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اخبار
درگیری با جریان مقاومت نتیجهای جز
زوال صهیونیستها ندارد

رئیس س��تاد انتفاضه و قدس گفت :درافتادن
با جریان مقاومت و س��پاه که امت اس�لامی
را علیه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم
مسلمان بسیج کرده است ،نتیجهای جز زوال
این رژیم جعلی در پی ندارد .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه
و قدس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
در نشس��ت اعضای این س��تاد ک��ه در محل
شورای هماهنگی تبلیغات برگزار شد ،ضمن
قدردان��ی از همت و تالشه��ای ارزنده آنان
برای فراهمس��ازی شرایط و بسترهای حضور
ش��کوهمند و تاریخی ملت در راهپیمایی روز
جهانی قدس س��ال  ۱۴۰۱با تشریح وضعیت
اخیر سرزمینهای اشغالی گفت :همه شواهد
نشان میدهد که فضا در سرزمینهای اشغالی
ملتهبتر از همیشه است و تمام کسانی که در
اقصی نقاط جهان ،وقایع مربوط به فلسطین را
رصد میکنند ،به ای��ن نکته اذعان دارند .وی
با اش��اره به تشدید و گس��ترش مبارزه مردم
فلسطین در سالهای اخیر عنوان کرد :امروز
مبارزه مردمی در فلسطین ،تنها محدود به غزه
نیست؛ بلکه در ماههای اخیر ،یک همهگیری
در کل س��رزمینهای اش��غالی برای مبارزه با
رژیم جعلی صهیونیستی شکل گرفت و سایر
نقاط از جمله کرانه باختری و دیگر نقاطی که
تاکنون به راههای دیگری جز مقابله مسلحانه
خوش بین بودن��د ،تنها راه رهای��ی را مبارزه
میدانند.
قوه قضائیه در تحقق عدالت نقش تعیین
کنندهای دارد

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه
 ۳میلیون مس��کن احتکارش��ده در کشور
وج��ود دارد ،گفت :معضل امروز مس��کن
به دلیل نس��اختنها و کمکاریهایی است
که  9سال گذشته کشور با آن درگیر بوده
است .علی خضریان در گفتوگو با «عصر
ایرانیان» درباره طرح کنترل و ساماندهی
اجاره بها اظهار داشت :یکی از موضوعاتی
که در ش��هرهای ب��زرگ خصوص ًا به ویژه
در کالنش��هر تهران به مس��ئله و مشکل
مردم تبدیل ش��ده و الزم است مجلس و
نمایندگان نسبت به آن اقدام کنند موضوع

کنترل اجاره بهای مسکن است .وی افزود:
این موضوع یکی از موضوعاتی اس��ت که
اگر امروز برای ما به معضل تبدیل ش��ده
به دلیل نس��اختنها و کمکاریهایی است
که  9س��ال گذشته کشور ما در حوزه انبوه
سازی مسکن در وزارت راه و شهرسازی با
آن درگیر بوده اس��ت .نماینده مردم تهران
در مجلس با اشاره به کمکاریهای دولت
قبل در حوزه مسکن تصریح کرد :هنگامی
که از سویی وزیر دولت گذشته مسکن مهر
را مزخ��رف میداند و هی��چ طرحی را هم
جایگزین آن میکند و از سویی دیگر کشور

در حوزه عرضه دچار اختالل میشود ،امروز
حتم ًا در حوزه تقاضا شاهد چنین وضعیتی
هستیم .یکی از نکاتی که حتم ًا باید در کنار
این طرح در مجلس باید به آن توجه شود
عمل به وعدههای دولت توسط وزارت راه
و شهرسازی است ،موضوعی که همچنان
با گذشت یک س��ال از آن شاهد نیستیم.
وی ادام��ه داد :حتم�� ًا الزم اس��ت آق��ای
قاسمی در کمیس��یون تخصصی مجلس
کمیس��یون عمران گ��زارش دقیقی از این
حوزه ارائه کند ،اما م��ورد دومی نیز وجود
دارد ک��ه در این طرح ت�لاش داریم از آن

اس��تفاده کنی��م آن هم س��امانه امالک و
اسکان اس��ت .موضوعی که در کنار عدم
س��اخت و س��از اهمیت دارد این است که
مس��کن ساخته شده تبدیل به یک کاالی
سرمایهای نش��ود .بلکه زمینه مصرف آن
فراهم ش��ود .خضریان تاکید کرد :وقتی با
حدود  ۳میلیون مسکن احتکارشده روبهرو
هستیم یعنی دولت توانایی به میدان آوردن
ظرفیت ساخته شده گذشته را هم ندارد که
باید پیگیری ش��ود .وی ادام��ه داد :با یک
ظرفیت باالیی در حوزه مش��اورین امالک
در کشور مواجهیم که گران کننده مسکن و

تجزیه در آمریکا باز به صدا درآمد؛

ساز

تگزاس به دنبال همهپرسی جدایی از ایاالت متحده

ح��زب جمهوریخ��واه ایالت تگ��زاس با
آمادهسازی یک سند خواهان برگزاری یک
همهپرس��ی به منظور جدا شدن این ایالت
از دولت فدرال ایاالت متحده ش��ده است.
وبگاه اقتصادی «بیزنس اینسایدر» گزارش
ک��رد که حزب جمهوریخ��واه تگزاس در
ت�لاش برای برگ��زاری همهپرس��ی برای
تصمیمگی��ری در خص��وص جدایی ایالت
تگ��زاس از دول��ت فدرال ای��االت متحده
آمریکا هس��تند .طبق ای��ن گزارش ،حزب
جمهوریخ��واه در جدیدترین س��ند طرح
خود احتم��ال جدایی از ای��االت متحده را
مطرح کرده اس��ت .در س��ند ف��وق ،حزب
جمهوریخ��واه ایال��ت تگزاس خواس��تار
برگزاری همهپرسی درباره جدایی تگزاس
در  2023ش��دند .بر اس��اس این گزارش،
برگزاری همهپرس��ی تعیین خواهد کرد که
آیا تگزاس باید «وضعیت خود را به عنوان
یک کش��ور مس��تقل دوباره تایی��د کند».
بیزنس اینسایدر ادامه داد ،حزب جمهوری
خواه ایالتی قصد خود را برای اعمال فشار
برای پیش��برد چنین همهپرسی در سندی
از کمیت��ه پلتفرمه��ا و قطعنامهه��ای خود
بیان ک��رد و در آن خواس��ت خود را مبنی
بر برگزاری رأیگیری در مورد این موضوع
مشخص کرد .بر اساس این گزارش ،سند
فوق که شامل بخشی درباره استقالل ایالت
تگزاس است ،خواستار برگزاری رأیگیری

اس��ت و ایده حزب جمهوریخواه تگزاس
را تش��ریح میدهد مبنی ب��ر اینکه دولت
فدرال به حق این ایالت برای خودمختاری
«خدش��ه وارد کرده است» .طبق این سند،
ح��زب جمهوری خ��واه تگزاس پیش��نهاد
کرده اس��ت که هر «قانونی که از س��وی
فدرال اجباری ش��ده و حق��وق متمم دهم
تگ��زاس را نقض م��ی کند ،بای��د نادیده
گرفته ش��ود ،مخالفت ش��ود ،رد شود و لغو
ش��ود» .در متن این سند نوشته شده است:

«تگزاس ،ح��ق جدایی از ایاالت متحده را
ب��رای خود حفظ میکند و مجلس تگزاس
باید برای تصویب یک همهپرس��ی مطابق
با این هدف فراخوانده ش��ود .بر اساس این
گزارش ،در این سند ،حزب جمهوریخواه
تگ��زاس همچنین از قانونگ��ذاران ایالتی
خواس��ته ش��ده اس��ت تا به مردم تگزاس
اجازه رأیگی��ری بدهند ت��ا «تعیین کنند
ک��ه آیا ایال��ت تگزاس بای��د وضعیت خود
را ب��ه عنوان یک کش��ور مس��تقل مجدداً

حفظ کن��د یا خیر» .بر اس��اس پیش��نهاد
ح��زب جمهوریخواه ایال��ت تگزاس ،این
همهپرس��ی در س��ال  2023برگزار خواهد
ش��د .حزب جمهوریخ��واه تگزاس عالوه
بر درخواس��ت برای جدای��ی ،همچنین از
قانونگ��ذاران ایالتی خواس��ت تا به ادعای
تقلب در انتخابات ریاستجمهوری 2020
ایاالت متحده رسیدگی کنند .در سند پلت
فورم ح��زب جمهوریخواه تگ��زاس آمده
اس��ت« :ما خواستار تصویب یک اصالحیه

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان ،عدال��ت را یکی از
آرمانهای مهم انقالب اسالمی دانست که قوه
قضائیه در تحقق آن نقش تعیین کنندهای دارد.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
شورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی دبیر
ش��ورای نگهبان در جلسه این ش��ورا با اشاره
به آغاز هفته قوه قضائیه به تبیین برخی ابعاد
شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت :برای
گرامیداشت مقام واالی قضا و تکریم از مقام
شهید مظلوم ،آیتاهلل دکتر سیدمحمد حسینی
بهش��تی (ره) ،اولین مس��ئول دستگاه قضائی
جمهوری اس�لامی ایران ،از روز اول تیرماه تا
روز هفتم تیرماه که سالروز شهادت آن بزرگوار
است هفته قوه قضائیه نامیده شده است .وی
با بیان اینکه شهید بهشتی انسانی متین ،مقید،
صبور و ب��ا اخالق بود ،اظهار داش��ت :از اول
آشنایی با ایشان که به قبل از انقالب برمیگردد
جز خوبی و اخالص در رفتار و کردار این شهید
مظلوم سراغ ندارم .دبیر شورای نگهبان ادامه
داد :از همان زمان آش��نایی با ش��هید بهشتی
شیفته ایشان شدم و ارادت کامل داشته و دارم
و هنوز پس از گذش��ت سالها ،مصیبت این
ش��هید عزیز قلبم را میسوزاند .آیتاهلل جنتی
با اشاره به اینکه انشاءاهلل خداوند امثال شهید
بهشتی را بیشتر به ما عطا کند ،تصریح کرد:
خداوند شهید بهش��تی را با اجداد طاهرینش
محشور و توفیق ادامه راه این شهید عزیز که
راه ائمه اطهار و امیرالمومنین علی (ع) است را
به همه ما عنایت فرماید.

دیپلماسی فعال جواب داد؛

ایران خودرو و سایپا  ۵۵هزار میلیارد
تومان زیان انباشته دارند

آغاز دوران طالیی ایران در اوراسیا

دفتر مطالع��ات اقتصادی مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به آسیب
شناسی وضعیت مالی شرکتهای ایران خودرو
و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصالحی پرداخت.
دفتر مطالع��ات اقتصادی مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به آسیب
شناسی وضعیت مالی شرکتهای ایران خودرو
و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصالحی پرداخت.
در ای��ن گزارش بیان ش��ده :صنعت خودرو در
کش��ور ما با چالشها و معضالت متعددی در
دورههای مختلف مواجه بوده است .بهره وری
پایین ،تنوع و کیفیت پایین محصوالت ،عدم
رضایتمندی مشتریان ،ساختارهای مالکیتی و
مدیریتی معیوب ،عدم تفاهم و درک مشترک
تصمی��م گی��ران و ذی نفعان اصلی ب��ازار و
صنعت خ��ودرو از معضالت و چالشهای این
صنعت ،اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخالت
غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در
اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی
بروز چالشهای اصلی بنگاههای خودروس��از
و این صنعت اس��ت .در ای��ن گزارش تصریح
ش��ده :در این میان ،یکی از نتایج چالشهای
مزبور ،وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ
خودروس��ازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که
خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت
نشان داده است.

اجاره بها در کشور هستند ،به این دلیل که
س��ود آنها در افزایش قیمت در این حوزه
قرار داده شده است ،بنابراین ما در این طرح
به دنبال این هس��تیم ک��ه این دو را مجزا
کرده ،به طوری که ب��ه تعداد قراردادهای
نوشته شده به آنها سود تعلق گیرد ،یعنی
مشاورین امالک تنها در ماه به دنبال انعقاد
دو قرارداد نباشند ،بلکه تعداد باالی قرارداد
آنها را به سود برساند ،ضمن اینکه تحرک
آنه��ا را نیز افزای��ش دهد و تالش کند با
قیمت پایین عرضه و تقاضا را بهم متصل
کند.

قانون اساس��ی هستیم که به دادستان کل
تگ��زاس مج��وز همزمان پیگی��ری تقلب
انتخاباتی به همراه دادستانهای منطقه را
میدهد» .بنا بر گزارش بیزنس اینس��ایدر،
در حال��ی که حزب جمهوری خواه تگزاس
مشخص نکرده اس��ت که دقیق ًا چه زمانی
ممکن است چنین رأیگیری برگزار شود اما
این اولین بار نیست که ایده جدایی مطرح
میش��ود .در ماه نوامبر« ،تد کروز» سناتور
تگ��زاس گفت که اگ��ر وضعیت در ایاالت
متح��ده «ناامیدکننده» ش��ود ،ای��ن ایالت
ممکن اس��ت جدا ش��ود .کروز گفت« :ما
هنوز به آن جا نرسیدهایم و اگر به نقطهای
برس��د که ناامیدکننده باش��د ،فکر میکنم
ناسا را میگیریم ،ارتش را میگیریم ،نفت
را میگیری��م ».بیزنس اینس��ایدر در پایان
گزارش خود نوش��ت ،علیرغم تالشهای
حزب جمهوریخواه برای جدا کرد تگزاس
از ای��االت متح��ده ،طبق قانون اساس��ی،
تگزاس قادر به خ��روج یکجانبه از ایاالت
متحده نیس��ت .پی��ش از این نی��ز ،پایگاه
تحلیلی «نش��نال اینترس��ت» در گزارشی
با عنوان آیا آمری��کا یکپارچه باقی خواهد
ماند ،نوشت« :گاهی اوقات کشورها کنترل
بخ��ش بزرگی از س��رزمینهای خود را از
دس��ت میدهند .این موض��وع میتواند به
دلیل تهاجم خارجی باش��د که معموال پس
از کشمکشهای داخلی روی میدهد».

سخنگوی جنبش نجبا:

عوامل خائن در اطالعات عراق در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند

سخنگوی جنبش «النجباء» در عراق ضمن
تکذیب ادعای نف��وذ آمریکا در میان افراد
نزدیک به ش��هیدان س��لیمانی و ابومهدی
المهندس ،تصریح کرد که عواملی خائن در
سازمان اطالعات عراق در این ترور دست
داشتند« .نصر الشمری» سخنگوی جنبش
مقاومت اس�لامی «النجب��اء» در عراق در
گفتوگ��و با ش��بکه «االتج��اه» ادعاهای
مطرح ش��ده درباره نف��وذ آمریکاییها در
می��ان اف��راد نزدیک به ش��هیدان س��ردار
قاس��م س��لیمانی و ابومهدی المهندس با
ه��دف اج��رای عملیات ت��رور را «دروغی
مبالغهآمیز» خواند و در عین حال ،خواستار
محاکمه عناصر خائن در سازمان اطالعات
عراق ش��د که با آمریکاییه��ا در عملیات

ت��رور فرمانده��ان نصر هم��کاری کردند.
بنابر مصاحبهای که ش��امگاه سهش��نبه در
در وبسایت رسمی جنبش النجباء منتشر
ش��ده ،س��خنگوی این جنبش در مصاحبه
یادش��ده به اظهارات اخیر «مایک پامپئو»
وزیر امور خارجه سابق آمریکا در گفتوگو
با شبکه س��عودی «العربیه» واکنش نشان
داد و گف��ت« :پیش از ه��ر چیز باید تأکید
کرد که س��ردار سلیمانی در سفری رسمی
و اعالمش��ده وارد عراق شد؛ پس هر گونه
ادعا درب��اره نف��وذ آمریکا در می��ان افراد
نزدیک به این دو فرمانده ش��هید با هدف
انجام ترور و همچنی��ن نفوذ به تلفنهای
هم��راه آنها دروغ��ی مبالغهآمیز اس��ت.
روشن است که دولت عراق ،فرودگاه بغداد

کارشناس مس��ائل چین و اوراس��یا گفت :دیپلماسی
فعال و راهبرد اولویت همس��ایگی دولت س��یزدهم،
این نوی��د را میدهد که ما دوباره ب��ه دوران طالیی
روابط با کش��ورهای آسیای مرکزی و قفقاز برگردیم.
مهدی خورس��ند در گفتوگو ب��ا «عصر ایرانیان» در
ارزیابی خود از سفر رییس جمهور قزاقستان به تهران
گفت :ما در روابط خودمان با کشورهای حوزه اوراسیا
و ب ه خصوص کش��ورهای آسیای مرکزی در دو دهه
گذش��ته با غفلت روبرو بودهایمطوری که بسیاری از
فرصتها و همکاریهایی که با این کشورها داشتیم
را از دست دادهایم اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم
شرایط تغییر کرده است و سعی داریم حجم مبادالت
با کش��ورهای اوراس��یا را افزایش بدهیم .کارشناس
مس��ائل چین و اوراسیا افزود :به عنوان مثال ۱۵-۱۰
سال گذش��ته ،بیش از  ۲۰۰شرکت بخش خصوصی
ایران در تاجیکستان فعالیت میکردند ما با بسیاری از
کشورهای حوزه اوراسیا و آسیای مرکزی قرابتهای
فرهنگ��ی فراوانی به لحاظ تمدن��ی مذهبی ،قومی و
ن��ژادی داریم و مردم قزاق در بخشهایی از ش��مال
ایران زندگی میکنند و زمینه همکاری فراهم اس��ت.
خورس��ند بیان کرد :به دلیل فاصله گرفتن دس��تگاه
دیپلماسی از دیپلماس��ی اقتصادی در دوران گذشته،
متاس��فانه فضای همکاری تحت تاثیر س��وءتفاهمها
و سوءظنها نس��بت به همدیگر قرار گرفت تا جایی
که موجب ش��د حجم تجارت ما با این کش��ورها هر

و دفتر نخس��توزیر در جریان س��فر حاج
قاسم بودهاند و این اطالعات از طریق این
مجاری درز کرده است ».نصر الشمری در
ادام��ه از نقض حاکمیت ع��راق در جریان
عملیات ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی
المهندس ابراز تأس��ف کرد و افزود که این
مسئله جدیدی نیست .همانطور که مالحظه
میشود یک کشور بیگانه (اشاره به ترکیه)
بخشی از خاک عراق را اشغال کرده و خاک
آن را بمباران میکند؛ اما دولت عراق تنها
نظارهگر این کارشکنیهاس��ت .الشمری با
اش��اره به مصاحبه اخیر وزی��ر امور خارجه
س��ابق آمریکا بیان کرد ک��ه این جزئیات
تنها بخش��ی از گزارش مفصلی اس��ت که
برخی از رس��انههای آمریکایی پیش��تر آن

س��ال کاهش پیدا کند .وی عنوان کرد :همانطور که
در نشست خبری رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور
قزاقس��تان هم اعالم شد حجم روابط ما در دورههای
قبلی به ش��دت کاهش پیدا کرده بود و اما اکنون و با
روی کار آمدن دولت سیزدهم قصد داریم که حداقل
به  ۳میلیارد دالر از سطح روابط برسیم .این کارشناس
مسائل اوراسیا تصریح کرد :زمانی که دولت سیزدهم
روی کار آمد ،آیتاهلل رئیس��ی برای برنامههای حوزه
سیاس��ت خارجی ،سیاست اولویت همس��ایگی را در
پی��ش گرفتن��د و از همان زمان برای هم��ه افراد در
حوزههای دیپلماس��ی اقتصادی بارقه امیدی را ایجاد
کرد که ما نتایج این دیدگاه درست را اکنون مشاهده
میکنیم.

افزایش حجم تجارت و مثبت شدن تراز تجاری با

کش�ورهایاوراس�یادردولتس�یزدهم

خورس��ند افزود :افزایش این می��زان حجم تجارت،
مثبت ش��دن تراز تجاری بعد از سالها و فعال شدن
کریدورهای ترانزیتی در کش��ور ظرفیتهای مغفول
مان��دهای بود که دولت س��یزدهم بهدرس��تی و با در
اولوی��ت ق��رار دادن راهبرد اول همس��ایگان تالش
میکند این ظرفیتها را به فعالیت و عینیت برس��اند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :از دیگ��ر اتفاق��ات در دولت
س��یزدهم ،س��فرهای پی در پی مقامات بهخصوص
س��فر هیاتهای منطقهای به کش��ور است که البته
این س��فرها در پاسخ به حس��ن نیتی است که دولت

را منتش��ر ک��رده بودند؛ گزارش��ی که در
آنها آمده بود یگان��ی از نیروهای آمریکا
از س��فارت آمریکا حرک��ت کرد و با کمک
عناصری در سازمان اطالعات و شماری از
عناص��ر امنیتی ُکرد تحرکاتی را انجام داد.
او ادامه داد حتی پ��س از هدف قرار دادن
خودروی حامل ش��هیدان ح��اج ابومهدی
المهندس و حاج قاسم سلیمانی با موشک
اول ،خودرو همچنان حرکت میکرد .یک
گ��روه تکتیرانداز آن را ه��دف قرار داد و
پس از آنکه متوقف ش��د با موش��ک دوم
ب��ه آن حمل��ه کردند .س��خنگوی جنبش
النجباء در بخش��ی دیگری از اظهاراتش از
سرقت برخی مدارک و لوازم همراه سردار
س��لیمانی و ابومهدی المهندس بهدس��ت

س��یزدهم از خود نش��ان میدهد .کارشناس مسائل
چین و اوراس��یا بیان کرد :رییس جمهور قزاقس��تان
در س��فر به ته��ران جملهای را بی��ان کردند و گفتند
توسعه روابط و این سفر و امیدواری به گشایشها در
آینده در روابط ایران و قزاقستان مدیون تفکر آیتاهلل
رئیس��ی و اتاق فکر این دولت است .این تصمیم که
روابط با همس��ایگان در اولویت قرار بگیرد و در آغاز
بهکار دولت س��یزدهم این اتفاق رخ داد ،نشاندهنده
این است که مسیر ،مسیر درستی بوده است تا بتوانیم
ظرفیتهای بیش��تری را به منص��ه ظهور بگذاریم و
از این فرصت اس��تفاده کنیم .خورس��ند عنوان کرد:
یکی از این فرصتها ،اس��تفاده ظرفیتهای کش��ور
قزاقستان است چراکه س��طح روابط ما با این کشور
بس��یار کاهش پیدا کرده ب��ود .قزاقها در حوزههای
مختل��ف همچون انرژی و س��نگهای قیمتی مانند
طال ،معادن ارزش��مندی دارند ک��ه جزو تواناییهای
آنها محسوب میشود .جمهوری اسالمی ایران نیز در
حوزههای فنی-مهندسی و حوزههای تکنولوژیکی و
در زمینهه��ا تکنولوژیه��ای هایتک ،ش��رکتهای
دانشبنیان و شرکتهای استارتاپی در لبه تکنولوژی
قرار دارد .وی ادام��ه داد :بنده با برخی از هیاتهای
قزاقس��تانی که به ایران آمده بودند دیدار داشتم آنها
به ش��دت به دنبال این بودند که شرکتهای ایرانی
در قزاقس��تان حضور پیدا کرده و در آنجا کار کنند و
عن��وان میکردند که حتی برای ای��ن موضوع طرح

عام�لان ت��رور و مزدوران آنه��ا خبر داد
و تأکی��د کرد« :نقض حاکمی��ت به جایی
رسیده اس��ت که داخل فرودگاه که نشان
حاکمی��ت ملی عراق اس��ت ،یک کش��ور
بیگانه ضمن ترور یک ش��خصیت رسمی
عراقی ،مهمان رس��می دول��ت ما را نیز به
ش��هادت میرس��اند ».الش��مری در پایان
تصریح کرد« :جنایت فرودگاه بغداد علنا و
با کمک یک س��رویس امنیتی عراقی اجرا
ش��د؛ اما من نمیخواهم سازمان اطالعات
ع��راق را به کلی مس��ئول ای��ن امر بدانم.
شکی نیس��ت که افرادی در این سرویس
وجود دارند که به علت مشارکتشان در این
جنایت مرتکب خیانت بزرگ ش��دند و باید
طبق قوانین عراق محاکمه شوند».

اقتصادی نوش��تهاند و آماده هستند که این طرحها را
به ما منتقل کنند .کارش��ناس مسائل چین و اوراسیا
تصریح کرد :این تغییر راهبرد و تغییر سیاستی که در
حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم اتفاق افتاده این
نوی��د را میدهد که ما دوباره به دوران طالیی روابط
با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برگردیم چراکه
ظرفیتهای بس��یار مناس��بی وجود دارد که بتوانیم
خدماتی که در کش��ور دارای مزیت نسبی است را به
همسایگانمان بفروشیم.
اهمیت کریدور زمینی قزاقس�تان-ایران-ترکیه


خورس��ند اظهار ک��رد :از طرف دیگ��ر کریدور زمینی
قزاقستان -ایران -ترکیه به سمت اروپا با سفر رییس
جمهور قزاقس��تان به ایران فعال شد .اهمیت موضوع
ترانزیت به این دلیل اس��ت که امروزه در کشورهای
دنی��ا ،دو صنعت «توریس��م و ترانزی��ت» موتور مولد
اقتصاد کش��ورهای دنیا هس��تند و اقتصاد کشورها را
ب��ه حرکت درآورده اس��ت .وی اضافه کرد :امروزه در
بس��یاری از کش��ورهای دنیا به دلیل ت��ورم ،تولید به
صرفه نیس��ت .اگر کش��ور چین که نیروی کار ارزان
دارد را کنار بگذاریم ما و سایر کشورها به دلیل تورمی
ک��ه در دنیا وج��ود دارد در زمینه تولید دچار مش��کل
هستیم .اما ما دارای ژئوپلتیک بسیار ارزشمند هستیم
که میتواند این کشورهای محصور در خشکی آسیای
مرکزی و قفقاز مانند روسیه و قزاقستان یا کشورهای
دیگر را به مناطق مختلف دنیا ارتباط بدهیم.

پاسخ مسکو به اقدامات لیتوانی تنها
دیپلماتیک نخواهد بود

س��خنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم کرد
که پاسخ این کشور به اقدامات لیتوانی تنها
به ص��ورت دیپلماتیک نب��وده؛ بلکه عملی
خواه��د بود .به گزارش خبرگ��زاری رویترز،
«ماری��ا زاخ��ارووا» س��خنگوی وزارت امور
خارجه روس��یه چهارشنبه در سخنانی اعالم
کرد که پاسخ این کشور به اقدامات لیتوانی
تنها به صورت دیپلماتی��ک نخواهد بود .بر
اساس اعالم این رس��انه ،سخنگوی وزارت
امور خارجه روس��یه در این خصوص گفت:
یکی از سواالت اصلی این است که آیا پاسخ
ما صرف�� ًا دیپلماتیک خواهد بود؟ جواب این
است :خیر .پاسخ مسکو بهصورت دیپلماتیک
نیست؛ بلکه عملی خواهد بود .بهانه لیتوانی
برای انج��ام این اق��دام خصمان��ه ،پیروی
از تحریم های اعالم ش��ده علیه روس��یه از
سوی اتحادیه اروپا ادعا شده است .در همین
ارتباط« ،س��رگئی ریابکوف» مع��اون وزیر
خارجه روس��یه ساعاتی پیش اعالم کرد که
نیروهای با نف��وذ در غرب هر اقدامی انجام
می دهند تا تش��دید بیش��تر تنش در روابط
با روس��یه را تحریک کنند و این (مس��ئله)
هشداردهنده است.
گام اول انحالل پارلمان رژیم
صهیونیستی برداشته شد

نمایندگان صهیونیست با طرح اولیه انحالل
پارلم��ان این رژیم به عنوان اولین گام برای
برگ��زاری انتخاب��ات زودهن��گام در اراضی
اش��غالی موافقت کردند .شبکه عبری «کان
خب��ر داد ک��ه نماین��دگان صهیونیس��ت به
ط��رح اولیه انحالل پارلم��ان این رژیم رأی
مثبت دادهاند .خبرنگار شبکه «الجزیره» در
اراضی اش��غالی خبر داد که کنست (پارلمان
رژیم صهیونیس��تی) ب��ا  ۱۱۰رأی موافق به
عن��وان اولین گام برای برگ��زاری پنجمین
انتخابات در اراضی اشغالی در سه سال و نیم
گذشته منحل شده است .روزنامه «یدیعوت
آحارانوت» گزارش داد که این مصوبه اکنون
به کمیته قانون اساس��ی پارلمان ارجاع داده
میشود تا مسیر برای رأیگیری دوم و سوم
درباره انحالل پارلمان هموار شود .این رسانه
عبری همچنین خب��ر داد که انتظار میرود
رأیگی��ری دوم و س��وم ط��ی هفته جاری
برگزار ش��ود .این رأیگیری در حالی برگزار
ش��د که روزنامه عبری «هاآرتص» پیش از
این گزارش داده بود «نفتالی بنت» و «یائیر
الپید» توافق کردهاند بر سر انحالل کنست
در هفته آینده رأیگیری کنند و چنانچه این
رأیگیری تصویب ش��ود الپید نخستوزیر
«موقت» بعدی کابینه تلآویو خواهد ش��د.
کنست پس از آن منحل شد که رسانههای
عبری گزارش دادند «نیر اورباخ» عضو حزب
راستگرای افراطی «یامینا» (حزب بنت) در
بیانیهای اعالم کرد« :من به نخس��ت وزیر
اطالع دادهام که بر اس��اس وضعیت فعلی،
دیگر بخشی از ائتالف نیستم».
آمریکا قدرت بازدارندگی را از دست
داده است

وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت ،وضعیت
اوکراین نش��ان میدهد که واشنگتن قدرت
بازدارندگی خود را از دست داده است« .مایک
پامپئو» وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت،
وضعیت اوکراین نشان میدهد که واشنگتن
قدرت بازدارندگی خود را از دس��ت داده است.
پامپئو در مصاحبه با «فاکس نیوز» با اش��اره
به دستگیری دو مزدور آمریکایی در اوکراین
بهدس��ت نیروهای روس گفت« :پس��ر این
غمانگی��ز اس��ت .بهخاطر همین اس��ت که
رهب��ری اهمی��ت دارد» .وزیر ام��ور خارجه
س��ابق آمریکا اف��زود« :میدانی��د ،ما چنین
وضعی وحشتناکی پیدا کردهایم ،اوکراینیها
در وضعیت وحش��تناکی افتادهاند زیرا ایاالت
متحده بازدارندگی خود را از دست داده است».
این مقام سابق آمریکایی گفت« :آمریکا این
ظرفیت را از دس��ت داده که رئیس جمهور و
وزیر امور خارجه [آمریکا] با همتایان روس��ی
گفتوگ��و کرده و هزین��ه کارهایی که برای
آمریکاییها مهم اس��ت و محافظت از منافع
آمری��کا را برای آنها روش��ن کنند» .پامپئو
گفت« :حکم اعدام برای این دو آمریکایی که
سابقه خدمت در ارتش آمریکا را داشتهاند مثال
دیگری از نبود ظرفیت برای انجام این کار از
سوی این دولت است .البته که ما اهرم فشار
داریم و البته که ابزارهایی داریم که میتوانیم
استفاده کنیم» .او که ریاست سازمان جاسوسی
«سیا» را در کارنامه دارد افزود« :معتقد نیستم
که این دولت آماده استفاده از آنها به شکلی
جدی باشد تا بازدارندگی الزم برای ممانعت
از حرف زدن درباره این موضوع را برگردانند،
چه رسد به اینکه این اعدامها را انجام دهند».
روز سهش��نبه اظهارات «دیمیتری پسکوف»
سخنگوی ریاس��تجمهوری روسیه مبنی بر
اینکه جنگجویان آمریکایی بازداشتشده در
جریان جنگ اوکراین ش��امل کنوانسیون ژنو
نمیشوند ،باعث هراس کاخ سفید شد.

