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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 المللی ]روزنامه:[ ایران تایمز بین

 ۰۵۳۱ماه  ، جمعه شانزدهم بهمن۳۵۵سال یازدهم، شماره  -٢صفحه  

 

 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در نیویورک اعالم کرد:

 

 احتمال برقراری روابط سیاسی با آمریکا وجود ندارد

 

اکبر والیتی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا مسافرت کرده است، با وزیر خارجه سوریه  علی

 و معاون وزارت خارجه کوبا در نیویورک گفتگو نمود.

 

 اکبر والیتی، رد امکان تجدید روابط با امریکا علی

 

سرویس خبری ایران تایمز: وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی که دوشنبه گذشته )اول فوریه( برای  -واشنگتن

شرکت در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد اعالم کرد که احتمال برقراری مجدد روابط سیاسی 

ا هیچ مقام آمریکایی مذاکره نخواهد میان امریکا و ایران وجود ندارد و تأکید کرد که طی اقامت خود در نیویورک ب

 کرد. وی با وزیر خارجه سوریه و همچنین یک مقام وزارت خارجه کوبا دیدار و گفتگو کرد.

ای که در نیویورک با خبرگزاری جمهوری  اکبر والیتی، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در مصاحبه علی

ایی مالقات نکرده است و نخواهد کرد. و ضمن اشاره به آنچه اسالمی )پارس سابق( انجام داد گفت با مقامات آمریک

تعبیر کرد و همچنین با ذکر ادعای جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه « ساله امریکا درامورداخلی ایران ٢۳مداخله »

رار احتمال اینکه روابط میان دو کشور مجدداً برق»امریکا مفاد قرارداد آزادی گروگانها را نقض کرده است گفت: 

 «...شود، وجود ندارد

« خرابکاری و اقدام ضدانقالبی»که آنچه  بینی کرد تا هنگامی ...وزیر خارجه در بخش دیگری از مصاحبه خود پیش

به اعدام مخالفان خود ادامه « واکنش علیه ضدانقالب»نامید در ایران ادامه پیدا کند، رژیم جمهوری اسالمی برای 

شرکت « در توطئه برای سرنگون ساختن رژیم»اند،  شده یانی که در ایران اعدامدهد. وزیر خارجه گفت بهائ می

 شان نبوده است.... اند و اعدام آنها به سبب عقاید مذهبی داشته

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


