
فعالیت خطوط هواپیمایی ایران 
و آلمان 

س��فارت ایران در آلمان در حساب کاربری خود در 
توییتر نوش��ت: »بعد از ش��ش ماه وقفه هواپیمای 
جمهوری اس��امی ایران )ایران ایر( در س��ی امین 
سالگرد وحدت مجدد دو آلمان به زمین نشست.«

در این توییت  آمده اس��ت: فروریختن دیوار برلین 
نماد فروپاش��ی مرزبندی های جعل��ی و تحمیلی و 

ضرورت تمرکز برتعامل و چندجانبه گرایی است.
 شیوع کرونا پروازهای بسیاری از خطوط هواپیمایی 
بین کش��ورها را به حالت تعلیق درآورده اس��ت. با 
توجه به سرعت انتش��ار ویروس کرونا شرکت های 
هواپیمای��ی آغاز مجدد پروازهای خود را با احتیاط 

در دستور کار قرار داده اند. صداوسیما 

اخبار

رژیم صهیونیستی؛ آتش بیار 
مناقشه قره باغ

کارشناس منطقه قفقاز گفت: رژیم صهیونیستی با 
دمیدن آتش جنگ در قره باغ، به دنبال ش��عله ور 

شدن بیشتر جنگ در این منطقه است.
مجی��د خورس��ند از رژیم صهیونیس��تی به عنوان 
بازیگر منفی و فعال در مناقش��ه قره باغ یاد کرد و 
افزود: یکی از اهداف اسرائیل در این مناقشه فروش 
س��اح بیش��تر اس��ت و برای گرم نگه داشتن بازار 
فروش س��اح با جنگ افروزی ب��ه دنبال گرم نگه 

داشتن آتش جنگ در قره باغ است.
وی گفت: اکنون هر دو طرف مناقشه در جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان به این باور رس��یده اند که 
رژیم صهیونیس��تی اطاعات امنیتی را از هر طرف 

در اختیار طرف دیگر قرار می دهد.
آقای خورسند افزود: رژیم صهیونیستی که ابتدا با 
س��رمایه گذاری اقتصادی در کشور های جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان نفوذ کرد حاال با برافروختن 
آتش جنگ عامل افزایش تلفات غیر نظامی ش��ده 
اس��ت. وی با اش��اره به اهمیت مجاورت جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان در مرز های ش��مالی ایران 
گفت: رژیم صهیونیس��تی که اخیرا چند کشور ذره 
بینی منطقه را به هم پیمانی خودش درآورده است 
به دنبال دور کردن تمرکز جهان اس��ام و به ویژه 
ای��ران از غرب آسیاس��ت تا حساس��یت ها به طرف 
دیگری معطوف ش��ود. این کارشناس منطقه قفقاز 
تاش گروه مینسک را برای پایان دادن به مناقشه 
قره باغ بی تاثیر دانس��ت و اف��زود: تاکنون اراده ای 
در میان بازیگران برای پایان دادن مناقش��ه قره باغ 
وجود نداش��ته و منافع سیاس��ی و اقتصادی آن ها 

باعث بی تاثیر شدن میانجی گری شده است.
آقای خورس��ند گفت:، اما جمهوری اسامی ایران 
با سیاست حس��ن همجواری همواره پیشنهاد حل 
مناقش��ه از طریق گفتگوی دیپلماتیک و مسالمت 

آمیز را ارائه کرده است. شبکه خبر

از نگاه دیگران 

گزارش
جمهوری اس��امی ایران مخالف هر گونه درگیری از سوی 
دو طرف برای حل و فصل این مناقشه است؛ همسایگی در 
قره ب��اغ  و بحران در این منطقه تهدیدی برای امنیت ملی 

کشورمان نیز به شمار می رود. 
مقامات کش��ورمان ضمن تمایل برای میانجی بی طرف در 
ح��ل و فصل مناقش��ه قره باغ بر این نکت��ه تاکید دارد که 
کشورهای فرامنطقه ای نباید در موضوع اختاف میان باکو 

و ایروان دخالت کنند. 
هفته گذش��ته بود ک��ه دور تازه درگیری های ارمنس��تان 
و آذربایج��ان بر س��ر منطقه قره باغ آغاز ش��د که کماکان 

درگیری ها ادامه دارد.
در آخری��ن تح��والت در این زمینه آذربایج��ان به بمباران 
مرکز جمهوری قره باغ کوهستانی ادامه داد و ارمنستان هم 

از ساقط کردن سه جت متعلق به آذریجان خبر داد. 
ماجرا از آنجا شروع شد که وزارت دفاع ارمنستان اعام کرد 
نیروهای این کش��ور دو بالگرد و سه پهپاد آذربایجانی را در 
واکنش به حمات باکو به مناطق مس��کونی ساقط کرده اند 
و این وزارتخانه همچنین اعام حالت جنگی کرد و از همه 

نیروهای خود خواست تا در آماده باش کامل قرار گیرند.
نی��کل پاش��ینیان نخس��ت وزیر ارمنس��تان در نشس��ت 
اضطراری با نمایندگان پارلمان این کش��ور درباره درگیری 
نظام��ی با جمهوری آذربایجان اعام کرد که ایروان ممکن 
است به طور رسمی استقال جمهوری خودخوانده قره باغ 

کوهستانی)جمهوری آرتساخ( را به رسمیت بشناسد.
تاریخ مناقش��ه قره باغ به هفتاد سال قبل برمی گردد و در 
تقسیم بندی دوران اس��تالین منطقه ارمنی نشین قره باغ 
،تحت حاکمیت جمهوری مس��لمان نشین آذربایجان قرار 
گرفت. مش��ابه همین مورد، جمهوری خودمختار نخجوان 
ب��ه عنوان منطقه برون گان تعیین ش��د و آبخازیا، اوس��تیا 
وآجاریا س��ه منطق��ه جمهوری خودمختار در گرجس��تان 

شکل گرفت.
بعد از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی به موجب قرارداد 
آلمات��ی که بین ۱۵ جمهوری منعقد ش��د، این کش��ورها 
توافق کردند که همان مرزهای دوران شوروی مرز بین آنها 
باش��د، جمهوری آذربایجان هم با اس��تناد به همین مساله 
معتقد اس��ت که قره باغ در آن دوران ب��ه آذربایجان داده 
ش��د و باید در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجان باقی 
بماند، همچنان که در آس��یای مرکزی سمرقند و بخارا دو 
شهر تاجیک نشین در دوره استالین به ازبکستان داده شد و 
بعد از فروپاشی شوروی، این دو شهر در چارچوب مرزهای 

ازبکستان باقی ماند.
جمهوری آذربایجان هم به اس��تناد همین مساله، خواستار 
حفظ قره باغ  در چارچوب مرزهای خود است، اما در مقابل 
ارمنستان معتقد اس��ت اقدام استالین در واگذاری قره باغ 
غیر قانونی بوده و الزامی به تبعیت از آن نیست. نکته قابل 
تأمل اینک��ه؛ تمام درگیرهای مرزی ب��ه ویژه جنگ چهار 
روزه آوریل ۲۰۱۶ و جنگ جوالی ۲۰۲۰ و جنگ سپتامبر 

۲۰۲۰ سه مورد نقض گسترده آتش بس ۱۹۹۴ است. 
وظیفه شناس��ایی عبور از فرایند آتش بس به صلح برعهده 
گروه »مینسک« س��ازمان همکاری اروپا است که فرانسه، 
روسیه و آمریکا مسئول آن هستند و هنوز بعد از ۲۰ سال 
مذاکره نتوانستند از این مرحله عبور کنند. بنابراین جنگ 
اخی��ر میان آذربایجان و ارمنس��تان نق��ض آتش بس و نه 

نقض صلح است.

هشدار به طرف های درگیر
خطی��ب زاده س��خنگوی وزارت خارجه ای��ران در خصوص 

گزارش های برخی تعرضات انجام ش��ده به خاک جمهوری 
اس��امی ایران در جریان درگیری های اخیر بین جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنستان اظهار داشت: تحرکات در 
مناطق مرزی کش��ورمان به طور جدی و با حساسیت تمام 
از س��وی جمهوری اس��امی ایران در حال رصد بوده و در 
ای��ن ارتباط  ضم��ن اعام غیر قابل تحم��ل بودن هرگونه 
تعرض از س��وی هر یک از طرف ه��ای درگیر در منطقه به 
خاک کشورمان، به همه طرف ها در زمینه مراقبت الزم در 

این خصوص هشدار جدی می دهیم.
وی در ادام��ه ب��ار دیگر بر لزوم احترام ب��ه تمامیت ارضی 
جمه��وری آذربایج��ان، رعای��ت اص��ل ع��دم تع��رض به 
غیرنظامیان، توقف درگیری ها و آغاز گفت وگوهای جدی و 
زمان دار تاکید و آمادگی جمهوری اسامی برای کمک به 

نیل به این اهداف را اعام کرد.

رویکرد تهران برای حل مناقشه قره باغ 
عماد آبش��ناس کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در 
گفت وگوب��ا سیاس��ت روز درب��اره درگیری ارمنس��تان و 
آذربایج��ان و تعرض به خاک کش��ورمان گفت: جمهوری 
اس��امی ایران جزو معدود کش��ورها در جهان است که به 
دنبال صلح و ثبات در منطقه اس��ت و ب��ه هیچ وجه نمی 

خواهد جنگ و خونریزی رخ دهد.
وی به سقوط خمپاره هایی به خاک جمهوری اسامی ایران 
اشاره کرد و افزود: این موضوع نشان می دهد که چقدر این 
مس��ئله به خاک کشورمان نزدیک اس��ت و درگیری میان 
باکو و ایروان بر س��ر موضوع قره باغ چه آسیب و تبعاتی را 

برای ما در برخواهد داشت.
آبش��ناس ب��ا  بیان اینکه این دو کش��ور همس��ایه دیرینه 
ایران هس��تند و زمانی جز. خاک کش��ورمان بودند، اظهار 
داشت: احساسات قومی و مذهبی ایران در قبال جمهوری 
آذربایجان و احساس��ات قومی با ملت ارمنس��تان مزید بر 
علت اس��ت تا ایران برای میانجی گری و پایان درگیری ها 

نقشی اثر گذار ایفا کند.
کارشناس مسائل سیاس��ت خارجی با تاکید بر اینکه برخی 

رژیم های استکباری از جمله آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی 
تقا می کنند تا با اس��تفاده از این موقعیت، بهره برداری های 
سیاسی و ژئوپولتیک خود را انجام دهند؛ حتی رژیم غاصب 
ک��ودک کش تاش دارد تا با تحریک این درگیری، مرزهای 
جمهوری اس��امی ایران را متزلزل و جمهوری آذربایجان را 
وابسته به خود کند و به نوعی می خواهند از آب گل آلود میان 

ایروان و باکو ماهی گیری کنند.
وی یادآورش��د؛ همچنین بخشی از حمایت قاطعانه ترکیه 
از جمه��وری آذربایجان به رقابت های ترکیه با روس��یه در 
سوریه، لیبی و قره باغ برگردد. اگر این منطقه ناآرام شود، 
مس��یر انتق��ال انرژی خزر، قفق��از به ترکی��ه و اروپا یعنی 

کریدور انتقال انرژی به اروپا دچار خطر جدی می شود.
وی در ادام��ه گفت: کش��ورهای اروپایی نی��ز با حمایت از 
ارمنستان می خواهند زمینه ورود و دخالت خود را میان دو 
کشور ارمنس��تان و آذربایجان باز کنند؛ از این رو احتمال 
م��ی رود که این درگی��ری در صورت ادامه داش��تن، میان 
روس��یه و ترکی��ه و نیز بین کش��ورهای اروپای��ی با ترکیه 
تس��ری پیدا کند که شرایط منطقه و مرزهای کشورمان را 

می تواند با بحران روبرو کند. 
آبشناس با اشاره به اینکه جمهوری اسامی ایران عزم جدی 
برای پای��ان یافتن درگیری میان ارمنس��تان و آذربایجان 
دارد، خاطرنش��ان ک��رد: ایران به عن��وان میانجی بی طرف 
می توان��د در موض��وع قره باغ و حل اخت��اف میان باکو و 
ایروان ورود کند و طرفین را متقاعد کند تا مشکاتشان را 
ب��ه دور از هرگونه درگیری و تنها بر روی میز مذاکره و به 

صورت دیپلماتیک حل کنند. 

ای���ران درصدد ایجاد صلح پایدار بین دو ملت آذری 
و ارمنی است

کاردار اس��بق ای��ران در ارمنس��تان گفت: ما هم��واره در 
تاش��یم که ب��ه یک صلح پای��دار و عادالنه بی��ن دو ملت 
آذری و ارمنی برسیم. احمد سبحانی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، در مورد درگیری ارمنستان و آذربایجان، 
گفت: در سیس��تم جماهیر س��ابق عاوه بر ۱۵ جمهوری، 

مناطق خودمختاری وجود داشت، از جمله منطقه قره باغ 
کوهس��تانی در داخل خاک آذربایجان که بیشترین سکنه 
آن ه��ا ارامنه بودند، در مقابل نخجوان هم بخش جدایی از 
جمهوری آذربایجان اس��ت که در دل ارمنس��تان محصور 
نیس��ت، ولی با خاک مادری هم ارتباطی ندارد و بین ایران 

و ارمنستان قرار گرفته است.
او اف��زود: بعد از فروپاش��ی ش��وروی داعیه اس��تقال در 
مناط��ق خودمخت��ار از جمله در گرجس��تان و قره باغ باال 
گرفت. این درگیری ها به آواره ش��دن بیش از یک میلیون 
نف��ر از آذری ها و ارمنی ها منجر ش��د، همچنین ده ها هزار 
نفر کش��ته بر جای گذاش��ت و بیش از ۴ س��ال این جنگ 
در ابتدای فروپاش��ی شوروی طول کشید و علی رغم همه 
ش��رایط سخت اقتصادی که بعد از فروپاشی ایجاد شد این 

رنج و درد به مردم منطقه اضافه شد.
س��بحانی تصریح کرد: در ش��رایط جنگی ارامن��ه قره باغ 
توانس��تند کنترل این منطقه را ک��ه در زبان ارمنی به آن 
استالکر گفته می شود را به دست بگیرند و از آنجایی که در 
محاصره دولت آذربایجان بودند، توانس��تند ۸ شهر باکو را 

اشغال و عما خود را همسایه ارمنستان کنند.
کاردار اسبق ایران در ارمنستان ادامه داد: این درگیری ها و 
اشغال این شهر ها تقریبا بدون مقاومت آذری ها اتفاق افتاد 
و راحت شهر ها را تسلیم ارامنه کردند و به این ترتیب یک 
پنجم از خاک آذربایجان جدا ش��د و در اشغال ارامنه قرار 
گرف��ت، از آن روز آتش زیر خاکس��تر مان��د و این مطالبه 
عموم��ی از دولت آذربایجان از ط��رف مردم آذری تا امروز 
اس��ت. گروه های صلح که از جمله مهم ترین آن مینسک از 
طرف اتحادیه اروپا، روس��یه و ای��ران بود به یک آتش بس 

منجر شد، اما اختاف را ریشه کن نکرد.
او افزود: از جمله کشور های موفقی که توانستند در دوران 
آغاز جنگ فعالیت خوبی داش��ته باشند، جمهوری اسامی 
ایران بود که هیئت های صلحی را به دو کش��ور آذربایجان 
و ارمنس��تان فرس��تاد و چندین بار باعث آتش بس موثری 
ش��د. در آتشی که در منطقه اتفاق افتاد بیش از همه ایران 
عاقمند بود که بین دو همس��ایه خود یعنی ایروان و باکو 
که زمانی بخش��ی از خاک ایران بود، صلح و آرامش برقرار 

شود.
کاردار اس��بق ایران در ارمنس��تان تصریح ک��رد: امروز هم 
که جنگ بین آذربایجان و ارمنس��تان دوباره شعله ور شد 
و بخش��ی از گلوله های توپ طرف خ��اک ایران هم اصابت 
کرده است، البته در ابتدای جنگ بین این دو کشور هم ما 
خس��ارت دیدیم از جمله راه آهنی که از مسیر آذربایجان، 
از اروپ��ا کاال های ما را آورده بود، متوقف ش��د، لذا ما تا به 

امروز از این مسیر خوب محروم شدیم.
س��بحانی تصریح کرد: مس��یر دیگری که م��ا را به دریای 
سیاه می رس��اند از طریق نخجوان اس��ت که به ارمنستان 
متصل می شود، این هم از ابتدای جنگ بسته شد، بنابراین 
ایران برای دسترس��ی به دریای س��یاه از طریق ارمنستان 
بای��د چندین س��اعت راه های کوهس��تانی را بگذارند تا به 

دریای سیاه برسد.
کاردار اس��بق ای��ران در ارمنس��تان اضافه ک��رد: عاوه بر 
خس��ارت اقتصادی که درگیری ارمنس��تان و آذربایجان بر 
ایران می گذارد، خس��ارت های اجتماعی زیادی هم برای ما 
به همراه داشته است، لذا ایران بیش از همه کشور ها الیق، 
مستحق و عاقمند برقراری صلح بین ایروان و باکو است.

سبحانی ادامه داد: خوشبختانه ایران با ایروان و باکو روابط 
بس��یار خوبی دارد و از ابتدای ش��روع جن��گ فعالیت های 

موثری داشته است.
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استاد دانشگاه هاروارد 

سیاست فشار بر ایران شکست 
خورده است

اس��تاد روابط بین الملل با تاکید بر اینکه سیاست فشار بر ایران سیاستی 
شکس��ت خورده اس��ت، گفت: ترامپ و متحدان��ش در کنگره آمریکا باید 
درک کنند که ایران قرار نیس��ت مذاکره کند تا زمانی که با آن به عنوان 

یک شریک برابر برخورد نشود و"فشار حداکثری" به پایان نرسد.
اس��تیفن هرزوگ در مورد تاش ترامپ برای فعال س��ازی مکانیزم ماشه 
علی��ه ای��ران گفت: من فکر می کنم این تصمیم ی��ک جانبه دولت ترامپ 
نش��انه ناامیدی و نش��انه واضح سیاس��ت بد حداکثر فشار است. سیاست 
فشار شکست خورده است. ترامپ خواست ایران را از دسترسی به اقتصاد 
جهانی محروم کند اما صادرات نفت ایران در ماه س��پتامبر افزایش یافت 
و ته��ران ضمن ایجاد ذخایر اورانیوم غنی ش��ده، روابط خود را با چین و 
ونزوئا بهبود بخشیده اس��ت. این فعالیت ها نتیجه مستقیم امتناع دولت 
ترامپ از ش��رکت در برجام است.از آنجا که ایاالت متحده در سال ۲۰۱۸ 

از برجام خارج شد، دیگر در میان اعضای برجام نیست.
وی افزود: س��ایر اعضای ش��ورای امنیت، از جمل��ه متحدان آمریکایی که 
هنوز طرف توافق هس��تند، به طور مداوم ب��ا تحریم های ترامپ مخالفند 
و تحریم های اس��نپ بک را رد کردند- درس��ت مانند زمانی که واشنگتن 
ت��اش کرد تحریم تس��لیحاتی علی��ه ایران را تمدید کن��د. از طرفی هم 
سیاست داخلی در مورد برجام در آمریکا همواره دوقطبی است. جمهوری 
خواهان حزب رئیس جمهور ترامپ با آن مخالف هس��تند و دموکرات های 
ح��زب معاون رئیس جمهور س��ابق جو بای��دن از آن حمای��ت می کنند. 

بس��یاری از رفتارهای دونالد ترامپ می خواهد این را نش��ان دهد که من 
در مورد ایران کاما س��خت گیرم. هرزوک در ادامه در مورد تداوم تنش ها 
و احتم��ال وقوع جنگ گفت: در کوتاه مدت ای��ن تنش ها به جنگ منجر 
نمی شود. تاش برای اعمال تحریم های اسنپ بک علیه ایران یک شکست 
دیپلماتیک برای ترامپ خواهد بود. جامعه جهانی نشان داده است که آنها 
ای��ن ابتکار عمل را قبول نخواهند کرد. این تنها به کاهش بیش��تر اعتبار 

ترامپ به عنوان یک شریک مذاکره کمک خواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: نظرس��نجی که من س��ال گذش��ته برای مجله 
آمریکایی نش��نال اینترست  با نویس��نده همکارم دیوید ام آلیسون انجام 
دادم همچنین نش��ان داد که تنش بین واش��نگتن و تهران زیاد است اما 
مردم آمریکا به دنبال جلوگیری از جنگ هس��تند. برداشت من این است 
که مردم ایران به شدت صلح را ترجیح می دهند. به همین دلیل و دالیل 
دیگر ، نظر من این است که ترامپ سرانجام مایل است به توافقی با ایران 
دس��ت یابد که می تواند ادعا کند برای ثبات و منع گس��ترش ساح های 

هسته ای بیشتر از دولت باراک اوباما تاش کرده است.
وی در مورد آینده روابط ایران و آمریکا گفت: انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا در ماه نوامبر و همچنین انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران در سال 
آین��ده، پیامدهای قابل توجه��ی در روابط ایاالت متح��ده و ایران خواهد 
داشت. بایدن و ترامپ دیدگاه های بسیار متفاوتی در رابطه با ایران دارند.

هرزوگ گفت: کمیته ملی دموکراتیک حزب بایدن بازگشت به برجام را در 
چارچوب مبارزات انتخابات خود ذکر کرده است. البته بایدن هنگام مذاکره 
در مورد این توافق معاون رئیس جمهور اوباما بود و مطمئناً این سیاس��ت 
را دنبال خواهد کرد ، اما تضمین شده نیست. ایران باید هم با گفتار و هم 
با عمل نش��ان دهد که به توافق خود باز خواهد گشت. این استاد دانشگاه 
تاکید کرد: با ترامپ ، تصویر آینده پیچیده تر اس��ت. حتی به نظر می رسد 

که "فشار حداکثری" و اسنپ بک شکست خورده است. ایلنا 

هشدار جدی ایران به طرف های درگیر در مناقشه ارمنستان و باکو: 

ادامه درگیری ها و واکنش ایران

نگرانی عربستان از فعالیت های هسته ای ایران
وزیر خارجه سعودی با طرح ادعاهای بی اساس گفت که جامعه بین المللی 
باید به مسئولیت های خود در قبال آنچه "تخلفات هسته ای ایران" خواند، 
عمل کند. فیصل بن فرحان گفت: عربستان توافق برجام را مانع بازدارنده ای 
در مقابل اهداف هس��ته ای ایران نمی داند. ادعاهای وزیر خارجه سعودی 

درحالی است که گفته می شود خود فعالیت هایی را به شکل مخفیانه برای 
غنی سازی اورانیوم آغاز کرده است. اخیرا کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده 

دائم کشورمان با اعام نگرانی از عدم اجرای کامل موافقت نامه جامع پادمان توسط 
عربس��تان سعودی و س��کوت کسانی که همیش��ه در مورد حفظ یکپارچگی رژیم 
پادم��ان ابراز نگرانی می کنند، گفته بود: علیرغم درخواس��ت های مکرر آژانس، تا 
زمانی که ریاض "پروتکل مقادیر کوچک" فعلی خود را لغو نکند، ابزارهای ضروری 

راستی آزمایی برای اجرای مأموریت آژانس فراهم نمی شود. فارس 

پاسخ ملت ایران به آمریکا، مقاومت حداکثری و راهبردی است
س��فیر جمه��وری اس��امی ایران در پاکس��تان ب��ا ی��ادآوری جنایات 
ضدبش��ری دولت ترامپ و تروریس��م اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران 
به ویژه در دوران هجوم ویروس کرونا، گفت: پاس��خ مردم شجاع ما به 
فش��ار حداکثری واش��نگتن، مقاومت حداکثری و راهبردی است. سید 

محمدعلی حس��ینی طی مصاحبه با روزنامه پاکس��تانی »جناح« گفت: 
رژیم آمریکا در حال حاضر یک تروریسم اقتصادی شدید را علیه ملت ایران 

براه انداخته که ما نمونه آن را در تاریخ علیه هیچ ملتی سراغ نداریم. وی اظهار 
داش��ت: در دورانی که ملت ایران به ش��دت مورد هجوم شیوع کرونا قرار دارند 
نیز آمریکا تحریم های غیر انس��انی خود را تشدید کرده و حتی از ورود کاالهای 
اساس��ی و مواد غذایی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی برای درمان بیماران 

و کودکان جلوگیری می کند.  باشگاه خبرنگاران 

آینده همکاری های چین و ایران درخشان است
عض��و انجمن دوس��تی چین و ای��ران اظهار کرد: اگرچ��ه تحریم های 
غیرقانون��ی آمریکا مش��کات زیادی برای همکاری ه��ای چین و ایران 
ایج��اد کرده، اما به دنبال اجرای طرح کمربند و جاده و ش��گل گیری 
الگوی توسعه جدید در چین که در آن چرخه داخلی و خارجی مکمل 

یکدیگر هس��تند، همکاری های اقتصادی و تج��اری چین و ایران نیز از 
فرصت های جدید برخوردار و دورنمای آن درخش��ان است. جو جین تانگ 

در خص��وص نقش ایران در طرح یک کمربند یک جاده افزود: ایران تنها کش��ور 
جهان است که هر دو  مسیر کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده دریایی ابریشم 
از آن عبور می کند عاوه بر این، با توجه به مسیر طوالنی هشت هزار کیلومتری 
جاده ابریش��م، ایران کشور بسیار مهمی در میانه این مسیر است و نقشی مهمی 

در راستای برقراری ارتباطات بین چین و اروپا ایفا می کند. ایرنا 
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