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اخبار
اتفاقات مرزی با افغانستان یک
سناریوی ناشیانه بود

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی
گفت :آمریکاییها و برخی مقامات افغانس��تانی
دست به یک سناریو ساختگی و ناشیانه زدهاند
تا تهمتهایی را به ای��ران روا دارند .محمدجواد
جمالی نوبندگانی در گفتگو با دانش��جو اظهار
داش��ت :از نظ��ر ای��ران و طبق ش��واهدهای
میدان��ی اتفاقی از جانب ای��ران در مرز ایران و
افغانستان صورت نگرفته است .وی ادامه داد:
در این ایام افغانستان درگیر مسائل داخلی خود
و کشمکشهایی بر س��ر قدرت بوده است و از
سوی دیگر این کش��ور از جانب آمریکا تحت
فشار قرار گرفته شده است تا موضع گیریهایی
علیه ایران داشته باش��ند .آمریکاییها و برخی
از مقامات افغانس��تانی ،دس��ت به یک سناریو
ساختگی و ناش��یانه زدهاند تا تهمتهایی را به
ایران روا دارند .طبق پروتکلهایی که بین ایران
و افغانستان توافق شده بود قرار بود پاسگاههای
مرزی حتی با هزینه ایران در خاک افغانستان
ساخته بشود ولی متاسفانه هیچ اقدامی از سوی
افغانستان مشاهده نشد.
همکاری راهبردی
 20ساله ایران و چین

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل با
بیان اینکه رهبران عالی تهران و پکن همواره
بر گسترش روابط تأکید داشتهاند ،تدوین سند
همکاری جامع دو کشور را حائز اهمیت خواند.
به گزارش تسنیم ،حس��ین امیرعبداللهیان در
دیدا ِر "چانگ هوا" س��فیر چی��ن در تهران از
ارس��ال کمکهای دارویی و تجهیزات پزشکی
چین به ایران برای کمک به مبارزه با ویروس
کرونا تش��کر کرد و مناس��بات ایران و چین را
دوس��تانه و مبتنی بر روابط استراتژیک خواند.
وی ضمن انتقاد از اقدامات خودسرانه و ناقض
حقوق بینالملل آمری��کا ،با بیان اینکه رهبران
عالی تهران و پکن همواره بر گسترش روابط
تأکید داشتهاند ،تدوین سند همکاری جامع دو
کشور را حائز اهمیت خواند .همچنین "چانگ
ه��وا" س��فیر چین در ای��ران نیز ضم��ن ابراز
خرس��ندی از انجام این دی��دار ،گفت :ایران و
چین همواره روابط دوستانه و ارتباط تنگاتنگی
با هم داش��تهاند و امیدواریم این روابط بیش از
گذشته توس��عه پیدا کند .وی با بیان اینکه در
دوران ش��یوع ویروس کرونا مقامات دو کشور
با یکدیگر رایزنی و ارتباط نزدیکی داشتهاند و
این ارتباط دوجانبه راهنمای توسعه و پیشرفت
همکاریهای دو کشور است.
واکنش یک مقام نظامی به
دستورالعمل اخیر ارتش آمریکا
درباره فعالیت دریایی ایران

یک مقام نظامی در خصوص تاثیر دستورالعمل
شب گذشته ارتش آمریکا بر فعالیت واحدهای
دریایی ایران در منطقه گفت :یگانهای دریایی
جمهوری اس�لامی ایران در خلی��ج فارس و
دریای عمان چون گذش��ته ب��ه ماموریتهای
ع��ادی خ��ود ادامه خواهن��د داد .ب��ه گزارش
نورنیوز ،یک مقام نظامی مسئول در خصوص
تاثیر دستورالعمل اخیر ارتش آمریکا بر فعالیت
واحده��ای دریای��ی ای��ران در منطق��ه گفت:
یگانهای دریایی جمهوری اس�لامی ایران در
خلیج فارس و دریای عمان چون گذش��ته به
ماموریتهای عادی خود با رعایت اصول حرفه
ای ادامه خواهند داد و صدور دس��تورالعمل از
سوی نیروهای خارجی که اصل حضور آنها در
این منطقه غیر مشروع است تغییری در اجرای
دقیق ماموریتهای جاری ما ایجاد نخواهد کرد.
نیروی دریایی آمریکا شب گذشته در بیانیهای
اعالم کرد؛ در برابر شناورهایی در خاورمیانه که
به ش��عاع  100متری از ناوهای جنگی آمریکا
نزدیک ش��وند «تدابیر دفاع��ی قانونی» اتخاذ
خواهد کرد .خبرگ��زاری رویترز هم به نقل از
یک مقام آمریکایی که اشارهای به نامش نشده
گفته این دستورالعمل به معنای تغییر در قوانین
قبلی ارتش آمریکا در زمینه درگیری نیست.
تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به
فرزندان زنان ایرانی

س��خنگوی دولت از تصویب آییننامه اعطای
تابعی��ت ایرانی به فرزندان حاص��ل از ازدواج
زن��ان ایرانی با م��ردان خارجی خب��ر داد .به
گزارش تسنیم ،علی ربیعی سخنگوی دولت
امروز در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت گفت:
امروز در دولت آییننامه اعطای تابعیت ایرانی
به فرزن��دان حاصل از ازدواج زن��ان ایرانی با
مردان خارجی تصویب شد .وی افزود :بر این
اساس استانداریها به همراه سازمان ثبت احوال
در داخل و در خارج از کش��ور دفاتر نمایندگی
ها مسئول اجرای این آیین نامه هستند.

آمریکا مزاحم نفتکشهای ایرانی شود ،پاسخ قاطعی میدهیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان
اینکه به صراحت اع�لام کردیم هیچگونه
مزاحمت��ی را ب��رای نفتکشه��ای ایرانی
تحمل نخواهیم کرد ،گفت :اگر مزاحمتها
تشدید شود حتم ًا آمریکاییها پاسخ قاطع و
محکمی را خواهند گرفت .به گزارش مهر،
امیر س��رتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مس��لح در حاش��یه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تهدید

آمریکا علیه نفتکشهای اعزامی به ونزوئال
اظهار کرد :مزاحمت برای نفتکشها خالف
مق��ررات و امنیت بینالملل اس��ت و فکر
میکنم هم س��ازمانهای بینالمللی و هم
کش��ورهایی که نسبت به مقررات و امنیت
آبراهها حساس هستند باید حتم ًا نسبت به
این موضوع عکسالعمل نشان بدهند .وی
اف��زود :این اقدام به نوع��ی راهزنی دریایی
اس��ت .البته سیاس��ت ما هم کام ً
ال روشن

اس��ت و به صراحت اعالم کردیم هیچگونه
مزاحمت��ی را تحم��ل نخواهیم ک��رد .هم
آمریکاییها و هم دیگران میدانند که ما در
واکنش به این اتفاق احتمالی ،هیچ تردیدی
ب��ه خودمان راه نخواهی��م داد .وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان متذکر شد:
اگر مزاحمتها ادامه پیدا کند و تشدید شود
حتم ًا آمریکاییها پاسخ قاطع و محکمی را
خواهند گرفت .بنابر این گزارش ،آمریکا با

اعزام ناوهای جنگی خود به کارائیپ اعالم
کرده قصد دارد سد راه نفتکش ایرانی حامل
سوخت برای ونزوئال ش��ود ،اقدامی که در
صورت وقوع و به ویژه توقیف کشتی ایران
احتما ًال موجب یک بح��ران جدی و حتی
درگیری نظامی بین ایران و آمریکا ش��ود.
آمریکا در هفتههای اخیر مدعی ش��ده که
ایران در ازای ارس��ال تجهیزات برای تعمیر
و راهاندازی پاالیشگاههای ونزوئال و فروش

استقرار پلیس ضدشورش در پاریس با
افزایش ناآرامیها

بنزی��ن به دولت مادورو از این کش��ور طال
دریافت کرده اس��ت .این موضوع به مذاق
واش��نگتن خوش نیامده زی��را هم تهران و
هم کاراکس از سوی این کشور مورد تحریم
شدید نفتی ،تجاری و بانکی قرار گرفتهاند.

جهان در روز قدس یکصدا علیه اشغالگری صهیونیستها؛

زمزمهپایانرژیمجعلیصهیونیستیدرخیابانهایتلآویوبهگوشمیرسد

گروه سیاسی :تأسیس رژیم صهیونیستی که از جانب جنبش
صهیونیزم از چند قرن قبل طراحی شده بود ظاهراً با هدف
ایجاد وطنی مجعول برای یک قوم که ادعا میش��ود ،قوم
یهود است صورت گرفت .هرچند نگاه صهیونیستها به قوم
یهود ،دارای وجوه نژاد پرس��تانه ای اس��ت که حتی شامل
تمام کسانی که از سال  1948تاکنون به رژیم صهیونیستی
مهاجرت کردهاند هم نمیشود و به صهیونیستهای مهاجر
اروپایی اطالق میش��ود اما ظاهر ای��ن طرح را با یک نوع
دی��دگاه یهودی منحرف پیوند زدهاند .بر همین اس��اس با
به میان آوردن برخی آرمانهای یه��ودی ،این آرمانها را
با دیدگاههای تحریف شده و مجعول صهیونیستی آمیختهاند
و ب��ا همین آرمانهای جدید اقداماتش��ان را در فلس��طین
اشغالی دنبال میکنند .در این میان مهمترین آرمان ،شهر
قدس اس��ت .روز قدس ،یادآور یکی از ابتکارات امام راحل
عظیمالشأن و عرصه نمایش قدرت امت اسالمی در حمایت
از مظلومان عالم بهویژه فلس��طین مظلوم و اعالم برائت از
جبهه استکبار و در رأس آن رژیم صهیونیستی است .هرساله
در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ،دعوت عارف و
س سره» در گوش
س��الک حق ،حضرت امام خمینی «قد 
جهانیان طنینانداز میگردد که« :من از عموم مس��لمانان
جه��ان و دولتهای اس�لامی میخواهم که ب��رای کوتاه
کردن دس��ت این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و
جمیع مسلمانان جهان را دعوت میکنم آخرین جمعه ماه
مبارک رمضان را که از ایام قدر است و میتواند تعیینکننده
سرنوش��ت مردم فلسطین نیز باش��د ،به عنوان روز قدس
انتخاب و طی مراسمی همبستگی بینالمللی مسلمانان را
در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین اعالم
نمایند»تردیدی نیس��ت که روز ق��دس ،روز وعده قطعی
الهی مبنی بر افول آمریکا و س��قوط رژیم اش��غالگر قدس
در منطقه است و بیشک با جهاد و مقاومت امت اسالمی
تحقق میپذیرد .از اینرو ،دولتهای اسالمی باید در مقابله
با سیاست عادیسازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی،
متحد شده و به پشتیبانی از ملت غیور فلسطین برخیزند و
با بسیج امکانات فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود،
طومار حیات این رژیم نامشروع را در هم پیچیده و این غده
سرطانی را از قلب دنیای اسالم ،محو کنند.
رژیم صهیونیستی معامله قرن را به گور میبرد


جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت فرارسیدن روز
جهانی قدس بیانیهای منتشر کرد.متن این بیانیه به شرح
زیر اس��ت:روز جهانی قدس ،روز تبلور ایمان و روز اهتمام
و توج��ه امت اس�لام و آزادگان جهان به مظلومیت مردم
فلسطین و مسئله قدس شریف است .روزی که حمایت از
قدس شریف و همبستگی مؤمنانه مردم با آرمان فلسطین
طرحها و نقشههای اس��تکبار و اذنابش را برهم میزند و
تالش س��از ش��کاران برای به فراموش��ی سپردن مسئله
فلس��طین را بیثمر میکند.امس��ال گرچه راهپیمایی روز
جهانی قدس به ش��کل سالهای گذشته برگزار نمیشود
و با توجه به مس��ئله ش��یوع جهانی کرونا مردم ما حسب
تصمیم مس��ئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا عمل خواهند
کرد ،اما این روز هیچگاه از یاد و اذهان مس��لمانان جهان
پاک نخواهد ش��د و ملت بیدار ما نخواهد گذاشت اهمیت

یقین داریم رژیم صهیونیس�تی  25تا  40س�ال دیگر

وجود ندارد

مسئله فلسطین و مظلومیت قدس شریف در سایه بحران
جهانی کرونا مغفول واقع شود.حمایت و صیانت از مسئله
قدس و مسجداالقصی عزیز ،مستند به مبانی قرآنی و تفکر
دینی است و سکوت در قبال توطئههای اسرائیل غفلت از
قرآن و خیانت به مردم مظلوم فلسطین است .مردم انقالبی
ایران و همه حامیان قدس شریف در کنار علمای اسالمی
و زبدگان و فرزانگان دنیای اس�لام که پرچمدار مبارزه با
تفکر صهیونیسم و استکبار هستند امسال در اقصی نقاط
جه��ان گوش جان به س��خنان راهبردی و حکیمانه مقام
معظم رهبری «مدظلهالعالی» خواهند سپرد و از تحلیلها
و راهبردهای عمیق ایش��ان بهرهمند خواهند ش��د.معامله
قرن ،ط��رح الحاق کرانه باختری و همچنین تالش برای
تبدیل قدس بهعنوان پایتخت رژیم جعلی اس��رائیل ،همه
خوابوخیالهایی هستند که صهیونیستها به گور خواهند
برد .نابودی اس��رائیل و جبهه ظلم و اس��تکبار با مبارزه و
جهاد تحققیافتنی است و ملت فلسطین ثابتقدم و استوار
همچنان در مس��یر مقاومت و ایستادگی حرکت میکند؛
و این یعنی پایان اس��رائیل نزدیک است و روز محاکمه و
مجازات این جانیان ضد بشریت بهزودی فرا خواهد رسید.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن حمایت از پایداری
و استقامت مردم مظلوم فلسطین اعالم میدارد؛ روز قدس
بهعنوان یک روز بینالمللی اسالمی متعلق به امت اسالم
و آزادیخواهان جهان است و روزی است که امت اسالم در
مقابل کلمه باطل میایستند و ظلم و استکبار را به مبارزه
فرامیخواند .خط س��ازش و حکام سرسپردهای که تالش
دارند مسئله فلسطین را از اولویت اول جهان اسالم خارج
کنند ،بدانند فلسطین و قدس شریف مسئله حیاتی و اصلی
جهان اس�لام اس��ت و پیروزی بر ظلم و استکبار اسرائیل
وعده حقی است که محقق خواهد شد.
معامله قرن صدای ابومازن را هم درآورد!


رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین اعالم کرد که در
واکنش به طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشهایی
از کرانه باختری به اراضی اشغالی تمامی توافقات با دولت
اس��رائیل و آمریکا را منتفی و لغو میکند .محمود عباس،
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در جریان سخنرانی
خود پس از نشس��ت فوقالعاده با رهبران فلس��طینی در

ش��هر راماهلل خاطرنش��ان کرد ،دولت فلسطین و سازمان
آزادیبخش فلسطین در آس��تانه انحالل تمامی توافقات
و تفاهمه��ای حاصله با دولت آمریکا و اس��رائیل از جمله
توافق��ات امنیتی هس��تند.محمود عباس ب��ه فرماندهان
س��رویس امنیتی دس��تور داد تا فوراً هماهنگیها با دولت
اسرائیل را متوقف کنند و همچنین تصریح کرده است که
بر اساس قوانین بینالمللی باید مقامات رژیم صهیونیستی
تمامی مسئولیتها و تعهدات خود را به عنوان یک قدرت
اشغالگر در اراضی اشغالی بپذیرند .وی ضمن انتقاد از دولت
آمریکا ،تصریح کرد ،طرح صلح آمریکا موسوم به «معامله
قرن» که در ژانویه گذش��ته از آن رونمایی ش��د بر اساس
طرح الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی
است و واشنگتن شریک اصلی رژیم صهیونیستی در تمامی
اقدامات خصمانه و ظالمانهشان در حق ملت فلسطین است.
وی تأکید کرد :ما به حل درگیریهای میان اس��رائیلیها
و فلسطینیان بر اساس راهکار تشکیل دو کشوری پایبند
هستیم .رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین از کشورهای
جهان خواس��ت تا با سیاس��تهای آمریکا و اس��رائیل و
اقدام��ات آنها ک��ه با قوانین بینالمللی در تعارض اس��ت،
مخالفتکنند.
تمام امت های اسالمی برای آزادی فلسطین قیام کنند


ش��یخ عبداهلل دقاق نماینده ش��یخ عیسی قاس��م در ایران
با اش��اره به اینکه آزادی قدس یک از آرمانهای اس�لام و
امت اسالمی است ،اظهار داشت :برای تحقق این موضوع
باید تمام امت های اس�لامی و مسلمانان دنیا قیام کنند و
روز قدس را احیا کنند.مسلمانان باید تظاهرات و راهپیمایی
ه��ای خود را ادامه دهن��د و در خصوص روز قدس کنگره
های مختلفی تشکیل دهند.وی با اشاره به اینکه باید در در
سازمان ملل و مکان های بین المللی در خصوص فلسطین
سخنرانی شود ،خاطرنشان کرد :اگر این مسائل ادامه داشته
باشد حتما به هدف نهایی که آزادی قدس و فلسطین است
خواهیمرسید.مسئلهفلسطینمسئلهتمامامتهایاسالمی
اس��ت و در دل ما قرار دارد و آن را فراموش نخواهیم کرد.
در خصوص مسئله قدس قیام خواهیم کرد و این موضوع
را تا پیروزی وآزادی کامل سرزمین های فلسطین اشغالی
ادامه خواهیم داد.

شیخ صفیالدین رئیس شورای اجرایی حزب اهلل در گفتوگو
با شبکه المیادین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی در برابر
قدرت مقاومت تا بیش از  25تا  40سال آینده دوامی نخواهد
داش��ت.رئیس شورای اجرایی حزب اهلل همه اقدامات رژیم
صهیونیستی در محاصره ،اعمال فشار ،الحاق بخشهای
دیگ��ری از فلس��طین به خاک س��رزمینهای اش��غالی و
یهودیس��ازی را به دلیل ترس آن از آینده خواند و گفت«:
رژیم صهیونیستی میداند که یک واقعیت در معادله وجود
دارد که نام آن مقاومت و محور مقاومت اس��ت .این معادله
در پی پیروزیهای لبنان ،فلسطین و منطقه شکل گرفته
است».صفی الدین گفت « :تحوالتی که در منطقه رخ داده
موجب شده که رژیم صهیونیستی به فکر تشکیل هر چه
سریعتر کش��ور یهودی بیفتد».وی تأکید کرد« :این یک
مسئلهای قطعی درباره مقاومت است که رژیم صهیونیستی
قادر نخواهد بود مانند گذشته س��الها ادامه داشته باشد و
سرنوش��ت آن رو به زوال است یعنی یقین داریم که رژیم
صهیونیستی تا  40یا حتی  25سال دیگر نخواهد بود».
در هیچ شرایطی از قدس چشمپوشی نمیکنیم


شیخ «خالد المال» رئیس جماعت علمای اهلتسنن عراق
ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان به مس��لمانان جهان
از جمله ملت ایران با ملت تحت محاصره فلس��طین و نیز
مردم یمن که مورد تجاوز ائتالف سعودی قرار دارند اعالم
همبستگی کرد.وی از ایران بهعنوان حامی مقاومت یاد کرد
و نوشت :ما دست ملت ایران را میفشاریم زیرا بردبارترین
و مخلصترین ملتها در قبال مسائل مشروع خود بهشمار
میرود .این عالم دینی بیان کرد :امسال ماه مبارک رمضان
را درحالی برگزار میکنیم که با بزنگاههای سرنوشتساز و
چالشهای بزرگی روبهرو هس��تیم .برخی از این چالشها
شیوع بیماری (کرونا) است که از مرزهای امت اسالمی فراتر
رفته و دیگر جوامع و ملتها را نیز در بر گرفته اس��ت .این
بیماری همه جهانیان را در شوک و حیرت زیادی فرو برده
است .در برخی جوامع ،شیطان باعث شد پروردگار خود را از
یاد ببرند و غرق در کار و زندگی روزمره شوند تا اینکه لحظه
بیداری از غفلت فرا رس��ید اما افسوس که برای پشیمانی
دیر است.
اسرائیل دشمن نخست امت اسالم است


محمد عبدالسالم ،سخنگوی رسمی جنبش انصاراهلل خاطر
نشان کرد سید عبدالملک الحوثی پرونده فلسطینیان زندانی
در عربس��تان را پیگیری می کند و تاخیر و تعلل در اجرای
ابتکار رهبر انصاراهلل از س��وی حکومت سعودی است.وی
همچنین خاطر نشان کرد ما در خصوص هر بحث و بررسی
که منجر به آزادی آنها شود ،از خود انعطاف پذیری نشان می
دهیم.عبدالسالم گفت فلسطین فروشی نیست و هر کس در
کنار فلسطین باشد ،جان خود را فدا می کند و شهید تقدیم
می کند .وی خاطر نشان کرد یکی از دالیل تجاوزگری به
یمن به خاطر موضع مستقل آن در خصوص مسائل امت
اسالم بوده است .هیچ طرح و قرارداد و معامله ای نتوانسته
است مسئله فلسطین را حذف کند ،اسرائیل همچنان دشمن
نخست امت اسالم است.

رئیس جمهور مطرح کرد؛

رؤس��ای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان،
روابط دو کش��ور را به عنوان دو دوست ،همسایه و برادر،
رو به توسعه دانستند و بر آمادگی برای سیستم تهاتر کاال
با قزاقس��تان تاکید کردند .به گ��زارش «عصر ایرانیان»
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور و قاسم توقایف
رئیس جمهور قزاقس��تان در تماس تلفنی با بیان اینکه
بیماری کرونا مش��کالت فراوانی را ب��رای جهان ایجاد
ک��رده اس��ت ،تب��ادل تجربیات کش��ورها در مب��ارزه با

ایران آماده برقراری سیستم تهاتر کاال با قزاقستان
بیماری کرونا را حائز اهمیت دانس��تند و اظهارداش��تند
که وزارتخانه های بهداشت ایران و قزاقستان در عرصه
مبارزه با بیماری کرون��ا و بویژه امکانات صادراتی ایران
در خص��وص اقالمی مانند ونتیالتور ،ماس��ک ان  95و
کیت تست سرولوژی همکاری بیشتری خواهند داشت.
روس��ای جمه��ور ایران و قزاقس��تان با اش��اره به تداوم
تحریمهای غیرقانونی آمریکا در ش��رایط شیوع ویروس
کرون��ا و اثراتی که این تحریمها بر زندگی مردم بر جای
گذاش��ته اس��ت ،بر ضرورت رفع این تحریم ها بویژه در

ش��رایط کنونی تاکید کردند.روحانی و توقایف همچنین
با ابراز خرس��ندی از همکاری های دو کش��ور در حوزه
های ریلی و جاده ای ،گفتند که آماده اند از مسیر دریای
خ��زر هم تبادالت تجاری خود را افزایش دهند و وزرای
راه دو کشور مسوول پیگیری این موضوع هستند.رئیس
جمهور ای��ران در این گفت وگو با بیان اینکه رفع موانع
ترانزیتی ریلی و جاده ای و همکاری های بانکی و نهایی
شدن موافقتنامه تسهیل صدور ویزا و روادید تجاری بین
دو کش��ور حائز اهمیت اس��ت ،گفت :سیستم تهاتر کاال

می تواند روند تجاری دو کش��ور را تقویت نماید و ایران
آماده است این سازوکار بین دو کشور برقرار شود.روحانی
اظهارداشت :روابط اقتصادی دو کشور در چارچوب روابط
دوجانبه و اتحادیه اوراسیا بسیار خوب بوده و امیدوارم با
عبور از کرونا و در شرایط فعلی نیز با رعایت دستور العمل
های بهداشتی روابط دو کشور را به خوبی توسعه دهیم.
روس��ای جمهور ایران و قزاقس��تان همچنین با تبریک
پیشاپیش عید س��عید فطر ،برای مردم دو کشور آرزوی
صلح ،آرامش و رفاه کردند.

رویترز:

«صفهای طوالنی و غارت فروشگاهها» ،تصاویری که شیوع کرونا از غرب مخابره کرد

شیوع کرونا در اروپا و آمریکا عالوه بر خلق صحنههای
ناراحتکننده ،تصاویری از غارت فروشگاهها و صفهایی
را در این کشورها پیش چشم جهان قرار داد ،که پیش
از این تصورش س��خت بود .به گزارش گروه بینالملل
خبرگزاری فارس ،چند ماه از آمدن مهمان ناخوانده کره
زمین میگذرد و مردم کمکم به زندگی در کنار ویروس
کرونا عادت میکنند .این ویروس س��بک زندگی مردم
جهان را تغییر داده و در کنار تاثیرات منفی بسیاری که
داشته ،مس��ائلی را که پیش از این به چشم نمیآمدند
یا حتی عکس آنها تصور میش��د ،نمایان کرده است.
نظام بهداشتی بسیاری از کشورهای قدرتمند و ثروتمند
جهان در پی شیوع این ویروس در هم شکسته و اقتصاد

و سیاس��ت در بسیاری از این کش��ورهای به اصطالح
جهان اولی با چالشهای جدی مواجه ش��د .کشورهای
متحد پش��ت ه��م را خالی کردند و ب��ا در نظر گرفتن
منافع ش��خصی تا مرز جدایی پیش رفتن��د .اما در این
بین ،پدیده دیگری هم در کشورهای غربی جلب توجه
میکرد« .صف کش��یدن» برای خرید اقالم مختلف از
مایحتاج اولیه تا لوازم بهداشتی و چیزهای عجیب مثل
خرید اسلحه و ماریجوانا .صفهای کیلومتری دریافت
بستههای کمک غذایی به دنبال بحران اقتصادی ناشی
از کرونا و افزایش بیکاری در کش��ورهای آمریکایی و
اروپایی حکایت از اوضاع فاجعهبار این کش��ورها داشت
و دارد .اوضاعی که بس��یاری از افراد قشر متوسط این

کش��ورها را به زیر خط فقر کش��انده و آنها را مجبور
ک��رده صحنههایی را رق��م بزنند که پی��ش از این در
کش��ورهای آفریقایی و بعض ًا آسیایی دیده میشد .بعد
از باز ش��دن پای کرونا به کشورهای اروپایی و آمریکا،
موج��ی از هراس و دلهره مردم این کش��ورها را بر آن
داشت تا با هجوم به فروشگاهها ،به ذخیره مواد غذایی
و اقالم بهداش��تی و محافظتی مثل ماسک رو بیاورند.
این هجوم در حدی بود که به سرعت این کشورها را با
کمبود مایحتاج مردم روبرو و قیمتها را چند برابر کرد.
اواخر اسفند و در پی اعالم وضعیت فوقالعاده در آمریکا،
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی به توصیف این مسئله
پرداخت و نوش��ت فروشگاهی در شهر «آنیون» ایالت

نیوجرسی در ساعت  ۸صبح فعالیت خود را شروع کرد و
تمامی موجودی شیر و بطریهای آب آن ظرف  ۵دقیقه
تمام شد .در ش��هر «آستین» ایالت تگزاس هم بنزین
مخ��ازن پمپهای بنزین خالی ش��د .هیچ بطری مایع
سفیدکننده در فروشگاههای زنجیرهای «هوم دیپو» در
شهر «فرفکس» ایالت ویرجینیا پیدا نمیشود .بنابر این
گزارش ،در سراسر آمریکا هنگام سپیده دم ،هزاران نفر
از خریداران بیرون از سوپرمارکتها و خواربارفروشیها،
پی��ش از آغ��از به کار آنها ،صف میکش��ند و به دنبال
فرصتی برای خرید لوازم ضروری هس��تند ،اقالمی که
در قفس��هها تمام شده زیرا این کشور با شیوع ویروس
کرونا مواجه است.

ب��ا افزای��ش ناآرامیها در پاری��س و به آتش
کش��یده ش��دن چندین خودرو در حومه این
ش��هر ،پلیس ضدش��ورش در خیابانهای آن
مس��تقر شد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان به نقل از رویترز ،اخبار منتش��ر ش��ده
در توئیت��ر حاکی از آن اس��ت ک��ه جوانان
خش��مگین در مناطق کم درآم��د پاریس و
حومه این ش��هر شب گذشته چندین خودرو
را به آتش کشیدند و به دنبال آن پلیس ضد
ش��ورش در خیابانها مستقر شده است .پس
از برداشته شدن محدودیتهای کرونایی ،بار
دیگر ناآرامیها به فرانس��ه ب��ه ویژه پاریس،
پایتخت این کشور ،بازگشته است .بیشتر این
ناآرامیها در محلههای پرجمعیت و کمدرآمد
در حومه پاریس روی میدهد .شعله اعتراضات
هفته گذش��ته پس از آن باال گرفت که یک
جوان  ۱۸س��اله در تصادف موتور س��یکلت
با خ��ودروی پلیس در حوم��ه «آرژانتویل»
درگذش��ت .ساکنان محله «بزونز» در حومه
پاری��س نیز تصاویر و ویدئوهایی از روش��ن
کردن آت��ش در خیابانهای ای��ن منطقه در
توئیتر منتشر کردند.
نمایندگان عراقی خواستار برکناری
رئیس پارلمان شدند

ائتالف س��ائرون در عراق از جمعآوری بیش
از  ۱۳۰امضا ب��رای برکناری رئیس پارلمان
ای��ن کش��ور خب��ر داد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،به نق��ل از پایگاه خبری
المعلومه« ،جواد موسوی» از رهبران ائتالف
س��ائرون در ع��راق روز چهارش��نبه اعالم
کرد بیش از  ۱۳۰امض��ا از نمایندگان برای
برکناری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان
از سمتش جمع آوری ش��ده است .موسوی
در گفتگو با پای��گاه خبری المعلومه تصریح
کرد :ائتالف س��ائرون به ش��دت بر عملکرد
حلبوس��ی ،ب��ه خص��وص در مس��أله کرونا
اعتراض دارد .عدد مطل��وب برای برکناری
رئی��س پارلم��ان از س��متش ۱۶۵ ،نماینده
است که تا کنون بیش از  ۱۳۰نماینده آن را
امضا کرده اند .این نماینده ائتالف س��ائرون
همچنین گف��ت :تمایلها و درخواس��تهایی
برای برکناری مس��تقیم حلبوسی از سمتش
پس از تعطیالت عید وجود دارد .حلبوس��ی
نتوانست وظایفش را در زمینههای پزشکی و
اقتصادی که کشور ما در ماههای گذشته با
آن درگیر بوده ،به انجام برساند.
همکاری با ایران در چارچوب قوانین
بینالمللی و قانونی است

س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن در واکنش
به تحریم اخیر یک ش��رکت چینی توس��ط
آمریکا به بهانه هم��کاری با تهران تصریح
کرد :همکاری با ای��ران در چارچوب قوانین
بینالملل��ی و قانونی اس��ت .به گزارش مهر
به نق��ل از «چاینا دیل��ی»« ،ژائو لیجیان»
( )Zhao Lijianس��خنگوی وزارت
خارجه چین روز چهارش��نبه به اقدام وزارت
خزانهداری آمریکا در تحریم یکی از شرکت
های این کش��ور به اتهام همکاری با ایران
واکنش نش��ان داد .سخنگوی وزارت خارجه
چین در این بیانیه از آمریکا خواس��ت تا فوراً
تحریمهای غیرقانونی علیه شرکتهای چینی
را لغو کن��د« .ژائو لیجیان» در ادامه تصریح
کرد :همکاری با ای��ران در چارچوب قوانین
بینالمللی منطقی و قانونی اس��ت و باید از
آن صیانت شود .این در حالیست که وزارت
خزانه��داری آمری��کا دیروز سهش��نبه یک
ش��رکت مستقر در چین را به بهانه ارتباط با
شرکت هواپیمایی ماهان در فهرست تحریم
های خود قرار داد.
احتمال سه برابر شدن کشتههای
کرونا در آمریکا

طب��ق نتیج��ه تحقیق��ات ی��ک موسس��ه
دانش��گاهی در آمری��کا ،احتم��اال تلف��ات
ویروس کرونا در این کش��ور تا پایان سال
جاری میالدی به س��ه براب��ر میزان کنونی
افزای��ش مییابد .به گزارش فارس ،در حالی
که ش��مار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا
به مرز  ۹۲هزار نفر رس��یده اس��ت ،نتیجه
تحقیقات دانشگاه واش��نگتن نشان میدهد
که احتمال سه برابر شدن شمار کشتههای
وی��روس کرون��ا در آمریکا وج��ود دارد .به
نوش��ته خبرگزاری آناتول��ی ،تحقیق «بنیاد
اقتصاد ،سیاس��ت ،نتایج بهداشت تطبیقی»
دانشگاه واش��نگتن نشان میدهد که میزان
م��رگ و میر اف��راد دارای عالی��م ابتال به
وی��روس کرون��ا  ۱۳برابر بیش��تر از مرگ
و میر ناش��ی از ابتال ب��ه آنفلوانزای فصلی
اس��ت .طبق یافتههای این پژوهش ،درصد
کشندگی آنفلوانزای فصلی معادل ( ۰.۱یک
دهم) درصد است اما میزان فوت مبتالیان
به ویروس کرونا  ۱.۳درصد است .به گفته
محقق��ان درصد واقعی افرادی که به کرونا
مبتال هس��تند اما عوارض و نشانههایش را
ندارند ،نامشخص است.

