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برنامه فتنهگران 88تجزیه ایران بود

خبر
ويژه

دشمن تحمل
هزینههای
رویارویی را
ندارد

سردار رشید
فرمانده قرارگاه
خاتماالنبیاء(ص)
در ارزیابی
رزمایشهای
برگزار شده ،اظهار
کرد :دشمن قطع ًا
تحمل هزینههای
رویارویی گسترده
و همهجانبه را
نخواهد داشت.به
گزارش تسنیم ،وی
تأکید کرد اجرای
رزمایشها معانی
مهمی دارد به
همین دلیل نیازمند
دقت و خالقیت
در هدفگذاری و
جدیت در اجرا برای
غافلگیر کردن
دشمن است.

خبـر

در حاشيه

گافمذاکراتی
بیبیسی
شبکه تلویزیونی
بیبیسی فارسی ،با
هدف القای شکست
مذاکرات وین ،روز
گذشته ادعایی را از
مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا
نقل کرد که حاکی
از آن بود که دور تازه
گفتوگوها ،شروع
نشده ،به اتمام رسیده
است .اما خبرهای
دقیقتر حاکی از این
بود که مذاکرات ،در
سه روز آینده در سطح
کارگروهها ادامه پیدا
میکند و تنها هتل
کوبورگ به عنوان محل
برگزاری مذاکرات به
علت مصادفشدن
برگزاری این مذاکرات
با سال نو میالدی ،به
مدت سه روز تعطیل
خواهد بود .بیبیسی
پس از آن وادار به
تغییر و جایگزینی خبر
پیشین خود شد و آن را
اینگونه تغییر داد که
«انریکو مورا» گفته
است« :تهران و
واشنگتن باید
تصمیمهای سیاسی
سختی اتخاذ کنند».

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی روز گذشته
در نشست خبری به مناسبت یوم هللا  ۹دیماه ،با بیان
اینکه از آغاز پیروزی انقالب تاکنون ایام هللاهای زیادی
را تجربه کــردهایــم ،ادام ــه داد :اهمیت یــوم هللا  ۹دی
از یــومهللا  ۲۲بهمن اگر بیشتر نباشد ،کمتر نیست؛
چون این روز حماسی یک توطئه و یک عملیات دقیق
چند ساله دشمن نه تنها بــرای اضمحالل نظام بلکه

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
آرش خلیلخانه پرهیز
دولتازتصمیمهاییکشبهو
اقدامات صبح جمعهای ،تداوم
تخصیص ارز ترجیحی برای
گندم و دارو ،وضعیت مناسب
صادرات نفت و بازگشت ارز آن
به کشور ،حمایت از دسترسی مردم به اینترنت
با کیفیت ،سفر رئیس جمهور به روسیه و تأکید
بــر راهـبــری تیم اقتصادی دولــت توسط معاون
اول اهــم محورهای نشست خبری روز گذشته
علی بـهــادری جهرمی سخنگوی دولــت بــود .به
گــزارش خبرنگار قدس سخنگوی دولــت از سفر
سید ابراهیم رئیسی در اوایل سال جدید میالدی
به روسیه به دعوت همتای خود والدیمیر پوتین
خبر داد و گفت :این دیدار در جهت استمرار راهبرد
دولت و در چارچوب سیاست تقویت مناسبات
و همکاریهای دو و چندجانبه جهانی با اولویت
همسایگان و همکاریهای تجاری و اقتصادی
انجام میشود.

◾

◾فروش نفت در  9ماه ،از سال  99رد شد
بهادری جهرمی درب ــاره وضعیت گشایشهای
ارزی و دسترسی کشور به منابع مالی خــود نیز
بابیان اینکه به نسبت شرایط تحریمی فروش
نفت و بازگشت ارز آن به کشور در وضعیت خوبی
قرار دارد ،گفت :امروز شاهد ثبات در منابع ارزی
هستیم و فعاالن اقتصادی در هفتههای اخیر بارها
شاهد بودهاند در بازار نیمایی عرضه در بسیاری از
روزها از تقاضا بیشتر بوده است .بهادری جهرمی
در پاسخ به این انتقاد که  381هزار میلیارد تومان
از درآمد ارزی دولت در بودجه  1401از محل فروش
نفت پیشبینیشده و تشکیک در امکان تحقق
آنهم با دفاع از این اقدام دولت در بودجه و تأکید
بر اینکه میزان فروش نفت در بودجه سال آینده
کامال ًواقعبینانه اســت ،تصریح کــرد :از ابتدای

ت االسالم
برای موجودیت دینی نظام را خنثی کرد .حج 
محمدحسین موسی پــور با بیان اینکه فتنه گــران در
برنامههای خــود به دنبال تجزیه ایــران بودند ،گفت:
این توطئه بــزرگ به دست مــردم خنثی شد .آنچه در
فتنه  ۸۸اتفاق افتاد ابعاد مختلفی داشت و براساس
یک مــدل آزمایش شــده در برخی کشورها با طراحی
سرویسهای امنیتی آمریکایی و اسراییلی بــود .وی

 9150000215کنترل نرخ ارز خارجی با وجود دالالن
دالر در کنار خیابان غیرممکن است.
 9150000972پس از اجرای دیرهنگام حکم ویران
ساختن تأسیسات بنا شده متجاوزان در زمینهای
تعاونی فرهنگیان تبادکان در روستای حصار سرخ

 24جمادیاالول 1443

 29دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

اظهار کرد :گام اصلی این فتنه پس از انتخابات کلید
خــورد .به تدریج با بی بصیرتی و خیانت عده ای این
موج گسترده تر شد ،اما در نهم دی با خروش میلیونی
ملت ای ــران آتــش ایــن فتنه خاموش شــد .موسی پور
عنوان کرد :نباید اجازه داد گذر زمان گرد فراموشی بر
این حوادث بنشاند .نهم دی شناسه بصیرت و غیرت
دینی و نمایانگر پیوند بین امامت و امت است .ما هنوز

شاندیز که شما هم با انتشار گزارشی در روزنامهتان
به آن پرداختید ،متأسفانه دومین اقدام متجاوزان
زمینخوار شب هنگام یکشنبه 5دی ماه با آتش زدن
کانکس نگهبانی و بولدوزر موجود در آنجا صورت
گرفت .اقدام نخست آنان تخریب 400متر دیوار

سخنگوی دولت در نشست خبری:

رئیسجمهور با دعوت پوتین
به روسیه میرود

اطراف زمین بود که با پول همین معلمها ساخته
شده بود .احتماالً اقدام بعدی این متجاوزان و
زمینخواران که آزاد میگردند ،سوء قصد به جان
معلمها خواهد بود .اداره اطالعات سپاه پاسداران
عزیز ،استاندار محترم به داد ما برسید .چرا اینگونه

برنامهریزی الزم را خواهد داشت .وی خاطرنشان
کرددولتبرایافزایشقیمتبنزینهمهیچبرنامه
و تصمیمی ندارد و تنها به دنبال باز توزیع و اصالح
نظام توزیع یارانه بنزین و درآمــد ناشی از فروش
بنزین است .سخنگوی دولت با یادآوری اینکه یک
طرح آزمایشی تنها در دو جزیره انجامگرفته است،
گفت :دولت اهل تصمیمهای یکشبه و خبرهای
بد صبح جمعهای نیست و بدون اطالعرسانی به
مردم کاری انجام نمیدهد.

◾

ســال تا پایان آذرم ــاه معادل  ۴۰میلیارد دالر در
حوزههای مختلف تأمین ارز داشتیم که از مجموع
تأمین ارز ۱۲ماهه سال گذشته بیشتر شده است.
پیشازاین هم رئیسجمهور بارها تأکید کردند
دولت مذاکرات را به زندگی مردم گره نمیزند و از
راهکارهای خنثیسازی تحریمها غافل نمیشود.

◾

◾بخشیازگرانینتیجهتصمیماتگذشتهاست

رئیس ش ــورای اطــاعرســانــی دولــت در پاسخ به
پرسش دیگری درباره تداوم روند افزایشی قیمت
کاالهای اساسی و فشار بر مردم با یادآوری اینکه
مشکل مــذکــور یکی ناشی از بیماری زمینهای
اقتصادی و تصمیمات گذشته اســت و دیگری
تخلفات صنفی و گرانفروشیها ،گفت :ستاد

تنظیم ب ــازار در دول ــت در ح ــوزه گــرا نفــروشــی با
جدیت پیگیر است و جلسات این ستاد هر هفته
با ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار میشود
و تدابیر متعددی برای جلوگیری از گرانفروشی
اتخاذشده ،ازجمله تکمیل زنجیره فروش و عرضه
و نظارت بر بازار با کمک صنوف.

◾

◾اهلتصمیمهایصبحجمعهاینیستیم
وی دربــاره نگرانیها از حذف ارز ترجیحی دارو و
کاالهای اساسی هم با تأکید بر اینکه دولت هیچ
برنامهای برای حذف ارز دارو و گندم ندارد ،گفت:
در خصوص برنامه بلندمدت دولت باید منتظر
بمانیم تــا تصمیم مجلس در خصوص الیحه
بودجه 1401مشخص شود پسازآن دولت فرصت

◾ناهماهنگیدرتصمیماتاقتصادینیست
بـهــادری جهرمی در پاسخ بــه پرسش خبرنگار
ما دربــاره اینکه برخی ناهماهنگیها و اظهارات
متناقض مسئوالن اجرایی و دولتی که سبب ورود
رئیسجمهور و تأکید ایشان بر اطالعرسانی واحد
از مسیر سخنگوی دولــت شــد ،ایــن فضا را القا
میکند که هنوز لهجه اقتصادی دولت مشخص
نشده و حضور برخی مشاوران و برنامه نویسان
نزدیک به مهرههای تکنوکرات و لیبرال در دولت
قبلی درروند تنظیم سند تحول اقتصادی دولت
موجب نگرانی درباره نبود یک برنامه و نقشه راه
منسجم بــرای حل بزرگترین و مهمترین حوزه
چالشی مقابل دولــت یعنی اقتصاد میشود،
بابیان اینکه رئیس دول ــت ،قبل از رأی اعتماد
گفتند مسئول طراحی و برنامهریزی اقتصادی
در دول ــت ،مـعــاون اول رئیسجمهور هستند،
تصریح کرد :یک مسئله برنامه اقتصادی دولت
اســت که پیش از آغــاز به کــار دولــت سند تحول
این حوزه تدوین و پس از آغاز به کار چکشکاری
شده است .وی اضافه کرد :تأکید رئیسجمهور
در خصوص اطالعرسانی تصمیمات با تأکید بر
مسائل اتخاذ شده اقتصادی از مسیر سخنگو
بود.در حوزهتصمیمگیریهاهیچگونهاختالفنظر
و ناهماهنگی وجود ندارد .تأکید رئیسجمهور این
بود که یکصدا از سوی دولت شنیده شود.

هستهای

اقتدار دفاعی

سیاست خارجی

تکرارنالههایتلآویو؛برنامه
هستهایایرانرامتوقفکنید

اعترافدوبارهمقامآمریکایی
بهدقتموشکیایران

سفیرایراندریمن
بهزودیمعرفیمیشود

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه ایران نه فقط
مشکل این رژیم بلکه تمام جهان است ،بار دیگر خواستار
توقف کل ساختار برنامه هستهای ایران شد .به گزارش ایسنا،
«یائیر الپید» در ادامــه سیاهنمایی دربــاره برنامه هستهای
صلحآمیز جمهوری اسالمی و سیاست ایرانهراسی ادعا
کرد« :بسیار مهم است که جهان بداند ایران فقط مشکل ما
نیست ،برنامه هستهای ایران باید متوقف شود» .الپید پیشتر
گفته بود« :ما با توافقی که سبب نظارت واقعی روی برنامه
هستهای ایران نشود و همچنین موجب نظارت روی فعالیت
منطقه ای ایران نشود ،مخالف هستیم».

ژنرال «کنث مککنزی» فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا
در منطقه غرب آسیا بار دیگر درباره دقت موشکهای ایران
اظهارنظر کرده است .مککنزی در مصاحبه با پایگاه خبری
نیویورکر گفته درس حمله موشکی ایران به عیناالسد این بود
که برنامه موشکی ایران به تهدیدی فوریتر از برنامه هستهای
این کشور تبدیل شده است .مککنزی در ادامه گفت[« :در
حمله عیناالسد] آنها تا حد زیادی هر جایی را خواستند مورد
هدف قرار دادند .حاال میتوانند به سراسر خاورمیانه حمله
کنند .آنها میتوانند حمالتشان را با دقت و در حجم [باال]
انجام دهند».

وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر تالشها برای لغو محاصره
یمن گفت سفیر جدید ایران در یمن بهزودی معرفی میشود.
به گزارش قدس؛ وی افزود« :برخی در ذهن خودشان به دنبال
تجزیه یمن هستند ،ما مخالف تجزیه کشورهای اسالمی
هستیم .ما به پیگیریهای خود برای توسعه همکاری و لغو
محاصره انسانی و پایان تجاوز به این کشور ادامه میدهیم و
معتقدیم یمن صرفا ًراهکار سیاسی دارد» .عبداللهیان ادامه
داد«:سرنوشت یمن باید با مشارکت همه طرفهای یمنی
مشخص شود .ما مخالف هرگونه تجزیه کشورهای منطقه و
کشورهای اسالمی هستیم».

خبرمشروح

قــــدس در ح ـ ـ ــا ل ـ ـ ــی ک ــه
ثانیه شمارها بــا هــر تیک تاک
هر آن ،به آن لحظه شوم نزدیک
میشوند ،اما با هر گذر ساعت
و نزدیک شدن به  13دی ماه و دومین سالگرد
شهادت حاج قاسم سلیمانی ،همه جا بیش
از پیش رنگ و بوی ســردار بــزرگ مقاومت را
به خود میگیرد .فرقی ندارد چه تهران باشد
یــا بـغــداد ،بـیــروت یــا حتی غــزه در بیخ گوش
صهیونیستها .هر جا پای دفاع از مظلوم و
اسالم در میان باشد ،این سیمای حاج قاسم
است که جلو هنمایی میکند .بر این اساس
روز گذشته در آستانه ایام سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس
همچنین بزرگداشت مقام واالی مدافعان
امـنـیــت ،از جــدیــدتــر یــن دیــوارن ـگــاره میدان
ولیعصر (عج) با تمثال زیبایی از سردار دلها
رونـمــایــی شــد .ایــن دیــوارن ـگــاره کــه محصول
خانه طراحان انقالب اسالمی است به بیت
«خشم بر خصم و مهر بر میهن  /این چنین
خانهات شود ایمن» مزین شده که برگرفته از

نصب دیوارنگارهها و بیلبوردهای سپهبد سلیمانی از تهران تا بغداد
و بیروت و غزه در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار مقاومت

لشکرقاسمیون

آیه شریفه «أ ِشدَّاء ُعَلَی الْکُفَّار ِرُحَمَاء ُب َیْنَهُمْ»
است .همزمان با این تحول انتشار تصاویری
با نوشتههای «نحنُ قاسم» (ما قاسم هستیم)
در خیابانهای غزه در رسانهها بازتاب بسیاری

داشت .پیش از این و با نزدیکشدن به دومین
سالروز جنایت آمریکا در به شهادت رساندن
سـ ــردار ح ــاج قــا ســم سلیمانی و ابــو مـهــدی
المهندس در فرودگاه بغداد ،دیوارنگارههایی

از این دو شهید با پیام به اشغالگران آمریکایی
نصب شــد .همزمان نیز در ب ـغــداد ،میدان
ال ـفــردوس ایــن شهر دیــوارن ـگــارهای بــا عنوان
«از امروز به بعد ،آنها امن و امانی نخواهند
داشت ،هرگز اجازه ماندن به آنها نخواهیم
داد» نصب شد .دو سال پیش در سیزدهم
دی مــاه ،دو لــت تروریست آمریکا ،سپهبد
سردار سلیمانی ،فرمانده سابق نیروی قدس
سـپــاه پ ــاس ــداران ان ـقــاب اســامــی بههمراه
ابومهدی المهندس ،جانشین فالح الفیاض
رئیس الحشد الشعبی را در فرودگاه بغداد به
شهادت رساند.
اما احتماال ً«دونالد ترامپ» حتی به فکرش
هم خطور نمی کرد این تصمیم احمقانه وی
و دولــت تروریست آمریکا تا ایــن حد تــاوان
داشته و گریبان آنها را بگیرد .پارلمان عراق
دو روز بعد از این اقــدام تروریستی ،به طرح
اخراج نیروهای آمریکا از عراق رأی مثبت داد
و امــروز پس از خــروج آمریکا از افغانستان،
زمزمههای اخراج یانکیها از سرتاسر منطقه
به گوش میرسد.
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آثــار مخرب تحریمهایی که در فتنه  ۸۸برما تحمیل
شــد را شــاهــد هستیم؛ بنابراین نباید حماسه نهم
دیماه را به فراموشی سپرد .وی در مورد برنامه تدارک
دیده شده برای این روز هم ادامه داد :بیش از  800کتاب
درباره فتنه  ۸۸منتشر و امسال هم مقاالتی آماده شده
است .عالوه بر این روزشمار چهار جلدی فتنه  ۸۸نیز
آماده شده است.
است؟
 9150000396سالم .دلم میگیرد وقتی میبینم
حقوق و دریافتی کسی که پشت میز نشسته و
جدول حل میکند از کسی که در خیابان جدول رنگ
میکند بیشتر است .

یادداشت
اقتصاد ،حلقه گم شده
در روابط با کشورهای عربی

حسین محمدی اصــل
در شرایطی که خاورمیانه به دلیل
زمینههای تاریخی به زمین بازی
مناسبی بــرای دولتهای متخاصم در ایجاد
تنش و ناامنی تبدیل ش ــده ،تقویت روابــط
اقتصادی میان دولت های منطقه بی توجه به
بــازی قــدرت قدرتمندان ،میتواند کلید حل
بسیاری از تعارضهای موجود تلقی شود .در
این بین هر چند تحریمهای ظالمانه ،جمهوری
اسالمی ایــران را در برخی حــوزههــای تجارت
بینالمللی با محدودیت مواجه ساخته ،اما
همین میتواند فرصتی بــرای توسعه هرچه
بیشتر تعامل بــا همسایگان گ ــردد .تقویت
مناسبات با همسایگان امــروز به عنوان یک
راهبرد از سوی دولت به جد دنبال میشود .اما
باوجود تضادهای موجود ،از توسعه روابط با
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس
نباید غافل ماند .برای مستحکم سازی روابط
تجاری ایــران و  6همسایه و همجوار عربی،
تشکیل اتحاد اقتصادی منطقه خلیج فارس
ضروری به نظر میرسد.
اهمیت توسعه این همکاریها میان طرفین
موضوع جدیدی نیست و با توجه به سابقه
تــاریــخــی ایــن کــشــورهــا تــاکــنــون هــمــواره مــورد
توجه بوده  ،ولی بنا بر تحوالت امنیتی منطقه
فراز و نشیب داشته است .جمهوری اسالمی
نسبت به کشورهای عربی پیرامونش از سه
ویژگی برتر برخوردار است .نخست؛ اهمیت
ژئوپلتیکی و ژئواکونومی است.
ایران به لحاظ جغرافیا می تواند پیوند دهنده
ســه ق ــاره اروپـ ــا ،آســیــا و آفــریــقــا تلقی شــود.
همچنین جمهوری اســامــی از تنوع منابع
اقتصادی به مراتب بیشتری به نسبت این
کشورها برخوردار بوده و از امتیاز همسایگی با
 15کشور نیز برخوردار است .ویژگی دوم تنوع
اقلیمی اســت که سبب شــده ایــران از ذخایر
و منابع فسیلی و کانی به مــوازات کشاورزی
صنعتی بــرخــوردار باشد .ســوم دستیابی به
صنعت دانــش بنیان و فــنــاوریهــای نوین با
شاخص برتر در غرب آسیاست.
دولت های عربی هم شاخصها و ویژگیهایی
دارند که میتواند به این چرخه تعاملی کمک
شایان توجهی کند .مهمترین ویژگی ،حجم
تــجــارت بین ایــن  6کــشــور اســت کــه بــا توجه
به تشکیل اتحاد گمرکی میان آ نهــا از سال
 2003تا سال 2019بــا رشد  24درصدی همراه
بوده است.
ایـ ــن ف ــرای ــن ــد پــیــش از هــم ـهگــیــری کــوویــد
 ،19ب ـ ــه اف ـ ـ ـ ــزون ب ـ ــر  90م ــی ــل ــی ــارد دالر
رسیده بــود .همچنین وجــود  58میلیون نفر
جمعیت بــا تولید ناخالص ملی بــه نسبت
ی ـکهــزار و  590میلیارد دالر حــائــز اهمیت
است .با این اوصاف اگر ظرفیت ایران را برپایه
تعامالت سازمان اکو محاسبه کنیم ،بــازاری
با ارزش افزون بر  100میلیارد دالری را بدست
میدهد که ایران در این میان حکم پل ارتباطی
را بازی خواهد کرد.
تحقق چنین هدفی پیامدهای مثبتی را در
وضعیت امنیت پایدار منطقه برجای خواهد
گذاشت.
ایده تشکیل یک اتحادیه تجاری اقتصادی در
اسفند  1396به کشورهای منطقه پیشنهاد
شد .اما از آن تاریخ تاکنون تحت تأثیر افزایش
تنشها میان ایران و عربستان سعودی این امر
محقق نشد.
ب ــا وجـ ــود ایـ ــن ،ب ـهتــازگــی خــبــر از م ــذاک ــرات
همگرایانه این دو کشور به گوش رسیده و اگر
ریــاض در تفکرات نابخردانه منطقهای خود
بازنگری نماید ،امکان حل تناقضها وجود
خواهد داشت.
تجدید مناسبات سیاسی و اقتصادی میان
طرفین ،روابط تهران با کل بلوک عربی حاشیه
خلیج فارس را متحول خواهد کرد .این روزها
و بــا جــدیــت ع ــراق در مــوضــوع میانجیگری
بین تهران و ریاض ،چشم انداز حل اختالف
بــا وج ــود بدبینیهای مــوجــود بــرقــرار اســت.
ام ــا ابــتــدا دولــته ــای منطقه بــایــد تصمیم
بگیرند تعامالت اقتصادی را فارغ از اختالفات
گاه و بیگاه سیاسی توسعه داده و محکم کنند.
مطمئنا ًتقویت زنجیره توسعه مناسبات بین
دولت و ملتهای منطقه در گام بعد چیزی جز
هم افزایی امنیتی به همراه نخواهد داشت.

