
کاخ سفید مدیر پیام های فارسی 
وزارت خارجه آمریکا را اخراج کرد

کاخ ســفید، کارمند وزارت خارجه این کشــور که 
مدیریــت پیام های فارســی ایــن وزارت خانه در 
شــبکه های اجتماعی را بر عهده داشــت به دلیل 

انتشار پیامی علیه ترامپ اخراج کرد.
دلیل اخراج نورونها اقدام وی در انتشــار پیامی در 
توییتر در انتقاد از اقدام ترامپ در تشویق به حمله 
به کنگره بوده اســت. نورونها در این پیام توییتری 
نوشته بود: رئیس جمهور ترامپ اوباش شورشی را 
که امروز به کنگره حمله کردند را تحریک کرد. وی 
همچنان از هر فرصتی برای مانع تراشــی در انتقال 
مسالمت آمیزقدرت اســتفاده می کند. این اقدامات 
دموکراسی و جمهوری ما را تهدید می کند. ترامپ 
کامال برای ماندن در قدرت نامناســب بوده و باید 

برود.| صداوسیما 

واکنش بلژیک به غنی سازی
 ۲۰ درصدی ایران

وزارت امور خارجــه بلژیک ضمن اعالم حمایت از 
بیانیه کشــورهای اروپایی عضو برجام، درخصوص 
آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی ایران ابراز نگرانی کرد.

این وزارتخانه در حســاب توییتری خود نوشــت: 
بلژیک از اعالم اخیر ایران درخصوص غنی ســازی 

۲۰ درصدی اورانیوم نگران است.
دستگاه دیپلماسی بلژیک افزود: از ایران می خواهیم 
از برجــام محافظــت کــرده و از تالش های گروه 

تروئیکا در این زمنیه به طور کامل حمایت کند.
این وزارتخانــه ضمن الصاق بیانیــه اخیر تروئیکا 
درباره آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی در ایران، از آن 
حمایت کرد. انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه ای 
از اقدام ایران برای از ســرگیری غنی ســازی ۲۰ 

درصدی ابراز نگرانی کردند.| ایسنا 
 

اقدامات شهید سلیمانی و المهندس 
ذهن صهیونیست ها را درگیر کرده بود

مشــاور رئیس جمهور ســوریه ضمــن تمجید از 
اقدامات فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ایــران و معاون رئیس ســازمان 
الحشد الشــعبی عراق تأکید کرد که اقدامات آنها 

ذهن صهیونیست ها را درگیر کرده بود.
بثینه شعبان گفت: شهید ســلیمانی مبارز آزادی 
بود و در راه انسانیت، برادرانش را به سمت عدالت 
هدایت می کرد. شــهید راه همین بس که در طول 
حیاتش شــناخته نشد و شما بدون وجود نورانی او 

تأثیرات اقدامات او را می بینید.
وی ادامــه داد: »این فروتنی باعــث پنهان ماندن 
اندیشــه راهبردی شهید ســلیمانی برای تقابل با 
دشمنان نشد؛ همان افرادی که می خواستند منطقه 
را از عناصر قدرت آن محــروم کنند. انگیزه اقدام 
تروریســتی علیه فرماندهان سلیمانی و المهندس 
برای از بین بردن آن چیزی بود که شهید سلیمانی 
برای مقاومت با اشــغالگران در پِی آن بود. شعبان 
افزود:  اقدام شهیدان سلیمانی و المهندس در بافت 
روابط محور مقاومت، ذهن صهیونیست ها را درگیر 
کرده بود. دستاورد شهیدان سلیمانی و المهندس 
اندیشــه ای راهبردی بود که اســتراتژی دشمن را 
تضعیــف کرد. آنها کارهایــی انجام دادند که عمق 
روش هــای خصمانه دولت آمریکا را نشــانه گرفته 
بود. مشــاور رئیس جمهور ســوریه در ادامه تأکید 
کرد: »شــهید ســلیمانی با دفاع از ایران، سوریه، 
لبنان، عراق و یمن یک مفهوم صادقانه از مقاومت 
علیه اســتعمارگران ایجاد کرد. شهادت سلیمانی و 
المهندس به مثابه فانوســی برای نسل های آینده 
است و درست همان چیزی است که دشمن از آن 

بیم دارد و دوستان خواهان آن هستند.
وی ادامــه داد: به آغوش کشــیدن ارث شــهید 
ســلیمانی و ادامه راه مقاومت باعث می شــود که 

روش شهید سلیمانی ادامه داشته باشد.
جواد ترک آبادی سفیر جمهوری اسالمی ایران نیز 
در این مراسم ســخنرانی کرد و گفت:  »متجاوزان 
می خواســتند مردم ایران شکســت دهند؛ اما آنها 
خود شکست خوردند. شــهادت سهپبد سلیمانی 
باعث شــد که در شریان های محور مقاومت خونی 
دوباره جریان پیدا کند. موفقیت های ارتش سوریه 
از جوهــره پیروزهای محور مقاومت اســت و ما تا 

زمان پیروزی کامل از آن حمایت خواهیم کرد.
سفیر جمهوری اســالمی ایران در ادامه با تمجید 
از موضع بشــار اسد رئیس جمهور سوریه  گفت که 
تصمیمات او منطقه را پیامدهای نقشــه های محور 

شر در امان نگه داشت.| فارس 

اخبار گزارش

حوادث چهارشــنبه هفته گذشــته در آمریکا 
حمله هواداران دونالــد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا در حالی اســت که ناظران سیاسی بر 
این باورند،چهره آمریکا و دموکراسی دروغین 
این کشــور نزد افکار عمومی جهان آشــکار و 
نشــان داد آمریکا در درون و در جامعه خود 
بسیار شکننده است؛ در همین رابطه با توجه 
به تســریع درامر افول آمریکا به نظر می رسد 
معتقدیــن به مذاکــره با آمریکا نیــز در این 
اعتقاد خویش تشــکیک کــرده و در گفتار و 
اقــدام احتمالی خود تجدید نظــر ماهوی به 
عمل خواهند آورد؛ چرا که با کشوری متزلزل 
از نظر سیاسی و اقتصادی روبرو هستند عقل 
دیپلماتیک حکم می کنــد که امکان مذاکره 

وجود ندارد.
هــواداران ترامــپ رئیس جمهــور آمریکا و 
معترضانــی که بــه نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهوری ســوم نوامبر اعتراض داشــتند روز 
چهارشنبه برای شــرکت در سخنرانی ترامپ 
در نزدیکی کاخ ســفید و ســاختمان کنگره 
تجمع کردنــد. همزمان با این رویداد قرار بود 
نمایندگان کنگره با حضور مایک پنس معاون 
رئیس جمهور آمریکا آرای الکترال را شمارش 
کننــد و برنده انتخابات ریاســت جمهوری را 

به طور رسمی اعالم کنند.
اما پس از پایان سخنرانی تحریک آمیز ترامپ 
هــواداران وی به  ســمت ســاختمان کنگره 
حرکــت کردند و با اعمال خشــونت به داخل 
ســاختمان کنگره راه پیــدا کردند و عالوه بر 
تســخیر اتاق های نمایندگان به صحن نیز راه 
یافتند. در این حین نیروهای امنیتی و پلیس 
دست به اســلحه بردند و یک زن از هواداران 
ترامپ در داخل ســاختمان از ناحیه قفســه 
ســینه هدف گلوله قرار گرفت و کشــته شد، 
تمام رســانه ها بــه آن پرداختند و تصاویر آن 

به طور گسترده منتشر شد.
پس از فروکــش کردن ناآرامی هــای کنگره 
پلیــس آمریکا اعــالم کــرد در جریان حمله 
طرفداران دونالد ترامپ به ســاختمان کنگره، 
حداقل چهار نفر از جمله یک زن کشــته شد 
و 5۲ نفر دیگر بازداشــت شدند. این زن هدف 

گلوله یک مأمور پلیس قرار گرفته است.
امــا نکته ای کــه از نظرها پنهــان ماند و در 
ماجــرای اشــغال کنگــره عمداً رســانه ها و 
مقامات غربی بــه آن نپرداختند و آن واکنش 
به کشته شــدن معترضانی بــود که اگر در هر 
کجای دیگر از کشــورهای جهان کشته شده 

بودند چنین سکوتی را در پیش نمی گرفتند.

مقامات غربی و نهادهای حقوق بشری معموالً 
در این گونه موارد نقض حقوق بشــر را به طور 
گســترده  مطرح می کنند اما در مورد کنگره 
آمریــکا فقط به حمله به یک نهاد قانونگذاری 
و دموکراسی اشاره و این اقدام را از این حیث 

محکوم کردند.
در همیــن رابطه، مقام معظــم رهبری دیروز 
در ســخنانی تلویزیونی به مناســبت سالروز 
قیــام 19 دی 1356 مــردم قم، با اشــاره به 
حوادث روزهای اخیــر در آمریکا مانند حمله 
به کنگره و فرار نمایندگان از تونل های مخفی 
افزودند: آنها در فتنــه 88 به دنبال نا امنی و 
ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که 
موفق نشدند و خداوند همین مساله را در سال 

99 بر سر خودشان آورد.
رهبــر انقالب اســالمی در بخــش دیگری از 
سخنانشــان به مســئله پر تکــرار دیگری در 
افــکار عمومی یعنی برجام، و کنار گذاشــتن 
بخشــی دیگر از تعهدات و آغاز غنی ســازی 
۲۰ درصد اشــاره کردنــد و گفتند: این بحث 
را مطرح می کنند که آمریکا به برجام برگردد 
یا برنگــردد؟ جمهوری اســالمی هیچ اصرار 
و عجله ای برای بازگشــت آمریــکا به برجام 
ندارد، بلکه مطالبــه منطقی ما رفع تحریم ها 
و بازگرداندن حق غصب شــده ملت است که 
این وظیفــه آمریکا و اروپایی های دنباله  رو آن 

است.«

 واکنش ظریف به اتفاقات اخیر در 
آمریکا

وزیر امور خارجــه در واکنش به اتفاقات اخیر 
در آمریــکا و عملکرد بد ترامپ در قبال مردم 
این کشــور، مردم ایران و دیگران در توئیتی 
نوشت: این فرد مجوز غیرقابل کنترل آغاز یک 

جنگ هســته ای را دارد؛ یک نگرانی امنیتی 
برای کل جامعه بین المللی.

ظریف نوشت: رئیس جمهوری یاغی که علیه 
مردم خود کینه جویی می کند، در طول چهار 
سال گذشته، به مراتب علیه مردم ما و دیگران 

اقدامات بدتری را انجام داده است.
وی افزود: مسئله  نگران کننده است این است 

که همین فرد از مجوز بدون کنترل راه اندازی 
یــک جنگ هســته ای برخوردار اســت؛ یک 

نگرانی امنیتی برای کل جامعه بین المللی.

 آمریکا از درون شکننده است 
حسن هانی زاده کارشــناس مسائل سیاست 
خارجی در خصوص بیانــات رهبری در مورد 
آنچه در آمریکا رخ داد به خبرنگار سیاســت 
روز گفــت: ایــن امر نشــان از ایــن دارد که 
آمریکا در حال فروپاشی است و چهره آمریکا 
و دموکراســی دروغین این کشــور نزد افکار 
عمومی آشــکار و نشــان داد آمریکا در درون 
و در جامعه داخل خود بســیار شکننده است 
و احتمال تقابل جریان های ســفید و ســیاه 

در آمریکا بســیار محتمل است و ممکن است 
آمریکا به سمت جنگ انفصال و جدایی ایالت 
هــا حرکت کنــد وی افزود: رهبــر عالی قدر 
انقــالب نیز به خوبی حــوادث اخیر آمریکا و 
کنگره این کشور را تبیین کردند؛ در حقیقت 
آنچه در سال 88 اتفاق افتاد رسانه های غربی 
با برجسته ســازی و ادعای حقوق بشر، بازی 
رســانه ای زیادی را علیه ایران شکل دادند که 
نمونــه این اتفاقــات را در آمریکا در چند روز 
اخیر شاهد بودیم اما رسانه های غربی و معاند 
جمهوری اســالمی ایران مهر سکوت بر دهان 
خود زدند. هانی زاده بیان داشت: البته مهمتر 
اینکــه اراده خداوند بر این بــود آمریکا تاوان 
دخالت هایش را در قبال جمهوری اســالمی 
ایران بدهد. کارشناس مسائل سیاست خارجی 
خاطرنشــان کرد: رهبر انقــالب همچنین به 
موضوع بازگشــت آمریــکا به برجام اشــاره 
داشــتند و عنوان کردند اگر امریکا به برجام 
باز گردد قطعا تهــران نیز به تعهدات خویش 
پایبند خواهد بود و این نقشــه راهی است که 

رهبر عالی قدر انقالب تبیین کردند.

 با کشور متزلزل مذاکره امکان ندارد 
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاســت خارجی نیز در گفت وگو با سیاست 
روز دربــاره آنچه در آمریکا گذشــت و بیانات 
صریح رهبر انقالب در این مورد گفت: یکی از 
مهمترین فرازهای مقام معظم رهبری موضوع 
مقایســه فتنــه 88 در ایران مــورد حمایت 
آمریکایی ها از جمله رییس جمهور این کشور 
باراک اوباما و روســای جمهور کشورهای جی 
8 بود که عدم وجود دموکراسی، خسته شدن 
مردم از حاکمیت اســالمی در ایــران و ابراز 

عالقه به تغییر حکومــت در ایران را از جانب 
تعدادی از اغتشاشگران مطرح نمودند.

وی افــزود: معظــم له با یــادآوری این فتنه، 
اتفاقــات اخیر چند روز گذشــته در آمریکا را 
یــادآوری نموده و رخدادهای ســال 9۲را در 
آمریکا مورد اشــاره مســتقیم قرار دادند؛ در 
حقیقــت اشــاره رهبر معظم انقــالب به این 
نکته بود که در سال 88 یک فتنه چند الیه و 
بسیار پیچیده توسط عوامل خارجی و داخلی 
در کشــور برای به بن بســت رسیدن انقالب 
اســالمی پدید آمده بود و مقامات کاخ سفید 
که در آن زمان ادعای ثبات سیاسی، اجتماعی 
و اقتصــادی می نمودند 1۰ســال بعد آز آن 
واقعه خودشــان دچار حادثه مشــابهی شدند 
که حتــی در بعضی از جزئیات مانند کشــته 
شــدن خانمی در کنگره توسط پلیس آمریکا 
صورت گرفت که همه شواهد و قرائن عکس ها 
و فیلم ها نشــان از غیر مسلح بودن این خانم 
می دهد. کارشناس مســائل سیاست خارجی 
تصریــح کرد: امــا آمریکایی هــا در مقام یک 
مصلح بین المللی بعد از کشته شدن مشکوک 
خانمی در یکــی از کوچه های تهران بالفاصله 
آن را به مقامات پلیس و امنیتی ایران منتسب 
نموده و طی 1۰ســال گذشته ضمن ساختن 
تندیــس از پیکر آن مقتول تهرانی هر ســال 
برای او لباس عزای دروغین پوشیده و شویی 
به نام مراســم عزا برای وی برگزار می نمایند 
که البته همــه این قصه گویی های غیر واقعی 
نوعی سرپوش گذاری برنقش عوامل آمریکایی 

در فتنه 88 ایران است. 
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به اینکه به باور 
همه تحلیلگران سیاسی حمایت از دموکراسی 
از جانب مقامــات کاخ ســفید و همپیمانان 
آنان دروغی خنده دار و تأســف آور محسوب 
می گردد، اظهار داشــت: مطمئن هســتم در 
روزهای آینده عالوه بر اظهار نظرهای فراوانی 
که از جانب سیاستمداران و دولتمردان کنونی 
و گذشــته آمریکا و اصحاب رســانه در نقاط 
مختف دنیا صورت گرفته اســت؛ اندیشمندان 
و پژوهشــگران مســتقل نیز در این کشور و 
کشــورهای مختلف درباره رخدادهای تأسف 
آور اخیــر آمریکا ســخنان و مقــاالت قابل 
اعتنایی را به طرق گوناگون منتشــر خواهند 
کرد کــه البته مبنای همه این مطالب تصریح 

در افول آمریکا خواهد بود. 
صدرالحسینی به تقالی برخی برای باز شدن 
مذاکره با آمریکا اشــاره کرد و گفت: با توجه 
به تســریع در امــر افول آمریکا بــه نظر می 
رســد معتقدین به مذاکره بــا آمریکا نیز در 
این اعتقاد خویش تشــکیک کرده و در گفتار 
و اقدام احتمالی خــود تجدید نظر ماهوی به 
عمل خواهند آورد؛ چرا که با کشوری متزلزل 
از نظر سیاسی و اقتصادی روبرو هستند و عقل 
دیپلماتیک حکم می کند کــه امکان مذاکره 

وجود ندارد.

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

 یونایتد ورلد:

ایران به سمت همکاری با 
ترکیه و جمهوری آذربایجان 

حرکت خواهد کرد

تجربــه ناکارآمد مذاکــرات طوالنی با غــرب و اعتماد به 

فرآیندها و تشــکیالت غربی و تحریم هــای احتمالی علیه 
کشــورهای اصلی منطقه از ســوی آمریکا و اتحادیه اروپا 
می تواند باعث تســریع فرآیند شکل گیری پلتفرم 6 جانبه 

پیشنهادی اردوغان و ورود فعال ایران به این عرصه شود.
ســایت تحلیلی یونایتد ورلد در گزارشــی در رابطه با نوع 
واکنش و نگاه ایران به مســاله پیشنهاد پلتفرم 6 جانبه ای 
ای که رجب طیب اردوغان در باکو اعالم کرد با اشــاره به 
حواشــی ایجاد شده در ایران پس از شعرخوانی اردوغان در 
رژه پیروزی در باکو نوشت: متاسفانه باید پذیرفت که ایران 
به دلیل حواشــی ای که در مورد شعری که رئیس جمهور، 
اردوغان در مراســم رژه باکو خوانده بود، نتوانســت چه در 
سطح مطبوعاتی و چه در سطح دیپلماتیک آنچنان که الزم 
بود به مســاله پیشــنهاد همکاری های منطقه ای 6 کشور 

توجه کند.
این سایت نوشــت: دلیل اصلی واکنش تند و تیز تهران در 
مورد آنچه در رژه باکو رخ داد عالوه بر یک سوءتفاهم ناشی 
از عدم دقت در اصل شعر و کانتکسی که در آن خوانده شد، 
باید در بدبینی و ســوءظن تهران نســبت به اهداف پنهانی 

آنکارا در باکو دانست.
در واقع تهران در کنار ســوءظن قدیمی خود نسبت به باکو 
اکنون با یک حس نگرانی دیگر در خصوص تحرکات آنکارا 

در باکو مواجه است.
تهــران حس می کند کــه آنکارا و باکــو در یک همکاری 
اســتراتژیک می توانند علیه منافع ایران در قفقاز همکاری 
کنند و یا حتی نســبت به تحریــک جمعیت چند میلیونی 

مناطق شمالغرب این کشور اقدام کنند.
این ســوء ظن باعــث واکنش تند افــکار عمومی و محافل 
سیاسی تهران در قبال ماجرای روز رژه شد که البته در این 
میان سودجویی برخی جریان های راست افراطی در ایران 
را نیز نباید از یاد برد. اما به نظر می رسد این وضعیت سوء 
ظن چندان تداوم نخواهد داشــت و ایران با در نظر داشتن 
چراغ سبزهایی که طی دو ماه گذشته از باکو دریافت کرده 
و نیز واکنش معقول و صمیمی آنکارا در قبال حوادث اخیر 

سوءتفاهم های موجود را حل خواهد کرد.
این سایت با اشاره به این که وضعیت تحوالت جهانی نیز در 
حال تغییر اســت، ادامه داد: با در نظر داشتن این که آمدن 
بایدن باعث تقویت جبهه یوروآتالنتیک شــده و رفتارهای 
تند و ســخت بروکســل در قبال تهران را به همراه خواهد 
داشت، به نظر می رسد ایران راهی جز همکاری های شرقی 
و خصوصاً تقویت جبهه اوراســیایی و روی آوردن به سوی 

همکاری های منطقه ای نخواهد داشت.
وقتی در نظر داشــته باشــیم که دولت غرب محور روحانی 

که در طول 8 سال گذشــته تمام سعی خود را برای جلب 
همــکاری آمریکا و غرب صرف کرده و البته ناکام ماند تا 6 
ماه دیگر به پایان کار خود خواهد رسید و دولت بعدی فارغ 
از این که از کدام جناح سیاســی در ایران باشد، با درس 8 
ســاله روحانی )رئیس جمهور( و ظریــف )وزیر خارجه( به 
ســوی همکاری های منطقه ای حرکــت خواهد کرد، می 
توان انتظار افزایش ســطح همکاری ها بین تهران با آنکارا، 

مسکو و باکو را داشت. 
این ســایت با تاکید بر این که پایــان جنگ قره باغ امکان 
آغــاز همکاری های نوین منطقــه ای را می تواند به همراه 
داشته باشد، نوشت: با در نظر داشتن آنچه گذشت از سویی 
فرسودگی ناشــی از یک مناقشه 3۰ ســاله در قفقاز و بن 
بســت حاصل از آن خصوصاً برای ارمنستان، تقویت جناح 
آتالنتیک در جهان و فشــار سیســتماتیک به اوراسیا، نیاز 
کشــورهای منطقه به همکاری های عملی و ناظر به منافع 
زودبــازده، تجربه ناکارآمد مذاکرات طوالنی مدت با غرب و 
اعتماد به فرآیندها و تشکیالت غربی و تحریم های احتمالی 
علیه کشورهای اصلی منطقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا 
همگی می توانند باعث تســریع فرآیند شکل گیری پلتفرم 
6 جانبه پیشنهادی اردوغان و ورود فعال ایران به این ماجرا 

شوند.  تسنیم  

ارزیابی کارشناسان از اتفاقات رخ داده در آمریکا:

عقل حکم می کند که امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد

درخواست وزیر صهیونیست از بایدن
وزیر اطالعات رژیم صهیونیســتی با تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران، 
به دولــت آتی دموکرات آمریکا توصیه کرد که سیاســت دولت کنونی 
علیه ایــران را حفظ کند. اِلی کوهن خطاب به بایدن گفت: اگر شــما 
می خواهیــد که ثبات منطقــه ای را حفظ کنید، اگر کــه می خواهید 

توافق های صلح را بیشــتر توســعه دهید، مهم است که سیاست کنونی 
در قبال ایران ادامه پیدا کند. وی با تکرار ادعاهای بی اســاس و نخ نما شده 

علیه ایران، اظهار داشت: هر جا ایران پا می گذارد، مردم در رنج و عذا هستند... اما اگر 
سیاســت کنونی آمریکا علیه ایران ادامه یابد، بدون شک شاهد توافق های صلح بیشتر 
خواهیم بود. پیش از این، دن فِِفرمن مشــاور سیاســت خارجی و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی با مهم دانستن همکاری تل آویو با تیم بایدن در موضوع ایران، تاکید کرد 

که نباید دولت بایدن را در این خصوص دور بزنند.  فارس

در روابط با ایران تغییری ایجاد نخواهد شد
وزارت امور خارجه قطر گفت، توافق این کشــور با عربســتان سعودی 
و متحدانش، تأثیری بر روابط با دیگر کشــورها از جمله ایران نخواهد 
داشت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت، کشورش با عربستان و سه 
کشور دیگر درخصوص مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی چند 

ملیتی به توافق رسیده است اما روابط دوجانبه قطر بر اساس تصمیمات 
مستقل و منافع ملی این کشــور اتخاذ می شود. او در ادامه گفت: بنابراین 

این توافقات بر روابط ما با هیچ کشوری تأثیر نخواهد داشت. محمد آل ثانی گفت در 
این توافقات، همه کشورها برنده بودند اما بازگشت به روابط دوستانه زمان بر خواهد 
بود و امیدوار است که دیگر کشورهای منطقه نیز اختالفات خود را حل و فصل کند. 
او در ادامــه گفت از آنجا که هر کشــور اختالفات مختص به خــود را با قطر دارند، 

مذاکراتی دوجانبه با آن ها صورت خواهد گرفت.  صداوسیما

کره جنوبی حق نگهداری اموال ایران را ندارد
معاون سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت و گو 
با شبکه ان.اچ.کی ژاپن با بیان اینکه ایران تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ 
درصدی را آغاز کرده، تصریح کــرد: این اقدام  برخالف تعهدات ایران 
در برجام اســت، ولی براساس حق ایران طبق بند 36 صورت می گیرد 

و بنابراین نقض برجام نیســت. سید عباس عراقچی گفت که در صورت 
لغو تحریم ها توسط آمریکا می توان غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف کرد. 

معاون وزیر خارجه توقیف نفتکش کره جنوبی را مربوط به وجوه مســدود شده ایران در 
این کشور ندانست و  با تأکید بر اینکه کره حق نگهداری اموال ایران را ندارد، گفت: برای 
بازگشت آمریکا به برجام التماس نمی کنیم. کره جنوبی حق مسدود کردن دارایی ایران 
را ندارد. این مســئله  مهمی اســت و قطعا این موضوع  را در دیدار با قائم مقام وزیر امور 

خارجه کره جنوبی که به زودی  به ایران سفر خواهد کرد، مطرح می کنم.  تسنیم 
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از نگاه دیگران 

می کننــد  مطــرح  را  بحــث  ایــن   
یــا  برگــردد  بــه برجــام  آمریــکا  کــه 
برنگــردد؟ جمهــوری اســامی هیچ 
بــرای بازگشــت  اصــرار و عجلــه ای 
بلکــه  نــدارد،  برجــام  بــه  آمریــکا 
مطالبــه منطقــی مــا رفــع تحریم ها 
و بازگرداندن حق غصب شده ملت 

است.


