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اخبار
بانکها مافیای مقابله با «اصالح نظام
بانکی» هستند

عضو هیات رئیس��ه مجلس گف��ت :بانکها
مخالف اصالح نظام بانکی هس��تند و مافیای
مقابله با اصالح نظام بانکی مانع تصویب این
طرح در مجلس است .به گزارش مهر ،سیدناصر
موسوی الرگانی در جلسه علنی مجلس اظهار
کرد :اقتصاد ایران دچار مشکالت جدی است
که مانند س��رطان ریشه دوانده است و موجب
کوچک شدن سفرههای مردم شده است .وی
با تأکی��د بر اینکه برای تحقق رونق و جهش
تولی��د دولت باید از هزینههای غیرضرور خود
بکاهد گفت :دولت نباید بر اساس شرایط عادی
خرج کند .دولت همه مش��کالت کشور را به
تحریمها و کارشکنیهای ترامپ مرتبط کرده
و از اقدامات زیربنایی و استفاده از ظرفیتهای
داخلی خودداری میکند .عضو هیأت رئیس��ه
مجل��س ،تولیدکنن��دگان را رزمندگان جنگ
اقتصادی خواند و گفت :تولیدکنندگان نیازمند
حمایت عاطفی دولت و مسئوالن هستند .وی
ب��ا بیان اینکه سیاس��تهای مجلس و دولت
مانع رش��د تولید ش��ده گفت :تأمین نقدینگی
یک��ی از الزامات تولید اس��ت ولی بانکها در
شرایط سخت اقتصادی تولیدکنندگان را یاری
نمیکنند و حتی باعث از بین رفتن بخشهای
تولیدی فعال میشوند .بانکها مخالف اصالح
نظام بانکی هستند و مافیای مقابله با اصالح
نظام بانکی مانع تصویب این طرح در مجلس
است.
قبح فساد در مجموعه دستگاههای
اجرایی ریخته شده است

نماینده م��ردم بندرعب��اس در مجلس گفت:
متأسفانه قبح فساد در مجموعه دستگاههای
اجرایی ریخته ش��ده در حالی که این موضوع
از پاشنه آشیلهای اقتصاد ما است .به گزارش
فارس ،منصور آرامی در نشست علنی پارلمان
در جریان گزارش اقتصادی دولت به مجلس،
اظهار کرد :مقابله با فساد در حوزه اقتصاد باید
مورد توجه قرار گیرد .وی با بیان اینکه درست
اس��ت تحت تأثیر تحریمه��ای ناجوانمردانه
اس��تکبار و ترامپ خبیث ق��رار داریم اما باید
از فرصته��ای داخلی اس��تفاده ک��رد ،افزود:
متأسفانه قبح فساد در مجموعه دستگاههای
اجرایی ریخته شده در حالی که این موضوع از
پاشنه آشیلهای اقتصاد ما است.

نماینده م��ردم کرمان در مجلس گفت که
میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کش��ور  ۶۰تا
 ۷۰هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا پورابراهیمی
در نشست علنی مجلس در جریان بررسی
مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت :امروز
اولویت اصلی در کش��ور ،اصالح س��اختار
اقتصادی اس��ت .در این بخش مأموریتها

و اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی حائز
اهمیت و از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی در همین راستا افزود :یکی از محورهای
مهم اصالح ساختار مولدسازی داراییهای
دولت اس��ت که از مأموریته��ای وزارت
اقتصاد به ش��مار میرود ،لذا وزارت اقتصاد
باید برنامه مشخص خود را برای مولدسازی
داراییهای دولت اعالم کند .در حال حاضر

مذاکراتیکهبهخروجنظامیانآمریکایی
ازعراقمنجرنشود،باطلاست

سخنگوی رسمی جنبش النجباء عراق درباره
هرگونه امتیازدهی به واش��نگتن در مذاکرات
فرارو از س��وی بغداد هش��دار داد .به گزارش
«عصر ایرانیان»؛ نصر الشمری به زمزمههای
موجود مبنی بر تالشهای آمریکا برای باقی
مان��دن در ع��راق و دور زدن ط��رح مصوب
پارلم��ان مبنی بر لزوم خروج از این کش��ور،
طی پس��تی در توئیتر واکنش نشان داد .وی
نوشت :هرگونه مذاکراتی که در رأس بندهای
آن ،تصمیم ملت عراق و پارلمان و دولت آن
مبنی بر عقبنش��ینی کام��ل و فوری (کلیه
نیروهای خارجی) از سراس��ر عراق نباش��د،
باط��ل و غیرالزام آور و غیر قانونی اس��ت و
م��ا آن را تحت هر ش��رایطی که باش��د و از
س��وی هر کس که می خواهد صادر شود ،به
رسمیت نخواهیم شناخت.

دول��ت به مجلس ارائه نش��د .وی در پایان
خواستار عرضه س��ها م شرکتهای دولتی
باقی مانده و همچنین واگذاری شرکتهای
متعلق به بانکهای دولتی شد.

خبرگزاری فرانسه ناچار به اعتراف شد

جهان یکصدا علیه نژادپرستی در آمریکا

گروه سیاس�ی :از انگلیس و فرانس��ه و تونس تا استرالیا،
تظاهرکنندگان توصیههای مقام��ات مبنی بر ماندن در
خانه به علت بحران کرونا را زیر پا گذاشتند و به جنبش
اعتراضی بیسابقه در آمریکا پیوستند .خبرگزاری فرانسه
در گزارش نوش��ت :در پی مرگ جورج فلوید ،ش��هروند
سیاهپوس��ت آمریکایی به دست یک پلیس سفیدپوست،
دهها هزار نفر در سراس��ر جهان به رغم ش��یوع ویروس
کرونا برای ابراز خش��م خود نس��بت به تبعیض نژادی و
خشونتهای پلیس تظاهرات کردند.

 ۲دهه از اس��تفاده از نیروی نظامی در عراق و افغانستان
ثابت ش��د که ارتش آمریکا به خوبی مهارت کشتار مردم
و آواره ک��ردن آن ها و بی��رون کردن آنها از خاک خود را
آموخته اس��ت .در این گزارش نوش��ته شده است :اما این
مهارت ها مناس��بت برخورد با آمریکایی هایی خشمگین
که حتی دست به آشوب در جوامع خود زده اند نیست .در
این گزارش آمده اس��ت :این درخواست درواقع درخواست
برای خون ریزی دسته جمعی در خیابانهای آمریکا و ایجاد
خشونت های بیشتر در این کشور است.

پس از چند ساعت تجمع مسالمتآمیز ،اواخر بعدازظهر
ش��نبه درگیریهایی اطراف خیاب��ان داونینگ ،در مرکز
لن��دن روی داد .تظاهرکنن��دگان ب��ه س��مت نیروهای
پلیس که س��وار بر اس��ب بودن��د و ت�لاش میکردند
معترضان را متفرق کنند ،اش��یایی از قبیل بطری پرتاب
میکردند .هزاران نفر نی��ز نزدیک پارلمان تجمع کرده
بودند .بیش��تر آنها از ماس��ک اس��تفاده کرده ،اما لزوم ًا
قوانی��ن فاصلهگذاری اجتماعی را رعای��ت نکرده بودند
و پالکاردهایی با ش��عار «جان سیاهپوستان مهم است»
در دست داش��تند .تظاهرکنندگان در انگلیس میگفتند:
«انگلیس بیگناه نیس��ت» .آنها به احترام جورج فلوید
زانو زده و در حالی که دستهایش��ان را مش��ت کرده و
باال نگه داشته بودند ،یک دقیقه سکوت کردند و سپس
برخی از آنها به س��مت سفارت آمریکا در لندن حرکت
کردند .در منچستر (شمال غربی انگلیس) نیز هزاران نفر
ب��رای خاتمه دادن به «تبعیض نژادی» که یک بیماری
«همه گیر» دیگر است ،تجمع کردند.

ک رس��انه نزدی��ک به کنگ��ره آمریکا گ��زارش داده که
تظاهراتها در این کشور در اعتراض به قتل نژادپرستانه
«جورج فلوی��د» ،مرد سیاهپوس��ت آمریکایی وجهه این
کش��ور را در دنیا زیر سئوال برده است .پایگاه هیل نوشته
همزمان با بروز درگیریهای خشن میان مأموران پلیس
و معترضان دیپلماتهای آمریکایی با چالشی دشوار برای
دف��اع از ارزشهای آمریکایی مواجه ش��دهاند و دس��تور
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا برای «سلطه یافتن»
به خیابانهای آکنده از معترضان در آمریکا این چالشها
را تشدید کرده است .پایگاه هیل نوشته دیپلماتهایی که
در گذش��ته در گفتار و کردارشان برخوردهای پلیس سایر
کش��ورها با معترضان را محک��وم کردهاند اکنون در پرتو
مواجه ش��دن با بیانیههای مشابه از سوی همان کشورها
در وضعیت نامناسبی قرار گرفتهاند« .نیکالس برنز» ،سفیر
سابق آمریکا در یونان و ناتو گفت« :اگر شما یک دیپلمات
آمریکایی در یک کشور خارجی باشید ناگهان میبینید که
ما ریاکار به چشم میآییم».

انگلیس بیگناه نیست


استرالیا ،آغازگر تجمع اعتراضی


در استرالیا که آغازگر تجمع اعتراضی روز شنبه در جهان
بود ،هزاران نفر در سراس��ر این کشور تظاهرات کردند و
پارچه نوشتههایی با مضمون «نمیتوانم نفس بکشم»،
با اش��اره به آخرین جمله جورج فلوید پیش از مرگ ،در
دست داشتند .از نظر س��ازمان دهندگان ،این تظاهرات
بازتابهای زیادی در کشورش��ان دارد :آنها با این کار
خواستند میزان بسیار باالی زندانی شدن بومیان و مرگ
و میر آنها را محکوم کنند .طی سی سال گذشته بیش
از  ۴۰۰نفر از اعضای این جامعه در حالی که در بازداشت
پلیس بودهاند ،کشته شدهاند.

تظاهراتها وجهه آمریکا در دنیا را خدشهدار کرد


در فرانس��ه ای��ن واقعه غم انگیز خاط��ره «آداما ترائوره»
جوان سیاهپوستی را که در س��ال  ۲۰۱۶پس از بازداشت
به دس��ت ماموران ژاندارمری کشته شد ،زنده کرده است.
بنابر اعالم پلیس فرانسه ،در مجموع بیش از  ۲۳هزار نفر
در ش��هرهای مختلف این کشور در اعتراض به «تبعیض
ن��ژادی» و «مصونیت از مج��ازات» که در بین نیروهای
نظامی حاکم اس��ت ،تظاهرات کردند .در پاریس ،به رغم
ممنوعیت برگزاری تظاهرات ،چند هزار نفر نزدیک سفارت
آمریکا تجمع کردند و خواستار «عدالت برای همه» شدند.
نیروهای نظامی که در محل مستقر بودند ،از نزدیک شدن
مردم به ساختمان سفارت آمریکا ممانعت کردند.

مقابل��ه مقامات با تبعیض نژادی که این کش��ور را خفه
کرده است ،خواستار شدند .مهاجران منطقه زیرصحرای
آفریقا در تونس غالبا قربانی سوء استفادههای کالمی یا
فیزیکی هس��تند .در ورشو ،پایتخت لهستان حدود هزار
نفر نیز که بیشتر آنها جوان بودند و لباس مشکی بر تن
داشتند ،تظاهرات کردند .رابرت بیدرون ،نامزد جناح چپ
برای انتخابات ریاست جمهوری لهستان نیز که ماسک
زده بود ،به آنها ملحق ش��د .در کانادا ،هزاران نفر برای
دومین روز پیاپی در تورنتو تظاهرات کردند .در شهرهای
دیگر کانادا همچون سنت جانز نیز تظاهرات برگزار شد.
همچنین قرار است روز یکشنبه تظاهرات گستردهای در
شهر مونترال برگزار شود.

در آلمان ،دهها هزار نفر در سراس��ر این کشور تظاهرات
کردند .بازیکنان بایرن مونیخ نیز برای ابراز همبس��تگی
خود ب��ا این جنبش اعتراضی ،روز ش��نبه پیش از بازی
بون��دس لیگا در برابر تیم لورک��وزن ،هنگام گرم کردن
خود تی ش��رتی بر تن داش��تند که روی آن نوشته شده
بود« :کارت قرمز به تبعیض نژادی -جان سیاهپوس��تان
مهم اس��ت» .در میدان مرکزی ش��هر تورین در شمال
ایتالی��ا ،تظاهرکنن��دگان جوان هش��ت دقیقه س��کوت
کردن��د .در تونس ،حدود دویس��ت نفر تجم��ع کرده و

روزنامه آمریکایی «شیکاگو تریبون» در گزارشی با اشاره
به اعتراضات جاری در آمریکا و تالش دونالد ترامپ رئیس
جمهور این کشور نوشت :ارتش آمریکا که نتوانسته برای
عراق و افغانس��تان صلح و ثبات به ارمغان بیاورد چگونه
می تواند برای شهرهای آمریکایی صلح و ثبات به ارمغان
آورد؟ در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت :ترامپ چند روز
گذش��ته مردم آمریکا را به اس��تفاده از ارتش این کش��ور
برای س��رکوب اعتراضات تهدید کرده بود .بعد از گذشت

فرانسه،


کارت قرمز به تبعیض نژادی درآلمان


ارتش�ی ک�ه در عراق و افغانس�تان شکس�ت خورده

چگونه میتواند به شهرهای آمریکا صلح بیاورد؟

روند فروپاشی حکومت ترامپ آغاز شد


نش��ریه آتالنتی��ک نوش��ت :حکوم��ت دونال��د ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا در حال فروپاشی است و سرنوشتش
به سرنوشت (دیگر حکام) مستند (جهان) دچار می شود.
این نشریه مینویسد :بهدنبال اعتراضات و تظاهرات اخیر
در آمری��کا پ��س از جنایت پلیس در قت��ل جورج فلوید،
شهروند سیاهپوس��ت آمریکایی ،روند فروپاشی حکومت
ترامپ آغاز ش��ده است .نش��ریه آتالنتیک گزارش کرد:
ترام��پ در غرای��ز ظالمانه خود غرق ش��ده اس��ت و به
سرنوشتی مشابه دیکتاتورهایی که مردم علی ه آنها قیام
کردند ،دچار خواهد شد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا:

نگرانی مجلس نسبت
به آینده بازار بورس

نایب رئیس مجلس گف��ت :عملکرد برخی از
سازمانها مانند س��ازمان خصوصی سازی در
گذشته مورد سوال بود و ابهامات زیادی در آن
وجود داشت و در حال حاضر هم نگرانی هایی
از آینده بازار بورس وجود دارد .به گزارش مهر،
امیرحسین قاضی زاده هاش��می پس از اتمام
گزارش مس��ئوالن اقتصادی کشور در جلسه
علنی مجلس ش��ورای اس�لامی ،گفت :این
جلسه به این منظور تشکیل شد که گزارشی از
وضعیت درآمدهای غیر نفتی دولتی و پایداری
آن داشته باش��یم و طبیعت ًا مجلس جدید این
انتظار را دارد که با توجه به شرایط بین المللی و
مشکالت داخلی ،دولت برنامه مدونی در زمینه
تأمین درآمدهای پایدار کشور فراهم کرده و به
مجلس ارائه کند .وی افزود :البته منظور ما تأمین
درآمدی که مبتنی بر استقراض ،آینده فروشی
و فروش داراییهای دولت به صورت گسترده
باش��د ،نیس��ت و همچنین درآن باید شفافیت
داشته باشد .عملکرد برخی از سازمانها مانند
سازمان خصوصی سازی در گذشته مورد سوال
بود و ابهامات زیادی در آن وجود داش��ت و در
حال حاضر هم نگرانیهایی از آینده بازار بورس
وجود دارد.

بیش از  7هزار میلی��ارد تومان داراییهای
دولت اس��ت ک��ه اگر  10درص��د آن مولد
سازی ش��ود بخش عمدهای از مشکالت
دولت حل خواهد شد .نماینده مردم کرمان
در مجل��س با بی��ان اینکه انتظ��ار میرود
آقای دژپس��ند و تیم اقتصادی دولت طرح
جامع مالیات را اجرا و جلوی فرار س��رمایه
را بگیرن��د ،ادامه داد :فرار س��رمایه در حال

حاض��ر  60تا  70هزار میلیارد تومان برآورد
میش��ود .پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت
توجه به ایجاد پایههای جدید مالیاتی گفت:
در مجلس دهم مالیات بر عایدی و مجموع
درآمد را مورد بررسی قرار دادیم و از وزارت
اقتصاد هم انتظار همراهی میرفت ولی آنها
به س��مت مالیات بر فعالیتهای اختاللزا
رفتن��د و نهایت ًا چیزی به عنوان پیش��نهاد

ایران دسترسی بازرسان آژانس اتمی
به تأسیسات خود را رد نمیکند

دموکراتها هم به برجام برنمیگردند

معاون سیاس��ی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت :امروز از
زبان دموکراتها هم میشنویم برگشتی به برجام نخواهند داشت و با شرایط
جدید با ایران مذاکره خواهند کرد .سردار رسول سناییراد معاون سیاسی دفتر
عقیدتی سیاس��ی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو ب��ا مهر در مورد رویکرد
دولت برای مواجهه با اظهارات مقامات امریکایی گفت :مش��کل ما با س��ران
آمریکا رفتار آنهاس��ت که همواره مغایر با هرگونه اعتماد اس��ت ،ترامپ نیز با
خروج از برجام به تش��دید این شکاف و افزایش ارتفاع دیوار بی اعتمادی ملت
ایران به دولتمردان آمریکا افزود .وی با اشاره به عهدشکنیهای رئیس جمهور
آمریکا و خروج از توافقات و عهد نامههای متعدد بینالمللی تاکید کرد :کسی
که چنین سابقهای از خود برجا گذاشته آن هم در شرایطی که نوع مدیریتش

در مقابل��ه با ویروس کرونا و همچنین تبعیض نژادی که خود او مروج روحیه
تبعیض نژادی در آمریکاست به شدت زیر سوال رفته است و با توجه به اینکه
دروان ریاس��ت جمهوری او رو به پایان است و آینده نامعلوم دارد ،این موضوع
را مطرح میکند که خود تأمل جدی دارد .معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی
فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا به دنبال بهرهبرداری
ابزاری از موضوع گفتگو و مذاکره اس��ت ،گفت :ترامپ برای کمک به انتخاب
مجدد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این گونه مسائل را مطرح میکند
در حالی که پیام بی صداقتی در مطالب مطرح شده از سوی او موج میزند به
همین دلیل به نظر میرسد با توجه به این سابقه و روحیات ترامپ ،پیام او ارزش
شنیدن ندارد و نباید به آن توجه کرد .سردار سناییراد ادامه داد :حضرت امام (ره)

نیز فرموده بودند که ما با آمریکاییها اگر آدم شوند هیچ مشکلی نداریم منتها
آنها تا امروز نشان دادهاند که همواره دنبال سوءاستفاده از وضعیت و شرایط به
نفع اهداف مدنظر خودشان هستند و حاضر نیستند در تعامل با دیگران صداقتی
داشته باشند ،کما اینکه همین امروز نیز از زبان دموکراتها میشنویم برگشتی
به برجام قبلی نخواهند داش��ت و با شرایط جدید با ایران مذاکره خواهند کرد،
در صورتی که امضای رئیسجمهور دموکرات پایه توافق نامه هستهای است.
وی افزود :ترامپ از مخالفان اصلی برجام اس��ت و عالوه بر نقض برجام اقدام
تروریستی به دستور او علیه قهرمان جهانی مقابله با تروریسم صورت گرفت،
مجموعه اینها نش��ان میدهد که آقای ترامپ هی��چ صالحیتی برای دادن و
دریافت پیام ندارد.

بیژن نوبا وهوطن:

نماینده مردم تهران در مجلس گفت :امروز نژادپرستی در
دنیا صورتهایی تازهای پیدا کرده است .اگر روزی در دنیا
رژیم صهیونیستی مروج تفکرات راسیستی (نژادگرایی)
بود ،امروز در دنیا شاهد یک دگرگونی فکری و یک تغییر
بنیادی در افکار و انگیزههای راسیس��تی هستیم .بیژن
نوباوهوطن در گفتوگو با حلقه وصل درباره شرایط امروز
سیاهان آمریکایی به حلقه وصل گفت« :به عنوان یک
انسان خجالت میکشم که انس��ان دیگری را به خاطر
رنگ پوستش تحت ظلم میبینم و خوشحال هستم که
طبق آموزههای اس�لام عزیز هیچ تفاوتی بین انسانها
نیست و این تقوای انسانی است که تفاوتها را مشخص
میکند .الحمداهلل در نظام اسالمی این رفتار و این تفکر
نهادینه ش��ده اس��ت ».وی تأکید کرد« :امروز ما افتخار
میکنیم که همه انسانها را مثل خودمان ببینیم ،افتخار

امروز نژادپرستی بشریت را تهدید میکند

میکنیم که همزیس��تی انسانی در جامعه بشری حاکم
باشد .اگر ما امروز ضد تروریست و نژادپرستی هستیم ،به
خاطر این است که قبل از انقالب در این زمینه کارهای
بزرگی انجام شده است .دیروز امام بزرگ ما و امروز هم
رهبر عزیز ما همیشه تاکیدشان این بوده و هست که همه
مسلمانان باید یک دست واحد و متحدی باشند .در این
راه هم بزرگترین اقدامات را انجام دادند .بر اساس همین
آموزهها الحمداهلل یک نقطه سیاه در تاریخ مبارزات ملت
ما وجود ندارد و همه جا از دست واحد مسلمانان حمایت
کردیم ».این نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اسالمی
افزود« :امروز نژادپرستی در دنیا صورتهایی تازهای پیدا
کرده اس��ت .اگر روزی در دنیا رژیم صهیونیستی مروج
تفکرات راسیس��تی (نژادگرایی) بود ،امروز در دنیا شاهد
ی��ک دگرگونی فکری و یک تغییر بنی��ادی در افکار و

انگیزههای راسیستی هستیم .من اساس این تفکر جدید
را از کشور انگلستان میدانم ،بخصوص در ایجاد تغییرات
فکری که در کشورهای اس�لامی به وجود آمده است.
اگر چه خود آمریکا یکی از عوامل اعمال سیاس��تهای
نژادپرس��تانه اس��ت ،اما به دلیل نداش��تن اندیشههای
زیربنایی و داشتن نگاه ماتریالیستی و اقتصادی به مسئله
سیاست به نوعی زیر مجموعه کشور انگلستان است .به
همین دلیل امروز نباید تفکرات راسیستی را صرفا در رژیم
صهیونیستی جویا ش��د ،بلکه این تفکرات در فرقههای
اس�لامی نیز ظهور و بروز پیدا کرده است .امروز دنیا به
این نتیجه رس��یده اس��ت که در برخورد با مسیحیان ،با
یهودیان و س��ایر ادیان الهی به یک شکل برخورد کند،
ولی مهمترین خطر را در اسالم میبیند که یک اندیشه
جدید و یک افقی تازه برای بشریت معرفی کرده است .به

همین دلیل تفکرات راسیستی رژیم آلسعود که همکاری
مستقیمی با صهیونیست و انگلیس��یها دارد ،بهعنوان
تفکرات صلحیگر بروز کرده اس��ت ».نوباوه با اشاره به
تفکر انقالب اس�لامی گفت« :برای جمهوری اسالمی
هیچ تفاوتی بین ش��مال آفریقا و جنوب آس��یا نیست،
چ��ون ما اعتقاد به وحدت اس�لامی داریم .آنها میدانند
که اگر این وحدت اس�لامی ش��کل بگیرد ،دیگر جایی
برای تفکرات سلفیگری وجود ندارد .درست هست که
امروز سیاهپوستان در جامعه آمریکا تحت فشار نژادپرستی
هستید ،ولی این را شما بدانید که بخش کوچکی از این
نوع تفکر با ش��ما برخورد میکن��د .مهمتر از این بحث
تفکری است که راس��یس جهانی را سازمان میدهد و
در آینده خطرات بسیار بزرگتری نه تنها برای مسلمانان،
بلکه برای بشریت به ارمغان خواهد آورد».

حزباهلل لبنان:

رمضان عبداهلل روحی مشتاق دیدار خداوند متعال و اولیای الهی داشت

حزباهلل لبنان با انتشار پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت دبیرکل سابق جهاد
اسالمی فلسطین نوشت :رمضان عبداهلل ش��لح روحی مشتاق دیدار خداوند
متعال و اولیای الهی و ش��هیدان س��فر کرده داش��ت .به گزارش آنا به نقل
از المنار ،حزباهلل لبنان با انتش��ار پیامی درگذش��ت رمضان عبداهلل ش��لح را
تس��لیت گفت .در این پیام آمده است :شب گذشته برادری مهربان ،دوستی
عزی��ز ،فرماندهی حکیم و مجاهدی بزرگ ،رمضان عبداهلل ش��لح ،دبیرکل
س��ابق جنبش جهاد اسالمی فلسطین پس از دورهی طوالنی بیماری دنیای
م��ا را ترک گف��ت .با فقدان وی ما یکی از قلههای بلند مقاومت را در دوران

معاصر از دس��ت دادیم .وی از ذهنی روشن ،عقلی پذیرا ،احساساتی صادق،
ارادهای مستحکم ،عزمی سستناش��دنی ،اطمینانی باال به وعد ه خداوند در
زمینه یاری مجاهدان ،اخالصی شدید در مسیر موضوع اصلی یعنی فلسطین،
فهم دقیق اولویتها ،دلی عاشق به گستر ه تمام غمهای امت و در کنار هم ه
اینها روحی مشتاق دیدار خداوند متعال و اولیای الهی و شهیدان سفر کرده
برخوردار بود .این بیانیه میافزاید :ما در میدانهای مشترک جهاد و دیدارهای
پرشمار و طوالنیمان در همه دورانها او را اینگونه شناختیم .در باور ،برادر
و در مسیر ،همسفر بودیم .از دست دادن و فقدان او که در قل ه فداکاری قرار

داشت و مقاومت بیش از همیشه نیازمند او بود ،ما را غمین ساخت اما تسلیم
فرمان خداوند متعال و سرسپرده به خواست و قضای او (عز و جل) هستیم.
حزباهلل لبنان عنوان کرد :صمیمانهترین تسلیتهای خویش را خدمت ملت
مجاهد و صبور فلس��طین و تکتک اعضای خانواد ه گرامی و گرانقدرشان
و برادران فرمانده و مجاهد عزیزمان در جنبش جهاد اسالمی فلسطین و در
ص��در آنها برادر عزیز زیاد النخاله که فرمانده ،دبیرکل و امین راه و رس��م
رمضان عبداهلل مرحوم و ش��هید فتحی شقاقی (علیهما الرحمه) است ،تقدیم
میداریم و با آنها همدرد هستیم.

نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین اعالم کرد که ایران دسترسی
بازرس��ان آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی
( )IAEAبه تأسیس��ات هس��ته ای خود را
رد نمی کن��د .به گزارش مه��ر« ،میخاییل
اولیانوف» س��فیر و نماینده دایم روس��یه در
س��ازمانهای بینالملل��ی مس��تقر در وین
شنبهشب در یک پیام توئیتری نوشت« :ایران
دسترسی [آژانس بینالمللی انرژی اتمی] را
رد نمیکند» .اولیانوف افزود« :ایران حقوق
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را زیر س��وال
نمیبرد و برای تداوم مشورتها آماده است.
آژان��س در این باره ابراز نگرانی کرده اما آن
هم برای گفتوگو آماده اس��ت .اجازه بدهید
امیدوار باشیم که مشکالت به زودی برطرف
خواهد شد» .وی پیش��تر در یک پیام دیگر
به درز کردن گزارش محرمانه آژانس درباره
ایران به رسانهها [خبرگزاری آسوشیتدپرس]
اش��اره کرد و نوشت« :گزارش امروز آژانس
بینالمللی انرژی اتمی درباره اجرای توافقات
پادمانی در ایران ،پنج دقیقه پس از توزیع آن
در میان اعضای شورای حکام در رسانههای
غربی منتشر شد».
ترامپ از مشت آهنین گارد ملی در
سرکوب معترضان تشکر کرد

رئیسجمهور آمریکا با تشکر از مشت آهنین
گارد مل��ی در س��رکوب معترض��ان مدعی
ش��د اعتراضات به ویژه در س��طح پایتخت
کمرنگ شده اس��ت .به گزارش مهر ،دونالد
ترامپ رئیسجمه��ور آمریکا باز هم به طور
ضمنی از توس��ل به مش��ت آهنی��ن برای
س��رکوب اعتراضات مردمی استقبال کرد و
در پیامی توئیتری از گارد ملی ،سرویسهای
جاسوسی و پلیس واشنگتن دی-سی برای
آنچه ب��ه زعم وی برقراری نظم و قانون در
پایتخت اس��ت ،قدردانی کرد .وی همچنین
در ت�لاش برای کوچک نمایی حضور مردم
در صحنه اعتراضات پایتخت ،مدعی ش��د:
جمعیت��ی که در واش��نگتن دی-س��ی گرد
آمد ،ب��ه مراتب کوچکتر از آنچه پیشبینی
میش��د؛ بود .ای��ن ادعای ترام��پ در حالی
مطرح میشود که روز شنبه ،پایتخت آمریکا
صحن��ه حضور دس��تکم  ۱۰ه��زار نفر از
مردمی بود ک��ه در اعتراض به قتل «جورج
فلوید» سیاهپوست به دست پلیس نژادپرست
آمریکا ،به خیابانها آمده بودند.
ابتالی یک هزارم جمعیت دنیا به
کرونا

روز یکشنبه ش��مار کلی مبتالیان به ویروس
کرونا در جهان از مرز  7میلیون نفر عبور کرد.
به گزارش فارس ،ش��مار کل��ی مبتالیان به
ویروس کرونا در جهان ،روز یکش��نبه از مرز
 ۷میلیون نفر عبور کرد .بر اس��اس اطالعات
سایت «ورلدومیترز» ،از میان این افراد تا کنون
بی��ش از  ۳میلیون و  ۴۲۲هزار بیمار مبتال به
ویروس کرونا بهب��ود یافتهاند .در حال حاضر
کش��ور آمریکا با بیش از یک میلیون و ۹۸۸
هزار مبتال ،بزرگترین مرکز ش��یوع ویروس
کرونا در جهان است .کشورهای برزیل ،روسیه
اس��پانیا ،انگلیس ،هند و ایتالی��ا به ترتیب در
رتبههای بعدی بیشترین میزان ابتالی ویروس
کرونا در جهان قرار دارند .از میان کش��ورهای
مختلف جهان ،قطر با نزدیک به  ۲۴هزار مبتال
از هر یک میلیون نفر جمعیت ،بیشترین میزان
ابتال نسبت به جمعیت کشور را دارد .همچنین
بامداد امروز (یکش��نبه) ش��مار کلی قربانیان
ویروس کرونا نی��ز از مرز  ۴۰۰هزار نفر عبور
کرد .کشور آمریکا از نظر شمار افراد جان باخته
در اث��ر ویروس کرونا نیز با بیش از  ۱۱۲مورد
فوت ،بیشترین قربانیان این بیماری در جهان
را به خود اختصاص داده است.
تجربه تلخ مذاکره باید راهنمای
سیاست خارجی کشور باشد

نماینده مردم یزد در مجلس به توییت برخی از
مس��ئولین که ارسال پالس مذاکره است اشاره
کرد و گفت :آنقدر آش مذاکره شور شده است
ک��ه با توییت بازی نمی ش��ود روند مذاکره با
ش��یطان بزرگ را در کشور عادی سازی کرد.
محمدصالح جوکار در گفت و گو با راه دانا؛ در
خصوص توییت برخی از سیاسیون و دولتمردان
که به نوعی ارسال پالس مذاکره است ،اظهار
داش��ت :آنقدر آش مذاکره شور شده است که
با توییت بازی نمی شود روند مذاکره با شیطان
بزرگ را در کشور عادی سازی کرد .وی با بیان
این که خسران مذاکره با آمریکا از ذهن مردم
پاک نخواهد شد ،افزود :خسارت و آسیبهایی
که مذاکره به کشور ،منافع ملی و مردم وارد کرد
بیشتر از آن است که برخی سیاسیون بخواهند
با چند توییت آن را از ذهن مردم پاک کنند .در
واقع این افراد این توانایی و ظرفیت را نخواهند
داشت .قدر مسلم آن چه که حائز اهمیت است
باید بر اساس واقعیتها تصمیم گرفت .امروز
دشمن در صدد این است که مجدداً امتیازاتی از
ایران بگیرد و در قبال آن هیچ چیزی ندهد.

