
سفرهیأت دیپلمات کره جنوبی 
به تهران

س��خنگوی وزارت خارجه کره جنوبی از س��فر یک 
هیأت دیپلماتیک این کش��ور به ایران برای رایزنی 
درباره آزادی نفتکش توقیفشده این کشور در تنگه 

هرمز خبر داد.
بعد از دیدار مقام وزارت خارجه کره جنوبی با سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در س��ئول درباره نفتکش 
توقیفش��ده این کش��ور در تنگه هرمز، یک هیأت 

دیپلماتیک کرهای نیز به تهران سفر میکند.
چ��وی یونگس��ام س��خنگوی وزارت خارج��ه کره 
جنوبی طی نشس��ت خبری روزانه گفت: هیأتی به 
سرپرس��تی مدیر کل منطقه خاورمیانه و آفریقا در 
س��ریعترین زمان ممکن به ایران اعزام میشود تا از 
طریق مذاکرات دوجانبه با طرف ایرانی، این مسئله 

را حل و فصل کند.
بر اس��اس این گزارش، کو کیونگس��وک مدیر کل 
ام��ور غرب آس��یا و آفریق��ا در وزارت خارجه کره 
جنوبی، سرپرست این هیأت دیپلماتیک این کشور 

خواهد بود. صداوسیما 

آمریکا معافیت عراق از تحریمهای 
ایران را سه ماه تمدید کرد

یک مسئول عراقی گفت که واشنگتن معافیت های 
این کشور از تحریم های ایران برای خرید انرژی را 

به مدت سه ماه تمدید کرده است.
این مس��ئول که خواس��تار عدم فاش شدن نامش 
ش��ده اس��ت، تاکید ک��رد: این معافیت نس��بت به 
معافیت ه��ای قبلی زمان بیش��تری دارد و نتیجه 

»مذاکرات طوالنی« بوده است.
بر اس��اس این گ��زارش، واش��نگتن در مرحله آخر 
معافی��ت های عراق در بخش انرژی را به مدت ۴۵ 

روز تمدید کرده بود. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

تفاوتی بین بایدن و ترامپ 
وجود ندارد

یک کارشناس مسائل سیاس��ی گفت: تفاوتی بین 
بای��دن و ترامپ وجود ندارد و تنه��ا تفاوت ترامپ 
در این است که او نظرات آمریکا را بدون روتوش و 

شفافتر بیان میکرد.
فؤاد ایزدی گفت: مدتی برخی رس��انههای عبری- 
عرب��ی در تالش بودند تا بیان کنند که مردم عراق 
از ایرانیها متنفر هس��تند اما واقعیت این اس��ت که 
جمهوری اس��المی دوس��تان خوبی در عراق دارد 
و اتفاقاً یکی از دالیل ش��هادت حاج قاس��م همین 
دوس��تی ایران و عراق بود ک��ه آمریکا آن را به نفع 

خود نمیدانست.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی خاطرنشان کرد: 
هزین��ه بودجه نظامی آمریکا ه��زار میلیارد دالر و 
به گفت��ه خود آمریکا هزینه نظام��ی ایران نیز ۱۰ 
میلیارد دالر است و این به معنای آن است که توان 

نظامی ما ۱۰ درصد آمریکاست.
وی گفت: اما شاهدیم که علیرغم این شرایط نابرابر، 
در صحنههای نظامی، ایران موفقتر از آمریکا عمل 
میکند و این س��ؤالی بزرگ برای مقامات امریکایی 
است. ایزدی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی مانع 
اهداف نظامی آمریکا در منطقه بود، اظهار کرد: آنها 
یکی از دالیل قدرت نظامی ایران را وجود س��ردار 
س��لیمانی میدانس��تند ک��ه ش��بکهای از نیروهای 
گوش��بهفرمان دارد و مانع اصلی اهداف نظامی آنها 
در منطقه اس��ت و س��عی میکردند این ن��گاه را از 

طریق رسانه بیان کنند.
وی تصریح کرد: اما بعد از شهادت شهید سلیمانی 
مش��کل آمریکاییه��ا مضاعف ش��ده و موفقیتهای 
آنها در منطقه آنطور که انتظار داش��تند نیس��ت و 
ساختارهای جبهه مقاومت و حتی سپاه قدس هم 

بر هم نریخته است.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه در ادامه بیان ک��رد: برخی 
معتقدند ش��هید سلیمانی اهدافی داشت که بعضی 
از ای��ن اهداف در یک س��ال اخی��ر در حال تحقق 
اس��ت و یکی از آنه��ا را در همین تجمع آخر مردم 

عراق میدانند.
وی با اشاره به اینکه نباید از حضور بایدن ذوق زده 
باشیم چراکه او ادامه دهنده راه ترامپ است، افزود: 
دو هفت��ه دیگر زمان حضور بایدن در کاخ س��فید 
اس��ت و تیم بایدن نه تنها از ترور ش��هید سلیمانی 
ناراحت نیس��ت بلکه باید به یاد داش��ته باشیم که 
ترور دانش��مندان هس��تهای ما نیز در دوره همین 

دموکراتها انجام شد. ایسنا  

از نگاه دیگران

گزارش

تصمی��م جمهوری اس��المی ای��ران برای افزای��ش درصد 
غنیس��ازی اورانیوم در حالی صورت گرفته است که ناظران 
سیاسی معتقدند؛ غنی سازی ۲۰ درصد، اقدامی مناسب در 
موقعیتی مناس��ب بود و حاوی این پیام است که جمهوری 
اسالمی ایران نه تنها اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی 
مبنی بر بازگشت با پیش شرط به برجام را نمیپذیرد، بلکه 
این حق را برای خودش محف��وظ میدارد که در موقعیتی 
برتر نسبت به طرف مقابل، حقوق خودش را از آنها مطالبه 

کند.
دو روز پیش بود که علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری 
اس��المی ایران از آغ��از فرایند تولید اورانی��وم با غنای ۲۰ 
درصد خبر داد و گفت: از س��اعاتی پیش فرآیند تزریق گاز 
شروع شد و تا س��اعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی 

شده UF۶ به دست خواهد آمد.
ای��ن اقدام راهب��ردی در پی مصوبه اخیر مجلس ش��ورای 
اس��المی کش��ورمان در چارچوب گامهای کاهش تعهدات 
هستهای و نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی، 
در پاس��خ به روند اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، برای لغو 

تحریمها صورت گرفت
ای��ران تأکید میکند به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان 
منع گسترش س��الحهای اتمی )انپیتی( وعضوی از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هستهای 

را برای مقاصد صلح آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون 
بارها از تاسیسات هستهای ایران بازدید کردهاند اما هرگز 
مدرکی که نش��ان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هس��تهای 
این کش��ور به س��مت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، 

پیدا نکردهاند.
البت��ه بالفاصله بع��داز این خب��ر؛ یک س��خنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، به تصمیم ایران برای ازسرگیری غنیسازی 
اورانی��وم۲۰ درصد واکنش��ی عصبانی نش��ان داده و آن را 

باجگیری هستهای توصیف کرده است.
ای��ن مقام که خواس��ته نامش فاش نش��ود در ادامه گفت: 
آمریکا و جامعه بینالمللی همچنان برای گزارش واقعیتهای 
میدانی چش��م به بازرس��ان آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی 
خواهن��د داشت.س��خنگوی وزارت خارج��ه آمریکا گفت: 

اطمینان داریم که آژانس اتمی فعالیتهای هستهای جدید 
ای��ران را زیر نظر خواهد داش��ت و آن را گ��زارش خواهد 
کرد.از س��ویی دیگر تصمیم جمهوری اس��المی ایران برای 
افزایش درصد غنیسازی اورانیوم، با واکنش کمیسیون اروپا 

مواجه شد.
به نوش��ته وبگاه بلومبرگ، س��خنگوی سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا از اقدام ایران در آغاز غنیس��ازی ۲۰ درصدی 

اورانیوم شدیداَ ابراز نگرانی کرد.
همچنی��ن هووآ چونیینگ س��خنگوی وزارت خارجه چین 
خواس��تار آرامش و خویشتنداری بعد از بیانیه ایران درباره 
آغاز غنیس��ازی ۲۰ درصدی اروانیوم ش��د.هووآ در نشست 
خبری روزانه، گفت تمام طرفها باید از برداش��تن گامهایی 
که میتواند باعث افزایش تنش��ها ش��ود، اجتناب کنند.وی 
همچنی��ن تاکید کرد همه طرفها بای��د به اجماعنظر برای 
حف��ظ توافق هس��تهای پایبند بمانند و فض��ای الزم برای 
اقدامات دیپلماتیک را فراهم کنند.پیش از این، کاتس��ونُبو 
کاتو«س��خنگو و دبیر کابینه ژاپن با ابراز نگرانی از تصمیم 
ایران برای افزایش درصد غنیس��ازی اورانیوم، مدعی ش��د 

این اقدام در تناقض با توافق هستهای است. 
در این میان رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: میتوانیم 
در هر س��اعت بین ۱۷ ت��ا ۲۰ گرم اورانی��وم تولید کنیم، 
ماهان��ه ۸ الی ۹ کیلوگرم تولیدخواهیم داش��ت. علی اکبر 
صالحی رئیس س��ازمن ان��رژی اتمی صالحی در حاش��یه 
مراس��م بزرگداشت چهلمین روز ش��هادت فخری زاده در 
جمع خبرن��گاران گفت: در غنی س��ازی ۲۰ درصد وقتی 
مجلس قانون را تصویب کرد، خود را ملزم به اجرای قانون 
دانستیم.رئیس س��ازمان انرژی اتمی افزود: رئیس جمهور 
هم دس��تور تامین بخش��ی از نیازهای مالی قانون در سال 
۹۹ و غن��ی س��ازی ۲۰ درصد را دادن��د، ۲۰ درصد را بعد 
از طی کردن تش��ریفات آژانس، به لحاظ فنی در مدت ۲۴ 
س��اعت توانستیم راه بیندازیم، هر س��اعت ۱۷ تا ۲۰ گرم 

غنی سازی ۲۰ درصدی انجام میشود.
صالح��ی تصری��ح ک��رد: ماهانه ۸ ال��ی ۹ کیلوگ��رم توان 
تولی��د اورانیوم داری��م تا به ۱۲۰ کیلوی تکلیف ش��ده در 
قانون برس��یم، ۲۰ درصدی که ظاه��را متوقف بود و تصور  
میکردند که نابود شده است در مدت ۲۴ ساعت راه اندازی 
ش��د.رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: ما برای ۵ س��ال 

رآکتور تحقیقاتی تهران س��وخت داری��م و این ۲۰ درصد 
هم ذخیره خواهد بود و انباشته خواهد شد، لذا فعالیتهای 
س��ازمان انرژی اتمی متوقف و کند نش��ده اس��ت.صالحی 
افزود: در حال نصب ۱۰۰۰ س��انتریفیوژ IR۲n هستیم و 
دو آبشار نصب ش��ده و در حال کار هستند، یعنی بیش از 
۳۲۰ س��انتریفیوژ IR۲n نصب شده و در حال نصب است،  
طب��ق قانون باید ظرف دو س��ه ماه آینده ۱۰۰۰ دس��تگاه 
نصب کنیم که این اقدام زودتر هم انجام خواهد شد.رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی خاطرنش��ان کرد: ۱۰۰۰ سانتریفیوژ 
IR۶ هم تا یکس��ال آماده خواهد ش��د و رئیس جمهور هم 
دس��تور مقتضی برای تامین مالی این مهم را داده اس��ت، 
مطابق درخواست مجلس درست در محدودههای زمانی و 

حتی زودتر کار پیش میرود.
همچنین »بهروز کمالوندی« معاون و س��خنگوی سازمان 
انرژی اتمی دیروز در حاش��یه مراسم بزرگداشت چهلمین 
روز شهادت شهید محس��ن فخری زاده دانشمند برجسته 
هس��تهای و دفاعی کشور با اش��اره به آغاز غنی سازی ۲۰ 
درصد اظهار داشت: االن حدود بیش از ۴ تن مواد با غنای 
۳ و نی��م تا ۴ درصد داریم و ب��ا توجه به پیش بینی انجام 
شده براساس قانون مصوب مجلس که حدود ۵۰۰  تن در 
ماه ظرفیتمان را انشاءاهلل افزایش خواهیم داد. سالی حدود 
۶ تن میش��ود و میتوان گفت یک سال دیگر حدود ۱۰ تن 
اورانیوم خواهیم داش��ت که برابر آن ظرفیتی است که قبل 

از برجام داشتیم.

گامهای قبلی ایران درباره کاهش تعهدات برجامی 
کافی نبود

کارشناس مس��ائل بینالملل گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در راس��تای کاهش تعه��دات ۵ گام برداش��ته بود که این 
گامه��ا برای این ک��ه جدیت ایران را در خصوص مس��ئله 
صیانت از حقوق هستهای ایران و همچنین بدعهدی طرف 
مقابل را نسبت به برجام به تروئیکای اروپایی نشان بدهد، 

کافی نبود.
حنیف غف��اری در گفتوگو با می��زان، در خصوص واکنش 
طرفین حاضر در برجام نس��بت به آغاز فرآیند غنی سازی 
۲۰ درصدی، اظهار داش��ت: آنچه که مسلم است جمهوری 
اس��المی ایران قبل از آغاز پروسه غنی سازی ۲۰ درصدی، 

گامهای کاهنده تعهدات دیگری را نیز برداشته بود.
کارش��ناس مس��ائل بینالملل ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران در این راس��تا ۵ گام برداش��ته ب��ود؛ هرچند که این 
گامه��ا برای این ک��ه جدیت ایران را در خصوص مس��ئله 
صیانت از حقوق هستهای ایران و همچنین بدعهدی طرف 
مقابل را نسبت به برجام به تروئیکای اروپایی نشان بدهد، 

کافی نبود.
غفاری با اش��اره به گام اخیری که برداش��ته ش��د، تصریح 
کرد: یک س��یگنال و یک پیام آش��کار را برای طرف مقابل 
دارد؛ این پیام را دارد که جمهوری اس��المی ایران نه تنها 
اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر بازگش��ت با 
پیش ش��رط به برجام را نمیپذی��رد، بلکه این حق را برای 
خ��ودش محفوظ می��دارد که در موقعیتی برتر نس��بت به 

طرف مقابل، حقوق خودش را از آنها مطالبه کند.
وی ادام��ه داد: چراک��ه جمهوری اس��المی ای��ران در این 
معادله، طلبکار اس��ت نه بدهکار. این اول آمریکا بود که از 
برجام خارج شد و در گام بعد هم کشورهای اروپایی بودند 

که نسبت به تعهدات خودشان، بی تعهدی کردند.
غفاری برداش��تن این گام را در راس��تای طرحی که مجلس 
شورای اس��المی به قانون تبدیل کرد، بسیار الزم دانست و 
اضافه ک��رد: قطعا باید بر روی این ط��رح و اجرای آن مصر 
باش��یم تا طرف مقابل، یعنی آمریکا و تروئیکای اروپایی اوالً 
جدیت جمهوری اسالمی ایران را در برهه فعلی درک کنند و 
دوم اینکه نتوانند نتوانند به وقاحت خودشان مبنی بر مطالبه 
امتیازات بیش��تر از کشورمان ادامه بدهند.وی در پایان ابراز 
امیدواری کرد که مس��ئولین در طی ک��ردن این روند و در 

استمرار این مسئله جدیت کافی را داشته باشند.

ایرانیها در تولید موشک از ما جلوترند
نخستوزیر سابق رژیم صهیونیس��تی با اذعان به توانمندیهای ایران گفت 
که ایرانیها در تولید موش��ک و غنیس��ازی اورانیوم از م��ا جلوترند. ایهود 
باراک ای��ن رژیم در اظهاراتی در ارتباط با ایران گفته اس��ت: ایرانیها در 
تولید موش��ک، غنیس��ازی اورانیوم و س��یطره در س��وریه از ما جلوترند. 

بنیامین نتانیاهو نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی نیز روز دوشنبه در ادامه 
گزافه گوییهای همیش��گی درباره ایران به اقدام تهران در غنیس��ازی اورانیوم 

واکنش نش��ان داده بود و عصبانیت خود را از این اقدام ابراز کرده بود.این واکنشها 
فقط محدود به نخستوزیر رژیم صهیونیستی نبود، دیگر مقامات این رژیم نیز به این 
اقدام ایران واکنش نشان دادند، یووال اشتاینیتز وزیر انرژی رژیم صهیونیستی، روز 
یکش��نبه، در واکنش به توئیت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 

ایران، خواستار برچیده شدن کامل برنامه هستهای ایران شده بود. فارس 

نقش یک خبرچین در ترور سردار سلیمانی 
وزی��ر حمل و نقل ع��راق اعالم کرد که یک خبرچین س��ری، اطالعات 
مربوط به تحرکات فرماندهان ش��هید مقاومت در سوریه و عراق را داده 
اس��ت. ناصر الشبلی در مصاحبه با شبکه ماهوارهای الفرات در پاسخ به 
سوالی درباره پرونده ترور فرماندهان پیروزی بر داعش در جاده فرودگاه 

بغداد گفت: آس��مان عراق کامال از سوی س��ازمان هوانوردی عراق اداره 
میشود و هیچ هواپیما و پهپادی بدون اجازه این سازمان وارد آسمان کشور 

نمیشود. وی در ادامه توضیح داد: رادارغیرنظامی امکان رصد ورود جنگندهها را 
ندارد واما این جنایت با پهپاد انجام شده است.  این در حالی است که پیشتر دفتر 
رس��انهای عادل عبدالمهدی نخست وزیر س��ابق عراق در پاسخ به ادعای برخی 
منابع مبنی بر اینکه طرفهای رس��می ع��راق به هواپیماهای آمریکایی )پهپادها( 

برای این حمله تروریستی اجازه صادر کردهاند را رد کرده بود. صداوسیما 

توسعه برنامه موشکی ایران در دوران تحریم تداوم داشته است
فرمانده نیروهای تروریس��تی آمریکا در منطقه غرب آسیا گفته ایران 
هنگامی که تحت فش��ارهای قابل توجه اقتصادی بوده برنامه موشکی 
خودش را توس��عه داده اس��ت. کنث مککنزی در مصاحبه با نیویورکر 
گف��ت: طی چهار س��ال اخیر، ایران علیرغم آنکه زیر فش��ارهای قابل 

توجه اقتصادی بوده به توسعه موشکهای بالیستیک خودش ادامه داده 
اس��ت. وی در ادامه گفته زرادخانه موشکی ایران بسیار خوب است و دارد 

بهتر هم میش��ود. نیویورکر مدعی ش��ده ایران راکتها و موشکهای خودش را در 
اختیار نیروهای همپیمان خود در عراق، س��وریه، لبنان و یمن قرار داده اس��ت. 
مککنزی در این ارتباط گفت: این مش��کلی اس��ت که بایدن با آن مواجه خواهد 
بود. جمهوری اس��المی ایران بارها تأکید کرده برنامه موشکی ایران جزو حقوق 

مشروع این کشور برای برخورداری از حق دفاع از خود است. تسنیم 
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واکاوی پیام تصمیم ایران به از سرگیری غنی سازی 20 درصد

تهران در معادله برجام  
طلبکار است نه بدهکار 

روزنامه آمریکایی واالستریتژورنال در سرمقالهاش 
از رئیسجمهور منتخب آمریکا خواسته بعد از ورود 
به قدرت به جای بازگشت به برجام تحریمها علیه 

ایران را حفظ کند.
یک روزنامه آمریکایی در س��رمقاله روز دوش��نبه 
خود به »جو بایدن«، رئیسجمهور منتخب آمریکا 
توصیه کرده به جای بازگشت به برجام، تحریمهای 
اعمالشده از سوی »دونالد ترامپ« را حفظ کرده 
و کشورهای اروپایی را با آن همراه کند.  روزنامه 
»واالس��تریتژورنال« در این سرمقاله مدعی شده 
ب��ا آنکه »واقعیته��ای روی زمی��ن« در خصوص 
مسائل پیرامون ایران و برجام تغییر پیدا کردهاند 
سیاستهای جو بایدن در قبال ایران بیتغییر باقی 
ماندهان��د.  دربخش آغازین ای��ن مطلب که روز 
دوشنبه روی وبسایت واالستریتژورنال قرار گرفته 
آم��ده اس��ت: کارزار تحریمها و فش��ار حداکثری 
رئیس��جمهور ترامپ تا واپسین روزهای حضورش 
در قدرت ادامه خواهد داش��ت، درس��ت همانطور 
که تخلف��ات روزافزون ایران از توافق هس��تهای 
منعقدشده در سال ۲۰۱۵  تداوم خواهند داشت. 
با آنکه واقعیتهای روی زمین تغییر پیدا کردهاند 
در سیاس��تهای جو بایدن در قبال ایران تغییری 

ایجاد نشده است.
رس��انه آمریکایی تصمیم ایران برای از سرگیری 
غنیس��ازی اورانیوم ۲۰ درصدی ک��ه در واکنش 

به خروج یکجانبه آمریکا از برجام اتخاذ ش��ده را 
نقض توافق هس��تهای توصیف کرده و نوشته این 
اقدام تهران از خط قرمزهای کش��ورهای اروپایی 
عبور کرده است.   توافق هستهای برجام قرار بود 
در ازای ایجاد محدودیت در بخش��هایی از برنامه 
هستهای، تحریمهای اعمالشده به بهانه هستهای 
علیه ایران را رفع کند. با وجود این، دولت آمریکا 
اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ از این توافق خارج شده 
و ضمن اعمال تحریمهای متوقف ش��ده ذیل این 

توافق، تحریمهای دیگری علیه ایران وضع کرد.
تروئیکای اروپا علیرغم مخالفتهای لفظی با خروج 
آمری��کا از برجام به وعدهه��ای خود برای جبران 

آثار این خروج عمل  نکردند.
جمهوری اس��المی ایران در واکن��ش به بیعملی 
کش��ورهای اروپایی در ۵ گام طب��ق مفاد برجام 

تعهدات خود ذیل برجام را کاهش داد.
 واالس��تریتژورنال درب��اره تصمی��م ای��ران برای 
ازسرگیری غنیس��ازی ۲۰ درصدی نوشته است: 
»حس��ن روحانی )رئیس��جمهور ای��ران( میگوید 
مصوب��ه مجلس او را به انجام این کار ملزم کرده، 
اما این برای کش��ورهای اروپایی که بعد از خروج 
ترامپ از برجام در س��ال ۲۰۱۸ دنبال نجات این 
تواف��ق بودهان��د به منزل��ه عبور از خ��ط قرمزها 

محسوب میشود.«
رس��انه آمریکای��ی در ادام��ه به تیم ج��و بایدن 

پیش��نهاد کرده از اهرم فش��ار ایجادش��ده در اثر 
اعمال تحریمها علیه ایران برای رسیدن به توافقی 
بهتر اس��تفاده کند.  این سرمقاله تصریح میکند: 
اهرم فشاری که به تازگی از تحریمهای ترامپ به 
دست آمدهاند میتوانند در نهایت به حصول توافق 
بهتر ختم ش��وند، اما رسیدن به چنین توافقی در 
دور اول ریاس��تجمهوری او از ابتدا هم بعید بود. 
رسانه آمریکایی با نقل قول از محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران خسارت 
تحریمها علیه ای��ران را ۲۵۰ میلیارد دالر برآورد 
کرده و از ترامپ خواس��ته بدون کسب امتیاز این 

اهرم فشار را از دست ندهد.
واالس��تریتژورنال مینویسد: بازگشت به برجام به 
معنی از کف دادن یک اهرم فش��ار قابل توجه در 
ازای هیچ اس��ت. وزیر امور خارج��ه ایران محمد 
ج��واد ظریف ماه پیش گفت ک��ه تحریمها ۲۵۰ 
میلیارد دالر به ایران ضربه زده اس��ت. در صورت 
بازگشت به برجام آمریکا مجبور به اعطای برخی 
امتیازات بازگشتناپذیر به ایران خواهد بود، مانند 
دانش و اطالعاتی که دانشمندان ایران حین نقض 
توافق کسب کردهاند. روزنامه آمریکایی در بخش 
پایانی مطلبش نوش��ته اس��ت: اگر ایاالت متحده 
فش��ار تحریمهای ترامپ را حفظ کرده و اروپاییها 
را ب��ا خود هم��راه کند فش��ارها روی ایران برای 

اعطای امتیاز تشدید میشود.« فارس 

یک دیپلمات پیش��ین کش��ورمان با بیان اینکه ایران حق دارد که با مواردی که 
باعث آلودگی محیط زیس��ت در منطقه خلیج فارس می ش��ود، برخورد کند، در 
مورد توقیف نفتکش کره ای از س��وی ایران  گف�ت: به نفتکش کره ای در ابتدا 
تذکر داده ش��ده بود و بع��د از بی توجهی این نفتکش و ت��داوم آلودگی محیط 

زیست از سوی آن با حکم قضایی نفتکش به سمت بندر هدایت شده است . 
فریدون انتظاری با بیان اینکه اقدام انجام شده در توقیف نفتکش کرهای حق ایران 
اس��ت و تهران کار خالفی را انجام نداده اس��ت، اظهار کرد: در پی این اتفاق ، کره 
جنوبی در اقدامی سبک سرانه مطرح کرد که گروه ویژه ضد دزدان دریایی به سمت 
خلیج فارس روانه کرده اس��ت در حالیکه این اقدام فقط در شأن ارباب آنها آمریکا 
است که سابقه اینگونه اقدامات را دارد. وی همچنین با اشاره به اخبار منتشر شده 
مبنی بر اینکه هیاتی از کره قرار است برای مذاکره و رایزنی در ارتباط با این موضوع 
به ایران سفر کند، گفت: ایران به طور طبیعی از این موضوع استقبال می کند چرا 
که تالش دارد این موضوع به نحو مناسب حل و فصل شود.  سفیر پیشین ایران در 
کره جنوبی با بیان اینکه نکته مهم در این زمینه این اس��ت که چندین سال است 
که پول های  ایران در کره جنوبی به بهانه تحریم ها بلوکه شده است و دولت کره 
به بهانه های مختلف از پرداخت این پول سر باز می زند، افزود: اگر این پول بلوکه 
شده حدود هشت میلیارد باشد باید گفت که در طی این چند سال با در نظر گرفتن 
ارزش افزوده،  کره جنوبی رقمی  حدود ۵۰ میلیارد دالر به ایران ضربه زده اس��ت 
چرا که ایران در همان مقطع می توانست با این پول سرمایه گذاری  های خوبی  در 

زمینه صنعت و تکنولوژی  انجام دهد  و اکنون از منافع آن بهره مند باشد .
انتظ��اری تصریح ک��رد: اکنون می بینیم که  کرهای ها ضمن اینکه پول ایران را 
پس نمی دهند مدعی هستند که ایران باید به آنها به خاطر نگهداری از این پول 
خس��ارت بدهد و از طرف دیگر اقدام به آلوده کردن محیط زیست منطقه خلیج 

فارس می کند. ایسنا 

واالستریتژورنال:

تحریم های ترامپ را حفظ کنید تا ایران امتیاز بدهد
سفیر پیشین ایران در کره جنوبی:

کره حدود ۵0 میلیارد دالر به ایران 
خسارت زده است 


