
 کبری آسوپار    
»جنگ نظامي صدام عليه ايران مي تواند حكومت 
تازه تأسيس جمهوري اسالمي را سرنگون كند و 

پهلوي ها را به قدرت بازگرداند.« 
براي افرادي از دربار پهلوي و دولتمردان شاه خلع 
ش��ده  ايران، همين تحليل از حمل��ه رژيم بعث 
عراق به ايران كافي بود تا در دو س��وي جبهه اي 
كه سمتي متجاوز به جان و مال و سرزمين ايران 
و سويي ديگر مدافع ايران بود، پهلوي ها در سمت 

متجاوز بايستند! 
در هفته اخير، اسنادي از سرويس اطالعات رژيم 
بعث عراق منتشر ش��ده كه نش��ان داد خاندان 
محمدرضا پهلوي در جريان جنگ تحميلي عليه 

ايران، از رژيم بعث عراق حمايت كرده اند. 
پهلوي ها كنار ص��دام ايس��تادند و ديگر براي 
اين س��لطنت طلب ها، مهم نبود ك��ه خمپاره و 
موشك هاي اين حمله نظامي، بر سر ملت ايران 

فرود مي آيد. 
مجيد تفرشي، پژوهشگر تاريخ مقيم لندن كه اسناد 
وزارت خارجه انگليس را بررسي كرده، مي گويد كه 
به اسنادي دست يافته كه نشان مي دهند شاپور 
بختيار، در روز حمله عراق به ايران در بغداد بوده و 
مشورت هايش بر تصميم صدام حسين براي انجام 

اين حمله، بی تأثير نبوده است. 
احمدعلي مسعود انصاري، پس��رخاله فرح ديبا 
اخيراً گفت��ه: »زماني كه امريكا ب��ودم، عراق به 
ايران حمله كرد. پس از آغاز جنگ، فرح و سپس 
هوشنگ انصاري به من زنگ زدند و گفتند »چرا 
تيمسار اويس��ي نمي رود؟ به او بگوييد برود!«، 
آنجا تازه فهميدم قرار اين بوده كه عراق به ايران 
حمله كند، قسمتي از خاك ايران را بگيرد، سپس 
اويسي آن قس��مت را از عراقي ها تحويل بگيرد. 
آنجا  ايران آزاد  نام بگيرد و ارتشي هاي وابسته و 
دل بسته به شاهنشاهي به اويسي بپيوندند و نظام 

جمهوري اسالمي سقوط كند. 
بروس رايدل، مأمور پيشين سيا مي نويسد كه 
پيش از حمله عراق به ايران، با ژنرال اويسي در 
امريكا مالقات مي كند. اويسي مي گويد اخيراً با 
صدام ديدار كرده و جنگ با ايران را قريب الوقوع 

مي داند. | صفحه 2

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت و دولت ایران، کشور عراق 
را دوست خود می داند و در مقاطع مختلف در کنار دولت و 
مردم عراق ب�رای کمک به آنها حضور داش�ته اند، گفت: ما 
در مقاطع مختل�ف همواره حامی م�ردم و حکومت قانونی 
عراق بوده ایم و بهترین نمونه کمک به ملت و دولت عراق در 
جریان حمالت تروریستی داعش در این کشور بوده است. 
حسن روحانی روز   ش��نبه در ديدار »فؤاد حس��ين« وزير امور 
خارجه عراق با بيان اينكه امروز هم وحدت شيعيان و تعامل بين 
گروه های مختلف اعم از شيعه،  سنی و كرد در اين كشور را يك 
اصل مهم تلقی می كنيم، خاطر نشان كرد: برای كمك به وحدت 

و انسجام عراق در كنار دولت و مردم اين كشور هستيم. 
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه ما هميش��ه نظر خود را به 
صورت واضح و آشكار در مواضع سياسی خودمان اعالم كرده ايم، 
تأكيد كرد: حضور نيروهای مسلح امريكادر منطقه چه در عراق، 
چه افغانستان و چه كش��ورهای جنوبی خليج فارس را به ضرر 

امنيت و ثبات منطقه می دانيم. 
روحانی با تأكيد بر اينكه تالش برای خروج امريكا در منطقه نه 
وظيفه ما، بلكه وظيفه هر كشوری است كه امريكايی   ها در آن 
حضور دارند، اظهار داشت: آنچه مجلس عراق و نمايندگان مردم 
اين كشور در اين زمينه تصويب كرده اند را گام مثبتی می دانيم 

كه مورد احترام ملت عراق و مورد حمايت ماست. 
رئيس جمهور با بيان اينكه در مس��ائل داخلی ع��راق و روابط 

بي��ن گروه های عراق��ی، هي��چ گاه به دنب��ال مداخل��ه نبوده 
و نيس��تيم، خاطر نش��ان كرد: هم��واره اعتقاد داش��ته ايم كه 
 گروه های عراقی روابط خوبی برای حفظ و توس��عه كشور خود 

داشته باشند. 
روحانی با تأكيد بر توسعه و تعميق روابط دو كشور در زمينه های 
مختلف سياسی، فرهنگی و به ويژه اقتصادی بر ضرورت تسريع 
در اجرايی و عملياتی شدن توافقات دو كشور كه در سفر مقامات 
ايران و عراق مورد تأكيد و توافق قرار گرفته است، تصريح كرد. 
رئيس جمهور يادآور ش��د: ما به عنوان مس��ئوالن دو كش��ور، 
وظيفه داريم پايه ه��ای توس��عه و تعميق رواب��ط در آينده را 

مستحكم كنيم. 
روحانی با بيان اينكه همچنان بر اراده قبلی خود در توس��عه و 
تعميق همكاری های سياسی، اقتصادی و فرهنگی بين دو ملت 
هس��تيم، ابراز اميدواری كرد كه با سفر وزير امور خارجه عراق 
به تهران شاهد يك تحرك خوب همه جانبه در اجرای توافقات 

بين دو كشور باشيم. 
»فؤاد حس��ين« وزير امور خارجه عراق نيز در اين ديدار ضمن 
ابالغ س��الم های گرم رئيس جمهور و نخست وزير اين كشور به 
رئيس جمهور كش��ورمان از كمك های ايران به دولت و مردم 
عراق در مقاطع مختل��ف قدردانی كرد و گف��ت: از جمهوری 
اس��المی ايران كه از روز اول در كنار مردم و دولت عراق بوده 

قدردانی می كنيم. 

در پی تهدید وزیر امور خارجه امریکا درباره اینکه احتماالً 
رئیس جمهور این کشور تصمیم به نابودی گروه      هایی بگیرد که 
به نیروهای امریکایی در خاک عراق حمله می کنند، گروه های 
مقاومت عراقی به شدت به این اظهارات واکنش نشان دادند. 
روزنامه لبنانی االخبار پيش تر گزارش داده بود كه برهم صالح، 
رئيس جمهور عراق در جلس��ه  دو     ش��نبه هفته جاری با حضور 
رهبران احزاب و گروه های سياس��ی عراق گفته بود كه مايك 
پمپئو به او هشدار داده چنانچه حمالت به سفارت امريكا، مراكز 
ديپلماتيك و كاروان های نظامی اين كشور ادامه داشته باشند 
امريكا سفارتش در بغداد را تعطيل خواهد كرد. صالح همچنين 
به نقل از پمپئو گفت كه دونالد ترام��پ، رئيس جمهور امريكا، 
بستن سفارت كشورش در عراق را بررسی می كند و برای انجام 

اين كار آماده است. 
   تهدیدات پمپئو خزعبالت است

كتائب حزب اهلل عراق و جنبش مقاومت اسالمی النجبای عراق، 

تهديدات پمپئو را بی پاسخ نگذاشتند. ابوعلی عسكری، مسئول 
امنيتی كتائب حزب اهلل روز جمعه در توئيتی نوشت:  »تهديد های 
تو خزعبالت و چيزهای بيهوده ای است كه برخالف خواست تو، 
به خود و ارباب احمقت بر می گردد. بدان مردانی را خواهی ديد 
كه قلب های شان همانند پاره های آهن است. اين مردان بدون 
هيچ ترحمی، بينی تو و سربازانت را به خاك می مالند، آن وقت 

خواهی فهميد چه كسی رحم نمی كند.«
اك��رم الكعب��ی، دبيركل جنب��ش مقاوم��ت اس��المی النجبا 
نيز طی پس��تی در توئيتر بر ض��رورت ت��داوم مقاومت مقابل 
نيروه��ای امريكاي��ی در ع��راق تأكيد ك��رد. الكعبی نوش��ت: 
»پ��س از تهديده��ای بيه��وده وزير ام��ور خارج��ه امريكا به 
خوبی مش��خص ش��د كه ]چگونه[  كس��ی كه در حال خفگی 
اس��ت، لگد می اندازد و تالش ه��ای مقاومت به ثمر نشس��ته و 
 حاكميت چپاول ش��ده ]عراق[ را از چنگال امريكايی      ها بازپس 

گرفته است.«

مقاومت عراق به تهدید پمپئو واکنش نشان داد
بینیسربازانامریکاییرابهخاکمیمالیم

رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عراق:
حضورنظامیامریکارادرعراق

بهضررامنیتوثباتمنطقهمیدانیم

ترامپ: بایدن جز با تقلب پیروز نمی شود

هشدار درباره جنگ داخلی 
در امریکا پس از انتخابات

 پایتخت 
 از »قرمز« عبور کرد 
و »کامالً بحراني« شد

 پهلوي ها 
در كنار صدام
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

ترامپوتوهمتوراتی
برایفرارازعراق

سالحمقاومت
ازلبنانتاعراقویمن

فعالًبااینوزارتورزشخوش
باشید

هادی محمدی

حسن رشوند

فريدون حسن

ترامپ و امريكا كه خ��ود را مجبور به فرار از ع��راق ديده اند، 
برای جبران دس��ت های خالی در تبليغات انتخاباتی امريكا، 
مابه ازای اخراج از عراق را عادی س��ازی رواب��ط عراق و رژيم 
صهيونيستی مطرح كرده اند كه نشان می دهد، مقامات غربی 
با همه امكانات و ابزارهای اجرايی و دسته  های مرعوب شده 
در عراق، چقدر خام و ناتوان هس��تند. مطرح كردن رسانه ای 
عادی سازی در روابط با صهيونيست   ها شايد در امريكا خريدار 
داشته باشد، ولی در عراق ش��عله های مقاومت را همه گيرتر 
خواهد كرد و حاصل آن خس��ارت و هزينه های اضافی است 
كه شتاب اخراج نظاميان امريكايی را به دنبال خواهد داشت. 
توهم توراتی ترامپ، نه در انتخابات ترامپ و نه برای نتانياهو 
حاصلی دارد، بلكه بر چالش   ه��ا و هزينه های عملی و ميدانی 
صهيونيس��م محوری در اقتصاد منطقه، خواهد افزود و ناچار 
هستند با عروسك های حكومتی كه از مدت   ها قبل در خدمت 

صهيونيسم بوده اند، دلخوش باشند | صفحه 15

آنچه طي روزهاي اخي��ر در لبنان به ويژه در حوزه هاي نفوذ 
حزب اهلل در جنوب لبنان شاهد آن هستيم، نشان از آن دارد 
كه دست هاي خبيثي كه يقيناً دس��ت پليد صهيونيست ها 
و س��رويس هاي امنيتي غرب در آن ديده مي شود به دنبال 
تحريك حزب اهلل هستند تا اين جريان همواره عاقل را وادار 
به واكنش كرده و محيط به ش��دت ژله اي لبنان را متش��نج 
كنند. انفجارهاي چند روزه در برخي مناطق لبنان مؤيد اين 
سناريوي خطرناك براي لبنان و حزب اهلل است.  سناريوي 
خلع سالح يك سر آن در لبنان و سر ديگرش در عراق است 
كه ب��ا ايجاد محدوديت ه��اي جديد براي حشدالش��عبي و 
سازهاي ناكوك برخي گروه هاي به ظاهر رقيب ولي دشمن 
سالح مقاومت در عراق كوك مي شود. امروز سالح مقاومت 
از لبنان تا سوريه، عراق و يمن در امتداد است و يقيناً چنين 
س��الحي كه مردم حامي آن هس��تند هيچ قدرتي را ياراي 

حذف آن نيست | صفحه 2 

امروز همه فراموش كرده ايم كه سرانجام پرونده ويلموتس به كجا 
كشيده شد. يادمان رفته كه جناب سلطاني فر به عنوان متولي 
اصلي ورزش كشور بايد در اين خصوص پاسخگو باشد، اما جناب 
وزير كار خود را خوب بلد است و به خوبي مي داند كه چگونه زمان 
بخرد تا مدت زمان باقيمانده از عمر دولت )چيزي كمتر از يك 
سال( هم به پايان برسد. سلطاني فر اين را هم خوب مي داند كه 
در اين مدت باقيمانده خطر استيضاح هم زياد تهديدش نمي كند 
بنابراين با خي��ال راحت كارهاي خود را انج��ام مي دهد بدون 
اينكه پاسخگو باشد. نمونه اش سپردن پست هاي مهم رياست 
فدراسيون ها به كارمندان وزارت و گماردن رفقا در پست هاي 
مديرعاملي باشگاه هاست. اتفاقاتي كه باعث عقد قراردادهاي 
آنچنان��ي و تاراج بيت المال ش��ده و مي ش��ود. نمونه ديگرش 
انتخابات ديروز فدراسيون ورزش هاي دانشگاهي، آن هم بدون 

اساسنامه مصوب شوراي نگهبان بود | صفحه 13

ترامپ را متوجه عزم جدي 
زلنسکي و تيمش كردم

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

من به ترام�پ توضیح دادم ک�ه اوکراین، در عوض 
ناوها و خدمه هایي ک�ه روس�یه در قضایاي 2018 
تنگه کرچ توقیف کرده اس�ت، یک تانکر روسي و 
خدمه اش را توقیف کرده و این نش�ان دهنده عزم 
جدي و راسخ زلنسکي و تیمش براي ایستادگي بر 

مواضع شان است | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

فوالد تحریم را شکست
اقتصادی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه 6 مهر 1399 - 9 صفر 1442

سال بیست و د  وم- شماره 6035 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان
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صفحه 4

 معاون اول رئیس جمهور: 
سال گذشته که رشد صنعت فوالد در دنیا 3/5 درصد بوده 
است در ایران بیش از 6/5 درصد بود  و به رغم تحریم های 

ظالمانه بیش از 12 میلیون تن فوالد صادر کرده ایم

رئیس بنیاد مستضعفان:
با  افتتاح فاز 2 فوالد کاوه جنوب کیش، در حوالي پیروزي 

عملیات ثامن االئمه تحریم صنعت فوالد نیز به دست 
جوانان متخصص ایراني شکست

 فرانسه و ايتاليا را از لحاظ 
توليد فوالد پشت سر گذاشتيم

    
رئيس جمهور از مردم ايران خواس��ت اگر لعن و نفرين��ی دارند، به آدرس 
كاخ سفيد پس��ت كنند و هر كس آدرس��ی غير از اين به مردم بدهد، غلط 
است:»آدرس غلط به مردم ندهيد. ريشه مشكالت، كاخ سفيد است! لعن 
و نفرين و كينه خود را به آدرس صحيح و درس��ت بفرستيم.« اين جمله را 
ممكن است خود آقای روحانی يا مشاوران او برای تداعی جمله معروف امام 
»هرچه فرياد داريد،  بر سر امريكا بكشيد« ساخته باشند اما مردم می دانند 
كه »شيطان بزرگ« در نظر امام رحمت اهلل عليه هيچ وقت »كدخدا« نبود 
و هيچ وقت امضايش تضمين نبود. بنابراين، مردم اگرچه نفرين خاصه برای 
امريكا دارند و مهم تر از لعن و نفرين، »جهاد و مقاومت« را در سرلوحه قرار 
داده اند اما يادشان نرفته كه روزی در بحبوحه تبليغات انتخاباتی در سال 92 
مشكالت كشور از نظر جناب روحانی ربطش به داخل بود و راه حل داشت و 
»واهلل العظيم! اگر مشكالت اين كشور راه حلی نداشت، من كانديدا نمی شدم. 
برای اين قفل ها كليد وجود دارد. ای امان، ای امان از ش��عارهای بی محتوا؛ 

سياست خارجی شناخت قدرت های خارجی را می طلبد.«
البته سياس��ت، بايد با صداقت باش��د زيرا »النجاۃ فی الصدق« اما يك نوع 
سياس��ت هم داريم كه دنبال نجات نيس��ت، بلكه وبال است. سياستی كه 
»برای رفع تحريم ها« پای ميز مذاكره می نشيند و هسته ای را تعليق و اقتصاد 
كشور را معلق می كند اما چون صداقت ندارد و وبال گردن است، دست آخر 
می گويد »اگر برجام نبود، اوضاع بدتر بود« و مشكالت اقتصادی هم ربطی به 
مديريت داخلی ندارد و اگر مشكلی هست از كاخ سفيد است. چه كسی آن 
را می گويد؟ همان كه هفت سال پيش می گفت:»شرم نمی كنيد كه هر روز 
دست در جيب مردم می كنيد، نمی توان تمام ناكارآمدی ها را پای تحريم 
نوشت.مشكل كجاست؟ مشكل عدم مشورت، مشكل خودشيفتگی، مشكل 
عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره كشور، مشكل بی ثباتی است. اين ثباتی 
چگونه به مردم اطمينان و آرامش خواهد داد؟ مردم مديريت كارآمد، ثبات، 

آرامش، و آينده نگری می خواهند.«
رئيس جمهور بايد بداند اگر همين حرف ها را ك��ه در اين مقطع می زند، با 
صداقتی كه مايه نجات است، بزند و به مردم بگويد »من اشتباه كردم كه در 
صد روز اول وعده های آنچنانی می دادم ولی در سه صد روز آخر شيوه نفرين 
كردن را آموزش می دهم«، قطعا مردم تسليم حرف راست و  صداقت هستند 
و با فروتنی به مسئوالن  تعظيم می كنند و گذشته را  فراموش می كنند. اما 
اگر در صد روز اول بگوييم:»اگر امروز گرانی داريم، اگر امروز روابط ما با جهان 
با مشكالت فراوان توأم است، همه و همه، به خاطر اين است كه يك دولت 
كارآمد و يك مديريت درست در تدبير صحيح در كار انجام نگرفته است.با 
گرانی به راحتی می توان مقابله كرد. ارزش پول ملی را نصف كرده ايد و هنوز 
هم شعار می دهيد؟! شرم آور اس��ت. همه ضعف ها را نمی توان پای تحريم 
نوشت.« ولی در آغاز سه صد روز آخر بگوييم :»آدرس درست آن است كه 
ريشه مشكالت در كاخ سفيد است.« اين ديگر چاره كار ملت نيست و مشكل 

مردم را از ميان برنمی دارد.
كدخدا را نفرين كنيم؟! باكی نيست اما فاكتور نفرين ها را برای كه بفرستيم 

تا ارزش پول ملی را بازگرداند؟!
بقیه در صفحه 2

كدخدا را نفرین كنيد
 روحاني: مردم براي کمبود و مشکالت در کشور 

 اگر مي خواهند لعن و نفرین کنند
آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در واشنگتن است

ت جمهوری
ریاس


