
اخبار كشور

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مصاحبه ســردار حاج قاسم ســلیمانی حقیقتا حاوی نکات بسیار ارزشمند و 
حیرت آوری بود. برای سالمتی حضرت آقا، سیدحسن نصراهلل و سردار سلیمانی و 

شادی روح عزیز عماد مغنیه و فرزند شهیدش صلوات.
نجفی - بندرعباس
* وقتی مجاهدان و دلدادگان موال امیرالمومنین)ع( در یمن آل ســعود را به زانو 
درمی آورند عده ای منافق در داخل کشور افسرده و یا معترض می شوند. باید ارتباط 

اینها با آل سعود و آمریکا پیگیری و با آن برخورد شود.
شهاب علوی - کرج
* پیش بینی امام خامنه ای در کمتر از یک ماه محقق  شد. حضرت آقا فرمودند از 
اینکه جریان سلطه اسلحه به عربستان ارسال می کند ما نگران نیستیم. چراکه در 

آینده نزدیک این سالح ها به دست مجاهدان اسالمی خواهد افتاد.
طباطبایی - قم
* با توجه به ضربات مهلکی که آل سعود  و جبهه شیطان از جبهه مقاومت در این 
چند ماه اخیر خورده است نیروهای حشدالشعبی و دستگاه های امنیتی اطالعاتی 
باید مراقبت بیشــتر از زائران اربعین حســینی بنمایند تا ان شاءاهلل مراسم بدون 
حادثه ای ختم به خیر شود و هرگونه توطئه آل سعود و اربابانش به خودشان برگردد.
7250---0919 و 6858---0919
* اینکه دولت های اروپایی به تالش و تکاپو افتاده بودند تا چند ثانیه رئیس جمهور 
کشورمان در حد یک عکس یادگاری با سرکرده شیطان بزرگ بگیرد نشانه پیروزی 
راهکار مقاومت بود که پهپاد پیشرفته آمریکای جنایتکار را ساقط و کشتی متجاوز 

انگلیسی را متوقف کرد نه روش دیپلماسی التماسی!
0919---5100
* دســتگاه دیپلماسی ما درسازمان ملل چه تالش هایی برای آزادی هم وطنانمان 
اعم از عضو دســتگاه دیپلماســی و اساتید در بند غربی ها که بدون سند و مدرک 

بازداشت شده اند انجام داده اند!
0919---8895
* ضمن تشکر از رسیدگی سریع دستگاه قضا به پرونده های مفاسد اقتصادی، عرض 
می کنم امیدوارم مردم شیرینی این را هم بچشند که تورم کاهش یابد و بسیاری از 

قیمت ها که ناجوانمردانه افزایش یافته کاهش یابد.
5170---0916 و 3949---0912
* ما به خواب اصحاب کهف نرفته بودیم بلکه ناگهان با چشم خود دیدیم چه بالیی 
بر سر ارز و سکه آوردند که پول ملی کشور در لیست بی ارزش ترین ها قرار گرفت! 

مسبب اصلی این اقدام باید مورد بازخواست قرار بگیرد.
0915---9890
* یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که ماه گذشته به اتهام اخالل در نظام 
ارزی و خودرو بازداشــت شده بود از طرف مجلس به عنوان یکی از اعضای هیئت 

تحقیق و تفحص از سازمان گسترش و نوسازی انتخاب شد! به همین سادگی!
سوری
* چرا در معرفی مفسدین اقتصادی که جنایت ها وخیانت های آنها در رسانه ملی 
خیلی مختصر اشاره می شود و چرا رسانه ملی حکم حبس فریدون را اعالم نکرد؟ 
مگر خون وی از دیگر متهمان رنگین تر است؟ چه کسانی صداوسیما را تحت فشار 

قرار می دهند؟
خانم کالنتری
* شورای محترم نگهبان و مجلس نباید اجازه به تعدد وزارتخانه ها به جای کاهش 

آنها را بدهند.
0919---4590
* هر کس نداند فکر می کند خنده های رئیس جمهور در جمع سران خائن اروپایی 
حاکی از تحقق فتح الفتوح برجام و لغو بالمره تحریم ها بود! واقعاً با زبان دیپلماسی 

که فقط خودشان بلد بودند مشکالت اقتصادی مردم را حل کردند!
0912---4467
* آیا تغییر نظر اصالح طلبان در مجلس به رأی دادن به شــفافیت، تنها به خاطر 
نزدیکی به انتخابات اســت تا دوباره بتوانند صندلی های مجلس را تصاحب کنند؟ 

چون اصرار و انگیزه اولیه شان در رأی ندادن به شفافیت مشخص است.
وحیدی
* خانم نماینده شورای شهر تهران! نیازی نیست امثال شما از صحبت های رئیس 
محترم قوه قضائیه خوشتان بیاید یا نیاید، زحمت بکشید بروید بین مردم و ببینید 

اقدامات سنجیده دستگاه قضایی چه امیدی در دل مردم ایجاد کرده است!
0912---8455
* در خبرها از اقدام زیبای شــهرداری اردبیل در تجلیل از شهدا مطلبی منعکس 
نمودید. اما در کاشــان در حالی که مسئوالن مربوطه در شورای شهر و شهرداری 
بلواری را به نام خانواده سه شهید کلنگ زنی کردند پس از مدتی در اقدامی نازیبا! 

نام خانواده سه شهید را حذف و نام دیگری را جایگزین کردند.
0913---4648
* وقتی بسیاری از کارکنان زن و دختر در ادارات و سازمانهای دولتی و مراکز درمانی 
نسبت به حجاب و آداب اسالمی بی توجهند چه توقعی می توان از مراجعین به این 

سازمانها و ادارات داشت! اول باید آن اولی اصالح شود.
0919---7902
* مدیریت استخر الغدیر شهرداری واقع در میدان المپیک تهران توجهی به تعمیر 
و راه اندازی پمپ های فشــار قوی آب قسمت جکوزی نشان نمی دهد. ما تعدادی 
مشــتری ثابت این استخر هستیم که طبق تجویز پزشک باید آب درمانی بکنیم. 

چرا به ازای پولی که از مردم می گیرند خدمات ارائه نمی دهند؟
شیبانی
* 8 ماه است که برای کارت ملی ثبت نام کرده ام. چند روز پیش برای تعویض کارت 
عابر بانکم که تاریخ آن سپری شده بود به بانک مراجعه کردم. مدارک )شناسنامه، 
گواهینامه، پایان خدمت و...( را ارائه کردم ولی اصرار بر ارائه کارت ملی داشــتند، 
آیا این روش تعامل با ارباب رجوع است؟ همان روز هم شدیداً به پول نیاز داشتم.
0905---8760
* محل کارم خیابان دکتر فاطمی غربی اســت. بین این خیابان تا بیمارســتان 
امام خمینی )ره( چندین کوچه هست که جزو منطقه 6 تهران است. اسامی شهدای 
این کوچه توسط شهرداری کال حذف شده است. باید به کجا مراجعه کرد تا این 

اقدام غلط اصالح شود؟
0912---5364
* در خبرها آمده بود که بر اثر خرابی برخی  پل های شــهرهای کوچک در استان 
خوزستان در سیل اوایل سال 98، متأسفانه مدارس این شهرها که دانش آموزان آن ها 

مجبور بودند از این پل ها عبور نمایند تعطیل شده است! قابل توجه دولت تدبیر.
عسگری
* 30 باجه پاسخگو در سازمان غذا و دارو فعالیت می کنند ولی در عمل تعداد اندکی 
از آن ها پاسخگوی ارباب رجوع هستند و بقیه مشغول فعالیت در فضای مجازی، صرف 
تنقالت و ... هستند! این مشاهدات من در مراجعه روز 6 مهر 98 ساعت 15 است.
حیدری
* چرا عده ای از مدیران به جای تشویق بانوان شاغل به فرزندآوری آن ها را پس از 
مرخصی زایمان از کار برکنار می کنند؟ وهابیت با تخصیص بودجه و تشویق زنان 
وهابی به فرزندآوری کلیه هزینه های آن ها را پرداخت می کند ولی عده ای نادان در 

کشور عکس آن ها عمل می کنند.
خانم رحمانی
* این شــیوه ای که دادگســتری ها در پیش گرفته اند و سه ماه پرونده هایی را که 
سازش نمی کنند در شورای حل  اختالف معطل می کنند و ارباب رجوع را سرگردان 
می کنند، خوب اســت توسط رئیس محترم دستگا قضا تغییر پیدا کند. چون جز 

خسته کردن مردم نتیجه ای ندارد.
0911---8495

* به پزشک مراجعه کردم می گوید ضعف داری هر سه روز 100 گرم گوشت کباب 
کن بخور که حساب کردم ماهی باالی 200 هزار تومان فقط باید پول گوشت بدهم. 
پس پول اجاره خانه، قبوض آب، برق و تلفن و... را چه کنم؟ خدا وکیلی مسئوالن 

کشور نمی دانند بر مردم چه می گذرد؟
0910---9149

 پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران 
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، دوشنبه مورخ 1398/6/25 صفحه 2 با مضمون: 
از وقتی که آقای قالیباف از شهرداری رفته در ایستگاه های مترو و داخل واگن های 
قطار خبری از بنر و تابلوهایی با محتوی احادیث از حضرات معصومین علیهم السالم 
نیست. ضمن تشکر از مسافران گرامی و همچنین سپاس از آن روزنامه وزین به خاطر 
انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان گرامی و ظرفیت ایجاد شده جهت تعامل 
و پاسخگویی به شهروندان و مسافران گرامی مترو، به اطالع می رساند، با عنایت به 
اینکه تمامی فضاهای تبلیغاتی داخل مترو طی تفاهم نامه ای به سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران واگذار شده است و تنها 15 درصد از فضاهای تبلیغاتی در اختیار 
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی این شرکت قرار دارد، لذا با توجه به این شرایط 
مقرر شد تا از دیگر قالب های موجود نهایت بهره برداری را کرده تا در تعظیم شعائر 

حسینی در حد وسع خود قدمی برداریم.«

خبر ویژه
راستی آزمایی طرح گفت وگوی ملی

اعالم بیزاری از فتنه گران است
رئیس شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان می گوید: طرح گفت وگوی ملی 

تهیه شده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف پس از سفر به قم و در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: طرح گفت وگوی ملی که آن را در مجلس مطرح کردیم، خوشبختانه با استقبال 
خوبی روبه رو شد؛ البته بنا بود خیلی هم بحث های گفت وگوی ملی رسانه ای نشود که 

بتوانیم به سمت همگرایی به خصوص در مسائل مشترک برسیم.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از جلساتی که داشتیم، بحث انتخابات مجلس در 
اسفندماه سال جاری مطرح و گفته شد که اگر دو جریان اصیل سیاسی کشور، در 
مسئله انتخابات برخورد جدی نکنند، ممکن است یک عده فرصت طلب به بهانه حضور 
در انتخابات و کسب رای مردم، وارد بحث های جدی تخریبی چه علیه شخصیت ها 
و چه علیه کلیت نظام شــوند و لذا خوب اســت که جریانات اصیل انقالب، روی 

میثاق نامه ای با همین موضوع طرح گفت وگوی ملی، به توافق برسند.
رئیس فراکسیون امید اضافه کرد: در همین راستا بررسی هایی شد و دیدیم خانه 
احزاب میثاق نامه ای درهمین راستا دارد که همین میثاق نامه، توسط کارگروهی که 
بین نمایندگان مجلس با عنوان کارگروه گفت وگوی ملی تشکیل شده است، بازنگری 
و بررسی شد؛ همچنین در کارگروهی که در خارج از مجلس هم هست، این موضوع 
مورد بحث واقع شد و قرار شد با خانه احزاب هم صحبت شود که تقریبا آن میثاق نامه، 
نهایی شده که ان شاءاهلل وقتی نهایی و قطعی شد و نظرات اعمال شد، آن را جهت 
اطالع هم احزاب و هم جریانات سیاسی و هم چهره های تاثیرگذار در انتخابات مثل 

ائمه جمعه، ارسال خواهیم کرد که ان شاءاهلل مورد توجه قرار گیرد.
عارف یادآور شد: هدف کلی تدوین میثاق نامه طرح گفت وگوی ملی، این است 
که ما حس می کنیم دو جریان داخل نظام که از ابتدای انقالب هم بودند )اصولگرا 
و اصالح طلب( و مشترکات فراوانی دارند، بیاییم و روی این مشترکات حرکت کنیم 
و به طــور طبیعی روی مواردی هم که اختالف نظر هم داریم، بحث کرده و ســعی 
کنیم در چارچوب قانون و رهنمودهای امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری، یک 
اجماعی را در کشــور و روی مسائل کالن نظام ایجاد کنیم تا در نهایت بتوانیم در 
انتخابات اسفندماه، در یک رقابت سالم، تالش بیشتری برای پاسخ به مطالبات مردم 

و چالش های دیگر داشته باشیم.
درباره اظهارات آقای عارف و تحرکاتی که چندماه است با تدارک اصالح طلبان و 
به بازی گرفتن چند نفر از اصولگرایان گفتنی است؛ طبعا اصل گفت وگوی برای نیل 
به اشتراک نظر و کاهش تنش و اختالف در فضای سیاسی کشور، اقدام پسندیده ای 
است، اما باید عنایت داشت که با وجود قوانین و مکانیزم های قانونی روشن، نیازی 
به کدخدامنشی و این قبیل رفتارهای فراقانونی نیست. افراطیون مدعی اطالح طلبی 
طی چند سال گذشته و پس از سرشکستگی در فتنه سال 88 که هم پوشانی روشنی 
با نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل و انگلیس داشت، ادعای آشتی ملی و گفت وگوی 
ملی را برای خروج از مظان اتهام پیش کشــیدند و این در حالی بود که آنها برای 
جلب اعتماد اصولگرایان و مردم و نظام، قبل از هر چیز باید با دست اندرکاران فتنه 

سبز، اعالم مرزبندی و بیزاری کنند.
در واقع طراحان فتنه سبز، با آلت دست قرار دادن کسانی چون خاتمی و موسوی 
و کروبی، اقدام به شــورش علیه اسالمیت و جمهوریت کردند و تا مرز هتاکی علیه 
مجالس عزای ســاالر شهیدان)ع( در روز عاشورا پیش رفتند اما بساط خیانت آنها 

توسط خود مردم جمع شد.
بنابرایــن کمترین توقع از مدعیان اصالح طلبی که خود را وفادار نظام و قانون 
اساسی معرفی می کنند، این است که با فتنه و فتنه گران، به عنوان خط قرمز نظام 
مرزبنــدی کنند، در غیر این صورت، ناظران و تحلیلگران حق دارند مباحثی چون 
گفت وگوی ملی را سرپوشــی برای بی صداقتی و فریبکاری ارزیابی کنند. آنچه این 
گمانه را تقویت می کند، اصرار بر رسانه ای نکردن تحرکات مذکور است و حال آنکه، 
در صورت صداقت در این زمینه، نباید مخفی کاری صورت بگیرد. از سوی دیگر منطقاً 
وقتی جماعتی قانون اساسی و امنیت ملی را در آشوب نیابتی 88 زیر پا گذاشته اند، باید 
در عمل، جبران مافات کنند و نه با طرح های کاغذی. در واقع کسانی که قانون اساسی 
را نقض کنند، هیچ استعبادی ندارند که طرح های کم خاصیتی از این دست را نیز زیر 
پا بگذارند؛ بنابراین برای اثبات برادری باید صراحتاً با فتنه گران ابراز مرزبندی کنند.

آقای لودریان! فشارهای ایران
هنوز حداکثری نشده است

وزیر خارجه فرانســه می گوید ایران و آمریکا یک مــاه برای مذاکره و کاهش 
تنش ها فرصت دارند.

ژان  ایو لودریان گفت: با توجه به شرایط متشنج خاورمیانه ایران و آمریکا فقط 
یک ماه برای مذاکره جهت رفع اختالفات فرصت دارند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، وزیر خارجه فرانسه گفت: اگرچه ابتکار 
مکرون برای میانجیگری تاکنون نتیجه نبخشــیده است اما با توجه به اینکه ایران 
اعالم کرده تا اوایل نوامبر اقدامات جدیدی را برای کاهش تعهدات توافق وین انجام 
خواهد داد، از این رو این دو کشور فرصت چندانی برای توقف روند افزایش تنش ها 

در منطقه ندارند.
لودریان در عین حال رئیس جمهوری آمریکا را نیز به کارشکنی در تالش برای 
گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهوری ایران متهم کرد و گفت: با وجود اینکه ترامپ 
خودش خواستار برقراری این ارتباط تلفنی بود، اما چند ساعت قبل از برقراری این 
تماس در حاشیه اجالس مجمع عمومی علناً اعالم کرده بود تحریم ها علیه ایران را 
تشدید می کند. وزیر خارجه فرانسه گفت: با توجه به فرصت کم تا اوایل نوامبر برای 
تصمیم گیری جدید ایران، چنانچه این دو کشور طی این یک ماه نتوانند برای حل 
اختالفات مذاکره کنند، با توجه به معادالت منطقه ای پیش بینی می شود منطقه با 

خطر تنش جدید رو به رو باشد.
این اظهارات در حالی است که دولت فرانسه و دولت های دیگر اروپایی، ظرف 17 
ماه گذشته )پس از خروج آمریکا از برجام( به حداقل تعهدات خود عمل نکرده اند بلکه 
قراردادهای توتال و پژو و ایرباس با ایران نیز از سوی طرف های فرانسوی نقض شد.
جمهوری اسالمی ایران تا اردیبهشت امسال به مدت یک سال صبر پیشه کرد 
اما از این تاریخ، رفتار ایران چه درباره تعهدات هسته ای و چه منطقه عوض نشده، 
چنان که شاهد کاهش گام به تعهدات هسته ای، سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی 

وتوقیف نفتکش انگلیسی بودیم.
در همین دوره، برخی نفتکش ها در سواحل امارات و همچنین پاالیشگاه های 
نفتی عربستان مورد حمله مقاومت یمن و سایر اجزای مقاومت در منطقه قرار گرفته 
که همگی نشان می دهد دوره دست درازی های یکطرفه جبهه غرب سپری شده و 

دوره اقدام و تالفی های متقابل است.
بنابراین می توان گفت ایران و جبهه مقاومت، اتفاقاً اوج تهدیدها و فشــارهای 
حریف را پشــت سر گذاشــته و اکنون نوبت تهدیدهای عملی و حداکثری شدن 

فشارهای جبهه مقاومت است.
 »معیار تورم جیب مردم است«

فقط برای سال 92 بود؟!
آقای روحانی همان طور که در گذشــته گفته بودید، معیار تورم جیب مردم 

است و نه آمار.
روزنامه جوان با انتشــار این مطلب نوشت: رئیس جمهور براساس گزارش بانک 
مرکزی مدعی شده اند که ارزش پول ملی در مهرماه مدت مشابه پارسال 40 درصد 
افزایش پیدا کرده است؛ سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی می گویند 
شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماه های قبل کاهش پیدا می کند؛ تورم در شهریور 
0/5 درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعا برای تولیدکننده )شاخص 
تولیدکننده( 12 درصد در دو ماه کاهش پیدا کرده است. این خبر اگر چه درست 
اســت اما چیزی شــبیه نظرسنجی از درون ماشین است و از این رو با واکنش های 

زیادی در فضای مجازی مواجه شده.
علت این واکنش ها از یک سو به این دلیل است که ادعای مطرح شده به معنای 
توقف افزایش قیمت ها نبوده و بدون شــک معیاری بر بهبود شــرایط هفت دهک 
جامعه نیست مگر آنکه به استناد ضریب جینی وضع دهک 10 به مدد سوءاستفاده 
از رانت هایی چون ارز 4200 تومانی بهتر شده باشد و دور رئیس جمهور را آدم هایی 
گرفته باشند که فقط در دو و یا یک دهک باال هستند. دلیل دیگر آن ادامه کاهش 
قدرت خرید  مردم به رغم کاهش شتاب نرخ تورم است که این موضوع نیز نه تنها بر 
اساس رکود حاکم بر سطح بازارهای )به جز بازار بورس( که براساس جیب هایشان 

کامال مشهود است.
آقای روحانی در کسوت رئیس جمهوری درباره عملکرد دولت قبل و در اولین 
نشست خبری پس از انتخابات ریاست جمهوری که 15 مرداد سال 92 برگزار شده 
بود، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت اقتصاد کشور در زمان 
تحویل گرفتن دولت این بود: »در طول 100 روز اول همکارانم در بخش های مختلف 
همکارانم آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم 
از آمار خبر دارند. معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.«

نمی توان در چند ماه و دو سال اخیر و در هنگام تضعیف قدرت پول ملی و آب 
رفتن جیب مردم، تعیین حقــوق کارگران و نرخ تورم با معیار بانک مرکزی پیش 
برویم و با روش محاسبه آنها اعالم وضعیت موجود را ارائه بدهیم، اما در آمار استناد 
شده در سخنان آقای روحانی و هنگام تقویت مختصر ریال در برابر ارزهای خارجی 

از معیار »استیو هانکه« بهره برد.
بنابراین اگر آقای روحانی خبر از تقویت 40 درصدی پول ملی نســبت به مهر 
ماه نســبت به مهر ماه سال گذشته می دهد و تورم را برای بخش تولید یک درصد 
اعالم می کند باید بپذیرد و بپذیریم که تورم نیز در سال گذشته نه تنها با معیار بانک 
جهانی که باالی 50 درصد اعالم شده، بلکه با معیار »استیو هانکه« تورم سال گذشته 

بیش از 200 درصد بوده است.
7 هزار میلیارد دالر هزینه آمریکا

دود شد؛ این هم سندش!
6 تریلیون دالر هزینه آمریکا در عراق تبدیل به خاکستر شده است. بازگشایی 

گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه نشانه پیروزی ایران و متحدان آن است.
روزنامه منطقه ای رأی الیوم در این باره به قلم عبدالباری عطوان نوشــت: عراق 
گذرگاه مرزی »القائم- البوکمال« با سوریه را پس از گذشت هشت سال از بسته شدن 
آن بازگشایی کرد. بازگشایی این گذرگاه به نفع تقویت پیوستگی جغرافیایی دو کشور 
مهم در محور مقاومت است که ایران آن را رهبری می کند و به تقویت روابط تاریخی 

میان دو کشور برادر و همسایه کمک می کند.
ارتباط جغرافیایی میان عراق و ســوریه پس از سال ها قطع آن یعنی گشودن 
گذرگاه زمینی از چین تا دریای مدیترانه و خارج از کنترل ایاالت متحده آمریکا و 

همپیمانانش و به طور خاص رژیم اسرائیل است.
اقدام آقای نخست وزیر عراق برای اتخاذ تصمیم بازگشایی این گذرگاه به معنای 
این است که 6 تریلیون دالر سرمایه گذاری ایاالت متحده آمریکا در این کشور طی 
لشکرکشــی و اشــغال عراق برای دورکردن خطری از اسرائیل، باد هوا شده و بعید 
نمی دانیم که اقدام بعدی، اخراج نیروهای آمریکایی مستقر در عراق باشد که تعدادشان 

از 6 هزار نفر بیشتر است.
معنای مهم تر این اقدام نه فقط تأکید بر پایان یا به پایان رساندن خطر گروه های 
تروریستی مانند داعش است که بر منطقه در طول پنج سال گذشته سیطره داشتند 
بلکه همچنین به معنای گشودن راه زمینی استراتژیک میان ایران، سوریه و لبنان است.
ملت ســوریه که در معــرض محاصره آمریکایی و عربی قــرار دارد بزرگترین 
استفاده کننده از گشودن مرزها با کشور برادر عراق و تقویت تجارت و مسائل سیاسی 
و اجتماعی با این کشور است زیرا این محاصره ظالمانه را می شکند و بازار صادرات 
بزرگی برای حبوبات، سبزیجات، میوه ها و تولیدات صنایع کشاورزی و پوشاک برایش 
باز می کند و در عین حال طرف مقابل نیز گردشگران دینی و درمانی عراقی را جذب 
می کند زیرا بیمارســتان های سوریه همچنان از همه همتاهای خود در کشورهای 

نفتی پیشرفته تر هستند.
نفتکش ایرانی که در جبل الطارق توقیف شد و محموله خود را در بندر »طرطوس« 
تخلیه کرد، سه ماه نیاز داشت تا به ایستگاه نهایی خود برسد زیرا دولت مصر حاضر 
نشد به این نفتکش اجازه دهد از کانال سوئز عبور کند، امری که باعث شد نفتکش 
از طریق »دماغه امید نیک« در دورترین نقطه آفریقای جنوبی به سمت جبل الطارق 

و دریای مدیترانه دریانوردی می کند.
این یک لحظه تاریخی شایســته جشــن نه فقط در سوریه و عراق و ملت های 
دو کشــور بلکه همه ملت ها است زیرا نزدیکی میان دو کشور برادر به ویژه در سایه 
طرح های آمریکایی و اســرائیلی برای چندپاره کردن و ویرانی کشــورهای منطقه، 

سزاوار جشن است.
یادآور می شــود ترامپ پیش از این با تلخی گفته بود 7 هزار میلیارد دالر در 
منطقه خاورمیانه هزینه کردیم اما وقتی رئیس جمهور آمریکا می خواهد به عراق سفر 

کند باید با هواپیمای چراغ خاموش، این کار را انجام دهد.
در همین حال خبرگزاری رویتر نوشــت: بازگشایی گذرگاه القائم در مرزهای 
مشترک سوریه و عراق به نفع ایران به عنوان متحد هر دو کشور شد و عایدات زیادی 
برای تهران خواهد داشت. مسئوالن عراقی گذرگاه القائم را در برابر مسافران و ترانزیت 
تجاری پس از شش سال بازگشایی کردند و این گذرگاه نقش مهمی در تقویت نفوذ 

زمینی ایران به سمت بیروت خواهد داشت.
»کاظم العقابی« رئیس هیأت گذرگاه های مرزی عراق در مراسم بازگشایی این 
گــذرگاه تأکید کرد که این اقدام نقش مهمی در بهبودی همکاری اقتصادی میان 

سوریه و عراق خواهد داشت.
دولت عراق در نوامبر سال 2017 شهر القائم در استان االنبار در غرب عراق را 
آزاد کرد. گذرگاه القائم از سوی سوریه در شهر راهبردی البوکمال قرار دارد که در 
این کشور نیز مقر داعش بود و این دو شهر در مسیر امدادهای راهبردی قرار داشتند. 
دولت سوریه با حمایت نیروهای وابسته به ایران در سال 2017 موفق شدند تا شهر 

البوکمال در طول رود فرات را از اشغال داعش آزاد کند.
بلومبرگ: تالفی های ایران
خطرناک و پرقدرت است

یک شبکه خبری آمریکایی معتقد است فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، 
به جای مهار ایران، او را خطرناک کرده است.

بلومبرگ در این باره نوشت: راهبرد »فشار حداکثری« ترامپ، ایران را تضعیف 
کرده اما باعث شــده این کشور خطرناک تر هم بشود. در واقع آمریکا تهران را وادار 
کرده با روش های نامتعارفی که مقابله با آنها دشوار است به این سیاست پاسخ بگوید.
ایران با حمله به بزرگ ترین تاسیسات نفتی جهان که بازارهای جهانی از توکیو 
تا نیویورک را مختل کرد، آسیب پذیری اقتصاد جهانی را اثبات کرد. توماس جونیئو 
استاد دانشگاه روابط عمومی و بین المللی اتاوا با اشاره به این نکته می گوید »شیوه 
بازدارندگی ایران اینچنین اســت. یکی از ستون های کلیدی دکترین دفاعی تهران 
ارسال مداوم پیام به ایاالت متحده و همپیمانان و شرکای منطقه ای آن و یادآوری 
این نکته اســت که ایران ابزار آســیب زدن به آنها را در اختیار دارد. اقتصاد جهانی 
آســیب پذیر است. ایران با ارسال این پیام قدرتمند به همگان یادآور شد که جنگ 

می تواند بسیار پرهزینه باشد.
این یورش ها نشان داد که سرمایه گذاری ایران در زمینه جنگ نامتقارن چقدر 
مفید و ثمربخش بوده اســت. در حالی که عربســتان ســعودی با هزینه در زمینه 
جنگ افزارهای متعارف به سومین کشور بزرگ جهان در این زمینه تبدیل شده، ایران 
روی نیروهای نیابتی - در یمن، عراق، سوریه و سایر مناطق- سرمایه گذاری کرده است.
راهبرد ایران جواب داده است. با کنار کشیدن آمریکا از مداخله در مسائل عراق، 
ایران به برترین نیروی ذی نفوذ خارجی در این کشور تبدیل شده است. ایران همچنین 
با برخورداری از نیروهای نیابتی مسلح در سوریه و لبنان نقشی تعیین کننده در سیاست 
این کشورها ایفا و عربستان، امارات و اسرائیل را تهدید می کند. این کشور همچنین 
توانسته است از طریق حوثی های یمن پایگاهی را در حیاط خلوت عربستان ایجاد کند.

امیلی هاوثارن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در موسسه استراتفور با اشاره به راهبرد 
ایرانی ها در استفاده از نیروهای نیابتی برای دسترسی به درجه ای از انکار قابل قبول و 
پرهیز از پاسخ های مستقیم تالفی جویانه، می گوید: »چه بسا ایران تحت فشار تحریم ها، 

اکنون کشاندن تنش ها به لبه جنگ را تنها راه تنش زدایی بداند.«
افزایش قیمت های نفت که پس از حمالت اخیر اتفاق افتاده، بدترین رویداد برای 
اقتصاد جهانی است چرا که می تواند از جیب های مردمی که اکنون از بحران اقتصاد 
جهانی آســیب دیده اند پول بیشتری را بیرون بکشد و افزایش نرخ سود نیز مطرح 
است که می تواند شرایط را وخیم تر کند. این سناریو می تواند بخشی از آسیب ها را 

که ایران در داخل با آن روبه روست، به اطراف سرایت دهد.
آرون اشتاین دبیر برنامه خاورمیانه در موسسه پژوهشی سیاست های خارجی 
فیالدلفیــا در این باره می گوید: »ایاالت متحده نمی خواهد بپذیرد که ایران از اهرم 

برخوردار است و ما همواره بر مبنای شرایط آنها بازی می کنیم.«

از سیاســتمداران برجســته  »جان نگرو پونته«، یکی 
آمریکایی اســت که در دولت های آمریکا پست های کلیدی 
متفاوتی داشته است. نگرو پونته بعد از »پل برمر«، اولین رئیس 
  آمریکایی حکومت موقت عراق به جانشینی او منصوب شد و از 
ماه می 2004 تا آوریل 2005 )83 و 84( ریاست دولت آمریکایی 
حاکم بر عراق را بر عهده داشت. او بعد از پایان ماموریت خود 
در عراق از سوی جرج دبلیو بوش رئیس  جمهور وقت آمریکا به 
جامعه اطالعاتی و امنیتی این کشور پیوست. یکی از مسئوالن 
عالی رتبه عراقی می گوید؛ نگرو پونته قبل از ترک ماموریت خود 
در عراق از من پرســید؛ آیا می دانی چرا هرگز در آمریکا هیچ 
کودتایی رخ نمی دهد؟ و من علت هایی که به نظرم می رسید را 
برشمردم. نگرو پونته بعد از شنیدن دالیل و علت هایی که مطرح 
کرده بودم، هیچیک از آنها را وارد ندانست و گفت تنها علت آن 

است که »آمریکا در واشنگتن سفارت ندارد«!
 نا آرامی های  اخیر در عراق اگر چه با تابلوی اعتراض به فساد 
اقتصادی، مشکالت معیشتی و ضعف خدمات عمومی صورت 
گرفته است و در این زمینه دولت عراق هم خواسته های آنان را 
نفی نکرده و نمی کند و حضرت آیت اهلل سیستانی نیز با صدور 
بیانیه ای خواستار رسیدگی به مشکالت مورد اشاره شده اند 
 ولی تابلویی که از سوی برخی معترضان برافراشته شده بود، 
به گونه ای غیر منتظره و غیر قابل توجیه جای خود را به شعارهایی 
داد که نه در مطالبات معترضان وجود داشــت و نه با واقعیات 
موجود عراق همخوان بود. این تغییر تابلوی تظاهرات، حاکی 
از آن اســت که عامل دیگری به عرصه تحمیل شده و کسانی 
تالش داشــته اند روی موج سوار شوند و از آب گل آلود ماهی 
مطلوب خود را صید کنند! فقط نیم نگاهی به شعارهای انحرافی 
به وضوح نشان می دهد این شعارها، تکرار آرزوهای برباد رفته 
و ناکام مانده ای است که بارها به صراحت از سوی دشمنان ملت 
عراق بر زبان و قلم آنان نشسته و راهی به میدان عمل نیافته 
بود. در این شعارها دقت کنید! مقابله با دوستی و پیوند دو ملت 
ایران و عراق. شعار علیه حشد الشعبی! و از همه بااهمیت تر که 
می توان آن را هدف اصلی دشمنان نفوذ کرده در نا آرامی های 
اخیر دانســت، اعالم مخالفت با راهپیمایی چند ده میلیونی 
اربعین حسینی )ع( بوده است! راهپیمایی عظیم و بی نظیری 
که با حضور شیفتگان اباعبداهلل الحسین علیه السالم از سراسر 
جهان صورت می پذیرد و حتی آوازه آن نیز به کابوس دردناکی 
برای جهان استکبار و ائتالف کینه توز »غربی، عبری و عربی« 

تبدیل شده است. 
اگرچه اسناد فراوانی که تاکنون به دست آمده است به وضوح 
از حضور مشترک عوامل آمریکایی، اسرائیلی، وهابیون سعودی 
و بعثی های گوش خوابانیده در پشت صحنه نا آرامی های عراق و 
تالش آنان برای تبدیل خواسته های مشروع مردم به خواسته های 
بارها اعالم شده دشمنان ملت عراق حکایت می کند ولی بدون 
نیاز به اسناد و شواهد یاد شده و فقط با مروری گذرا بر شعارهایی 
که از ســوی گروهی -هرچند  اندک و کم شمار-  در تظاهرات 
مورد اشاره مطرح شده است نیز به آسانی می توان فهمید که 
چه جریاناتی و با چه انگیزه هایی در پی سوءاســتفاده از این 
تظاهرات عادی و کشاندن آن به سایر شهرهای عراق بوده اند؟ 
سؤال این اســت که آیا غیر از آمریکا و اروپا و اسرائیل و 
آل سعود و تکفیری های داعش، هیچ دولت، یا حزب و جریان 
سیاســی دیگری را می توان یافت که از ائتالف ایران، عراق و 
سوریه وحشت داشته باشــد؟! و یا از حضور فرزندان غیور و 
مومن عراق در حشد الشــعبی و ایثار و جانبازی آنان در قلع و 
قمع تروریست های وحشی داعش ناخشنود باشد؟! و یا مگر 
حضور حماسی و چند ده میلیونی و بی نظیر شیعیان سراسر 
جهان در راهپیمایي اربعین حسینی )ع( برای آنان به کابوسی 
دردناک تبدیل نشده است؟! و... مگر ممکن است مردم مسلمان 
و غیور عراق از جوانان حشد الشعبی که در مقابل داعشی های 
وحشــی از جان و مال و ناموس آنان دفاع کرده اند، ناخرسند 
باشند و با آنها دشمنی بورزند؟! بنابراین حتی اگر هیچ شاهد و 
سندی از دخالت و توطئه چینی آمریکا و اسرائیل و سعودی ها 
و داعشــی ها و بعثی ها در نا آرامی های اخیر عراق در دست 
نباشــد - که به فراوانی در دست است-  تنها یک نیم نگاه به 
شعارهای انحرافی یاد شده کمترین تردیدی باقی نمی گذارد 
که این توطئه از سوی ائتالف شوم غربی، عبری و عربی تدارک 

شده و به صحنه آمده است.
مردم عراق سال های ســخت و آمیخته به وحشت دوران 
حاکمیت بعثی ها، مخصوصــاً دوران حاکمیت صدام را از یاد 
نبرده اند. سال هایی که با خون و شکنجه و قتل و غارت مردم 
مظلوم عراق همراه بود. حامیان صدام چه کسانی بودند؟ مگر 
آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس، آلمان و حتی شوروی سابق 
تمام قد از صدام حمایت نمی کردند؟! و مگر دالرهای عربستان، 
کویت، امارات و... به خزانه صدام سرازیر نبود؟! سهم مردم مظلوم 
عراق غیر از خون دادن و خون دل خوردن و ســختی کشیدن 
چه بود؟! حاال هم همان دولت ها و جریانات غارتگر و خونریز 
به میدان آمده و در تالشند تا روی موج خواسته های مشروع 
 مردم سوار شوند و اگرچه می دانند بازگشت به دوران وحشت

و اختناق گذشته نا ممکن است ولی به یک نمایش ولو حداقلی 
و بزرگ نمایي آن نیاز مبرم دارند تا شکســت های پی در پی و 
تحقیر شــدن های بی وقفه خود در منطقه را از چشم جهانیان 

پنهان دارند!
حاال به نکته ای که در صدر این وجیزه آمده بود برمی گردیم. 
نکته ای که جان نگرو پونته با کنایه به آن مسئول بلند پایه عراقی 
گفته بود. »علت آنکه در آمریکا کودتا رخ نمی دهد این است 
که آمریکا در واشــنگتن سفارت ندارد«! این سخن اگرچه به 
کنایه گفته شده است ولی واقعیتی غیرقابل انکار است. شواهد 
تاریخی نشان داده اند که سفارتخانه های آمریکا در همه کشورها، 
حتی در کشورهای دوست و هم پیمان آمریکا نیز، کانون توطئه 
هستند. سفارت آمریکا در ایران نمونه ای روشن و مثال زدنی از 
این واقعیت تلخ است. وقتی جوانان انقالبی کشورمان سفارت 
آمریکا را تســخیر کردند، به اسنادی دست یافتند که نشان 
می داد گویا ترین نام برای سفارت آمریکا همان »جاسوسخانه« 
است. اسناد یاد شده، از خیانت برخی شخصیت های سیاسی 
ایران پرده برداشت و جنایات بی شمار آمریکا در ایران و برخی 
کشورهای دیگر منطقه را بر مال کرد. اکنون باید از جوانان مومن 
و انقالبی عراق که در سال های اخیر با از خودگذشتگی و ایثار 
ده ها حماسه بزرگ و مثال زدنی آفریده اند پرسید؛ چرا به حضور 
سفارت آمریکا در بغداد یعنی همان جاسوسخانه و کانون توطئه 
علیه ملت مظلوم عراق خاتمه نمی دهید؟! و این ُدمل چرکین را 
از سرزمین مقدس خود حذف نمی کنید و بیرون نمی اندازید؟! 
تسخیر جاسوسخانه آمریکا و حذف این کانون توطئه برای ما 
در ایران اسالمی دستاوردهای فراوانی داشته است. چرا باید 
جوانان انقالبی عراق میهن مقدس خود را از این دســتاوردها 

محروم کنند؟!

چرا دِر این جاسوسخانه را 
نمی بندید؟!

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
 شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 
6 صفر ۱۴۴۱ - شماره 222۹۹

گفت و شنود

مسائل خانوادگی!
گفت: روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که ترامپ در جلسه ای در کاخ سفید 

گفته است به سوی مهاجران غیرقانونی شلیک کنید!
گفتم: این مردک عجب نژادپرست بی چشم و روئی است!

گفت: البته بعد که متوجه شده بدجوری ماهیت نژادپرستانه خود را لو داده 
گفته است به پایشان شلیک کنید!

گفتم: بعضی از خودباخته های داخلی را بگو که پیشنهاد می کنند 
ایران با این مردک بی سر و پا مذاکره کند؟!

گفت: ظاهراً خودش را با همه مردم متفاوت می داند!
گفتم: کشیش داشت برای دانش آموزان درباره خلقت انسان صحبت 
می کرد و توضیح می داد که همه ما از نسل حضرت آدم هستیم، یکی از 
دانش آموزان گفت ولی پدر من می گوید که ما از نسل میمونیم و کشیش 

گفت؛ ببین عزیزم! ما با مسائل خانوادگی شما کاری نداریم!

به دنبال اخبار رسانه ها مبنی 
بر بازداشــت خبرنگار روس در 
روسیه  به ظن جاسوسی،  ایران 

سفیر ایران را احضار کرد.
روزنامه اینترنتی »مسکو تایمز« 
از بازداشت »یولیا یوزیک«، خبرنگار 
روس در ایران به ظن جاسوسی خبر 
داد. بر اســاس گزارش رســانه های 
روسی، ســفارت روسیه در ایران نیز 

بازداشت وی را تأیید کرده است.
پیش ازاین، »باریس وویتسکزوفسکی«، 
همسر سابق و از همکاران یولیا یوزیک 
در این رابطه خبر داده و در فیس بوک 
نوشته بود: یولیا یوزیک با مجازات تا 
10 ســال زندان به اتهام همکاری با 
سازمان اطالعات اسرائیل رو به روست.

بــر اســاس این گــزارش، پس 
از بازداشــت این خبرنــگار روس به 
وی اجــازه داده شــده تــا تلفنی با 
خانواده اش در روســیه صحبت کند. 

او به خانواده اش گفته است که »قرار 
است روز شــنبه )امروز( دادگاهش 

برگزار شود.«
همچنین »آندره گاننکو«، وابسته 
مطبوعاتی سفارت روسیه در ایران با 
بیان اینکه »دیپلمات های روس در 
حال تالش برای روشن کردن جزئیات 
این قضیه هستند« اعالم کرد: سفارت 
روسیه در تهران خواستار دسترسی 

کنسولی به یولیا یوزیک شده است.
وی گفته است: در 29 سپتامبر 
]7 مهر[، یولیا یوزیک، شهروند روسی 
تا آنجا که می دانیم با دعوت خصوصی 
به تهران پــرواز کرده بود. به محض 
گذرنامه  فــرودگاه  کارمندان  ورود، 
وی را به دالیل نامعلوم ضبط کردند. 
در 2 اکتبر ]10 مهر[، این شــهروند 
روســیه در زمانی کــه در هتلی در 
پایتخت ایران اقامت داشت، دستگیر 

شده است.

به گزارش اســپوتنیک، »یولیا 
یوزیک« پیش تر از واحدهای نظامی 
اسرائیل بازدید کرده بود. همچنین 
باریس وویتسکزوفسکی، همسر سابق 
این خبرنگار روس گفته است: »یولیا 
یوزیک، 10 تا 12 سال پیش زمانی که 
خبرنگار کامسومولسکا پراودا بود برای 
انجام مأموریت کاری به اسرائیل سفر 
کرده بود. او گزارشی در مورد اینکه 
چگونه چندین روز در ارتش اسرائیل 
گذرانده، نوشته بود. به طور طبیعی، 
وی برای نوشتن این گزارش، با برخی 
از مقامات اسرائیلی تماس گرفت تا 

مجوز دریافت کند.«
واکنش وزارت خارجه روسیه

ســخنگوی  زاخاروا«،  »ماریــا 
رســمی وزارت خارجه روســیه در 
واکنش به بازداشــت یولیا یوزیک، 
روزنامه نگار روس در ایران تائید کرد 
که در جریان وضع فعلی قرار دارد و 

برای آزادی روزنامه نگار روس تالش 
خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر کارکنان 
سفارت روسیه در وزارت خارجه ایران 
هســتند و در حال بحث درباره این 

مسئله می باشند.
احضار سفیر ایران در روسیه

ماریا زاخــاروا گفت: درخصوص 
بازداشت یولیا یوزیک خبرنگار اهل 
روسیه، سفیر ایران در مسکو به وزارت 

امور خارجه احضار شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه، روز جمعه در فیسبوک خود 
نوشــت: هم اینک به رسانه ها اعالم 
کردم که در رابطه با دستگیری یولیا 
یوزیک تبعه روسیه در تهران، »مهدی 
سنایی« سفیر ایران برای دادن توضیح 
در مورد شرایط واقعه و تأمین حقوق 
شهروند روس دستگیرشده به وزارت 

خارجه روسیه فراخوانده شد.

خبرنگار زن روس در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد

خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایران، مداخله وزارت خارجه 
فرانسه در پرونده اتباع ایرانی 
را فاقد موضوعیت و وجاهت 

برشمرد.
سید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت امور خارجــه در واکنش 
بــه اظهــارات مداخله جویانــه 
خارجه  امور  وزارت  ســخنگوی 
فرانســه درخصوص یکی از اتباع 
ایرانــی گفت: تابعیــت مضاعف 
اتباع ایرانی وفق قوانین جمهوری 
اسالمی ایران به رسمیت شناخته 
نشــده و لذا خانم فریبا عادلخواه 
یــک تبعه ایران محســوب و به 
عنوان یک ایرانی از تمامی حقوق 
شهروندی شناخته شده برای اتباع 

ایرانی بهره مند است. 
موســوی با تاکیــد بر اینکه 
پرونده خانم عادلخواه در چارچوب 
قوانین دادرسی عادالنه کشور با 
دقت توسط قوه قضائیه در حال 
رسیدگی اســت، مداخله وزارت 
خارجه فرانســه در  پرونده اتباع 

ایران را فاقد موضوعیت و وجاهت 
خواند و افزود: این اقدام  نه تنها 
کمکی به حل موضوع نمی کند، 
بلکه منجر به پیچیده تر شــدن 

روند دادرسی خواهد شد. 
وی این اقدام دولت فرانسه را 
به منزله مداخله در امور داخلی 
کشــورمان و غیــر قابل پذیرش 

خواند.
به گــزارش فــارس، وزارت 
خارجه فرانســه پنجشــنبه در 
بیانیــه ای مداخله جویانه از ایران 
خواسته شهروندش به نام »فریبا 
عادل خــواه« را کــه در ایــران 

بازداشت شده آزاد کند. 
»آگن ون در مول« سخنگوی 
وزارت خارجــه فرانســه در یک 
کنفرانــس خبــری آنالیــن در 
اظهارنظــری گســتاخانه گفت: 
حیاتــی و ضــروری اســت که 
مســئوالن ایران در این پرونده و 
پرونده های  تمامی  در  همچنین 
مربوط به اتباع خارجی بازداشت  
شده در ایران شفاف عمل کنند.

موسوی:

مداخله وزارت خارجه فرانسه در پرونده اتباع ایرانی 
فاقد موضوعیت و وجاهت است

حجت االسالم طائب از شکست 
طراحی سرویس های عبری- عربی 
برای  ترور سردار حاج قاسم سلیمانی 
و دستگیری تیم  ترور توسط سازمان 

اطالعات سپاه خبر داد.
حجت االسالم حسین طائب رئیس 
ســازمان اطالعات ســپاه در بیست و 
ســومین مجمع عالی فرماندهان سپاه 
از طراحی و برنامه ریزی چندین ســاله 
ســرویس های امنیتی عبــری- عربی 
برای  ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس سپاه و ایجاد جنگ 
مذهبی در ایام فاطمیه و محرم و ناکامی و 
شکست آنان و نهایتاً دستگیری اعضای 

تیم  ترور پرده  برداشت.
رئیس ســازمان اطالعات ســپاه 
درخصوص ابعاد این طرح گفت: دشمنان 
انقالب اســالمی و ملت ایــران پس از 
ناکامی  توطئه ها و فتنه های مختلف برای 
تسلیم جمهوری اســالمی و راه اندازی 
دوقطبی جنگ و مقاومت و پیامدهای 
معکوس آن با شکل گیری احساس غرور 
ملی و افزایش روحیه مقاومت و استقامت 

برابر فشارهای اقتصادی، در صدد بودند 
در ایام فاطمیه و یا ایام محرم اقدامی در 
جنوب شــرق کشور انجام دهند که به 
واسطه فضای حاکم و  اشراف همه جانبه 
نیروهای امنیتی و اطالعاتی و اقدامات 
خوب نیروی زمینی سپاه موفق نشدند.

وی افزود: آنها با ســرخوردگی از 
ناتوانــی در اقدام ضدامنیتــی در این 
خصوص و نیــز عملیات علیه مقرهای 
سپاه، برنامه ریزی چند ساله خود برای 
 ترور ســردار حاج قاسم ســلیمانی را 
عملیاتــی کردند تا بتواننــد وی را در 
داخل کشــور و در استان کرمان هدف 

قرار دهند.
رئیس ســازمان اطالعات سپاه در 
تشریح بخشی از طراحی سرویس های 
عبری- عربی برای  ترور فرمانده نیروی 
قدس سپاه بیان داشت: در این طراحی 
قرار بود تیم  تروریســتی وابسته و اجیر 
شــده با ورود به کشور در ایام فاطمیه، 
محلی در جوار  حســینیه مرحوم پدر 
ســردار سلیمانی را خریداری کرده و با 
اســتقرار در آن 350 تا 500 کیلو مواد 

منفجره را تهیه و از طریق ایجاد کانال 
در زیر حسینیه قرار دهند تا زمانی که 
این ســردار عزیز به رسم همه ساله در 
ایام تاســوعا و عاشورا در این حسینیه 
و در جمع عزاداران حســینی  حضور 

می یابند، آن را منفجر کنند.
حجت االسالم والمسلمین طائب در 
ادامه افزود: آنها با این اقدام شوم درصدد 
بودند یک جنگ مذهبی را راه اندازی و 
بگویند مسئله انتقام داخلی بوده است. 
اما به فضل الهی بــه رغم برنامه ریزی 
چند ساله به سد هوشمندی و هوشیاری 
فرزندان ملت ایران برخورد و قبل از اقدام 
در تور اطالعاتی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی قرار گرفتند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه آنها 
تالش کردند حتــی زمانی که این تیم 
را برای آموزش از ایران به کشــورهای 
همسایه بردند تا با هزینه های زیاد آماده و 
برای اجرای عملیات به داخل اعزام کنند، 
تحت کنترل و  اشراف اطالعاتی سپاه قرار 
داشــتند، گفت: اعضای این تیم پس از 
دستگیری گفتند می خواستیم عملیات 

ایام فاطمیه را به ایام محرم و تاسوعا و 
عاشورا بیاوریم تا با  ترور سردار سلیمانی 
اتفاق بزرگی را برای بر هم زدن اوضاع 

داخلی و افکار عمومی رقم زنیم.
به گزارش سپاه نیوز، طائب افزود: اما 
با الطاف الهی و کار دقیق و هوشمندانه 
اطالعاتی با دســتور ســردار فرمانده 
محترم کل سپاه قبل از تاسوعا و عاشورا 
موفق شدیم با دستگیری این تیم سه 
نفره توطئه و برنامه ریزی چند ســاله 
سرویس های عبری- عربی برای ارتکاب 
چنین جنایتی را خنثی و با شکســت 

مواجه سازیم. 
رئیس ســازمان اطالعات سپاه در 
پایان خاطرنشــان کرد: اینها آن قدر به 
موفقیت طراحی و عملیات خود اطمینان 
داشــتند که حتی نخست وزیر خبیث 
رژیم صهیونیســتی مدتی قبل اظهار 
کرده بود که ما سردار سلیمانی را  ترور 
می کنیم اما به یاری خداوند نتوانستند 
و سربازان گمنام امام زمان )عج( در سپاه 
موفق به دستگیری تیم و خنثی سازی 

توطئه شدند.

رئیس سازمان اطالعات سپاه خبر داد

جزئیات شکست طراحی عبری- عربی
 برای  ترور سردار سلیمانی در كرمان


