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ابراهیم رئیسی در حالی راهی مسکو 
برای دیدار با همتای روس شد که یک روز 
قبل از آن بحث ها بر سر چند و چون رابطه 
با روســیه و تردید در صداقت روس ها با 
ایران باال گرفت. اهمیت این ســفر برای 
ابراهیم رئیسی در حدی بود که پیش از 
سفر او وزرای خارجه و برخی مسئوالن 
عرصه دیپلماسی در چهل سال گذشته 
را فراخواند و درباره این ســفر مشورت 
کرد؛ هرچنــد درباره چنــد و چون این 
جلسه و سخنان رد و بدل شده جزییاتی 
منتشر نشد؛ اما علی اکبر والیتی یکی از 
حاضران در جلسه درباره دیدار اخیر خود 
به همراه ســعید جلیلی، علی الریجانی 
و کمال خرازی، بــا رئیس جمهور گفته 
است: کلیات معلوم اســت که موضوع، 
سفر جناب رئیس جمهور به روسیه بود. 
طبیعی است که ایشان در آغاز این سفر 
مهم مشورت کنند. اما این تنها دلیل بر 
اهمیت سفر  رئیســی به روسیه نیست؛ 
انتشاراخباری مبنی بر احتمال تمدید 
قرارداد 20 ساله با روسیه بالفاصله بعد از 
سفر امیر عبدالهیان به چین و آغاز اجرای 
سند 25 ساله با چینی ها نگاه ها را متوجه 
اولویت اصولگرایان در سیاست خارجی و 
تمایل به شرق در مقابل غرب کرده است. 
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت 
خارجه ایران پیش از ایــن گفته بود که 
قرارداد 20 ســاله با روسیه شبیه سند 
راهبردی 25 ساله ایران با چین خواهد 
بود. او در این ارتباط از محور شرق ایران، 

روسیه و چین سخن گفته بود.
کدام روسیه؟

از ســوی دیگــر در افــکار عمومی 
بی اعتمادی زیادی نســبت به روسیه و 
تزارها و آنچه در تاریخ این سرزمین رفته 
از جمله قرارداد ترکمنچای وجود دارد. 
از همین رو کاظم جاللی، سفر ایران در 
روســیه می گوید:  معتقدم که ماشین 

عملیات روانی و تبلیغاتی انگلیسی ها و 
امریکایی ها می خواهند با نشر روزافزون 
ســیمای روس شــرور، نفرت از روسیه 
و تبلیــغ اینکه روس ها بــد و خطرناک 
هســتند و غیرقابل اعتمــاد و غیر قابل 
پیش بینی هســتند و هیچ فرقی بین 
روسیه تزاری، شــوروی کمونیستی و 
روسیه نوین پسافروپاشی وجود ندارد، 
نگاه و حس افکار عمومی در ایران را علیه 
تحکیم روابط ایران با روسیه نوین تحریک 
و حساس نمایند تا بتوانند از هم افزایی 
قدرت نوظهور ایران با قدرت بین المللی 
در حال احیای روسیه نوین جلوگیری 

نمایند.
جاللی گفته استروسیه نوین را باید 
شناخت. ما باید در ذهن خودمان ۴ نوع 
روســیه را تفکیک کنیم. یک روسیه؛ 
روسیه تزاری بود که خاطرات تلخی از آن 
داریم. دومین روسیه، روسیه دوران اتحاد 
جماهیر شوروی است که به لحاظ مبانی با 
آنها دچار اختالف بودیم. دوره سوم دورانی 

است که روسیه با یک نوع شوق فزاینده و 
ذوق زدگی به سمت غرب پیش می رفت 
که این دوره نیز برای روسیه بسیار عجیب 
اســت.دوره چهارم دوران روسیه نوین 

است که ما باید آن را خوب بشناسیم.
واقعیت اما آن است که به نظر می رسد 
اصولگرایان ناامید از برجام حتی درصورت 
توافق احتمالی روابط خود با چین و روسیه 
را گسترش می دهند تا در مقابل غرب برای 
خود حامیانی قدر و متعهدانی قابل اتکا 
ایجاد کرده باشــند؛ اما در واقعیت بحث 
بر سر این است که آیا چین و روسیه بجز 
منافع خود در برهه های مختلف حافظ 

منافع جمهوری اسالمی بوده اند یا خیر!
احمد زید آبــادی، روزنامــه نگار و 
تحلیلگر دیپلماسی معتقد است: برخی 
محافل طیِف اصولگرا ضمن اســتقبال 
مشــتاقانه از توســعه روابط جمهوری 
اسالمی با روســیه و چین، انگیزه خود 
را از این حرکت، بی نیاز شــدن از احیای 
توافقنامه برجام و پرهیز از مذاکره بر سِر 

موضوعات منطقه ای می دانند. این، اما 
در حالی است که روسیه و چین نه فقط 
بر لزوم احیای برجام اصرار می ورزند بلکه 
خواهان مذاکره بین ایران و کشور های 
منطقه به منظور کاهش تشنج بین آن ها 
هستند.در همین باره، سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه، در کنفرانس خبری 
اخیر خود، ضمن فراخواندن جمهوری 
اسالمی به واقع بینی در موضوع برجام، 
از نگرانی مربوط به مســائل موشکی و 
منطقه ای ســخن به میان آورد و تاکید 
کرد که این نوع نگرانی ها بهتر اســت در 
نشست های امنیتی از جمله کنفرانس 
امنیتی خلیج فارس بررسی شوند. روس ها 
از چند سال پیش ابتکار عملی را مطرح 
کرده اند که طبق آن، کشور های خاورمیانه 
از طریق نشســت های امنیتــی باید به 

بی ثباتی در این منطقه پایان دهند.
به گفته زید آبادی در حقیقت، امریکا و 
کشور های اروپایی در آغاز مذاکرات وین، 
خواستار گنجاندن موضوعات منطقه ای 
در توافق جدید مربوط به احیای برجام 
بودند، اما روسیه و احتماال چین آن ها را 
متقاعد کرده اند که به جای اصرار در این 
مورد، بهتر است برجام به صورت سابق 
خود احیا شود، اما متعاقب آن، کنفرانسی 

امنیتی برای مذاکره در مورد مناقشات 
امنیتی بین کشور های منطقه شکل گیرد.
این تحلیل شاید به واقعیت نزدیک تر باشد 
از آن جهت که وزیر خارجه چین، وانگ یی 
در دیدار با امیرعبداللهیان ضمن حمایت 
دوباره از مذاکرات احیای برجام، با اشاره 
به ابراز نگرانی برخی کشور های منطقه 
از تهدید های ایران حمایت کشــورش 
را از ایجاد ســازوکاری برای گفت وگوی 
منطقه ای در باره مســائل امنیتی اعالم 

کرده است.
طرح قرارداد 20 ساله در ابهام

اما لوان جاگاریان، ســفیر روسیه در 
ایران در آستانه ســفر رئیسی به روسیه 
در پاسخ به این تحلیل که طی سال های 
اخیر برخی کارشناسان بر این باور بوده 
اند که مناسبات تهران و روسیه متاثر از 
تحریم های آمریکاست و اعتقاد دارند در 
صورت تحریم روابط ایران و روسیه کاهش 
می یابد، ضمن رد این موضع گفته است که 
دو کشور روابط خود را فارغ از خواست و 
عالقه طرف های ثالث پیگیری می کنند 
و ادعای کاهش مناسبات ایران و روسیه 

در اثر تحریم افسانه است.
پس از گذشــت پنج ســال از سفر 
رئیس جمهور پیشــین ایران به مسکو، 
ابراهیم  رئیسی امروز به دعوت پوتین راهی 
مسکو شد. برخی مهمترین دستور کار 
این سفر را امضای توافقنامه راهبردی 20 
ساله با روسیه دانسته اند، اما این موضوع 

بصورت رسمی تایید نشده است.
محمود عبــاس زاده مشــکینی، 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجــی مجلس شــورای 
اســالمی از دســتورکار نبودن امضای 
سند راهبردی 20 ســاله ایران و روسیه 
در سفر رئیس جمهور به مسکو خبر داده 
و گفته است: این سند به دلیل بررسی های 
بیشــتر و انجام توافقات ابتدایی هنوز به 
مرحله نهایی برای امضای سران دو کشور 
نرسیده اســت؛ از این رو سند 20 ساله 

ایران و روســیه هنوز در مرحله ابتدایی 
قرار دارد و به این ســفر رئیس جمهور به 
روسیه نخواهد رسید .کاظم جاللی، سفیر 
ایران در مسکو شــهریور ماه اعالم کرده 
بود که قرارداد معمول 10 ساله اکنون با 
یک قرارداد 20 ساله با روسیه که شامل 
همکاری های سیاسی، امنیتی، نظامی، 
دفاعی و اقتصادی است،جایگزین شده 
است. به گزارش بورس نیوزیکی از عناصر 
کلیدی توافقنامه 20 ســاله جدید بین 
ایران و روسیه و دو توافقنامه 10 ساله قبلی 
این است که روســیه عمالً بر اینکه گاز 
ایران در کجا و به چه قیمتی فروخته شود، 
کنترل دارد. وزیر امورخارجه روسیه اما 
درباره محورهای دیدار روسای جمهور دو 
کشور گفته است: ایران و روسیه طرح های 
مشترک زیادی دارند، دو کشور بر روی این 
طرح ها کار می کنند و اقدامات کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و 
روسیه نیز در این مورد جریان دارد .بدون 
شک در بین مسائل بین المللی موضوعاتی 
همچون برجام و امنیت خلیج فارس در 
دیدار سران ایران و روسیه مطرح خواهد 
شد. گرچه به نظر می رسد اصولگرایان و 

دولت مستقر همه تخم مرغ های خود را 
فعال در سبد چین و روسیه گذاشته اند و در 
عرصه سیاست خارجی روی آنها حساب 
ویژه باز کرده اند، اما باید منتظر ماند و دید 
خروجی این مذاکرات و نقشی که این دو 
کشور در احیای برجام ایفا می کنند چقدر 
در راستای تصورات جناح سیاسی حاکم 
در ایران اســت و یا آنطور که زیدآبادی 
معتقد است  نزدیکی جمهوری اسالمی 
به چین و روسیه، نیاز به احیای برجام و 
مذاکرات منطقه ای را به خالف نظر این 
دسته از اصولگرایان، مرتفع نمی کند بلکه 

مسیر آن را هموار می سازد.

رئیسی امروز عازم روسیه است

نگرانی ها از هزینه - فایده یک سفر

گفتوگو

رئیس کارگروه اجتماعات قانونی کمیســیون امور داخلی 
کشور و شوراها آخرین وضعیت رسیدگی به طرح »ساماندهی 

تجمعات« و بخشی از جزئیات آن را تشریح کرد.
 احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس و مســئول 
کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت طرح »ساماندهی 
تجمعات« در این کمیسیون، گفت: این طرح در ماه گذشته به 
من ارجاع شد، یک کار ناقصی از دوره قبل مانده بود و یک رفت و 
برگشتی را این طرح تجربه کرده است و اآلن دارد مرحله بررسی 
در کارگروه را طی می کند. به نظرم 2-۳ جلسه در کارگروه بررسی 
آن زمان خواهد برد و بعدازآن به کمیسیون می آید و پس ازآن به 

صحن مجلس خواهد آمد.
وی ادامه داد: هیئت وزیران در دوره آقای روحانی آیین نامه ای 
تصویب کرد و در آن نقاطی را برای تجمع مردم تعیین کرد که این 
اتفاق با اهداف سیاسی رخ داده بود؛ البته دیوان عدالت اداری این 

مصوبه را به واسطه اینکه اساس آن برگرفتن اجازه بود، نقض کرد، 
چراکه این برخالف اصل 2۷ قانون اساسی است.

علیرضابیگی در خصوص چاره اندیشی در این زمینه در طرح 
مذکور، ابراز داشت: در این طرح بنای ما بر این است که تجمعات 
توسط برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون 
احزاب یا تشکل های صنفی و کارگری بتوانند با اطالع بخشدار یا 
فرماندار نه با کسب اجازه، نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. 
مطلع هستید که به واسطه فقدان قانون در این خصوص نه مردم 
حقوق و تکالیف خود را می دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان 
نســبت فضای عمل خودآگاهی دارند به این علت که یک متن 
مدونی در این خصوص وجــود ندارد و نه محاکــم و دادگاه ها 
قواعدی دارند کــه بر مبنای آن متخلفان را مجــازات کنند. با 
تصویب این قانون این خأل ۴0 ساله از زمان تدوین قانون اساسی 

برطرف می شود.
وی در ادامه بیان کرد: اآلن آمار تجمعاتی که در کشــور چه 

در سال گذشته و در ســال جاری برگزارشده آمار قابل توجهی 
است، که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی 
و کارگری بوده است و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره 
شده است. مشکالتی هم در جریان آن ها پیش آمده، مثالً شما در 
تجمع اصفهان می بینید که مشکالت جدی پیش آمده، با وجود 
صبر و بردباری که در ابتدا هم مردم و هم دستگاه حکومتی از خود 
نشان داده، اما بعدازآن به خشونت تبدیل شد. ما تالشمان این 
است که هم این قانون هرچه زودتر به نتیجه و به تصویب برسد؛ 

هم حقوق مردم ادا شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در رابطه با ضمانت 
اجرایی این طرح، خاطرنشــان کرد: قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران اعتراض مردم را به رسمیت شناخته است و اصل 
2۷ می گوید تجمعات آزاد است مگر اینکه مخل اسالم و مسلحانه 
باشد، یعنی قانون اساسی تنها همین دو قید را گذاشته است. ما در 
تدوین این طرح تالش کردیم به این مسئله توجه کنیم که ممکن 
است دستگاه دولتی بنا به نگرش و با معیارهای خودش مانع از 
برگزاری اجتماعات شود، این ربطی به مسئله مجوز و استجازه 
ندارد؛ مثاًل دســتگاه بگوید که این تجمع با اســالم در تعارض 
است یا بیم اخالل و مسلحانه بودن می رود. ما برای این هم یک 
فرجام خواهی را منظور کردیم که متقاضی برگزاری یک تجمع 
می تواند مراجعه کرده و طرح دعوا کند و بعد فرماندار یا بخشدار 
که با برگزاری تجمع مخالفت کرده باید پاسخگو باشد و دالیل و 
مستندات خود را ارائه کند و هر چه که آن هیئت به نتیجه رسید، 
هم برگزارکننده تجمع و هم مقام اجرایی، ملزم به تمکین و تبعیت 
از آن هستند. این جزو ضمانت هایی اســت که برای استیفای 

حقوق مردم داریم منظور می کنیم.
وی گفت: قانون اساســی ما ابعاد بسیار مترقی دارد و بسیار 
با نگاه روشن به موضوعات نگریسته است که بعضی از ابعاد آن 
مانند این اصل 2۷ طی ســال های بعد از تصویب قانون مغفول 

مانده است.

آخرین وضعیت طرح »ساماندهی تجمعات« از زبان عضو کمیسیون داخلی مجلس
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کاظم جاللی: ماشین 
عملیات روانی و تبلیغاتی 
انگلیسی ها و امریکایی ها 

می خواهند با نشر روزافزون 
سیمای روس شرور، نفرت 

از روسیه و تبلیغ اینکه 
روس ها بد و خطرناک 

هستند، نگاه و حس افکار 
عمومی را در ایران علیه 

تحکیم روابط ایران با 
روسیه نوین تحریک و 

حساس نمایند

به نظر می رسد اصولگرایان 
و دولت مستقر فعال همه 

تخم مرغ های خود را 
در سبد چین و روسیه 
گذاشته اند و در عرصه 

سیاست خارجی روی آنها 
حساب ویژه باز کرده اند.

مدیرعامل بنیاد باران گفت: جلســات ســیدمحمد 
خاتمی با سید حسن خمینی ناطق نوری و حسن روحانی 
تشکیالتی نیســت ... هیچ جلسه تشکیالتی که بخواهند 
راجع به انتخابات آینده یا بحث های این چنینی بین آقایان 

صورت بگیرد، مطلقاً صحت ندارد
به گزارش خبر سراسری جواد امام، از فعاالن 
سیاســی اصالح طلب نزدیک به سید محمد 
خاتمی، فزود: »البته جلسات آقای خاتمی با 
این افراد تشکیالتی نیســت، شاید دیدارها و 
دیدوبازدیدهایی داشته باشند، ولی هیچ جلسه 
تشکیالتی که بخواهند راجع به انتخابات آینده 
یا بحث های این چنینی بیــن آقایان صورت 

بگیرد، مطلقاً صحــت نــدارد.«وی در ادامه جنس دیدار 
خاتمی با روحانی و ناطق نوری را متفاوت دانست و توضیح 
داد: »دیدارها یا جلسات آقای خاتمی با آقای ناطق نوری و 
آقای روحانی چه ارتباطی می تواند باهم داشته باشند؟ مگر 

آقای ناطق نوری جریان اصالحات را نمایندگی می کند؟ از 
نظر ما، ایشان یک اصولگرای باسابقه و اعتدالی است. یکی از 
سرمایه های کشور است که در دوران مختلف حضورداشته 

و مورداحترام است.«
او ادامه داد: »جریان اصالحات یک جریان مســتقل از 
جریان های سیاسی و مردم نیست ولی بحثی 
که می گویند فعالیت ایــن جریان کمیت و 
کیفیتش پاییــن آمده، اگر چنین باشــد به 
جهت اعمال محدودیت هایی است که برای 
جامعه خصوصاً اصالح طلبان ایجاد کرده اند. 
تریبون هــای رســمی کــه از اصالح طلبان 
گرفته شــده، افراد شــاخصی که در جریان 
اصالحات بودند اکثراً توسط شورای نگهبان فرصت ورود به 
عرصه های انتخابات پیدا نکردند. به همین جهت رفته رفته 
اصالح طلبان از دســتگاه های اجرایی و قانون گذاری کنار 

گذاشته شدند.

فیاض زاهد گفت: تفاوت  این سوپر انقالبی ها با انقالبی های 
اصیل ابتدای انقالب در همین است. آنها هر چه بودند- درست 
یا غلط- خودشان بودند. به پرنسیب های خود اعتقاد داشتند. 
این ها اما کاریکاتورهایی از انقالبی های اصیل هســتند.به 
گزارش نامه نیوز فیاض زاهد، روزنامه نگار و تحلیلگر با اشاره 

به دعوت تعدادی بالگر به وزارت ورزش و جوانان 
دولت اصولگرا، در مورد توسل جستن اصولگرایان 
به روش هایی از این دست گفت: اصولگرایی خود 
را هیچ وقت نیازمند به توجیه گری یا آماده سازی 
ذهنی مخاطب نمی دیده  و با تکیه بر این رانت ها 
در مســابقات یک طرفه شــرکت کرده است. 
زاهد اضافه کرد: »نهادها، مراجع، ســازمان ها، 

انجمن ها یا هر گروه و طبقه ای از روزنامه نگاران، نویسندگان، 
سیاستمداران مستقل تا اصحاب نهادهای مدنی و اجتماعی 
که برای افکار عمومی دارای اهمیت اســت، اصولگرایان را 
موردپذیرش قرار نمی دهند. پس آن ها مجبور می شوند به 

سمت الیه های زرد بروند و جریانات فیک و غیر اصیلی که در 
نظام سیاسی کشورهایی شبیه به ما حتی حمایت می شوند 
را موردحمایت قرار دهند. از داستان اراذل واوباش که حتماً 
می دانید تا هنرپیشه سازی و کارگردان و فعال سیاسی سازی 
که درواقع کاریکاتور جریان اصلی هســتند.«این تحلیلگر 
بیان کــرد: »ترکیبی از رانت خــواری، فقدان 
اعتمادبه نفس و عدم مقبولیت از سوی نهادهای 
اصیل و عمیــق و مرجع اجتماعــی آن ها را به 
سمت چهره های کمیک و فیک و جعلی سوق 
می دهد. آن ها فکر می کنند با رأی اعتماد گرفتن 
از این گروه مشکل فقدان پایگاه اجتماعی شان 
حل می شود. برادران و خواهران سوپر انقالبی 
رویکردشــان به این حوزه ها سیاسی اســت و نه عقیدتی. 
باور ندارم گزاره هایی که در مورد شــعارهای انقالبی مطرح 
می کنند،  حقیقت داشته  واصلی باشد چون امکان ندارد شما 

مؤمن باشید و دست به چنین انتخاب ها و رفتارهایی بزنید.«

جواد امام:

جلسات خاتمی با روحانی، ناطق نوری و حسن خمینی 
تشکیالتی نیست

فیاض زاهد:

  اصولگرایان به سمت چهره های
 کمیک، فیک و جعلی رفته اند

اعظم ویسمه

توافق موقت در راه است؟
آن طور که برخی رســانه ها اطــالع داده اند 
توافق موقت ایران نزدیک است. به گزارش کانال 
تلگرامی عصرمــا آنچه طی این توافق به دســت 
می آید آزاد شــدن دارایی ها در کره جنوبی، لغو 
برخی تحریم های نفتی، آزادســازی بخشــی از 
تجارت ایران و فرمولی بــرای تعامل بانکی ایران 
و دنیا است که البته هنوز نهایی نشده است ضمن 
آن که ایران متعهد می شود فعالیت های هسته ای 
کشــور فریز شــود، غنی ســازی 60 درصدی و 
ساخت سانترفیوژها متوقف شــود و با آژانس نیز 
همکار ی های بیشتری صورت بگیرد. این توافق 
موقت تا پایان آن یعنی 202۳ به صورت دوره ای 
تمدید می شود و طرفین مذاکراتی را برای توافق 

جامع تری شروع می کنند.
    

یمن با موشک های ایرانی 
امارات را هدف قرار داد

سخنگوی نیروهای مســلح یمن اعالم کرد: 
موشــک هایی که در جریان عملیــات طوفان 
یمن علیه مواضع امارات به کار گرفته شد از نوع 
موشــک های بالدار قدس 2 و بالستیک ذوالفقار 

بود. 
به گزارش برنا ســرتیپ  یحیی سریع دیروز در 
توئیتی با ذکر این نکته اعالم کرد که عالوه بر اهداف 
یاد شده، ارتش و رزمندگان یمن تعدادی از اهداف 
حســاس و مهم امارات را نیز با پهپاد صماد ۳ مورد 

هدف قرار دادند.
     

 نامه دبیر کل حزب اتحاد ملت
 به رئیسی

دبیرکل حزب اتحــاد ملت ایران اســالمی 
در اولین نامــه  خود خطاب به ابراهیم رئیســی 
با برشــمردن برخی موارد که آن هــا را بحران 
اساســی در ورزش ایران می خواند، خواســتار 
ورود رئیس جمهور به این حوزه و اتخاذ تصمیم 

از سوی وی شد.
 به گزارش ایسنا، آذر منصوری در این نامه به 
زعم خود از باشگاه داری دولتی و به تبع آن حذف 
استقالل و پرســپولیس از لیگ قهرمانان آسیا، 
عدم حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر 
مسابقات ورزشــی و عدم رویارویی ورزشکاران 
ایرانی بــا نماینــدگان رژیم صهیونیســتی به 
عنوان سه بحران اساســی ورزش ایران یادکرده 
و آورده است: دست فرمان ورزش کشور را تغییر 
ندهید، شاید به زودی در بخشی هایی از ورزش 
کشور شاهد محرومیت، انســداد و بحران های 
مهارنشدنی باشــیم که آثار و تبعات اجتماعی و 

اقتصادی فروانی دارد.
    

 دیدار سردار قاآنی
 با مقتدی صدر

منابع عراقی اعالم کردند که سردار قاآنی و 
مقتدی صدر دیدار و گفت وگو کردند.

 به گزارش ایسنا به نقل از بغداد الیوم، سردار 
قاآنی، فرمانده نیرو قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ایران که در عراق به سر می برد با مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق در منزل وی واقع 

در منطقه حنانه دیدار و گفت وگو کرد. 
ســردار قاآنی و مقتدی صــدر در خصوص 
یکپارچه کــردن مواضع احزاب شــیعی عراق 

رایزنی کردند.
    

 رزمایش دریایی مشترک 
ایران، روسیه و چین

ناوگان اقیانوس آرام روسیه اعالم کرد که ایران، 
روســیه و چین رزمایش دریایی مشترک برگزار 

می کنند.
 به گزارش تســنیم پیش از این لوان جاگاریان 
ســفیر روســیه در تهران گفته بود که روســیه، 
ایران و چین اواخــر ســال 2021-اوایل 2022 
رزمایش دریایی مشترک CHIRU در محدوده 

خلیج فارس برگزار خواهند کرد.
    

برگزاری نخستین جلسه دادگاه 
حبیب اوسیوند

اولین جلسه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک 
االحوازیه با نام »حبیب فــرج اهلل چعب« معروف به 
حبیب اوسیوند در شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی به 

ریاست قاضی افشاری برگزار شد. 
به گزارش ایســنا بر اســاس کیفرخواســتی 
که صادرشــده، اتهــام وی »اداره و ســرگروهی 
گروه تروریســتی به نام »حرکه النضــال العربی 
لتحریراالحواز« و طراحــی و اجرای عملیات های 
بمب گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان 
و تخریــب اموال عمومــی به قصد مقابلــه با نظام 

جمهوری اسالمی ایران« است.

رویموجکوتاه


