
رد درخواست انگلیس از سوی سیا 
دولت انگلیس سال ۲۰۱۸ خواستار کمک سازمان 
اطالعات مرک��زی آمریکا در خصوص نقش ادعایی 
روس��یه در مسموم کردن یک جاس��وس دوجانبه 
ش��د، اما سیا با پیش کش��یدن موضوع ایران گفت 

دلیلی برای کمک به لندن نمی بیند.
روزنام��ه نیویورک تایمز در گزارش��ی مدعی ش��ده 
س��ازمان اطالع��ات مرک��زی آمریکا س��ال ۲۰۱۸ 
درخواس��ت لندن ب��رای کمک در ی��ک پرونده را 
به بهانه عدم همکاری این کش��ور با واش��نگتن در 

خصوص ایران را رد کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل با عنوان 
حقایق نامطلوب« به بررس��ی جدال دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا با دس��تگاه های اطالعاتی این 
کشور پرداخته است. بخش زیادی از این گزارش به 
فشار ترامپ بر دستگاه های اطالعاتی برای منصرف 
کردن آنها از ارائه گزارش های منفی درباره روسیه 
به خص��وص درباره نق��ش ادعایی این کش��ور در 
پی��روزی او در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۶ 

اختصاص دارد.
یک مقام س��ابق دولت ترامپ که خواس��ته نامش 
فاش نش��ود به نیویورک تایمز گفت: »اصاًل نمی شد 
آدم حرف��ی درب��اره روس��یه و انتخاب��ات بزن��د و 
رئیس جمهور فکر نکند که شما دارید پیروزی او در 
انتخابات را زیر سئوال می برید؛ در کاخ سفید همه 
این را می دانستند و بنابراین کسی در این خصوص 

با او صحبت نمی کرد. صداوسیما

اخبار

مسئله مخالفت با فعالیت های 
هسته ای ایران تنها یک بهانه است

کارشناس مسائل هسته ای گفت: مسئله مخالفت با 
فعالیت های هس��ته ای تهران تنها یک بهانه است و 
آنها اساس��ا موافق نیستند که ایران در حوزه نانو و 

بیوتکنولوژی قدمی بردارند.
ابوالفضل ظهره وند، درباره اهمیت انرژی هسته ای، 
گف��ت: مقام معظم رهبری اخیرا در مورد توافقنامه 
برج��ام صحبت کردن��د و فرمودند کش��ورمان ۱۸ 
میلیارد دالر در زمینه از دست دادن ذخایر اورانیوم 
خسارت داده است، همچنین با توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری دنیایی که امروز در آن به س��ر 
می بریم مملو از تغیی��رات اجتماعی و تکنولوژیک 
اس��ت. او افزود: همه کشور ها با سرعت شتابانی به 
س��مت دس��تیابی به لبه های علم می رسند و سعی 
می کنند در این تغییراتی که اتفاق می افتد، بتوانند 

سهم و نقشی داشته باشند.
ظهره وند با اش��اره ب��ه ارتباط مس��تقیم اقتصاد با 
پیش��رفت های علمی، گفت: مس��ئله این است که 
همه کش��ور ها درصدد این هس��تند ک��ه با حداقل 
س��رمایه گذاری ه��ا، حداکث��ر نتایج را به دس��ت 
بیاورند، همچنین در دنیای امروز س��طح مطالبات 
و ن��وع رفت��ار مصرفی دائم در حال تغییر اس��ت و 
ای��ن تغییرات از متن و بط��ن تغییرات تکنولوژیک 
به دس��ت می آید. عضو س��ابق تی��م مذاکره کننده 
هسته ای کش��ورمان با بیان اینکه منابع جهان روز 
به روز محدود تر می ش��ود و کاهش می یابد، گفت: 
مس��ئله بازیاف��ت و صرفه جویی در انرژی بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت، به نس��بت اینکه منابع انرژی 
کمتر می ش��ود قیمت دسترسی به آنها هم افزایش 
پیدا می کند و باید این موضوع را با پیش��رفت های 

تکنولوژیک و تغییرات علمی جبران کنیم.
این کارش��ناس مسائل هسته ای تاکید کرد: سرعت 
و پیش��رفت اهمیت زیادی دارد ک��ه دنیا در حال 
کار بر روی آن اس��ت، همچنین انرژی هس��ته ای 
در موضوع دسترس��ی به هوش مصنوعی و فضا هم 
اهمی��ت دارد، در اینجا حوزه ه��ای مختلف علم در 
هر موضوعی مش��ارکت خواهد داش��ت، به عنوان 
مثال تکنولوژی هس��ته ای در کش��اورزی، پزشکی، 

بیوتکنولوژی و بیوشیمی مورد استفاده است.
ظهره ون��د تصریح ک��رد: امارت و عربس��تان که در 
حوزه علوم سهم و نقشی ندارند، اکنون وارد مسئله 
تکنولوژی هس��ته ای ش��دند، در واقع در مس��ئله 
اس��تفاده از باتری های هس��ته ای هم باید گفت که 
بس��یاری از زیر دریایی ها با س��وخت هسته ای کار 
کنن��د و می توانن��د چند ماه زیر آب باش��ند بدون 
اینکه نیاز به انرژی داش��ته باشند. عضو سابق تیم 
مذاکره کننده هسته ای کشورمان ادامه داد: مسئله 
انرژی هس��ته ای در هوا، فضا، سوخت ها و پیله های 
هس��ته ای هم مورد اس��تفاده قرار خواهند گرفت، 
بنابراین الزم اس��ت که در شروع این کار ما  آن را 

در اختیار داشته باشیم. تسنیم 

از نگاه دیگران 

گزارش

هدی دهقان بذرافشان-درحالی چند روزی است از انفجار 
تل��خ بیروت می گذرد که ناظران سیاس��ی بر این باورند با 
توجه به رویکرد مغرضانه رژیم اس��رائیل، غرب و س��عودی 
علیه حزب اهلل لبنان و احتمال هرگونه فرافکنی و س��ناریو 
برای لبنان پیش��نهاد رایزنی ایران با روسیه و چین درباره 
لبنان و مقابله با هرگون��ه خطرات احتمالی و برنامه ریزی 

برای خنثی کردن آنها باید در دستور کار قرار گیرد.
بعد از این انفجار در چند روز گذش��ته ش��هرهای لبنان به 
ویژه بیروت ش��اهد حوادث آشوب طلبانه ای است که هدف 
اصلی و اساس��ی عامالن آن ایج��اد هرج و مرج و ناامنی در 
این کشور است. در جریان این حوادث، آشوبگران به نهادها 
و مؤسس��ات دولتی یورش برده و دست به غارت آنها زدند. 
در این میان، وزارتخانه های خارجه، اقتصاد و محیط زیست 
هدف یورش آشوبگران قرار گرفتند؛ کما اینکه بانک مرکزی 

لبنان نیز توسط آشوب طلبان مورد حمله قرار گرفت.
آنطور که مهر نوشته؛ نکته قابل تأمل در این زمینه حمایت 
ایاالت متحده آمریکا از اقدامات خشونت آمیز آشوب طلبان 
در لبنان بود. در همین ارتباط، س��فارت آمریکا در بیروت 
با صدور بیانی��ه ای مداخله جویانه ادعا کرد: ما از حق ملت 
لبنان در اعتراضات مس��المت آمیز حمایت می کنیم و همه 
طرف های ذیربط را به اجتناب از خشونت تشویق می کنیم. 
س��فارت آمریکا در این بیانیه مدعی شده است: ملت لبنان 
رنج زی��ادی برده اند و الی��ق رهبرانی هس��تند که صدای 

شفافیت خواهی را می شنود.
آمری��کا در حالی از آش��وب طلبی ها در لبنان حمایت کرد 
که کوچک ترین نش��انه ای از رویکرد مسالمت آمیز در آن ها 
دی��ده نش��داین بیانی��ه مداخله جویانه و تأم��ل برانگیز در 
خصوص حوادث اخیر لبنان در حالی صادر ش��د که ش��ب 
گذشته کوچک ترین نشانه ای از اعتراضات مسالمت آمیز در 
خیابان های بیروت مشاهده نشد و عناصر آشوبگر با توسل 

به اقدامات خش��ونت آمیز، ساختمان های وزارتخانه ها و نیز 
نهادها و مؤسس��ات دولت��ی را یکی پس از دیگری به آتش 
کش��یده و محتویات آنها را چپ��اول کردند. تصاویر متعدد 
از آتش س��وزی ها در ساختمان های دولتِی واقع در بیروت 

خود به تنهایی گواه بر این مدعا است.
ع��الوه بر نقش آفرین��ِی منفی آمریکا در ح��وادث بیروت، 
نقش فرانس��ه نیز در ای��ن حوادث به چش��م می خوَرد. به 
عبارت بهتر، رد پ��ای پاریس در حوادث لبنان حتی پیش 
از وق��وع انفج��ار مهیب بیروت دیده ش��د؛ یعنی زمانی که 
»ناصیف حتی« وزیر خارجه س��ابق لبنان تحت فشارهای 
خارجی به ویژه از س��وی فرانسوی ها از ِسَمت خود استعفا 
داد. پ��س از انفج��ار بیروت نیز »امانوئ��ل ماکرون« رئیس 
جمهور فرانسه بالفاصله به لبنان سفر کرد و در جمِع مردم 
این کش��ور س��خنان مداخله جویانه ای را مطرح ساخت تا 
ابهامات پیرامون نقش پاریس در حوادث اخیر لبنان بیش 

از پیش افزایش یابد.
نکت��ه ای که در خصوص حوادث اخی��ر بیروت بیش از هر 
چیز دیگری توجهات را به س��مت خود جلب می کند، این 
است که این حوادث درست یک روز پس از سخنرانی مهم 
»س��ید حس��ن نصراهلل« دبیرکل ح��زب اهلل لبنان به وقوع 
پیوس��ت. دبی��رکل حزب اهلل در جریان این س��خنرانی که 
تنها به فاجعه بزرگ بندر بیروت اختصاص داش��ت بر لزوم 
شناسایی و محاکمه هرچه سریع تر عامالن وقوع انفجار در 

این بندر تأکید کرد.
دکتر س��یدرضا صدراحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی در همین زمینه  گفت: پس از وقوع انفجار سهمگین 
بیروت و حضور مکرون به عنوان نماینده استعمار پیر غرب 
آسیا که تصور می کند هنوز هم بین مردم و سیاستمداران 
لبن��ان نفوذ دارد و بالفاصله پس از خروج وی اغتشاش��ات 
در این کش��ور مجدد پس از گذش��ت چند ماه اوج گرفت 

س��ناریوهایی مطرح ش��د که توسط اندیش��کده ها و مراکز 
غربی-عبری که با پول مرتجعین منطقه حنجره ها را اداره 
می کند مس��ائلی مطرح ش��د که علی رغم اینکه با ظواهر 
لبن��ان همخوانی دارد اما با واقعی��ت های میدانی کمترین 

همخوانی را دارد.
وی اف��زود: با محوریت س��رنگونی دولت کنونی در لبنان و 
تضعیف مقاومت اس��المی و حضور بیشتر غرب گرایان در 

سیاست های این کشور همراه است دیده می شود. 
صدرالحس��ینی بیان داش��ت: اولین س��ناریو سقوط دولت 
کنون��ی لبنان آق��ای دیاب می باش��د که وی ازپاکدس��ت 
ترین نخس��ت وزیرانی اس��ت که لبنان به خود دیده است؛ 
دومین س��ناریو حمله نظامی ارتش��ی موه��وم با محوریت 
عربس��تان است و سومین سناریو حمله قریب الوقوع ارتش 

صهیونیستی به مواضع حزب اهلل لبنان. 
این استاد دانشگاه بیان داشت: دالیل رفع سناریوهای فوق؛ 
یک اینکه دولت از حمایت مربع رییس جمهور، بخش��ی از 
پارلمان جمعیت کثیری از مردم و مقاومت اس��المی لبنان 
برخوردار اس��ت و به دلیل اینکه نقش خطیر خویش را در 
شرایط کنونی کامال درک می نماید احتمال استعفا و زمین 

گذاشتن کار بسیار ضعیف است. 
آنطور که صدرالحس��ینی مطرح کرد؛ دوم تش��کیل ارتش 
ائتالفی با رهبریت س��عودی تجربه ای شکس��ت خورده در 
مقابل ملت یمن و انصاراهلل است و قطعا با توجه به نزدیکی 
فاصل��ه جغرافیایی لبنان و رژیم صهیونیس��تی و باال بودن 

احتمال آس��یب جدی به این رژیم توسط مقاومت اسالمی 
کامال مردود است. 

این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی اشاره کرد:  سوم 
ش��رایط داخلی رژیم صهیونیستی و بهم ریختگی از ارتش 
این کش��ور و تظاهرات شبانه مردم س��رزمین های اشغالی 
در طول ماه های اخیر و ش��کنندگی بی سابقه دولت رژیم 
صهیونیستی بسیار بسیار ضعیف ضعیف بوده اما در مقابل 
آمادگی های کامل نیروهای مقاومت برای مقابله با تجاوزات 
احتمالی رژیم صهیونیستی این احتمال را نیز بسیار ضعیف 

و غیر قابل اجرا می نماید. 
وی با اشاره به اینکه اما احتمال نزدیک به واقعیت در لبنان 
این اس��ت که مربع یاد ش��ده در باال یعنی انسجام دولت، 
رییس جمهور، مقاومت اس��المی و بخش موثر پارلمان در 
لبنان و عبور از این بحران با کمک تعدادی از کش��ورهای 
دوس��ت و همکاری و همراهی دو کش��ور موث��ر نظام بین 
الملل روس��یه و چین که زمینه های همکاری آنان در عرب 
آس��یا می تواند از کانال لبنان عبور کند به عنوان مهمترین 
فرضیه مطرح بوده خاطرنش��ان کرد: همه این عوامل اخیر 
در کن��ار مواضع مقامات موثر درجمهوری اس��المیی ایران 
می تواند ما را به این احتمال برساند که یک بار دیگر لبنان 
با اس��تفاده از انباش��ت تجربیات خوی��ش، اعتماد مردم به 
رهبر مقاومت لبنان و عوامل ژئوپولوتیک این کشور از این 
بحران به س��المت عبور نماید و عروس خاورمیانه همچنان 

عروس بماند. 
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ارزیابی کارشناس مسائل سیاست خارجی از آینده لبنان: 

عروس خاورمیانه همچنان 
عروس می ماند

ابراز نگرانی دوباره آمریکا از سند راهبردی ایران و چین
مای��ک پامپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با اتهام زنی علیه ایران و چین، 
مدعی خطرناک بودن همکاری های این دو کشور برای منطقه غرب آسیا 
شد. توییتر وزارت خارجه آمریکا به نقل از وزیر خارجه این کشور نوشت: 
ورود چین به ایران باعث بی ثباتی خاورمیانه می ش��ود. پامپئو در ادامه با 

مطرح کردن ادعای همیشگی حمایت ایران از تروریسم، ادعا کرد دسترسی 
تهران به سیس��تم های تسلیحاتی، تجارت و پول که از سوی حزب کمونیست 

چین در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، این خطر را برای منطقه تشدید می کند. 
توییت��ر وزارت خارج��ه آمریکا همچنین در توییتی دیگر ب��ه اتهام زنی علیه حزب 
کمونیس��ت چین پرداخت و مدعی شد در همه جای دنیا تهدید حزب کمونیست 
چین در حال آشکار شدن است و کشورهایی که در این خصوص هم فکر هستند در 

حال کنار هم قرار گرفتن برای عقب راندن این تهدید هستند. فارس

واشنگتن با سالح تحریم، سالمت ایرانیان را نشانه رفته است
خبرنگار ش��بکه خبری تله سینکو اسپانیا ضمن اشاره به نقش غیرقابل 
انکار رس��انه ها در کمک به مهار ش��یوع کرونا از طریق آگاه بخش��ی به 
جامعه، از فشار حداکثری و تحریم های آمریکا علیه مردم ایران از جمله 

تحریم دارو و تجهیزات الزم برای مقابله با شیوع کرونا انتقاد کرد.  
خاوی��ر زابالزا گف��ت: تحریم هایی که با انگیزه سیاس��ی بر مردمی ضربه 

می زند که هیچ ارتباط مس��تقیمی با سیاس��ت ندارند. وی همچنین گفت: 
اعتقاد دارم سالمت مردم از جمله مردم ایران هرگز نباید به عنوان ابزاری برای 
دسترسی به امیال و اغراض سیاسی دولت ترامپ از امیال سیاسی آمریکا مهم تر 
است و این فرصتی برای خبرنگاران ایرانی ست تا نشان دهند که رفاه و سالمت 
مردم جامعه بر سیاس��ت خارجی ارجحیت دارد. زابالزا گفت: شرایط خبرنگاران 

خاورمیانه متفاوت از خبرنگاران کشورهایی مثل اسپانیا است.  ایرنا 

انتصاب آبرامز بیانگر آشفتگی در سیاست خارجی ترامپ
س��فیر جمهوری اسالمی در ونزوئال درباره انتصاب آبرامز گفت: انتصاب 
یک مامور شکس��ت خورده به یک ماموریت غیرممکن و اعمال فش��ار 
حداکثری به ایران، بیانگر آش��فتگی و س��ردرگمی در سیاست خارجی 
ترامپ تروریس��ت و شکست خورده است. حجت اهلل سلطانی در توئیتی 

درب��اره کناره گیری برای��ان هوک نماینده ویژه آمری��کا در امور ایران و 
انتص��اب آبرامز نماین��ده آمریکا در امور ونزوئال به جای او نوش��ت: انتصاب 

یک مامور شکس��ت خورده، الی��وت آبرامز، به یک ماموری��ت غیرممکن و اعمال 
فش��ار حداکثری به ایران، بیانگر آشفتگی و سردرگمی در سیاست خارجی ترامپ 
تروریست و شکست خورده است. برایان هوک نماینده دولت آمریکا در امور ایران 
اخیرا از سمت خود استعفا داد. او در مصاحبه ای با یک روزنامه آمریکایی گفت که 

قصد دارد از سمتش استعفا کند.  فارس 

اکنون نزدیک به ۳ سال از خرید نفت کره جنوبی از ایران 
می گذرد، اما آن ها همچنان در پرداخت طلب تهران امروز 

و فردا می کنند.
اکنون بیش از دو س��ال اس��ت که کره ای ها بابت نفتی که 
از ایران خریداری کردند، بدهکارند و بیشترین منابِع مالی 
بلوکه ش��ده تهران در خارج از کش��ور را در اختیار دارند، 
این در حالی س��ت که سئول هربار تنها به حرف های بدون 

عمل بسنده می کند.
آذر م��اه س��ال ۹۷ بود که پس از دی��دار مقامات ُکره ای با 
مقامات ایرانی، قرار ش��د، سئول به جای پرداخت پول، به 

ایران کاال دهد که همین را هم انجام نداد.
حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره مبلغ بدهی کره جنوبی 
به ایران، گفت که این طلب ۸ و نیم میلیارد دالر است که 
کره جنوبی حدود ۳ س��ال پیش بع��د از خریداری نفت از 

ایران آن را تاکنون پرداخت نکرده است.
او همچنی��ن می گوی��د، پیرام��ون گرفتن طل��ب ایران از 
کره جنوبی بحث های مختلفی ش��ده اس��ت، در این راستا 
دس��تگاه دیپلماس��ی ما به س��ئول اعالم کرد که اگر بحث 
تحریم ها مان��ع پرداخت بدهی های شماس��ت، حداقل در 
خص��وص لوازم بهداش��تی و غذایی ک��ه در ذیل تحریم ها 
نیست بدهی های خود را به ایران پرداخت کنید، البته کره 
جنوبی قبول کرد و چندین جلسه با سفیر این کشور دیدار 
داشتیم، اما در عمل هنوز اقدامی برای پرداخت بدهی های 

ایران انجام نشده است.
رئیس اتاق ایران و کره جنوبی می گوید که اخیرا با س��فیر 
کره جنوبی صحبتی داش��تیم؛ آن ها می گویند که با وزارت 
بهداش��ت و بانک مرکزی ایران ب��رای پرداخت بدهی های 
خود مش��کل دارن��د، به همین منظور قرار بر این ش��د که 
حداقل ۵۰ میلیون دالر به ایران پرداخت ش��ود، اما از این 
مبلغ تنها ۲ و نیم میلیون دالر پرداخت ش��د، سپس گفته 
ش��د که کاالی بهداشتی به ایران تزریق می کنند که البته 

آن هم عملیاتی نشده است.
تنهایی در ادامه می گوید که از مبلغ ۸ میلیارد دالر بدهی 
ک��ره جنوبی حتی ۵۰ میلیون دالر ه��م به ایران پرداخت 
نش��د و تنها مبلغی ح��دود ۳ میلیون دالر پرداخته ش��د. 
هنگامی که کش��ورمان برای گرفتن طلب خود از س��ئول 

دقیق تر شد، س��ئول اعالم کرد که یک سری از اقالم خود 
را بنا بر تایید بخش وزارت بهداش��ت این کش��ور به ایران 
می فرس��تد که البته تعدادی اقالم پزشکی به ایران ارسال 
ش��د که قرار بود این اقالم پیش از س��ال ۱۳۹۹ و در آغاز 
شیوع بیماری کرونا به ایران ارسال شود، این موضوع نشان 
داد که سئول در مرحله حرف و عمل تنها ادعا می کند که 
عالق��ه به کار با ایران دارند، اما در عمل کار اجرایی خاصی 

صورت نگرفته است.
در ادام��ه وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان، یوجانگ هیان، 
سفیر کره جنوبی در ایران را احضار کرده و درباره معوقات 

پرداختی سئول در ازای خرید نفت اعتراض کرده است.
»س��ید عباس موس��وی«، س��خنگوی وزارت امور خارجه 
هم در واکنش به اقالم فرس��تاده ش��ده از سوی سئول به 
جمل��ه »زحمت کش��یده اند« بس��نده ک��رد و گفت که ما 
چیزی حدود دو س��ال با کره جنوبی مذاکره داشتیم، ولی 
کره ای ه��ا در این زمینه ب��ه آمریکایی ها گوش می دهند و 
برای پرداخت بدهی شان منتظر پاسخ مثبت آمریکا بودند. 
موسوی همچنین گفت که به صراحت به کره جنوبی اعالم 

کردیم که بهانه کره جنوبی قابل قبول نیست.
تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی با اشاره به وابستگی 
س��ئول به واش��نگتن در تصمیم گیری ه��ا، گفت که کره 
جنوب��ی در عی��ن حال که ب��ه آمریکا وابس��تگی دارد، اما 
س��عی کرد خود را از تحریم های این کش��ور معاف کند و 
تقریبا حدود چند س��ال پیش که موج دیگری از تحریم ها 
بر کش��ور ها اعمال ش��د، کره یکی از کش��ور های معاف در 
تحریم های آمریکا ش��د، در این ش��رایط حج��م خوبی از 
تبادالت ش��رکت های صنعتی و پتروشیمی با کره داشتیم 
و هنگام��ی که تحریم بودیم ک��ره معافیت گرفت، بنابراین 
ما تصور می کردیم در دور جدید تحریم های اعمالی ایاالت 

متحده باز هم کره می تواند معافیت بگیرد.
او همچنی��ن گفت ک��ه علی رغم چانه زنی های س��ئول با 
واش��نگتن، کره نتوانس��ت موفق ش��ود و آمریکا در اعمال 
تحریم های جدید خود بسیار سخت گرفت؛ اکنون کره پول 
نفت��ی که پیش از دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران 
ب��ه کره صادر ش��د را نمی دهند و دلی��ل آن را تحریم های 

ایاالت متحده می دانند.
اواخر خردادماه بود که حجت االس��الم والمسلمین حسن 

روحان��ی در گفت وگوی تلفنی با همت��ی رئیس کل بانک 
مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود سازی منابع بانک مرکزی 
ایران توس��ط کره جنوبی که با تبعیت از سیاست های ضد 
انس��انی دولت آمریکا و در چارچوب فشار حداکثری آن ها 
به ملت ایران انجام ش��ده است، به رئیس کل بانک مرکزی 
دس��تور داد با هم��کاری وزارت امور خارج��ه موضوع را از 
طریق سیاس��ی دوجانبه و مسیر حقوقی و نهاد های مالی و 

مجامع بین المللی مورد پیگیری قرار دهد.
رئیس جمهور همچنی��ن گفت که ممانعت کره جنوبی در 
اس��تفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کاال های 
اساسی، دارو و اقالم انسان دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست 
و انتظ��ار داری��م دولت ک��ره جنوبی هرچه س��ریعتر این 

محدودیت را برطرف کند.
انتظاری س��فیر پیش��ین ایران در کره جنوبی به باش��گاه 
خبرنگاران جوان گفت:  پولی که در کره بلوکه ش��ده است 
پول مردم ایران اس��ت، پولی که اکنون مردم و کش��ور به 
شدت به آن نیاز دارند، بنابراین ما در این زمینه می توانیم 
از دیپلماس��ی عمومی قوی و کنترل شده ای استفاده کنیم 
تا این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل ش��وند و کره ای ها 

مجبور شوند به اجرای این مطالبه تن دهند.
او اف��زود: کره ای ها میلیارد ها دالر از نفتی که از س��وی ما 
به این کش��ور صادر شد، سود بردند و صنایع خود را رشد 
دادن��د، لذا کره جنوبی باید پول نفت ما را با بهره و ضرر و 

زیان به ایران پرداخت کند.
انتظ��اری ادامه داد: با یک دیپلماس��ی رواب��ط دوجانبه در 
پروس��ه زمانی یک ساله مسئوالن کشورمان با کره جنوبی 
صحبت کنند و چند راهکار ارائه دهند، اگر کره جنوبی به 
هر دلیلی می خواهد به جای پول به ما کاال دهد باید کاالی 
با کیفیت دهد و در کنار آن دیپلماس��ی بین المللی شکل 
گیرد، مس��ئوالن در مجامع بین المللی به دبیرکل سازمان 
ملل بنویس��ند تا کره ای ها هرچ��ه زودتر بدهی خود را به 

ما پرداخت کنند.
س��فیر پیش��ین ایران در کره جنوبی تصریح کرد: اگر این 
قضیه برعکس اگر بود و ما از کره جنوبی چیزی خریداری 
کرده بودیم و پول آن را نمی دادیم، آن ها صبر نمی کردند، 

لذا ما هم تعارف نداریم و از حق خود نمی گذریم.
ای��ن دیپلمات پیش��ین کش��ورمان گفت: دادس��تان کل 
کش��ور باید به عنوان مدعی العموم ش��کایتی را علیه کره 
جنوب��ی تنظیم کند و قوه قضائی��ه در این عرصه به کمک 
وزارت خارجه و دیگر دس��تگاه های مسئول بیاید، البته ما 
می توانیم این موضوع را از طریق دیپلماس��ی بین المللی از 

جمله طرح ش��کایت در سازمان ها و مجامع بین المللی نیز 
به پیش ببریم.

کارشناس��ان معتقدند که کره جنوبی یکی از کش��ور های 
تحت فرمان آمریکاست که سیاس��ت های کشور مستقیما 
با سیاس��ت های واش��نگتن ارتباط دارد، لذا س��ئول بعد از 
مدت ها هم��کاری و تبادل اقتصادی و خرید نفت از تهران 
به تحریک واش��نگتن پول های ایران که در بانک های کره 
جنوبی قرار داشت، به بهانه اینکه واشنگتن، تهران را تحریم 
کرده اس��ت از پرداخت بدهی های خود خودداری می کند 
و این مسئله با قوانین بین المللی کامال مغایرت دارد؛ کره 
جنوب��ی باید بدهی های خود و جریم��ه تاخیر در پرداخت 
بدهی ه��ا را به ایران پرداخت کند در غیر این صورت ایران 
باید از همه س��ازوکار های قانونی علی��ه دولت کره جنوبی 

طرح دعوا کند.
حال روز ها و ماه ها می گذرند و بیش از دو س��ال اس��ت که 
بدهی کره ب��ه ایران همچنان پابرجاس��ت و ثابت کرد که 
نمی تواند خارج از سیاس��ت های آمریکا تصمیم مس��تقلی 
اتخاذ کند، به گفته کارشناس��ان اکنون س��ئول از س��وی 
افکار عمومی محکوم اس��ت، زیرا به تعهدات خود در قبال 
ایران عمل نک��رد، در پرداخت بدهی های خود به ما تاخیر 
می کند و حتی در اقدامی مضحک درخواس��ت کرده ایران 
برای نگهداری وجوه خود در کره جنوبی به این کشور پول 

پرداخت کند.
آنچه که در رابطه با پول بلوکه ش��ده مطرح می ش��ود که 
پیش از این برخی کش��ورها نامشان وجود داشت اما امروز 
به ط��ور خاص به کره جنوبی مربوط اس��ت، ارز حاصل از 
صادرات نفت به این کش��ور است. طبق قانون وقتی ما در 

ایران نفت می فروشیم
پول حاصل از آن باید مستقیما به حساب خزانه دولت واریز 
ش��ود و وقتی دولت تحریم شده و بانک های بین المللی با 

آن کار نمی کنند، امکان انتقال پول وجود ندارد
پس از آغاز دور جدید تحریم های ترامپ، اقتصاد ما تحریم 
ش��د اما برای چند م��اه اجازه صادرات نفت ب��ه تعدادی از 
کشورها از جمله کره جنوبی را داشتیم. این کشور از ما نفت 
گرفته اما می گوید ب��ه دلیل تحریم های آمریکا نه می تواند 
پول آن را به حس��اب ایران بریزد و نه امکان آن را دارد که 
به ما کاال بدهد. گفتنی است، جمهوری اسالمی ایران همه 
ت��الش خود را می کند تا بتواند حق��وق ملت ایران را ازک 
ره جنوب��ی پس بگیرد و در ای��ن راه تمام تالش خود را به 
کار  بسته است. دو سال است کره جنوبی پول ملت ایران را 

بلوکه کرده و پس نمی دهد. باشگاه خبرنگاران 

   ماجرای بدهی کره جنوبی و امروز و فردای سئول 

در پرداخت آن


