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یادداشت
توافقنامه قره باغ یک پیروزی
یا یک تراژدی؟
ادامه از صفحه اول
ادعاها و خواسته های متفاوت دو قوم آذری و ارمنی بر
سر یک سرزمین مشترک است .سرزمینی که در سطح
بین المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته شده،
اما تحت کنترل ارمنستان بوده است .آنچه بهانه دور
این صحنه سیاسی را رقم زده است را می توان در منافع
هر یک از بازیگران دخیل در جنگ و صلح اخیر میان
آذربایجان و ارمنستان بررسی کرد:
اول روسیه که پس از هفته ها نظاره گری بر درگیری
های میان آذربایجان و ارمنستان خصوصا پس از تهدید
آذربایجان مبنی بر تصرف کل قره باغ کوهستانی برای
ایفای نقــش دیپلماتیک کرملین بــه عنوان ضمانت
ثبات منطقه ای به میانجیگری میان دو طرف جنگ
اقدام کرد .وکالت روسیه در توافقنامه صلح نوامبر بین
آذربایجان و ارمنســتان و پایان دادن جنگ گسترده
آنهــا در قره باغ بــا طراحی ژئوپلیتیــک جدیدی در
منطقه مورد مناقشــه قفقاز جنوبی همراه شده است.
هرگونه ارزیابــی عینی از نقش روســیه در درگیری
قره باغ کوهستانی می تواند سرنخ هایی را برای بازی
انتظار مسکو پس از مداخله فعال در این مناقشات به
دست دهد.مطابق این توافق نامه در تاریخ  1دسامبر،
ارمنستان باید منطقه الچین را که گذرگاه الچین از
آن عبور می کند ،تحویل دهد .این توافقنامه تصریح
کرده است که یک راهرو با عرض  5کیلومتر از طریق
منطقه الچین -که قره باغ کوهستانی را به ارمنستان
متصل می کند -در نظر گرفته شده که نیروهای حافظ
صلح روســی همزمان با عقب نشینی نیروهای مسلح
ارمنستان در آن مستقر خواهند شد تا "ایمنی رفت و
آمد شهروندان ،وسایل نقلیه و کاالها را در طول داالن
الچین در هر دو جهت تضمین کنند .این امر به روسیه
امکان حضور نظامی بسیار چشمگیرتر در منطقه ای
را می دهد کــه در آن نفوذ خود را از دســت داده بود.
این استقرار برای روســیه به منزله یک پایگاه نظامی
جدید خواهد بود که به دیگر پایگاه های این کشور در
منطقه قفقاز مانند آبخازیا در کرانه شرقی دریای سیاه
و اوستیای جنوبی در شمال گرجستان اضافه می شود.
پوتین موقعیت غالب مســکو را در منطقه ای تقویت
می کند که سربازان روسی پس از بسته شدن ایستگاه
راداری قبله یا بــه آذری گاباال  -مجهز به سیســتم
پدافند موشکی و رهگیری موشــکهای قارهپیما در
بخش عمدهای از آسیا تا اقیانوس هند -در سال 2012
آذربایجان را ترک کردند ،اما اکنون می توانند به عنوان
نیروهای حافظ صلح به خاک آذربایجان بازگردند .دوم
آذربایجان که طی درگیری های اخیر بیش از 15تا20
درصد از سرزمین های از دست رفته خود را پس گرفته
و بنا بر توافق صلح جدید مبنــی بر اینکه هر دو طرف
جنگ مواضعی را که در حــال حاضر در اختیار دارند،
حفظ خواهند کرد ،از منافــع زیادی برخوردار خواهد
بود .آذربایجان که بیش از  26سال پیش قلمرو مورد
مناقشه قره باغ و مناطق اطراف آن را به نیروهای ارمنی
واگذار کرده بود ،توانست به موفقیتهای چشمگیری از
جمله به دست آوردن شهر استراتژیک شوشا "معروف
به شوشی در ارمنستان" دست یابد.قدرت اقتصادی
بیشترآذربایجان نســبت به ارمنســتان برای خرید
مهمات ،پشتیبانی لجستیکی ،فنی و تاکتیکی ساخت
اســرائیل و ترکیه توانســت قطعیت پیروزی را برای
باکو تضمین کند .اســتفاده آذربایجان از پهبادهای
ساخت ترکیه و هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به
پهپادهای انتحاری در کنار پهپادهای جنگی ساخت
اســرائیل موجب تقویت نظامی آذربایجــان در برابر
ارمنستان شــده و ضمانتی برای پیروزی ارتش بوده
اند.سوم ترکیه که اگرچه در توافق نامه سه جانبه امضا
شده بین طرفین جنگ و روسیه ظاهر نشده ،اما یک
ذینفع بزرگ این صحنه ژئوپلیتیک بوده است .توافق
سه جانبه در غیاب ایاالت متحده و فرانسه دیگر روسای
گروه مینســک و بدون حضور ترکیــه -حامی اصلی
آذربایجان -نشــان دهنده یک نقطه عطف جدید در
جاه طلبی روسیه در منطقه است .روسیه درخواست
ترکیه برای پیوســتن به نیروهای حافظ صلح قره باغ
را رد و نقش آن را در حد یک ناظر محدود کرده است.
اگرچه بر اساس توافقنامه صلح ترکیه برخالف روسیه
قادر به استقرار نیرو در زمین نخواهد بود ،اما اردوغان
در حمایت از علی اف با شــعار "دو کشور ،یک ملت"
توانست اعتبار ترکیه در منطقه را همراه با شهرت سالح
هایش افزایش دهد و نفوذ عملی بر سرزمین های سابق
عثمانی را به رسمیت بشناساند .اگرچه جنگ سرزمینی
به پایان رسیده ،اما بر اســاس یک عرف در جغرافیای
سیاسی تحت عنوان "ادعای تاریخی" احتمال ادعای
سرزمینی بر قره داغ کوهستانی از سوی ارمنستان در
آینده کماکان باقی می ماند .با توجه به طیف گسترده
ای از ابزارهای دیپلماتیک قابل استفاده توسط بازیگران
محلی ،منطقه ای و بین المللــی تبلور یک تعارض در
تغییر حقوق سرزمینی دور از انتظار نخواهد بود.
* دکترای جغرافیای سیاسی

نیروی دریایی سپاه ،یک شناور خارجی با پرچم پاناما را در حین قاچاق سوخت در خلیج فارس توقیف کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،نیروی دریایی سپاه،
یک شناور خارجی با پرچم پاناما را در حین قاچاق سوخت در خلیج فارس توقیف کرد.این شناور حامل بیش از  ۳۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق بوده است.
گفتنی است ،مدتی قبل ،سردار علیرضا تنگسیری ،فرمانده نیروی دریایی سپاه پاســداران از توقیف « ۲۳کشتی خارجی» توسط نیروهای نظامی ایران
خبر داد.تنگسیری که درباره جزئیات بیشتری درباره مالکیت این کشتیها و محموله آنها نداد و تنها به این نکته اکتفا کرد که توقیف این کشتیها برای
مبارزه با قاچاق بوده است.همزمان با دور جدید تشدید تنشهای ایران و آمریکا خبرها از توقیف چند نفتکش در این منطقه در سال گذشته حکایت داشت.

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از حواشی خروج معاون تحقیقات نمکی از تیم بهداشت دولت

آقای «معاون» چرا برکنارشد؟

گروه سیاســی-از ابتدای شروع
پاییــز تاکنون به طور متوســط
هر روز رکورد جدیدی در تعداد
مبتالیــان و فوتیهــای کوویــد  ۱۹ثبت
میشود .از  ۵۳روز پیش که پاییز آغاز شد،
آمارها صعود قابل توجهی داشــت ،تعداد
فوتیها از حدود  ۲۰۰نفر به باالی  ۴۵۰نفر
رسید و در هفته گذشته باالترین میزان را
در طول هشت ماه گذشــته ثبت کرد .آمار
مبتالیان هم از  ۴هزار نفر به باالی  ۱۱هزار
نفر رسیده اســت و پیشبینیها حکایت از
افزایش قابل توجه آمار در هفتههای آینده
دارد .بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت
از شیوع این ویروس در کشور تا روز گذشته،
 ۴۰هزار و  ۵۸۲نفر جانشــان را از دســت
دادهاند و  ۷۳۸هزار و  ۳۲۲نفر هم تاکنون
به عنوان مبتال ثبت شــدهاند .در آســتانه
دویســت و هفتادمین روز از شیوع رسمی
کرونا به کشــورنمودار پیشــروی بیماری
همچنان صعودی است.اواخر تیرماه حسن
روحانی ،رییس جمهوری با استناد به آمار
وزارت بهداشت ،اعالم کرد که تا آن تاریخ،
 ۲۵میلیون ایرانی مبتال به کرونا شدهاند و
در ماههای آینده  ۳۰تا  ۳۵میلیون نفر دیگر
هم مبتال خواهند شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مدتی قبل ،رضا
ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت
در گفتگوهای مختلفی مسائلی مطرح کرد
که روز گذشته مورد نکوهش وزیر بهداشت
قرار گرفــت .وی مدتی قبــل در گفتگو با
تســنیم در خصوص ابتالی مجدد به کرونا

در خصوص بهبود یافتــگان گفته بود :در
هیچ جای دنیا نیز هنوز ثابت نشــده است
که ابتالی مجــدد به کرونــا رخ بدهد؛ در
مورد اکثر افرادی که گفته میشد که دچار
ابتالی مجدد به این بیماری شــده اند پس
از بررسی مشخص شــد که طول بیماری
آنها افزایــش یافته اســت و در واقع یک
کرونای طول کشیده است و در برخی موارد
اســتثنائی حتی بیماری تا  ۶۰روز به طول
انجامیده است.
در گفتگوی دیگری نیز در خصوص امار های
واقعی فوتی های کرونا در کشــور با تایید
اظهارات دکتر حریرچــی مبنی بر دو برابر
بودن آمار واقعی مبتالیان و فوت شــدگان
نسبت به آمار اعالم شده در رسانه هاگفت:
به نظرم این تعداد حتی به دو و نیم برابر هم
میرسد .بسیاری از افراد ناقل این ویروس

روحانی:اگرهمهرعایتکنندممکناست
تعطیلی ده روزه باشد
رییــس جمهــور با
اشــاره به اینکه در
نظر داریم با اقدامات
حمایتی مردم را در شــرایط
فعلی کمک کنیم ،اعالم کرد:
امروز مصوب شــد کــه برای
نزدیک بــه  ۳۰میلیون نفر تا
پایان ســال در هر ماه۱۰۰ ،
هزار تومــان بالعوض بدهیم
و هم برای  ۱۰میلیون خانوار
وام یک میلیون تومانی در نظر
گیریم که بازپرداخت  ۳۰ماهه
دارد.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
حجت االســام و المسلمین
حسن روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز آغاز طرح جامعی
است که باید در شهرهای قرمز ،زرد و نارنجی اجرایی و عملیاتی شود ،اظهار کرد :ما دوره
بسیار سختی 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 است که شیوع ویروس را کنترل کنیم و افرادی که
مبتال میشوند را زودتر شناســایی کنیم و آنانی که باید قرنطینه شوند هم در این مسیر
قرار گیرند.روحانی یادآور شد :اطالعرسانی به موقع و شفاف و روشن تصمیمات ستاد ملی
کرونا و قرارگاه و خود وزارت بهداشت باید به ســرعت در اختیار مردم قرار گیرد تا بدانند
شرایط چگونه است.
رییس جمهور با بیان اینکه به سمت انجام تست  ۱۰۰هزار نفری در روز میرویم ،تاکید
کرد :باید تجمع و تردد را کاهش دهیم؛ در بعضی مناطق ناچار به تعطیلی شدیم تا شدت
تجمع و تردد کمتر شود .همچنین امروز صحبت شد و قرار است قرارگاه بررسی کند که
تمام افرادی که بیرون میآیند حتما کارت شناسایی همراهشان باشد تا کسانی که مبتال
هستند از ورود به اماکن عمومی باز داشته شوند.
رئیس جمهور گفت :برای تعطیلی هوشــمند شــهر ها تصمیم گرفتیم و هدف اصلی ما
اینست که انتقال ویروس را کنترل و افراد مبتال را سریعتر شناسایی کنیم و تردد وتجمع
را کاهش دهیم.
روحانی درجلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا افزود :اگر همگی مراعات کنیم ممکن است
تعطیالت دوهفتهای به ده روز کاهش یابد.
رئیس جمهور درجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از پیشنهاد پایش مستمر بیماران کرونایی
خبرداد و گفت :درجلسه امروز پیشنهاد شد همه افراد باید کارت ملی یا کارت شناسایی
معتبر با کد ملی داشته باشند که فرد مبتال وارد سیســتم حمل ونقل و محل کار شود و
انشائلله این کار را دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت :تصویب شد برای حدود ســی میلیون نفر ماهانه برای  ۴ماه تا پایان
امســال در هر ماه  ۱۰۰هزار تومان بالعوض بدهیم .برای ده میلیون خانواده یک وام یک
میلیون تومانی در نظر گرفته شد.

هستند در حالی که تست این افرادمنفی
بوده است .تجربه های گذشته در خصوص
آنفلوآنزای اسپانیایی که در زمستان گذشته
آمار مرگ و میر را بســیار باال برد،برای ما
بسیار نگران کننده است  .عاجزانه از مردم
خواهش میکنیم تا در اســتفاده از ماسک
کوتاهی نکنند؛ زیرا در حال حاضراستفاده
از ماسک بهترین راه حلی است که داریم.
کشــورهای موفق در غلبه بر این ویروس
همواره از ماسک استفاده کرده و البتهفاصله
گذاری اجتماعی را هم رعایت کرده اند.وی
در گفتگوی دیگری نیز گفــت :با توجه به
گستردگی که ویروس در طی ماههای اخیر
داشته تخمین ما این اســت که شاید این
عدد دو برابر شده باشــد ،ما هنوز جمعیت
 ۵۰میلیون نفری داریم که مستعد عفونت
هستند یعنی حدود  ۳۰میلیون نفر مبتال

به ویروس کرونا شده اند.
دیروز ســعید نمکی ،معــاون تحقیقات و
فناوری خــود را برکنار و فریــد نجفی را
جایگزین او کرد .وزیر بهداشت در حکمی
که برای نجفی صادر کــرد به مواضع ملک
زاده در دوران انتصابش انتقاد کرد و نوشت:
اولویت کنونی کشــور مدیریت تمام عیار
بیمــاری  19-COVIDمیباشــد کــه
متأسفانه نظام ســامت ،اقتصاد ،جامعه و
سیاست را در جهان متأثر ساخته و همکاران
سخت کوشمان در نظام سالمت ماههاست
در فشار سنگینی قرار دارند و در این راستا
داغ تعداد زیادی از هموطنان و همراهانمان
را بر دل داریم .سال گذشته در نامه مهم و
آنی که ضمیمه می-باشد از معاونت محترم
تحقیقات و فناوری درخواســت کردم تا با
اســتفاده از ظرفیت بی بدیل دانشگاههای
علوم پزشکی کشور به جنبه های مختلف
بیماری کــه در نامه مذکور قید شــده بود
بپردازنــد و اینجانب را بطور مســتمر در
جریان قرار دهند ،متأســفانه تا این لحظه
به هیچکدام از این موارد نپرداختند و هرگز
مکتوب قابل اســتنادی که بتــوان بعنوان
چراغ راه آینده مدیریت بیماری بکار گرفت
ارائه نکردند .بعضــی از موارد غیرعالمانه از
قبیل عدم ابتال مجدد ،گرفتاری سی میلیون
نفر هموطن و ترویج اندیشــه ایمنی دسته
جمعی از تراوشات آن مجموعه بود که کار
را در مدیریت بیماری و اوضاع مدیران ارشد
سخت تر کرد .پرداختن جنابعالی به مفاد
نامه ضمیمه بسیار حائز اهمیت است.

جوزپ بورل:
احیای برجام آسان نخواهد بود
مســئول سیاست
خارجــی اتحادیــه
اروپــا دیدگاهش را
درباره مسیر جو بایدن رئیس
جمهور منتخب آمریکا برای
تعامل با ایران و بازگشــت به
توافق هسته ای بیان کرد.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
مجله تایم دربــاره انتخابات
آمریکا و تاثیر آن بر تعامالت
این کشــور نوشــت :بایدن
گفته اســت که دوبــاره به
توافق هستهای  ۲۰۱۵ایران
که شامل  ۱۲سال مذاکره با
ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا،
سازمان ملل ،روسیه و چین است ،خواهد پیوست .ترامپ در سال  ۲۰۱۸ایاالت متحده
را از توافق بیرون کشید و درواقع کل توافق را نابود کرد .سپس ایاالت متحده تحریمهای
ســختگیرانهای را اعمال کرد ،صادرات نفت ایران ،مایه حیــات اقتصادی آن را متوقف
کرد و هر شرکتی را که در ایران ســرمایهگذاری انجام میدهد را تهدید به ممانعت از
فعالیت تجاری و اقتصــادی در آمریکا کرد .این تهدید شــرکتهای عظیم اروپایی ،از
جمله خودروساز فرانسوی پژو -ســیتروئن و توتال غول انرژی را مجبور به رها کردن
سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران کرد.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وجود تعهد بایدن به توافق هستهای
ایران در گفتوگو با مجله تایم میگوید که «احیای آن اکنون آسان نخواهد بود ،به این
دلیل که امضاکنندگان میتوانند در مورد لغو مجدد آن توسط رئیسجمهور آینده ایاالت
متحده محتاط باشند» .
مجله تایمز مینویسد :از زمان خروج ترامپ در سال  ،۲۰۱۸ایران برنامه هسته ای خود
را تسریع کرده است که لغو تحریمهای ایاالت متحده را برای دولت بایدن دشوار خواهد
کرد ،چیزی که ایران به عنوان پیششرط توقف دوباره برنامه غنی سازی اورانیوم به آن
نیاز دارد.
بورل در این باره به تایم میگوید :این توافق فقط یک توافق هســتهای نیست .این یک
توافق اقتصادی اســت و ایران انتظار دارد مبادلهای برای متوقف کردن برنامه هستهای
خود داشته باشد.
او همچنین با بیان این که مذاکرات مقدماتی میتواند به ســرعت پس از تحلیف بایدن
اتفاق بیفتد ،ادعا کرد :این توافق تنها راه ممانعت ایران از تبدیل شدن به یک قدرت هسته
ای است .فکر نمی کنم راهکار دیگری باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این گفتوگو اظهار کرد :شما هرگز تاریخ
را به عقب نخواهید برگرداند .طی چهار سال رئیس جمهوری دونالد ترامپ ،که اتحادیه
اروپا را« دشمن» توصیف کرد و تعرفههایی بر کاالهای اروپایی وضع کرد ،این احساس
دائمی را برای اروپاییها بهجای گذاشــت که حمایت ایاالت متحده لزوماً قابل اعتماد
نیســت .ترامپ نوعی بیدارکننده بوده اســت و من فکر میکنم ما باید بیدار بمانیم ،ما
نمیتوانیم بگوییم خوب ترامپ دیگر نیست ،ما میتوانیم به حالت قبلی خود برگردیم.

خبر خوش نایب رییس اتاق بازرگانی برای بورسی ها
حســین ســاح ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران – در
صفحه شــخصی خود در توییتــر یک خبر خــوش جدید برای
بورسی ها و فعاالن بخش خصوصی منتشر کرده است .به گزارش
اقتصادسرآمد ،طبق گفته او ،به زودی تابلوی جدیدی در فرابورس
با نام بازار هدف راه اندازی میشــود که در آن طیف وســیعی از
کسب و کارهای نو آفرین و دانش بنیان(حتی در مقیاس استارت
آپی) امکان پذیرش خواهند داشت.سالح ورزی پیش بینی کرده
با اجرای این طرح ،راه تازهای برای تامین مالی کســب و کارهای
نوآورانه در ایران گشوده خواهد شد.هرچند هنوز دولت و نهادهای
بورسی در رابطه با این خبر واکنشی نشــان ندادهاند اما با توجه
حضور گسترده شــرکتهای نوآور در بورسهای جهانی ،به نظر
میرسد در صورت موفقیت آمیز بودن این برنامه ،راه حضور این
شرکتها در بورس ایران نیز هموار خواهد شد.
الحاق ناو اطالعاتی «شیراز» تا سال آینده
به ناوگان نداجا
دریادار خانزادی از پیشــرفت مراحل ساخت ناو اطالعاتی شیراز
خبر داد و گفت :این شــناور که از ویژگیهــای خاصی برخودار
است تا ســال آینده به ناوگان نداجا ملحق خواهد شد .به گزارش
اقتصادســرآمد ،امیر دریادار حســین خانزادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش درباره ساخت شناور اطالعاتی شیراز اظهار داشت:
این شــناور جدید دارای ویژگیهای خاصی است که کار ساخت
سازه آن به اتمام رسیده و هماکنون در حال تجهیز سامانههای آن
هستیم و برای سال آینده پیشبینی کردهایم تا این شناور جدید
را به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.فرمانده نداجا همچنین در
خصوص مقدمات ساخت شناورهای تریماران گفت :ساخت این
شناور که بیش از سه هزار تن وزن دارد و از قابلیتهای تهاجمی
خوبی برخوردار است در دســتور کار نیروی دریایی قرار گرفته و
طراحیهای مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده است و انشاءاهلل
برنامه ساخت آن به طور جدی در سالهای آینده آغاز میشود.
گفتگوی اردوغان و پادشاه عربستان
درباره اجالس جی ۲۰
رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربســتان در تماس تلفنی ضمن
گفتگو درباره هماهنگی های صورت گرفته برای نشست جی ۲۰
بر سر باز نگه داشتن کانال های ارتباطی جهت گسترش و تقویت
روابط و رفع مشــکالت توافق کردند.به گزارش اقتصادســرآمد،
براساس بیانیه صادر شده توســط دفتر ریاست جمهوری ترکیه،
در تماس تلفنی جمعه شب رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه و ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان درباره روابط
دوجانبه گفتگو کردند و به موضوع نشست  G۲۰که طی امروز و
فردا  ۲۱تا  ۲۲نوامبر برگزار می شود ،پرداختند .پادشاه عربستان
در این تماس تلفنی با اردوغان درباره هماهنگی تالش ها قبل از
نشســت  G۲۰گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند که کانالهای
گفتگو را برای رفع مشــکالت و تقویت روابــط و همکاری ها باز
نگه دارند.
منابع امنیتی مرگ الظواهری را تایید کردند
منابع آگاه امنیتی در افغانســتان و پاکســتان روز جمعه ضمن
تایید مــرگ ایمن الظواهــری ،رهبر القاعده افغانســتان گفتند
که "به احتمال زیاد" وی به دالیل طبیعی درگذشــته است .به
گزارش اقتصادســرآمد ،روزنامه "عرب نیوز" در گزارش خود به
نقل از حداقل  ۴منبع امنیتی در پاکســتان و افغانســتان کشته
شــدن الظواهری را تأیید کرد و افزود که دو نفــر از آنها گفته اند
الظواهری "درگذشــت"  ،اما آنها غیررسمی صحبت کردند زیرا
مجاز به گفتگو با رسانه ها نیســتند.در این گزارش آمده است که
"الظواهری ( ۶۹ساله) آخرین بار در سالگرد حمالت  ۱۱سپتامبر
امسال در یک پیام ویدیویی ظاهر شد".بر اساس گزارش سازمان
ملل در مورد فعالیت های گروه های تروریستی از سراسر جهان که
در ژوئیه گذشته منتشر شد  ،القاعده به طور مخفیانه در  ۱۲استان
افغانســتان فعالیت می کرد و ظواهری ،رهبر آن در افغانســتان
مستقر بود.
واکنش محسن رضایی به تخریب منزلی
در بندرعباس
رضایی گفت :مردم امروز میگویند کاش یک نفر بیاید و بگوید من
رئیس نیستم ،سربازم.محسن رضایی در اینستاگرام درباره تخریب
منزل یک خانم در بندرعباس نوشــت :به گزارش اقتصادسرآمد،
نالههای این زن و فرزندانش ،روح قانون اساسی و وجدان عمومی
مردم را جریحهدار کرد .آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ
نیستم و حقوقدانم.این چه حقوقدانی و مجری قانون اساسی است
که اصل  ۳۱قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است ،فراموش
کرده است؟ مردم امروز میگویند کاش یک نفر بیاید و بگوید من
رئیس نیستم ،سربازم.
حمله تروریستی کابل نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات
همپیمانان تروریست آمریکا
ســخنگوی وزارت خارجه حمله تروریســتی امــروز در کابل را
نمونهای از جنگ نیابتی و اقدامات هم پیمانان تروریست آمریکا
در افغانســتان ذکر کرد و مسئولیت مســتقیم آن را متوجه این
کشور دانســت .به گزارش اقتصادسرآمد ،ســعید خطیب زاده
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ســوال خبرنگاران در
خصوص اخبار منتشر شــده در ارتباط با اصابت چندین راکت به
شهر کابل و از جمله اصابت یک راکت به بخشی از محوطه حیاط
سفارت کشــورمان ،با محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی که
مردم افغانســتان و اماکن غیر نظامی را مورد حمله قرار میدهد
و همچنین با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانســتان خصوصا
خانواده قربانیان این اقدام تروریســتی اظهار داشــت :در حمله
تروریستی موشکی روز جاری به نقاط مختلف شهر کابل و از جمله
محله دیپلماتیک این شهر ،طبق بررسی های به عمل آمده تا این
لحظه حداقل یک راکت به محوطه داخلی سفارت ایران در کابل
اصابت کرده که در نتیجه آن آسیب های جزیی به برخی تاسیسات
و تجهیزات سفارت وارد شده است .در عین حال خوشبختانه هیچ
خطری متوجه پرسنل سفارت کشورمان نشده است.

