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* وقتی نشــان ذوالفقار توسط رهبر و مقتدایمان به سرلشکر پاسدار سلیمانی 
عزیز اهدا شــد برخود بالیدیم که به برکت انقالب والیی و ثمره مجاهدت های 
8 ساله دفاع مقدس الحمدهلل امثال سردار سلیمانی ها کم نداریم. چه کوته نظر 
بودند و هستند کسانی که ثمره این مجاهدت ها  را که امروزه در عراق و دیگر 

کشورهای منطقه شاهد آن هستیم زیر سؤال بردند و می برند!
طاهری و قادری
* در سفر آقای رئیس جمهور به عراق چندین قرارداد  و توافق اقتصادی با این 
کشــور برادر، هم کیش و همســایه بسته شد. به این مسئله فکر می کنیم که 
چرا دولت آقای روحانی در سال های گذشته با رویکرد به غرب و عدم توجه به 
ظرفیت های اقتصادی منطقه این همه خسارت به کشور وارد کرد؟ دیدیم که 

آن همه عقد قرارداد با غربی ها به نتیجه نرسید.
0912---5364

* محبوبیت سردار سلیمانی در قلب ایرانیان و مسلمانان جهان نشان از لیاقت 
و شایســتگی او در مبارزه با مســتکبران جهانــی دارد. خداوند در همه حال 

نگهدارش باشد.
0914---4897
* دولتی ها و رســانه های اصالح طلب حامی دولت در کمال بی انصافی و دور از 
اخالق، نقد منتقدین دولت را باعث باال رفتن توقعات و مطالبات مردم از دولت 
دانسته اند. در حالی که این خودشان بودند که برای رسیدن به قدرت تا توانستند 
بــه مردم وعده و وعید دادند. حال که پرده ها کنار رفته به جای پوزش از ملت 

آدرس غلط می دهند.
0916---6043

* از آقای شریعتمداری تشکر می کنم ان شاءاهلل که نه خسته شوند و نه دست 
از این راهی که انتخاب کرده اند بردارند تا حداقل کیهان بتواند صدای ملت را 

به گوش 4 مسئول برساند.
021---2823

* چرا برخی نمایندگان مردم در مجلس به دیدار یکی از ســران فتنه رفتند، 
همان فتنه ای که دست اندرکاران آن خواستار تحریم مردم ایران از سوی غربی ها 

شدند، همان فتنه ای که ریشه بخش عمده ای از مشکالت اقتصادی فعلی بود.
013---3297
* تعدادی از نمایندگان مجلس به جای اینکه دغدغه حل مشکالت مردم را داشته 
باشند به دیدار یکی از سران بی آبروی فتنه 88 رفتند! تا شاید نقشه جدیدی 
برای فریب و فتنه به نمایندگان پیشنهاد بدهد. شاید هم خواستند کمبودهای 

عملیاتی فتنه گری شان در 88 را جبران نمایند.
کریمی و 9590---0914 و 6406---0912
* آقای علی مطهری بارها با مواضع شــان از خط قرمزها عبور کرده اســت اما 
وقتی برخی از نمایندگان مردم برای تحقق مطالبات مردم سخن می گویند و از 
عملکرد مدیران دولتی انتقاد می کنند، همین آقای مطهری با استفاده از جایگاه 
ریاست اقدام به قطع کردن میکروفون نمایندگان می کند! موکالن نمایندگان 

حامی مردم چنین اجازه ای به آقای مطهری نمی دهند.
021---9866

* خیلی خوب شد که اسامی مفسدین پرونده فساد پتروشیمی را کامل چاپ 
کردید. امیدواریم از این به بعد چاپ حروف اختصاری برای همیشه منسوخ بشود.
0911---0049
* دولت اگر در شفاف سازی صادق است متن و چگونگی عقد قراردادهای ناکام 

با توتال و رنو فرانسه را منتشر کند!
0921---2274

* به مسئوالن اجرایی عرض می کنم سزاوار نیست که این ملت نجیب و انقالبی با 
این همه استقامت و پایداری در 4 دهه از ریشه دوانیدن انقالب به خاطر عملکرد 
چند خودفروخته نفوذی وقت خود را در صف مرغ و گوشت و... سپری کنند! 
مردم ولی نعمتند. مسئوالن اگر کفران نعمت کنند به عذاب الهی دچار می شوند!
0930---8218
* مسئولیت صدور مجوز اسنپ در مشهد به عهده کیست؟ یک مورد کالهبرداری 
صورت گرفت تاکســیرانی ما را به اســتانداری و استانداری  ما را به تاکسیرانی 

پاس می دهد؟!
م.ن. مشهد مقدس
* دولت مرغ کیلویی 6 هزار تومان سال قبل را به 17 هزار تومان رساند! این نشانه 

یک بی تدبیری بی سابقه است که افتخار آن نصیب دولت دوازدهم شده است!
0915---0210
* بنــده از دامداران هســتم. تا مدتی قبل جو را کیلویــی هزار و 300 تومان 
می خریدیم. حاال به هزار و 800 تومان تغییر کرده است. اما مهم تر اینکه به ما 
می گویند به دفترخانه بیایید و کتبا شهادت بدهید که جو را کیلویی هزار و 350 

تومان خریداری کرده اید! از مسئولین در قوه قضائیه تقاضای رسیدگی دارم.
0912---7100

* سؤالی از روزنامه دنیای اقتصاد دارم: مگر به آمریکا وابسته اید که مرتب علیه 
دولــت مادورو در ونزوئال و به طرفداری از دخالت آمریکا در این کشــور مقاله 

می نویسید؟
0916---5330 

* انتصاب شایسته آیت اهلل رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه را تبریک عرض 
می کنم ان شاءاهلل در مدیریت جدید قوه قضائیه تکلیف پرونده های زندانیان مهریه 
روشن شود. قرار بود کسی به دلیل مهریه به زندان نیفتد ولی بنده یکی از کسانی 
هستم که در این شب عید بابت عدم توان در پرداخت مهریه راهی زندان شده ام.
0912---8412
* وقتی افرادی مانند هدایتی و مرجان شیخ االسالمی راحت بتوانند پولشویی 
بکنند و دالر و یورو از کشور بیرون ببرند ما بازنشسته ها هم با مشکالت عدیده 

زندگی که این دولت به وجود آورده مجبوریم بسوزیم و بسازیم.
0910---4881
* از آن گروه نمایندگان مجلس که باعث شدند مبلغی هر چند اندک به حقوق 

کارمندان و کارکنان افزوده شود تقدیر و تشکر می کنیم.
0910---9284
* وقتی قیمت بعضی اجناس 150 برابر گران شده با 20 درصد افزایش حقوق های 
زیر 3 میلیون تومان چگونه می توان زندگی کرد؟ خود دولتمردان چند روز از ماه 

را نمی توانند با این حقوق اندک ما زندگی کنند.
0912---9438

* از دولت باید خواسته شود قانون شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات 
از صاحبان آنها را در کشور پیاده کند.

0935---0220
* در بیمارســتان میالد از گذشته هزینه بعضی از داروهای بیماران قلبی را به 
صورت آزاد حساب می کردند و این روش ادامه دارد. اخیر بابت داروهای ایرانی 
مخصوص قلب نیز برای هر نسخه 5 هزار تومان پول اضافه می گیرند. چرا جلوی 

این اجحاف آشکار گرفته نمی شود!
بیگ زاده

* رئیس جمهور در ابتدای سال 97 اعالم کرد سال 97 سال رونق اقتصادی است؟! 
این چه نوع رونقی بود که بسیاری از مردم قادر به خرید شب عید خود نیستند؟!
0939---1156
* از قول یک شــهروند بندرعباســی به جناب وزیر صمت بفرمایید به جای 
عذرخواهــی به قول هایی که برای تحویل خودروهای ثبت نامی می دهید عمل 
کنید. قرار بود آذرماه خودروی ما تحویل شــود االن در اواخر اسفندیم و هیچ 

خبری نیست. چرا؟!
0917---1903
* با این تورم افسار گسیخته قیمت ها وام 5 میلیونی چه دردی از بازنشستگان 
دوا می کند. لطفا این را هم به به ژن های خوب بدهید. ما با چوب  شبانی گذران 

عمر می کنیم!
0916---1261

نفوذ بقایای داعش
به پایگاه اطالع رسانی دولتی؟!

هم زمــان با ســفر رئیس جمهور به عراق که خشــم مقامات آمریکایی 
را برانگیخته، پایگاه اطالع رســانی دولت، کلیپی مســموم را که هم آوایی با 

رسانه های دشمن است، منتشر کرد.
این کلیپ با وقاحت ادعا می کند: »نخستین پیام )سفر( به رهبران عراق 
اســت که نشان خواهد داد روحانی از قدرت قابل توجهی برخوردار است و 
الزم نیســت با ســایر نهادها یا چهره های نظامی درباره مصالحه گفت وگو 
کنند )!( پیام دوم به سران ایران است و نشان می دهد روحانی از سوی یکی 
از بلندپایه ترین و پرنفوذترین مراجع عراق مورد استقبال قرار گرفته است«.
این رویکرد مشکوک، ادامه همان خط نفوذ زده و آلوده ای است که قصد 
داشت پوست خربزه زیر پای ظریف بگذارد و برای کشور هزینه تراشی کند. 
آنهــا پس از ناکامی در ماجرای مذکور و بــه نیابت از آمریکایی ها که خود 
را در موضــوع عراق، طرف بازنده می دانند و از دور زدن تحریم ها در روابط 
تهران-بغداد به شدت عصبانی هستند، مجددا تالش کرده اند حاشیه سازی 
کنند. کاری که درباره ســفر مهم و دشمن شکن بشار اسد به تهران کردند 

و خنده بر لب رژیم سعودی و ترامپ و اسرائیل نشاندند.
واقعیت این است که اگر تالش بی وقفه نیروهای رزمنده مقاومت نبود، 
اکنون عراق و سوریه در حلقوم اربابان داعش بودند و دیگر نه سفر به عراق 
موضوعیت داشت و نه امکان دور زدن تحریم ها. بنابراین عقده و عصبانیت 
آمریکا و اسرائیل و آل سعود از بازوی نظامی ضد داعش ایران روشن است؛ اما 
دست اندرکاران سایت دولت چرا؟ آیا داعش به این سایت کمین زده است؟!
از سوی دیگر، آیت اهلل سیستانی )حفظه اهلل تعالی( حامی بزرگ فرزندان 
مقاومت در ســوریه و پشتیبان مهم جمهوری اسالمی ایران در عراق است، 
چنانکه همواره لزوم اطاعت از رهبری و حمایت همه جانبه از نظام جمهوری 
اســالمی را به هر یک از مسئوالن ایرانی که به دیدار ایشان رفته اند، متذکر 

شده است.
یادآور می شــود گردانندگان پایگاه اطالع رســانی دولت درپی مشاهده 
اعتراضات، در توجیهی مبهم، انتشار ویدئوی مذکور را با ادعای اینکه اشتباه 
شــده، و »حذف شد«، رفع و رجوع کردند، اما ضرورت دارد مراجع امنیتی 
و قضایی، این رفتار مشکوک و خیانتکارانه را تا روشن شدن ماهیت عوامل 

آن مورد پیگرد قرار دهند.
الجزیره: سفر روحانی

پاسخ قوی به تحریم آمریکاست
سفر رئیس جمهور اسالمی ایران به عراق، بازتاب وسیعی در رسانه های 
بین المللی و منطقه ای داشت. رسانه ها اتفاق نظر دارند که سفر آقای روحانی 

به بغداد، ناقض و بی اثر کننده تحریم های آمریکاست.
شــبکه الجزیــره در این زمینه گزارش داد: ســفر »حســن روحانی« 
رئیس جمهوری ایران به بغداد حامل پیامی قوی به آمریکا و متحدان منطقه  ای 

آن درباره نفود ایران است.
این رسانه انگلیسی زبان نوشت: عراق، یکی از حوزه های کلیدی افزایش 

تنش بین واشنگتن و تهران است.
این اولین ســفر رسمی روحانی به کشــوری است که زمانی در جنگی 
خونین با آن شرکت داشت و سپس از این کشور در جنگ با داعش حمایت 

کرد.
الجزیره نوشت: از زمان انتخاب روحانی در سال 2013، عراق به حمایت و 
پشتیبانی شبه نظامیان ایرانی برای جنگ با داعش نیاز داشت به ویژه پس از 
آن که این گروه موصل و دیگر مناطق خاک عراق و سوریه را به اشغال درآورد.
اکنون در حالی که نیروهای داعش با شکست نهایی در روستای »باغوز« 
سوریه مواجه هســتند، ایران به حمایت مداوم عراق در مواجهه با سیاست 
حداکثر فشار از سوی »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است.

الجزیره افزود: عراق، کانال دیگری برای ایران برای دور زدن تحریم های 
آمریکا اســت. ایران پس از لغو برجام توسط آمریکا، متوجه روابط بیشتر با 
همســایگان شــده و این در حالی است که آمریکا، اروپایی ها را از تجارت با 

ایران نرسانده است.
الجزیره نوشــت: بعد از ترکیه، ایــران اصلی ترین تامین کننده کاالهای 
وارداتی به عراق اســت و روحانی گفته که مذاکراتش با وزیر خارجه عراق 

همه بخش ها از جمله بخش های تجاری و سالمت را شامل شده است.
ایران و عراق قصد دارند روابط تجاری دو جانبه را از ســطح کنونی 12 

میلیارد دالر به 20 میلیارد دالر در سال افزایش دهند.
تــراز تجاری  ایران با عراق با توجه به صادرات گاز و انرژی ایران مثبت 

است.
الجزیره در گزارش دیگری با موضوع »تحریم های آمریکا چه تاثیری بر 
روابط اقتصادی ایران و عراق خواهد داشــت؟« تصاویری را از یک فروشگاه 

در عراق به تصویر کشــیده و گفت: حضور ایران را می توان از مواد شوینده 
در قفســه های فروشــگاه های عراقی تا برقی که خانه ها و اماکن تجاری در 

عراق را روشن می کند، مشاهده کرد.
این گزارش روابط مذهبی، اقتصادی و سیاســی ایران و عراق را دارای 
قدمتی چند صد ســاله توصیف کرده و افزود: روسای جمهوری ایران وعراق 
آخرین بار نوامبر گذشته و چند هفته بعد از اعمال دوباره تحریم های آمریکا 
علیه ایران دیدار کردند. آنها درباره ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در مرزهای 
مشــترک گفت وگو کردند. عراق به همسایه خود برای تامین مایحتاج نفتی 

و برق نیاز دارد.
در همین حال، خبرگزاری انگلیســی رویتر در گزارشــی نوشت: عراق 
کانال دیگری برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران اســت و می تواند 
از ایــن طریق فرصت هایی را برای اقتصاد ایران فراهم ســازد. ایران مصمم 
است تا روابط برادرانه خود با کشور برادر و همسایه عراق را تحکیم بخشد.

این سفر فرصت هایی را برای اقتصاد ایران فراهم می سازد.
رســانه های سعودی نیز با وجود عقده گشــایی علیه سفر رئیس جمهور 
کشــورمان به عراق تصریــح کردند عــراق راه در رو در مقابل تحریم های 

آمریکاست.
روزنامه الشرق االوسط  نوشت: پیام مهم روحانی برای آمریکا این است که 
ایران قادر است از طریق متحدان خود از جمله عراق، تحریم ها را دور بزند.
شبکه العربیه  نیز گزارش داد سفر روحانی، به منزله ایجاد گریزگاه در 

مقابل تحریم های آمریکاست.
در همین حال روزنامه رأی الیوم با اشاره به سفر روحانی به عراق نوشت: 
مقایســه ســفر پنهانی و شــبانه رئیس جمهور آمریکا به عراق با سفر علنی 
رئیس جمهور ایران به مرکز بغداد آن هم در روز روشــن نشــان می دهد، 
آمریکا دیگر هیچ جایی در عراق ندارد و این ســفر به منزله سیلی دردناکی 
به همه تالش های واشنگتن برای ایجاد ائتالفی عربی صهیونیستی آمریکایی 

علیه ایران است.
حضــور روحانی و ظریف در بغداد ســیلی دردناکی به همه تالش های 
سیاســی و نظامی آمریکا طی دو ســال گذشته علیه جمهوری ایران است؛ 

تالش هایی که تازه ترین آن کنفرانس ورشو بود.
خودتان میان دو سفر مقایسه کنید. سفر پنهانی رئیس  جمهور کشوری 
ابرقــدرت در جهان یعنی ترامپ به یک پایگاه نظامی آمریکا در عراق بدون 
اطــالع دولت عراق در تاریکــی همانند دزدی نابلد در مدتی کوتاه و بعد از 
آن هم پا به فرار گذاشــتن آن و سفر علنی و رسمی رئیس جمهور ایران در 

روز روشن به بغداد.
شــبکه خبری بلومبرگ نیز در گزارشــی تصریح کرد: با تصویب روابط 

اقتصادی ایران و عراق، آمریکا به حاشیه رانده شده است.
الف نزن

آقای اطالعات فروش!
متهم فــروش اطالعات به بیگانگان مدعی شــد دختــر آیت اهلل آملی 
الریجانی، یا خود را جاسوس می دانسته که از تهمت زنندگان شکایت نکرده 

و یا از دستگاه قضایی ناامید بوده است.
عباس عبدی در دوره اصالحات به همراه حسین قاضیان، به خاطر فروش 
اطالعات به بیگانگان به 8 ســال زندان محکوم شد. او همچنین مالقاتی با 

باری روزن جاسوس آمریکایی در پاریس داشت.
وی دیــروز ضمن مقاله ای در روزنامه اعتماد که دســت بر قضا، برخی 
همکاران این روزنامه نیز پس از جاسوســی، به کشورهای اروپایی پناهنده 
شــدند- اظهار گالیه آیت اهلل الریجانی در روز معارفه رئیس جدید دستگاه 
قضایی پرداخت. آیت اهلل آملی گفته بود وارد کنندگان تهمت جاسوســی به 

دخترش را حالل نمی کند.
عبدی می نویسد: طبق قانون هنگامی که به یک نفر تهمت جاسوسی یا 
هر تهمت دیگری زده می شود. وی می تواند به دستگاه قضایی شکایت کند 
و تهمت زننده را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر شکایت نکند، از دو حال 
خارج نیست، یا آن اتهام را وارد دانسته است و می ترسد که شکایت کند و در 
دادگاه اتهام مزبور ثابت شود یا آنکه عرفاً همه می دانند که دستگاه رسیدگی 
کننده جانبدارانه عمل می کند و اراده ای برای رســیدگی ندارد. پرسش اول 
اینکه دختر آقای رئیس قوه قضائیه چرا شــکایت نکرده اســت؟ آیا اتهام را 
وارد می دانسته یا امیدی به رسیدگی نداشته است؟ طبعاً آن طور که گفته 

شده، اتهام را قبول ندارد، ولی چرا او امیدی به رسیدگی نداشته است؟

وی می افزاید: مشــکل دختر خانم ایشــان این است که پدرشان رئیس 
قوه بوده اند و اگر شــکایت می کردند، به دلیل احســاس و تصور عمومی از 
ســوءگیری های قبلی، اعتبار حکم صادره به نفع او پیشاپیش با ابهام مواجه 
می شــده است. بنابراین طرف اتهام زننده هم از این نقطه ضعف، مهم ترین 
بهره برداری را کرده و اتهام می زند. هر چند اگر ادله ای ندارد کاری به غایت 

غیراخالقی کرده است.
از قرائن مشخص است که امثال عباس عبدی قصد فهم حقیقت و رعایت 
انصاف و حق را ندارد وگرنه روشــن اســت که اوالً؛ مالک دروغ بودن یک 
تهمت، صرفاً این نیست که فرد شکایت کند و اگر نکرد، پس ادعای تهمت 
زننده درســت اســت! عبدی مدعی »حقوق« خواندگی است و می داند که 
مدعی باید بینه و سند اضافه کند و نه آنکس که به دروغ متهم شده است. 
ثانیاً فرض کنیم دختر آیت اهلل آملی به دستگاه قضایی شکایت می کرد؛ 
تهمــت زنندگان شــبه اصالح طلب یا برخی اعضای حلقــه انحرافی را هم 
احضار می کردند و معلوم می شــد این جماعت دروغ  قطعی و بّین گفته اند 
)چنان که هیچ یک کوچک ترین ســندی ارائه نکردند(. خب! در آن صورت 
ایــن جماعت، می پذیرفتند کــه بی اخالقی و ظلم کرده، و از فردی که حق 
او را ضایع کرده اند و نیز مردم، عذرخواهی می کردند؟! ویژگی مشــترک هر 
دو طیف تهمت زننده به شــهادت تاریخ دو دهه اخیر، عدم تمکین در برابر 

قانون و حکم و قلم دادگاه است.
ثالثاً، وزارت اطالعات به عنوان مرجع حقوقی ذی صالح درباره جاسوسی، 
درباره ادعای مذکور رســماً موضع گرفته و ادعای تهمت زنندگان را دروغ 

دانسته است.
وزیر اطالعات نشست اردیبهشت ماه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس )و در پاسخ سؤال محمود صادقی( تصریح کرد: درباره دختر 
خانم آیت اهلل آملی الریجانی بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم همه ادعاها 

دروغ و کذب محض است.
بنابر اعالم سخنگوی کمیسیون، محمد صادقی نیز از این پاسخ قانع شده 
است. یعنی افکار عمومی باید موضع رسمی وزارت اطالعات را کنار بگذارند، 
اصل حقوقی »البینهًْ علی المدعی« را نیز نادیده بگیرند، و به عقده گشــایی 
افراطیون مدعی اصالحات و متهمان جاسوسی و فروش اطالعات به بیگانگان 
گوش بســپارند؟! جالب اینکه عباس عبدی با وجود روشن شدن حقیقت و 
فقدان کوچک ترین سندی برای اتهام مذکور، در روزنامه زنجیره ای و اجاره ای 
الیاس حضرتی )از آلودگان به مفاسد پولشو و مفسد معروف دوره اصالحات، 
شهرام جزایری( می نویسد: هر چند )اتهام زننده( اگر ادله ای ندارد، کاری به 

غایت غیراخالقی کرده است)!(
خب! شما چرا در این کار غیر اخالقی، شریک شده اید؟! مأموریت است 

یا عقده گشایی محفلی؟!
شرق: تکلیف ما را معلوم کنید

باالخره از روحانی حمایت کردیم یا نه؟!
یــک روزنامه اصالح طلب اذعان کرد طیــف متبوعش درباره حمایت از 

دولت روحانی و از دست دادن مردم، دچار سرگیجه شده اند.
روزنامه شرق نوشت: دیدار اخیر فراکسیون امید با محمد خاتمی حواشی 
و نتایج جالبی به همراه داشــت. رئیس دولت اصالحات در آن دیدار صریحا 
گفته است که »دیگر خیلی سخت است به مردم بگوییم در انتخابات شرکت 
کنید«. این سخن شاید به مذاق برخی از اصالح طلبانی که در سال های اخیر 
هدف اصالحات را صرفا پیروزی انتخاباتی می دانند، خوش نیاید؛ شاهد مثال 
این مدعا اظهاراتی است که به  تازگی تعدادی از اصالح طلبان مبنی بر برائت 

از دولت روحانی اظهار می کنند.
اصالح طلبــان نمی تواننــد و نباید از پذیرش حمایــت خود از روحانی 
ســر باز بزنند و دیگر آنکه اصالحات اکنون پایگاه روزگار گذشــته را ندارد؛ 
مشــکل دیگر این است که اصالح طلبان از یک سو به واعظی انتقاد می کنند 
که چرا می گوید دولت روحانی نتیجه ائتالف اصالح طلبان اســت و از سوی 
دیگر، وقتی بحث حضور مردم در انتخابات آتی می شود، برای جلوگیری از 
تضعیف سبد رأی خود مشــکالت موجود در دولت را بی ارتباط به حمایت 
اصالح طلبان می دانند؛ به همین دلیل است که خاتمی گفته است در مواجهه 
با پرســش مردم مبنی بر اینکه چه اصالحی رخ داده است، نمی توان پاسخ 
داد. حتی می توان پا را فراتر از این موضوع نهاد و به سخن محمدرضا خاتمی 
در ســال 96  اشاره کرد. او در پاســخ روزنامه »اعتماد« مبنی بر اینکه چه 
تضمینی برای همراهی دولت دوم روحانی و اصالح طلبان وجود دارد، گفته 
بود: »تضمین این مسئله، خود ما هستیم«. او ادامه داده بود: »اگر روحانی 
ابقا نشــود، وضعیت کشــور از دوران احمدی نژاد هم بدتر خواهد شد«. اما 
محمدرضا خاتمی نگفته بود که برای بهتر یا بدترشــدن وضعیت نسبت به 

دوران فاجعه بار احمدی نژاد چه سازوکاری وجود دارد.
در حقیقت اصالح طلبان چه در ســال 92، چه در ســال 96 و چه در 
دوران کنونــی به یک سیاســت نخ نما یعنی ایجاد تــرس از وضعیت بدتر 

تمسک می جویند.

گفت و شنود

عذر بدتر از گناه!
گفت: پایگاه رســمی اطالع رســانی دولت اعالم کرد؛ اولین پیام سفر 
روحانی به رهبران عراق این است که روحانی از قدرت قابل توجهی برخوردار 
است و الزم نیست آنها با سایر نهادها و چهره های نظامی گفت و گو کنند!

گفتم: این ادعای سایت رسمی دولت که دقیقا همان خواسته 
داعشی هاست! یعنی با نظامیان ایران که اصلی ترین عامل نجات 
عراق از چنگ تروریست های وحشی داعش بودند رابطه نداشته 

باشید تا مردم عراق دست بسته به داعش تحویل داده شوند! 
گفــت: حضــور روحانی در عــراق و امنیت او مدیــون فداکاری ها و 
جانبازی های ســپاه و مخصوصا ســردار سلیمانی اســت. وگرنه دولت در 
مذاکرات غیر از تحمیل برجام، افزایش تحریم ها، از دست دادن تاسیسات 

هسته ای و... چه هنر و دستاوردی داشته است؟!
گفتم: گردانندگان سایت دولت هم متوجه شده اند که حمایت 
آنها از داعش بد جوری لو رفته اســت، این کلیپ را حذف کرده و 

ادعا کرده اند که  اشتباهی روی سایت رفته!
گفت: تنها احتمال  اشــتباه این است که می خواســتند برای آمریکا 

بفرستند ولی  اشتباها روی سایت دولت گذاشته اند! 
گفتم: عذر بدتــر از گناه آورده اند! یارو تــوی هواپیما رفت 
دستشــویی. یکی چمدونش رو روی صندلی او گذاشت و وقتی 

طرف برگشت، گفت؛ ببخشید فکر کردم پیاده شدی!

محمد صرفی

وقتی 30 ســال پیش جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه 
جمهوری اسالمی ایران پایان یافت، کمتر کسی می توانست این 
روزها را پیش بینی کند. میان دو کشور دریایی از خون و روح 
دو ملت چنان زخمی بود که در خوشبینانه ترین محاسبات، 
باید نسل ها می گذشــت تا روابط رنگ و بویی دیگر بگیرد. 
یکی از دیپلمات های ارشــد آل سعود چند سال پیش گفته 
بود آمریکایی ها با حمله به عراق و ساقط کردن رژیم صدام، 
عراق را در سینی طال تقدیم ایران کردند. این دست تحلیل ها 
و تفاســیر از سیر وقایع و نتایج آن، شاید برای مرهم نهادن 
بر خشم عمیق ناشی از ناکامی و عقده، بکار آید )که همین 
هم بعید به نظر می رسد( اما نسبت چندانی با واقعیت ندارد.

آل سعود و دوســتان کوچکش در حاشیه خلیج فارس 
فرامــوش کرده اند آنان بودند که پای آمریکا را به منطقه باز 
کردند. آنان گاوصندوق و دســته چک سفید امضای رژیم 
صدام برای حمله به ایران بودند و وقتی هم که آمریکا با اتهام 
دروغین و جعلی تولید و نگهداری سالح های کشتار جمعی 
علیه عراق جنجال به پا کرده بود، باز آنان بودند که سرهای 
خود را مانند ربات های از پیش برنامه ریزی شده و فاقد اختیار، 
به نشــانه تایید تکان می دادند. هیچکس در منطقه و جهان 
به اندازه جمهوری اسالمی ایران از رژیم صدام زخم نخورده 
بود اما این پیشــینه دلیل نشد که منطق و شعور سیاسی را 
به کناری نهد و از تجاوز نامشروع آمریکا و انگلیس به عراق 

حمایت و استقبال کند. 
آمریکایی ها خود را نیروی آزادی بخش نامیدند اما مردم 
عراق هرگز چنین ادعای مضحکــی را باور نکردند و ندارند. 
اگر دخالت هــای آمریکا و مزدورانش در عراق و منطقه نبود، 
مردم عراق خیلی پیش از ســال 2003 رژیم صدام را ساقط 
کرده بودند. هزاران شــهروند عراقی که قربانی تحریم های 
ظالمانه آمریکا شــدند، صدها هزار کشــته و مجروح تجاوز 
 آمریــکا و متحدانش، رســوایی زنــدان ابوغریب، جنایات 
بلک واتر و برکشیدن ماشین کشتار داعش، قطعات پازل ذهنی 
و تاریخی ملت عراق از آمریکا را در این کشور تشکیل می دهند. 
تصویر سفر روسای جمهوری آمریکا و ایران به عراق که 
با فاصله ای نه چندان زیاد انجام شــد، گویاترین توصیف از 
وضعیت موجود است. دونالد ترامپ مخفیانه و در تاریکی به 
پایگاه نظامی عین االسد در استان االنبار می رود و مقامات 
عراقی حاضر نمی شوند به دیدار او بروند و پس از چند ساعت 
و باز هم در تاریکی عراق را مخفیانه ترک می کند. در مقابل 
آقای روحانی در سفری رسمی و در روشنایی به بغداد می رود 
و بطور رسمی و گرم مورد استقبال مقامات کشور همسایه قرار 
می گیرد. مقایسه همین دو تصویر کافی است تا به این سؤال 
پاسخ داده شــود که چه کسی در عراق نقش مخرب دارد و 

باید از آن خارج شود. 
ماجد توهان الزبیدی در روزنامه رای الیوم چاپ انگلیس 
درباره این ســفر می نویسد: »حضور روحانی و ظریف امروز 
در بغداد سیلی دردناکی به تمام تالش های سیاسی و نظامی 
آمریکا در طول دو سال گذشته است که برای ایجاد ائتالفی 
عربی-آمریکایی-صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی به کار 
بسته شد که تازه ترین آن برگزاری کنفرانس ورشو بود. تمام 
این تالش ها در پی وزش باد صحرای عراق با نخستین ظهور 

شیخ معمم ایرانی در بغداد از هم فروپاشید.
به عنوان یکی از تحصیلکردگان عرب همیشــه اعتقاد 
داشــته ام عراق تنها در مسیر ایران و سوریه گام برمی دارد. 
علت این اســت که ترامپ و دولــت او و به طور کلی غرب 
به کشــورهای منطقه تنها از دیدگاه تحقیر نگاه می کند.« 
تحلیلی که طی چند روز اخیر از سوی بسیاری از رسانه ها و 

شخصیت های منطقه ای و بین المللی تکرار شده است.
تهران و بغداد در حــال حاضر 12 میلیارد دالر مبادالت 
تجاری و اقتصادی دارند و چشم انداز بیست میلیارد دالری 
را برای سال های آینده ترسیم کرده اند. ایران در فتنه داعش، 
بی شرط و مخلصانه در کنار دولت و ملت عراق ایستاد و نشان 
داد برخالف آمریکایی ها، متحد امنیتی قابل اعتمادی است. 
چنین حرکت و اعتمادی البته طبیعی و منطبق بر عقالنیت 
است. امنیت عراق، یعنی امنیت ایران و ناامنی در این کشور، 
تهدیدی برای آرامش و امنیت ماست. اگرچه آمریکایی ها و 
متحدان منطقه ای آنها، می کوشند روابط دو کشور را در مسائل 
سیاســی، امنیتی و اقتصادی خالصه و معرفی کنند و آن را 
معیارهای مرسوم هزینه-فایده در روابط بین الملل می سنجند 

اما این رابطه چیزی عمیق تر و فراتر از این مسائل است. 
راهپیمایی عجیب و معجزه گون اربعین که هر ساله میزبان 
عاشقان و شیفتگان اباعبداهلل الحسین)ع( از سراسر جهان 
است، نمود و بروزی از این رابطه و همبستگی عمیق اعتقادی 
و فرهنگی است. بی شک دستگاه محاسباتی معیوب آمریکا 
قادر به کشف و فهم روح این حرکت نیست. مردمی که شاید 
اغلب آنها تمکن مالی چندانی نیز ندارند، هر ساله و با اشتیاق 
منتظرند تا ایام اربعین فرا رسد و هر چه دارند برای پذیرایی 
از زائران امام حســین)ع( از جان و دل بذل و بخشش کنند. 
در دنیای مادی گرای امروز که کعبه اش وال استریت است و 
پیامبرانش صاحبان غول های صاحب سرمایه، فهم رویدادی 
همچون اربعین برای مســخ شــدگان این دنیای شیطانی، 

ناممکن است. 
ســفر آقای روحانی به عراق بعد دیگــری نیز دارد که 
مربوط به مســائل سیاست خارجی کشورمان است. چندین 
سال کشــور معطل و در واقع مچل سرابی به نام برجام بود. 
برجامی که قرار بود کشور را گلستان کند و اکنون چیزی از 
آن نمانده است جز تعهدات یک طرفه ایران که به دلیل برخی 
محاسبات غلط داخلی، همچنان در حال اجراست. پس از پوچ 
درآمدن وعده هــای آمریکا نیز، عده ای خوش خیال به اروپا 
دل بسته اند. اروپایی که به قول یکی از اساتید معروف روابط 
بین الملل، از منظر آمریکا چیزی بیش از یک پادری نیست. 
در چنین شرایطی، سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق و 
نتایج و دســتاوردهای آن یادآور این ضرب المثل است که؛ 
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم! در حالی که کشورهای 
همسایه و دوست، از ظرفیت های بالقوه بسیاری برای همکاری 
برخوردارند و نه گربه می رقصانند و نه شرط و شروط دستوری 
و تحقیرآمیز می گذارند، استفاده نکردن از این همه ظرفیتی که 
بیخ گوش کشور است و دل بستن به سراب هزاران فرسنگ 

دورترها، خالف تدبیر و منافع ملی است. 
عزت و ســربلندی امروز مقامات دولت و دســتگاه 
دیپلماسی کشور در سفر اخیر به عراق، مرهون مجاهدات 
مردان بی ادعایی است که بی مزد و منت خدمت می کنند. از 
دشمن دانا زخم تیغ و از دوستان نادان زخم زبان می خورند 
و در اراده پوالدینشان کمترین خللی ایجاد نمی شود، چرا 
که آنان معامله ای دیگر کرده اند. همانطور که رهبر معظم 
انقالب چند روز پیش و هنگام اعطای نشــان ذوالفقار به 
سردار سلیمانی فرمودند؛ »آنچه در برابر مجاهدت در راه 
خدا وجود دارد و خدای متعال در مقابل تقدیم کردن و روی 
دست گرفتن جان و مال در راه خدا قرار داده، بهشت است، 

رضای خدا است.«  

ایران و عراق
بعد از فراق

یادداشت روز

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمد امامی کاشانی در 
مصالی امام خمینی)رحمه اهلل علیه( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته 
از ساعت 10:40 در مصالی امام خمینی)رحمه اهلل علیه( آغاز می شود و در ادامه با 
سخنرانی سعید جلیلی، نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی با موضوع 
»الزامات گام دوم انقالب« همراه خواهد بود. آیت اهلل محمد امامی کاشانی نیز به 

ایراد خطبه ها خواهند پرداخت. درب های نماز جمعه از ساعت 10 باز می شود.

نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل امامی کاشانی اقامه می شود

گزارش خبریـ  تحلیلی کیهان

خشم آمریکا و نفوذی ها
از سفر پربار رئیس جمهور به عراق

سرویس سیاسی- 
ســفر پر بار رئیس جمهور به 
عراق  در کنار برانگیختن  خشم و 
امریکائی ها،   قابل درک  عصبانیت 
ظاهرا به مــذاق جریانی خاص در 
داخل کشور هم خوش نیامده که 
اتحاد  تفرقه افکنی  با  دارند  سعی 
و عراق  ایــران  تاریخِی دو ملت 

شکل نگیرد.
روز گذشته  ســومین و آخرین 
روزی بود که حجت االسالم روحانی 
رئیــس جمهور  کشــورمان میهمان 
دولت و ملت عراق بود . سفر روحانی 
به عــراق، عالوه بر اینکه مانور قدرت 
جمهوری اسالمی ایران برای بدخواهان 
و برهم زنندگان ثبات منطقه ای است، 
پیام آشــکاری به تحریــم کنندگان 
داشــت. پیامی که تأکید می کند در 
دنیای کنونی هیچ قدرتی قادر نیست 
کشور مقتدری مانند جمهوری اسالمی 
ایران را بــه زعم خــود در محاصره 
اقتصادی قرار دهد. کافی اســت این 
حضور را با حضور سه ساعته و بدون 
استقبال و البته مخفیانه ترامپ در این 
کشور مقایسه کنیم تا معنای اظهارات 
»بریــان هوک« نماینــده آمریکا در 
امــور ایران را دقیق تر دریافت کنیم. 
هــوک که در واقع مغز متفکر و البته 
عامل و کارگزار اجــرای کلیه برنامه 
های ضدایرانی کاخ سفید و از جمله 
تحریم های ترامپ علیه ایران اســت، 
در واکنشــی عصبی اما منفعالنه به 
ســفر روحانی گفته است: »ایران می 
خواهد عراق را به یکی از استان های 
خود تبدیــل کند او همچنین افزوده 
است ایران می خواهد با ایجاد یک راه 
ارتباطی در شمال خاورمیانه به سهولت 

سالح جابجا کند«.
کمترکســی اســت که در جهاِن 
امــروز  از این اظهــارات هوک غیر از 
واگویه یک عصبانیت استنباط کند و 
در عین حال کمتر صاحب فکری است 
که نداند منظور هوک نه دلواپســی از 
اوضاع عراق و نه نگرانی از انتقال سالح 

توسط ایران است.
بلکه واقعیت آن است که پیروزی 
محور مقاومت در سوریه، عراق، لبنان 
و بهرمندی این محور از موضع برتر در 
مســئله یمن و غزه موجب دل نگرانی 
هــوک از اقتدار یافتن بیش از پیش و 
خارج از تصور آمریکا شده است، به ویژه 
آنکه 5 ماه از تحمیل تمام عیار تحریم 

ها بر ایران می گذرد اما کارنامه ترامپ و 
هوک همچنان خالی از هرگونه دستاورد 

معطوف به تسلیم است.
ایران و عراق امروز روابطشــان به 
یک الگــوی قابل ارائه تبدیل شــده، 
الگویی که در قدم اول در دیگر اعضای 
محور مقاومت تســری خواهد یافت و 
ســپس با دیگر کشورها تجربه خواهد 
شد. گزافه نیســت گفته شود امریکا 
از عــراق هم عصبانی اســت و البته از 
اســتقبال دولت و مردم این کشــور 
از روحانــی عصبانی تــر. تنها به این 
دلیل روشــن که عــراق ضمن اینکه 
دومین شریک تجاری ایران با ظرفیت 
مبادالت اقتصادی 20 میلیارد دالری و 
مهم ترین مجرای دور زدن تحریم های 
امریکاســت، در حوزه ژئوپلیتیک نیز 
ایران را  به سوریه و از آنجا به مدیترانه 
متصــل خواهد کرد و در حقیقت و در 
افقی باالتر و روشن تر برقوت و قدرت 
عراق، ایران، سوریه و در یک کالم محور 

مقاومت می افزاید.
ماجرای کلیپ مشکوک 
پایگاه اطالع رسانی دولت

امــا در کنار خشــم و عصبانیت 
قابل درک امریکائی ها از ســفر پر بار 
رئیس جمهور به کشور عراق،  درست 
در میانه این سفر پایگاه اطالع رسانی 
دولت در اقدامی تامل برانگیز و مشکوک 
اقدام به تهیه و انتشــار کلیپی کرد که 
واکنش های بسیاری را در پی داشت . 
در این کلیپ ادعا شده بود  که سفر 
روحانی حاوی این پیام است که روحانی 
از قدرت قابل توجهی برخوردار است و 
رهبران عراق الزم نیست با سایر نهادها 
یا چهره های نظامــی درباره مصالحه 
تاکتیکی گفت وگو کنند!  و می توانند 
ایــن کار را با روحانی به عنوان رئیس 

دولت انجام دهند. 
در بخــش دیگر ایــن کلیپ نیز 
با اشــاره به دیــدار روحانی و آیت اهلل 
سیستانی گفته شده این دیدار حاوی 
پیام به مسئوالن ارشد نظام است! که 
روحانی از سوی یکی از بلند پایه ترین 
و پــر نفوذ ترین مراجــع تقلید مورد 

استقبال قرار گرفته. 
البته  دولت  اطالع رســانی  پایگاه 
ســاعاتی بعد ضمن حذف این کلیپ 
از خروجی های خــود در اطالعیه ای 
نوشت: »عصر سه شنبه 21 اسفند 97 
به علت ســهل انگاری و اشتباه سهوی 
همکاران، ویدیوکلیپــی در کانال پاد 

منتشر شد که حاوی ترجمه بخش هایی 
از یک تحلیل نادرســت بود.تحریریه 
پایگاه اطالع رسانی دولت ضمن پوزش 
از کلیه مخاطبان؛ دقایقی بعد از انتشار، 
کلیپ مذکــور را از خروجی های خود 

حذف کرد.«
هرچند پایگاه اطالع رسانی دولت 
بابت انتشار این کلیپ عذرخواهی نموده 
و آن را اشتباه سهوی اعالم کرده است 
اما قطعاً چنین عذری آن هم از یک نهاد 
رسمی پذیرفتنی نیست و نیاز است تا 
عالوه بر برخورد با عوامل تهیه و انتشار 
این کلیپ، این موضوع توسط نهادهای 
امنیتی اطالعاتی مورد بررســی جدی 
قــرار بگیرد تا نفوذی هــا در مجموعه  
رســانه ای حول دومین مقام کشور که 
به دنبال تضغیف حافظان امنیت و اقتدار 

کشورند مورد شناسایی قرار بگیرند!!
کلیپ »پاد« ادامه پروژه 

تفرقه افکنانه جریان خاص 
نکته قابل تامل تر اینکه انتشــار 
چنین کلیپی از ســوی عوامل نفوذی 
در پایگاه اطالع رسانی دولت در حالی 
صورت گرفت که  پیشــتر نیز همین 
خط تخریبی و تفرقه افکنانه از ســوی 
رســانه های جریان خاص در کشــور 

تکرار شده بود. 
 چند ماه پیش و در آســتانه ماه 
محرم و مراسم پیاده روی اربعین روزنامه 
»شــهروند«، در گزارشــی به شدت 
مغرضانه، یکجانبه و خالف همه  اصول 
روزنامه نگاری از زبان یک مسئول صنفی 
مدعی شده بود که »توریست های مرد 
عراقی با هدف بهره گیری جنسی از زنان 
ایرانی به شهر مقدس مشهد می روند.«

بالفاصله بعد از انتشار این گزارش، 
روزنامــه »شــرق«، که ســابقه بازی 
کردن در پازل جنگ روانی دشــمن و 
شبهه افکنی و ایجاد فتنه رسانه ای دارد، 
همین خبر را بی درنگ در اکانت رسمی 

توئیتر خود منتشر کرد.
این ادعا نه تنها تشــویش اذهان 
عمومی را به دنبال داشت بلکه فرصتی 
به رسانه های معاند داد تا با بزرگنمایی 
آمار ارائه شده در راستای تخریب روابط 
ایران و عراق تالش کنند.  از سوی دیگر 
کل پیاده نظام رســانه ای - تبلیغاتی  
جریان مورد نظر در حرکتی هماهنگ 
شــروع به دست به دســت کردن این 
گزارش، با دادن شــاخ و برگ و پیچ و 

تاب های بسیار کردند.
ایــن در حالی بود کــه روزنامه 

سعودی الشرق االوسط  هم  گزارش 
دروغینی را به نقل از سازمان جهانی 
بهداشــت دربــاره ازدواج و بارداری 
نامشــروع در کربال در ایام اربعین و 
بدلیل حضــور کثیر ایرانی ها در این 
مراسم منتشر کرد که خشم عراقی ها 
را برانگیختــه و بغــداد را واداشــت 
تــا خواهان عذرخواهی رســمی این 

روزنامه شود.
از سوی دیگر در ماجرای استعفای 
نمایشــی وزیر امور خارجه نیز شاهد 
رفتاری مشــابه از ســوی این جریان 
بودیــم  که تــالش می کرد بــا ارائه 
تصویــری مخدوش از ســاختار نظام 
اسالمی،  به افکار عمومی اینگونه القا 
کند که در بین مسئوالن کشور درباره 
مسائل مختلف بویژه مسائل منطقه ای 

دوگانگی وجود دارد. 
در همین خط تبلیغاتی برخی از 
چهره های مدعی اصالح طلبی از جمله 
عباس عبدی،  شــکوری راد،  رمضان 
زاده،  عمادالدین باقی و... در شرایطی 
که منتقدان جــدی عملکرد دولت و 
وزارت امور خارجه،  اســتعفای ظریف 
در شــرایط فعلی را به صالح کشــور 
نمی دانســتند،  این اقدام را »تحسین 
برانگیز«! و »به موقع«! نامیده و از آن 

استقبال کردند.
تکرار چنین رفتاری نشان می دهد 
که جریانی در داخل در کنار امریکائی 
ها  از دستاوردهای منطقه ای ایران از 
جملــه  پیوند و تعمیق روابط میان دو 
ملت و دولت ایران و عراق خشــمگین 
و عصبانی است و برای برهم زدن این 
روابط از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهد 
کرد،  موضوعی که وظیفه و مسئولیت 
نهادهــای امنیتــی اطالعاتــی را نیز 

سنگین تر می کند.
دیدار روحانی 

با آیت اهلل سیستانی 
روحانی در ادامه سفر خود به عراق 
روز پرکاری را پشــت ســر گذاشت و 
عالوه بر عقد تفاهم نامه ها و قراردادهای 
متعدد، با گروه های مختلف سیاسی و 
اقتصادی عراقی دیدار و گفت وگو کرد و 
پس از آن به زیارت حرم امام حسین)ع( 
در کربال رفت. رئیس جمهور کشورمان 
همچنین به زیارت حرم امیر المومنین 
در نجف رفــت و در نهایت با آیت اهلل 
سیستانی از مراجع عالیقدر شیعه دیدار  

و گفت وگو کرد. 
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مجلس خبرگان رهبری در بیانیه 
پایانی خود تاکید کرد که پیوســتن 
کنوانسیونهای  به  اسالمی  جمهوری 
بین المللی مانند پالرمو، CFTو غیره 
اگر به قصد گرفتن بهانه از دشــمن 
محسوب  استراتژیک  خطای  باشد، 

می شود.
مجلس خبرگان رهبــری در پایان 
ششمین اجالسیه پنجمین دوره خبرگان 
رهبری در بیانیه ای تصریح کرد : انقالب 
اســالمی، پس از چهل ســال بالندگی و 
سرافرازی وارد »دّومین مرحله  خودسازی، 
جامعه پردازی و تمّدن سازی شده  است« 
و الگــوی موفــق مردمســاالری دینی، 
عدالت خواهی و »ایستادگی روزافزون در 
برابر زورگویان و مستکبران جهان« را ارائه 
داده اســت. از این رو، بر تالش همگان به 
ویژه نخبگاِن جوان و مؤمِن انقالبی برای 
تحقق هر چه بیشتر گفتمان تمدنِی انقالب 
اسالمی و سایر موارد مذکور در بیانیه مهم 
و راهبــردی رهبــری در گام دوم انقالب 
تاکید می شــود و الزم است این بیانیه به 
عنوان یک ســند باالدستی نظام اسالمی 
مورد توجه عملی قرار گیرد و برنامه های 
الزم برای عملیاتی ساختن آن تدبیر شود.

در بخشــی از این بیانیه آمده است : 
هم اکنون در اقتصاد ایران مشکالتی وجود 
دارد که با تقویت نگاه به درون، مدیریت 
جهادی و خودباوری، همســو با سیاست 
های اقتصاد مقاومتی بدون داشتن رویکرد 

برون گرایی، می توانیم آنها را حل کنیم و مهم 
تر از همه فعال سازی دیپلماسی اقتصادی 
علی الخصوص نسبت به همسایگان، باید 
کشور را در برابر تحریم ها مقاوم تر نموده 
و جایگاه منطقه ای جمهوری اســالمی را 

ارتقاء بخشیم.
خبرگان ملت در بیانیه خود همچنین 
تاکید کردند : » پیوستن جمهوری اسالمی 
به کنوانسیونهای بین المللی مانند پالرمو، 
CFTو غیــره اگر به قصد گرفتن بهانه از 
دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب 
می شود؛ مجلس خبرگان رهبری، با تأکید 
بر لزوم عدم انفعال و رعایت اصول عزت، 
حکمت، مصلحت و تهدیدزدایی در عرصه 
تعامل بین المللی، از قوای سه گانه و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می خواهد نسبت 
به نفی ســلطه و خطر نفوذ بیگانگان در 
حوزه تعامالت استراتژیک مالی و غیر مالی 
جمهوری اسالمی با همپیمانان خود دقت 
الزم را مبذول دارند و مراقب توطئه های 
دشمنان انقالب و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران باشند.«
در این بیانه همچنین تاکید شده است 
: مسأله قدس شریف همچنان مسأله اول 
جهان اسالم است و توطئه ها و جنگ آفرینی 
آمریکای جنایتکار در کشورهای مسلمان 
عراق، سوریه، افغانستان، یمن، بحرین و 
لبنان را محکوم کــرده بر تحکیم روابط 
استراتژیک جمهوری اسالمی ایران و کشور 

عراق و سایر همسایگان تاکید می کنیم.

بیانیه پایانی خبرگان:

 CFT پیوستن جمهوری اسالمی به پالرمو و
خطای استراتژیک است


