پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آقای حاجمحسن ل ّبانی

شنبه  9مهر 1401
وطنامروز شماره 3591

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در پیامی درگذشت عبد صالح و مؤمن بصیر ،آقای حاجمحسن ّلبانی را تسلیت گفتند .متن پیام رهبر
حکیم انقالب اسالمی به این شرح است :بسماهلل الرحمن الرحیم .درگذشت عبد صالح و مؤمن بصیر ،مرحوم آقای حاج محسن ّلبانی را به
خاندان و بازماندگان و نیز دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسألت مینمایم.

سیاسی

اخبار
سرلشکر باقری:

با هر گونه اقدام خصمانه آمریکا
مقابلهمیکنیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره ادعای انهدام
یک فروند پهپاد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در اقلیم
شمال عراق گفت :آمریکاییها نسبت به پهپاد ایرانی اقدام
داشته باشند ،نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به
این اقدام خصمانه پاسخ خواهند داد و این حق مقابله و
انتقام را برای خود محفوظ میداریم.
سرلشکر محمد باقری با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح
جمهوری اس�لامی اطالعات کامل و دقیقی نس��بت به
پایگاههای حریر ،اربیل و دهوک در عراق دارند ،خاطرنشان
کرد :ما تنها با تجزیهطلبهای تروریست در حال برخورد
سخت نظامی هستیم و هیچ اقدامی در این مقطع نسبت
به آمریکاییها نداریم و آنها بدانند انتقام این حرکت برای
نیروهای مسلح ما محفوظ است و به جای خود و مناسب
با آن برخورد خواهیم کرد.
وی تصری��ح کرد :ادعای آمریکاییه��ا درباره انهدام
پهپاد رزمی جمهوری اسالمی ایران ثابت میکند آمریکا
با تروریستها و تجزیهطلبها همدست و در حال همکاری
با گروههای تجزیهطلب و تروریست است .رئیس ستاد
کل نیروهای مس��لح در ادامه با توصیه به کش��ورهای
همسایه که پایگاهای آمریکایی و صهیونیستی در آنها
مستقر است ،گفت :اگر اقدام خصمانهای علیه جمهوری
اس�لامی ایران ،امنیت مل��ی و منافع ملی از پایگاههای
آمریکایی در کش��ورهای همسایه اتفاق بیفتد ،حتماً به
آن پایگاهها جواب خواهیم داد .سرلشکر باقری با تاکید
بر اینکه دوستی کشور ایران با کشورهای همسایه رسم
و رسومی دارد و اگر این رسم و رسوم رعایت نشود باید
انتظار پاسخ منطقی و متقابل ما را داشته باشند ،گفت:
مقابله با هر گونه دشمنی را حق قانونی خود میدانیم.
در هم��ه جای دنی��ا این حق وجود دارد و ما از این حق
بهموقع استفاده خواهیم کرد.
چهارشنبه هفته گذشته همزمان با حمله موشکی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به مقر گروهکهای تروریستی
مستقر در کردستان عراق ،مقامهای آمریکایی مدعی شدند
یک پهپاد ایرانی در اربیل عراق را به ظن حرکت به سمت
نیروهای آمریکایی سرنگون کردهاند.
در همی��ن رابطه «س��یانان» به نق��ل از یک مقام
آمریکایی گزارش داده اس��ت این پهپاد تقریبا همزمان
با پرتاب موش��کهای ایرانی به س��مت اهدافی در اقلیم
کردستان در حال نزدیک شدن به نیروهای آمریکایی در
اربیل عراق بوده است.

گزارش رویترز از عملیات موفق ایران
در دستگیری دهها جاسوس سیا

خبرگ��زاری رویترز در گزارش��ی ب��ه عملیات موفق
دس��تگاههای اطالعاتی ایران در شناسایی و دستگیری
دهها نفر از جاسوسان سیا پرداخت.
رویترز میگوید برای تهیه این گزارش دهها س��اعت
مصاحبه با  ۶نفر از ایرانیهایی که بین سالهای  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۵توسط حکومت ایران به جاسوسی متهم شدهاند
انجام داده است.
رویترز این گزارش را با ش��رح داس��تان به دام افتادن
فردی به نام «غالمرضا حسینی» ،یکی از مأموران سیا در
ایران در سال  ۲۰۱۰آغاز کرده است.
رویترز مینویسد« :تنها چند دقیقه مانده بود جاسوس
[سیا] از ایران خارج شود که دستگیر شد .غالمرضا حسینی
اواخر سال  ۲۰۱۰در فرودگاه امام خمینی آماده پرواز به
س��مت بانکوک بود .این مهندس ایرانی قرار بود در آنجا
با مدیرانش در س��یا مالقات کند اما قبل از آنکه مالیات
خروج��ش را پرداخت کند ،دس��تگاه خودپرداز فرودگاه
اعالم کرد کارتش معتبر نیست .لحظاتی بعد ،یک مأمور
امنیتی خواس��تار بررسی گذرنامهاش شد و سپس ،او را
به س��متی دیگر هدایت کرد» .خبرگزاری رویترز نوشته
تحقیقات این رسانه درباره نحوه مدیریت جاسوسان در
س��ازمان سیا نش��ان میدهد غالمرضا حسینی ،قربانی
غفلت و قصور این سازمان جاسوسی شده است 6 .ایرانی
که رویترز با آنها مصاحبه کرده به مجازاتهایی از  ۵تا ۱۰
سال حبس محکوم شدهاند 4 .نفر از آنها از جمله حسینی
بعد از آزادیشان در ایران باقی ماندند و کماکان در خطر
دستگیری مجدد قرار دارند 2 .نفر دیگر از ایران فرار کرده
و پناهنده شدهاند.
هر  ۶نفر گفتهاند مرتبطان س��یا ب��ه آنها وعدههای
محکمی برای کمک در صورت دستگیری نداده بودند ،با
این وجود ،همگی معتقد بودهاند آمریکا باالخره یک روز
به آنها کمک خواهد کرد.
رویترز نوشته این شکست میتواند به مخدوش شدن
اعتبار سیا منجر شود که در تالش برای بازسازی شبکه
جاسوسی خود در ایران است .رسانههای دولتی ایران بعضی
از این پروندهها را علنی کرده و آن را نشانه ناکارآمدی و
بیخاصیت بودن سیا دانستهاند.

تروریستهای مسلح به پاسگاه انتظامی در زاهدان حمله کردند

تروریسم در پوشش اعتراض

عبدالحمید :از نیروهای امنیتی و انتظامی درخواست میکنم با عوامل اغتشاشات با قاطعیت برخورد کنند
گروه سیاس�ی :درحملهای ،تروریستیتعدادی از تروریستها به
سمت یک کالنتری در زاهدان حمله و شروع به تیراندازی کردند
که بنا بر گزارشها در این عملیات تروریستی تعدادی از پرسنل
انتظامی کالنتری مجروح شدند .به گزارش «وطنامروز» ،ظهر دیروز
پس از اقامه نماز جمعه ،عدهای به کالنتری  16در نزدیکی محل
برگزاری نماز هجوم برده و قصد تعرض به کالنتری را داشتند که
با واکنش ماموران کالنتری مواجه میشوند.
به گفته شاهدان عینی ،این افرادمسلح قصد ورود به کالنتری
را داش��تند که در پی تیراندازی طرفین تعدادی از آنها مجروح و
کشته وبه بیمارستانهای زاهدان منتقل شدند .در برخی مناطق
شهر نیز آشوبگران چند الستیک و سطل زباله را آتشزدند و یک
نانوایی در منطقهای دیگرمورد هجوم اشرار مسلح قرار گرفت .در
ادامه اقدامات آش��وبگرانه تروریس��تها در شهر زاهدان ،آنها یک
ماش��ین آتشنش��انی ،یک پایگاه اورژانس ،چند بانک و تعدادی
فروشگاه زنجیرهای را به آتش کشیدند که تالش آنها برای ادامه
اغتشاشات با حضور نیروهای امنیتی ناکام ماند و امنیت در سطح
شهر برقرار شد .سرهنگ رحیمی ،معاون اجتماعی  -انتظامی استان
سیستانوبلوچستان هم با اعالم اینکه اوضاع شهر زاهدان آرام است
و تردد مردم بخوبی انجام میشود ،گفت :شایعاتی مبنی بر کشته
شدن چند نفر در این درگیری در پاسگاه انتظامی پشت مسجد مکی
تکذیب میشود .در پی حمله تروریستی به یک کالنتری در شهر
زاهدان که تروریستها قصد تخریبکالنتری را داشتند ،شورای
تأمین استان سیستانوبلوچستان اعالم کرد:افرادی ساعتی پیش
قصد داشتند با تیراندازی اوضاع شهر را ناامن کنند که با هوشیاری
و واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی اوضاع کنترل شده است.
این اطالعیه با اعالم اینکه در حمله این افراد مسلح ناشناس به
ی تعدادی از عابران و ماموران مجروح شدند ،میافزاید :افراد
کالنتر 
ناشناس تروریست قصد تخریب دیوار و ورود به کالنتری را داشتند
که موفق نشدند .در این اطالعیه با تاکید بر اینکه هماکنون آرامش در
شهر برقراراست از مردم سیستان و بلوچستانخواسته شدهضمن
حفظ آرامش خود از نزدیک شدن به اماکن و محلههای تجمعی
خودداری شود .همچنین در این اطالعیه با تاکید بر اینکه اخبار
رسانههای معاند درباره این حمله تروریستی کذب است ،تاکید شده
است :از شما مردم بصیر و آگاه سیستانوبلوچستان ،تقاضا میشود
به شایعاتی که هماکنون توسط معاندین در حال انتشار است توجه
نکنید .همچنین ایرنا به نقل از منابع آگاه گزارش داد در این عملیات
تروریستی تعدادی از پرسنل انتظامی کالنتری و عابران مجروح و
به بیمارستانهای زاهدان منتقل شدند .بر اساس این گزارش ،افراد
مسلح ضمن به رگبار بستن کالنتری همچنین تعدادی کوکتل
توگو
مولوتف به سمت کالنتری پرتاب کردند .یک نمازگزار در گف 

ناصر کنعانی روز جمعه بیانیهها و مواضع صادره برخی
کشورها از جمله آلمان و آمریکا درباره حمله نیروهای
مس��لح کش��ورمان به مقر گروهکهای تروریستی که
از اقلیم کردس��تان عراق ،عملیات تروریستی در خاک
جمهوری اسالمی ایران انجام داده و به اغتشاشات داخلی
در ایران دامن میزنند را مردود دانست و بشدت محکوم
کرد .س��خنگوی وزارت امور خارج��ه گفت :جمهوری
اس�لامی ایران بر اساس قواعد حقوق بینالملل و مفاد
منش��ور ملل متحد ،حق خود برای دفاع از امنیت ملی
در براب��ر اقدامات تجاوزکارانه از مب��دأ هر قلمرویی را
محفوظ میدارد و قاطعانه با هر گونه اقدامات تروریستی
مقابله میکند.
وی افزود :جمهوری اس�لامی ای��ران بارها از مقامات
دولت مرکزی عراق و همچنین مسؤوالن اقلیم خواسته
است با اعمال حاکمیت سرزمینی و برخورد حداکثری،
مانع فعالیت عناصر و گروههای تجزیهطلب و تروریست
که علیه جمهوری اسالمی ایران فعالیت میکنند ،شوند.

■■اعالم برائت عبدالحمید از حوادث زاهدان

■■دستگیری تعدادی از آشوبگران مسلح

فرمانده انتظامی سیستا نوبلوچستان درباره اتفاقات دیروز شهر
زاهدان گفت :امروز عدهای از افراد مسلح در هنگام خروج نمازگزاران

نخستوزیر آلبانی در اظهارنظری قابل تأمل گفت کشورش از اقدامات سیاسی منافقین حمایت نمیکند

گروه سیاس�ی :پس از موش��کباران مواض��ع گروهکهای
تروریستی مستقر در کردستان عراق ،حساب کار حامیان دیگر
گروهکهای ضدایرانی نیز دستشان آمده است .در روزهای
گذشته در پی اقدامات خرابکارانه و آشوبطلبانه گروهکهای
تروریستی که هدفی جز تجزیه ایران ندارند ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در عملیاتهای متعدد مواضع تروریستهایی
از قبیل کومله ،حزب دموکرات کردستان و پژاک را با موشک
منهدم کرد .حاال پس از حمله آخر که چهارشنبه هفته گذشته
انجام شد ،نخستوزیر آلبانی در اظهاراتی اعالم کرده است تنها
برای نجات جان باقیمانده اعضای سازمان مجاهدین(گروهک
تروریس��ت منافقین) به آنها پناه داده شده است« .ادی راما»
نخستوزیر آلبانی در مصاحبه با خبرگزاری تلگراف گفت ما
فقط برای نجات جان منافقین به آنها پناه دادیم و از اقدامات
سیاسی آنها حمایت نمیکنیم .چند سالی میشود که کشور
آلبانی به پناهگاه اعضای سازمان منافقین که دستشان به خون
هزاران نفر از مردم ایران آلوده اس��ت ،تبدیل شده است .بعد
از اخراج گروهک تروریست منافقین از عراق ،این گروهک به
دستور آمریکا با هماهنگی دیگر اعضای ناتو به آلبانی مهاجرت
کرد تا بتواند از آنجا به جاسوس��ی و اقدامات خرابکارانه علیه
مردم ایران ادامه دهد .در همین رابطه این گروهک هر ساله
اجالس��ی را با دعوت از چهرههای ضد ایرانی به تیرانا ،برگزار
میکند .اخیرا ً نیز دولت آلبانی در اقدامی ضدایرانی که بیانگر
حمایت تمام و کمال این کشور از منافقین بود ،رابطه خود با
جمهوری اسالمی ایران را قطع کرد .اواسط شهریورماه سال
جاری بود که نخستوزیر آلبانی با مطرح کردن اتهامات بیپایه و
اساس علیه ایران ،اظهار کرد کشورش روابط خود را با ایران قطع
کرده است .نخستوزیر آلبانی طی بیانیهای گفت :دولت تصمیم
گرفت با اقدام فوری به روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی
ایران پایان دهد .در مقابل این اقدام دولت آلبانی ،نمایندگی

دائم جمهوری اسالمی ایران در نیویورک نیز در نامهای خطاب
به نمایندگی دائم آلبانی ،اقدامات خشونتآمیز دولت این کشور
علیه اماکن دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسالمی ایران را
محکوم کرد .حاال با گذشت تنها سه هفته از این خوشرقصی
آلبانی ،نخس��توزیر این کشور به صورت غیرمستقیم اعالم
میکند آلبانی از مواضع سیاس��ی گروهک منافقین حمایت
نمیکند .اظهارات نخستوزیر آلبانی نشان از آن دارد که دولت
آلبانی به عنوان حامی یک گروهک تروریستی ضدایرانی ،پس
از حمالت اخیر موشکی ایران به مواضع گروههای تجزیهطلب
احساس نگرانی کرده است .گروهکهای تجزیهطلب النه کرده
در اقلیم کردستان عراق نظیر کومله و دموکرات هر از گاهی
با ناامن کردن مرزهای غربی کشورمان با تحرکات تروریستی،
به اقدامات ضدایرانی خود ادامه میدهند و بهرغم هشدارهای
چندباره مقامات امنیتی و نظامی کشورمان به سران اقلیم شمال
ع��راق مبنی بر قرار ندادن پایگاه در اختیار این گروهکهای
تروریستی ،برخورد الزم از سوی اقلیم کردستان صورت نگرفته
است .این امر باعث شده کردستان عراق با حضور گروهکهای
تروریست و تجزیهطلبی همچون کومله و دموکرات و از طرف
دیگر حضور پررنگ رژیم صهیونیستی و موساد در اقلیم ،به
پایگاهی برای ایجاد ناامنی در مرزهای کشورمان تبدیل شود.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز
چهارشنبه هفته گذشته در اطالعیهای با اشاره به آغاز مرحله
جدید عملیات علیه مواضع و مقرهای گروهکهای تروریستی
ضدایرانی در مناطقی در عمق اقلیم شمال عراق ،تاکید کرد:
عملیات تا دفع موثر تهدید وبرچیده شدن مقرهایگروهکهای
تروریستی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
گفتنی اس��ت روز پنجش��نبه هفته گذش��ته نیز س��پاه
پاسداران مواضع گروهکهای تروریستی در کردستان عراق
را موشکباران کرد.

■■شهادت فرمانده اطالعات سپاه سیستانوبلوچستان

تسنیم گزارش داد در درگیریای که بین تروریستها و معاندان
با عوامل امنیتی و انتظامی در شهر زاهدان و در نزدیکی مسجد
م ّکی به وجود آمد ،سرهنگ سیدعلی موسوی ،فرمانده اطالعات
سپاه سیستا نوبلوچستان از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله
قرار گرفت .وی پس از اصابت گلوله به بیمارستانی در زاهدان منتقل
شد اما به دلیل شدت جراحت به شهادت رسید.

پلیس نروژ  95نفر از اوباشی که قصد تعرض به سفارت ایران را داشتند دستگیر کرد

وحشت در تیرانا

وحشیها این بار در اسلو

گروه سیاس�ی :پس از برپایی سیرک لندن و پاریس،
جریان ضدانقالب خارجنشین این بار سیرک براندازی
خ��ود را در نروژ برگزار کرد .به گزارش «وطنامروز»،
پ��س از آنکه تجمعات آش��وبطلبانه جریان برانداز و
تجزیهطلب در انگلیس و فرانسه با برخورد پلیس این
کشورهای اروپایی و دستگیری تعدادی از اراذل برانداز
به پایان رس��ید ،عدهای دیگر از اوباش در صدد حمله
به س��فارت ایران در نروژ برآمدند که با مقابله پلیس
اسلو مواجه شدند .در همین رابطه پلیس نروژ با اشاره
به اقدامات خش��ونتطلبانه جریان برانداز خارجنشین
در اس��لو اع�لام کرد بیش از  90درصد آش��وبگران
توسط پلیس بازداشت شدهاند .بنا بر اعالم پلیس این
کشور اروپایی ،در مجموع  ۹۵نفر از اوباش در جریان
اغتشاش��ات و برهم زدن نظم مقابل سفارت ایران در
اسلو بازداشت شدهاند که بازداشت برخی از این افراد به
دلیل خرابکاری و خشونت علیه پلیس ،از جمله پرتاب
سنگ بوده است .بنا بر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک
«جرموند اس��توکلی» مدیر عملیات پلیس نروژ اعالم
کرد پلیس پایتخت نروژ ناچار شد از گاز اشکآور برای
به دست گرفتن کنترل اوضاع استفاده کند.
او ب��ه یک روزنام��ه محلی گفت :جراحت هیچ یک
از پرس��نل پلیس گزارش نش��ده اما به نما و نردههای
س��فارت آس��یب وارد ش��ده اس��ت .این افراد برخی
دستورات را زیر پا گذاشته و به سفارت تجاوز کردند.
به گفته وی ،حدود  ۱۰۰نفر اطراف س��فارت ایران
تجمع کرده بودند که این تجمع از قبل اعالم نش��ده
بود .پیش از این نیز در پی اغتشاشاتی که در روزهای
اخیر به بهانه فوت مهس��ا امینی در کش��ور برپا شد،
جری��ان ضدانقالب خارجنش��ین با تجمع در پاریس و

لندن در صدد حمله به سفارتهای جمهوری اسالمی
ایران در فرانس��ه و انگلیس برآمدند که با ورود پلیس
در انج��ام این اقدام ناکام ماندند .جریانهای برانداز و
تجزیهطلب همواره در ماجراهایی مثل آش��وب اخیر،
مردم ایران را به مقابله ،درگیری و برخورد فیزیکی با
پلی��س و نیروهای انتظامی و امنیتی تهییج و تحریک
میکنن��د .چنانکه در روزهای اخیر نیز ش��اهد بودیم
اوباش آشوبطلب با بیرحمی تمام مأموران انتظامی
و بس��یجیان را م��ورد حمله قرار داده و به ش��هادت
میرسانند.
اوب��اش در حال��ی م��ردم را ب��ه مقابله ب��ا پلیس
فرامیخوانند که خودشان در مقابل پلیس اروپا جرأت
درگیری و برخورد فیزیکی ندارند .در همین راستا طبق
فیلم منتشر شده از لندن ،یکی از اوباشی که در مقابل
سفارت ایران حاضر شده است ،در واکنش به برخورد
قاطع پلیس با آش��وبگران ،اقدام به خودزنی میکند!
اداره پلیس انگلیس سهشنبه هفته گذشته  ۱۳تصویر
از افراد مرتبط با آشوبگرانی را که یکشنبه گذشته در
برابر س��فارت ایران در لندن به آشوبگری و اغتشاش
پرداختند منتشر کرد و از مردم خواست این آشوبگران
را شناسایی و معرفی کنند.
پلیس نروژ نیز با بازداش��ت گس��ترده آش��وبگرانی
ک��ه در امنیت پایتخت این کش��ور اخالل ایجاد کرده
بودن��د ،نش��ان داد تأمی��ن امنیت عموم��ی جامعه از
اولویتهای مهم نیروهای انتظامی یک کش��ور است.
اراذل ضدانقالب کامال به این موضوع واقفند که پلیس
اروپا در سرکوب آشوب و تأمین امنیت جامعه با کسی
شوخی ندارد و از طرف دیگر ،تعرض به پلیس عواقب
مادی و جانی جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت.

رابرت مالی :نمیتوانیم درباره عدم خروج از برجام تضمین بدهیم

کنعانی:

حق ایران برای دفاع از امنیت ملی
از مبدأ هر قلمرویی محفوظ است

با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :تعدادی از نمازگزاران بعد از اقامه نماز
به سمت کالنتری  ۱۶هجوم بردند و یکی از آنان با اتوبوس به دیوار
کالنتریزده و قصد تخریب دیوار و ورود به کالنتری را داش��تند
که موفق نشدند و تنها بخشی از دیوار تخریب شده است .گفتنی
است پیش از این عملیات تروریستی ،تعدادی از نمازگزاران جمعه
اهل تسنن به خیابان آمده بودند .یکی از نمازگزاران گفت :مولوی
عبدالحمید در خطبهها ضمن تاکید بر هوشیاری و خویشتنداری
در مقابل شایعه تجاوز یک مقام انتظامی چابهار به یک دختر بلوچ
گفته که این موضوع برای ما خیلی مهم است؛ مسؤوالن در حال
بررسی هستند و ما از سوی دستگاههای مربوط پیگیر هستیم .این
شاهد عینی افزود :نمازگزاران در حین اقامه نماز بودند که تعدادی
از آنان به سمت کالنتری هجوم برده و یکی از آنان با اتوبوس به
دیوار کالنتریزده و قصد تخریب دیوار را داش��ت که موفق نشد.
بنا بر اعالم اس��تاندار سیستان و بلوچستان  19نفر در این حمله
تروریستی جان خود را از دست دادند و  20نفر هم مجروح شدند.
گروهک تروریستی «جیشالعدل» مسؤولیت حمله تروریستی
دی��روز در زاه��دان را بر عهده گرفت .به گزارش تس��نیم ،در پی
حادثه تروریستی در زاهدان،گروهک تروریستی جیشالظلم در
اطالعیهای اعالم کر د مسؤولیت حمله تروریستی دیروز در زاهدان
را بر عهده میگیرد.

امام جمعه مسجد مکی زاهدان ساعتی بعد از اتفاقات رخ داده
در زاهدان گفت :این حادثه تلخ و ناگوار است و باید مورد بررسی
قرار بگیرد تا مشخص شود چه دستهایی در کار بودند.
مولوی اسماعیلزهی ،امام جمعه مسجد مکی زاهدان افزود :آنچه
االن نیاز جامعه است ،آرامش است و مردم شهرستان آرامش خود
را حفظ کنند و از هر نوع تحریکاتی در سطح استان و راهها و همه
جا اجتناب کنند .مولوی عبدالحمید گفت :به شایعات توجه نشود
و پیام و اعتقاد من همین است که آرامش حفظ شود و حرف کس
دیگری را قبول نکنید و دشمنان قسمخورده ،اهداف خاصی دارند
تا از شرایط بحرانی سوءاستفادهکنند .وی افزود :مردم با اقدامات
نسنجیده ،فرصت سوءاستفاده به دشمنان را ندهند تا این موضوع
باعث برادرکشی و متشنجشدن منطقه نشود .عبدالحمید با بیان
اینکه از مردم استان سیستانوبلوچستان میخواهم به شایعاتی که
در س��طح شهر در حال چرخش است گوش ندهند ،افزود :شیعه
و سنی در کنار هم سالهاست در استان زندگی میکنند و وقایع
رخداده امروز دست عوامل نفوذی دشمن است .وی در پایان گفت:
از نیروهای امنیتی و انتظامی اس��تان درخواست میکنم با عوامل
اغتشاشات امروز با قاطعیت برخورد کنند.

از مصالی شهر زاهدان اقدام به تیراندازی به سمت نمازگزاران کردند
و سپس به کالنتری  16زاهدان که در نزدیکی محل تیراندازی بود
یورش بردند که بالفاصله با واکنش سریع ماموران مواجه شدند و
اوضاع تحت کنترل قرار گرفت .سردار احمدی با بیان اینکه تعداد
آشوبگران به واسطه وجود جمعیت قابل شمارش نبود ،افزود :در
جریان این اتفاقات تعدادی از شهروندانی که در آن منطقه حضور
داشتند کشته و زخمی شدند .وی ادامه داد :در ادامه آشوبگران به
 2کالنتری دیگر نیز حمله کردند اما بیشترین خسارات به کالنتری
 16وارد شد .فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان با اشاره به اینکه
تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد ،گفت :تعدادی از این اشرار
مسلح شناسایی و دستگیر شدند .سردار احمدی در پایان تصریح
کرد :در حال حاضر وضعیت به سمت آرامش رفته و مردم ،بزرگان
و علما نیز همکاری خوبی داشتهاند .از مردم عزیز تقاضا میکنیم با
پلیس و پرسنل دستگاههای امنیتی همکاری داشته باشند.

آمریکا تکرار کرد

گروه سیاسی :در شرایطی که دولت بایدن به علت موانع داخلی
قدرت اخذ تصمیمات الزم برای توافق را ندارد ،رابرت مالی ،نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران بار دیگر با تکرار مواضع آمریکاییها گفت
نمیتوانیم درباره عدم خروج از برجام به ایران تضمین بدهیم.
به گزارش «وطنامروز» ،رابرت مالی که مذاکرهکننده ارش��د
آمریکا در مذاکرات رفع تحریمهاس��ت ،در مصاحبهای با پایگاه
 The Worldاز تحریمهای اخیر اعمالشده علیه ایران از جمله
تحری��م پلیس امنیت اخالقی ایران حمایت کرد .او با این وجود
گف��ت که دولت «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا دنبال تغییر
حکومت ایران نیست.
مالی در پاس��خ به این س��وال که آیا مذاکرات رفع تحریمها
به بنبس��ت برخورد کرده اس��ت ،گفت :ما یک ماه پیش تصور
میکردیم به توافق نزدیک هستیم و بعد از آن ایران -به دالیل
خودش و دالیلی که باید از آنها پرسید -شروع به طرح مسالهای
کرد که هیچ ارتباطی با توافق ندارد و مربوط به تحقیقات آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از فعالیتهای گذشته ایران و وجود ذرات
اورانیوم در چند سایت است.

وی گف��ت :بنابراین بدون اینکه
بخواهم وارد جزئیات شوم میگویم
چیزی که ایران خواسته این است که
ما ،یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی
روی آژانس فش��ار اعم��ال کنیم تا
پرونده این تحقیقات مختومه شود.
این مس��اله هیچ ارتباط��ی با توافق
ندارد ،ضمن اینکه ما هم این کار را
انجام نخواهیم داد .رابرت مالی ادعا
کرد :این وضعیتی است که االن با آن مواجه هستیم ولی این
سد ،چیزی است که تنها ایران میتواند آن را بردارد .رابرت مالی
همچنین گفت در صورت حصول توافق برای بازگشت آمریکا به
برجام ،واشنگتن نمیتواند تضمین دهد دولت بعدی این کشور از
آن خارج نخواهد شد .او گفت :من میتوانم درک کنم چرا آنها
این تضمین را میخواهند اما ما از لحظه شروع این مذاکرات در
حدود یک سال و نیم پیش گفتیم سیستم ما به این شکل کار
نمیکن��د .وی اضافه کرد :اگر رئیسجمهوری آینده در اقدامی

بیپروا و به صورت یکجانبه تصمیم
بگیرد بهرغم اثربخش��ی توافق از آن
خارج شود ،ما هیچ کاری نمیتوانیم
برای متوقف کردن آن انجام دهیم.
رابرت مالی در ادامه به بیاس��اس
ب��ودن ادعاها درباره اینکه ایران قصد
ساخت سالح هستهای دارد نیز اذعان
کرد .او در پاس��خ به این سوال که آیا
ایران مصمم به ساخت سالح است،
گفت :بدون اس��تناد به آنچه جامعه اطالعاتی در این خصوص
خواهد گفت ،میتوانم بگویم که فکر میکنیم در مقطع فعلی به
نظر نمیرسد ایران تصمیمی برای دستیابی به سالح هستهای
گرفته باشد.
■■آمریکا  ۱۰شرکت و یک نفتکش را تحریم کرد

وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه شب تحریمهایی را علیه
کش��ورمان وضع کرد .وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبهشب
اع�لام کرد تحریمهای جدیدی را در ارتباط با ایران علیه 10

شرکت و یک نفتکش واقع در چین و امارات که متهم به دست
داش��تن در صادرات نفت ایران هس��تند وضع کرده است .این
تحریمها بر نهادهایی که تجارت نفت را تسهیل میکنند تمرکز
خواهد داشت و بخشی از طرح گستردهتر برای تشدید تحریمها
علیه ایران در هفتههای آینده خواهد بود .آنتونی بلینکن ،وزیر
خارجه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد برای جلوگیری از فرار از
تحریمها توسط ایران ،خزانهداری آمریکا  2شرکت حملونقل
و انبار ژانگو و کش��تیرانی دبلیو اس واقع در چین را به لیست
تحریمهای خود اضافه کرد .وزیر خارجه آمریکا در ادامه بیانیه
خود آورده اس��ت :در زمانی که ایران در حال تس��ریع برنامه
هس��تهای خود است ،ما به تسریع اعمال تحریمها علیه نفت
خام و محصوالت پتروشیمی ایران که ذیل برجام برداشته شده
بودند ،ادامه میدهیم .وی ادامه داد :این اقدامات با هدف محدود
کردن شدید صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی بهطور منظم
ادامه خواهد یافت .بلینکن در ادامه هشدار داد که اگر دیگران
نمیخواهند هدف تحریمهای آمریکا قرار بگیرند ،باید فورا به
اینگونه تبادالت خاتمه بدهند.

