
پیگیر سپرده شدن جنایتکاران ترور 
شهید سلیمانی به دست عدالت بوده 

و خواهیم بود
به مناس��بت اولین سالگرد ش��هادت سپهبد قاسم 
س��لیمانی، س��مینار مجازی "معرفی قهرمان ملی 
ایران، ش��هید س��پهبد قاسم س��لیمانی" از سوی 

رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت که با حضور بیش از ۸۰ نفر 
از مخاطبان و عالقه مندان ژاپنی برگزار شد، پس از 
معرفی برخی فعالیت ها، برنامه ها، نشریات و کتب 
رایزن��ی فرهنگی، رحمانی موحد س��فیر جمهوری 
اس��المی ای��ران در ژاپ��ن، ضمن تقدی��ر از رایزنی 
فرهنگ��ی ب��رای برگزاری این نشس��ت و با تبریک 
فرارسیدن سال ۲۰۲۱ و آرزوی سالمتی و بهروزی 
برای ملت بزرگ ایران و ژاپن، سال ۲۰۲۰ را سالی 
پر از حوادث و اتفاقات مهم در سراس��ر دنیا به ویژه 
منطقه غرب آسیا دانست و گفت: به جرأت می توان 
گفت یکی از مهمتری��ن و تأثیرگذارترین وقایع در 
سال گذشته، ترور وحشیانه و ناجوانمردانه سپهبد 
شهید قاسم س��لیمانی به دس��ت رژیم تروریستی 
آمریکا در س��حرگاه ۳ژانویه ۲۰۲۰ بود، شخصیتی 
که نقش اساسی در محور مقاومت و شکست داعش 
در منطقۀ عراق و سوریه ایفا کرد و این مسأله برای 
رژیم های تروریس��ت پروری چون آمریکا، اسرائیل 
و ریاض )ک��ه از حامیان داعش بودند( قابل تحمل 

نبود و دست به ترور ایشان زدند.
مرتض��ی رحمانی موحد با تاکید بر این که ش��هید 
س��لیمانی عالوه بر تس��لط بر امور نظامی، در حوزه 
دیپلماس��ی هم فعال ب��ود و ب��رای کاهش تنش و 
گسترش دوستی ها در منطقه تالش می کرد افزود: 
ایش��ان در س��فر آخر خود به عراق که بنا به دعوت 
مقامات عراقی انجام شد قرار بود پاسخ نامه عربستان 
را از طریق دولت عراق به مقامات ریاض انتقال بدهد 
ولی رژیم تروریس��تی آمریکا با ترور ایش��ان و نقض 
حاکمیت عراق، اجازه نداد که تالش های صلح آمیز 
این شهید به نتیجه برسد. عالوه بر مردم ایران، مردم 
کشورهای منطقه به خوبی با خدمات و جان فِشانی 
های شهید سلیمانی و یاران او در مبارزه با تروریسم 
و افراط گرایی در منطقه غرب آس��یا آش��نا هستند 
و واکن��ش ه��ای آنها به ترور این س��ردار و ش��هید 

ابومهندس، نشانگر چنین امری است.
وی از یک سو حضور چند میلیونی مردم در تشییع 
پیکر شهید س��لیمانی در شهرهای مختلف ایران و 
عراق، عزاداری های میلیونی در کشورهای منطقه 
و تِِرند ش��دن هشتگ های مربوط به این شخصیت 
ب��زرگ در کش��ورهای مختلف از جمل��ه عراق در 
س��الگرد شهادت او را نش��ان دهنده جایگاه وی در 
قلوب مردم دانست و از سوی دیگر ُمهر تأییدی بر 
غیرقانونی و تروریستی بودن اقدام رژیم تروریستی 
آمریکا در به ش��هادت رساندن وی برشمرد و تاکید 
کرد: کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم، با سکوت 
خ��ود در برابر اقدام تروریس��تی آمریکا، تداوم این 

گونه اقدامات تروریستی را تأیید می کنند.
 ادعای مبارزه با تروریسم از سوی این کشورها مانند 
ادعای دفاع آنها از حقوق بشر است و همانگونه که 
در خصوص ترور ش��هید س��لیمانی کالمی به زبان 
نیاوردن��د در مقاب��ل درد و رنج ملت ای��ران که به 
واس��طۀ جنگ و تروریس��م اقتصادی آمریکا ایجاد 
ش��ده است، نیز زبان به کام گرفته و سکوت اختیار 
کرده اند. س��فیر ایران در ژاپن، افزود: عدم عمل به 
وظایف از سوی سازمان ملل به عنوان نمایندۀ جامعۀ 
بین المللی و برخی از کشورهای عضو آن، با اختیار 
سکوت در مقابل چنین عمل غیرقانونی و ضد حقوق 
بشری موجب ش��د که تقریباً یک سال پس از ترور 
ناجوانمردانه س��ردار سلیمانی، شاهد ترور وحشیانه 

دانشمند ایرانی  دکتر محسن فخری زاده باشیم.
رحمانی موح��د تصریح کرد: این گون��ه نباید فکر 
ک��رد که با گذش��ت زم��ان موضوع به فراموش��ی 
س��پرده خواهد شد بلکه همه باید بدانند که دولت 
ای��ران به نمایندگی از مردم این کش��ور و منطقه و 
برای جلوگیری از پایمال ش��دن خون این شهید و 
یارانش، پیگیر سپرده ش��دن جنایتکاران به دست 
عدالت بوده و خواهد بود و از هیچ تالش��ی فروگذار 
نخواه��د کرد. م��ا فراموش نمی کنی��م و نخواهیم 
بخشید و در همین رابطه شایسته است کارگروهی 
متشکل از متخصصان حقوقی، بین المللی و رسانه 
ای برای استیفای حقوق مردم مظلوم منطقه در نزد 
محاکم بین الملل��ی ایجاد و فعال گردد. وی تاکید 
ک��رد: فقدان ش��هید عزیر س��لیمانی و همراهانش 
ضمن تقویت پیوندهای دوستی و الفت میان مردم 
مسلمان منطقه، مسیر مبارزه با تروریسم را متوقف 
نخواهد نمود و ش��اهد شکوفایی و حضور سلیمانی 
های دیگری بوده که پرچم مبارزه او را برداش��ته و 

در این مسیر به پیش خواهند رفت. ایسنا 

از نگاه دیگران  گزارش

در صورت اجرا نکردن تعهدات و از همه مهمتر لغو تحریم 
های ظالمانه بطور حتم گام بعدی تهران بدون کوچکترین 
تعللی »یعنی اخراج بازرسان آژانس« و این رویکرد انقالبی 
و قاطعانه تازه اول مس��یر واکنش ایران به بی تعهدی های 

آمریکا و۳کشور اروپایی در اجرای تعهدات  برجام است.
در حالی جمهوری اس��المی ایران برای حفظ و حراست از 
منافع ملی خود، مجلس ش��ورای اسالمی طرح راهبردی را 
برای لغو تحریم ها به تصویب رساند که اروپایی ها همچنان 
طلبکاران��ه به جای اجرای تعهدات��ی که تاکنون حتی یک 
بند آن را اجرا نکردن��د، تهران را به نقض برجام متهم می 
کنند، البته مقامات کش��ورمان به اروپا تا س��وم اسفند ماه 
فرص��ت دادند اگر به تعه��دات خویش عمل نکند و تحریم 
های ضد ایرانی لغو نش��ود، بازرسان آژانس از ایران اخراج 

خواهند شد.
به تازگ��ی احمد امیرآب��ادی فراهانی عضو هیئت رئیس��ه 
مجلس شورای اس��المی در گفت و گویی تلویزیونی تاکید 
کرده است؛ اگر تا سوم اسفند ماه تحریم ها علیه جمهوری 
اس��المی ایران به ویژه در زمینه های مال��ی، بانکی و نفت 
برداش��ته نش��ود، قطعاً بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی 

اتمی را از کشور اخراج خواهیم کرد.
عضو هیئت رئیس��ه مجل��س همچنین گف��ت: در صورت 
برداش��ته نشدن تحریم ها تا تاریخ ذکر شده )سوم اسفند(؛ 
جمهوری اس��المی ایران حتما اج��رای داوطلبانه پروتکل 
الحاق��ی را متوقف خواهد کرد، ای��ن موضوع قانون مجلس 

شورای اسالمی بوده و دولت موظف به اجرای آن است.

امیرآب��ادی فراهان��ی اف��زود: ما ی��ک فرصت ی��ک ماهه به 
آمریکایی ه��ا داده ایم و دوم بهمن م��اه دولت جدید آمریکا 
مستقر می ش��ود، آن ها تا سوم اسفند فرصت دارند اقدامات 
خ��ود را برای رفع تحریم ها انج��ام دهند در غیر این صورت 
جمهوری اسالمی ایران پای منافع ملت خود خواهد ایستاد.
تصمی��م ته��ران ب��رای افزای��ش غن��ی س��ازی و نص��ب 
س��انتیریفیوژها پیرو مصوبه مجلس در حالی بود که س��ه 
کش��ور اروپایی امضاء کننده برجام نس��بت ب��ه پیامدهای 
تصمیم تهران برای نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و بیشتر 
برای غنی س��ازی اورانیوم و همچنین مصوبه مجلس ایران 

در راستای گسترش برنامه هسته ای هشدار دادند.
فرانسه، آلمان و انگلیس نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر 
و بیش��تر از آنچه را که در برجام مجاز محسوب شده است 
»عمیقا نگران کننده« توصیف کرده اند. ایران یک سال پس 
از خروج آمریکا از برجام تصمیم به کاهش سطح پایبندی 

خود به توافق هسته ای با قدرت های جهانی گرفت.
کش��ورهای اروپای��ی امضاء کنن��ده این تواف��ق همچنین 
مصوب��ه مجلس ایران که دولت را موظ��ف به جلوگیری از 
بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات 
هس��ته ای و افزایش س��طح غنی س��ازی اورانیوم می کند 
نقض برجام و تعهدات هس��ته ای ایران دانسته اند. در بیانیه 
پاری��س، برلین و لندن آمده اس��ت که چنی��ن اقداماتی از 
س��وی ایران تالش های مش��ترک برای حف��ظ برجام را به 
خطر می اندازد و می تواند فرصت مهم به وجود آمده برای 

بازگشت به دیپلماسی با دولت جدید آمریکا را بسوزاند.

اروپا در حالی ژس��ت طلبکار به خود گرفت��ه و ایران را به 
نق��ض برجام متهم می کند که ۱۱ تعهد در برجام داش��ت 
که خری��د نفت ایران و پرداخت نقدی پ��ول نفت در کنار 
برقراری مبادالت بانکی و مبادله کاالهای تحریمی  با ایران 
از جمله آن بود. طرف اروپایی بدون توجه به تعهدات خود، 
در ابتدا این تعهدات را در کانالی موهوم به نام »اس پی وی« 
تقلی��ل داد و در مرحله بعد، این کان��ال به کانال پرداخت 
اینس��تکس تقلیل پیدا کرد. اعض��ای اروپایی برجام طبق 
س��ازوکار اینستکس، به هیچ عنوان از ایران نفت نمی خرند 

و تبادالت بانکی را نیز برقرار نمی کنند. 
در س��ال های گذش��ته وزیرخارجه کش��ورمان با اشاره به 
دس��تاورد نداش��تن برجام گفته بود که ما نمی توانیم حتی 
یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. روحانی- اردیبهشت 
۹۷ - گفته بود: چهار س��ال گذش��ته می رفتیم با گرفتاری 
فراوان اس��کناس تهیه می کردیم در هواپیما می گذاشتیم، 
بیمه می کردیم در فرودگاه با ماش��ین مسلح ارز را در بانک 
مرکزی می آوردیم... صب��ح چند گونی دالر را به صرافی ها 
می دادیم، صرافی ها ه��م خداوند عاقبت همه ما را به خیر 
کند، چطور تقسیم می کردند و به کی می دادند. جنس هایی 

هست در میوه فروشی وقتی پرتقال می آید میوه های خوب 
را زیر می گذارد و می گوید قباًل فروختم، پرتقال خوب زیر 

می ماند برای از ما بهتران.
محمد ج��واد ظریف، وزیر امور خارجه نیز - اس��فند ۹۷- 

گفته بود: قبل از برجام نفت بیشتری می فروختیم.
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهش��ت ۹۷، قرار بود 
اروپا نهایتا ظرف چند هفته درباره اجرای تعهدات برجامی 
خ��ود و احقاق حقوق برجامی ای��ران تضمین بدهد. ماه ها 
گذشت، اروپایی ها در واکنش به عهدشکنی آمریکا به ابراز 
تأس��ف بسنده کرده و در مقابل تأکید کردند که ایران باید 
بدون هیچ چشمداش��تی یک طرفه به تعهدات خود ادامه 
دهد. حاال نماین��دگان مجلس با مصوبه ای انقالبی در برابر 
بی تعه��دی اروپا در قبال برجام قاطعانه ایس��تاده اند و در 
صورت اجرا نکردن تعهدات و از همه مهمتر لغو تحریم های 
ظالمان��ه علیه ملت ایران بطور حتم گام بعدی تهران بدون 
کوچکتری��ن تعللی یعن��ی اخراج بازرس��ان آژانس صورت 
خواه��د گرفت و ای��ن رویکرد انقالب��ی و قاطعانه تازه اول 
مس��یر واکنش ایران به بی تعهدی های آمریکا و۳ کش��ور 

اروپایی  در اجرای برجام است.

گام به گام با طرح راهبردی مجلس

مرحله بعد اخراج 
بازرسان آژانس

اعراب فرصت گفتوگو با ایران را غنیمت شمارند
نخس��ت وزیر اسبق قطر پس از پایان اجالس العال در عربستان خواستار 

گفتوگوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با ایران شد.
حمد بن جاسم آل ثانی در صفحه توئیتر خود نوشت: امروز بعد از پایان 
تنش بین کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری و رسیدن دولت جدید به 

کاخ سفید، معتقدم فرصت برای این گفتوگو همچنان پابرجاست.
وی در ادامه تاکید کرد: توصیه میکنم که این فرصت به غنیمت شمرده شود 

و بر روی تنش میان آمریکا و ایران حساب باز نشود و ما میدانیم که دیدگاههای 
مختلف��ی میان م��ا و ایران وجود دارد؛ اما این موضوع نباید مانع از انجام گفتوگو 
با ایران ش��ود؛ چرا که ما با کش��ورهایی همکاری داریم که در بسیاری از موارد با 
آنها موافق نیس��تیم. به گفته ناظران ۲۰ ژانویه جو بایدن رئیس جمهور منتخب 

ایاالت متحده پرونده ایران را مورد بررسی قرار میدهد. فارس 

ایران نباید در هیچ سطحی، غنی سازی اورانیوم انجام دهد
وزی��ر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به باجگیری هس��تهای، گفت 
تهدید به اخراج بازرس��ان آژانس ورای نقض برجام اس��ت و ایران نباید 

اجازه غنیسازی اورانیوم داشته باشد.
مایک پامپئوبا صدور بیانیهای مدعی شد: این تهدید ایران حتی بیشتر 

از نقض برجام است. ایران ذیل معاهده حقوقی و متعاقب توافق پادمانی 
انپیتی، ملزم اس��ت به بازرسان آژانس اتمی اجازه دسترسی دهد. نقض این 

الزامات ورای اقدامات پیشین ایران در تناقض با تعهدات هستهای برجام است.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای بیاس��اس و نخنما شده خود اظهار داشت: 
ای��ن تهدید، در ادامه اعالمیه رژیم ایران مبنی بر از س��ر گیری غنیس��ازی ۲۰ 
درصدی اورانیوم در تاسیسات فردو است... حامی شماره یک تروریسم در جهان 

نباید اجازه غنیسازی اورانیوم در هیچ سطحی را داشته باشد. مهر 

اوضاع پیرامون کشتی توقیف شده جدی است
مع��اون وزیر امورخارج��ه کره جنوبی پیش از ترک س��ئول به مقصد 
ته��ران گفت ک��ه اوضاع پیرامون نفتکش توقیف ش��ده کره ای جدی 
اس��ت. چوی جونگ کان پیش از آغاز س��فر س��ه روزه خود در جمع 
خبرن��گاران در فرودگاه گفت: از اینکه می دانیم تمام خدمه کش��تی 

ایمن و س��المت هستند، خیالمان راحت است اما اوضاع )پیرامون این 
کشتی( جدی است. وی همچنین به خبرنگاران گفت: امیدواریم که گفت 

و گوهای عمیق با مقامات ایران انجام دهیم، چه موضوع کنس��ولی باش��د و چه 
س��ایر مس��ائل مهم بین کره جنوبی و ایران. معاون وزیر امورخارجه کره جنوبی 
افزود: این فرصت خوبی است تا بار دیگر آنچه دولت ایران می خواهد را بشنویم 
و تشخیص دهیم که ما چه کاری می توانیم در رابطه با پول بلوکه شده )ایران( 

انجام دهیم و چه کاری را نمی توانیم انجام دهیم. تسنیم 
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بن��ا به گفته س��خنگوی وزارت خارجه، قائ��م مقام وزارت 
خارجه کره جنوبی امروز به تهران سفر میکند.

بیش از دو س��ال اس��ت که کره ایها بابت نفتی که از ایران 
خریداری کردند، بدهکارند و بیش��ترین منابِع مالی بلوکه 
ش��ده تهران در خارج از کش��ور را در اختیار دارند، این در 
حالی اس��ت که س��ئول هربار تنها به حرفهای بدون عمل 
بسنده میکند. آذر ماه سال ۹۷ بود که پس از دیدار مقامات 
کرهای با مقامات ایرانی، قرار شد، سئول به جای پرداخت 

پول، به ایران کاال دهد که همین را هم انجام نداد.
حال روزها و ماهها میگذرند و بیش از دو س��ال اس��ت که 
بدهی کره به ایران همچنان پابرجاست؛ در واقع طبق گفته 
کارشناسان، کره ثابت کرد که نمیتواند خارج از سیاستهای 
آمریکا تصمیم مس��تقلی اتخاذ کند، اکنون سئول از سوی 
افکار عمومی محکوم اس��ت، زیرا به تعهدات خود در قبال 
ای��ران عمل نکرد و پرداخت بدهیهای خود به ما را مدام به 

تاخیر می اندازد.

سفر از پیش تعیین شده مقامات کره ای
سعید خطیب زاده س��خنگوی وزارت امور خارجه ۱۵ دی 
در نشس��ت خبری خود در پاسخ به س��والی در مورد روند 
آزادس��ازی پوله��ای بلوکه ایران در ک��ره جنوبی گفت که 
متأسفانه این روند به کندی پیش میرود و ما از این موضوع 
رضایت نداریم. قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی به زودی 
به ایران س��فر میکند تا با مقامات کشورمان صحبت کند و 
امیدواریم این س��فر خاتمهای بر کندیهای موجود در این 

روند باشد.
همان روز اعالم ش��د که ش��ناور نفتکش کره جنوبی با نام 
تجاری هانکوک چیمی به دلیل نقض اصول زیستمحیطی 
توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس متوقف شد. این 
ش��ناور از مبدا بندر الجبیل عربستان سعودی عازم بمبئی 
هن��د بود که در خلیج فارس به دلی��ل نقض پیاپی قوانین 
زیس��ت محیطی دریایی توقیف ش��د. این کشتی با پرچم 
کرهجنوبی در حال تردد و حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن اتانول 
بوده اس��ت. توقیف این شناور به درخواس��ت اداره بنادر و 
کش��تیرانی و با حکم دادستانی استان هرمزگان در ساعت 

۱۰ صبح پانزدهم دی انجام شد.
س��عید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت کشتی کرهای، 
گفت که مشکل کشتی کرهای کامال فنی است و جمهوری 
اسالمی ایران مانند همه کشورها نسبت به حفظ و حمایت 
از محیط زیس��ت دریایی حساس��یت کامل دارد و با موارد 
نقض آن، طبق قان��ون برخورد میکند. رفتار دولت کره در 

ای��ن زمینه قابل درک نبوده و مردود اس��ت. دولت کره را 
به برخورد منطقی و مس��ئوالنه با این موضوع فنی ترغیب 

میکنیم.
خطی��ب زاده در ادام��ه توضی��ح داد که س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی به عنوان نهاد متولی اینگونه مس��ائل، بصورت 
حرفهای پیگیر کمکهای الزم به کشتی و خدمه آن است و 

اطالع رسانی الزم را در این زمینه انجام میدهد.
بن��ا به اعالم اتاق بازرگانی ایران، داراییهای ایران به رقم ۸ 
میلی��ارد و ۵۰۰ هزار دالر در دو بان��ک کره جنوبی بلوکه 
ش��ده اس��ت. یونهاپ خبرگزاری رس��می کره جنوبی هم 
گزارش داد این هیئت به سرپرس��تی »کو کیونگ سوگ« 
مدیرکل امور خارجه آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه 
کره جنوبی عازم ایران میشود. »چوی جونگ« معاون اول 
وزی��ر خارجه کره جنوبی نیز قص��د دارد اوایل هفته آینده 
ب��رای بحث در مورد روابط دو کش��ور از جمله توقیف این 
کش��تی و داراییهای مسدود ش��ده ایران در کره به تهران 
سفر کند. بر اس��اس اعالم بانکهای کره جنوبی، حدود ۱۰ 
تریلیون وون )۹.۲ میلی��ارد دالر( وجوه ایرانی در بانکهای 
ک��ره جنوبی تحت تحریمهای ایاالت متحده بر س��ر برنامه 

هستهای تهران، مسدود شده است.

گمانه زنیها در مورد سفر هیئت کره ای به ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اخبار منتشره مبنی 
بر سفر هیئتی از کره به ایران برای پیگیری  نفتکش توقیف 
ش��ده کره، توضیح داد که سفر قائم مقام وزیر خارجه کره 
از قبل مطرح بود که اطالع رس��انی شد و در آینده نزدیک 
انجام میش��ود، اما ارتباطی با این موضوع نداشته و توافقی 
برای انجام س��فر جداگانه بین دو کش��ور نیز وجود ندارد، 
چرا که اصوال این موضوع در قالب فنی و در مسیر حقوقی 

تعریف شده پیش میرود و به سفر دیپلماتیک نیاز ندارد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنین پنجشنبه ۱۸ دی 
هم در ارتباط با هیئتی از کره که گفته میشود وارد تهران 
شده و میهمان سفیر کره جنوبی است، گفت که قائم مقام 
وزارت خارج��ه کره جنوبی قرار اس��تدر راس هیئتی  روز 
یکش��نبه ۲۱ دی به تهران سفر کند.  سفر این هیئت قبل 
از توقیف کش��تی متخلف کرهای مورد توافق قرار گرفته و 
دستور کار اصلی آن مذاکره در مورد چگونگی دسترسی به 

منابع مالی ایران در کره است.
یونهاپ خبرگزاری رس��می ک��ره جنوبی هم اعالم کرد که 
یک هیئت دیپلماتیک از کره جنوبی چهارش��نبه ۱۷ دی 
ب��ه تهران س��فر میکند تا برای آزادی نفتکش این کش��ور 
که روز دوشنبه هفته گذش��ته در تنگه هرمز توسط ایران 

توقیف ش��د، تالش کن��د. دولت کره پیش��تر تاکید کرده 
اس��ت که این مسئله باید از طریق راههای دیپلماتیک حل 
وفصل شود. پیشتر کانگ کیونگ وا، وزیر امور خارجه کره 
جنوبی درباره توقیف این ش��ناور گفت که به همتایانش در 
ایران واکنش نشان داده و وزارت امور خارجه کره در حال 
مذاک��ره با دیپلماتها در تهران و س��ئول ب��رای حل کردن 

مسئله است.

ماجرای خرید واکسن از طریق پول های بلوکه شده 
ایران در کره

به نق��ل از خبرگزاری یونهاپ، ایران و کره جنوبی بر ادامه 
رایزنیه��ای دیپلماتی��ک برای حل مس��ئله توقیف نفتکش 
کره��ای در تنگ��ه هرمز تواف��ق کردند. یک مق��ام وزارت 
خارجه کره جنوبی اعالم کرد سئول و تهران روز سه شنبه 
توافق کردند تا مس��ئله توقیف نفتکش این کشور از کانال 
دیپلماتیک حل و فصل ش��ود. این مق��ام کرهای افزود دو 
ط��رف بر اهمیت حل و فص��ل دیپلماتیک موضوع معترف 
هس��تند. این مقام وزارت خارجه کره جنوبی یادآور ش��د 
ای��ن موضوع در دیدار با س��فیر ایران م��ورد تاکید طرفین 
قرار گرف��ت. این مقام کره جنوبی همچنین تاکید کرد که 
تهران و سئول به همراه واشنگتن مذاکراتی را در خصوص 
اس��تفاده از داراییهای بلوکه ش��ده ای��ران در بانکهای کره 
جنوبی، ب��ه دلیل تحریمهای آمریکا، برای خرید واکس��ن 
کرونا ص��ورت دادهاند. او تاکید کرد ما تائیدیه رس��می از 
وزارت خزانه داری آمری��کا برای این کار دریافت کردهایم 
و قرار اس��ت رون��د کار از طریق تس��هیالت برنامه جهانی 
»کوواکس« انجام ش��ود. با این ح��ال طرف ایرانی به دلیل 
نگرانی از بلوکه ش��دن پولهای��ش در جریان تبدیل به دالر 
برای خرید واکس��ن تصمیم نهایی در این خصوص را اتخاذ 

نکرده است.
در ادام��ه محمود واعظ��ی، رئیس دفت��ر رئیس جمهوری 
کش��ورمان روز چهارش��نبه، ۱۷ دی در حاش��یه نشس��ت 
هیئ��ت دولت گفت ک��ره جنوبی قبال اعالم ک��رده بود که 
هیئتی از این کش��ور به ایران اعزام میش��ود و این قبل از 
توقیف کش��تی کرهای در آبهای خلیج فارس بوده اس��ت. 
سفر هیئت کرهای در ارتباط با بحث توقیف کشتی نبوده و 
در رابطه با همکاریهای اقتصادی، طلب ما در بانک کرهای 

و روابط اقتصادی بوده است.
خطیب��زاده در واکنش به این تحوالت در جمع خبرنگاران 
گفته اس��ت که رفتار دولت ک��ره در این زمینه قابل درک 
نیس��ت و مردود است و ما دولت کره را به برخورد منطقی 
و مس��ئوالنه با این موضوع فنی ترغیب میکنیم. س��ازمان 
بنادر و دریانوردی به عنوان نهاد متولی اینگونه مسائل، به 
صورت حرفهای پیگیر کمکهای الزم به کشتی و خدمه آن 

است و اطالعرسانی الزم را در این زمینه انجام میدهد.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه در گفتوگو 
با شبکه ان.اچ.کی،گفت که توقیف نفتکش کره جنوبی در 

خلیج فارس یک مس��ئله سیاسی نیست و ارتباطی با وجوه 
مسدود ش��ده ایران در کره جنوبی ندارد. داستان نفتکش 
موضوع دیگری اس��ت و شواهد و اس��نادی وجود دارد که 

نشان میدهد این نفتکش باعث آلودگی دریا شده است.
معاون سیاسی وزیر خارجه همچنین گفت که کره جنوبی 
حق مسدود کردن دارایی ایران را ندارد. این مسئله مهمی 
اس��ت و قطعا این موضوع را در دیدار ب��ا معاون وزیر امور 
خارجه کره جنوبی که به زودی به ایران س��فر خواهد کرد، 
مطرح میکنم. فریدون انتظاری سفیر پیشین ایران در کره 
جنوبی  در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: پولی 
که در کره بلوکه شده است پول مردم ایران است، پولی که 
اکنون مردم و کشور به شدت به آن نیاز دارند، بنابراین ما 
در این زمینه میتوانیم از دیپلماسی عمومی قوی و کنترل 
ش��دهای اس��تفاده کنیم تا این موضوع به مطالبه عمومی 
تبدیل ش��وند و کرهایها مجبور شوند به اجرای این مطالبه 
ت��ن دهند. اگر این قضیه برعکس ب��ود و ما از کره جنوبی 
چی��زی خریداری کرده بودیم و پ��ول آن را نمیدادیم، آنها 
صب��ر نمیکردند، لذا م��ا هم تعارف نداری��م و از حق خود 

نمیگذریم.
انتظاری همچنی��ن گفت که اقدام انجام ش��ده در توقیف 
نفتکش کرهای حق ایران است و تهران کار خالفی را انجام 
نداده است. او همچنین با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی 
بر اینکه هیئتی از کره قرار اس��ت برای مذاکره و رایزنی در 
ارتباط با این موضوع به ایران س��فر کند، گفت که ایران به 
طور طبیعی از این موضوع اس��تقبال میکند چرا که تالش 
دارد ای��ن موضوع به نحو مناس��ب حل و فصل ش��ود. در 
حقیقت چندین سال است که پولهای ایران در کره جنوبی 
به بهانه تحریمها بلوکه شده است و دولت کره به بهانههای 

مختلف از پرداخت این پول سر باز میزند.
س��فیر پیش��ین ایران در کره جنوبی گفت که اگر این پول 
بلوکه شده حدود هشت میلیارد باشد باید گفت که در طی 
این چند س��ال با در نظر گرفتن ارزش افزوده، کره جنوبی 
رقم��ی ح��دود ۵۰ میلیارد دالر به ایران ضربه زده اس��ت، 
چراکه ایران در همان مقطع میتوانست با این پول سرمایه 
گذاریهای خوبی در زمینه صنعت و تکنولوژی انجام دهد و 

اکنون از منافع آن بهرهمند باشد.
انتظاری همچنین گفت که اکنون میبینیم کرهایها ضمن 
اینکه پول ایران را پس نمیدهند مدعی هس��تند که ایران 
باید به آنها به دلیل نگهداری از این پول خس��ارت بدهد و 
از ط��رف دیگر اقدام به آلوده کردن محیط زیس��ت منطقه 
خلی��ج فارس میکند. این اقدام ایران نش��ان داد که تهران 
در زمینه بحث محیط زیس��ت در منطق��ه خلیج فارس با 
کس��ی ش��وخی ندارد، دولت کره جنوبی باید به خاطر این 
اتفاق از ایران عذرخواهی کند و خسارت وارد شده به ایران 
را بپردازد. دولت س��ئول همچنین باید پولهای بلوکه شده 
ایران را آزاد و ضرری که به ایران به این خاطر وارد ش��ده 

است را جبران کند. باشگاه خبرنگاران 

  ماجرای سفر هیئت کره ای به ایران:

تسویه پولهای بلوکه شده تهران یا نفتکش سئول؟


