
نخستین معامله با ایران از طریق 
کانال بشردوستانه انجام شد

دولت س��وئیس اعالم کرد یک ش��رکت داروسازی 
سوئیس��ی اولی��ن معامل��ه تح��ت کان��ال تجاری 

بشردوستانه جدید با ایران را تکمیل کرد. 
دبیرخانه امور اقتصادی دولت س��وئیس در ایمیلی 
اع��الم ک��رد: مایلیم تاکی��د کنیم عملیاتی س��ازی 
 )SHTA( مقدمات تجارت بشردوس��تانه سوئیس
در حال پیش��رفت است و چند شرکت پیش از این  
پذیرفته شده اند و شرکت های بیشتری هم خواهند 

بود. معامالت بیشتر باید به زودی انجام شود.  
دولت س��وئیس نام ش��رکت داروس��ازی مذکور را 
اع��الم نکرد و همچنین ارزش ای��ن محموله را هم 
ذکر نکرد. تنها گفته شده که شامل داروی سرطان 
است که برای درمان فزونی آهن بر اثر انتقال مکرر 

خون به بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. 
دولت س��وئیس ۱۰ بهمن در بیانیه ای اعالم کرده 
ب��ود روز ۲۷ ژانویه )هفتم بهمن( مجوز نخس��تین 
پرداخ��ت برای ارس��ال دارو به ای��ران به ارزش دو 
میلی��ون و ۵۵۰ هزار دالر از س��وی یک ش��رکت 
داروس��ازی ای��ن کش��ور صادر ش��د. اما ب��رن در 
اردیبهشت ماه تأیید کرد هیچ مبادله اقالم از کانال 
اصطالحاً بشردوس��تانه ای که آمری��کا ادعا می کند 
ب��رای رس��اندن دارو به ایران ایجاد ش��ده، صورت 

نگرفته است. ایسنا 

توافق ایران ــ چین ضربه ای سخت 
به سیاست های تحریمی آمریکا

روزنام��ه "تاگس اش��پیگل" آلمان در گزارش��ی به 
نزدیک��ی روزافزون چین به ایران و زیر س��ؤال قرار 
گرفت��ن تحریم ه��ای آمری��کا علیه ته��ران در این 
ش��رایط اش��اره کرده نوش��ت: دولت ای��ران بر این 
عقیده است که راهی برای خنثی کردن تحریم های 

آمریکا یافته است.
ای��ن روزنامه آلمانی به طرح تواف��ق راهبردی بین 
ایران و چین اش��اره کرده نوشت: تهران یک توافق 
بنیادین با چین را در برنامه دارد که طی ۲۵ س��ال 
آینده س��رمایه گذاری 4۰۰ میلی��ارد دالری چین 
برای جمهوری اسالمی ایران را به ارمغان می آورد، 
در مقاب��ل، ایران هم برای چین به عنوان بزرگترین 
واردکننده نفت دنیا، نفت خامی با قیمت مناس��ب 

را در دسترس قرار می دهد.
تاگس اش��پیگل در ادامه نوش��ت: ای��ن توافق یک 
شکس��ت سخت برای تالش های آمریکا در راستای 

به زانو در آوردن اقتصاد ایران است.
ای��ن روزنامه آلمانی همچنین نوش��ت: چین مدت 
طوالنی است تالش می کند نقش خود در خاورمیانه 
را گس��ترش ده��د، در این میان این مس��ئله برای 
پکن مطرح اس��ت که از تأمین نیازهای نفتی خود 
اطمینان حاصل کند و از سوی دیگر نفوذ اقتصادی 
و سیاسی خود در بخشی از دنیا )خاورمیانه( را که 
ابرق��درت جهانی )آمریکا( به صورت روزافزون از آن 

کناره گیری می کند گسترش دهد.
در چارچ��وب پروژه بزرگ چین موس��وم به "جاده 
ابریش��م جدید" در این منطق��ه بازارهای جدیدی 
افتتاح می ش��ود، تنها در س��ال ۲۰۱8 چین تعهد 
اعطای وام هایی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دالر به 

کشورهای خاورمیانه را داد.
یک انستیتو مس��ائل خاورمیانه در آمریکا اخیراً در 
گزارشی نوشته است که پنج تا از ۱۰ شرکت موفق 

فن آوری در خاورمیانه شرکت های چینی هستند.
به نوش��ته روزنامه تاگس اشپیگل، طرح پیش نویس 
توافق راهب��ردی بین ایران و چی��ن همه اقدامات 
کنون��ی پک��ن در خاورمیانه را تحت الش��عاع قرار 
می ده��د. به گفته وزیر امور خارج��ه ایران این ایده 
حدود 4 سال پیش در سفر رئیس جمهور چین به 

ایران مطرح شد.
بر اس��اس گزارش رسانه ها این قرارداد تقریباً آماده 
اس��ت. حدود ۱۰۰ پروژه مش��ترک در این قرارداد 

تعریف شده است.
به نوش��ته نیوی��ورک تایم��ز ای��ن پروژه ها ش��امل 
پروژه های زیربنایی مانند فرودگاه ها، اتصاالت ریلی 
قطارهای سریع السیر، مترو و همچنین ایجاد شبکه 
اینترنت نس��ل پنجم است. این س��رمایه گذاری ها 
می توانند توسعه اقتصادی ایران طی دو دهه و نیم 

آینده را تضمین کنند.
چین برای تأمی��ن نیازهای خ��ود به صورت عمده 
به نفت خاورمیانه نیاز دارد. این کش��ور بزرگترین 

واردکننده نفت خام دنیا محسوب می شود.
جمهوری اسالمی ایران هم چهارمین دارنده منابع 
نفتی دنیا محس��وب می ش��ود. چی��ن نه تنها برای 
مناس��بات خوب با ایران بلکه با دیگر کش��ورهای 

منطقه هم تالش می کند.  تسنیم  

اخبار

ام��ور خارج��ه درب��اره تع��رض  س��خنگوی وزارت 
جنگنده ه��ای آمریکا ب��ه هواپیمای مس��افری ایران 
با بی��ان اینکه اقدامات الزم را برای پش��یمان کردن 
آمریکایی ه��ا انجام خواهیم داد، درباره تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ای��ران هم گفت: رس��یدن آمریکا به این 

هدف را بعید می دانیم.
س��ید عباس موس��وی در پاس��خ به س��والی درباره 
اظهارات زلمای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور 
افغانستان مبنی بر اینکه آماده گفت وگوی واشنگتن 
- تهران درباره وضعیت صلح در افغانس��تان اس��ت و 
اینکه گفته ش��ده این پیشنهاد در س��فر عراقچی به 
کابل به وی داده شده، عنوان کرد: هیچگونه صداقتی 
در گفت��ار و ک��ردار آمریکایی ها درب��اره منطقه ما به 
ویژه همکاری درباره افغانستان وجود ندارد. جمهوری 
اس��المی ایران، آمریکایی ها را در اظهاراتشان صادق 
نمی داند و آنها و حضورشان را باعث بروز ناامنی و بی 

ثباتی در منطقه و به خصوص افغانستان می داند.
وی اف��زود: آنچه برای جمهوری اس��المی ایران مهم 
اس��ت گفت وگوهای بین االفغانی اس��ت ک��ه باید با 
رهبریت و حاکمیت دولت افغانس��تان صورت بگیرد 
و ما هرگون��ه دخالت خارجی را در این زمینه مردود 
می دانیم. جمهوری اس��المی ایران ظرفیت هایی دارد 
که حتما از آنها برای برقراری صلح، ثبات و آرامش در 

کشور همسایه افغانستان استفاده خواهد کرد.
موس��وی گفت: آمریکا بعد از شکست ها در منطقه و 
افغانس��تان، به گفت وگو با برخی گروه ها رو آوردند و 
متاس��فانه این اقدامات بیش��تر برای نجات خودشان 
اس��ت تا خیرخواهی و دنبال صلح ب��ودن برای ملت 
و دولت افغانس��تان. ما آنها را در این پیش��نهادات و 

حرف هایی که عنوان می کنند، صادق نمی دانیم.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره تعرض جنگنده های 
آمری��کا ب��ه هواپیم��ای مس��افربری ماه��ان بی��ان 
کرد: آمریکایی ه��ا انواع و اقس��ام راهزنی ها را امتحان 
می کنند، از راهزنی دریایی به هوایی رسیدند و اقدام 
خطرناک��ی که علیه هواپیمای مس��افربری جمهوری 
اس��المی ایران در فضای سوریه و لبنان انجام دادند، 
بسیار خطرناک بود. یک اقدام و تهدید تروریستی بود 
که خالف همه موازین و قوانین حقوقی و بین المللی 

است.
موسوی خاطرنش��ان کرد: قطعا وزارت امور خارجه و 

جمهوری اس��المی ایران با کمک ستاد کل نیروهای 
مس��لح، قوه قضاییه و س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
حتم��ا هم��ه اقدام��ات الزم را برای پش��یمان کردن 
آمریکایی ه��ا در ای��ن زمین��ه انجام خواه��د داد. در 
سطح بین المللی از طریق دفتر نمایندگی در سازمان 
مل��ل اقداماتی را صورت دادی��م و برخی اقدامات در 
حال انجام اس��ت. گزارش نهایی که دس��ت ما برسد 
س��ایر اقدامات حقوقی و دیپلماتیک خ��ود را اعم از 

شکایت ها و پیگیری  انجام خواهیم داد.
وی تصری��ح کرد: جمهوری اس��المی ایران این اقدام 
تروریستی و خصمانه آمریکا را به وقت مقتضی پاسخ 
خواه��د داد. وی درباره اظهارات مای��ک پامپئو وزیر 
خارجه آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و 
اینکه تضمین می کنیم که تحریم تسلیحاتی ایران در 
اکتبر تمدید ش��ود، گفت:  ما می دانستیم آمریکایی ها 
از هیچ تالشی برای این مسئله فروگذار نخواهند کرد 
خبر داریم فش��ارهای زیادی را به کشورها در سطح 
شورای امنیت و هم در س��طوح منطقه ای آوردند.به 

اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت فشار آوردند.
س��خنگوی وزارت خارجه بی��ان کرد: ما این را هم به 
آنه��ا گفتیم و هم به دوس��تان خودمان و هم اعضای 
ش��ورای امنیت گفتیم که این مسئله برای جمهوری 
اس��المی ایران غیرقابل قبول است و آنها تحت فشار 
آمریکا، جمهوری اسالمی ایران را از این حق قانونی و 
طبیعی که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده محروم می کنند. 
قطعا با واکنش و حساس��یت جمهوری اسالمی ایران 

مواجه خواهد بود.
موس��وی گف��ت: ت��ا آنجایی ک��ه رایزن��ی کردیم و 
تماس هایی که جمهوری اس��المی با دوس��تان خود 
برقرار کرده، رس��یدن به این ه��دف آمریکا را قدری 
بعید می دانیم و احتمال نمی دهیم کشورهای مختلف 
ت��ن به خواس��ته قلدرمابانه و نامش��روع آمریکایی ها 
بدهند. وی افزود: امیدواریم فشارهای آمریکا متوقف 
ش��ود و بدانند کار عبث و بیهوده ای انجام می دهند. 
جمهوری اس��المی ای��ران تالش های خ��ودش را در 
مقاب��ل انجام خواهد داد تا به ح��ق قانونی و طبیعی 

خود دست یابیم.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سوالی درباره 
خوانش جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه 
و اینکه چه تضمینی است که اطالعات خوانده شده به 

رسانه ها درز نکند؟ عنوان کرد: کشور فرانسه تکنولوژی 
خوان��ش را در اختیار دارد و با هماهنگی انجام ش��ده 
جعبه های س��یاه به آن کشور منتقل شد و این کار با 
حضور کش��ورهای ذینفع و به ویژه جمهوری اسالمی 
ایران و دولت اوکراین صورت می گیرد و فکر نمی کنم 
دست به چنین کاری بزنند و اطالعات خوانده شده را 

از طرق غیررسمی منتشر کنند.
وی اضافه کرد: این کار قوانین و سازوکار خاص خود 
را دارد و آنها موظف هس��تند اطالعات را استخراج و 
در اختیار کش��ورهای ذینفع ق��رار دهند. این حق را 

ندارند که اطالعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند.
موس��وی درباره سفر ظریف به روسیه گفت: این سفر 
از قبل برنامه ریزی شده بود و ایشان در سفر الکاظمی 
به ایران هم حضور نداش��ت چون از قبل تعیین شده 

بود که در این روز مقرر به مسکو سفر داشته باشد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه عنوان ک��رد: رایزنی های 
همیشگی با مقامات روسی داریم و با توجه به اهمیت 
ش��رایط و تحوالت الزم بود این س��فر انج��ام و پیام 

رئیس جمهور ایران به همتای روس منتقل شود.
موس��وی همچنین گفت: این س��فر دو هدف داشت 
یکی مواضعی اس��ت ک��ه آمریکایی ها درب��اره ادامه 
محدودیت ه��ای تس��لیحاتی ای��ران در ح��ال اتخاذ 
هستند و الزم بود مجددا مذاکراتی را در سطوح عالی 
با فدراسیون روسیه داشته باشیم و در کنارش برخی 
مس��ائل دیگر مطرح شد. نکته دیگر تمدید قراردادی 
است که از ۲۰ سال پیش با روسیه داشتیم که اسفند 
۱۳۷۹ امضا و ۱۰ س��اله مدت زمان آن دیده شد و ۲ 

بار در طی فواصل زمانی پنج سال تمدید شد.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: گفت وگوهایی شد 
ک��ه این قرارداد را طویل المدت تر داش��ته باش��یم و 
یکس��ری نقطه نظرات طرفین بود که باید در قرارداد 
جدید که اس��فند امسال پایان می پذیرد با اصالحات 
مج��دد تمدی��د کنی��م ک��ه ای��ن ه��م از محورهای 

گفت وگوی ظریف بود.
وی درباره لغو سفر الکاظمی به عربستان عنوان کرد: 
من به اطالعاتی که دولت عراق منتش��ر کرده بسنده 
می کن��م، ولی طبیعت��ا وقتی مقامات به کش��ورهای 
همدیگ��ر س��فر می کنند ع��الوه بر مس��ائل دوجانبه 
موضوع��ات منطق��ه ای نیز در دس��تورکار آنه��ا قرار 
می گیرد.طبیعتا  مسائل منطقه ما و برخی ناسازگاری ها 
و ناهماهنگی ها و س��وء تفاهمات در منطقه می تواند 
محور این گفت وگوها باشد. موسوی خاطرنشان کرد: 
جمهوری اس��المی ایران بارها به کش��ورهای منطقه 
اعالم ک��رده که همس��ایگان در منطقه م��ا برای آن 
اولویت هستند و حاضریم رابطه متوازن و متعادل توام 
با احترام متقابل با کشورهای منطقه علی الخصوص با 

عربستان داشته باشیم.  مهر 

تجدیدنظر در همکاری با 
آژانس در صورت تمدید تحریم  

تسلیحاتی علیه ایران
کارش��ناس مسائل هس��ته ای تمدید »تحریم تسلیحاتی ایران« 
را موج��ب اتخاذ تصمیمات جدید در آینده  همکاری با آژانس و 

ادامه عضویت در ان پی تی عنوان کرد.
س��یدجالل فیاضی در پاسخ به این سوال که چرا ایران همچنان 
به برجام پایبند اس��ت درحالیکه طرف های مقابل با بدعهدی، 
عدم تعهد آش��کار خود را روش��ن س��اختند، گفت: این دیدگاه 
تقویت ش��ده که ضرورت همکاری ما با آژانس توجیه ندارد؛ اما 
به نظر می رسد ایران بعنوان کشوری که همواره بر مقررات بین 
الملل��ی و تعهدات خ��ود پایبند بوده، هنوز ب��ه این جمع بندی 
نرس��یده که از برجام خروج کرده و عدم همکاری با آژانس را بر 

اساس مصلحت منافع ملی بداند.
وی افزود: امروز در ش��رایطی هستیم که آمریکا روی لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران تمرکز کرده و تالش دارد تمدید تحریم را پیش 
برد و قطعاً خروج ایران از برجام کمک می کند آمریکا این هدف 
را به نتیجه برس��اند و سایر کش��ورها و اعضای شورای امنیت را 

با خود همراه کند.
فیاضی خاطرنشان کرد: منافع ملی ایران به نقطه ای نرسیده که 
ایران همکاری خود را با آژانس قطع کرده و یا از ان پی تی خارج 
ش��ود و به همین دلیل مقام��ات وزارت خارجه اعالم کردند این 

همکاری را با آژانس ادامه خواهند داد.
وی کاه��ش تعهدات برجام��ی را با کاهش هم��کاری با آژانس 
متفاوت خواند و افزود: اگر تأمین منافع کش��ور در میان باش��د، 
امکان تصمیم��ات جدیدتر برای کاهش تعهدات برجامی دور از 

انتظار نیست.
فیاض��ی تأکید کرد: خروج از برج��ام یا ان پی تی می تواند یکبار 
دیگ��ر موضوع پرونده ایران در ش��ورای امنیت را مطرح کرده و 

قطعنامه ۲۲۳۱ را با تزلزل روبرو سازد.
این تحلیلگر مسائل هسته ای با بیان اینکه خروج از برجام منافع 
ملی ایران را در بره��ه کنونی تأمین نمی کند، افزود: جمهوری 
اس��المی تا کنون از این تعامل اس��تفاده کرده و مقامات چین و 
روس��یه در شورای امنیت، کاهش ش��تاب آمریکا را در پیشبرد 

اهدافش خنثی ساخته اند.
فیاضی یادآور ش��د: در آینده چین و روسیه بطور جدی و شاید 
هم اروپایی ها بتوانند در پیش��برد اه��داف آمریکا در جهت لغو 
تحریم تسلیحاتی موثر واقع شوند؛ کما اینکه اروپایی ها تاکنون 

با این مسئله مخالفت کردند.
وی افزود: بررس��ی جدی در زمینه برج��ام و همکاری با آژانس 
به طور جدی در دس��تور کار جمهوری اس��المی قرار می گیرد؛ 
چراکه ایران این دو موضوع را با نگرشی متفاوت بررسی خواهد 

کرد و امکان تصمیمات جدید بسیار زیاد است.
 تسنیم 

گزارش

ذوق زدگی برخی در داخل کش��ور به خاطر افزایش اقبال 
جو بایدن در مقابل دونالد ترامپ باز هم نش��انگر بدفهمی 
برخی جریان های سیاسی کشور و افراد وابسته به این تفکر 

است.
این ش��ادمانی هنگام��ی رنگ می بازد ک��ه جوبایدن نامزد 
دموکرات ه��ا همچون دونالد ترام��پ رئیس جمهور کنونی 
آمری��کا درباره توافق هس��ته ای با ایران س��خن می گوید و 
اعتقاد دارد که برجام کافی نیست و باید ایران را در زمینه 

برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای نیز محدود کرد.
ب��ا این اوصاف ذوق زدگی اصالح طلبان از برتری بایدن در 

نظرسنجی ها برای چیست؟
ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ حض��ور بایدن یا ترامپ در 
کاخ س��فید درخص��وص موضوع��ات مرتبط ب��ا جمهوری 
اس��المی ایران ادامه سیاس��ت های خصمانه و قلدری های 
آمریکا خواهد بود. اخیرا جو بایدن نامزد ریاست جمهوری 
آمریکا مدعی شده است که برجام توافقی ناقص است چون 
محدودیت های هس��ته ای دائمی نیست و این توافق، توان 

موشکی و قدرت منطقه ای ایران را شامل نمی شود.
در بیانی��ه دموکرات ها و در بخش مرتبط با ایران بااش��اره 
به مس��ئله برج��ام آمده اس��ت: ما معتقدی��م برنامه جامع 
اق��دام مش��ترک)برجام( بهترین روش ب��رای قطع تمامی 
مس��یرهای حرکت ایران به سمت سالح هسته ای، به نحو 
قابل راستی آزمایی است. خروج یکجانبه آمریکا از برجام ما 
را از متحدانمان جدا و راه را برای از سرگیری حرکت ایران 

به س��مت قابلیت ساخت سالح هسته ای باز کرد. به همین 
دلیل اس��ت که بازگشت به پایبندی دوجانبه به این توافق 
ت��ا این حد اضطراری اس��ت. در ادامه با لحنی گس��تاخانه 
تصریح شده اس��ت:»توافق هسته ای همیشه قرار بوده آغاز 
دیپلماس��ی ما با ایران باش��د نه پای��ان آن. دموکرات ها از 
تالش های جام��ع دیپلماتیک برای مح��دود کردن برنامه 
هسته ای ایران و پرداختن به سایر فعالیت های تهدیدکننده 
این کش��ور اعم از س��تیزه جویی منطقه ای، موش��ک های 

بالیستیک و سرکوبگری  داخلی حمایت می کنند«.
در این سند تاکید شده است که باید علیرغم دائمی کردن 
محدودیت های هس��ته ای ایران، خس��ارت محض برجام به 
دیگر مولفه های قدرت ایران از جمله توان موشکی و قدرت 

منطقه ای تعمیم داده شود.
ناظران سیاسی بر این باورند؛ شرط بایدن برای بازگشت به 
توافق هسته ای دقیقا همان خواسته ترامپ از برجام است. 
دونالد ترامپ مدعی اس��ت که برجام توافقی ناقص اس��ت 
چون محدودیت های هس��ته ای دائمی نیست و این توافق، 

توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران را شامل نمی شود.
دموکرات ه��ا در ماه ه��ای اخی��ر بارها تاکی��د کرده اند که 
آمریکا نباید به دنبال برگش��تن به تعهدات خود در برجام 
باش��د بلکه باید از مسئله بازگشت به برجام به عنوان اهرم 
فش��اری برای مجاب کردن ایران به قب��ول توافقی قوی تر 

برای آمریکا استفاده کند.
دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 

خارج��ی در خصوص ش��روط بای��دن در قب��ال برجام به 
خبرنگار سیاس��ت روز گف��ت: یکی از نامزدهای ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا در خصوص برجام اظه��ار نظری کرده 
اس��ت که ش��اید برخی در داخل تصور می کنن��د اگر جو 
بای��دن به رییس جمهور آمریکا ش��ود موضوع برجام را به 

عنوان اصول سیاست خارجی خود می پذیرد.
وی اف��زود: اظهار نظ��ر اخیر وی که البت��ه در ماه های اخیر 
هم اظهاراتی غیر ش��فاف را در مورد برجام مطرح کرده بود 
این اس��ت که مسیر برجام همان مس��یری است که دونالد 
ترامپ رییس جمهور کنون��ی آمریکا دنبال می کند.  به باور 
صدرالحسینی؛ این نشان دهنده آن است که دو جناح اصلی 
در آمریکا موضوع برخورد با جمهوری اس��المی ایران را یک 
اصل قرار داده اند و هیچ استثنایی نیز برای آن قائل نیستند. 
اس��تاد دانش��گاه با بی��ان اینکه در طول بیش از 4۰س��ال 

گذش��ته مس��ئله همراهی دو جناح دموکرات و جمهوری 
خواه توافقات قابل توجهی در مورد ایران داش��ته اند و این 
جزو مس��ائلی است که مشاهده می کنیم دونالد ترامپ نیز 
همین مسیر را پیش گرفته است، بیان داشت: همان گونه 
که از ابتدای انقالب تاکنون انتس��اب رییس جمهورآمریکا 
به یک��ی از دو حزب اصلی این کش��ور منفعتی برای ملت 
ایران نداشت و رهبران انقالب در این خصوص گفته بودند 
ح��زب جمهوری خ��واه و دموکرات برای م��ا تفاوتی ندارد 
در حقیق��ت بایدن نی��ز علیرغم تفاوت ه��ای ظاهری  اما 
در م��ورد مس��اله برجام با جمهوری خواه��ان متفق القول 
اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: می توان گف��ت حضور بایدن 
یا ترامپ در کاخ س��فید درخص��وص موضوعات مرتبط با 
جمهوری اسالمی ایران  ادامه همان سیاست های خصمانه 

و قلدری ها خواهد بود.  
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دشمنی با ایران هدف اصلی آمریکا

ترامپ و بایدن دو روی 
یک سکه

تل آویو مرتکب حماقت علیه لبنان شود، ضربه سختی می خورد
س��فیر ایران در لبنان طی دیدار با نائب رئیس مجلس اعالی ش��یعیان 
لبنان سالروز پیروزی حزب اهلل در جنگ ۲۰۰۶ را تبریک گفت و افزود، 
اگر رژیم صهیونیس��تی مرتکب حماقت علیه لبنان ش��ود ضربه سختی 

دریافت خواهد کرد. 
محمد جالل فیروزنیا در پاس��خ به س��والی درباره احتم��ال حمله رژیم 

صهیونیس��تی به لبنان گفت: گمان نمی کنم رژیم اسرائیل در وضعیتی باشد 
ک��ه اجازه مرتکب ش��دن حماقت علی��ه لبنان را به آن بدهد. دش��من نمی تواند 
شکست در جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ را فراموش کند و اگر مرتکب هر ماجراجویی شود 
ضربه ای س��خت در انتظارش خواهد بود. فیروزنی��ا تأکید کرد که محور مقاومت 
قویتر از هر زمان دیگری اس��ت و پیروزی های بیش��تری در برابر این محور قرار 

دارد. فارس 

گرم تر شدن روابط ایران و چین، تهدیدی برای اسرائیل است
رئیس سابق موساد هشدار داد توافق تجاری میان تهران و پکن، موجب 
تقویت اقتصاد ایران خواهد ش��د و تهدیدی ب��رای ثبات و امنیت رژیم 

صهیونیستی محسوب می شود.
دنی یاتوم گفت: چین توانست در آفریقا به پروژه های زیرساختی چند 

میلیارد دالری برس��د و اکنون پکن در حال استفاده از همین ترفند در 
خاورمیانه است و رسیدن به توافق با تهران را دنبال می کند.

وی افزود: هدف آن ها چیز ساده ای است: تمام آنچه آن ها می خواهند دسترسی 
به مدیترانه و نزدیک تر شدن به اتحادیه اروپا است.

رئیس سابق موساد هشدار داد، توافق میان پکن و تهران برای رژیم صهیونیستی 
دردسرساز خواهد بود زیرا موجب احیای اقتصاد ایران و به خطر افتادن امنیت و 

ثبات این رژیم خواهد شد. باشگاه خبرنگاران 

ما و ایران در یک محور واحد قرار داریم
عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن تأکید کرد این جنبش با ایران 
در یک محور واحد و جنگ نامحدود علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در منطقه قرار دارد.
محمد البخیتی در واکنش به ایجاد مزاحمت جنگنده آمریکایی برای 

هواپیمای ماهان در آس��مان سوریه تصریح کرد که ماهیت پاسخگویی 
انص��اراهلل به ایج��اد مزاحم��ت جنگنده ه��ای آمریکایی ب��رای هواپیمای 

غیرنظامی ایران در زمان مناس��ب خود تعیین می ش��ود اما در عین حال پاس��خ 
انصاراهلل جایگزین پاس��خ ایران نخواهد بود. وی افزود که دفتر سیاس��ی انصاراهلل 
نیز در بیانیه ای بر ایس��تادگی ملت یمن در کنار آزادگان اما در برابر سرکش��ی 
آمریکا تأکید کرد. او تأکید کرد که انصاراهلل و ایران در یک محور واحد در جنگ 

نامحدود علیه آمریکا و اسرائیل در منطقه قرار دارند. تسنیم 

موسوی:

 اقدامات الزم را برای پشیمان کردن آمریکا 
انجام می دهیم


