
دادستان دادگاه نورنبرگ: ترور سردار سلیمانی ناقض قوانین بین المللی است

رسانه امریکایی : ترامپ توان اقتصاد ایران را دست کم گرفت

فرمانده کل سپاه: 

راه عبور از فراز دشمن ایستادگی است
پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز در خارج از کشور تحویل داده شود

دادستان پیشین دادگاه  بینالملل
نورنب�رگ در نام�ه ای به 
روزنام�ه نیویورک تایمز، ترور س�ردار س�لیمانی را 
غیراخالقی و ناق�ض قوانی�ن بین المللی دانس�ت. 
بنجامین فرنز که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده است، 
در نامه ای به این روزنامه امریکایی، فرمان رئیس جمهور 
این کشور برای از میان برداشتن سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده فقی��د نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی ایران در کشور عراق را عملی غیراخالقی و ناقض 
قوانین داخلی امریکا و قوانین بین المللی ارزیابی کرد. 

فرنز که دادستان دادگاه های بررس��ی جنایات جنگی 

نازی بود، ترور سردار س��لیمانی را » قتل « یک فرمانده 
ارشد نظامی کش��وری خواند که امریکا با آن در جنگ 
نیست و گفت: »مردم باید از حقیقت ماجرا مطلع شوند. 
منشور سازمان ملل، دادگاه جنایی بین المللی و دیوان 
دادگستری بین المللی جملگی نادیده انگاشته شده اند.« 
 وی هش��دار داد تا زمانی که فکر افرادی که جنگ را به 
قانون ترجیح می دهند تغییر نکند، جوانان سراسر جهان 

در خطر مرگ قرار خواهند داشت. 
نیویورک تایمز هم در گزارشی، از دونالد ترامپ به دلیل 
صدور دس��تور ترور س��ردار س��لیمانی به عنوان ناجی 
داعش یاد کرده اس��ت و نوشت: »س��ال ۲۰۱۶ دونالد 

ترامپ که در آن زمان نامزد انتخابات بود باراک اوباما را 
بنیانگذار داعش خطاب کرد. اما در پایان کار، شاید این 
خود ترامپ باشد که به عنوان ناجی این گروه تروریستی 

شناخته می شود.«
در ادامه این گزارش آمده است که داعش بعد از رسیدن 
به اوج موفقیتش در س��ال ۲۰۱۵ به طرز قابل توجهی 
تضعیف شده بود، اما اقدام دولت ترامپ در ترور هدفمند 
سردار سلیمانی ممکن است این گروه را بار دیگر آماده 
بازگشت کرده باش��د. نیویورک تایمز خاطرنشان کرده 
ایران به طور قطع، تالش خواه��د کرد امریکا را از عراق 

بیرون براند. 

اقتصادی ی�ک اس�تاد دانش�گاه 
ویرجینیای ت�ک امریکا 
می گوید: تصور دولت ترامپ از سقوط اقتصاد ایران پس 
از چند ماه از اعمال تحریم   ها بس�یار خوش بینانه بود. 
به گزارش فارس به نقل از NPR امریکا، از س��ال ۲۰۱7 
و بازگش��ت تحریم های امریکا علیه ایران با هدف خالی 
کردن دست تهران از منابع مالی و مجبور کردن کشورمان 
برای بازگشت به میز مذاکره و بستن توافق جدید به جای 
برجام، امریکا همواره فکر می کرد تا چند ماه دیگر اقتصاد 

ایران فروپاشیده و ایران تسلیم خواهد شد. 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا،  در س��خنان اخیر 
خود گفت: کمپین فش��ار حداکثری علی��ه ایران با هدف 
کاهش 8۰ درصدی درآمد این کش��ور از محل صادرات 

نفت انجام شد. 
وی تأکی��د کرد: خ��ود رئیس جمه��ور ایران نی��ز تأیید 
کرده که به دلیل تحریم   ها ای��ران ۲۰۰ میلیارد درآمد و 
سرمایه گذاری را از دست داده است.  به رغم همه اینها اما 

اقتصاد ایران سقوط نکرده است. 

جاوید صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیای 
تک امریکا که در زمینه اقتصاد ایران تخصص دارد، گفت: 
به نظر من پیش بینی سقوط س��ریع اقتصاد ایران پس از 

تحریم   ها بسیار خوش بینانه بود. 
   وقتی امریکا ایران را دست کم گرفت

وی می گوید: به رغم تحریم های سختی که دولت ترامپ 
علیه ایران اعمال کرده است یک فهم اشتباه درباره سطح 
پیچیدگی اقتصاد ایران و مهارت و تجربه این کش��ور در 

مقابله با تحریم   ها وجود دارد. 
این اس��تاد دانش��گاه معتقد اس��ت:  تحریم   ها که از سال 
۲۰۱7 اعمال ش��ده اند به اقتصاد ایران آس��یب زده اند و 
اقتصاد این کشور با شرایط مطلوب فاصله گرفته اما طی 
چهار دهه گذشته ایران در تقابل با تحریم   ها تجارب زیادی 
را به دس��ت آورده و یاد گرفته که چگونه ب��ا آنها مقابله 
کند. ش��رایط کنونی هم خیلی متفاوت نیست.  صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کردند طی سال 
جاری اقتصاد ایران به دلیل کاهش درآمدهای نفتی رشد 

منفی را تجربه کند. 

  مهارت ایران در مقابله با تحریم
وی می گوید: ش��رایط کنونی را با ده��ه ۱98۰ و ۱97۰ 
میالدی مقایس��ه کنید. زمانی که امریکا به دلیل تصرف 
سفارت امریکا در ایران تحریم   هایی علیه ایران اعمال کرد 

که طی آن سرانه تولید داخلی ایران به نصف رسید. 
اسفندیار باتمان قلیچ، بنیانگذار مؤسسه بورس و بازار نیز 
می گوید: پیش بینی بانک جهان��ی و صندوق بین المللی 
پول بر مبنای کاهش صادرات نفت ایران اس��ت. پیش از 
تحریم های امریکا، ایران روزانه ۲ میلیون بشکه نفت صادر 
می کرد و در حال حاضر این رقم 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه 
تخمین زده می شود که بخش قابل توجهی از آن به مقصد 
چین انجام می شود اما اقتصاد ایران فقط به صادرات نفت 

وابسته نیست. 
وی افزود: اقتصاد این کشور بس��یار متنوع است و حوزه 
تولید یکی از مهم  ترین بخش های آن است.  باتمان قلیچ 
می گوید: در شرایط کنونی صنعت یک پنجم کل اشتغال 
در ایران را به خود اختصاص می دهد که از جمله صنایع 
مهم ایران خودروسازی، صنایع فلزی و پالستیک است. 

س�پاه  کل  فرمان�ده  سیاسی 
پاسداران انقالب اسالمی، 
ایستادگی را راه عبور از فراز دشمن دانست و گفت: 
مس�یر مقاومت را به ص�ورت کامل باید ط�ی کنیم. 
به گزارش ایرنا، س��ردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی در 
حاش��یه نماز جمعه تهران گفت: اول از هم��ه به قلب های 
مطمئن و مستحکم نیازمندیم؛ دل های مردم ایران باید آرام، 

مستحکم و امیدوار باشد. 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن را خیلی به عقب بردیم، 
اظهار داشت: کشور به یک مرحله از سرافرازی، سربلندی و 
ثبات رسیده و اکنون به اتحاد نیاز داریم. به اینکه قلب های مان 
به هم پیوند خورده و دست های مان در دست هم باشد نیاز 
داریم و به س��مت آینده حرکت کنیم. وی با بیان اینکه در 
گذشته نباید متوقف شویم و به امید خدا مسیر مقاومت را 

به صورت کامل طی کنیم، تصریح کرد: به تجربه های بسیار 
نزدیک و قوی دریافتیم که راه عبور از فراز دشمن ایستادگی 
است، اما ایس��تادگی که در حال حرکت است نه در سکون. 
س��المی تأکید کرد: باید رو به جلو حرکت کنیم و ایران را 
بسازیم و کشور را پیشرفته کنیم و نماد یک کشور درخشان 
در عالم باشیم. فرمانده کل سپاه گفت: پیشرفت ایران آرزوی 
ما است و آن را تعقیب می کنیم و مطمئنم جزو اهدافی است 

که به زودی به آن دست پیدا می کنیم. 
   کشور نیروهای کارآمد بی شماری دارد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در 
حاشیه نماز جمعه تهران گفت: نیروهای کارآمد بسیار زیادی 
که همه کار  ها دست آنها است در کشور داریم، به هیچ وجه 

شکافی ایجاد نمی شود و کار  ها از دور نمی افتد. 
سردار امیرعلی حاجی زاده گفت: فقدان حاج قاسم سلیمانی 

برای همه خیلی سخت اس��ت اما افرادی که از گذشته پای 
کار بودند با انگیزه بیش��تری وارد میدان می شوند. فرمانده 
نیروی هوا فضای س��پاه افزود: نیروهای مس��لح چه نیروی 
هوایی، زمینی و قدس، یک نماد و پیشانی دارند که ممکن 
است سردار سلیمانی یا سالمی و حاجی زاده باشند، اما واقعاً 
نیروهای کارآمد که همه کار  ها دس��ت آنها است، در کشور 
بی شمار هس��تند. وی بیان کرد: اکنون مانند اوایل جنگ 
تحمیلی نیست، نیروهای کارآمد بسیار زیادی در کشور داریم 
و با نبود حاج قاسم و شهید مقدم و حاجی زاده و امثال آنها، 
هیچ اتفاقی نمی افتد و این مسیر نورانی ادامه پیدا می کند. 
حاجی زاده تصریح کرد: مردم امید خود را از دس��ت ندهند 
و نگران نباشند، فقدان حاج قاسم برای همه ما سخت است 
ولی به هیچ وجه احساس نکنند که شکافی ایجاد می شود و 

کار  ها از دور می افتد. 

اقتصادی رئی�س ات�اق بازرگان�ی 
تهران می گوید: به جای 
 بازگش�ت ارز حاصل از ص�ادرات به داخل کش�ور، 
 دول�ت می توان�د ای�ن ارز را در کش�ور مقص�د 
صادراتی از فعاالن بخش خصوص�ی تحویل بگیرد. 
به گزارش ایس��نا، با کاه��ش فروش نف��ت تحت تأثیر 
تحریم ه��ای یکجانب��ه و غیرقانون��ی دول��ت امریکا بر 
ضد اقتصاد و م��ردم ای��ران، ص��ادرات غیرنفتی یکی 
از اصلی   تری��ن راه   های��ی ب��وده ک��ه در چارچ��وب 
آن نیازهای ارزی پاس��خ داده ش��ده اس��ت، راهی که 
ب��ا محوری��ت بخش خصوص��ی برق��رار مان��ده و حاال 
 فعاالن این ح��وزه پیش��نهادی جدید به دول��ت ارائه 

کرده اند. 
هرچند از ماه های ابتدایی سال گذشته، اختالف نظر  هایی 
میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در نحوه بازگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات به کش��ور وجود داش��ت اما در 
نهایت دس��تورالعملی که این بان��ک در ماه های پایانی 
 س��ال ۱397 نهای��ی کرد، دو ط��رف را به ی��ک برنامه 

قابل  اجرا رساند. 
بر اساس این دس��تور العمل صادرکنندگان ایرانی باید 

۵۰ درصد از ارز حاص��ل از صادرات خود را به س��امانه 
نیما بیاورند، 3۰ درصد از این ارز را می توانند به واردات 
در ازای صادرات اختص��اص دهند و ب��رای ۲۰ درصد 
 باقیمانده نی��ز می توانن��د از دیگر ش��یوه های موجود 

استفاده کنند. 
این برنامه از س��ال گذش��ته اجرایی ش��ده و بر اساس 
آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی به بازگشت 
بیش از 7۰ درص��د از ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی 
کشور منجر شده اس��ت. با وجود آنکه بخش خصوصی 
این دستورالعمل را اجرا کرده است، اما حاال رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در سخنانی درخواستی جدید از دولت 

مطرح کرده است. 
طبق آنچه که پایگاه اطالع رس��انی اتاق بازرگانی ایران 
منتشر کرده، مسعود خوانساری گفته است که » با وجود 
مشکالتی همچون حمل ونقل، تحریم   ها و روابط بانکی، 
صادرکنن��دگان ایرانی با این حجم ص��ادرات، جهان را 
شگفت زده کردند که با وجود عملکرد صادرکنندگان و 
تاجران ایرانی در چنین شرایطی تحسین برانگیز است و 
باید بر دستان آنها بوسه زد که در چنین شرایطی برای 

کشور جهاد می کنند. 

در 9 م��اه امس��ال همچنی��ن 3۱/8 میلی��ارد دالر 
واردات از کش��ورهای مختل��ف ب��ه ایران انجام ش��ده 
که در مجم��وع حجم تج��ارت خارجی ای��ران نزدیک 
 ب��ه ۶۴ میلی��ارد دالر در این ش��رایط س��خت به ثبت 

رسیده است.«
او همچنین با اش��اره به الزام دولت مبنی بر برگشت ارز 
حاصل از صادرات به کشور، به دولت پیشنهاد داده: »به 
صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود را 
در مقصد صادرات تحویل دهند و ملزم به تحویل آن در 

داخل کشور نباشند.«
این پیش��نهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران به معنای آن 
اس��ت که صادرکنندگان بخش خصوصی پس از نهایی 
کردن معامله، حاضرند این ارز را در کش��ور واردکننده 
کاال از ایران، تحویل دهند تا از س��ویی محدودیت های 
بازگشت ارز به کشور کاهش یابد و از سوی دیگر دولت 
در یک کش��ور خارجی به منابع ارزی دسترس��ی پیدا 
کند. می توان از طریق آن، کاالهای اساسی و مورد نیاز 
کشور را خریداری کرد و به ایران فرستاد؛ پیشنهادی که 
باید دید دولت و بانک مرکزی چه واکنشی به آن نشان 

خواهند داد؟
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شهاب حسیني در کنار فجر  ایستاد افشای قطره چکانی تلفات  عین االسد »بی شرافتی« تروئیکای اروپا 
 شهاب حسینی بازیگر س��ینما، رفتار انصراف دهندگان از جشنواره های هنری را با 
»انگیزه های شخصی فراوان« دانس��ت و تأکید کرد این حرکت دامن زدن به افتراق 
جامعه شکن خودی و  ناخودی است در شرایطی که جامعه به همبستگی و دلداری 

یکدیگر نیازمند است| صفحه 16

 ظریف خطاب به اروپا : می خواهید شرافت خود را بفروشید 
بفرمایید، ولی ژست اخالق و قانون نداشته  را به خود نگیرید 

پس از ادعای اولیه مقامات امریکایی مبنی بر اینکه هیچ کشته و زخمی در حمله موشکی 
ایران به پایگاه عین االسد نداشته اند، ارتش این کشور به صورت قطره چکانی آماری ارائه 
داده است که طی آن 11 نفر نظامی زخمی شده اند. مادر یکی از سربازان امریکایی هم گفته 

که پس از حمله ایران، خبری از فرزندش ندارد. همچنین به نظر می رسد مقامات واشنگتن 
تالش می کنند برای کاستن از بار فشارهای داخلی، کشته های عین االسد را به جای قربانیان 

افغانستان و آلمان جا بزنند |  صفحه 15
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رهبر انقالب در نماز جمعه: پاسداشت  دهها میلیونی خون سردار سلیمانی و درهم کوبیدن پایگاه امریکایی ها مصداق ایام اهلل بود

 ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقالب و مقاومت است. کشور در آینده ای نه چندان دور به نقطه ای می رسد
که دشمنان جرئت تهدید آن را پیدا نکنند

جنتلمن های میز مذاکره همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند

ایام اهلل تشییع  و انتقام
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