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سرمقاله

ظرفیت پیمان ش�انگهای برای

خنثیسازیتحریمها
ادامه در صفحه 2


...حض��ور در پیم��ان ش��انگهای داریم که از
نمونهه��ای آن میت��وان ب��ه کریدوره��ای
ترانزیت��ی موج��ود در ای��ران ،دسترس��ی به
آبهای آزاد ،وجود منابع نفت و انرژی ،وجود
متخصصین توانمند و نیروی کار دانشگاهی
و  ...اش��اره کرد .البته ب��رای حضور قدرتمند
در پیمانهایی مانند ش��انگهای و بریکس و
استفاده از ظرفیت آنها نیازمند برخی تغییرات
و اصالح��ات هم در ح��وزه قانونی و هم در
حوزه زیرساختی مانند افزایش خطوط ریلی،
تقوی��ت بندرگاه ها و گمرکات و  ...هس��تیم.
یکی از موضوعاتی که همیش��ه مدنظر بوده
است و متاس��فانه در دولت قبل مورد غفلت
قرار گرفت متوازن سازی در عرصه سیاست
خارجی است که متاس��فانه دولت قبلی یک
نگاه غربگرای مطلق داش��ت و نگذاشت که
از فرصت های موجود همس��ایگان و ش��رق
بهره مند ش��ویم .دیپلماسی موجود در دولت
اس��تفاده از ظرفیت همسایگان و شرق است
ک��ه میتواند در آینده موجب رفع آثار تحریم
های ظالمانه غرب و بدعهدی آنها در برجام
گردد.

یادداشت

احیای برجام در گرو رفع
تحریمها و راستیآزمایی

ادامه در صفحه 2


...برجام طرف های دیگری هم دارد که آنها
نیز باید تعهداتشان را عملیاتی کنند ،در واقع
اروپای��ی ها نیز باید ب��رای احیای برجام گام
های موثری بردارند .دیگر سیاس��ت فرصت
س��وزی از سوی غربی ها پذیرفته نمی شود،
بنابراین برای احیای برجام باید از سوی غربی
ها اقدام عملی ش��ود و نمی توانند جمهوری
اسالمی را مقصر نشان دهند.

خبر
محور مقاومت از کنار اروند به دریای
مدیترانه رسیده است

فرمان��ده کل س��پاه با بی��ان اینک��ه محور
مقاوم��ت از کن��ار اروند به دری��ای مدیترانه
رسیده است،گفت :در لبنان بیش از ۱۰۰هزار
موش��ک آماده است تا جهنمی از آتش برای
صهیونیستها درست کند ،این برکت جبهه
مقاومت اس��ت .به «عصر ایرانیان» ،س��ردار
سرلشکر حسین س�لامی فرمانده کل سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی در آیین وداع با
ش��هید اسکندری و  ۴ش��هید مدافع حرم در
میدان امام حسین علیه السالم تهران گفت:
هی��چ دلیل��ی ب��رای از ت��ن در آوردن لباس
جهاد وج��ود ندارد ،حت��ی اگ��ر در نابرابری
ظاهری با دشمن باش��یم .وی با بیان اینکه
امروز نیز آرایش و صف بندی واقعه عاش��ورا
پابرجاست ،افزود :عاش��ورای امروز برای آن
اس��ت که ما نسبت خود را در این نبرد واقعی
با امامان مش��خص کنیم؛ اگر در س��پاه امام
نباشیم ،دیگر جبهه س��ومی وجود ندارد ،آن
س��وی واقعه دشمن قرار دارد .سردار سالمی
با اش��اره به اینکه ش��هیدان س��رافراز نشانه
صدق وعده ما هس��تند که میمانیم تا لحظه
شهادت ،گفت :این شکوه جهاد است که بعد
از  ۴۰سال جهاد شهید اسکندری که اروند تا
دریای مدیترانه کش��ده شد ،امروز پیکر او به
آغوش خانواده خود بازگش��ته است .فرمانده
کل سپاه تصریح کرد :گفتهاند دشمن آرایش
گرفته است ،سالهاست که راه بر آنها بسته
شده اس��ت ،راه بر نفوذ بسته شده است .وی
ادامه داد :این واقعیت اس��ت اگر ش��ما روزی
در کارون و کرخه و اروند میجنگیدید ،امروز
سربازان اسالم راه غلبه در کنار دریای سرخ
بر دشمن بس��تهاند .سردار س�لامی با بیان
اینکه امروز مردم یمن اراده خود را بر آلسعود
و عقبه آن تحمیل کرده اس��ت ،تصریح کرد:
اینجا در خلیجفارس و دریای عمان نیز نهتنها
راه بر دش��من بسته اس��ت بلکه آنها از این
منطقه اخراج ش��دهاند و حضور متراکم آنها
دیگه مشاهده نمیش��ود .وی تاکید کرد :در
لبنان بیش از ۱۰۰هزار موشک آماده است تا
جهنمی از آتش برای صهیونیستها درست
کند ،این برکت جبهه مقاومت است .فرمانده
کل س��پاه ابراز داشت :در سوریه میخواستند
نظام سوریه را ساقط کنند ،اما ما میخواستیم
بایس��تد؛ اروپا و مرتجع عرب میخواست که
سوریه ساقط شود .شما ببینید چه کسی پیروز
است.

وزی��ر خارجه چین با تاکید بر جدایی ناپذیر
بودن تایوان از این کشور ،از آمریکا خواست
ب��ه تنش آفرینی ه��ای خ��ود در این باره
پای��ان دهد .به گزارش ش��بکه الجزیره ،با
تنش آفرینی ه��ای آمریکا در تایوان ،وزیر
خارجه چین به واش��نگتن نسبت به تکرار
چنین اقداماتی هشدار داد« .وانگ یی» روز

به آمریکا اجازه هر رفتاری را نمی دهیم
جمعه در واکنش به اقدامات ضد چین دولت
آمریکا اعالم کرد :اجازه نمیدهیم آمریکا با
ما اینگونه رفتار کند زیرا این مسئله از طرف
ما پذیرفته شده نیست .وزیر خارجه چین با
تاکید بر مداخله جویی های آمریکا در شرق
آسیا که با سفر اخیر «نانسی پلوسی» رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان شدت

گرفت ،گفت که بای��د تالش کرد تا اصل
عدم مداخله در امور سایر کشورها اجرا شود.
وزیر خارجه چین یادآور شد که سازمان ملل
وجود چین واحد را به رس��میت می شناسد
و از دیگر کش��ورها خواست تا به این اصل
پایبند باشند .وانگ درادامه افزود :می خواهم
تاکی��د کنم که ای��االت متحده هرگز نمی

تلآویو را با خاک یکسان میکنیم

تواند روند اتحاد (چین واحد) را متوقف کند.
وزی��ر خارجه چین با تاکید بر جدایی ناپذیر
بودن تایوان از چین گفت که تالش آمریکا
برای بهره گیری از تایوان برای مهار چین
موثر نخواهد بود .تایوان همیشه بخشی از
چین ب��وده و هرگز غیر از این نخواهد بود.
وزیر خارجه چین تاکید کرد که آمریکا نمی

تواند اشتباه مشابهی را مرتکب شود و اجازه
سفر دوباره رئیس مجلس نمایندگان خود به
تایوان را بدهد.

مذاکرهکنندگان ایران از مواضع به حق خود در مذاکرات کوتاه نیایند؛

توافق بدون رفع تحریمها و تضمین خسارت محض است

گروه سیاسی :بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه
مدعی شد که هیئت های آمریکایی و ایران که مذاکرات
هس��ته ای را در وی��ن از س��ر گرفتند ،درب��اره پرداخت
غرامت به تهران در صورت لغو توافق هسته ای در آینده
پیش��رفت هایی داش��ته اند .بلومب��رگ در ادامه گزارش
خود اعالم کرد :انتظارات بدبینانه حاکی از آن اس��ت که
احتمال محدودی برای توافق در مذاکرات ایران و آمریکا
در وین وج��ود دارد ،توافقی که می تواند بحران جهانی
ان��رژی را کاهش دهد ،چرا که احیای توافق هس��ته ای
منعقد شده در سال  ۲۰۱۵این امکان را ایجاد می کند که
ایران به عنوان دومین دارنده منابع گاز جهان و چهارمین
دارنده منابع نفتی ،صادرات بیشتری به بازارهای جهانی
داشته باشد .بنابراین گزارش ،دیپلمات های اتحادیه اروپا
نیز در این باره اعالم کردند :ش��کاف بین ایران و ایاالت
متح��ده آمریکا از زمان آخرین دور مذاکرات هس��ته ای
در وین تا آغاز دور جدید این مذاکرات بیشتر شده است
و حداق��ل دو موضوع جدید اختالفی جدید به اختالفات
میان واش��نگتن و تهران در ارتباط با توافق هس��ته ای
افزوده شده است ،مساله ای که موانع شکل گیری توافق
را به ش��ش تا هفت موضوع مختلف افزایش داده است.
این دیپلماتها افزودن��د :اگرچه موانع باقیمانده از نظر
فنی میتوانند ظرف تنها  ۷۲س��اعت برطرف شوند ،اما
این امر مستلزم تصمیمگیریهای سیاسی سطح باال در
تهران و واشنگتن اس��ت .دیپلمات های اروپایی مدعی
ش��دند که ایران از مطالبات قبلی خود در ارتباط با لزوم
رفع تحریم سپاه پاسداران دست برداشته و بر لزوم عدم
نقض عهد مج��دد آمریکایی ها تاکی��د دارد .این منابع
مدعی شدند که پیش��رفتهایی درباره پرداخت غرامت
به ایران در صورت لغو یا نقض توافق از س��وی دولت یا
کنگره آمریکا ،بدست آمده است .این در حالی است که
سرگئی الوروف وزیرخارجه روس��یه امروز در اظهاراتی
تاکید کرد :طرح آمریکا برای اصالح برجام و ایجاد یک
توافق جدید با ایران غیر قابل قبول اس��ت .وی با تاکید
براینکه آمریکا باید از تالش برای تغییر توافق هسته ای
با ایران ،دست بردارد ،افزود :ازسرگیری مذاکرات هسته
ای بر اساس چارچوبی که در سال  ۲۰۱۵با تایید شورای
امنیت همراه شد ،ضروری است.
ایران نباید از مواضع هستهای خود کوتاه بیاید


محب��ی نجمآبادی ،عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه
مجلس��درباره روند مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با
 ۴+۱که در ش��هر وین در جریان اس��ت ،گفت :راهبرد
ایاالت متحده آمریکا همیش��ه باجگیری بوده و تالش
میکن��د حداکثر امتیازات را در مذاکرات بگیرد .در حالی
که جمهوری اس�لامی ایران در هیچ جایگاه ضعف قرار
ن��دارد و خالفی در صنعت هس��تهای مرتکب نش��ده و
حرکتش کامال قانون��ی و در چارچوب ان پی تی(پیمان
عدم اشاعه سالحهای هستهای) است .عضو کمیسیون
برنام��ه و بودجه مجلس با بیان اینکه تالش غرب ،قرار
دادن جمهوری اس�لامی ای��ران در موضع ضعف برای
کس��ب امتیاز اس��ت ،افزود :ایران اس�لامی هیچ عقب
نش��ینی در مواض��ع اقتصادی و ملی خ��ود در مذاکرات
نخواهد داش��ت و از خواستههای به حق خود هم کوتاه
نخواهد آمد .نماینده مردم س��بزوار در مجلس سیاس��ت

کلی جمهوری اس�لامی را بهره بردن از فوائد صلح آمیز
انرژی هستهای عنوان کرد و گفت :عالقه مندی درونی
کش��ور اس��تقالل در صنعت صلح آمیز هستهای است و
برای این هدف شهدای زیادی را تقدیم کرده است .البته
جمهوری اس�لامی ایران میتواند در انرژی هستهای به
مدل نظامی آن هم دس��ت پیدا کن��د ،اما فتوای صریح
رهبر معظم انقالب اجازه ورود به این بخش را نمیدهد.
وی با بیان اینکه آمریکا و غرب باید بداند که جمهوری
اس�لامی کشوری مستقل است ،عنوان کرد :ایران برای
این اس��تقالل بیش از  ۳۰۰هزار ش��هید داده اس��ت .از
طرفی مجلس یازدهم با  ۲۴۸رای موافق و قاطع ،قانون
اق��دام راهبردی برای لغو تحریمه��ا را تصویب کرد که
نش��ان دهنده اقتدار ایران اس�لامی برای تعیین تکلیف
کردن مواضع هس��تهای خودش است .وی با بیان اینکه
رویکرد ایران رفع و در ادامه خنثی سازی تحریمهاست،
گفت :مس��ائل داخلی کشور با فرض بر اینکه آمریکا به
برجام وفادار نیس��ت و تحریمها ادامه خواهد داش��ت،
سیاس��تگذاری و برنام��ه ریزی میش��ود .ب��ه عبارتی
راهبرد جمهوری اس�لامی ای��ران متکی به توان داخلی
اس��ت .عضو فراکس��یون فرهنگیان مجلس تاکید کرد:
غرب بداند که مس��یر ایران در انرژی هس��تهای ،صلح
آمی��ز ،عاقالنه ،دقیق و مبتنی بر یافتههای دانش��مندان
کشور اس��ت .البته س��ازمان انرژی اتمی افزایش سطح
غنی س��ازی تا سطح  ۱۹۰هزار س��و را آغاز کرده است
و هیچ کش��وری نمیتواند مانع این حرکت شود .محبی
با بیان اینکه حرکت جمهوری اسالمی ایران در صنعت
هستهای طبق ان پی تی است ،عنوان کرد :اینکه ایران
همه بندهای پروتکلهای الحاقی را در همه این س��ال
ها رعایت کند ولی طرف مقابل به هیچ کدام از تعهدات
خود پایبند نباش��ند ،قطعا از سوی مجلس و مردم ایران
پذیرفتنی نیس��ت .محبی با بیان اینکه دولت س��یزدهم
تم��ام توان و انرژی خ��ود را در مذاکرات خالصه نکرده
اس��ت ،خاطرنشان کرد :دیپلماس��ی دولت سیزدهم به
سمت کش��ورهای همس��ایه و سایر کش��ورها از جمله
روس��یه و چین اس��ت و عضویت ای��ران در پیمانهایی

نظیر ش��انگهای ،بریکس و آستانه سبب خواهد شد این
کش��ورها به مرکز ثقل اقتصادی جهان تبدیل شوند .در
حالی که غرب در سراش��یبی تمدنی قرار دارند و ظلمی
که بر بش��ریت روا داشتند در آیندهای نزدیک دامان آنها
را خواهد گرفت.

موض�ع ایران در مذاکرات هس�ته ای کامال مش�روع

است

س��رگئی الوروف که برای ش��رکت در نشست وزیران
خارجه «آسهآن» در کامبوج به سر میبرد ،در گفتوگو
با خبرنگاران تصریح کرد :اکنون آمریکاییها دنبال این
هس��تند که یک طرح متفاوت را در ی��ک توافق جدید
بگنجانن��د در حالی که ایرانی ه��ا بر مفاد توافق حاصل
شده در سال  ۲۰۱۵تاکید دارند .من معتقدم موضع ایران
کامال مشروع است .وی خاطرنشان کرد :اکنون موضوع
این است که آمریکاییها تالش میکنند یک طرح تغییر
یافته را موضوع یک توافق جدید قرار دهند در حالی که
ایرانیها بر توافقهای مصوب  ۲۰۱۵پافشاری میکنند.
دیپلمات ارشد روسیه گفت :آمریکایی ها از طرحی خارج
ش��دند که همه طرفهای دیگر و خود آمریکاییها آنرا
تایید کرده بودند .باتوجه به اینکه واش��نگتن تالش کرد
این توافق را از بی��ن ببرد خودش هم باید با تجدیدنظر
در موضع��ش به آن برگردد .امروز مش��کل این اس��ت.
الوروف افزود :موضع روس��یه نیز درباره امضای توافقی
برای احیای برجام کامال روش��ن و غیرقابل تغییر است؛
این طرح باید به همان ش��کلی که توسط شورای امنیت
س��ازمان ملل تصویب شده احیا و مش��مول هیچ گونه
اصالح یا استثنایی نش��ود .مذاکرات رفع تحریمها علیه
ایران پس از نزدیک به پنج ماه وقفه ،روز پنجش��نبه ۱۳
م��رداد ماه در وین اتریش بار دیگر از س��ر گرفته ش��د.
تارنم��ای پولیتیکوی اروپا نیز به نقل از س��ه منبع آگاه
در ای��ن باره نوش��ت که اتحادیه اروپ��ا آخرین تالش را
ب��رای نجات توافق هس��ته ای ایران انج��ام می دهد و
هم��ه مذاکره کنندگان را برای از س��رگیری غیرمنتظره
و ناگهانی مذاکرات در روز پنجش��نبه فرا خوانده اس��ت.
در این گزارش آمده اس��ت که هدف این مذاکرات مانند

گذش��ته احیای برجام اس��ت که در سال  ۲۰۱۵به امضا
رس��ید .مذاکره کنندگان درحال س��فر به وین هس��تند
تا برای دس��تیای به توافق یک ب��ار دیگر تالش کنند.
دول��ت بای��دن که مدع��ی رویکرد دیپلماس��ی در قبال
ایران و تالش برای بازگش��ت به برجام اس��ت ،تاکنون
گامی در جهت نش��ان دادن حس��ن نیت خود برنداشته
بلکه در راس��تای سیاس��ت فش��ار حداکثری شکس��ت
خورده دولت دونالد ترامپ حرکت کرده اس��ت .مقام ها
و رس��انه های آمریکایی و غرب��ی در ادامه بازی مقصر
نمایی اصرار دارند که ایران را عامل تعلل در رس��یدن به
توافق نهایی و شکس��ت احتمالی مذاکرات نشان دهند.
ی اس��ت که جمهوری اسالمی ایران خواسته
این درحال 
های��ش را با رویکردی واقعگرایان��ه منطبق با ملزومات
توافق س��ال  ۹۴و در تناسب با تجریبات بدست آمده از
عملکرد طرفهای غربی تنظیم کرده است .تحلیلگران
و کارشناسان مسایل بین المللی میگویند عواملی مانند
فشارهای رژیم صهیونیس��تی ،اختالفات با کنگره ،قرار
داشتن در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره (که در ماه
نوامبر برگزار خواهد ش��د) و مشکالت داخلی در آمریکا
در زمره دالیل بی رغبتی دولت بایدن برای بازگشت به
برجام در ماههای گذشته به رغم شعار رویکرد دیپلماسی
در قب��ال ایران ،بوده و این دور از مذاکرات پس از وقفه
پنج ماهه آزمون دیگری برای دولت بایدن است تا حسن
نیت خود را نشان دهد.

شرم آور است داستانی دروغین درباره نقش روسیه

در مذاکرات تکرار شود

در پی انتشار توییتی انگلیسی از سوی خبرنگار بیبیسی
در خصوص نقش روس��یه در مذاک��رات وین ،میخائیل
اولیانوف ،نماینده روس��یه در س��ازمانهای بین المللی
مس��تقر در وین با انتش��ار توییت��ی ،صحبتهای وی را
شرم آور خواند .پس از آنکه میخائیل اولیانوف تصویری
از دی��دار خود ب��ا تیم اتحادیه اروپا در حاش��یه مذاکرات
وین را منتش��ر کرد« ،کسری ناجی» خبرنگار بیبیسی
با اش��اره به عکس وی ،در حساب توییتری خود نوشت:
تصویری که ممکن است داستان قدیمی را به ما بگوید.
آقای اولیانوف ،آیا روس��یه در ش��رف این است که باری
دیگر چوب الی چرخ بگذارد؟ دقایقی پس از انتشار این
توییت از س��وی خبرنگار بی بی سی ،میخائبل اولیانوف
در توییتی دیگر ،با اشاره به توییت خبرنگار بی بی سی،
در پاس��خ به وی در حساب توییتری خود نوشت :نه تنها
امری پسندیده نیس��ت؛ بلکه برای خبرنگاری آگاه شرم
آور است که داستانی دروغین را در خصوص نقش روسیه
در مذاکرات هس��تهای برجام منتشر کرده و آن را تکرار
کند .اولیانوف در ادامه نوش��ت :حرفه ایها بایس��تی از
تفسیرهای احمقانهای که سبب گمراهی دنبال کنندگان
آنها (فالوئرهای آنها) میش��ود ،خودداری کنند .پیشتر
س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود
در نشس��ت آس��ه آن ضمن تاکید بر مشروعیت موضع
ایران در خصوص توافق هستهای اعالم کرده بود طرح
آمری��کا درباره برجام غیرقابل قبول اس��ت .او گفته بود:
آمریکا در تالش است تا توافق بازنگری شده هستهای با
ایران را موضوع توافق جدیدی قرار دهد و این غیرقابل
قبول است.

پایان خودتحریمی فضایی؛

ایران با «خیام» به دقت یک متر در تصاویر ماهوارهای رسید

خبرگزاری «تاس»،شرکت «راس کاسموس» (سازمان فضایی روسیه) اعالم
ک��رد که ماهواره ایرانی «خیام» در تاریخ  9آگوس��ت ( 18مردادماه) توس��ط
موشک حامل «سایوز »2.1b-از پایگاه فضایی بایکانور به فضا پرتاب خواهد
شد .در بیانیه راس.کاسموس آمده است« :برنامهریزی شده است در تاریخ نهم
آگوس��ت سال  2022موشک حامل س��ایوز2.1b-با مرحله فوقانی ،از پایگاه
فضایی بایکانور پرتاب ش��ود و طبق س��فارش جمهوری اسالمی ایران ،یک
فضاپیمای س��نجش از دور زمین به نام «خی��ام» را به مدار کره زمین حمل

کند ».طبق این اطالعات ،موشک سایوز یک بار عبوری را نیز به همراه خواهد
داشت که شامل  16فضاپیمای کوچک است که توسط چند دانشگاه برجسته،
شرکتهای تجاری و سازمانهای غیرانتفاعی ساخته شدهاند .ماهواره خیام از
نوع سنجش��ی و دارای دقت باالی تصویربرداری است و با تصاویر با وضوح
یک متر اس��ت .همچنین این ماهواره قابلیت تصویربرداری از س��طح زمین
در طیفه��ای مختلف تصوی��ری را دارد .این ماه��واره که تحت حاکمیت و
بهرهبرداری جمهوری اسالمی ایران قرار دارد ،از ایستگاههای زمینی در خاک

جمهوری اس�لامی ایران هدایت و کنترل خواهد ش��د و اطالعات و تصاویر
ارس��الی آن نیز در همین ایستگاهها دریافت خواهد شد .گفتنی است به دلیل
وزن باالی این ماهواره ایرانی ،پرتاب آن به آژانس فضایی روسیه واگذار شده
اس��ت تا بوسیله ماهوارهبر س��ایوز به فضا پرتاب و در مدار قرار گیرد .پرتابگر
سایوز در میان پرتابگرهای کشورهای مختلف دنیا از بیشترین درصد قابلیت
اطمینان برخوردار اس��ت و تاکنون بیشترین تعداد ماموریت موفق فضایی در
دنیا توسط این پرتابگر صورت گرفته است.

حاج علی اکبری در نماز جمعه تهران:

خطی��ب نماز جمع��ه تهران گف��ت :به آمری��کا و به
طرفهای مذاکره عرض میکنیم که ایران را امتحان
نکنید؛ اگر نیاز به مذاکره دارید که دارید ،با شرایط ملت
ما کنار بیایید .به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم
حاج علی اکب��ری در خطبه اول نماز جمعه این هفته
تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد درباره
مذاکرات هس��تهای ،گفت :گفت :بحمداهلل مسئوالن
نظام ،اقتصاد کشور را به جریان مذاکرات گره نزدهاند
و راه خنثیس��ازی تحریمها را دنب��ال میکنند .نظام
تصمیم گرفته که پای مس��اله خنثیسازی تحریمها
بایس��تد و قان��ون اقدام راهبردی را ه��م با قوت اجرا
میکنند .وی افزود :اخیر خبرهای شوقانگیزی را در
مورد فعال سازی چرخه غنیسازی شنیدیم ،خداوند را
شاکریم و از عزیزانمان در این عرصه تشکر میکنیم

طرفهای برجامی با شرایط ما کنار بیایند

ک��ه با قوت این مس��یر را ادام��ه میدهند و از حقوق
مل��ت با قوت دفاع میکنند .خطیب نماز جمعه تهران
با بیان اینکه در مذاکره برای رفع تحریمها انش��ااهلل
دوستان از منافع کشور قاطعانه و هوشیارانه پاسداری
خواهند کرد ،گفت :ما هم به دشمنان و به آمریکا و به
طرفهای مذاکره عرض میکنیم که ایران را امتحان
نکنی��د؛ اگر نیاز به مذاکره دارید که دارید ،با ش��رایط
ملت ایران کنار بیایید و دست از زیادهخواهی بردارید.
حاج علی اکبری در ادامه با بیان اینکه بارشهایی در
ل آسا بود و در برخی موارد
کشور داشتیم که برخی سی 
دش��واریهایی را در زندگی م��ردم ایجاد کرد ،گفت:
به خانوادههایی که برای آنها مصیبتهایی پیش آمد
تس��لیت عرض میکنیم و امیدواریم هر چه سریعتر
اقدامات اصل��ی برای آنها انجام ش��ود .وی افزود :از

اقدام سریع مسئوالن نیز تشکر میکنیم ،حضور آنها
دلگرم کننده است .خطیب نماز جمعه تهران با اشاره
به اینکه ایران جز  ۶کش��ور حادثهخیز جهان اس��ت،
گفت :از  ۴۱نوع حادثه طبیعی ۳۱ ،نوع آن در کش��ور
ما وجود دارد .از س��یل گرفته تا کویرزایی در کشور ما
دیده میشود .سیاستگذاری درست و تنظیم قوانین
مناس��ب و اصالح س��اختارها ب��رای رویارویی با این
حوادث از ضروریات اس��ت .ح��اج علی اکبری با بیان
اینکه س��ازوکار فعلی کش��ور در مدیریت سوانح نیاز
به بازنگری دارد ،اف��زود :خیلی باید قویتر از این در
این حوزه ،مدیریت صورت گیرد تا در چنین شرایطی
عملکرد بهتری داش��ته باش��یم .باید نقش��ه جامع و
مدیریت واح��دی برای مواجهه با این حوادث طبیعی
صورت گیرد .وی یادآور ش��د :پیرامون س��یل ،بند ۴

سیاس��تهای کلی مربوط به مناب��ع آب که به بحث
آبخیزداری و آبخ��وانداری بازمیگردد و مورد تأکید
رهبر انقالب نیز اس��ت باید مورد توجه قرار گیرد ،اگر
این امر تحقق یابد هم جلوی س��یل گرفته میشود و
هم منابع آبهای س��طحی در س��فرههای زیرزمینی
ذخیره میش��ود .خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به
دی��دار ائمه جمعه با رهبر معظم انقالب ،خاطرنش��ان
کرد :خدا را شاکریم که ائمه جمعه کشور هفته گذشته
خدمت رهبر معظم انقالب ش��رفیاب شدند و فرصتی
شد در روز نماز جمعه دوباره به این فریضه بزرگ و به
تعبیر رهبر انقالب که فرمودند استثناییترین در بین
س��ایر فرایض ،پرداخته ش��د و کارگزاران نماز جمعه،
س��تادهای نماز جمعه و در ص��در ،ائمه جمعه هم به
وظایفی که در این زمینه دارند توجه پیدا کردند.

عضو ش��ورای مرک��زی جنب��ش مقاومت
اس�لامی حزب اهلل لبنان به تهدیدات اخیر
مطرح شده از س��وی آویگدور لیبرمن وزیر
دارایی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
به گزارش وبگاه القدس العربی ،ش��یخ نبیل
قاووق عضو شورای مرکزی جنبش مقاومت
اس�لامی حزب اهلل لبنان به تهدیدات اخیر
مطرح شده از س��وی آویگدور لیبرمن وزیر
دارایی رژیم صهیونیس��تی واکنش نش��ان
داد .آویگ��دور لیبرم��ن وزی��ر دارایی رژیم
صهیونیس��تی اخیراً گفته بود که در صورت
حمل��ه ح��زب اهلل به می��دان گازی کاریش
و آغ��از جنگ��ی جدید باید ضاحی��ه (جنوب
بیروت) را محو کنیم .در همین رابطه ،شیخ
نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب اهلل
تاکید کرد :رژیم صهیونیستی توانایی ایجاد
معادالت نظامی را ندارد و سران این رژیم به
خوب��ی می دانند آنچه که در جنگ احتمالی
آین��ده از دس��ت خواهن��د داد ،چندین برابر
خسارت های وارده به لبنان خواهد بود .وی
در ادامه با طرح معادله جدید نظامی در برابر
رژیم صهیونیس��تی ،تاکید ک��رد :در صورت
اق��دام رژیم صهیونیس��تی ب��رای از ویران
نمودن ضاحیه ،تل آویو را با خاک یکس��ان
خواهیم کرد .ش��یخ نبیل قاووق تاکید کرد:
تصاویر ویدیویی که چند روز پیش از سوی
مقاومت لبنان منتش��ر شده ،پیامی واضح به
رژیم صهیونیستی دارد ،پیام ما این است که
مقاومت برای جنگ آمادگی دارد و موشک
هایی را ب��رای هدف ق��رار دادن کاریش و
فراتر از کاریش آماده کرده است.
اروپاییها باید بابت انتقال گاز
قدردان ترکیه باشند

رئی��س جمه��ور روس��یه بر اهمی��ت نقش
ترکیه در انتقال گازرس��انی به کش��ورهای
اروپایی تاکید کرد .به گزارش اس��پوتنیک،
روس��ای جمهور روسیه و ترکیه امروز جمعه
در س��وچی با هم دیدار کردن��د« .والدیمیر
پوتی��ن» در دیدار با «رجب طیب اردوغان»
همت��ای ت��رک خ��ود گف��ت که ش��رکای
اروپای��ی بای��د از ترکیه باب��ت حمل و نقل
ب��ی وقفه گاز از روس��یه قدردان باش��ند .به
گفته رئیس جمهور روس��یه ،در حال حاضر
خط لول��ه «جریان ترک» یکی از مهمترین
شریانهای گازرس��انی روسیه به اروپا است
که به درس��تی و بدون نق��ص کار میکند.
پوتین در اظهاراتی در س��وچی گفت :منظور
م��ن نه تنها تحویل گاز به مصرف کنندگان
در ترکی��ه اس��ت ،بلکه می خواه��م دوباره
بگوی��م ،همچنین برای مصرف کنندگان در
اروپاس��ت .بنابراین تصور می کنم شرکای
اروپای��ی باید قدردان ترکی��ه برای تضمین
ترانزیت بی وقفه گاز ما به بازار اروپا باش��ند.
رئیس جمهور روس��یه همچنین از مشارکت
ترکیه در حل و فصل بحران صادرات غالت
اوکراین قدردانی کرد و نقش این کش��ور را
در فیصل��ه دادن به این بح��ران مورد تاکید
قرار داد .پیشتر توافقنامه چهارجانبه صادرات
غ�لات اوکراین با مش��ارکت نمایندگانی از
روس��یه ،ترکیه ،س��ازمان ملل و اوکراین در
مراس��می در شهر اس��تانبول به امضا رسید.
صادرات غ�لات اوکرای��ن از طریق دریای
س��یاه از بنادر اودسا ،چورنومورسک و یوژنی
تضمین شده است.
استقرارگنبدآهنینازسویصهیونیستها
از بیم حمالت موشکی مقاومت

رژی��م صهیونیس��تی عص��ر جمع��ه ،حمله
ددمنش��انه ای را به غزه آغاز کرده اس��ت که
تاکنون شماری از فلسطینی بر اثر آن شهید
و زخمی شده اند .به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از وبگاه قدس االخباریه ،ارتش رژیم
صهیونس��یتی عصر امروز دست به حمالت
وحشیانه به نوار غزه زد که بر اثر آن شماری
از فلس��طینی ها شهید و زخمی شده اند .به
گزارش شهاب نیوز  ،وزارت بهداشت فلسطین
در نوار غزه اعالم کرد که تا این لحظه در حمله
دشمن صهیونیستی به نوار غزه  ۲نفر شهید
و  ۱۹نفر هم مجروح ش��دند .وزارت بهداشت
فلسطین اعالم کرد که شمار شهدای تجاوز
امروز جنگنده های رژیم صهیونیس��تی علیه
غزه به چهار نفر رس��یده اس��ت  .در بین این
شهدا یک کودک پنج ساله فلسطینی نیز دیده
می ش��ود .ارتش رژیم صهیونیستی در حمله
امروز س��ه نقطه از نوار غزه را هدف بمباران
قرار داده است .منابع فلسطینی اعالم کردند
که ت��ا این لحظه در حمله جنایتکارانه ارتش
رژیم صهیونیس��تی دو فرمانده گروهانهای
قدس به نام تیس��یر الجعبری و عبداهلل قدوم
به شهادت رسیدند .س��خنگوی ارتش رژیم
صهیونیستی نیز مدعی شده که در حمله این
رژی��م به نوار غزه  ۱۵نفر از فعاالن و رهبران
جهاد اس�لامی از جمله تیسیر الجعبری ترور
شدند .منابع صهیونیستی از استقرار گسترده
سیستم گنبد آهنین در مناطق مختلف اراضی
اشغالی از جمله قدس در راستای آمادگی برای
حمالت موشکی مقاومت فلسطین خبر دادند.

