
 رایزنی سفیر ایران 
و وزیر دیوان سلطان عمان 

س��فیر جمهوری اس��امی ایران در عم��ان با وزیر 
دیوان س��لطان این کش��ور دیدار و ب��ا وی درباره 
تحوالت منطقه و ش��یوع وی��روس کرونا گفت وگو 
ک��رد. در این دی��دار درخص��وص آخرین تحوالت 
روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین 
مباح��ث مرتبط با ش��یوع ویروس کرون��ا، بحث و 
تبادل نظر ش��د. ش��اهرودی در این دی��دار از وزیر 
دی��وان س��لطانی عمان بخاطر اعط��ای کمک ها و 
تس��هیاتی که این کشور ظرف هفته های گذشته 
برای بازگش��ت ایرانیان به کشور فراهم کرده است، 

تقدیر و تشکر کرد. ایرنا 

خبر

 پایان تحریم تسلیحاتی ایران،
 فشار حداکثری آمریکا را به باد می دهد

یک روزنامه صهیونیس��تی با بیان این پرس��ش که 
آی��ا خروج آمری��کا از برجام کار درس��تی بود یا نه 
در گزارشی نوشت: اگر تحریمهای تسلیحاتی علیه 
ایران پایان یابد کارزار فش��ار حداکثری نیز احتماال 

اثرگذاری خود را از دست می دهد.
روزنامه جروزالم پست در گزارشی درباره تاش های 
آمریکا برای تمدید قطعنامه محدویتهای تسلیحاتی 
علی��ه ایران که در آبان ماه س��ال ج��اری منقضی 
می شود نوش��ت: مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا 
و دیگ��ر مقام��ات آمریکایی اخیرا به رس��انه ها درز 
داده اند که قصد دارند به ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل فش��ار بیاورند تا تحریم های تس��لیحاتی ایران 

همچنان ادامه پیدا کند.  
جروزال��م پس��ت در ادامه اف��زود:  در زمینه تاش 
پامپئو برای ایفای نقش اصلی در مباحث مربوط به 
تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران یک پیش فرض 
زیرکانه وج��ود دارد چرا که دونال��د ترامپ رئیس 
جمهور آمری��کا در ماه م��ه ۲۰۱۸ از برجام خارج 
ش��ده و کمپین فشار حداکثری علیه ایران را به راه 
انداخته اس��ت.  ایده پامپئو این اس��ت که برخاف 
این اقدامات، آمریکا هرگز به طور رس��می از برجام 
خارج نشده اس��ت و اقدامات آمریکا به این منظور 
بوده اس��ت که ایران بیشتر به توافق پایبند باشد و 

رفتار خود را بهبود ببخشد. 
این گزارش در ادامه با ایجاد تردید درباره درس��ت 
ب��ودن تصمیمات آمریکا نوش��ت: هنوز مش��خص 
نیس��ت که آیا ایده پامپئو قابل اتکا است یا نه. بله 
درست است آمریکا می تواند در زمینه عدم خروج از 
برجام بحثهایی مطرح کند. اما توافق هسته ای فقط 
درباره مس��ائل اتمی ایران بود و دیگر مسائل مانند 
موش��کهای بالستیک و فعالیتهای ایران در  منطقه 
شامل آن نمی شد. زمانی که ترامپ از برجام خارج 
شد تقریبا همه طرفهای درگیر توافق به واشنگتن 
گفتن��د که ایران به توافق پایبند بوده اس��ت. همه 
اینها  این ایده که آمریکا با خروج از برجام به دنبال 
پایبندی بیش��تر ایران به توافق اس��ت و بازگش��ت 
تحریمه��ا نقض تعهدات آمریکا نیس��ت را ش��دیدا 
تضعیف کرده است. جروزالم پست در پایان نوشت: 
در نهایت تحریم های تس��لیحاتی به شورای امنیت 
می رود، جاییکه آمریکا )چه توافق باش��د یا نباشد( 
یک صندل��ی در اختیار دارد و تحریم های یکجانبه 
آمریکا هم به تنهایی علیه ایران موثر اس��ت. با این 
حال، حفره های زیادی در کمپین فش��ار حداکثری 

آمریکا علیه ایران وجود دارد.  فارس 

از نگاه دیگران 

رئیس جمهوری خلق چین شامگاه دوشنبه در گفت وگوی 
تلفنی با همتای ایرانی خود همدردی صمیمانه و پشتیبانی 
محکم پکن را از مقابله دولت و ملت ایران با شیوع ویروس 

کرونا اعام کرد.
در ای��ن گفت وگوی تلفنی، رهبران دو کش��ور ب��ار دیگر در 
خصوص مبارزه با کرونا از یکدیگر حمایت کردند که نش��ان 
می دهد روابط راهبردی و مش��ارکتی جام��ع چین و ایران 
از بوته آزمون ش��یوع ویروس کرونا بیرون آمده و به س��طح 
جدیدی رس��یده است. دهه دوم فوریه زمانی که مردم چین 
با تمام نیرو ش��روع به مقابله ب��ا ویروس کرونا کردند، رئیس 
جمهور ایران در نشس��تی خبری آش��کارا از چین حمایت و 
دولت چین را اینگونه س��تایش کرد که با اطاع رس��انی به 
موقع، ت��ا حد توان و امکان برای مب��ارزه با کرونا تاش می 
کند. از ماه مارس نیز که ایران خود گرفتار ویروس کرونا شد، 
رئی��س جمهور چین تلگرام همدردی به همتای ایرانی خود 
مخاب��ره و اظهار کرد که چین تمای��ل دارد همکاری خود با 
ایران را در مقابله با کرونا تقویت بخشد و تا حد امکان به ایران 
کمک کند. بیش از یک ماه از آن گذشته و پس از سختکوشی 
دول��ت و مردم چین و ایران، دو کش��ور در مقابله با کرونا به 
نتایج مرحله ای مهمی دس��ت یافته اند. ۲6 آوریل به عنوان 
روزی تاریخی در نبرد دفاع از وو هان به ثبت رس��ید: در این 
روز تعداد مبتایان کروناویرس جدید بستری در بیمارستان 

به صفر رس��ید. در همین روز شمار مبتایان قطعی در ایران 
به ارقام سه رقمی سقوط کرد و کار و تولید نیز به طور منظم 
در حال ازسرگیری اس��ت. نخست این که رهبران دو کشور 
بر تعمیق دوس��تی دو کشور در جریان مبارزه با کرونا تاکید 
کردند. ش��ی جین پینگ اش��اره کرد در نبرد مقابله با شیوع 
کروناویروس جدید، دو کشور چین و ایران دست به دست و با 
پشتیبانی همدیگر، دوستی عمیق و دیرینه دولتها و ملتهای 
دو کش��ور را به طور کامل نشان دادند. حسن روحانی گفت 
هنگام رویارویی با شیوع کروناویروس جدید، دو کشور ایران 
و چین از همدیگر حمایت کردند و دوس��تی مردم دو کشور 

نیز تعمیق پیدا کرد.
در جریان مقابله مشترک با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از 
اولینهای فراموش نشدنی به ثبت رسید. مردم چین همیشه 
به خاطر س��پردند که پس از ش��یوع این بیماری در کشور، 
چی��ن اولین پیام همدردی را از ای��ران دریافت کرد؛ محمد 
جواد ظری��ف در اولین فرصت در رس��انه های اجتماعی به 

زبان چینی حمایت ایران را از چین بیان کرد؛ ایران که خود 
گرفتار مشکات ناش��ی از تحریم آمریکاست، به چین مواد 
پزش��کی مانند ماسک ارس��ال کرد. مردم ایران نیز فراموش 
نم��ی کنند که اولین کش��ور خارجی که تی��م متخصصان 
پزش��کی خود را به ایران فرستاد، چین بود که البته و اصوالً 

نخستین تیم امدادرسانی چین به خارج از کشور نیز بود.
 ایران بیش��ترین کمکهای خارجی را از چین دریافت کرده 
است. این نخستینهای ویژه به ماجراهای دوستی دو کشور 
تبدیل ش��ده و روحیه مسافران یک قایق و حمایت متقابل 
دو کش��ور را ترسیم کرده اس��ت. ثانیا رهبران دو کشور بر 
تقوی��ت هم��کاری و مخالفت با تحریم تاکید کردند. ش��ی 
جی��ن پینگ گفت: جامعه بین المللی تنها از طریق تقویت 
هماهنگی و همکاری می تواند نیروی متحدی برای شکست 
دادن و توقف شیوع کروناویروس جدید تشکیل دهد. تحریم 
یک جانبه در راه تاش��های ای��ران و جامعه بین المللی در 
راستای مقابله با شیوع کروناویروس جدید مانع ایجاد کرده 

اس��ت. روحانی خاطر نش��ان کرد با توجه به اوضاع کنونی، 
باید تحریمهای غیرقانونی یک جانبه علیه ایران بیدرنگ لغو 
ش��ود. ایران تمایل دارد همراه با همه کشورها از چندجانبه 
گرای��ی حمای��ت کن��د و از برابری و عدالت بی��ن المللی و 

همچنین حقوق مشروع ایران دفاع کند
در حال حاضر ویروس کرونا به عنوان دش��من مشترک کل 
بشر، سامت و امنیت جان مردم کشورهای مختلف را به خطر 
انداخته است. مقابله مش��ترک چین و ایران با کروناویروس 
جدید به طور زنده اندیشه جامعه بشری با سرنوشت مشترک 
را ش��رح داده است. برعکس، نمایش��های زشت سیاستبازان 
آمریکا در این نبرد بار دیگر چهره نفرت انگیزش را با روحیه 
اس��تیاجویانه و اس��تکباری خود، ضد حقوق بشر عمل می 
کند، آش��کار شده اس��ت. سیاس��تبازان آمریکا که همیشه 
خود را در اندیش��ه جنگ س��رد غرق کرده اند، قصد دارند با 
اتهام افکنی چین و ایران و س��ازمان بهداشت جهانی ، از بار 
مس��ئولیت خود در کرونا ش��انه خالی کند و آن را دستاویز 
انتخاب��ات قرار دهد؛ آنان با نادی��ده گرفتن مخالفت عمومی 
جامعه جهانی ، حلقه تحریمهای ایران را سس��ت نمی کنند 
و از اعطای تس��هیات 5 میلیارد دالری صندوق بین المللی 
پول به ایران جلوگیری کردند. آنها بارها مدعی ش��ده اند که 
در کنار مردم ایران ایستاده اند، اما به هیچ وجه خطوط قرمز 

اخاقی و روحیه انسانی را رعایت نمی کنند. فارس 

گزارش

در حال��ی که آمریکا رس��ما از برجام خارج ش��ده، االن با 
هدف ممانعت از رفع تحریم های تسلیحاتی ایران و نابودی 

حقوقی توافق به دنبال بازگشت به آن است.
ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه موعد رف��ع بخش��ی از تحریم های 
تس��لیحاتی ایران در ماه اکتبر سال جاری میادی مقامات 
آمری��کا به وی��ژه مایک پامپئو، وزیر خارجه این کش��ور به 

تکاپو افتاده اند تا مانع این اتفاق شوند.
واش��نگتن مدتی اس��ت که این در و آن در م��ی زند تا از 
کش��ورهای عض��و برجام و ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 

بخواهد که نگذارند این تحریم ها رفع شوند.
آمریکا در اردیبهش��ت دو س��ال پیش از توافق هس��ته ای 
خارج ش��د. این در حال��ی بود که هم آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی و هم گ��زارش های نهادهای ذیربط آمریکایی 
پایبندی کامل ایران به توافق هسته ای را تأیید می کردند. 
آمریکای��ی ها عاوه بر خروج یکجانب��ه، روز به روز تحریم 
ه��ای قبلی و جدیدی را علیه ای��ران اعمال کردند. تحریم 
ها البته بخش��ی از کمپین فش��ار حداکثری دولت آمریکا 
علیه ایران بوده اس��ت و توس��ط اقدامات امنیتی و جنگی 

تکمیل شده است.
واش��نگتن در سال ۲۰۱۸ بدون استفاده از مکانیزم ماشه و 
ب��ه صورت یکجانبه از برجام خارج ش��د که این امر موجب 

ش��د که دیگر نتواند توافق هسته ای را توسط این مکانیزم 
و ارجاع آن به ش��ورای امنیت دچار فروپاشی حقوقی کند. 
عده ای این را اش��تباه واشنگتن عنوان می کنند و عده ای 
ه��م معتقدند که آمریکا ب��ا این کار هم ای��ران را از منافع 
اقتص��ادی توافق محروم کرد، ام��ا در عین حال محدودیت 
های هس��ته ای علیه ای��ران را حفظ کرد. حدود یکس��ال 
پس از خروج آمریکا، ایران طی 5 گام مرحله بندی ش��ده، 
تعه��دات عملیاتی خود در برجام را کاهش داد و در آخرین 
گام اع��ام کرد که ب��ه هیچ کدام از محدودی��ت ها به جز 
بازرسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی قائل نخواهد بود.
گمانه ارتکاب اش��تباه واش��نگتن پ��س از کاهش تعهدات 
هسته ای ایران، قوت بیشتری گرفت؛ چرا که کاخ سفید و 
پایتخت های اروپایی احتماالً بر این تصور بودند که تهران 
تحت هر ش��رایط و قیمتی به اکث��ر تعهدات برجامی خود 
پایبن��د خواهد ب��ود. حال آمریکا در کن��اری مانده و 4+۱ 
و توافق��ی ب��ه کما رفته. مدتی کاخ س��فید تاش می کرد 
پایتخت های اروپایی را برای ش��روع مکانیزم حل اختاف 
تحت فش��ار گذارد. هر چند ایران پیش��تر با طرح موضوع 
عدم پایبندی طرف مقابل در جلسات کمیسیون مشترک، 
با کاهش تعهدات هس��ته ای، مکانیزم حل اختاف را کلید 
زده و آن را به صورت مکتوب به اطاع اعضای دیگر رسانده 

بود. ب��ه همین دلیل اقدام اروپا به لحاظ منطقی و حقوقی 
م��ردود و نابجا بود. هر چند که اروپا با این کار از طرفی به 
دنبال کاهش فش��ارهای آمریکا بود، اما از طرفی به دنبال 
اعمال فش��ار ب��ر ایران بودن��د تا گام های بیش��تری را در 
افزایش محسوس سطح غنی سازی، میزان ذخایر اورانیوم 

غنی شده و کاهش دسترسی آژانس برندارد.
به نظر می رسد، طرف های اروپایی منتظر نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا مانده اند تا منطبق بر آن درباره 
آینده توافق هس��ته ای تصمیم بگیرند. اما تا زمان برگزاری 
انتخابات و مشخص شدن نتایج آن، قرار است اتفاق مهمی 
بیفتد که غرب را الی منگنه گذاشته است و آن رفع تحریم 
های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر است. انتخابات آمریکا در 
صورت عدم تعویق به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، قرار است 
ماه نوامبر )آبان( برگزار شود و رئیس جمهور بعدی آمریکا، 
چه دونالد ترامپ باش��د چه رئیس جمهوری جدید، باید در 
ژانویه س��ال آتی کار را برعهده بگیرد. اروپا و آمریکا باید تا 
آن موقع درباره رفع تحریم تسلیحاتی ایران تصمیم بگیرند. 
البت��ه از طرفی دیگر، دولت آمریکا به قضیه برهم زدن رفع 
تحری��م های مزبور و نهایتا برهم زدن توافق هس��ته ای به 
عن��وان کارت انتخاباتی نگاه می کند. کاخ س��فید امیدوار 
است تا با این کار ایران را قبل از انتخابات پای میز مذاکره 

بکشاند یا حداقل وعده برهم زدن برجام را محقق کند.
ت��ا پیش از این دولت آمریکا به دنبال این بود که با مجبور 
کردن کشورهای اروپایی یا یکی از آنها از جمله انگلیس، با 

استفاده از مکانیزم ماشه، برجام را نابود کند.
ایران هم در نقطه مقابل تهدید کرده اس��ت که در صورت 
ارجاع موضوع به شورای امنیت ایران از ان.پی.تی، معاهده 

عدم تکثیر هس��ته ای خارج خواهد شد. این موضوع برای 
کش��ورهای اروپایی و حت��ی غیراروپایی به ش��دت نگران 
کننده است و به لحاظ اشاعه ای تبعات زیادی را در عرصه 

جهانی می تواند داشته باشد.
اما با کم بودن زمان و عدم حصول چنین هدفی، واشنگتن 
االن بازی جدیدی را ش��روع کرده است. روزنامه نیویورک 
تایمز آمریکا در گزارش��ی جدید نوش��ت ک��ه وزیر خارجه 
آمریکا به دنبال مسیر و راه حلی است که اعام کند آمریکا 
به لحاظ حقوقی هنوز در برجام است، تا بدین ترتیب خود 
دس��ت به کار ش��ده و با اس��تفاده از بند 36 و 37 برجام، 
کار برجام را یکس��ره کرده و رفع تحریم های تسلیحاتی و 

قطعنامه ۲۲3۱ را به محاق ببرد.
آمریکا در س��ال ۲۰۱۸ به طور رس��می خروج از توافق را 
اع��ام ک��رد و از آن زمان تا به االن در فش��ار ب��ر ایران و 
نقض توافق چیزی کم نگذاش��ته است. بنابراین، صحبت از 
بازگش��ت به برجام نه منطقی است و به منطبق بر موازین 
حقوقی و برجام و قطعنامه ۲۲3۱. طرح جدید واش��نگتن 
ن��ه مبنای حقوق��ی دارد و نه مبنای منطق��ی، مگر اینکه 
بخواهد با استناد به »قانون جنگل« این خواسته را محقق 
کند. حال این آزمونی دیگر برای اروپا و س��ایر کش��ورهای 
عضو برجام اس��ت که نش��ان دهند چگونه به استقبال این 
زورگوی��ی و یکجانبه گرایی واش��نگتن خواهند رفت. اروپا 
که با اتاف وقت و نمایش اینس��تکس نش��ان داد که چند 
مرد حاج اس��ت. باید منتظر ماند و دید که آیا اروپا دوباره 
بر آبرو و اعتبار نداش��ته و از دس��ت رفته خود چوب حراج 
خواهد زد یا همچنان بر مدار قبلی و در مس��یر تعظیم در 

مقابل آمریکا گام خواهد برداشت. تسنیم 
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حکایت با دست پس زدن و با پا 
پیش کشیدن برجام توسط آمریکا

یک کارشناس مسائل منطقه گفت: تحوالت کرونایی به گونه ای است که 
خیلی از مسائل را به آمریکا تحمیل خواهد کرد و این کشور دیگر یکه تاز 

منطقه و جهان نخواهد بود.
رض��ا میرابی��ان درب��اره ش��یوع کرون��ا در منطق��ه خاورمیان��ه و امکان 
همکاری ه��ای منطقه ای اظهار داش��ت: امیدوار هس��تیم که بحران کرونا 
بتواند بر مناس��بات سیاسی میان کشورهای منطقه و به خصوص ایران با 
کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس تأثیر مثبتی بگذارد. وی ادامه داد: 
به نظر می رس��د دنیا آبستن یک پوست اندازی است و تحول جدیدی در 
حال رقم خوردن اس��ت. سقوط قیمت نفت آمریکا به رقمی معادل منفی 
37 دالر، موضوعی بی س��ابقه بود که اصًا در تاریخ نفت سابقه نداشته و 
خود این نش��ان می دهد که جهان در آینده با تحوالتی روبرو خواهد شد. 
تحلیلگر مس��ائل خاورمیانه گفت: ورشکستگی شرکت های بزرگ و بدهی 

کشورهای صنعتی نشان می دهد که دنیای پساکرونا دیگر به مانند دنیای 
پیش از شیوع این ویروس در جهان نخواهد بود. جالب است که این نکته 
را نیز مورد توجه قرار دهیم که در همین موضوع بحران نفتی، کش��وری 
که کمترین آس��یب را دیده جمهوری اسامی ایران است. میرابیان افزود: 
کم ترین وابس��تگی کشورمان به نفت س��بب شده است که ایران کم ترین 
آسیب را از تاطم بازار نفتی دیده که به نحوی توفیق اجباری به حساب 
می آید. جمهوری اس��امی ایران به دلیل شرایط سخت فشار حداکثری و 
تحریمی که در طول دو سال گذشته از سوی آمریکا اعمال شد، توانست 
اقتصاد خود را مقاوم کرده و به نوعی با ش��رایط س��ازگار کند. وی عنوان 
کرد: تماس رئیس جمهور کش��ورمان با برخی مقامات ارش��د کشورهای 
منطقه ای و اعام آمادگی ایران برای انتقال تجربه و صادرات اقام درمانی 
و بهداشتی در مسیر مبارزه با کرونا با استقبال مواجه شده است. مهر 

میرابیان 

تحوالتکروناییاجازهیکهتازیآمریکادرجهانرانمیدهد

آمریکا حق دخالت در مسائل برجام را ندارد
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان های بین الملل��ی در وین گفت: آمریکا 
مدت هاست که از توافق هسته ای با ایران خارج شده و تاش کرده تا این 
توافقنامه را از بین ببرد، بنابراین حقی داشتن ادعایی درباره اوضاع پیرامون 
برجام را ندارد. میخائیل اولیانوف معتقد است که ادعای آمریکایی ها مبنی 

بر متعهد بودن به توافق هس��ته ای و برنامه های واش��نگتن در این زمینه 
به منظور بازگرداندن تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران، برخوردی بس��یار 

بدبینانه است. این دیپلمات بلندپایه روس در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: 
اکنون ایاالت متحده ادعا می کند که همچنان عضو برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام(  است و در همین رابطه این حق را بر اساس قطعنامه شماره ۲۲3۱ شورای 
امنیت سازمان ملل دارد تا مکانیزمی را برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت 

علیه ایران بوجود آورد.  باشگاه خبرنگاران 

ابرقدرتی آمریکا رو به افول است
رییس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه 
آمریکا در حال تجربه دوران افول ابرقدرتی خود اس��ت؛ اظهارکرد: اکنون 
دوران ضعف آمریکایی ها در جهان فرا رس��یده اس��ت؛ ایران با مقاومت و 
قدرت نمایی این ضعف را آش��کارتر می کند. جلیل رحیمی جهان آبادی 

با اش��اره به اقدام��ات خصمانه و تنش زای  اخیر آمری��کا در منطقه گفت: 
آمریکا در حال نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است؛ زمانی که این 

انتخابات در آمریکا در حال شکل گیری است تمامی طیف ها و جناح های سیاسی 
به ویژه دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای کسب رای بیشتر تاش می کنند 
که در عرصه جهانی و داخلی آمریکا خود را به عنوان راه نجات جلوه دهند. رییس 
کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: آمریکا به دلیل 
رفتارهای ترامپ متحدان خود را در اروپا و شرق دور از دست داده است. ایسنا 

سخره تحلیلگر آمریکایی در قبال پامپئو
با ش��دت گرفتن گمانه زنی های رس��انه ای درباره ت��اش وزیر خارجه 
آمریکا برای توسل به یک بند برجام به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران، یک تحلیلگر ارشد آمریکایی این تاش را به تمسخر گرفت.
استفان والت تحلیلگر ارشد آمریکایی، استاد روابط بین الملل دانشگاه 

هاروارد و از چهره های ش��ناخته ش��ده مکت��ب واقعگرایی، تاش وزیر 
خارجه کش��ورش برای توس��ل به مکانیسم ماش��ه در برجام را امر و نهی 

کردن یک فرد مطلقه به همس��ر س��ابقش خوانده است. والت در پیامی توئیتری 
نوشت: تاش پامپئو برای کلید زدن ساز و کار بازگشت خودکار )مکانیسم ماشه( 
برجام بعد از اینکه ایاالت متحده این توافق را رها کرد و دور انداخت، ش��بیه به 
کس��ی اس��ت که همس��رش را رها می کند، طاق می گیرد و سپس می گوید که 

اوست که درباره دیدار همسرش با دیگران تصمیم گیر است.  صداوسیما 

تماستلفنیرؤسایجمهوریایرانوچین
حاملچهپیامیاست؟


