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وزیر امور خارجه ایران گفت: امنیت در منطقه 
خلیج فارس با تعامل و همکاری کشورهای منطقه 

تامین می شود.
به گزارش خبرنــگار اعزامی ایرنا، محمدجواد 
ظریف پس از دیــدار با رتنو مرســودی همتای 
اندونزیایی خــود در جمع خبرنــگاران افزود: ما 
امروز در مورد مسائل منطقه ای گفت وگو کردیم. 
من آمادگــی ایران برای همکاری با کشــورهای 
منطقه و رفع سوءتفاهمات و همچنین پیشنهاد 
تشکیل مجمع گفت وگوهای منطقه ای در خلیج 
فارس برای گفت وگو بین این کشورها را به طرف 

ونزوئالیی اعالم کردم.
وی افزود: من اعالم کردم کــه امنیت خلیج 
فارس نمی تواند از خارج از این منطقه آورده شود 
یا با هزینه کردن امنیت یکدیگر به دست آید بلکه 
امنیت این منطقه فقط با همکاری کشــورهای 

منطقه ممکن است.
 اقدامات موقت ایران درباره برجام 

قابل برگشت است
وی گفت: ما همچنین درباره برجام گفت وگو 
کردیم. کارهایی که ایران بر اساس پاراگراف ۳۶ این 
توافقنامه در مقابل بازگشــت تحریم های آمریکا 
انجام داده را برای طرف اندونزیایی تشریح کردیم. 
ما این تحریم ها را نوعی تروریسم اقتصادی می دانیم 
چرا که زندگی مردم عادی ایران را هدف قرار داده 
است. ما همچنین ناتوانی اروپایی ها برای جبران 
خروج آمریکا از برجام را تشــریح کردیم و اینکه 
اقدامات موقت ایران در صورت پایبندی کشورهای 

اروپایی به تعهداتشان قابل بازگشت هستند.
ظریف گفت: ما در کنار همتای اندونزیای مان 
از همه طرف ها می خواهیم که به مفاد برجام کامال 

پایبیند باشند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: متاســفانه، آمریکا 
نه تنها روابط اقتصادی را با ایران بر اســاس برجام 
عادی نکرده بلکه دیگر کشــورهایی را که روابط 
اقتصادی عادی با ایران دارند را نیز جریمه می کند 

که غیرقابل قبول است.
وزیر خارجه درباره دیدار با همتای اندونزیایی 
خود گفت: روابــط دو جانبه تهــران و جاکارتا و 

همچنین مسائل جهانی را بررسی کردیم. ۲ طرف 
نگرانی های مشترکی داشته و دیدگاه مشابهی را 
در خصوص اهمیت همکاری بین کشورهای در 

حال توسعه داریم.
وی افزود: هیات های زیادی از ایران در روزهای 
اخیر برای گســترش همکاری ها بــا اندونزی در 
زمینه های مختلف علمی، فناوری، کنســولی، 
حقوق بشر و پارلمانی به اندونزی سفر کردند و ما 
امیدواریم که این دیدارها به ارتقای روابط این دو 
کشور مسلمان که در حوزه علم و فناوری پیشرو 

هستند، بیانجامد.
فلسطین آرمانی ملی است نه یک سرزمین

وی افزود: در موضوع فلســطین، این نگاه که 
فلسطین را یک سرزمین معرفی می کند، محکوم 
به شکست است چرا که فلسطین یک آرمان ملی 
است. فلســطین قبله اول مسلمانان است. آرمان 
میلیون ها فلسطینی است که ســال ها خارج از 
مرزهای فلسطین به امید بازگشت به وطن خود 

زندگی کرده اند.
وزیر خارجه افزود: من و همتای اندونزیایی ام 
هم عقیده هستیم که باید حق فلسطینی ها برای 
تصمیم گیری درباره سرنوشت خود، حق آنها برای 
بازگشت به ســرزمین مادری و تعیین حکومت 
مورد نظرشان در قدس شریف به رسمیت شناخته 
شود. ما به همکاری ها برای تحقق خواست مردم 
فلسطین در سازمان همکاری اسالمی، سازمان 
ملل و دیگر نهادهای بین المللی ادامه خواهیم داد.

ظریف گفت: ما همکاری هــا با دولت اندونزی 
و بخش خصوصی این کشــور را ارتقا خواهیم داد 
و امیدواریم که بتوانیم شــاهد بازدید گردشگران 
ایرانــی بیشــتری در اندونــزی و همیــن طور 

گردشگران اندونزیایی بیشتری در ایران باشیم. ما و 
اندونزیایی ها مشترکات فراوانی داریم و هر دو از یک 

خانواده هستیم و آن خانواده اسالم است.
وزیران امور خارجه ایران و اندونزی در این دیدار 
با ابراز خرسندی از ســطح روابط، گفت و گوها و 
رفت و آمدهای سیاسی و پارلمانی و نیز همکاری 
های اقتصادی بین دو کشور بر گسترش و تعمیق 
روابط با توجه به ظرفیت های موجود در دو طرف 

تاکید کردند.
هم چنیــن در این  دیــدار رویکــرد اصولی 
جمهوری اسالمی ایران در قبال برجام در شرایط 
کنونی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان تشریح 
و بر ضرورت پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود 
و بهره مندی ملت ایران از منافع اقتصادی برجام 

تاکید شد.
حمایت از افزایــش رایزنی های سیاســی و 
همکاری های فی مابین در خصوص مسائل مهم 
جهان اسالم، به ویژه فلسطین و ادامه مشورت ها در 
خصوص مسائل مهم منطقه و همچنین در سازمان 
همکاری اسالمی و دیگر مجامع بین المللی نیز از 
دیگر موضوعات مورد رایزنــی وزرای خارجه دو 

کشور در این دیدار بود.
پایان تور آسیایی وزیر امور خارجه

ظریف در پایان تور آســیایی خود به دو کشور 
بنگالدش و اندونزی، بعدازظهر دیروز، جاکارتا را 

به مقصد تهران ترک کرد.
دومین تــور دیپلماتیک وزیر امــور خارجه 
سه شنبه شــب با ســفر به داکای بنگالدش آغاز 
شد؛  ظریف در داکا با شیخ حسینه نخست وزیر، 
عبدالمومن وزیر خارجه و شیرین شرمین چودری 
رئیس مجلس بنگالدش دیدار و در خصوص روابط 
دوجانبه، مسائل منطقه و مسائل بین الملل تبادل 

نظر کرد.
دیدار با اندیشمندان و اســاتید زبان فارسی از 

دیگر برنامه های محمدجواد ظریف در داکا بود.
وی روز چهارشــنبه هم در ســومین اجالس 
کشــورهای حاشــیه اقیانوس هنــد از خطرات 
یکجانبه گرایی، افراطی گری و تروریسم اقتصادی 

سخن گفت.

خبر

ظریف:

 امنیت خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه تامین می شود

امروز؛ جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی 
ایران اعالم می شود؛

گام چهارم پایان 
برجام است؟

سياست 2

بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی امروز 
جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی را در نشستی خبری اعالم 
می کند. پنجشنبه گذشته، 14 شهریور ماه فرصت ۶۰ روزه دوم ایران 

به طرف های باقیمانده در برجام پایان یافت.
 حسن روحانی، رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته بعد از نشست 
مشترک سران سه قوه اعالم کرد که گام سوم از روز جمعه، 15 شهریور 
ماه برداشته می شود. روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه 
کاهش تعهدات در گام سوم، گفت: »در گام سوم سازمان انرژی اتمی 
موظف است در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است، 
بالفاصله شــروع کند و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در 
برجام مدنظر بوده را کنــار بگذارد و تحقیق و توســعه در زمینه انواع 
ســانتریفیوژ های جدید و هر آنچه که برای غنی ســازی نیاز داریم را 
ســازمان انرژی اتمی انجام دهد و شاهد ســرعت عمل در این زمینه 

باشیم.
در همین رابطه اهلل یار ملکشاهی، نماینده مردم کوهدشت و رئیس 
کمیسیون قضایی مجلس روز گذشــته به فارس گفت: به نظر می آید 
اگر اروپایی ها نتوانند تعهدات خود را انجــام دهند، گام چهارم ایران 
پایان برجام بوده و این توافق کأن لم یکن شــود. وی درباره گام سوم 
ایران توضیح داد: یکی از تعهداتی که ما در برجام داشــتیم این بود که 
هم تعداد ســانتریفیوژهایی به کار گرفته شده، کاهش یافت و هم نوع 
آنها تغییر کرد؛ به نظرم در گام سوم بتوانیم این تعهد را از بین ببریم و 
از ســانتریفیوژهایی مانند IR8 که قبل از برجام استفاده می کردیم، 

دوباره استفاده کنیم...

ذوالنوری: عضو مجلس خبرگان و برادرش ربوده نشده اند

ماجرای مرموز صدرالساداتی ها
سياست 2

چرتکه 3

به رغم کسری بودجه؛ ایران در صدر فهرست کشورهایی است که یارانه انرژی می دهند

مشکالت یک تزریق عمومی


