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اخبار
صدور حکم جلب ترامپ
به جرم ترور سردار سلیمانی

دادس��تان ته��ران از ص��دور دس��تور جلب
برای  ۳۶نف��ر از متهمان ترور س��ردار حاج
قاسم س��لیمانی خبر داد .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران ج��وان ،علی القاص��ی مهر در
حاش��یه جلسه ش��ورای عالی قوه قضاییه با
اش��اره به اقدامات انجام شده برای پیگیری
پرونده ترور سرلش��کر ش��هید حاج قاس��م
سلیمانی اعالم کرد ۳۶ :نفر از افرادی که در
ترور حاج قاس��م مباشرت ،مبادرت و آمریت
داشتند ،اعم از مس��ئوالن سیاسی و نظامی
آمریکا و دیگر دولتها شناس��ایی شدند که
توس��ط مقام قضایی برای آنها دستور جلب
و اعالم وضعیت قرم��ز از طریق پلیس بین
الملل صادر شده اس��ت .وی عنوان اتهامی
این اف��راد را «قتل» و «اقدام تروریس��تی»
اعالم ک��رد و افزود :در رأس این فهرس��ت
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد
و تعقیب قضای��ی او حتی پس از پایان دوره
مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
باید از توان مردم برای
مقابله با فساد استفاده کرد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجلس گفت :مردم باید در موضوع
مب��ارزه با فس��اد ورود کنند و در این راس��تا
مجلس با  ۱۶۰امضا طرح حمایت سوتزنها
را در دس��تور کار ق��رار داده اس��ت .عب��اس
مقتدای��ی در گفتگو با آنا ،با اش��اره به تدوین
طرح��ی در مجلس در خص��وص حمایت از
افش��اکنندگان مفاسد در کش��ور ،اظهار کرد:
این موضوع تحت عن��وان «طرح حمایت از
سوت زنی» توسط عدهای به جریان افتاده و
در روزهای آینده طراحان تالش خواهند کرد
تا مجلس را هم راس��تا ب��ا اهداف خود کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه هنوز طرح
مذکور تصویب نشده و جزئیات زیادی از آن
در دست نیست ،افزود :مفاد ،جزئیات و کلیات
این طرح در روزهای آینده اعالم خواهد شد.
وجود طرحهای مثل حمایت از سوتزنی در
کشور خالی بود ،الزم بود که مردم نسبت به
جلوگیری از فساد ورود داشته باشند و در این
راستا با بهکارگیری توان مردمی برای مقابله
با مفاسد اقدام کنیم.
دعواي اصالحطلبان بر سر نخواستن
روحاني باال گرفت

بعد از انتش��ار نامه خوئينيها دبيركل مجمع
روحانيون (به رياس��ت خاتم��ي) و فرار او از
پذيرش مس��ئوليت ناكارآمديهاي روحاني،
ص��داي ديگر اصالح طلبان درآمده اس��ت؛
از زيباكالم ت��ا زيدآب��ادي و كارگزاران كه
پرطنين ت��ر از بقيه ،خوئينيه��ا را به چالش
كش��يده اند و به پدرخوانده به خاطر فرار از
پذيرش مسئوليت شكس��ت حمله کردهاند.
س��ازندگي ارگان كارگ��زاران ب��ه عن��وان
حام��ي روحاني ،ب��ا عصباني��ت از خوئينيها
و حجاري��ان ،با برچس��ب «راديكاليس��م»
به آنها حمله كرده اس��ت .ش��ايد ريشه اين
حمله را بتوان در نقدهاي گذش��ته حجاريان
و خاتم��ي به كارگزاران پي��دا كرد كه بدون
پذيرش مسئوليت «تَكرار» ،مقصر شكست
اصالحات در حمايت از روحاني را كارگزاران
معرفي مي كردند.
سپاه با ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس تحریم آمریکا را بیاثر کرد

نایب رئیس مجلس گفت :قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا با ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج
ف��ارس تحریم آمری��کا را بی اث��ر کرد .به
گزارش فارس ،علی نیکزاد در حاشیه بازدید
از پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت
ایران و در جمع خبرنگاران ،اظهار داش��ت:
عزت امروزم��ان را مدیون مجاهدت علمی
و مجاهدت دفاعی بزرگانمان هستیم ،اگر
این مجاهدت علمی نبود نمیتوانس��تیم در
ق��درت بازدارندگی حرفی در س��طح منطقه
داش��ته باش��یم ،عرصه دفاعی و موش��کی
بس��یار پیچیدهتر از صنعت خودرو است ،در
بخشهای خودروسازی هم انگیزه استفاده
از این ت��وان وج��ود دارد .نیکزاد با اش��اره
ب��ه تجربی��ات موفق س��پاه در بیاثر کردن
تحریمهای آمری��کا ،عنوان ک��رد :قرارگاه
س��ازندگی خاتم االنبیا با ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس کاری کارستان انجام داد
که به طور رسمی تحریم آمریکا را نه لغو و
ن��ه دور زد ،بلکه آن را بیاثر کرد به طوری
ک��ه ما امروز  ۱۱۰میلیون لیتر تولید داریم و
مصرف داخلیمان  ۷۸میلیون لیتر است و به
صادرکننده بنزین تبدیل شده ایم.

احتمال قتل «قاضی منصوری» به دست باندی مخوف در کشور

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی مجل��س گفت :یک��ی از گمانه
های مطرح درباره قتل قاضی منصوری،
وج��ود باند مخوف فعال در کش��ور برای
ح��ذف فردی اس��ت ک��ه ممک��ن بوده
حاوی اطالعاتی باشد .مجتبی ذوالنوری
در گفتگ��و با آنا به موض��وع قتل قاضی
منصوری در رومانی اش��اره کرد و گفت:
ابعاد پرونده قتل قاض��ی منصوری هنوز

مبه��م بوده و گمانهه��ای زیادی در این
خصوص مطرح است .یکی از گمانههای
مطرح درباره قتل قاضی منصوری ،وجود
بان��د مخوف فعال در ق��وه قضائیه برای
حذف ف��ردی ک��ه ممکن اس��ت حاوی
مطالب��ی باش��د .ای��ن نماینده م��ردم در
مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص
این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی
جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته

باشد ،افزود :گمانهزنی در خصوص وجود
پیوند می��ان جریانات داخلی و خارجی به
این دلیل اس��ت که قت��ل یک قاضی که
در اختیار ،کنترل و حمایت پلیس کش��ور
خارجی اس��ت ،عم ً
ال غیر ممکن اس��ت
از این رو این س��وال مطرح میش��ود که
چگونه این س��وءقصد رخ داده و آیا یک
هماهنگ��ی و ارادهای در ای��ن باره وجود
دارد؟ وی با تاکید بر اینکه گمانهزنیهای

مط��رح از س��وی ق��وه قضائی��ه در حال
بررسی اس��ت ،تصریح کرد :این احتمال
نی��ز وجود دارد که عناص��ری بخواهند با
ای��ن اتفاق قدری فضا را آش��فته کرده تا
فضای اتهام زنی در داخل کش��ور فراهم
شود .ذوالنوری با بیان اینکه آشفته سازی
فض��ا با قت��ل قاضی منص��وری با هدف
تحت شعاع قرار دادن اقدامات موفق قوه
قضائی��ه و همچنین تحریک احساس��ات

حتی با تغییر رئیس جمهور آمریکا
روابط اروپا با این کشور بهبود نمییابد

بیمورد اس��ت ،افزود :خوش��بختانه قوه
قضائیه قوی به این موضوع ورود کرده و
از طریق پلیس بینالملل و پلیس خارجی
رومانی موضوع را پیگیری اس��ت تا ابعاد
موضوع روشن شود.

تحت فشار و مخالفت های بین المللی صورت گرفت

عقبنشینی رژیم اشغالگرقدس از طرح اشغال کرانه باختری

گروه سیاسی :منابع آگاه آمریکایی از تعویق اجرای طرح
اشغالگرانه رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری
خبر میدهند .منابع آگاه آمریکایی به رسانه صهیونیستی
جروزالم پست اعالم کردند رژیم صهیونیستی این هفته
برای اجرای طرح الحاق کرانه باختری و گس��ترش نفوذ
خ��ود در این منطقه اقدامی انجام نخواهد داد .منابع آگاه
آمریکایی اعالم کردند توافق صورت گرفته میان احزاب
لیکود و آبی و س��فید به نخست وزیر رژیم صهیونیستی
اجازه میدهد ت��ا تحوالت مربوط ب��ه کرانه باختری را
روز چهارش��نبه ،اول ژوئیه اجرایی کند ،اما این اقدامات
هنوز به تائید آمریکا نرسیده و تا زمان مورد نظر تلآویو
آماده نخواهد شد .بنا به گزارش جروزالم پست ،بنیامین
نتانیاهو ،نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه
تنها ب��ه ارائه بیانیهای در خصوص طرح الحاق بس��نده
خواهد کرد .نخس��ت وزی��ر رژیم صهیونیس��تی و بنی
گانتس ،وزیر جنگ این رژیم بامداد دوش��نبه جلس��های
را با حضور آوی برکوویتز ،نماینده ویژه دولت آمریکا در
خاورمیان��ه برگزار کردند و به رایزنی در خصوص آخرین
تحوالت مربوط به طرح الحاق پرداختند .بنا به برنامهای
که پیش��تر از س��وی نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی
اعالم ش��د ،قرار بود طرح الح��اق کرانه باختری در اول
ژوئیه اجرایی ش��ود .با این حال به نظر میرسد تلآویو
و واشنگتن برای اجرای طرح تجاوزکارانه خود اختالفات
حل نشدهای دارند .روز گذشته نیز یوسی کوهن ،رئیس
س��ازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیس��تی مدعی اجرایی
ش��دن طرح الحاق کرانه باختری طی ماههای آتی شد.
یوسی کوهن در گفتگو با رادیو اسرائیل مدعی شد طرح
تحمی��ل حاکمیت رژیم صهیونیس��تی بر بخشهایی از
کرانه باختری و رود اردن ظرف دو یا سه ماه آینده عملی

وبگاه «عروتصش��وع» ،شاکد با ادعای اینکه اطالعات
محرمانهای را درباره آخرین نس��خه از طرح اش��غال به
دست آورده ،اظهار داش��ت« :طرحی که اکنون مد نظر
قرار دارد ،ش��امل الحاق دره اردن نمیشود» .وی ادامه
داد« :نتانیاهو در براب فش��ار اعراب و [حزب] آبیوسفید
تس��لیم شده و از [اشغال دره اردن] دست کشیده است...
این ،دیگر طرح ترامپ نیس��ت (معامله قرن) بلکه طرح
نتانیاهو است .او این را طراحی کرده و به نظرم میتواند
خواستار تغییر در آن شود».

کمیس�ر حقوق بشر س�ازمان ملل طرح اشغال کرانه

باختری را غیرقانونی خواند

میش��ود .طبق طرحی که دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا موس��وم به «معامله قرن» اعالم کرده است ۳۰
درص��د از اراضی کرانه باختری و غ��ور اردن به اراضی
اش��غالی ملحق میشوند .بر این اس��اس کرانه باختری،
مرزی با رود اردن و بحر المیت نخواهد داش��ت .مقامات
و گروههای فلس��طینی این اقدام را بخشی از طرح ضد
فلس��طینی آمریکا موس��وم به معامله قرن میدانند و به
همین دلیل خواس��تار قطع همکاری با آمریکا و اسرائیل
هستند .رسانههای اسرائیلی نیز میگویند ارتش این رژیم
در حال آماده ش��دن برای مقابله با هرگونه اعتراضات و
تظاهرات احتمالی فلسطینیان در واکنش به اجرای طرح
اشغال س��ی درصدی کرانه باختری است .این در حالی
اس��ت که نتانیاهو در نشس��ت ویدئوکنفرانسی سازمان
«مس��یحیان متحد برای اس��رائیل» با تاکید بر تصمیم

خ��ود برای اجرای طرح اش��غال س��ی درص��دی کرانه
باختری ،مدعی شد که آماده نشستن بر سر میز مذاکره
با فلسطینیها را دارد.
نتانیاهو از الحاق در ه اردن صرف نظر کرده است


دو روز مان��ده ب��ه تاری��خ اعالمی رژیم صهیونیس��تی
ب��رای اجرای طرح اش��غال بخشهای بزرگ��ی از کرانه
باختری ،وزیر پیش��ین دادگس��تری ای��ن رژیم از حذف
ش��دن دره اردن از طرح اش��غال خبر داد« .آیلت شاکد»
که بهصورت مش��ترک ریاس��ت حزب «یامین��ا» را نیز
برعهده دارد ،روز دوش��نبه در مصاحبه با شبکه رادیویی
«گاالت��ز» گفت «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی با تسلیم ش��دن در برابر فشار کشورهای
عربی و همچنین ش��رکای خود در کابینه ،مقیاس طرح
اش��غال کرانه باختری را کوچکتر کرده است .به نوشته

«میچل باچله» ،کمیس��ر عالی حقوق بشر سازمان ملل
در بیانیهای از تلآویو خواست طرح اشغال کرانه باختری
را متوقف کند .به نوش��ته خبرگزاری رویترز ،باچله ضمن
غیرقانونی دانستن این طرح به رژیم صهیونیستی هشدار
داد که این اقدام میتواند به درگیریهای مرگبار (در کرانه
باختری) منجر شود .وی در این بیانیه همچنین گفت« :من
عمیق ًا نگران هس��تم همزمان با احداث دیوارها ،استقرار
نیروهای امنیتی و نزدیکتر شدن دو جمعیت در مجاورت
یکدیگر ،حتی ش��کل کوچکی از الحاق (کرانه باختری)
به افزایش خش��ونت و مرگ افراد منجر شود«».اورسوال
وندرلین» ،رئیس کمیسیون اروپا نیز در اظهاراتی تلویح ًا از
نشان دادن واکنش قاطع به طرح رژیم صهیونیستی برای
اشغال کرانه باختری ،عقبنشینی کرد .این در حالی است
که چندی پیش بیش از یک هزار قانونگذار اروپایی از ۲۶
کشور در نامهای ،که برای وزرای خارجه کشورهای خود
ارسال کردند ،ضمن مخالفت با طرح اشغال سی درصدی
کرانه باختری ،خواستار واکنش مناسب دولتهای خود به
این اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی شدند.

سیانان سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا را عامل انزوای این کشور دانست

س��ی ان ان با اش��اره به اقدامات یک جانبه
گرایانه واشنگتن در س��الهای اخیر ،خاطر
نش��ان کرد ک��ه آمری��کا به ی��ک کودک
کرونایی ترک شده و به یک متحد غیرقابل
اعتماد تبدیل ش��ده و تنهاتر میشود .آنگال
مرکل روز جمعه در گفتوگو با رس��انههای
گروهی بار دیگر تصمیم دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا ب��رای خروج نظامیان این
کشور از آلمان را به باد انتقاد گرفت و تاکید
کرد :حضور نظامیان آمریکایی در آلمان تنها
مربوط به منافع و امنیت آلمان نیس��ت بلکه
به امنی��ت و منافع ناتو و مناف��ع خود ایالت
متحده نیز گره خورده اس��ت .مرکل افزود:
م��ا با این تصور بزرگ ش��ده ایم که ایاالت
متحده همواره م��ی خواهد ابرقدرت جهانی
باشد .اگر آمریکا با خواست خود می خواهد
از این نقش خداحافظی کن��د ،باید واقعا در

موردش فکری بنیادین بکنیم .در سالهای
اخیر ،آلمان و آمریکا در یک سلسله مسائل
مانند هزینه نظامی ،تغییرات اقلیمی ،مسایل
تجاری ،پروژه خط لوله گاز طبیعی و برجام
دارای اختالفات بسیار شده اند .دونالد ترامپ
ریی��س جمهور آمریکا در تاریخ پانزدهم ماه
جاری میالدی اع�لام کرد که آمریکا تعداد
نیروه��ای ارت��ش خود در آلم��ان را به طور
چشمگیری کاهش خواهد داد .شبکه خبری
س��ی ان ان روز دوشنبه با اشاره به اقدامات
یک جانبه گرایانه آمریکا در سالهای اخیر،
در تفس��یری اعالم کرد ک��ه آمریکا به یک
کودک ترک ش��ده مبتال ب��ه کرونا و متحد
غیرقابل اعتماد تبدیل شده و تنهاتر میشود.
آمریکا در مقایسه با چین ،مردم خود را ناکام
م��ی گذارد .این تفس��یر همچنین به نقل از
نظر کارل بیلت نخس��ت وزیر پیشین سوئد

آمریکایتنها!

گزارش داد که آمریکا بیش��تر ب��ه مقابله با
چین عالقه دارد نه ش��یوع کرون��ا .روزنامه
نیویورک تایمز چندی پیش گزارش داد که
اتحادیه اروپا از اول جوالی مرزهای خود را
باز میکند ،اما مسافران آمریکا شاید به طور
موقت برای ورود محدود شوند .این نه تنها
یک ضربه س��نگین به شهرت آمریکا ،بلکه
همچنی��ن تکذیب واکنش مقابله ای ترامپ
به بیماری کرونا اس��ت .ممکن است آمریکا
در مقایسه با دهها سال گذشته تنهاتر شود.

آمریکاییه�ا هزین�ه نادان�ی ترام�پ در

دوران کرونا را پرداخت میکنند

روزنام��ه «تاگس آنس��ایگر» س��وئیس در
مطلبی به مدیریت بد دونالد ترامپ در دوران
بحران کرونا پرداخته و نوشت :رئیس جمهور
آمریکا این کشور و مردم آن را به حال خود
رها کرده است .وی یا از لحاظ فکری ناتوان

است و یا از نظر سیاسی تمایلی برای اینکه
به طرز مناسبی این بیماری را مهار کند ندارد.
نویسنده در ادامه این مطلب نوشت :کودکان
وقتی می خواهند پنهان شوند چشمان خود
را می بندند و فریاد می زنند :شما نمی توانید
من را ببینید! دونالد ترامپ هم کامال مشابه
کودکان در مس��ئله کرونا استدالل می کند.
وی اخیرا اعالم کرده اس��ت که اگر آمریکا
تست های کرونای زیادی را انجام ندهد در
این صورت ما موارد ابتالی باالی کرونا که
باعث می ش��ود اوضاعمان بد به نظر برسد
نخواهیم داش��ت .البته با ای��ن منطق حتی
هنگام بازی هم نمی توان پنهان کاری کرد
و بچه ها هم زمانی متوجه این خطای خود
می ش��وند ،اما درباره ترامپ چگونه اس��ت؟
ترامپ به سختی با این واقعیت و بینش کنار
می آید .از آنجایی که تمام اس��تراتژی وی

برای مبارزه با یک ویروس بالقوه مرگبار بر
مبنای چنی��ن ایده های خام علت و معلولی
بنا شده است این کشور گرفتار کابوس کرونا
ش��ده و موارد ابتال به این بیماری در آمریکا
در حال افزایش است .به زودی آمار مرگ و
میرها هم پیامد آن باالتر خواهد رفت .هزینه
ای��ن نادانی و جهالت ترامپ را آمریکایی ها
پرداخت می کنند .این روزنامه سوئیس��ی در
ادامه این مطلب نوشت :در اولین موج شیوع
کرونا در آمریکا حدود  125هزار نفر کش��ته
ش��دند و حاال این کش��ور در معرض تهدید
موج دوم کرون��ا قرار دارد .اما رئیس جمهور
آمریکا م��ردم این کش��ور را در این بحران
تنها گذاشته است .این وضعیت زمانی تغییر
خواهد کرد که باالخره دوباره یک آدم بزرگ
سکان هدایت این کشور در کاخ سفید را بر
عهده گیرد.

«موسویخوئینیها»وهمفکرانشپاسخگویوضعمعیشتیمردمباشند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت :موسوی خوئینیها به عنوان حامی
مسببین وضعیت فعلی باید پاسخگو باشد نه اینکه پرسشگری کند .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس
شورای اسالمی در واکنش به نامه موسوی خوئینیها به رهبر معظم انقالب
یادداشتی نوشت .وی در مطلب خود با بیان اینکه سهواً یا عمداً گیرنده نامه
را اشتباه نوشتهاند ،یا به نوعی چون خود نیز به عنوان حامی مسببین وضعیت
فعلی میباشند و باید پاسخگو باشند ،نه پرسشگر ،از روش فرار به جلو استفاده
میکنند ،نوشت :این افراد به دلیل عدم بلوغ و تقوای سیاسی و بی کفایتی و
خوی اشرافیگری و زاویه با انقالب و افکار امام راحل (ره) ،برای همیشه منزوی
و به حاشیه رفته و خواهند رفت و ملت با بصیرت ما از کوچک تا بزرگ آنقدر
بالغ و فهیم هس��تند که فریب این بازیهای سیاسی را نخورند و مسبوق به
سوابق آنها در تاریخ انقالب پاسخ آنها را داده و خواهند داد .متن یادداشت نایب
رئیس اول مجلس به این ش��رح است :اگر چه حقیر یک پزشک متخصص
میباشم ،لکن از بدو ورود به دانشگاه ،مسئولیت انجمن اسالمی را عهده دار
بودم و در کنار تحصیل به فعالیت سیاسی که در خانواده ما مورثی بوده پرداختم
و چون نیاز کشور به رجل سیاسی ،معتقد به اسالم ناب و راه امام (ره) و همراهی
و یاری ولی فقیه را بیش از حرفه پزشکی تشخیص دادم ،فعالیت سیاسی را
در اولویت زندگی خود قرار دادم و از جمله دالیل دیگری که باعث شد حضور

حامی مسببین وضعیت فعلی میباشند و باید پاسخگو باشند ،نه پرسشگر ،از
روش فرار به جلو اس��تفاده میکنند .در نهایت الزم هست به این نکته اشاره
کنم که این افراد به دلیل عدم بلوغ و تقوای سیاس��ی و بی کفایتی و خوی
اشرافیگری و زاویه با انقالب و افکار امام راحل (ره) ،برای همیشه منزوی و به
حاشیه رفته و خواهند رفت و ملت با بصیرت ما از کوچک تا بزرگ آنقدر بالغ و
فهیم هستند که فریب این بازیهای سیاسی را نخورند و مسبوق به سوابق آنها
در تاریخ انقالب پاسخ آنها را داده و خواهند داد .اما بنده سعی خواهم کرد خیلی
به این عوام فریبیها که (با هدف ساختن حاشیه امن برای مسببین وضعیت
فعلی و فشار برای مذاکره با آمریکا) از سوی تشنگان سازش با آمریکا صورت
میگیرد ،توجه نکنم و نپردازم و در جایگاه خدمت به ملت شریف ایران و تعهد
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خاصه در مجلس انقالبی و جهادی
و کار آمد یازدهم ،با مأموریت اولویت به مشکل و معضل اقتصاد و فرهنگ و
تقنین و نظارت ،در سایه رهبری ،رهبر فرزانه انقالب اسالمی که رهبریهای
حکیمانه معظم له در فراز و نشیبهای سه دهه گذشته سیاستمداران شهیر و
تیزبین در جهان و حتی دش��منان اسالم و انقالب را وادار به اعتراف وتعریف
و تمجید کرده ،خدمت خالصانه و متواضعانه به نظام و کشور و ملت شریف و
بزرگوار ایران را ،با درس از «مکتب حاج قاسم عزیز» تا کسب رضایت امام و
شهدا و ولی عصر (عج) سرلوحه قرار دهم.

رایزنی رهبران سیاسی شیعه عراق در منزل «هادی العامری» درباره وقایع اخیر

نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق از رایزنی رهبران سیاس��ی ش��یعه این
کش��ور در منزل «هادی العامری» درباره سه محور مهم مربوط به وقایع اخیر
کش��ور خبر داد .به گزارش فارس« ،محمد البلداوی» نماینده ائتالف «الفتح»
در پارلمان عراق از نشس��ت روز گذشته ش��ماری از رهبران سیاسی شیعه در
من��زل «هادی العامری» رئیس این ائتالف خبر داد .وی در گفتوگو با پایگاه
خبری «المعلومه» گفت :در نشست دیروز در منزل العامری ،درباره چند مسأله

از جمله نگرانی درباره وضعیت بهداش��ت در مناطق جنوبی کش��ور و بحران
اقتصادی جاری و عدم رضایت از اش��تباهات صورت گرفته در جریان عملیات
نیروهای مبارزه با تروریسم در منطقه «الدوره» و دستگیری شماری از اعضای
سازمان الحشد الشعبی رایزنی شد .به گفته البلداوی ،مقامات سیاسی شیعی در
این نشست به طور مفصل به نحوه مقابله با همهگیری کرونا به ویژه در سایه
وضعیت نابسامان بهداشت در مناطق جنوبی کشور و عدم اهتمام دولت در این

قدرت ایران و حزباهلل لبنان،
اسرائیل را به لبه پرتگاه میکشاند

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به قدرت
ایران و حزباهلل لبنان در برابر اسرائیل اذعان
ک��رد .به گزارش مهر« ،آویگ��دور لیبرمن»
وزیر جنگ س��ابق رژیم صهیونیس��تی ،در
گفتگو با روزنامه صهیونیستی معاریو اعالم
کرد :ایران و حزباهلل لبنان ،اس��رائیل را به
لبه پرتگاه میکش��انند .وی به دستاوردهای
هستهای ایران و پرتاب موفقیتآمیز ماهواره
«ن��ور» طی یک ماه گذش��ته اش��اره کرد.
لیبرمن خاطرنش��ان کرد :حزباهلل لبنان در
حال حاضر یک کارگاه تولید موش��کهای
بس��یار دقیق میس��ازد و این کارگاه میراث
«قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی سپاه قدس
ایران به ش��مار م��یرود .تمام این مس��ائل
باعث میشود اسرائیل به لبه پرتگاه کشیده
ش��ود .وی افزود :بنیامین نتانیاهو نخس��ت
وزیر اس��رائیل هیچ ط��رح و برنامهای برای
رویاروی��ی با ایران و ح��زباهلل لبنان ندارد.
لیبرمن هم چنین به سیاس��تهای ایران در
حرکت در مسیر برنامههای نظامی و حمایت
از ح��زباهلل و جنبشهای حم��اس و جهاد
اسالمی پرداخت.
بیش از یکچهارم جانباختگان کرونا
در جهان آمریکایی هستند

نایب رئیس مجلس:

فعالتری در عرصه سیاسی داشته باشم ،حضور امثال موسوی خوئینیها و تاج
زادهها و ابتکار و هم فکرانشان در عرصه سیاست و مناصب کلیدی بود ،چون
تمام رفتارشان از نحوه تسخیر النه جاسوسی گرفته تا بستر سازی غائله  ۱۸تیر
و حمایتشان از دولت به اصطالح اصالحات و موسوی و کروبی و فتنه  ۸۸و
بعد هم دولت فعلی با ادعاهای انقالبی بودن و پیرو خط امام بودنشان سنخیت
نداشت و ندارد ،مضاف ًا بر اینکه این فرد (موسوی خوئینیها) همواره با رهبری
فرزانه انقالب زاویه دار بوده و شنیدم که گفته بود :از ابتدا والیتفقیه را قبول
نداشتم و همچنین ظاهراً گفته بود باید جایگاه رهبری را تضعیف کنیم تا دیگر
نتواند کاری انجام دهد! دیگر اینکه علیرغم تسخیر النه جاسوسی همواره به
دنبال رابطه با آمریکا بوده که اینها همه نش��ان دهنده این هس��ت که یا این
اشخاص قبل از بلوغ وارد سیاست شدهاند و یا اهداف مرموزی را دنبال میکنند
وگرنه بعید است چنین اشخاصی نفهمند که او ًال نفس و هویت این انقالب
مبارزه با استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار است و در ثانی وظایف و
اختیارات و جایگاه رهبری نظام در روند عادی امور که کشور دولت مستقر دارد
مدیریت اقتصاد و تورم
هیچ ارتباطی با مسائل اجرایی کشور ندارد و مسئولیت و
ِ
و مشکالت معیشتی به رئیس دولت و وزرای مربوطه برمی گردد و ناتوانی آنها
در اداره امور کشور ،نه به رهبری نظام .و لذا بنده این طور برداشت کردم که
سهواً یا عمداً گیرنده نامه را اشتباه نوشتهاند ،یا به نوعی چون خود نیز به عنوان

وزیر امور خارج��ه آلمان گفت ،دوران روابط
خوب کش��ورهای اروپایی با آمریکا به س��ر
رس��یده است و حتی بر س��ر کار آمدن یک
رئیسجمه��ور دموک��رات در آمریکا موجب
بهبود ای��ن روابط نخواهد ش��د .به گزارش
ف��ارس« ،هایکو ماس» اظه��ار کرد :دوران
روابط خوب کشورهای اروپایی با آمریکا به
سر رسیده است .به نوش��ته پایگاه اینترنتی
شبکه «راش��ا تودی» ،ماس در مصاحبهای
گفت« :هرکس ب��اور دارد که روابط بین دو
س��وی اقیان��وس اطلس ب��ا روی کار آمدن
یک رئیسجمهور دموکرات به حالت سابق
بازمیگردد ،تغییرات س��اختاری را دستکم
گرفته است» .وی تأکید کردحتی اگر «دونالد
ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا دیگر بر
سر کار نباشد ،هرگز روابط برلین و واشنگتن
مانند س��ابق نخواهد بود .با این وجود وزیر
امور خارجه آلمان گفت ،برلین در حال حاضر
آمادگی این را ندارد که اتحاد دیرپای خود با
واشنگتن را کام ً
ال کنار بگذارد.

مناطق پرداختند .بر اس��اس این گزارش ،بحران اقتصادی کشور و نحوه ایجاد
راهکارهای��ی برای برون رفت از این بحران از دیگر محورهای رایزنی رهبران
سیاسی شیعی عراق در منزل العامری بود .این نماینده عراقی تصریح کرد که
حاضران در این نشس��ت درباره نحوه اقدام نخس��توزیر و سرویس مبارزه با
تروریسم در عملیات الدوره ابراز نارضایتی کردند و این اقدام را تحولی خطرناک
برای ایجاد مشکل میان سرویسهای امنیتی زیر نظر دولت توصیف کردند.

بیش از یکچهارم مرگومیر جهانی ناشی از
ابتال به کووید ۱۹-در آمریکا رخداده اس��ت؛
کشوری که موارد تأییدشده کرونا در آن طی
ح��دود  ۴۰روز ،دو برابر افزای��ش یافت .به
گزارش آنا به نقل از نیویورکتایمز ،مجموع
مرگومیر جهانی ناشی از کرونا روز گذشته
از م��رز  ۵۰۰هزار نفر گذش��ت ،درحالیکه
تعداد موارد تأییدش��ده ،فرات��ر از  ۱۰میلیون
مبتال گزارش ش��د .در م��اه آوریل ،یک ماه
پسازآنکه سازمان بهداش��ت جهانی کرونا
را ی��ک بیم��اری همهگیر اعالم ک��رد ،آمار
مرگومیر به  ۱۰۰هزار نفر رس��ید .ماه بعد،
این عدد به  ۲۵۰هزار بالغ شد و اکنون ظرف
کمتر از دو ماه به  ۵۰۰هزار نفر رسیده است.
این در حالی اس��ت که بی��ش از یکچهارم
مرگومیر جهانی ناشی از ابتال به کووید۱۹-
در آمریکا رخداده اس��ت؛ کشوری که موارد
تأییدشده کرونا در آن طی حدود  ۴۰روز ،دو
برابر افزایش یافت .دادههایی که هفته پیش
از سوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها
منتشر ش��د ،از این واقعیت حکایت دارد که
تعداد بیماران در بسیاری از مناطق این کشور
احتما ًال  ۱۰برابر بیش از میزان گزارششده
است.
پکن صدور روادید برای مقامات
آمریکایی را ممنوع میکند

چین در اقدام��ی تالفیجویانه در اعتراض به
مداخ�لات آمریکا در امور داخلی هنگکنگ،
صدور روادید برای مقامات آمریکایی را ممنوع
میکند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به
نقل از پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز ،وزارت امور
خارجه چین امروز دوشنبه اعالم کرد پکن به
تالفی دخالت آمریکاییها در امور داخلی هنگ
کنگ ،واکنش سختی نشان خواهد داد و صدور
روادید برای مقامات آمریکایی را ممنوع خواهد
کرد .پکن در ادامه از واش��نگتن خواس��ت که
«مداخله» در امور داخلی چین و هنگ کنگ را
متوقف کند .پیش از این چین از اعمال برخی
تحریمها علیه مقامات آمریکایی خبر داده بود،
ولی هنوز فهرست مقامات تحریم شده آمریکا
منتشر نکرده است .اقدامات متقابل چین پس
از آن علیه آمریکا صورت گرفت که واشنگتن
محدودیتهای روادید را برای مقامات چینی
به دلیل تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ
اعم��ال کرد .مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
روز جمع��ه از وضع محدودی��ت صدور روادید
برای تع��دادی از مقامات چین��ی در ارتباط با
موضوع هنگ کنگ خبر داد.

