
تمامی جهان در کنار مردم لبنان 
خواهد ایستاد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در فرانسه ضمن ابراز 
همدردی با ملت و دولت لبنان و لبنانی های مقیم 
فرانس��ه در پی انفجار بیروت عن��وان کرد: در این 
لحظات س��خت، تمامی جهان در کنار مردم لبنان 

خواهد ایستاد.
بهرام قاسمی در توئیتی که در صفحه سفارت ایران 
در پاریس منتشر شد، نوشت: در پی انفجار بیروت 
که به کش��ته و زخمی شدن شماری از مردم لبنان 
منجر شد، با لبنانی های مقیم فرانسه، ملت و دولت 

این کشور همدردی می کنم.
وی اف��زود: برای م��ردم لبنان و خان��واده قربانیان 
صب��ر و آرام��ش و برای مجروح��ان بهبودی کامل 
آرزومندم. س��فیر ایران در پاریس عنوان کرد: »در 
این لحظات س��خت، تمامی جه��ان در کنار مردم 

لبنان خواهد ایستاد. ایسنا 

احتماال روسیه و چین قطعنامه علیه 
ایران را وتو می کنند

نماینده آمریکا در سازمان ملل با اذعان به احتمال 
وتوی هرگونه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت 
توسط روسیه و چین گفت؛ تحریم تسلیحاتی علیه 

ایران باید تمدید شود.
در ادامه سیاس��ت ضد ایرانی دولت آمریکا و تالش 
برای ممانع��ت از بهره بردن ته��ران از عواید توافق 
هسته ای، این بار »کلی کرافت« نماینده واشنگتن 
در س��ازمان ملل بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی 

علیه جمهوری اسالمی تاکید کرد.
کرافت طی س��خنرانی ویدئوکنفرانسی در نشست 
س��الیانه »انجمن امنیتی اَس��ِپن« اذع��ان کرد که 
روس��یه و چی��ن احتماال هر قطعنام��ه ای را ]علیه 
ای��ران[ وتو می کنند. وی در ای��ن باره توضیح داد: 
»اس��تراتژی جهان کامل همیشه این است که آنها 
)روس��یه و چی��ن( رأی ممتنع بدهن��د و قطعا وتو 
نکنن��د. با این ح��ال، باید واقع بین باش��یم. اکنون 
اس��تراتژی این اس��ت که با دیگر اعضای ش��ورای 
امنیت کار کنیم تا چین و روس��یه را به گوش��ه ای 

فرستاده و توجیه شان کنیم«.
ای��ن دیپلم��ات آمریکای��ی همچنی��ن اف��زود: ما 
ملزم هس��تیم که از کش��ورهای عربی، اس��رائیل و 
کش��ورهای اروپایی محافظت کنیم. روسیه و چین 
هم نمی خواهند ایران به تسلیحات اتمی دست پیدا 

کند. ما همه این را می دانیم. فارس 

اخبار

ریاست ایران در شورای اجرایی 
اسکان بشر ملل متحد

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: ایران علیرغم 
جریان س��ازی ها و تهاجمات رس��انه ای توانس��ت 
ریاس��ت ش��ورای اجرایی اسکان بش��ر را بر عهده 

بگیرد.
حس��ن هانی زاده با تاکید بر اینکه تصاحب ریاست 
شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد توسط 
ایران، می تواند نفوذ سیاسی کشورمان را گسترش 
ده��د، گف��ت: آمریکایی ها تالش زی��ادی کردند تا 
ای��ران را از صحنه ش��ورای اجرایی برنامه اس��کان 
بش��ر حذف کنند و مانع ریاس��ت کشورمان بر این 
مجموعه ش��وند، ولی به دلیل اقبالی که کشور های 
دیگر نسبت به ما دارند، تهران به عنوان ریاست این 

مجموعه انتخاب شد.
او با بیان اینکه ریاس��ت ایران در ش��ورای اجرایی 
برنامه اس��کان بش��ر ملل متحد یک امتیاز سیاسی 
باالی��ی اس��ت، گف��ت: علیرغم جریان س��ازی ها و 
تهاجمات رس��انه ای علیه ایران، کشورمان توانست 
ریاس��ت ش��ورای اجرایی اسکان بش��ر را بر عهده 

بگیرد.
هانی زاده ادامه داد: ایران با توجه به تاثیر و نفوذی 
که بر کش��ور های ش��رق و غ��رب دارد، می تواند از 
ریاس��ت ش��ورای اجرایی برنامه اس��کان بشر ملل 
متحد برای جریان سازی علیه سیاست های دونالد 

ترامپ رئیس جمهور آمریکا استفاده کند.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: ب��ا توجه به 
اینکه ریاست ایران در شورای اجرایی برنامه اسکان 
بش��ر ملل متحد منجر به باال رفتن جایگاه سیاسی 
کشورمان می شود قطعا بسیاری از کشور ها به دلیل 
مالحظات سیاس��ی روابط تجاری خ��ود را با ایران 
حفظ خواهن��د کرد و آمریکا با تحریم های ظالمانه 

خود نمی تواند کشورمان را منزوی کند.
 باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

وق��وع انفج��ار در بن��در بی��روت که کش��ته 
و زخمی ه��ای زی��ادی را ب��ه ج��ا گذاش��ت، 
واکنش های��ی را ب��ه همراه داش��ت و مقامات 
بسیاری از کشورها با ارس��ال پیام یا از طریق 
تم��اس تلفنی ب��ا دول��ت و ملت لبن��ان ابراز 

همدردی و همبستگی کردند.
عصر یکش��نبه انفجاری شدید در بندر بیروت 
رخ داد که بر اثر آن، تاکنون یکصد نفر کشته و 

بیش از چهار هزار نفر زخمی شده اند.
در همی��ن خص��وص روزنام��ه »الجمهوریه« 
در س��رمقاله خ��ود درباره انفجار ش��دید بندر 
بی��روت دو فرضیه را مطرح کرد و نوش��ت، آیا 
این حادثه، ]ناش��ی از[ اهمال بود تا بیروت را 
در »دریای��ی از خون و ویران��ی« غرق کند یا 
اینکه اقدامی نظامی بود که رژیم اس��رائیل با 
خونس��ردی انجام داد تا لبنان را به فروپاش��ی 

بیشتر اقتصادی بکشاند؟
در ادام��ه این گ��زارش آمده اس��ت دو روایت 
درب��اره انفجار ش��دید بیروت وج��ود دارد که 
اولی می گوید علت آن ۲۷۰۰ تن ماده نیترات 
آمونیوم مصادره شده از یک کشتی است که از 
شش سال قبل در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت 
نگهداری می  شده اس��ت. روایت دوم می گوید 
که رژیم صهیونیستی این انبار را هدف گرفته 
بویژه اینکه شاهدان عینی از پرواز جنگنده های 
اس��رائیلی در آسمان لبنان قبل از وقوع انفجار 

سخن گفته اند.
سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر مسائل غرب 
آسیا نیز در این باره به فارس گفت: علت حادثه 
هر چه بوده قطعا از زوایای مختلف مورد بررسی 
قرار می گیرد، ولی آنچه مهم است ذینفعان این 
حادثه است که با توجه به تحوالتی که در یک 
سال گذشته در لبنان مشاهده می کنیم، برای 
به هم ریختگی و ایجاد آش��وب در این کشور، 
توسط مثلث عبری، عربی و آمریکایی، در حال 
حاضر هم بیش��ترین ذینفع��ان آمریکایی ها و 
رژیم صهیونیستی هس��تند، به ویژه اینکه در 
هفته های اخیر یکی از ماموران حزب اهلل لبنان 
در سوریه به واسطه بمباران رژیم صهیونیستی 
ب��ه ش��هادت رس��ید و موضوع انتقام س��خت 
حزب اهلل از رژیم صهیونیستی مطرح شد.  این 
کارشناس مس��ائل منطقه عنوان کرد: به نظر 
می رس��د در کوتاه مدت رژیم صهیونیستی این 
منفعت را می برد که این انتقام به تعویق می افتد 
و به همین خاطر س��ود خواهد برد. در پی این 
انفجار مهیب، مقامات تعدادی از کشورها طی 
تماس تلفنی با مقامات لبنان ضمن تسلیت به 
مردم و دولت این کشور، با بازماندگان قربانیان 
انفجار بیروت ابراز همدردی کردند. در همین 
خصوص محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران 
در پیامی توئیتری کشته و زخمی شدن شمار 

زیادی از ش��هروندان لبنان ب��ر اثر انفجار را به 
مردم و دولت لبنان تسلیت گفت. وی در پیام 
توئیتری خود به زبان عربی نوشت: »قلب های 
ما در ای��ن فاجعه بزرگ با ملت لبنان اس��ت. 
شهدا مورد رحمت قرار بگیرند و صبر و آرامش 
برای خانوده قربانیان و مجروحان نیز شفا یابند. 
سالم و درور خدا به این ملت غرورآفرین. وزیر 
ام��ور خارجه همچنی��ن در گفت و گوی تلفنی 
با »ش��ربل وهبه« همت��ای لبنان��ی، آمادگی 
جمهوری اس��المی ایران ب��رای ارائه کمک به 
لبنان در قالب نیازهای ضروری و زیرس��اختی 
در پی انفجار بیروت را اعالم کرد. سید عباس 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران نیز سه شنبه شب انفجار بیروت 
را تأس��ف آور و نگران کننده خواند و گفت: با 
اندوه بس��یار این حادثه و اخب��ار آن را دنبال 
می کنیم. موسوی همچنین بر همبستگی باب 
دولت و ملت لبنان در این ش��رایط س��خت و 
طاقت فرس��ا تأکید کرد. علی ش��مخانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی نیز 
با تس��لیت به دولت و ملت لبنان در پی وقوع 
انفجار در بیروت، گفت: در کنار مردم سرافراز 
و مقاوم لبنان برای هرگونه کمک و مساعدت 
ایس��تاده ایم. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
نی��ز گفت: ایران مثل همیش��ه آماده هر گونه 
همکاری و کمک های انسان دوستانه به حادثه 
دیدگان انفجار بیروت است و بنده برای تسریع 
این امر با مقامات ذیربط ایرانی و لبنانی همراه 

خواهم بود.
ح��زب اهلل لبن��ان نیز بام��داد چهارش��نبه در 
بیانی��ه ای با ابراز همدردی با خانواده ش��هدا و 
مجروحان از همه لبنانی ها و گروه های سیاسی 
خواست تا با همبستگی و یکپارچگی به عبور 

از این شرایط سخت کمک کنند.
حزب اهلل لبنان همچنین در راستای همدردی 
با مجروحان حادثه در بی��روت در تمام مراکز 
بهداشتی لبنان پویش اهدای خون راه اندازی 
کرد. بش��ار اس��د رئیس جمهور س��وریه طی 
پیامی به رئیس جمهور لبن��ان،  حادثه انفجار 
مهیب عصر روز سه شنبه در بیروت را تسلیت 
گفت. ولید المعلم وزیر خارجه س��وریه نیز در 
تماس تلفنی با همتای لبنانی خود، همدردی 
کش��ورش با دولت و ملت لبنان در پی انفجار 

بندر بیروت را اعالم کرد.
 تازه ترین آمار قربانیان

وزارات بهداش��ت و صلیب س��رخ لبنان شمار 
کشته ش��دگان ای��ن حادثه ب��ه ۱۰۰ و تعداد 

زخمی ها به بیش از 4۰۰۰نفر رسید.
جرج کتانه دبیرکل صلیب س��رخ لبنان گفت : 
۷5 دس��تگاه آمبوالنس برای تخلیه مجروحان 

وارد عمل شد.
وی از زخم��ی ش��دن ۱۱ نف��ر از نیروه��ای 
یونیفل)نیروهای بین المللی مستقر در جنوب 
لبنان( در این انفجار خبر داد. عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس ش��ورای اس��المی نیز تاکید 

کرد که دنیای پلید صهیونیس��م و ش��رارت از 
بلند شدن دود و آتش در لبنان مسرور نباشند. 
حسین حاتمی در صفحه توئیتر خود به حادثه 
تلخ بی��روت واکنش نش��ان داد.نماینده مردم 
کلیبر، خودآفرین و هوراند در مجلس در شبکه 
اجتماعی نوش��ت:لبنان حتی استخوان هایش 
هم نصیب س��گهای ش��ما نخواهد شد...دنیای 
پلید صهیونیس��م و شرارت از بلند شدن دود و 
آتش در لبنان مسرور نباشند و طنین فرزندان 
راس��تین روح اله بر کرانه های مدیترانه خواب 
ش��یطان های ریز و درشت جهان را آشفته تر 

خواهد کرد.
کمک به برادران لبنانی وظیفه اسالمی  

و انسانی است
سیدناصر موس��وی الرگانی عضو هیأت رئیسه 
مجلس در پیامی توئیتری ضمن ابراز همدردی 
ب��ا ملت لبنان، کم��ک به ملت این کش��ور را 

وظیفه اسالمی و انسانی دانست.
تاکید یاس���ین جابر بر روابط برادرانه و 

تاریخی بین لبنان و ایران
در همین رابطه؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس ضم��ن تماس تلفنی با همتای لبنانی، 
حادثه انفجار در بندر بیروت را تسلیت گفت و با 
مردم و مجلس نمایندگان لبنان ابراز همدردی 
کرد. مجتبی ذوالن��وری در گفتگوی تلفنی با 
یاس��ین جابر رییس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس نمایندگان لبنان, فاجعه دردناک انفجار 

در بندر بیروت را به مجلس لبنان, مردم مقاوم 
و س��رافراز این کشور و حکومت لبنان تسلیت 
گفت و ابراز همبس��تگی کرد. ذوالنوری ضمن 
ابراز همدردی با مردم  لبنان از خداوند متعال 
رحمت واسعه برای قربانیان این حادثه، شفای 
عاجل برای مجروحین و صبر و سالمتی برای 
خانواده های قربانیان را مس��ئلت نمود.  رئیس 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی با 
تاکید بر ایستادگی جمهوری اسالمی ایران در 
کنار مردم و حکومت لبنان، آمادگی مجلس و 
کمیسیون امنیت ملی را برای کمک به لبنان و 

مساعدت در درمان مجروحین اعالم کرد.
رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس لبنان 
در این تماس تلفنی، با تاکید بر روابط برادرانه 
و تاریخ��ی بین ایران و لبنان، از ابراز همدردی 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس تقدیر و 
تشکر کرد.  یاسین جابر در ادامه ضمن تقدیر 
از ای��ن تماس تلفنی و اب��راز همدردی رئیس 
کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت جمهوری 
اس��المی ایران کشور دوس��ت و برادر است و 
در این مصیبت  در کنار مردم لبنان ایس��تاده 

است.
حادثه انفجار در بیروت مشکوک 

است
نماینده مجلس ضمن بیان اینکه حادثه انفجار 
بیروت مشکوک است از احتمال دست داشتن 

رژیم صهیونیستی در این حادثه گفت.
محمدحس��ن آصفری با اش��اره به حادثه تلخ 
در بیروت، گفت:  حادثه ش��ب گذش��ته لبنان 
مشکوک اس��ت، نیاز است به طور جدی مورد 

بررسی قرار بگیرد.
نایب رییس کمیس��یون امور داخلی و شوراها 
در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: با توجه 
به اینکه امروز رژیم صهیونیستی به دنبال این 
است که طرح ترامپ را اجرایی و عملیاتی کند، 
به نظر می رس��د این رژیم ب��ا انجام اقداماتی 
در تالش اس��ت تا افکار عمومی دنیا نس��بت 
ب��ه اجرای طرح خیانت ب��ار ترامپ در منطقه 
فلس��طین خنثی و موضوع به دست فراموشی 
سپرده شود تا بتوانند به صورت چراغ خاموش  

طرح را عملیاتی کنند.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس اظهار 
داشت:  اتفاقی که در لبنان صورت گرفته است 
کاماًل مش��کوک و نیاز به بررسی و دقت دارد، 
امیدواریم مسایل و موارد حادثه به طور دقیق 
روش��ن ش��ود و دولت لبنان باید به دنبال آن 

باشد تا مقصر حادثه مشخص شود.
این نماینده مجلس گفت: جمهوری اس��المی 
به دولت و پارلمان لبنان تسلیت می گوید و با 

ملت لبنان ابراز همدردی را خواهد داشت.
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نگاهی به واکنش ها به انفجار مهیب بیروت

همه تحریم ها علیه ایران را اجرا خواهیم کرد
وزیر خارجه آمری��کا ضمن آنکه همکاری ایران و چین را تهدیدی برای 
رژیم صهیونیس��تی، عربس��تان و ام��ارات توصیف ک��رد، تأکید کرد که 
واش��نگتن تمامی تالش خود را برای اجرای تحریم ها علیه ایران به کار 

خواهد گرفت.
مایک پامپئو در مصاحبه جدید خود با ش��بکه فاکس نیوز در توجیه این 

اقدام��ات ضدایرانی خود، بار دیگر اتهاماتی را علیه جمهوری اس��المی ایران 
مطرح کرد.

وی در ای��ن مصاحبه ضمن اتهام زنی به ایران و ابراز خش��م از قرارداد همکاری 
طوالنی م��دت ایران و چین مدعی ش��د: ایران همچنان بزرگترین کش��ور حامی 
تروریسم است و دسترسی رژیم ایران به نظام تسلیحات، پول و تجارت از طریق 

حزب کمونیست چین، تنها منطقه را در معرض خطر قرار می دهد. فارس 

بایدن برای رسیدن به راهکار دیپلماتیک، با ایران تعامل می کند
یکی از مش��اوران نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
مدعی است جو بایدن در صورت پیروزی، همزمان با تعامل با ایران مانع 
دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی می شود. آرون کیاک طی سخنرانی 
در نشست ویدئوکنفرانسی »شورای دموکراتیک یهودیان آمریکا« گفت: 

ه��دف از تعامل دیپلماتیک با ایران، اطمینان حاصل کردن از این اس��ت 
که جمهوری اس��المی به تبعیت از توافق هس��ته ای بازگردد و به روش قابل 

راس��تی آزمایی، بتوان مانع رسیدن ایران به تس��لیحات اتمی شد. وی با تاکید بر 
لزوم طوالنی مدت بودن روش های راس��تی آزمایی برای جلوگیری از رسیدن ایران 
به سالح اتمی، از اقدام »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در خروج از برجام به 
شدت انتقاد کرده و به کنایه گفت: واقعا سخت است که بتوان سیاستی مخرب تر 

از چیزی که رئیس جمهور ترامپ اجرا کرد، طراحی کنیم. صداوسیما 

تهدیدات موشکی ایران و کره شمالی افزایش یافته است
یکی از مقامات پنتاگون با به کاربردن لفظ سرکش برای خطاب کردن 
کش��ور ایران و کره شمالی، مدعی ش��د که تهدید ات موشکی تهران، 

پیونگ یانگ، مسکو و پکن افزایش یافته است.
دریاس��االر جان هیل در نشست دفاع موشکی و فضایی که به صورت 

مجازی در واشنگتن با موضوع تهدیدات گوناگون موشکی علیه آمریکا 
برگزار ش��د، ایران و کره ش��مالی را بعنوان »کشورهای سرکش« توصیف 

کرد. این مقام دفاعی آمریکا ایران، چین، روس��یه و کره شمالی را تهدیدی برای 
امنیت آمریکا و کشورهای دیگر توصیف کرد.

وی در این خصوص گفت: کشورهای سرکش کره شمالی و ایران و تهدیدات دو 
کشور روسیه و چین، خیلی سریع گسترش می یابد و جو بسیار بسیار پیچیده و 

دشواری برای زیستن وجود دارد. تسنیم 

یک پایگاه خبری آمریکایی مدعی اس��ت به نس��خه ای 
از پیش نویس جدید قطعنامه تمدید تحریم تس��لیحاتی 
ایران توس��ط واشنگتن دس��ت یافته که نشان می دهد 
کاخ س��فید تمایلی به در نظر گرفتن تغییرات مورد نظر 

متحدانش ندارد.
پایگاه خبری بلومبرگ مدعی ش��د که نمایندگی آمریکا 
در س��ازمان ملل، نسخه جدیدی از پیش نویس قطعنامه 
خود برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران را در شورای 

امنیت توزیع کرده است. 
بلومب��رگ ب��ا ادعای اینکه ب��ه یک نس��خه از متن این 
پیش نویس جدید قطعنامه دس��ت پیدا کرده، نوش��ت: 
»این )نس��خه( از اعضای سازمان ملل می خواهد فروش 
تمامی تسلیحات به ایران و خرید آنها از ]ایران[ را متوقف 
کنند و از ارائه آموزش های فنی، منابع یا خدمات مالی، 
مش��ورتی و دیگ��ر کمک های مرتبط ب��ا تأمین، فروش، 
انتقال، تولید، نگهداری یا ]نحوه[ اس��تفاده از تسلیحات 

به ایران اجتناب نمایند«.
بر این اس��اس، پیش نویس جدید البته تقریبا شبیه همان 
نسخه ای است که پیشتر در ماه ژوئن توسط آمریکا توزیع 
شده بود و به زعم بلومبرگ این نشان می دهد که واشنگتن 
هی��چ عالقه ای برای اعمال تغیی��رات مورد نظر متحدان و 

همچنین مخالفانش در شورای امنیت ندارد. به نوشته این 
پایگاه خبری، »ِکلی کرافت« نماینده آمریکا در سازمان ملل 
نیز روز سه ش��نبه )به وقت محلی( اذعان کرد که روسیه و 

چین احتماال هر قطعنامه ای را ]علیه ایران[ وتو می کنند.
بلومب��رگ به نقل از کرافت نوش��ت: »اس��تراتژی جهان 
کامل همیش��ه این اس��ت که آنها )روسیه و چین( رأی 
ممتن��ع بدهن��د و قطعا وتو نکنن��د. با این ح��ال، باید 

واقع بین باشیم. 
اکنون اس��تراتژی این اس��ت که با دیگر اعضای شورای 
امنیت کار کنیم تا چین و روسیه را به گوشه ای فرستاده 

و توجیه شان کنیم«.
دولت آمریکا در راس��تای سیاست ضد ایرانی خود، مدتی 
اس��ت که با متهم کردن تهران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱، 
خواستار تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران شده 
اس��ت. تحلیلگران بر ای��ن باورند که دول��ت آمریکا تنها 
می تواند امیدوار به جلب حمایت فرانسه، بریتانیا و آلمان 
به عنوان س��ه عضو اروپایی برجام باشد. روز دوشنبه نیز 
»دنی دانون« نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با 
ضروری دانستن تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای 
امنیت، مدعی ش��د هر جایی خطری علیه تل آویو وجود 

دارد، رد پای ایران در آنجا دیده می شود. فارس 

ایران  پیش��ین  سفیر 
در کره جنوبی گفت: 
ب��رای گرفت��ن پول 
از کره  نف��ت خ��ود 
تعارف  ه��م  جنوبی 
نداریم و از حق مان 

نمی گذریم.
انتظ��اری  فری��دون 
بدهی ه��ای  درب��اره 
کره جنوبی به ایران، 
گفت: کره جنوبی از ایران نفت خریداری کرده و به دلیل 

تحریم های آمریکا نتوانسته است آن را پرداخت کند.
او افزود: پولی که در کره بلوکه ش��ده اس��ت پول مردم 
ایران اس��ت، پولی که اکنون مردم و کش��ور به شدت به 
آن نی��از دارن��د، بنابراین ما در این زمین��ه می توانیم از 
دیپلماسی عمومی قوی و کنترل شده ای استفاده کنیم 
تا این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شوند و کره ای ها 

مجبور شوند به اجرای این مطالبه تن دهند.
او افزود: کره ای ها میلیاردها دالر از نفتی که از س��وی ما 
به این کشور صادر شد، سود بردند و صنایع خود را رشد 
دادن��د، لذا کره جنوبی باید پول نفت ما را با بهره و ضرر 

و زیان به ایران پرداخت کند.
انتظ��اری ادامه داد: ب��ا یک دیپلماس��ی روابط دوجانبه 
در پروس��ه زمانی یک ساله مس��ئوالن کشورمان با کره 
جنوب��ی صحبت کنند و چند راهکار ارائه دهند، اگر کره 
جنوبی به ه��ر دلیلی می خواهد به جای پول به ما کاال 
دهد باید کاالی با کیفیت دهد و در کنار آن دیپلماسی 
بین المللی شکل گیرد، مسئوالن در مجامع بین المللی 
به دبیرکل س��ازمان ملل بنویس��ند تا کره ای ها هرچه 

زودتر بدهی خود را به ما پرداخت کنند.
 س��فیر پیش��ین ایران در کره جنوب��ی تصریح کرد: اگر 
این قضی��ه برعکس اگر بود و ما از ک��ره جنوبی چیزی 
خری��داری کرده بودیم و پ��ول آن را نم��ی دادیم، آنها 
صب��ر نمی کردند، لذا ما هم تعارف نداریم و از حق خود 

نمی گذریم.
این دیپلمات پیشین کشورمان در پایان گفت: دادستان 
کل کش��ور باید به عنوان مدعی العموم شکایتی را علیه 
ک��ره جنوبی تنظیم کند و ق��وه قضائیه در این عرصه به 
کمک وزارت خارجه و دیگر دس��تگاه های مسئول بیاید، 
البته ما می توانیم این موضوع را از طریق دیپلماسی بین 
المللی از جمله طرح شکایت در سازمان ها و مجامع بین 

المللی نیز به پیش ببریم. باشگاه خبرنگاران 

ادعای بلومبرگ:

آمریکا پیش نویس جدیدی از قطعنامه تمدید تحریم 
تسلیحاتی را در شورای امنیت توزیع کرد

 سفیر پیشین ایران در کره جنوبی:

 برای گرفتن طلب خود از کره جنوبی 
تعارف نداریم


