2

اقتصاد جامعه

اخبار

مدارا ،تعامل و همگرایی میان ارکان کشور ،خواست مردم است

شنبه 3خرداد  - 1399شماره787

رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :ریاست قوه مقننه با مشی خردمندانه و اعتدالگرایانه خود در سپهر سیاسی و قانونگذاری کشور نقشی ماندگار ایفا کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در صفحه اینستاگرام خود نوشت :دیروزآخرین جلسه مجلس دهم برگزار شد.واعظی
تاکید کرد :حق و انصاف این است که بعنوان عضوی از دولت تدبیر و امید از نمایندگان مجلس ،روسای کمیسیونها و فراکسیونها ،اعضای هیات رییسه
و بویژه رییس محترم مجلس ،جناب آقای دکتر الریجانی که در سه دوره ریاست قوه مقننه با مشی خردمندانه و اعتدال گرایانه خود در سپهر سیاسی و
قانونگذاری کشور نقشــی ماندگار ایفا کردند ،قدردانی کنم.وی ادامه داد :مدارا ،تعامل و همگرایی میان ارکان کشور ،خواست مردم و شرط الزم حرکت
کشور به سوی پیشرفت و توسعه است .حرکت دولت تدبیر و امید پیش از این بر همین مدار بوده و از این پس نیز خواهد بود.

یادداشت

میدان نبرد با اسرائیل
فقطنظامینیست

ادامه از صفحه اول
هم ارزشمند و مهم اســت اما نکته قابل توجه آن
است که مسلمانان در طول تاریخ برای هیچ کجا
بیشــتر از بیتالمقدس نجنگیدهاند .جنگهای
صلیبی در قرون وسطی که پنج ،شش قرن به طول
کشید ،نشان از اهمیت آن دارد.
تحوالت چند دهه اخیر به ضرر فلســطین بوده و
توســعهطلبی و زیادهخواهی اسرائیل را به همراه
داشته است .فروپاشی شوروی ،پایان جنگ سرد،
حادثه  ۱۱ســپتامبر ،افزایش اسالمســتیزی در
غرب ،بهار عربی و ظهور داعش مســائلی هستند
که همگی به سود فلسطین نبودهاند.
ریاســت جمهوری دونالــد ترامــپ در آمریکا و
نزدیکی او با تندروترین سیاستمداران اسرائیلی
از جمله نتانیاهو هم موجب شد تا صهیونیستها
در چهار سال گذشته هر کاری میخواهند انجام
دهند و آمریکا هم هرچه اسرائیل خواسته ،انجام
داده است.
بهتریــن رویکرد برای دریافت چشــمانداز طرح
معامله قــرن ،نگاه به طرحهــای قبلی برای حل
منازعه و ایجاد نوعی سازش میان طرف فلسطینی
و اســرائیلی اســت .هیچ کدام از آنها زمینه اجرا
پیدا نکردهاند اما زمینــهای را فراهم کردهاند که
صهیونیستها اهدافشان را به پیش ببرند.
احتمال عملیاتی نشدن طرح معامله قرن بسیار
زیاد اســت اما این طرح موجب دســتاندازی،
چپاول و تجاوز بیشتر صهیونیستها خواهد شد و
اشغال سرزمینهای فلسطینی را تحکیم خواهد
بخشید.
زیادهخواهی و توسعهطلبی صهیونیستها دارد
که به چیزی کمتر از همه چیز رضایت نمیدهند
و هیچ گاه هم به تعهدات صــوریای که دادهاند،
پایبند نبودهانــد .دوم ،حمایت بیقید و شــرط
آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیســتی و سومین
دلیل عدم توجه به زمینهها ،ریشهها و واقعیتهای
تاریخی ،اجتماعی فلسطین است.
در حالی که اسرائیل مهمترین تهدید جهان اسالم
اســت اما هماکنون برای بســیاری از کشورهای
اسالمی ،رژیم صهیونیســتی خطر اول محسوب
نمیشود.کشورهای اســامی هماکنون به جای
آنکه با یکدیگر وحدت داشــته باشند ،با یکدیگر
درگیر هستند و حتی برخی از آنها به دلیل وجود
رقابتهای منطقهای اقدام به عادیسازی رابط با
اسرائیل کرده یا در حال انجام آن هستند.
شــاید تنها نکته مثبت در مورد معامله قرن این
باشد که کشورهای اســامی متوجه عمق فاجعه
شوند و ببینند آمریکا و اسرائیل هیچ حقی برای
اعراب و مســلمانان قائل نیســتند و به فکر چاره
باشند.
افکارعمومی و ملتهای کشورهای عربی متوجه
رویکردهای یکجانبه آمریکا و اســرائیل شدهاند
اما هنوز حکام و نخبگان آنها متوجه این مســئله
نشدهاند .از قدیم گفتهاند عدو شود سبب خیر .اگر
معامله قرن حکام و نخبگان کشورهای عربی را هم
بیدار کند و آنها متوجه وضعیت کنونی شوند ،شاید
معامله قرن برای جهان اســام خیر داشته باشد،
هرچند من احتمال این مسئله را اندک میدانم.
ایران پس از پیروزی انقالب اســامی سیاســت
متفاوتی نســبت به رژیم صهیونیستی در پیش
گرفت و در صف مقدم مقابله با اســرائیل از زمان
پیروزی انقالب اســامی بوده است و در سطوح
رسمی و غیررسمی آرمان آزادی قدس شریف را
در پیش برده است.
ضعف در ارتبــاط و همکاری بــا گروههای حامی
فلسطین در سایر کشــورها را از جمله آسیبهای
پیشبرد سیاستهای مرتبط با آرمان فلسطین است
و برخی در ایران فکر میکننــد که ما فقط حامی
فلسطین هستیم و دیگر هیچ کس به فکر فلسطین
نیست در حالی که این فکر اشتباه است .گروههای
زیادی هم در کشورهای دیگر از جمله اروپا حضور
دارند کــه حامی حقــوق فلســطینیان و مخالف
توسعهطلبی اسرائیل هستند.توانمندی گروههای
مقاومت بســیار افزایش یافته و این توانمندی روز
به روز هم در حال فزونی اســت .حزباهلل شاهکار
است و مقاومتی که دارد ،تحسینبرانگیز بوده و به
سطح بازدارندگی رسیده است .حماس و جنبش
جهاد اسالمی هم این مســیر را طی میکنند که
جای امیدواری اســت .نکته قابل توجه این است
که میدان نبرد با اسرائیل فقط نظامی نیست بلکه
انســانی ،حقوقی ،اقتصادی و سیاسی هم است و
برای پیشبرد مقابله با رژیم صیهونیستی نباید تنها
به رویارویی نظامی اکتفا کرد.
*تحلیلگر مسائل سیاست خارجی

توصیه های هفت گانه رهبر معظم انقالب در روز قدس به مسلمانان جهان

آزادیهمهسرزمینفلسطین ازبحرتانهر

گروه سیاسی -رهبر معظم انقالب
اسالمی تاکید کردند که عرصه جهاد
در همه ســرزمینهای فلســطینی گسترش
یابد.حضــرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم
انقالب اسالمی در ســخنانی به مناسبت روز
جهانی قدس با اشــاره به گشوده شدن فصل
جدیدی در مبارزه برای فلسطین بعد از پیروزی
انقالب اسالمی و ظهور جبهه مقاومت و تغییر
موازنه قــدرت به نفع مبــارزان ،هفت توصیه
مهم را در خصوص ادامه جهاد بزرگ و مقدس
کنونی بیان و تأکید کردند :اصلیترین توصیه،
تداوم مبارزه و گســترش عرصه جهاد در همه
سرزمینهای فلســطینی اســت و بیگمان
ویروس صهیونیسم دیری نمیپیماید و با همت
و ایمان و غیرت جوانان ،از این منطقه ریشهکن
و ازاله خواهد شد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،حضــرت آیتاهلل
خامنهای در عین حال عرصه مبارزه را بهشدت
خطیر و تغییرپذیر و نیازمنــد مراقبت دائمی
خواندند و تأکید کردند :هرگونه غفلت و سهل
اندیشی و خطا در محاســبات اساسی در این
مبارزه بسیار مهم و سرنوشــت ساز و حیاتی،
زیانهای ســنگینی وارد خواهد کرد.ایشــان
ســپس هفت توصیه مهم را برای همه کسانی
که دل در گرو مســئله فلســطین دارند ،بیان
کردند«.محدود نکردن موضوع فلســطین به
یک مسئله صرفاً فلسطینی و یا حداکثر عربی»
توصیه اول رهبر انقالب اسالمی بود که در این
خصوص گفتند :مبارزه برای آزادی فلسطین
عالوه بر اینکه جهاد فی ســبیل اهلل و فریضه و
مطلوب اسالمی است ،یک مسئله انسانی است

و آنهایی که ســازش چند عنصر فلسطینی با
ُحکام چند کشــور عربی را مجوز عبور از این
شمرند ،بهشدت
مسئله اسالمی و انسانی می ُ
دچار خطا در فهم مسئله و احیاناً دچار خیانت
هســتند.حضرت آیتاهلل خامنــهای در بیان
دومین توصیه خود افزودند :هدف این مبارزه،
آزادی همه سرزمین فلســطین از بحر تا نهر و
بازگشت همه فلسطینیان به سرزمین خویش
است بنابراین فروکاستن آن به تشکیل دولتی
در گوشه ای از این سرزمین ،نه نشانه حقجویی
است و نه نشــانه واقعبینی زیرا امروز میلیونها
فلســطینی به مرتبه ای از اندیشــه و تجربه و
اعتماد به نفس رسیده اند که بتوانند این جهاد
بزرگ را وجهه همت ســازند و به نصرت الهی
و پیروزی نهایــی نیز مطمئن باشند.ایشــان
در توصیه ســوم با تأکید بر لزوم توکل جامعه
مســلمان غیور و دیندار در این جهاد بزرگ و

با ارز دیجیتال مثل ماهواره و ویدیو
برخورد نکنید
رئیس کمیســیون
اقتصــادی مجلس
شورای اســامی با تاکید بر
ضرورت فراهــم کردن امکان
استخراج ارز دیجیتال در ایران
گفت که نبایــد با این موضوع
مثل ویدیو ماهــواره برخورد
کرد.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
الیــاس حضرتی در نشســت
فعــاالن سیاســی بــا رئیس
جمهور اظهار کرد :ما باید در
این اوضاع و احوال دســت به
ابتکاراتی بزنیم .ارز دیجیتال
در حال حاضر موضوع مهمی
در دنیا اســت .چین ماه گذشــته حقوق  300میلیون کارگر را با ارز دیجیتال پرداخت
کرده است .ما در کشــور گاز ارزان داریم و میتوانیم از آن برق خوب تولید کنیم .و از آن
برق میتوانیم ارز دیجیتال اســتخراج کنیم .ما مثل برخورد با ویدیو و ماهواره و رادیو و
گرامافون همچنان این قضیه را کش میدهیم در حالی که با این کار میتوان سالیانه  5تا
 7میلیارد درآمد ارزی ایجاد کرد.
وی افزود :این امر برای خیلی از افراد ایجاد انگیزه میکند که نیروگاههای بزرگی بسازند .
وزارت نیرو میتواند در ساعات پیک مصرف برق را دراختیار شبکه سراسری برای تامین
برق خود قرار دهند و در ساعات غیر پیک آن را در اختیار این افراد بگذارد که بتوانند ارز
دیجیتال استخراج کنند .در حال حاضر دنیا در این زمینه کار میکند و این برای ما که در
تحریم هستیم ضروریتر ازهر چیزی است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه «دولت و مجموعه نظام در جنگ با کرونا خوب
عمل کرده است» اظهار کرد :برای اولین بار بعد از چندین سال  ،شاید بعد از ده یا  20سال
بخش حاکمیتی نظام توانســت یک هماهنگی مختصر اولیه را به نمایش بگذارد .صدا و
سیما مطالب و صحبتهای رئیس جمهور را خوب منعکس کرد و همه فکر کردند اگر آقای
روحانی از  6- 5سال قبل رئیس جمهور است چرا خبری از بیانات  ،رهنمودها و مدیریت
ایشان نداشتیم .یا صدا و سیما خوب شــده یا آقای روحانی و در یکی از آنها تغییر ایجاد
شده است.وی ادامه داد :این که نهادهای حاکمیتی پشت هم هستند اولین عقل حکومت
داری است  .حاکمیت در کنار هم اســت و امکان ندارد صدا و سیما در جایی علیه دولت
مطلبی بگوید و هر روز آن را تضعیف کند  .برنامه تحلیل ،سخنرانی و میزگرد بگذارد.این
اتفاقی است که به رحمت کرونا رخ داده و باید آن را نگه داریم.
حضرتی با اشاره به رونق بازار بورس گفت :یک نهضت تامین مالی در کشور ایجاد شده و
این یک نکته مثبت دولت آقای روحانی اســت .باید از وزیر اقتصاد تشکر کرد که محکم
ایستاده است .ما حرکتی از بانک محور بودن به ســمت بازار محور بودن کردیم و اقتصاد
مردمی را ترویج میکنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد:در مورد واگذاریها همیشه هزار و یک حرف و
حدیث بوده اما االن به بهترین  ،سالمترین و شفاف ترین شکل و به صورت شیشهای آمار
وارقام دیده میشود و واگذاری صورت میگیرد.

مقدس به خداوند و اتکاء بــه نیروهای درونی
و دســت قدرتمند خود و پرهیــز از اعتماد به
قدرتهای ظالم غربی و مجامع وابســته جهانی
و برخی دولتهای دنبالهرو و بی آبروی منطقه،
گفتند :امروز دنیا یک به یــک تعداد قربانیان
کرونا را در سراسر جهان میشمارد اما هیچکس
نمیپرسد قاتل و مســئول صدها هزار شهید،
اسیر و مفقود در کشــورهایی که آمریکا و اروپا
در آن آتش جنگ را روشــن کردند ،و مسئول
این همه جنایت و غصــب و تخریب و ظلم در
فلسطین کیســت؟حضرت آیت اهلل خامنهای
در ادامه توصیه چهارم خود را خطاب به نخبگان
سیاســی و نظامی جهان اســام اینگونه بیان
کردند :سیاست آمریکا و صهیونیستها انتقال
درگیری ها به پشت جبهه مقاومت و راه اندازی
جنگهای داخلی برای ســرگرم کردن جبهه
مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیســت

اســت همانند کاری که در ســوریه ،یمن و در
عراق با ایجاد داعش انجام دادند .راه جلوگیری
از این سیاست خباثت آمیز ،خواست و مطالبه
جدی جوانان غیرتمند در جهان اسالم و توجه
به توصیه امام خمینی عظیم است که فرمود هر
چه فریاد دارید بر سر آمریکا -و نیز البته دشمن
صهیونیست -بکشید.رهبر انقالب اسالمی در
توصیه پنجم خود ،به سیاست آمریکا با کمک
پادوهای منطقه ای آن برای عادی سازی حضور
رژیم صهیونیستی در منطقه و قبول آن بهعنوان
یک واقعیت اشاره کردند و گفتند :باید با واقعیت
های مهلک و زیان بخش مبارزه کرد و همانطور
که امروز انسانهای با شــعور ،مبارزه با کرونا را
واجب می داننــد ،مبارزه با ویــروس دیرپای
صهیونیسم نیز ضروری است و دیری نمیپیماید
که این ویروس به همت و ایمان و غیرت جوانان،
از منطقه ریشــهکن خواهد شــد.اصلی ترین
توصیه حضرت آیتاهلل خامنهای ،ششــمین
توصیه ایشان مبنی بر «تداوم مبارزه و گسترش
عرصه جهاد در همه سرزمین های فلسطینی»
بود.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه همه
باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری
کنند و جمهوری اســامی با افتخار هر چه در
توان داشته باشــد در این راه انجام خواهد داد،
گفتند :یک روز تشــخیص بر این شد که مبارز
فلسطینی ،دین و غیرت و شجاعت دارد اما دست
او تهی از سالح است ،بنابراین به مدد الهی برنامه
ریزی انجام گرفت و موازنه قدرت در فلسطین
دگرگون شد ،بهگونهای که امروز غزه می تواند
در برابر تهاجم نظامی دشــمن صهیونیســت
بایستد و بر آن پیروز شود.

نمیگذاریم لبخندی روی صورت
مستبدان کاخ سفید بنشیند
حجــت االســام
والمســلمین در
آئین بهرهبرداری از طرحهای
ملی سیستان و بلوچستان و
توسعه فاز یازده پارس جنوبی
گفت :پشــاپیش عید سعید
فطر را تبریک میگویم و یاد
روز قدس را کــه میراث امام
راحل است ،گرامی میدارم.
رئیسجمهــور ادامه داد :در
استان سیستان و بلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
طرحهای مهمی داشتند.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
رئیــس جمهــور گفــت:
میخواستیم که شــرکتهای خارجی فاز  ۱۱پارس جنوبی را انجام دهند و برای این کار
یک هدف خیلی مهم داشتیم اما چینیها و فرانسویها ادامه ندادند و ما بدون آنها تکمیل
فاز را ادامه میدهیم.
رییس جمهوری تاکید کرد :وحدت شیعه و سنی برای ما بسیار مهم است از همه علمای
اهل سنت شیعه و مقامات اســتان به خاطر وحدت و برادری و اتحادی که در این استان
شاهد هستیم ،تشکر میکنیم.
وی ضمن تشکر از کارگران و مهندسان و مدیریت نفت کشور گفت :یکی از افتخارات ما در
دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه نفت و گاز است که با آمار و ارقام میتوانیم با آن اشاره
کنیم .از افتخارات اقدامات انجام شــده میتوان به کشف یک میدان جدید با  ۵۳میلیارد
بشکه و همچنین یک بندر جدید برای صادرات ما در دریای عمان اشاره کرد که با اضافه
شدن آن هم در خلیج فارس و هم در دریای عمان صادرات صورت میگیرد و پارس جنوبی
جزو آن طرحهای بســیاری بزرگ بوده که انجام گرفته است و در شرف تکمیل قدمهای
نهایی است.
وی افزود :نکته مهم این است که تحریم و فشارهای شدید و بیسابقه نمیتواند در حرکت
ملت ما تاثیر بگذارد و آمریکا نمیتواند ملت ما را به زانو در بیاورد ،علت آن هم این است که
بعد از دو سال و چند ماه تحریم شدید ما طرحهایمان را اجرا میکنیم.
ی جمهور گفت :کرونا هم نمیتواند ما را متوقف کند ،البته هر دو این ویر وسها( امریکا و
رئ 
کرونا) میتوانند موثر باشند اما هیچکدام نمیتوانند ما را متوقف کنند.
وی ادامه داد :با تمام توان ما تالش میکنیم هدفی که مقام معظم رهبری برای جهش تولید
تبیین کردند را اجرایی و عملیاتی کنیم و تالش داریم هر هفته تا پایان ســال افتتاحهای
بزرگ داشته باشیم .هدف و آرزوی ما این است و امیدواریم محقق شود.
وی تصریح کرد :امیدواریم بــا دعای خیر مردم و حضور مــردم قدمهای خوبی که برای
مقابله با ویروس کرونا و تولید برداشته شده ادامه یابد تا با کمک آنها این راه را ادامه دهیم
و نمیگذاریم لبخندی بر روی صورت مستبدان کاخ سفید بنشیند و هر کاری میکنیم که
غم و اندوه را در مسیر غلط سیاسی آنها همیشه شاهدش باشند.
روحانی در پایان گفت :ملت ما ســرافراز است و از مشــکالت به خوبی عبور خواهیم کرد
و دیگران را هم یاری خواهیم کرد .ما همیشه یار مظلومان و یار ملت فلسطین هستیم.

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه
از موضعگیری اخیر بورل و اروپا
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا درباره موضع ایران در برابر رژیم اشغالگر قدس
واکنش نشــان داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،ســید عباس موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاهای جوزپ
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضع ایران در برابر
ظلمستیزی رژیم غاصب صهیونیستی ،گفت :اینهمه اسارت اروپا به
دست البی صهیونیستی حیرت آور است .اروپا به لحاظ تاریخی ناکام
در توقف نقض حقوق بینالملل از ســوی رژیم صهیونیستی (یعنی
سرکوب فلسطینیان و الحاق ســرزمین) به اسم امنیت اسرائیل بوده
است .چرا از "همه پرسی" در فلسطین به عنوان راهحلی پایدار واهمه
دارند؟بر اساس این گزارش ،اظهارات موسوی در پی این مطرح شده
است که جوزپ بورل شب گذشــته در بیانیهای موضع ایران در قبال
رژیم صهیونیستی را «کامال غیرقابل قبول» دانست.بورل این موضع را
با هدف خاورمیانه باثبات و صلحآمیز مغایر خواند.او همچنین بر آنچه
تعهد بنیادین اتحادیه اروپا نسبت به امنیت اسرائیل خواند ،تاکید کرد.
آخرین تحوالت منطقه در گفتوگوی تلفنی
سفیر ایران با مقام روسی
کاظم جاللی سفیر جمهوری اســامی ایران در مسکو با «میخائیل
باگدانوف» معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه
در امور خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت تلفنی رایزنی و گفتوگو
کرد.به گزارش اقتصادسرامد ،در این گفتوگو طرفین در مورد روابط
دوجانبه و تحوالت منطقه ای از جمله سوریه ،عراق ،فلسطین(طرح
صهیونیستی  -آمریکایی معامله قرن) ،یمن و لیبی تبادل نظر کردند.
در پایان این رایزنی تلفنی ،جاللی و باگدانــوف بر ضرورت رایزنی و
همکاری دو کشور در مورد مسائل منطقه ای و همچنین تداوم تماس
ها و دیدارهای خود در این خصوص تاکید کردند.
اظهار بی اطالعی پنتاگون از برنام ه آمریکا
برای توقیف نفتکشهای ایرانی
ســخنگوی پنتاگون اعالم کرد که در حال حاضــر اطالعی از وجود
برنامههایی توســط آمریکا برای توقیف نفتکشهای ایرانی در مسیر
ونزوئال ندارد.به گزارش اقتصادســرآمد ،یک سخنگوی وزارت دفاع
ایاالت متحــده آمریکا(پنتاگون) اعالم کرد کــه وی هیچ اطالعی از
برنامههای این کشور برای توقیف نفتکشهای ایران در مسیر حرکت
به سمت ونزوئال ندارد.این سخنگوی پنتاگون گفت که صادرات مواد
نفتی توسط ایران به ونزوئال نقض آشکار تحریمهای بینالملل علیه هر
دو کشور است .وی همچنین افزود که در حال حاضر هیچ اطالعی از
عملیات نظامی و برنامههای دولت آمریکا برای توقیف نفتکشهای
ایرانی و جلوگیری از این صادرات ندارد.
قطع همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی
توسط تشکیالت خودگردان
شبکه  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از چند مقام فلسطینی
اعالم کرد که تشکیالت خودگردان فلســطین رسماً قطع همکاری
امنیتی را به اسرائیل ابالغ کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،طبق
گزارش این شبکه ،یک مقام اسرائیلی نیز تأکید کرده است ،تشکیالت
خودگردان فلسطین در پیامی به دولت اسرائیل اطالع داده که کلیه
توافقنامههای میان دو طرف از این پس دیگر الزماالجرا نیستند.این
رسانه عبری زبان در ادامه گزارش داد ،پیام مذکور از طرف "حسین
الشیخ" ،وزیر امور مدنی تشکیالت خودگردان فلسطین و چند مقام
فلســطینی دیگر برای کمیل ابورکن ،هماهنگکننــده دولت رژیم
صهیونیستی در مناطق اشغالی ارسال شــده و شامل اظهارات اخیر
محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان است.
اسکورت تانکرهای حامل نفت ایران توسط ارتش ونزوئال
وزیر دفــاع ونزوئال اعالم کرد که ارتش این کشــور ،تانکرهای حامل
نفت ایران را اســکورت میکند.به گزارش اقتصادسرآمد« ،والدیمیر
پادرینو» وزیر دفاع ونزوئال روز چهارشــنبه اعالم کرد که ارتش این
کشور ،تانکرهای حامل نفت ایران را اسکورت میکند.پادرینو تاکید
کرد که این تانکرها به محص اینکه وارد حریم اقتصادی ونزوئال شوند،
توسط هواپیماها و قایقهای ارتش اسکورت خواهند شد.این تانکرها
حامل یک و نیم میلیون بشکه نفت هستند و در دو هفته نخست ماه
می از کانال سوئز عبور کردند .انتظار میرود این تانکرها اواخر ماه می یا
اوایل ژوئن وارد ونزوئال شوند.وزیر دفاع ونزوئال از ایران برای همبستگی
و همکاری این کشور تقدیر کرد.
فرزندان خاشقجی ،قاتل پدرشان را بخشیدند
تلویزیون عربســتان گــزارش کــرد ،فرزندان جمال خاشــقجی،
روزنامهنگار مقتول سعودی ،قاتالن پدر خود را بخشیدهاند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سایت شبکه روسیا الیوم به نقل از تلویزیون عربستان
اعالم کرد که فرزندان جمال خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد سعودی
با انتشــار توئیتی در صفحه اختصاصی صالح خاشقجی ،پسر جمال
خاشقجی ،قاتالن پدرشان را بخشیدهاند.در توییت منتشر شده آمده
است :در این شب با فضیلت (قدر) و این ماه پرفضیلت (رمضان) این
سخن خداوند را به یاد میآوریم که میفرمایندَ « :و َج َزا ُء َس ّ ِی َئ ٍة َس ّ ِی َئ ٌة
ِم ْث ُل َها َف َم ْن َعفَا َوأَ ْصلَ َح َف َأ ْج ُر ُه َعلَی َّ
الل إِن َّ ُه َل یُحِ ُّب َّ
ِین»؛ (و جزای
الظالِم َ
بدی مانند آن بدی است پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند پاداش
او بر [عهده] خداست ،به راستی او ستمگران را دوست نمیدارد).در
ادامه توییت صالح خاشقجی آمده است :کسی که پدرمان را به قتل
رساند ،بخشیدیم.
اختالفات مذهبی و طائفهای در منطقه کنار گذاشته شود
جنبش مقاومت اسالمی "حماس" تاکید کرد که روز جهانی قدس،
تحقق عملی مرکزیت داشتن مساله فلســطین در آگاهی و وجدان
جمعی امت اسالمی اســت .به گزارش اقتصادســرآمد ،حازم قاسم،
سخنگوی حماس در توئیتی به مناســبت روز جهانی قدس نوشت:
روز قدس ایجــاب میکند که تمامی اختالفــات مذهبی و طائفهای
کنار گذاشته شود و گفتمان وحدت و گذشت در رویارویی با این طرح
صهیونیستی ارجحیت داده شود.وی تصریح کرد :محور مقاومت باید
گسترش یابد تا تمامی امت را دربربگیرد ،چراکه تمامی امت از سوی
طرح صهیونیستی هدف قرار گرفته شده است.

