
با حکم رهبر انقالب؛
عضویت جنتی در شورای نگهبان

 تمدید شد
با حکم رهبر انقالب سه تن از فقهای شورای نگهبان 
برای یک دوره جدید منصوب شدند و عضویت آیت اهلل 

جنتی تمدید شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به پایان یافتن دوره شش 
ساله عضویت ســه تن از فقهای شورای نگهبان، رهبر 
معظم انقالب اسالمی در اجرای اصل نود و یکم قانون 
اساســی و در احکامی جداگانه، عضویت آقایان شیخ 
احمد جنتی، ســّید محمدرضا مدرسی یزدی و شیخ 
مهدی شب زنده دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان 
را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

    
غریب آبادی مطرح کرد؛

انتقاد از گزارشگر ویژه حقوق بشر 
سازمان ملل در امور ایران 

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در پستی توییتری 
نسبت به حمایت گزارشــگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل در امور ایران، مبنی بر حمایت از حکم دادگاه سوئد 

انتقاد کرد.
به گزارش مهر، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق 
بشر کشورمان در توییتی با انتقاد شدید از حمایت جاوید 
رحمان از حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری، نوشت: 
بسیار تأسف برانگیز اســت که جاوید رحمان به جای 
اعتراض به مقامات سوئدی و پاسخگو کردن آن ها در برابر 
نقض های گسترده حقوق بشر بنیادین قربانی )نوری(، 
به صورت علنی از بازداشت خودسرانه و دادگاه نمایشی 

این شهروند ایرانی حمایت می کند.
غریب آبادی ادامه داد: بیانیــه مطبوعاتی جاوید 
رحمان در حمایت از یک بی عدالتی فاحش، نشــانه 
دیگری از تمایل ذاتی او به سو استفاده از ماموریتش، که 
با حمایت انگلیس ایجاد شده است، برای یک کمپین 
بزرگ نمایی جهت خرســند نمودن معاندان ایران، به 

قیمت قربانی کردن اصول بنیادین حقوق بشر، است.
    

معاون حزب اهلل: 
روابط ما با ایران

امری اعتقادی است
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت که روابط این 
حزب با ایران امری اعتقادی و در راستای منافع لبنان 

است.
به گزارش ایسنا، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل 
حزب اهلل با تاکید بر لزوم همبستگی و همکاری میان 
تمام لبنانی ها از جمله نمایندگان جدید و مستقل و ۱۴ 
مارس خاطرنشان کرد که اگر دولت لبنان تشکیل نشود 

وضعیت کشور بدتر خواهد شد.
معاون سید حسن نصراهلل گفت که مشکالت داخلی 
لبنان به دلیل فساد و تحریم های آمریکا است و باید در 

برابر آمریکایی ها ایستادگی کرد.
    

سفر فرمانده نیروی دریایی عمان 
به ایران 

دریابان ستاد سیف بن ناصر الرحبی، فرمانده نیروی 
دریایی عمان برای انجام دیداری رسمی با بدرقه وابسته 
نظامی سفارت جمهوری اسالمی ایران به کشورمان 

کرد.
پیش از این آذر پارسال رزمایش نیروهای دریایی 
جمهوری اسالمی ایران و نیروی دریایی سلطنت عمان، 
در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران در تنگه 

هرمز و دریای مکران برگزار شد.
این رزمایش با مشــارکت تعــدادی از واحدهای 
شناوری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دریابانی 
انتظامی کشور، ســازمان بنادر و دریانوردی و نیروی 
دریایی سلطنت عمان، با پشتیبانی بالگردهایی از دو 
طرف و پهپادهای جمهوری اسالمی ایران، در حضور 
روسای کمیته مشترک دوستی نظامی دو کشور و اعضا 

آن برگزار شد.
    

مقام ارشد اروپایی:
مشخص نیست در پایان مذاکرات 

توافقی حاصل می شود یا خیر؟
یک مقام ارشــد اروپایی اعالم کرد کــه مذاکرات 
در خصوص احیای توافق هســته ای در مرحله بسیار 
پیشــرفته قرار دارد و به پایان خود نزدیک شــده، اما 
مشخص نیست که در این گفت وگوها توافقی حاصل 

می شود یا خیر.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وی در ادامه مدعی 
شد که دور آخر مذاکرات هســته ای که در دوحه قطر 
برگزار شد، بی نتیجه ماند و علت کامال مشخص است؛ 

زیرا ما درباره هر آنچه که روی میز بود، مذاکره کرده ایم.
این مقام ارشد افزود: »می توانیم روی برخی جزئیات 
باقی مانده با دقت بیشتری متمرکز شویم. منتظر برخی 
ایده ها از طرف ایران و پاســخ آمریکا به آنها هســتیم. 
نمی دانم آیا به پایان این روند رسیده ایم یا نه، اما مذاکرات 

به پایان نزدیک شده است«.
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جو بایدن در نخستین سفر خود به منطقه 
با حضور در نشست سران »کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس به عالوه سه«  
که در جده برگزار شد، گفت که آمریکا توجه 
ویژه به خاورمیانه دارد و اجازه نمی دهد که در 
این منطقه »خألیی شکل بگیرد که چین، 

روسیه و ایران آن را پر کنند«.
سران کشورهای عربســتان، کویت، 
امارات، عمان، قطر و بحرین )از شــورای 
همکاری خلیج فارس( به همراه ســران 
کشــورهای عراق، اردن و مصــر در دیدار 
با بایدن حضور داشــتند. البته همانطور 
که انتظار می رفت ملک ســلمان، پادشاه 
عربستان، در این نشست غایب بود و محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی در کنار سران 

دیگر کشورها حضور یافت.

بن سلمان، از طعنه به بایدن
 تا اتهام به تهران 

محمد بن ســلمان به عنوان سخنران 
آغازین نشست جده سعی کرد که مواضع 
تعدیل شده  ای نســبت به ایران بگیرد. او 
قبل از این نشســت چالش هایی نیز با جو 
بایدن داشت. بایدن گفته بود که محمد بن 
سلمان را مسئول قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان که در 

اکتبر 20۱8 در ترکیه به قتل رسید؛ می داند. 
با این حال رویترز گزارش داد که بن سلمان 
نیز در جلسه با جو بایدن در چندین مورد به 
سیاست های آمریکا طعنه زده است. ولیعهد 
عربستان به رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده 
که تالش برای تحمیل ارزش هایی خاص 
با زور بر سایر کشــورها ممکن است که اثر 

معکوس داشته باشد.
بن ســلمان در این دیدار مساله کشته 
شدن شیرین ابوعاقله، روزنامه نگار فلسطینی 
در جریان حمله رژیم صهیونیستی در کرانه 
باختری را مطرح کرده و به زندان ابوغریب در 

عراق نیز اشاره داشته است.
در چنین فضایی ولیعهد عربســتان، 
به عنوان سخنران افتتاحیه نشست جده 
گفت که ایران را به همکاری با کشورهای 
منطقه دعوت می کنیم. بن  سلمان با اشاره 
به این که اجالس جده در شرایطی برگزار 
می شود که جهان شاهد چالش های بزرگی 
است، ابراز امیدواری کرد که »اجالس جده 

با چالش های جهانی مقابله کند.«
ولیعهد سعودی ضمن تاکید بر این که 
اقتصاد جهانی با ثبات قیمت انرژی مرتبط 
است، افزود: »ما باید به سرمایه گذاری در 
انرژی پاک ادامه دهیــم.« وی تاکید کرد 
که عربستان پیشتر، افزایش ظرفیت تولید 
خود به ۱3 میلیون بشــکه در روز را اعالم 
کرده است. بن سلمان با بیان این که »ما از 

ایران می خواهیم همکاری کرده و در امور 
کشورهای منطقه دخالت نکند«، تاکید 
کرد: »امنیت عراق در حال بهبود است که 

این امر در امنیت منطقه بازتاب می یابد.«

بایدن، ایران هراسی
 در کنار امیدواری به برجام

جو بایدن، رئی جمهــور آمریکا نیز در 
این اجالس تالش کرد بــا ارائه تصویری از 
وضعیت خاورمیانه بر اهمیت نقش آمریکا 
در این منطقه تاکید کند. او گفت: »هر قدر که 
رقابت در دنیای جدید شدیدتر و چالش های 
پیش روی ما پیچیده تر می شود، برای من 
روشن تر می شود که چقدر منافع آمریکا با 

موفقیت خاورمیانه در هم تنیده است.«
او با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه 
هرمز گفت که واشنگتن اجازه نخواهد داد؛ 
هیچ کشوری آزادی رفت و آمد دریایی را در 

تنگه هرمز مختل کند.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی 
خود مدعی شد که واشنگتن »برای مقابله با 
تهدیدهایی که از طرف ایران متوجه منطقه 
است«؛ به همکاری نزدیکش با کشورهای 

حاضر در نشست ادامه خواهد داد.
بایدن البته ســعی کــرد گریزی هم 
به پرونده هســته ای ایران بزنــد و راه حل 
دیپلماتیــک را بــاز بگــذارد. او گفت که 
آمریکا همزمان، گزینه دیپلماســی را نیز 
برای »بازگرداندن محدودیت های برنامه  

هسته ای ایران« دنبال خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد 
که اگرچه کشورش همچنان راه دیپلماسی 
را دنبال خواهد کرد، اما همزمان »متعهد 
است که هرگز ایران به ســالح هسته ای 

دست نیابد«.
او همچنین افزود: »مصمم هستیم با 
تهدیدهای تروریســتی در منطقه مقابله 
کنیم و از هم پیمانان خود برای رویارویی با 

تروریسم حمایت می کنیم«.
رئیس جمهــوری آمریــکا در ادامه 
نشست جده گفت: »ایاالت متحده همواره 
شــریک فعالی در خاورمیانه خواهد ماند. 

به فعالیت های خود در منطقه خاورمیانه 
ادامه خواهیم داد و روابط اقتصادی پایداری 
را پایه گــذاری خواهیم کرد. منافع آمریکا 
با موفقیت  کشــورهای خاورمیانه مرتبط 

است«.

بیانیه آمریکا و عربستان،
 همان اتهامات همیشگی

البته پیش از نشست جده، رسانه های 
سعودی گزارش دادند که واشنگتن و ریاض 
۱8 توافقنامه و تفاهم نامه همکاری مشترک 
در زمینه انرژی، سرمایه گذاری، ارتباطات، 
فضا و سالمت امضا کرده اند. البته این بیانیه 
عالوه بر پرداختن به موضوع ایران، شامل 
تفاهم هایی در زمینه فروش نفت، مبارزه با 
داعش، اسرائیل، مسائل داخلی یمن و لبنان 
بود که در همه این موارد، ایران خود را یکی از 
بازیگران اصلی منطقه می داند و با حساسیت 

اظهارات پیرامون آن را رصد می کند.
در بیانیه مشترک دو کشور با تاکید بر 
اینکه »ایاالت متحده به حمایت امنیتی و 
نظامی از سعودی متعهد شد«، نوشته شده 
است: »ایاالت متحده از تعهد عربستان به 
حمایت از تعادل بازارهای جهانی نفت به 
منظور دستیابی به رشــد اقتصادی پایدار 
استقبال می کند. عربستان سعودی و ایاالت 
متحده توافق کردند کــه به طور منظم در 
مورد بازارهای جهانی انرژی در کوتاه مدت و 

بلند مدت مشورت کنند.«
در این بیانیه همچنین با تکرار ادعاهای 
دو کشور علیه جمهوری اســالمی ایران، 
آمده است: »عربســتان سعودی و آمریکا 
بر لزوم توقف دخالت ایران در امور داخلی 
کشــورها تاکید دارند. دو طرف بر اهمیت 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی 
تاکید می کنند.« این بیانیه اضافه می کند: 
»دو طرف بر تعهــد خود بــرای مقابله با 
القاعده و داعش تاکید کردند. هر دو طرف 
جلوگیری از جریان جنگجویان خارجی را 

مهم برشمردند.«
همچنین در ادامه دخالت های واشنگتن 
و ریاض در امور داخلی لبنان، در این بیانیه 
ادعا شده است: »دو طرف حمایت مستمر 
خود را از حاکمیت و امنیــت لبنان اعالم 
کردند.« در این بیانیــه درباره جنگ یمن 
نیز آمده است: »عربستان سعودی و ایاالت 
متحده بر حمایت قاطع خود از آتش بس 
در یمن با میانجی گری سازمان ملل متحد 

تاکید می کنند.«

ایران از رصد امنیتی
 تا فعالیت دیپلماتیک

جمهوری اسالمی ایران در هفته های 
اخیر بیشتر با عینک امنیتی حضور بایدن 

در منطقه را رصد کرده است. پیش از سفر 
بایدن به منطقه، کاخ سفید اعالم کرده بود  
که رئیس جمهوری آمریکا، در سفر خود به 
خاورمیانه به دنبال »همکاری گسترده تر« 
بر سر مسائلی چون دفاع هوایی به ویژه برای 

مقابله با تهدیدات ایران است.
همچنین جان کربی، سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا گفته بود که »ما به اقدامات خود 
برای یکپارچه کردن دفاع هوایی در سراسر 
منطقه ادامه خواهیم داد. چون همان طور 
کــه می دانید تمام منطقــه نگرانی هایی 
درباره ایران و ظرفیت های موشــکی رو به 

رشد آن دارد.«
شاید به همین دلیل باشــد که ایران، 
همزمان با ســفر جو بایدن به خاورمیانه، 
از نخستین ناودســته و زیردریایی هایی 
که قابلیت حمل پهپاد های نظامی دارند، 

رونمایی کرد.
»ناودســته« از جملــه اصطالحات 
طبقه بنــدی نظامــی نیرویــی دریایی 
اســت که معموال از چند ناو تشکیل شده 
و زیرمجموعه یــک »ناوگروه« اســت. 
این ناودسته بخشــی از »ناوگان جنوب 
نیروی دریایی راهبردی ارتش« اســت، و 
در آن تعدادی ناو و زیردریایی قرار دارد که 
می توانند »پهپادهای رزمی، شناسایی و 

انهدامی« را حمل کنند.
همچنین همزمان بــا رونمایی از این 
شناورها، »پهپادهای نوع پلیکان، هما، آرش، 
چمروش، ژوبین، ابابیل چهار و باور پنج« در 

اقیانوس هند پرواز آزمایشی انجام دادند.
برای نخستین بار نیز »پهپادهای رزمی 
از زیردریایی تمام ایرانی فاتح و زیردریایی 

کیلو کالس طارق« پرواز کردند.
ابراهیــم موســوی، فرمانــده ارتش 
جمهوری اســالمی ایران گفــت که این 
تجهیزات نظامی، هم جنبــه بازدارنگی 
دارند و هم »در صورت لزوم، اگر اشتباهی از 
دشمنان سر بزند آنها را با پاسخی پشیمان 

کننده مواجه خواهند ساخت«.
ایران همچنین با حساسیت باال تعامالت 
اقتصادی و دیپلماتیک با دیگر کشورها به 
خصوص عراق را پس از این دیدارها دنبال 
خواهد کرد. تالش آمریکا برای فروش برق 
عربســتان به عراق و کاهش وابستگی این 
کشور به ایران، می تواند یکی از دغدغه های 

جدی باشد. 
آنچه مسلم اســت تاثیر سفر بایدن به 
منطقه و شکل گیری تحوالت خاورمیانه را 
باید در روزهای آینده پیگیری کرد و ایران 
برای خنثی سازی برنامه های متنوع آمریکا 
و اسرائیل نیازمند یک دیپلماسی چندالیه 
خواهد بود. گذشــت زمان دست برتر در 

منطقه را بیشتر نمایان می کند.

نشست بایدن با سران کشورهای عربی منطقه در جده محتوای ایران هراسی داشت؛

خاورمیانه آبستن قطب بندی های جدید
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

جو بایدن در نخستین سفر 
خود به منطقه با حضور در 

نشست سران »کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج 

فارس به عالوه سه«  که در جده 
برگزار شد، گفت که آمریکا 

توجه ویژه به خاورمیانه دارد 
و اجازه نمی دهد که در این 

منطقه »خألیی شکل بگیرد 
که چین، روسیه و ایران آن را 

پر کنند«

مشــاور امنیت ملی آمریکا در ادامه ادعاهای خود مبنی بر 
تالش مسکو برای خرید پهپاد ایرانی، گفت: روس ها تاکنون دو 
بار از یک پایگاه هوایی در ایران و پهپادهای ساخت این کشور با 

قابلیت حمل موشک بازدید کرده اند.
به گزارش ایسنا، شبکه سی ان ان در گزارشی به نقل از جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و تصاویر ماهواره ای به 
دست آمده توسط این شبکه خبری مدعی شد که یک هیئت 
روس در یک ماه گذشته دست کم دو بار از یک پایگاه هوایی در 

مرکز ایران بازدید کرده است.
ســی ان ان در ادامه گزارش خود افزود: بــه گفته مقامات 
آمریکایی، ایران در ماه ژوئن)اواخر خرداد( در فرودگاه کاشان، 

پهپادهای شاهد-۱9۱ و شاهد-۱29 را به روسیه نشان داده 
اســت که هر دو نوع پهپاد قادر به حمل موشک های هدایت 

شونده دقیق هستند.
جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا به سی ان ان 
گفت: ما اطالعاتی داریم که نشــان می دهد دولــت ایران در 
حال آماده سازی چند صد هواپیمای بدون سرنشین، ازجمله 

پهپادهای با قابلیت حمل سالح برای روسیه است.
وی که پیشــتر هم این ادعــا را مطرح کرده بــود در ادامه 
افزود: ارزیابی ما این اســت که هیئت رسمی روسیه به تازگی 
از نمایشگاهی از پهپادهای رزمی ایرانی بازدید کرده است. ما 
در حال انتشار این تصاویر هستیم که در ماه ژوئن گرفته شده و 

نشان دهنده پهپادهای ایرانی است که هیئت روس در آن روز از 
آنها بازدید کرده است. این نشان دهنده عالقه مستمر روسیه به 

دستیابی به پهپادهای رزمی ایرانی است.
سالیوان همچنین گفت که طبق اطالعات آمریکا، در ماه 
ژوئن اولین دیدار یک هیئت روسی از این فرودگاه برای بازدید 
از پهپادها انجام شده است. دیگر مقامات آمریکایی نیز مدعی 
شدند که یک هیئت روســی مجدداً در تاریخ پنج ژوئیه برای 
دیدن یک نمایشگاه مشابه از فرودگاه کاشان بازدید کرده است.

یک مقام آمریکایی نیز در این باره به ســی ان ان گفت که 
همکاری رو به گسترش ایران و روسیه نشان می دهد که چرا 

آمریکا باید حضور و نفوذ خود را در خاورمیانه حفظ کند.

این در حالی اســت که وزیر امور خارجه کشورمان پیش از 
این اظهار داشــت: موضع اصولی و صریح جمهوری اسالمی 
در مخالفت با جنگ و حمایت از توقف جنگ، همانند رویکرد 
دوگانه برخی کشورهای غربی مبتنی بر اســتاندارد دوگانه 
نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
کماکان به تالش و مساعی جمیله خود در جهت پایان دادن به 

جنگ و حل سیاسی بحران اوکراین ادامه می دهد.

ادعای دوباره مشاور امنیت ملی آمریکا:

روس ها از پایگاه هوایی و پهپادهای ایران بازدید کرده اند

گزارش

وزیر اطالعات از حذف ارز ترجیحی از 
ســوی دولت به عنوان اقدامی شجاعانه و 
ســتودنی یاد کرد و گفت: اقدامات وزارت 
اطالعــات در کنتــرل بــازار ارز رضایت 
مسئولین کشوری را به همراه داشته است.

به گزارش ایسنا، سید اسماعیل خطیب 
در همایش مدیران امنیــت اقتصادی و 
مبارزه با فساد وزرات اطالعات گفت: دولت 

مردمی و انقالبی تمام هم و غم خود را گذاشته که با اقدامات 
مؤثر اقتصادی، رضایت مردم و منافع ملّی را تأمین کند و 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها به همین 

منظور در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی علیه ملّت ایران افزود: با اقدامات دولت مردمی و 

با هماهنگی های بعمل آمده با دیگر قوای 
کشور، اثرات تحریم بر کشور کاهش یافته 

و موفقیت های خوبی را بدست آورده ایم.
خطیب با تأکید بر اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی گفت: با حضور فعال رئیس 
جمهور محترم و پیگیری های مستمر معاون 
اول رئیس جمهور، دولت تمام تالش خود 
را بکارگرفته تا برای همیشــه مســئله ارز 
ترجیهی را حل کند و با استفاده از سامانه ها و شفاف سازی 

هوشمندانه اقدامات مؤثری را انجام دهد.
وزیر اطالعات گفت: ایــن وزارتخانه از کلیه طرح ها و 
اموری که به معیشت مردم کمک کند، حمایت می کند 
و کمک به تولید و ایجاد اشتغال از مهمترین برنامه های 

دولت مردمی است.

کشــورهای عضو برجــام، تماس های 
دیپلماتیک خود را افزایش داده و با همپیمانان 

خود در حال رایزنی و تبادل نظر هستند.
به گزارش ایرنا، برخی از دیپلمات ها خبر 
دادند که معاونان وزرای خارجه چین و ایران 
درباره مسائل هســته ای و برجام با یکدیگر 
گفت وگو کردند. لیمینگ شــن، دیپلمات 
چینی در سفارت این کشور در تهران در توئیتر 

خود نوشت: ما ژائوسو، معاون وزیر خارجه چین در مکالمه 
تلفنی با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
ایران درباره مسائل هسته ای به طور عمیق تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشــورمان همواره تاکید کرده است 
که ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم 
اســت برخالف برخی ادعا های رسانه ای طرف آمریکایی ما 

هیچگونه مطالبــه زیاده خواهانه ای نداریم، 
هیچ گونه مطالبه فرابرجامــی مورد ادعای 

آمریکا را نداریم.
از ســویی دیگر معاون وزیر امورخارجه 
آمریکا و دبیرکل وزارت امورخارجه فرانسه در 
گفت وگوی تلفنی با یکدیگر بر لزوم بازگشت 

متقابل به برجام تاکید کردند.
به گزارش ایســنا، وندی شرمن، معاون 
وزیر امورخارجه آمریکا و فرانسوا دالتر، در یک تماس تلفنی با 
یکدیگر گفت وگو و درباره موضوعات مختلف بین المللی به ویژه 

جنگ اوکراین رایزنی کردند.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، دو طرف 
در این گفت وگو بر لزوم بازگشت متقابل به برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( تاکید کردند.

خطیب با اشاره به اقدامات وزارت اطالعات:

مسئولین از کنترل بازار ارز رضایت دارند
رایزنی ایران با چین؛ آمریکا با فرانسه

افزایش تحرکات دیپلماتیک در خصوص برجام


