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روی موج کوتاه

سخنگوی وزیر امور خارجه در ارتباط 
با آخرین وضعیت نفتکش توقیف شده 
کره ای در ایران و درخواست کره جنوبی 
از قطر بــرای میانجی گری بین تهران و 
سئول جهت حل این موضوع گفت: علت 
توقیف نفتکش کره ای مســائل فنی و 
آلودگی محیط زیستی در دریا بوده است 
و میانجی گری سیاسی درمورد مسائل 
فنی مورد قبول ما نیست و این موضوع را 

به کره ای ها نیز اعالم کرده ایم.
سعید خطیب زاده، طی گفت وگویی 
در حاشــیه بازدید از خبرگزاری ایسنا، 
افزود: در جریان ســفر هیــأت کره ای 
به تهران کــه چندی پیش براســاس 
برنامه ریزی قبلی انجام شــد ما از آن ها 
پرسیدیم که چرا مسئله توقیف نفتکش 
را که یک مسئله فنی است، می خواهند 

از طریق سیاسی حل کنند؟
این دیپلمات ارشد ایرانی یادآور شد: 
این موضوع برای برخی کشــتی های 
ایرانی نیز در جای دیگر رخ داده و همه 
کشورها در ارتباط با این موضوع حساس 

هستند.
خطیب زاده با بیان اینکه این کشتی 
براساس حکم قضایی توقیف و به بندر 
هدایت شده اســت، افزود: در این مدت 
باالترین سطح دسترسی های کنسولی 
برای ملوانان و کارکنان این کشتی فراهم 
شده اســت. تعدادی از خدمه کشتی 
بیمار بوده که دسترسی های بهداشتی 
و درمانی برای آن ها فراهم شد و معاون 
وزیر خارجه کره در جریان ســفری که 
به تهران داشت با کاپیتان این نفتکش 
به صورت تلفنی گفت و گو کرد و دیگر 
خدمات کنســولی الزم نیز برای آن ها 

فراهم شده است.
خطیب زاده با رد این ادعا که هدف 

ایران از توقیف این نفتکش کره ای مجبور 
کردن کره بــرای بازپرداخت پول های 
بلوکه شــده ایران در سئول بوده است، 
ادامه داد: ما تاکنون راه های مختلفی را 
برای آزادسازی این پول ها رفته ایم و سفر 
قائم مقام وزیر خارجه کره نیز در همین 

راستا صورت گرفت.
کره ای ها فقط قول می دهند!

وی با بیان اینکه در مالقات هایی که 
مقامات ایرانی با هیــأت وزارت خارجه 
کره جنوبی، داشتند تأکید شد که دولت 
کره همکاری های الزم را در ســه سال 
اخیر با ایران برای بازگرداندن این پول ها 
انجام نداده اســت، افزود: آن ها نیز در 
این دیدار مثل همیشه قول هایی برای 
پیدا کــردن راه حل هایی برای حل این 
موضوع داده انــد و امیدواریم این بار به 
این قول هایشان عمل کنند و به صورت 
واقعی و بــه دور از هرگونه بهانه گیری 
تالش کنند کــه پول ایران آزاد شــود 
چراکه آزاد شــدن این پــول می  تواند 
آثار خوبی در فضای اقتصادی ایران به 

جا بگذارد.
ظریف یکی از بهترین 

دیپلمات های ایران است
این دیپلمات ارشد کشــورمان در 
بخش دیگری از این گفت وگو با تأکید بر 
اینکه وزارت خارجه مأموریت گراست و 
در چارچوب سیاست ها و مأموریت هایی 
که به آن ابالغ می شــود، عمل می کند، 
افزود: این یک واقعیت اســت که وزیر 
خارجــه کنونی مــا یکــی از بهترین 
دیپلمات های مولفی است که جمهوری 
اســالمی تربیت کرده است و در بیرون 
کشــور نیز از دیپلمات هــای ورزیده 
و شــناخته شــده در طراز بین المللی 

به شمارمی آید.

عرصه سیاست خارجی، عرصه 
قربانی شدن است نه قهرمانی

خطیب زاده با تأکید بر اینکه همان 
طور که آقای ظریف اشاره کردند عرصه 
سیاست خارجی، عرصه قربانی شدن 
در راســتای منافع ملی و مصالح کشور 
اســت نه عرصه قهرمانی، گفت: کسی 
که وارد این عرصه می شود و مسئولیت 
می پذیرد، می داند که هر لحظه باید برای 
کشور قربانی شــود و این عرصه، عرصه 

قهرمانی نیست.
بیانیه سازمان ملل در مورد 

حق السهم ایران، غیردقیق بود
سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
در پاسخ به این سوال که با توجه به نامه 
دبیرکل ســازمان ملل متحد به رئیس 
مجمع عمومی ســازمان ملل، ایران به 
خاطر عدم پرداخت  حق عضویت خود 
از دادن رأی در مجمع عمومی سازمان 
ملل محروم شده اســت و از طرف دیگر 
ایــران اعالم کــرده کــه از طریق پول 
بلوکه شده خود در کره تالش کرده که 
این بدهی را پرداخــت کند، گفت: ما از 
همان اول منابــع الزم را برای پرداخت 
به سازمان ملل تخصیص داده ایم و این 
آمریکایی ها بوده اند که کانال های مالی 

را برای برداشت این پول بلوکه کرده اند و 
دبیرخانه سازمان ملل نیز در جریان این 
موضوع است. ما از آن ها خواسته ایم که 
بگویند که از چه  کانالی این پول را انتقال 
بدهیم که آمریکایی ها نتوانند راه آن را 

مسدود کنند.
وی با اعتقاد بر اینکه بیانیه دبیرکل 
سازمان ملل در این ارتباط غیردقیق بود و 
آن ها خود در جریان مسائل در این زمینه 
هستند، افزود: موضوع ایران با کشورهایی 
که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند 
متفاوت اســت. ما منابــع را اختصاص 
داده ایم ولی مســئله پیدا کردن کانالی 
اســت که این پول قابل انتقال باشــد و 

آمریکا راه آن را مسدود نکند.
عربستان، پیشنهادهای ایران را 

بی پاسخ گذاشت
وی بــا بیــان اینکــه علیرغــم 
ســنگ اندازی های برخی کشورهای 
منطقه از جمله عربستان علیه ایران، ما 
همواره تأکید کرده ایم که کشــورهای 
منطقه باید به یک فهم مشترک در ارتباط 
با مسائل منطقه دست پیدا کنند تا یک 
سازوکار امنیتی الزم در این زمینه حاصل 
شود، گفت: متأسفانه آنچه که تاکنون 
شــاهد آن بوده ایم بی پاسخ گذاشتن 
پیشنهادهای ایران از ســوی برخی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله 

عربستان در این زمینه بوده است.
خطیــب زاده با بیان اینکــه به نظر 
می رســد که مقامات ســعودی با فهم 
اینکه جنگ و خونریــزی دیگر کمکی 
به آن ها نمی کنــد و همچنین ناامید از 
متحدان ســابق خود، اصالح برخی از 
سیاست هایشان را در تعامل با برخی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیش 
گرفته اند، افزود: اگر این اصالح سیاست ها 
به صورت جدی در دستور کار آنها باشد و 
سعودی ها به این نتیجه برسند که راهکار 
برای حل مشکالت، همکاری منطقه ای 
است اولین کشــوری که از این موضوع 
اســتقبال می کند و  به آنها خوشــامد 

می گوید، ایران است.
وی با بیان اینکه مــا آمادگی داریم 
که در صورت تحقق ایــن موضوع وارد 
عرصه مذاکــره و گفت و گو شــویم در 
پاســخ به این سوال که شــما تأکید بر 
اصالح سیاست های عربستان می کنید 
و از آن طرف دولت ریاض نیز از برخی از 
سیاست های ایران در منطقه ابراز نگرانی 
می کند و راه حل مشکالت را اصالح این 
سیاســت ها می داند؟ خاطرنشان کرد: 
باید توجه داشت لیست اقدامات سعودی 
بر علیه منطقه بسیار بلند است. آنچه که 
عربستان سعودی در منطقه انجام داده 

تجاوز آشــکار به مرزهای کشــورهای 
همسایه و منطقه اســت. چندین سال 
است که به کشور فقیر یمن حمله کرده 
و مردم این کشور را به شیوه های مختلف 
در حصر قرار داده اســت. از طرف دیگر 
تالش کرد که از طریق زور سیاست های 
خود را به برخی دیگر از کشورهای منطقه 

از جمله قطر تحمیل کند.
حاضر به گفت وگو در مورد 

نگرانی های توهمی ریاض هستیم 
این دیپلمات ارشد کشورمان با تأکید 
بر اینکه ما در عرصه منطقه ای مسئوالنه 
عمل کرده ایم و حتی با تساهل و تسامح 
ســعی کرده ایم که از برخی خطاهای 
کشــورهای منطقه از جمله عربستان 
در مورد ایران عبور کنیم، گفت: ممکن 
است سعودی ها یکسری نگرانی هایی 
داشته باشند و اتفاقا ما تأکید داریم که 
باید در مــورد این ها صحبت کرد. طرح 
صلح هرمز در همیــن چارچوب بود که 
در مورد این مسائل صحبت شود. برخی 
از نگرانی ها ممکن اســت توهمی باشد 
که پای قدرت های دیگــر را در منطقه 
باز کند و ما حتی حاضریم در مورد این 
نگرانی های توهمی و خیالی نیز صحبت 

کنیم.
راهکار در دست سعودی ها است

خطیــب زاده بــا تأکید بــر اینکه 
جمهوری اســالمی ایران در طول 40 
سال گذشته همواره از خود دفاع کرده 
اســت و تهاجمی در منطقه نداشته در 
پاسخ به این سوال که یکی از نگرانی های 
عربســتان در ارتباط با ایــران موضوع 
یمن و سیاست های تهران در ارتباط با 
این موضوع است؟ گفت: پاسخ نگرانی، 
جنگ نیست. عربستان سعودی در این 
ســال ها یک تصمیم راهبردی گرفته 
و آن ایستادن در طرف اشــتباه تاریخ 
بوده اســت. ریاض طی این ســال ها از 
طالبان حمایت کرده، از اسامه بن الدن 
و القاعده حمایت کرد، جبهه النصره را 
تحت حمایت خود قــرار داد و در طرف 
غلط تاریخ ایستاد. در مورد یمن نیز اگر 
عربستان نگرانی هایی دارد راه حل آن 
جنگ نیست. کشــور فقیر یمن هیچ 
حمله ای به عربستان انجام نداد. به نظر 
می رسد نگرانی های عربستان در مورد 
یمن نگرانی های تخیلی است و اکنون نیز 
راهکار مشخص است و آن توقف جنگ 
است. راهکار در  دست سعودی هاست و 
هر لحظه اراده کنند می توانند موضوع را 

حل کنند.
یک دام پیچیده، برای دیپلمات 

ایرانی طراحی شده است
وی با بیان اینکه در ارتباط با پرونده 

اسداهلل اسدی در بلژیک با یک سناریو 
و عملیات فریب مواجه هستیم، افزود: 
یک دام پیچیده با اســتفاده از گروهک 
ورشکسته منافقین برای این دیپلمات 
ایرانی طراحــی کرده اند که البته انجام 
چنیــن اقدام هایی از ســوی برخی از 
سرویس های کشورهای غربی مسبوق 

به سابقه است .
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: به 
دلیل نقض مصونیت های دیپلماتیک 
ما صالحیــت دادگاه ایشــان را تأیید 
نمی کنیم و وکیل شان نیز در این ارتباط 

موضع گرفتند.
وی در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر 
اینکه اسداهلل اسدی در دادگاه حضور پیدا 
نکرده است، افزود: ایشان براساس توصیه 
وکیل شان عمل می کنند و ما به تصمیم 

ایشان و وکیل شان احترام می گذاریم.
خطیب زاده در ادامه گفت: با تمام قوا 
این پرونده را پیگیری خواهیم کرد و تا 
احقاق کامل حقوق این دیپلمات کوتاه 
نخواهیم آمد و به طرف های اروپایی نیز 
گفته ایم متأسفانه در این پرونده بدعت 

خطرناکی پایه گذاشته اند.
هیچ تحول خاصی در مورد  پرونده 
»نازنین زاغری« ایجاد نشده است

خطیب زاده در پاســخ به پرسشی 
درخصوص اظهارات وزیر خارجه انگلیس 
مبنی بر اینکه تالش هــای جدی تری 
برای آزادی »نازنیــن زاغری« در حال 
انجام است،  گفت: از نظر ما خانم زاغری 
محکوم است و دارای حکم قضایی است. 
هیچ تحول خاصی در مورد این پرونده 

ایجاد نشده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

وساطتدربارهنفتکشکرهایرانمیپذیریم

خبر

ســیدکمال  ســجادی گفت: درباره آقای قالیباف شاید 
اظهارنظرات زیادی مطرح شــود، اما با در نظر گرفتن اینکه 
ایشان یک بار به نفع آقای رئیسی کنار کشیده است، می توانیم 
امیدوار باشیم این بار هم کنار بکشد تا همه اصولگراها تمام قد 
برای رئیس جمهور شدن آقای رئیســی تاثیرگذاری مثبتی 

داشته باشند.
به گزارش اعتماد آنالین، این فعال سیاسی اصولگرا افزود: 
درباره اینکه ابراهیم رئیســی به انتخابات ورود کند یا نه هنوز 
نمی توان چیزی گفت؛ اگر صــالح را در کاندیداتوری بداند، 

به طور حتم مشکل حل می شود و همه از ادامه رقابت انصراف 
خواهند داد. اما اگر ایشــان نیاید، انواع و اقســام کاندیداهای 
بلندقد و کوتاه قد وارد صحنه خواهند شــد تا خودشان را در 
معرض رأی مردم قرار دهند. سجادی، تصریح کرد: اصولگرایان 
در دهه ۹0 دو تجربه مشخص درباره نحوه شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری داشتند. در سال ۹۲ با چند کاندیدا شرکت 
کردیم و به همیــن دلیل رأی هایمان که اتفاقــاً کم هم نبود، 
چندپاره شد و رقابت را به رقیب باختیم. اما در خالل انتخابات 
ســال ۹۶ آقای قالیباف چند روز مانده بــه رأی گیری به نفع 

آقای رئیسی کنار رفت و همه پشــت سر کاندیدای واحد قرار 
گرفتند که نتیجه اش به ثبت رســیدن ۱۶ میلیون رأی به نام 
کاندیدای اصولگرا شد. ســخنگوی جبهه پیروان خط امام و 
رهبری در ادامه گفت: به نظر می رســد عقالی قوم از ناکامی 
در ســال ۹۲ و نتیجه کسب شده در ســال ۹۶ درس گرفته  
باشــند و تالش های الزم را برای اتحــاد و معرفی کاندیدای 
واحد به کار گیرند. در همین راســتا جامعــه روحانیت مبارز 
شورای وحدت را تشکیل داده است و بســیاری از احزاب هم 
بنا را بر همکاری گذاشته اند. به همین دلیل امید زیادی داریم 

 تا نامزدهای اصولگرایی به نفع کاندیدای شاخص کنار بروند.
سجادی در پایان گفت: اتحاد برای اصولگرایان به قدری واجب 
است که کوتاهی در راه یکی شــدن به هیچ وجه توجیه پذیر 

نخواهد بود.

فعال سیاسی اصولگرا:

قالیبافیکبارکنارکشید،اینبارهمکنارمیکشد

 شماره   719 /دوشنبه 6 بهمن   1399  /   11 جمادی الثانی 1442  / 25  ژانویه   2021

انتصابنمایندهرهبریدرامور
انجمناسالمیدانشجویانایرانی

دراروپا
حضرت آیت اهلل خامنه ای،  رهبر معظم انقالب 
در حکمی حجت االسالم احمد واعظی را به عنوان 
نماینده رهبری در امور انجمن اسالمی دانشجویان و 

دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب کردند.
    

سفیر آمریکا در عراق:
برایحلاختالفاتباایران

تالشمیکنیم
»متیو تولر«، سفیر آمریکا در عراق دیروز در دیدار 
با »قاسم االعرجی« مشاور امنیت ملی عراق، گفت 
که اختالفات آمریکا با ایران همچنان پابرجاست و 
واشنگتن برای حل آن ها مصمم است. طبق بیانیه 
صادره از دفتر قاسم االعرجی، سفیر آمریکا همچنین 
گفت که حل و فصل دیپلماتیک اختالفات با ایران 
نیاز به تالش بسیاری دارد و واشنگتن در این راستا 

مصمم است.
    

رضایی:سربازباشیمنهسربار
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار 
توییتی نسبت به سیلی خوردن سرباز راهور توسط 
نماینده مجلس واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، 
محسن رضایی نوشت: ســرباز، قلب میهن است. 
سرباز راهور یا  سرباز مرزبانی که از راننده یک مقام  
مملکت، کارت شناسایی یا مجوز تردد بخواهد، نه 
تنها کار بدی نکرده بلکه به وظیفه خود عمل کرده و 

شایسته تقدیر است. سرباز باشیم نه  سربار.
    

تذکرشوراینظارتبرسازمانصدا
وسیمادربارهاظهاراتمهمان»زاویه«
شــورای نظارت بر ســازمان صداوســیما با 
توهین آمیز خواندن ادبیات یکی از مهمانان برنامه 
»زاویه« شبکه چهار، ضمن تذکر، از رئیس سازمان 
خواست با عوامل موثر برخورد قاطع کند. به گزارش 
ایلنا،  شــورای نظارت بر ســازمان صداوسیما در 
نامه ای ضمن تاکید بر رعایت موازین قانونی و اخالق 
حرفه ای و دینی در رسانه ملی و لزوم تفکیک بین 
نقد و تحلیل با تخریب و توهین و تضعیف، نسبت به 
اظهارنظر یکی از مهمانان برنامه »زاویه« شبکه چهار 
در به کار بردن اظهاراتی سخیف و وهن آلود واکنش 
نشان داد و ضمن تذکر قاطع، خواستار رعایت اصول 

حرفه ای و اخالقی در تولید و پخش برنامه ها شد.
    

عذرخواهیرئیسصداوسیما
ازرئیسجمهور

رئیس صداوسیما به دلیل اظهارات نسنجیده 
مهمان شبکه چهار از رئیس جمهور عذرخواهی کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی عسکری در 
نشست هفتگی با معاون و مدیران شبکه های سیما،  با 
اشاره به اظهارات نسنجیده و دور از شان میهمان یکی 
از برنامه های زنده شبکه چهار،  گفت: این اظهارات 
باعث تکدر خاطر بینندگان فهیم شبکه چهار سیما و 
خدمتگزاران دلسوز نظام شد و اینجانب با ابراز تاسف، 
از مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم 

جمهوری به نوبه خود عذرخواهی می کنم.
    

توقیفنفتکشایرانیدرآبهای
ساحلیاندونزی

گارد ساحلی اندونزی، دو نفتکش را که یکی 
از آن ها با پرچم ایران و دیگــری با پرچم پاناما 
حرکت داشــت را به ادعای آنچه »انتقال غیر 
قانونی سوخت« نامیده شــده، توقیف کرد. به 
گزارش سی ان ان، ویسنو پرامادیتا، سخنگوی 
آژانس امنیــت دریایی اندونــزی گفت :گارد 
ساحلی اندونزی در حال اسکورت دو نفتکش 
به جزیــره »باتــام« در مجمع الجزایر »ریائو« 
اندونزی برای انجام تحقیقات بیشــتر است.  او 
افزود: این نفتکش ها به دلیــل انواع تخلفات از 
جمله عدم نمایش پرچم هــای ملی، خاموش 
کردن سیستم های شناســایی، لنگر انداختن 
غیرقانونــی و همچنیــن انتقــال غیرقانونی 
محموله شان بین کشتی ها و ریختن محموله به 

دریا و ایجاد آلودگی توقیف شده اند.
    

توئیت عجیب میرسلیم درپی سیلی خوردن 
یک سرباز راهور

جریانعنابستانیمشکوکاست
خبرآنالیــن  نوشــت: مصطفی میرســلیم، 
نماینده مــردم تهران در توئیتــی در واکنش به 
ماجرای سیلی خوردن یک پلیس راهور توسط 
یک نماینده مجلس نوشــت: جریان عنابستانی 
مشکوک به نظر می رسد. هئیت نظارت بر رفتار 
نمایندگان باید با دقت رســیدگی کند، مبادا در 
ورای این جریان افــرادی می خواهند مجلس را 

بدنام کنند.

در ارتباط با پرونده اسداهلل 
اسدی در بلژیک با یک 

سناریو و عملیات فریب 
مواجه هستیم. یک 

دام پیچیده با استفاده 
از گروهک ورشکسته 

منافقین برای این دیپلمات 
ایرانی طراحی کرده اند 

که البته انجام چنین 
اقدام هایی از سوی برخی  
سرویس های کشورهای 

غربی مسبوق به سابقه است
علت توقیف نفتکش کره ای 

مسائل فنی و آلودگی 
محیط زیستی در دریا 

بوده است و میانجی گری 
سیاسی درمورد مسائل 

فنی مورد قبول ما نیست.  
این موضوع را به کره ای ها 

نیز اعالم کرده ایم

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
گفت: قرارداد فاز دوم و ســوم ساخت نیروگاه 
بوشهر با روس ها با مدت ۱0 ساله و ۸ ساله منعقد 
شده است؛ ســتون های فاز دوم این نیروگاه در 
حال باال آمدن است و کار های تسطیح فاز ۳ هم 

آغاز شده است. 
به گزارش »انتخــاب«، هادی بیگی نژاد در 
گفتگو با فارس درباره سفر اعضای کمیسیون 

انرژی به بوشهر به منظور بازدید از نیروگاه اتمی 
این شــهر گفت: هزار مگاوات بــرق تولیدی از 
۵۸ هزار مگاوات برق تولید شــده در کشورمان 
توسط نیروگاه اتمی بوشهر صورت می گیرد که 
این برق به صورت متناوب بوده و فقط برای مدت 
کوتاهی به منظور اورهال تعطیل می شود که این 
تعطیلی در پیک ایام تابستان و زمستان نیست. 
وی افزود: فاز دوم و سوم ساخت نیروگاه بوشهر 

طی یک قرارداد ۱0 ساله و ۸ ســاله با روس ها 
بسته شده است که فاز دوم آن در حال باال آمدن 
ستون های این نیروگاه است و کار های تسطیح 
فاز ۳ این نیروگاه هم آغاز شده است. عضو هیأت 
رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما به شدت 
نیازمند تنوع ســازی در تولید برق هستیم و به 
همین دلیل باید اعتبارات الزم برای این موضوع 
تخصیص یابد. بیگی نژاد گفت: مجلس و دولت 

باید برای تسریع در ساخت فاز های ۲ و ۳ نیروگاه 
اتمی بوشهر اقدامات الزم را انجام دهند و بکوشیم 
نیاز های فعلی یک را هم برطرف کنیم. نماینده 
مالیر در مجلس با تأکید بر بهینه سازی الزم در 
نیروگاه اتمی بوشهر، تصریح کرد: باید آب شیرین 

از نیروگاه اتمی بوشهر اســتصال شده و مردم 
منطقه از این آب شرب استفاده کنند. ضمن اینکه 
افزایش توانمندی علمی با جذب دانشجو در این 
نیروگاه و دانشمند کردن آنان و توسعه گستره علم 
اتم از دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه 
کنیم به همین دلیل باید این موارد در چشم انداز 

نیروگاه اتمی بوشهر به خوبی دیده شود.
وی افزود: باید تمامی اقدامات صورت گرفته 
در نیروگاه اتمی بوشــهر منجر به رسوب علم و 
تکنولوژی به همین دلیل باید دانشجویان ایرانی 
در کنار دانشمندان روسی فعال در این نیروگاه 

بر علم خود بیفزایند تا تبدیل به دانشمند شوند.

یک نماینده مجلس:

ستونهایفاز۲نیروگاهاتمیبوشهردرحالباالآمدناست


