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اخبار

شمخانی:

نمیتوان نماز را با علی و نهار را
با معاویه بود
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبریک
عید غدیر گفت :درس صفین به ما میگوید
نمیتوان نماز را با علی و نهار را با معاویه بود.
به گزارش ایسنا ،دریابان علی شمخانی دبیر
شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت:
سیره علی علیه السالم راه و رسم ماست.
نمیتوانیم جماعتی بیطرف باشیم که حق را
ذلیل شمرده و را نصرت ببخشیم .درس صفین
به ما میگوید؛ نمیتوان نماز را با علی و نهار را
با معاویه بود و بر تل نشست و بر میدان نظر
کرد .غدیر بر غدیریان مبارک.

اخبار

استعفای نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نشانه تاکتیک جدید کاخ سفید است؟

تاکید دیپلماتهای سازمان ملل
بر رد قطعنامه تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران

منابع دیپلماتیک در سازمان ملل تاکید کردند
که قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران سه شنبه هفته آینده در شورای امنیت
رای الزم را نمیآورد و این شورا آن را رد خواهد
کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،دیپلماتهای
سازمان ملل با اعالم این مطلب تاکید کردند
که مخالفت با قطعنامه آمریکا به حدی
گسترده است که واشنگتن بعید است حتی ۹
رای الزم را به دست آورد به طوری که مسکو
و پکن را مجبور به استفاده از وتو در قطعنامه
پیشنهادی این کشور کند.
یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفت که
پیش نویس طرح با مقررات فعلی ممنوعیت
فروش تسلیحات متعارف به ایران که در ۱۸
اکتبر به پایان میرسد ،بسیار فاصله دارد.
موعد تحریم تسلیحاتی ایران براساس برجام
اکتبر سال جاری (مهر ماه) خاتمه مییابد و
این یکی از موارد مخالفت شدید دولت آمریکا
با توافق هستهای است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز
چهارشنبه اعالم کرد که واشنگتن قطعنامه
خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را
به رغم مخالفتهای چین و روسیه ارائه
میکند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز روز چهارشنبه گزارش
داد که کاخ سفید قطعنامه جدیدی را با
درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران
به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد
ارائه کرده است.
متن پیش نویس آمریکا نشان میدهد که
واشنگتن مصرانه خواستار تمدید بی قید و
شرط تحریم علیه ایران و استفاده از فشار
حداکثری علیه این کشور است.
خبرگزاری فرانسه در این گزارش اضافه کرد:
دیپلماتها نگران هستند که این قطعنامه
توافق هستهای را به خطر بیندازد .یکی از این
دیپلماتها گفت که تمرکز باید بر روی حفظ
برجام باقی بماند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در
اردیبهشت ماه سال  ۹۷به صورت یکجانبه و
بر خالف قوانین بین المللی از توافق هستهای
شکل گرفته بین ایران و  ۵قدرت جهانی دیگر
خارج شده و تحریمها علیه تهران را دوباره
بازگرداند.
براساس توافق هستهای تحریم تسلیحاتی
ایران در مهر ماه لغو و بر اساس آن ایران
مجددا قادر به خرید و فروش سالح خواهد
شد.
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در نامهای رسمی به سازمان ملل

جاخالی «هوک» در دقیقه 90

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تایید گزارش
نیویورک تایمز گفت هوک به احتمال زیاد قبل از
نوامبر سال جاری ( )٢٠٢٠از پست خود کناره گیری
میکند .
پمپئو در بیانیهای اعالم کرد :هوک تصمیم گرفته
از نقش خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران و دستیار ارشد وزیر خارجه جدا شود.
او انتخاب من برای ایران در بیش از دو سال بود
و دستاورد تاریخی در مقابله با ایران کسب و با
موفقیت با ایرانیها درباره آزادی مایکل وایت و ژیو
وانگ از زندان مذاکره کرد !
پمپئو همچنین تصریح کرد :پس از پایان دوره
هوک ،الیوت آبرامز عالوه بر مسئولیتهای خود به
عنوان نماینده ویژه در ونزوئال ،سمت نماینده ویژه
برای ایران را نیز به عهده خواهد گرفت.
بن بست در پشت پرده
برایان هوک از آگوست سال  ۲۰۱۸به عنوان
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد
و پیش از آن ،مدیر برنامهریزی سیاست وزارت
خارجه آمریکا بود .او که به جایگاهش به عنوان
یک سکوی پرش نگاه میکرد ،در ماههای اخیر
تقالی بسیاری برای سودمند نشان دادن سیاست
فشار حداکثری انجام داد؛ اما مهمترین انتقاد
دموکراتها از او این بود که فاقد هرگونه استراتژی
در قبال ایران و صرفا متکی به تاکتیکهای بینتیجه
همیشگی بوده است.
استعفای پر ابهام هوک در آستانه تالش
واشنگتن برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی نشان
داد یک جای کار در پشت پرده کاخ سفید به
بنبست رسیده است.
ک تایمز در گزارش خود کنارهگیری هوک
نیویور 
 ۵۲ساله را به منزله پایان یافتن فرصت دیپلماسی
با ایران دانسته؛ فرصت دیپلماسیای که سوزان
دیماگیو کارشناس ارشد موسسه کارنگی میگوید:
از مدتها پیش با انتصاب هوک از بین رفته بود.
نیویورک تایمز مینویسد برای برخی منتقدان
هوک در اروپا و آمریکا ،او فردی است که از
سیاست ضربه زدن به اقتصاد ایران برای مجبور
کردن این کشور به مذاکره و رسیدن به توافقی
جدید حمایت میکند.
یک مقام پیشین دولت آمریکا نیز درباره این
استعفا به واشنگتن پست گفت :از برایان هوک
خواسته شد استعفا دهد تا به عنوان مقصر
سیاست شکست خورده آمریکا در قبال ایران
شناخته شود.
به گفته این مقام پیشین آمریکا که نامش
بیان نشده ،ایران از محدودیتهای غنی سازی،
ذخیرهسازی و ایجاد سیستم تحویل ،عبور کرده و
با توجه به تمام دادهها ،این شرایط بدتر از زمانی
است که برجام شکل گرفت و آنها (ایرانیها)
اقدامات بد خود را به میزان قابل توجهی افزایش
دادهاند .اگر شما فکر میکنید که این راهبرد
موفقیت آمیز بود ،پس چرا نماینده ویژه خود را
اخراج میکنید؟
به نوشته واشنگتن پست ،اگرچه ایران از زمان
خروج آمریکا از توافق هستهای ،برخی از تعهدات
خود را درمورد غنیسازیاورانیوم نقض کرده اما
هنوز هم متعهد به نظارت گسترده بینالمللی (بر
فعالیتهای هستهای) است.
روزنامه گاردین نیز دراینباره میگوید :هوک در
روزهای آخر تاکید میکرد سیاست فشار حداکثری
و کمپین علیه ایرانبسیار موفقیت آمیز بوده اما
ظاهرا ترامپ از اینکه وی نتوانسته ایران را پای میز
مذاکره بنشاند ،چندان راضی نبوده است.
هفته آینده طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
در شورای امنیت در حالی مطرح میشود که هوک
نتوانسته موافقت همه کشورها را برای این کار به
سوی آمریکا جلب کند.
ترامپ هم دوست دارد فشار بر ایران بیشتر شود
و هم با ایران مذاکره کند و آبرامز گزینه بهتری از
هوک برای ترامپ و نومحافظه کاران اطراف ترامپ
است.
او شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به

ایران به تعرض جنگندههای
آمریکایی اعتراض کرد

کمتر از  ١٠٠روز مانده به انتخابات سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا و در حالی که کاخ سفید خواهان به رای گذاشتن پیشنویس قطعنامه خود در
شورای امنیت سازمان ملل طی روزهای آتی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران است ،روز پنجشنبه ( ١٦مرداد ٦/آگوست) روزنامه نیویورک
تایمز گزارش داد برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قصد دارد از سمت خود کناره گیری کند.
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برای تمدید
تحریمهای
تسلیحاتی
نشان داد یک
جای کار در
پشت پرده
کاخ سفید به
نبسترسیده
ب 
است
سوالی درباره گزارش اخیر جامعه اطالعاتی آمریکا
که مدعی شده بود چین و روسیه به دنبال دخالت
در انتخابات آمریکا هستند نیز ادعا کرد اگر در
انتخابات پیروز شود ،بسیار سریع با ایران به توافق
خواهد رسید.
علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران
در سازمان ملل در واکنش به استعفای برایان
هوک نماینده ویژه آمریکا درامور ایران به رویترز
گفته است :استعفای هوک به ما ارتباطی ندارد و
رویدادی تعیینکننده محسوب نمیشود .کمپین
فشار به اصطالح حداکثری که دولت آمریکا به
راه انداخته بود ،شکست خورده است .ایران
به زانو درنیامده و هرکس که مسئول اعمال
این سیاست مردود باشد نیز ایران را به زانو در
نخواهد آورد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه
نیز در این باره گفته است :ایران لقمه بزرگتر از
دهان همه مقامات فعلی و آینده آمریکایی است.
تفاوتی بین جان بولتون ،برایان هوک یا الیوت
آبرامز نیست؛ وقتی سیاست آمریکا در قبال ایران
مطرح است؛ مقامات آمریکایی لقمه بزرگتر از
دهان خود برداشتهاند .برای مایک پمپئو ،دونالد
ترامپ و آیندگان هم به همین صورت است.
دیپلمات بدنام آمریکایی کیست؟
با انتصاب آبرامز به جای هوک ،پرسشی که
مطرح شده این است که این تغییر قبل از انتخابات
سوم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا ،یا صرفا نشانه
عدم موفقیت سیاست فشار حداکثری یا همان
دیپلماسی زور است یا هماهنگی بیشتر با اسرائیل
برای به کارگیری تاکتیکهای جدید در فشار بر
ایران تا قبل از انتخابات.
برای پاسخ به این پرسش مرور سوابق آبرامز
ضروری است تا بدانیم نماینده جدید آمریکا در
امور ایران کیست.
آبرامز دیپلمات کهن ه کار و نومحافظه کار
تندرویی که جایگزین هوک شده ،متولد ژانویه سال
 ۱۹۴۸است که اکنون به عنوان نماینده ویژه آمریکا
در امور ونزوئال فعالیت میکند.
آبرامز  ۷۲ساله در دورههای بوش و ریگان در
سیاست خارجی آمریکا نقش داشت و در ماجرای

ت جمهوری ریگان
«ایران کنترا» در زمان ریاس 
به اتهام پنهان کردن اطالعات از کنگره مجبور
به پاسخگویی در مقابل نمایندگان شد اما توسط
«جورج دبلیو بوش» مورد عفو قرار گرفت.
در دوران ریاستجمهوری جورج بوش که زمان
حیات پردامنه نومحافظه کاران آمریکا بود ،نام
آبرامز جزو چهار نامی بود که در حمایت از اسراییل
و دفاع از راهبرد جنگ پیشدستانه علیه عراق و
تغییر رژیم در ایران به چشم میخورد که درنوشتن
و عملیاتیسازی پروژه قرن جدید آمریکایی در
میانه دهه  ٩٠با یکدیگر همکار بودند.
آبرامز که با آریل کاهانا دیپلمات اسرائیلی
روابط ویژه دارد ،عضو شورای یادبود هولوکاست
در آمریکاست که در بهبود روابط اسرائیل با
آمریکا در دوره بوش نقش مهمی داشت .او پس
از ریچارد پرل معروف به شاهزاده تاریکی ،پل
ولفوویتز و جان بولتون چهارمین فردی بود که
در دوران بوش مطرح و در شورای امنیت ملی
مشغول به کار بود.
این سیاستمدار بدنام آمریکایی به دلیل حمایتش
از مداخله آمریکا در امور داخلی نیکاراگوئه و
السالوادر همواره بحث برانگیز بوده به طوری که در
اوایل سال  ۱۹۸۲میالدی زمانی که گزارشی از قتل
عام  ٧٠هزار غیرنظامی بدست ارتش السالوادور
در رسانههای امریکایی منتشر شد ،در گزارشی به
کمیته سنا نوشت این گزارشها معتبر نیستند و
حادثهای بوده که در آن چریکها کشته شدند.
او حامی دیکتاتور گواتماال بوده که به دلیل کشتن
۲۰۰هزار نفر در جنگ داخلی محکوم به نسلکشی
شد.
آبرامز همچنین مخالف نامزدی ترامپ بود و
همین مخالفت ،سبب شد شانس انتخاب به
عنوان قائم مقام وزارت خارجه در زمان تیلرسون
را از دست بدهد.
توصیف توماس جونو استاد دانشگاه و نویسنده
کتاب «فرصت بر باد رفته :رئالیسم نوکالسیک
و سیاست خارجی ایران» از آبرامز ،توصیفی
صریح دارد و میگوید او نسبت به هرکسی دیگر،
نزدیکترین ارتباط را با شکستهای سیاست
خارجی آمریکا دارد .مداخلهگریهای بیپروایانه،

دروغ گفتن به کنگره ،منفصل کردن متحدان،
درس نگرفتن از اشتباهاتگذشته و حماقتهای
بیشتری در سیاست آمریکا نسبت به ایران انتظار
میرود.
آبرامز که پست مدیر ارشد در شورای امنیتملی
آمریکا در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی را در
دوران جورج بوش به عهده داشت ،طی دوسال
اخیر نماینده دولت ترامپ برای بررسی روندهای
مربوط به تحوالت در ونزوئال را عهدهدار بوده که
ناکامی او در برکناری دولت مادورو موجب شد
دولت ترامپ به ناچار دست از گزینه تغییر رژیم
ونزوئال بردارد.
به نوشته آبزرور ،آبرامز در سال  ۲۰۰۲میالدی
در تالش برای برنامهریزی کودتا علیه هوگو چاوز
رئیسجمهوری چپگرای ونزوئال نقش داشته است.
او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ایران نیز
از احتمال پیروزی رقبای روحانی استقبال کرده بود

و حاال قرار است مدیر گروه اقدام علیه ایران در
وزارت خارجه آمریکا باشد.
اندیشکده آمریکایی مرکز امنیت آمریکای
نویندر گزارش جدید خود بیان کرده است فاصله
میان انتخابات سوم نوامبر ٢٠٢٠آمریکا تا انتخابات
ریاست جمهوری  ١٤٠٠ایران بهترین زمان برای
توافق به منظور کاهش بحران میان تهران-واشنگتن
بر اساس استراتژی رعایت در برابر رعایت برای
م و آرامش در برابر
بازگشت دوکشور به برجا 
آرامش برای دوری از آسیب علیه یکدیگر است.
کمتر از صد روز تا انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا مانده و مهمترین پرونده روی میز آبرامز
تالش برای ممانعت از رفع تحریمهای تسلیحاتی
ایران طبق مفاد برجام است؛ همان هدفی که هوک
هم در پی آن بود.
با توجه به پیشینه این دیپلمات آمریکایی
باید دید ،چه تاکتیکهایی را در فرصت کاهش
بحران برای رسیدن به اهدف دولت ترامپ به کار
میگیرد .آیا تاکتیک هایش در فاصله دو انتخابات
آمریکا و ایران بر شدت تنشها میافزاید و تارنمای
گفتوگوها را که پس از ترور سردار سلیمانی
تیره شده ،تیرهتر میکند و ناکام از صحنه خارج
میشود؟

مجید تخت روانچی نماینده ایران در
سازمان ملل با ارسال نامهای از سازمان ملل
خواسته است تا آمریکا را درخصوص تعرض
جنگندههای این کشور به یک فروند هواپیمای
مسافربری ایرانی مسئول بشناسد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس،
تختروانچی با ارسال نامه اعتراضی اقدام
آمریکا در تعرض به هواپیمای غیر نظامی
ایران بر فراز آسمان سوریه را غیرقانونی و
ماجراجویانه توصیف کرد.
تخت روانچی در این نامه اعالم رکد :در
نامههای مشابهی به آنتونیو گوترش دبیرکل
سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل،
ایران شدیدترین اعتراض خود نسبت به نقض
قوانین بینالمللی را ابراز کرده و این مسئله را از
طریق نهادهای بینالمللی پیگیری خواهد کرد.
وی تاکید کرد :هواپیمای ایرباس ای۳۱۰
خطوط هوایی ماهان از مسیر تهران به سمت
بیروت در تاریخ  ۲۳ژوئیه ( ۲مرداد) به صورت
غیر منتظره و خصمانه توسط دو جنگنده اف
 ۱۵آمریکایی در زمان پرواز از طریق راهروهای
هوایی مشخص شده بینالمللی در حریم
هوایی سوریه مورد تعرض قرار گرفته است.
نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به
حرکت خطرناک و تهاجمی جنگندههای
آمریکایی اشاره کرد که خلبان برای نجات
هواپیمای مسافری و نجات جان مسافران
مجبور به تغییر ارتفاع شده که همین به زخمی
شدن مسافران انجامید.
تختروانچی همچنین از تالش سازمان
هواپیمایی ایران برای ارتباط با مقامهای سوریه
و درخواست این سازمان برای انجام تحقیقات
فوری و دقیق در خصوص حادثه خبر داد و
افزود :مقام های ایرانی نیز تحقیقات را پس از
بازگشت هواپیما از بیروت آغاز کردهاند.
نماینده ایران در سازمان ملل همچنین اقدام
خطرناک جنگنده های آمریکایی را تخطی از
کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی ضد
ایمنی هوانوردی غیرنظامی مونترال ۱۹۷۱
دانست.

فارن پالسی:

ملک سلمان به آمریکا پیشنهاد
حمله به قطر را داده بود
مجله آمریکایی «فارن پالسی» نوشت که
پادشاه عربستان به رئیسجمهوری آمریکا
پیشنهاد حمله به قطر را مطرح کرد ولی وی
به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
به گزارش ایسنا ،مجله فارن پالسی فاش
کرد ،سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه سعودی در
جریان تماس تلفنی با دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا در ششم ژوئن سال ۲۰۱۷
یعنی تنها یک روز پس از محاصره قطر توسط
عربستان ،امارات ،بحرین و مصر به ترامپ
پیشنهاد حمله به قطر و محاصره آن را مطرح
کرده بود.
طبق نوشته این مجله ،آمریکا پس از یک
دوره کوتاه از کویت درخواست میانجیگری برای
حل این بحران را کرد.
پیشتر ،روزنامه «وال استریت ژورنال» در ماه
مه  ۲۰۱۹نوشته بود که ارتش عربستان در سال
 ۲۰۱۷طرحی برای حمله به کشور قطر آماده
کرده بود.
این روزنامه به نقل از برخی مسئوالن
آمریکایی ،عربستانی و قطری فاش کرده بود
که طرح سعودی شامل تسلط بر میدان گاز
طبیعی شمال بود که به نوبه خود بزرگترین
میدان نفتی به شمار میرود.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود
نوشته بود که مسئوالن آمریکایی ریاض را قانع
کردند که حمله به قطر نقض واضح و آشکار
نظام بینالمللی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران آماده کمک به لبنان برای بازسازی بندر بیروت است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ایران آماده کمک به لبنان برای بازسازی
بندر حادثه دیده است.
سید عباس موسوی در سفری دو روزه به آذربایجان غربی امروز  ۱۶مرداد
در نشست خبری با اصحاب رسانه که در استانداری آذربایجا غربی برگزار شد،
ضمن ابراز تاسف از وقوع حادثه دردناک بندر بیروت افزود :دو هواپیما حاوی
اقالم و کمک های بشر دوستانه و پزشکی به این کشور ارسال شده است امید
است این کمک ها تاحدودی از درد و رنج مردم لبنان را جبران کند.
وی ادامه داد :برخی کشورها به دنبال وقوع حادثه تلخ در بندر بیروت ابراز
همدردی فرصت طلبانهای با این کشور داشتند اما ایران صادقانه آماده کمک
به این کشور برای بازسازی بندر حادثه دیده است.
ایران در زمان مقتضی پاسخ تهدید جنگنده آمریکا را خواهد داد
موسوی با اشاره به مزاحمت جنگنده آمریکا به هواپیمای ایران این اقدام
آمریکا را راهزنی هوایی توصیف کرد و تصریح کرد :در وزارت امور خارجه با
تشکیل تیمی اقدامات برای شکایت اولیه علیه آمریکا انجام شده است چرا که
ان حرکت تروریستی آمریکا و تهدید شدن جان مسافران ایرانی نقض عینی
حقوق بینالمللی بود و ایران در زمان مقتضی پاسخ این تهدید را خواهد داد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی در سیاست خارجی تقویت روابط

بین کشوره ها بخصوص کشورهای همسایه است ،ضمن اشاره به اینکه به
زودی به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان خواهد بود ،افزود :طی
سفرهایی که به استانهای مرزی همجوار جمهوری آذربایجان داشتم ظرفیتها
و موانع مربوطه را شناسایی کردم که معتقدم می توان با رفع موانع و توجه به
استعدادها و ظرفیتهای موجود در استانهای مرزی روابط بین ایران و جمهوری
آذربایجان را گسترش و تعمیق داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :مقامات دو کشور برای تعمیق روابط
در حوزه های مختلف آماده هستند که با بررسی ساختار و بستر های موجود
می توان نقشه راهی برای گسترش هر چه بیشتر روابط فی مابین دو کشور
طراحی و اجرا کرد.
وی با اشاره به شیوع کرونا و بسته شدن مرزها یکی از عمده نگرانی ها را
مسئله صادرات و واردات و تسهیل در امور تجاری اقتصادی عنوان کرد و
تصریح کرد :بستن مرزها از سوی کشورها به منظور جلوگیری از شیوع بیماری
و حفظ سالمت مردم هر کشور ،امری طبیعی است و در این راستا مقامات
کشور رایزنیهای الزم را انجام دادند که طی چند مرحله مرزها باز و بسته
شدند که به جد پیگیر موضوع بسته بودن مرزها هستیم.
هجمههای تبلیغاتی سوء دشمن نتوانسته تاثیری بر ملت ایران داشته باشد

موسوی آمریکا در طول ادوار گذشته دشمنی خود را با روشهای مختلف
علیه ایران نشان داده است و امروزه نیز با توجه به گسترش تکنولوژی با ابزار و
متدهای مختلف و صدور امواجی با برجسته نشان دادن شکافها و مشکالت
کشور سعی در اثرگذاری بر روی ملت ایران دارد اما هربار با هوشیاری ملت
مواجه شده و نتوانسته به اهداف شوم خود برای فریب مردم دست یابد.
وی با تاکید بر اینکه امروزه درحوزه های چند جانبه از جمله اقتصادی،
روانی و تبلیغاتی در جنگ با آمریکا هستیم ،تصریح کرد :خوشبختانه سواد
رسانهای و سطح آگاهی مردم ایران افزایش یافته و این هجمه تبلیغاتی از
سوی رسانههای وابسته به آمریکا و فشار های وارده به نتیجه مطلوب نرسیده
است.
کره جنوبی به بهانه واهی منابع ایران را بلوکه کرده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی
با تاکید بر اینکه بهانه کره جنوبی برای ضبط اموال ایران واهی و پشتوانه
قانونی ندارد ،افزود :روابط کشورها با آمریکا نباید مانعی برای رسیدن ملت
ایران به حقوق خود شود که در راستای اموال بلوکه شده در کره نیز اقدامات و
مذاکراتی در سطوح وزارت و بانک مرکزی انجام شده که از همه راههای قانونی
برای استیفای حقوق ملت ایران استفاده خواهد شد.

اروپا به تعهدات خود درخصوص برجام عمل نکرد
وی به موضوع برجام اشاره کرد و از عدم اجرای تعهدات کشورهای اروپایی
که با وجود قول و بیانیه مشترک نتوانستند در برابر فشار آمریکا مقاومت کنند
و به تعهدات خود عمل کنند گله کرد و تصریح کرد :ایران در  ۵گام به تکالیف
خود عمل کرد و همچنان به تعهدات خود پابرجاست و با بازگشت طرفهای
مقابل و عمل به تعهداتشان میتوان گامهای بعدی را ادامه داد.

