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حزباهلل میتواند از ایران بنزین وارد کند

سفر سخنگوی وزارت خارجه به عراق

ســعید خطیــبزاده ،ســخنگوی وزارت خارجه که به عراق ســفر کرده
اســت ،با اســتقبال «ســعید الصحاف» ســخنگوی وزارت امور خارجه
عــراق وارد بغداد شــد و با مقامات عراقی دیدار کــرد .خطیبزاده در
نخســتین روز سفر خود به عراق عالوه بر مالقات با «قاسم االعرجی»
دبیر شورای امنیت ملی« ،نوری المالکی» نخستوزیر پیشین« ،شیخ
همــام حمــودی» رئیــس مجلس اعالی اســامی عــراق ،بــا برخی از
علمای اهل ســنت دیدار و در بازدید از مؤسســه استراتژیک التمیز ،در
مؤسســه مطالعاتی النهرین در جمع محققان و اندیشــمندان عراقی
درخصوص آخرین تحوالت منطقهای و روابط ایران و عراق سخنرانی
و به ســؤاالت حاضران پاســخ داد .حمایــت همهجانبه از دولت عراق
و فرایندهــای قانونی و دموکراتیک مطابق خواســت و اراده مردم این
کشــور ،انتخابــات پارلمانی عراق ،زمینه گســترش همــه جانبه روابط
فیمابیــن دو کشــور ،زمینههــای همکاریهــای فرهنگــی و رســانهای
دوجانبــه و همچنیــن تبییــن سیاســت ایــران در قبال این کشــور مبنی
بــر عراقــی قــوی ،آزاد ،آباد ،توســعه یافتــه ،متحد و مســتقل از جمله
محورهای گفتوگوها بود.

ادامه از صفحه اول
روحانــی با بیان اینکه من میخواهم
در برابــر مــردم ایــران تواضــع کنــم
چــرا که نســبت به مــردم بیانصافی
کردنــد ،تصریح کرد :صبر و مقاومت
مــردم را (در مناظــره هــا) نگفتنــد.
ایــن ملت یک تنــه ،یکپارچه و متحد
در برابــر امریــکا و همپیمانان آنان یا
کشــورهایی که بــه ما کمــک نکردند،
موفــق و پیروز شــد .مشــکالت مردم
خیلــی زیــاد بــود امــا در عیــن حــال
نگذاشتیم در این کشور قحطی بیاید
و جنگ شــود .قولــی که به مــردم در
دولــت دوازدهــم دادم ،گفتــم کــه
نمیگذارم جنگ شــود .نمیخواهم
توضیــح دهم کــه اگر دیگــران بودند
چه میشد.
روحانی با بیان اینکه ترامپ وقتی
از برجــام خــارج شــد ،نگذاشــتیم در
هیچ مجمع جهانی موفق شود ،ابراز
داشت :بعضیها میگویند موفقیت
اخالقــی کــه بــه درد نمیخــورد،
اخالق بــرای چه میخواهیم .ما پول
میخواهیــم .ایــن بــود که مــا بعد از
انقالب ،بعد از  ۴۰ســال به این نقطه
رسیدیم که اخالق به درد نمیخورد
و فقــط پول بــه درد میخــورد؟ البته
کــه موفقیــت حقوقــی هم داشــتیم.
چــرا دادگاه الهــه را نمیگوییــد؟
چــرا موفقیــت حقوقــی حقوقدانــان
مــا را نمیگوییــد؟ چــرا موفقیــت
دیپلماتهای مــا را نمیگویید؟ مگر
اینها ایرانی و انقالبی نیســتند؟ فقط
یــک عــده خــاص انقالبــی هســتند و
بقیــه همــه غریبهانــد .از کــدام کــره
آمدنــد؟ رئیسجمهــوری بــا بیــان
اینکــه به شــخص مــن فحــش دادن
عیبــی نــدارد ،یــادآور شــد :امــا ایــن
همه وزیــران ،معاونــان ،مدیرکلها،
استانداران ،فرمانداران ،کادر پزشکی
همه جا تالش کردند.
ëëآقای صداوســیما چرا بحث جنگ
اقتصادی را نگفتی
روحانــی بــا اعتــراض اینکــه ما در

ایــن شــرایط بســیار ســختی کــه ســه
ســال مقاومــت کردیــم چــرا جنــگ
اقتصــادی را نگفتیــد ،عنــوان کــرد:
آقــای صداوســیما که ســؤال طراحی
کــردی ،چــرا در بحــث اقتصــادی،
جنــگ اقتصــادی را نگفتــی؟ بعد از
اینکه ســیل اعتراض آمد ،در مناظره
دوم دو تــا کلمــهای گفتنــد .وی بــا
اشــاره به اینکه تنهــا جنگ اقتصادی
نبــود ،ســیل و زلزلــه ،خشکســالی
بیســابقه در  50ســال اخیــر و کرونــا
هــم بــود ،افــزود :کرونــا مشــکالت
فراوانــی را بــرای مــا درســت کــرد.
الاقــل قدردانی کنیــد از آنهایی که در
بیمارســتانها بــرای ســامتی مردم
جــان دادنــد ،از پرســتاران ،پزشــکان
و مدافعــان ســامت تشــکر کنیــد ،از
آنهایی که شــبانهروز تــاش میکنند
واکسن بســازند و انشاءاهلل به نتیجه
میرســانند تشــکر کنیــد ،از دولــت
نمیخواهد تشکر کنید.
وی ادامــه داد :مــا از همــه اینهــا
میگذریم با همه این حرفها ،فقط
یک کلمه جواب دهید ،ما کشــور را از
قطعنامههای ســازمان ملل و فصل
هفــت خارج کردیم یــا نکردیم؟ این
را بگویید که خارج کردیم؟ بگویید با
برجام موافقید یا مخالفید؟ روحانی
بــا بیــان اینکــه امــروز هــم راه اینکــه
مشــکل کشــور حــل شــود ،بازگشــت
همه به برجام اســت ،یادآور شد :راه
دیگری نداریــم ،اگر راه دیگری دارید
بگوییــد ،بگوییــد مــا نمیخواهیم به
برجام برگردیم ،اگر چنین عقیدهای
داریــد .البتــه همــه میگوینــد کــه بــا
تحریم مخالف هســتند ،چگونه باید
از تحریــم خــارج شــویم؟ چــه کســی
اســت که امریکا را بعد از ترامپ پای
میز مذاکــره آورد؟ صبر و ایســتادگی
مــردم و کار دیپلماتهای ما بود ،آیا
میخواهیــد موفقیتی که در چند دور
مذاکــره در ویــن بهدســت آوردیم ،را
منکر شــوید؟ چــرا ایــن واقعیتها را
برای مردم بیان نمیکنید.

رئیــس شــورای عالــی فضــای
مجــازی با یــادآوری اقدامــات دولت
در هشت سال اخیر خاطرنشان کرد:
اینهایی که در دولت یازدهم رو در رو
و ســینه به ســینه من شــده بودند که
باید این فیلتر شــود ،آن فیلتر شــود،
الحمــدهلل همه میگوینــد ما طرفدار
پهنــای بانــد شــدیم .ایــن کار بزرگی
اســت که انجام گرفته .همــه امروز با
تحریــم مخالــف هســتند و میگویند
بایــد بــه برجــام برگردیــم اصــاً این
برجام خیلی چیز خوبی شد!
وی افــزود :اول کــه میگفتیــم
زنهــا بایــد مدیــر شــوند ،ایــن طرف
و آن طــرف خیلــی ســر و صــدا بــود.
میخواستیم مدیریت زنها را به ۳۰
درصد برســانیم .الحمدهلل به حدود
 ۲۵درصــد رســاندیم ،کار بزرگــی
شــده اســت االن همه موافق هستند.
وی اضافــه کرد :زمانی که خواســتیم
اقوام و اقلیتها را معاون و بخشــدار
کنیــم ،چــه قــدر ســر و صــدا بــود اما
الحمــدهلل امروز همه موافق شــدند.
کارهــای بزرگــی انجــام شــد وقتی به
بطــن مســأله نــگاه کنیــد میبینیــد
تحول بزرگ در کشــور رخ داده است.
بــا وجــود جنگ اقتصــادی بــه کوری
چشم دشمنان رشــد اقتصادی سال
 ۹۹مثبت است.
روحانــی بــا اشــاره بــه اقدامــات
دولــت در روســتاها ،توســعه گاز و
خودکفایی در بنزین و گازوئیل یادآور
شــد :هیچ کــس نگفــت بــرای اولین
بــار در تاریــخ ایــران،آب ،بــرق و گاز
بــرای افــراد کمبضاعــت و کمدرآمد
مجانی شده اســت .چرا نمیگویید و
میترســید؟ همسانسازی و افزایش
حقــوق بازنشســتگان چــرا فرامــوش
شــد؟ اینکه ما  ۵۶میلیون لیتر بنزین
تولیــد میکردیم ،امــروز  ۱۰۷میلیون
لیتــر شــده اســت .اینکــه  ۹۷میلیون
لیتر گازوئیــل ،امروز  ۱۱۳میلیون لیتر
شــده اســت .اینها از یاد رفــت .اینکه
محصــوالت غذایی مــا از  ۹۷میلیون
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رحمانیفضلی :انتخابات با حداکثر رعایت شرایط بهداشتی برگزار خواهد شد
گــروه سیاســی /تبلیغــات انتخاباتــی
نامزدهــای ششــمین دوره انتخابــات
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا از
صبــح امــروز و بــرای مــدت  7روز آغاز
میشــود ،بــا این حــال مراجعــهای به
ساختمان محل استقرار هیأت مرکزی
نظارتبراینانتخاباتنشــانمیدهد
کــه همچنــان خیلــی از داوطلبــان
رد صالحیــت شــده بــرای پیگیــری
شکایاتشــان پشــت در این ساختمان
ایستادهاند؛ افرادی که بعضاً میگویند
با وجود تأیید صالحیتشــان از ســوی
هیــأت عالــی نظــارت اســتان از طرف
هیــأت مرکــزی نظــارت رد صالحیــت
شد هاند.
روز گذشــته مجلــس در جلســهای
غیرعلنی توضیحات ســید حمیدرضا
کاظمی رئیس هیــأت مرکزی نظارت
بــر انتخابــات شــوراها را دربــاره نحوه
بررســی صالحیتها شنید .به گزارش
«ایــران» کاظمــی در نشســت خبــری
دیــروز خــود اعــام کــرد کــه اقــدام
هیأت مرکــزی مبنی بــر رد صالحیت
تأییدشــدگان بر اســاس قانــون انجام
شده و در جلســه غیرعلنی مجلس با
اعضــای هیــأت ،محمدباقــر قالیباف
رئیــس هیــأت بــر قانونــی بــودن آن
صحــه گذاشــته اســت .او بــا اعــام
آمــاری از تعداد داوطلبــان رد یا تأیید
صالحیت شــده ،گفت کــه در بین کل
داوطلبــان شــوراهای شــهر و روســتا
صالحیــت  ۹۵درصد مــورد تأیید قرار
گرفــت و تنهــا  5درصــد از داوطلبــان
ردصالحیــت شــدند .او گفــت :از 47
هــزار و  317داوطلــب شــورای شــهر
کــه تــا مرحلــه آخــر ماندنــد ۶۹۵۳
نفــر پس از رســیدگی مــا ردصالحیت
شــدند .آمــار اعالمــی رئیــس هیــأت
مرکــزی نظارت بــر انتخابات شــوراها
البته مــورد اعتراض برخی نمایندگان
قــرار دارد .از جملــه بــه گــزارش ایرنا،
سیدشــمسالدین حســینی نماینــده
تنکابن ،رامسر و عباسآباد که گفته در
حــوزه انتخابیــهاش در بهترین حالت
 36درصد و در باالترین حد  70درصد

داوطلبان رد صالحیت شدهاند.
علیرغم ایــن اعتراضات کاظمی
در نشســت خبری دیروزش با اســتناد
بهبنــد «ج» مــاده  63قانون انتخابات
شــوراها گفــت :هیأت مرکــزی نظارت
بر انتخابات این حق قانونی را دارد که
صالحیت افــراد را تــا آخرین فرصت
بررســی کنــد و اگر مــدارک مســتندی
بــه مــا برســد ایــن اجــازه را داریــم که
صالحیــت افراد را تأییــد یا رد کنیم .تا
آخر امروز( 19خــرداد) نیز اگر مدارکی
به دست ما برسد که صالحیت افراد را
تأیید کند ما آن را بررسی خواهیم کرد.
کاظمی در ادامه در پاسخ به سؤالی
درباره شهرهایی که پیشتر اعالم شده
بود تعــداد داوطلبان تأیید صالحیت
شدهشــان بــه حــد نصــاب الزم بــرای
برگــزاری انتخابــات رقابتــی نرســیده
اســت ،گفــت :در رســیدگی مقدماتی
 ۲۱شــهر بــه حدنصــاب نرســیده بود.
در رســیدگی هیأت عالی اســتانی این
 ۲۱شهر به هشت شــهر کاهش یافت.
قــرار اســت مجــدداً در هیــأت مرکزی
نظارت بر انتخابات بررسی صالحیت
داوطلبان این شهر صورت گیرد تا اگر
امکان اغماض وجود دارد ،صالحیت
ایــن افــراد در چارچــوب قانــون تأیید
شده و انتخابات برگزار شود.
این عضو کمیســیون شوراها و امور
داخلــی مجلس با بیان اینکه بهدنبال
افزایش کارایی شوراهای شهر هستیم،
افــزود :خوب اســت مردم در بررســی
و انتخــاب کاندیــدای مــورد نظــر در
شــورای شهر و روستا افرادی توانمند و
پاکدست را انتخاب کنند که از سیاسی
بازی بــه دور بوده و هــدف اصلی آنها
خدماترسانی در امور شهری باشد.
ëëوزیر کشــور :امــکان تخلــف و تقلب
وجود ندارد
وزارت کشــور به عنوان نهاد مجری
انتخابــات تمهیداتــی اندیشــیده تــا
انتخابات را بــا حداکثر رعایت شــرایط
بهداشــتی برگــزار کنــد .عبدالرضــا
رحمانی فضلی ،وزیر کشور روز گذشته
و پس از جلسه مشــترک هیأت مرکزی

بــا همان قدرت و روحیه روز اول باید
کار کنید .طرحها را تکمیل کنید.
روحانــی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد
راهمــان را ادامــه دهیــم ،اظهــار
داشــت :برابــر حرفهــای دروغ هــر
وزیــر و ســازمانی بایــد پاســخ دهــد.
حــاال صداوســیما میخواهــد پخش

کنــد یا نکند ،تاریخ ســعه صــدر دارد
و پخــش میکنــد .وی ادامــه داد:
امیــدوارم انتخابــات خوبــی پیــشرو
داشــته باشــیم .مــردم بــه ســامت
پای صنــدوق بیاینــد و دولتی قویتر
از دولــت یازدهــم و دوازدهــم
تشکیل شود.

«رافائل گروسی» ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

امروز ،آغاز تبلیغات رسمی نامزدهای انتخابات شوراها

اجرایی با ســتاد انتخابات کشور گفت:
در بخش کرونــا و بهداشــت انتخابات
هــم تعــداد شــعب و هــم ســاعات
رأیگیــری افزایــش داده شــده و تالش
کردیم شــرایط بهداشــتی رعایت شود
و همه عوامل اجرایی در شــعب تست
پیســیآرمیدهندکهموجبتســری
وشــیوعنشــودوفاصلــهاجتماعینیز
رعایت میشــود .او ابراز امیدواری کرد
که بــا تمهیداتــی که اندیشــیده شــده،
انتخابــات بــا حداکثــر رعایت شــرایط
بهداشتیبرگزارخواهدشد.
رحمانــی فضلــی در پاســخ بــه
نگرانیهایــی کــه دربــاره قطــع بــرق
در روز رأیگیــری مطرح شــده اســت،
گفت :دستگاههای احراز هویت مجهز
بــه باتری هســتند و بهصــورت آفالین
میباشــند و امــکان هک شــدن وجود
نــدارد .همچنیــن بــه وزارت نیــرو و
مخابرات مثل همیشــه اعالم شده که
در آن  ۲۴ســاعت روز رأیگیــری نباید
در هیــچ جــای کشــور قطعــی داشــته
باشیم و آنها هم قول دادند .همچنین
تعرفههــا نیــز  ۱۰درصــد بیــش از نیاز
توزیــع شــده و در این زمینــه کمبودی
نخواهیم داشت.
وی ادامــه داد :بــرای جلوگیــری از
تخلفــات بــا صراحت میگویــم که در
فراینــد رأیگیــری از مرحلــ ه حضــور
مــردم در شــعب تا مرحله شــمارش
نهایی ،از تجربیات ســالهای گذشــته
اســتفاده کردیم و بــه هیچ وجه امکان
تخلف و تقلب وجود ندارد.
وزیــر کشــور دربــاره رونــد حاکم بر
مناظرههــای انتخاباتــی نامزدهــای
ریاســت جمهــوری هم گفــت :برخی
اعضا دربــاره مناظرههــا و برنامههای
تبلیغاتــی نامزدهــا نیــز پیشــنهاداتی
داشــتند کــه مــا پنجشــنبه جلســه
کمیســیون تبلیغات را برگزار خواهیم
کــرد .ظرفیتهــا و امکانــات بــرای
برگــزاری انتخابات خوب مهیاســت تا
شــاهد حضور پرشــور مردم و شــرایط
امــن ،ســالم و قانونی بــرای انتخابات
باشیم.

هیأت وزیران در جلســه روز چهارشــنبه خود با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه
عادی بین جمهوری اســامی ایران و جمهوری عراق موافقت کرد .دولت بهمنظور تســهیل ســفر زائران ایرانی
به عراق بویژه در ایام اربعین حسینی ،برقراری مقررات لغو روادید  ۴۵روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین
دولتهای دو کشــور به شــرط عمل متقابل را به تصویب رســاند .هیأت وزیران همچنین با هدف فرهنگسازی
و ترویــج روشهــای صحیــح برخورد با حیوانــات و تلطیف فضای همزیســتی با آنها و نیز رفــع خألهای قانونی
در حــوزه مقابلــه با حیــوان آزاری و پیشبینی ضمانت اجراهای قانونی پیشــگیرانه و بازدارنده« ،الیحه حمایت
از حیوانات» را به تصویب رســاند .براســاس این الیحه موارد زیر از مصادیق حیوان آزاری محســوب میگردد و
مرتکــب بــه جزای نقدی یــا حبس درجه هفت محکوم میشــود :مثله کردن و تشــریح حیوانــات زنده ،تحمیل
هرگونــه آزار روانــی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشــم حیوانی دیگر و اســتفاده از حیوانات برای انجام
امور علمی ،با وجود شیوهها و ابزارهای جایگزینی که نیاز به حیوانات ندارد.

تــن به  ۱۲۵میلیون تن رســیده ،همه
اینهــا فرامــوش شــد .ایــن عشــق بــه
قدرت چه میکند!
ëëجواب حرفهای دروغ را بدهید
رئیسجمهــوری خطــاب بــه
معاونــان ،وزرا و مســئوالن دســتگاه
اجرایــی گفت :در هفتههــای پیشرو

میتوانیم اقداماتمان را به صورت دوجانبه با ایران ادامه دهیم
دیپلماسی

محمدجواد ظریف درخصوص حق عضویت ایران به دبیرکل ســازمان
ملــل متحــد نام ه نوشــت .وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در نامــهای به
«آنتونیو گوترش» ،دبیرکل ســازمان ملل با بیان اینکه ایران به تعهدات
مالی خود در قبال سازمان ملل متعهد است ،اعالم کرد به محض اینکه
شــرایط تحمیلی برداشــته شــود ،به تالشهای خود برای تســویه ســهم
مالی معوق ادامه میدهیم.
بــه گــزارش ایرنا ،ظریــف در این نامــه تحریمهای شــدید و یکجانبه
بانکــی ایــاالت متحــده امریــکا را دلیــل عــدم پرداخت ســهم ایــران به
سازمان ملل خوانده و تعلیق حق رأی جمهوری اسالمی ایران بهواسطه
این عدم پرداخت را رد کرده اســت .دبیرکل ســازمان ملل هفته گذشته
تهدید کرد که پنج کشــور از جمله ایران در خطر از دســت دادن حق رأی
خود در مجمع عمومی این سازمان هستند .وی تأخیر در پرداخت حق
عضویت ایران در ســازمان ملل مطابق با ماده  ۱۹منشــور ملل متحد را
علت این مسأله عنوان کرده است.
وزیــر امــور خارجــه در نامه خــود تصریح کــرده اســت :همانطور که
شــما و در حقیقت همه دنیا بهخوبی آگاه و مطلع هســتید ،مردم ایران
تحت بیسابقهترین جنگ اقتصادی در واقع «تروریسم اقتصادی» پیرو
تصمیم دولت ترامپ برای خروج یکجانبه امریکا از برجام قرار دارند.
توگوی سازنده ظریف درباره افغانستان و یمن
ëëگف 
وزیــر امور خارجه در گزارشــی توئیتری گفتوگوهایــش با نمایندگان
دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و یمن را مفید خواند و گفت که
ایران به دنبال صلح و ثبات در منطقه است.
محمدجــواد ظریــف دربــاره موضوع کلیــدی ایــن گفتوگوها هم
نوشــت :فرایندهــای صلــح بایســتی در اختیار همــه افغانســتانیها و
یمنیها ،بدون هرگونه تحمیل و فشــار خارجی باشــد .رئیس دســتگاه
دیپلماســی همچنیــن افــزود :مخرج مشــترک مهــم :ایران بــه دنبال
صلــح و ثبــات منطقهای اســت .آماده تســهیل آن (صلــح و ثبات در
منطقه) هستیم.

اخــــــبار

نامه ظریف به گوترش
درباره حق عضویت در سازمان ملل

گویی برخی نامزدها از کره مریخ آمدهاند و هیچ مسئولیتی در کشور نداشتهاند /چه میکند این عشق به قدرت!

مصوبه

رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری از اینکه هــدف اصلی برخی نامــزدان در
مناظرهها ،زدن و تخریب دولت است ،ابراز تأسف کرد و گفت که برخی
از نامزدهــا در مناظرههــا حتــی ظلم ترامــپ و تحریم و فشــارحداکثری
علیه ملت ایران را هم تطهیر میکنند.
بهگــزارش «ایــران» محمود واعظی روز گذشــته در حاشــیه نشســت
هیــأت دولت ،با اشــاره به اینکه نامــزدان به جای ارائه برنامهها ،شــعار
میدهنــد و آرمانهــای خــود را مطــرح میکنند ،افــزود :آقــای روحانی
یک دهم اینان هم وعده و شــعار نداد ،امــا میگویند (روحانی) بدهکار
اســت ،اما  ۴ســال بعد خودشــان چگونه میخواهند جواب این وعدهها
را بدهند؟
واعظــی ،دلیل ایــن رفتار نامــزدان را ایــن واقعیت دانســت که همه
فکرشــان  ۲۸خــرداد و صرفــاً کســب رأی اســت .او همچنیــن شــکایت
مجلس از دولت به قوه قضائیه درباره سند  2030را فاقد مبنا دانست و
بــا تأکید بر اینکه دولت درباره این ســند ،نــه مصوبهای دارد و نه اقدامی
کــرده ،گفــت :این مجلس موضوعــات مختلفی پیدا کــرده که یکی پس
از دیگــری در ایــن زمینهها پرونده قضایی درســت میکنــد ،درحالی که
دولت براساس سخنان رهبر معظم انقالب ،همه دقتها را انجام داده
تا اهداف مورد نظر محقق شود.

دفاعیه روحانی برای تاریخ
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درجلسه هیأت دولت بیان شد

پیشنهاد سید حسن نصراهلل

ســید حســن نصــراهلل ،دبیــرکل حــزباهلل لبنــان در اظهاراتــی با اشــاره
بــه بحــران اخیر ســوخت در لبنــان ،صفهای طوالنــی مــردم لبنان در
جایگاههای سوخت را توهینآمیز دانسته و پیشنهاد کرد حزباهلل لبنان
بــا لیر لبنــان از ایران بنزین وارد کند تا بحران ســوخت در کشــورش حل
شود .به گزارش ایسنا ،نصراهلل که به مناسبت سیامین سالگرد تأسیس
شبکه «المنار» لبنان (وابسته
به حزباهلل لبنان) سخنرانی
میکــرد ،در بخشــی از
اظهارات خــود درباره بحران
اقتصــادی و کمبــود بنزین در
لبنان گفت« :پیشــنهاد ایران
برای ارســال سوخت به لبنان
بــر پایه پــول لبنــان همچنان
پابرجاســت .اگر ببینیم برای
حــل بحــران ســوخت راه
حلــی ندارید ،نمیتوانیم ایــن صحنههای ذلت را تحمل کنیم ،به ایران
میرویم و کشتی کشتی بنزین و گازوییل میخریم و از بندر بیروت برای
مــردم ســوخت وارد میکنیم و دولــت لبنان اگر میتوانــد جلوی تخلیه
بنزین و گازوییل برای ملت لبنان را بگیرد».
ل بحران بنزین در لبنان طی چند روز امکانپذیر
نصــراهلل افزود« :ح 
است از راه نفت ایران؛ اما این گام نیازمند یک تصمیم سیاسی جسورانه
پ بنزینها گرفتار آن
اســت .تمام این خفتهایی که مردم لبنان در پم 
ی گرداندن از امریکا و وارد کردن نفت
هســتند ،هنگام اتخاذ تصمیم رو 
ت پایان میپذیرد».
از ایران با لیره لبنان به سرع 
ســید حســن نصراهلل که پس از یک دوره بیماری در ســخنرانی زنده
تلویزیونــی ظاهــر شــده بــود با حضــور خود بــه هفتههــا شــایعه درباره
وضعیت ســامت جســمانی خود خاتمــه داد .برخی منابع و رســانهها
شــایعه کــرده بودند دبیر کل حــزباهلل لبنان مبتال به کرونا شــده و حال
وخیمــی دارد .دبیرکل حــزباهلل در همین رابطه ضمــن ابراز اطمینان
درباره ســامتی خود گفــت« :به همه دوســتداران اطمینان میدهم که
در سالمت هستم».
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مدیــرکل آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه
تهــران بایــد بــه یــک ســری
ســؤاالت پاســخ دهد ،گفت که
آژانــس میتوانــد اقداماتش را
بــه صــورت دوجانبــه بــا ایران
ادامــه دهد« .رافائل گروســی»
مدیــرکل آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی در گفــت وگــو بــا
شــبکه «الجزیره » درخصوص
همــکاری بــا ایــران گفــت:
«آن پیشــرفتی را کــه بــا ایــران
درخصــوص چنــد موضــوع به
دنبالش بودیم ،نتوانستیم محقق کنیم».
گروســی ادامــه داد« :چیــزی که تــا این لحظه بســیار
مهم اســت این اســت که مــا میتوانیــم اقداماتمان را
بهصــورت دوجانبــه با ایــران ادامــه دهیم» .بــه گزارش
ایرنــا مدیرکل آژانس بینالمللــی انرژی اتمی همچنین
اظهــار داشــت کــه در مرحله آتــی ،آژانــس نیازمند یک
ســری پاسخ به ســؤالهایی اســت که برای تهران مطرح
کرده است .در همین حال کاظم غریب آبادی ،نماینده
ایــران در آژانس هم ضمن تأکیــد مجدد بر ادامه توقف

اجــرای اقدامــات داوطلبانــه از جمله
پروتــکل الحاقــی ،گفــت کــه ایــران
تصمیــم گرفت تا به ضبط و نگهداری
دادههــا برای مدت زمــان حداکثر یک
مــاه ادامــه دهــد .او افــزود :تصمیــم
جدیــد با هدف فراهــم آوردن فرصتی
دیگــر بــرای پیشــرفت و در نهایــت،
جمعبنــدی مذاکرات فنــی دوجانبه با
آژانس بود .ایران ،یک بار دیگر و برای
دومین بار ،دریچــه فرصت جدیدی را
گشــود که باید از آن در ســطح سیاسی
و فنــی اســتفاده شــود .غریــب آبــادی
اضافــه کــرد :از دو مــاه قبــل ،ایــران به
طــور جدی و هدفمند در مذاکرات با مشــارکت کنندگان
در برجــام شــرکت کرد .دور پنجم ایــن گفتوگوها هفته
گذشــته به پایان رسید .با این حال ،مهم است که نتیجه
ایــن تالشها منجر به تأمین ضمانــت کافی جهت لغو
تمامــی تحریمها به روشــی قابل راســتیآزمایی شــود و
مــا بــار دیگر با وضعیت بحرانی ناشــی از خــروج ایاالت
متحــده از توافــق و یــا ســوء اســتفاده از مکانیســمهای
مندرج در برجام و نقض تمام تعهدات آن ،در حالی که
ایران کامالً به مفاد برجام پایبند است ،مواجه نشویم.

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از متوقف شدن اجرای پروتکل الحاقی
اتحادیــه اروپا در بیانیهای از اقدام ایران در معلق کردن
پروتکل الحاقی ابراز نگرانی کرده است.
بــه گــزارش ایرنا کشــورهای اروپایی در ایــن بیانیه که
در جلسه شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
قرائت شــده تصریــح کــرد« :اتحادیه اروپــا در این برهه
حســاس زمانی بــر تعهد راســخ خــود بــرای حمایت از
برجــام تأکیــد میکند و مصمــم به همکاری بــا جامعه
بینالمللــی بــرای حفظ این توافق اســت .برجــام حائز
اهمیــت راهبــردی و یکــی از عناصــر کلیــدی معمــاری
منع اشــاعه جهانی اســت .اتحادیه اروپا از همه کشــورها
میخواهــد از اجــرای ایــن توافــق منطبــق بــا قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت حمایت کنند».
اتحادیه اروپا در این بیانیه به مسائل مربوط با خروج
یکجانبــه امریکا از برجام و احیای تحریمها اشــاره کرده
و گفته رفع تحریم یکی از اجزای ضروری برجام است.
ایران و آژانس اســفندماه ســال گذشــته در پی توقف
اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بــه توافقی برای ارائه
دسترســیهای داوطلبانــه از ســوی ایــران بــه دو مــکان
مشــخص شــده و تســهیل فعالیتهــای راســتی آزمایی

آژانــس دســت یافتنــد .ایــن توافق اخیــراً به مــدت یک
مــاه دیگــر (تا تاریــخ  ۲۴ژوئــن مصادف با ســوم تیرماه)
تمدیــد شــد بــا وجود ایــن کشــورهای اروپایی نســبت به
توقف بازرســیهای آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی
معتــرض شــدهاند .همزمان با برگزاری نشســت آژانس
«میخائیــل اولیانوف» ،نماینده روســیه در ســازمانهای
بینالمللــی هــم بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن بحــث
راســتیآزمایی در ایران در جلسه شــورای حکام آژانس،
وضعیت فعلی را نتیجه سیاست فشار حداکثری امریکا
توصیف کرد.
«اولیانــوف» در توئیتــی بــه مطــرح شــدن بحــث
راســتیآزمایی در ایران در جلســه شــورای حکام اشــاره
کرد و نوشــت :بحــث دربــاره راســتیآزمایی در ایران در
جلســه شــورای حــکام آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی
نشــان داد کــه وضعیت فعلــی ،زمانی که برجــام تقریباً
از حیات به دلیل سیاســت فشار حداکثری امریکا ساقط
شــده ،موضــوع نگرانــی جــدی اســت .وی افــزود :حتی
منتقــدان ســنتی توافق هســتهای حاال بهتــر ارزش آن را
درک میکنند».

