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 وزیر خارجه آلمان حرف تازه ای 
درمورد برجام نداشت:

نمی توانیم 
معجزه کنیم

سياست 2

وزیر خارجه آلمان گفت: حفــظ  برجام در صورتی 
امکانپذیر اســت که تمام طرف ها به تعهداتشان پایبند 
باشند. آلمان و اتحادیه اروپا سعی می کنند عدم حضور 
آمریــکا در برجام را جبران کننــد و باعث حفظ برجام 
شوند ولی ما این مسأله که چون یک طرف تعهداتش را 
کاهش داده اســت، طرف دیگر هم تعهداتش را کاهش 
دهد نمی پذیریــم. به عنوان دیگــر طرف  های برجام، 
برای انجام تعهدات برجامی مان تــاش می کنیم، اما 
نمی توانیم معجزه کنیم. هایکو ماس، در سفر به تهران 
ســفر کرده در نشست خبری مشــترک با محمدجواد 
ظریف ادامه داد: آلمــان همچنــان از برجام حمایت 
می کند و اعتقاد داریم رسیدن به این توافق کار صحیح 
و درستی بود و آن را به رســمیت می شناسیم که ایران 
خواهــان دریافت حقوق خــود در چارچــوب برجام 
است تا بتواند از منافع آن اســتفاده کند. وی با اشاره به 
راه  اندازی اینستکس، گفت: ما تاش می کنیم تا امکان 
 تجارت و رشــد اقتصادی را برای ایــران فراهم کنیم؛ 
در این زمینه اینستکس راه  اندازی شده که از طریق آن 

سعی می کنیم تبادالت مالی امکانپذیر باشد و...

واکاوی پیامدهای نشست بحرین در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با » انیس نقاش«

بایکوت حقیقت با توسل به اعراب
جهان 5

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی تاکید کرد که سفر 
مقامات اروپایی و غیر اروپایی به کشورمان نشان 
دهنده زنده، فعال و پویا بودن دیپلماسی و جایگاه 

جمهوری اسامی ایران نزد این کشورها است.
سید حسین نقوی حســینی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به ســفر وزیر امور خارجه آلمان به 
کشــورمان، اظهار کرد: ما از این سفرها استقبال 
می کنیم. البتــه ترجیح می دهیــم که مقامات 
کشورمان سفرهایی داشته باشــند که البته در 
دو، ســه ماه اخیر تحرکات خوبــی را در عرصه 
دیپلماســی دیده ایم که نمونه آن سفر به چین، 
هند و روسیه  و برخی کشورهای منطقه است. در 
جلسه کمیسیون امنیت ملی هم به آقای ظریف 
تاکید شد که افزایش رفت و آمد با همسایگان اثرات 

مثبتی خواهد داشت. نقوی حسینی خاطرنشان 
کرد: البته این آمد و شدها نباید تبدیل به واسطه 
گری بین ایران و آمریکا شود چون استراتژی ما 
مشخص اســت که مذاکره نمی کنیم و واسطه 
هم نمی پذیریم. این که جا بیندازند که از آلمان، 
ژاپن و یا عمان واســطه برای مذاکره فرستاده به 
این معنی اســت که بعدا ما را به جامعه جهانی 
بدهکار می کنند و این طور القا می کنند که واسطه 
فرستاده تا با ما مذاکره کنند و ما انجام ندادیم و این 
به معنای این است که ایران اهل مذاکره نیست. 
لذا اگر به این سفرها این چنین نگاه شود ما ضرر 

خواهیم کرد.
این عضو  کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسامی با اشاره به سفر 
نخست وزیر ژاپن هم گفت : ما مناسبات بسیاری با 

ژاپن داریم که می توانیم در این سفر دنبال کنیم. 
این موضوع شامل ســفر وزیر امور خارجه آلمان 

نیز می شود.
وی در پایان درباره طــرح موضوع راه اندازی 
کانال مالی بین ایران و اروپا موسوم به اینستکس 
در گفت وگو با وزیر امور خارجه آلمان، خاطرنشان 
کرد: ایران روی این کانال حســابی باز نمی کند 
چون اراده ای در اروپاییان برای عملیاتی کردن آن 
نمی بینیم. البته که ما انتقادات خود را به عملکرد 
اروپاییان درباره اجرای تعهداتشــان در برجام 

به وزیر امور خارجه آلمان منتقل خواهیم کرد.

مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
در کنفرانســی خبری بر لزوم کاهش تنش ها 

تاکید کرد. 
به گزارش ایلنا، »یوکیا آمانو« در پاســخ به 
پرسشــی درباره این که آیا آژانس از بازگشت 
آمریکا به برجام استقبال می کند، یا خیر، گفت: 
وظیفه ما راستی آزمایی فعالیت های هسته ای 

است و نمی توانیم در این باره نظر دهیم.
وی همچنین گفت که برجــام امروز دچار 
تنش شده است. باید این تنش ها را با گفت وگو 

تسهیل کرد. آمانو در پاسخ به این که آیا »شینزو 
آبه« نخست وزیر ژاپن رابطه خوبی با ایران دارد 
و می تواند در کاهش تنش میان ایران و آمریکا 
نقشی داشته باشد، گفت: من در این باره به اندازه 
کافی اطاعی ندارم و ترجیح می دهم درباره آن 

صحبتی نکنم.
وی همچنین در واکنش بــه تصمیم ایران 
برای کاهش تعهدات برجامی خــود و این که 
آیا آژانس در این اره اطاعی کسب کرده است، 
یا خیر، گفت: ســفیر ایران در وین برای ما نامه 
ای آورد و یک کپی رســمی از بیانیه را دریافت 

کردیم.
مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمی امــروز در ســخنرانی خود در نشســت 
شــورای حــکام در ویــن در مــورد تعهدات 
ایران به برجــام گفت: من نســبت به افزایش 

 تنش هــا در خصــوص موضــوع هســته ای 
ایران نگران هستم.

دیده بان هســته ای ســازمان ملل متحد 
همچنین گفت که آژانس بــه نظارتش بر عدم 

انحراف ایران از توافق پادمان ادامه خواهد داد.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
بارها  تاکید کرده ام که اجرای تعهدات هسته ای 
ایران یک دســتاورد مهم برای راستی آزمایی 
هسته ای است. بنابراین، امیدوارم که تنش های 
فعلی از راه گفت وگو کاهــش یابد. من از ایران 
می خواهم که به طور کامــل تعهدات خود در 

برجام را اجرا کند.
وی در ادامه گفت: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به راستی آزمایی در مورد اجرای تعهدات از 
سوی ایران ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص 

فعالیت هسته ای ایران ادامه خواهد داشت.

خبر

خبر

 نقوی حسینی:

 سفر وزیر خارجه آلمان به ایران نشان دهنده 
پویا بودن دیپلماسی ایران است

یوکیا آمانو: 
باید تنش های برجام را با گفت وگو حل و فصل کرد 


