
پاسخ سفارت ایران به اظهارات سفیر 
آمریکا در لبنان

س��فارت ایران در لبن��ان به اظهارات اخیر س��فیر 
آمریکا در این کش��ور پاس��خ داد و اعالم کرد، وی 
حق ندارد با اراجیفی که می بافد به کش��ور دیگری 
ضربه بزند.  دورتی ش��یا سفیر آمریکا در لبنان که 
اظه��ارات اخی��ر وی علیه حزب اهلل لبنان و س��ید 
حس��ن نصراهلل جنج��ال تازه ای را رقم زده اس��ت؛ 

حکم قضایی علیه خود را »دیوانگی« خواند.
او در ادام��ه مصاحبه با  الح��دث به مصاحبه قبلی 
خ��ود با این ش��بکه اش��اره ک��رد و گف��ت: گمان 
نمی ک��ردم مصاحب��ه ام ب��ا ش��ما به ای��ن حجم از 
دیوانگی منجر ش��ود.  شیا پیش از این در اظهارات 
تلویزیونی ادعا ک��رد که حزب اهلل مانع حل بحران 
اقتصادی لبنان اس��ت و »س��ید حس��ن نصراهلل« 
 دبیرکل ح��زب اهلل، ثبات لبن��ان را تهدید می کند.

 باشگاه خبرنگاران 

رایزنی سفیر ایران با وزیر خارجه 
کرواسی 

در دیدار س��فیر ای��ران در زاگرب ب��ا وزیر خارجه 
کرواسی ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه و تحوالت 
مرتبط با برجام مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.

پرویز اسماعیلی با گوردان گرلیچ رادمان وزیر امور 
خارج��ه و اروپایی کرواس��ی دی��دار و در خصوص 
آخری��ن وضعیت روابط ته��ران - زاگرب گفت وگو 

کرد.
در این دیدار مهمترین موضوعات مربوط به روابط 
دوجانبه ایران و کرواسی در ابعاد سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تح��والت مربوط به ریاس��ت دوره ای کرواس��ی در 
اتحادیه اروپا، بحران ناش��ی از ویروس کرونا و لزوم 
یکپارچگ��ی جهانی و انتقال تجربه کش��ورها برای 
مقابله با آن، تقویت چندجانبه گرایی، همکاری های 
منطق��ه ای و بین المللی، برجام و لزوم اجرای کامل 
تعه��دات اتحادیه اروپا به عنوان طرف اصلی برجام 

از مباحث دیگر این جلسه بود. تسنیم 

گفت وگوی ظریف و همتای قطری 
دکت��ر محم��د ج��واد ظریف وزی��ر ام��ور خارجه 
کشورمان( با ش��یخ محمد بن عبدالرحمن، معاون 
نخس��ت وزیر و وزی��ر خارجه دولت قط��ر از طریق 

ویدئو کنفرانس گفت وگو و تبادل نظر کرد.
در این گفت وگو که در ادام��ه رایزنی های دوجانبه 
و منطقه ای دو کش��ور می باش��د ، طرفین آخرین 
تح��والت منطق��ه ای و بی��ن الملل��ی و همچنی��ن 
موضوعات مورد عالقه فی مابین در خصوص افزایش 
همکاری های دوجانبه را مورد بحث و گفت وگو قرار 
داده و بر تداوم رایزنی ها تاکید کردند. در این ارتباط 
ویدئوی��ی همچنین موضوعات مرتب��ط با برگزاری 
هفتمین نشس��ت کمیسیون مش��ترک اقتصادی و 
آمادگی جمهوری اس��المی ایران ب��رای در اختیار 
گذرادن تجربی��ات و توانمندیهای خود در مقابله با 

ویروس کرونا مورد گفت وگو قرار گرفت. مهر 

آخرین تحوالت مربوط به پرونده ترور 
سردار سلیمانی اززبان معاون ظریف

در نشس��ت نمایندگان نهادهای سیاسی، حقوقی، 
امنیتی، نظامی و قضایی به میزبانی معاون حقوقی 
و بین المللی وزارت خارجه آخرین تحوالت مربوط 
به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی مورد بررسی 

قرار گرفت.
محس��ن بهاروند معاون حقوق��ی و بین المللی وزیر 
امور خارجه در ارتباط با برگزاری این نشست اظهار 
داش��ت: جلس��ه هماهنگی در وزارت ام��ور خارجه 
تشکیل ش��د. بحمداهلل قوه محترم قضائیه بصورت 
ش��بانه روزی در حال رس��یدگی و بررس��ی شواهد 
و ادله گرد آوری ش��ده اس��ت. نیروه��ای اطالعاتی 
و امنیت��ی ما تا کن��ون حدود چهل نف��ر از افرادی 
آمریکای��ی ک��ه بنحوی اع��م از آمرین، مباش��رین 
و معاونی��ن جرم در این ترور دس��ت داش��ته اند را 
شناس��ایی کرده اند و تعداد دیگری از افراد از جمله 
چند نفر از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی آمریکایی 
تا کنون شناسایی نشده اند که بزودی این کار انجام 
خواهد ش��د. بهاروند اضافه کرد: امروز ما هماهنگ 
کردیم که کار را با س��رعت بیش��تری به پیش برده 
و پس از شناس��ایی باقیمانده افراد آمریکایی و غیر 
آمریکای��ی که در این ترور دخیل ب��وده اند بزودی 
قاضی مربوطه بر اس��اس شواهد و مدارک غیر قابل 
انکار برای آنها کیفرخواس��ت ص��ادر خواهد کرد و 
مجموعه نظام تا این افراد را به دست عدالت نسپارد 

از تالش دست بر نخواهد داشت. مهر 

اخبار

سخنگوی وزارت امور خارجه گمانه زنی ها درباره برنامه 
۲۵ ساله همکاری بین ایران و چین را رد کرد و گفت: 
این س��ند دارای  ابعاد مختلف همکاری های سیاسی و 
به ویژه اقتصادی اس��ت و اگر نهایی شود می توان آن 
را منتشر کرد و هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد و سندی 
افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است. سید عباس 
موس��وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آمریکا 
اع��الم کرده اگر تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه ایران 
عملیاتی نشود، مکانیسم ماشه را با همراهی اروپا فعال 
خواهد کرد، اظهار داشت: اعالم کردیم آمریکایی ها نه 
حق و نه ت��وان چنین کاری را دارند. با بدعهدی هایی 
ک��ه کردند و با اقدامات تخریب��ی علیه برجام و نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ در جایگاهی نیس��تند که ادعا کرده و 
با اس��تناد به این قطعنامه مفاد و دستاوردهای برجام 
را از بین ببرند. رایزنی هایی که با سایر اعضای شورای 
امنیت داش��تیم همگی مخالف این رویه هستند و این 

کار را تقبیح کردند.
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: ما پیش بینی شکست 
دیگری برای آمریکا در این زمینه داریم. به آنها توصیه 
می کنی��م آزموده را نیازمایند و راهی که به بن بس��ت 
است را مجددا آزمایش نکنند. موسوی درباره آخرین 
پیگیری ه��ا در خص��وص علت فوت قاض��ی منصوری 
مته��م اقتصادی گفت: موضوع دارای ابهاماتی اس��ت. 
متاس��فانه دول��ت رومانی علیرغم درخواس��ت های ما 
هنوز در این زمینه ش��فاف سازی نکرده است. وزارت 
خارجه، س��فارت ایران، قوه قضایی��ه و پلیس اینترپل 
پیگیر این موضوع هس��تیم و درخواس��ت داریم دولت 
رومانی هر آنچه اتفاق افتاده را به ایران رس��ما و کتبا 
اعالم کند. تاکنون جز اخبار رسانه ای چیز جدیدی را 
دریافت نکردیم. وی افزود: کماکان خواس��تار روش��ن 
ش��دن همه ابعاد این قضیه هس��تیم. از دولت رومانی 
و مقامات ذیربط این کش��ور تقاضا دارم که با توجه به 
پیچیدگ��ی این پرونده در اس��رع وقت ما را در جریان 
آخرین اطالعات قرار دهند. س��خنگوی وزارت خارجه 

در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره پیش نویس برنامه 
همکاری ۲۵ س��اله ایران و چین که اخیرا در هیات دولت 
به تصویب رسید و ظریف مامور پیگیری آن شد و مطالبی 
که از س��وی برخی و در رس��انه ها در این خصوص مطرح 
ش��ده است، گفت: این موضوع جدید نیست، در سفری که 
رئیس جمهور چین به ایران داش��ت، توافق و اعالم شد که 
همکاری های دو کشور جامع و راهبردی است و سندی هم 
امضا شد که یکی از بندهای سند اعالم می کرد که بایستی 
دو کش��ور یک س��ند جامع راهبردی ب��رای همکاری های 

خودشان در همه زمینه ها داشته باشند.
وی افزود: در سفر سال گذشته ظریف به پکن، پیش نویس 
این س��ند به اطالع مقامات چینی رسید و بررسی ها انجام 
و چن��د بار تبادل ش��د و اخیرا هم در داخل کش��ور پیش 
نویس آن به تصویب رسید. موسوی افزود: همه گمانه زنی 
در ای��ن خص��وص را رد می کنم. هیچ ک��دام از مفادی که 
در رسانه ها و توسط اش��خاصی مطرح شده واقعیت ندارد. 
براساس نگاه راهبردی با کشورهای دوست و نزدیک تالش 
داریم رابطه را درازمدت تعریف کنیم و به همین خاطر این 
سند تصویب ش��ده و با بقیه کشورها که با ما دارای روابط 
دوس��تانه و حسنه هستند، براساس احترام و منافع متقابل 
آماده ایم که چنین س��ندهایی را با زمانبندی های مختلف 
امضا کنیم و با برخی در حال مذاکره در این زمینه هستیم. 
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: گمانه زنی ها همه اشتباه 
است. احس��اس می کنم سند به گونه ای است که در آینده 
بش��ود آن را کامل منتشر کرد. ابعاد مختلف همکاری های 
سیاس��ی و به ویژه اقتصادی در این س��ند است و اگر این 
س��ند در دولت های دو کشور نهایی ش��ود، می توان آن را 

منتشر کرد و هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد.
موس��وی اف��زود: طبیعی اس��ت همکاری ه��ای نزدیک و 
راهبردی ایران و چین دش��منانی داشته باشد که دست به 

فضاسازی و تخریب این روابط بزنند. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره انتخاب��ات آمریکا نیز 
گف��ت: این ها موضوعات داخلی آمریکاس��ت و ایران بنای 
مداخل��ه در امور داخل��ی آمریکا و هیچ کش��ور دیگری را 

ندارد. آنچه بین مقام��ات آمریکایی و کاندیداهای مختلف 
می گذرد مس��ائل انتخابات و رقابت های حزبی خودش��ان 
اس��ت و برای ما اهمیت ندارد که آنها درباره کشورش��ان و 
سرنوشت کشورشان چگونه تصمیم می گیرند آنچه برای ما 
مهم اس��ت نوع نگاه و تعامل آنها با ما و منطقه ماس��ت که 
براساس منافع و سیاست های کالنی که داریم بعد از اینکه 
هر دولتی س��ر کار بیاید تنظیم و رفتار خود را براساس آن 
ش��کل خواهیم داد. این دیپلمات ارشد ایرانی عنوان کرد: 
م��ا خیلی نه منتظر انتخابات آمریکا هس��تیم و نه اتفاقات 
داخل��ی آنجا برای ما اهمیت دارد اما از بعد حقوق بش��ری 
و انس��انی برای ایران و مردم ایران اتفاقاتی که رخ می دهد 
مهم اس��ت. کش��وری که داعیه حقوق بش��ر دارد و ساالنه 
درباره کش��ورهای دیگر گزارش حقوق بشر می دهد امروز 
علنی حقوق بش��ر و حقوق سیاهان را در کشور خود زیر پا 
می گذارد و با نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه است.

موسوی در پاسخ به سوالی درباره تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران و رایزنی های ایران با اروپا عنوان کرد: رویکرد غربی ها 
ب��ه ویژه آمریکایی ها در قضیه توانمندی های دفاعی ما یک 
رویکرد امنیتی س��ازی اس��ت ک��ه قابل قبول ما نیس��ت. 
نش��ان دادی��م چه با تحریم و چی ب��ی تحریم در خصوص 
توانمندی های دفاعی به ویژه توانمندی های موشکی ایران 

با کسی تعارف و شوخی نداریم.
وی در پاس��خ به سوالی درباره چش��م انداز روابط ایران با 
ونزوئال عنوان کرد: روابط ایران با ونزوئال و س��ایر کشورها 
در آمریکای التین و سایر نقاط جهان روابط رسمی و عادی 
اس��ت و ارتباطی با کشورها و منافع کشورهای دیگر ندارد. 
ما به عنوان دو کش��ور مستقلی که روابط تعریف شده ای از 
گذشته داشته و داریم به روابط نرمال خود ادامه می دهیم و 
اقداماتی که اخیرا صورت دادیم چیز خارق العاده ای از دید 
ما نبوده اس��ت و یک تجارت عادی بین ایران و یک کشور 

مستقل دیگری در نقطه ای دیگر از جهان بوده است.
س��خنگوی وزارت خارجه بیان کرد: این روابط خوش��ایند 
برخی قدرت ها از جمله آمریکا نیست که ما هر دو را تحت 
فشار و تحریم دارد. اوال به آنها ربطی ندارد و ثانیا اراده دو 
کشور بر این است که به روابط عادی در همه مقاطع ادامه 
دهی��م، به ویژه در حوزه اقتصادی و گفت وگوها و رایزنی ها 
بین دو کشور ادامه دارد و سفری هم در پیش است که اگر 

نهایی شود انجام خواهد شد.  فارس

گزارش
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تحلیلگران بر این باورند؛ ش��رایط کرونایی و از همه مهمتر 
تظاهرات س��نگینی که این روزها در ش��هرهای کشورهای 
اروپایی و آمریکا مش��اهده می شود تمامی این اتفاقات کمر 
اقتصاد آمریکا و برخی متحدانش را شکس��ته اس��ت از این 
رو کشورهای رقیب آمریکا چون ایران، چین و روسیه باید 

حداکثر فرصت را از این شرایط استثنایی ببرند.
به نظر می رسد این روزها در شرایط کرونایی و البته بر هم 
خوردن نظم جهانی و نیز تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ملت ایران روابط و توسعه مناسبات سه جانبه ایران، چین 
و روس��یه در شرایط کنونی اهمیت بسزایی دارد. همسویی 
۳ کشور مذکور نیز به باور ناظران سیاسی نقشی اساسی و 
تاثیر گذار در معادالت جهانی دارد و می تواند سیطره رو به 

افول آمریکا و متحدانش را در عرصه جهانی بر هم زند.
چناچن��ه پیرو فش��ار و تحریم ه��ای ظالمان��ه آمریکا علیه 
مل��ت ایران، روزنامه االخبار لبنان در تحلیلی به قلم زکریا 
ابوسلیسل نوش��ت: قوانین فیزیک می گوید که فشار منجر 
به انفجار می شود اما در سیاست کسانی هستند که با ایجاد 
روزنه های جدید از فش��ارهای آمریکا برای تنوع گزینه های 
خود اس��تفاده می کنند؛ این همان چیزی است که پکن و 
تهران با توافق راهبردی ۲۵ س��اله خ��ود به وجود آوردند 
و کارشناس��ان ایرانی بر ای��ن باورند که ای��ن توافق باعث 
می ش��ود ایران به بزرگ ترین هم پیم��ان منطقه ای چین 

تبدیل شود.
در ادام��ه این تحلیل آمده اس��ت: ته��ران  اعالم کرد که با 

امض��ای تواف��ق راهبردی ب��ا چین که مدت آن ۲۵ س��ال 
اس��ت موافقت کرده و دولت ای��ران امضای این توافق پس 
از مذاک��رات نهایی با چین را ب��ه محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه این کشور واگذار کرده است. ایران تاکنون به اعالم 
جزئیات این همکاری نپرداخته اس��ت؛ همکاری و توافقی 
که صحبت جدی در رابطه با آن از اوایل س��ال گذش��ته و 
در زمان س��فر هیات ایرانی متشکل از رئیس پارلمان، وزیر 
خارج��ه، وزیر اقتص��اد و دارایی و رئی��س بانک مرکزی به 
چین آغاز ش��د و این توافق تنها برای خواسته ها و رویاهای 

تاریخی فوق الذکر نیست.
نویس��نده نوش��ت: در اوای��ل س��پتامبر گذش��ته و بعد از 
مذاکرات��ی که محم��د جواد ظریف در اواخر ماه آگوس��ت 
در پکن انجام داد، مجله پترولیس��م اکونومیست اطالعاتی 
مبن��ی بر این که چی��ن قصد دارد ۲80 میلی��ارد دالر در 
بخش نفت، گاز و پتروش��یمی ایران س��رمایه گذاری کند، 
منتش��ر کرد و این مجله که متخصص در امور انرژی است 
به نقل از یک منبع ایرانی مرتبط با وزارت نفت این کش��ور 
اعالم کرد که این توافق در سفر ظریف به چین انجام شد. 
این مجله همچنین نوش��ته بود؛ چین متعهد ش��ده که در 
توافق دیگری در بخش نفت و زیرس��اخت صنعتی ایران به 
میزان ۱۲0 میلیارد دالر س��رمایه گذاری کند. در آن زمان 
رس��انه های داخلی ایرانی نیز ب��ه همین توافق پرداختند و 
اع��الم کردند؛ پروژه خط ریلی به طول 900 کیلومتر میان 
تهران و مش��هد راه اندازی خواهد ش��د و در کنار آن قطار 

تندرو میان تهران، قم و اصفهان راه اندازی می شود.
ی��ک منبع آگاه ایرانی در گفت وگو ب��ا این روزنامه لبنانی 
گفت: هدف از این توافق اطمینان بخش��ی به چین اس��ت 
مبنی بر اینکه حتی اگر اختالفات ایران با کشورهای غربی 
حل شود، تهران به همکاری های خود با پکن ادامه خواهد 
داد و ایران هم پیمان چین خواهد ماند. این منبع می گوید 
که کمترین نتایج این توافق این است که به محض اجرایی 
شدن آن چینی ها میزان بیشتری از نفت ایران را خریداری 
خواهند کرد که دو س��وم آن را ب��ه صورت نقدی پرداخت 

خواهن��د کرد و یک س��وم باقی مانده را ب��ه صورت کاال و 
خدمات به ایران می دهند.

ای��ن منبع همچنی��ن تأکید کرد: پس از آن چین ش��روع 
ب��ه اجرای پروژه های اقتصادی و س��رمایه گذاری می کند 
و این پروژه می تواند برای میلیون ها ایرانی فرصت ش��غلی 
ایج��اد کند و ایران به مرک��زی بزرگ برای کاالهای چینی 
تبدی��ل خواهد ش��د و از آن پس به ج��ای اینکه کاالها از 
خود چین ارسال ش��ود، ایران به بزرگ ترین توزیع کننده 
کاالهای چینی در خاورمیانه، غرب و ش��مال غرب آس��یا 
تبدیل می شود اما مهم ترین جنبه راهبردی این توافق این 
است که ایران به "ایستگاه اصلی جاده ابریشم جدید چین" 

تبدیل خواهد شد.

ایران وچین و روسیه فرصت سازی کنند
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی در پاس��خ به سوال سیاس��ت روز مبنی بر اینکه با 
توج��ه به اوضاع بحران��ی آمریکا و اروپا از نظر سیاس��ی و 
اجتماعی، گس��ترش روابط سیاس��ی و اقتصادی سه کشور 
ایران، چین و روسیه، چه تاثیری بر معادالت جهانی خواهد 
گذاش��ت گفت؛ امروزه با توجه به شرایط کرونا قطعا نظام 
اقتصادی جهان دچار تحوالت بسیار گسترده ای شده است 
و هرکش��وری که بتواند از شرایط کنونی استفاده بهینه را 
ببرد می تواند جهان پسا کرونا را در اختیار خود قرار دهد. 
وی اف��زود: با توجه به ش��رایط کرونای��ی و از همه مهمتر 
تظاهرات س��نگینی که این روزها در ش��هرهای کشورهای 
اروپایی و آمریکا مش��اهده می ش��ود و در حقیقت موضوع 
انتخابات��ی که آمریکایی ها با آن روبرو هس��تند و بیش از 
40میلی��ون نفر در آمریکا در م��دت زمان تنها 4 ماه بیکار 

شده اند و این تظاهرات کمر اقتصاد آمریکا را شکسته است 
و افول این کشور را تسریع بخشیده است.

به باور صدرالحسینی؛ کشورهای رقیب آمریکا باید حداکثر 
فرصت را از این شرایط استثنایی ببرند.

این استاد دانش��گاه بیان داشت: چین، روسیه و جمهوری 
اسالمی ایران می توانند با ایجاد اتحادیه های جدید اقتصادی 
بین کش��ورهای رقیب آمریکا و در ضمن کشورهایی که از 
جانب آمریکا تحریم ش��ده اند برای شرایط پسا کرونا زمینه 
روند اقتصادی و سیاس��ی جدیدی را برای معادالت جهانی 

رقم بزنند.
صدرالحس��ینی تصریح کرد: ای��ن اتحادیه ها با رویکرد حل 
مش��کالت اقتصادی در زمینه های مختلف در حوزه مسائل 
بهداشتی و درمانی، در مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا 
و همچنی��ن در ب��اره موضوعات مورد نیاز کش��ور رویکرد 
جدی��دی را پی��ش بگیرد و ب��ه مرور زم��ان در موضوعات 
مختلف تقویت ش��ود تا در زمان پساکرونا اتحادیه بتواند با 
دعوت از کش��ورهای منطقه و فرامنطقه و بویژه کشورهای 
تح��ت  تحریم های ظالمانه در ۵ ق��اره جهان یک اتحادیه 

اقتصادی، علمی و فرهنگی مناسب تشکیل شود.
وی خاطرنش��ان کرد: چرا که در شرایط کنونی ناکارآمدی 
س��ازمان های بین المللی موجود به همه ثابت شده است از 
این رو می توان از این ش��رایط و موقعیت برای کش��ورهای 
عالقه مند به تش��کیل اتحادیه جدید بیش��ترین استفاده و 
بهره را برد و البته سه کشور ایران، روسیه و چین مهمترین 
رقبای آمریکا محس��وب می شوند و می توانند بر اساس پایه 
تولید مش��ترک و براس��اس قوانین تجاری بومی و قوانین 
بانکی در این ش��رایط بهترین موقعیت را برای آینده خود 

ایجاد نمایند. 
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 فرصتی استثنایی 
در تغییر معادالت جهانی

درخواست نتانیاهو از جامعه جهانی 
نخس��ت  وزیر رژیم صهیونیس��تی در یک نشست مجازی ضمن قدردانی 
از رئی��س جمهور آمریکا برای هم س��ویی با رویکرد ای��ن رژیم در برابر 
ایران، خواس��تار اعمال تحریم های بیش��تری علیه ایران ش��د. بنیامین 
نتانیاهواظهارات ضدایران��ی خود را تکرار کرد و گفت: از رئیس جمهور 

ترامپ به خاطر تمام کارهایی که برای اسرائیل انجام داده است، متشکرم. 
اس��رائیل هیچ گاه دوست بهتری در کاخ سفید نداشته است. امنیت اسرائیل 

با تصمیم جس��ورانه رئیس جمهور ترامپ برای خارج ش��دن از توافق هس��ته ای 
خطرناک با ایران بی اندازه تحکیم ش��ده اس��ت. وی که توافق هس��ته ای ایران را 
»کاری بیه��وده« توصیف کرد با مطرح ک��ردن ادعاهایی علیه ایران ادامه داد: ما 
مانند همیشه در ممانعت از تولید تسلیحات هسته ای توسط حکومتی که وعده از 

میان برداشتن تنها کشور یهودی را می دهد مصمم هستیم.  تسنیم 

الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی بی پاسخ نمی ماند
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: طرح الحاق 
بخش��ی از ش��هرک های کرانه باختری به رژیم اش��غالگر، اقدام متقابل 

محور مقاومت را در پی خواهد داشت.
حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی درباره پیامدهای تصمیم 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای الحاق مجموعه ای 
از ش��هرک ها در کرانه باختری به سرزمین های اشغالی، گفت: اقداماتی که 

در سال های اخیر جریان مقاومت در منطقه انجام داده بسیار قابل توجه  و موثر 
بوده و همچنین این اقدامات باعث ش��ده تا رژیم صهیونیس��تی در موضع ضعف 
قرار بگیرد. وی در ادامه افزود: رژیم صهیونیس��تی برای س��رپا ماندن دست و پا 
می زند، اما غافل از اینکه اضمحالل و فروپاش��ی آن شروع شده و محور مقاومت 

هم سرآغاز عدم پایداری این رژیم جعلی شده است. خانه ملت 

درخواست نماینده رژیم صهیونیستی از شورای امنیت
نماینده رژیم صهیونیس��تی در سازمان ملل از شورای امنیت خواست 
تم��ام ابزاره��ای الزم« برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران را به کار 

گیرد.
دن��ی دانون، با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران هش��دار داد که اگر 

تحریم تس��لیحاتی ایران لغو ش��ود، ایران خواهد توانست به واردات یا 
صادرات انواع مختلفی از سامانه های تسلیحاتی از جمله تانک  ها، آتش بارها، 

کش��تی های جنگی، زیردریایی ها، هواپیماها، موش��ک ها و دیگر تسلیحات ادامه 
دهد. دانون در بیانیه اش از شورای امنیت سازمان ملل خواست که فورا و قاطعانه  
ب��ا به کارگیری تمام ابزارهای الزم برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران در یک 
ب��ازه زمانی فراتر از ضرب االجل ماه اکتبر به آن چه تخطی های ایران می خواند، 

پاسخ دهد. صداوسیما 

موسوی: 

برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین هیچ ابهامی ندارد


