
بازگشت دومین گروه از دانشجویان ایرانی 
از ایتالیا 

دومین گروه از دانشجویان ایرانی در ایتالیا که قرار 
بود روز جمعه ۲۹ فروردین ماه به تهران بازگردند، 
ول��ی به خاطر لغو پ��رواز روز جمع��ه در پی رفتار 
برخی از مس��افران پرواز قبلی موفق به بازگشت به 

کشور نشده بودند، دیروز به تهران بازگشتند.
در همی��ن خصوص نیز معصومه اصغرزاده مدیرکل 
روابط عمومی ایران ایر شب گذشته به فارس گفته 
بود که با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت، پرواز 
ته��ران - رم - تهران انجام و این پرواز در س��اعت 
۱۹، بدون مسافر، فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( 
را به مقصد ش��هر رم ترک کرد و در ساعت ۲۳ به 
وقت محلی ف��رودگاه رم را به مقصد تهران ترک و 
در س��اعت ۶:۲۵ دقیقه بامداد یکشنبه در فرودگاه 
حضرت امام خمینی )ره( به زمین خواهد نشست.

در ای��ن پ��رواز، یک تیم پزش��کی اعزام��ی وزارت 
بهداش��ت ای��ران نیز حضور داش��ت که مس��ئول 
غربالگری و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 

مسافران بود.  فارس 

دیدار ظریف با بشار اسد 
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان اعالم کرد 
محمد جواد ظریف امروز عازم دمش��ق می شود و با 
مقامات ارشد سوریه از جمله رئیس جمهور و وزیر 

خارجه این کشور دیدار می کند.
سید عباس موسوی درباره برنامه سفر وزیر خارجه 
کش��ورمان گفت: ظریف در این س��فر یک روزه با 
آقای بشار اس��د رئیس جمهور و آقای ولید المعلم 
وزیر امور خارجه سوریه دیدار و در خصوص روابط 
دو جانبه، تحوالت منطقه ای و نیز آخرین تحوالت 
سیاس��ی و میدانی مبارزه س��وریه علیه تروریس��م 

تسنیم  گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

همه کوشش ها باید متوجه رفع تحریم های 
ایران باشد

نماین��ده پارلمان ع��راق از فراکس��یون جنبش اراده 
)حن��ان الفتالوی( تاکید کرد که ب��ا توجه به تهدید 
شیوع ویروس کرونا علیه ملت های جهان، باید در این 
برهه همه تالش ها متوجه رفع تحریم های جمهوری 
اسالمی ایران باش��د.  حسین عرب افزود که ویروس 
کرونا تهدیدی برای همه ملت های جهان اس��ت، اما 
این تهدید علیه ملت ایران به دلیل وجود تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه این کشور، مضاعف بوده و ضروری 

است همه تالش متوجه رفع این تحریم ها شود.
وی تاکی��د کرد که ملت عراق با توجه به تجربه تلخ 
محاصره اقتصادی ۱۳ ساله آمریکا با هرگونه محاصره 
اقتصادی علیه ملت ها به ویژه ملت ایران مخالف است. 
نماینده شیعی پارلمان عراق افزود: انتظار می رود در 
این برهه که جهان با تهدید مش��ترک ویروس کرونا 
مواجه اس��ت، افق همکاری بین ملت ها گسترده تر و 
در این میان تحریم ه��ای ظالمانه آمریکا علیه ملت 

ایران برداشته شود. ایرنا

عابدینی:
روابط راهبردی ایران و سوریه نباید از 

دستور کار دستگاه دیپلماسی حذف شود
کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: ایران و سوریه 
روابطی راهبردی دارند که نباید هیچ گاه از دستور 

کار سیاست خارجی کشورمان حذف شود.
حسن عابدینی با اشاره به سفر ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان به سوریه در شرایطی که عمده سفرهای 
مقامات لغو ش��ده اس��ت، اظهار کرد: گرچه ویروس 
کرون��ا روابط بین المل��ل را تحت تاثیر ق��رار داده و 
مراودات سیاسی و دیپلماتیک را به پایین ترین سطح 
خود در دوران پس از جنگ جهانی دوم رس��انده، اما 
این موضوع به منزله قطع کامل این روابط نیست. او 
افزود: کشورهای مختلف بر اساس راهبردهای خود، 
رفت و آمدها را همچنان ادامه داده اند؛ البته این رفت 
و آمدها مانند رفتارهای امروز جامعه، با رعایت دستور 
العمل های بهداشتی و... انجام می شود؛ اکنون در اروپا 
هم برخی نشس��ت ها انجام می شود اما  با یکدیگر 

دست نداده و فاصله فیزیکی را رعایت می کنند.
عابدینی با اش��اره به نشست های وزرای اقتصاد و امور 
خارجه کشورهای اروپایی اظهار کرد: اما ایران و سوریه 
روابطی راهبردی دارند ک��ه در حال حاضر موضوعی 
بس��یار مهم برای تحوالت منطق��ه ای و تحوالت بین 
المللی است که طبعا نباید هیچ گاه از دستور کار حوزه 
سیاست خارجی ایران و سوریه حذف شود. او ادامه داد: 
امروز سوریه در مرحله ای است که بیش از ۹۰ درصد 
حوزه سرزمینی خود را که در اختیار نیروهای تکفیری 
بوده آزاد کرده اس��ت، آرامش بر تمام این س��رزمین 
حاکم می ش��ود، کار بازساری ش��روع شده و مجموع 
این مسائل باعث شده ایران هم رایزنی های خود را با 

دمشق ادامه دهد.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

خشم نمایندگان آلمانی از رد شکایتشان علیه 
مشارکت دولت در ترور سردار سلیمانی 

نمایندگان حزب چپ آلمان انتقاد ش��دیدی به مخالفت دادستانی کل فدرال آلمان با 
انجام هرگونه تحقیقاتی درباره شکایت مطرح شده توسط این حزب علیه دولت به اتهام 
دست داشتن در ترور سردار سلیمانی وارد کردند. این نمایندگان پارلمان آلمان "آنگال 
مرکل"، صدراعظم و وزیران کابینه او را به همدستی در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس که چندی پیش به دس��ت آمریکا به شهادت رسیدند متهم کردند. دلیل این 
اقدام نمایندگان پارلمان آلمان گزارش ها و شفاف سازی هایی بود مبنی بر اینکه جریان 
داده ها برای حمله پهپادی آمریکا به کاروان حامل س��ردار سلیمانی در عراق از طریق 
پایگاه هوایی ایاالت متحده در رامشتاین آلمان انجام گرفته است. سیاستمداران حزب 
چ��پ اعالم کردند که وزرای مس��ئول در کابینه فدرال آلم��ان ظاهراً تا به حال در این 
باره کوتاهی کرده اند که با اقدامات مناس��ب اطمینان حاصل کنند که از طریق شبکه 
داده پایگاه رامش��تاین هیچ گونه حمله پهپادی که نقض قوانین بین المللی است انجام 
نمی شود. نمایندگان حزب چپ آلمان به خصوص خواستار تحقیقات فوری در این باره 

ش��دند و وزرای امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر کش��ور آلمان را خطاب قرار دادند. حزب 
چپ آلمان در این راس��تا به تصمیمی از دیوان عالی اداری نوردراین �� وس��تفالن در 
تاریخ ۱۹ ماه مارس سال ۲۰۱۹ اشاره کرد که در آن به نقش اصلی پایگاه رامشتاین در 
ارس��ال داده ها به هواپیماهای بدون سرنشین و درستی این مسئله اشاره شده بود. این 
سیاس��تمداران حزب چپ آلمان ترور هدفمند سردار سلیمانی به دستور رئیس جمهور 
آمری��کا را از نظر حق��وق جزایی یک قتل مزورانه با وس��ایل خطرناک عمومی ارزیابی 
کردند. آن ها اعالم کردند که این حمله خارج از منطقه درگیری های مسلحانه و نه برای 
مقابله با خطرات کنونی که برای زندگی و انس��ان ها می تواند وجود داش��ته باشد انجام 
ش��ده است. الکس��اندر نئو نماینده حزب چپ پارلمان آلمان هم در این باره گفته بود: 
انتقال سیگنال های کنترل برای حمله پهپادی )که منجر به ترور سردار سلیمانی شد(، 
فقط از طریق ایستگاه تقویت ماهواره ای در خاک آلمان، یعنی پایگاه هوایی آمریکا در 
رامش��تاین امکان پذیر بوده است. حزب چپ آلمان دولت را متهم به مسامحه کاری در 
ترور سردار سلیمانی کرده است. حاال رسانه های آلمانی چند ماه بعد از طرح این شکایت 
نمایندگان حزب چپ اعالم کرده اند که دادس��تانی کل فدرال آلمان هیچ لزومی برای 

تحقیقات در این باره نمی بیند.  تسنیم 

گزارش

اخی��را وزیر ام��ور خارجه آمریکا از ش��ورای 
امنی��ت س��ازمان ملل خواس��ته ک��ه تحریم 
تس��لیحاتی ایران را تمدید کند! نکته ای که 
ناظران سیاس��ی بر این باورند که درخواست 
مای��ک پمپئو در راس��تای ت��الش مذبوحانه 
آمریکایی هاست تا بتوانند امتیاز بزرگی که در 
اختیار جمهوری اس��المی ایران قرار می گیرد 
لغ��و کنند زیرا ای��ران به موجب ای��ن امتیاز 
می تواند سالح های مدرن جهانی را خریداری 

کند. 
مایک پامپئو که ط��ی ماههای اخیر بارها در 
فضای مجازی و نشس��ت های خبری خواستار 
تمدید تحریم های تس��لیحاتی شورای امنیت 
علیه ایران ش��ده اس��ت، در فاصله تنها ۶ ماه 
مان��ده ب��ه انقضای ای��ن تحریم ها ب��ار دیگر 
با جوس��ازی علیه ای��ران، از ش��ورای امنیت 
خواس��ت که ای��ن تحریم های تس��لیحاتی را 

تمدید کند.
وی ط��ی پیامی در حس��اب کاربری رس��می 
خود در توئیتر ضمن تکرار ادعاهای بی اساس 
قبلی خود و س��ایر مقامات آمریکایی مبنی بر 
حمایت ایران از تروریسم، نوشت: تحریم های 
تس��لیحاتی علیه ایران ۶ م��اه دیگر منقضی 
می ش��ود. شورای امنیت س��ازمان ملل متحد 
باید قبل از اینکه خش��ونت های ایران تشدید 
ش��ود و آنها یک مس��ابقه تسلیحاتی جدید را 
در خاورمیان��ه آغ��از کنند، ای��ن تحریم ها را 
تمدید کن��د. مقامات آمریکای��ی به ویژه وزیر 
ام��ور خارجه این کش��ور در حالی ب��ه بهانه 
پیشگیری از مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه 
از ضرورت تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران س��خن می گوین��د که طی س��ال های 
اخیر متح��دان آمریکا در منطق��ه میلیاردها 
دالر س��الح از آمریکا و سایر کشورهای غربی 
خریداری کرده و از این س��الح ها علیه دیگر 

کشورهای منطقه استفاده کرده اند.
به عنوان مثال، عربس��تان به بزرگترین متحد 
آمریکا در منطقه خلیج فارس، در سال ۲۰۱۹ 
بالغ ب��ر 78 میلیارد دالر بودجه نظامی صرف 
ک��رده که بخش زیادی از ای��ن بودجه صرف 
خرید تس��لیحات جدی��د به منظور اس��تفاده 
در جن��گ یمن ش��ده اس��ت. این کش��ور در 
س��ال ۲۰۱۹ از لح��اظ مخ��ارج نظامی باالتر 
از کش��ورهایی مانند روس��یه، انگلیس، هند، 
فرانسه در رتبه سوم جهان قرار داشته است.

البت��ه میخائیل اولیانوف نماینده روس��یه در 
وی��ن در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه 
آمریکا درباره تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران 
درصفحه توییترش نوش��ت: رقابت تسلیحاتی 
معموال یک جانبه نیست. ]این امر[ یک تالش 
جمعی است، یا در سطح قدرت های بزرگ یا 
در س��طح منطقه است. او در ادامه بیان کرد: 
خطر رقابت تسلیحاتی را به سختی می توان با 
تحریم تسلیحاتی علیه یک کشور از بین برد. 
این امر مس��تلزم تالش های جمعی از طریق 
مذاکرات است. در واکنش به این درخواست؛ 
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران 

ب��ه این اظه��ارات واکنش نش��ان داد و آن را 
تالش آمریکا برای تداوم تروریس��م اقتصادی 

علیه مردم ایران خواند.
»وی  تصریح کرد: ام��ا آمریکا موفق نخواهد 
ش��د که حمایت دیگ��ران را در نقض قوانین 
بین المللی جلب کند. محدودیت تس��لیحاتی 
ش��ورای امنیت سازمان ملل درخصوص ایران 
که از سال ۲۰۱۶ اجرایی شد در مهر ماه سال 

۱۳۹۹ منقضی می شود.

امکان قانونی لغو امتیاز تسلیحاتی 
ایران وجود ندارد

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره 
درخواس��ت وزی��ر خارجه آمریکا از ش��ورای 
امنیت ب��رای تمدید تحریم های تس��لیحاتی 
ای��ران، گف��ت: تحریم های تس��لیحاتی طبق 
برجام مهر ماه سال جاری لغو می شود و هیچ 
امکان قانونی برای لغو این امتیاز ایران وجود 

ندارد.
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با خانه ملت، 
با بیان اینکه تحریم تسلیحاتی ایران از مهرماه 
سال جاری طبق مصوبه به صورت خودکار به 
پشتوانه قطعنامه شوراتی امنیت سازمان ملل 
آزاد می ش��ود، اف��زود: آمریکایی ها از مدت ها 
پیش در تالشند که به گونه ای این آزادسازی 
تس��لیحاتی ایران را مرتفع کنن��د. به همین 

دلیل از هیچ تالشی فرو گذار نمی کنند.
وی ادام��ه داد: بر همین اس��اس آمریکایی ها 
از مدتی پیش دنبال تش��کیل سمپوزیم بین 
المللی بودند تا کش��ورها را تحریک کنند که 
با رفع تحریم های تسلیحاتی ایران به صورت 
خودکار طبق برجام مخالفت کنند اما به دلیل 
ش��یوع بیماری کرونا نتوانستند این جلسه را 

تشکیل دهند.
بروجردی با اش��اره به درخواست وزیر خارجه 
آمریکا از ش��ورای امنی��ت، گفت: اقدام پمپئو 
حلق��ه دیگری از زنجیره اقدامات آمریکا برای 

لغو آزاد س��ازی تحریم ها است البته به لحاظ 
مق��ررات بین الملل��ی آمریکا راه��ی جز ارائه 
قطعنام��ه جدید به ش��ورای امنیت ندارد. در 
صورتی که قطعنامه ای هم از طرف آمریکا در 
ش��ورای امنیت عنوان ش��ود قطعا با مخالفت 
روسیه و چین مواجه می شود لذا آمریکایی ها 

راه به جایی نمی برند.
نماین��ده م��ردم در مجل��س معتق��د اس��ت: 
درخواس��ت مایک پمپئو در راس��تای تالش 
مذبوحانه آمریکایی هاس��ت ت��ا بتوانند امتیاز 
بزرگ��ی ک��ه در اختی��ار جمهوری اس��المی 
ایران قرار می گی��رد را لغو کنند زیرا ایران به 
موجب این امتیاز می تواند س��الح های مدرن 
جهانی را خریداری کند. البته به موجب رفع 
تحریم های تس��لیحاتی بازار فروش تسلیحات 
ای��ران را ب��ا توجه به کیفیت س��الح ها، رونق 
خوب��ی می گی��رد که ب��ه لحاظ اعتب��اری و 

اقتصادی حائز اهمیت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه توافق 
برج��ام از پش��توانه قطعنامه ش��ورای امنیت 
برخوردار اس��ت، گف��ت: هر نقض��ی نیازمند 
قطعنامه جدید و اجماع پنج عضو دائم شورای 
امنیت اس��ت که به دلیل مخالفت روس��یه و 

چین با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد.

چین و روسیه قطعا با آمریکا 
همگام نمی شوند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز 
با اش��اره به پایبندی ای��ران در برجام، گفت: 
آمریکا به دنبال افزایش فش��ار به ایران است 
اما مقامات چین و روس��یه پیش��نهاد تمدید 
تحریم تسلیحاتی آمریکا را در شورای امنیت 

وتو می کنند.
محمدجواد جمالی نوبندگان��ی در واکنش به 
درخواس��ت وزیر امورخارجه آمریکا از شورای 
امنیت ب��رای تمدید تحریم های تس��لیحاتی 

ایران، گفت: جمهوری اسالمی ایران در برجام 
ب��ه تمام تعهدات خود عم��ل و حتی بیش از 
آن خویشتن داری کرده است. تهاجمی ترین 
بخش حمله به برجام را ترامپ انجام داد و از 
توافق خارج ش��د به دنبال آن اروپایی  هرچند 
هجده تعهد جدید در قبال ایران برای جبران 
خس��ارات آمریکا اع��الم کردند ام��ا از ترس 

آمریکا به تعهدات خود پایبند نبودند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران به همه تعهدات خود عمل کرده باید از 
همه مزایای برجام برخوردار ش��ود. بر اساس 
برنامه جامع اقدام مشترک، جمهوری اسالمی 
برای بهتر شدن روابط بین المللی و منطقه ای 
از نظر سیاس��ی و اقتصادی باید بتواند فضای 
جدیدی را تجربه کند ام��ا این اتفاق تاکنون 
نیفتاد اس��ت. جمال��ی نوبندگانی اف��زود: بر 
اس��اس مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم 
ای��ران در حوزه خرید تس��لیحات ۶ ماه دیگر 
به پایان می رس��د  اما متاس��فانه آمریکایی ها 
در همه ادوار به دنبال افزایش فشارهای همه 
جانبه علیه ما بوده و هس��تند و دیگران را هم 

وادار به این فشارها می کنند.
ای��ن نماینده مردم در مجلس ب��ا بیان اینکه 
مایک پمپئو به دنبال تعبیه مقدماتی است که 
موضوع ایران مجدد در شورای امنیت مطرح 
ش��ود، گفت: آنها طبق گذشته گزاره جعلی و 
دروغین را مطرح کردند تا فضای جامعه بین 
الملل را علیه ما منفی کنند اما ش��اهدیم که 
در هفته ه��ا و ماه های اخی��ر مقامات چینی و 
روس��ی به عنوان اعضای دائم شورای امنیت 
باره��ا نظ��رات دولتمردان آمری��کا را محکوم 
کردن��د. نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه خروج آمریکا علت تضعیف برجام 
اس��ت، تصریح کرد: مواض��ع مقامات چین و 
روس��یه قطعا هم��گام با امری��کا در ارتباط با 

تمدید تحریم  تس��لیحاتی نیست. البته انتظار 
می رود که مقامات اروپایی عضو دائم ش��ورای 

امنیت نیز با پیشنهاد آمریکا مخالفت کنند.

جمه���وری اس���امی عط���ش خری���د 
ساح ندارد

همچنی��ن رئی��س کمیت��ه رواب��ط خارجی 
کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس ب��ا تاکید بر 
اینکه ایران عطش خرید س��الح ندارد و عالوه 
بر این به توان داخلی متکی است، درخواست 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 
در ادامه سیاست های اس��تکباری و یکجانبه 

گرایی آمریکا دانست.
کم��ال دهقان��ی  فیروزآبادی گف��ت: راهبرد 
جمهوری اس��المی ایران دفاع بازدارنده است 
و در طول س��الهای گذشته س��رمایه گذاری 
عمده در زمینه تس��لیحات انجام داده اس��ت. 
کش��ورهای که قص��د تجاوز به ایران داش��ته 
باش��ند باید متوجه باش��ند که بعد از ضربه با 
دف��اع جانانه روبه رو می ش��وند. نماینده مردم 
تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تجهیزات جمهوری اس��المی در حوزه 
صنایع موشکی ناشی از دفاع بازدارنده است، 
افزود: از س��وی دیگر جمهوری اسالمی ایران 
عط��ش خاصی برای خرید س��الح از خارج از 
کشور ندارد. ایران همانند برخی از کشورهای 
حوزه خلیج فارس در دام سیاست های منفعت 
طلبان��ه غربی ها ب��ه ویژه آمری��کا نمی افتد و 
میلیارده��ا دالر از جیب مردم هزینه خرید و 

نگهداری از سالح های آنها نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
دنبال خرید س��الح نیس��ت، تصریح کرد: ما 
می توانیم هر س��الحی که بخواهی��م با اتکاء 
به توان نیروی انس��انی داخل��ی تولید کنیم. 
نمونه آن هم موش��ک هایی نقطه زنی بود که 
در پاس��خ به آمریکا پایگاه عین االسد را مورد 
هدف قرار داد. جمهوری اسالمی همچنین در 
حوزه صنایع دریایی توانس��ته پیشرفته ترین 

تجهیزات را تولید کند.
دهقانی فی��روز آبادی یادآور ش��د: جمهوری 
اس��المی ایران طبق قوانی��ن بین الملل اقدام 
خواه��د ک��رد و مانند سیاس��ت امریکا نقض 
عه��د نمی کند، ایران متناس��ب ب��ا قطعنامه 
ش��ورای امنی��ت و حقوق بی��ن الملل از حق 
خ��ود دفاع می کند و در صحن��ه بین الملل با 
یک جانب��ه گرای��ی آمریکا مب��ارزه می کند. 
رئی��س کمیت��ه رواب��ط خارجی کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی با اشاره به سیاست آمریکا مبتنی بر 
خوی اس��تکبار و یکجانب��ه گرایی، گفت: این 
سیاست های آمریکا در دولت اوباما نیز دنبال 
می ش��د اما در دولت ترامپ تبل��ور پیدا کرد. 
ترامپ نقض عهد و تروریسم اقتصادی را رواج 
داد حت��ی در مقابل کمک های بشردوس��تانه 
ق��رار گرفت. ب��ا این ش��رایط آمری��کا دیگر 
نمی تواند ژس��ت لیبرال دموک��رات در عرصه 

بین الملل به خود گیرد.
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تمدید تحریم تسلیحاتی، برای فشار حداکثری علیه ایران
تروریسم اقتصادی به سبک آمریکایی: 

تکرار ادعای ترامپ درباره کمک به ایران 
رئی��س جمهور آمریکا که از لغو تحریم ه��ای ایران در موقعیت مبارزه با 

شیوع کرونا خودداری کرده است، مدعی کمک به ایران شد.
دونالد ترامپ در نشس��ت خبری کارگروه ویروس کرونای کاخ سفید با 
مط��رح کردن ادعاهایی علیه ایران گفت: وقت��ی من روی کار آمدم در 

ایران یک حکومت تروریست وجود داشت. ایران اکنون کشوری متفاوت 
از آن  چیزی اس��ت که قبال بود. در اوایل روی کار آمدنم، ایران قصد داش��ت 

کل خاورمیان��ه را بگیرد، اکنون آن ه��ا فقط می خواهند زنده بمانند و هر هفته با 
اعتراض هایی مواجه هس��تند. وی با اش��اره به برجام هم ب��ا گفتن این که توافق 
هس��ته ای توافقی »فاجعه بار« بود ادعا کرد: من این توافق را متوقف کردم. ایران 
خواهان گفت وگو است. او همچنین بار دیگر جان کری، وزیر امور خارجه پیشین 

آمریکا را به نقض قانون لوگان و کمک به ایران متهم کرد.  ایسنا 

درخواست سفیر ایران برای انتقال ۲ زندانی ایرانی 
س��فیر ایران در مینس��ک در گفت وگوی تلفنی با دادستان کل بالروس 
با اش��اره به شیوع ویروس کرونا، خواستار انتقال ۲ زندانی ایرانی به ایران 
شد. سعید یاری در گفت وگوی تلفنی با الکساندر کانیوک از وی خواست 
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و احتمال در خطر قرار گرفتن س��المتی 

زندانیان ایرانی، تدابیر الزم برای انتقال آنها به ایران فراهم شود.   دادستان 
کل ب��الروس ضمن ابراز اطمینان از وضعیت س��المتی زندانیان ایرانی، اظهار 

داشت که دستورات الزم را جهت انجام روند قضایی مربوط و انتقال زندانیان ایرانی 
ص��ادر خواهد ک��رد.  دو ایرانی در زندان های بالروس در حال س��پری کردن دوره 
محکومیت خود هستند. این روزها تمام کشورهای جهان با ویروس کرونا به سختی 
دست و پنجه نرم می کنند و از طرفی آمریکا با سیاست ظالمانه خود مدام در پی 

سنگ اندازی و تحریم و فشار بیشتر علیه ملت ایران است. صداوسیما

تحریم آمریکا عزم ایران برای پیشرفت را بیشتر کرد 
اس��تاد دانش��گاه تربیت معلم خه نان چین با اش��اره به اینکه توسعه 
جمهوری اس��المی ایران در تاریخ 4۰ س��اله خود تحت فشار آمریکا 
شکل گرفته اس��ت گفت: سیاست های خودخواهانه آمریکا فقط عزم 
برخی از ملل مانند ایران را برای ایستادن بر روی پای خود تقویت می 

کند و مانع از پیش��رفت آنها نمی شود. پروفسور وو چنگ افزود: اکنون 
تعداد بیشتری از متحدان آمریکا، جوهر اصلی این کشور را شناخته اند به 

همین دلیل از آن دور می شوند امروز مردم از یک ایاالت متحده قدرتمند نمی 
ترس��ند زیرا قدرت آمریکا در حال کاهش اس��ت. استاد دانشگاه "خه نان" چین 
اظهار کرد: الزم اس��ت جهان را با ذهنیت تمدن بش��ری، کمک متقابل و رش��د 
متقابل، هدایت کنیم ابرهای تاریک می توانند خورش��ید را برای مدتی بپوشانند 

اما سرانجام خورشید جهان را روشن کند. ایرنا 


