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آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی  ماه ها اس��ت 
ب��ه خاط��ر ش��رایط ب��د اقتصادی، تبعیض 
ن��ژادی، تبعیض فرهنگی و اجتماعی درگیر 

هستند.
 مردم به خیابان ها آمده اند و علیه حاکمیت 
تظاهرات می کنند،  اعتراض مردم با پاس��خ 

تند و خشن حاکمیت همراه است.
پلیس آمری��کا همچنان دس��ت به جنایت 
می زند و ب��ی توجه به واکنش ه��ای تند و 
تیز مردم جهان به قتل جورج فلوید، س��یاه 
پوس��ت بی گناه آمریکای��ی،  باز هم جنایت 
می کند. مردم آمریکا از سفید پوست و سیاه 
پوس��ت به خیابان ها آمده اند و در اس��رائیل 
نیز م��ردم یه��ود علیه دول��ت جعلی خود 

تظاهرات می کنند.
پس با این حساب نمی شود ایران آرام باشد! 
باید آنجا را به هم ریخت،  آن همه تحریم و 
تهدید و فش��ارهای حداکثری چرا نتوانست 

مردم را به خیابان ها بکشاند؟
اکن��ون همه آنچ��ه که تاکن��ون علیه ایران 

انجام داده اند، بر عکس جواب داده است.
آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی با چالش های 
زی��ادی روب��رو هس��تند،  چالش های��ی که 
می تواند تغییرات بزرگی را در آنها به وجود 
آورد.  ام��ا با وجود مش��کالت عدیده ای که 
گریبان آمریکا و رژیم صهیونیستی را گرفته 
است،  س��عی و تالش آنها علیه ایران پایان 
نیافته و می کوشند تا ضربه ای به ایران وارد 
کنن��د. مش��کالت اقتصادی در ای��ران ابزار 
خوبی برای دشمنان است تا بتوانند مردم را 
ناراضی کرده و به خیابان ها بکشانند، آمریکا 
همچنان ش��گفت زده از آن اس��ت که چرا 
تاکن��ون اوضاع ایران به هم نخورده اس��ت،  
در حالی که خود ش��رایط بحرانی را سپری 
می کند. انفجارهای پی در پی در س��ازمان 
نظامی این کشور نش��ان از عمق نارضایتی 

در ایاالت متحده دارد.
ناو هواپیماب��ر بونهوم ریچارد در یک انفجار 
نابود می ش��ود و این اتفاق س��اده نیس��ت. 
دس��ت عوامل��ی در کار اس��ت که نش��ان 
می دهد اعتراضات به درون ارتش آمریکا نیز 
سرایت کرده است. آتش سوزی در کارخانه 
ش��یمیایی در آمریکا نیز بی دلیل نیس��ت 
و نمی ت��وان آن را حادث��ه نامید. با توجه به 
ش��رایطی که آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
اکنون با آن درگیر هستند،  نباید از اقدامات 

خصمانه این دو رژیم غفلت کرد.
آمریکا در صدد اس��ت ت��ا از درون ایران را 
به آشوب بکش��اند،  تحریم های اقتصادی و 
نفتی را علیه ایران تش��دید کرد تا به هدف 
خود دست یابد اما تاکنون به نتیجه نرسیده 
است. دلیل آن هم از یک سو آگاهی و درایت 
مردم اس��ت ک��ه ش��رایط را درک می کنند 
و از س��وی دیگر رهبری ه��ای حضرت آیت 
اهلل خامنه ای اس��ت که توانس��ته در مقابل 
برنامه ها و طراحی های دش��من، نقشه های 
آنها را عقیم بگذارند. نباید به دشمن فرصت 
داد، اکنون دشمنان در ضعیت ترین شرایط 
حیات خود به س��ر می برند اما همین ضعف 
و زبونی آنها اس��ت که به دشمنی ها شدت 
بخش��یده اس��ت. ترامپ با خروج از برجام 
تصور آن را داش��ت ک��ه تحریم های نفتی و 
اقتصادی ش��دیدی که اعم��ال می کند، کار 
ایران را یکس��ره خواهد ک��رد، اما هیچگاه 
تصور آن را نداشت که خود در داخل آمریکا 
با مشکالت شدید روبرو شود. شیوع ویروس 
کرون��ا در آمریکا و ضعف ش��دید مدیریت 
این بیماری در ایاالت متحده از یک س��و و 
قتل های مکرر سیاه پوستان به دست پلیس 
این کشور اکنون به گونه ای پیش رفته است 
که نگرانی سران رژیم آمریکا را افزایش داده 
اس��ت. در این ش��رایط بحرانی در آمریکا و 
رژیم صهیونیستی هوشیاری هر چه بیشتر 

در داخل ایران نیاز است.
تصور نش��ود که آنها درگیر مس��ائل داخلی 
خود هس��تند و فرصت دشمنی با جمهوری 

اسالمی ایران را از دست داده اند.
اتفاقاً در چنین ش��رایطی که آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی دچار آن ش��ده اند، باید شش 

دانگ هواس مردم و مسئولین جمع باشد.
چ��را آمری��کا و رژیم اس��رائیل به ش��دت با 
همکاری های 25 ساله ایران و چین مخالفند 
و حت��ی رس��انه های صهیونیس��تی تأکی��د 
می کنند که اس��رائیل باید مانع امضای این 
توافق 25 س��اله میان ایران و چین ش��ود؟

وضعیت ایران
وضعیت آمریکا

ادامه صفحه 2
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سرمقاله

سیاوش کاویانی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر عراق:

ایران خواهان عراِق عزتمند و مستقل است
جمهوری اسالمی ایران هرگز ترور سردار سلیمانی را فراموش 
نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد

رهبر معظم انقالب اس��المی عصر روز )س��ه ش��نبه( در دیدار آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر 
عراق، روابط ایران و عراق را به پش��توانه اش��تراکات فراوان تاریخ��ی، مذهبی، فرهنگی و عادات و 
سنن به معنی واقعی کلمه برادرانه خواندند و تأکید کردند: آنچه در روابط دو جانبه برای جمهوری 
اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است منافع، مصالح، امنیت، عزت، اقتدار منطقه ای و بهبود شرایط 
در عراق است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ایران هیچگاه بنای دخالت در امور عراق 
را نداش��ته و نخواهد داشت، گفتند: ایران، خواهان عراِق عزتمند، مستقل و با حفظ تمامیت ارضی 
و وحدت و انس��جام داخلی اس��ت. رهبر انقالب اسالمی خاطرنش��ان کردند: ایران قطعاً با هر آنچه 
موجب تضعیف دولت عراق ش��ود، مخالف اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته دیدگاه 
آمریکایی ها درباره عراق درس��ت در نقطه مقابل ما اس��ت زیرا آمریکا به معنی واقعی کلمه دشمن 

است و موافق عراق مستقل، قوی و دارای حکومتی با رأی اکثریت نیست.
ایش��ان تأکید کردند: برای آمریکایی ها اینکه چه فردی نخس��ت وزیر عراق باش��د مهم نیست آنها 
به دنبال حکومتی همچون حکومت »پل برمر« حاکم آمریکایی عراق در اوایل سقوط صدام هستند. 
رهب��ر انقالب اس��المی گفتند: ایران در خصوص روابط عراق با آمری��کا دخالتی نمی کند اما انتظار 
دارد که دوس��تان عراقی، آمریکا را بشناسند و بدانند که حضور آمریکا در هر کشوری منشأ فساد، 

خرابی و ویرانی است. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای تأکید کردند: جمهوری اس��المی ای��ران انتظ��ار دارد تصمیِم دولت، 
مل��ت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی ها پیگیری ش��ود زیرا وجود آنها موجب ناامنی اس��ت. 
ایش��ان جنایت آمریکا در ترور سردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس را یک نمونه از نتیجه حضور 
آمریکایی ها برش��مردند و خطاب به نخس��ت وزیر عراق افزودند: آنها میهمان شما را در خانه شما 

کشتند و صریحاً به این جنایت اعتراف کردند که این موضوع کوچکی نیست.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: جمهوری اس��المی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد 
ک��رد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواه��د زد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، اجماع گروهها 
و جریانهای سیاس��ی عراق برای انتخاب دولت آقای کاظمی را اقدامی پسندیده خواندند و گفتند: 
آمریکایی ها و عوامل آنها همواره به  دنبال خأل قدرت در کش��ورهای منطقه هس��تند تا از آن طریق 
هرج و مرج ایجاد و زمینه را برای دخالت خود فراهم کنند، همان کاری که در یمن انجام دادند و 

اکنون اوضاع تأسف بار یمن را همه شاهد هستند. 
ایشان با تأکید بر حمایت ایران از دولت آقای کاظمی خاطرنشان کردند: عقل، دین و تجربه اقتضاء 
می کن��د که روابط ایران و ع��راق در همه زمینه ها بیش از پیش ارتقاء یابد. رهبر انقالب اس��المی 
افزودند: البته گس��ترش روابط ایران و عراق مخالفینی دارد که در رأس آنها آمریکا اس��ت ولی به 
هیچ وجه نباید از آمریکا ترسید زیرا هیچ غلطی نمی تواند بکند. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: 
آمریکایی ه��ا زحم��ت و اذیت ایجاد می کنند اما دولت عراق باید ب��دون اعتنا به این مزاحمت ها به 
مسیر خود با قدرت ادامه دهد و مردم را به عنوان پشتوانه خود حفظ کند. ایشان مرجعیت و شخص 
آیت اهلل سیس��تانی را یک نعمت بزرگ برای عراق خواندند و خاطرنشان کردند: حشدالشعبی یک 

نعمت بزرگ دیگر در عراق است که باید آن را حفظ کرد.
در ای��ن دی��دار که آقای جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهور نیز حضور داش��ت، آقای مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق، دیدار با رهبر انقالب اسالمی را سعادتی بزرگ دانست و با قدردانی از 
مواض��ع و حمایتهای ایران در مقاطع مختل��ف به ویژه در دوران جنگ با داعش و تکفیری ها گفت: 
مردم عراق هیچگاه حمایتهای ایران را فراموش نخواهند کرد و واقعیت این است که خون عراقی ها 
و ایرانی ها در جنگ با تکفیری ها در هم آمیخته است. نخست وزیر عراق تأکید کرد: روابط ایران و 
عراق یک رابطه عمیق و طوالنی تاریخی و فرهنگی و مذهبی با پشتوانه عشق و ارادت به اهل بیت 

علیهم السالم است.
آقای کاظمی همچنین خطاب به رهبر انقالب اس��المی گفت: ارشادات و نصایح جنابعالی همچون 

کلید حل مشکالت است و من بابت این راهنمایی ها تشکر و قدردانی می کنم.

توزیع ۲۰۰۰ بسته پروتئینی توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام در مناطق سیل زده استان اردبیل

پیرو دستور محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام برای امدادرسانی 
به مناطق س��یل زده خلخال، عالوه بر ارس��ال محموله بسته های غذایی ۷2 
س��اعته، ،صبح دیروز 2۰۰۰ بسته پروتئینی نیز دربین خانواده های  آسیب 
دیده توزیع شد. مرحله دوم رزمایش "همدلی و احسان" با هدف توزیع چهار 

میلیون بس��ته پروتئینی بین آسیب دیدگان کرونا توسط بنیاد احسان ستاد 
اجرایی فرمان امام درسراس��ر کش��ور در حال اجراست. به دنبال وقوع سیل 
اخیر، 2۰۰۰ بسته پروتئینی توسط نیروهای جهادی همکار ستاد اجرایی در 
روستاهای سیل زده خلخال استان اردبیل توزیع شد. گفتنی است درروزهای 
اخیر و درپی بارش  و وقوع س��یل در برخی مناطق اس��تان اردبیل، با دستور 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محموله کمک های فوری و بسته های غذایی 

خشک نیز به این مناطق ارسال شده است.
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وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد؛

خاموشی صفر در اوج بار

Vol.20  No.5359  July  22.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || چهارشنبه اول مرداد 1399  1 ذوالحجه  1441  سال بيستم  شماره 5359 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

ایران خواهان عراِق 
عزتمند و مستقل است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر عراق:


