
لولو ساختن از ایران را متوقف کنید
یکی از مقامات صنعاء خطاب به کشورهای متجاوز 
گفت، اینکه از ایران لولو ســاخته شده تا بهانه ای 
برای تجاوز به یمن باشد، باید متوقف شود زیرا این 

حنا دیگر رنگ ندارد.
 »عبدالملک العجری« عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
نجات ملی یمن نزدیکی میان کشورهای منطقه بویژه 
میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تبریک 
گفت.وی در ادامه خطاب به کشورهای عضو ائتالف 
متجاوز گفت، بــه بازی گرفتن یمن و اســتفاده از 
»لولوی ایرانی« به عنوان ابزاری برای نابودی ، نقض 
حاکمیت و نیز مداخله در امور یمن را متوقف کنید؛ 
این چیزها دیگــر فقط مزدورانتان را فریب می دهد.

العجــری تأکید کرد، تعامل با یمــن به عنوان یک 
کشور مســتقل دارای حاکمیت، مسأله ای ریشه ای 
برای امنیت و ثبات همسایگی و منطقه است.ائتالف 
ســعودی و دولت مســتعفی یمن وابسته به همین 
ائتالف بارها ادعاهایی علیه ایران در خصوص مسأله 

یمن مطرح کرده اند.  فارس 

 سفر قریب الوقوع امیرعبدالهیان 
به کویت 

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کویت از سفر 
قریب الوقوع »حســین امیرعبدالهیان« وزیر امور 

خارجه کشورمان به کویت خبر داد.
»محمد ایرانی« در گفت و گوی اختصاصی با روزنامه 
»الرای« کویت با استقبال از  بازگشت نماینده کویت 
در ســطح ســفیر به تهران، انتخــاب »بدر عبداهلل 
المنیخ« به عنوان ســفیر کویــت در تهران را امری 
طبیعی برای تقویت روابط دوجانبه دو کشور به ویژه 
در زمینه مسائل سیاسی دانست.  وی اظهار داشت: 
کویت ســفیر خود را معرفی کرد و ما توافق کردیم. 
ســفیر جدید کویت طی چند روز آینده وارد تهران 
خواهد شد. سفیر ایران در کویت با بیان اینکه افزون 
بر روابط تاریخی دو ملــت، روابط بین وزیران امور 
خارجه ایران و کویت مســتمر و خوب است، گفت: 
انتظار می رود روابط دو کشور در سطح بهتری توسعه 
یابد. ایرانی با تاکید بر اینکه حضور سفیر کویت در 
ایران فرصتی عالی برای توسعه سریع روابط دوجانبه 
در همه زمینه ها و در راستای تامین منافع دو کشور 
اســت، گفت:  انشاءاهلل این آغاز خوبی است.  وی به 
این نکته اشاره کرد که جمهوری اسالمی ایران بیش 
از یک ماه پیش با معرفی »المنیخ« به عنوان سفیر 
کویت در تهران موافقت کرد، گفت که آماده پذیرایی 
از وی برای تسلیم استوارنامه هستیم. سفیر ایران در 
کویت همچنین از ســفر قریب الوقوع »حسین امیر 
عبدالهیان« وزیر امور خارجه ایران به کویت خبر داد 
و افزود: عبداللهیان به زودی به کویت ســفر خواهد 
کــرد تا در مورد روابــط دوجانبه و تحوالت منطقه 

رایزنی کند.  ایرنا

 تصمیم اسالم آباد برای خرید گاز 
از ایران با ارز ملی 

روزنامه اقتصادی »بیزینس ریکوردر« پاکســتان از 
 )LPG(طرح دولت این کشور برای خرید گاز مایع
از جمهوری اســالمی ایران با ارز ملی )روپیه( خبر 
داد و نوشت که این موضوع در جریان نشست آتی 
کمیسیون مشــترک اقتصادی در اسالم آباد مورد 
بحث قرار خواهد گرفت.  بیزینس ریکوردر  به نقل 
از منابع آگاه در وزارت بازرگانی پاکستان افزود که 
دولت درحال تدوین برنامه ای است که براساس آن 
بتواند با پول ملی از ایران گاز ال پی جی وارد کند.  
در این گزارش آمده است: بیست و یکمین نشست 
کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و پاکستان 
اواسط ماه آینده )اوت( به میزبانی اسالم آباد برگزار 
خواهد شــد و موضوع تجــارت گاز با ارز محلی از 
سوی تهران در دســت بررسی است.  این روزنامه 
پاکســتانی افزود: همچنین موضوعــات خط لوله 
انتقال گاز ایران به پاکســتان، پروژه های مشترک 
شــرکت گاز و پاالیشــگاه ملی نفت این کشــور، 
مســائل مربوط بــه طرح های بــرق و همکاری با 
شرکت ایرانی توانیر، ارتقای تجارت تهاتر و مکانیزم 
پرداخت نیز در جریان نشســت آتی مقامات ایران 
و پاکســتان مورد بحث قرار خواهند گرفت.  منابع 
آگاه وزارت بازرگانی بــه بیزینس ریکوردر گفتند: 
تهــران و اســالم آباد بر تعهد خود نســبت به حل 
زودهنگام پــروژه گاز تحت قرارداد خرید و فروش 
گاز )GSPA( تاکیــد و با اتخاذ تدابیر الزم در این 
خصوص موافقت کردند. این روزنامه افزود که اداره 
نفت پاکستان اعالم کرد که دولت اسالم آباد متعهد 
به اجرای پروژه انتقال گاز از ایران است.  ایسنا

ادعاهای تکراری ترامپ 
رییس جمهور سابق آمریکا از سیاست خارجی دولت 

بایدن در قبال برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد.
دونالد ترامپ، در نشستی در تامپیای فلوریدا گفت: 
امروز شــما اگر جراید را بخوانید خواهید دید که 
ایران همه مواد غنی شــده مورد نیاز برای ساخت 
سالح هســته ای را دارد. آن ها می توانند در مدت 
زمان بســیار کوتاهی سالح هسته ای داشته باشند. 
من در مــورد چند ماه یا کمتــر صحبت می کنم. 
تهــران در ریاســت جمهوری بایــدن از هر زمان 
دیگری به ســالح هســته ای نزدیکتر شده است.

وی در ادامه مدعی شــد ایران هســته ای جهان را 
بیشــتر از آنچه دموکرات های چــپ رادیکال برای 
ویران کردن کشــورمان انجام دادند تغییر خواهد 
داد.ترامپ در ادامه هشدار داد: وقتی آن ها )ایران( 
سالح هسته ای داشته باشند، بازی کاماًل متفاوت 
خواهد بود. این یک اتفاق وحشتناک است که برای 
 کشــور ما رخ داده،  ما هرگــز در چنین موقعیتی

قرار نداشته ایم.  صدا و سیما

اخبــــار گزارش

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با بیان این کــه ایران در 
مذاکــرات انعطاف زیادی داشــت، گفت: حتمــا به توافق 
فکر می کنیم و عالقه مندیم توافق در آینده نزدیک شــکل 
بگیرد، ولی قطعا احساســی عمل نخواهیم کرد و حصول 

توافق منوط به تصمیم سیاسی آمریکاست.
 ناصــر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران دیروز  در نشســت هفتگی بــا خبرنگاران 
به ســؤاالت خبرنگاران پاســخ داد.وی در پاسخ به سؤالی 
دربــاره احیای شــتاب زده برجام گفت: سیاســت اصولی 
دولت ســیزدهم مبنی بر این اســت که اقتصاد و معیشت 
مــردم را به روند مذاکرات رفع تحریم گــره نزند. رویکرد 
دیگر هم این اســت کــه ایران به روند مذاکــره به عنوان 
یک انتخاب جدی ملتزم اســت و پایبند است و این مسیر 
را تــا زمان دســتیابی به یک توافق خوب، قــوی و پایدار 
ادامه خواهد داد. به این مســیر ملتزم هستیم. سخنگوی 
دســتگاه دیپلماســی بیان کرد: در همین راستا ایران میز 
مذاکرات را ترک نکرده اســت. روند مذاکرات در وین چند 
مــاه ادامه یافت و گام دیگری از مذاکرات بعد از یک دوره 
وقفه در دوحه انجام شد. فارغ از مواضع رسانه ای که بعضا 
به ویژه مقامات آمریکا درباره روند مذاکرات اتخاذ می کنند 
و فشــارهای روانی و انتظارات و توقعات یکجانبه از ایران 
مطالبه می کنند که ایران ســریعا به تصمیم برسد و زمان 
محدود است، ایران در این زمینه نه احساسی عمل می کند 
و نه شــتاب زده و نه منافع کشــور و ملت را قربانی روند 

شتاب زدگی خواهد کرد. 
وی گفــت: روند گفت وگوها از طریــق کانال های ارتباطی 
ادامه دارد. هم در سطح مذاکره کننده ارشد ایران با انریکه 
مورا تماس ها و تبادل پیام ها هســت و هم در ســطح وزیر 
خارجه با بورل گفت وگو و تبادل پیام هســت. پیشنهادات 
مختلفی تا االن رد و بدل شده و برخی کشورهای دیگر از 
جمله وزرای خارجه کشــورها با نگاه دوستانه و مبتنی بر 
مســاعی جمیله ورود کردند و پیشنهاداتی را برای نزدیک 
کــردن دیدگاه ها به هم مطرح کردند.این دپیلمات ارشــد 
ایرانــی ادامه داد: در منطقه ما وزرای خارجه کشــورهای 
دوست از جمله عمان، قطر و عراق تالش هایی را انجام داده 
و می دهند و کشــورهای دیگر در حوزه اروپا ورود کردند، 

ایتالیا و فرانســه تالش هایی را مبتنی بر حسن نیت برای 
ایجــاد نزدیکی دیدگاه ها را مطرح کردنــد.وی بار دیگر با 
بیان این که در رسیدن به یک توافق جدی هستیم، گفت: 
توافقی خوب، پایــدار و قوی.کنعانی همچنین عنوان کرد: 
ما انعطاف زیادی هم داشــتیم. جمهوری اسالمی ایران تا 
االن ابتکارات سازنده مختلفی را ارائه کرده و معتقدیم اگر 
آمریکا به عنوان طرف اصلــی در تعیین روند مذاکرات به 
اندازه ایران سازنده و با حسن نیت عمل کند و به ابتکارات 
مثبت ایران واکنش مثبت نشــان دهــد، به توافق نزدیک 

هستیم.
به گفته این دیپلمات ارشــد ایرانــی، نزدیک بودن یا دور 
بودن از توافق مرتبط با تصمیم سیاسی دولت آمریکاست.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران حتما به توافق 
فکر می کند و عالقه مند است توافق در آینده نزدیک شکل 
بگیرد، ولی قطعا احساسی عمل نخواهد کرد و منافع ملت 

و کشور را در نظر می گیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به اظهارات اخیر 

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی 
بــر این که  ایران از تعهدات هســته ای فاصله گرفته، بیان 
کرد: جمهوری اسالمی ایران عضو آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و معاهده عدم اشاعه است و در سالیان متمادی و به 
خصوص سالیان اخیر با نگاه تعاملی و سازنده و با این نگاه 
که به ســوءتفاهمات خاتمه دهد اجازه داد بازرسان آژانس 
به دفعات متعدد و متوالی از مراکز مورد نظر بازدید کنند.

کنعانــی ادامه داد: متاســفانه آقای گروســی بارها درباره 
برنامه هسته ای ایران مشخصا در ماه های اخیر یک رویکرد 
غیرحرفه ای و غیرمنصفانه اتخاذ کرده اســت. دیدگاه های 
ایشان کمک کننده و ســازنده نیست. سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی درباره اظهارات فؤاد حسین وزیر خارجه عراق 
درباره مذاکرات ایران و عربستان سعودی خاطرنشان کرد: 
پنج دور مذاکرات ایران با عربســتان و بــا میزبانی دولت 
عراق در بغداد برگزار شــد و خوشــبختانه نتایج خوب و 
دلگرم کننده ای داشــته اســت. بعد از اجالس جده فؤاد 
حســین با امیرعبداللهیان تماس تلفنی داشت و ایشان را 

در جریان برخی مســائل مرتبط بــا اجالس جده قرار داد.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره حکم دادگاه اســتیناف 
بلژیک درباره اسداهلل اسدی دیپلمات بازداشت شده ایران 
در بلژیک نیز اظهار داشت: گفت وگوها و تماس ما با دولت 
بلژیک برقرار اســت و موضع ما همان موضع گذشته است 
و تغییر نکرده اســت. معتقد به بیگناهی دیپلمات ایرانی و 
ضرورت آزادی بی قید و شــرط ایشــان هستیم. تماس ها 
ادامــه دارد. بر ضــرورت آزادی دیپلمــات ایرانی تٔأکید 
داریــم. بر ضرورت رعایت مقررات کنوانســیون ژنو تأکید 
داریــم و امیدواریم در پرتــو گفت وگوها و رویکرد منطقی 
دولت بلژیک شــاهد آزادی این دیپلمات ایران هم باشیم.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری درباره 
روابط با روســیه و ترکیه و همچنین نگاه به شــرق گفت: 
ایران بر مبنای سیاست منطقه گرایی و شرق محور و آسیا 
محور گسترش همه جانبه مناسبات را با کشورهای منطقه 
از جمله مرزی و همسایه مدنظر دارد و در این مسیر عمل 
می کند. تاکید ایران بر سیاســت خارجی متوازن است. به 
ســمت بلوک بندی های جدید حرکت نمی کنیم. تشکیل 

بلوک بندی هایی که ایجاد رقابت کند حرکت نمی کنیم.
وی دربــاره فراخواندن ســفیر ایران در ســوئد و احتمال 
کاهش روابط هم گفت: هیچ برنامه ای برای کاهش ســطح 
روابط با سوئد نداریم. با توجه به حکم صادره که غیراصولی 
و ســازنده بود سفیر را برای پاره ای مشــورت ها به تهران 
فراخواندیــم و هیچ برنامه ای برای کاهش روابط سیاســی 
نداریم. نگاهمان این اســت این مشــکل را در گفت وگوی 
دوجانبه با مقامات سوئد حل کنیم و دیدگاه های خود را به 

صراحت بیان کرده و گفت وگوهای ما ادامه دارد.
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به پرسشــی گفت: 
مواضع ما در خصوص رژیم صهیونیســتی روشــن است از 
زمان شــکل گیری تا االن منبع و منشا اصلی بی ثباتی و 
ناآرامی است. شاهد غفلت و بی توجهی جامعه بین المللی 
نسبت به جنایات این رژیم هستیم. دیدگاه ما در خصوص 
ماهیت این رژیم روشــن است. تالش برای ادغام این رژیم 
در ســاختارهای سیاســی و امنیتی این منطقه یک خطر 
برای منطقه اســت و این رژیم نمی تواند شــریک صلح و 

ثبات در منطقه باشد.
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رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: دوربین های فراپادمانی را تا بازگشت 
طرف مقابل به برجام روشن نمی کنیم.

محمد اسالمی اظهار کرد: خیلی مهم است مردم ایران و مسئوالن حافظه 
تاریخی خود را بروز کنند. 20 سال است که کشورهای غربی به جمهوری 
اســالمی اتهام می زنند که »شما در حال ســاخت بمب اتمی هستید.« و 
هــر روز یک جا را آدرس می دهند.وی ادامــه داد: اگر تاریخ را مرور کنیم 
می بینیم که به طور مرتب ایران را به شــورای امنیت ســازمان ملل ارجاع 
می دادند و علیه ما قطعنامه صادر می کردند. وی با اشاره به اینکه حدود 20 
سال است همه دولت های گذشته با غربی ها مذاکره کرده اند افزود: حاصل 
این مذاکرات سند برجام بود، این در حالی است که غربی ها همان اتهامات 

گذشته را در قالب اسناد ربوده شده و مکان های ادعایی تکرار می کنند.
اســالمی گفت: اســاس پذیرش ایران در برجام این بوده اســت که رفع 
اتهام شــود و اعتمادســازی کند. ایران محدودیت ها را پذیرفته اســت 
که فعالیت های غنی ســازی اورانیوم را محدود کند و ظرفیت و ســرعت 
حرکت خود را کاهش دهد تا این اعتمادسازی به وجود آید اما غربی ها به 
این محدودیت ها پایبند نبودند. جمهوری اســالمی ایران محدودیت های 
تشدیدشــده را بــرای رفع ایــن اتهــام پذیرفته اســت.وی تأکید کرد: 

دوربین های برجامی در مراکز هسته ای ایران برای رفع این اتهامات نصب 
شــد؛ اگر قرار است این اتهامات پابرجا بماند دلیلی ندارد که دوربین های 
برجامی )فراپادمانی( روشــن بماند! این دوربین هــا را آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پلمب کرده است و در تأسیسات نگهداری می شوند. وی بیان 
کرد: در این بین لفاظی هایی هم صورت می گیرد، جمهوری اسالمی ایران 
هیچ گاه در فعالیتهای هســته ای پنهانکاری نداشته است ضمن اینکه در 
غنی ســازی اورانیوم نیز بدون هماهنگی آژانس کاری انجام نشده است.
اســالمی تأکید کرد: همه زیرساخت های صنایع اتمی ایران با هماهنگی 
آژانس و تحت نظارت این ســازمان بوده است. کسی تصور اشتباه نکند، 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی همین اآلن بر اســاس ضوابط پادمانی 
در همه مراکز اتمی ایران مســتقر اســت.وی تصریح کــرد: دوربین های 
فراپادمانی یا به اصطالح برجامی به توافقنامه برجام ربط دارد اگر غربی ها 
به این توافقنامه برگشتند و وقتی اطمینان حاصل کردیم شیطنتی انجام 
نمی دهنــد برای این دوربین ها تصمیم گیــری می کنیم.»موارد ادعایی و 
مکانهای ادعایی در برجام در قالب پی ام دی بسته شده اگر نیت صادقانه 
دارند باید بدانند که موارد بســته شده دوباره باز نمی شود اصل و اساس 

برجام پاسخی بوده به همین موارد ادعایی«

خاموشی دوربین های فراپادمانی تا بازگشت طرف مقابل به برجام 

سخنگوی وزارت امور خارجه

رسیدن به توافق هسته ای منوط به تصمیم سیاسی آمریکاست

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی 

سعید شهلی شهردار شهر قدس

ت دوم
نوب

از طریق مناقصه عمومی و براساس قانون برگزاری  خرید تعداد 70 پرس غذا روزانه جهت پرسنل انتظامات شهرداری قدس را  به  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت 
مناقصات مصوب سال 1383 از طریق عقد قرارداد با رستوران ،کترینگ و تهیه غذاهای حائز صالحیت سطح شهرقدس خریداری نماید. 

1 -برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود 000 /10/000/000 ریال ) ده میلیارد ریال( با احتساب کسور قانونی  و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد. 
2- مدت قرارداد : حدود 6 ماه می باشد.  

3- تضمین شرکت در مناقصه: 500.000.000 ریال ) پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 
- ارائه هر نوع چك اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه، به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد . 

- پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب 0105708327003 نزد بانك ملی بنام شهرداری شهر قدس 
- مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند. 

4 -قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :  مهلت خرید اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1401/05/04 بوده و اسناد و مدارك مناقصه ظرف مهلت مندرج  درسامانه تدارکات دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد. 

5 -مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات :  مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 12.30 ( روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20 و نحوه تحویل اسناد از  طریق بارگذاری 
در سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir  می باشد. 

6 -مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه : دارای مجوز اداره بهداشت و پروانه کسب
8 - پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد . 

9 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
10 -درصورت بروز هرنگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. 

11 -سایر شرایط و لیست غذا در اسناد مناقصه قید گردیده است 
نوبت اول 1401/4/28 ، نوبت دوم 1401/5/4

توانمندی جمهوری اسالمی ایران در پرتاب ماهواره به فضا واکنش صهیونیست ها 
را به همراه داشت.

روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« به توانمندی سپاه در پرتاب ماهواره به فضا 
واکنش نشــان داد و نوشت که اعتماد رو به رشد ایران در فضا در گزارشی قابل 
مشــاهده است که در آن آمده است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی قصد دارد 
نه تنها یک ماهواره بلکه چندین ماهواره را ظرف سال آینده به فضا پرتاب کند.
در مقدمــه این گزارش آمده اســت، ایــران قصد دارد ماهــواره ای دیگر به فضا 
پرتاب کند و ســپاه پاســداران انقالب اســالمی قرار اســت در این پروژه نقش 
 داشــته باشد و این نشــان می دهد که ســپاه به دنبال نقش بیشتر و فرماندهی 

برنامه فضایی است.
طبق این گزارش، ســردار »امیرعلی حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی روز یکشــنبه هفته جاری این برنامه ها را اعالم کرد و 
توانمندی های پهپادی و موشــکی ایران را مورد تقدیر قرار داد و نشــان داد که 
برنامه های مختلف ایــران به یکدیگر ارتباط دارنــد.در این گزارش در خصوص 
برنامه ماهواره ای ایران نوشته است، ماهواره ها برای شناسایی قابل استفاده است 
و ماهواره هــای ایران احتماالً کاربردهای گســترده تری دارند. اســتفاده از انواع 

متفاوتی از ماهواره بر )SLV( بســیار حائز اهمیت است.  این روزنامه صهیونیستی 
ادامه داد، ایران در سال های اخیر ماهواره بر »ذوالجناح« را تولید کرده است و از 
ماهواره بر »سفیر2« در جریان آزمایش سال 20۱۶ استفاده کرد. در ژوئن امسال، 
ایران اعالم کرد که آماده استفاده از موشک ماهواره بر با سوخت جامد ذوالجناح 
اســت و ایران همچنین اعالم کرد که سه محموله تحقیقاتی را در دسامبر سال 

گذشته به فضا پرتاب کرده است.
جروزالم پســت ســپس پیشــرفت ایران در پرتاب ماهواره به فضا را یک تهدید 
توصیــف کرد و  مدعی شــد که این حقیقت که ســپاه از ایــن برنامه به عنوان 
پوششی برای تولید موشــک های بزرگ تر با سوخت های بهتر و راکت های بهتر 
و دیگر فناوری ها اســتفاده می کند، احتماالً تهدید بزرگ این برنامه اســت.این 
گزارش سپس این گونه نوشت که گزارش ها نشان می دهد که سردار حاجی زاده 

که چهره اصلی در برنامه موشکی ایران محسوب می شود گفته است که ایران با 
ماهواره بــر قائم ماهواره های جدیدی را در مدار قرار خواهد داد و این که وی این 
اظهارات را علنی می کند نمایانگر اعتماد ایران اســت.این روزنامه صهیونیســتی 
ســپس اظهارات مقام های ایرانی را منعکس کرد و نوشت که ایران می گوید که 
برتری پهپادی آمریکا را تضعیف کرده است. سردار حاجی زاده در سخنرانی خود 
گفت: »آن ها می گویند که حریم هوایی و قدرت پهپادی و موشــکی یک موضوع 
مهم تری از قدرت هســته ای اســت و آن ها همچنین می دانند که در بخش های 

دفاعی هم همینطور است«.
 در این میان امادر ادامه جوســازی های ضد ایرانی، رژیم موقت صهیونیستی که 
تنها دارنده سالح اتمی در  خاورمیانه است بار دیگر با گزافه گویی خواستار توقف 
برنامه هسته ای ایران شد.وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یکشنبه شب به وقت 
تهران در توییتی مدعی شد: »ایران هسته ای نه تنها تهدیدی برای اسرائیل، بلکه 
برای کل منطقه و جهان است. برنامه هسته ای ایران باید قبل از اینکه دیر شود، 
متوقف شــود.« کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم  موقت صهیونیستی در 
سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور 

متهم کرده اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.تر 3

هراس صهیونیست ها از پیشرفت ایران 
در پرتاب ماهواره 

با گذشت چند روز از برگزاری نشست جده که تقریبا هیچ دستاوردی برای »جو بایدن« 
و کمپین انتخاباتی حزب دموکرات در انتخابات آتی کنگره نداشت، تحلیل های متعددی 
از سوی رسانه های منطقه ای و بین المللی پیرامون این نشست منتشر شده است.یکی از 
مهمترین محورهایی که تقریبا نقطه اشــتراک بیشتر اظهارنظرهای سیاسی و رسانه ای 
در مورد این نشست است عدم همراهی کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای 
شــرکت کننده در نشست  با خواست آمریکا مبنی بر تداوم روند عادی سازی کشورهای 

منطقه با رژیم صهیونیستی و همچنین ایجاد شبکه پدافندی با این رژیم بود.
آمریکا و رژیم صهیونیســتی قصد داشتند با پیشــبرد پروژه »ایران هراسی« کشورهای 
منطقــه را متقاعد کنند کــه باید بر ضد آنچــه آمریکا تهدیدات ایــران نامیده بود به 
اجماع برســند.در پایان این نشست بیانیه مشترکی منتشر شد که بخشی از آن موجب 
شکل گیری ابهاماتی در مورد رویکرد کشــورهای منطقه نسبت به ضرورت عاری سازی 

خاورمیانه از سالح های کشتار جمعی شد.
در بخشــی از بیانیه پایانی نشســت جده آمده است: »رهبران شرکت کننده در نشست 
جده بر حمایت از عاری شــدن منطقه خلیج فارس از تمامی انواع ســالح های کشــتار 
جمعی تاکید کردند!«تاکید بر عاری شــدن »منطقه خلیج فارس« از سالح های کشتار 
جمعــی در حالی اســت که تا پیش از این کشــورهای منطقه همواره بر عاری شــدن 
»خاورمیانه« از سالح های کشتار جمعی اصرار داشتند.این تغییر لحن اگر سهوا رخ نداده 
باشد، در شرایطی رقم خورده که هیچ یک از کشورهای منطقه خلیج فارس دارای سالح 
کشــتار جمعی نیستند و تقلیل رویکرد عاری شدن خاورمیانه از سالح کشتار جمعی به 
منطقه خلیج فارس به نوعی مســتثنی کردن رژیم صهیونیســتی به عنوان تنها دارنده 

سالح کشتار جمعی در خاورمیانه از این قاعده است.
گزارش های رسمی منتشر شده در سال 2022 حاکی است، هزینه های نوسازی زرادخانه 
هســته ای رژیم صهیونیستی در ســال 202۱ بالغ بر ۱.2 میلیارد دالر بوده است.رژیم 
شــرور صهیونیستی که از عضویت در »ان پی تی« سرباز می زند و تاسیسات هسته ای آن 
هیچ وقــت زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی نبوده، به عنوان تنها دارنده ســالح 
کشــتار جمعی در منطقه خاورمیانه باید همواره زیر فشــار کشــورهای منطقه باشد تا 
امکان توســعه اهداف غیر صلح آمیز هسته ای را نداشــته باشد.مواضع کشورهای منطقه 
از جمله جمهوری اســالمی در خصوص ضرورت عاری ســازی غرب آســیا از سالح های 
کشتار جمعی، همواره یکســان بوده و تنها رژیمی که با تولید سالح های کشتار جمعی 
و عدم پذیرش نظارت های بین المللی بر تاسیســات خود عامــل اصلی ایجاد ناامنی در 
منطقه محســوب می شود رژیم صهیونیستی است.بیانیه سوال برانگیز نشست جده برای 
اولیــن بار با محدود کــردن جغرافیایی که از نقطه نظر کشــورهای منطقه باید عاری از 
ســالح های کشــتار جمعی باشد، عالمت ســوال بزرگی را در ذهن همه کشورهایی که 
نگران برنامه های غیر صلح آمیز رژیم صهیونیســتی هستند به وجود آورده که الزم است 
کشــورهای شرکت کننده در نشست با ارائه توضیحات دقیق نسبت به این بند از بیانیه 

شفاف سازی کنند.  نور نیوز

 ابهامات بیانیه پایانی نشست جده
 به شفاف سازی نیاز دارد!


