
    اگرچه رس��وب بيش از 8 ميليون تن كاال در گمركات و 
بنادر با انتقادهايي روبه رو شده است، اما برخي از كارشناسان 
اقتصادي معتقدند با توجه به ريسك هاي پيش روي تجارت 
خارجي اي��ران از ناحيه دولت امريكا ش��ايد واردات كاالهاي 
مورد نياز كشور به شكل اعتباري و در حجم باال و آنچه امروز 
نتيجه آن را  در رسوب ميليون ها تن كاال در گمركات و بنادر 
مي بينيم، پيش از رياست جمهوري امريكا كار قابل توجيه و 

درستي باشد | صفحه 4

 »گمرک اختالفات« 
 در دولت 

تصمیم  گیر ندارد!

یک فع�ال اقتص�ادی و دو ش�هروند ایران�ی که به 
اتهامات واهی، در خارج از کش�ور بازداش�ت شده 
بودند، با یک جاس�وس دو تابعیتی ک�ه برای رژیم 
صهیونیستی فعالیت می کرد، تبادل و آزاد شدند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و س��يما، س��ی ام شهريور 
ماه ۹۷ خبر دستگيری يك زن جوان ۳۱ ساله، توجه 
رس��انه    ها را به ايران جلب كرد. كايلی م��ور گيلبرت، 
تبعه استراليا-انگليس بود كه رس��انه های خارجی او 
را محقق، پژوهش��گر، اسالم شناس و اس��تاد دانشگاه 

معرفی  كردند. 
كايلی ۳۱ ساله با عنوان استاد دانشگاه و شيعه شناس، 
به تمام كش��ور های مهم منطقه غرب آسيا سفر كرده 
بود؛ ايران، مصر، سوريه، عراق، بحرين و كويت.  او در 
اين سفر    ها در مجامع علمی و مذهبی حاضر    می شد و 
با ش��خصيت های فرهنگی و مذهبی اين كشور    ها در 

ارتباط بود. 
    کایلی مور گیلبرت کیس�ت و چ�را در ایران 

بازداشت شد؟ 
كايل��ی متول��د ۱۹8۷ در اس��تراليا و دارای تابعي��ت 
دوگانه استراليايی - انگليسی است. وی در خانواده ای 
مسيحی تبار به دنيا آمد، اما بعد    ها به اقتضای شغلش 
مجبور به تغيير مذهب از مسيحيت به يهود می شود. 

وی نس��بت به تحصيالت عالی بی عالقه بود، تا اينكه 
در ۲۵ سالگی آشنايی او با يك اسرائيلی به نام »روی 
بينكوويينز« باعث می ش��ود كه بدلي��ل ويژگی های 
فردی و استعداد های خاص توسط »امان« )سرويس 
جاسوس��ی نظامی اس��رائيل( نشان ش��ده و در سال 
۲۰۱۲ به توصيه اين سرويس برای تحصيل در رشته 
»مطالعات آسيا، خاورميانه و حوزه اسرائيل « دانشگاه 
كمبريج، به لندن اعزام شود و در طول مدت تحصيل 
مورد كنترل و رصد قرار گيرد. س��رويس جاسوس��ی 
نظامی اس��رائيل، در اين س��ال    ها كايلی را تحت نظر 
داشت، برای مقاصد خود رشته او را تغيير داد و كايلی 
را ملزم به ادامه تحصيل در رش��ته »مطالعات اسالمی 
و خاورميانه« كرد. در اين م��دت امان، كايلی را تحت 
آموزش های تخصصی اطالعاتی ق��رار می دهد و او را 
به يك مأمور خبره برای س��رويس تبديل می كند. در 

نهايت او كه اكنون به يك مأمور آموزش ديده اسرائيلی 
تبديل ش��ده، با تغيير دين خود از مس��حيت به يهود 
سرسپردگی خود به تشكيالت صهيونيستی را تكميل 
می كند. حضور در سوريه، نخستين مأموريت امان به 

كايلی برای انجام اقدامات اطالعاتی و جاسوسی بود. 
پس از بازگش��ت از س��وريه و در مرحله بعد، مسئول 
بازجويی برخی ايرانيان مهاجر و زندانی می شود تا عالوه 
بر تكميل آموزش های بازجويی و زيرپاكشی، اطالعات 
خود از ايران و ايراني��ان را ارتقا ده��د و بازجويی    ها و 
پرونده س��ازی های كايلی منجر ب��ه محكوميت های 
طوالنی برای برخی از ايرانيان خارج از كشور می شود. 
مأموريت جديد وی موضوعات هس��ته ای و اقتصادی 
ايران، به خصوص كشف شيوه های دور زدن تحريم    ها و 
همچنين موضوعات مربوط به محور مقاومت است. از 
اين رو، امان به منظور حفظ پوشش و توجيه اقدامات 
بعدی، كايلی را ملزم به ادامه تحصيل در مقطع دكتری 

رشته مطالعات اسالم و خاورميانه می كند. 
دوره آموزش اختصاصی كايلی ب��رای مأموريت ايران 
دو س��ال زمان برد و او ط��ی اين مدت كام��اًل به زبان 
فارسی مس��لط می ش��ود. كايلی كه به لحاظ تئوری، 
آمادگی الزم جهت اقدام��ات اطالعاتی در جغرافيای 
ايران را پيدا كرده، با اس��تفاده از پوش��ش پژوهشی و 

دانشگاهی، با ايجاد يك فرصت مطالعاتی برای شركت 
در دانش��گاه اديان و مذاهب، به ايران می آيد. در سفر 
اول وی به ايران، دست به هيچ اقدامی نمی زند و پس 
از مدت كوتاهی از كشور خارج می شود. در سفر دوم، 
به توصيه سرويس اس��رائيل در ايام محرم وارد ايران 
می شود. كايلی با حضور در ش��هر های مختلف كه در 
راستای مأموريتش بود، اقدام به جمع آوری اطالعات 
می نمايد. كايلی كه از اشراف اطالعاتی ايران بر خود بی 
اطالع است به منظور عادی سازی حضور خود در ايران 
به اماكن مذهبی، هيئات و اماكن توريستی می رود تا 
كسی نسبت به اين سفر شك نكند. اين بار كايلی برای 
ارتباط گيری با برخی ش��خصيت    ها و اه��داف، اقدام و 
س��عی می كند به اطالعات اقتصادی و نظامی ايران و 
جبهه مقاومت دست پيدا كند، كه مورد ضربه اطالعاتی 

قرار گرفته دستگير می شود. 
وی پس از طی مراحل قانون��ی و قضايی به جرم اقدام 
عليه امنيت ملی از طريق هم��كاری اطالعاتی با رژيم 
صهيونيستی به ۱۰ س��ال حبس محكوم شد و پس از 
دو س��ال از محكوميت خود، در نهايت نظام جمهوری 
اس��المی تصميم می گيرد وی را با سه فعال اقتصادی 
 ايرانی ك��ه به اتهام��ی واهی بازداش��ت ش��ده بودند 

تبادل كند. 

تبادل جاسوس صهیونیستی با 3 تاجر ایرانی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 6 آذر 1399 - 10 ربیع الثانی 1443
سال بیست و د  وم- شماره 6082  - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

 وزیر بهداشت: تأمین واکسن کرونا 
از 3 طریق دنبال مي شود 

دوست تل آویو در مسند 
هدایت سیاست خارجي امریکا

 سفر دربست كرونا 
با »مترو«!

 آزمايش انساني 
 واكسن ايراني كرونا 

از هفته آينده

سالروز وفات حضرت معصومه)س( را تسلیت می گوییم

روحانی همچنان منتظر تصمیمات »مزاحم برجام«!
   سیاسی

فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح 2887طرح عمرانی و خدمت رسانی بسیج: دشمن از ضربه زدن به فیزیک نظام 
جمهوری اسالمی مأیوس شده و در جریان دشمنی با ما، دین، فرهنگ، معیشت و سالمت مردم را هدف گرفته است

 سردار سالمی: جامه جهاد 
از تن بسیجی بیرون نمی آيد

آیا از نظر رئیس جمهور جنگ اقتصادی به پایان رسیده است؟
   رئيس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هيئت دولت از رأی نياوردن 
دونالد ترامپ برای دور بعدی انتخابات رياست جمهوری امريكا به »پايان 
دوره ترامپيسم« تعبير كرد و آن را »يكی از مظاهر بزرگ پيروزی ملت 
ايران در شكست حتمی دشمن در جنگ اقتصادی« بيان كرد و مرتبط 

با »مقاومت« مردم ايران دانس��ت. روحانی همچنين از سياست های 
اقتصادی ترامپ عليه ايران تعبير به جنگ اقتصادی سه ساله كرد و با 
سه ساله ناميدن آن، تلويحاً آن را با رفتن ترامپ پايان يافته تلقی كرد.

روشن است كه تصور روحانی برای پايان جنگ اقتصادی از كجا نشئت 

می گيرد. اگر سخنان قبلی او در اميدواری نسبت به دولت جديد امريكا 
را هم نخواهيم مرور كنيم، در ادامه همين سخنرانی ديروزش، باز نشان 
می دهد كه منتظر تصميمات جو بايدن است: »دولت آينده امريكا بايد 
كارهای بزرگی را انجام دهد و بتواند در برابر آن همه اقداماتی كه چهره 

امريكا را تخريب كرد تا حدی شرايط را جبران كند و  اشتباهات گذشته 
را انجام ندهد. اميدواريم دولت آينده امريكا سياست های ترامپ نسبت به 
ايران را با صراحت محكوم كند و سياست های نادرستی را كه دولت قبل 

امريكا در طول اين چهار سال اعمال كرد، جبران كند.« | صفحه 5

صبح دیروز با حضور سرلش�کر حسین س�المي، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي 2 هزار و 887 طرح عمراني خدمت رساني بسیج، به مناسبت 
هفته بسیج و به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شد. این پروژه ها در استان هاي 
مختلف و در زمینه هاي ورزشي، فرهنگي، آبرساني، عمراني و مسکن محرومان 
اجرا شده اس�ت. در این مراس�م با فرماندهان سپاه اس�تان هاي خوزستان، 

آذربایجان شرقي، مرکزي و بوشهر ارتباط مستقیم تصویري برقرار شد

 رهبر انقالب:  
 بسیج، ثروت بزرگ 
 و ذخیره خداداد 
ملت ايران است
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مارادونا اس��طوره تاريخ فوتبال و فوتباليس��تی كه به رغم وقايع تلخ��ی همچون اعتياد در 
زندگی اش، او را با حمايت هايی كه از ستم ديدگان جهان می كرد، می شناختند، درگذشت.

خبر غافلگيركننده درگذشت ديگو آرماندو مارادونا ديشب جهان فوتبال را در شگفتی و شوک 
فرو برد.

مارادونا در فوتبال يك مؤلف بود اما وقايعی همچون حذف او از جام جهانی موجب گرفتار شدن 
اين اسطوره فوتبال در دام اعتياد شد و مسير زندگی او را تغيير داد.

مارادونا اما در زندگی منش سياسی ضدامپرياليستی پيشه كرد تا آنجا كه دوست و همراه 
سوسياليست های جهان شده بود و درباره فلسطينی ها نيز از او نقل شد كه وقتی پرچم 

فلسطين را در دست داشت، گفت: »من در قلبم خود فلسطينم«. 
مارادونا پيش از اين به دليل تومور در مغز در بيمارستان بستری شده بود و مورد 

جراحی واقع شده بود. او در س��ال ۱۹6۰ در بوينس آيرس متولد شد. 
مارادونا از بهترين بازيكنان تاريخ فوتبال و ستاره دهه 8۰ ميالدی 

به شمار می رود. 
مارادونا اولين بازيكن در تاريخ فوتب��ال بود كه دو مرتبه 

ركورد نرخ نقل و انتقاالت را در جهان شكست. او اولين 
بار با بهای ۵ ميليون يورو به بارسلونا در الليگا و بار 

دوم با بهای ۷ميليون يورو به ناپولی در س��ری آ 
پيوست. او در دوران حرفه ای خود برای تيم های 
آرژانتينوس جونيورز، بوكا جونيورز، بارسلونا، 

ناپولی و سويا و نيولز اولد بويز به عنوان يك 
بازی ساز توانا، در پست هافبك هجومی 
بازی كرد. مارادونا در بارسلونا و ناپولی 
به بيش��تر موفقيت های باشگاهی اش 

دست يافت. 
مارادون��ا در رده ملی ۹۱ ب��ار برای تيم 

مل��ی آرژانتين به ميدان رف��ت و ۳4 بار 
گلزنی كرد. 

شوک بزرگ با مرگ اسطوره


