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آن سوی مصوبه ضد صهیونیستی پارلمان عراق
هربار که رژیم صهیونیستی در تنگنای شدید داخلی و منطقهای قرار میگیرد و به خصوص
توان آن در ایجاد و برقراری امنیت زیر سوال میرود ،بالفاصله به هربهانهای عادی سازی
روابط با برخی از کشورهای عربی را پیش میکشد و از این طریق میخواهد هم خود را از
زیربار فشارها خارج و هم وانمود کند تنها نیست و چند دولت را در کنار خود دارد .این بدین
معناست که این رژیم به عادی سازی روابط این دسته از کشورها با خود به مثابه فرشته نجات
نگاه میکند و این کشورها در همان حالی که بزرگترین خیانت را در حق مردم فلسطین
مرتکب شدهاند ،بزرگترین خدمت را به این رژیم کردهاند .این رویه از زمان نتانیاهو آغاز شده
و در دوره حاکمیت ائتالف شکننده الپید -بنت ادامه یافته و دراین مدت هر یک از دو جناح
رقیب کوشیدهاند عادی سازی روابط با کشورهای عربی را به حساب خود بگذارند و آن را به
عنوان موفقیت در کارنامه شان به ثبت برسانند .در این خصوص بعد از آن که ناتوانی ائتالف
الپید -بنت در برقراری امنیت و ثبات داخلی محرز شد و فلسطینیها بیش از شش عملیات
ضد اسرائیلی را با موفقیت آن هم در داخل اراضی اشغالی سال  1948موسوم به اسرائیل
اجرا کردند و از دیگر سو درپی استمرار جنگ در اوکراین و تشدید تنش درروابط میان روسیه
و اسرائیل ،خبرهایی درباره تقویت حضور ایران در سوریه منتشر شد ،بالفاصله چند خبر
درباره گستره عادی سازی روابط میان اسرائیل و برخی ازکشورهای عربی از جمله عراق و
لبنان منتشر شد که به نظر میرسد این خبرها با هدف القای تنها نبودن این رژیم در منطقه و
گرم بودن پشت آن به این کشورها منتشر شده است .به طورخاص در چند وقت اخیر نیز این
شائبه مطرح میشد که دولت جدید عراق که از نظر آنها همان دولت اکثریت ملی خواهد
بود ،طرفدار عادیسازی مناسبات با رژیم صهیونیستی است .این موضوع در گسترهای
وسیع تبلیغ شد که دولت اکثریت ملی ناشی از اتحاد میان صدر با سنیها و شیعیان ،در مسیر
ضدیت با خواست محورمقاومت گام بر خواهد داشت و مسیر نزدیکی به رژیم صهیونیستی
از سوی دولت آینده بغداد در پیش گرفته خواهد شد .پیشتر نیز واضح بود عراق،کشوری
است که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه روی آن برای عادیسازی
تمرکز ویژهای کردهاند .اربیل ،مرکزمنطقه کردستان عراق اکتبر  2021میزبان نشستی در
حمایت از عادیسازی روابط با اسرائیل بود .این نشست به ابتکاراندیشکده مرکز ارتباطات
صلح نیویورک در اربیل برگزارشد .همچنین تالش شد در ساختار قدرت عراق در مخالفت
با عادیسازی روابط با اسرائیل ،اختالفهایی ایجاد شود و حمایت برخی مقامات عراقی را
در این زمینه به دست آورند .با وجود این تالشها ،اما عراق در مسیر عادیسازی روابط قرار
نگرفت .درهمین راستا ،پارلمان عراق پیش نویس قانون ممنوعیت عادیسازی و برقراری
هرگونه رابطه با اسرائیل را تصویب و برای متخلفان حکم اعدام پیشبینی کرد .طبق این
قانون همچنین هرگونه تعامل با شرکتها و مؤسساتی که با این رژیم در تعامل هستند یا
حامی و مرتبط با آن هستند ،ممنوع است.در واقع ،پارلمان عراق با پی بردن به این موضوع که
برخی در این کشور از عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت میکنند ،چنین قانون
بازدارندهای را تصویب کرده است؛ اما زمینهها و دالیل برگشتن ورق عادیسازی مناسبات با
رژیمصهیونیستیدرعراقچهبودکهمنجربهتصویبچنینطرحضدصهیونیستیدرپارلمان
شد؟ واقعیت این است که خواست عمومی و اراده اکثریت قاطع جمعیت مسلمان عراق اعم
از سنی ،شیعه ،کرد و ترکمن ،همانند خواست تمامی مسلمانان در سراسر جهان ،بر دفاع از
مردم مظلوم فلسطین بنیان گذاشته شده است .تمامی جریانهای سیاسی عراق به این امر
آگاه بودند که هر گونه گام برداشتن آشکار در مسیر برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی،
زمینهساز حذف کامل آنها از ساختار قدرت در این کشور خواهد بود؛ لذا همواره شاهد بودیم
که حتی جریانهای مزدور نیز مناسبات خود با تلآویو را پنهان میکردند .نقش نیروهای
مقاومت را نیز میتوان یکی دیگر از عوامل برگشتن ورق عادیسازی مناسبات در بغداد
دانست .اقدامات و تدابیر هوشمندانه نیروهای حاضر در محور مقاومت از یک سو ،زمینهساز
افشا شدن روابط و نیز تالش جریانهای مزدور برای وارد کردن بغداد به روند عادیسازی
مناسبات با رژیم صهیونیستی شد و از سوی دیگر ،برایند تال شهای آ نها زمینهسازی
تصویب قانون «جرمانگاری عادیسازی و آغاز روابط با رژیم صهیونیستی» را به همراه داشت.
یکی دیگر از زوایای مهم این مصوبه تاثیر آن بر نوع مناسبات منطقه اقلیم کردستان با رژیم
صهیونیستی است .طی سالهای اخیر اخبار و شواهدی از مراودات این اقلیم با تل آویو منتشر
و مشاهده شده است که در آخرین مورد آن ،شاهد هدف قرارگرفتن یکی ازمراکز امنیتی این
رژیم دراربیل با موشکهای سپاه بودیم .این مصوبه اما خط فاصل جدی را میان اقلیم و رژیم
صهیونیستی تعریف خواهد کرد وحداقل مقامات اقلیم دیگر نمیتوانند به صورت نسبتا
علنی وارد این فرایند شوند.

نظارت میدانی رئیس دولت

رئیسجمهور در بازدید از چند مرکز توزیع کاال گفت که تا زنده باشم اجازه نخواهم
داد مردم از طرح یارانهها آسیب ببینند و برای مسئوالن کمکار خط ونشان کشید

رئیسجمهور با حضور در میدان بهمن تهران و
بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک
با مردم گفتوگو و تاکید کرد :تا من زنده باشم به
هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه
سازی یارانهها آسیب ببینند .به گزارش ایرنا ،آیت
ا ...سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه ابتدا با
حضور در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع مرغ در
جنوب تهران بازدید کرد .رئیسجمهور در پاسخ
به دغدغه یکی از شهروندان گفت :تا من زنده
هستم اجازه نمیدهم مردم از طرح اصالح نظام
یارانهها آسیب ببینند .یارانهای که به اکثریت
مردم داده شده به صورتی است که یک میلیون
تومان بیش از افزایش قیمت ناشی از اصالح نظام
یارانههاست  .یقین داشته باشید که دولــت در
کنار مردم است .رئیسجمهور سپس در یکی از
فروشگاههای زنجیرهای حضور یافته و ضمن گفت
وگوبامردمازنزدیکازوضعیتتوزیعبرخیکاالها
و مشکالت مربوط به آن مطلع شد .آیت ا ...رئیسی
پس از بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ در
تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور اعضای
دولت و بقیه نهادها هم شرکت کرد.
رئیس جمهور شب گذشته هم در جلسه ستاد
تنظیم بازار برای مسئوالن خاطی و کم کار خط
و نشان کشید و گفت :قیمتها را کنترل کنید
تا مردم آسیب نبینند .چنا نچه کوتاهی شود با
مسئول باالدست برخورد میکنم .وی افــزود:
تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی و
توزیع عادالنه یارانه ها ،برقراری عدالت اقتصادی
در کشور بوده است ،لذا وزارت رفاه ،کار و تعاون
اجتماعی باید با همکاری سایر دستگاه های
مربوطه با شاخصهای دقیق ،استحقاق افراد را
احراز کنند و مراقب باشند در حق کسی اجحاف
نشود .در همین حــال در جلسه روز پنج شنبه
ستاد تنظیم بــازار به ریاست مخبر ،معاون اول
رئیسجمهور بر لزوم فراوانی کاالهای اساسی
در بازار و تامین و توزیع مناسب اقالم مورد نیاز
م ــردم تاکید و مقرر شــد تمهیدات الزم بــرای
توزیع گسترده اقــام مختلف نظیر مــرغ ،تخم
مرغ و روغناندیشیده شود .به گــزارش تسنیم،
جلسه ستاد تنظیم بازار روز پنج شنبه در دو نوبت
صبح و عصر به ریاست محمد مخبر ،معاون اول
رئیسجمهور برگزار شد و اعضا ،آخرین وضعیت

تامین ،توزیع و نظارت بر بازار را بررسی کردند.
▪فعالیت  3شیفته کارخانههای روغن و دایر
بودن کشتارگاههای مرغ در روز جمعه

وزیــر جهاد کشاورزی نیز از توزیع کافی کاالهای
اساسی و فعالیت سه شیفته کارخانههای روغن خبر
داد .به گزارش ایرنا ،ساداتی نژاد افزود :مشکلی
در تامین و توزیع مرغ ،تخم مــرغ ،روغــن و شیر در
کشور وجود نــدارد و هم اکنون در تهران و همه
استا نها و شهرستا نهای سراسر کشور ،کشتار
مرغ مانند روزهای گذشته انجام میشود اما به دلیل
تغییر قیمتها در برخی از فروشگاهها شاهد ایجاد
صف بودهایم .وزیر جهاد کشاورزی ادامهداد :صف
در فروشگاهها به دلیل کمبود کاالها نیست بلکه به
دلیل زمانبر بودن تغییر نرخ کاالها ،افزایش تقاضا
ایجاد شده است که برای حل این مشکل پنج شنبه
شب که اصوال کشتارگاهها تعطیل هستند ،کشتار
مرغ انجام شد و صبح جمعه هم عرضه مرغ گرم را در
سراسر کشور داشتیم.
▪افزایش قیمت مشتقات  4قلم کاالی اساسی
فقط با مجوز ستاد تنظیم بازار

سیداحسان خاندوزی ،سخنگوی اقتصادی دولت
نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی دربــاره ساز و کار دولــت بــرای جلوگیری از
گرانی مشتقات چهار کــاالی اساسی(کاالهایی
مانند سوسیس یا سس که وابسته به مواد تغییر قیمت
یافته هستند) گفت :برای تمام مشتقات این چهار
قلم در ستاد تنظیم بــازار مصوبهای بــرای ابــاغ به
اتحادیههای کشوری تهیه شده و بدون ابالغیه ستاد
تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف
کننده اجازه هیچگونه افزایش قیمتی داده نخواهد
شد .وزیر اقتصاد همچنیندر برنامه زنده خبری در
سیما ،با بیان این که براساس آسیبشناسی ،تورم
انتظاری میتواند مشکل اصلی در اجــرای طرح
اصالح یارانهها باشد ،اظهار کرد :دولت برنامههای
جدی برای کنترل آن دارد.
در همین حال ،سخنگوی فرماندهیکل انتظامی
کشور از کشف بیش ازهزار و  ۴۴۵تن انواع کاالهای
اساسی احتکارشده در  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و
گفت :در این خصوص  ۲۵۷متهم بازداشت شدند و
 ۵۵واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

پیامك2000999 :

•• برام سواله! مسئولی که میگه فقط روغن
و مرغ گرون شده و بقیه چیزها نباید گرون
بشه ،متوجه نیست که مثال رستوران برای
جوجه کباب ،هم مرغ مصرف میکنه هم
روغن؟ یعنی گرون بخرن اما گرون نکنن؟
پوریای ولی هستن مگه؟!
•• وقتی مسئوالن میگویند سه میلیون
تن آرد قاچاق میشود یعنی تمام سیستم
مرزبانی را زیر سوال میبرند .مگر میشود؟
•• بــاجــنــاقــم روزی خـــدا تــومــان درآمـــد
داره ،شاسی بلند ســوار مـیشــه ،یارانه
کمک معیشتیش با من که مستاجرم و با
سواری کار میکنم یکیه! واقعا چه جوری
دهکبندی کردین؟
•• در جواب کسی که گفته تورم در ایران
عجیب نیست و از نرخ جهان کمتره به عنوان
یک اقتصاددان میگم که تورم ایران جزو
 ۵تورم باالی دنیاست .در اروپــا میانگین
تورم  ۵و در آمریکا  ۸و در ژاپن  ۲و در چین
 ۶درصد است.
•• روزنـــامـــه خـــراســـان ســخــت طــرفــدار
پرسپولیس هستی .صفحه ورزشــی 20
اردیبهشت رو نگاه کنید .سر سوزنی از برد
استقالل ننوشتی و فقط از تیم خودت که
نتیجه نگرفته ،نوشتی!
خراسان  :مخاطب گرامی ،ساعت بازی
اســتــقــال بــه زمـــان چــاپ صفحه الیــه5
نمیرسید لذا خبر پیروزی استقالل در
صفحه  2کار شده است.
•• به جرم داشتن یک واحد آپارتمان ۸۰
متری و یک ماشین و حقوق بازنشستگی به
دهک دهم منتقل شدم و یارانهام قطع شده.
منو این همه خوشبختی محاله!
•• به مسئوالن شرکت برق بگید از االن به
فکر مصرف برق ماههای گرم سال باشند تا
خدایی نکرده اون ایام استرس نگیرن و نگن
غافلگیر شدیم!
•• از ریاست محترم جمهوری به خاطر اقدام
درخور تحسین افزایش چند برابری یارانهها
بسیارسپاسگزاریم.سخنانتلویزیونیبرای
مردم خیلی از افکار شبهه آفرین و گمانه
زنیهای بی اساس و دلیل را رد میکند.
••ای کاش به جای ممنوعیت کاشت ناخن و
مژه و اپیالسیون و .. .در آرایشگاههای زنانه
شهر مشهد ،قانونی برای برخورد مبارزه
با گرانیهای افسار گسیخته در این شهر
زیارتی نیز وضع میشد!
•• حاالکهنرخجدیدروغناعالمشد،دوستان
عزیز روغــن بسیار فــراوان خواهد شد چون
محتکرانروغنهاراازانباروکارخانههاخارج
میکنند و با نرخ جدید خواهند فروخت.
•• هر وقت میخواهند حــواس مــردم را از
موضوعی پرت کنند بحث واردات خودرو را
پیش میکشند .حاال به خاطر اعالم قیمت
گوشت ،مرغ و تخم مرغ برای این که فشار
مردمی رو کم کنند این خبر مطرح شده.
تجربه این مدت ثابت کــرده عمرا اگه این
رانتهای کشور بذارن خودرو وارد بشود و
مردم ساده دل هم باور نکنند.
••مامانم یک لیوان رو تو آشپزخونه شکست
هیچ کس جز خودش نبود که بندازه تقصیر
اون .فقط صداش اومد که نمیدونم خطاب
به کی گفت :چقدر چشماتون شو ِر شماها!
•• خــدا برکت بــده ،خوشحالمون کردین
آقای رئیسی بابت یارانه ها!

تلگرام09033337010 :

•• در دوران گــذشــتــه افــــراد محتکر و
گرانفروش را در میدان اصلی شهر فلک
میکردند تا درس عبرتی بــرای دیگران
باشد .متاسفانه االن آن افــرادی که مدام
در حال فلک شدن هستند مردم بیچاره و
بینوای جامعه هستند .وای بر محتکران و
گران فروشان.
•• آیا کنترل مرزها از مهار صدام سختتر
است؟
•• همه کمبودها و ضعفها بر گردن دولت
نیست .محتکران و دنیاطلبان زالو صفت
طماع در درســت شدن سیاه بــازار بسیار
موثر هستند و راه صد ساله را یک شبه طی
میکنند.
•• میگویند غیر از ایــن  4قلم کــاال بقیه
اجــنــاس نباید گــران شــود .خــوب خیلی
خــوراک ـیهــا از ایــن مشتقات استفاده
میکنند .پس آنها هم گران خواهند شد.
•• نمیدونم تو سریالهای ایرانی چطوری
با شنیدن یه خبر ،بدون این که لب به غذا
بزنن میز رو ترک میکنن و میرن .ما که تا
نون خشکهای ته سفره رو هم نخوریم از
جامون تکون نمیخوریم!
•• حــال که عشایر خودشان تولیدکننده
روغن ،مرغ و تخم مرغ هستند باید یارانه را
چگونه خرج کنند؟ لطفا اعالم بفرمایید.
•• چون رانت خواران و مفسدان اقتصادی و
اعیان مرفه بی درد از اقدامات اقتصادی و در
واقع جراحی اقتصادی آقای رئیسی بسیار
ناراحت و در حال کارشکنی و سیاه نمایی
هستند به عنوان یکی از هزار دلیل موجه،
جناب رئیسی حتما داره کارش رو درست
انجام میده .خدا قوت سید ابراهیم ،فقط
صحبت و ارتباطت رو با ملت قطع نکن و
حواست به محتکران باشه.
•• بازنشسته فرهنگی هستم و یارانهام را
قطع کردند .تماس گرفتم و گفتن صداتون
ضبط م ـیشــه .گفتم کــه صــدایــم در بی
سیمهای شب عملیات قبال ضبط شده.
نمیدونستیم دولتمردان کنونی. ..ای
کــاش دعــاهــای شــب آخــر رزمــنــدگــان را
فراموش نمیکردند!
•• دولــت محترم توجه داشته باشه درآمد
مردم چند برابر که نشده تازه کمتر هم شده
و اجاره خانه و هزینههای زندگی هم سر به
فلک کشیده.
•• عــد های فقط قیمت اجناس ایــران را با
خارجمقایسهمیکنند.خبمیزاندرآمدها
و حقوق اون وریها را هم معادل سازی کن
عمو جان!
•• حــاج آقــا رئیسی از آبـــروش داره مایه
مـ ـیذاره و مــردم هم متوجه ایــن موضوع
هستند .تنها مــوردی که میتونه آبــروی
این سید رو ببره محتکران هستند .فقط
باید به عنوان مفسد فی االرض محتکران
را اعــدام کنند .هر گونه مماشات در این
خصوص فاتحه اقتصاد و آبروی آقای رئیسی
را خواهد برد.
•• خبر واردات خــودرو را چاپ میکنید.
نامردید اگر انجام نشد ورود نکنید! این
یک خبر کامال مهندسی شده است .دقیقا
مثل انــتــخــابــات .اع ــام خبر آزادســـازی
واردات خـــودرو بــا آزادســــازی قیمتها
کامال مهندسی شده بــود .االن بــرای کم
کردن فشار گرانیهای اخیر است.

