ترامپ برای ماندن در کاخ سفید دست و پا میزند

دکتر علیرضا زالی:
احتماال ً ۲۰درصد تهرانیها به
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آنچه اتفاق افتاد حاصل عملکرد  7سال گذشته است
ارزیابی ناظران سیاسی از عملکرد وزارت خارجه در قطعنامه ضد ایرانی

صفحه 5

سرمقاله

از دستگاه قضایی
شهید بهشتی
تا رئیسی

ارزش کفشهای
شهید سلیمانی از سر ترامپ
بیشتراست!
سیاوش کاویانی

صفحه8

هنگامی که مردم فرانس��ه علیه سیاستهای دولت
حاکم خود روزهای ش��نبه به خیابانها میآمدند و
هنوز هم میآیند ،صحنهای اتفاق افتاد که بس��یار
نادر و بی نظیر بود.
جلیقه زردهای فرانسوی را که هنوز به یاد دارید،
مردم فرانسه روزهای شنبه با پوشیدن جلیقه زرد
به خیابانها می آیند و علیه سیاس��تهای حاکمان
خود تظاهرات میکنند و البته با استقبال سرکوب
گرایانه پلیس و نیروهای امنیتی روبرو میشوند!
تظاه��رات آنها آرام و مس��المت آمیز اس��ت اما با
برخورد تند و خشن پلیس روبرو میشوند ،همین
مردم فرانس��ه ،در دفاع از حقوق بش��ر و قبح نژاد
پرس��تی افراطی وحش��یانه از س��وی آمریکا علیه
شهروندان سیاه پوس��ت ایاالت متحده ،بی توجه
به ویروس کرونا به خیابانها آمدند و با برخوردهای
لطی��ف مدعی ترین نظام دموک��رات و آزاد جهان
روبرو شدند!
در زمانی که جلیقه زردها به خیابان های پاریس
و دیگر ش��هرهای فرانسه میآمدند تا اعتراض خود
را به ب��ی عدالتیه��ای نظام حاکم نش��ان دهند،
اتفاق��ی افتاد جالب توجه ،هنگامی که گزارش��گر
ایرانی از تظاهرات مردم فرانس��ه گزارش تصویری
تهی��ه میکرد ،یک معترض فرانس��وی عکس��ی از
س��ردار س��لیمانی مقابل دوربین خبرنگار صدا و
س��یما در پاری��س گرفت و آن را نش��ان داد .این
رفتار معترض فرانس��وی با بازتابهای بس��یاری در
جهان همراه بود.
آن زمان که معترض فرانسوی عکس سردار ایرانی
را نشان داد ،فرمانده سپاه قدس زنده بود ،اما این
اتفاق نادر و بینظیر بار دیگر در یک گوش��های از
جهان غرب افتاد که ش��اید برای سران آمریکا هم
قابل تصور نبود.
آمریکا چند هفتهای اس��ت که به خاطر رفتارهای
نژاد پرس��تانه و البته خش��م فرو خفته مردم این
کشور از نظام حاکم بر ایاالت متحده ،به خیابانها
آمده و اعتراضات گسترده خود را همراه با سرکوب
و تهدید دولتمردان ادامه میدهند.
در چند روز گذش��ته تاکنون چندین سیاه پوست
بی گناه به دست پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا
کش��ته شدهاند ،حتی جس��د یک سیاه پوست به
دار آویخت��ه ش��ده را پیدا کردند که ب��ار دیگر بر
خشم مردم آمریکا افزود.
اما آن اتفاق مش��ابهی که در آمریکا افتاد ،نش��ان
دادن تصوی��ری از س��ردار ش��هید و دالور ای��ران
اسالمی «س��پهبد حاج قاسم سلیمانی» در دست
یک معت��رض آمریکایی بود که جمل��ه زیبایی از
دبیرکل ح��زب اهلل لبنان در کنار تصویر س��ردار
شهید سلیمانی که از سوی ارتش تروریسم آمریکا
در بغداد به شهادت رسید ،دیده میشد.
سخن سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان
که در کنار عکس س��ردار نوش��ته شده این بود؛«
ارزش کفش س��ردار سلیمانی از سر ترامپ بیشتر
است».
سردار س��لیمانی و اندیشه او حتی تا قلب آمریکا
هم پیش رفت��ه تا جایی که در کنار کاخ س��فید
فردی معت��رض ،عکس او را با جملهای از س��ید
حس��ن نصراهلل دبی��رکل حزب اهلل لبن��ان به رخ
س��ردمداران ای��االت متح��ده میکش��د و آنها را
وحشت زده میکند.
عکس سردار س��لیمانی در دست جوان آمریکایی
معترض بازتاب گس��تردهای در رس��انهها به ویژه
فضای مجازی داش��ت ،چرا که رس��انههای غربی
و آمریکای��ی انتش��ار اینگونه اتفاقات را سانس��ور
میکنن��د و اج��ازه نمیدهند که اف��کار عمومی از
چنین واکنشهایی آگاه شوند .اما سران آمریکا چه
بخواهند چه نخواهند ،با ترور سردار شهید سپهبد
حاج قاسم س��لیمانی اتفاقی را باعث شدهاند که
گریزی از آن ندارند.
دی ماه س��ال  1398نیز مردم معترض آمریکا که
علیه جنگ طلبیهای سران خود تظاهرات کردند،
ترور سردار سلیمانی را نیز محکوم کردند.
ه��زاران نفر از مردم آمری��کا و فعاالن ضد جنگ،
در ش��هرهای مختلف آمریکا تجمع کرده و جنگ
افروزیهای واش��نگتن علیه تهران را محکوم کرده
و شعار دادند .مردم معترض تصاویر سردار شهید
سلیمانی را نیز در دست داشتند.
ادامه صفحه 2

وزارت دفاع  3فروند جنگنده جدید کوثر
را به نهاجا تحویل داد

شوک ارزی
درپی تحریم داخلی

ادامه راه پیشرفتهای
موشکی در ساخت
جنگنده بمب افکن

سیاست روز دالیل رشد لجام گسیخته دالر را بررسی می کند؛

گ���زارش

حمله به مقر حشد الشعبی
بر اساس اطالعات غلط

در واکنش به جو سازیهای صورت گرفته برای برهم زدن
روابط میان ارتش و نیروهای مردمی عراق ( حشدالشعبی)
یک منبع در نیروهای حشد شعبی اعالم کرد که نیروهای
س��رویس مب��ارزه با تروریس��م عراق بر اس��اس اطالعات
نادرس��ت به مقر نیروهای حشد ش��عبی در جنوب بغداد
حمله کردند.
یک منبع در نیروهای حشد شعبی در گفتگو با المیادین
اع�لام کرد که نیروهای وابس��ته به س��رویس مب��ارزه با
تروریس��م به مقر حش��د ش��عبی در جنوب بغ��داد حمله
کردند.وی افزود :س��رویس مبارزه با تروریسم به اطالعات
نادرست و دروغین در خصوص وجود عناصر تروریست در
این مکان بدون هماهنگی با حشد شعبی دست پیدا کرده
بود.ای��ن منبع خاطر نش��ان کرد :محلی ک��ه مورد یورش
نیروه��ای عراقی ق��رار گرفت عبارت اس��ت از یک کارگاه
فنی نظامی که نیروهای حشدش��عبی از ش��ش سال قبل
برای مبارزه با داعش از آن اس��تفاده می کردند.وی افزود:
بازداش��ت افراد موج��ود در این مکان و افراد وابس��ته به
حش��د ش��عبی واکنش هایی را علیه مقر سرویس مبارزه
با تروریس��م برانگیخت.این منبع خاطر نشان کرد :مسائل
ف��وق الذکر بدون وقوع هر گونه تلفات یا خس��ارات مادی
پایان یافت و افراد مذکور به نیروهای امنیتی حشد شعبی
بر اساس قانون تحویل داده شدند.
از س��وی دیگر «نصر الش��مری» مع��اون دبیرکل جنبش
مقاوم��ت اس�لامی «نجباء» عراق ،با انتش��ار یک پس��ت
توئیتری ب��ه حمله نیروهای امنیتی علیه مقر گردان های
حزب اهلل عراق واکنش نشان داد.
وی در این پس��ت توئیتری نوشت :حش��د شعبی کاروان
شهدا است و خون خود را در کنار برادرانشان در سرویس
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روند هفت ساله را تغییر
دهید که مجلس سکوت
نخواهد کرد

صفحه 2

نفوذ سازنده و تاثیرگذار ایران براساس منطق و عقالنیت

نفوذ س��ازنده و تاثیرگذار ایران در منطقه با هیچ حربهای
قابل خدش��ه دار کردن نیس��ت و این ام��ر را میتوان به
وضوح در تحوالت منطقهای دید.
نف��وذ و تاثیر ایران بر دیگر کش��ورها س��ازنده و همدالنه
اس��ت؛ ای��ران هیچگاه در پی اس��تعمار و س��لطه نبوده و
نخواهد بود.
ایران پس از  ۴۱س��ال اکنون در دورانی قرار گرفته است
ک��ه با منطق و عقالنیت بیش��تر بر م��ردم جهان تاثیرات
مثبت خود را گذاش��ته و نشان داده است که یک اندیشه
برتر و مثبت است؛ به همین خاطر است که توانسته تاثیر
خود را بر افکار عمومی بگذارد.
در این میان ،طبیعی اس��ت ،رژیمها و کش��ورهایی که با
اندیش��هها و ایدئولوژی جمهوری اس�لامی ایران مش��کل
دارند ،دش��منانه رفتار کنند و ب��رای جلوگیری از نفوذ و
تاثی��ر ایران بر دیگر ملتها وارد عمل ش��ده و اقداماتی را
انجام دهند.
آمریکا س��رکرده دشمنان ایران در طول  ۴۱سال گذشته
تاکنون هر گونه دسیس��ه ،توطئه و جنگ را شکل داده تا
از گس��ترش تاثیر و نفوذ ایران بر دیگر جوامع و کش��ورها
جلوگیری کند .اما با وجود سیاستهای خصمانه ،شکست
در این رویکرد را تجربه کرده است.
نقش مثب��ت تاثیرات ایران در منطقه آش��کارتر ش��ده و
میرود تا دیگر جوامع را نیز تحت تاثیر اعتقادات منطقی،
معقول و به حق خود قرار دهد.
ت�لاش آمریکا ب��ا بهره گیری از رس��انههای پر تعداد و پر
حجم برای انحراف افکار عمومی مردم کش��ورهایی چون
عراق ،افغانستان و سوریه همواره جریان داشته ،اما تعداد
ان��دک و بی تأثی��ر آن جماعت فریب خ��ورده ،راه بجایی
نخواهد برد؛ چرا که اکثریت مردم این کشورها از حقایق و
واقعیت آگاه هس��تند و میتوانند حق را از ناحق تشخیص
دهند.

سرپرست وزارت صمت:

بانکها مکلف به بازگرداندن امالک مصادره شده به صاحبان اولیه شدند
سرپرس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
مصوبه شورای پول و اعتبار جهت بازگرداندن
واحده��ای تولیدی تملک ش��ده با ش��رایط
آسان ،به صاحبان اولیه آنها خبر داد.
حس��ین مدرس خیابان��ی گف��ت :واحدهای
تولیدی که به دلیل بدهی ،راکد ماندهاند باید
به س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید مراجعه
کنن��د تا مس��ائل آنها مورد ح��ل و فصل قرار
بگی��رد .سرپرس��ت وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت افزود :همچنین شورای پول و اعتبار نیز
مصوب کرده تا بانکها ،آن دسته از واحدهای
تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را ،با شرایط
آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.

نامه روسای کمیسیونهای
مجلس به روحانی

یادداشت

امنیت��ی عراق تقدیم کردند .ما نس��بت به هر گونه تالش
برای حمله به آنها و ایجاد فتنه داخلی در این ایام س��خت
در کش��ور و اوضاع گس��ترش ویروس هم��ه گیر در عراق
هش��دار می دهیم.وی در ادامه اف��زود :این اقدامات قطعا
ن��اکام بوده و نتایج مورد نظر خ��ود را محقق نخواهد کرد
و کس��انی که دستور به انجام چنین کارهایی می دهند با
مسائلی رو به رو خواهند که فکرش را نمی کردند.
از س��وی دیگ��ر فرماندهی عملیات مش��ترک عراق امروز
جزئیات��ی از حمله ب��ه مواضع گردانهای ح��زباهلل این
کش��ور و بازداش��ت تعدادی از نیروهای آن را اعالم کرد.
فرماندهی عملیات مش��ترک عراق اعالم کرد که بازداشت
نیروهای گردانهای حزباهلل عراق بنا به دستورات قضایی
صادره از دستگاه قضایی کش��ور صورت گرفت.فرماندهی
عملیات مشترک عراق هم چنین مدعی شد آنچه که شب
گذش��ته رخ داده ،باعث خدش��ه دار شدن وجهه نیروهای
حش��د شعبی نش��ده اس��ت بلکه این حمله علیه مقرهای
افراد مسلح که مدعی عضویت در حشد شعبی بودند انجام
شده اس��ت.این نهاد عراقی خاطرنشان کرد که هیچکدام
از افراد بازداش��ت شده تا کنون آزاد نشدهاند و این مسأله
به تصمیم سیستم قضایی کشور بستگی دارد.پیش از این
اخباری در خصوص آزاد ش��دن افراد بازداش��ت شده طی
شب گذشته منتشر شده بود.
در همی��ن حال نوری المالکی» رئیس ائتالف دولت قانون
عراق ،با انتشار یک پست توئیتری به تحوالت بامداد امروز
عراق واکنش نش��ان داد.المالکی در این پس��ت توئیتری
نوشت :حشد ش��عبی فرمانده پیروزی و نامی برای قدرت
ملت و کشور به شمار می رود.وی در ادامه نوشت :ما باید
به این نیروها احترام گذاشته و جایگاه آن را حفظ کنیم.

وی ب��ا اش��اره به رس��یدن پوی��ش «تولید،
تداوم امید» به ایس��تگاه سوم با بهرهبرداری
از طرحه��ای ب��زرگ صنعت��ی و معدن��ی در
روز گذش��ته ،تصری��ح کرد :در ح��ال حاضر،
سراس��ر نقاط کش��ور همانند ی��ک کارخانه
بزرگ س��ازندگی اس��ت و در جای جای آن،
فعالیتهای توس��عهای در حال انجام اس��ت،
این در شرایطی است که پویش تولید ،تداوم
امید به منظور بهرهبرداری از  ۲۰۰طرح بزرگ
صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری  ۱۷۰هزار
میلیارد تومانی و اشتغالزایی  ۴۱هزار نفری به
صورت مستقیم ،موید این موضوع است.
مدرس خیابانی با اش��اره به بازدیدهای صورت

صفحه 2

گرفته از واحدهای تولیدی مختلف اعالم کرد:
تولید در واحدهای صنعتی ،به صورت افزایشی
در حال انجام است و بیشتر واحدهای تولیدی،
طرحهای توسعه خود را نیز افتتاح کردهاند که
این برای کش��ور یک افتخار اس��ت .سرپرست
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ادامه داد :این
موضوع نشان میدهد علیرغم اینکه کشور تحت
خصمانهترین تحریمهای ظالمانه قرار گرفته ،اما
ذرهای از مسیر تولید ،توسعه و پیشرفت خارج
نش��ده که این افتخار بزرگی است .وی اضافه
کرد :باید نقدینگی و س��رمایههای س��رگردان
کشور به سمت امور مولد خارج از واسطهگری
هدایت شود .وزارت صمت

کمکه��ای ایران به مردم کش��ورهای مصیبت زدهای که
میدانند مصیبت از کجا بر سرش��ان آوار شده ،هیچگاه از
یاد افکار عمومی عراق ،سوریه و افغانستان نخواهد رفت.
اما آمریکا برای آنش��مار قربانیانها چه ارمغان آورده است؟
آیا با وجود همه فتنههایی که در کشورهای خود دیده اند
و این فتنهها از سوی آمریکا به جان مردم عراق ،سوریه و
افغانس��تان افتاده است ،میتوانند به سوی آمریکا گرایش
پیدا کنند؟
مردم یمن بیش از  ۵س��ال اس��ت بدون هیچ گناهی زیر
حمالت وحش��یانه س��عودی و ائتالفی که ب��ه راه انداخته
است ،مقاومت میکنند.
ایران زمانی که مردم یمن دست به انقالب زدند ،بر خالف
ادعاهای نخ نما ش��ده برخی کشورهای عربی و غربی هیچ
نقشی در این ماجرا نداشت و تنها نکتهای که وجود دارد،
تاثیرپذیری مردم یمن از انقالب اسالمی است.
اکنون یمنیها رس��الت تاریخی و اس�لامی خود را دنبال
میکنن��د و این مقاومت گرچه باعث ش��هادت مردم این
کشور و ویرانیهای زیادی شده است ،اما دشمن را از این
مقاومت جانانه و ش��هادت طلبانه حیرت زده کرده است؛
دشمنی که تصور میکرد چند روز طول نخواهد کشید که
مردم یمن به زانو در خواهند آمد.
آمریکا زمانی خود با «مک دونالد» و «کی اف سی» ،اتحاد
جماهیر ش��وروی و بلوک ش��رق را تس��خیر کرد و اکنون
این ایران اس��ت که با ایدئولوژی خود بر خالف رفتارهای
خصمانه آمریکا علیه دیگر ملتها ،در اندازه توان و ظرفیت
خود ،به مردم کشورهایی که تحت ظلم آمریکا قرار دارند
کمک میکند.
به تازگ��ی نیز یک کش��تی ایرانی حامل م��واد غذایی به
ونزوئال رس��ید؛ این اقدام انس��ان دوس��تانه ،هزاران بار از
تاس��یس شعبه مک دونالد در مس��کو و شاید کاراکاس با
ارزشتر و تأثیر گذارتر است .میزان

جلسات علنی مجلس هفته جاری تعطیل است
س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی از سرکش��ی نمایندگان به حوزههای
انتخابیه در هفته جاری خبر داد.
محمد حس��ین فرهنگی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به دستور
کار مجلس در این هفته گفت :براساس برنامهریزیهای انجام شده ،مجلس در هفته جاری
جلسه علنی ندارد .وی افزود :طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،پس از هر سه
هفته برگزاری جلسات علنی و کمیسیونها ،میبایست نمایندگان یک هفته برای سرکشی
به حوزههای انتخابیه بروند و جلسات علنی و کمیسیونها نیز تشکیل نمیشود.
عض��و هیئترئیس��ه مجلس تصریح کرد :طی هفتههای اخیر و پس از تش��کیل مجلس
یازدهم ،به دلیل اینکه کمیسیونهای تخصصی تشکیل نشده بود ،به طور استثنا ،مجلس
 4هفته جلسه علنی داشت .فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد :اولین جلسه علنی مجلس،
پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه در روز یکشنبه( 15تیر) برگزار میشود
که قرار ش��ده کمیس��یونهای تخصصی نیز اولویتها را جمعبندی کرده و گزارش��ی به
هیئترئیسه مجلس ارائه دهند تا جلسات علنی براساس آن تشکیل شود .تسنیم

