
نامه 75 قانون گذار آمریکایی به 
دولت ترامپ 

شماری ازقانون گذاران دموکرات آمریکا در نامه ای 
به وزرای خارجه و خزانه داری این کش��ور خواستار 
کاهش تحریم ها علیه ایران برای ارس��ال کاالهای 

پزشکی شدند.
به نوشته نش��ریه فارن پالسی 75 قانونگذار آمریکا 
از جمله الیزابت وارن  و خس��وس گارسیا از دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا خواستند 
ب��ا توجه ب��ه موضوع کرون��ا، با موافق��ت با کاهش 
تحریم ه��ا ام��کان ارس��ال کیتهای آزمایش��گاهی، 
دس��تگاه های تنف��س مصنوعی و تجهی��زات دیگر 
پزشکی برای مقابله با کرونا در ایران را صادر کند.

 در بخش��ی از ای��ن نامه آمده اس��ت ممنوعیت یا 
کاهش روند ارس��ال منابع پزش��کی نه تنها موجب 
واکنش نش��ان دادن موثر به شیوع این ویروس در 
سراسر دنیا نمی ش��ود، بلکه در خدمت منافع ملی 

آمریکا نیز نخواهد بود.
 فارن پالیس��ی نوشت: این احتمال  وجود دارد که 
ج��و بایدن نام��زد دموکرات ه��ا در انتخابات که بر 
اس��اس برآورد رسانه ای پیروز شده، بتواند با اعمال 
س��ریع معافیتها، کمک های آمری��کا برای مقابله با 
کرونا را تس��هیل کن��د، اما ماه ه��ای آینده حیاتی 
هس��تند. در حالیکه کرونا در سراس��ر دنیا در حال 
گسترش است، ترامپ قصد دارد در ماه های پایانی 
فعالیت خود، دولت بع��دی آمریکا را در امور مالی 

در تنگنا قرار دهد.
این نش��ریه نوشت که ترامپ در هماهنگی به رژیم 
صهیونیستی قصد دارد س��یلی از تحریمها را علیه 

ایران اعمال کند.
فارن پالسی نوشت، بایدن از ترامپ درخواست کرده 
با صدور مجوزهایی اجازه دهد  اقالم ش��رکت های 
داروس��ازی و پزش��کی به ایران انتقال یابد. بایدن 
همچنی��ن خواس��تار ایجاد مس��یر مخصوص برای 
بانک ها و ش��رکت های خدماتی شده تا ایرانی ها به 
درمان های پزش��کی نجات  بخش دسترسی داشته 

باشند. فارس 

واکنش مقام عمانی به ادعای ارسال 
سالح ایرانی 

س��فیر عمان در فرانس��ه با رد ادعای ارسال سالح 
ایرانی به انصاراهلل از طریق مرزهای کشورش گفت 

که این ادعاها زاییده ذهن های بیمار است.
غ��ازی الرواس، گف��ت: اتهامات مطرح ش��ده علیه 
عمان مبنی ب��ر باز کردن مرزهای��ش برای قاچاق 
س��الح ایرانی به یمن " برگرفته از ذهن های بیمار 

است".
وی در گف��ت وگو ب��ا برنامه" س��اعه خلیجیه" که 
از ش��بکه بین المللی مونت کارلو پخش می ش��ود 
گفت: به سود کش��ورمان نیست که درگیری های 
یمن را تشدید کند. الرواس خاطرنشان کرد: عمان 
درهای خود را به روی یمنی ها باز کرد و این تنها 
دری است که کمک ها و غذاها از طریق آن به یمن 
ارس��ال می شود و ورود و خروج یمنی ها از طریق 

دروازه عمان است.
سفیر عمان گفت: دروازه عمان دروازه خیر است نه 
شر. کشور ما سالح نمی فرستد بلکه سیگنال های 
صلح و محبت ارس��ال می کند و ای��ن موضوع در 
سطح جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی 

انکار شده است.
وی گف��ت که این اتهامات از س��وی برخی رس��انه 
های زرد مطرح شده است و حتی هیچ کس آن ها 

را بر عهده نمی گیرد. ایسنا 

اشتباهات گذشته در برجام را 
تکرار نکن

رئیس پیش��ین س��ازمان اطالعات عربستان از جو 
بایدن خواس��ت که ''اش��تباهات گذشته'' در توافق 
هس��ته ای را تکرار نکند و کش��ورهای منطقه یک 

طرف مذاکرات باشند.
ترک��ی الفیص��ل، در بخش��ی از س��خنان خود به 
اظهارات جو بایدن مبنی بر بازگش��ت به برجام در 
ص��ورت پایبندی ایران ب��ه آن، پرداخت و گفت: با 
اینکه دوس��ت داریم که ایران به عنوان یک کشور 
صلح جو به جامعه بی��ن المللی بازگردد اما تجربه 
۴۰ س��ال گذشته با نظام ایران تش��ویق کننده به 
این امر نیس��ت. وی تاکید کرد: بنابراین پیوس��تن 
دوباره به برجام در راستای خدمت به ثبات منطقه 
نخواهد بود، بازگشت به برجام و گفت وگو در رابطه 
با مسائل دیگر، دیپلماسی را در دام می اندازد و آن 

را در معرض باج خواهی ایران قرار می دهد.
وی مدعی شد: در حالی که ایران در راستای برنامه 
هس��ته ای خود فعالیت می کرد مذاکرات در رابطه 

با برجام سال ها طول کشید. صداوسیما 

اخبار

ی��ک پای��گاه خب��ری لبنان��ی در تحلیلی تأکی��د کرد که 
گزینه های آمریکا برای مقابله با تهران محدود است.

 روزنام��ه نیویورک تایمز آمریکا اخیرا با انتش��ار گزارش��ی 
مدعی ش��د ک��ه احتم��ال دارد دول��ت دونال��د ترامپ به 
جمهوری اس��المی ای��ران، حمله نظامی کن��د؛ ادعایی که 

بیشتر تحلیلگران آن را غیر عملی عنوان کردند.
»جهاد حیدر« تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی در پایگاه خبری 
»العهد« لبنان، گزارش��ی نوش��ت و تأکید کرد، این حمله، 
فراتر از معیارهای آمریکاس��ت؛ زیرا ایران، تهدید هسته ای 
ب��رای آمریکا نیس��ت، بلکه ایراِن دارای قابلیت هس��ته ای، 
-حتی اگر س��الح هسته ای تولید نکند- تهدید جدی برای 

امنیت ملی رژیم صهیونیستی است.
در این گزارش آمده اس��ت، اگر منافع و مطالبات اسرائیل 
نباش��د، دول��ت ترام��پ به هیچ عن��وان به گزینه »فش��ار 
حداکثری« روی نمی آورد. در واقع بنیامین نتانیاهو نخست 

وزیر این رژیم از زمان دولت پیش��ین آمریکا، این مسئله را 
تبلیغ می کرد و امیدوار بود نظام ایران را س��رنگون کند یا 

تهران به شروط آمریکایی-اسرائیلی تن بدهد.
بنا بر این گزارش، بازتاب مخالفت مشاوران ترامپ با گزینه 
نظام��ی علیه ایران در نهادهای سیاس��ی و امنیتی آمریکا، 
کمتر از س��ایر مخالفتها در آمریکا نیست. این مخالفتها به 
خاطر برآوردهای آمریکاییهاس��ت ک��ه مخالفان این حمله 
تأکی��د دارند ه��ر گونه حمله نظامی آمریکا به تأسیس��ات 
هس��ته ای ایران، باعث درگیری گسترده در منطقه خواهد 
ش��د.حیدر در ادامه نوش��ت، »مایک پنس« معاون ترامپ، 
»مایک پامپئو« وزیر خارجه، »کریس��توفر میلر« سرپرست 
موقت وزارت دفاع و »مایک میلی« رئیس س��تاد مشترک 
ارتش آمریکا از جمله کس��انی هستند که درباره این حمله 
به ترامپ هشدار دادند. این مخالفتها به رژیم صهیونیستی 
و حامی��ان آن در آمری��کا، ای��ن پیام را می دهد که فش��ار 

حداکثری علیه ایران، اراده این نظام اس��المی در پاسخ به 
ه��ر گونه تج��اوزی را تضعیف نکرده اس��ت، حتی اگر این 

حمالت از سوی کشوری در حد آمریکا باشد.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت، این بدان معناس��ت که ایران 
توانس��ته اس��ت معادله بازدارندگی راهب��ردی را در مقابله 
ب��ا آمریکا تثبیت کند؛ کش��وری که در دوران س��ه رئیس 
جمهور قبلی این کشور، حاضر نشد حمله مستقیم نظامی 
به ایران را آغاز کند؛ زیرا برآورد مس��ئوالن آن، این بود که 
هر گون��ه حمله نظامی، آمریکا را وارد درگیری در س��طح 

منطقه خواهد کرد.
بنا بر این گزارش، گذش��ته از ویژگیهای شخصیتی ترامپ، 
ابعاد مربوط به راهبردهای رژیم صهیونیس��تی باعث ش��ده 
اس��ت که صهیونیس��تها بخواهند صحنه منطقه را توس��ط 
ترام��پ تغییر دهند؛ زیرا به این نتیجه رس��یدند که فش��ار 
حداکثری شکس��ت خورده است. »عاموس یادلین« رئیس 
سابق دستگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی هم بر این 

باور است که راهبرد ترامپ در قبال ایران، شکست خورد.
در این گزارش تأکید ش��د، یکی از مهمترین اصول راهبرد 
آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با تهران، حساب باز 

کردن بر سیاس��ت تحریک علیه نظام ایران است؛ به نحوی 
ک��ه هر گاه ته��ران، در زمینه دفاع��ی و نظامی پیروزی به 

دست می آورد، تبلیغات منفی علیه آن صورت می گیرد.
بر اس��اس این گزارش، اقدام��ات ترامپ علیه ایران، اجرای 
عملی دیدگاههای نتانیاهوس��ت، مبنی بر اینکه اگر تحریم 
علی��ه ایران ادامه پیدا کند، دیگر جرأت نخواهد کرد توافق 
هسته ای را نقض و »سالح هسته ای تولید کند... منشأ این 

ترس نیز هراس از واکنش آمریکایی-اسرائیلی است«
حی��در در این گزارش تأکید ک��رد، اما چیزی که عمال رخ 
داده، این است که ایران، ایستادگی کرد، ملت ایران، حامی 
نظام خود ماندند، تهران تسلیم نشد و نپذیرفت که بر اساس 
ش��روط آمریکا مذاکره کند، بلکه پاسخ حساب شده ای به 
نقض توافق هس��ته ای داد.بنا بر این گزارش، مش��کل رژیم 
صهیونیس��تی زمانی تکمیل ش��د که رئیس جمهور جدید 
آمریکا اعالم کرد حاضر اس��ت به توافق هس��ته ای بازگردد 
و ش��یوه متفاوت��ی را برای مقابله با ای��ران در پیش بگیرد. 
ج��و بایدن، به خوب��ی از محدود ب��ودن گزینه های آمریکا 
ب��رای مقابله با تهران آگاه اس��ت و همین مس��ئله، نگرانی 

صهیونیستها را دوچندان کرده است. فارس  

گزارش

سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی، تزریق گاز UF۶ به زنجیره ۱7۴ 

تایی سانتریفیوژهای IR2m را تأیید کرد.
کاظ��م غریب آبادی ضمن تایید خبر تزریق گاز 
UF۶ به زنجی��ره ۱7۴ تایی س��انتریفیوژهای 
IR2m گف��ت: مدی��رکل آژان��س بین الملل��ی 
انرژی اتمی با انتش��ار گزارش نیم صفحه ای در 
روز گذشته )سه ش��نبه( اعالم کرد که بازرسان 
آژان��س در تاری��خ ۱۴ نوامب��ر )2۴ آب��ان ماه( 
آغ��از تزری��ق گاز UF۶ به ی��ک زنجیره ۱7۴ 
تای��ی س��انتریفیوژهای IR2m در دو کارخانه 
غنی سازی س��وخت در نطنز را راستی آزمایی 

کردند.
پیش از این رویترز به نقل از آژانس از تزریق گاز 
به این س��انتریفیوژها خبر داده بود. خبرگزاری 
»رویترز« در این باره نوش��ت آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در گزارش��ی که به کشورهای عضو 
ارائه داده و امروز به دست رویترز رسیده، عنوان 
کرده اس��ت: در تاریخ چهاردهم نوامبر 2۰2۰، 
آژانس تایید کرد که ایران تزریق UF۶ به آبشار 
۱7۴ سانتریفیوژ IR2m که اخیراََ در تاسیسات 

غنی سازی نطنز نصب شده را آغاز کرده است.
آژانس در گزارش پیش��ین خود که چهارشنبه 
هفته پیش منتش��ر ش��د، اعالم ک��رد که ایران 
نخس��تین آبش��ار س��انتریفیوژهای پیش��رفته 
IR2m را در تأسیس��ات هس��ته ای نظنز نصب 

کرده اما هنوز تزریق گاز را انجام نداده است.
در این گزارش، میزان ذخای��ر اورانیوم ایران تا 
2 نوامبر، 2۴۴2.۹ کیلوگرم اعالم شده که برابر 
با حدود ۳۶۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین 

است.
غری��ب آبادی پی��ش از این نی��ز در ارزیابی از 

گزارش آژانس گفته بود: براس��اس این گزارش، 
ایران عالوه بر تداوم تولید آب سنگین و ذخیره 
آن، مقادیری نیز افزون بر 2.2 تن آب س��نگین 
به خارج ص��ادر کرده و همچنی��ن ۱.۳ تن نیز 
در راس��تای فعالیت های تحقیق و توسعه خود 

مصرف کرده است.
غریب آبادی همچنین افزوده بود: طبق گزارش 
آژان��س، فعالیت ه��ای غنی س��ازی در نطنز و 
فردو، از جمله با ماش��ین ه��ای جدید، و غنی 
س��ازی تا ۴.5 درص��د و فرات��ر از ۳.۶7 درصد 
مق��رر در برجام، همچنان ادام��ه دارد. عالوه بر 
این، گ��زارش به تصمیم اخیر ایران برای انتقال 
سانتریفیوژهای تحقیق و توسعه به زیرزمین در 
نطنز اش��اره کرده و گفته اس��ت که ایران اعالم 
کرده در این راس��تا الزام��ات پادمانی را در نظر 

خواهد گرفت. فارس 

غریب آبادی خبر داد: 

IR2M به زنجیره ۱۷۴ تایی سانتریفیوژهای UF6 تزریق گاز

ایران از روند مذاکرات به رهبری دولت افغانستان حمایت می کند
وزیر امور خارجه ایران در دیدار معاون سیاس��ی وزیر خارجه افغانستان 
ب��ا اعالم حمایت از روند مذاکرات صلح ب��ه رهبری کابل تاکید کرد که 
ایران خواهان امضای س��ند جامعی بوده که منافع دو ملت را به بهترین 
وجه آن تامین کند. در این دیدار ظریف ضمن ابراز خیر مقدم و سپاس 

از پیش��رفت در مذاکرات سند جامع، تاکید کرد که ایران خواهان امضای 
س��ند جامعی بوده ک��ه منافع دو ملت را به بهترین وج��ه آن تامین کرده و 

باعث ارتقای س��طح روابط دو کش��ور گردد. وی در ادامه گفت که ایران از روند 
مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانس��تان حمایت کرده و بر حفظ دستاوردهای 
۱۹ سال گذشته در چارچوب قانون اساسی فعلی تاکید می کند. وزیر امور خارجه 
ایران افزود که تنها راه تامین صلح و ثبات در افغانستان از دید این کشور دخیل 

شدن سایر گروه ها در داخل سیستم دولت افغانستان است. فارس  

موضوع پادمانی ایران در دستورکار نشست آژانس قرار ندارد
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر با اشاره به نشست شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر، خاطر نش��ان کرد در 
این نشست دیگر موضوع پادمانی در ایران مورد بحث قرار نخواهد گرفت. 
میخائی��ل اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوش��ت: ش��ورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمی دس��تور کار نشس��ت خود در ماه نوامبر را تصویب 
کرد. این بار موضوع پادامانی در ایران را ش��امل نمی ش��ود چرا که مشکالت 

دسترسی بازرسان به دو مکان در ایران در جریان دیدار ماه آگوست مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از تهران به صورت موفقیت آمیزی حل ش��د. پیشتر کاظم 
غریب آبادی نماینده دائم ایران نزد س��ازمان های بین المللی در وین خبر داده بود: 
مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتش��ار گزارش��ی نیم صفحه ای دو در 

کارخانه غنی سازی سوخت در نطنز را راستی آزمایی کردند. تسنیم 

خواستار تداوم همکاری با ایران هستیم
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نطق آغازین نشست شورای 

حکام آژانس گفت: خواستار تداوم همکاری با ایران هستیم.
رافائل گروس��ی افزود: همان طور که به خاطر دارید ما در ماه آگوست 
ب��ه توافق��ی با ایران برای تقوی��ت همکاری و اعتماد دوجانبه دس��ت 

پی��دا کردیم. آژانس اکنون طبق توافقات حاصل ش��ده ب��ا ایران به دو 
مکان دسترس��ی تکمیلی داشته است. مدیرکل آژانس گفت: باید به خاطر 

داش��ت تفاهم مهم حاصل ش��ده بر سر مس��ائل رویه ای بود و نه مسائل اساسی. 
اکنون، ضروری اس��ت که از طریق تداوم همکاری و تعامل در زمینه فعالیت های 
راس��تی آزمایی مان به پیشرفت دست پیدا کنیم. گروسی همچنین گفت: آژانس 
اتمی کماکان به راس��تی آزمایی عدم انحراف مواد هس��ته ای اعالم ش��ده از سوی 

ایران ذیل توافق پادمانی این کشور ادامه می دهد. باشگاه خبرنگاران
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جاللی پیش بینی کرد: 

دست یابی به بازار ۳۰۰ 
میلیارد دالری

س��فیر کشورمان در مسکو پیوستن ایران به موافقت نامه تجارت آزاد 
با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را فرصتی برای دست یابی به بازار ۳۰۰ 
میلیارد دالری برشمرد و گفت: اگر بتوانیم درصد کمی از این بازار را 

در دست بگیریم، نیازهای اقتصادی کشور تامین می شود.
کاظم جاللی عنوان کرد که این فرصت یعنی دس��تیابی به یک بازار 
حدود ۳۰۰ میلیارد دالری و اگر جمهوری اس��المی ایران فقط بتواند 
درص��د کمی از ای��ن بازار را در دس��ت بگیرد، طبع��ا نیازمندی های 
اقتصادی کش��ور برآورده می ش��ود. وی با طرح این سوال که چرا در 
بازار روس��یه به قدر س��هم خود فعال نیستیم، پاسخ داد: یک بخش 
آن به بحث های زیرساختی ما برمی گردد، هنوز راه آهن ما به روسیه 
متصل نیس��ت و به لحاظ مس��یر دریایی بنادر ما دارای ضعف هایی 
هس��تند، البته طی سال های گذش��ته خیلی در این زمینه کار شده 
اس��ت. س��فیر ایران در مسکو بیان کرد: کش��تیرانی مناسب نداریم 
که این یک ضعف جدی اس��ت و مس��یر راه آهن هم دچار مش��کل 
اس��ت که باید زود حل ش��ود. مسیر رشت به آس��تارا که کوتاه هم 
هس��ت و بارها عنوان کرده ام از نان ش��ب واجب تر است.  جمهوری 
اس��المی ایران از ابتدای تشکیل این اتحادیه مذاکرات با آن اتحادیه 
را جه��ت انعق��اد موافقتنامه تجاری آغاز کرد ک��ه نهایتا موافقتنامه 
موقت تش��کیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اس��المی ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در اردیبهش��ت ۱۳۹7 به امضای طرفین 
رس��ید و از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی ش��د. غالمرضا انصاری معاون 
دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در 
اظهاراتی عن��وان کرده بود: در ماه آبان یکمین س��ال موافقتنامه با 
اوراس��یا پایان می یابد و باید طب��ق توافق وارد مذاکرات تجارت آزاد 
با اوراس��یا شویم. 2 سال برای مذاکرات فرصت داریم و در پایان سه 
سال باید بتوانیم وارد مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد شویم. کاظم 
جاللی سفیر جمهوری اس��المی ایران در مسکو تیر ماه سال جاری 
در اظهاراتی عنوان کرده بود: از زمان اجرایی شدن موافقتنامه ایران 
و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا، حجم تجارت خارجی بین دو طرف به 

بیش از دو میلیارد و ۴۱7 میلیون دالر رسیده است. تسنیم 

پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوسیما در دیدار با 
س��عید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
بر لزوم تقویت قدرت نرم جمهوری اس��المی از طریق 

ابزار رسانه های بین المللی تاکید کرد.
به گ��زارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رس��انه 
ملی، پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوس��یما در 
این جلس��ه ضمن تشریح فعالیت و کارکرد شبکه ها و 
رادیوهای معاونت برون مرزی صداوسیما، از این دیدار 
به عنوان گامی جدید، بس��یار خوب و قوی برای ادامه 
همکاری متقابل دس��تگاه سیاس��ت خارجی با رس��انه 
های بین المللی صداوس��یما یاد کرد و افزود: علی رغم 
تاسیس ش��بکه های مختلف در این معاونت، در حوزه 
بین المللی هنوز هم کارهای انجام نشده زیادی داریم و 

جای خالی زیادی وجود دارد.
وی ادام��ه داد: متاس��فانه هنوز نتوانس��تیم در خیلی 
از ح��وزه ها، ورود جدی داش��ته باش��یم. در حالی که 
کشورهای مقابل ما، هجوم گسترده رسانه ای را علیه ما 
به راه انداخته اند و روز به روز شبکه ها، فرمت ها، قالب 
ه��ا و گفتمان هایی جدید را علیه جمهوری اس��المی 
ش��کل می دهند. در این فضای رقابتی، آن چیزی که 
م��ی تواند به ما کمک کند که در رقابت با این رس��انه 

ه��ا عقب نمانی��م، محتوا و پیام خاص ما اس��ت. یعنی 
اگ��ر پیام انقالب اس��المی نبود، ما ی��ک روز هم نمی 
توانس��تیم در این عرصه رقاب��ت، حتی امیدوار به باقی 

ماندن باشیم.
معاون برون مرزی صداوسیما ادامه داد: بنابراین، وقتی 
پیام و محتوای ما در قالب صحیح، منسجم و هماهنگ 
ارائه ش��ود، م��ی توانیم خیلی از مش��کالت خود را در 
مقابل تعدد رس��انه ه��ای طرف مقابل جب��ران کنیم. 
این سیاس��ت گذاری در مجموع��ه معاونت برون مرزی 

صداوسیما به صورت بسیار دقیق دنبال می شود .
مع��اون برون مرزی صداوس��یما افزود: در این راس��تا، 
ب��ا تعام��ل و همفکری که با دس��تگاه ه��ای مرتبط با 
حوزه سیاس��ت خارج��ی و در راس آن ها، وزارت امور 
خارجه داریم و باید بیش از پیش نیز تقویت شود، این 
انس��جام و هماهنگی بین نهادی بیش��تر شود و قدرت 
نرم جمهوری اس��المی را از طریق ابزار رسانه های بین 

المللی افزایش دهیم.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در 
این دیدار ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در مجموعه 
س��عادت آباد معاونت برون مرزی صداوس��یما و بازدید 
از ش��بکه های پرس تی وی و هیس��پان تی وی عنوان 
کرد: ق��درت معنایی انقالب و قدرت معنایی جمهوری 
اس��المی ایران مزیت ما اس��ت. وقتی از بیرون نگاهی 
می کنیم، رس��انه های برون مرزی صداوس��یما ستون 
مهم این قدرت معنایی در رس��اندن پیام های درست 
انقالب هستند. وزارت خارجه یک نهاد حاکمیتی است 
و رواب��ط خود را نیز با نهاده��ای حاکمیتی تنظیم می 
کند. ب��اور ما هم این اس��ت که صداوس��یما یک نهاد 
حاکمیتی و ملی اس��ت و لذا باید ب��ا یکدیگر نزدیکی 

معنایی، فکری و اجرایی داش��ته باش��یم. رس��انه های 
برون مرزی صداوس��یما در دنیا غریب و تنها هس��تند 
و ما بای��د در این راه تس��هیل کننده و کمک کننده به 

آن ها باشیم. 
محمدحس��ن حبی��ب اهلل زاده مدی��رکل دیپلماس��ی 
رسانه ای وزارت امور خارجه نیز ضمن تاکید بر اهمیت 
ش��بکه های برون مرزی صداسیما، عنوان کرد: صدای 
رسانه های برون مرزی صداوسیما، صدای انقالب است. 
ما نش��ریه یا پیام رسانی مثل این رس��انه ها نداریم که 
بتوانی��م پیام جمهوری اس��المی را ب��ه دنیای خارج از 

ایران منتقل کنیم.
حبیب اهلل زاده ادامه داد: گزارش هایی که از س��فرای 
خود در کش��ورهای مختلف دریافت می کنیم، نش��ان 
می دهن��د که فعالی��ت و محتوای ش��بکه های برون 
م��رزی به دقت در خارج از کش��ور رصد می ش��وند و 
این جای خوشحالی دارد. به عنوان نمونه، در این برهه 
از زمان که دولت ه��ای چپ گرا در آمریکای التین در 
حال روی کار آمدن هس��تند، حیف اس��ت که صدای 
ش��بکه اسپانیایی زبان هیس��پان تی وی بنا به دالیلی 
همچون مش��کالت بودجه ای شنیده نشود. لذا ضروری 
اس��ت همه نهادها در کشور، با هم افزایی و انسجام، به 
جایی برس��ند که حرکت رسانه ای ج.ا.ا. در عرصه بین 

الملل تقویت شود.
در این دیدار که در مجموعه سعادت آباد معاونت برون 
مرزی برگزار ش��د، مدیران ش��بکه های پرس تی وی 
و هیس��پان تی وی و برخی مدیران ارش��د دیگر حوزه 
معاونت برون مرزی رسانه ملی نیز حضور داشتند و به 
بی��ان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه همکاری 

های فیمابین پرداختند.

  معاون برون مرزی صداوسیما در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه:

باید قدرت نرم جمهوری اسالمی را از طریق ابزار رسانه های بین المللی افزایش دهیم

چرا تهدیدهای 
آمریکایی-صهیونیستی برای حمله به ایران، توخالی است؟


