
آمادگی مجالس بوسنی برای توسعه 
مناسبات با ایران

معاون مجلس اقوام بوس��نی در دیدار س��فیر ایران 
ضمن اعالم آمادگی مجالس این کشور برای کمک 
به گس��ترش همه جانبه مناس��بات ب��ا جمهوری 
اس��المی، نس��بت به از س��رگیری رفت و آمدهای 
پارلمانی بعد از عادی ش��دن شرایط ناشی از شیوع 

کرونا ابراز امیدواری کرد.
رضا قلی��چ خان گفت: جمهوری اس��المی ایران از 
ابتدای اس��تقالل بوس��نی و هرزگوین با احترام به 
تمامی��ت ارضی و حاکمی��ت ملی در کن��ار مردم 
و دول��ت بوس��نی بوده و ضم��ن احت��رام به همه 
قومیت های س��اکن در این کش��ور از یکپارچگی و 

وحدت آن حمایت کرده است.
وی ضمن تبریک برگ��زاری موفق انتخابات محلی 
در بوسنی تقویت ارتباطات با همه اقوام بوسنیایی 
اعم از بوشنیاک ها، صرب ها و کروات ها را از اهداف 

جمهوری اسالمی ایران برشمرد.
ایزویزدیچ با قدردانی از کمک های ایران به بوسنی 
در ده��ه ۱۹۹۰ می��الدی از روند رو به گس��ترش 
روابط دو کشور در سال های اخیر استقبال و اضافه 
ک��رد: با پایان پاندمی کرونا باید مبادله هیأت ها در 
عالی ترین س��طوح، برگزاری کمیس��یون مشترک 
اقتص��ادی و نشس��ت تجار و صاحبان س��رمایه دو 

کشور را با جدیت دنبال کرد.
س��فیر ایران با اش��اره ب��ه ظرفیت ه��ای متنوع دو  
کشور، بر ضرورت تکیه بر اجرای طرح های مشترک 
اقتص��ادی، هر چند کوچک، تاکید کرد و آن را راه 

موثری برای توسعه  همکاری ها برشمرد.
دراگان چووی��چ با ابراز رضای��ت از نتایج حاصله در 
انتخاب��ات محلی اخی��ر در بوس��نی و هرزگوین و 
همچنین ارتباطات پارلمانی خوب دو کش��ور ابراز 
امیدواری کرد پس از عادی شدن شرایط کرونایی،  
رف��ت و آمدها بین پارلمان های دو کش��ور از س��ر 
گرفته ش��ود. وی روابط ایران و بوس��نی را مبتنی 
بر احترام متقابل و تالش برای توس��عه همکاری ها 
برشمرد و بر آمادگی مجالس این کشور برای کمک 

به گسترش همه جانبه همکاری ها تاکید کرد.
قلیچ خان با اس��تقبال از دیدگاه های مطرح ش��ده 
توسط دو مقام بوسنیایی و با مثبت خواندن الحاق 
این کش��ور به اتحادیه اروپا اضافه کرد: از هر گامی 
که ب��رای تحکیم اس��تقالل و حاکمیت و تمامیت 
ارضی و توسعه بوس��نی و هرزگوین  برداشته شود 
حمایت کرده و همیش��ه در کنار مردم بوس��نی و 

هرزگوین از همه قومیت ها قرار داریم. مهر 

توقف صدور روادید برای 13 کشور از 
سوی امارات

رویترز مدعی ش��ده طبق س��ندی که از سوی یک 
منطق��ه تجاری دولتی اماراتی منتش��ر ش��ده و به 
روی��ت این خبرگزاری رس��یده، ابوظب��ی تا اطالع 
ثانوی ص��دور رواید جدی��د برای ش��هروندان ۱3 
کشور با اکثریت جمعیت مس��لمان از جمله ایران 

را متوقف کرده است.
خبرگ��زاری رویت��رز  ادعا کرده طبق س��ندی که 
از س��وی یک منطقه تجاری دولتی منتش��ر شده، 
ام��ارات عربی متح��ده صدور روادی��د جدید برای 
شهروندان ۱3 کشور با اکثریت جمعیت مسلمان از 
جمله ایران، سوریه و سومالی را متوقف کرده است. 
ای��ن خبرگ��زاری در ادامه ادعا کرده در این س��ند 
که برای ش��رکت های فعال در این منطقه فرستاده 
ش��ده و به رویت ای��ن خبرگزاری هم رس��یده، از 
بخش��نامه ای مهاجرتی یاد ش��ده که از ۱۸ نوامبر 

)۲۸ آبان( اجرایی شده است.
طبق این س��ند، درخواس��ت های روادید اش��تغال 
و بازدی��د ب��رای ش��هروندان ۱3 کش��ور از جمله 
افغانس��تان، لیبی و یم��ن تا اطالع ثان��وی تعلیق 
شده اس��ت. این ممنوعیت روادید برای شهروندان 
الجزای��ر، کنیا، ع��راق، لبنان، پاکس��تان، تونس و 

ترکیه نیز اعمال می شود.
به نوش��ته این خبرگ��زاری، مرجع هویت و تابعیت 
ف��درال امارات عربی متحده به درخواس��ت رویترز 
ب��رای اظهارنظ��ر درباره این س��ند پاس��خی نداده 
اس��ت.  در ادام��ه این گ��زارش، رویترز ب��ه نقل از 
یک منبع مطلع، این ممنوعیت را برای ش��هروندان 
افغانستانی، پاکس��تانی و چند کشور دیگر به طور 
موقت تایید کرده اس��ت. به نوشته این خبرگزاری، 
منب��ع مذکور نگفت که مالحظات چنین تصمیمی 
چه بوده اما اعالم کرد انتظار می رود این ممنوعیت 

مدت کوتاهی برقرار باشد.
طب��ق این گ��زارش، هفته گذش��ته وزارت خارجه 
پاکستان اعالم کرد امارات روند صدور روادید برای 
ش��هروندان این کشور و چند کشور دیگر را متوقف 

کرده است. باشگاه خبرنگاران 

اخبار گزارش

در حال��ی که مذاک��رات ایران و کره جنوب��ی در خصوص 
استفاده ایران از دارایی های بلوکه  شده اش در جریان است، 
ول��ی آن گونه که مقامات ایرانی عن��وان می کنند روند کار 
اصال رضایت بخش نیس��ت و س��ئول کماکان مشغول بهانه 

تراشی است.
مدتی است که رایزنی های ایران و کره جنوبی برای استفاده 
ای��ران از دارایی های بلوکه ش��ده اش در کره که برخی آن 
را هف��ت میلی��ارد دالر و برخی بیش��تر از این مبلغ عنوان 
می کنند، در جریان است. مبلغی که در ازای خرید میعانات 
گازی از ایران بوده و از سپتامبر ۲۰۱۸ به بهانه تحریم های 
آمریکا در حس��اب های دو بانک کره ای مانده  است. اخبار 
رس��یده هم حکای��ت از آن دارد که به رغم پیش��رفت های 
جزی��ی در این مس��یر، ولی کماکان کره ای ه��ا اقدامی که 
رضایت ایران را به همراه داشته باشد اصال صورت نداده اند 
و همچنان ش��اهد سنگ اندازی های سئول در این مسیر و 

بهانه تراشی های بی اساس به تبعیت از آمریکا هستیم.
آنگون��ه که در آخرین موضع گیری »س��عید خطیب زاده« 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در روز دوم آذر ماه در نشست 
هفتگ��ی با خبرنگاران در این باره عنوان ش��د که مذاکرات 
در جریان اس��ت و برخی پیشرفت ها هم حاصل شده، ولی 

مشکالت هنوز کامال مرتفع نشده است.
این دیپلمات ارش��د ایرانی برخی س��نگ اندازی ها و عدم 
ش��ناخت ها نسبت به تعهدات دولت کره را مانع از این کار 
برش��مرد و در عین حال گفت که بان��ک مرکزی و وزارت 
بهداش��ت و نهادها و وزارتخانه های مس��ئول به دقت جلو 
می رون��د.  خطی��ب زاده ب��از دولت کره را دع��وت کرد تا 
به این روند س��رعت ببخش��د و خاطرنش��ان کرد: آنچه به 
صورت جزیی اتفاق افتاده، اصال به هیچ وجه رضایت بخش 

نیست.
س��خنگوی وزارت خارجه پیش از این هم )۱۴ مهر ماه( با 
اش��اره به رایزنی های در جریان با کره جنوبی، یادآور شده 
بود: رایزنی  ها با س��رعتی که م��ا انتظار داریم جلو نمی رود 
و کن��د پیش می رود و ما درب��اره خرید دارو و برخی اقالم 
با کره توافقات اولیه داش��تیم و در دو هفته اخیر در مورد 
تامی��ن منابع مورد نیاز از منابع ایران برای خرید واکس��ن 
آنفلوآن��زا و واکس��ن کرونا در قالب کنسرس��یوم س��ازمان 
تجارت جهانی با تعلل هایی از س��وی کره مواجه هس��تیم 
و امیدواری��م طرف کره ای حساس��یت موضوع را متوجه و 

سرعت الزم را بدهد.
الزم به ذکر اس��ت براساس آنچه خطیب زاده عنوان کرد و 
به گفته منابع مطلع در بحث پیش پرداخت خرید واکسن 
کرونا پیشرفت هایی حاصل شد و علیرغم برگزاری چندین 
جلس��ه تبادل نظر کارشناسی بین دو طرف، اما روند مزبور 

مورد رضایت ایران نیست.
علی ربیعی س��خنگوی دولت هم ۱۵ مهر ماه در اظهاراتی 
در ای��ن زمینه خاطرنش��ان ک��رد: بانک مرک��زی و وزارت 
خارجه پیگیر بازگردان��دن ارزهایمان از جمله کره جنوبی 
هستند. متاس��فانه کره جنوبی کماکان تحت تاثیر آمریکا، 

تحریم ها را در دستور کار دارد. 
خطیب زاده همچنین ۲۸ مهر ماه در این باره گفت: منابع 

م��ا در کره جنوبی چند میلیارد اس��ت و مذاکرات ما برای 
تخصی��ص و انتقال ای��ن منابع برای مواد م��ورد نیاز ایران 
از جمل��ه دارو ب��ه کندی پیش م��ی رود و این خیلی اذیت 
می کند. وزارت بهداشت ما به صورت منظم و روزانه و حتی 
هفته ای یک بار در حال رایزنی با طرف کره ای است. دولت 
کره هر چه زودتر ب��ه تعهداتش عمل کند، برای روابط دو 
کش��ور و تاریخ روابط بهتر است. البته دستاوردهای مثبتی 
بوده، ولی بس��یار ناچیز اس��ت و اصال قابل قبول نیس��ت و 
امیدواریم در ش��رایط سخت از منابع خود برای دارو و غذا 

استفاده کنیم.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین ۱۲ آب��ان در این باره 
گفت: ما پیگیر هستیم. جزییات را بانک مرکزی باید اعالم 
کن��د. این رایزنی ها به کندی جلو می رود و همچنان راضی 

نیستیم و تسریع در این امر ضروری است.
در همین خصوص، س��ید عباس عراقچی« معاون سیاسی 
وزی��ر خارجه ایران نیز ۲۱ آبان م��اه در برنامه صبح بخیر 
ایران شبکه اول سیما در پاسخ به سوالی در این باره عنوان 
ک��رد: هر روز به ط��ور خاص با عراق، ک��ره جنوبی و ژاپن 
رایزن��ی داریم، به خاطر اینکه مبالغی که در این کش��ورها 
هست بیش��تر از کشورهای دیگر اس��ت. موانعی که وجود 
دارد، مقداری واقعی است. به هر حال تحریم های آمریکا و 
تهدید آمریکا ب��ه اینکه اگر این پول ها را بلوکه نکنند و به 
ایران بدهند با مجازات های آمریکا مواجه خواهند شد، اگر 
چه غیرقانونی اس��ت ولی به خاطر سلطه مالی آمریکا یک 

واقعیت است که باید بپذیریم.
عراقچی ادامه داد: یک مقداری هم بهانه جویی اس��ت که 
آن کشورها  از فرصت سوءاس��تفاده هم می کنند. با اینکه 
گاهی راه هایی هم باز می ش��ود ک��ه می توانند انجام دهند، 
ولی ب��ه بهانه تحریم ها خ��ودداری می کنن��د. رایزنی های 
م��ا به طور مس��تمر وجود دارد. بخش��ی از پول ها در قالب 
مکانیسم های خالقانه ای که توانستیم ابداع کنیم، برگشته 

است. بقیه هم در حال کار است. 

جمهوری اس��المی ایران بارها ضمن متذکر شدن به طرف 
کره ای در خصوص عدم پایبن��دی اش به تعهدات در قبال 
ایران عنوان کرده که هر لحظه تاخیر در این روند بر روابط 
دو کش��ور تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود. تهران به س��ئول اعالم 
کرده که جمهوری اس��المی ایران تح��ت تحریم  نهادهای 
بین المللی، ش��ورای امنیت و ... نیست و تنها آمریکا آن هم 
به صورت یکجانبه ایران را تحریم کرده و کره هم به عنوان 

یک دولت مستقل، موظف به اجرای این تحریم ها نیست.
س��عید خطیب زاده 3۰ ش��هریور م��اه در اظهاراتی با بیان 
اینک��ه مذاکرات ب��ا کره ای ها در این خص��وص در جریان 
اس��ت، گفته بود: ما در مورد سنت سنت و ریال ریال حق 
ملت ایران محکم ایستادیم، هم با آنهایی که ادعا می کنند 
نمی توانن��د و هم آنهایی ک��ه فکر می کنن��د نمی خواهند 
بدهن��د.  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خرداد 
ماه س��الجاری در اظهاراتی در این خص��وص عنوان کرده 
بود: کره جنوبی ش��ریک مورد اعتماد ما بود و ما در زمینه 
ماش��ین آالت س��نگین، بخش خودرو و الکترونیک با آنها 
کار کردیم. در مقابل م��ا کاالهایی به ویژه نفت و میعانات 
گاز طبیع��ی به بازارهای ک��ره صادر کردی��م. صادرات ما 
پ��س از برجام افزایش یافت و صادرکنندگان ما توانس��تند 
مناب��ع قابل توجهی را در بانک های ک��ره ای تجمیع کنند. 
آن زم��ان نه تنها هیچ تحریمی بر ص��ادرات ما نبود، بلکه 
برعکس تمام طرف ها تشویق شدند تجارت خود با ایران را 
گسترش دهند. منابعی که ما در بانک های کره ای داریم یا 
درآمده��ای آن زمان مدت ها قبل از خروج آمریکا از برجام 
است و یا حاصل معافیت های مختلفی است که از آن زمان 

آمریکا برای صادرات ما در نظر گرفت.
در همین راس��تا تاکنون سفرها و رایزنی هایی بین مقامات 
ذیربط دو کش��ور صورت گرفته و جمهوری اسالمی ایران 
از طرق دیپلماتیک و سیاس��ی آزادس��ازی دارایی هایش را 
در دس��تورکار خود قرار داده اس��ت و در همین راستا نیز 
حسن روحانی دستور داد که برای اعاده این پول ها راه های 

قانونی و حقوقی به کار گرفته ش��ود. آنگونه که علی ربیعی 
س��خنگوی دولت هم پیش از این اعالم کرده بود کمیته ای 
در وزارت خارج��ه و وزارتخانه های ذیرب��ط برای پیگیری 
بازگرداندن اموال بلوکه شده کشور در کره جنوبی تشکیل 

شده است. 
حتی »سید عباس موس��وی« سخنگوی سابق وزارت امور 
خارجه در اظهاراتی عنوان ک��رده بود که اگر این اقدامات 
دیپلماتیک به نتیجه نرس��د، ایران مطالبات قانونی خود را 

از طریق مراجع بین المللی پیگیری خواهد کرد.
در همین زمینه، حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
۲3 خ��رداد ماه در گفت وگوی تلفن��ی با همتی رئیس کل 
بانک مرکزی با انتقاد از مسدود سازی منابع بانک مرکزی 
ایران توسط کره جنوبی، به رئیس کل بانک مرکزی دستور 
داد ب��ا هم��کاری وزارت امور خارجه موض��وع را از طریق 
سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع 
بین المللی مورد پیگیری ق��رار دهد و عنوان کرد: ممانعت 
کره جنوبی در اس��تفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای 
خرید کاالهای اساس��ی، دارو و اقالم انسان دوستانه هرگز 
پذیرفتنی نیس��ت و انتظار داریم دولت کره جنوبی هرچه 

سریع تر این محدودیت را برطرف کند.
محمدج��واد ظری��ف وزیر امور خارجه نی��ز ۲۴ تیر ماه در 
اظهاراتی با بیان اینکه از تمامی روش ها از جمله مکانیسم 
حقوقی برای استیفای حقوق مردم و بازگرداندن پول هایی 
که هیچک��س درباره مالکیت ایران بر آن ها تردیدی ندارد، 
استفاده می کنیم، افزود: اگر چه کره جنوبی تردیدی ندارد 
که پول های بلوکه ش��ده برای ایران است، اما ادعا می کند 
به دلیل تحریم های غیرقانونی آمریکا، مشکالتی در انتقال 
ای��ن پول ها وجود دارد. از یک س��و در ح��ال مذاکره برای 
بازگرداندن پول های بلوکه ش��ده هس��تیم و از سوی دیگر 

اقدامات حقوقی مناسبی در حال انجام است.

مجلس پیگیر ماجرا
گفتنی است مجلس شورای اسالمی نیز در این خصوص به 

جد پیگیر قضیه است.
در همین زمینه »محمدصالح ج��وکار« نماینده مردم یزد 
و اش��کذر در مجلس شورای اس��المی نیز دوم آذر ماه در 
اظهاراتی با اشاره به واردات ایران از کره جنوبی و اینکه این 
موضوع می تواند تحت تاثیر اقدام این کش��ور دچار آسیب 
ش��ود، گفت: تهران ب��ازار خوبی برای محص��والت ُکره ای 
محسوب می ش��ود، اما اگر این کشور دست به بازنگری در 
تصمیماتش نزد، ایران نیز امکان ورود به بازار خود را برای 

آنها ممنوع می کند.
در همین زمینه »یو جانگ  هیان« س��فیر کره جنوبی ۲۶ 
آبان ماه در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری 
اسالمی ایران و کره جنوبی عنوان کرد که سئول برای رفع 
مش��کالت و موانع موجود در مس��یر تب��ادالت اقتصادی و 

تجاری فیمابین از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
این سخنان دیپلمات کره ای مزبور در حالی مطرح می شود 
ک��ه تالش های ایران برای دس��ت یابی به پول خود در کره 

همچنان به نتیجه نرسیده است. فارس

نارضایتی تهران از سئول:

کرهجنوبیکماکانمشغولبهانهتراشی

به دنبال برقراری صلح و ثبات در افغانستان هستیم
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان هدف از سفر خود به کابل را 

برقراری صلح و امنیت در افغانستان با همکاری های مشترک خواند.
سعید خطیب زاده درباره اهداف این سفر به پرس تی وی، گفت: امنیت 
برای دو کش��ور همسایه ایران و افغانستان بسیار بااهمیت بوده و امنیت 

این دو کش��ور به یکدیگر گره خورده اس��ت. وی افزود: ما به دنبال این 
هستیم با همکاری یکدیگر صلح و ثبات در افغانستان برقرار شود.

این در حالی اس��ت که هفته گذش��ته نیز عمران خان، نخست وزیر پاکستان از 
کابل دیدار کرد. س��فر مقامات همس��ایگان شرقی و غربی نش��ان از اهمیت روز 

افزون افغانستان برای این کشورها دارد. 
شدت خشونت در افغانستان پس از توافق آمریکا و طالبان افزایش یافته و هیات 

دولت و گروه طالبان در حالی رایزنی در دوحه قطر هستند.  فارس 

طفره پامپئو از پاسخ درباره انجام دیدار میان نتانیاهو و بن سلمان 
وزیر خارجه آمریکا در پاس��خ به س��والی درباره گزارش ها درباره دیدار 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی و ولیعهد سعودی در حضور وی طفره 
رف��ت. مایک پامپئو که با فاکس نیوز مصاحبه می کرد، افزود: گزارش ها 
درباره دیدار نتانیاهو و رئیس موساد با ولیعهد سعودی را خواندم و آنها 

باید در این باره که آیا دیدار برگزار شده یا خیر صحبت کنند.
وی افزود: انتظار دارم کش��ورهای بیشتری به عادی سازی روابط با اسرائیل 

بپردازند و س��خت اس��ت که بدانیم این موضوع طی 3۰ یا ۶۰ روز آینده انجام 
خواهد ش��د. وی در پاسخ به این س��وال که ایران در حال حاضر به دستیابی به 

سالح هسته ای نزدیک شده، گفت که این موضوع کامال اشتباه است.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که تمایل ندارد درباره سیاست خارجه دولت 

بعدی آمریکا گمانه زنی کند. صداوسیما 

بازگشت به برجام، برای بایدن فاجعه است
مش��اور امنیت ملی پیش��ین رئیس جمهور کنونی آمری��کا با بیان اینکه 
بازگرداندن این کش��ور به توافق هسته ای با ایران »فاجعه« است، ادعاها 
درباره نزدیک ش��دن تهران به س��اخت س��الح اتمی را رد کرد. هربرت 
مک مستر در مصاحبه با شبکه سی. اِن. اِن سعی کرد تمام مشکالت سیاره 

زمین را به گردن توافق هس��ته ای ایران بیاندازد و مدعی ش��د که برجام 
باعث به وجود آمدن گروه تروریستی داعش، جنگ در سوریه و نهایتا »فاجعه 

انسانی در مقیاس عظیم در سراسر خاورمیانه شد. وی با اذعان به تقویت ایران بعد 
از حصول توافق هس��ته ای، ادعاها درباره نزدیک شدن ایران به ساخت سالح اتمی 
بعد از خروج دولت کنونی آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« از این توافق را قویاََ رد 
کرد. این مقام سابق آمریکایی توضیح داد: این موضوع )نزدیک شدن به سالح اتمی( 

زمانی می افتد که شما به ایران اعتماد کنید که به توافق پایبند است.  تسنیم 
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رس��انه های اسپانیایی زبان ضمن بازتاب بیانات روز گذشته 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی، تاکید معظم ل��ه به خنثی 
س��ازی تحریم ها و عدم اعتماد به آمریکا در لغو تحریم ها 

را برجسته کردند.
پایگاه خبری کونفیرمادو مس��تقر در اکوادور با تیتر مسیر 
غلب��ه بر تحریم ها عاقبت خوش��ی دارد« ب��ه نقل از رهبر 
معظم انقالب ایران آورد: مس��یر غلبه بر تحریم ها و بی اثر 
کردن آنها ممکن اس��ت در ابتدا، سختی هایی داشته باشد 

اما خوش عاقبت است. 
این رس��انه اس��پانیایی زبان نوش��ت: آیت اهلل خامنه ای از 
تحریم ها به عنوان واقعیتی تلخ یاد کرد و آنها را جنایتی از 
س��وی ایاالت متحده آمریکا و شرکای اروپایی اش در برابر 
ملت ایران توصیف کرد و در انعکاس اظهارات ایشان ادامه 
داد: »این جنایت سالهاست که بر ضد ملت ایران انجام می 

شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.«
این پورتال خبری اس��پانیایی زبان در ادامه آورد: آیت اهلل 

خامن��ه ای با تاکید بر اینکه از خارج از کش��ور گشایش��ی 
حاصل نخواهد ش��د، افزود: برخی به کسانی تکیه دارند که 
نسبت به ما دش��منی نشان می دهند؛ در حالی که اوضاع 
داخلی آن کشورها اصال روشن نیست و گرفتاری های اخیر، 
به آنها اجازه نمی دهد درباره مس��ائل بین المللی صحبت 
و موضع گیری داش��ته باش��ند و نمی توان روی حرف آنها 

حساب و براساس آن برنامه ریزی کرد.
کونفیرم��ادو در پایان نوش��ت: و در رابطه با ادعاهای س��ه 
کش��ور اروپای��ی، رهبر انقالب اس��المی ای��ران اعالم کرد 
حض��ور ای��ران در منطقه یا موضوع موش��ک های ما هیچ 
ارتباطی به انگلیس، فرانس��ه یا آلم��ان ندارد. به ویژه آنکه 
آنها خود دارای موشک های مخرب اتمی هستند. آنها قبل 
از اظهارنظ��ر در این خصوص، در ابتدا باید مداخله ویرانگر 

خود را در منطقه اصالح کنند. 
خبرگزاری افه و نشریه الوانگواردیای اسپانیا نیز در گزارش 
هایی مش��ابه نوشتند: آیت اهلل "سید علی خامنه ای" رهبر 
معظم انقالب اس��المی ایران روز س��ه ش��نبه ب��ر "خنثی 
س��ازی" تحریم ها تاکید کرد، زیرا به عقیده ایش��ان نمی 
توان اعتماد کرد که آمریکا به ابتکار خود در دولت آتی جو 
بایدن، آنها را لغو کند. این رس��انه های اسپانیایی با اشاره 
به جلسه رهبر معظم انقالب با سران سه قوه کشور، به نقل 
از ایشان نوشتند: "اگر ما بتوانیم با تالش بر تحریم ها فائق 
آییم، طرف مقابل می بیند که این تحریم ها بی اثر اس��ت 

و به تدریج آنها را لغو می کند«.
ای��ن منابع خب��ری در بندی دیگر نوش��تند: اگرچه بایدن 

بیش��تر موافق بازگش��ت به پیمان هس��ته ای است، اما به 
دلیل خواس��ته های ایاالت متحده و چندین کشور اروپایی 
برای مذاکره درباره سایر موضوعات از جمله برنامه موشک 
بالس��تیک ایران، موضوع لغو تحریم ها زمان بر خواهد بود 
و  در ادام��ه بخش های مهم��ی از بیانات حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای را به عنوان اس��تدالل آوردن��د: در حال حاضر 
دولت آینده بایدن "نم��ی تواند موضعی در مورد امور بین 
الملل بگیرد و نمی توان روی حرف او حساب کرد، " اوضاع 
در ایاالت متحده مشخص نیست و اروپایی ها هم دائماً در 

حال موضع گیری بر ضد ایران هستند.
افه و الوانگواردیا انگلستان، فرانسه و آلمان را به عنوان امضا 
کنندگان توافق هس��ته ای، مصداق این کشورهای اروپایی 
دانسته و با بیان اینکه آیت اهلل خامنه ای، از اظهارات اخیر 
آنه��ا در مورد ایران انتقاد و آنها را به "اصالح" اش��تباهات 
خود توصیه کرد، به بیانات رهبر معظم انقالب ایران اشاره 
داشتند: "با وجود اینکه آنها خود دخالت های نادرست در 
ام��ور منطقه دارند، اما به م��ا می گویند که دخالت نکنید؛ 
و در حالی که انگلیس و فرانس��ه موش��ک های هسته ای 
مخ��رب دارند و آلمان نیز در این مس��یر اس��ت، به ما می 
گویند موشک نداشته باشید. " نشریه ونزوئالیی پانوراما با 
تیتر رهبر عالی ایران مذاکره را با غرب را منتفی می داند« 
به درج قسمت های مهمی از سخنان رهبر انقالب ایران به 
عنوان توضیح آن پرداخت: »ما یک بار مس��یر رفع تحریم 
ها را امتحان کردیم و چندس��ال مذاکره کردیم، اما این ما 

را به نتیجه نرساند. ایرنا 
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