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دبیر شورای نگهبان با اشــاره به طرح اخیر
مجلــس دهم موســوم به «اصــاح قانون
انتخابات» گفت :به رئیس مجلس گفتم باید
اصالح قانون انتخابات ناظر به سیاستهای
کلی انتخابات باشد ،اما متاسفانه طرح اخیر
هیچ نسبتی با سیاســتهای کلی انتخابات
ندارد.
آیتاله احمدجنتی ،درجلسه اخیر این شورا
ضمن تبریک به مناســبت ایام والدت امام
حسن مجتبی(ع) گفت :اتفاق مبارکی که به
نام حرکت مؤمنانه در راستای کمک مردم به
یکدیگر در این ایام کرونا آغاز شده ،اقدامی
بسیار خوب است که باید ادامه پیدا کند.
وی افزود :با تالش مســئوالن و هوشیاری و
مراقبتهای مردم باید به کاهش و ریشهکنی
ویروس کرونا برســیم و بــا عنایت خداوند
متعال ،به زودی شر این ویروس منحوس از
سر مردم جهان ،به ویژه مردم عزیز کشورمان
کنده شود.
آیتاله جنتی ،در ادامه نطق پیش از دستور
خود بــه ماجرای طرح اخیــر مجلس دهم
موسوم به اصالح قانون انتخابات که از سوی
عدهای از نمایندگان طراحی شــده ،اشاره
کرد و گفت :درحالیکــه مدتها و پیش از

دبیر شورای نگهبان از مصوبه اخیر مجلس مبنیبر اصالح قانون انتخابات بهشدت انتقاد کرد
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انتقاد آیتاله جنتی :برخی بهدنبال بیخاصیتکردن احراز صالحیت داوطلبان هستند

عکس  :شورای نگهبان

دیپلماسی ایرانی :دو ســال پس از خروج آمریکا
از «برجام» ،هنوز بحران روابط تهران-واشنگتن به
همان وضع باقی مانده که بود .دولتمردان ایران و
آمریکا همچنان یکدیگر را به تصمیمهای ســخت
تهدید میکنند و دست بر ماشه دارند .این وضع در
چهار دهه گذشــته بهرغم فرازونشیبهایش ادامه
داشــته اســت و نباید تردید کرد که بعد از این نیز
چنین خواهد بود.
تصور اینکه اگر دولت «دونالدترامپ» در انتخابات
نوامبر آینده جای خود را به دولت دیگری از جنس
«جوبایدن» دهد ،ممکن اســت اوضاع تغییر کند،
خوشخیالی اســت .بیانیــه اخیــر 382نماینده
جمهوریخواه و دمکرات کنگره آمریکا درحمایت
از اقدام ترامپ برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران،
نشان میدهد که بحران روابط تهران و واشنگتن نه
با تغییر دولتها پایان مییابد و نه از شدت آن کاسته
میشــود .آنچه تغییر میکند ،شــکل تعامالت در
چارچوب همان سازوکارهای ثابت است .اگر میشد
به تغییر درسطح و ماهیت بحران روابط دو طرف امید
بست ،هشت سال دولت «باراکاوباما» و «برجام»
بهترین امکان و فرصت میتوانست به حساب آید.
گره کار در ارادهای است که هنوز و همچنان در میان
طرفین و به یک اندازه ایجاد نشــده است .بنابراین
واقعگرایی این اســت که برای آینده فرایند جاری
در تشدید بحران روابط تهران و واشنگتن گمانهزنی
کرد.اقتصاددانان و سیاســیون در برخورد با صورت
مســئلههای پیچیده معموالً به اصل «تیغاوکام»
توجه کردهاند و براین اســاس در تحلیلهای خود
عمل میکنند« .ویلیاماوکام» منطقدان و فیلسوف
قرن  14میالدی گفته است :در برخورد با پدیدههای
پیچیده ،صورت مســئله را خالصه و ســاده کنید؛
زیرا در این صورت ،تحلیل اوضاع و فهم آن آسانتر
میشــود .اکنون با نگاه به اصل تیغ اوکام و حذف
حواشــی و زواید ،میتوان صورت بحران در روابط
تهران و واشنگتن را چنین خالصه کرد :واشنگتن
تسلیم تهران را بدون قید و شرط نهتنها در حوزههای
هستهای و تسلیحاتی ،قطع سرانگشتانش در منطقه
خاورمیانه ،بلکه تغییر در ماهیت ایدئولوژیک نظام
سیاســی حاکم بر ایران میخواهد .این خواست به
تمامی با کیان نظام سیاسی ایران در تعارض است و
نمیتواند مورد پذیرش آن قرار گیرد .از سوی دیگر،
تهران در قطع امید از تعامل ســازنده با واشنگتن،
ضمن تأکید بر داشتههای مادی و معنوی خود ،به
تعامل فعال با دیگر قدرتهای غربی و شرقی بسنده
کرده است و در این چارچوب سیاستهای خود را
درادامه بقا مقابل «فشارحداکثری» واشنگتن دنبال
میکند .بدیهی است آمریکاییان با تکیه بر «سیاست
مبتنی بر قدرت» در اعمال فشار علیه تهران دست
باال را دارند و منازعهای نابرابر را مدیریت میکنند .اما
اوضاع به تمامی در کنترل واشنگتن نیست؛ چراکه
هنوز صف متحدان واشنگتن لرزان و نامطمئن است،
فشــار حداکثری کمترین تأثیر را در سیاستهای
تهران داشته و ســرانجام اینکه هنوز هیچ نشانهای
از تغییر در ماهیت و شــکل بحــران در خدمت به
کاهش یا پایــان آن در افق دیده نمیشــود .آنچه
بیشتر چشمزداست ،تشدید اوضاع و احتمال عبور
از مرز کنونی به رویارویی مســتقیم حتی در اندازه
محدود است.
تالش واشنگتن برای محروم کردن ایران از دومین
دستاورد برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد،
بر شدت بحران خواهد افزود .امضاکنندگان توافقنامه
هستهای(برجام) در سال  2015میالدی پذیرفتند
که در صورت انجام تعهدات ایران در قبال این توافق،
بخش دوم امتیازها به این کشور تعلق گیرد .بخش
اول اگر لغو همه تحریمهای مصوب شورای امنیت
ســازمان ملل تا پیش از برجام بود ،بخش دوم که
به «غروببرجام» نیز شــهره اســت ،در نهم اکتبر
18(2020مهر  )99با لغو تحریم تســلیحاتی ایران
محقق میشــود .این توافق که با تصویب شــورای
امنیت سازمانملل مشروعیت جامعه بینالمللی را با
خود دارد ،اکنون از سوی واشنگتن به چالش کشیده
شده است .بهاین ترتیب جامعه بینالمللی بار دیگر
در برابر آزمونی سخت قرار دارد :تمکین از «سیاست
مبتنی بر قدرت» واشنگتن یا اجرای تعهدی که در
صورت انجام نشدن آن ،رویهای نامطمئن در سپهر
سیاست جهانی شــکل خواهد گرفت .اعضای ثابت
شــورای امنیت -بهویژه ،-انتخابهای دشواری را
پیش رو دارند .تمکین از واشــنگتن به هر شکل و
شیوه که یا در چارچوب برجام تعریف شود یا شکل
دیگری برای آن لحاظ شود ،واکنش متناسب تهران
را در پی خواهد داشت .تحمل همراه با مدارای تهران
در قبال سیاست فشار حداکثری واشنگتن طی دو
سال گذشــته که با خروج دولت ترامپ از برجام در
اردیبهشت 97آغاز شــد و نیز ناتوانی دیگر اعضای
گروه  4+1در جبران خسارتهای ایران ،این انتظار را
ایجاد کرده است که اعضای ثابت شورای امنیت باید
پاداش تهران را درقبال انجام تعهدات برجامیاش
بدهند .در نگاه تهــران ،هرگونه محدودیت تازه چه
تمدید تحریم تسلیحاتی در چارچوب برجام و چه
غیر آن ،نقض تعهداتی است که جامعه بینالمللی در
سال 2015میالدی آن را به رسمیت شناخته است.
افق پیش رو تا اکتبرآینده(مهر )99نشانی از کاهش
در سطح بحران روابط تهران و واشنگتن ندارد .ممکن
است اوضاع تشدید شود؛ اگر واشنگتن در رایزنیهای
کنونی خود برای مجابکردن دیگر اعضای شورای
امنیت ناکام باشد .لحن تهران نیز خطاب به اعضای
ثابت شورای امنیت ،متناسب با درک فرایند جاری
خواهد بود .دبیر شــورای عالی امنیت ایران هشدار
داده است« :پیکر کمجان برجام با تداوم تحریمهای
تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد رفت».

ادامه از صفحه یک
ارتباط تصویری با مجموعههای تولیدی که بهمناسبت هفته کارگر
برگزار شد فرمودند :یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت
هفته کارگر خوب اســت روی آن تکیه بشــود؛ مسئله رعایت حق
نیروی کار است.
ایشــان فرمودند :حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود؛ یعنی
دستمزد عادالنه ،پرداخت منظم و بدون تأخیر ،ثبات اشتغال یعنی
امنیت شغلی-بنده روی این امنیت شغلی هم سالهای قبل تأکید
کردم -که این یکی از مسائل بســیار مهم است .بعضی از آقایانی که

صحبت کردند اشاره داشتند که هیچ نیروی کاری را در این مدت از
کار منفک نکردند؛ این بسیار کار خوبی است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :مسئله بیمه ،مسئله آموزش،
مسئله خدمات رفاهی و مسئله بهداشت و درمان ،چیزهایی است که
جزو حقوق کارگران است و این وظایف طبیعی کارفرماست.
حضرت آیتاله خامنهای بیان فرمودند :البته اگر اهتمام بیشــتری
نسبت به کارگر انجام بگیرد مثل اینکه نیازهای خانواده مورد مراعات
قرار بگیرد یا آموزش فرزندان یا ازدواج و امثال این کارها ،طبعاً تأثیر
بیشتری در ارتباط و التیام بین کارگر و کارفرما خواهد داشت که کار

مبارک و خوبی است.
ایشــان تصریح کردند :تولید را میتوان به سیستم ایمنی و دفاعی
بدن تشــبیه کرد .این روزها مســئله کرونا هم مطرح است .نقش
سیستم دفاعی بدن در مواجهه با ویروسها ،میکروبها و مهاجمهای
ضدسالمت نقش خیلی مهمی است .همین ویروس کرونا بالشک وارد
خیلی از بدنها شد لکن آنها مریض نشدند .چرا؟ به خاطر اینکه یک
سیستم دفاعی سالم خوبی داشتند که توانست دفاع کند و امنیت
بدن را تأمین سازد.
رهبر انقالب اسالمی یادآور شدند :در اقتصاد کشور اگر اقتصاد را به

بدن انسان تشبیه بکنیم ،سیستم دفاعی و امنیتبخش اقتصاد عبارت
از تولید اســت .یعنی آن چیزی که میتواند ویروسهای مهاجم و
میکروبهای مهاجم به اقتصاد را خنثی کند و اقتصاد را ســالم نگه
دارد ،تولید در کشور است.
حضرتآیتاله خامنهای افزودند :البته اقتصادمان متأســفانه دچار
میکروبهــا و ویروسهای طبیعی متعددی اســت و ویروسهای
دستساز مثل تحریم و مسئله قیمت نفت هم حوادثی هستند که به
اقتصاد ضربه میزنند .اگر ما تولید مناسب ،شایسته و روبهرشدی در
کشور داشته باشیم در مقابل این ویروسها میتوانیم مقاومت بکنیم.

سیاست

Policy

برگزاری انتخابات اخیر ،درباره اصالح قانون
انتخابات فریاد زدیم و مطالبــه کردیم ،اما
مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد
و حاال در روزهای پایانی خــود تازه به فکر
اصالح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت
افتاده است!
وی تاکید کرد :بنده حتی پیش از انتخابات در
مذاکرهای که با رئیس محترم مجلس داشتم
به ایشان گفتم که باید اصالح قانون انتخابات
ناظر به سیاستهای کلی انتخابات باشد ،اما
متاســفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با
سیاستهای کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف
بیخاصیت کردن احراز صالحیت داوطلبان
طراحی و تصویب شده است.
آیتاله جنتی ،بــا تاکید بر اینکه شــورای
نگهبــان اصالح قانــون انتخابــات ناظر به
سیاستهای کلی انتخابات را امری ضروی
و واجــب میداند کــه باید بــا کار دقیق و
کارشناســی به دور از هیجانات انجام شود،
خاطرنشان کرد :امیدواریم مجلس یازدهم
با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون
وزارت کشور و شــورای نگهبان که تجربه
ارزشــمندی در این حوزه دارند ،در فضایی
معقول اقدام به اصالح قانون انتخابات کند.

خانه ملت

ناجا

کاهش یک ماهه دوره آموزش سربازی

فراکسیون زاگرسنشینان مجلس یازدهم تشکیل شد
خانه ملت :نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسالمی ،از تشکیل فراکسیون زاگرسنشینان در مجلس
یازدهم خبر داد .غالمرضاتاجگردون ،با اشاره به برگزاری جلســه فراکسیون زاگرسنشینان با حضور منتخبان
مجلس یازدهم گفت :منتخبانی از استانهای هرمزگان ،بوشهر ،فارس ،کهگیلویهوبویراحمد ،چهارمحالوبختیاری،
لرستان ،خوزستان ،کرمانشاه ،لرستان ،کردستان ،همدان ،منطقه کردنشین آذربایجانغربی و قسمتی از اصفهان
در این جلسه حضور داشتند .وی با بیان اینکه هنوز درمورد ارکان این فراکسیون صحبتی نشده ،گفت :در این جلسه
درمورد ریاست مجلس نیز بحثی صورت نگرفت .به گفته تاجگردون ،فراکسیون زاگرسنشینان با حضور اکثریت
قاطع نمایندگان زاگرسی با هر خط فکری و با حضور جمعی از مدیران عالی زاگرسی تشکیل شد تا در راستای
وظایف وکالت ،مطالبات منطقهای نیز به شکل همگرا به انجام رسد .فراکسیون زاگرسنشینان در مجلس دهم نیز
به ریاست غالمرضاتاجگردون فعالیت میکرد.
دگ
دا

 ژاپن داروی احتمالی کرونا
را به ایران ارسال میکند

آســیا ریویو :ژاپن داروی احتمالی آنفوالنزا
و درمان کروناویروس را بــه صورت رایگان در
اختیار ایران قرار میدهــد .در این هفته ژاپن
داروی احتمالی را به کشورهای اندونزی ،هلند
و ترکیه ارسال میکند.

تکنولوژی موشکی ایران مایه
نگرانی است

ایلنا :مقام پنتاگون نسبت به آزمایش موشکی
ایران ابراز نگرانی کــرد« .مارکمیلی» رئیس
ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت :موشکهای
متفاوت کارهای متفاوت میتوانند انجام دهند،
یکی میتوانــد ماهواره حمل کنــد و دیگری
وسیلهای حمل کند که میتواند منفجر شود.
بنابرین درواقع ،هر وقت ایران هرگونه موشک
دوربردی آزمایش کند ،باعث نگرانی است .وی
در ادامه افزود :در واقع خــود ماهواره موجب
نگرانی زیادی نیست اما این تکنولوژی موشکی،
موشــکهای دو مرحلهای و ســه مرحلهای،
همچنین درسهایی که از آن آموخته میشود،
باعث نگرانی است اما ما همواره برای مواجهه با
هر تهدیدی آمادهایم.

اردوغان :عبور ترکیه
از همهگیری کرونا

فرارو :در جریان
درگیریهای شدید
نیروهای حشدالشعبی
عراق با عناصر تروریست
داعش در منطقه بلد و
مکیشفه در جنوب تکریت
در شمال بغداد 10 ،نفر از
این نیروها شهید شدند.

ری
ست

جهان سیاست

یک وکیل دادگستری:

عملکرد مجلس دهم قابل قبول نبوده است

یک وکیل دادگستری گفت :وجود نهادهای موازی در کنار مجلس شورای اسالمی با کارکردی مشابه
با وظایف و اختیاراتی که برای قوه مقننه تعریف شده است ،موجب میشود که نتوان نمره قابل قبولی
به عملکرد مجلس دهم داد .سیدمهدیحجتی ،درباره عملکرد مجلس دهم گفت :طبعاً عملکرد هر
مجلســی را باید با عملکرد مجلس یا مجالس قبلی مقایســه کرد و با توجه به نقاط ضعف و قوت هر
مجلس ،درمورد عملکرد آن قضاوت کرد؛ زیرا این موضوع کام ً
ال نسبی است و نمیتوان عملکرد یک
مجلس را مطلقاً خوب و عملکرد مجلس دیگر را مطلقاً بد ارزیابی کرد؛ لیکن میتوان گفت که مث ً
ال فالن
دوره مجلس نسبت به فالن دوره قویتر یا ضعیفتر بوده اســت .این وکیل دادگستری با بیان اینکه
مجلس دهم روزهای پایانی عمر خود را سپری میکند گفت :معموالً در روزهای پایانی عمر مجلس،
نمایندگان انگیزه زیادی برای انجام اموری که به موجب قانون عهدهدار انجام آن هستند ،ندارند .کسانی
که رد صالحیت شده یا برای دوره بعدی موفق به کسب آرای انتخابکنندگان نشدهاند ،از یک جهت و
سایر منتخبان نیز معموالً درگیر رایزنی برای انتخابات هیئت رئیسه و انتخاب اعضای کمیسیونهای
داخلی مجلس هستند و طبعاً نمیتوان انتظار خروجی چشمگیری را در روزها و حتی ماههای پایانی
عمر مجلس بعد از انتخابات داشت .حجتی گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مشکالت
اقتصادی و معیشتی مردم و بودجه انقباضی سال جاری ،ضروری بود مجلس طی روزهای پایانی عمر
خویش به نحو مقتضی به این موضوع ورود کرده ،راهکارهای الزم را ترسیم کند.

مصاحبه «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا با خبرنگاران با رعایت اصل فاصلهگذاری
منبع :رویترز

فارس :فرمانده ناجا گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا ،دوره آموزشی از دو ماه به صورت فشرده به یک
ماه کاهش پیدا کرد .سردار اشتری ،در پاسخ به پرسشی درباه نگرانی خانواده سربازان درخصوص وضعیت
سالمتی فرزندانشان گفت :درمراکز آموزشی نیروی انتظامی همه پروتکلهای بهداشتی به خوبی رعایت
میشود .فرمانده ناجا تصریح کرد :سربازان طی دوره آموزشــی ،غربالگری و تست میشوند تا اگر احیاناً
مواردی مشکوک باشد ،قرنطینه و رسیدگیهای پزشکی انجام شود .سردار اشتری گفت :موارد بهداشتی
به خوبی رعایت میشود و دوره آموزشی با توجه به بحث شــیوع بیماری کرونا از دو ماه به صورت فشرده
به یک ماه کاهش پیدا کرده است .وی در پاســخ به این پرســش که آیا آمار نزاع خانگی در ایران افزایش
داشته است یا خیر؟ اعالم کرد :خوشــبختانه خیر؛ درمجموع هیچ آمار قابل مالحظهای در این خصوص
نداشتهایم.
ه مل

ت

خان

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

بزرگترین فساد در کشور پارتیبازی است

یک عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها گفت :بزرگترین فساد در کشــور پارتیبازی
است که رانت ایجاد میکند و درنهایت دربخشهای مختلف برای کشــور زیاندهی به همراه دارد.
شــهابالدینبیمقدار ،درباره انتظاراتی که از مجلس یازدهم میرود بیان کرد :از مجلس یازدهم که
شعار اصالح وضعیت معیشتی مردم را ســر میدهد انتظار میرود در گام اول قوانین دست و پاگیر
را کنار بزند .از ســوی دیگر قوه قضاییه نیز درکنار مجلس باید به میدان بیاید و با مفســدان اداری
برخورد کند.
وی ادامه داد :یکی از فســادهایی که همواره در کشــور نســبت به آن اغماض میشود ،کمکاری و
بیمسئولیتی است .فردی که برای یک پست مدیریتی ۲۰میلیون حقوق میگیرد اما از زیر مسئولیتش
شانه خالی میکند ،مفسد است .بزرگترین فساد در کشور پارتیبازی است که رانت ایجاد میکند و
در بخشهای مختلف برای کشور زیاندهی به همراه دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد :از همه مهمتر آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ،حل مسئله
معیشت است که مجلس یازدهم شعار آن را داده است؛ اما حل این مسئله با وفاق ملی انجام میشود.
وفاق ملی نیز زمانی شکل میگیرد که جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشود .مجلس یازدهم باید
به این مسئله توجه داشته باشد .این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه تاکید کرد :از سوی دیگر
روابط سیاست خارجی ما نیاز به ترمیم دارد.

بازدید رئیسجمهوری فرانسه از یک مدرسه ابتدایی

منبعEPA :

آناتولی :رئیسجمهور ترکیــه تاکید کرد:
کشورمان با ایستادگی بهتر نسبت به کشورهای
توســعهیافته از وضعیت متشــنج حاصل از
همهگیری ویــروس کرونا عبور کرده اســت.
رجبطیباردوغــان ،طی ســخنانی پیش از
نشســت کمیته اجرایی مرکزی حزب عدالت
و توســعه اعالم کرد :ترکیه با ایستادگی بهتر
نسبت به کشورهای توسعه یافته از این وضعیت
متشنج ناشی از همهگیری جهانی ویروس کرونا
عبور کرده اســت .وی همچنین تاکید کرد :ما
بهعنوان 83میلیون شهروند ترکیه توان غلبه
بر این بیماری همهگیر را داریم.

ادعای عجیب و جدید لیبی
درباره اسد!

یورونیوز :وزیر کشــور لیبی رژیم «اســد» و
نیروهای تحــت امر ژنــرال کودتاچی خلیفه
حفتر را به همــکاری در قاچــاق موادمخدر
متهم کرد« .فتحیباشآغا» وزیر کشور لیبی،
با انتشــار مطلبی در شــبکه اجتماعی توئیتر
نوشت :رژیم اسد و نیروهای تحت فرمان ژنرال
کودتاچی خلیفه حفتــر در قاچاق موادمخدر
همکاری میکنند .باشآغا ،با اشاره به اینکه ماه
گذشته در بندر پورت سعید مصر مقادیر زیادی
موادمخدر از کشــتی« »EGY CROWNکه
درون پاکتهای شیر جاسازی شده بوده کشف
و ضبط شده است ،افزود :این کشتی از سوریه
بارگیری کرده بوده و عازم بنغازی مقر نیروهای
کودتاچی در لیبی بوده است .وزیر کشور لیبی
بیان کرد :محموله پاکتهای شــیر درون این
کشتی متوقف شده ،متعلق به یک بازرگان اهل
سوریه و نزدیک به رژیم اسد بوده که در فهرست
تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

بهادعای رویترز ،آمریکا
دانشمند ایرانی مبتال به کرونا
را آزاد میکند

میزان :خبرگزاری «رویتــرز» به نقل از آنچه
منابع آگاه خوانده ،مدعی شده که انتظار میرود
آمریکا دانشمند ایرانی زندانی در این کشور را
که به کروناویروس مبتال شده است آزاد کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی مدعی شــده
که احتماالً واشــنگتن «سیروسعسکری»،
دانشــمند ایرانی زندانی در آمریــکا را که به
ویروس کرونا مبتال شــده ،به محض بهبودی
از این ویــروس آزاد خواهد کــرد .رویترز ادعا
کرده« :احتماالً آزادی عســکری ،بخشــی از
مبادله زندانیــان میان ایران و آمریکاســت و
تهران نیز آمادگــی خود را بــرای این تبادل
اعالم کرده اســت ».در این گزارش به نقل از
«ابوالفضلمهرآبــادی» ،حافــظ منافع ایران
در ســفارت پاکســتان در آمریکا ،آمده است:
«سیروسعسکری ۵۹ســاله که حدود ۱۰روز
پیش آزمایش کرونای وی مثبت اعالم شــده،
درآمریکا تحت درمان است ».رویترز به نقل از
این مقام ایرانی گفته است« :عسکری به محض
بهبودی از کرونا به ایران بازخواهدگشت».

