حفاظت از حدود و ثغور میهن عزیزمان«، 

ارزیابی شده است.
    

  استعفای »الیاس حضرتی«
 از دبیرکلی حزب اعتماد ملی

الیاس حضرتی با صدور نامه ای خطاب به مهدی 
کروبی، از سمت دبیرکلی حزب اعتماد ملی استعفا 
کرد.وی در ایــن نامه، حزب اعتماد ملــی  را جزء 
منسجم ترین تشکیالت سیاســی در جمهوری 
اســالمی ایران دانســته و به این دلیل که ساختار 
انتخابات در کشــور بر تحزب بنا نشده و هیچ حق 
اختصاصی برای احزاب سیاسی پدید نیامده است؛ 
کار حزبی را در کشــور همراه با مشکالت متعدد و 
سخت ارزیابی کرده است. حضرتی در ادامه با بیان 
اینکه »حمل همزمان دو بار سنگین )روزنامه اعتماد 
و حزب( برای بنده میسر نیست«؛ گفته است: »از 
این به بعد و تا اطالع ثانوی از سنگر فعالیت حزبی کاًل 

به سنگر فعالیت تمام عیار رسانه هجرت می کنم.«
    

استیضاح وزیر صمت کلید 
خورد

عضو کمیسیون صنایع مجلس و طراح استیضاح 
وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ از نهایی شدن طرح 
استیضاح وزیر صمت به هیات رئیسه مجلس خبر 
داد.به گزارش تسنیم، لطف اهلل سیاهکلی با اشاره به 
دالیل پیگیری موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی 
امین گفت: اصلی ترین محور طرح استیضاح وزیر 

صمت، افزایش قیمت خودرو است.
    

اقلیم کردستان عراق خواستار شد 
ارسال پرونده حمله موشکی 

ایران به شورای امنیت 
شــورای عالی قضایی اقلیم کردســتان عراق 
خواستار ارســال پرونده حمله موشــکی ایران به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
این شورا با انتشار بیانیه ای گفت که دولت عراق 
باید همه تدابیــر الزم را بــرای مقابله با نقض حق 
حاکمیت دولت اتخــاذ کند.این بیانیه همچنین 
از پارلمان عراق و نهادهای بین المللی خواســت تا 
اقدامات »قاطعانه و جــدی« برای توقف حمالت 
موشکی ایران انجام دهند.شورای عالی قضایی اقلیم 
کردستان عراق از سوی دیگر، خواستار احترام به 
حق حاکمیتی عراق و اجتناب از تبدیل این کشور به 

میدان جنگ کشورهای دیگر شد.
    

لغو قانون تغییر ساعت رسمی 
کشور در مجلس

نمایندگان مجلس بعد از تصویب کلیات طرح 
نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ماده واحده 
این طرح را هم تصویب کردند. به این ترتیب، قانون 
تغییر ساعت رسمی کشــور مصوب سال 1۳8۶ 
مجلس باطل می شــود و از این پس دیگر ساعت 
رسمی کشور در بهار و تابستان یک ساعت به جلو 
کشیده نخواهد شد. مصوبه مجلس برای اجرا باید به 

تایید شورای نگهبان برسد.

روی موج کوتاه

اعضای شــورای عالی فضای مجازی تاکید 
کردند با توجه به اینکه وظیفه قانون گذاری بر 

عهده مجلس شورای اسالمی است، طرح صیانت 
نیز در مجلس به سرانجام برسد.

به گزارش ایلنا، شورای عالی فضای مجازی 
دیروز در آخرین جلسه ســال 1۴00 این شورا 
که به ریاست ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد، 

بررســی وضعیت فضای مجازی کشــور را در 
دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه 
ملی اطالعات را پیگیری کرد که مقرر شد وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات گزارش اقدامات 
سایر دستگاه ها را در جهت تحقق شبکه ملی به 

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در 
سال آینده ارایه کند.

در این جلســه همچنین مقرر شد شرح 
وظایف کمیسیون های عالی تنظیم مقررات 
شورای عالی فضای مجازی آماده و به جلسه 

آینده این شــورا ارایه شــود.در جلسه امروز 
برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی 
طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس 
شورای اسالمی مطرح است، به بحث گذاشتند 
و اعضای شــورا تأکید کردند چــون وظیفه 
قانون گذاری به عهده مجلس شورای اسالمی 
است این طرح نیز بهتر اســت در مجلس به 

سرانجام برسد.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شد؛

طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس به سرانجام برسد

خبر

ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در 
کنفرانس خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان، گفت: مسکو تضمین های کتبی از آمریکا 
دریافت کرده که تحریم ها مانع همکاری در چارچوب توافق 

هسته ای ایران نخواهد شد.
به گزارش خبرنــگار اعزامی ایرنا به مســکو، حســین 
امیرعبداللهیان روز سه شــنبه در نشست خبری با سرگئی 
الوروف در پاســخ به ســؤال خبرنگار ایرنا با اشــاره به پیام 
ارسالی وزیر امور خارجه اوکراین از سوی خود گفت: با وزیر 
امور خارجه اوکراین در خصوص مسائل دو جانبه گفت وگو 

کردیم.
امیرعبداللهیان افزود: وزیر امور خارجــه اوکراین در این 
پیام از من خواســت آمادگی اوکراین را برای راه حل سیاسی 
این وضعیت به طرف روســی ابالغ کنم و اعالم کنم که طرف 

اوکراینی خواهان توقف جنگ است.
وی ضمن قدردانی از استقبال طرف روسی از هیات اعزامی 
جمهوری اسالمی ایران به مسکو، گفت: ما امروز در چارچوب 
روابط رو به رشد دو کشور، گفت وگوهای سازنده و مفیدی را 

داشتیم.
روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد بود

امیرعبداللهیان با اشــاره به اینکه ما امروز مذاکرات وین 
برای رفع تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران 
را مورد بررسی قرار دادیم، اضافه کرد: مایل هستم همین جا 
اعالم کنم که روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق نخواهد 

بود و هیچ ارتباطی بین تحوالت اوکراین و مذاکرات وین وجود 
نخواهد داشت.وی اظهار داشت: چنانچه با طرف آمریکایی در 
خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط قرمز اصلی 
جمهوری اسالمی ایران است، به توافق برسیم و توافق نهایی 
در وین حاصل شــود، برمبنای گفت وگوهای امروز، روسیه 
همچنان مانند ابتــدای مذاکرات تا پایــان آن نقش مثبت و 
سازنده ای را برای رســیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار 
در کنار ایران خواهد داشت و از رسیدن ایران به چنین توافقی 

حمایت خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم طرف آمریکایی دست 
از زیاده خواهی های خود در دقایــق نزدیک به توافق بردارد تا 
بتوانیم در آینده نزدیک رســیدن به توافق خوب و پایدار را با 
حمایت همه طرف های حاضر در مذاکرات اعالم کنیم. وقفه 
ایجاد شــده در مذاکرات می توان زمینه ساز حل موضوعات 
باقی مانده و بازگشــت نهایی همه طرف ها به تعهداتشان در 

برجام باشد.
امیرعبداللهیان با تأکید بر اینکه حفظ منافع و اصول ایران 
مستقل، مقتدر و تأمین منافع قطعی ملت ایران در مورد اهتمام 
جدی ماست، گفت: امروز جمهوری اسالمی ایران یک کنشگر 
فعال؛ مســتقل و تاثیرگذار اســت که در چارچوب سیاست 
خارجی متوازن خود، نه برای خود اقماری می طلبد و نه اقمار 

طرفی خواهد بود.
حامل پیام وزیر امور خارجه اوکراین به کرملین بودم

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به گفت وگوی طوالنی 

شب گذشــته خود با وزیر خارجه اوکراین، ابراز داشت: وزیر 
خارجه اوکراین در این گفت وگو از من خواســت که پیامی را 
مبنی بر اینکه اوکراین خواهان توقف جنگ و تمرکز بر راه حل 

سیاسی است، ابالغ کنم.
وی با تأکید بر اینکه ما همانطور که مخالف جنگ و مخالف 
اعمال تحریم های یک جانبه هستیم، اضافه کرد: تحریم هایی 
که ملت ها را هدف قرار داده و جمهوری اســالمی ایران، خود 
یکی از طرف هایی است که ســال ها با تحریم های ظالمانه و 

یکجانبه آمریکا مواجه بوده است.
جنگ اوکراین باید متوقف شود

الوروف نیز در پاسخ به این ســوال گفت: امیرعبداللهیان 
پیام وزیر امور خارجه اوکراین را به من دادند و این جنگ باید 

متوقف شود.
الوروف اظهار داشت: مذاکرات با امیر عبداللهیان در فضای 

دوستانه و مفیدی برگزار شد و ما مسیرهای آینده پیش روی 
دو کشور را بررسی و در خصوص آن بحث کردیم.

وی از تهیه پیش نویس بزرگی میان دو کشــور خبر داد و 
اضافه کرد: این قرارداد، ســند بزرگ و مهمی است که در آن 
درباره اصول همکاری ما در عرصه های بین المللی، تجاری و 

اقتصادی بحث شده است.
وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه تصریح کرد: این سند 
8۲ درصد حجم روابط اقتصادی با ایران در دوران تحریم ها را 

افزایش داده است.
الوروف در ادامه تأکید کــرد: هیچ گونه تحریم غیرقانونی 

نمی تواند مانع رشد تصاعدی ایران و روسیه رو به جلو باشد.
وی با بیان اینکه غربی ها به سرپرستی آمریکا اصلی به نام 
نظم را به پیش می برند که ما بر مبنای قاعده مخالف آن هستیم، 
گفت: ما به منشور سازمان ملل و اصول آن پایبند هستیم و در 

چارچوب این سازمان پیش می رویم.
الوروف در پاسخ به ســوالی درباره این که درخواست های 
روســیه مانع بــه نتیجــه رســیدن مذاکرات می شــود یا 
درخواســت های غیرمنطقی آمریکا، گفت: ما تضمین کتبی 

را دریافت کردیم و این را وارد متن احیای برجام خواهند کرد.
وی افزود: یک حفاظت مطمئن در خصوص تمامی طرح ها 
و فعالیت ها، شــرکت ها و متخصصانی که در چارچوب برجام 
بوده است ذکر شده از جمله همکاری در خصوص طرح اصلی 

نیروگاه بوشهر.
وزیر امور خارجه روســیه اظهار داشــت: من هم شنیدم 
آمریکایی ها هر روز تالش می کنند ما را متهم کنند که جلوی 
توافق ترمز می گذاریم، این دروغ است، توافق هنوز مورد تأیید 
برخی از پایتخت ها قرار نگرفته و مسکو هم جزء این پایتخت ها 

نیست.

الوروف در کنفرانس خبری مشترک با امیرعبداللهیان:

در ارتباط با توافق هسته ای ایران از آمریکا تضمین کتبی دریافت کردیم


