
  تحریم های جدید امریکا علیه ایران که بیشتر 
اق�ام دارویی و مواد غذایی را ش�امل می ش�ود، 
ب�ا واکن�ش جامع�ه جهانی روبه رو ش�ده اس�ت. 
کره جنوبی گفته که برای برداشتن موانع تحریمی با 
واشنگتن رایزنی می کند، مالزی هم اعام کرده که 

از تحریم های سختگیرانه امریکا تبعیت نمی کند.

  »بی�دود« با 31میلی�ارد و 800 میلیون ودیعه 
کاربرانش یک ماهي مي شود که هیچ خدمتي به 

شهروندان ارائه نمي کند

 تشدید مخالفت های جهانی 
با تحریم های امریکا علیه ایران

 رونمایی از نسل چهارم 
 » ربات انسان نمای سورنا « 

در دانشگاه تهران

 بيدود بي دوچرخه 
با گروکشي پول مردم!
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ستاد اجرایی فرمان امام 4500 فرصت شغلی برای بوشهری  ها ایجاد می کند 
با س�فر مدیرعامل بنیاد    ایران
برکت، وابس�ته به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به بوش�هر، فرآیند 
ایجاد 4هزار و 500 ش�غل در این اس�تان آغاز ش�د. 
امیرحس��ین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت در س��فر به 
استان بوش��هر و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه بوش��هر و نیز اس��تاندار این اس��تان ضمن 
اعالم این خبر که بنی��اد برکت 4هزار و 500 ش��غل در 
بوش��هر ایجاد می کند، گفت: عملیات اجرایی طرح های 
اش��تغال زایی اجتماع محور ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در مناطق محروم و کمتر برخوردار این اس��تان 

آغاز شده است. 
وی افزود: هزار و 500 طرح اش��تغال زایی اجتماع محور 
»سحاب « )سرمایه گذاری حمایتی اش��تغال برکت( و 
»آسمان « )آیین نامه  س��رمایه گذاری مردمی و اشتغال 
نیروی انس��انی( طی دو س��ال آینده در اس��تان بوشهر 

اجرایی خواهد شد. 
مدنی تأکی��د کرد: پنج شهرس��تان گن��اوه، دیلم، دیر، 

تنگستان و دشتستان به عنوان مناطق هدف اشتغال زایی 
بنیاد برکت انتخاب شده اند. 

مدیرعام��ل برکت با بیان اینکه بخش��ی از ای��ن هزار و 
500 طرح اش��تغال زایی اجتماع محور تا پایان امس��ال 
به بهره برداری خواهد رس��ید، اظهار داشت: آغاز به کار 
این تعداد طرح اشتغال زایی، ایجاد 4هزار و 500 فرصت 
شغلی را در مناطق محروم استان بوشهر به همراه خواهد 

داشت. 
مدنی ادامه داد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برای 
ایجاد و راه اندازی هزار و 500 طرح اشتغال زایی مذکور، 

هزار و 350 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی کرده است. 
وی افزود: هدف این است که با بهره گیری از ظرفیت دریا، 
استان بوشهر به منطقه هدف ایجاد اشتغال در حوزه های 
پرورش آبزیان و خرما تبدیل شود و زنجیره تولید آبزیان 

و خرما در استان شکل بگیرد. 
مدنی با اش��اره به انتخاب ش��ش تس��هیل گر و مجری 
برای فعالیت در استان بوشهر بیان کرد: عملیات ایجاد 
طرح های اشتغال زایی آغاز شده و به زودی کمیته های 

توسعه  اشتغال در هر شهرس��تان ایجاد می شود. پس از 
تشکیل این کمیته ها، فرآیند اهلیت سنجی فنی توسط 

مجری و تسهیل گران بنیاد برکت آغاز خواهد شد. 
وی با اشاره به بازدید از ش��هرک های صنعتی و زیست 
فناوری بوش��هر گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام تا به امروز اقدام به مش��ارکت و سرمایه گذاری در 
هفت واحد صنعتی و کارخانه در اس��تان بوشهر کرده 
که پس از پای��داری و رس��یدن به مرحله س��وددهی، 
 از چهار کارخانه خارج ش��ده و س��هام خ��ود را واگذار 

کرده است. 
در این دیدار آیت اهلل صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه بوشهر نیز گفت: اقدام ستاد اجرایی در احیای 
کارخانه  ها و واحدهای تولی��دی تعطیل و نیمه تعطیل 
بسیار ارزشمند و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
اس��تاندار بوش��هر نیز ضمن تقدی��ر از خدمات س��تاد 
اجرایی در مناطق محروم کش��ور گفت: با کمک س��تاد 
اجرایی فرمان امام می توانیم ریش��ه بیکاری در استان 

را بخشکانیم. 

  ورزشی  استقال در 
حالی دیروز 
در آخرین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر به 
مصاف شاهین شهرداری بوشهر رفت که 
برای دومین ب�ازی متوالی پ�س از رفتن 
اس�تراماچونی از ای�ران، روی نیمک�ت 
سرمربی نداشت. با این حال گفته می شود 
عاوه بر دستور تمرینات تیم که از سوی 
اس�ترا با واتس اپ برای وری�ا غفوری در 
روزهای قب�ل از بازی ارس�ال   می ش�د، 
استقال دیروز با ترکیبی به میدان رفت که 
س�رمربی ایتالیایی مش�خص کرده بود. 
آبی  ها ک�ه با توجه به تس�اوی هفته قبل 
مقابل پیکان صدرنشینی را از دست داده 
بودند، در بازی دیروز این فرصت را داشتند 
تا با یک پیروزی دوباره با یک بازی بیشتر 
نسبت به بقیه رقبای شان به صدر برگردند. 
 انگیزه آبی  ها برای پیروزی از همان دقایق 
اولیه بازی مقابل شاهین بوشهر مشهود 
ب��ود و جریان ب��ازی برتری محس��وس 
استقالل را نسبت به رقیب بوشهری نشان 
می داد. ب��ازی رو به جلو آبی پوش��ان در 
حالی که نیم ساعت از بازی نگذشته بود، 
به نتیجه رسید و آرش رضاوند در دقیقه 
29 گل اول آبی  ها را وارد دروازه شاهین 
کرد تا حس��اب کار در نیمه اول با همین 

یک گل به نفع استقالل به پایان برسد. 
نیمه دوم را آبی  ها طوفانی تر آغاز کردند 
و توانستند سه گل دیگر به اندوخته شان 
اضافه کنند و نتیجه را 4 ب��ر یک کنند. 
مهدی قائدی که در لی��گ نوزدهم یکی 

از تأثیرگذار  تری��ن بازیکن��ان آبی پوش 
بوده است، در دقیقه 52 با یک بغل پای 
دیدنی از داخل محوطه جریمه، استقالل 
را دو بر صفر پیش انداخت. شش دقیقه 
بعد محمد دانش��گر با یک شوت دیدنی 
از پش��ت محوطه جریمه نتیج��ه را 3 بر 
صفر کرد. در ادامه نوبت دیاباته بود که در 
جشنواره گل استقاللی  ها سهمی داشته 
باشد و مهاجم سیه چرده آبی  ها در دقیقه 
69 روی پاس قائدی، با یک استپ سینه 
مدافع مستقیمش را از پیش رو برداشت 
و با یک ضربه محکم گل چهارم استقالل 
را به نام خودش ثبت کرد. در دقیقه 88 
ش��اهینی  ها روی گل به خ��ودی روزبه 
چشمی یکی از گل های خورده را جبران 
کردند تا در نهایت استقالل با نتیجه 4 بر 
یک شاهین شهرداری بوشهر را شکست 
دهد. آبی  ها با این پی��روزی 29 امتیازی 

شدند و دوباره به صدر جدول برگشتند. 
   داس�تان ادام�ه دار اس�تقال و 

استراماچونی
استقالل در شرایطی در بازی پایانی هفته 
پانزدهم در غیاب استراماچونی به میدان 
رفت که گمانه زنی  های ضد و نقیض درباره 
بازگش��ت این مربی ایتالیایی همچنان 
ادامه دارد. در حالی صبح دیروز اسماعیل 
خلیل زاده، سرپرست اس��تقالل از واریز 
پول اس��تراماچونی تا دو  ش��نبه خبر داد 
که گفته شد بلیت برگشت استراماچونی 
به تهران در روز دو  شنبه رزرو شده است. 
درحالی که هواداران استقالل با توجه به 
این اخبار به بازگشت دوباره سرمربی شان 
به نیمکت آبی  ها امیدوار شده بودند، عصر 
دیروز استراماچونی در یک پیام تصویری 
در شبکه های اجتماعی تأکید کرد دیگر 
سرمربی اس��تقالل نیس��ت تا هواداران 

استقالل با یک شوک تماشاگر مصاف تیم 
شان مقابل شاهین باشند. 

 استراماچونی در بخشی از این پیام گفته 
بود: »برخالف همه تالش هام و حسن نیتم 
متأسفانه هیچ کاری توسط باشگاه صورت 
نگرفته. من به خاطر احترام و ارزشی که 
برای بازیکنان اس��تقالل و هوادارانمون 
قائل هستم، باید عمیقاً با ناراحتی اعالم 
کنم که در این 9 روز ک��ه تهران رو ترک 
کردم هیچ کاری واقع��اً هیچ کاری انجام 
نشده و چیزی تغییر نکرده است، من دیگر 
مربی استقالل نیستم. روز گذشته حتی 
یک پرونده ای در رسانه  ها منتشر شد که 
اثبات می کرد من پولی دریافت کردم که 

من هرگز آن را دریافت نکردم.«
 با این حال خلیل زاده، سرپرست باشگاه 
اس��تقالل، صحبت های استراماچونی را 
ناش��ی از یک س��وء تفاهم عنوان کرد تا 
همچنان خبرهای ض��د و نقیض در این 
باره ادامه داشته باشد:  »صحبت های آقای 
استراماچونی ناشی از یک سوءتفاهم است. 
شب گذشته هم گفتم که پول ایشان روز 
دو  شنبه به حساب ایشان واریز می شود. 
فیش منتشر شده هم نشان می دهد که 
پول در بانک سپه هس��ت و آن پول قرار 
اس��ت صبح دو  شنبه در حس��اب ایشان 
باشد.« با این حال هنوز مشخص نیست 
که داستان اس��تقالل و استراماچونی به 
پایان رس��یده یا این مربی ایتالیایی پس 
از اعالم وصول پول در حسابش، راضی به 

بازگشت خواهد شد. 

بازگشت آبی  ها به صدر جدول با 4 گل
استراماچونی: دیگر سرمربی استقال نیستم

رونمایی از نسل چهارم » ربات انسان نمای سورنا « در دانشگاه تهران 

واشنگتن: اعتراضات لبنان و عراق را برای فشار حداکثری علیه ایران ادامه می دهیم

  اجتماعی  ربات انسان نمای سورنا 4 با 
حضور سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و پیروز حناچی، شهردار 
تهران در دانشکده فنی دانش�گاه تهران رونمایی شد. 
پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
علمی، این طرح را در دسته طرح های کالن ملی معرفی کرد 
و گفت: مرکز نوآوری و تجاری سازی در راستای حمایت از 
طرح های کالن ملی فعالیت های زیادی کرده  است که تولید 
ربات های انسان نما یکی از همین دسته طرح هاست و سورنا 
4 در راستای همین سیاست    ها تولید شده  است و 90 درصد 
بودجه ساخت آن از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری 

تأمین شده  است. 
وی افزود: ربات های دیگری هم در این زمینه تولید شده  است 
که ربات جراح سینا هم از جمله این ربات هاست که مراحل 
تست و استانداردسازی خود را سپری می کند یا ربات  دیگری 

که به دنبال تشخیص درمان ضایعات عصبی است. 
در ادامه مراس��م، عقیل یوس��فی کما، عض��و هیئت علمی 
دانشکده فنی دانش��گاه تهران درباره پروسه ساخت ربات 
سورنا 4 و نحوه تکامل آن از نسل اول تا به امروز توضیح داد: 
نخستین بار پروسه ساخت این ربات از سال 86 آغاز شد و در 

نهایت در سال 87 رونمایی شد. در نسل دوم این ربات معرفی 
گسترده تری انجام شد و در نهایت با ساخت نسل سوم تمام 

جهان می دانستند با یک ربات ایرانی روبه رو هستند. 
وی افزود: ربات های انس��ان نما نماد های فناوری کش��ور   ها 
هستند و کشورهای محدودی در جهان به فناوری ساخت 
و تولید آنها دس��ت پیدا کرده اند. این ربات های انس��ان نما 
می توانند در محیط های شهری و ساختمانی فعالیت کنند و 
به عنوان ربات همدم در آسایشگاه    ها فعالیت داشته باشند یا 

در اندام های مصنوعی از آنها استفاده کرد. 
یوسفی کما تصریح کرد: نرم افزار این ربات    ها به گونه ای نوشته  
شده  است که افراد عادی که اندک اطالعاتی از برنامه نویسی 

دارند بتوانند برای ربات برنامه نویسی کنند. 
این عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: در 
راستای ساخت این ربات معاونت علمی ریاست جمهوری 
حمایت های زیادی از ما کرد تا به س��اخت این نس��ل تازه 

ربات برسیم. 
وی افزود: ربات نسل چهارم چابک تر و کوچک تر است؛ نسل 
سوم 2 متر قد و 100 کیلوگرم وزن داشت اما این ربات 170 
سانتی متری، 70 کیلوگرم وزن دارد، توانایی راه رفتن ربات 
0/7 کیلومتر بر ساعت اس��ت و می تواند درجا دور بزند. این 

ربات، توانایی دستورپذیری آنالین دارد؛ درجه آزادی عمل 
آن 43 است که این میزان آزادی در نسل قبل 31 بود. آلیاژ 

ساخت آن آلومینیوم و منیزیوم است. 
در ادامه برنامه شناس��نامه نمادین این ربات امضا ش��د و از 

اعضای ساخت این ربات تقدیر به عمل آمد. 
س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی ریاس��ت جمهوری هم با 
تش��کر از تیم س��ازنده این ربات توضی��ح داد: ای��ن پروژه 
بیشتر جنبه خط ش��کنی و س��مبلیک دارد، چرا که آینده 
دنیا در گ��رو هوش مصنوعی اس��ت. به جز این پروژه س��ه 
ش��رکت دیگر به س��اخت ربات های انس��ان نما مشغولند 
 که یک��ی دیگ��ر از محصوالت ش��ان 26 آذرم��اه رونمایی 

می شود. 
وی افزود: پروژه های این چنینی دانش را برای تجاری سازی 
محصوالت گسترش می دهد و تولید ربات  سورنای مینی هم 

در دسته اهداف ما قرار دارد. 
س��تاری گفت: این ربات   ها باید در مدارس و پژوهشکده    ها 
گس��ترش پیدا کند و ت��الش کنی��م از آنها ب��رای تمرین 
برنامه نویسی اس��تفاده ش��ود. همچنین س��اخت آنها در 
محیط های دانشگاهی روحی تازه به پیکره تولیدات فناورانه 

در دانشگاه    ها می دمد. 

نماینده امریکا در سازمان    بین الملل
مل�ل، ب�رای اولین ب�ار ، با 
صریح   ترین لهجه ممکن گفته که هدف اعتراضات در  عراق، 
سوریه، لبنان و یمن به نتیجه رساندن فشار حداکثری بر 
ایران است و تا وقتی که سیاست فشار حداکثری امریکا به 
نتیجه برس�د، ای�ن اعتراض�ات ادام�ه خواهد داش�ت. 
دیروز »برایان هوک « مس��ئول میز ایران در وزارت خارجه 
امریکا در گفت وگویی با شبکه خبری »الجزیره« گفت که 
تحریم های امریکا علیه ایران برای »تضمین امنیت ایاالت 
متحده امریکا« است. هوک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
سیاست فشار حداکثری چقدر بر ایران مؤثر بوده، می گوید: 
»ایران یک س��ال و نیم مقابل دو گزینه ب��ود؛ اینکه به میز 
مذاکره باز گردد یا شاهد باشد که اقتصادش فرو می پاشد... 
یکی از گزینه   هایی که س��مینار دوحه بر آن متمرکز است، 
همین گفت وگوست... ایران به انتخاب گزینه های غلط ادامه 
می دهد و گزینه فروپاشی اقتصاد را انتخاب کرد«. البته برایان 
هوک، تالش کرده راه برداشته شدن فشار حداکثری به ایران 
را هم نشان دهد و گفته که واشنگتن حاضر است تحریم  ها را 
بردارد: »ما آماده ایم که تحریم های ایران را برداریم و روابط 
دیپلماتیک با آن را از سر بگیریم، در صورتی که به توافقی بهتر 

با آن دست پیدا کنیم که بتواند با تهدیدهای این کشور برای 
امنیت و صلح منطقه مقابله کند .« 

دیروز همزمان با سخنان رئیس میز ایران در وزارت خارجه 
امریکا، کلی کرافت، نماینده امریکا در س��ازمان ملل متحد 
با صراح��ت لهجه ای که تاکن��ون از کمتر مق��ام امریکایی 
شنیده شده، اعتراضات ماه های اخیر در لبنان و عراق را هم 
بخشی از سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران دانست: 
»تظاهرات و ناآرامی   ها در لبنان، سوریه و یمن و هر جایی که 
ایران در آن حضور دارد برقرار خواهد بود و این تظاهرات تا 
زمانی که فش��ارهای حداکثر امریکا به نتیجه برسند ادامه 

پیدا می کند.«  
پیش از ای��ن ، برخی مقام ه��ای رژیم صهیونیس��تی، بین 
اغتشاشات در ایران و لبنان و عراق ارتباط برقرار کرده بودند، 
از جمله اینکه اسرائیل کاتز، وزیر خارجه رژیم صهونیستی 
اواخر آبان گفته بود که بروز اعتراضات در ایران، عراق و لبنان 
نشان دهنده کارایی فشارهای امریکا علیه ایران است، با این 
حال، سخنان کلی کرافت صریح   ترین بیان رویکرد امریکا در 

قبال اغتشاشات است. 
در حالی که حسن روحانی، رئیس جمهور تا چند روز دیگر 
برای مالقات با مقام های ژاپنی در سفری که هدف آن به طور 

صریح اعالم نشده، به توکیو سفر خواهد کرد، برخی ناظران 
حدس می زنند که دولت امریکا به طور همزمان سیاس��ت 
چماق و هویج را در قبال ایران در پیش گرفته اس��ت. ظاهراً 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا در این سیاست نقش پلیس بد را 
بازی می کند. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
طی یک هفته بعد از اغتشاشات ایران، سکوت کرده بود، پمپئو 
بار  ها  اغتشاشگران را معترضان نامید و از آنها حمایت کرد. حال 
با گذشت یک ماه از اغتشاشات در ایران، دولت امریکا در حال 
پالس دادن درباره روی دیگر سکه سیاست »چماق و هویج« 
در قبال ایران است. ترامپ هفته قبل بعد از تبادل زندانیان بین 
ایران و امریکا با قدردانی از » مذاکره بسیار منصفانه «ای  که به 
مبادله دو زندانی ایرانی و امریکایی منجر ش��د، توئیت کرد: 
» دیدید، ما می توانیم با هم به توافق برسیم.«  حاال کمتر از یک 
هفته مانده به سفر حسن روحانی به ژاپن، این پالس  ها از زبان 
مسئول میز ایران در وزارت خارجه امریکا نیز در حال شنیده 
شدن است:  »ما آماده ایم که تحریم های ایران را برداریم و روابط 
دیپلماتیک با آن را از سر بگیریم.«  معنی ضمنی این پالس، این 
خواهد بود:»اگر سفر ژاپن موفقیت  آمیز نباشد، اعتراضات ادامه 
می یابد، خواه در در لبنان، سوریه و یمن باشد خواه هر جایی که 

ایران در آن حضور دارد.«

يادداشت هاي امروز

مبارزه با دالليسم با دالل پرورها!
شیوا نوروزی
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مجلسی که بايد عصاره فضائل ملت باشد
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استادان بسیجي 250 واحد دانشگاه آزاد: 

 عارف: 
اصالح طلبان باید مسئوليت 
حمایت از روحانی را بپذیرند

 کرسي هاي مجلس  
جاي تکیه زدن 

افراد بي مایه  نیست

 ستاد اجرایی فرمان امام 
 4500 فرصت شغلی 

برای بوشهری  ها ایجاد می کند 

  در روزهایي که بخشي از اصالح طلبان تالش مي کنند با 
فرافکني در مورد حمایت شان از دولت روحاني، ناکارآمدي 
دولت روحاني را ناکارآمدي نظ��ام بدانند، محمدرضا عارف 
معتقد است که »اصالح طلبان باید مسئولیت حمایت از دولت 

روحاني را بپذیرند. « | صفحه 2

ويژه  جوان  

 سراب  نگاه به بيگانه
تجربه اي شکست خورده که بازتوليد مي شود

صفحه 2

 واشنگتن: اعتراضات لبنان و عراق را
برای فشار حداکثری عليه ایران ادامه می دهيم

   بین الملل

 نماینده امریکا در سازمان ملل، برای اولین بار ، با صریح   ترین لهجه ممکن گفته که هدف اعتراضات در عراق، سوریه، لبنان و یمن 
به نتیجه رساندن فشار حداکثری بر ایران است و تا وقتی که سیاست فشار حداکثری امریکا به نتیجه برسد، این اعتراضات ادامه خواهد داشت!

آماده سازي 150 هز ار هکتار مزرعه 
بر ای تعاوني ها 

  فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا در سی امین سالگرد 
تأسیس قرارگاه در پاسخ به »جوان« عنوان کرد 

قرارداد شناسایی 500هزار هکتار مزرعه با وزارت کشاورزی بسته 
 شده  که تا امروز 150هزار هکتار آن شناسایی و 50هزار هکتار 

در قالب 120شرکت تعاونی به مردم واگذار شده است

آنچه االن انجام می دهیم »مقاومت اقتصادی« است 
درحالی که باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  24 آذر 1398   -   18 ربیع الثانی 1441
سال بیست و یکم- شماره 5817 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

رئیس دفت�ر سیاس�ی حم�اس ب�ا مثب�ت ارزیابی 
کردن رابطه این جنب�ش با ایران و ح�زب اهلل لبنان 
گفت که با توج�ه به دول�ت کنونی و سیاس�ت های 
امری�کا، مذاک�ره ب�ا واش�نگتن غیرممکن اس�ت. 
خبرنگار روزنامه »القدس العربی « در جریان یک نشست 
مطبوعاتی که ب��ا حضور هنی��ه در ترکیه برگزار ش��د، 
 درب��اره وضعیت و رویک��رد این جنبش، نظ��رات وی را 

جویا شد.  هنیه ضمن تشکر از حمایت های مالی قطر و 
ترکیه از مردم نوار غزه از پش��تیبانی ایران هم قدردانی 
ک��رد و از تمایل ب��رای بازگرداندن ابت��کارات مثبت در 
ایران س��خن گفت. هنیه در ادامه تأکید کرد که روابط 
با حزب اهلل لبنان و ایران خوب است اما هیچ تغییری در 
روابط با سوریه حاصل نشده و حماس دوست دارد قلبش 

را روی همه باز کند. 

رئیس دفتر سیاسی حماس درباره رابطه با امریکا هم گفت: 
»هیچ گفت وگو و کانال مذاکره ای میان این جنبش و دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا وجود ندارد«. وی تصریح 
کرد که امریکایی    ها چندین بار تالش کرده اند با حماس ارتباط 
بگیرند اما با توجه به »قواعد بازی ساده ای به نام معامله قرن « 
 و همچنین تیم فعلی در رأس دول��ت امریکا، این گفت وگو 

غیرممکن است. 

هنیه: روابط با ایران و حزب اهلل خوب و مذاکره با امریکا غیر ممکن است

همین صفحه

صفحه 4


