
نشستسرانروندآستانهدرایرانبرگزارمیشود؛
پوتین و اردوغان هفته آینده در تهران

سخنگوی کرملین جزئیات سفر آتی رئیس جمهور 
روسیه به ایران را برای شــرکت در نشست سه جانبه با 

همتایان ایرانی و ترکیه ای اش اعالم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
سخنگوی کرملین اطالع داد که والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه هفته آینده ۱۹ ژوئیه]۲۸تیر[ به تهران 

سفر می کند.
 پوتین در اجالس سه جانبه با سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در تهران حضور خواهد یافت و نشست های دوجانبه 

نیز برگزار خواهد کرد.
نشست سران روند آستانه با محوریت آخرین تحوالت 

»سوریه « هفته آینده در تهران برگزار می شود.
این نشست قرار بود سال گذشته در تهران برگزار شود 
ولی به علت شیوع گسترده کرونا به تعویق افتاد و اکنون با 
فروکش کردن نسبی کرونا به صورت حضوری در تهران 

بر گزار می شود .
    

دررأسهیاتپارلمانی؛
قالیباف به ازبکستان سفر کرد

رئیس مجلس شورای اسالمی در راس هیات پارلمانی 
به ازبکستان سفر کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اســالمی به دعوت رئیس مجلس ازبکستان به 

تاشکند سفر کرده است.
قالیباف در بدو ورود مورد استقبال رسمی نورالدین 

جان اسماعیل اف رئیس مجلس ازبکستان قرار گرفت.
در این سفر غالمرضا نوری قزلجه رئیس گروه دوستی 
پارلمانی ایران و ازبکستان، احد آزادی خواه نماینده مالیر، 
غنی نظری نناینده خلخــال و پروین صالحی نماینده 
مبارکه، رئیس مجلس شورای اسالمی را همراهی می 

کنند.
استفاده از دیپلماســی پارلمانی برای توسعه روابط 
اقتصادی با ازبکســتان و کشورهای آســیای میانه از 

مهمترین اهداف سفر رئیس مجلس به ازبکستان است.
    

امیرعبداللهیاناعالمکرد:
ظرفیت های اقتصادی، 

نویدبخش روابط تهران و رم
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار با همتای 
ایتالیایی خود در رم، نوید استفاده از ظرفیت های عظیم  
اقتصادی ایران و ایتالیا را داد. به گزارش ایلنا، حســین 
امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود نوشــت: در رم 
گفت وگوی بسیار ســازنده ای با آقای دی مایو، همتای 
ایتالیایی ام داشــتیم. در مورد محدوده ای از مســائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردیم. توافق 
کردیم که ظرفیت های عظیم اقتصادی دو کشور، بویژه در 
حوزه انرژی، آینده روشنی را در همکاری های سودمند 

دوجانبه نوید می دهد.
    

بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر 
به اتهام فساد مالی

روز گذشته رئیس شورای شــهر خرمشهر توسط 
مرجع قضایی بازداشت شد.

به گزارش فارس، دادستان عمومی و انقالب خرمشهر 
بازداشت رئیس شورای اسالمی این شهر به اتهام فساد 

مالی را تأیید کرد.
فاخر باوی گفت: پرونده رئیس شــورای اســالمی 

خرمشهر در شعب بازپرسی اهواز مفتوح است. 
گفتنی اســت که به همراه رئیس شــورای شــهر 
خرمشــهر دو تن از کارکنان شــهرداری خرمشهر نیز 

دستگیر شده اند.
به گزارش فارس، پیش از این شهردار سابق خرمشهر 

نیز پس از عزل، دستگیر شده بود.
مدتی است که شورای شهر خرمشهر به ویژه ریاست 
این شــورا، محل نقد و اعتراض شهروندان خرمشهری 
شده و امام جمعه خرمشهر نیز در خطبه های نماز جمعه 
با صراحت اعالم کرد که این شورا توسط مردم خرمشهر 

نمره قبولی دریافت نکرده است.
    

رایزنی وزیران خارجه قطر و فرانسه 
درخصوص برنامه هسته ای ایران

وزیران خارجه قطر و فرانسه با یکدیگر دیدار و آنگونه 
که وزارت خارجه قطری می گوید، درخصوص پرونده 

هسته ای ایران تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از الخلیج آنالین، محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر که به پاریس سفر 
کرده است با کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه دیدار و 
رایزنی کرد. بنا بر اعــالم وزارت امور خارجه قطر، در این 
دیدار درخصوص آخرین تحوالت منطقه و جهان از جمله 
برنامه هسته ای ایران، مساله فلسطین و بحران اوکراین 
گفت وگو شد. دو طرف در این دیدار بر اهمیت »رسیدن 
به توافق عادالنه درخصوص مذاکرات هسته ای ایران و 
لزوم رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین« 

تاکید کردند.
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»پهپاد« در جنگ های گوناگون در 
نقاط مختلف جهان اهمیت فزاینده ای 
یافته است و بسیاری براین باورند که سالح 
نمادین جنگ های مدرن و جدید را باید 
پهپاد دانســت. زیرا این جنگ افزارهای 
هوایی بی سرنشین، ماهیت نبرد را تغییر 

داده اند.
بــرای ایــران در ســال های اخیر 
هواپیماهای بدون سرنشین یک مولفه 
مهم و جدی در میدان و دیپلماسی بوده 
و بار دیگر به منازعه کالمی میان مقامات 

آمریکایی و ایرانی تبدیل شده است.
مقام های کاخ ســفید گفته اند که به 
اعتقاد آنها ایران قصد دارد هواپیماهای 
جنگی بدون سرنشین به روسیه بفروشد تا 

در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شود.
جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی 
کاخ ســفید در دیدار با خبرنگاران گفت 
که به اعتقاد آنها روسیه خواستار دریافت 
»صدها« پهپاد ازجمله پهپادهای مسلح 
برای استفاده در جنگ اوکراین، از ایران 

شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
جیک سالیوان گفته که هنوز معلوم نیست 
ایران پهپادی در اختیار روسیه گذاشته یا 
نه، اما آمریکا »اطالعاتی« دارد که نشان 
می دهد ایران برای آمــوزش نیروهای 
روسیه برای اســتفاده از این هواپیماها 
احتمــاال در ماه جاری آماده می شــود. 
»اطالعات ما حاکیســت که دولت ایران 
برای ارائه چند صد یو اِی وی )هواپیماهای 
بدون سرنشین( بر اساس جدول زمانی 

فوری آماده می شود.«
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گریزی 
هم به جنگ روسیه با اوکراین زده و فروش 
پهپادهای ایرانی به همســایه شمالی را 
نشانه ای برای اثبات این ادعا که عملیات 
بمباران اوکراین بدست روسیه، »به بهای 
توانایی حفظ )انبارهای( تسلیحاتی خود 

این کشور« انجام می شود؛ دانسته است.
ســالیوان ادعا کرده که ایــران قبال 
پهپادهای مشــابهی در اختیار مبارزان 
یمنی قرار داده که با آن ها به عربســتان 

حمله کرده اند.
اظهارات جیک ســالیوان در آستانه 
سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به 
خاورمیانه و بازدید از اسرائیل و عربستان 
می تواند یک جنگ کالمی و دیپلماسی 
با ایران باشد. زیرا عالوه بر برنامه هسته ای 
ایران، تحرکات منطقه ای کشــورمان 
همواره مورد انتقاد آمریکا و اسرائیل قرار 
داشته و قطعا جزو موضوع های مورد بحث 

در این سفر خواهد بود.

پهپادهایایرانی؛
نگرانیآمریکاواسرائیل

آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد یک 
ائتالف امنیتی با کشورهای عربی برای 
استقرار ســامانه های دفاع هوایی در این 
کشورها هستند تا برای مقابله با حمالت 
پهپادی و موشــکی ایران در خاورمیانه 

استفاده شود.
ایران در سال های اخیر با تحریم های 
نظامی و تســلیحاتی آمریکا روبرو بوده 
است، اما به طور مشخص برنامه پهپادهای 
کشورمان تحت تحریم قرار نگرفته است. 
به همین دلیل اوایل اردیبهشت ماه سال 

جاری مجلس نماینــدگان آمریکا طرح 
»قانون توقف امکانات پهپادی ایران« را 

تصویب کرد.
این طرح در آذرماه ماه سال گذشته به 
طور مشترک توسط گروهی از نمایندگان 
هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به 
مجلس نمایندگان تحویل شده بود و در 
نشست شامگاه گذشــته این مجلس به 
تصویب رسید. هرچند قانونی شدن این 
طرح مســتلزم تصویب در مجلس سنا و 

امضای رئیس جمهوری است.
در طرح ارائه شده، در تشریح هدف این 
قانون آمده است: »سیاست ایاالت متحده 
این است که از دستیابی ایران و گروه های 
تروریستی و شبه نظامی وابسته به ایران 
به هواپیماهای بدون سرنشین، از جمله 
قطعات قابل دسترسی در بازار و استفاده 
از آنهــا در حمله علیه ایــاالت متحده و 

کشورهای شریک آن جلوگیری شود.«
در این طرح به قانون »مقابله با نیروهای 
متخاصم از طریق وضع تحریم« هم ارجاع 
شده است و به این ترتیب، در صورت قانونی 
شــدن این طرح، افراد و شرکت هایی که 
امکان دسترسی ایران به اقالم مورد نظر 
را فراهم آورند احتماال هدف تحریم قرار 

خواهند گرفت.
پیش از ایــن بنی گانتــز، وزیر دفاع 
اسرائیل، در یک سخنرانی گفته بود که 
»ســپاه دو پهپاد از داخل ایران به طرف 

اسرائیل فرستاد که ارزیابی ما این است 
که هدف از پرتابشان این بود که آنها را به 
نوار غزه یا کرانه باختری برساند تا بدست 

سازمان های تروریستی برسد.«
وزیر دفاع اسرائیل بارها ایران را متهم 
کرده که از پایگاه هایی در چابهار و قشم در 
جنوب ایران حمله دریایی انجام می دهد 
و پهپادهای نظامــی از جمله پهپادهای 

پیشرفته »شاهد« را به پرواز درمی آورد.
وزیر خارجه آمریکا نیز بارها گفته که 
دولت این کشور درصدد یافتن راه هایی 

برای مقابله با برنامه پهپادی ایران است.
رســانه ها و مقامات سیاسی غربی و 
به خصوص آمریکایی و اســرائیلی بارها 
ایران را متهم کرده اند که برخالف مصوبه 
شورای امنیت ســازمان ملل در تحریم 
تسلیحاتی یمن، این تجهیزات را در اختیار 
انصاراهلل یمن قرار داده است. با این حال 
مقامات کشورمان این اتهام را رد کرده و 
گفته اند که مبارزان یمنی خود به فناوری 

تولید این تجهیزات دست یافته اند.

پاسخایران:سوابقتعاملباروسیه
قدیمیاست

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به 
اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا درباره 
فروش فناوری های نوین ایرانی به روسیه 

واکنش نشان داد. 
ناصر کنعانی در نشست خبری خود 

گفت که ســابقه همکاری هــای میان 
جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون 
روسیه در حوزه برخی فناوری های نوین به 
پیش از آغاز جنگ در اوکراین برمی گردد 
و در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی در این 

ارتباط رخ نداده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
همچنین بار دیگر تاکید کرد که »موضع 
جمهوری اســالمی ایران در قبال جنگ 
اوکراین کامال روشن است و بارها بصورت 

رسمی اعالم شده است.«
کنعانی هــم پــای اســرائیل را در 
پاسخگویی به میان کشید و گفت: »ادعای 
مقام آمریکایی در حالی است که امریکا و 
اروپایی ها سال ها است کشورهای اشغالگر 
و متجاوز از جمله در منطقه غرب آسیا را 
به انباری از ســالح های کشنده متنوع 
خود تبدیل کرده انــد که قطعاً بدون این 
تسلیحات، تداوم بیش از هفت دهه تجاوز، 
جنایت و اشــغالگری صهیونیست ها در 

سرزمین های اشغالی ممکن نبود.«
پیشتر نیز محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران در مراسم افتتاح کارخانه پهپادی 
ایران در خاک تاجیکستان با اشاره به اینکه 
ایران با تالش متخصصان و دانشمندان 
متعهد خود و با استفاده از ظرفیت های 
داخلی توانســته در تمام ابعاد نظامی و 
دفاعی به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین 

رشد قابل توجهی داشته باشد؛ گفته بود: 
»امروز در جایگاهی هستیم که می توانیم 
عالوه بر رفع نیازهای داخلی به کشورهای 
هم پیمان و دوســت در جهــت افزایش 
امنیت و صلح پایــدار، تجهیزات نظامی 

صادر کنیم.«

پهپادهایجنگی؛
دورانجنگهایجدید

کارشناسان نظامی بر این باورند که 
موقعیت نمادین پهپادهــا زمانی ارتقا 
یافت که پهپاد »پرداتــور« که کارکرد 
اولیه اش اکتشاف و شناسایی هوایی بود، 

به موشک های »هل فایر« مجهز شد.
جانشــین هل فایر یعنی »ریپر« یا 
»ماشین درو« به طور ویژه به عنوان پهپاد 
شکارچی-قاتل طراحی شــد. ریپر برد 
بیشتری نسبت به نسل قبلی خود داشت و 
می توانست مهمات بیشتری را حمل کند. 
نامی که روی آنها گذاشته اند به صراحت 

هدفشان را مشخص می کند. 
گفته می شــود آمریکا از پهپادهای 
ریپر برای ترور شهید قاسم سلیمانی در 
نزدیکی فرودگاه بغداد اســتفاده کرده 

است.
شــاید برای مــدت کوتاهــی فقط 
آمریکا و اســرائیل با صنعت پهپادسازی 
می توانستند چنین عملیات هایی را انجام 
دهند اما در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور 
جهان پهپاد داشته و بسیاری از بازیگران 
به پهپادهای مســلح دسترســی دارند. 
هرچند گفته می شود چین در حال حاضر 
صادرکننده اصلی پهپادهای مســلح در 
جهان است اما ایران و ترکیه در سال های 
اخیر در دســتیابی و توسعه این فناوری 
پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته اند 
و همین ســاخت و فروش پهپاد توسط 
ایران به مولفه ای جدی برای تصمیمات 

منطقه ای تبدیل شده است.

آمریکا،ایرانرامتهمبهحمایتنظامیازروسیهدرجنگاوکراینکرد

جنگ کالمی پهپادها
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تصمیماتمنطقهایتبدیل
شدهاست

وکیل مصطفی تاجزاده با اظهار بی اطالعی از موارد اتهامی 
موکل خود تاکید کرد که گفته شــده در حال حاضر نیازی به 
حضور وکیل نیست و به ایشان هم اتهام را نگفته بودند و حتی 

اجازه تماس تلفنی هم ندادند.
امیر حسین آبادی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص بازداشت 
موکل خود در شامگاه روز جمعه و آخرین وضعیت وی گفت:  در 
ساعت ۱۲ نیمه شب جمعه، خانم محتشمی پور همسر آقای 
تاجزاده با من تماس گرفتند و گفتند ساعت ۱۱ که بنده در منزل 
نبودم، آمده اند و ایشان را برده اند و سرایدار گفته است که نزدیک 

۸ الی ۱۰ نفر به منزل مراجعه کرده اند. وی ادامه داد: بنده فکر 
کردم چه ضرورتی برای جلب چنین فردی در ساعت ۱۱ شب 
وجود داشته است که از دو حالت خارج نیست؛ یا مرجع قضایی 
یعنی بازپرس دستور جلب ایشان را داده و در دستور هم تصریح 
کرده که بازداشت می تواند در هر ساعت شبانه روز صورت بگیرد 
که بازپرس این اختیار را دارد یا ضابطین بدون دستور بازپرس 
چنین اقدامی را انجام داده اند که در آن صورت جرم محسوب 
می شــود. احتمال زیاد می دهم که در دســتور جلب بازپرس 
تصریح شده که شــبانه هم می توانید بازداشت را انجام دهید؛ 

هرچند ما هنوز حکم را ندیده ایم. این وکیل پایه یک دادگستری 
گفت: در ماده  ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که 
جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز صورت بگیرد 
یعنی جلب متهم در شب استثنا است و قاعده این است که باید 
متهم را در روز جلب کنند و در ادامه قانون نیز آمده که در همان 
روز اگر تعطیل باشد قاضی کشیک باید تعیین تکلیف شود. قانون 

در خصوص موارد ضروری می گوید با توجه به اهمیت جرم که 
ما نمی دانیم جرم ایشان تا چه حد مهم بوده که ضرورت داشته 

ایشان را در شب بازداشت کنند.
حسین آبادی در پاسخ به این سوال که برخی عناوین اتهامی 
در فضای مجازی برای آقای تاجزاده مطرح می شود، آیا ایشان 
تفهیم اتهام شده است یا شما از اتهام ایشان مطلع هستید، گفت: 
بنده اطالعی از عناوین اتهامی ندارم. با همســر ایشان تماس 
گرفتند که دارو و نسخه ایشان را همراه خود ببرد اما در پاسخ به 
این پرسش که آیا وکیل آقای تاجزاده می تواند حضور داشته باشد 
گفته بودند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست و به ایشان 
هم اتهام را نگفته بودند و حتی اجازه تماس تلفنی هم ندادند. یکی 
از قواعد این است و در آیین نامه زندان ها هم آمده که امکان تماس 
متهم باید فراهم شــود. آنچه که در فضای مجازی آمده را بنده 
نمی توانم به عنوان وکیل تائید کنم چرا که ما پرونده را ندیده ایم.

وکیلمصطفیتاجزاده:

می گویند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست

خبر

نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در مجلس شورای 
اسالمی در نطق میان دستور مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که تنگدستی و فقر جامعه تقصیر فرمانروایان است و و فقر مردم را 

باید همان گناه فرمانروایان دانست.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، ادامه 
داد: طبق گفتــه مقام معظــم رهبری اگر 
سرزمینی را فقیر نگه داشتید و فقیر کردید آن 
سرزمین ویران خواهد شد و بی تردید مردم 
تنگدست می شوند. این تقصیر فرمانروایان 
است. فقر مردم همان گناه، فرمانروایان است 

و آنها هستند که موجب فقرمردم می شوند.
وی اظهار داشت: شما به دولت، مجلس، 

ادارات و ســازمان ها  توجه کنید همه از یک جناح و یک دسته 
هستند و تقوا برتر است به عنوان مثال تقوا به این معنا که کسی 

خطا عمل نمی کند و افرادی را در کشور مدیر کردند که با توجه 
به خطاها می گویند مدیریت مقصر است، یک مدیر نیازمند علم 
،تجربه و  توان  است،کدام مدیر این توانایی ها را دارد که این شرایط 
را درست کنند.  افرادی باید مدیریت کنند که 

الفبای مدیریت را بدانند.
پزشکیان  با اشــاره به تحقیق و تفحص 
در خصوص ســتاد احیای دریاچــه ارومیه 
در آذربایجان  تصریح کــرد: دولت دوازدهم  
سدســازی  در دریاچه ارومیه کرده اســت و 
حدود ۳۷ کیلومتر تونل ایجاد کرده و برای ۵۰ 
متر ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب در پشت سدها  
آب وجود دارد و تمام این کارها در دولت جدید 
نگه داشته شده و حرکتی نمی کنند ، هیچ بودجه ای بر ای دریاچه 

ارومیه در نظر نگرفتند.

نماینده پیشین مجلس با انتقاد از تیم مذاکره کننده کشورمان 
تاکید کرد که مذاکرات تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و تنها 

مذاکره برای مذاکره بوده است.
محمود صادقی در گفت وگو با ایلنا ادامه 
داد: از طرفی آقای رئیسی در انتخابات گفتند 
ما تعامل با دنیا را در دستور کار داریم و به دنبال 
حل مسئله برجام هســتیم. در حالی که در 
زمانی که این ها آمدند ۳ الی ۴ ماه مذاکرات 
را معطل گذاشتند و بعد با همان روند و تیمی 
که در دولت احمدی نژاد بــود؛ مذاکرات را 
ادامه دادند که تا امروز هم هیچ دســتاوری 

نداشته است.
وی تاکید کــرد: امروز ۷ الــی ۸ ماه از مذاکرات گذشــته 
اســت و همین طور مذاکره بــرای مذاکره انجام می شــود. به 

 قول آقای والیتی که به آقای جلیلــی می گفتند؛ مذاکره جای 
فلسفه بافی نیست.

صادقی عنوان کرد:  بعضی از آقایان که در گذشته مخالفت 
آشکاری با برجام داشتند؛ امروز در تیم مذاکره 
حضور دارند. در این قسمت هم مشخص است 
که برنامه ندارند. آقای رئیســی می گفت ما 
برجام را احیا می کنیم اما امروز یک سردرگمی 

در حوزه سیاست خارجی مشاهده می شود.
این نماینده پیشــین مجلس شــورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: در مجموع فکر 
می کنم با توجه به حضور کم ســابقه شرکت 
در انتخابات این دوره، به نظرم دولت خودش 
را بی نیاز از پاســخگویی می داند و به طرز آشــکاری برخی از 

عملکردهایش برخالف وعده های داده شده در انتخابات است.

پزشکیان:

فقر مردم گناه فرمانروایان است
محمودصادقی:

مذاکرات تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است


