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اخبار

رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با
اعالم اسامی کاندیداهای احتمالی ریاستجمهوری
این تش��کل سیاس��ی اصالحطل��ب ،فرایند حضور
کارگزاران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰
راتشریحکرد.محسنهاشمیرفسنجانیدرگفتوگو
ب��ا ایس��نا با اش��اره به فعالیتهای اخی��ر کارگزاران
س��ازندگیبرایانتخاباتریاس��تجمهوری،اظهار
کرد :در چند ماه گذشته ،در جلسات شورای مرکزی
و کمیته سیاس��ی حزب کارگ��زاران ،تصمیم گرفته
ش��د که این حزب بهعنوان یکی از احزاب ش��اخص
اصالحطل��ب ،در انتخابات ریاس��ت جمهوری فعال
باش��د و از کاندیدای این طیف حمایت کند چرا که
تحری��م یا انفع��ال و بیتفاوتی در انتخابات ،مغایر با
روحیه اصالحطلبی و مردم ساالری دینی است.وی با
اشاره به اسامی کاندیداهای مدنظر کارگزاران اظهار
کرد :در حال حاضر نام حدود بیس��ت کاندیدا در این
فهرست حضور دارد که عبارتند از آیتاهلل سیدحسن
خمینی ،اس��حاق جهانگی��ری ،محمدرضا خاتمی،
محمدرضا عارف ،محمدجواد ظر یف ،علی مطهری،
رضا اردکانیان ،علی الریجانی ،مس��عود پزش��کیان،
محمدجواد آذری جهرمی ،محمدباقر نوبخت ،سورنا
ستاری ،عبدالناصر همتی ،علیاکبر صالحی ،محمد
ص��در ،مجید انصاری و عبدالواحد موس��وی الری؛
همچنین معصومه ابتکار و ش��هیندخت موالوردی
نیز در این فهرست قرار دارند.رییس شورای مرکزی
کارگزاران یادآور شد :تاکنون با برخی از این چهرهها
گفتوگ��و انج��ام ش��ده اما بدلیل ش��رایط بیماری
کرون��ا ،برنامهریزی جلس��ات و مالقاتها با کندی
پی��ش م��یرود ولی رویکرد ما این اس��ت که پس از
گفتوگو با این ش��خصیتها و انجام بررس��یهای
الزم ،فهرس��ت کوتاه را در دو ماه آینده ،یعنی اوائل
بهم��ن ماه اع�لام کنیم تا کاندیداهای جدی حاضر
صحنه انتخابات بتوانند برنامهها و دیدگاههای خود
راباافکارعمومیدرمیانبگذارند.هاشمیرفسنجانی
در پایان تاکید کرد :همچنین کلیات رویکرد و برنامه
حزب کارگزاران نسبت به انتخابات ریاستجمهوری
آینده در کمیته سیاسی حزب جمعبندی شده و باید
درش��ورایمرکزیبااجزامربوطهبهتضویببرس��د
که امیدوارم در دوماه آینده در اختیار احزاب همسو و
افکار عمومی جهت نقد و تبادل نظر قرار گیرد.

درخواستبرخوردبادستاندرکاران
فاسدپروندههفتسنگان

رییس هیاتمدیره دیدهبان ش��فافیت و عدالت طی
نام��هایازریی��سقوهقضاییهبابتپیگیریوصدور
حک��مب��دویپروندههفتس��نگانقزوینتش��کر
کردوازویخواس��تتاهرچهس��ریعترحکمدس��ت
اندرکارانفاسداینپروندهنیزاعالمشود.احمدتوکلی
نوشت:خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء گردید
و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دستاندرکاران
فاسداینپروندهدردستانقدرتمندمجریانقانونقرار
گیرد .حکم قضات فاسد نیز پس از تعلیق حق قضاوت
آنان در دادگاه محترم انتظامی قضات ،صادر خواهد
ش��د .طبیعی اس��ت که تسریع امر در دادگاه انتظامی
قضاتکههمیشهملجاءتظلمخواهیازقضاتقانون
شکن بوده است ،بر اعتبار این محکمه در چشم مردم
بیفزاید.الزماس��تازامامجمعهمحترموفسادس��تیز
قزوین آیتاهلل عبدالکریم عابدینی که همواره در برابر
فساد و حقکشی جریانی فاسد در قزوین ،ایستادگی
نموده است ،تشکر و تقدیر شایسته صورت گیرد.

یوزارت
انتخابات ۱۴۰۰باهماهنگ 
بهداشتبرگزارمیشود

وزیر کشور از هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت
بهداش��تبرایبرگزاریانتخابات ۱۴۰۰درش��رایط
کرون��ا خب��ر داد و گفت :نظر ش��ورای نگهبان را هم
خواهیم گرفت ،س��پس گزارش نهایی را به مجلس
میفرس��تیم.رحمانی فضل��ی در ادامه تصریح کرد:
وزارت کشور هنگامی که به جمع بندی مناسب برسد
موض��وعراباش��وراینگهب��انمطرحمیکندونظر
شوراینگهبانراهمخواهیمگرفت،سپسبهمجلس
شورای اسالمی نیز گزارش نهایی را میفرستیم.

تدابیرضدکرونایی
مجلس در دو هفته آینده

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از
تدابیر جدید مجلس و تغییر نحوه برگزاری جلسات
علنی برای مقابله با کرونا در دو هفته آتی خبر داد.
محمدحس��ین فرهنگی در گفتوگو با ایس��نا اظهار
کرد :جلسات علنی روزهای یکشنبه و چهارشنبه به
صورت ترکیبی تش��کیل می شود ،همه نمایندگان
در محل مجلس حضور خواهند داش��ت و با فاصله
گذاری سه متری ،نیمی از نمایندگان در محل صحن
علنی حضور مییابند و نصف دیگر در س��النهای
دیگر به صورت آنالین حضور خواهند داش��ت.وی
افزود :جلسات از ساعت  ۷و  ۴۵دقیقه تا ساعت ۱۱
و نیم تش��کیل میش��ود و بعد از آن تعطیل میشود.
کمیسیونها نیز در همین ساعات در روزهای دوشنبه
و س��ه ش��نبه در محلهای تعیین ش��ده به صورت
حضوری و با حضور دو س��وم اعضاء ،جلس��ات خود
را برگزار میکنند.

خــبرویـژه

اعالماسامی
کاندیداهایاحتمالیکارگزاران

«امنیتپایدار»
راهحل کاهش
نارضایتیها

فرمانده س��پاه حضرت محمد رس��ول اهلل (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه «منافقین ،معاندین و دش��منان در تالش��ند تا مردم را نس��بت به آینده ناامید و آنها را از ش��رکت در انتخابات پیش رو
دلزده کنند ،تاکید کرد :دشمنان با استفاده از اراذل و اوباش و برخی عوامل داخلی خود سعی دارند که امنیت کشور را برهم بزنند.سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا یزدی در گفتوگو با
ایسنا،گفت :اساس ًا اعتقادمان این است که باید امنیت پایدار را ایجاد کنیم و این امنیت نیز توسط خود مردم ایجاد میشود.وی خاطر نشان کرد :امروز سعی کردهایم که با کمکهای مومنانه
کاری کنیم تا به آن بخشی از مردم که به واسطه فشارهای اقتصادی و تحریمها در فشار و محدودیت هستند ،کمک کنیم و از نارضایتیهای آنها بکاهیم.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعالم کرد

کمک بالعوض دولت به  ۳۰میلیون نفر
ایجاد شرایط دریافت وام برای  ۱۰میلیون خانوار

گروهسیاسی:رییسجمهوربااشارهبهاینکهدر
نظر داریم با اقدامات حمایتی مردم را در شرایط
فعل��ی کمک کنیم ،اعالم کرد :امروز مصوب
شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان
س��ال در هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض
بدهیم و هم برای  ۱۰میلیون خانوار وام یک
میلی��ون تومانی در نظر گیریم که بازپرداخت
 ۳۰ماه��ه دارد .به گزارش اس��کناس ،حجت
االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز آغاز
طرح جامعی است که باید در شهرهای قرمز،
زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی ش��ود ،اظهار
کرد :ما دوره بس��یار س��ختی در کرونا داشتیم
که اسفند پارسال و فروردین امسال بود اما از
اردیبهشت که شرایط بهتر شد تا االن ،مواجه
با موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا شدیم
و تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.
وی افزود :هدف اصلی از این کار این اس��ت
که شیوع ویروس را کنترل کنیم و افرادی که
مبتال میشوند را زودتر شناسایی کنیم و آنانی
که باید قرنطینه ش��وند هم در این مس��یر قرار
گیرند.رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه
پروتکلها را رعایت کنیم تا فشار اقتصادی بر
کسبوکارهایی که از امروز ممنوع میشوند،
زودت��ر برطرف ش��ود ،اظه��ار کرد :اگر در این
دو هفت��ه ه��م خدای نکرده به نتیجه مطلوب
نرسیم .ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه

گ�روه سیاس�ی:وزیر امور خارج��ه احتمالی دولت
بای��دن گفت که به ش��رط مذاک��ره درباره برنامه
موشکی ایران و نقش ایران در منطقه از بازگشت
آمریکا به توافق هستهای(برجام) حمایت میکند.
به گزارش اسکناس��به نقل از خبرگزاری رویترز،
کریس کونز سناتور آمریکایی و وزیر امور خارجه
احتمالی در دولت جو بایدن ،رئیس جمهور منتخب
آمری��کا روز جمع��ه گف��ت که تنه��ا در صورتی از
بازگش��ت به توافق هس��تهای حمایت میکند که
راهی برای محدود کردن برنامه موش��کی ایران
و حمایت��ش از نیروه��ای نیابت��ی در منطقه وجود
داشته باشد .کونز با تاکید بر این که او فقط موضع
خ��ودش را بیان میکند ،گفت که «واش��نگتن
پس از این که از بازگشت به برجام حمایت کند،
راه��ی رو ب��ه جلو در زمینه مح��دود کردن برنامه
موشکی آن ها و حمایتشان از نیروهای نیابتی نیاز
خواهد داشت .این دو باید همزمان اتفاق بیفتند.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،اظهارات این س��ناتور
آمریکای��ی در پ��ی این مطرح می ش��ود که بایدن
وعده داده است با روی کار آمدنش ،در صورت
«بازگش��ت ای��ران به پایبن��دی کامل به تعهدات

یاب��د .پس عالوه ب��ر رعایت پروتکلها برای
سالمتی خود و خانواده و کاهش فشار بر کادر
درمان ،باید برای رفع تعطیلی مشاغل هم به
رعایت پروتکلها توجه کنیم.روحانی با انتقاد
از افزایش دورهمیهای خانوادگی در ماههای
اخیر ،گفت :قب ً
ال مطرح بود که اگر کسی مبتال
باشد و در جمع خانوادگی که معمو ًال با استفاده
نکردن از ماسک هم همراه میشود ،عطسه یا
سرفه کند ،میتواند پنجاه نفر را مبتال کند .به
خصوص که ممکن اس��ت در خانهها سیستم
تهویه مناس��بی هم وجود نداش��ته باشد .حتی
گفته میشود حرف زدن فردی که مبتالست
نیز میتواند منجر به انتقال ویروس شود.وی
با تاکید بر اینکه همه دس��تگاههای انتظامی
باید در رعایت پروتکلهای بهداش��تی در دو

هفته اخیر همکاری الزم را داشته باشند ،اظهار
کرد :همه دستگاههای دولتی و غیردولتی باید
در ام��ر انج��ام ای��ن کار همکاری کنند و فقط
به نیروهای انتظامی یا دولتی س��پرده نش��ود.
همه نیروهای بسیج و معتمدان محلی نیز باید
برای هدایت افراد مبتال به مراکز تستگیری
کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی که
در خانه بستری هستند را با کمک خود برطرف
س��ازند.روحانی یادآور ش��د :اطالعرسانی به
موقع و ش��فاف و روش��ن تصمیمات ستاد ملی
کرون��ا و قرارگاه و خود وزارت بهداش��ت باید
به س��رعت در اختیار مردم قرار گیرد تا بدانند
ش��رایط چگونه اس��ت .همچنین باید مردم را
اقن��اع کنی��م که هیچ راهی جز رعایت توصیه
و پروت��کل وج��ود ندارد.رییس جمهور با بیان

پالسمنفیوزیرامورخارجهاحتمالیدولتبایدن؛

تکرار شروط ترامپ

کریس کونز :به شرط مذاکره موشکی و منطقه ای از برجام حمایت میکنیم!
هسته ای اش» به توافق هسته ای باز می گردد.
بایدن همچنین گفته است که در صورت بازگشت
آمری��کا ب��ه این توافق ،موضوع برنامه موش��کی
ایران و نقش ایران در منطقه نیز باید در مذاکرات
در چارچ��وب ای��ن تواف��ق مطرح ش��ود .آنتونی
بلینکن مش��اور بای��دن باره��ا در مصاحبهه��ا و
اظهارنظرهایش اعالم کرده که بایدن در صورت
پی��روزیدرانتخاب��اتبهدنبال«توافقیقویتر»
با ایران خواهد بود.او به عنوان مثال  ۲۹خردادماه
گفتچنانچهبایدندرانتخاباتماهنوامبربهعنوان
رئیسجمهور آمریکا انتخاب شود تمامی تحریمها
علیه ایران ،از جمله تحریمهای اعمالشده توسط
«دونالد ترامپ» را حفظ خواهد کرد.این مقام سابق
آمریکای��یگف��ت«:ایرانبای��دبهپایبندیکامل
برج��ام برگ��ردد .در غیر این ص��ورت -و تا زمانی
ک��ه [ای��ران] این کار را انجام دهد -واضح اس��ت
ک��ه همه تحریمها پابرج��ا خواهند ماند».بلینکن

در ادام��ه گفت��ه که به دنب��ال «توافقی قویتر» با
ای��ران خواه��د بود« :اگر ما به پایبندی [به برجام]
برگردی��م از ای��ن مس��ئله ب��ه همراه ش��ریکان و
متحدانمان که بار دیگر در موضع یکس��انی با ما
قرار میگیرند به عنوان س��کویی استفاده خواهیم
ک��رد تا به مذاکره بر س��ر توافقی طوالنیمدتتر
و قویت��ر بپردازیم».تواف��ق «طوالنی مدت» و
«قویتر» از جمله اصلیترین خواس��ته مخالفان
تواف��ق هس��تهای برج��ام از جمل��ه دونالد ترامپ
ب��ود .ترامپ دو س��ال پی��ش با بیان اینکه برخی از
مفادتوافقهس��تهایبرجاممنقضیمیش��وندبه
مشارکت آمریکا در این توافق پایان داد و گفت به
دنبال دستیابی به توافقی قوی با محدودیتهای
هس��تهای دائمی علیه ایران اس��ت .بس��یاری از
کارشناسانروابطبینالمللاختالفاتمیاناحزاب
دموک��رات و جمهوریخ��واه در سیاس��تگذاری
درخص��وصای��رانراصرف�� ًاتاکتیکیمیدانند.

اینکه به س��مت انجام تس��ت  ۱۰۰هزار نفری
در روز میرویم ،تاکید کرد :باید تجمع و تردد
را کاه��ش دهیم؛ در بعض��ی مناطق ناچار به
تعطیلی ش��دیم تا ش��دت تجمع و تردد کمتر
شود .همچنین امروز صحبت شد و قرار است
قرارگاه بررسی کند که تمام افرادی که بیرون
میآیند حتما کارت شناس��ایی همراهش��ان
باش��د تا کس��انی که مبتال هس��تند از ورود به
اماکن عمومی باز داش��ته ش��وند.وی با بیان
اینکه صداوس��یما باید برای س��اعات فراغت
مردم و در خانه ماندنشان برنامههای مفرحی
داش��ته باشد ،گفت :همچنین باید فرزندان ما
که در خانهها هس��تند امر آموزش را از طریق
صداوس��یما دنب��ال کنند و ب��ا معلمان خود در
ارتباط باشند.روحانی با اشاره به اینکه در نظر
داریم با اقدامات حمایتی مردم را در ش��رایط
فعلی کمک کنیم ،تصریح کرد :امروز مصوب
شد که برای نزدیک به  ۳۰میلیون نفر تا پایان
س��ال در هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض
بدهیم و هم برای  ۱۰میلیون خانوار وام یک
میلیون تومانی در نظر گیریم .همچنین برخی
م��وارد حمایت��ی دیگر نیز وج��ود دارد.رییس
جمهور در پایان گفت :اگر مردم رعایت کنند
و با مدارا نسبت به این ویروس عمل کنند حتی
به یک ساعت تعطیل نیز نیاز نداریم .امیدوارم
که در دو هفته پیشرو نتایج مثبتی به دس��ت
آید و شرایط بهتر شود.

این در حالی است که مقامات کشورمان تاکید کرده
اند برای توافق هس��ته ای پیش از این مذاکرات
الزم انجام ش��ده اس��ت و این توافق با پش��توانه
قانونی قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورای امنیت س��ازمان
ملل به امضای طرفین رسیده است که آمریکا نیز
عضوی از آن بود .س��عید خطیبزاده ،سخنگوی
وزارت خارجه کش��ورمان در نشس��ت خبری اخیر
خود گفت :برجام اقدام جامع مش��ترکی اس��ت که
بین ایران و گروه ۵+۱امضا شده است .البته آمریکا
به مش��ارکت خود در این برنامه پایان داده اس��ت.
مذاکره در مورد این برنامه مش��ترک چندین سال
به طول انجامید و بعد از این مذاکرات جمع بندی
ش��د و ب��رای اج��را مهر و موم ش��د .وی ادامه داد:
برجام باید در چارچوب خود برجام اجرایی ش��ود.
طرف های اروپایی باید به تعهدات خود بازگردند
و باید بپذیرند که خسارت عظیمی به ایران از بابت
عدم تعهدات آنها وارد شده است و اگر آمریکا نیز
میخواهد به این مسیر برگردد باید به اجرای تمام
و کمال برجام بدون کم و کاست آن بازگردد و این
مسیر اجرای برجام است و برجام چیزی نیست که
قابل مذاکره مجدد باشد.

آسیاتایمزتصریحکرد

گروه سیاسی:روزنامه آسیا تایمز در تحلیلی سیاست
فش��ارحداکثری آمریکا در برابر ایران را که توس��ط
مای��کپمپئ��ووزیرامورخارجهآمریکاپیشبردهمی
شد ،شکست خورده تلقی کرد و راهکارهای احتمالی
دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای
تعاملباایرانبهویژهدرزمینههستهایبررسیکرد.به
گزارشاسکناس ،روزنامهآسیاتایمزدرتحلیلیدرباره
سیاستهایدولتدونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکا
درقبالایرانکهبااعمالتحریمهایمتعددهمراهبوده
است و رویکردی که دولت جو بایدن ،رئیسجمهور
منتخبآمریکامیتواندنسبتبهایراندرپیشبگیرد،
نوش��ت :با هر معیاری و طبق اقرار خود مایک پمپئو

شکست پمپئو در اعمال فشار بر ایران

وزیرامورخارجهآمریکا ،فشارآمریکا کام ً
الدرمتوقف
کردن برنامه هس��تهای ایران شکست خورده است،
اگرچه تحریم ها به اقتصاد آن آس��یب زده .در واقع
عدم پایبندی انتخابی تهران به تعهدات هستهای در
واکنش به خروج یک جانبه آمریکا از توافق هس��ته
ای،ایرانرابههس��تهایش��دننزدیکترکردهاست.
این روزنامه در ادامه تحلیلش نوشت :به بیان دیگر،
ب��ر خالف ادعاهای پمپئو ک��ه تحریمهای قهری
«ابزار مهم امنیت ملی بودهاند» ،در واقع این اقدامات
خطرات اشاعه ای را افزایش داده اند .این یک واقعیت
راهبردی اس��ت که انتظار می رود دولت بایدن قرار
است با معیارهایی مصالحه آمیزتر با این موضوعات

بپردازد.اینتحلیلمیافزاید:پمپئوبدونشکتوسط
تاریخدانهایآیندهبهعنواندیپلماتیسنگدلمورد
قضاوتقرارخواهدگرفتکهازطریقاعمالحداکثر
رنج و س��ختی ممکن به مردم ایران ،به دنبال تغییر
حکومتدراینکشوربود .آسیاتایمزهمچنینمطرح
کرد :اگر بایدن بخواهد آمریکا را به چارچوب توافق
هستهایبازگرداندوبنابرایناینکشوربهپایبندیبه
قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل بازگردد،
می تواند از قدرت و اختیارات ریاست جمهوری اش
استفاده کرده و فرمان هایی اجرایی را صادر کند که
تحریم های دولت ترامپ علیه ایرانی را لغو کند .این
روزنامه در ادامی می نویس��د :بایدن و تیم سیاس��ت

خارج��یاوای��نگزینهراخواهندداش��تکهبهجای
اتخاذرویکردی «متمرکز»کهتمامموضوعاتمهم
رابهطورهمزماندرراستایدستیافتنبهراهکاری
کلی مطرح می کند ،شبیه دولت باراک اوباما عمل
کرده و موضوعات هسته ای و غیرهسته ای را از هم
جدا کنند .طبق تحلیل آسیا تایمز ،رویکرد متمرکز
که توسط گروهی از کارشناسان مسائل ایران مطرح
میش��ود،بهدودلیلیکبیراههاس��ت .اولاینکه
حلوفصلمسئلهمهمهستهایراپیچیدهمیکند.
دوم این که مستلزم نظر مستقیم متحدان آمریکا در
منطقه است که در ضرورت تداوم سیاست آمریکا در
به انزوا کشاندن ایران مقاومت می کنند.

اعتراضنمایندگانمجلسبهتخریبخانهزنیدربندرعباس

گروهسیاس�ی:بهدنبالانتش��ارخبرخودس��وزیزنیدربندرعباسبه
دلیل تخریب منزلش توسط ماموران شهرداری ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با وعده پیگیری این موضوع بر لزوم محاکمه متخلفان
و خاطیان این حادثه و دلجویی از خانواده آس��یب دیده تاکید داش��تند.
به گزارش ایس��نا ،چند روز گذش��ته فیلمی در فضای مجازی منتش��ر
ش��د که ماموران ش��هرداری بندرعباس منزل زنی را تخریب کرده و
این بانوی  ۳۵ساله در واکنش ،اقدام به خودسوزی می کند .در حال
حاضر بنا بر گفته فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان این زن بندرعباسی با  ۱۷درصد سوختگی از ناحیه

دس��ت و قفس��ه سینه ،در بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس بس��تری اس��ت.فاطمه قاس��م پور نماینده تهران و رییس
فراکسیون زنان مجلس نوشت « :در اتفاقات دردناکی مانند آنچه در
بندرعباس رخ داد ،مسئولین بدون توجه به کرامت انسانی صاحبان
خانه و تبعات ناگوار انس��انی این برخورد ،عمل کردند .در مواجهه با
تبعات توس��عه نامتوازن ش��هری ،بایس��تی کرامت افراد به طور کامل
تامین شود وزیر کشور نسبت به این امر مسئول است و باید پاسخگو
باشد».الهامآزادنمایندهنایینوعضوفراکسیونزنانمجلسگفت«:با
بیتدبیری سرپناه کسی را خراب کردند که جز خداوند یاوری نداشت.

صحنه استعانت مادر و فرزند از خداوند و فریاد خدای آن کودک دل
هر انسانی را به درد میآورد .عالج بعد از واقعه خود درد است و تکرار
دو حادثه مش��ابه در یک س��ال جای تامل دارد ،به پیگیری این حادثه
و علل آن خواهیم پرداخت».احمد مرادی نماینده هرمزگان تصریح
ی در حاشیه شهر بندرعباس متعلق به خانمی
کرد « :تخریب اطاقک 
سرپرست خانوار توسط مامورین شهرداری و ضجه های التماس گونه
دختر بچه معصوم ،دل هر انسان با وجدانی را به درد می آورد.کجای
شرافتو انسانیت است که در این شرایط بد اقتصادی خانه را بر سر
مردم بی پناه ویران کنیم».

اخبار

اصابت یک موشک
به محوطه سفارت ایران در کابل

س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در کابل از اصابت
یک موش��ک به محوطه این س��فارتخانه خبر داد و
ب��ا اش��اره به خس��اراتوارده اعالمک��رد که این این
حادثه تلفاتی در برنداش��ته و همه پرس��نل سفارت در
س�لامت هستند .س��فارت جمهوری اسالمی ایران
در کاب��ل دیروز (ش��نبه) در صفح��ه توئیترش در پی
شلیک موشک صبح شنبه در کابل اعالم کرد :یکی
از موش��کهای ش��لیک شده صبح امروز اول آذر ماه
 ۱۳۹۹در محوطه سفارت جمهوری اسالمی ایران در
کابل فرود آمده و ترکشهای متعددی به ساختمان
اصلی،شیشهها،تأسیساتوتجهیزاتسفارتاصابت
کرد.درایناطالعیهآمدهاست:خوشبختانهاینحادثه
تلفاتی در بر نداشت و کلیه پرسنل سفارت در سالمت
کامل به س��ر میبرند.به گزارش فارس،اول آذر ماه
چندی��نراک��تبهبخشهای��یازکابلاصابتکرد.
وزارت کشور افغانستان در این باره اعالم کرد که بر
اثر برخورد  ۱۴راکت به بخشهای مختلف کابل سه
نفر جان باخته و  ۱۱نفر دیگر هم زخمی شدند.

منابع امنیتی مرگ الظواهری را
تایید کردند

منابع آگاه امنیتی در افغانستان و پاکستان روز جمعه
ضم��ن تایی��د مرگ ایمن الظواه��ری ،رهبر القاعده
افغانستان گفتند که “به احتمال زیاد” وی به دالیل
طبیعی درگذش��ته اس��ت .به گزارش ایسنا ،روزنامه
“عرب نیوز” در گزارش خود به نقل از حداقل  ۴منبع
امنیتیدرپاکستانوافغانستانکشتهشدنالظواهری
را تأیید کرد و افزود که دو نفر از آنها گفته اند الظواهری
"درگذشت"  ،اما آنها غیررسمی صحبت کردند زیرا
مجاز به گفتگو با رسانه ها نیستند.در این گزارش آمده
است که "الظواهری ( ۶۹ساله) آخرین بار در سالگرد
حمالت ۱۱سپتامبرامسالدریکپیامویدیوییظاهر
شد".بر اساس گزارش سازمان ملل در مورد فعالیت
های گروه های تروریس��تی از سراس��ر جهان که در
ژوئیهگذش��تهمنتش��رش��د،القاعدهبهطورمخفیانه
در  ۱۲استان افغانستان فعالیت می کرد و ظواهری،
رهبر آن در افغانستان مستقر بود .سازمان ملل تعداد
کل نیروه��ای القاع��ده در افغانس��تان را بین  ۴۰۰تا
 ۶۰۰نفرتخمینزدهاس��ت.اینروزنامهخاطرنش��ان
ک��رد ک��ه "در صورتتأیی��د ،احتما ًال خالعمیقی در
رهبری القاعده ایجاد خواهد ش��د ،زیرا اخیراً دس��ت
کم دو رهبر ارشد کشته شده اند که احتما ًال در صف
جانشینی وی بودند".

دولت ترامپ هیچ قصدی برای
ایجاد درگیری در خاورمیانه ندارد

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر اینکه
ترام��پ هیچ قصدی ب��رای ایجاد درگیری و تنش
جدید در خاورمیانه ندارد،تهدیداتی را علیه کشورمان
مطرح کرد .به گزارش ایسنا ،الیوت آبرامز ،نماینده
وی��ژه آمری��کا در امور ای��ران در گفت وگو با العربیه
مدعی ش��د :دونالد ترامپ قصد ندارد که درگیری
جدیدی در منطقه ایجاد کند و او اخیرا خارج کردن
برخی نیروهای آمریکایی از عراق و افغانس��تان را
اعالم کرد اما ما به خوبی می دانیم که ایران فعالیت
های خطرناکی در منطقه دارد و این امر را به وضوح
در عراق دیدیم .فکر کنم که این مساله برای همگان
روشن باشد.نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران
گفت :آمریکا به هرگونه تعرضی که ایران و یا شبه
نظامیان آن علیه ش��هروندان آمریکایی انجام می
دهند ،پاسخ محکمی خواهد داد.او در بخشی دیگر
از س��خنان خود مدعی ش��د :تهران خودش تصمیم
گرفت که هرج و مرج و تروریسم را در منطقه رواج
دهد و روابط محکمی با القاعده دارد.

گزافه گویی وزیر خارجه بحرین
علیه ایران

وزی��ر خارج��ه بحرین ابراز عقیده کرد که جو بایدن
رئیس جمهور منتخب آمریکا باید پیش از اتخاذ هر
تصمیمی در خصوص توافق هس��تهای با ایران  ،با
بحرین مش��ورت کند« .عبداللطیف الزیانی» وزیر
خارجه بحرین در گفتگو با پایگاه خبری عبری زبان
«واال» ابراز امیدواری کرد بایدن تغییرات جدید در
منطقه خاورمیانه را با توجه به نگرانی کش��ورهای
خلیج فارس از بازگش��ت به توافق هس��تهای بین
ایران و کشورهای  5+1که در سال  2015حاصل
ش��د ،درک کند.وزیر خارجه بحرین در این گفتگو
همچنین فاش کرد که کشورش و سایر کشورهای
عرب��ی حاش��یه خلیج ف��ارس در خصوص گامهای
احتمالی و جدید بایدن در ارتباط با ایران مش��غول
رایزنی با اسرائیل هستند و این رایزنیها مبتنی بر
امکان تجدید توافق هستهای و تعدیل آن است.

