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ترکیهخطاببهقرقاش:حمایتماازاخوانالمسلمینچهربطیبهتودارد؟

مشاور رئیسجمهور ترکیه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر مشاور
در امور خارجه امارات تأکید کرد ،این کشــور حق ندارد شــروط
ســخیفانهای را بر آنکارا تحمیل کند .به گزارش ایســنا ،یاسین
اوکتای ،مشــاور رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه در
واکنش به اظهارات انور قرقاش ،وزیر مشاور در امور خارجه امارات
درباره روابط میان دو کشــور در مقالهای برای روزنامه ینیشفق
گفت :امارات همــواره علیه ترکیه بوده اســت؛ از تالشها برای
کودتا و حمایت مالی از فعالیتهای تروریســتی در ترکیه گرفته

تا به راه انداختن کودتا و عملیاتها در کشــورهایی
که روابط خوبی با ما دارنــد .امارات همواره اقدامات
روتینی را علیه ما انجام داده است و اکنون انور قرقاش
آمده تا ازسرگیری روابط کشورش با ترکیه را به توقف
حمایت از اخوان المسلمین مشروط کند .وی گفت:
امارات در طول سالهای اخیر جرأت نکرده چیزی از ترکیه بخواهد
و باید به خاطر جنایتهایی که انجام داده در مقابل ترکیه و تمام
بشریت حســاب پس بدهد .مطرح کردن این شرط سخیفانه در

سیاسی
زمانی که باید به خاطر جنایتهایش در یمن ،مصر،
لیبی ،سومالی و ترکیه مجازات شود ،چه معنی دارد.
اوکتای تأکید کرد :شرط امارات بسیار سخیفانه است
به این دلیل که ترکیه هیچ گونه روش سیاسی درباره
حمایت از اخوان المسلمین ندارد .قرقاش منظورش
آن چیزی نیســت کــه در اظهاراتش میگوید .حتــی اگر ما از
اخوانالمسلمین حمایت کنیم چه ربطی به تو دارد؟ هر موضعی
که ما اتخاذ میکنیم در راستای حق حاکمیتیمان است.

یک کارشناس درواکنش به اظهارات رئیس جمهور به آفتاب یزد گفت :اگر همه شرایط خوب پیش برود

5سال طول میکشد دالر  15هزار تومان شود

آفتاب یزد ـ گروه سیاســی :یک کارشــناس بــازار ارز ضمن
«غیردستوری» دانستن «مکانیسم تعیین نرخ ارز» به آفتاب یزد گفت:
«اگر همه ی پارامترهای تأثیرگذار و تعیینکننده در نرخ ارز روی دور
مثبت حرکت کند در خوشبینانهترین حالت  5سال طول خواهد کشید
تا نرخ دالر به  15هزارتومان در حالت تثبیت شده برسد».
سید کمال سید علی ،مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران
معتقد اســت«:ما وقتی میتوانیم از دالر  15هزارتومانی حرف بزنیم
که داراییهای ارزی بلوکه شــده ی ما در خارج از کشــور آزاد شود،
کارخانهها به حدمعقولی از تولید برسند ،اشتغال روند مثبتی به خود
گرفته باشد ،تولیدکننده از نظر تهیه مواد اولیه به یک ثبات و آرامش
برسد و در ضمن روزی  2تا  3میلیون بشکه در روز بتوانیم نفت صادر
کنیم و پول آن نیز طبق روال عادی وارد خزانه شود».
> اگر دالر انبار نکردهایم چگونه وعده ی دالر 15هزارتومانی میدهیم؟!

جســته و گریخته در این جا و آن جا شــنیده میشــد که ممکن
اســت دالر کاهشــی  10هزار تومانی داشته باشد .از این شنیدهها و
جســتهگریختهها نیز اگر بگذریم قاضیزاده هاشــمی نایب رئیس
مجلس مدعی شــده بــود :منابع ارزی را ذخیــره کردهاند تا با روی
کارآمدن بایدن قیمت دالر را برای چند ماه تا  ۱۱هزار تومان کاهش
دهند .باالگرفتن این مباحث در جامعه باالخره سخنگوی دولت را به
حرف آورد که «:بیان برخی از این ســخنان که میگویند دولت ارز
را نگه داشــته تا بایدن کــه رای آورد دالر را ارزان کند کذب محض
است ».جای دیگری از سخنان ربیعی که میگوید«:ظاهرا گوینده از
آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست» را نگه میداریم تا به سخنان
حسن روحانی برسیم که میگوید«:در صورت آزاد شدن منابع ارزی
مسدود شده در خارج از کشور ،قیمت هر دالر آمریکا به  ۱۵تا ۱۶هزار
تومان کاهش یابد».
ربیعی معتقد است« :این موضوع ـ انبار کردن دالر ـ ،اگر اندکی هم
صحت داشــته باشد یک خیانت بزرگ محسوب میشود و بیان این
موضــوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت اســت ».اندکی
بعد از این واکنش حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایران در نشست
هیئت دولت وعده داد که در صورت آزاد شــدن منابع ارزی مسدود
شده در خارج از کشور ،قیمت هر دالر آمریکا به  ۱۵تا  ۱۶هزار تومان
کاهش یابد ».مســئلهای که نشان میدهد دولت تصمیماتی دارد اما
کی و چگونه میخواهد آن را اجرایی کند ،خود محل بحث و بررسی
و تردید است.
همزمان اما بانک مرکزی ایران نرخ رســمی عرضه ارز را  ۳۵۰تومان
کاهــش داد که در پی آن ،بهای فــروش هر دالر آمریکا در مبادالت
بازار آزاد تهران به  ۲۴هــزار و  ۶۰۰تومان تنزل کرد که پایینترین
نرخ از  ۱۵شهریور گذشته به شمار میرود .بدین ترتیب ،روند نزولی
متوســط ماهانه نرخ آزاد فروش دالر در دی ماه و برای ســومین ماه
متوالی همچنان ادامه دارد .به طوری که متوسط ماهانه نرخ دالر در
مقایســه با مهر ماه گذشته حدود  ۱۳درصد کاهش یافته؛ رخدادی
که بنا به گزارش رســانههای ایران زمینهساز کاهش عمومی قیمت
کاالهای مختلف و مسکن شده است.

> تحریم یا بانک مرکزی؟!

آن طور که همگان دانند و بدان اذعان دارند؛ بازار ارز در ایران ،بازاری
پیچیده است .بازاری نیست که بتوان با ذکر یک عامل ،نوسانات آن
را توضیح داد .با وجود این واقعیت ،حســن روحانی بارها و از جمله
در جلســه هیئت دولت در روز چهارشــنبه  ۲۴دی مدعی شده که
هرگاه از داراییهای ایران در یکی از کشورها رفع انسداد شود ،مشکل
بهای ارز«یک شــبه» حل خواهد شــد .منظور حسن روحانی هفت
میلیارد دالر از داراییهای ایران در کره جنوبی است اما از این دست
داراییهای بلوکه شده کم نداریم موضوعی که «سیدکمال سیدعلی»
کارشــناس بازار ارز مدعی است «:حتی اگر تمامی منابع ارزی بلوکه
شــده در خارج از کشور آزاد شود و دالرهای دست مردم هم تحویل
داده شود در نهایت نیاز یک ســال ارزی ایران برطرف خواهد شد و
باز داستان از نو».

قیمت  14یا  15هزار تومان برســانیم که چند اتفاق بیفتد .دو ســه
میلیون بشکه نفت بفروشیم و ســی چهل میلیارد دالر ارز از خارج
بیاوریم .پول ملی بر اساس تولید ملی تقویت شود در یک پروسه دو تا
سه سال این میزان نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است اما برای
بازه زمانی ده بیست روزه عجیب و غیر منطقی است».

> فقط تحریم دخالت ندارد

زمانی میتوانیم ارز را به قیمت  14یا 15هزار تومان
برسانیم که چند اتفاق بیفتد .اوال سه میلیون بشکه
نفت بفروشیم و ثانیا چهل میلیارد دالر ارز از خارج
بیاوریم .همچنین در یک پروســه دو تا سه سال
پول ملی براساس تولید ملی تقویت شود .در این
شرایط نوسان در حد ده هزار تومان طبیعی است
اما با شــرایط فعلی و برای بازه زمانی ده بیست
روزه این سخنان عجیب و غیرمنطقی است
> دالر  ۱۵هزار تومانی؟!

حسن روحانی در سخنرانی خود گفته است« :اگر منابع [دارایی بلوکه
شــده] در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد ،فردا صبح قیمت دالر از
۲۵به ۱۵هزار تومان میرسد ».نکتهای که در سخنرانی حسن روحانی
توجه برخی از فعاالن و خبرنگاران حوزه اقتصادی را به خود مشغول
کرده ،ادعای او برای تعیین نرخ دالر بوده است .در طرح الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۰ایران ،دولت بهای دالر را  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان تعیین
کرده اســت .این موضوع به برخــی از گمانهزنیها دامن زد از جمله
اینکه آیا دولت تصمیم به افزایش نرخ رسمی بهای دالر برای واردات
کاالهای اساسی را دارد؟
همه ی کارشناســان حوزه اقتصاد بر این باورند که با توجه به نقش
دولت در دادوستدهای ارزی و نفتی ،عمال کنترل نرخ دالر در دست
بانک مرکزی است .خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات روحانی
در هیئت دولت مینویسد«:بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی
به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت ،تعیینکننده قیمت ارز در
بازار آزاد هستند .یعنی آنها هستند که میگویند امسال قیمت دالر
در بازار چه نرخی باشد و یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار
دارند ».در همین رابطه ،حســن روحانــی ضمن تعیین نرخ دالر در
بودجه سال آینده به میزان  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان ،رسما از عبدالناصر
همتی ،رئیس بانک مرکزی ،درخواســت کرده است که بهای عرضه
دالر از سوی این بانک باید به این نرخ نزدیک شود.
خبرگزاری تســنیم در واکنش به این سخنان روحانی نوشته است:
«حاال رئيس جمهوری تصریح کرده که تصمیم ما این است که سال
آینده قیمت دالر را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم .این
در حالی اســت که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده ،هیچ
تحریمی برطرف نشده ،بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو
همه تحریمها است ،در هالهای از ابهام قرار دارد».
سیدعلی کارشناس بازار ارز به آفتاب یزد میگوید « :به نظر بنده این
عدد برای یک نوسان ارزی بســیار عدد بزرگی است .همیشه گفته
میشــود ثبات خوب است اما اگر نوسان به این صورت بخواهد باشد
باعث تاثیر منفی در اقتصاد خواهد شد! یعنی؛ مثال کاالیی که دیروز
با نرخ سی هزار تومانی ارز خریداری شده و در راه است به چه قیمتی
باید فروخته شود با ارز  15هزار تومانی؟»
وی ادامــه میدهد «:یا صادر کنندهای که جنس را گرانتر خریده با
اولویتهای ارز امروز صادر کرده حاال میخواهد ارز خود را برگرداند
پس طبیعتاً چنین قیمت ارزی و حتی پیشبینی آن سخت است».
این کارشــناس بازار ارز تصریح میکند« :زمانــی میتوانیم ارز را به

آن چه گفته میشــود و آن چه استنباط میشود با هم تفاوت دارد
زیرا توضیح نوســانات مربوط به بهای دالر و ســایر ارزهای خارجی
در بازار ایران تنها با مالحظه تحریمها و تحوالت سیاســی در آمریکا
نمیتواند جامع و مانع باشــد .اما در عین حــال نیز نمیتوان تاثیر
تحریمهــا در افزایش بهای ارز را نادیده گرفت .افزون بر آن ،فســاد
مالــی و رانتخواری نیز در بازار ارز ایران موثر بوده اســت همچنین
بــازار ارز در ایران را نمیتوان بدون ارتبــاط با تحوالت در بازار طال،
بازار خودرو و بازار مســکن در نظر گرفت .از دیگر پارامترها ،سیاست
خارجی جمهوری اسالمی و سوءمدیریت ناظر بر سیاستهای مالی و
پولی بانک مرکزی نیز در نوسانات بها و ارزش در بازارهای یادشده و
از جمله در نرخ برابری دالر با ریال موثر خواهند بود.

> ایدهای که ایده آلیستی است!

سیدکمال سید علی به آفتاب یزد میگوید«:شما فرض کنید ارزهایی
که در خارج از کشــور داریم بازگردد و ارزهایــی که در خانهها هم
اســت بیرون آید همه ی اینها معادل مصرف یک سال کشور است.
تا مذاکرات شروع شود و آمریکا به برجام برگردد و تحریمها برداشته
شود و بازارهای نفتی از دست رفته را مجددا به دست آوریم و بتوانیم
نفت باالی دو میلیون بشــکه بفروشیم شرایطی خواهد بود که بنیه
ارزی ما جوابگوی تقاضا باشد .االن شاهدیم تقاضا چقدر فشرده شده
و ولع بازار اینقدر زیاد است که متقاضی ارز بیشتر از حد تصور وجود
دارد اما باید کشــور به تعادلی در واردات صادرات و ســرمایهگذاری
جدید برســد و ایــن یعنی ایده ی ایده آلیســتی دادن آســان اما
مخرب است!»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسم تغییر
قیمت ارز دســتوری است؟ خاطرنشان میکند« :باید ببینیم نرخ ارز
کجا باید بایستد که برای کشور بهتر باشد .دو ماه مانده بود انتخابات
آمریکا شروع شود پیشبینی کردم اگر انتخابات برگزار شود قیمت ارز
به  19تا  21هزارتومان کاهش مییابد .چون از شــهریور ماه تا آبان
 22هزار تومان  32هزارتومان شده بود .انتظارات تورمی و نیز التهابات
بازار طوری شده بود که در دو ماه ارز ده هزار تومان افزایش یافت .به
همین دلیل گفتیم ارز اگر تخلیه شود قیمت به  21و  22هزار تومان
میرسد همین طور هم شد و دیدیم تا  23هزار تومان هم رسید اما
مجددا با بخشــنامه ی بدون انتقال ارز افزایش پیدا کرد دلیلش این
اســت وقتی عرضه قیمت را تعیین نمیکند تقاضا قیمت را تعیین
میکند این اتفاق میافتد».
>  2تا  5سال زمان الزم است

سیدعلی معتقد اســت«:تا سیستم بانک مرکزی بخواهد به تقاضاها
پاسخگو باشد حداقل یکی ـ دو سال طول میکشد».
این کارشناس مســائل ارزی و اقتصادی با تأکید بر این نکته که من
متوجه نمیشوم چه رخ داده که چنین ادعاهایی مطرح میشود اظهار
میدارد 5« :ســال پیش هم چین پول ما را آزاد نمیکرد! حتی هند
که هیچ صادراتی جز برنج با ما نداشت میگفت از من جنس بردارید
و بسیاری کشورهای دیگر ما را مجبور میکردند در این تحریم ها ،که
باید از ما جنس بخرید بنابراین ،این اظهار نظر که اگر همه پولهایمان
آزاد شود ،نقد که به ما نمیدهند میگویند از ما جنس بردارید و فالن
و بهمان کار را کنید .در ضمن زمانبندی زیادی میخواهد که بخواهد
نرخ دالر به نرخ تثبیت شده و نه شعاری  15هزار تومان برسد که من
فکر میکنم اگر همه مسائل مملکت درست شود اقتصاد بهبود یابد
اشــتغال درست شود تولید این قدر باال رود که پول ملی تقویت شود
آن وقت میتوان گفت در یک بازه زمانی  4یا  5ساله ممکن است».

کرهایها در آزادی نفتکش ناکام ماندند

رســان ه کره جنوبی با اشاره به سفر اخیر قائم مقام وزیر خارجه کره
جنوبی به تهران از «شکست» ماموریت دیپلماتیک سئول برای رفع
توقیف نفتکش کره جنوبی خبر داد.
به گزارش فارس ،روزنامه « ُکریا جونگآنگ» کره جنوبی در گزارشی
درباره ســفر اخیر مقام ارشد این کشور به ایران و دیدارهایش اعالم
کرده که ماموریت او برای حل دیپلماتیک موضوع رفع توقیف نفتکش
کره جنوبی در ایران شکست خورد.
«چویی جونگ کان» روز یکشــنبه  ۲۱دی ماه در سفری سه روزه
راهی تهران شــد و در این ســفر با برخی مقامهــای ایران از جمله
«ســید عباس عراقچی» معاون سیاســی وزیر امور خارجه دیدار و
گفتوگو کرد.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی پیشتر در این خصوص گزارش داده بود،
که این دیپلمات قصد دارد ضمن بحث درباره موضوع پولهای بلوکه
شده جمهوری اســامی ایران در کره جنوبی به واسطه تحریمهای
ش و خدمه آن گفتوگو کند.
ایاالت متحده ،در خصوص آزادی نفتک 
روزنامــه « ُکریــا جونگآنگ» کره جنوبی در گزارش خود نوشــت:
«دیپلماتهای کره (جنوبی) که درباره آزادی یک نفتکش کره جنوبی
مذاکره کردند ،به دنبال اختالف نظر بر ســر داراییهای بلوکه شده
ایران و ادعاها درباره آلودگی (محیط زیست) ،این کشور را دست خالی
ترک کردند».
طبق این گزارش ،وزارت خارجــه کره جنوبی اعالم کرد که چویی
جونگ کان در ســفر سه روزه و دیدار با مقامهای ایران درباره آزادی
یک کشتی و ملوانان توقیف شده آن توسط ایران مذاکره کرد اما در
رسیدن به هر گونه توافقی ناکام ماند.
طبق اعالم این وزارتخانه ،مذاکرات برای «حصول به راهحلهایی فوری
و ســازنده در موضوعات اختالفی» بین کره جنوبی و ایران بر اساس
اصول دوستی بلندمدت بین دو کشور ادامه خواهد یافت.
وزارت خارجــه کره جنوبی اعالم کرد ،طــرف ایرانی درباره موضوع
توقیف نفتکش کره جنوبی وعده انجام «فرایند منصفانه قضائی» و
همچنین رفتار انسان دوستانه و ارائه خدمات و دسترسیهای کنسولی
برای  20خدمه نفتکش را داد.

به ادعای این وزارتخانه ،قائم مقام وزیر خارجه در جریان سفر به تهران
از مقامهای ایران خواست در خصوص آلودگی زیست محیطی ناشی از
نفتکش توقیف شده در آبهای ایران مدرک ارائه دهند اما بیش از یک
هفته است که تهران مدرکی ارائه نداده و این موضوع ،غیرقابل قبول
است .ادعای وزارت خارجه کره جنوبی در حالی مطرح شده که روابط
عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اطالعیهای درباره
توقیف یک فروند شــناور کره جنوبی با نام تجاری هانکوک چیامی
منتشر کرد.
در این اطالعیه با اعالم توقیف یک فروند شناور متعلق به کره جنوبی
توسط دریادالن این نیرو در صبح روز دوشنبه  ۱۵دیماه  ۹۹در آبهای
خلیج فارس آورده است :این نفتکش که از مبدأ بندر الجبیل عربستان
در خلیج فارس در حرکت بود ،به دلیل نقض پیاپی قوانین زیســت
محیطی دریایی توســط ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی توقیف شد.
وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه خود به اظهارات قائم مقام وزارت
خارجه این کشــور درباره ادامه بلوکه بودن هفت میلیارد دالر منابع
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ایران اشــاره کرد و مدعی شــد که او به مقامهای ایران تاکید کرده
است که نظام مالی کره جنوبی به شدت به نظام مالی آمریکا مرتبط و
پیوسته است و استفاده از این منابع بلوکه شده ،به همکاری واشنگتن
نیاز دارد.
به روایت این وزارتخانه ،چویی جونگ کان گفت« :ما از ایران خواستیم
این واقعیت را بفهمد و به طور فعال در تالشها برای یافتن راههایی به
منظور تضمین استفاده موثر از داراییهای بلوکه شده همکاری کند».
طبق گزارش رسانههای کره جنوبی ،ســئول در تالش برای یافتن
راهی برای اســتفاده از بخشــی از این اموال بلوکه شده ایران بدون
نقض تحریمهای آمریکا از قبیل تالش برای کسب معافیت تحریمی
از وزارت خزانه داری آمریکا به منظور اســتفاده از این داراییها برای
خرید واکسن کرونا بوده است.
به گفته مقامها وزارت خارجه کره جنوبی ،ایران با توجه به بیاعتمادی
شدید بین این کشور با آمریکا درباره طرح مدنظر سئول تردید دارد و
به این احتمال اشاره کرده که شاید واشنگتن بار دیگر اقدام به توقیف
داراییهای ایران بکند.

عصبانیت ایران از پیشنهاد کره جنوبی درباره پولهای بلوکه شده

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســخ به پرسشی درباره پولهای بلوک ه شده ایران در کره جنوبی گفت :سفر
معاون وزیر خارجه کره جنوبی به ایران ،سفری بود که از ماه قبل به علت فشارهای مختلفی که هم وزارت خارجه و هم بانک
مرکزی بر دولت کره آورده بودند ،طراحی شد .این هیئت به ایران آمد و صحبتهایی کردند .دوستان ما در وزارت خارجه و
بانک مرکزی هم خیلی محکم برخورد کردند .به گزارش خبرآنالین ،وی گفت :کرهایها قول دادند که خودشان بروند ،اجازه
بگیرند تا پولهای ایران آزاد شود .او گفت :ضمن اینکه ما مقدمات کارهای حقوقی را فراهم کردیم و با مقامات کره جنوبی
هم اتمام حجت کردیم ،امیدواریم که ماه آینده توفیقاتی به وجود بیاید .پولهایی به دلیل فشارهای آمریکا در دیگر نقاط دنیا
هم بلوکه شده است که در این زمینه نیز طی ماههای آینده گشایشهایی به وجود خواهد آمد .وی همچنین در پاسخ به این
پرسش که مقامات کره جنوبی از ایران خواستهاند در عوض طلب خود از این کشور آمبوالنس بخرد ،اظهار کرد :اینکه ما در
عوض پولی که ما آنجا داریم و در برابر عصبانیتی که ما برای نگهداشتن سهساله این پول داریم ،به هیچ وجه خریدار چنین
پیشنهادی از آنان نبودیم ،خودشان هم فهمیدند که نه ایران محتاج چنین چیزی است و نه اینکه ما با همه جنگ اقتصادی و
فشارهایی که تجربه کردیم ،سه سال این کشور را اداره کردیم .پس محتاج چند آمبوالنس نیستیم بلکه پولی را میخواهیم
که در آنجا مانده و باید آزاد شود.
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شکایت لبنان از اسرائیل به سازمان ملل

لبنان شکایتی را در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقض حاکمیت این کشور توسط آن
به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داد .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت النشره ،وزارت خارجه
لبنان بنا به دستور میشل عون ،رئیس جمهوری این کشور ،شکایتی را به آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داد .مفاد این شکایت مربوط به تعدی رژیم صهیونیستی به
حاکمیت لبنان از طریق نقض حریم هوایی به طور مداوم و خطرناک از روزهای گذشته است.

ظریف:

دیپلماسی

محاکم قضائی ایران و عراق
مسئولپیگیریحقوقیترور
شهیدسلیمانیهستند

وزیر امورخارجه از پیگیری وزارت امورخارجه
در گرفتن محکومیت آمریکا از گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد قتلهای فراقانونی خبر داد
و گفــت :محل پیگیری حقوقی ترور شــهید
سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضائی ایران
و عراق است .به گزارش ایرنا ،محمدجواد ظریف
با اشاره به پیگیری وزارت امور خارجه در گرفتن
محکومیت آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل
در مورد قتلهای فراقانونی گفت :محل پیگیری
حقوقی ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان
محاکم قضائی ایران و عراق است.
وی با اشاره به بیانیه شورای عالی قضای عراق
مبنی بر صدور حکم بازداشت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا به دلیــل جنایت ترور
فرماندهان شهید مقاومت گفت :این حکم با
پیگیری زیادی که توسط وزارت امور خارجه
و سایر نهادها صورت گرفت صادر شده است.
در این جلســه امیر ســردار سرلشکر پاسدار
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،
امیرسرلشــکر عبدالرحیم موســوی فرمانده
کل ارتش ،ســردار حسین اشــتری فرمانده
ناجا ،ســردار سرلشکر پاسدار صفوی دستیار
و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا و سایر
فرماندهان عالی نیروهای مسلح و نماینده قوه
قضائیه حضور داشتند.

خبر
آسوشیتدپرس:

آمریکا اطالعات الزم برای حمله
به سوریه را به اسرائیل داد

یک منبع مطلع میگوید وزیر خارجه آمریکا
طی گفتوگویی که با رئیس موســاد داشته،
اطالعاتی را از وضعیت میدانی در ســوریه به
او داده و رژیم صهیونیستی نیز فردای آن روز
به ســوریه حمله هوایی انجام داد .به گزارش
فــارس ،جنگندههــای رژیم صهیونیســتی
مناطقی را در استان دیرالزور واقع در سوریه
هدف حمالت تجاوزکارانه خــود قرار دادند.
خبرگزاری «آسوشــیتدپرس» به نقل از یک
مقام اطالعاتی آمریکایی ارشــد نوشــت این
حمالت با اســتفاده از اطالعاتــی که ایاالت
متحده در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده
بود ،انجام شدند.
آسوشیتدپرس ،رسانهای شدن خبر همکاری
اطالعاتی آمریکا با رژیم صهیونیســتی برای
انجام حمــات تجاوزکارانه بــه اهدافی در
ســوریه را واقعهای کمسابقه توصیف کرده و
مدعی شد در حمالت بامداد دیروز دهها نفر
کشته و زخمی شــدند .این مقام آمریکایی،
که از جزئیات حمله شــبانه به سوریه مطلع
بود ،بــه این خبرگزاری گفت« :مایک پامپئو
وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه طی دیدار با
یوسی کوهن رئیس موساد (سازمان جاسوسی
رژیم صهیونیســتی) در کافه میالنو واقع در
واشــنگتن ،درباره حمله به ســوریه صحبت
کرده بود».این منبع که خواست نامش فاش
نشود ،گفت فردای آن روز جنگندههای رژیم
صهیونیستی انبارهای تسلیحات در البوکمال
را هدف قرار دادند .خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) بامداد دیروز گزارش داد که شهرهای
«دیرالــزور»« ،البوکمــال» و «میادین» در
نزدیکی مرز عراق با ســوریه ،هدف سلســله
حمــات جنایتکارانــه رژیم صهیونیســتی
قــرار گرفتند .رژیم صهیونیســتی تقریبا به
صــورت روزانه حریم هوایــی لبنان را نقض
میکند و تاکنون بارها از حریم هوایی لبنان
برای تجاوز به سوریه استفاده کرده است.
مادورو:

بین الملل

دولت ترامپ دولت
گاوچرانهاینژادپرستبود

«نیکالسمادورو»رئیسجمهورونزوئال،طییک
سخنرانی ،دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریــکا را بعنــوان دولــت «گاوچرانهــای
نژادپرســت» توصیف کرد .بهگــزارش فارس،
وی طی یک ســخنرانی در خصوص تحوالت
اخیر در ایاالت متحده آمریکا پس از انتخابات
ریاستجمهوری سوم نوامبر  ۱۳( ۲۰۲۰آبان)
گفت ۲۰۲۰« :سال دولت در حال کنارهگیری
دونالد ترامپ بود که به شیوه شرمآور ،غیرانسانی
و مجرمانهای برای سر من پاداش  ۱۵میلیون
دالری تعیین کرده بود .این ســر کوچک این
انــدازه ارزش دارد-زیاد اســت؟ پاداش کمی
است؟» رئیسجمهور ونزوئال در ادامه به دیگر
سیاستهای خصمانه دولت ترامپ اشاره کرد
و گفت« :نمونه دیگری از شــیوه افراطگرایانه
نگرش سیاســی گاوچرانهای نژادپرســت
(کوکالکس کالن) کاخ ســفید و نمونههای
بیشــتری از ناامیدی و برتری طلبیهایی که
آنهــا را به ارتکاب خطاهــای بزرگی در دوره
چهارســاله و همین اشــتباهات دوران اخیر
(شــورشهای کنگره) واداشت ،نمایانگر افول
اخالقی کامل آنها است».

خبرتلگرامی
 Dدســتگاه اطالعاتی وابسته وزارت
کشور عراق ،از دستگیری 17تروریست
طی عملیاتهــای اطالعاتی متعدد
در مناطــق مختلــف بغــداد خبر
داد .بر اســاس بیانیه منتشــر شده
در وبگاه «شفق نیوز» ،این تروریستها
بر اســاس ماده چهار قانــون مبارزه
با تروریســت به دلیــل عضویت در
داعش دســتگیر شــدند و دو نفر از
آنها معروف به «ابوانس» و «ابوقصی»
تروریستهایی هستند که در فلوجه و
نینوی فعالیت داشتند .تمامی این افراد
به طرفهای ذیربط برای بازجویی و
محاکمه تحویل داده شدند/.فارس
 Dوزارت دادگســتری آمریکا اعالم
کرد که دو ایرانی ساکن کانادا به اتهام
انتقــال کاالهایی به ایــران که نقض
تحریمهای آمریکا علیه ایران است،
بازداشت شــدهاند .به گزارش گلوبال
نیوز ،این افراد در ســالهای  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۱۷برای ارسال محصوالت از آمریکا
به ایران مشارکت کردهاند و در صورت
اثبات اتهام ،بــه پرداخت جریمه و
تحمل زندان محکوم میشوند/.ایلنا

تحلیل

فارینپالیسی:

چگونهبایدنمیتواند
از درگیری با ایران جلوگیری کند؟

قانون و روال ،دولت تازه را از دیپلماســی تا
قبل از روز تحلیف بــاز میدارد اما به این به
معنای بســته بودن دست دولت تازه نیست.
به گزارش شفقنا به نقل از فارینپالیسی؛ به
دنبال شورش کپتول هیل ،تالش برای اخراج
ترامپ آغاز شده اســت .جدا از تهدیدات در
خانــه ،یکی از دالیل اخراج او میتواند بیم از
استفاده دولت از زمان باقی مانده برای حمله
به ایران باشــد .گزینه حمله بــه ایران دور از
انتظار نیســت .ترامپ پس از شکســت در
انتخابات گزینههای حمله را با دســتیارانش
بررســی کرده اســت .از ماه نوامبــر ،ایاالت
متحده چهار بار  52-Bبه نزدیکی ســواحل
ایران فرستاده است .واشنگتن همچنین متهم
به دست داشتن در ترور بزرگترین دانشمند
هســتهای ایران در ماه نوامبر است و ترامپ
شخصا دستور اســتقرار ناو هواپیمابر نیمیتز
در خاورمیانه را صادرکرد .هر چند هیچ یک
دلیلی بر آن نیســت که ترامپ در هشت روز
باقــی مانده به ایران حمله میکند اما همین
عــدم اطمینان موجب میشــود تا رهبرانی
مانند نانســی پلوســی این احتمال را جدی
بگیرند .جای تعجب نیست که ایران مشغول
اجرای مانورهای نظامی باشد .یک روز پس از
شورش کپتول هیل ،ایران یک رزمایش بزرگ
دریایی اجرا کرد .در ســی و یکم دســامبر،
محمد جواد ظریــف توییت کرد که ایران به
دنبال جنگ نیست بلکه به روشنی از امنیت،
مردم و منافعش دفاع میکند .پندار ایران از
این که ایاالت متحده ممکن است هر لحظه
حمله کند ،بســیار خطرناک اســت .چنین
پنداری احتمال ارزیابی نادرســت و پاســخ
متقابل را افزایش داده و ممکن است به یک
آتشسوزی همه جانبه بینجامد .دولت بایدن
در حال حاضر برای کمک به ایاالت متحده در
جلوگیری از چنین جنگی چه کاری میتواند
انجام دهد؟ بــه موجب قانون ،دولت بایدن و
تیمش از هر گونه صحبتی بــا ایران تا قبل
از مراسم تحلیف بازداشته شــده اند .بایدن
و دســتیارانش باید بالفاصله دو کار را انجام
دهنــد :اعضای تیمگــذار وزارت دفاع بایدن
از جمله لیود آســتین میبایست در جلسات
خود با مقامات رســمی کنونی دولت ترامپ
پیرامــون هر اقدامی که منجــر به درگیری
شود ،هشدار دهند .آنها نباید دستور مستقیم
بدهند بلکه به روشــنی اولویتهای خود را
بیان کنند .دوم اینکــه بایدن ،تونی بلینکن
یا یکی از اعضای ارشــد شورای امنیت ملی
طی یک سخنرانی به روشنی اعالم کنند که
ایاالت متحــده میخواهد از جنگی دیگر در
خاورمیانه جلوگیری کند .بایدن نمیخواهد
تهدید حمله نظامی به ایران را به کلی از میان
بردارد چرا که او میداند این تهدید پیشرانی
اســت برای تشویق ایران برای گفتگو در باره
برجام .با بیانی روشن و دقیق بایدن میتواند
به ترامپ یادآوری کند کــه او به هوادارانش
قول داده تــا جنگی دیگــر در خاورمیانه را
شروع نکند و دوم اینکه تنها بهانه قابل قبول
برای یک جنگ ،غنیســازی ایــران و عدم
پایبندیاش به شرایط برجام است .از آنجا که
هم دولت بایدن و هم ایران مایل به بازگشت
به توافق هستند ،چنین دلیلی منطقی نیست.
هرچند هشدار و استدالل برای جلوگیری از
یک رئیس جمهور ناامید و غیر منطقی کافی
به نظر نمیرســد و چه بسا تنها راه تضمین
شــده برای جلوگیری از یــک جنگ ،خروج
ترامپ از کاخ ســفید باشد .با توجه به اینکه
شانس موفقیت استیضاح دوم در زمان باقی
مانده اندک است بنابراین اینها شاید بهترین
گزینههای پیش روی دولت بایدن باشند.

