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پشت پرده تحرکات جدید داعش
در عراق
برخالف شایعهای که در روزهای ابتدایی شیوع
کرونا در محافل ورســانــه ها مطر حشده بود،
داعش نهتنها از فعالیتهای خود در ایام شیوع
کرونا دست برنداشته بلکه به گواه فرماندهان
خــطــوط اول درگــیــری ،بــا ســاح هــای مــدرن
و پیشرفته حمالت اخیر را عمدتا به مواضع
الحشدالشعبی ســازمــان دهــی کــرده اســت.
حمالتی که جبهه وسیعی را دربر گرفته و از زمان
اعالم رسمی شکست داعش در دسامبر 2017
(آذرمــاه  )97از سوی این گروه بی سابقه بوده
اســت.دربــاره دالیل تحرکات و حمالت جدید
داعش در عراق باید گفت-1:آذر سال گذشته
بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق
پس از یک سال حضور در این پست استعفا کرد
و از آن پس تاکنون بهعنوان نخست وزیر پیشبرد
امور به فعالیت خود ادامه میدهد.بهعبارت دیگر
وی از زمان استعفا تا به امروز نمیتواند طرح یا
برنامه مهمی را در کشور آغاز یا دنبال کند و تنها
باید امور روزمره دولت را پیش ببرد.پس از آن
اسامی مختلفی برای سکانداری دولت مطرح
شد که توفیق العالوی و عدنان الزرفی از آن
جمله بودند اما هیچیک نتوانستند خود را به کاخ
خضرا برسانند.سرانجام مصطفی الکاظمی که
رئیس سازمان اطالعات عراق نیز است  ،به این
سمت انتخاب شد تا بتواند تشکیل کابینه دهد و
اوضاع نابسامان فعلی را سامانی بخشد.از زمان
معرفی وی نیز که اواخر فروردین ماه انجام شد،

جلسه پارلمان برای رأی اعتماد به وزیران مدنظر
وی چندبار به تعویق افتاده است.به طور طبیعی
این فضای سیاسی و وضع گذار و نبود یک دولت
کامال مستقر باعث ظهور شکافهایی در حوزه
امنیتی شد-2.در سال جدید میالدی دو چالش
اساسی گریبان عراق را گرفته است ؛ اول :شیوع
ویــروس کرونا و هزینههای مقابله با آن و دوم:
سقوط بیسابقه قیمت نفت .همین موضوع
سبب تعمیق و گسترش بحرانهای اجتماعی و
بیداری هستههای تروریستی به ویژه در مناطق
سنی نشین با توجه به حجم باالی نابسامانی ها
پیشرو با
شده است.ادامه این روند در تابستان ِ
توجه به قطعی برق و آب در استانهای جنوبی
احتمال تشدید اوضاع را اگر فکر عاجلی نشود
 ،افزایش خواهد داد-3.طبیعی است کشوری
که در باالترین رد هه ــای سیاسی خــود دچار
بحران شده و تشکیل دولت در آن برای چند ماه
با چالش روبهروست ،از نظر امنیتی نیز دچار
چالشهایی خواهد شد ،به ویژه حاال که کرونا به
دیگر بحران ها افزوده شده است.
کرونا هرچند برخی از تحرکات عناصر داعش
برای خرید نیازهای اولیه مانند مواد غذایی و …
را تضعیف کرده اما از سوی دیگر حضور بخش
قابل توجهی از نیروهای پلیس و نظامی در
شهرها برای کنترل منع رفت و آمد شهروندان
در مقابله با کرونا نوعی خأل در برخی مناطق
ایجاد کرده و باعث شده فضا برای انجام عملیات
در خأل ایجاد شده مهیاتر باشد .در این میان
البته نباید از ضعف بخش اطالعاتی هم غافل
بود .شواهد و اطالعات موجود نشان میدهد
تمرکز نیروهای عملیاتی درمواجهه با داعش
بیشتر روی بعد عملیات بوده و اهتمام به مسائل
اطالعاتی به دالیلی کمتر شده است-4موضوع
خروج نیروهای آمریکایی از عراق ،در ماههای
اخیر به شدت مطرح بوده است .این موضوع به
ویژه از سوی برخی گروههای سیاسی و نظامی
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شیعی مطرح شــده و همچنان در رسانهها به
عنوان یکی از خواستههای این گروهها از دولت
جدید مطرح م ـیشــود .طبیعتا مطرح شدن
مــوضــوع خــروج آمریکاییها باعث نگرانی و
نارضایتی واشنگتن شده است .چرا که آن ها
تمایلی به خالی کــردن میدان به سود جریان
مقاومت و قدرت گیری بیشتر گروههای نظامی
شیعی در عــراق ندارند .در این میان ،به نظر
میرسد تمرکز بر فعال سازی مجدد داعش در
عراق و ایجاد ناامنی توسط این گروه محملی
جدی بــرای پافشاری ایــاالت متحده در ادامه
حضورش در عراق باشد .عالوه بر آن چه گفته
شد تشدید درگیری ها و تقویت حمالت داعش
در آستانه برگزاری اولین نشست به اصطالح
استراتژیک آمریکا و عراق طی روزهای آینده می
تواند با این هدف صورت گرفته باشد که آمریکا با
دستی پرتر در این مذاکرات حاضر شود و پیش از
مذاکره دولت عراق را به این جمع بندی رسانده
باشد که بیش از واشنگتن نیازمند حضور جدی
آمریکا در کشورش است.نکته آخر این که هر چند
عراق شاهد سربرآوردن هستههای خفته داعش
است اما میتوان امروزه به اهمیت نقش آفرینی
و تشکیل نیروی بسیج مردمی عراق –الحشد
الشعبی -در رسیدن عراق به نقطه ثبات نسبی
امنیتی پی برد .موضوعی که با حمالت اخیر
داعش مجدد موج بزرگی از حمایت و پشتیبانی
را متوجه حشد کــرد.ایــن روزهـــا بسیاری از
کارشناسان ،حمالت داعش را در سایه اعالم
جدایی  4تیپ الحشدالشعبی از این مجموعه
وتــاش بــرای تضعیف حشد تحلیل می کنند.
افزایش تشتت و افتراق بین گروه های شیعی
عراق بحرانی بر بحران های این کشور اضافه
می کند،این درحالی است که از نگاه الحشد
الشعبی در هر هیبت و شاکله ای داعش همان
داعش موصل است که می تواند بهانه بزرگی
برای باقی ماندن آمریکایی ها در عراق باشد.

حمایت بیرو از برانکو ،اتفاق ناگهانی در تلویزیون و بازشدن گره پرونده فریدون
مصطفوی -بیرانوند یا همان «علی بیروی»
فوتبالیها در این چند سال به اوج افتخارات
خود رسید .او با تیم ملی ،جام جهانی و مهار
پنالتی رونالدو عنوان دومین دروازه بان برتر
جام ملتهای آسیا را تجربه کــرد ،سه سال با
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد و قهرمانی
در جــام حذفی را هم به دســت آورد.او حتی
میتوانست مرد سال فوتبال آسیا هم باشد اما
مثل همیشه دستهای پشت پرده این عنوان را
از یک بازیکن ایرانی گرفت .گلر اول تیم ملی در
ادامه روند صعودیاش عناوین مرد سال فوتبال
ایــران و برترین ورزشکار سال  98از نگاه
مردم را کسب کرد .حاال گلر پرسپولیس
رویــاهــایــی در ســر دارد کــه یکی از آن ها
درخشش در لیگ بلژیک با باشگاه آنتورپ
است  ،شاید این کار برای کسی
که پنالتی رونالدو را مهار کرده
یا ژاوی را در تهران ناکام به
قطر فرستاده چندان کار
سختی نــبــاشــد .او روز
گــذشــتــه گــفــت و گــوی
مفصلی بــا خــبــرگــزاری
فــــارس داشـــتـــه اســـت.
کرونا ،موضع گیری هایش
در قــبــال پــرســپــولــیــس،
قهرمانی تیم اش ،برانکو
و سرمربی تیم ملی و ...مهم

ترین محور صحبت های علی بیرو است .مثال
دروازه بان پرسپولیس در حمایت از سرمربی
سابق پرسپولیس می گوید « :برانکو هر سال
که با پرسپولیس کار میکرد و قهرمانی میآورد
نیمی از پولش را نمیگرفت و دوباره سال بعد
تیم اش را قهرمان میکرد و همین گونه طلبکار
باقی میماند ».او در بخشی از صحبت هایش
میگوید :تحمل چهارمین قهرمانی پرسپولیس
بــرای خیلیها سخت اســت و ...مشروح این
گفتو گو را در خراسان ورزشی بخوانید.
* «اتفاق» شبکه سه با یک بدشانسی و اتفاق
بد متوقف شد و حاال هم اتفاقی به آنتن
برگشته است .یکی از برنامههای شبکه
سه که کامال تحت تأثیر شیوع ویروس
کرونا قرار گرفت ،برنامه «اتفاق» با اجرای
رضــا رشــیــدپــور بــود کــه پــس از
ضبط دو قسمت ،تا بازگشت
شــرایــط بــه حــالــت عــادی
متوقف شد اما با طوالنی
شــــدن تــوقــف ضــبــط،
شبکه سه ناگهان این
برنامه را با سروشکل
متفاوتی نسبت به دو
قسمت اول ،روی آنتن
فرستاد .هرچند که این
تغییرات باعث شده «اتفاق»
به انــدازه دو قسمت ابتدایی

جذاب و متفاوت نباشد .این سری «اتفاق»با چند
تغییر روی آنتن رفته است .استفاده دوباره شبکه
سه از رشیدپور به عنوان یکی از مجریان برند خود
چقدر مخاطب را راضی کرده است؟ در صفحه
سینما و تلویزیون به همین موضوع پرداخته ایم.
*نمایندگان مجلس پس از تایید کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس مبنی بر تخلف در
نحوه جذب حسین فریدون بــرای تحصیل در
مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی ،با ارجاع
گزارش این تخلف به قوه قضاییه به توقف دو ساله
بخشی از این پرونده در بهارستان پایان دادند.
کمیسیون آموزش مجلس در گزارش خود آورده
است :با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و
استماع اظهارات مسئوالن مربوط ،بروز تخلفات
و رعایت شئونات قانونی شامل  )1اعالم معدل
غیرواقعی برای دوره کارشناسی حین ثبتنام
توسط داوطلب  )2تخلف از مفاد تعهد کتبی و
محضری مبنی بر اشتغال نداشتن به هر گونه
کار در دستگاهها ،شرکتها ،مؤسسات و مراکز
مختلف اعم از خصوصی ،دولتی و عمومی)3.
رعایت نکردن دستورالعملها و ضوابط قانونی
توسط «دانشگاه شهید بهشتی» در مطابقت
اطالعات اظهار شده توسط داوطلب با اسناد و
مدارک مثبته و )4رعایت نکردن مراحل سنجش
علمی به صــورت کامل بــرای داوطــلــب توسط
دانشگاه شهید بهشتی واقع شده است .مشروح
این خبر را در صفحه  12بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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پیامك2000999 :

••اون آقایی که از دولــت به خاطر وام یک
میلیونی تشکر کرده دقیقا بگه فازش چیه؟
کشورهای دیگه رو نگاه کنید بعد بیایید تشکر
کنید .کشوری که همه چیز داره چرا مردمش
هیچی ندارند؟!
•• چرا اون هایی رو که از سهام عدالت جا
موندن ثبت نام نمیکنند؟ این چه عدالتیه؟
مگه ما ایرانی نیستیم؟
•• باز این زمزمه های افزایش قیمت خودرو به
خاطر چیست؟ واقعیت دارد که می خواهند
قیمت خودرو را حدود  40درصد گران کنند؟!
احتماال مسئوالن فکر می کنند بعد از تورم
چندصددرصدی چندماه پیش ،حاال که کرونا
ما مردم را نکشته کاری کنند که خودمان را
بکشیم! اگر هنوز هم به فکر چاپیدن مردم
هستید خجالت نکشید و بگویید!
•• یک خیاط هستم .از  20اسفند پارسال
بیکار و مستاجرم .چرامسئوالن فکری برای
گرانی نمی کنند؟ چرا هرکسی هرچیزی
را به هر قیمتی که دلــش می خواهد می
من کاسب ،سهام عدالت
فروشد؟ چرا نباید ِ
داشته باشم؟ کسانی که خیلی از ما پولدارتر
هستند این سهام را دارند.
•• این دولت جلوی گرانی وداللی را بگیرد،
کشورخود به خود اداره می شود.
••رئیس اتحادیه طال فروشان پارسال قیمت
واقعی طــای 430تــومــانــی را غیرواقعی
میدانست .االن برای  640تومان نظری
دارد آیا؟
•• خدا نگذرد از مسئوالنی که با بی تدبیری
هایشان کاری کرده اند که همه مردم بعد از
بازنشستگی هم مجبورند سرکار بروند .پدر
پیر  65ساله ام حاال که باید استراحت کند و
دیگر جوش زندگی را نزند ،مجبور است برای
خرج خانواده سرکار بــرود .کرونا که هیچ،
سنگ هم از آسمان ببارد او به سرکار می رود
چون گرسنگی ،کرونا و ویروس نمی شناسد.
••میگن حق ،گرفتنی است .با این که امثال
من مستحق دریافت کمک معیشتی و سهام
عدالت هستیم ولی مسئوالن حق ما رو نمیدن.

قائممقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
گفت :بزرگداشت روز جهانی قــدس تعطیل
ناپذیر است و در هر شرایطی این مراسم باید
برگزار شود.
به گــزارش ایرنا ،نصرت ا ...لطفی در جلسه
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی قم ویژه روز
قدس ،با اشاره به حواشی نشست شنبه گذشته
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در تهران

بیان کرد :در این نشست هیچ مسئلهای مبنی بر
برگزار نشدن بزرگداشت روز قدس مطرح نشد
ولی ازآن جاییکهیک جلسه کارشناسی بود،
یکی از افــراد حاضر این پیشنهاد را ارائــه داده
بود .وی ابــراز کرد :اینکه مراسم بزرگداشت
روز قــدس دقیقا به چه نــوع و شیو های برگزار
میشود ،در روزهای آینده و بر اساس اقتضائات
در آستانه روز قدس مشخص میشود.وی افزود:

موضع صریح دولت علیه طرح آمریکا در شورای امنیت

ربیعی  :مالیم ترین تبعات تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای آمریکا و ثبات بین المللی بسیار سخت خواهد بود

هادی محمدی – علی ربیعی سخنگوی دولت
در پاسخ به سوالی دربــاره تالش آمریکا برای
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایــران در اکتبر
امسال و ایــن که واکنش تهران به ایــن اقــدام
احتمالی چه خواهد بود  ،با بیان این که برای
صحبت درباره چنین تصمیماتی هنوز زود است
 ،تصریح کرد  :االن تصمیم گیری نشده و درباره
نحوه واکنش و گزینه های مختلفی که در اختیار
داریــم با توجه به روندهایی که هست تصمیم
الزم را خواهیم گرفت البته برداشت اولیه ما
این است که کشورهای باقی مانده در برجام و
اعضای شورای امنیت قصد ندارند در برهم زدن
پایه های قوانین بینالمللی با رژیم آمریکا سهیم
باشند .وی افزود :با این حال همه سناریوها را
بررسی می کنیم .دامنه انتخاب های ما باز است

و می توانیم پیش بینی کنیم که مالیم ترین پیامد
چنین تصمیم خصمانهای برای آمریکا و ثبات
بین المللی بسیار سخت خواهد بود .
▪تکذیب دخالت دولت در انتخاب
رئیس مجلس

سخنگوی دولــت همچنین در خصوص شایعه
دخالت دولت در انتخاب رئیس آینده مجلس
نیز گفت  :انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و روسای
کمیسیون های مجلس به سازوکارهای داخلی
خود مجلس و نمایندگان مربوط است و دولت
هیچ نظر و دخالتی در مسائل داخلی مجلس
از جمله انتخاب رئیس و هیئت رئیسه نداشته
و نـــدارد.وی تصریح کــرد  :نفیا یا اثباتا اساسا
اعتقادی به دخالت در امور سایر قوا چه مجلس

و چه قوه قضاییه نداریم و معتقدیم دخالت قوا
در اموری که مربوط به آن ها نیست پیام منفی و
شکاف در حاکمیت را به جامعه ارسال می کند.
▪روابط ایران و ونزوئال به کسی ارتباط ندارد

علی ربیعی همچنین درباره خبرسازی رسانه
های غربی دربــاره پروازهای ماهان به ونزوئال
و انتقال شمش های طال از این کشور به ایران
در ازای خدمات فنی مهندسی نیز اظهارکرد:
روابط ایران و ونزوئال برمبنای اراده دو دولت
است و به هیچ کشور ثالثی از جمله آمریکا هم
ارتباطی ندارد .ایران ارتباطات فنی و تجاری
خودش را با ونزوئال بر اساس قوانین بین المللی
تجارت دارد و کشورهای دیگر حق اظهار نظر در
این خصوص را ندارند.

••خراسان چند وقتی است که دیگر قیمت
خــودرو را اعالم نمی کنی و منتظری طبق
ســال هــای گذشته مثال پــرایــد بشود صد
میلیون ،بعد تب بازار فروکش کند وبا تیتر
بزرگ در صفحه یک بنویسی پراید دو میلیون
ارزان شد!
•• این جانب یک کارگر ساده نانوایی هستم
با روزی  45هزار تومان حقوق ،ماهانه 500
هزارتومان قسط وام ازدواج و 250هــزار
تومان هم بــرای کرایه خانه می دهــم .یک
جوانم آرزوی بچه دار شدن دارم با این مخارج
ودرآمد خدا شاهد است به زور زندگی ام را
اداره می کنم و از ترس خرج ومخارج جرئت
بچه دار شدن نداریم .شمارابه خدا به گوش
مسئوالن برسانید.
•• با این تورمی که هر سال شاهدش هستیم
طبق رســم هرساله از اول فــروردیــن شاهد
افــزایــش قیمت بیمه خـــودرو ،بیمه تامین
اجتماعی ،ثبت اسناد خودرو و تعویض پالک
و ...هستیم .متاسفانه از هر راهی که میتوانند
جیب مردم زجر کشیده را خالی می کنند.
•• جناب ربیعی خوب بلدند از جیب مردم
هزینه کنند .بانکها دیرکرد اقساط را از
مردم می گیرند ،قبض آب و برق و گاز و تلفن
بــرای مــردم میاد ،اون وقــت از جیب مردم
میبخشند و می فرمایند قراردادهای اجاره
تا دوماه دیگر معتبر است.
•• چرا دولت با گرانی خودرو سریع موافقت
می کند ولی برای حقوق کارگران به اندازه
نرخ تورم موافقت نمی کند ؟
••حاال که همه متخصص ها می گویند کرونا
به این زودی ها نمیرود ،در زندگی سالم
اصول رفتن به مهمانی را بنویسید .االن ما
افطاری دعوتیم و دوست داریــم برویم ،چه
کنیم که خطرات کمتری ما را تهدید کند؟
•• لطفا از مسئوالن سوال کنید چرا کارگران
بیمه تامین اجتماعی برای ثبت نام سهام
عدالت دعوت نشدند وهم اکنون از این سهام
به اصطالح عدالت بی بهره اند؟
••لیگ باید االن دوباره شروع بشه چون طبق

صحبت های وزیــر بهداشت و دنیا ،پاییز و
زمستان  ،دوباره کرونا رو به همراه آنفلوآنزا
خواهیم داشــت و دوبـــاره لیگی نخواهیم
داشت! پس االن که هوا گرم و تعداد مبتالیان
کمتر شــده  ،باید همین لیگ را بــه اتمام
برسانیم! بعضی ها از این که پرسپولیس
دوبــاره قهرمان شود به شدت می ترسند و
البته حسادت می کنند!
••نحوه ضدعفونی خرما را نوشتید که باید از
دوهفته پیش خرما را بخریم .خسته نباشید
واقعا .این مطلب تون رو باید دو هفته پیش
چاپ می کردید .به درد خودتان می خورد!
••پس از مــدت ها بی ارزشــی ،بی اعتبار یو
بیتوانی ریال که واحد پولی مان را در کمای
کامل برده بود باموج جدید گرانی به رحمت
الهی پیوست و جان خود را از دست داد .در
وصیت نامه ای که از ریال به دست آمده قید شده
که به هیچ وجه از دولت تدبیر و امید نمیگذرم
و سر پل صراط دامن شان را میگیرم که این
چنین بی اعتبار و نابودم کردند.
•• سوالی در صفحه خانواده چاپ شده که یک
مخاطب گفته« :بچه کالس اولیام امسال چیز
زیادی یاد نگرفته است!» ،سوال همه والدینی
بود که دانش آموزان کالس اولی دارند .چی
بشه آینده این دانشآموزها با این شرایط.
•• پدر من با این که تحت پوشش کمیته امداد
بوده و  78سال داره ولی سهام عدالت به او
تعلق نگرفته .بارها از تعاونی عدالت شهرستان
پیگیری کــردم امــا نتیجه ای نداشته .این
موضوع رو باید از کجا پیگیری کنیم؟
••در جــواب آن هموطن عزیزی که دولت
برایش گل و بلبل است بگویید خداوکیلی
کاش شغل ودرآمدت راهم می گفتی تامن
هم قدردان دولت می شدم.
••لطفا پیگیر مشکالت معیشتی کتابداران
«نــهــاد کــتــابــخــانـههــای عــمــومــی کــشــور»،
مخصوصا مشکل اعــمــال نــشــدن مصوبه
افزایش  ۵۰درصــدی امتیازات فصل دهم
قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام
حقوقی کتابداران باشید.

دبیر کل حزب ا ...لبنان در واکنش به تصمیم آلمان در تروریستی خواندن این جنبش:

تصمیم آلمان سیاسی و بدون دلیل است
سید حسن نصرا ...تاکید کرد تصمیم اخیر
دولت آلمان علیه حزب ا ،...مقاومت در منطقه
را هدف قرار داده است و در راستای بخشی از
جنگ آمریکایی اسرائیلی علیه مقاومت قرار
دارد .به گزارش فارس ،دبیرکل حزبا ...در
سخنرانی روز گذشته به تروریستی خواندن
این جنبش توسط آلمان و برخی اتهامات علیه
حـــزبا ...پــرداخــت.وی در سخنانی گفت:

توضیحات سازمان تبلیغات درباره مراسم روز قدس
در شهرهایی که وضعیت کرونا در آ نها قرمز
نیست ،راهپیمایی خــودرویــی بــا پرچمهای
فلسطین و جبهه مقاومت راهانــدازی میشود.
وی ادامه داد :عالوه بر راهپیمایی خودرویی،
راهپیمایی دیگری نیز در فضای مجازی باهدف
اطــا عرســانــی با مــوج جهانی بــرگــزار خواهد
شد.وی ادامه داد :امسال مراسم رحلت امام(ره)
برگزار نمی شود.

ایتا،

آیگپ ،
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تروریستی خواندن حزبا ...توسط آلمان قابل
پیش بینی بود و قبل از آن نیز برخی کشورهای
اروپایی این کار را انجام داده بودند.وی تأکید
کرد :تصمیم آلمان یک تصمیم سیاسی بوده
و تحت فشار آمریکا و در راستای راضی کردن
رژیــم اشغالگر انجام شده اســت .آلمان هیچ
دلیلی مبنی بــر تروریستی بــودن فعالیت
حـــز با ...ارائــه نکرده و ایــن موضوع تأکید
میکند که تصمیم آلمان کامال سیاسی است.
وی افــزود :زمانی که اعالم میکنیم سازمانی
در آلمان ،فرانسه یا  ...نداریم ،صادق هستیم
و سا لهاست سازمانی در کشورهای جهان به
ویژه اروپا یا آمریکای التین نداریم  .از سا لها
پیش دریــافــتـهایــم کــه نمیخواهیم
عزیزانمان در خارج را به دلیل وجود
ارتباطی ،به دردسر بیندازیم.
▪پاسخ به اتها مزنیها به
با...
حز 

نــــصــــرا ...در ادامــــــه به

گــزارشهــای بــرخــی رســانـههــا و اتــهــامزنـ 
ی
به حــزبا ...مبنی بر این که این جنبش قصد
دس ـتانــدازی به بخش اقتصادی و نابودی
بخش بانکی و امثال آن را دارد  ،پرداخت و
آن را جنگ رسانهای علیه حــز با ...خواند.
وی گفت :مــا نــه قصد تخریب نــه سیطره نه
ساقط کردن بخش بانکی در لبنان را داریم و
این اتهامات را رد میکنیم .از زمان تأسیس
حــز با ...هیچ وقت به بخش بانکی نزدیک
نشدهایم .دبیرکل حزبا ...تأکید کرد :بخش
بانکی در اقداماتش علیه ما به درخواست آمریکا
آن قدر پیش رفت که به حد تعرض به ما رسید.
وی تصریح کرد :اتهام سخیفی زد هاند مبنی
بر این که این نگرانی وجود دارد که وقتی دالر
تازه به بازار تزریق میشود ،حزبا ...میرود
آن را جمع میکند و میفرستد برای ایران.
[لبخند] .ما نه دالر برای ایران میگیریم نه
برای سوریه.وی ادامه داد :حزبا ...به زودی
دربــاره پیگیری پرونده فساد (اقتصادی در
لبنان) کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد.

معافیت سربازی برای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
گفت :جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای
اوکراینی که تابعیت ایرانی دارنــد در حکم
شهید هستند و از امتیازات قانون خدمت
وظیفه عمومی بهر همند میشوند.به گزارش
ســایــت اطـــاع رســانــی پلیس ،ســـردار تقی

مهری افزود :از آن جا که جان باختگان سانحه
سقوط هواپیمای اوکراینی با تابعیت ایرانی در
حکم شهید محسوب شده اند ،برابر ابالغیه
ستاد کل نیروهای مسلح خانواده های این
عزیزان می توانند از همه امتیازاتی که برای
شهدا در قانون خدمت وظیفه عمومی در نظر

گرفته شده ،بهره مند شوند.وی گفت :برابر
قانون خدمت وظیفه عمومی همه فرزندان
ذکور شهدا از خدمت سربازی معاف می شوند
و در صورتی که شهید فاقد فرزند ذکور باشد ،
به ازای هر شهید یک نفر از برادران وی از انجام
خدمت سربازی معاف می شود.

نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد
روحانی :آمریکا برنامه ایران برای مقابله با کرونا را با چالش مواجه کرده است
رئیس جمهور تمام کشورها را به همکاری و
همیاری برای مقابله با بیماری کرونا فرا خواند
و تاکید کرد:با اقدام ضد حقوق بشری آمریکا،
تهیه ملزومات پزشکی مــورد نیاز بــرای ایران
معموال طوالنیتر و گاه ناممکن شده و برنامه
هدفمند ایران برای مقابله با شیوع این ویروس را
با مشکل و چالش مواجه کرده است .به گزارش
ایلنا ،دکترحسن روحانی که روز گذشته در
نشست مجازی ســران کشورهای عضو گروه
تماس جنبش غیر متعهدها سخن می گفت،
افزود:آمریکاسالهاستباتحریمهاییکجانبه

و غیرقانونی ،نه تنها مردم ایران را از دسترسی
به حقوق خود محروم ساخته بلکه اقداماتش
تهدیدی برای چندجانبهگرایی و همکاریهای
بینالمللی محسوب میشود .در حالی که همه
کشورهای جهان در حال برنامهریزی و همکاری
برایمقابلهبااینتهدیدهستندوبرایتهیهاقالم
موردنیازخودازکشورهایدیگراقداممیکنند،
ایران نیز با توجه به نیازهای پزشکی خود در پی
تهیه اقــام دارویــی و تجهیزات پزشکی است
ولی متاسفانه به دلیل تحریمهای غیرقانونی و
یکجانبه آمریکا ،شرکتهای تولیدکننده این

اقالمنمیتوانندمحصوالتخودرادرزمانمورد
نیاز به ایران ارائه کنند.

