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ظریف در گفت وگو با نشنال اینترست:

با اعضای کنگره مالقات 
می کنم، نه مذاکره

سياست 2

ظریف در مصاحبه با نشنال اینترست در مورد تنش های میان ایران و 
اروپا و ادعای سرنگونی پهپاد ایرانی از سوی آمریکا توضیح داد.

به گزارش ایلنــا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در 
گفت وگو با نشنال اینترســت در مورد ادعای جدید آمریکایی ها در مورد 
سقوط پهپاد ایرانی گفت: در تماسی که با تهران داشتم، ما هیچ اطالعی 
درباره از دست دادن پهپاد نداریم. تا این زمان نمی دانیم چه اتفاقی افتاده 
اســت. رئیس جمهوری آمریکا می گوید که آنها این پهپــاد را هدف قرار 
داده اند. نمی دانیم این پهپاد چه کسی است، ما اطالعاتی نداریم. آمریکا 
به سمت اشتباهی حرکت می کند. واقعیت این است که آمریکا حضور خود 
را در خلیج فارس افزایش داده است و این به امنیت یا ثبات منطقه کمک 
نمی کند. یک قسمت کوچک آبی اســت و نمی توانید یک حجم ترافیکی 

داشته باشید بدون اینکه اتفاقی بیفتد.
وی درباره نفت کش مفقود شده گفت: همه اطالعاتی که داریم این است 
که یک نفتکش کوچک که تنها یک میلیون لیتر فرآورده نفتی چاقاق را 
حمل می کند و نه نفت را توقیف کردیــم و آن هم اغلب در خلیج فارس به 
دلیل یارانه سنگینی است که در ایران به فراورده های نفتی تعلق می گیرد. 
قاچاق بســیاری از مرزهای دریایی و زمینی وجود دارد و ما آنها را به طور 
مرتب پیگیری می کنیم. بنابراین ایــن تانکری که آنها صحبت می کنند، 

یک نفتکش قاچاق و نه نفتکش عادی است.
ظریف در مورد اعزام نیروی نظامی جدید توسط آمریکا به عربستان، 
گفت: این یک حرکت نمادین است که به امنیت هیچ کسی کمک نمی کند. 
قطعا امنیت منطقــه ما نمی تواند از خارج خریداری شــود. معتقدیم که 
کشورهای منطقه باید امنیت خودشان را از طریق همکاری و نه از طریق 

تالش برای خرید آن از خارج تأمین کنند...

واعظی در نخستین »نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید« تاکید کرد؛

حمایت دولت از کسب وکارهای اینترنتی و استارت آپ ها
چرتکه 3

سياست 2

دبیرکل حزب اهلل لبنان در دیدار دستیار ویژه 
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اگر جنگی 
علیه ایران روی دهد، همه منطقه درگیر می شود 

و قطعا پایان آن را آمریکا رقم نخواهد زد.
به گزارش ایلنا به نقل از العالم، در این دیدار 
سید حســن نصراهلل با قدردانی از حمایت های 
قاطع و موثر مقام معظــم رهبری و دولت و ملت 
جمهوری اسالمی ایران در کمک به تثبیت صلح 
و امنیت در منطقه و از جمله لبنان، اظهار داشت: 
همانگونه که مقام معظم رهبــری فرموده اند ، 
آمریکا قادر به تحمیل جنگ نظامی علیه ایران 
نیست اما کاخ ســفید می داند اگر جنگی علیه 
ایران روی دهد همه منطقه درگیر می شــود و 

قطعا پایان آن را آمریکا رقم نخواهد زد.
وی در مورد فلسطین گفت: مقاومت تنهاترین 
و قوی تریــن گزینه بــرای مقابله بــا جنایات، 
تجاوزات و جاه طلبی های صهیونیست هاســت 
اما طــرح سیاســی و دموکراتیــک جمهوری 
اســالمی ایران مبنی بر برگزاری همه پرســی 
در میان ســاکنان اصلی و تاریخی فلسطین و با 
حضور همه ادیان الهی اعم از مسلمان ، یهودی 
و مسیحی، طرحی سیاسی، منطقی و واقع بینانه 
است که بر مبنای آن ســاکنان اصلی فلسطین 
در مورد سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت 
اما صهیونیســت های غاصــب، بی منطق ترین 
موجودات روی زمین هستند و فقط و فقط زبان 

مقاومت را می فهمند.
سید حسن نصراهلل با پوشالی خواندن طرح 
باصطالح معامله قرن آمریکا در مورد فلسطین 
اشــغالی افزود: ما با یهودیان مشکلی نداریم اما 
صهیونیست ها ریشه فســاد و ایجاد ناامنی در 
منطقه هســتند. البته یهودیــان نباید گرفتار 
سیاست های اشغالگرانه صهیونیستی شوند . ما 
می گوییم یهودیان مهاجر به فلسطین اشغالی 

باید به اشغال فلسطین پایان دهند.
دبیرکل حزب اهلل لبنــان در مورد تحوالت 
منطقه افــزود: به برکــت خون شــهدایمان، 
امــروز مقاومــت در عالی تریــن وضعیت قرار 
دارد اما آمریکا و صهیونیســت ها بــه اقدامات 
خصمانه خود علیه امنیت منطقه ادامه می دهند 
مثال آمریکایی ها در ســوریه برای جلوگیری از 
پاک ســازی آخرین بقایای تروریست ها تالش 
می کنند و در جهت تــداوم بحران، با روش های 
مختلف، مانع از بازگشــت آوارگان ســوری به 
کشورشان هســتند. البته در این سیاست های 
مداخله گر در منطقه هم قطعا شکست خواهند 

خورد.
در این دیدار امیرعبداللهیان دســتیار ویژه 
رییس مجلس و مدیــرکل بیــن الملل ضمن 
تبریک سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه 
و عرض تسلیت بمناســت درگذشت همشیره 
دبیــرکل حزب اهلل لبنــان، آخریــن تحوالت 
منطقه ای و بین المللی و همچنین مناسبات دو 
جانبه پارلمانی و سیاسی بین تهران و بیروت را 

تبیین کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماســی چین با اشــاره به اینکه آمریکا با اعمال 
حداکثر فشــارها علیه ایران باعث افزایش تنش ها در منطقه شــده است از 
واشنگتن خواست به فشارها علیه تهران پایان دهد. »گنگ شوانگ« دیروز در 
کنفرانس خبری هفتگی و در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: چین 
معتقد است اجرای کامل و موثر توافق هسته ای ایران به عنوان قطعنامه الزام 
آور شورای امنیت، تنها راه واقع بینانه و موثر برای حل مساله هسته ای ایران و 
کاهش تنش ها است. او تصریح کرد: پکن از همه طرف های برجام می خواهد 
خویشتنداری خود را حفظ کنند و از طریق گفت و گو زمینه حفظ این توافق 
مشترک را فراهم کنند همه اعضا باید در حال حاضر به برجام پایبندی نشان 

دهند تا همه طرف ها از جمله ایران به حقوق قانونی ناشی از این توافق برسد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که ادعا کرد وزیر خارجه ایران گفته است 

چنانچه آمریکا تحریم ها علیه ایران را بردارد احتمال مذاکره وجود از اظهارات 
ظریف به عنوان یک سیگنال مثبت یاد کرد که بیانگر تمایل ایران به پرهیز از 
تنش و حل مساله از طریق دیپلماسی اســت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
چین اظهار امیدواری کرد که ایاالت متحده نیز با حسن نیت به درخواست ایران 
پاسخ مثبت پاسخ دهد، اقدامات غلط مانند اعمال فشار حداکثری بر ایران را 
متوقف کند مانع اجرای جامع توافق هسته ای نشود و به حقوق همه طرف ها 
در چارچوب برجام احترام بگذارد. گنگ شوانگ در بخش دیگری از سخنانش 
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تحریم های آمریکا علیه ایران و چند شرکت 
چینی گفت که پکن مخالف تحریم های غیرقانونی و یکجانبه واشنگتن علیه 
ایران است. او از آمریکا خواست روش غلط تحریم علیه شرکت های چینی را 

اصالح کند و به حقوق قانونی و منافع همه طرف ها احترام بگذارد.

خبر

خبر

سید حسن نصراهلل:

آمریکا قادر به تحمیل جنگ نظامی علیه ایران نیست

چین: 

آمریکا فشارها علیه ایران را متوقف کند

در جنوب جزیره الرک در خلیج فارس اتفاق افتاد؛ 

توقیف کشتی خارجی  حامل سوخت قاچاق توسط سپاه


