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سرمقاله

رفتوآمد اروپاییها تأثیری در
سیاست ایران ندارد

رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نباید روند نزولی بیماری
کرون��ا منجر به عادیانگاری نش��ود گف��ت :رعایت
دس��تورالعملهای بهداشتی برای تثبیت وضعیت باید
م��ورد توجه قرار گیرد .به گزارش «عصر ایرانیان» به
نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری ،حجت
االس�لام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه
صبح امروز ش��نبه س��تاد ملی مقابله با کرونا با اشاره
به کاه��ش آمار ابتالء و فوتیهای ناش��ی از ش��یوع
ویروس کووید  ،۱۹از تالشها و زحمات کادر درمان

در طول دو س��ال اخیر قدردانی ک��رد و اقدامات آنها
در صیان��ت از جان م��ردم را امیدآفرین خواند .رئیس
جمه��ور گف��ت :اگر امروز ش��اهد وضعی��ت متفاوتی
به لحاظ ش��یوع کرونا در کش��ورمان نسبت به برخی
کشورهای دیگر جهان هستیم و در دل مردم از بابت
بازگش��ایی کس��ب و کارها و مراکز آموزشی امید به
وج��ود آمده ،این از لطف خداوند و ثمره ایثار و تالش
بیوقفه پزشکان و پرستاران و کادر درمان است .وی
تس��ریع در پرداخت حقوق و مطالبات بیمارس��تانها

ادامه از صفحه یک


...چارچ��وب رایزنیهای ج��اری بین ایران و
اتحادی��ه اروپا و پیگیری مناس��بات دوجانبه،
برخ��ی موضوع��ات منطق��های و بینالمللی
و همچنی��ن آخرین وضعی��ت مذاکرات رفع
تحریمها اس��ت ،انجام شده تا دغدغهها خود
را دنب��ال کنند .بعد از س��فر الورف به تهران
و ب��ه وی��ژه بعد از قطعنامه ش��ورای حکام و
تصمیم ایران درب��اره قطع تمام دوربینهای
فراپادمان��ی ،پی��ش بینی میش��د ک��ه این
س��فرها به تهران آغاز شود .ایران مورد توجه
کشورهای شرق و غرب قرار گرفته و آنها با
دیدن قدرت ایران اذعان دارند که دیپلماسی
تنها راه اجرای کامل برجام اس��ت .اروپاییها
بای��د بدانند ک��ه این رف��ت و آمدها تغییری
در سیاس��ت جمهوری اس�لامی ایران ایجاد
نخواهد کرد ،ایران برای توافق مذاکره کرد و
به تمام تعهدات خود هم پایبند بود اما آنها با
خسارتهایی که زدند اعتماد ایران را خدشه
دار کردن��د به نوعی که به این س��فرها هیچ
امید و اعتمادی نداریم.

یادداشت

تغییر موازنه قدرت اقتصادی و
سیاسی دردنیا

ادامه از صفحه یک


 ...درصدد تامین منافع مش��ترک در س��طح
منطقه ای و جهانی اس��ت .کشورها نیازهای
مختلفی در عرصه تجاری و غیره دارند که با
همگرایی و هم افزایی می توانند آنها را تامین
کنن��د ،افزود :در واقع کش��ورهایی که تحت
یکجابنه گرایی و س��لطه غ��رب قرار دارند و
همچنین کشورهایی که اقتصاد نوظهور دارند
می توانند با اقدامات جمعی منافع مش��ترک
ایجاد کنند .بدون شک کشورهای عضو گروه
بریکس اعم از کشورهای روسیه ،هند ،برزیل
و چین و آفریقای جنوبی در آینده ای نزدیک
نقش مهمی در اقتص��اد جهانی ایفا خواهند
کرد از این رو حضور کش��ورمان در نشس��ت
اخیر این گروه می تواند س��رآغاز خوبی برای
فعالیت های مشترک محسوب شود.

تظاهرات میلیونها آمریکایی؛

موج تازه هرج و مرج آمریکا را فراگرفت

حکم تاریخی دی��وان عالی آمریکا درباره س��قط جنین
همزم��ان با عملکرد بد دولت بای��دن در زمینه اقتصاد و
سیاس��ت خارجی ،آمریکا را با دور ت��ازهای از اعتراضات
و خش��ونت مواجه کرده است که معلوم نیست پایان آن
به کجا ختم میشود« .جو بایدن» رئیسجمهور ایاالت
متح��ده آمریکا از زمان روی کار آمدن در ژانویه ،۲۰۲۱
ایاالت متحده دستخوش ناآرامیها و خشونتهای مدنی
بوده است و سیاستهای دولت وی در بسیاری از موارد
خش��م عمومی را برانگیخته و اعتراضات گستردهای را
به همراه داش��ته که در نهایت به خشونت کشیده است.
در کنار آن ،تصمیم دیوان عالی ایاالت متحده بر خش��م
مردم آمریکا از سیاستهای بایدن دامن زده به طوریکه
بازوی اطالعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز گذشته
طی یادداش��تی هش��دار داد ک��ه احتم��ال افراطگرایی
خش��ونتآمیز در داخل آمریکا در واکنش به این تصمیم
دادگاه فدرال آمریکا وجود دارد .ماجرا از آن جایی شروع
ش��د که دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی  ۵۰ساله «رو
در براب��ر وی��د» را مبنی بر قانونی بودن س��قط جنین را
لغ��و کرد تا مطابق آن تصمیم برای اعطای حق س��قط
جنین به اجازه هر ایالت وابسته خواهد شد .در پی صدور
حکم مذکور ،خش��م بس��یاری از مردم آمریکا که طبق
گزارشها با تورم بیس��ابقه و بیکاری و افزایش قیمت
بنزین و س��وخت مواجه هستند ،برانگیخت و آنها را به
خیابانها کشید تا اعتراض خود را به سیاستهای دولت
بایدن نش��ان دهند .رسانههای آمریکایی گزارش کردند
که در پ��ی تصمیم دیوان عالی ای��االت متحده آمریکا
اعتراضات در «واش��نگتن دی سی» و صدها شهر دیگر
آغاز ش��د .از طرف دیگر ،وبگاه «اکس��یوس» به نقل از
یادداش��ت محرمانه وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده
گ��زارش کرد ک��ه احتما ًال خش��ونتها در چندین نقطه
از سراس��ر آمریکا برای مدت چندین هفته ادامه داش��ته
باش��د .در این یادداشت آمده است که معترضان احتما ًال
مقامه��ای دولتی از جمله قضات دی��وان عالی را هدف
اعتراضات خود قرار خواهند داد و این مقامها در معرض
بیش��تری خطر ق��رار دارند .این هش��دار در حالی صادر
ش��ده اس��ت که اخیراً گروهی از حامیان سقط جنین در
ایاالت متحده موسوم به «انتقام جین» برای قتل «برت
کاوانا» قاضی دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا نقش��ه

کش��یده بودند .گزارشهای منتشر شده در وبسایتها
حکایت از امنیتی ش��دن ش��هرهای ایاالت متحده دارد
به طوریکه وبگاه «ورلد سوشالیس��ت» در این خصوص
گزارش کرد که نیروهای پلیس به طور گسترده با توسل
به خش��ونتهای عجوالنه به اعتراضات مس��المتآمیز
مردم آمریکا واکنش نش��ان دادند .طبق این گزارش ،در
شهر «لس آنجلس» ،جوخههای ضدشورش پلیس شب
گذش��ته به س��مت معترضان و خبرنگاران حمله کردند.
ویدئوهایی که در ش��بکههای اجتماعی دست به دست
میش��ود ،نش��ان میدهد که نیروی پلیس لس آنجلس
عالوه بر ش��لیک گاز اشکآور به سمت معترضان ،یک
معترض را که به دس��تانش دستبند زده شده است ،روی
زمین میکش��ند .برخی خبرها نیز از بازداشت تعدادی از
معترضان و خبرنگاران حکایت دارد اما مشخص نیست
که تعداد دقیق آنها چند نفر هستند .مسئله قابل توجه
آن است که خشونت پلیس به شلیک گاز اشکآور ختم
نمیش��ود و ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر
ش��ده است ،نش��ان میدهد که پلیس آمریکا به حداقل
یک معترض غیرمس��لح از فاصله نزدیک با اس��تفاده از
سالح غیرکشنده تیراندازی کرده است.

خبر

پلوسی :دورویی بیداد میکند؛ آسیب بیپایان است


نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نخستین
مقام رسمی آمریکا بود که بالفاصله پس از حکم دیوان
عالی این کشور در مورد لغو قانون سقط جنین گفت که
جمهوری خواهان در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت
س��قط جنین در سراسر آمریکا هستند .وی روز جمعه به
وق��ت محلی در یک نشس��ت خبری اف��زود :نمی توان
به آنها اج��ازه داد که اکثری��ت را در کنگره برای انجام
این کار بدس��ت آورند .اما این هدف آنهاست .پلوسی با
اش��اره به دو اقدام اخیر دی��وان عالی آمریکا از جمله لغو
حقوق س��قط جنین و موافقت با حمل س�لاح در اماکن
عمومی ،از این مواضع دی��وان عالی انتقاد کرد و گفت:
دورویی بیداد می کند اما آسیب بیپایان است .جو بایدن
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حکم دیوان عالی
کش��ورش در خصوص لغو قانون سقط جنین در ایاالت
متحده آمریکا گفت :این حکم زندگی و سالمت زنان را
به خطر میاندازد.
افشای اقدام دیوان عالی آمریکا از مدتها قبل


به گ��زارش ایرنا ،در پی افش��ای چند م��اه پیش پیش
نویس سند محرمانه دیوان عالی آمریکا که در آن قاضی

«س��اموئل آلیتو» ،یکی از  ۹قاضی دیوان عالی آمریکا و
تنظیم کننده این سند ،نسبت به حکم این دیوان درمورد
آزادی س��قط جنین در آمریکا موسوم به «رو وی وید»
( ،)Roe v. Wadeنظری مخالف داشت ،قرار بود غیر
قانونی کردن این حکم میان این قضات به رای گذاشته
ش��ود .رس��انه های آمریکایی همان زم��ان پیش بینی
کردند انتظار می رود پنج قاضی از  ۹قاضی دیوان عالی
آمریکا به ممنوعیت این حکم رای دهند .ش��بکه خبری
س��ی ان ان آن زمان در پی افش��ای این سند محرمانه
توسط تارنمای رس��انه آمریکایی پولیتیکو ،گزارش داد:
قاضی س��اموئل در متن این س��ند محرمانه نوشته بود؛
«حکم پرونده س��قط جنین از همان ابتدا اش��تباه بود».
ش��بکه خبری فاکس نیوز  ۱۵اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱در
گزارش��ی اعالم کرد :نتایج یک تحقیق نشان می دهد
از س��ال  ۱۹۷۳زمانی که دیوان عالی آمریکا قانون «رو
وی وید» ( )Roe v. Wadeرا به تصویب رس��اند که
از حقوق زنان برای سقط جنین حمایت می کرد ،بیش از
 ۶۳میلیون مورد سقط جنین در این کشور تاکنون اتفاق
افتاده اس��ت؛ کمیته ملی حق زندگ��ی که قدیمی ترین
سازمان حامی تولد کودکان در آمریکا است تخمین می
زند از س��ال  ۱۹۷۳حدود  ۶۳میلی��ون  ۴۵۹هزار و ۷۸۱
مورد س��قط جنین اتفاق افتاده اس��ت .بر اساس تخمین
های ارائه ش��ده ،آمریکا بین سال های  ۱۹۷۵تا ۲۰۱۲
س��االنه بیش از یک میلیون س��قط جنین را ثبت کرده
اس��ت .داده های جدید کمیته ملی حق زندگی نش��ان
م��ی دهند که از هر یک هزار تولد در آمریکا  ۱۹۵مورد
سقط جنین در این کشور اتفاق می افتد .با توجه به یک
تحقیق موسسه گات ماچر در سال  ،۲۰۱۶اکثر زنانی که
در آمریکا از سقط جنین در سال  ۲۰۱۴استفاده کرده اند،
از خانواده های فقیر ب��وده اند و  ۴۹درصد آنها درآمدی
پایین تر از خط فقر ( ۱۱هزار دالر در سال در آن زمان)
در آمریکا داش��ته اند .همچنی��ن  ۲۶درصد از زنانی که
درآمدی باالی خط فقر داش��تند ،از سقط جنین استفاده
کردند .اکثر ( ۶۰درصد) زنانی که در سال  ۲۰۱۴اقدام به
سقط جنین کردند در دهه  ۲۰عمر خود بوده و حدود یک
سوم آنها سن  ۳۰سال به باال داشته اند .حدود  ۵۹درصد
از موارد س��قط جنین در آمریکا در سال  ۲۰۱۴در میان
زنانی بوده است که حداقل یک کودک داشته اند.

وزیر امورخارجه در نشست خبری با بورل:

«الیحه جامع انتخابات» در دستور کار
دولت قرار دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور از در دستور کار
قرار داشتن لوایح متعدد از جمله الیحه تقسیمات
کشوری و الیحه جامع انتخابات در دولت خبر
داد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،س��ید محمد
حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور روز شنبه
در مراسم امضای تفاهم همکاریهای علمی
و پژوهش��ی بین معاونت امور مجلس ریاست
جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس ،گفت:
اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است
اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی
با یکدیگر نداشته باشند .بی تردید تعامل سازنده
و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد
امور مفید و مؤثر است .وی مرکز پژوهشهای
مجلس را پش��توانه علمی و فکری نمایندگان
مجلس دانست و افزود :در مجموعه دولت نیز
معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار
است و در تعامل با وزارتخانهها و دستگاههای
مختل��ف نظرات آنها را جمع بندی و در دولت
منعکس میکند .معاون پارلمانی رئیسجمهور
اف��زود :بر اس��اس این تفاهم نامه قرار اس��ت
کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به
دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای الزم را
برای بهبود امور ارائه دهد .حسینی گفت :این
تفاهمنامه در  ۱۲بند تدوین شده است و در آن
وظایف و مسئولیتها به طور شفاف بیان شده
و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح
نیاز باش��د این امکان پیشبینی ش��ده است.
وی ب��ا بیان اینکه در طی چهار دهه گذش��ته
بخش��ی از قوانین اجرایی نش��ده است ،گفت:
علت اصلی این موضوع آن اس��ت که پیش از
تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی الزم
درباره آنها انجام نشده است و امروز الزم است
از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا
اش��تباهات و کاستیهای گذشته تکرار نشود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور خاطرنشان کرد:
جنبه اجرایی در دولت قویتر است و در مرکز
پژوهشه��ا مباحث نظری و پژوهش��ی غلبه
دارد و چنانچ��ه ای��ن دو مجموعه در کنار هم
قرار بگیرن��د ،قوانین و مقررات بهتر و جامعتر
خواهد بود.

و کادر درم��ان را جلوه عملی قدردانی از پزش��کان و
پرستاران زحمتکش کشور دانست و از وزیر بهداشت
خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند .رئیسی
در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به سیر نزولی
کاهش ابتالء و خس��ارات جانی ناش��ی از کرونا تاکید
ک��رد :اینکه میزان ابتالء به بیماری کاهش یافته و در
برخ��ی روزها به لطف خدا حت��ی یک مورد فوتی هم
نداشتیم ،نباید س��بب عادیانگاری نسبت به رعایت
اصول بهداشتی شود .رئیس جمهور بر همین اساس از

آحاد مردم خواست که در مراکز درمانی و بهداشتی و
اماکن عمومی پرتردد و پر ازدحام و همچنین وس��ایل
نقلیه ،همچون گذش��ته دس��تورالعملهای بهداشتی
را رعایت کنند تا وضع موجود تثبیت ش��ود .رئیس��ی
استمرار اطالعرس��انی و آموزش درباره بیماری کرونا
و هش��دارهای الزم ب��رای پیش��گیری از آن را امری
ضروری دانس��ت و گفت :آموزش عمومی درباره یک
بیماری مسری مثل کرونا ،مسئلهای مقطعی و محدود
به زمان و مکان خاصی نیست.

وزی��ر امورخارجه کش��ورمان با بی��ان اینکه
گفت وگوهای مفصل و عمی��ق و دقیقی را
در خصوص مطالب��ات ایران با نماینده عالی
سیاس��ت خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا
داش��تیم ،اظهار داش��ت :آمادگ��ی داریم در
روزهای آینده مذاکرات رفع تحریمها در وین
را از س��ر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران
برای دولت مهم اس��ت .به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی ایرنا ،حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه کش��ورمان دقایقی پیش با
جوزف بورل نماینده عالی سیاس��ت خارجی
و امور امنیتی اتحادی��ه اروپا در محل وزارت
امور خارج��ه دیدار و گفتوگو کرد .وزیر امور
خارجه کش��ورمان و نماینده عالی سیاس��ت
خارج��ی و امور امنیتی اتحادی��ه اروپا پس از
این دیدار در نشس��ت خبری مشترک حضور
یافتن��د .در ابتدای این نشس��ت خبری امیر
عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان ضمن
خوشامد به جوزف بورل نماینده عالی سیاست
خارجی اتحادی��ه اروپا گفت :ما امروز گفت و
گوهای طوالن��ی اما مثبت��ی را درخصوص
همکاریهای جامع جمهوری اسالمی ایران
و اتحادیه اروپا داشتیم .امیرعبداللهیان گفت:
جمهوری اس�لامی ای��ران به دنب��ال روابط
متوازن در سیاست خارجی با جهان است .قاره
اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار است
حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول
تمام کشورهای این قاره چه کشورهای عضو
اتحادیه اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه
اروپ��ا از جمل��ه اولویتهای م��ا در پیگیری
مناس��بات با این قاره است .وی افزود :سطح
روابط و به ویژه مناس��بات تجاری دو کشور
در ت��راز ظرفیتهای موج��ود بین جمهوری
اس�لامی ایران و یکایک کشورهای اروپایی
نیس��ت و ما امیدوار هس��تیم در پ��ی روابط
دوجانبه و گفتوگوهای دوجانبه که با یکایک
کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه
گفتوگوها و توافقاتی ک��ه با همکارم آقای
بورل داشتیم شاهد توسعه و پیشرفته مناسبات

آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات وین را از سر بگیریم
باشیم .وزیر خارجه افزود :از جمله موضوعاتی
ک��ه مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم بحث
ت��داوم مذاکرات جمهوری اس�لامی ایران و
طرفه��ای دیگر برای لغو تحریمها اس��ت.
س تلفنی
آقای بورل چندی پیش از من در تما 
خواستند که چگونه میتوانیم بنبست و توقفی
که بعد از ص��دور قطعنامه آژانس بینالمللی
انرژی اتمی حاصل ش��ده کار را دنبال کنیم
و از این بنبست خارج شویم .امیرعبداللهیان
گفت :من به ایشان گفتم جمهوری اسالمی
ایران همیش��ه از مس��یر دیپلماسی و مذاکره
عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال میکند
و از ش��ما دعوت میکنم سفری را به تهران
داش��ته باش��ید تا از نزدیک همه ابعاد مسئله
را یک بار دیگر با حضور تیمهای مش��ترک
مذاکراتی ما و شما به عنوان هماهنگ کننده
در اتحادیه اروپا را دنبال کنیم .وی بیان کرد:
در پ��ی این گفتوگو ما ام��روز میزبان آقای
بورل و مورا و تیم دستیاران ایشان در تهران
هستیم .گفتوگوهای مفصل ،عمیق و دقیقی
را درخص��وص مطالبات جمهوری اس�لامی
ایران داش��تیم .به آقای بورل تاکید کردیم ما
آمادگ��ی داریم که در روزهای آینده مذاکرات
را از س��ر بگیریم .وزیر امور خارجه بیان کرد:
ثانی ًا آنچه که برای جمهوری اس�لامی ایران
مهم است نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی
اس��ت که در سال  ۲۰۱۵حاصل شده است و
هر موضوعی که نتواند نفع کامل اقتصادی ما
را تح��ت تاثیر قرار دهد از نظر دولت آیتاهلل
رئیسی و جمهوری اسالمی ایران قابل قبول
نخواهد بود .امیرعبداللهیان گفت :ما س��عی
میکنیم مش��کالت و نقاط افتراقی که وجود
دارد در مس��یر گفتوگوهایی که به زودی از
سر گرفته خواهد ش��د برطرف کنیم .امیدوار
هس��تیم طرف آمریکایی این بار واقعبینانه و
منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن
ب��ه نقطه پایانی توافق اقدامات مس��ئوالنه و
متعهدانهای را انج��ام دهند .وی عنوان کرد:
درخص��وص آخرین وضعی��ت اوکراین گفت

و گو کردیم جمهوری اس�لامی ایران جنگ
را راهحل نمیداند با نگاه به ریش��ههای این
بح��ران و جنگ ب��ر مذاک��ره و گفتوگوی
سیاسی برای رسیدن به یک شرایط مطلوب
در منطقه و خروج از جنگ در اوکراین تاکید
کردیم .وزیر امور خارجه تصریح کرد :همچنین
آقای بورل را در جریان آخرین گفتوگوهای
خودم با آقاس الوروف وزیر خارجه روسیه که
روز پنجش��نبه گذشته انجام شد قرار دادم .در
موضوع حوزه افغانستان بر ضرورت تشکیل
دولت فراگیر با مش��ارکت هم��ه اقوام تاکید
کردیم .امیرعبداللهیان بیان کرد :در همین جا
الزم میدانم یکبار دیگر صمیمانهترین مراتب
همدردی و تسلیت خودم را به حادثه دیدگان
زلزله تاسفبار و فاجعه اخیر زلزله در افغانستان
ابراز کنم ،برای کشت ه شدگان این زلزله آرزوی
رحمت و غفران الهی و برای مجروحین این
حادثه آرزوی سالمتی و برای بازماندگان آنها
صبر مس��ئلت دارم .جمهوری اسالمی ایران
به مس��ئولیت انساندوس��تانه خود در ارسال
کمکهای انساندوستانه به مناطق زلزلهزده
ادام��ه خواه��د داد .وی ادام��ه داد :همچنین
درخصوص یمن ه��ر دو طرف از تداوم آتش
بس در این کش��ور حمای��ت کردیم و بر لغو
کامل محاصره انسانی و از سرگیری مذاکرات
سیاس��ی یمنی یمنی تاکید داریم .وزیر امور
خارج��ه گفت :موضوع س��وریه و فلس��طین
از دیگ��ر موضوعات مورد توجه ما اس��ت .ما
در مسئله س��وریه معتقد هستیم که باید لغو
تحریمهای یکجانبه اعمال شده علیه سوریه
در دستور کار قرار گیرد و مردم سوریه باید از
یک شرایط زندگی خوب برخوردار باشند و در
فضای امن و آرام و مطمئن نس��بت به آینده
سیاسی خود هر تصمیمی که در هر مقطعی
الزم است اتخاذ کنند .امیرعبداللهیان افزود:
ما به رای و مردم س��وریه احترام میگذاریم
و به حمایتهای خودم��ان از دولت ،رهبری
و ملت س��وریه در مقابله با تروریسم و برای
حفظ تمامیت ارضی این کشور ادامه میدهیم.

موضوع فلسطین از مسائل اساسی است که
همچنان با آن مواجه هستیم .وی بیان کرد:
ما اقدامات تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل
را برنمیتابیم و جمهوری اس�لامی ایران در
مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی
و از جمله اقدام��ات تخریب کننده این رژیم
در بحثهای مرتبط با فعالیتهای هستهای
صلحآمیز جمهوری اس�لامی ایران دس��ت
بس��ته نخواهد ماند .وزیر امور خارجه گفت:
یکب��ار دیگر به جوزف ب��ورل و هیات همراه
ایش��ان خوش��امد میگویم و در پایان اشاره
میکنم که از جمل��ه موضوعات دیگری که
مورد بررسی ما قرار گرفت همکاری در حوزه
انرژی ،مبارزه با تروریسم ،تداوم مبارزه با مواد
مخدر ،بح��ث مهاجرت از جمل��ه مهاجرین
افغانس��تانی که در جمهوری اس�لامی ایران
حضور دارند و همچنان شاهد ورود مهاجرین
و آوارگان افغان��ی به س��مت مرزهای زمینی
جمهوری اسالمی ایران هس��تیم .وی ادامه
داد :برخی مباحث کنس��ولی و مطالباتی که
جمهوری اسالمی ایران نسبت به هموطنان
م��ا در بخشهایی از اروپا داش��ت نیز در این
گفتوگوها مورد توجه قرار گرفت.

بورل :مذاکرات وین از س�ر گرفته خواهد

شد

در ادام��ه این نشس��ت خبری ج��وزف بورل
نماینده عالی سیاس��ت خارجی و امور امنیتی
اتحادیه اروپا گف��ت :برای ما مهم بود که به
ایران بیایم و هنوز س��فر ما تمام نشده است
و جلس��ه دیگری خواهم داشت .هدف اصلی
سفر من شکستن بن بست برجام و کم کردن
تنش ها اس��ت .وی ادامه داد :برای من مهم
هست که بن بس��ت برجام را از بین ببریم و
قرار است مذاکرات برجام را در روزهای آینده
و به سرعت آغاز کنیم .بورل تاکید کرد :ما به
عن��وان هماهنگ کننده برجام ،در ماه مارس
پیشنهاداتی را مطرح کردیم و یک سری متن
و سواالتی بود که قرار بود ایران و آمریکا آن را
پاسخ بدهند و قرار شد مذاکرات متوقف بشود

تا این سواالت پاس��خ داده شود اما قرار نبود
سه ماه متوقف بشود ،اما امروز باید مذاکرات
از سر گرفته ش��ود و این تصمیمی است که
باید در تهران و واشنگتن گرفته شود .نماینده
عالی سیاس��ت خارجی و امور امنیتی اتحادیه
اروپا اظهار داش��ت :بعد از سفر من ،مذاکرات
وین آغاز میش��ود و تیم من در آنجا خواهند
بود ،رس��یدن به توافق برای کل دنیا و جهان
مهم اس��ت چراکه ما از م��اه فوریه در دنیای
دیگری زندگی میکنیم و جنگی بین روسیه
و اوکراین آغاز ش��ده و اگر در چنین فضایی
توافق تاریخی ما به نتیجه برسد ،بسیار مهم
اس��ت .وی با تاکید بر اینکه جلس��ه ما امروز
مهم بود چراکه مذاکرات وین از س��ر گرفته
خواهد شد ،اظهار داشت :دنیا به دنبال ثبات و
امنیت است و اگر بتوانیم این توافق را داشته
باشیم میتواند جای امنتری برای کل مردم
جهان باش��د و منافع کامل اقتصادی ایران را
تامین کرده و در عین حال نگرانیهای جامعه
بینالمللی را درباره عدم اش��اعه هس��تهای،
امنیت جهانی و ثبات منطق��های رفع کنیم.
وی افزود :نگاه جدید اتحادیه اروپا این است
ک��ه در خصوص منطقه خلی��ج فارس ،ما به
کشورهای منطقه پیشنهاد میکنیم که روابط
عمیقتری با هم داش��ته باش��ند و براساس
برنام��ه گس��تردهتری از جمل��ه در خصوص
انتقال دیجیتال و تجارت و امنیت منطقهای
و نمیتوان��م چنین نگرش منطقهای را بدون
ایران تصور کنم .بورل تاکید کرد :خوشحال
خواهم ش��د که دوباره به تهران برگردم و در
مورد روابط ای��ران و اتحادیه اروپا به بحث و
گفتگو بشینیم چراکه ایران بازار بزرگی است و
اقتصادهای ما میتوانند همدیگر را کامل کنند
لذا برجام میتواند این ریل را کامل کند .وی
خاطرنش��ان کرد :ما در مورد مسائل کنسولی
نی��ز صحبت میکنیم و معتق��دم باید به این
بحثها ادامه دهیم .امروز جلس��ه مثبتی بود
چون تصمیم گرفتیم مذاکرات را در روزهای
آتی از سر بگیریم.

تسلیحات موشکی راهبردی یمن برای
چندین دهه جنگ کفایت میکند

«محمد ناصر العاطفی» تأکید کرد که ذخیره
تس��لیحات راهبردی و به ویژه موشکهای
بالستیک نیروهای مسلح یمن برای چندین
ده��ه جنگ و حض��ور در نبرهای مس��تمر
کفایت میکند .به گزارش المیادین« ،محمد
ناص��ر العاطف��ی» وزیر دف��اع دولت نجات
ملی یمن در صنعا گفت :ذخیره تس��لیحات
راهبردی نیروهای مس��لح یم��ن و در رأس
آن موشکهای بالستیک ،برای چندین دهه
جنگ و حضور در نبردهای مس��تمر کفایت
میکند .ای��ن اظهارات وزیر دف��اع یمن در
حالی اس��ت که او چن��د روز پیش نیز گفته
بود :نیروهای مس��لح یمن به ویژه در بخش
صنایع تسلیحاتی به س��طوح پیشرفتهای از
فناوری نظامی رسیدهاند .ائتالف متجاوز باید
درک کند که ما با اعتماد به نفس ،شایستگی
و حرف��های گری در بخ��ش نظامی ،دارای
سالحهای تکنیکی و بسیار قدرتمند هستیم.
وزیر دفاع یمن ،پیشرفت چشمگیر در صنایع
نظامی یمن را مهمترین پاس��خ به تجاوزات
ائتالف سعودی دانست و افزود :آینده منطقه
بر اس��اس نتای��ج این مواجه��ه تاریخی در
یمن رقم خواهد خ��ورد .متجاوزان که فکر
میکردن��د میتوانند مع��ادالت منطقهای را
بر مبنای طراحیهای خودش��ان رقم بزنند،
فراموش کرده بودند که قدرت الهی در کنار
مدافعان از حریم امت اسالمی قرار دارد.
مقاومت تا زمان آزادی فلسطین از
نهر تا بحر ادامه دارد

اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اس�لامی فلس��طین حماس که به
بیروت س��فر کرده ،امروز در کنفرانس ملی
گرایی اس�لامی س��خنرانی کرد .به گزارش
وبگاه شهاب نیوز ،اسماعیل هنیه رئیس دفتر
سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین
حماس که به بیروت س��فر ک��رده ،امروز در
کنفرانس ملی گرایی اس�لامی س��خنرانی
کرد .وی در آغاز س��خنانش تاکید کرد :نبرد
س��یف القدس (شمش��یر قدس) یک نقطه
عطف منحصر بف��رد در روند مبارزات علیه
رژیم صهیونیستی محس��وب میشود .البته
مقاوم��ت پس از این عملیات قویتر ش��ده
اما همچنان به کمکهای مالی و تسلیحاتی
نیاز دارد .هنیه تاکید کرد :دش��من ما احمق
است و ما آنها را به خوبی میشناسیم ،با آنها
در زندانها و خیابانهای فلس��طین هنگام
نبرد روبرو ش��دهایم .مقاوم��ت همچنان به
افزایش قوای خود تا زمان آزادی فلس��طین
از نهر تا بحر ادامه خواهد داد .امروز مقاومت
فلسطین به مرحله بازدارندگی در برابر رژیم
صهیونیستی رس��یده است .وی در ارتباط با
تحوالت منطقه نیز گف��ت :آنچه در منطقه
در حال رخ دادن است از عادی سازی روابط
با رژیم صهیونیستی بسیار خطرناکتر است.
ملت فلس��طین این روزها با تالش دشمنان
برای مص��ادره حقوقش از طریق پروژههای
وطن جایگزین و کوچ اجباری مواجه است.
وی با هش��دار درباره خطرناک بودن ادغام
رژیم صهونیستی در ائتالفهای نظامی در
س��طح منطقه ،افزود :باید همه میدانهای
مب��ارزه و جبههه��ای مقاوم��ت علیه رژیم
صهیونیس��تی یکپارچه ش��وند .رئیس دفتر
سیاسی حماس همچنین درباره نقض حریم
دریایی لبنان از س��وی رژیم صهیونیس��تی
تاکید کرد :ما از لبنان در بهره مندی از حق
خود در دریای مدیترانه حمایت میکنیم.
معمار تحریمهای ضدروسی آمریکا
دولت بایدن را َترک کرد

یک خبرگزاری غربی امروز در گزارشی اعالم
کرد که در بحبوحه تحوالت اوکراین« ،دالیپ
سینگ» معمار تحریمهای ضدروسی آمریکا،
دولت بایدن را تَرک کرد .به گزارش خبرگزاری
رویترز ،در بحبوح��ه درگیریها در اوکراین،
«دالیپ سینگ» ( )Daleep Singhمعمار
تحریمهای آمریکا علیه روسیه دولت بایدن را
ترک کرد .این خبرگزاری در تیتر خود در این
باره نوش��ت :در حالیکه جنگ اوکراین ادامه
دارد« ،س��ینگ» معم��ار تحریمهای آمریکا
علیه روس��یه مسئولیت خود را ترک میکند.
بر اساس اعالم این خبرگزاری« ،جو بایدن»
رئیس جمهور آمریکا در سفر هفته آینده خود
به آلمان یک عضو و راهبردش��ناس جدید را
با خود همراه خواهد داش��ت که مسئولیت او
هماهنگ کردن تحریمها علیه روس��یه بوده
و جانش��ین «دالیپ سینگ» خواهد بود .این
گزارش در ادامه مینویسد« :دالیپ سینگ»
اخیراً کار خود را به عنوان اقتصاددان ارش��د
جهان��ی و رئی��س تحقیقات اقتص��اد کالن
ش��رکت خدمات مالی «پیج��یآیام» آغاز
کرد؛ ش��رکتی که  ۸۹۰میلی��ارد دالر دارایی
دارد .گزارش مذکور میافزاید :دالیپ سینگ
معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود و یک
منب��ع مطلع در ماه آوریل خبر داده بود که او
به دلیل «مش��کالت خانوادگی» کار در کاخ
سفید را ترک کرد.

