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پیام های حمله راکتی اربیل به بایدن
گروهی ناشناس که خود را «سرایا اولیاء الدم»
می نامیدند  ،ساعت ۹:۱۵روز  ۲۷بهمن  ،حمله
راکتی سنگینی را به پایگاه آمریکایی حریر اربیل
انجام دادند .در این حمله که با یک وانت ساده
مجهز به راکت انداز  ۲۴تایی  ۱۰۷میلی متری
انجام شد  ،یک هواپیمای مسافربری از نوع
 350 super king airو یک پهپاد هجومی
آمریکا منهدم  ،یک پیمانکار امنیتی کشته شده
و14نظامی آمریکایی زخمی شدند.در باره این
حمله چند نکته باید ذکر شود« -1:سرایا اولیاء
الدم» که یک گروه تازه تأسیس است ،مسئولیت
این حمله را بر عهده گرفته است .این موضوع
نشان میدهد ادعاها دربــاره سازمان الحشد
الشعبی و نقش آن در حمله به اماکن دیپلماتیک
و پایگا ههای نظامی و به طور کلی ناامنیهای
عــراق نادرست اســت .گــروههــای متعددی در
عراق شکل گرفتهاند که با حضور نظامی آمریکا
در این کشور مخالف هستند ،اما شاید در زمره
گروههای زیرمجموعه سازمان الحشد الشعبی
محسوب نشوند.افزون بر این که این حمله با
ابتدایی ترین سالح های تاکتیکی انجام شد ،
اما تلفات و خسارات تحمیلی بر طرف آمریکایی
سنگین بود  .به عبارت دیگر به چالش کشیدن
ابرقدرت غربی با سالح های ساده نشان دهنده

ضعف راهبردی ایاالت متحده در برابر حمالت
ایذایی است و سامانه های پیشرفته پدافندی
چون  C-RAMنیز برای آنان مصونیت نخواهد
آورد -2.آمریکا در اوایل سال  ۲۰۲۰تالش کرد
با تجمیع نیرو در دو پایگاه «عین االسد » در االنبار
و «حریر » در اربیل و پناه بردن به حریم امنیتی
منطقه اقلیم کردستان  ،نظامیانش را از تیررس
خارج کند و در گام بعدی با نخست وزیر کردن
مصطفی الکاظمی و روی کار آوردن افــرادی
همچون عبدالوهاب الساعدی بر راس دستگاه
های امنیتی و ضد تروریسم  ،در برابر مصوبه
پارلمان عــراق بــرای خــروج نظامیانش از این
کشور ایستادگی کند ،اما شلیک دستکم 14
موشک به مناطق استقرار اشغالگران آمریکایی
این پیام را به واشنگتن رساند که پناه بردن به
استانهای شمالی عراق ،امنیت بیشتری برای
نظامیان آمریکایی در پی نخواهد داشت .این پیام
در شرایطی منتقل میشود که تنها یک ماه از آغاز
فعالیت دولت جدید آمریکا میگذرد و این دولت
در پی تقویت حضور نظامی در عراق است-3.
جو بایدن سیاستمدار تربیت شده در ساختار
سیاسی آمریکاست و به همین دلیل بیش از
ترامپ بر حضور نظامی در نقاط راهبردی جهان
( از جمله عراق ) پافشاری می کند و از طرفی بر
تلفات نظامیان خود نیز حساس است .سلف او
سعی داشت با مشت آهنین این حمالت را پاسخ
دهد و عملیات های مستقیم علیه فرماندهان
و نیروهای مقاومت عراق را در دستور کار قرار
داد اما نتوانست برای آمریکایی ها بازدارندگی
الزم را ایجاد کند  .در چنین شرایطی حمالت
راکتی به اربیل می تواند حاوی این پیام به دولت
جدید آمریکا باشد که دست سیاست های نظامی
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وسیاسی آمریکا در عراق رو شده و اگر دولت جدید
مستقر در کاخ سفید همچنان به حفظ نظامیان
خــود در ایــن کشور یــا انتقال آن هــا بــه منطقه
کردنشین اصــرار داشته باشد با مقاومت گروه
های عراقی روبه رو خواهد شد و هیچ نقطه ای از
خاک عراق برای آن ها امن نخواهد بود .به ویژه
این که دولت جدید آمریکا قصد ندارد نظامیان
آمریکایی را از منطقه به ویژه عراق وافغانستان
خارج کند و حتی در این باره نگرانی هایی از طرح
دولت دموکرات ها برای کلید زدن تجزیه عراق
از سوی عراقی ها ابــراز می شود.آمریکاییها
همچنین در حال گسترش پایگاه حریر هستند تا
با استفاده از مرز سیمالکا و پایگاه نظامی العربیه
در شمال شرق سوریه ،خط زمینی ایمن جدیدی
برای دسترسی به شمال سوریه ایجاد کنند.این
حمله می تواند سیگنال منفی جدی به این برنامه
نیز باشد-4به رغم مصوبه پارلمان عراق ،دولت
آمریکا در دوره ترامپ با وقت کشی و نادیده گرفتن
این مصوبه به تقویت پایگاه های نظامی خود در
عین االسد و همچنین انتقال نیروهای خود به
منطقه کردستان عراق اقدام و از سویی با نقل
وانتقال نیروهای داعش از خاک سوریه به عراق
و سازمان دهی مجدد آن ها نیروهای عراقی را با
چالش های امنیتی روبه رو کرد تا حضور خود را به
بهانه مبارزه با بقایای داعش توجیه کند«.سرایا
اولیاء الدم» با انجام این حمله سنگین  ،پیغامی
نیز به طرف آمریکایی ارسال کرد و آن عزم جدی
بــرای اخــراج نظامیان اشغالگر از میهن شان
است و با توجه به مصوبه پارلمان عراق به نظر می
رسد سران واشنگتن یا باید خروج از این کشور را
بپذیرند یا خود را آماده دادنِ تلفات بیشتر و در
نتیجه فشار افکار عمومی داخلی کنند.

واکنش ستاد کل نیروهای مسلح به اظهارات وزیر اطالعات درباره ترور شهید فخری زاده
ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطالعیهای
توضیحاتی را دربــاره سخنان وزیــر اطالعات
درباره یکی از عناصر مؤثر در به شهادت رساندن
شهید فخر یزاده ارائه کرد .به گزارش تسنیم
دربخشی ازاین اطالعیه آمده است« :بهدنبال
اظــهــارات و ادعــای اخیر حجتاالسالم سید
محمود علوی وزیر اطالعات درباره مداخله یکی
از کارکنان نیروهای مسلح در دست داشتن
در ترور و به شهادت رساندن دانشمند برجسته
هستهای و دفاعی کشور ،شهید بزرگوار محسن

فخر یزاده ،مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی
ستاد کل نیروهای مسلح اعــام کــرد:او ًال فرد
مورد ادعای وزیر اطالعات در سال  93در حال
آموزش بوده و در همان سال بهدلیل مشکالت
اخالقی و اعتیاد اخراج شده است.ثانی ًا عضویت
فرد مورد ادعا قطعی نبوده و روال نیروهای مسلح
اینگونه است که ارزیابیهای حین آمــوزش،
یکی از عوامل اصلی قطعیت در عضویت بوده که
نامبرده بهدلیل وجود مشکل اخالقی و اعتیاد ،به
عضویت رسمی درنیامده و در حین آموزش اخراج

شده است.ثالث ًا وزیر اطالعات حتم ًا میداند که
وفق قوانین و مقررات ،افراد اخراجی از نیروهای
مسلح از جمله فرد مــورد ادعــای ایشان پس از
اخراج در سال 93با نیروهای مسلح بهطور کامل
قطع ارتباط کرده و فاقد هویت نظامی است ،از
این رو انتظار میرفت وزیر محترم اطالعات در
اظهارات رسانهای خود آن هم در پخش زنده،
دقــت بیشتری می کــرد که بهانهای به دست
دشمنان جنایتکار نظام همچون آمریکا و رژیم
جعلی صهیونیستی نمیداد ».

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••از هموطنان تقاضا دارم دو ماه لبنیات،
گوشت و ...نخرند چون این ها فاسد شدنی
هستند .فروشنده ها مجبور می شوند قیمت
های وحشتناک شان را کاهش دهند .مثل
همین کاری که مردم درباره خودرو کردند تا
دالل ها و گران فروشان ادب شوند.
•• آقای روحانی خداقوت می گم به خاطر این
همه تورم ،این همه گرانی ،این همه کمبود،
نایاب شدن برخی اقالم و!...
••محض رضای خدا پیگیر عیدی نیروهایی
باشید که بیمه بیکاری دریافت می کنند .به
خدا یک میلیون و  800هزار تومان کفاف
خورد و خوراک نمی شه .چه برسد به اجاره
خانه و دیگر امتیازات رفاهی و این صد برابر از
زیر خط فقر هم پایین تر است.
••چرا مردم این حرف ها را می زنند من نمی
دانــم! هر جا می روی به وفــور مرغ پیدا می
شود .چرا آخر الکی می گویید برای مرغ صف
بسته اند؟
••اگر کمی وقت بگذارید و روند کار در مسکن
ملی را بررسی کنید ،خواهید فهمید مسکن
ملی کپی ضعیف از مسکن مهر است .حال
آن که دولــت در مسکن ملی فقط زمین را
تامین می کند و آماده سازی و ساخت با خود
افراد است .نمایندگان محترم مجلس مگر
در گرماگرم تصویب بودجه بتوانند حمایت
از همه متقاضیان مسکن ملی را به دولت
بقبوالنند وگرنه این قشر مستضعف باید توی
این زمین ها چادر بزنند.
••چه قشنگ استقاللی بودنت رو توی خبر
ورزشــی نشون می دی گلم! نوشتید البته
محرومیت بازیکن سرخابی در آستانه بازی
معوقه پرسپولیس جــای تامل دارد! یعنی
چی؟ اون وقتی رو که توی استقالل بود و زد
توی گوش هوادار و محروم نشد ،یادتون رفته؟!
•• راجع به تیتر روزنامه ،برای زلزله ،چاره کار
نظارت بر استحکام ساختمان ها الزم است نه
مقایسه کشور ما با ژاپن.
••ســال هاست که تحریم ها را بــرای ملت،
نعمت می دانیم .چرا حاال همه این قدر دنبال

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

برداشتن و گرفتن این نعمت از ملت هستیم؟
••در این بلبشوی گرانی ها و اعالم افزایش
درهم شکسته حقوق ها ،عده ای خواسته یا
ناخواسته امواج مخربی را برای بازنشسته
های تأمین اجتماعی ارســال می کنند که
عواقب خوبی ندارد .فردی در ستون حرف
مردم گفته من بامدرک لیسانس پنج میلیون
ودیــگــری گفته مــن بــامــدرک دیپلم هفت
میلیون می گیرم .حــال ما که با  30سال
کارگری دردورترین جای کویر ایران اندازه
نصف شما حقوق می گیریم چه خاکی باید به
سرمون بریزیم؟
••لطفا بیایید از معاینه فنی شاندیز گزارش
بگیرید .حدود  ۳ساعت هست تو صف معاینه
فنیشاندیزمعطلیمچونسیستمقطعه.مردم
کار و زندگی دارن ،همه اعصاب ها داغونه.
•• تیترتان دربــاره زلزله ایــران و ژاپــن واقعا
هشدارجالبی برای تصمیم گیران بود .کاش
در زلزله کرمانشاه عامل و ناظر ساخت اون
بیمارستانی را که ستون اصلی اش به جای
بتن با ترکیب پاره آجر و بتن پر شده بود به
مردم معرفی و مجازاتش می کردند تا بقیه
حساب کار دست شان بیاد.
••بعد از چندبرابر شدن قیمت ها هنوز هم
گوشت ،مرغ ،میوه و مایحتاج مردم در حال
گــران شــدن اســت .آقــایــان! مــردم چه باید
بخورند؟ همه آرزوهایمان را که بر باد دادید.
آیا می خواهید ما را بکشید؟ خانه گران شد،
گفتیم فوقش در خیابان چــادر می زنیم.
ماشین گران شد ،گفتیم فوقش با تاکسی
اینترنتی تردد می کنیم .میوه و خوراکی ها
گران شده چه کنیم؟ چیزی نخوریم؟
•• این مسئوالن چرا پای حرفی که می زنند،
نیستند؟ گفتند 30درصد سود سهام عدالت
را  22بهمن برای فروش آزادسازی می کنند.
پس چی شد؟ مردم را سر کار گذاشتید؟
•• لطفا از یک کارشناس بپرسید و چاپ کنید
که چرا هوا این قدر گرم شده است؟ تا حاال
سابقه نداشته بهمن این قدر گرم و خشک
باشد.

نمابر05137009129 :

••چــرا به وضعیت معلمان و پــرداخــت حق
الزحمه اضافه کار آن ها رسیدگی نمی شه؟
ما وزیری که یه روز هم معلم نبوده و وضعیت
ما رو نمی دونه ،نمی خواهیم .لطفا حق ما
رو بگیرید.
••شما را به خدا قسم می دهم ذهن مردم را
خراب نکنید .در جواب زلزله ژاپنی ها و زلزله
ماآنهاهشت سالدر جنگو ۴۱سال تحریم
نبوده اند .ما درحال پیشرفت هستیم.
••من روزنامه تون رو فقط برای بازی فکری
اختالف تصاویر می گیرم که اون هم همهاش
تکراریه.
••جاده ورودی به مشهد را بسته اند ولی پالک
های مشهد به شهرستان ها می روند و آزاد
است.موقعیتشهرمشهداگرخطرناکاست
ورودی و خروجی باید بسته باشد!
••پیگیری کنید چرا کمک معیشتی 100
هزار تومان خانواده ها واریز نمی شه؟
••به وزیر امورخارجه پرو درود می فرستم.
درود به شرفت .به خاطر ایــن که خــارج از
نوبت واکسن کرونا زده عذرخواهی وسپس
استعفا کرد .حاال این آدم ها را مقایسه کنید با
مسئوالن خودمان.
•• وزارت بهداشت اعالم می کند که کرونای
جدید خیزش خطرناک تری دارد .خواهش
می کنیم دستورالعمل های جدیدرا قبل
از آن که واگیردارشود به عموم مردم اطالع
رسانی کنند.
•• یک کارشناس باسواد و دلسوز بیاد گزارش
بده ابرها کجا می رن؟ چرا طرف ایران نمیان؟
جریان چیه؟! آیا کسی به عمد داره ابرها رو
هدایت میکنه؟
•• در جواب فردی که گفته آمریکا دو نفتکش
ما را دزدید ،باید گفت آمریکا از زمان کودتای
 28مرداد سال  32تا نزدیک به ثمر رسیدن
انقالب اسالمی نفت ما را کال می دزدیــد.
یعنیسهمیلیونبشکهنفتبرایآنهامجانی
بود و پول سه میلیون دیگر را به صورت اسلحه
و محصوالت مختلف برای زمین گیر کردن
اقتصاد کشاورزی به ما می داد.

99086359

