
قالیباف در دیدار رئیس مجلس عراق: 
 راه های زمینی در ایام اربعین حسینی 

بازگشایی شوند
رئیس مجلس گفت: مهمترین خواسته ملت ایران 
بحث زیارت به خصوص باز شدن راه های زمینی در 
ایام اربعین اســت که از مجلس و دولت عراق این 

درخواست را داریم.
محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه، 7 اردیبهشت ماه 
در دیدار با محمدالحلبوسی رئیس مجلس عراق با 
حضــور در جمع خبرنگاران مطــرح کرد: از اینکه 
در روزهای اول تشــکیل پارلمان و انتخاب رئیس 
پارلمان عراق میزبان رئیس و تعدادی از نمایندگان 
هســتیم، خوشحالیم. سیاســت جمهوری اسالمی 
ایران در مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم توسعه 
روابط با کشــورها، با اولویت با کشورهای همسایه 
و منطقه اســت. به خصوص خواستار ارتباط عمیق 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و بــه ویژه همکاری 
در حوزه محیط زیســت هســتیم کــه از فرصت 
 ســفر و مذاکرات بین من و رئیــس پارلمان عراق 

استفاده شد. 
وی ادامه داد: امید و آرزوی ملت ایران و مسئولین 
جمهوری اســالمی این اســت تا همــان طور که 
پارلمــان عراق کار خود را در ســریع ترین زمان با 
توافق سیاسی بین همه گروه های سیاسی و آنچه 
خواســت ملت عراق بوده تشــکیل شده، در آینده 
دولت عراق نیز سرنوشــت خود را مشــخص کند. 
ملت، دولت و پارلمان ایران پشتیبانی الزم از دولت 

و پارلمان عراق خواهد داشت.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: آرزو داریم 
همیشــه ایران قوی و عراق قوی کنار هم باشــند 
و همه دســت به دســت هم دهیم چرا که ایران و 
عراق نقش مهمی در مســائل منطقه ای، سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و اســتحکام کشورهای اسالمی 
دارند. روابط دو جانبه و قوی ایران و عراق در سطح 
منطقه و جهان موثر است و باید در سطح پارلمانی 
دو کشــور، سطح قاره آسیا و ســطح پارلمان های 

جهانی گام برداریم.
رئیس مجلس تأکید کرد: مهمترین خواســته ملت 
ایــران بحث زیارت به خصوص باز شــدن راه های 
زمینی در ایام اربعین اســت که از مجلس و دولت 

عراق این درخواست را داریم.
محمــد الحلبوســی رئیس مجلس عــراق در این 
نشست خبری مطرح کرد: در ابتدا تشکر می کنم از 
استقبال گرم و دعوتی که برای سفر به ایران انجام 
داده اید، تأکید می کنم روابط دو کشــور همسایه، 

دوست و برادر پایدار بوده و خواهد بود.
وی تأکید کرد: امیدوارم بــا تقویت روابط بتوانیم 
موانع پیِش روی توســعه و همکاری دولت ها را از 
پیِش رو برداریم و توســعه روابــط به نفع ملت دو 
کشــور تمام شــود. ثبات در ایران تأثیر مثبتی در 
عراق و منطقه دارد همان طور که ثبات در عراق بر 

ایران و منطقه تأثیرگذار است.
رئیــس مجلس عــراق بیان کــرد: در عراق تالش 
می کنیم مشــکالت منطقه ای با دیپلماسی نیابتی 
حل شود و زمینه حل مشکالت بین همسایگان را 
نشست و مذاکره و تفاهم می دانیم، بخش زیادی از 
مشــکالت نیازمند گفت وگو و رایزنی است، ملت ها 
دنبال روابط بهتر هســتند و بهبود زندگی، آینده 
و شــرایط اقتصادی را طلب می کنند و می خواهند 

مانع بازگشت سایه جنگ شوند.
الحلبوســی با تأکید بر اینکــه احترام به حاکمیت 
کشــورها، حســن همجواری و پاسداشت حقوق 
شــهروندان باید اصول روابط بین کشورها باشد و 
تالش کنیم روابط بین کشــورهای منطقه بهتر و 
توســعه یابد. در این زمینه الزم است بستر روابط 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و پارلمانی 
کشــورها فراهم شود. وی اظهار داشــت: باید در 
جوامع بین المللی جهانی، کشورهای منطقه مواضع 
مشترکی داشته باشد چرا که چالش های مشترکی 
نیز داریــم و باید به منطقه آرامش و ثبات برگردد 
زیرا خداوند نعمت های مادی و معنوی بسیاری به 
منطقه ما عطا کرده اســت و باید رفتار ما متناسب 
با این ظرفیت ها باشــد و تالش کنیم به فتنه گران 

اجازه اقدام در منطقه را ندهیم.
رئیس مجلس عراق با اشــاره به شــرایط ســخت 
اقتصادی ســال های گذشته در کشورها بیان کرد: 
شاهد مشــکالت اقتصادی ناشی از شــیوع کرونا 
بودیم و ســال های خوبی نبود، بایــد پرونده این 
سال ها بسته شود و به نقض حاکمیت ملت ها پایان 
داده شــود و موانعی که باعث عدم توســعه روابط 
ملت ها است برداشته شــود. نباید اجازه دهیم که 
ملت هــا مورد تحریم و ارعاب قــرار گیرند و نباید 
اجازه دهیم گروه های مســلح علیه کشورها دست 

به اقدام بزنند.
محمد الحلبوســی در پایان بیان کــرد: باید موانع 
روابــط اقتصــادی و اجتماعی پارلمانی برداشــته 
شــود و هــر آنچــه الزم اســت از وضــع قوانین 
 تــا اتخــاذ تصمیم پارلمانــی برای بهبــود روابط 

انجام گیرد.

خبـــر

رئیــس جمهور با بیان اینکه سیاســت قطعی جمهوری 
اســالمی ایران گســترش روابط راهبردی بلند مدت در 
عرصه های مختلف با چین است، اظهار داشت: این روابط 
راهبردی را فارغ از تحوالت بین المللی و براساس اعتماد 
سیاســی متقابل دنبال می کنیــم و اجرای موفق برنامه 
همکاری های جامع ۲۵ ساله در این راستا اولویت دارد.

ســید ابراهیم رئیســی در دیدار ژنرال »ویو فنگ« وزیر 
دفــاع جمهوری خلــق چین بــا بیان اینکــه تحوالت 
منطقــه ای و جهانی، ارزش همکاری های راهبردی ایران 
و چین را بیش از گذشــته نشــان می دهد، تأکید کرد: 
یکجانبه گرایی و ســلطه طلبی با هدف کنترل کشورها و 
ممانعت از رشــد اقتصادی پایدار جهان شکل می گیرد و 
مقابله با یکجانبه گرایی و ایجاد ثبات و نظم صرفاً از طریق 

همکاری قدرت های مستقل و هم اندیش میسر است.
رئیــس جمهور با بیان اینکه زمینه های مناســبی برای 

ســرمایه گذاری های بزرگ در ایران وجــود دارد، افزود: 
ظرفیت هــای بی نظیر ایران در حــوزه حمل و نقل بین  
منطقــه ای، ظرفیت های ایران در امنیــت انواع انرژی و 
همچنین همکاری های زیرساختی منطقه ای، بسترهای 
جدی برای همکاری و ســرمایه گذاری هســتند.رئیس 
جمهور در ادامه ســخنانش با اشــاره به خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام، تصریح کرد: آمریکایی ها می خواســتند 
با نقض برجام ایران را تحت شــدیدترین فشــارها قرار 
دهند اما امروز رسما اعتراف می کنند که در اعمال فشار 

حداکثری به ایران شکست مفتضحانه ای خورده اند.
ژنرال »ویو فنگ« وزیر دفاع جمهوری خلق چین نیز در 
این دیدار با ابالغ سالم های گرم رئیس جمهور کشورش 
برای آیت اهلل رئیســی گفت: تقویــت روابط بین ایران و 
چیــن همواره و بخصوص در شــرایط بحرانــی و ناآرام 

کنونی جهان برای منطقه و جهان امنیت آفرین است.

رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع چین:

سیاست ایران گسترش روابط بلندمدت با چین است
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  سـخنگوی 
اسـالمی از تکلیـف دولـت در بودجـه سـال ۱۴۰۱ بـه 

داد. جامانـدگان خبـر  بـه  عدالـت  اعطـای سـهام 
غالمرضــا مرحبــا ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــالمی در گفت وگ ــورای اس ــس ش مجل
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــزاری تســنیم، ب ــی خبرگ پارلمان
ــهام  ــای س ــرای اعط ــیون ب ــن کمیس ــای ای پیگیری ه
عدالــت بــه جامانــدگان، گفــت: در بودجــه ســال 
۱۴۰۱ بــه دولــت تکلیــف شــده اســت بــه جامانــدگان 
ــل ۴۴  ــمول اص ــرکت های مش ــذاری ش ــل واگ از مح

ــد. ــت بده ــهام عدال س
وی بـا بیـان اینکـه طبـق برآوردهـای انجام شـده ۱6 
میلیـون نفـر شـرایط دریافـت سـهام عدالـت را دارنـد، 
حمایتـی،  نهادهـای  پوشـش  تحـت  افـراد  داد:  ادامـه 
و...  معلمـان  و  فصلـی  کارگـران  معسـر،  رزمنـدگان 

به ترتیـب در اولویـت دریافت سـهام عدالت هسـتند که 
در ماه هـای آینـده دولـت بایـد اقدامـات الزم در جهت 

اجـرای قانـون را انجـام دهـد.
نماینـده آسـتارا در مجلـس با اعـالم اینکـه اولین گروه 
اولویـت دار بـرای واگـذاری سـهام عدالـت افـراد تحـت 
پوشـش نهادهـای حمایتـی هسـتند، تصریح کـرد: این 
افـراد حـدود ۴ میلیـون نفـر هسـتند کـه دولـت طبق 
سـریعتر  هرچـه  اسـت  مکلـف   ۱۴۰۱ سـال  بودجـه 

وضعیـت آنهـا را مشـخص کنـد.
سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا بیـان اینکه 
کنـد،  تدویـن  را  قانـون  اجـرای  آئین نامـه  بایـد  دولـت 
اظهـار کـرد: تاکنـون ایـن آئین نامه نوشـته نشـده اسـت 
و امیدواریـم ایـن اتفـاق هرچـه سـریعتر بیفتد تـا حداقل 
شـاهد اعطـای سـهام بـه گـروه اول اولویت دار کـه همان 
افـراد تحـت پوشـش نهادهای حمایتی هسـتند، باشـیم.

کدام جاماندگان در اولویت دریافت هستند؟

 ۱۶میلیون نفر در صف دریافت سهام عدالت

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار عصر سه شنبه جمعی 
از دانشــجویان با ایشان به مسئله فلســطین و روز قدس 
اشــاره کردند و فرمودند؛ روز قدس فرصت مناسبی برای 
اعــالم همدلی و همبســتگی با مردم مظلوم فلســطین و 

روحیه دادن به آنها است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان، با اشاره 
بــه در پیش بودن روز جهانی قدس، روز قدس امســال را 
متفاوت از ســالهای قبل دانستند و گفتند: مردم و جوانان 
فلســطینی فداکاری های بزرگی از خود نشان می دهند و 

رژیم صهیونیســتی نهایت رذالت و جنایت را به کار بســته 
اســت و هر غلطی که می تواند انجــام می دهد و آمریکا و 

اروپا نیز از او حمایت می کنند.
رهبر معظم انقالب ملت فلســطین را در عین مظلومیت، 
مقتدر خواندند و با اشاره به مجاهدت و ایستادگی جوانان 
فلســطینی که نمی گذارند قضیه فلســطین به فراموشی 
سپرده شود افزودند: روز قدس فرصت مناسبی برای اعالم 
همدلی و همبســتگی با مردم مظلوم فلســطین و روحیه 

دادن به آنها است.

ایشان با انتقاد شدید از عملکرد دولت های اسالمی در قبال 
موضوع فلسطین خاطرنشــان کردند: متأسفانه دولت های 
اســالمی بســیار بد عمل می کنند و حتی حاضر به سخن 
گفتن در موضوع فلسطین نیســتند و برخی از آنها تصور 
می کننــد، راه کمــک به فلســطین، برقــراری ارتباط با 

صهیونیست ها است، در حالی که این، اشتباه بزرگ است.
رهبر انقالب با اشــاره به ارتکاب این اشتباه بزرگ از جانب 
حکومــت مصر در چهل ســال قبل و برقــراری ارتباط با 
صهیونیســت ها، افزودند: مگر برقراری ارتباط مصر با رژیم 

صهیونیســتی باعث کاهش جنایات صهیونیست ها بر ضد 
ملت فلسطین و کاهش هتک حرمت مسجداالقصی شد که 
اکنون برخی دولت های اســالمی می خواهند همان اشتباه 

انورسادات را تکرار کنند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه برقراری ارتباط 
برای رژیم صهیونیستی نیز فایده ای نخواهد داشت، گفتند: 
امیدواریــم با لطــف خداوند عاقبت کار در فلســطین به 
نیکی و خوشــی به سرانجام برسد و تسلط فلسطینی ها بر 

سرزمین خود و مسجداالقصی به  زودی محقق شود.

مراسم روز جهانی قدس در تهران با سخنرانی سردار حسین سالمی فرمانده کل 
ســپاه پاسداران برگزار می شود. سخرانی یک فرمانده ارشد نظامی در مراسم روز 

جهانی قدس در تهران، پیام روشنی برای صهیونیست ها دارد.
حجت االسالم محمدحسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در نشست خبری در تشریح برنامه های روز جهانی قدس گفت: 
امســال و پس از وقفه دو ساله در برگزاری راهپیمایی مردمی روز جهانی قدس  
به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا، هماهنگی الزم برای انجــام راهپیمایی بزرگ و 
باشــکوه، همزمان با تهران، در بیش از 9۰۰ شــهر کشور و رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی و رنگبندی استانها، از مســاجد بزرگ و میادین اصلی به سمت 

میعادگاه های نماز جمعه تدارک دیده شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ادامه داد: امسال همچنین مراسم روز 
جهانی قدس به شــکل راهپیمایی یا تجمع مردمی در بیش از 9۰ کشور جهان 
با حضور مردم مســلمان و آزادگان دیگر ادیان الهی در حمایت از قدس شریف و 

فلسطین مظلوم و محکومیت رژیم ددمنش صهیونیستی برگزار می شود. 
موســی پور افزود: ۴۲۰ ســاعت برنامه تولیدی در غالب 9۴8 برنامه از رادیو و 
تلوزیون های اسالمی پخش خواهد شد .همچنین ۴۵۰ مقاله به زبان های عربی 
و نمایشگاه ۱۰7 پوستری با زبان عربی نیز در سایت های عرب زبان  این رادیو و 
تلوزیون ها بارگذاری شده است. وی اظهار داشت: مردم در تمام روستاهای کشور 
با برپایی اجتماعات مردم از جنایات رژیم کودک کش ابراز انزجار و تنفر خواهند 
کــرد. وی ادامه داد: بیش از ۵ هزار نفر عکاس، خبرنــگار، تصویربردار داخلی و 

خارجی این مراسم را پوشش خبری خواهند داد.
موسی پور بیان داشت: از دیگر برنامه های ما برپایی همایش با موضوع فلسطین 
و قدس در داخل کشــور است؛ همایش های متعددی تا امروز برگزار شده و در 

این یکی دو روز باقی مانده تا روز قدس هم شاهد همایش هایی خواهیم بود که 
از مهمترین آنها همایش بزرگ تحت عنوان فلســطین مظلوم در محل استادیوم 
غزه و با حضور مردم مقاوم غزه برگزار خواهد شد و رهبران مقاومت از کشورهای 

مختلف در این اجتماع سخنرانی خواهند کرد.
موسی پور در ادامه تشریح برنامه های روز قدس عنوان کرد: پویش های مختلفی 
در فضای مجازی از جمله پویش یک ســطل آب تا محو غده ســرطانی اسرائیل 
شامل عکس، نقاشی، دلنوشته ها و ویدئوها و آنچه روایتگر آرمان قدس باشد، تا 
روز جمعه از طریق وب سایت تلوبیون ادامه دارد. وی افزود: از جمله برنامه های 
روز قدس، برپایی کارگاه های هنری، نمایشــگاه های عکس، عکاسی، خطاطی، 
اجرای نمایش های میدانی، اجرای سرود و برنامه های مختلف در تهران و سراسر 

کشور خواهد بود.
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه برای اعالم همبستگی با 
مردم مظلوم فلســطین، رژه ۴۰ گردان رزمی در تهران برگزار خواهد شد، افزود: 
برگزاری نشست های بصیرتی و تبیینی در مساجد کشور و در پایگاه های بسیج 

هم از برنامه های دیگر خواهد بود.
موســی پور ادامه داد: ویژه برنامه ای برای شــهدای مقاومت از سوی بنیاد شهید 
پیش بینی شده و همچنین برافراشته شدن پرچم فلسطین در میادین و خیابان 
هایی که به نام قدس یا فلســطین نامگذاری شــده نیز از برنامه های روز قدس 
است.موســی پور گفت: همچون سالهای گذشــته و در سراسر کشور ، نمادهای 

صهیونیســتی و شیطانی آمریکا در مسیرهای راهپیمایی ، به عنوان رمی شیطان 
مــورد تنفر و انزجار مردم ایران بوده و همــراه با پرچم این رژیم جعلی به آتش 
کشیده خواهد شد.موسی پور در ادامه تشریح برنامه های روز جهانی قدس گفت: 
بازتولید ســه زبانه محصوالت فاخر  قدسنا و انتشار در فضای مجازی و همچنین 
تولید قطعه موســیقی »هی المحور« به زبان های فارســی، عربی و انگلیسی و 

انتشار از طریق فضای مجازی از دیگر برنامه ها خواهد بود.
رئیــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی ادامه داد: برپایــی تابلو مقاومت، 
برگزاری نمایشگاه عکس، نقاشی، کاریکاتور، خطاطی، پوستر وهنرهای تصویری 
با موضوع صهیونیسم غاصب و قدس شریف در مساجد، میادین تره بار، فروشگاه 
های شهوند، ایستگاه های مترو، گالری ها و سراهای منتخب محالت )در مناطق 
۲۲ گانه تهران هر منطقه حداقل ۲ نمایشگاه( از 6 الی 8 اردیبهشت هم از ویژه 

برنامه های روز قدس خواهد بود.
موســی پور افزود: در تهران، امســال از ده مســیر تعیین شده و ساعت ۱۰ صبح 
راهپیمایی آغاز و به ســمت میعادگاه نماز جمعه، دانشگاه تهران آغاز خواهد شد. 
در دیگر استان های کشور با توجه به زمان افق در همان استان اعالم خواهد شد؛ 
فقط در تهران ۲۵۰۰ دســتگاه اتوبوس شرکت واحد و در تمامی استانهای کشور 
مردم روزه دار را از میادین اصلی شــهر به سمت مســیرهای راهپیمایی منتقل 
خواهند کرد. وی ادامه داد: شــرکت مترو نیز به شکل رایگان در این روز خدمات 
رسانی خواهند داشت؛ جمعیت هالل احمر ، اورژانس کشور و سازمان آتش نشانی 
با اســتقرار در تمامی مسیرهای راهپیمایی سراسر کشور به ارائه خدمات خواهند 
پرداخت. موسی پور خاطرنشان کرد: شــعار اصلی راهپیمایان روز قدس امسال، 
همچون ســال های گذشته، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود و 

خائنین منطقه و تداوم شعار آزادی فلسطین و قدس شریف خواهد بود.

نخستین حضور اعضای کابینه سیزدهم در میان خبرنگاران

 از دیر رسیدن تفنگ بی هوشی 
تا دارو و اینترنت و...

برای نخســتین بار از زمان آغاز به کار دولت مردم، روز گذشــته پس از جلسه هیات دولت، 
وزرا و دیگر اعضای کابینه دولت به میان  خبرنگاران آمدند و به پرسش های آنها پاسخ دادند.

علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در واکنش به شایعه تغییر کابینه گفت: استیضاحی 
در مجلس شورای اسالمی و تغییری در دستور کار دولت نیست.

احمد وحیدی وزیر کشور درباره ناآرامی در مرز دوغارون اظهار کرد: نیروهای طالبان تصور 
می کردند منطقه مرزی مربوط به افغانســتان اســت، اما نیروهای ما به آنها تذکر دادند و با 
مسئوالن آنها در کابل صحبت شد و آنها از نیروهای خود خواستند که از آن منطقه مرزی 
برگردند و این اتفاق هم افتاد. وی اضافه کرد: خواســته ما از طالبان در کابل این اســت که 
نیروهای خود را توجیه کند این مســائل حساس اســت. اگر آنها ابهامی دارند با مرزبانی و 

نیروهای مسلح ما صحبت کنند تا ابهامات رفع شود.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به خبرنگاران درباره 
گرانــی دارو گفت: ما هیچ تغییری در روند دارو در چند ماه بعد نداریم. همان روالی که در 
سال قبل بوده است امسال هم هست. تامین دارو هم مشکلی ندارد و االن ارز فراوانی داریم 

و مواد اولیه را هم داریم وارد می کنیم و مشکلی نیست.
محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی درباره اقدامات دولت برای افزایش 
فروش فیلم های ســینمایی اظهار کرد: دولت مایل است تا یارانه ای برای خرید بلیط سینما 
دراختیــار مردم قرار دهد. وی همچنین درباره اقدام وزارت فرهنگ برای حل مشــکل کاغذ 
مطبوعات گفت: تخصیص ارز در حال انجام  است و واردات هم انجام خواهد شد. واردات کاغذ 
مطبوعات هم با ارز ترجیحی انجام می شود تا این مشکل حل شود، البته این کار کوتاه مدت 

است که اقدام بلند مدتی هم داریم یعنی دنبال خودکفایی و تولید کاغذ در کشور هستیم.
علی ســالجقه رییس سازمان محیط زیست کشور هم با اشاره به تلف شدن پلنگ قائم شهر 
و اســتفاده نکردن از تفنگ بیهوشــی برای زنده گیری، اظهار کرد: مشکلی در تامین تفنگ 
بیهوشــی در شمال نداشــتیم. اما اصاًل تفنگ بیهوشی در ترافیک گیر کرد و نرسید! پلنگ 
هم به مردم حمله کرده بود و شــرایطی بود که آن پلنگ حتی دو نفر از نیروهای انتظامی 
را هم زخمی کرده بود و حتی به خود دوســتان محیط زیســت هم حمله کرده بود ولی تا 
تفنگ برســد آن پلنگ هم کشته شد! در دولت هم این موضوع را مطرح کردیم که تامین 

الزم تفنگ بیهوشی در سراسر کشور انجام گیرد.
عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فن آوری اطالعات با اشــاره به کندشدن سرعت اینترنت، 
اظهار کرد: کندی و تندی اینترنت باید مالک داشــته باشد. ممکن است در خانه ما سرعت 
زیاد باشــد، در محل کار شما کم باشد یا به عکس. براساس رتبه بندی جهانی ما شش رتبه 
ارتقاء داشته ایم در اینترنت موبایل و در سرعت هم ما ۲۱ بودیم و االن ۲۵ هستیم. ممکن 

است در جایی در اینترنت موبایل اختالل وجود داشته باشد.

در دیدار وزرای دفاع ایران و چین مطرح شد:

تأکید بر همکاری های دوجانبه نیرو های مسلح ایران و چین
وزیر دفاع با مرور تحوالت منطقه ای و بین المللی، ضمن ابراز نگرانی از روند رو به تزاید بحران های امنیتی در جهان، ریشــه بســیاری از آن ها را 
در سیاست های توسعه جویانه و برتری طلبانه غرب و سوء استفاده از خأل های امنیتی در جهان دانست و بر ضرورت مقابله با روند سلطه جویی 

آمریکا در جهان از طریق تقویت چندجانبه گرایی تأکید کرد.
ارتشــبد »وی فنگ هه« وزیر دفاع جمهوری خلق چین با امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران، 

در تهران دیدار و گفت وگو کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی در دیدار با ارتشبد »وی فنگ هه« همتای چینی خود که در محل وزارت دفاع انجام گرفت با اشاره به سیاست جمهوری 
اسالمی ایران برای توسعه روابط با کشور های همسایه و آسیایی، همکاری میان دو کشور در ابعاد مختلف را مهم، راهبردی و متاثر از ارتباطات 
تاریخی، تمدنی و نیز رویکرد های مشترک نسبت به تحوالت بین المللی عنوان و ابراز امیدواری کرد: این دیدار ها به ارتقای سطح و تعمیق روابط 

میان دو کشور و در نهایت به صلح و امنیت در منطقه و جهان کمک می نماید.
 وزیر دفاع کشــورمان در این دیدار با مرور تحوالت منطقه ای و بین المللی، ضمن ابراز نگرانی از روند رو به تزاید بحران های امنیتی در جهان، 
ریشــه بســیاری از آن ها را در سیاست های توسعه جویانه و برتری طلبانه غرب و سوء استفاده از خأل های امنیتی در جهان دانست و بر ضرورت 
مقابله با روند سلطه جویی آمریکا در جهان از طریق تقویت چندجانبه گرایی تاکید و افزود:درسایه تعامل و همکاری میان کشور های مستقلی 

که مخالف روند یکجانبه گرایی در جهان می باشند، می توان با چالش ها و تهدیدات مشترک امنیتی مقابله کرد.
وی با اشاره به پروژه دشمن سازی توسط نظام سلطه و آمریکا و بهانه برای حضور نا به جای خود در مناطق مختلف جهان تصریح کرد: تجربه 
تاریخی ثابت کرده اســت در هر منطقه از جهان که آمریکا حضور نظامی داشــته است نه تنها باعث ثبات و امنیت نشده بلکه موجی از ناامنی، 
بی ثباتی، اختالفات، بدبینی، جنگ و ویرانی و آوارگی در جهان را ایجاد کرده است. وزیر دفاع در همین زمینه از استاندارد های دوگانه غرب در 

مواجهه با بحران های انسانی در جهان انتقاد کرد.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به خدمات برجسته جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم، به نقش سازنده و ثبات بخش جمهوری اسالمی 
ایران در برقراری امنیت منطقه اشــاره و با یادآوری خدمات شــهید سپهبد سلیمانی و نقش ممتاز ایشان در این مسیر اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران خاکریز نخست مقابله با تروریسم در منطقه بوده است و اگر اقدامات جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه نبود 

چه بسا شاهد تسری این پدیده شوم به سایر مناطق جهان بودیم.
وزیر دفاع کشورمان در ادامه با اشاره به سیاست راهبردی جمهوری اسالمی ایران در منطقه خلیج فارس که مبتنی بر شکل گیری امنیت بومی 

و درونزا است؛ بر برقراری گفتگو های امنیتی میان کشور های منطقه تاکید کرد.
ارتشبد »وی فنگ هه« وزیر دفاع چین نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به تهران، با اشاره به سابقه تاریخی روابط دو ملت ایران و 
چین بر اراده رهبران دو کشــور بر گســترش روابط در همه زمینه ها تأکید و هدف از سفر خود به تهران را افزایش سطح همکاری های راهبردی 
دفاعی میان دو کشور بر شمرد.وی با بیان اینکه همچنان در شرایط کرونا هستیم، حضورخود و مقامات نظامی چین در ایران را نشان دهنده ی 

اهمیت راهبردی و ریشه دار بودن روابط دو کشور برشمرد.
وزیر دفاع چین ریشه بسیاری از جنگ ها و ناامنی های جهان را ناشی از اقدامات سلطه جویانه و یکجانبه گرایانه آمریکا دانست و گفت: همکاری 

نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران و چین نقش بسزایی در خنثی سازی این اقدامات و مبارزه با تروریسم خواهد داشت.
در این دیدار طرفین ضمن انتقاد از اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا که باعث گســترش نا امنی و بی ثباتی در جهان شــده اســت با بررســی 
راهکار های تقویت و تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی دو کشــور، توســعه همکاری های دو جانبه را عامل موثری برای تحکیم ثبات و امنیت 

منطقه ای و جهانی ارزیابی نمودند.
وزیر دفاع چین در پایان این دیدار از وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران جهت سفر به چین دعوت به عمل آورد.
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گزارش
رهبر انقالب تأکید کردند 

روز قدس فرصت همدلی و همبستگی با مردم مظلوم فلسطین

تشریح برنامه های روز قدس

سخنران؛ فرمانده کل سپاه


