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اخبار
مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد بین
خانواده های آسیب پذیر توزیع شود

رئیس کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس ش��ورای
اسالمی گفت :مابه التفاوت بین ارزهای دولتی،
نیمایی و آزاد بین خانواده های آس��یب پذیر به
صورت مستقیم باید توزیع شود که امیدواریم
بتوانی��م در قالب «طرح وان» این کار را انجام
دهی��م .نصراهلل پژمان فر در گفت و گو با خانه
ملت در تشریح چگونگی تامین ارز نرخ دولتی
( 4200تومان��ی) ب��رای واردات کاالها گفت:
اواخر سال  96وضعیت نابسامانی در بحث ارز
وجود داش��ت و دولت در فروردین ماه سال 97
به منظور یکسان س��ازی نرخ ارز ،دالر دولتی
 4200را مبنا محاس��به قرار داد .وی ادامه داد:
در این راس��تا دولت خرید و فروش اس��کناس
و حواله ارزی ب��رای صرافان و مردم ممنوع و
اسکناس ارز را قاچاق اعالم کرد که این اتفاق
باعث ش��د تا وضعیت نرخ ارز از فروردین 97
روند افزایش پیدا کن��د بگونه ای که در مرداد
ماه همان س��ال دالر برای اولین بار رقم  10تا
 11هزار تومانی را تجربه کرد .رئیس کمیسیون
اصل  90مجل��س یازدهم بیان کرد :همانطور
که گفته شد دولت نرخ ارز دولتی با نرخ 4200
تومانی مبنا اعالم کرد و گفت محدودیتی برای
پرداخت این نوع ارز ندارد بر این اساس شروع
به تزریق بازار کرد.
اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی
بیپاسخ نخواهد ماند

نماینده م��ردم اراک ،خنداب و کمیجان گفت:
اگر رژیم صهیونیستی بخواهد دست به اقدامات
تروریستی و خرابکارنهای بزند باید بداند که اقدام
متقابل در انتظار او خواهد بود و جمهوری اسالمی
ایران پاس��خ قاطعی به ای��ن اقدامات میدهد.
محمد حس��ن آصف��ری در گفتوگ��و با خانه
ملت ،به نقشه صهیونیستها برای فعالیت های
تروریستی علیه کشورمان اشاره کرد و گفت :باید
صریح و شفاف اعالم کرد که رژیم صهیونیستی
فقط برای انجام عملیاتهای تروریستی شکل
گرفته؛ بنابراین امروزه هرنقطهای از دنیا عملیات
تروریس��تی صورت میگیرد وقتی ردپای آن را
دنبال میکنید متوجه خواهیم ش��د که سرنخ
آن به رژیم صهیونیس��تی متصل اس��ت .وی
در ادام��ه افزود :اقدامات تروریس��تی که در به
شهادت رس��اندن فرماندهان حزباهلل لبنان و
همچنی��ن حمایت از جری��ان تکفیری داعش
و دیگ��ر گروههای تکفیری ص��ورت پذیرفته
سرنخ همه این اتفاقات رژیم صهیونیستی است.
نماینده مردم اراک به اقدامات تروریستی رژیم
صهیونیستی در به شهادت رساندن دانشمندان
هستهایکشورماناشارهکرد:رژیمصهیونیستی
دانشمندان هستهای ما را به شهادت رساندند و
همچنین اقدامات تروریستی خرابکارانه دیگری
در کش��ورمان انجام داد و هم��ه اینها نیز به
دلیل خوی استکبار ستیزی جمهوری اسالمی
ایران اس��ت .مطمئنا؛ اقدامات تروریستی رژیم
صهیونیستی بیپاسخ نخواهد ماند و جمهوری
اسالمی ایران در اقصی نقاط دنیا پاسخ مناسبی
به آنها خواهد داد؛ زیرا دوران بزن در رو گذشته
است.
گرانی افسارگسیخته ،نتیجه
ت است
سوءمدیری 

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی
اعتقاد دارد امروزه شاهد گرانی افسارگسیخته در
عرصه های مختلف هس��تیم که این موضوع
موجب افزایش فش��ار بر اقشار کم درآمد شده
اس��ت .علیرضا منادی سفیدان در گفتوگو با
خانهمل��ت ،در خصوص اولوی��ت های کاری
مجلس یازدهم در راس��تای رفع دغدغه های
معیش��تی مردم ،گف��ت :امروزه ش��اهد گرانی
افسارگسیخته در عرصه های مختلف هستیم
که این موضوع موجب افزایش فشار بر اقشار
کم درآمد شده است .نماینده مردم تبریز ،اسکو
و آذرش��هر در مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکه نابس��امانی ش��دیدی در بازار ش��اهد
هس��تیم ،اظهار کرد :متاسفانه دلیل جدی این
نابسامانی ،سوء مدیریت دولتمردان است و در
این راستا پاس��خگویی هم وجود ندارد .وی با
اشاره به اینکه شیوع کرونا موجب شده مرزهای
کش��ورمان بسته شود که این امر سبب آسیب
اقتص��اد داخلی ش��د ،ادامه داد :ای��ن مهم در
حالیست که مسئوالن اجرایی کشور همواره باید
برای بروز بحران در اقتصاد آماده باشند تا بتوانند
واکنش مناسب انجام دهند نه اینکه قصور را بر
گردن یکدیگ��ر بیاندازند .این نماینده مردم در
مجلس یازدهم با بیان اینکه رفع دغدغه های
معیش��تی جامعه نیازمند تصویب قانون جدید
نیست ،افزود :در واقع قوانین مناسب برای ایجاد
رونق در اقتصاد و کسب و کار وجود دارد اما به
درستی اجرایی نمی شود.

نماین��ده مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس با بیان اینکه متاس��فانه
یکی از س��ران پر نفوذ سیاسی کشور اقدام به واردات محمولههای گندم
کرده است ،گفت :اسناد نشان میدهد شرکت ثبت شده توسط این چهره
سیاس��ی که تنها چند ماه پس آغازبه کار دولت جناب حس��ن روحانی در
س��ال  ۹۲ثبت ش��ده ،اقدام به واردات کاالهای اساسی با ارز مرجع کرده
اس��ت .علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،
با اش��اره به حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال  ۱۳۹۴تاکنون،
گفت :این تصمیم باعث ضربه به تولید داخلی ش��ده و به کش��اورزی ما
نی��ز ضربه وارد کرده اس��ت.وی ب��ا تاکید بر اینکه در چند س��ال اخیر به

دلیل عدم توجه به تولید داخلی ،واردات گندم رونق گرفته اس��ت ،اظهار
داشت :عدم حمایت از تولید گندم این ذهنیت را پدید میآورد که گویا فرد
یا افرادی تالش میکنند تا منافع ش��خصی برخی از اطرافیانشان تامین
ش��ود .در این زمینه س��والی از وزیر کشاورزی پرسیدهایم که طی آن وی
باید ضمن ارائه توضیح درخصوص علت این تصمیم ،پاس��خگوی رانت
واردات برای افراد خاص باشد.عضو کمیسیون اصل  ۹۰با بیان اینکه گندم
کاالیی استراتژیک است و خودکفایی در گندم اقدامی راهبردی برای تمام
کشورها محسوب میشود ،اظهار داشت :وقتی توان تولید داخلی تضعیف
میش��ود برخی سودجویان وارد کار میشوند و تمام بازار را به دست خود

میگیرند.خضریان با اعالم اینکه متاسفانه یکی از سران پر نفوذ سیاسی
کش��ور اقدام به واردات محمولههای گندم کرده اس��ت ،خاطرنشان کرد:
س��وال اینجاس��ت چه ارتباطی بین حذف ردیف بودجه و واردات توس��ط
اینگونه افراد میباشد و آیا نظارتی بر این مسئله وجود دارد؟نماینده مردم
تهران در مجلس تاکید کرد که اس��ناد نش��ان میدهد شرکت ثبت شده
توس��ط این چهره سیاس��ی که تنها چند ماه پس آغازبه کار دولت جناب
حس��ن روحانی در سال  ۹۲ثبت ش��ده ،اقدام به واردات کاالهای اساسی
با ارز مرجع کرده اس��ت؛ در واقع گویا آنچه قرار بوده با رای آوردن آقای
روحانی بچرخد ،چرخ رانت سیاسی برخی آقایان بوده است.

روابط حسنه ایران و افغانستان وارد مرحله جدیدی شد؛

سند همکاری تهران و کابل آبی بر آتش بدخواهان

در سفر اخیر معاون سیاسی وزیر امور خارجه به کابل ،مقدمات
امضای سند همکاری ایران و افغانستان بررسی شد .معاون
وزیر خاجه کش��ورمان عصر روز چهارشنبه ( ۲۵تیر ماه) به
افغانس��تان سفر کرد .این س��فر در راس هیئتی بلند پایه با
هدف پیگیری توافقات انجام شده در جریان سفر اخیر حنیف
اتمر ،سرپرست وزارت امور خارجه کابل به تهران و به ویژه
در مورد نقش��ه راه و تعیین جدول زمانی برای نهایی سازی
متن س��ند جامع همکاریهای راهبردی دو کش��ور ایران و
افغانستان و ش��رکت عراقچی در نشست «چشمانداز روابط
ایران و افغانس��تان ،چالشها و فرصتها» انجام شده است.
چن��دی پیش سرپرس��ت وزارت امور خارجه افغانس��تان به
تهران س��فر کرد ،گفته میش��ود در این سفر بین دو طرف
ایران و افغانستان در مورد ماجرای ادعایی غرقشدن برخی
مهاجران افغان در رود مرزی هریرود یا اصابت گلوله نیروی
انتظامی یزد به خودروی حامل گروهی از مهاجران افغانستانی
رایزنیهایی مطرح ش��د .این موضوع اختالف به وجود آمده
که از برخی سوءتفاهمها و ادعاهای واهی نشأت گرفته بود،
در حال حل ش��دن بود که رسانههای معاند خطی خبری با
محوریت بر هم زدن روابط میان تهران و کابل را در دستور
کار خود قرار دادند.
رایزنیهای عراقچی در کابل


عراقچی پس از سفر به کابل با حنیف اتمر سرپرست وزارت
امور خارجه افغانستان دیدار و گفتوگو کرد؛ در این مالقات
دو طرف بر مناس��بات دو جانبه ،روند صلح در افغانس��تان،
مسائل و مشکالت منطقهای و بین الملل همچون مسائل
ایجاد شده در اثر ویروس کرونا و همکاریهای اقتصادی دو
و چند جانبه از جمله همکاریها در مورد چابهار و مسیرهای
ترانزیتی آسیای میانه بحث و بررس��ی کردند .در این دیدار
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر با اعالم
حمایت جمهوری اس�لامی ایران از روند صلح با مالکیت و
هدایت دولت افغانستان ،ابراز امیدواری کرد که رایزنیهای
بین االفغانی با مش��ارکت همه گروههای سیاسی آن کشور
هر چه زودتر آغاز ش��ود .عراقچی حفظ دستاوردهای مردم
افغانس��تان بعد از چهار دهه جنگ ،به ویژه قانون اساسی و
س��اختارهای مردم ساالرانه ایجاد ش��ده در آن کشور را در
جریان گفتوگوهای صلح واجد اهمیت دانس��ت و با توجه
به نگرانیها و منافع مش��ترک با افغانستان و نقش تسهیل
کنندگی کشورهای همسایه در این رابطه ،آمادگی جمهوری
اسالمی ایران برای کمک به دولت افغانستان جهت پیشبرد

کنیم تا موضوع آب از مناقش��ه تبدیل ب��ه موضوعی برای
همکاری میان دو کش��ور ش��ود ،مسئله آب یک امر انسانی
است و افرادی که در دو طرف مرز دو کشور به آب نیاز دارند
هی��چ فرقی با یکدیگر ندارند .عراقچی اظهار امیدواری کرد
که دو کشور درباره مسائل اختالفی به خصوص آب به یک
تفاهم جامع برسند و موارد اختالفی به همکاری تبدیل شود.
چرایی اهمیت روابط ایران و افغانستان


روند صلح را مورد تاکید قرار داد .عراقچی همچنین پنجشنبه
در جریان سفر خود به افغانستان ( ۲۶تیرماه) با «عبدالهادی
ارغندیوال» سرپرست وزارت دارایی افغانستان دیدار کرد و در
این مالقات بر تسهیالت در همکاریهای اقتصادی تهران
و کابل ،برنامه ریزیهای مشترک و توسعه همکاریها تاکید
کرد ،عالوه بر اینها بعداز ظهر پنجش��نبه با عبداهلل عبداهلل
رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور هم دیدار کرد.
معاون سیاس��ی وزیر خارجه عصر روز پنچ شنبه در نشست
«چشمانداز روابط ایران و افغانستان ،چالشها و فرصتها»
که از سوی انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل
برگزار ش��د ،گفت که رون��د مذاکرات صلح در افغانس��تان
باید مس��یری را طی کند که در آن ش��اهد مشارکت فراگیر
گروههای مختلف موجود در افغانستان از جمله طالبان باشیم.
او طالبان را یک واقعیت در افغانستان داست و تاکید کرد که
روند مذاکرات صلح در افغانستان باید به سمتی برود که این
گروه نیز به سهم و تناسب خود در قدرت سهم داشته باشد
و در چارچوب قانون اساس��ی افغانستان و دولت افغانستان و
در فضای��ی همراه با آرامش و صلح حرکت کند .عراقچی با
بیان اینکه داعش تهدید کننده امنیت منطقه و جهان است،
گفت ک��ه گروه فاطمیون گروهی داوطلب اس��ت که برای
مبارزه با داعش و پدیده نفرتانگیز تروریسم ایثار و فداکاری
کرد .معاون سیاس��ی وزیر امورخارج��ه در بخش دیگری از
صحبتهای خود در این نشست که با حضور «جاوید لودین»
معاون سیاسی پیش��ین وزارت امور خارجه افغانستان برگزار

ش��ده بود گفت که امنیت در منطقه ما یک مفهوم یکپارچه
است و بدون اغراق میتوان گفت صلح و ثبات در افغانستان
متضمن صلح و ثبات در ایران است و و صلح و ثبات در ایران
متضمن صلح و ثبات در افغانستان است و این مسئله نه تنها
ش��امل صلح و امنیت بلکه رفاه و پیشرفت در دو کشور هم
میشود .عراقچی با تأکید بر اینکه نگاه دو کشور به موضوع
امنیت باید نگاهی یکپارچه باش��د تا با رویکردی مش��ترک
با تهدیدات امنیتی مقابله کنیم ،تصری��ح کرد که در روابط
ایران و افغانس��تان هیچ مشکل اساسی و جدی وجود ندارد،
البته مشکالت مقطعی وجود دارد ،ولی هیچ مشکل اساسی
مثل اختالف م��رزی وجود ندارد .عراقچی تاکید کرد که در
مورد مش��کالت مقطعی که گاهی بین تهران و کابل پیش
میآید باید گفتوگو رایزنی کنیم تا آنها را حل کنیم .معاون
سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه بخشی از توسعه اقتصادی
ای��ران به خصوص بعد از جنگ تحمیلی مرهون نیروی کار
افغانستانی در ایران است ،گفت که ما حتی در دوران جنگ
تحمیلی شاهد این بودیم که تعدادی از برادران افغانستان مان
به شهادت رسیدند .عراقچی با تاکید بر اینکه ایران در طول
چهل سال گذشته در کنار افغانستان بوده و کابل نیز در کنار
ما بوده است و اکنون دو کشور به دنبال این هستند که سند
جامع همکاری با یکدیگر امضا کنند .معاون سیاسی وزیر امور
خارجه با بیان اینکه پیدا ک��ردن زمینههای همکاری و کار
مشترک میان دو کشور در تمام حوزهها هدف اساسی ایران
در این سند جامع است ،گفت که در حوزه آب نیز باید تالش

به گفته جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا روابط
ایران و افغانستان با روابط دیگر کشورها بسیار متفاوت است،
چراکه تهران و کابل زبان ،فرهنگ و تاریخ مش��ترک دارند
و حتی در برهههایی از تاریخ یک ملت محسوب میشدند،
ل��ذا هنگامی که ایران و افغانس��تان وارد امضای قراردادی
راهبردی و دراز مدت میش��وند قاعدتا این روابط از ابعادی
برخوردار است که در دیگر جاهای دنیا کمتر نظیر آن وجود
دارد .قنادباش��ی معتقد اس��ت که بعد از ورود برخی از اتباع
ی به ایران در هم آمیختگی اجتماعی و فرهنگی
افغانس��تان 
جدیدی بین تهران و کابل ایجاد ش��د ،لذا توافقات این دو
کش��ور بر ارکان بسیار پایداری متکی اس��ت و به دولتها
وابستگی ندارد ،هر دولتی در افغانستان یا ایران سرکار بیاید
این ُرکنهای مناس��بات و پیوندهای میان تهران و کابل از
بین نمیرود ،حتی حکومته��ای افراطی در کابل به رغم
کوششهای وهابیون هم نتوانستند روابط تهران و کابل را
خدش��ه دار کنند .کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید که
افغانس��تان با کش��ور ما روابط اقتصادی و به طور مشترک
در عرصههای مختلف همکاری داشته و دارد و آنچه تحت
عنوان توافق روی کاغذ نوش��ته می شود ،نهادینه کردن و
رسمیت بخش��یدن به چیزی است که وجود داشته و وجود
خواهد داش��ت .ایران و افغانس��تان همانطور که گفته شد
روابطی دیرینه داشته اند ،ولی به گفته کارشناسان هیچگاه
یک س��ند دراز مدت بین این دو کش��ور امضا نشده است،
چراکه افغانستان از همان سال  ۵۸تا امروز هیچ دولت ثابتی
ندش��ته و عموما دولتها آمدند و رفتند ،لذا هیچگاه روابط
ته��ران و کابل نهادینه نش��ده و وارد عرصه همکاریهای
دوجانبه نش��ده است .گفته می شود که از مدتها قبل قرار
بود که چنین سندی میان ایران و افغانستان امضا شود ،اما به
دلیل اینکه دولتها در کابل ثابت نبوده و تحت تاثیر اشغال
آمریکاییها بودند ،نتوانس��تند چنین سندی امضا کنند ،اما
اکنون قرار است که با سفر معاون سیاسی وزیر اموز خارجه
به کابل یک کار روی زمین مانده اجرایی شود.

وزیر امور خارجه چین:

وزرای خارجه چین و روسیه بر لزوم مقابله
با سیاس��تهای یکجانبه آمریکا در مس��ائل
بینالمللی تاکید کردن��د .به فارس ،وزرای
خارج��ه روس��یه و چین طی ی��ک تماس
تلفن��ی ضم��ن حمایت از تقوی��ت روابط و
هماهنگیهای دوجانبه میان پکن و مس��کو
ب��ر مقابله با یکجانبه گرای��ی آمریکا تاکید
کردند« .وانگ ی��ی» وزیر خارجه چین در
گفتوگو با «سرگئی الوروف» وزیر خارجه

واشنگتن عقل ،وجدان و اعتبارش را از دست داده است

روسیه گفت :راهنمای استراتژیک رهبران
دو کشور بزرگترین دستاورد در روابط میان
چین و روس��یه اس��ت .وی اف��زود :بعد از
برگزاری همه پرس��ی موفق اصالح قانون
اساسی در روسیه ،روسای جمهور دو کشور
ب��ا یکدیگر رایزنی کردن��د و حمایت قاطع
خود را از یکدیگر اعالم و بر اهمیت روابط
پکن و مس��کو با اولویت سیاس��ت خارجی
تاکی��د کردند .براس��اس گزارش ش��ینهوا،

دیپلماتهای ارش��د چین و روس��یه بر لزوم
همکاریه��ای نزدیک دو کش��ور در زمینه
مسائل اس��تراتژیک و هماهنگی در مسائل
منطق��های و بینالمللی تاکید کردند .وانگ
به الوروف گفت :ایاالت متحده سیاس��ت
«اول آمری��کا» ی خود را آش��کار کرده و
راهب��رد یکجانبه مبتنی ب��ر زورگویی خود
را به ش��دت دنب��ال میکند .وزی��ر خارجه
چین با بیان اینکه واشنگتن باعث افزایش

تقابلگرایی در سطح نظام بینالمللی شده
اس��ت و از مس��ئولیتهای خود ش��انه خالی
میکند تاکید کرد که آمریکا عقل ،وجدان و
اعتبار خود را از دست داده است .وانگ یی
همچنین گفت که طرف آمریکایی سیاست
و روحیه جنگ س��ردی خود را در سیاست
در قب��ال چین احیا کرده اس��ت و با ایجاد
جن��گ ایدئولوژیک ،خطوط قرم�� ِز قوانین
و هنجاریه��ای بینالملل��ی را نقض کرده

است .س��رگئی الوروف نیز ضمن تاکید بر
تقویت همکاریها میان پکن و مسکو گفت
که روس��یه و چین به عنوان دو عضو دائم
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و کشورهای
مس��ئول بای��د هماهنگیه��ا و همکاریهای
خود را درباره موضوعات بینالمللی افزایش
دهند و منافع مش��ترک خ��ود را بر تکیه بر
چارچوبه��ای حق��وق و قوانی��ن بینالمللی
پیگیری کنند.

نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی:

مخالفت آمریکا با سند راهبردی ایران و چین ،صحت این تصمیم را ثابت میکند

نماین��ده جمه��وری اس�لامی ایران در س��ازمانهای
بینالمللی ،مخالفت آمریکا با سند راهبردی ایران و چین
را نشاندهنده صحت این تصمیم خردمندانه دانست .به
گزارش آنا ،س��فیر و نماینده دائم ایران در سازمانهای
بینالمللی مس��تقر در وین تصریح ک��رد که مخالفت
آمری��کا و متحدانش با س��ند راهبردی ای��ران و چین
نشاندهنده صحت این تصمیم خردمندانه برای استفاده
حداکث��ری از فرصتهای بینالمللی در مقابل فش��ار
حداکثری است« .کاظم غریب آبادی» با انتشار پیامی
در صفحه اینس��تاگرامی خود افزود :جمهوری اسالمی
ایران تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی
رژیم آمریکا قرار دارد .ترامپ بهاصطالح به سیاست

فش��ار حداکثری علیه ایران عزیز روی آورده تا بهزعم
خود ،به اهداف خود دست یابد .با وجود زیرساختهای
قوی کش��ور و حمایت بیشائبه ملت شریف از نظام و
مقاومت در برابر تحریمها ،باید از فرصتهای مختلف
موجود در عرصه بینالمللی برای مقابله با تحریمها نیز
اس��تفاده حداکثری کرد .وی با بیان اینکه اتحادسازی
و ورود به همکاریهای راهب��ردی و طوالنیمدت ،با
حفظ منافع و امنیت ملی و رعایت قوانین کش��ور یکی
از این اقدامات است افزود؛ چین ،امروزه نهتنها مخالف
سیاس��تهای یکجانبه و توس��عهطلبی امریکاس��ت،
بلکه با دارا ب��ودن  ۱۴/۱۴تریلیون دالر تولید ناخالص
داخل��ی ،صاحب دومین اقتصاد ب��زرگ جهان با پانزده

و نی��م درصد اس��ت .غریب آبادی با بی��ان اینکه این
کشور همچنین اش��تراک مواضع متعددی با ایران در
موضوعات بینالمللی دارد و در س��الیان اخیر ،همواره
با اتخاذ تصمیم��ات و اقدامات علیه ایران در چارچوب
س��ازمانهای بینالمللی مخالفت کرده اس��ت افزود:
طبیعی اس��ت در چنین شرایطی ،آمریکا و طرفداران
ان تمام��ی تالش مذبوحانه خود را انجام خواهند داد تا
به خیال خود ای��ران را در انزوای اقتصادی نگهدارند و
مانع ورود روابط گس��ترده تجاری و اقتصادیان با سایر
کشورها شوند .سفیر کشورمان تصریح کرد :مخالفتها
توس��ط امریکا و متحدانش ،نشان میدهد که ورود به
همکاری درازمدت دوجانبه و راهبردی با چین که بهنفع

هر دو کشور است ،تصمیمی صحیح و خردمندانه است.
وی افزود :یکی از نگرانیهای عمده مخالفان خارجی
از تحقق این س��ند راهبردی ،پیشرفت و توسعه ایران
در حین تحریمهاس��ت که ضمن به چالش کش��اندن
هرچه بیش��تر نظام سلطه ،میتواند از ان الگویی دیگر
در میان کش��ورهای درحالتوس��عه مانند چین بسازد.
سفیر کشورمان خاطرنشان کرد :در این راستا ،ضروری
است مرزبندی روشنی با دلواپسان آمریکایی و حامیان
غربی و منطقهایان ایجاد ش��ود ،چراکه آنها نه دلسوز
مردم هستند و نه نگران توسعه ایران در شرایط سخت
تحریمی؛ آنها فقط دنبال اعمال فشار بیشتر بر مردم و
کشور عزیزمان هستند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص اذعان کرد؛

سرلش��گر صهیونیس��ت معتقد است رژیم
صهیونیس��تی فاق��د قابلی��ت الزم ب��رای
مقابله با تهدیدی اس��ت ک��ه موجودیت آن
را نش��انه رفته اس��ت .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،در نگرش راهبردی رژیم
صهیونیس��تی هیچ تهدیدی هشدار آمیزتر
از بلندپروازی های ادعایی ایران و توس��عه
توانمندی های نظامی آن در همسایگی این
رژیم به ویژه در سال های اخیر تعریف نشده

تنگتر شدن حلقه محاصره موشکی ایران علیه اسرائیل

است .طراحان استراتژیک در اراضی اشغالی
معتقدن��د خطری فراتر از ج��اه طلبی های
ایران در عرصه نظامی برای صهیونیست ها
در دنیای کنونی متصور نیست .صهیونیست
ه��ا طی��ف ای��ن تهدیده��ا را ترکیب��ی از
تهدیده��ای فوری تا میان م��دت در جبهه
نظامی در س��وریه ،لبنان و عراق می دانند
که اگر به ادعای آنها تهدیدهای حماس در
غزه و تهدیدات بلندمدت تس��لیحات اتمی

ب��ه آن افزون گردد ،اهمی��ت و فوریت این
تهدیدها بیشتر نمایان می شود .یک رسانه
صهیونیستی با اذعان به توانمندی ایران در
عرصه موش��کی ،در تحلیلی از زبان یکی از
ژنرال های سابق ارتش رژیم صهیونیستی
می نویس��د :در حالی که ای��ران به آرامی و
بی س��رو ص��دا در حال محاصره اس��رائیل
اس��ت ،س��ران تلآویو در براب��ر این تهدید
که موجودیت آن را نش��انه رفته ،در خواب

خوش هستند .روزنامه هاآرتص در نوشتاری
به قلم یتژاگ بریک ،از سرلش��گران ارتش
رژیم صهیونیس��تی چ��اره ای جز اذغان به
قابلیت های رو به رشد موشکی ایران نمی
بین��د و آن را زنگ خطری برای موجودیت
این رژیم می داند .بریک ،که در فاصله سال
های  ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۹در خدمت ارتش رژیم
صهیونیستی بوده ،توانمندی های ایران در
عرصه موش��ک های بالستیک را هشداری

برای س��ران رژیم صهیونیس��تی می داند و
معتقد اس��ت که ایران ب��ه کمک نیروهای
حزباهلل در لبنان و حماس و جهاد اسالمی
در غزه ،انصاراهلل در یمن ،عراق و س��وریه،
سراسر اراضی اشغالی را با بیش از  ۲۰۰هزار
موشک دور برد و کوتاه برد بالستیک هدف
قرار داده است .این درحالی است که ارتش
اس��رائیل فاقد آمادگ��ی الزم برای مقابله با
چنین تهدیدی است.

رکورد ابتالی روزانه کرونا در جهان
شکسته شد

س��ازمان جهانی بهداشت اعالم کرد با ثبت
 ۲۳۷ه��زار و  ۷۴۳مورد جدید ابتال طی ۲۴
س��اعت گذش��ته در جهان ،رکورد جدیدی
از منظ��ر میزان ابتال به کرونا ثبت ش��د .به
گزارش فارس ،در ادامه بحران جهانی شیوع
و همهگیری کرونا ،سازمان جهانی بهداشت
اعالم کرد رکورد قبلی ش��مار ابتالی روزانه
ب��ه این ویروس در جهان ( ۲۳۰هزار و ۳۷۰
مبتال) شکسته و به ترتیب در آمریکا ،برزیل،
هن��د و آفریق��ای جنوبی بیش��ترین ابتالی
روزانه جهان ثبت ش��د .به نوش��ته رویترز،
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد طی ۲۴
ساعت گذشته و تنها در روز جمعه  ۲۳۷هزار
و  ۷۴۳مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در
کش��ورهی جهان ثبت ش��ده است .به گفته
این سازمان ،این تعداد ابتالی روزانه ،رکورد
قبلی ش��مار مبتالیان در ی��ک روز جهان را
که  ۲۳۰هزار و  ۳۷۰مبتال بود ،شکس��ت و
یک رکورد جدید ثبت کرده است .بیشترین
میزان ابتالی روزانه در جهان ،به ترتیب در
کش��ورهای آمریکا ،برزیل ،هند و آفریقای
جنوبی ثبت شده است.
«توافق ترامپ» نمیتواند جایگزین
برجام باشد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن
تأکید بر لزوم حف��ظ برجام تصریح کرد که
هی��چ دولتی در آمری��کا نمیتواند جایگزین
مناسبی برای این توافق هستهای ارائه دهد.
به گزارش فارس« ،جوزپ بورل» در پیامی
توییت��ری ب��ار دیگر با تأکید ب��ر لزوم حفظ
برجام تأکید کرد که بعنوان هماهنگکننده
کمیسیون مشترک برجام به وظیفه خود ادامه
خواهد داد .وی در پیامی که در صفحه توییتر
خود قرار داده بود به بحث و گفتوگو درباره
برجام در پنجمین سالروز امضای این توافق
هس��تهای در نشس��ت گفتگوهای مدیتران ه
( )MED۲۰۲۰ایتالیا که بهصورت مجازی
به میزبانی اندیش��کده  ISIPبرگزار ش��د،
اشاره کرد .مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در این نشس��ت ضمن تأکید بر اهمیت
حفظ برجام تصریح کرد« :ببینید ،بدون این
توافق ،ایران همین حاال میتوانست (قدرت)
هستهای شود .همین حاال هم ایران میتواند
قدرت هستهای باشد و در منطقهای که دیگر
نیازی به بیثباتی بیش��تر ندارد ،یک عامل
بیثباتی داش��ته باشد» .بورل سپس با اشاره
به این م��وارد تأکید کرد« :صراحت ًا میگویم
که م��ا باید به دو دلیل ای��ن توافق را حفظ
کنیم :اول اینکه هیچ جایگزین مؤثری برای
آن وجود ندارد .این ایده که ما میتوانیم یک
توافق دیگر داش��ته باش��یم و آن را «توافق
ترامپ» مینامیم ،اص ً
ال امکانپذیر نیست۱۲ .
سال طول کشید که اختالفات کنار گذاشته
ش��د تا یک توافق حاصل شود .مذاکرات در
س��ال  ۲۰۰۳آغاز ش��د و ای��ن توافق بدون
پذیرش کامل رهبری وقت آمریکا و تعامل
آمریکا و همچنین ،روسیه و چین و قطع ٌا خود
ایران امکانپذیر نبود».
آمریکا با بهانهتراشی به دنبال تمدید
تحریم تسلیحاتی ایران است

س��خنگوی وزارت خارج��ه چین ب��ا انتقاد از
موضعگیری وزیر خارجه آمریکا ،واش��نگتن
را ب��ه طرح ادعاهای بیاس��اس برای تمدید
تحریمهای تس��لیحاتی ایران متهم کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سخنگوی
وزارت خارج��ه چی��ن با بی اس��اس خواندن
تالشه��ای آمری��کا ب��رای تمدی��د تحریم
تسلیحاتی ایران ،واشنگتن را به بهانه تراشی
در این مسیر متهم کرد .هوا چونینگ در پاسخ
به اظهارات اخیر مایک پمپئ��و ،وزیر خارجه
آمری��کا گفت :اظهارات پمپئو بهانه تراش��ی
آش��کار برای تمدید تحریمهای تس��لیحاتی
ایران در ش��ورای امنیت است ،که فاقد پایه و
اساس است .س��خنگوی وزارت خارجه چین
یادآور شد این اظهارات بار دیگر از عدم تعهد
آمریکا در خص��وص توافق هس��ته ای ،بی
تفاوتی نسبت به قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
و خروج یکجانبه از این توافق پرده برداشت.
هوا چونینگ ابراز امیدواری کرد آمریکا هر چه
س��ریعتر به مسیر حفظ قطعنامههای شورای
امنیت و اجرای برجام برگردد و بیش از این در
مسیر اشتباه کنونی قدم برندارد .وزیر خارجه
آمری��کا اخیرا اعالم ک��رد دولت پکن منتظر
پایان تحریمهای تسلیحاتی ایران در  ۱۸اکتبر
است تا فروش تجهیزات نظامی خود به این
کشور را آغاز کند .آمریکا از ماهها پیش با طرح
ادعاهای واهی در قالب شعارهای حفظ صلح
و ثبات در منطق��ه خاورمیانه ،تالش میکند
تا دیگر کش��ورها را برای تمدید معافیتهای
تسلیحاتی ایران با خود همراه کند .در همین
راستا آمریکا اخیر پیشنویس قطعنامهای را به
شورای امنیت ارائه داده و از آن خواسته است
تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند .تصویب
این قطعنامه مستلزم کسب  ۹رای از  ۱۵رای
شورای امنیت است.

