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اخبار

محدودیتهایهوشمندبهتدریج
جایگزینتعطیلیهامیشود

رئی��س جمه��ور با بیان اینکه تمهیدات آغاز آموزش
حضوری در مدارس صورت گرفته اس��ت ،گفت :در
کنار اقدامات انجام شده برای واکسیناسیون معلمان،
کادر مدارس ،والدین و رانندگان س��رویس مدارس،
الزم است واکسیناسیون دانشآموزان باالی دوازده
سال نیز با سرعت انجام شود .به گزارش اسکناس،
حجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیروزشنبهدرجلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا ،هماهنگی وزارت بهداشت
و وزارت آم��وزش و پ��رورش را در واکسیناس��یون
دانشآموزان باالی دوازده س��ال ضروری دانست و
گفت :برای سرعت گرفت این کار ،وزارت آموزش و
پرورش مس��اعدت کند مدارسی که شرایط مناسبی
برای واکس��ینه کردن دانش آموزان دارند ،در اختیار
وزارت بهداش��ت قرار گیرد .رئیس جمهور گفت :با
توجه به اینکه برای واکسیناس��یون دوازده س��ال به
پایین ،نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا زمانی
ک��ه به قطعیت علمی نرس��یم ،نبای��د اقدامی در این
زمینه انجام ش��ود .رئیس��ی در ادامه ،عادیانگاری و
کمتوجهی به رعایت اصول بهداش��تی در مبارزه با
ویروس کرونا را بس��یار خطرناک دانس��ت و گفت:
اینکه عدهای تصور کنند با تزریق واکسن از خطرات
ویروس کرونا در امان هستند ،نادرست است و با توجه
به نظرات علمی همچنان باید شیوهنامهها بین عموم
مردم و گروهها و مراکز مختلف ،با جدیت رعایت شود.
رئیسی هرگونه ورود و خروج از کشور را نیازمند تزریق
واکسن کرونا دانست و گفت :حساسیت به این اقدام
در حقیقت صیانت از سالمت مسافران و زائران عزیز
است و به مقطع خاصی هم مربوط نمیشود .رئیس
جمهور با بیان اینکه مس��ئولیت اطالعرسانی درباره
واکسیناسیون ،زمان تزریق و مسائل حوزه بهداشت
و درمان ،با وزارت بهداشت است ،گفت :در این زمینه
باید مراکز و دستگاههای دیگر اخبار و اطالعات خود
را با وزارت بهداشت هماهنگ کنند.

رادار هرمز و شبیهساز
شمس رونمایی شد

صبحشنبهدرمراسمیباحضورفرماندهنیرویپدافند
هوایی ارتش رادار هرمز و شبیهساز شمس رونمایی
شد .به گزارش ایسنا ،رادار تاکتیکی برد متوسط هرمز
و شبیه ساز شمس از سامانههای راهبردی برد بلند
اس��ت که با حضور امیر س��رتیپ علیرضا صباحی
ف��رد فرمان��ده نیروی پدافند هوایی ارتش و جمعی از
معاونان این نیرو در سازمان خودکفایی نیروی پدافند
هوایی ارتش رونمایی شد .امیر سرتیپ صباحی فرد
در مراس��م رونمایی از این تجهیزات گفت :هدف از
اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار
برد متوس��ط اس��ت به نحوی که عالوه بر استخراج
اطالعات سرعت هدف بتواند فاصله هدف را با دقت
باال اس��تخراج و اطالعات را با کیفیت باال به مرکز
کنترل آتش موشکهای پدافند هوایی ارسال کند.
وی تصریح کرد :افزایش توان رزمی ،مداومت کاری
ب��اال و کمتری��ن زمان الزم برای تعمیر و نگهداری و
دقت باال در اندازه گیری در س��مت و ارتفاع هدف و
ارتقاء قدرت تفکیک اهداف بهبود زاویه پوشش آنتن
سرعت آشکارسازی اهداف نسبت به رادارهای دیگر
از قابلیتهای رادار هرمز است .فرمانده نیروی پدافند
هوایی ارتش با بیان اینکه سامانه کامال ایرانی شمس
از جمله سامانه های شبیه ساز سامانههای راهبردی
برد بلند نیروی پدافند هوایی ارتش علیه موشکهای
بالستیک و طیف وسیعی از اهداف دیگر است ،خاطر
نش��ان کرد :این س��امانه از نظر ظاهری و عملکردی
متناسب با تهدیدهای در کالس سامانههای برد بلند
طراحی شده و میتوان از طریق آن سناریوهای رزمی
مدرن و به روز را طراحی و اجرا کرد.

اذعانرژیمصهیونیستیبهدست
داشتن در ترور سردار سلیمانی

رئیس بخش اطالعات نظامی رژیم صهیونیس��تی
اذعان کرد که اطالعات داده شده از سوی این رژیم
به آمریکا منجر به ترور س��ردار س��لیمانی شده است.
به نقل از العربی الجدید ،تمیر هایمن ،رئیس بخش
اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی در گفت وگو با
پایگاه خبری والال گفت که ترور سردار سلیمانی در
پی دادن اطالعاتی از سوی شعبه اطالعات نظامی
اسرائیل به آمریکا انجام شد.وی گفت :این اطالعات
را ما آماده کردیم و باعث شد که ناو هواپیمابر آمریکا
به خلیج(فارس) برگردد چرا که آمریکا متوجه شد که
سردار سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه
جنگی علیه این کشور آغاز خواهد کرد و این مساله
بس��یار مهمی بود .آمریکا در آن زمان به دلیل وجود
داعش در منطقه حضور داشت نه به خاطر وجود ایران
اما اطالعات ما بعد از آن به ترور سردار سلیمانی کمک
کرد.هایمن ترور سردار سلیمانی را مهم ترین اتفاق
برای امنیت رژیم صهیونیستی توصیف کرد وگفت:
اش��خاصی که معموال دس��تور به ترور آن ها داده می
شود افرادی هستند که چشم انداز راهبردی و قدرت
نافذ دارند و این اش��خاص زیاد نیس��تند .وی در ادامه
تاکیدکردکهترورسردارسلیمانییکشبهانجامنشد
بلکه برای این امر مقدمات کاملی چیده شد و برای آن
ابتدا زیرساخت ها و امکانات الزم فراهم شد.

خــبرویـژه

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

عراقچی دبیر
شورای راهبردی
روابط خارجی شد

معاون س��ابق وزیر امور خارجه کش��ومان با حکم «س��ید کمال خرازی» دبیر ش��ورای راهبردی روابط خارجی ش��د .س��یدعباس عراقچی با حکم س��ید کمال خرازی دبیر شورای راهبردی روابط
خارجی شد خرازی در این حکم از عراقچی خواسته است تا نسبت به بازسازی دبیرخانه و توسعه نقش آن در تبیین سیاستهای نظام و تنویر افکار عمومی جهانیان و تحقق منافع کشورمان
اقدام کند .عراقچی که در حال حاضر مش��اور وزیر امور خارجه نیز هس��ت ،پیش از این مس��ئولیتهایی از جمله س��فارت در فنالند و ژاپن ،معاونت حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و نیز
معاونت سیاسی این وزارتخانه را بر عهده داشته است .خرازی همچنین از محمدباقر خرمشاد ،دبیر سابق شورای راهبردی روابط خارجی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

جوزب بورل:از سرگیری مذاکرات وین ضروری است!

دلواپسی اروپا برای سرنوشت برجام

گروهسیاسی:مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا گفت که ازسرگیری مذاکرات وین امری
ضروری است و این مذاکرات باید در اسرع وقت
از سرگرفته شود .به گزارش اسکناس ،جوزپ
بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که
در راس هیاتی از این اتحادیه به منطقه س��فر
کرده است در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید
کرد که ازسرگیری مذاکرات وین درخصوص
برنامه هسته ای ایران امری ضروری است .وی
گفت :ایران به برنامه هسته ای خود ادامه می
دهددرحالیکهمذاکراتوینمتوقفشدهاست
و زمان درحال پایان یافتن اس��ت .بورل گفت
که سقف زمانی برای بازگشت به مذاکرات وین
وجود ندارد و باید در اسرع وقت به این مذاکرات
برگردیم .براس��اس این گزارش ،اتحادیه اروپا
بیش از این نیز چندین بار خواستار ازسرگیری
مذاکراتشدهبود.حسینامیرعبداللهیان،وزیر
امور خارجه کش��ورمان نیز در دیدار با بورل در
نیویورک با تاکید بر این امر که دولت رئیس��ی
در چارچوب اصول ،عملگراس��ت و لذا بدنبال
نتیجه عملی در مذاکرات است ،اظهار داشت:
همانطور که قبال گفته شده است ،ما با جدیت
درحالبررسیسوابقمذاکراتیهستیمودولت
جدید مذاکرات را از س��ر خواهد گرفت .مالک
ما عمل طرفهای مقابل اس��ت و نه اظهار نظر
آنها .دولت جدید در حال مرور و مطالعه پرونده
مذاکراتانجامشدهاست.نهاتالفوقتمیکند،
نه رفتار غیر س��ازنده آمریکا را میپذیرید و نه
کش��ور را معطل وعده های توخالی س��ابقهدار
خواهدکرد.امیرعبداللهیانتاکیدکرد:متاسفانه
رفتارو سیاستهایدولت بایدنتاکنوندر رابطه
با ایران و برجام غیرس��ازنده بوده اس��ت .بایدن
ب��ا وجود آنکه به صورت زبانی از سیاس��تهای

آینده برجام در دولت رئیسی


ترام��پ انتق��اد کرده اما در عمل در قبال ایران
همان سیاستها را دنبال می کند .وزیر خارجه
درادام��هضم��نتقدی��رازت�لاشهای بورل
برای پیگیری روند مذاکرات ،اظهار داشت :اگر
آمریکایی ها فکر می کنند با اعمال فشار علیه
ایران نتیجه می گیرند صد در صد اش��تباه می
کنند .مردم ایران نشان داده اند به فشار و تهدید
پاسخسختمیدهند .سهکشوراروپاییبجای
فشاربهآمریکایناقصبرجامبرایبازگشتبه
تعهداتش ،مدام خواستار تعجیل ایران به انجام
مذاکراتهستند.همهطرفهابایدبدانند،برجام
میبایستبرایایراننتایجملموسداشتهباشد
و در عمل ،برداش��تن تحریمهای غیرقانونی را
ببینیم.همهطرفهابایدعمالبابرداشتنگامهای
محکم پایبندی خودشان را به برجام ثابت کنند.
این وضعیت غیرقابل قبول است که آمریکا از
یکطرفگاهیحرفهایمثبتمیزندوازطرف
دیگر تحریمهای جدید علیه ایران اعمال می
کند .وزیر خارجه افزود :اگر دیگران به تعهدات
خودش��ان برگردند و راستی آزمایی شود ما نیز
آمادگ��ی داریم اقدامات جبرانی خود را متوقف

کنیم .این کار سختی نیست که آمریکاییها به
تعهدات خودشان بر اساس برجام عمل کنند و
سه کشور اروپایی به بی عملی خود پایان دهند.
ج��وزپ بورل نی��ز در این مالقات ضمن مرور
اقدام��ات اتحادیه اروپا برای احیاء برجام اظهار
داشت :به نظر من موفقیت برجام نه تنها برای
ایران و  ۴+۱بلکه برای منطقه و جهان بس��یار
مهم اس��ت .شکس��ت برجام و مذاکرات برای
هیچ طرفی خوب نیست .اتحادیه اروپا همواره
از سیاس��ت و اقدام مخرب ترامپ در خروج از
برجام انتقاد کرده است و در این خصوص شفاف
بودهاستولیتصمیمدولتجدیدآمریکافصل
نوینیبرایحفظواحیاءبرجامایجادکردهاست.
بورلضمنارائهگزارشیازپیشرفتهاوچالش
هادرویناظهارداشت:مسئولیتآمریکانسبت
به ایجاد وضعیت فعلی روشن است اما در عین
حال همه طرفها باید کمک کنند تا به نتیجه
مرضی الطرفین برسیم .قدم اول در این راستا
تعیین زمان نشس��ت وین است .مسئول ارشد
اتحادیه اروپا خواس��تار اقدامات اعتماد س��از از
سوی همه طرفها شد.

در همین خصوص،کارش��ناس مس��ایل بین
المل��ل با اش��اره به مواض��ع وزیر امور خارجه
در نیوی��ورک درب��اره مذاکرات و برجام اظهار
عقی��ده کرد :اقدامات آقای امیرعبداللهیان و
پیام هایی که در نیویورک منتقل شد ،بدبینی
اروپای��ی ه��ا را به وجود آورد که ایران موضع
س��ختگیرانه ای را در قبال برجام اتخاذ کرده
است که با مواضع آقای رییسی کمی اختالف
داش��ت ام��ا معتقدم این مواض��ع برای ایجاد
توازن بین ش��عارهای دوره انتخاباتی رییسی
و موضع االن دولت است .این به معنای تغییر
ریل سیاست و تغییر بازی در بحث هسته ای
نیست .اما آیا مسیر فعلی حفظ می شود؟ پاسخ
به این س��وال س��خت است و این به معنی آن
نیس��ت که اگر تا س��ه چهار ماه آینده توافق
نشود ،پنجره توافق باز می ماند .قهرمان پور
گفت :فکر می کنم هنوز سیاست نظام رسیدن
به توافق اس��ت ،اما این توافق باید در داخل
قابل دفاع باش��د .این توافقی که قرار اس��ت
در آینده بش��ود را باید بتوان به افکار عمومی
عرضه کرد و مشروع باشد تا در مسایل دیگر
هم مذاکره قابل توجیه باشد .جدای از نظام،
اصولگرای��ان ه��م باید بتوانن��د از توافقی که
قرار اس��ت احتماال بشود ،دفاع کنند .معتقدم
اصولگرای��ان تصوی��ر واحدی از اینکه توافق
"خوب" چیس��ت ،ندارند .برخی گروه ها هر
ن��وع تواف��ق را بد می دانند و برخی طیفهای
دیگر اصولگرایی هستند که خواستار توافقند و
خود آقای رییسی به نظرم در میانه این نظرات
اس��ت یعنی هم توافق می خواهد ،هم آنچه
ک��ه می خواهد باید "خوب" و "قابل عرضه"
به افکار عمومی باشد.

تاثیر تحوالت در مرز با آذربایجان بر تبادالت تجاری

گروه سیاس�ی:یک کارشناس مسائل حوزه قفقاز
تحوالتمرزیاخیردرمرزباآذربایجانوارمنستان
را تاثیرگذار بر تبادالت تجاری در منطقه اوراس��یا
عنوان کرد .س��ید محمدرضا دماوندی در گفت و
گو با ایس��نا در خصوص مس��ائل پیش آمده در مرز
آذربایجان و ارمنستان و تاثیر بر رفت و آمد کامیون
ه��ای ایران��ی در این جاده مرزی گفت :طبیعتا این
مسالهبرتبادالتتجاریایرانباارمنستانواوراسیا
اثر گذار خواهد بود .به هر حال جمهوری آذربایجان
مدعی است که  ۲۱کیلومتر از جاده ای که از خاک
ارمنستان عبور می کند جزو خاک آذربایجان بوده
و کامیون های ایرانی هم از این مس��یر عبور می
کنند.ویتصریحکرد:درواقعجمهوریآذربایجان
با این ادعا اقدام به گرفتن حق ترانزیت کرد البته در
حال حاضر ارمنس��تان اقداماتی انجام داده و جاده
جایگزین تا هفته آینده به پایان می رس��د و دیگر
کامی��ون ه��ا از محل مورد ادعای آذربایجان عبور
نمی کنند .این کارشناس مسائل قفقاز با اشاره به
ابهاماتی که در توافق نامه آذربایجان و ارمنستان
بر س��ر مس��اله قره باغ انجام شد گفت :ابهاماتی در
بند  ۹این توافق نامه که با وس��اطت روس��یه انجام

ش��ده بود وجود دارد که باید حل ش��ود .اما مس��اله
اصلی این جاست که این حرکت آذربایجان فراتر
از اثبات ادعای مالکیت به بخشی از آن جاده است.
دماوندی گفت :مانوری هم که با عنوان سه برادر
توسط آذربایجان  ،ترکیه و پاکستان برگزار شد که
بنده معتقدم چون اسراییل هم بوده باید بگوییم ۴
برادراینگونهاثباتوبرداشتمیشودکههدفشان
پیام رسانی به ایران و تحریک جمهوری اسالمی
ایران بوده اس��ت و اگر جدی و با ثبات باش��د حتما
ایران واکنش نش��ان خواهد داد؛ چرا که برگزاری
مانور در شمال غربی کشور باعث تعجب الهام علی
اف بود که ایران در این منطقه مانور برگزار می کند
وقب�لاای��نگونهنب��ودهآنهابایدبپذیرندکهایران
حق دارد از تمامیت ارضی خودش و آرامش در کنار
مرزهایش دفاع کند و اگر اقدامی صورت گیرد حتما
متقابال اقدام خواهد کرد .این کارش��ناس مس��ائل
قفقازهمچنینبیانکرد:ایرانطی ۳۰سالگذشته
امکان حمل و نقل را در مس��یری که آذربایجان
ادع��ا ک��رده فراهم کرده ب��ودوحتی آذربایجان به
راحت��یب��انخجوانهمبدونهیچگونهمزاحمتی
دسترسی و ارتباط داشت .در واقع حداقل اقداماتی

موضوع��ات را همه اطالع دارند .وی تصریح کرد:
عالوه بر این در جنگ  ۴۴روزه س��ال گذش��ته نیز
نیروهای داعش��ی در کن��ار مرزهای ایران حضور
داشتند و همه این ها برابر است با این که خطوط
قرمزایرانتوسطآذربایجانردشدهاستواسراییل
در کنار مرزهای ایران اس��تقرار پیدا کرده و ایران
هم با توجه به این که جمهوری آذربایجان کشوری
است که بیشترین مسلمان را دارد آن هم با جمعیت
شیعه خویشتن داری کرده و همواره به عنوان یک
ب��رادر بزرگتر با تذک��ر از کنار این موضوعات کنار
رفته است .وی در پایان گفت :اما این بزرگواری و
گذشت ایران حدی دارد و ایران با برگزاری مانور به
نوعی به جمهوری آذربایجان اخطار داد تا بدانند اگر
اقدامی نمی کنند به معنای ناتوانی نیست بلکه یک
خویشتن داری از سوی ایران است که این تصمیم
به اقتضای شرایط تغییر خواهد کرد.

در پی برگزاری رزمایش فاتحان خیبر انجام شد؛

هشدارنمایندگانمجلسبهدولتجمهوریآذربایجان

ب��ه دنبال برگ��زاری رزمایش فاتحان خیبر در پی
تحرکات سیاسی  -نظامی جمهوری آذربایجان،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این موضوع
واکن��ش نش��ان داده و آن را آخری��ن فرص��ت به
دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران دانس��ته
و مخاطب اصلی رزمایش را «صهیونیس��ت های
کودک کش» بیان کردند .به گزارش ایسنا ،در پی
تحرکات سیاسی  -نظامی جمهوری آذربایجان،
ارتشجمهوریاسالمیایرانروزگذشتهرزمایش
فاتح��انخیب��رراباحضورامیرس��رتیپکیومرث
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ،ارزیابان ستاد
کل نیروهای مسلح و مسئوالن استانی در منطقه
عمومیشمالغربکشوربرگزارکرد.امیرسرتیپ
فرهاد آریان فر معاون عملیات نیروی زمینی ارتش

هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش آمادگی
نی��روی زمین��ی ارتش برای صیان��ت از مرزهای
جمه��وری اس�لامی ایران عن��وان و اظهار کرد:
پیام رزمایش فاتحان خیبر به کش��ورهای دوست
و همس��ایه صلح و دوس��تی و برای دشمنان نظام
پاس��خی کوبنده خواهد بود .پیش از برگزاری این
رزمای��ش ،الهام علیاف ،رئیس جمهور جمهوری
توگویی با اتهام زنی علیه ایران به
آذربایجان در گف 
طرحادعاهاییدربارهورودغیرقانونیکامیونهای
ایران��ی به منطق��ه قرهباغ پرداخ��ت .در واکنش،
فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاش��یه رزمایش
خیب��ر گفت :تردد کامیونه��ا از خاک آذربایجان
ب��ه جمهوری اس�لامی ای��ران و از آنجا به ترکیه
یا به نخجوان و یا از جمهوری اس�لامی ایران به
آذربایج��ان و ارمنس��تان بای��د در امنیت و آرامش
کامل صورت بگیرد .انتظار میرود کشورها در این
رابطه به مسئولیت خودشان که احترام به امنیت و
مسیرهایاقتصادیوانتقالانرژیاستتوجهکنند

و از بازیهای رس��انهای خود را دور کنند .تعدادی
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صفحات
ش��خصی خ��ود در توییتر به برگ��زاری رزمایش
فاتح��ان خیب��ر و همچنین اظه��ارات و اقدامات
مقامات دولت جمهوری آذربایجان واکنش نشان
دادند که در زیر می خوانید:
*سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز:

ن حس��ن همجواری و
«جمهوری اس�لامیایرا 
ن را در  ۳ده ه
ی خود ب��اجمهوری آذربایجا 
ب��رادر 
ن رو ایجاد
گذشته در میدان عمل اثبات کرده و از ای 
مانع در مسیر ترانزیتی کشورمان درقفقا ز برخالف
حس��ن همجواری اس��ت .ایران هرگونه تغییر در
ک منطقه و مرزها را نپذیرفته و آن راخط
ژئوپلیتی 
قرم ز خود میداند».
*محسن علیزاده نماینده سپیدان:

«هیچ مادری از تنبیه فرزند خود لذت نمیبرد
اما فرزندی که به نصیحت گوش نسپارد
ناچار به تنبیه تن خواهد سپرد» .

اکثرآمریکاییهاموافق
استعفایبایدنهستند

براس��اس نتایج یک نظرسنجی جدید ،بیش از نیمی
از آمریکاییه��ا معتقدن��د جو بایدن رئیس جمهوری
کشورش��ان بای��د به دنب��ال عملک��ردش در اجرای
مغش��وش و بینظم عملیات خارجس��ازی عوامل و
نیروها و شهروندان از پایتخت افغانستان استعفا دهد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،شرکت نظرسنجی
محافظهکار «راسموسن» در نظرسنجی جدید خود
مشخص کرد  ۵۵درصد از رایدهندگان موافقند که
این رئیس جمهوری دموکرات  ۷۸س��اله آمریکا باید
اس��تعفا دهد ،در حالی که  ۴۱درصد "ش��دیدا" با آن
موافقند.همچنین طبق این نظرس��نجی ۳۹ ،درصد
معتقدندکهبایدندرریاستجمهوریباقیبماندکهاز
میان آنها  ۲۹درصد "شدیدا" با آن موافقت کردهاند.

نپالسی:اردوغانبیماراست
فار 

نش��ریه فارن پالس��ی در مطلبی با اش��اره به برخی
ش��واهد و مدارک در خصوص وضعیت جس��مانی
"نامناس��ب" رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری
ترکی��ه از احتمال ع��دم کاندیداتوری مجدد او برای
این سمت مینویسد .به گزارش ایسنا ،نشریه فارن
پالسی در مطلبی با عنوان "شاید اردوغان برای تداوم
رهبری ترکیه بیش از حد بیمار است" نوشت :اسناد
و مدارک هر چه بیش��تری حاکی از آن هس��تند که
رئی��س جمه��وری ترکیه بیمار اس��ت و این ممکن
اس��ت خبر بدی برای عرصه سیاس��ت ترکیه باشد.
از س��ال  ۲۰۱۹کارشناس��ان ،خبرنگاران و مجریان
نظرسنجی که به حوزه ترکیه میپردازند ،به انتخابات
سراسری بعدی این کشور چشم دوختهاند که برای
سال  ۲۰۲۳برنامهریزی شده است .دلیل آن احتماال
این اس��ت که حزب حاکم عدالت و توس��عه ترکیه
در جریان انتخابات محلی س��ال  ۲۰۱۹این کش��ور
ش��اهد شکس��تهای تحقیرآمیز نامزدهایش برای
ش��هرداریهای شهرهای بزرگ و پرجمعیت ترکیه
از جمله استانبول بود.

طرح ۳۸۳میلیوندالریسازمانملل
برایکمکبهلبنان

کارشناسمسائلحوزهقفقازتشریحکرد

که آذربایجان می توانس��ت انجام دهد این بود که
این راه را برای کاروان حمل و نقل ایران مس��دود
نکند که کردند و به نظر می رسد این اقدام از سوی
آذربایجان هدایت شده توسط ترکیه و اسراییل به
باکوبودهاست.دماوندیدربارهاینکهایرانچگونه
در برابر این اقدامات باید واکنش نشان دهد گفت:
ایران در حکمرانی قدمتی طوالنی دارد طبیعتا رفتار
یک کشور تاریخی متفاوت از کشوری است که ۳۰
سال از حکومتش می گذرد و ایران این بی تدبیری
از سوی باکو را متوجه شده اما خویشتن داری کرده
اس��ت .اما این حوصله تا زمانی ادامه دارد که باکو
خط��وط قرم��ز ای��ران را رد نکند و اگر رد کند حتما
باواکنشمواجهمیش��ود.اینپژوهش��گرمسائل
حوزه قفقاز خاطر نشان کرد :اخباری که این روزها
وجود دارد و محرمانه هم نیست اینکه آذربایجان در
سالهایگذشتهاقداماتیانجامدادهکهخطوطقرمز
ایران را رد کرده نمونه آن هم همراهی با اسراییل در
فرستادن پهپاد جاسوسی به منطقه نطنز  ،همراهی
با اسراییل در زمینه آموزش افراد تروریستی برای
ترور دانشمندان هسته ای و همچنین همراهی با
اس��راییلدرس��رقتاسنادهستهایمیباشد.این

اخبار

*مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار:

«رزمایشخیبر،آخرینفرصتبهدولتآذربایجان
ب��رای فهم قدرت ایران در خصوص مرزهای بین
المللیبدونتعارفاست.رزمایشخیبر،آذربایجان
قدرت ایران».

*وحی�د جلال زاده رئیس کمیس�یون امنیت ملی و
سیاست خارجی:

«مخاطباصلیرزمایشفرزندانرشیدملتایران
ش حزب اهلل ،نه جمهوری آذربایجان ،بلکه
درارت 
صهیونیست های کودک کش و پیمانکار منطقه
ای مزدوران ادلب اس��ت .آقای علی اف! دوس��تی
ِ
ملت ایران را قدر بدانید».
*معصومه پاشایی بهرام نماینده جلفا:

ف حیف از این همه دوس��تی
«آق��ایاله��ام علی ا 
و برادری ،که معلوم نیس��ت ،داری فدای چی می
کنی!!
ای مگس عرصهء س��یمرغ نه جوالنگه توس��ت /
عِرض خود می بری و زحمت ما می داری».

هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در لبنان از
طرحی جامع برای رفع نیازهای انسانی ملت لبنان و
آوارگان حاضر در این کشور پرده برداشت .به نقل از
سایت المیادین ،نجات رشدی ،هماهنگ کننده امور
انسانی سازمان ملل در لبنان در نشست خبری گفت،
واقعیتلبنانسازمانمللرابراینامرواداشتهاستکه
ازطریقتدوینطرحانسانیجامعکهشامل ۱۱۹طرح
به ارزش ۳۸۳میلیون دالر می ش��ود ،سلس��له برنامه
هاییرابرایکمکبهاینکشورشروعکند.ویگفت،
هدف از این طرح کمک به  ۱.۱میلیون لبنانی و آواره و
حمایت از آنها در بخش های آموزش ،امنیت غذایی،
بهداشت ،تغذیه ،آب و فاضالب ،حفاظت از کودکان و
حفاظت در برابر خشونت به مدت  ۱۲ماه است.

طالبانازکشورهایجهانخواست
سفارتهایشانرادرکابلبازگشاییکنند

ن بار معاون نخس��ت وزیر ،سرپرست
برای نخس��تی 
وزارتخارج��هوبرخ��یازمقامه��ایدیگرحکومت
طالبان با سفیران کشورهای روسیه ،چین ،پاکستان
و کش��ورهای دیگ��ر دی��دار کردند .ب��ه نقل از طلوع
نی��وز ،عبدالغنی برادر ،در نخس��تین دیدار س��فیران
ش��ماری از کش��ورها با مقامهای دول��ت طالبان در
وزارت خارجه گفت :امارت اس�لامی سیاست آسیب
رساندن به کشورهای جهان را ندارد و میخواهد که
با تمامی کش��ورها رابطه خوب داشته باشد.مالبرادر
در سخنرانیاش در این نشست از کشورهای جهان
خواست تا مخالفتهایشان را با امارات اسالمی از راه
گفتوگو حل کنند.س��هیل شاهین ،سخنگوی دفتر
سیاسی طالبان در قطر ،در تویتی به نقل از برادر چنین
نوشتهاست:امارتاسالمیافغانستانمیخواهدکهبا
کشورهای جهان روابط حسنه داشته باشد.

ساکاشویلیبازداشتشد

پلیس گرجستان رئیس جمهوری سابق این کشور را
پس از آنکهوی به کش��وربازگش��ت،دستگیرکرد.به
نقلازخبرگزاریرویترز،میخائیلساکاشویلی،رئیس
جمهوری سابق گرجستان و سیاستمدار اپوزیسیون
این کشور با وجود مواجهه با حبس به کشور برگشت
و توس��ط پلیس گرجستان دستگیر شد .ساکاشویلی
ک��ه در اوکرای��ن س��اکن ب��ود و در  ۲۰۱۸به صورت
غیاب��ی محاکمه ش��د اخیرا اعالم ک��رده بود که قرار
است برای برگزاری انتخابات محلی دیروز (شنبه) به
کش��وربرگرددتابراینجاتگرجس��تانکمککند؛
وی همچنین درخواست برگزاری راهپیمایی پس از
انتخابات را مطرح کرده است.

