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روز گذشــته منطقه سبز عراق به 
رنگ قرمز درآمد وقتی که ساعت دو 
و بیست و چهار دقیقه بامداد و قبل از 
طلوع خورشید، منزل نخست وزیر تازه 
منتخب عراقی ها مصطفی الکاظمی 
مورد تعرض قرار گرفــت و مردم این 
منطقه از صدای انفجار و درگیرهای 
نظامی متوجه ترور نافرجام وی شدند.

منطقه ســبز عراق، منطقه امن 
این کشور در شهر بغداد که نهادهای 
سیاسی و دیپلماتیک به عالوه منزل 
شخصیت های سیاســی درجه اول 
در آنجا واقع شــده این روزها شاهد 
اعتراضات گاه و بیگاه مردمی است که 
نسبت به اعالم نتایج انتخابات پارلمانی 
در این کشور معترض اند و همین جمعه 
گذشــته بود که  در پی درگیری های 
خشــونت آمیز در جریان اعتراضات 
موســوم به جمعه فرصــت نهایی و 
درگیری میان نیروهــای امنیتی و 
معترضان در منطقه سبز، دست کم 
۳ معترض کشــته و ده ها تن زخمی 
شــدند. اعتراضاتی که گفته می شود 

گروه حشدالشعبی به دلیل از دست 
دادن اکثریت پارلمــان رهبری آن را 

برعهده دارد.
دیروز در شرایطی که آخرین روز 
بررسی نتایج انتخابات پارلمانی عراق 
بود پس ازاین ترور نافرجام، الکاظمی با 
انتشار توئیتی به نگرانی ها و شایعات 
پایان داد و نوشت: حالم خوب است، 
در میان مردم حضــور دارم و همه را 
به آرامش و خویشــتن داری دعوت 
می کنم. من همواره آماده جان فشانی 
برای عراق و مردم عراق بوده و هستم، 
موشــک های خیانت، عزم مؤمنان را 
سست نمی کند و خللی در استواری و 
عزم نیروهای امنیتی قهرمان ما برای 

حفظ امنیت مردم ایجاد نمی کند.
در همیــن حــال برهــم صالح، 
رئیس جمهوری عراق هم در صفحه 
کاربری خود در توییتر نوشت: حمله 
تروریســتی که مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر این کشور را هدف قرارداد، 
اقدامی خطرناک و جنایتی شنیع علیه 

عراق به شمار می آید.
وی در ادامــه افزود: بایــد در برابر 
اخاللگران امنیت کشــور و سالمت 

مردم، موضعی یکپارچه اتخاذ شود.
برهم صالح همچنین تصریح کرد: 
نمی توانیم قبول کنیم عراق به سمت 
آشوب و هرج ومرج کشیده شود و علیه 

قانون اساسی کودتا صورت بگیرد.
از سوی دیگر، عمار حکیم، رهبر 
جریان حکمت ملی عــراق و رئیس 
ائتالف نیروهای ملی نیز تأکید کرد: 
هدف قــرار دادن منــزل مصطفی 
الکاظمی یک اقدام محکوم شــدنی 
است، زیرا باعث بحرانی شدن اوضاع، 
به خطر افتادن هیبــت دولت و بدنام 
کردن عراق در افــکار عمومی جهان 
می شود.عمار حکیم همچنین اظهار 
کرد: حمله به رئیس عالی ترین قدرت 
اجرایی عــراق به مثابــه یک تحول 
خطرناک است و دســتاوردهایی که 
در سطوح امنیتی، سیاسی و اقتصادی 

تحقق یافته است را به خطر می اندازد.
در همین حال به گزارش شــفق 
نیوز، نیچــروان بارزانی، رئیس اقلیم 
کردســتان عراق نیز تالش نافرجام 
بــرای تــرور مصطفــی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در جریان بمباران 
محل اقامت وی با پهپاد در منطقه سبز 

را محکوم و بابت ســالمتی الکاظمی 
از خداوند سپاسگزاری کرد. وی این 
اقدام  تروریستی را واقعه ای خطرناک 
دانســت که امنیت و ثبات کشور را 
تهدید می کند و نسبت به عواقب وخیم 
آن هشدار داد. بارزانی در ادامه همه را 

به خویشتن داری و آرامش فراخواند.
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق 
هم در توئیتی با طرح درخواســت به 
دست گرفتن زمام امور توسط  ارتش، 
 نوشت که اقدام تروریستی علیه مقام 
بلندپایه کشور، هدف گرفتن آشکار 

عراق و ملت آن  است . 
پای پهپادها به میان آمد

این واکنش ها امــا وقتی معنای 
بیشــتری پیدا کرد که وزارت کشور 
عراق اعــالم کرد: تالش بــرای ترور 
نخســت وزیر این کشــور با استفاده 
از ســه پهپاد صورت گرفته اســت و 
صداهای تیراندازی که شــنیده شد 
برای سرنگونی این پهپادها بوده و دو 

پهپاد نیز سرنگون شده اند.
به گفته سرتیپ سعد معن مدیر 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
کشور عراق تیم کاری در حال اجرای 
تحقیقات و تالش برای دســتیابی به 

عامالن این جنایت است.
با اعالم این خبر که پهپادها در این 
مســئله دخیل بوده اند، گمانه زنی ها 
قوت گرفت چراکه این سالح در اختیار 
طرف های محدودی است و بنابراین، 
انگشت اتهام هم به سوی همان ها نشانه 
رفت. برخی حشد الشعبی و گروه های 
سیاسی وابسته به آن را متهم کردند و 
برخی دیگر همچون ایران انگشت اتهام 

را به سوی امریکا گرفتند.
از آنجایــی کــه حشد الشــعبی 
موردحمایت جمهوری اسالمی ایران 
است، متهم کردن این گروه به معنای 
نگاهی منفی به ایران خواهد بود هرچند 
که روز گذشته بعدازاین اتفاق بالفاصله 
سخنگوی وزارت خارجه واکنش نشان 
داد و سعید خطیب زاده با محکوم کردن 
هدف قرار دادن نخســت وزیر عراق، 
بر موضــع ثابت و مســتمر جمهوری 
اسالمی ایران در حمایت از ثبات، امنیت 

و آرامش در عراق تأکید کرد.
به گزارش ایســنا، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه ضمن درخواست 
هوشــیاری همــگان  نســبت بــه 
توطئه هایی که امنیت و پیشــرفت 
عراق را هدف قرار داده است، این گونه 

حوادث را در راستای منافع طرف هایی 
دانست که طی ۱۸ ســال گذشته به 
ثبات، امنیت، اســتقالل و تمامیت 
ارضی عراق تعرض کــرده و با ایجاد 
گروه های تروریستی و فتنه انگیزی، در 
پی دستیابی به اهداف شوم منطقه ای 
خود بوده انــد. خطیب زاده بــا ابراز 
خرسندی از سالمتی آقای مصطفی 
الکاظمی،  ابراز امیدواری نمود مردم، 
دولت و جریان های سیاســی عراق با 
اتحاد و همبستگی ، موجبات  توسعه و 

شکوفایی عراق را فراهم سازند.
پــس از وی هــم حســین امیر 
عبدالهیان، وزیرامورخارجه که چند 
روزی اســت به کرونا مبتال شده در 
تماس تلفنی با فؤاد حسین، همتای 
عراقی خود با ابالغ ســالم رئیســی 
به مصطفی الکاظمی، از ســالمتی 
نخست وزیر عراق کسب اطمینان و 

ابراز خرسندی کرد.
اما انگشت اتهام به سمت امریکا را 
شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت 
ملی تکمیل کرد وقتی که در توئیترش 
نوشت: سوءقصد به جان نخست وزیر 
عراق فتنــه جدیدی اســت که رد 
آن را باید در اتاق هــای فکر خارجی 
جستجو کرد که از سال ها قبل با ایجاد 
و پشــتیبانی گروه های تروریستی و 
اشغال این کشــور، جز ناامنی، ایجاد 
اختالف و بی ثباتی، ارمغانی برای مردم 

مظلوم عراق نداشته اند.
امریکا محکوم کرد

با این حــال به گــزارش الجزیره 
ند پرایــس، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریــکا بــا محکومیت این 
حادثه گفت: گزارش ها درباره حمله 
پهپادی به اقامتگاه مصطفی الکاظمی 

نخست وزیر عراق را دنبال می کنیم.
وی همچنین مدعی شد: از اینکه 
وی صدمه ای ندیده خوشحالیم. این 
اقدام آشکارا تروریستی است و ما آن 
را به شدت محکوم می کنیم. پرایس 
افزود: آمریکا از نزدیــک با نیرو های 
امنیتی عراق در تماس است و پیشنهاد 
داده که در تحقیق پیرامون این حمله، 

به آن ها کمک کند.
تشکیک وارد شد

با توجــه به ایــن دو گمانه زنی اما 
گروه ســومی هم بودند که کل ماجرا 
را ساختگی خواندند. درهمین راستا 
به گزارش فارس، ابوعلی العســکری 
مسئول امنیتی کتائب حزب اهلل عراق، 

در مطلب کوتاهی در کانال تلگرامی  
خود، ســوء قصد به جــان مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر و حمله پهپادی 
به منــزل محل اقامــت او در بغداد را 
نمایشی خواند و نوشت: ایفای نقش 
قربانی ]بودن[ از شیوه های نخ نمایی 
است که دیگر به تاریخ پیوسته. بنا بر 
اطالعات موثق ما، در عراق هیچ کسی 
حتی تمایلی ندارد بــرای هدف قرار 
دادن منزل نخســت وزیر سابق، یک 

پهپاد ضرر کند.
مسئول امنیتی کتائب حزب اهلل عراق 
ادامه داد: مسخره است که او ملت را به 
خویشتن داری و آرامش دعوت می کند، 
معلوم نیست چه کســی ممکن است 
نگران او شود یا کنترل خود را از دست 
دهد؟! خدا لعنت کند خودش را و آنکه او 

را تأیید کرد ]تا نخست وزیر شود[.
به این ترتیب فارغ از این رویکردها، 
اما آنچه مهم به نظر می رسد، تبعات 
این ســوءقصد نافرجام است که چه 
نمایشــی باشــد و چه واقعی دامان 
بخشی را خواهد گرفت. از یک سو در 
مذاکرات هسته ای ایران تاثیر خواهد 
داشت و از سوی دیگر احتمال تشکیل 
دولتی توافقی در عراق را بسیار ضعیف 
خواهد کرد. این در شــرایطی است 
که احتماالً نیروهای متحد ایران نیز 
سعی خواهند کرد بازی را به گونه ای 
دیگر کنند و چنین است که سرانجام 
عراق در روزها و ماه های آتی برآیندی 
از همین فعل وانفعــاالت خواهد بود. 
ضمن این که به نظر می رسد روابط در 
خاورمیانه وارد فاز جدیدی خواهد شد 
از یک سو ایران و متحدانش هستند 
و از ســوی دیگر آمریکا و رفقایش که 
می خواهند مانع تقویــت نفوذ ایران 
در منطقه شوند؛ باید دید تبعات این 
سوءقصد بیشــتر جانب کدام سویه 

خواهد رفت.

ترور نافرجام کاظمی، متهمان اصلی و بحران بالقوه آن برای ایران

زیر و بم های یک سوءقصد

گزارش

در آســتانه ســه ماهگی دولت رییسی روز 
گذشته نمایندگان مجلس درتذکرات متعددی 
نسبت به گرانی های سرســام آورانتقاد کرده و 
خواهان رسیدگی فوری دولت شدند.سرانجام 
گرانی ها صدای مجلس همسو با دولت را در آورد 
و نمایندگان خواهان توجه بیشتر دولت به مسایل 
اقتصادی کشور شــدند.پیش از این نمایندگان 
مجلس مورد انتقاد بودند که نســبت به مسایل 
اصلی کشور و فشــار اقتصادی بر مردم سکوت 
پیشه کرده اند.روز گذشته اما نمایندگان ضمن 
انتقاد به گرانی ها به عدم رعایت شایسته ساالری 
و انتصابات فامیلی در وزارتخانه ها تذکر داده و 
انتقاد کردند.در همین رابطه نماینده زاهدان از 
رییسی خواست مهلت یک هفته ای تعیین کنید 
و به دفتر بازرســی ویژه نهاد ریاست جمهوری 
دستور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه 
کنند و افرادی که بر اساس نسبت های فامیلی، 
سمت های دولتی را تصاحب کردند برکنار شوند.
روز گذشــته مالکی،نماینده زاهدان وعضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس خطاب به سیدابراهیم رئیسی در تذکری 
گفت: سه ماه از شروع کار شما می گذرد و بنظر 
می رسد برخی از وزرا هنوز در ماه عسل انتصابات 
به سر می برند.وی با بیان این که خبر های خوبی 
از تیم اقتصادی دولت به گوش نمی رسد، گفت: 

برخی اختالف نظر ها در تیم اقتصادی، گرانی و 
مشکالت معیشتی مردم را به حاشیه برده است.به 
گزارش ایسنا این نماینده تاکید کرد: انتظار داریم 
که شما با یک نهیب حیدری تیم اقتصادی دولت 
را به همسویی و همگرایی دعوت کنید.نماینده 
زاهدان با بیان این ادعا که رابطه دولت و مجلس به 
سردی می رود، گفت: علت اصلی این رابطه سرد 
عدم پاسخگویی وزرا به نمایندگان ملت است، 
ادامه این روند به صالح دو قوه نیست. الزم است 
رئیس دولت تذکر بدهد تا وزرا در ارتباطاشان با 

نمایندگان تجدید نظر کنند.
از سوی دیگر نماینده شیراز در مجلس یازدهم 
درجلسه روزگذشــته مجلس در تذکری گفت: 
هر روزقیمت اقالم اساســی گران تر می شود و 
همین امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسیب 
پذیر کوچک تر شود.علیرضا پاک فطرت با بیان 
اینکه به دولت توصیه می کنــم نظارت بهتری 
بر بازار داشــته باشد،گفت:متأسفانه تبلیغات 
تجمل گرایی و مصرف گرایی روز به روز در صدا و 
سیما بیشتر می شود. در حالی که این گونه تبلیغ 
کردن در صداوسیما در شــأن نظام جمهوری 

اسالمی نیست.
پاک فطــرت در مــورد ســازمان بورس 
نیزگفت: متأســفانه ســازمان بورس منافع 
مردم را در نظرنمی گیرد. چرا که دخالت های 

غیرعلمی سبب شــده مردم اعتماد خود را به 
سازمان بورس از دست بدهند.حسین میرزایی 
نماینده اصفهان نیز در صفحه شــخصی خود 
در توییتر به تندی از گرانی کاالهای اساســی 
مردم انتقاد کرد.این عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس ضمن انتقاد از گرانی کاالهای اساسی 
مردم نوشت: آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین 
به داد بازار برســید!برنج کیلویی چند؟!مرغ 
کیلویی چند؟!هردستگاه پراید، چند؟!آقایان 
ساداتی نژاد و فاطمی امین! به مردم چه جوابی 

بدهیم؟به داد بازار برسید!
با گذشــت ســه ماه از روی کار آمدن دولت 
رییسی هنوز به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت 
او هماهنگ نیســتند و علی رغم آنکه ابراهیم 
رییسی در مناظرات انتخاباتی تاکید کرده بود: 
کاهش تورم با افزایش تولید و برنامه ریزی امکان 
پذیر است و یکی از مسائلی که مدنظر دارم، تیم 
اقتصادی هماهنگ است.این وعده عملی نشده 
است.از سوی دیگر رییســی وعده داده بود  تیم 
اقتصادی هماهنگ در کشــور می تواند بخش 
اقتصادی را در کشور اطمینان بخش برای بازار و 
مردم و مصرف کننده و تولید کننده کند،که این 

اتفاق هم هنوزرخ نداده است.
امنیت غذایی مردم مورد تهدید است

روز گذشته تنها انتقادات و تذکرات به دولت 

درخصوص گرانی ها نبود.نماینده نوشــهر در 
مجلس درباره افزایش قیمت برق گفت: افزایش 
افسارگسیخته قبوض برق داد مردم را درآورده، 
باید وزیر نیرو با جدیت بیشتری نسبت به اصالح 
قبوض برق اقدام کند.محمدعلی محسنی بندپی 
در تذکری به وزیر نیرو، گفت: بیش از نیمی از سال 
هوای شمال کشور بارانی است اما هیچ زمانی از 
این موهبت الهی استفاده نشده است به طوری 
که به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب، 
با کوچکترین بارش آب شرب اغلب روستاهای 
منطقه کدر و آلوده می شــود و از نظر بهداشتی 
قابل شرب و اســتفاده نیست.محسنی بندپی 
با انتقاد از افزایش قیمت برق در تذکری گفت: 
افزایش افسارگسیخته قبوض برق داد مردم را 
درآورده و حتی در حال تبدیل شدن به بحرانی 
اقتصادی و اجتماعی است باید وزیر نیرو با جدیت 
بیشــتری نســبت به اصالح قبوض برق مردم 

منطقه اقدام کند.

عباس مقتدایی ،نماینده اصفهان نیزدر تذکر 
شفاهی در جلسه علنی مجلس بیان کرد: امروز 
امنیت غذایی مردم مورد تهدیــد قرار دارد، در 
کنار تمام اقدامات پسندیده ای که صورت گرفته 
موانع و مشکالت بسیاری داریم، متاسفانه برخی 
مجبورند پسماند دیگران را استفاده کنند. این 
نظارت ها کجا باید انجام شــود؟ اقتدار مجلس 
اقتضا می کند آن چیزی که به تصویب می رسد 
مانند اینکه برنج، گوشــت، قند، شکر و... باید به 
صورت کارت در اختیار افراد قــرار گیرد، روی 
زمین مانــده و اگر هم اجرایی شــده به صورت 

ناقص بوده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در زمینه خودرو داخلی و افزایش 
قیمت آن، بیان کرد: در مجلس تذکرهای مهمی 
به دولت داده شد، اقتدار مجلس اقتضا می کند 
که رئیس و هیات رئیســه این مساله را مجلس 

دنبال کند.

درقالب تذکرات نمایندگان مطرح شد

گرانی ها صدای مجلس را درآورد
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 تبعات سوءقصد نافرجام به 
الکاظمی،  هرچند نمایشی 

باشد از یک سو در مذاکرات 
هسته ای ایران تاثیر خواهد 

داشت و از سوی دیگر 
احتمال تشکیل دولتی 

توافقی در عراق را بسیار 
ضعیف خواهد کرد

نفیسه زارع کهن

انهدام یک شبکه سازمان یافته 
کالهبرداری توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعات از انهدام شــبکه سازمان یافته 
کالهبرداری یونیک فاینانس و دستگیری اعضای 
اصلی شبکه در سطح کشور خبر داد. به گزارش ایسنا 
در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: با اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنــام امام زمان 
)عج(، بیش از ۱50 نفر از سرشبکه ها و سرکرده های 
 unique( اصلی شــرکت هرمی یونیک فاینانس
finance( در ۱9 اســتان کشور شناســایی و با 

هماهنگی مرجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت.
    

بایدن: 
فعال درباره ایران نظری نمی دهم

رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری از 
پاسخ دادن به سوال خبرنگاری که دیدگاه او نسبت 
به توافق هســته ای و مذاکرات احیای این توافق را 
جویا شــده بود، خودداری کرد.به گزارش ایسنا به 
نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به 
ســوال خبرنگاری مبنی بر این که در حال حاضر و 
با توجه به این که قرار است مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین از سر گرفته شوند، چه دیدگاهی 
راجع به توافق هســته ای ایران دارد و آیا قصد دارد 
پالن B را در صورت به توافق نرســیدن با ایران در 
قبال این کشــور اجرا کند، گفت: نمی خواهم االن 

نظری راجع به ایران بدهم. 
    

شما حواستان به دکمه کت تان باشد!
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
به انتقادهای مطروحــه از خطاهای لفظی رئیس 
جمهور واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، محمد 
حسن آصفری نماینده اراک در مجلس در صفحه 
شخصی خود در توئیتر، نوشت:آقایان عرضه اداره 
یک نانوایی و توانایی پنج دقیقه سخنرانی از حفظ 
را ندارند بعد به آقای رئیســی خورده می گیرند که 
چرا در ده دقیقه سخنرانی یک بار هم تپق زدی، شما 

حواستان به دکمه کت تان باشه!
    

اولیانوف:
تنها راه برای شکستن دور باطل 

برجام، مذاکرات وین است 
دیپلمات روس در توییتی بر اهمیت مذاکرات 
وین تاکید کرد.به گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در توییتی 
نوشت: بیایید واقع بین باشــیم. بله، ایران بیشتر و 
بیشــتر از برجام فاصله می  گیرد؛ اما آمریکا نه تنها 
فشار حداکثری را حفظ کرده است، بلکه تحریم  های 
بیشــتری را هم اعمال می  کند. فقط یک راه برای 
شکستن این دور باطل وجود دارد، آن هم مذاکرات 
وین است که باید بازگشت آمریکا و  پایبندی کامل 

ایران به توافق را فراهم سازد.
     

 درخواست بررسی مصوبات 
 سفر رئیسی به لرستان 
در دوران قوه قضاییه

نماینده گیالن  در تذکری شفاهی با استناد به 
اصل ۳0 قانون اساسی گفت: دولت پیش از سفر به 
استان لرستان، مصوبات سفر سید ابراهیم رئیسی 
در دوره ریاستشــان بر قوه قضائیه را بررسی کنند. 
در مورد ماشین سازی خرم آباد که قرار بر راه اندازی 
آن بود، اقدام جدی صورت نگرفته است. به گزارش 
ایسنا، مهرداد گودرزوند چگینی، در انتقادی از صدا و 
سیما گفت: به نظر می رسد صدا و سیما در قالب ورود 
زنان بی حجاب به فیلم ها به دلیل مسلمان نبودن، 
به دنبال حساسیت زدایی نسبت به بی  جابی است. 
آنچه در فیلم سرجوخه، گاندو یا فیلم های دیگر دیده 

می شود در این راستا ارزیابی می شود.
    

درگیری لفظی در شورای شهر تهران 
طبق دستور جلسه روز یکشــنبه شورای شهر 
تهران، عباس شعبانی باید به ارائه گزارشی در خصوص 
عملکرد خود می پرداخت. شعبانی پس از حضور در 
پشت تریبون جلسه، در ابتدای سخنان خود، اعالم 
کرد که قصد دارد تا تذکری به هیات رییسه شورای 
شهر بدهد.  به گزارش ایرنا، این سخن شعبانی مورد 
اعتراض مهدی اقراریان از اعضای شورای شهر تهران 
مبنی بر اینکه شما )شعبانی( در جایگاهی نیستید که 
به هیات رییسه تذکر بدهید قرار گرفت.شعبانی در 
ادامه با لحن تندی اعالم کرد که اجازه بدهید آقای 
اقراریان صحبتم را بکنم من می توانم به هیات رییسه 
تذکر بدهم.مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران که شنوای این صحبت ها بود خواستار این شد که 
خود پاسخ شعبانی را بدهد.در ادامه شعبانی گفت: هر 
کسی در جایگاه عام اجازه تذکر دادن را دارد و ما هم باید 
انتقاد پذیر باشیم.این سخن شعبانی در نهایت منجر 
به این شد که اقراریان جلسه را ترک کند و چمران نیز 

واکنشی نشان نداد.

روی موج کوتاه


