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* وضعیت عالی به وجود آمده در اجرای ســرود سالم فرمانده در داخل وخارج 
از کشــور و استقبال غیرمنتظره ای که از آن به عمل آمده نشان می دهد شبکه 
مهدویت به منزله یک هویت در جهان اســالم با انقالب اسالمی پیوند خورده و 

این اقبال گسترده شاخصی برای شناسایی سرمایه های بالقوه امام است.
اسالمی
* آمریکا در اوج کرونا ماسک های دیگر کشورها را سرقت می کرد و امروز گندم 
مردم مظلوم سوریه را و همین طور نفت این کشور و عراق را. یعنی گویا اساسا 

زندگی این مدعی ابرقدرتی با دزدی می گذرد.
قادرزاده
* سفیر سابق ایران در چین می گفت در دولت قبل ، چین حاضر شد 50 میلیارد 
دالر بــرای ما پروژه اجرا کند و به جــای پول آن به تدریج نفت از ما خریداری 
کند. ولی حماقت و خیانت غرب گرا ها مانع این کار شد. چون راضی نمی شدند 
کدخدایشــان را رهــا کنند و با رقیب او معامله کنند. خــدا نگذرد از آن بانیان 

مشکالن کنونی!
پیرعلی
*آمریکا که به ظاهر خود را مشــتاق پیوســتن به برجام نشان می دهد چرا به 
جای لغو تحریم های گذشــته افراد و نهادها، هر روز افراد و نهادهای جدیدی را 
به لیست تحریم ها می افزاید؟ این نشان می دهد که حقیقتا خوی شیطانی دارد 
و نمی خواهد به برجام برگردد بلکه می خواهد با نیرنگ وانمود کند که این ایران 

است که به برجام برنمی گردد!
یاری
* وزیر خارجه سابق آمریکا این کشور مدعی قدرت با 16 نهاد اطالعاتی ، بعد از 
ترور سردار سلیمانی از ترس انتقام خواب و خوراک ندارد مجبور شده از سوراخی 

که در آن پنهان شده با خبرنگاران مصاحبه اینترنتی بکند.
حکیمی
* بعد از ترور شهید سلیمانی زندگی سگی و در وحشت دولتمردان آمریکا به حدی 
به آنان فشار آورده که یکی از خواسته های آمریکایی ها در مذاکرات صرف نظر کردن 
ایران از انتقام است. زندگی زیر سایه ترس از انتقام ، برای آنان از مرگ بدتر است.
ضابطی
* مشــاورانی که به اســم ایرانی به آمریکایی ها این دشمنان قسم خورده ایران 
مشــاوره داده و می دهند از ایرانی بودن فقط زبان فارسی را به ارث برده اند. این 
جماعت خائن و وطن فروش هویت ملی و ایرانی ندارند و برای رسیدن به پول و 

زندگی چند روزه دنیا تن به هر آلودگی می دهند.
نریمانی
*  از نمایندگان محترم مجلس و دولت به ویژه وزیر صمت درخواست می شود به 
هیچ وجه زیربار واردات کاال از کره جنوبی به جای 7 میلیارد دالر طلبمان نروند. 
با پیگیری های حقوقی این کشــور نوکر آمریکا، باید بدهی ما را کامل پرداخت 
کند و بعد از چند مدت )یکی دو سال( در صورت ضرورت واردات و صادرات به 
این کشــور آغاز شــود. مبادا از طریق برخی افراد که به تکاپو افتاده اند با آزادی 
واردات خودرو، بخواهند از این کشــور خــودرو وارد کنند و فردا کره ای ها مثل 

فرانسه بدعهد با ما رفتار نمایند.
راوری- تهران
* با مشــاهده کارهای بزرگ گروه های تالشگر جهادی در سطح کشور با هدف 
ســازندگی ایران یاد یک جمله از نوشته های مرحوم حجت االسالم علی صفایی 
حائری افتادم که گفته کسانی می توانند از دنیا بهره بگیرند و بر دنیا حاکم باشند 

که از دنیا بزرگ تر شده باشند و از دنیا بیرون آمده باشند.
احمدیان
* در مظلومیت دولت آقای رئیسی همین بس که باید تمام کاستی ها و مشکالت 
به وجود آمده توسط دولت و مدیران قبل را پاسخ بدهد. این که حامیان دولت 
ناکارآمد گذشته، امروز چهره طلبکار به خود گرفته و زبانشان به انتقاد باز بشود 
نمادی از این مظلومیت دولت مردمی اســت و قحطــی انصاف در آن جماعت 

خسارت آفرین.
0939---4111

* حمایت خود را از طرح حجاب و عفاف اعالم می کنیم و ان شاءاهلل شاهد اجرای 
کامل آن در ادارات و جامعه باشیم و تاثیرات آن را هم مالحظه کنیم که یک جامعه 
آرمانگرا و دارای تفکر ، تعقل ، حیا و غیرت و الگو برای دیگر جوامع جهان باشیم.
مقدسی- کارجو- صاحبی
* با باال رفتن نجومی و بی ضابطه قیمت مسکن، اجاره خانه نیز رشد زیادی پیدا 
کرده اســت. آنچه که امروز بر مستاجران می گذرد فشار مضاعفی است که تا به 
حال به این شکل سابقه نداشته تا حدی که حتی تماس تلفنی با صاحبخانه برای 
صحبت از شرایط تمدید اجاره ترس بر جان مستاجران می اندازد. در شرایط فعلی 

تصمیم های سریع و قابل اجرا در این بازار ضرورت داشت.
علم الهدی
* با توجه به پیشرفت صنعت و امکانات »دولت الکترونیک« فعالیت های اقتصادی 
همه شفاف شده است با این وجود اگر عده ای برای پرداخت مالیات اعتراض دارند 
دولت باید سخن آنها را بشنود و با دلیل و منطق آنها را متقاعد کند و مالیات ها 
هم به صورت شفاف از افراد و کاسب ها دریافت شود. متاسفانه در گذشته گاهی 
به راحتی مالیات یک فرد صفر می شد و برعکس آن، مالیات کسی که می بایست 

تقلیل می یافت بدون دلیل و بعضا لجبازی چند برابر نوشته می شد!
زمانی
* صحبت های مدیرکل آژانس انرژی هسته ای پر از تناقض است. یک جا ایران 
را تهدید و جای دیگر از همکاری با ایران صحبت می کند. این شخص اول باید 

تکلیف خودش را روشن کند که دنبال چیست؟
زراعتی
* دستگاه دیپلماسی تمام تالش خود را برای آزادی آقای حمید نوری که توسط 
سوئد دستگیر و زندانی شده و تحت تاثیر منافقین کوردل النه کرده در این کشور 

قرار گرفته اند، بکار بندد.
درودیان
* دو سال قبل در دولت آقای روحانی برای مسکن ملی ثبت نام کردم و تا االن 
200 میلیون تومان پرداختی داشته ام ولی از اصل مسکن خبری نیست. تکلیف 

امثال ما چه می شود؟
0939---6409

* رئیس جمهور محترم آیت اهلل دکتر رئیســی! شــما در کنش جهادی خویش 
نقطه عطفی را در مورد مهاجران رقم زدید و مســائل و مشکالت مهاجران را از 
دســتگاه وزارت خارجه به امور اجتماعی محول کردید)برآوردن بند الف از ماده 
9( از جنابعالی تقدیر و تشــکر می کنم. امید است مشکل حقوق شهروندی این 
بــرادران و خواهران خویش را نیز در هیئت دولت مرتفع  نمایید تا شــاهد حل 

مشکالت این عزیزان باشیم.
عارف بصیر- مهاجر افغان- مشهد مقدس
* اینکه تعدادی سلبریتی با ارتزاق از بیت المال و پول این ملت به شهرت برسند 
و ســپس به خارج رفته و در آغوش دشمنان وطن فروشی کنند یا از مظلومیت 

نظام مقدس جمهوری اسالمی است یا محصول بی برنامگی مسئولین.
ابوالقاسمی
* مردم می پرســند مافیای انحصاری خودرو چه کســانی اند؟ و از کجا حمایت 
می شوند که طی این سال ها مانع رقابتی شدن آن شده اند؟ از دستگاه های امنیتی 

و قضایی توقع داریم با این اقتدارشان به شناسایی و برخورد با آنها بپردازند؟
0921---9109

* بــا عنایــت خداونــد و صبوری مــردم والیتمدار یک فرصــت طالیی برای 
انقالب رقم خورده اســت. لذا الزم اســت سران قوا و سایر مدیران ارشد نظام با 
هم افزایی و تالش خستگی ناپذیر از این فرصت استثنایی برای تحقق آرمان های 
 اصیــل انقالب نهایت اســتفاده را بنمایند که گفته انــد، فرصت ها همچون ابر 

می گذرند.
شیخ االسالم

* از دولت مردمی به خاطر اقدام درخور توجه و جهادگونه در حذف ارز ترجیحی 
4200 تومانی و اصالح نظام پرداخت یارانه ها تقدیر و تشکر می کنم که اگر این کار 
انجام نمی شد معلوم نبود با این تورم جهانی و امنیت غذایی چه بر سر مردم می آمد.
محمدی
* سرانجام واردات خودرو به کجا انجامید؟ طبق مصوبه مجلس دولت می تواند 

خودرو وارد کند. آیا این مصوبه اجرایی می شود؟
0933---9945

افشاگریهمتیازتصمیماتبیضابطه
وتورمسازدردولتروحانی

ارگان حزب کارگزاران ادعا کرد؛ اظهارات عبدالناصر همتی )رئیس بانک مرکزی 
در دولت روحانی( پاس گل به منتقدان دولت روحانی است.

 روزنامــه ســازندگی کــه در انتخابات خــرداد 1400 و در کنــار خاتمی 
و 16 حزب اصالح طلب از همتی حمایت می کرد، در تحلیلی با عنوان »همتی در 
تله گوگوش؛ تبعات ســخنان عبدالناصر همتی چیست؟«، نوشت: اظهارنظرهای 
تکان دهنده عبدالناصر همتی درباره چـاپ بی رویه پول در دولت حـسـن روحانی 
به این زودی هـــا از یاد مدافعان ابراهیم رئیسی و منتقدان روحانی نخواهد رفت. 
کاری به درست یا نادرست بودن این اظهارات نداریم اما اعترافهای آقای همتی در 
این مقطع ، پاس گلی بی نقص به مهاجمان دولت سیزدهم است که همه مشکالت 

را به دولت قبل ربط می دهند.
رئیس کل پیشــین بانک مرکزی در یکی از برنامه های کالب هاوس با اشاره 
به مجموع چاپ پول در دولت روحانی گفت: » مجموع پولی که مـا به اصطالح 
متـداول در چند دفعه چاپ کردیم 200 هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه 
تعریف کردیم مثال گفتیم ما از دولت ، پول نفتی که سال آینده می فروشد را سلف 
خــری کردیم ، به دولت این رقم پول دادیــم کارش راه بیفتد ، گفتیم ما پولهای 
بلوکه شــده در کره جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می کنیم هر وقت دادند 
می گیریم ، انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نـــوع پولها به 
اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعا 200 هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی 
اضافی است که ما وارد چرخه اقتصـاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این 

پول تورم ایجاد کرد.« 
وی افزود: »من محاسباتی داشتم و انتظار داشتیم حداکثر تورم ما ۳5 درصد 
شـود ولی وقتی گزارش هـا را می دیدم که وزارت صمـت یا مراکز اقتصادسنجی و 
پژوهشی تورم را باالی 50 درصد یا 60 درصد اعالم می کنند ، دنبال علتها بودم. 
این اواخر متوجه شــدم دولت حقوق ها را بعضا دو برابر کرده یعنی 100 درصد 
افزایش داده است. یا چند هزار میلیارد تومان به رفع مشکل ریزگردها اختصاص 

داد. تکمیل جـاده بجنورد به شمال این قدر ، احیای دریاچه ارومیه و...«. 
همتی افزود: »زنگ زدم از آقـای نوبخت پرسیدم از کجـا؟ گفت: از محل فالن 
و فالن رفتم سازمان برنامه و بودجه ، دوستانه توضیح خواستم ، آقای نوبخت فراموش 
کرده بود تلفنی به من چه گفته بود. این بار گفت این 6 ماهه این قدر درآمد نفتی 
داشــته ایم. رقمی نجومی گفتند. پرسیدم مگر االن چقدر نفت فروخته اید؟ عددی 
گفتند که رند بود ، گفتم این قدر نفت که قیمتش این قدر نمی شود ، خیلی رسوا بود.

بعد متوجه شـدم آقای روحانی به نوبخت اختیـار داده یا الزام کـرده هر وزارتی 
یا هر سازمان دولتی هر قدر اعتبار خواسـت بدهد و کاری نداشته باشد این رقمها 
در بانک مرکزی پشــتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی باال برای 
یــک پروژه حواله کرده بود ، من نامــه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم 
که نوشته بود این پول خیلی زیاد اسـت... نداریم. من هم آن سـند را در کارتابل 
 انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سـه روزی گذشت آقای روحانی 
تماس گرفت؛ بی مقدمه و احوال پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده ای؟ گفتم 
از کجا بدهم؟ گفت: »رقم دادند که کجا ندارد ســـند بزن این عدد میلیارد داده 

شـد بـا بقیه اش کار نداشته باش...«.
روزنامه سازندگی پس از نقل اظهارات همتی می نویسد: »اظهار نظرهای تکان 
دهنده عبدالناصر همتی درباره چـاپ بی رویه پول در دولت حسن روحانی عالوه بر 
اینکه اعتبار بانک مرکزی را زیر سؤال می برد به این زودیها از یاد مدافعان ابراهیم 
رئیسی و منتقدان روحانی نخواهد رفت. اما اعترافهای آقای همتی در این مقطع ، 

پاس گلی بی نقص به مهاجمان دولت سیزدهم است.
بعید است مدافعان دولت سیزدهم این پاس گل همتی را وارد دروازه نکنند 

و تا مدتهـا ، تورم موجود را به دولت حسن روحانی ربط ندهند.
با همه احترامی که برای آقای همتی قائل هستم ، اظهارات ایشان قرائت یک 
سویه و به نوعی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است ، بر اساس قرائت همتی ، 
مقصر همه اشتباهات آن دوران ، دیگران هستند. همه »دروغ گفتند اما او که سکان 
را در دست داشت و مسیر را اشتباه رفت به خاطر فشار دیگران بود. این سخنان 
شباهت زیادی به اظهــــارات اخیر خانم فائقه آتشین دارد که در گفت وگویی 

طوالنی ، دیگران را مقصـر دهها خطایی دانست که خودش مرتکب شده بود.«
یادآور می شود روزنامه سازندگی در آستانه انتخابات سال گذشته صفحه اول 
چند شماره خود را به طور کامل به تصاویر همتی و تیترهایی مانند »همتی: راه  
هاشمی ادامه دارد«، »همت ملت؛ مردم دقیقه 90 بازی را به هم می زنند«، »ائتالف 
جمهور )ائتالف احزاب اصالح طلب در حمایت از همتی(«، »تیم همتی- ظریف؛ 
ظریف معاون رئیس جمهور می شــود«، و »دو قطبی رئیسی- همتی« اختصاص 

داده بود.
واشنگتنتایمز:رگبارموشکها
میتوانداسرائیلرازمینبزند

حجم انبوه موشــک های شلیک شــده به اســرائیل می تواند پیشرفته ترین 
سیستم های پدافندی را از کار بیندازد.

این ارزیابی فنی را روزنامه واشنگتن تایمز منتشر کرده و با طرح این سؤال 
که توان اسرائیل در برابر تهدیدات ایران چقدر موثر است، نوشت: چند نمونه از 
پیشــرفت های فناوری نظامی هستند که مسیر تاریخ را تغییر داده اند؛ از جمله 
مسلسل )1۸۸4(، هواپیماهای جنگی )190۳( و بمب اتم )1945(. اما فناوری های 
نظامی کنونی اگرچه اهمیت تاریخی ندارند، اغلب می توانند توازن قدرت را در 

سطح منطقه یا جهان تغییر دهند.
نزدیک به یک دهه، سیستم ضدموشکی اسرائیل معروف به »گنبد آهنین« 
از آن در برابر حمالت موشــکی و توپخانــه ای محافظت می کرد. هر النچر این 
سامانه از رادارها و چهار پرتابگر تشکیل شده است که قادر به شلیک 20 موشک 

»تامیر« می باشند. 
تهدیدهای شــبکه حزب اهلل لبنان )وابســته به سپاه پاســداران ایران( و 
فلســطینی ها ادامه دارد.از طرف دیگر، ایران با موشک های بالستیک میان برد و 
نزدیک شــدن به نقطه ای که آن را قادر به تولید تســلیحات هسته ای می کند، 

همچنان بزرگ ترین تهدید علیه اسرائیل است.
درواقع مشکل آشکار هر سیستم ضدموشکی این است که می تواند با یک رگبار 
 بسیار عظیم از کار بیفتد. بر اساس گزارش ها، حزب اهلل بین 40 تا 150 هزار موشک

دارد که می توانند اسرائیل را هدف قرار دهند.
حزب اهلل تا سال 201۸ به طور مکرر اسرائیل را هدف حمالت موشکی قرار 
می داد، اما از آن زمان تاکنون حمله موشکی بزرگی علیه اسرائیل انجام نداده است. 
مشــکل نه چندان آشکار گنبد آهنین این اســت که هر موشک »تامیر« 
 حدود 50 هــزار دالر قیمت دارد. هزینه یک رهگیری معمولی بین 100 هزار 
تا 150 هزار دالر اســت و بودجه این ســامانه با وجود هزینه های اجتماعی و 

اقتصادی موجود، قابل تداوم نیست.
ســامانه پرتو آهنین هم نخستین سالح لیزری هدایت شونده قابل استقرار 

است که یک پیشرفت بزرگ در فناوری دفاعی به شمار می رود.
امــا بزرگ ترین مشــکل ســالح های مبتنی بر لیــزر، نیاز بــه قدرت و 
زمــان الزم بــرای تکمیل یک چرخه زمانی بین شــلیک اســت. پرتو آهنین 
تــا چه حــد بر موازنه قدرت میان اســرائیل و شــبکه های مقاومــت و ایران 
تاثیــر می گــذارد. در پاســخ به این ســؤال بایــد گفت ســامانه پرتو آهنین 
 بی تردیــد آن گونه کــه بنت ادعا می کند نیســت و نمی تواند یک تغییردهنده 

بازی باشد.
وقتیافراطیونمدعیاصالحات
خودرامهمترازمقدساتمیدانند

خاتمی در ایام فتنه ۸۸ می گفت: با ادعای تقلب مخالف است اما این موضوع 
را عمومی نمی کند چون ممکن است پایگاه اجتماعی اصالح طلبان آسیب ببیند)!(

روزنامه همشهری با اشــاره به اظهارات یکی از افراطیون مدعی اصالحات 
کــه گفته طاغــوت پهلوی را به جمهوری اســالمی ترجیح می دهد، نوشــت: 
»ســال ها پیش در ایام فتنه ۸۸ ، در دیداری که با جمعی از دوســتان رسانه ای 
با آقای خاتمی داشــتیم ، متوجه شــدم که وی با ادعای تقلب مخالف اســت. 
در همان جلســه دلســوزانه پرســیدم چرا این موضع را عمومــی نمی کنید؟ 
پاســخ وی ایــن بود که گســتره اصالحــات از ایثارگر اســت تــا گوگوش و 
 ســروش. اعالم علنــی این موضع باعث می شــود پایــگاه اجتماعی اصالحات 

لطمه ببیند.
یکی از مهم ترین توصیه های رهبر انقالب به مســئوالن و گروه های سیاسی 
در دهه های 70 و ۸0 این بود که نسبت تان را با خودی هـــا )جبهه انقالب( و 

غیرخودی ها )دشمن( شفاف کنید. 
ســال ها بعد نیز رهبر انقالب در اواسط دهه 90 در سالگرد ارتحال حضرت 
امام با رد دوگانه های تصنعی سیاسی ، مجدد بحث خودی و غیرخودی را تحت 
عنوان دوقطبی انقالب و ضدانقالب مطرح کردند و تأکید داشتند؛ دوقطبی اصیل ، 
صف بندی انقالبیون در مقابل جریانی اســت که مقابل انقالب شمشیر کشیده 
است. حرف اصلی این بود که به جای تقابل با هم ، مقابل دشمن حقیقی انقالب 

جبهه بگیرید و از باطل اعالم برائت کنید.
گذشت و گذشـت. جریان اصالحات در هیچ دوره ای دست به این شفافیت 
نزد و همواره نفع سیاســی اش را پنهان کاری و عدم مرزبندی صریح با دشمن 

می دانست.
و امـــا کار روی زمین مانــده اصالحات را رســانه های اجتماعی به پایان 
رساندند. امروز به مدد عصر شبکه همه چیز شفاف شده است. امروز ضدانقالب 
در یک صف بندی روشن از همجنس بازان تا شیطان پرست ها تا سلطنت طلبان تا 
تروریست ها و تا مواجب بگیران رسانه ای شیطان صفت ، خود را حتی از اصالحات 
نیز جدا کرده است و مقابل انقالب صف بندی دارند. در این میان جریان اصالحات 

ناخواســته و به ناچار مجبور شــده موضع خود را شفاف کند؛ چون اپوزیسیون 
سفره شان را جدا کردند و دیگر دونبشی سیاسی دکانی نخواهد ساخت.

همین موضوع باعث شد تکلیف خیلی ها روشن شود یا درون انقالب یا مقابل 
آن ، اینجاست که خیلی ها مثل تاج زاده ترجیح دادند در صف سلطنت طلب ها و 

منافقین قرار بگیرند«. 
گفتنی اســت موضع نگرفتن امثال خاتمی حتی علیه حرمت شکنی در روز 
عاشورا و هتاکی به مقدسات اسالم و جمهوری اسالمی، با این توجیه که ممکن 
است حامیانشان ریزش کنند، از یک طرف نشان می داد که اوال برای این طیف، 
خودشان را مهم تر از مقدسات )حتی امام حسین علیه السالم( می پندارند و ثانیا 
حامیان خود را در میان عناصر ضد دین و ارزش ها جست وجو می کنند ولو اینکه 

به شکل فعلی تظاهر به اسالمگرایی و تبعیت خط امام)ره( هم بکنند.
خبرآنالین:بازارهایدنیا

حتیبدونبرجامتشنهنفتایراناست
خبرگزاری وابسته به مدیران دولت سابق تصریح کرد: بازارهای جهانی حتی 

بدون توافق هسته ای )برجام( هم تشنه خرید نفت ایران هستند.
خبر آنالین در تحلیلی نوشــت: با توجه به وضعیت شاخص های اقتصادی، 
چشم انداز ایجاد یک پرش قیمت و جهش در بازار ارز دور از ذهن است و سابقه 
نشــان داده، ورود هیجانی به این بازار و ایجاد تقاضای غیرضروری، چیزی جز 

بازدهی منفی یا ناچیز نصیب سرمایه گذاران هیجانی نخواهد کرد.
این خبرگزاری می افزاید: نوسانات کنونی قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ های 
باالی چند روز گذشته را بیشتر می توان معلول متغیرهای سیاسی و هیجانات 
دانســت تا روندهای اقتصادی. چرا که، تغییر محسوسی در فاکتورهای اقتصاد 

کالن ایجاد نشده تا تحوالت اخیر بازار ارز را تفسیر کند.
بررسی تحوالت بازار ارز، از موج سواری دالالن و سفته بازان بر اخبار مذاکرات 
و جلسه اخیر شورای حکام، برای ایجاد احساس نگرانی و آشفتگی روانی برای 
مردم حکایت دارد. فارغ از ارزش حداقلی قطعنامه احتمالی شورای حکام، بررسی 
متغیرهای بنیادی اقتصادی نظیر تراز تجارت خارجی، قیمت نفت، میزان صادرات 
نفت، آزاد سازی تدریجی منابع بلوکه شده و سیاست گذاری هایی همچون حذف 

دالر 4200 تومانی، فرضیه تنش در منابع ارزی کشور را رد می کند.
درباره اهمیت نقش آفرینی نفت ایران و مشتقات آن در بازاری که قیمت هایش 
مرز 120 دالری را هم درنوردیده، تحلیل گران و رســانه های متعددی واکنش 
نشــان داده اند و تنش در بازار جهانی انرژی را عاملی اجتناب ناپذیر در تضعیف 

حصر اقتصادی ایران برشمرده اند.
خبرآنالین درباره »عطش بازارهای جهانی به نفت ایران حتی بدون توافق 
هسته ای« نوشت: در یکی از جدیدترین گزارش ها، وبگاه شبکه بلومبرگ مطرح 
کرد، دولت جو بایدن ممکن اســت به دلیل متحمل شدن فشارهای داخلی در 
زمینه افزایش قیمت بی سابقه سوخت که متاثر از حمله روسیه به اوکراین است، 
از صادرات نفت تحت تحریم ایران و راه یافتن آن به بازارهای جهانی چشم پوشی 
کند. گروه ویتول، بزرگ ترین شــرکت مســتقل در زمینه تجارت نفت و انرژی 
می گوید، آمریکا ممکن است اجازه بدهد مقادیر بیشتری از نفت تحریم شده ایران، 

به بازارهای جهانی راه پیدا کند، حتی بدون احیای توافق هسته ای!
در رابطه با افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز، به تازگی نایب رئیس توسعه 
صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به رشــد 40  درصدی صادرات 
غیرنفتی در سال  1400 و همچنین ساماندهی بازار ارز در نیمه دوم سال گذشته، 
اظهار داشت: با رایزنی های بسیار، مسائل تعهدات ارزی نیز تسهیل شده و ارتباط 
بانک مرکزی با بازرگانان نیز تقویت شده است. تعهدات بازگشت ارزهای صادراتی 
که یکی از پاشنه آشیل های موازنه بازار ارز در سال های گذشته به شمار می رفت 
و یکی از محوری ترین نکات گنجانده شــده در مصوبه ارزی مهر 97 شــورای 
هماهنگی ســران قوا محسوب می شد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، 
صعود قیمت دالر، ناشی از هیجانات بوده و بر اساس تجربه دوام نخواهد داشت. 
تجربه ای که در طول دوران تحریم اقتصادی و طی ســال های اخیر، به ویژه در 
پاییز سال های 97 و 99 کسب شد. عده ای نیز افزایش قیمت دالر در هفته های 
اخیر را به فشارهای ذی نفعان دالر 4200 تومانی و نیز کمپین های ایجاد فشار 
روانــی بابت افزایش قیمت ها در پی این اصالح ارزی مربوط می دانند تا هزینه 

تصمیم برای حذف ارز رانتی برای دولت زیاد و انتظارات تورمی تقویت شود.
گفتنی اســت، نقش بانک مرکــزی در مدیریت نرخ ارز و پروســه آن در 
محدوده ارزش ذاتی آن، بر کســی پوشــیده نیست. نقشــی که مانع از تالطم 
 شــدید و جهش و یا ســقوط نرخ ارز در پی هیجانــات و اخبار مثبت و منفی 

شود. 
بر اساس سطور فوق، انتظار و چشم انداز ایجاد یک پرش قیمت و جهش در 
بازار ارز دور از ذهن اســت و به نظر می رسد، ورود به این بازار و ایجاد تقاضای 
غیرضروری در نهایت چیزی جز بازدهی منفی و ناچیز نصیب ســرمایه گذاران 
هیجانــی نخواهد کرد. توصیه کارشناســان بر ســرمایه گذاری در حوزه هایی 
 اســت که یا نیاز واقعی ســرمایه گذار را تأمین کند و یا ســود تضمین شــده 

به همراه داشته باشد.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت هــای یازدهم و دوازدهم در 
آخرین گزارش خــود از اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( 
که تیرماه 1400 به مجلس شــورای اســالمی ارائه داد، دست کم دو 
 اعتــراف تلخ درباره سیاســت خارجی دولت تدبیر و امید داشــت؛ 
 »در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به اجماع ملی نرسیدیم« و دیگری 
»دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت های غربی 
از خود رنجاندیم« دو رویکرد غلطی که بنا بر نظر آقای ظریف چنان که 
از آن اجتناب می شد »هم دوستانمان سرخورده نمی شدند و در دوران 
سختی رهایمان نمی کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع مواجه 
می شد.« اینکه آیا وزیر خارجه وقت پس از 8 سال در پایان دولت تدبیر به 
این تجربه دست یافته و یا اینکه در تمام سال های وزارت علی رغم چنین 
دیدگاهی توانایی اقناع سایر دولتمردان برای تحکیم روابط با دوستان و 
اتخاذ رویکرد متوازن با شرق و غرب را نداشته، در نهایت چندان فرقی 
نمی کند. در تقویم 8 ساله سیاست خارجی دولت تدبیر تنها یک سفر به 
عراق توسط رئیس جمهور ثبت شد، رئیس جمهور یک بار به عمان رفت، 
آقای روحانی هیچ سفری به کشورهای حاشیه خلیج فارس نداشت. او 
هیچ سفر دوجانبه ای به تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان نداشت. 
رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان تنها یک بار در دولت اول آقای 
روحانی به ایران آمدند و طی سال های پس از آن دیگر به ایران دعوت 
نشدند اتفاقی که برای رؤسای جمهور ونزوئال و نیکاراگوئه هم رخ داد. 
سفر رئیس جمهور چین و هیئت عالی رتبه همراهش به تهران با برخورد 
ســرد دولتمردان تدبیر به یک ناامیدی محض تبدیل شد و در مجموع 
کار به جایی رســید که حتی حامیان آقای روحانی هم زبان به انتقاد 
گشودند: »ما تعارف نداریم در دولت روحانی، بدترین سطح روابط را با 
کشورهای منطقه و همسایه داشتیم که در دولت احمدی نژاد نداشتیم. 

این یک واقعیت است.«
غفلت از دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه در حالی بود که 
در تحوالت روز جهان، آسیای میانه نقشی کلیدی در نظم جهانی آینده 
پیدا کرده بود. منطقه ای که ایاالت متحده سعی می کرد با تثبیت جایگاه 
خود در آن بخشی از سیاست خارجی اش در مهار چین، روسیه و ایران را 
دنبال کند. درست در همان سال هایی که دولتمردان تدبیر و امید نسبت 
به حضور مؤثر در آسیای میانه بی تفاوت بودند، وزیر خارجه آمریکا از 
فرســنگ ها آن طرف تر عازم تاشکند شد تا وزرای خارجه قزاقستان، 
ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان را سر یک میز بنشاند 
 و پنجمین نشســت مذاکرات C5+1 را برای پیشبرد برنامه راهبردی
 6 ساله آمریکا)2019-2025( تشــکیل دهد. همان سال ها کارشناس 
»مرکز تحلیل سیاست اروپا« طی گزارشی؛ متحدان اروپایی آمریکا را 
سرزنش کرد که چرا »در آستانه برقراری نظمی جدید در آسیای میانه؛ 
کشورهای غربی سرگرم مناطق دیگری هستند!« درک اهمیت این حوزه 
نیازی به تحلیل های پیچیده آینده نگرانه نداشت. روسیه با نزدیکی ناتو به 
مرزهای غربی اش احساس خطر می کرد و چین نیز با استقرار پایگاه های 
نظامی مهم آمریکا در مرزهای شرقی اش در ژاپن و کره جنوبی و حضور 
نیروی دریایی آمریکا در آب های دریای چین احساسی مشابه داشت؛ در 
چنین شرایطی توجه ها به قلب آسیا معطوف می شد. منطقه ای که ایران 
نیز می توانست با بهره گیری از گستره حوزه تمدنی خود و ارتباطات وثیق 
فرهنگی با مردمانش همپای دیگر دوستان و متحدانش به نقش آفرینی 
در آن بپردازد؛ اما ترجیح داده بود به جای کنشــگری، بیشتر نظاره گر 
باشد. چنین انفعالی در آمریکای التین هم رخ داد. در حالی که تا پیش 
از دولت تدبیر دولت های ونزوئال، نیکاراگوئه و بولیوی ارتباطات مناسبی 
با ایران برقرار کرده بودند اما این روابط ناگهان در دولت های یازدهم و 
دوازدهم تنزل یافت. این اتفاق در شرایطی رخ می داد که پس از سال ها 
وقفه در همکاری ایران و ونزوئال در دولت های یازدهم و دوازدهم، فروش 
نفت به ونزوئال و ارائه خدمات پاالیشگاهی به این کشور در خرداد 1399 
نشان داد چنین ارتباطی از ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تاب آوری 

ایران در مقابل تحریم ها برخوردار است.
 در این زمینه عملکرد 8 ماهه دولت ســیزدهم نسبت به عملکرد

8 ســاله دولت های یازدهم و دوازدهم را اگر نگوییم ستودنی دست کم 
قابل قبول بوده اســت. در این چند ماه آقای رئیسی به روسیه، قطر و 
عمان سفر کرد؛ روسای جمهور ونزوئال، ترکمنستان و قزاقستان را پس از 
حدود 6 سال و رئیس جمهور تاجیکستان را پس از 9 سال در ایران پذیرا 
شد و با حضور هیئت های عالی رتبه کشورهایی دیگر مانند پاکستان و 
ارمنستان در تهران نشان داد آن طور که وعده داده بود گسترش روابط 
با دوستان و همسایگان یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی دولت 
سیزدهم است. در نتیجه این تعامالت ایران توانست گازرسانی پایدار به 
مناطق شمال کشــور را از طریق سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان 
انجام دهد. همچنین ایران توانســت به احیای نقش خود در حمل ونقل 
بین المللی بپردازد و راه گذرهای راهبردی خود را عملیاتی کند. 28 خرداد 
1401 همزمان با حضور رئیس جمهور قزاقستان در تهران، نخستین قطار 
راه گذر جدید ریلی KITI نیز وارد ایستگاه راه آهن تهران شد. راه گذری 
که از قزاقســتان آغاز می شد و با عبور از ترکمنستان و ایران در ترکیه 
آســیای میانه را به اروپا متصل می کــرد. کمی پیش از این نیز راه گذر 
شــمال- جنوب برای اتصال اروپا به شبه قاره هند به صورت آزمایشی 
 مورد بهره برداری قرار گرفت. اولین مسافر این مسیر، محموله ای 41 تنی
بود که از مبدأ ســن پترزبورگ راه افتاد و با انتقال به بندر آستراخان 
و ســپس گذر از بندرانزلی و بندر عباس در مقصد به بندر ناواشیوای 
هند می رسید. راه گذری که اگرچه در شــهریور 1379 قرارداد آن به 
 امضای وزرای حمل ونقل ایران، هند و روسیه رسید اما پس از نزدیک به

22 ســال وقفه نهایتا در دولت ســیزدهم عملیاتی شد. بر این اساس 
شــاه راهی بی رقیب با محوریت ایران ایجاد شد که مدت زمان انتقال 
کاال را نسبت به مسیر جایگزین آن در کانال سوئز تقریبا نصف می کرد 
و از 40 تا 60 روز به 25 تا 30 روز می رساند. همچنین حمل ونقل در این 
راه گذر به ازای هر 15 تن حدود 2500 دالر نســبت به مسیر عبوری از 
کانال سوئز صرفه اقتصادی داشــت. عالوه  بر اینها دوشنبه 30 خرداد 
1401 اولین قطار باری بین المللی از یین چوان در شــمال غرب چین به 
مقصد ایران حرکت کرد تا با عبور از قزاقســتان و دریای خزر، محموله 
1400 تنی خود را به بندر انزلی برساند. این مسیر هزینه و زمان انتقال 
بار از چین به غرب آسیا را به میزان چشمگیری در مقایسه با مسیرهای 
گذشته کاهش می داد. تعامل با دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه 
در دولت سیزدهم عالوه بر احیای نقش ایران در حمل ونقل بین المللی، 
درهم تنیدگی اقتصادی ایران با این کشورها را نیز افزایش داد و همچنین 
به امضای ده ها سند همکاری منجر شــد. طبق آمار گمرک جمهوری 
اســالمی ایران از عملکرد 8 ماهه دولت سیزدهم در این مدت حجم 
صادرات غیرنفتی ایران به 15 کشــور همسایه حدود 59 میلیون تن به 
ارزش 21 میلیارد و 753 میلیون دالر بوده اســت. رقمی که در مقایسه 
با دوره مشابه در دولت قبل)شهریور 1399 تا اردیبهشت 1400( شامل 
33 میلیون تن به ارزش 11 میلیارد و 139 میلیون دالر، افزایش حدود 
78 درصــدی در وزن و حدود 95 درصدی در ارزش صادرات غیرنفتی 
ایران را تنها طی 8 ماه ابتدایی دولت سیزدهم نشان می دهد. این آمار 
زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم تعامالت اقتصادی 
ایران با دوستان، همسایگان و کشورهای منطقه کمترین تأثیرپذیری از 
تحریم را در مقایسه با کشورهای غربی و متحدان شان دارد. سال 1397 
با خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری تحریم ها صادرات ایران 
به آلمان از 359 میلیون دالر در سال 1396 با افت 158 میلیون دالری به 
209 میلیون دالر در سال 1398 رسید. صادرات به ایتالیا از 422 میلیون 
دالر به 216 میلیون دالر رسید و نصف شد، صادرات به ژاپن تحت تأثیر 
تحریم 95 درصد کاهش داشت؛ اما صادرات ایران به 15 کشور همسایه 
نــه تنها از تحریم ها تأثیر نپذیرفت بلکه افزایش یافت و از 23 میلیارد 
و 300 میلیون دالر در ســال 1396 به 24 میلیارد و 300 میلیون دالر در 

سال 1398 رسید.
اینها قســمتی از تالش 8 ماهه دولت ســیزدهم بــرای جبران 
عقب ماندگی 8 ساله ایران در زمینه های اقتصادی منطقه است. دولت 
سیزدهم در این 8 ماه معجزه نکرد اما با شکستن نگاه انحصاری به غرب و 
چرخاندن نگاهش از غرب به شرق ظرفیت عظیمی را برای ثبات اقتصادی 
ایران در آینده، مصون از دشــمنی ها و کارشکنی های غرب شناسایی 
کرد. سیاستی که در صورت ثبات اجرای آن و الزام دولت های آینده به 
اســتمرار آن از رهگذر اجماع ملی و تدوین اسناد باالدستی با ضمانت 
اجرایی، دست کمی از معجزه برای نسل های آینده ایران نخواهد داشت. 
 ما نیازمند ارتباط با دنیای پیرامون مان هســتیم؛ دنیایی که در 8 سال

زمامداری دولتمردان یازدهم و دوازدهم فراموش شده بود چون نقشه 
سیاست خارجی در دولت تدبیر به جای 194 کشور تنها شامل 4 کشور 

و تعدادی از متحدان شان می شد.

دنیای فراموش شده

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
پنج شنبه 2 تیر ۱۴۰۱
2۳ ذی القعده ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۵۵

وحشت واشنگتن از سایه انتقام 

مقام آمریکایی: تهدیدهای ایران علیه پمپئو را 
جدی می گیریم

یــک مقــام آمریکایی 
کشور  این  دولت  مدعی شد 
وزیر  علیه  ایران  تهدیدهای 
خارجه سابق آمریکا را جدی 

می گیرد.
یــک مقــام آمریکایی گفته 
علیه  ایران  تهدیدهای  واشنگتن 
»مایــک پمپئو« وزیــر خارجه 
ســابق آمریکا را جدی می گیرد. 
پایگاه واشنگتن فری بیکن که یک 
نومحافظه کاران  به  وبگاه نزدیک 
آمریکایی است امروز در گزارشی 
نوشــته ایــران تهدیدهای خود 
برای ترور مایــک پمپئو را تازه 
کرده اســت. این وبگاه نوشــته 
یک حســاب کاربری »وابسته به 
حکومت ایران« در توئیتر در چند 
روز پیش تهدید کرده که پمپئو 
بایســتی در ترس زندگی کند.

حساب کاربری »إیران بالعربیه« 
در توئیتر با انتشــار عکســی از 
 پمپئو نوشته اســت: »در ترس 
زندگی کن، ترســو!« فری بیکن 
نوشته اســت: »این پست نشان 
می دهــد که ایــران پمپئو را به 
دلیــل نقش او در حمله پهپادی 
که به کشــته شــدن )شهادت( 
قاسم ســلیمانی )فرمانده نیروی 
قدس ســپاه پاســداران( منجر 
شــد، مــرده می خواهــد.« یک 
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به واشــنگتن فری بیکن گفت که 
واشــنگتن این تهدیدها را جدی 
می گیرد. او گفته ایران در صورت 
حمله به هــر مقام آمریکایی »با 
تبعات شدید« مواجه خواهد شد.

این ســخنگو گفت: »اشتباه 
از  متحــده  ایــاالت  نکنیــد. 

دفاع  و  محافظت  شــهروندانش 
خواهد کرد. این هم مقام هایی را 
شامل می شود که االن به ایاالت 
متحده خدمــت می کنند و هم 
کسانی که سابقاً خدمت کرده اند.«

وی اضافه کــرد: »ما در عزم 
خــود علیه تهدیدها و تشــدید 
تنش ها متحدیــم. ما در دفاع از 
مردممان متحدیم. چنان که ایران 
به یکی از شــهروندان ما حمله 
کنــد با تبعات شــدیدی مواجه 

خواهد شد.«
امور  وزیر  پمپئــو«،  »مایک 
خارجه سابق آمریکا جمعه گذشته 
با شبکه خبری العربیه مصاحبه ای 
تروریســتی  عملیــات  دربــاره 
 فرودگاه بغداد برای ترور ســردار 
»قاسم سلیمانی«، فرمانده شهید 
نیروی قدس ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی انجام داد. قاتل 
شهید ســلیمانی در مصاحبه ای 
غیرحضوری و در اتاق دربسته با 
العربیه ضمن تکرار ادعاهای واهی 
خود علیه ایران، بازهم صحنه ای 
از روان آشــفته و زندگی اش زیر 
سایه ترس از انتقام را آشکار کرد 
و گفــت: از طریق توئیتر باخبرم 
ایرانیان مقامات آمریکایی را  که 
تهدید می کننــد. کاربران ایرانی 
شــبکه های اجتماعــی بعــد از 
یاوه گویی های اخیر مایک پمپئو 
بــه آن واکنش نشــان دادند و 
هشــتگ »زندگی سگی پمپئو« 
را داغ کردند. بسیاری از کاربران 
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره 
سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی، 
مصاحبه غیرحضــوری پمپئو با 
العربیه )در اتاق دربسته و پشت 

وب کم آن هم با چهره ای نحیف و 
پریشان( را دلیل زندگی پنهانی 
و ترس وی از انتقام دانســتند و 
تأکید کردند که »سرنوشت ترامپ 
و پمپئو، مانند شــمر و یزید در 

زباله داِن تاریخ خواهد بود.«
همچنیــن دی مــاه ســال 
گذشــته بود که ساعاتی پس از 
برگزاری مراسم سالگرد شهادت 
سردار سپهبد قاسم سلیمانی در 
ایران و ســخنرانی رئیس جمهور 
کشــورمان مبنی بــر »ضرورت 
محاکمه عادالنه ترامپ، پمپئو و 
دیگر جنایتکاران«، مایک پمپئو 
در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز 
از دولت جو بایدن خواست که از او 
و دیگر آمریکایی ها حفاظت کند!

بــا  مصاحبــه  در   پمپئــو 
مجــری  هنیتــی«  »شــان 

شناخته شــده فاکس نیوز ادعای 
بی اســاس دولت ترامــپ درباره 
دالیــل حمله تروریســتی علیه 
شــهید ســلیمانی و همراهانش 
در نزدیکی فــرودگاه بین المللی 
بغداد را تکــرار کرد و خطاب به 
دولــت جو بایدن گفــت: »حاال 
رهبری سیاســی در آمریکا این 
مســئولیت را دارد کــه تک تک 
آمریکایی ها را در قبال تهدیدات 
ایران امن نگه دارد. این را دیدیم 
که رئیس جمهور رئیســی درباره 
این حــرف زده که رئیس جمهور 
ترامــپ و من محاکمه شــویم و 
اگر این کار عملی نشد، ما را ترور 
کنند، واقعاً و عمیقاً بی سابقه است 
و تیم رهبری سیاسی )جو بایدن( 
 واقعــاً )برای حفاظــت از ترامپ 

و من( مسئولیت دارد«.

در مصالی امام خمینی)ره( 

نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل صدیقی اقامه می شود
 نماز جمعــه این هفته تهــران به امامت 
 آیت اهلل صدیقــی در مصالی امام خمینی)ره( 

اقامه می شود.
به گزارش ایرنا، ساعت 11صبح درب های مصال 
 به روی نمازگزاران گشوده می شود و برنامه از ساعت

11 و 45 دقیقــه آغــاز خواهــد شــد. همچنین 
حجت االسالم محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه 
و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه و سید رضا 
فاطمــی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از 

خطبه ها سخنرانی می کنند.

گفت و شنود

چه می دونم؟!
گفت: آقای غرضی در مصاحبه با ســایت دیده بان گفته است؛ 
»چمران بدون هماهنگی با من شروع به انجام عملیات های نظامی 

کرد ... مگر مهندس برق می تواند از پس جنگ بر بیاید«؟
گفتم:  ولی اوالً؛ ده ها فرمانده لشکر و گردان ما در جنگ 
تحمیلی مهندس بوده اند. ثانیاً؛ شــهید چمران دوره های 
تخصصی جنگ های پارتیزانی را با موفقیت طی کرده بود. 
ثالثاً؛ ســال ها در جنوب لبنان با ارتش رژیم صهیونیستی 
 جنگیــده بود و رابعــا؛ً فرماندهــی او در جنگ هنوز هم 

زبانزد کارشناسان نظامی است و ...
گفت: از همه اینها گذشته، آقای غرضی می گوید؛ » چمران باید 
بــا من هماهنگی می کرد «! و تاکید می کند که » مگر مهندس برق 
می تواند از پس جنگ بر بیاید «؟ حاال باید از آقای غرضی پرسید که 

خود ایشان چه کاره بوده و چه تخصصی داشته است؟!
گفتم: آقای غرضی هم مهندس برق بوده!

گفت: پس چرا درباره شهید چمران چنین قضاوتی دارد؟! 
گفتم: شــخصی با عصبانیت به شــخص دیگری ناسزا 
می گفت! پرســیدند؛ مگر چه کرده است که تا این  اندازه از 
دست او عصبانی هستی؟ گفت؛ اگر می دانستم چه کرده که 

می کشتمش!

جنبــش  ی  ســخنگو
ضمن  عــراق  »النجبــاء« 
آمریکا  نفوذ  ادعای  تکذیب 
در میــان افــراد نزدیک به 
شهیدان سلیمانی و ابومهدی 
المهندس، تصریح کرد: عوامل 
خائن در ســازمان اطالعات 
عــراق در این ترور دســت 

داشتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
نمایندگی نَُجباء در ایران، »نصر 
ری« در واکنش به اظهارات  الَشَمّ
اخیر وزیر خارجه ســابق آمریکا 
گفت: ابتدا بایــد تأکید کرد که 

سردار سلیمانی به صورت آشکار 
و در سفری رســمی وارد عراق 
شده بود، بنابراین ادعای هرگونه 
نفوذ آمریکایی ها در افراد نزدیک 
بــه فرماندهان شــهید مقاومت 
در راســتای عملیات ترور و هک 
تلفن های همراه آنان، مبالغه آمیز 

و دروغ است.
ســخنگوی جنبش مقاومت 
اســالمی الُنَجباء در گفت وگو با 
تاکید کرد که  شبکه »االتجاه«، 
دولت عراق و فــرودگاه بغداد از 
سفر فرمانده سابق نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
عراق مطلع بودند و اطالعات نیز 
از همین کانال ها درز کرده است.

وی ضمن ابراز تأسف از نقض 
هنجارهــای حاکمیتی عراق در 
ماجرای ترور ســردار سلیمانی و 
المهندس که منجر به شــهادت 
آنها شــد، خاطرنشان کرد: البته 
این اتفاق جدیدی نیســت؛ کما 
اینکه همین امروز شــاهدیم که 

)ترکیه(  خارجــی  دولــت  یک 
بخشــی از خاک عراق را اشغال 
و ســرزمین هایمان را بمبــاران 
می کنــد، اما دولــت بغداد هیچ 

واکنشی نشان نمی دهد.
ادامــه ضمن  در  ری  الَشــَمّ
اشــاره به جزئیاتــی از مصاحبه 
»مایــک پمپئو« اظهار داشــت: 
اینها بخشــی از گزارش مفصلی 
بود که پیش تر، برخی رسانه های 
آمریکایی منتشر کرده بودند. در 
آن گزارش تصریح شده است که 
یک واحد از نیروهای آمریکایی، 
از محل ســفارتخانه به فرودگاه 
بغداد منتقل شــد و با همکاری 
عناصــری از ســازمان اطالعات 
عراق و عوامــل امنیتی ُکرد، در 
آنجا به تحرکاتی پرداختند. حتی 
وقتی خودروی اسکورت شهیدان 
ابومهــدی و حاج  قاســم بعد از 
اصابت موشک اول به راهش ادامه 
داد، توســط تک تیرانــداز هدف 
قــرار گرفت و پــس از توقف، با 

موشک دوم منفجر شد. سخنگوی 
الُنَجباء همچنین از سرقت برخی 
مدارک و لوازم همراه شــهدا به  
دست عامالن ترور و مزدورانشان 
خبــر داد و اضافه کــرد: نقض 
حاکمیــت )در عــراق( به جایی 
رسیده که داخل فرودگاه )بغداد( 
یک دولت بیگانــه عالوه بر ترور 
شخصیت رسمی عراقی، مهمان 
رسمی دولت ما را نیز به شهادت 

می رساند. 
ری در پایان گفت وگو با  الَشَمّ
شبکه االتجاه تصریح کرد: جنایت 
فــرودگاه بغداد به صورت علنی و 
امنیتی  با همکاری یک دستگاه 
عراقــی صورت پذیرفته اســت؛ 
البته من در اینجــا نمی خواهم 
همه سازمان اطالعات را زیر سؤال 
ببرم، اما بدون شــک عناصری از 
نهاد مورد اشــاره در این جنایت 
و خیانت بزرگ مشارکت داشتند 
و باید طبق قوانین عراق محاکمه 

شوند.

النجباء: عوامل خائن در سازمان اطالعات عراق
در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس دست داشتند


