
اخبار كشور

۱- برقراری دوباره روابط سیاسی ایران و عربستان به یک بمب خبری شبیه 
بود که روز جمعه با سر و صدای زیاد در جهان منفجر شد و بالفاصله پس از 
انفجار به خبر اول تمامی رسانه های دنیا تبدیل شد و مقامات رسمی و مطرح 
جهان سیاســت را به اولویت اظهار نظر درباره آن ملزم کرد. نگرانی همراه با 
خشم و عصبانیت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی از این 
رخداد به اندازه ای گسترده و فراگیر بود که به سختی می توان نمونه مشابهی 
از آن را آدرس داد. تیتر اول کیهان دیروز به این موضوع اختصاص یافته و در 
آن به مواردی از این اظهار نظرها پرداخته ایم که نه فقط خواندنی است، بلکه 
شــگفتی آفرین و عبرت انگیز نیز هست. در وجیزه پیش روی اما، به نکته ای 
اشاره داریم که در سیاست خارجی دولت سیزدهم بر آن تاکید شده است و 

توجه به آن می تواند در آینده نیز گره گشا باشد. بخوانید!
۲- دولت آقای روحانی و تمامی دولت هایی که مدعیان اصالحات در رأس 
آن بودند، هر اقدام و حرکتی در سیاســت خارجی را به جلب نظر آمریکا و 
متحدان اروپایی آن گره می زدند و بارها به صراحت اعالم کرده بودند که بدون 
جلب موافقت »کدخدا «! )لقبی که جناب روحانی به رئیس جمهور آمریکا داده 
بود ( انجام هیچ حرکتی در منطقه امکان پذیر نخواهد بود! توافق اخیر ایران 
و عربستان نه فقط بدون جلب رضایت و نظر آمریکا صورت پذیرفت بلکه در 
این توافق، آمریکا و متحدانش از صحنه نیز حذف شده اند. واقعیتی که آمریکا 
و اروپا و رژیم صهیونیستی با عنوان ضربه ای بزرگ بر موقعیت و حیثیت خود 
در منطقه از آن یاد می کنند و تقریباً هیچیک از مقامات کنونی و سابق آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را نمی توان یافت که از چرخش عربستان به سوی ایران و 
حذف آمریکا از مناسبات منطقه عصبانی نشده باشند. کافی است نیم نگاهی به 
انبوه گزارش هایی که خبرگزاری های معتبر دنیا در این خصوص مخابره کرده اند 
بیندازید تا از شدت ضربه ای که توافق اخیر بر موقعیت و جایگاه آمریکا در 

منطقه وارد کرده است، آگاهی بیشتری داشته باشید.
۳- برخی از مدعیان اصالحات که در عصبانیت از توافق اخیر با دشمنان 
تابلو دار ایران شانه به شــانه می سایند، اســتقبال کیهان از این توافق را با 
مخالفت های قبلی در دوران دولت آقای روحانی کنار هم نهاده و نتیجه گرفته اند 
که کیهان در اصول پیشین خود تغییراتی داده است! این برداشت اگرچه بسیار 
ابتدایی و در خوشبینانه ترین حالت، ناشی از کم فهمی آنها نسبت به واقعیت 
ماجرا و مقایسه کودکانه صورت مسئله به جای نگاه به مفهوم مسئله است ولی 

با این وجود اشاره به نکاتی در این باره خالی از فایده نیست؛ 
 مدعیان اصالحات توافق با عربســتان را اوالً در بستر موافقت آمریکا و 
ثانیاً با پذیرش شروط عربستان پیشنهاد می کردند! به بیان دیگر، محدودیت 
توان موشکی کشورمان، دست کشیدن از حمایت نیروهای مقاومت منطقه و از 
جمله، پذیرش سلطه عربستان و امارات بر یمن! کنار نهادن حق حاکمیت ایران 
بر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی! پیوستن به دیدگاه کشورهای 
دست نشانده عربی درباره موجودیت رژیم صهیونیستی و... پیشنهاد می کردند. 
در این حالت به همان  اندازه که مخالفت سرسختانه کیهان با توافق پیشنهادی 
عربستان )بخوانید آمریکا و اسرائیل ( بسیار طبیعی، منطقی و وطن دوستانه 

بود، موافقت مدعیان اصالحات با شرایط یاد شده فاجعه بوده است. 
 در توافق اخیر اوالً آمریکا از مناســبات منطقه حذف شده است، ثانیاً، 
عربســتان به این واقعیت پی برده که نمی تواند روی دیوار آمریکا یادگاری 
بنویسد و برخالف روال گذشته به حذف آمریکا از مناسبات منطقه تن داده 
است و ثالثاً )مهم تر از همه ( آن که از پیش شرط های دیکته شده آمریکا برای 
رابطه با ایران دســت کشیده و با ایران روی خواسته های مشترک و منطقی 
به توافق رسیده اســت و رابعاً به طرح اسرائیلی موسوم به »آبراهام« برای 
پیوند با اسرائیل در مقابل ایران، پشت پا زده است تا آنجا که دیروز روزنامه 
صهیونیستی »آحارونوت« نوشت: » عربســتان در توافق با ایران به صورت 
 اسرائیل تُف انداخته است «! و سایت خبری ووکس »VOX « با کنایه نوشت
» به لحظه پسا آمریکایی در خاورمیانه خوش آمدید « اکنون این سؤال مطرح 
است که مدعیان اصالحات چرا باید از توافق یاد شده عصبانی باشند و چرا 

باید کیهان را به دلیل موافقت با آن مورد حمله قرار بدهند؟!
۴- حــاال به ایــن دو نمونه از ســخنان یکی از مســئوالن ســابق 
جمهوری اســالمی ایــران درباره رابطه با عربســتان نگاهــی بیندازید:                                                                  
»دولت عربستان برای این که بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی 
در کشور خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه سیاسی 
خود را با جمهوری اسالمی ایران قطع کرده است در حالی که بی تردید هیچ گاه 

این گونه اقدامات نمی تواند آن جنایت بزرگ را بپوشاند « ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴.
»روند سیاست های منطقه ای دولت عربستان سعودی در مسیر ظلم، تجاوز، 
توســعه تروریزم و از بین بردن ثبات و امنیت در منطقه بوده است. از دولت 
عربستان می خواهیم که خطاها و اشتباهات گذشته را جبران نموده و از این 

مسیر اشتباه و بی نتیجه دست بردارد « ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴.
این سخنان از کیست؟! باور می کنید که گوینده آن جناب آقای روحانی 
رئیس جمهور سابق کشورمان اســت؟! ما اظهارات آن روز آقای روحانی را 
برخاسته از واقعیت های آن روز می دانیم و تعجب می کنیم که چرا بی آن که 
در مسیر حرکت عربستان تغییری حاصل شده باشد، داعیه برقراری رابطه با 
عربستان را داشتند و مخالفان رابطه را مالمت می کردند؟! و تعجب دیگرمان 
این است که چرا اکنون که با قبول شــروط ایران از سوی عربستان، رابطه 
دو کشور برقرار شــده، کیهان را به خاطر استقبال از این رابطه به باد ناسزا 
گرفته اند؟! فاعتبروا یا اولی االبصار!                                                                                                                            
۵- برخــی از مدعیان اصالحات توئیت کرده اند که دولت کنونی باالخره 
پذیرفــت باید به مذاکره روی آورد! و در واکنش به تیتر کیهان که » مدعیان 
 اصالحات مذاکــره را یاد بگیرند « نوشــته اند »ما کــه خیلی وقت پیش
اینها )ضرورت مذاکره( را گفته بودیم. خوشحالیم، باالخره شما هم یاد گرفتید «! 
و توضیح نداده بودند منظورشان کدام مذاکره است که دولت سیزدهم باید 
یاد بگیرد؟! نزدیک به ۸ســال همه امکانات و بودجه و ظرفیت های کشور را 
پای مذاکره با آمریکا هزینه کردند که تحریم ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ 
تحریمی را لغو نکردند بلکه صدها تحریم دیگر هم به تحریم های قبلی اضافه 
کردند! و بعد از آن همه امتیازات نقدی که به حریف دادند، به قول خودشان 
تنها دستاوردشان » تقریباً هیچ « بود! اگر منظور آقایان از مذاکره، امتیاز دادن 
است که این گونه مذاکره کردن افتخاری ندارد تا قابل یادگرفتن! باشد و چنانچه 
منظورشان مذاکره ای است که مانند مذاکرات اخیر، نتیجه آن تامین منافع 
ملی و سیلی زدن به آمریکا و اسرائیل باشد، که حضرات بارها نشان داده اند 

اهل این گونه مذاکرات نیستند!
 گفتنی اســت که موافقت و مخالفت با یک موضوع به متن و محتوای آن

باز می گردد و نه عناوین و نام ها. به قول مالی رومی؛
»کار نیــکان را قیــاس از خــود مگیر 

گرچه باشــد در نوشــتن شــیر، شیر «                                                                                                                          
۶ - اگرچه هنوز متن توافق ایران و عربستان که با وساطت اولیه عراق و 
عمان و نهایتاً چین صورت پذیرفت، منتشر نشده است ولی شواهد موجود 
به وضوح حکایت از آن دارند که ایران اسالمی کماکان به اصول و مبانی خود 
وفادار مانده است. به عنوان مثال یکی از مسائل فیمابین، حمایت ایران از جبهه 
مقاومت بود که واکنش جبهه های مقاومت نسبت به توافق یاد شده نشان از 
پایبندی جمهوری اســالمی ایران به ادامه حمایت از آنان دارد. سید حسن 
نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در این خصوص می گوید » تحول به وجود آمده 
درخصوص روابط ایران و عربستان به سود ملت های منطقه است و افق های 
جدیدی در منطقه و لبنان ایجاد می کند« و محمد عبدالســالم سخنگوی 
جنبش انصاراهلل یمن اظهار می دارد: منطقه به بازگشــت روابط طبیعی میان 
کشــورهایش نیاز دارد به گونه ای که امت اسالمی امنیت مفقود شده اش به 
 سبب دخالت های خارجی و در رأس آن دخالت های صهیونیستی- آمریکایی را

پس بگیرد «.
گفتنی است شیخ نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان می گوید 
»توافق ایران و عربستان ضربه ای دردناک به پروژه صهیونیستی- آمریکایی 
است« و این دقیقاً تکرار همان تیتر اول کیهان روز شنبه - ۲۰ دیماه - است.
۷- و باالخره این پرسش اساسی از مدعیان اصالحات در میان است که 
چرا هرگاه - مانند توافق اخیر- آمریکا و متحدانش به خشــم می آیند، شما 
ابراز نگرانی می کنید؟! ضمن آنکه اشــارات ما در این یادداشت دربرگیرنده 
تمامی هواداران جبهه اصالحات نیســت اگرچه هواداری افراد متعهد از این 
جبهه را با توجه به کارنامه و مواضع دســت اندرکاران اصلی جبهه اصالحات 

تعجب آور تلقی می کنیم!

شما چرا ماتم گرفته اید؟!
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سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۲۳۲۳ - ۳۰۰۰۷۱۹۳۲  

* نگاهی به 44 سال گذشته انقالب با همه پیشرفت ها و ضعف های آن 
ما را به این نتیجه می رساند که پیمودن مسیر آینده به مراتب آسان تر 
از دشواری هایی است که ملت سرافراز کشورمان با تالش و مجاهدت 
خود پشت سر نهاده است . با توکل برخدا و به همت و تالش علمی 

جوانانمان این مسیر طی خواهد شد.
رامین
* برخی خودفروخته های داخلی چنان غرق کدخدا و دالر و ســکه 
شده اند که چشــمی برای دیدن موفقیت های نظام به ویژه در دولت 
ســیزدهم را ندارند و از دهها موفقیت ماهواره، پهپاد، موشک کروز، 
راه انــدازی 36 کیلومتــر تونل انتقال آب و احیــای دریاچه ارومیه ، 
شیرین کردن آب دریا برای صدها هزار هموطن بوشهری، تامین آب 
باکیفیت برای مردم خوزستان، همدان، کردستان و ... طوری وانمود 
می کنند که همه امیدها به توله یوز آزمایشگاهی »پیروز« بوده که آن 
هم تلف شده و تمام امیدشان به ناامیدی گراییده است! چقدر وطن 

دوست هستند این زنجیره ای ها!
امیدوار
* ناوهای ایران علی رغم تهدیدهای شیطان بزرگ در سواحل برزیل 
پهلــو گرفتند و برزیل بــرای آمریکا تره هم خرد نکرد! باور کنیم که 

دیگر ابرقدرتی به نام آمریکا وجود ندارد.
محمدی کاشانی
* خبر بهره برداری از بزرگ ترین کارخانه تولید خوراک دام کشور در 
سیستان و بلوچستان با ظرفیت تولید 400 هزار تن در سال و با اشتغال 
100 نفر به صورت مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم و حل 
بحران تأمین خوراک دام کشور اتفاق بزرگی بود، ولی متأسفانه اخبار 

گرانی قیمت دالر و حواشی آن موجب شد دیده نشود.
رنجبر
* یکــی از روش های حمایت دولت از تولید و طرح های اشــتغال زا 
پرداخت تسهیالت بانکی و همچنین تسهیلگری در صدور مجوزهای 
کسب و کار است. صدور مجوزها با راه اندازی سامانه یکپارچه درخواست 
مجوز کسب و کار تقریبا محقق شده و به اذعان کارشناسان اقتصادی 
مسیر خوبی را طی می کند ولی در حوزه بانکی هنوز تسهیالت نقدی 
آن گونه که انتظار می رفت میان تولیدکنندگان توزیع نشده و بانک ها 
همچنان نسبت به حمایت از تولید به ویژه تولید دانش بنیان آن رغبت 

شایسته را نشان نمی دهند و سنگ اندازی وجود دارد.
ملکی
* در ساختار فعلی اقتصاد ایران بیشتر از هر چیز تغییر رهیافت های 
مدیریتــی اهمیت دارد و توســعه اختیارات بانک مرکزی که با چراغ 
ســبز شورای عالی اقتصادی کشــور صورت گرفته در صورت اعمال 
نظارت های اصولی می تواند روزهای خوبی را برای کشــور به ارمغان 

بیاورد و تا حدودی حال اقتصاد را خوب کند.
ریحانی
* بــه اذعان فرماندهان ارتش رژیم جعلی، این ارتش غاصب در حال 
فروپاشی است .آنها زمانی هیچ مشکلی در کرانه باختری نداشتند اما 
امروز 60-۵0 درصد نیروهای خود را از ترس اقدامات فلسطینی ها در 

این بخش مستقر کرده اند!
جلیلی- جعفری
* برخــی از روزنامه های زنجیره ای با وقاحت کارنامه و میراث شــوم 
دولت مورد حمایت خود را به پای دکتر رئیســی و دولت ســیزدهم 
می نویســند و به علت عدم اطالع رسانی مکرر و شفاف اقدامات دولت 
ســیزدهم در کمتر از 2 سال اخیر بسیاری از مردم با عملکرد دولت 
جدید آشــنایی ندارنــد. باید اقدامات دولــت در بخش های مختلف 
 خبری اطالع رســانی شود تا مردم در جریان تالش شبانه روزی دولت

قرار گیرند.
صالحی نژاد
* واقعیت این است که دوران اقتصاد تک قطبی به پایان رسیده است. 
یعنی اگر طی دهه های گذشته ایاالت متحده آمریکا خودش را اقتصاد 
برتر دنیا می دانست و برهمین اساس شاهد حکمرانی دالر بر معادالت 
جهانی بودیم ولی اکنون با ظهور قدرت های اقتصادی جدید مانند چین 

و... شاهد تغییر این معادله قدرت در دنیا هستیم.
مدرسی
* آقای عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت قبل گفته 
است اگر به سال 92 برمی گشتیم برخی تاکتیک های مذاکرات را تغییر 
می دادم. معنی این حرف این است که ایشان پذیرفته نباید در برجام 

به آمریکایی ها اعتماد می کرد.
عرفانی
* به سردبیر روزنامه آفتاب یزد عرض می کنم که کمی باانصاف قلم 
بزنند و عجوالنه قضاوت نکند. در یادداشــت 9 اسفند به راحتی کل 
وزرای دولت جهادی و انقالبی به قدرت طلبی و نداشتن ایده خدمت 
و مدیریت متهم شــده اند. اگرکالهــش را قاضی می کرد باید اعتراف 
می کرد که مدیریت برخی از وزرا مثل وزیر نیرو نگذاشــت بالیی که 
دولت قبل برای برق در اوج گرما و گاز در اوج سرما به سر مردم آورد 
تکرار شــود. اگر باانصاف به خدمت بسیاری از وزرای جهادی بنگریم 
در ظرف کمتر از 2 سال به اندازه حداقل 4 سال دولت قبل منشأ خیر 

و خدمات برای کشور بوده اند.
قدیری
* بازگشت کشورهای عربی به برقرای روابط با سوریه یک پیروزی بزرگ 
و تجربه ای دیگر برای جریان مقاومت و یادآور خروج سفرای اروپایی 
در بهار 76 از ایران و بازگشت سرافکنده آنان در 23 آبان همان سال 

در پی موضع گیری قاطعانه مقام معظم رهبری بود.
حیدری- قم
* سفر رؤســای پارلمان برخی از کشــورهای عربی به سوریه برای 
ســرگیری روابط بر مذاق آمریکا خوش نیامده و از آنها خواسته از  از 
این کار امتناع ورزند! این حرکات نشان می دهد که استخوان های این 
ابرقدرت جهانی چنان شکســته که دیگر قابل ترمیم نیست و باید با 

ابرقدرتی خداحافظی کند.
یک هموطن
* روزنامه گاردین در ادعایی واهی عنوان کرده ایران 18 پهپاد برای 
جنگ با اکراین در اختیار روسیه گذاشته است. تمام این آمارسازی های 
دروغ و شیطنت های دشمنان برای این است که نمی توانند پیشرفت 

کشور در عرصه های مختلف را ببینند.
مظفری
*  یک توله یوزپلنگ آزمایشگاهی تلف شد شیون عده ای افراد بلند 
شــد. در همان ایام جوانمردی از آتش نشانان به دل آتش زد تا جان 
مردم به خطر نیفتد اما این جماعت در برابر این جانفشــانی خفقان 

محض گرفتند!
سوری
* متولیان اقتصادی و اساتید اقتصادی چه برنامه ای برای مهار و کنترل 
20 میلیارد گردش مالی در حوزه بازار غیر رســمی و قاچاق که بازار 
ارز را به هم می ریزد،  دارند؟ در اتاق جنگ اقتصادی باید تدبیری هم 

برای این معضل اندیشیده شود.
موسایی
*سامانه تهران من چند سال است برای تسهیل خدمات غیرحضوری 
شــهرداری تهران راه اندازی شده است . امسال هرچه برای پرداخت 
عوارض نوســازی و مدیریت پسماند به این سامانه مراجعه می کنیم 
با اشــکال فنی آن روبه رو می شویم. این شائبه پیش آمده است که 
مشکل فنی مزبور باعنوانی که امسال برپیشانی قبض عوارض نقش بسته 
است)استثنائی ترین بخشودگی جرائم تاریخ بلدیه( بی ارتباط نیست! 
یعنی قرار نیست کسی بتواند در موعد مقرر این عوارض را بپردازد و 

از جایزه خوش حسابی و بخشودگی بهره مند شود؟
علی نجمی

اغتشاشات فروکش کرد
شاخص های اقتصادی بهبود یافت

شــاخص مدیران خرید)شامخ( به شــرایط نرمال بازگشته و حاکی از بهبود 
وضعیت صنعت است.

روزنامه اعتماد با انتشــار این خبر، اعتراف کرد که اغتشاشــات تاثیر منفی 
در وضعیت اقتصادی کشــور داشــته و فروکش کردن آن، موجب بهبود مجدد 

شاخص ها شده است.
این روزنامه نوشــت: شــاخص مدیران خرید برای کل اقتصــاد ایران که از 
شهریورماه امســال و پس از ناآرامی ها وارد یک دوره رکودی شدید شده بود، در 
بهمن ماه عدد ۵1/3۵ محاسبه شده و فعالیت شرکت ها برخالف دی ماه، طبق روال 
پایان ســال در بهمن ماه رشــد داشته است. در این ماه همه مولفه های اصلی غیر 
از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه با لوازم خریداری شده، 

سایر شاخص ها بیشتر از ۵0 گزارش شده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در بهمن ماه )۵3/۵4( محاسبه شده و 
در مقایسه با رکود شدید دی ماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار 8 ماهه 
خود رسیده است. اگرچه فعالیت ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده، اما 

در پایان سال به ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت ها مشاهده شده است.
این روزنامه می افزاید: شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادي 
در ماه آینده )۵۵.97( کماکان پیش بیني خوش بینانه کســب وکارها در ماه آینده 

را نشان مي دهد.
بر اساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، شاخص مدیران 
خرید صنعت )تعدیل فصلي نشده( در بهمن ماه عدد ۵7.39 به دست آمده است. 
به تعبیر دیگر بیشترین میزان 8 ماهه اخیر را ثبت کرده. این آمار نشان مي دهند، 
فعالیت هاي بخش صنعت برخالف رکود شدیدي که در ماه گذشته تجربه کردند؛ 
وضعیت مطلوب تري دارند. هرچند به عقیده فعاالن اقتصادي نرخ رشد شامخ مطابق 
با انتظارات پایان ســال و مانند بهمن ماه هر سال نبوده است. در میان مولفه هاي 
اصلي بخش صنعت،  غیر از موجودي مواد اولیه که با کاهش شــدید همراه بوده، 

سایر مولفه هاي اصلي نسبت به دي افزایش داشته اند.
طبق گزارش موجود شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در بهمن ماه 
۵8.73 است که این عدد نشان دهنده بهبود فعالیت هاي تولیدات صنعتي است و 
برخالف ماه گذشــته که یکي از شدیدترین رکودها براي تولید ثبت شده بود، در 
این ماه تولید به باالترین مقدار 8 ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به اعتقاد فعاالن 

اقتصادي میزان رشد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از انتظار است.
در این مقطع شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 63.14 اعالم شده 
که یکي از بیشترین مقادیر خود از اسفند 97 )غیر از اردیبهشت هر سال( را ثبت 
کرده است. از یک سو بهبود تقاضا در مقایسه با کاهش بسیار شدیدي که در ماه 
قبل داشته و از سوي دیگر به دلیل انتظارات تورمي ناشي از جهش ارز براي طرف 
تقاضا در ماه هاي آینده باعث شده تا اکثر شرکت ها با افزایش تقاضا روبه رو باشند.

در این دوره شاخص میزان استخدام و به کارگیري نیروي انساني نیز ۵3.4۵ 
اســت که بیانگر بهبود تولید با شــیب بیشتري نســبت به ماه قبل است. در این 
 مقطع شــاخص میزان استخدام و به کارگیري نیروي انســاني به باالترین مقدار 

۵ ماهه اخیر رسیده است.
گزارش رادیو فردا از سرخوردگی

آمریکا، اسرائیل و اپوزیسیون
در حالی که مقامات آمریکایی سعی داشتند با استقبال تصنعی از توافق ایران 
و عربستان، ماجرا را از سر بگذرانند و شکست شان علنی نشود، رادیو فردا از قول 
رسانه ها و اندیشــکده های غربی- آمریکایی تصریح کرد که این رویداد ناکامی و 

شکست مهمی برای واشنگتن است.
وبســایت رادیو فردا در گزارشــی نوشــت: اعالم توافق ایران و عربستان، با 
میانجی گری چین برای ارتقای دوباره روابط تهران- ریاض به مناسبات کامل، در 
صدر گزارش ها و تحلیل های رسانه های آمریکا قرار گرفته و اندیشکده های وابسته 
به جناح های مختلف به آن واکنش های متفاوتی نشان داده اند. روزنامه وال استریت 
ژورنال، این توافق را سبب پیچیدگی بیشتر در شکل گیری اتحاد علیه جمهوری 

اسالمی ایران دانست.
دانیل شــاپیرو، از تحلیلگران شــورای آتالنتیک، نیز نوشت: هدف راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران برای تسلط بر خاورمیانه تغییر نکرده است. همچنین جاناتان 
پانیکوف، تحلیلگر دیگر شورای آتالنتیک، نوشت: نقشی که چین در دستیابی ایران 
و عربستان به این توافق ایفا کرده، هشداری به آمریکاست که نباید خاورمیانه را رها 
کند. علی باکر، از شــورای آتالنتیک هم ابراز عقیده کرد که عربستان دارد نقشی 

جسورانه در برابر آمریکا بازی می کند.
همچنین به باور باربارا اســالوین، تحلیلگــر آمریکایی، این تحول دو گروه را 
ســرخورده می کند: یک- حامیان تغییر حکومت در ایران و دو اسرائیل را، که در 

تالش شکل  دادن ائتالف با کشورهای منطقه علیه تهران بود.
مــارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراســی ها نیز این تحول را ضربه 
جدی به دولت آمریکا دانســت. به گفته او، چین و ایران یک »کار درخشــان« 
برای تضعیف عادی  سازی رابطه عربستان با اسرائیل و نیز بهبود رابطه سعودی با 

آمریکا انجام دادند.
همچنیــن بــه نوشــته نیویورک تایمز، عربســتان واقف اســت کــه ایران 
همســایه ای اســت که ســرانجام باید بــا آن کنار آیــد و کشــورهای منطقه 
در حالــی که ماننــد اســرائیل حکومت تهران را یــک خطر می داننــد، اما به 

انــدازه اســرائیل، چندان حاصلــی در ادامه منــزوی کردن ایــران نمی بینند.
رون بن ییشای، مفسر نظامی اسرائیلی، در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت 
این واشنگتن است که یک بار دیگر متحمل یک سیلی از عربستان شد. همزمان، 
واکنش سران دولت و اپوزیسیون اسرائیل حاکی از غافلگیری آنها و عدم آگاهی شان 
از پیشــرفت جدی در مذاکرات ایران- ســعودی بوده است. آنها هریک دیگری را 
عامل نزدیکی تهران- ریاض دانسته و به سختی به یکدیگر حمله کردند. در مقابل 
دولت  سوریه و گروه های همسو با ایران در منطقه در بیانیه های جداگانه در روزهای 
جمعه و شــنبه از تحول در رابطه تهران- ریاض اســتقبال کرده و آن را به زیان 
اســرائیل دانستند. اما اردن، مصر و بحرین نیز که با اسرائیل رابطه رسمی دارند، 
توافق ایران- عربستان را برای کاهش تنش و بهبود فضای منطقه مؤثر دانستند. 
الجزایر، کویت، ســودان، عمان و عراق نیز روز جمعه در بیانیه هایی از این تحول 

ُحسن استقبال کردند.
در همین حال شبکه ایران اینترنشنال گزارش داد: توافق تهران و ریاض برای 
از ســرگیری روابط، اســرائیل را نگران و حزب اهلل لبنان را خوشحال کرده است. 
توافق جمهوری اسالمی و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط با واکنش های 
گسترده بین المللی همراه شد. در حالی که مقامات اسرائیل از این توافق به شدت 
ابراز نگرانی کردند، حزب اهلل لبنان از این تحول ابراز خوشحالی کرد. از سوی دیگر 
وزارت امور خارجه سوریه نیز از این توافق استقبال و اعالم کرد این اقدام »منجر به 
تقویت امنیت و ثبات در منطقه و گسترش همکاری ها« خواهد شد. جو بایدن اما در 
پاسخ به سؤالی درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی گفت: 
»هر چه روابط بین ایران و همسایگان عرب آن بهتر باشد، برای همه بهتر است.«

از ســوی دیگر، مایکل مــکال، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، با اشــاره به 
میانجیگری چین در احیای روابط عربســتان ســعودی و ایران نوشــت: »بارها 
دیده ایم که هر اقدام بین المللی از سوی چین به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع 
شــرورانه اش مورد سوء استفاده قرار می گیرد و امنیت ملی آمریکا و شرکای ما را 
تهدید می کند.« نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل هم ازسرگیری روابط ایران 
و عربستان سعودی را تحول »جدی و خطرناک« و »ضربه مهلکی به تالش برای 
ایجاد ائتالف منطقه ای« علیه جمهوری اســالمی دانســت. بنت این اتفاق را یک 

شکست بزرگ برای نتانیاهو و پیروزی سیاسی برای تهران دانست.
یائیر الپید، وزیر امور خارجه سابق اسرائیل، توافق ایران و عربستان سعودی 
برای ازســرگیری روابط را »شکســت کامل و خطرناک« سیاست خارجی دولت 
نتانیاهو و »فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه ای« دانســت که دولت سابق شروع به 

ساختن آن کرده بود.
دویچه وله: بحران در اسرائیل

وخیم تر و الینحل شده است
»بازگشت بنیامین نتانیاهو به دولت، بحران سیاسی در اسرائیل را پایان نبخشید 

و اوضاع وخیم تر شد.«.
وبســایت دویچه وله ضمن انتشار ارزیابی فوق از وضعیت رژیم صهیونیستی 
نوشت: اگرچه ائتالف حزب لیکود و متحدانش توانست طلسم سه سال و نیمه را 
بشکند و با اتکا به کرسی های به  دست  آورده، بدون رایزنی با احزاب کوچک مستقل 
و یا وابسته به بلوک رقیب، دولت را تشکیل دهد، اما این پایان ماجرا نبود و اوضاع 
بعد از شروع به کار دولت در اسرائیل وخیم تر شد. اکنون نه تنها شکاف سیاسی در 
بین یهودی های اسرائیل تعمیق و گسترش پیدا کرده، بلکه تنش با اعراب اسرائیلی 

و فلسطینی های ساکن کرانه باختری و نوار غزه نیز تشدید شده است.
در هفته های گذشته خیابان های تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل آماج حضور 
شهروندان خشمگین اسرائیلی علیه اصالحات قضایی پیشنهادی بود؛ اصالحاتی 
که نتانیاهو می تواند با اتکا به آن از احتمال مجازات قضایی رهایی پیدا کند. طبق 
الیحه پیشنهادی در کنست، به دولت اختیار داده می شود که قضات دادگاه ها را 
انتخــاب کند و اختیارات دیوان عالی این کشــور )به عنوان باال ترین نهاد قضایی( 
برای ابطال احکام دولتی و نقض تصمیمات دولتی محدود می شود. مخالفان این 

اقدام را کودتا می پندارند.
به تازگی صدها هزار نفر در شــهرهای مختلف اســرائیل به خیابان ها آمدند. 
این آمار در دهه های گذشــته بی ســابقه بوده است. یائیر الپید، رئیس مخالفان و 
نخست وزیر سابق، دولت را متهم به تحریک معترضان با مقاصد سیاسی کرده است.

درگیری فیزیکی و خشونت بار پلیس و معترضان، وجه جدید دیگر اعتراضات 
اســت که شرایط سیاسی را با بی ثباتی مواجه کرده است. این وضعیت از زاویه ای 
دیگر، بن بست سیاست در اسرائیل و مشکالت ساختار سیاسی آن را بازتاب می دهد.

در دوقطبی که یک طرف، خود را نگهبان دموکراسی دانسته و طرف دوم دیگری 
را به آنارشیسم متهم می کند، راهی میانه برای کاهش اختالفات و پی افکندن مسیری 
جدید وجود ندارد. بدین  ترتیب فضای دوقطبی در اسرائیل در حال گسترش است. 
تنش فزاینده در مناسبات با فلسطینی ها و گسترش چشمگیر تنش با حکومت های 
ایران و سوریه باعث شده تا مالحظات امنیتی دغدغه اصلی اکثریت رای دهندگان 
اسرائیلی شود. منتهی این اکثریت بزرگ نبوده و شکننده است و برتری ملموسی 

بر مخالفان ندارد.
دولت در اسرائیل در دهه گذشته چرخش زیادی به سمت راست افراطی داشته 
اســت. اما نتیجه انتخابات پارلمانی در دســامبر گذشته که باعث روی کار آمدن 

افراطی  ترین دولت در تاریخ این اسرائیل شد، نتوانست فضا را آرام کند. مخالفان 
دولت نتانیاهو طیف متنوعی هستند و انگیزه های متفاوتی دارند. جمعی با تغییر 
در نظام قضایی سه گانه مشکل دارند. برخی با نگاه دولت در توسعه اراضی اشغالی 
در کرانه باختری مخالف هســتند. شماری دیگر نگران هستند که سبک زندگی 
ســکوالر به خاطر دیدگاه های تند و ســنتی مذهبی دولت جدید به خطر بیفتد. 
تقابل سکوالریســم و تئوکراسی در یک سطح و تقابل لیبرالیسم و ملی گرایی در 
سطحی دیگر وجه بنیادی منازعات در درون جامعه اسرائیل را تشکیل می دهند. 
اما در ساحتی دیگر، حضور چهره های افراطی مانند بِتسال ال اسموتریچ رهبر حزب 
»صهیونیسم مذهبی« و ایتامار بن گویر رهبر تشکل »اقتدار یهودی« در دولت جدید، 
به عنوان وزیران امور مالی و امنیت ملی، باعث گســترش شهرک  سازی یهودی در 

مناطق کرانه باختری شده است.
در ایــن فضا حمالت خشــونت بار برخــی از شهرک نشــین های یهودی به 
فلسطینی ها زیاد شده و واکنش متقابل تند آنها را به همراه داشته است. شهرهای 
جنین، نابلس، اریحا و دیگر مناطق کرانه باختری در ماه های گذشته به شدت ناآرام 
بوده اند. نسل جدیدی از پیکارجویان مسلح فلسطینی تشکیل شده است که ارتباط 
تشــکیالتی با فتح، حماس و سازمان جهاد اسالمی ندارند، اگرچه ممکن است از 
امکانات آنها استفاده کنند. آنها در شکل غیرمتمرکز فعالیت می کنند. برخی از آنها 
هسته های کوچک و تیپ های سازمان یافته ای چون »عرین االسود« و »بالطه« را 
تشکیل داده اند. ظهور آنها نتیجه بن بست موجود در راه حل دو دولت و بدتر شدن 
وضعیت فلسطینی ها است. ناتوانی دولت خودگردان فلسطینی، شکاف موجود در بین 
نیروهای سیاسی فلسطین و خشونت ناموجه و تنبیه جمعی فلسطینی ها از سوی 
ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل در گذر زمان باعث شده تا در میان برخی نیروها 
مقاومت مسلحانه همچون راهکاری موثر برای احقاق حقوق فلسطینی ها مطرح شود. 
در واقــع حضور چهره های تندرو که قائل به برخورد تند و ســخت افزاری با 
فلسطینی ها هســتند و نگاه موافق به گسترش شهرک   سازی غیرقانونی در کرانه 
باختری دارند، نه تنها چالش های امنیتی اسرائیل را کاهش نداده، بلکه به صورت 
نسبی افزایش داده است. در چشــم انداز درازمدت شکاف عمیق موجود سیاسی 
در داخل و خارج از مرزهای اسرائیل ترمیم نمی شود. مهارت سیاسی نتانیاهو در 
انجام نرمش در برابر فشــارها می تواند باعث نارضایتی متحدان مذهبی افراطی و 
ارتدوکس او شــود. بنابراین احتمال اینکه دولت جدید نیز عمرش به یک ســال 
نرسد کم نیست. ولی روشن است که انتخابات های متعارف راه حل بحران سیاست 
در اسرائیل نیست.کشمکش ها ممکن است شکاف های جدید و بی سابقه ای را در 

جامعه اسرائیل ایجاد کنند.
پیش بینی سقوط سومین دولت انگلیس

در اثر بحران اقتصادی
روزنامه اماراتی الخلیج معتقد است کشور انگلیس، بحران زده است و ممکن 
اســت دولت ریشــی ســوناک هم مانند دولت های بوریس جانسون و لیز تراس 

سقوط کند.
این روزنامه نوشت: میزان بدهی انگلیس در سال گذشته بالغ بر دو تریلیون 
پوند بود. عوامل متعددی باعث این حجم بی سابقه از بدهی  شده است. نخستین 
آنها بحران اقتصادی است. علی رغم بهبود آهسته  این بحران اما انگلیس با بحران 
بدتری روبه رو شد و آن هم بحران خروج از اتحادیه اروپا بوده است. شاید این گزینه 
یعنی خروج از اتحادیه اروپا براساس منافع ملی ملت انگلیس بود؛ اما برای اقتصاد 
این کشــور گزینه بدی بود؛ زیرا باعث افزایش ضعف اقتصاد انگلستان شد که بر 
خدمات و نه صنایع مبتنی است. به این ترتیب که لندن مقر صنایع خدمات مالی 
قاره اروپاست. بسیاری از بانک های بین المللی در آن مستقر هستند و این بخش 

مالیات و عوارض زیادی برای خزانه انگلیس به ارمغان می آورد.
به گزارش دیپلماســی ایرانی، در ادامه این تحلیل آمده اســت: بعد از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا بانک ها و شــرکت های ســرمایه گذاری انگلیس به میزان 
زیــادی تحت تاثیر قرار گرفت؛ چرا که محدودیت هــای جدیدی بر فعالیت های 
تجاری نامحدود اعمال شــد و میانگین مالیات هایی که به خزانه واریز می شد به 
میزان زیادی کاهش یافت. همچنین بســیاری از کارمندان کار خود را از دســت 

دادند. همه گیری کرونا نیز رکود اقتصادی را افزایش داد.
این وخامت اوضاع اقتصادی بر اوضاع سیاسی نیز تاثیر گذاشت. به گونه ای که 
نخست وزیر اسبق و رئیس حزب محافظه کاران یعنی بوریس جانسون نتوانست با 
بحران اقتصادی مقابله کند. سیاست های اقتصادی لیز تراس نیز با شکست مواجه 
شــد و کشــور را چند هفته در هرج ومرج اقتصادی و سیاسی غرق کرد. از این رو 
اســتعفا داد و ریشی سوناک عهده دار نخست وزیری شد و بالفاصله بعد از انتخاب 
او اوضاع بازار به ثبات رســید؛ اما مشکلی که جانسون و تراس با آن روبه رو بودند 
یعنی مشکل یافتن درآمدهای جدید برای خزانه در دوره سوناک نیز ادامه خواهد 
یافت. سوناک احتماال به منظور تامین نقدینگی هزینه ها در حوزه های مختلف از 
جمله بهداشــت، آموزش، دفاع، رفاه را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد. اما بدون 
تردید با هرگونه کاهش هزینه مخالفت خواهد شد و این مسئله بر افزایش مالیات ها 
نیز منطبق است. اما چه بسا این تنها گزینه در دسترس بوده است. همین مسئله 

احتماال باعث می شود دولت سوناک محکوم به شکست باشد.
چه بسا انگلیس امروز در برابر چالشی تاریخی یا احتماال در برابر واقعیت جدیدی 
ایستاده است. مشکل اقتصادی که از آن رنج می برد مشکلی ساختاری است و نه 
فرعی و هرگونه پیشنهادی که ارائه شود به حل وفصل این مشکل منجر نخواهد شد.

یادآور می شود چند ماه قبل و پس از استعفای اجباری بوریس جانسون، دولت 
لیز تراس روی کار آمد که آن هم در اثر شــدت بحران اقتصادی، بیش از 44 روز 

دوام نیاورد و جای خود را به دولت سوناک داد.

آمریکا وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را 
تمدید كرد

روز  آمریکا  رئیس جمهور 
جمعه در نامه ای به رؤسای دو 
این کشور،  قانونگذار  مجلس 
وضعیت اضطرار ملی در قبال 
را  ایران  اســالمی  جمهوری 

تمدید کرد.
رئیس جمهور  بایــدن،  جــو 
نامه ای به رؤســای  آمریــکا در 
مجلــس نماینــدگان و مجلس 
سنای این کشور وضعیت اضطرار 
ملی در قبال ایران را تمدید کرد.

در  جمعــه  روز  بایــدن 
بیانیه ای اعــالم کــرد: وضعیت 
اضطرار ملی در قبــال ایران که 
برای نخســتین بار در 1۵ مارس 
199۵ )24 اسفند 1373( اعالم 
شــد بعد از 1۵ مارس 2023 نیز 

الزم االجرا می باشد. 
به نوشــته وبگاه کاخ سفید، 
وی در ایــن بیانیه مدعی شــد: 
»اقدامات و سیاست های حکومت 
ایران همچنان تهدیدی غیرمعمول 
و فوق العاده را متوجه امنیت ملی، 
سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا 

می کند.«
رئیس جمهور آمریکا ســپس 
ادعــا کرد: »بنا به ایــن دالیل، 
به نظر من الزم اســت وضعیت 
اضطرار ملی اعالم شده در دستور 
اجرایی شــماره 129۵7 در قبال 
ایران ادامه پیدا کند و تحریم های 
جامع وضع شده علیه ایران برای 
رســیدگی به ایــن تهدید حفظ 

شوند.«
 199۵ مــارس   1۵ روز  در 
رئیس جمهــور وقــت آمریکا به 
موجب دســتور اجرایی شــماره 
1297۵ اعــالم کــرد بــا هدف 
رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول 
و فوق العــاده ای کــه اقدامات و 
سیاست های حکومت ایران علیه 
منافع ملی، سیاســت خارجی و 
اقتصــاد آمریکا ایجــاد می کند، 
وضعیــت اضطرار ملی درباره این 

کشور اعالم می شود. رئیس جمهور 
وقت آمریکا در روز 6 می  199۵ 
مصادف با 16 اردیبهشت 1374، 
با امضای یک دستور اجرایی دیگر 
به شــماره 129۵9، تحریم های 
جامعی را علیه جمهوری اسالمی 

ایران اعمال کرد.
وضعیــت اضطراری فعلی که 
به موجب فرمان اجرایی شــماره 
129۵7 اعمال شــده با وضعیت 
اضطــراری دیگری که 14 نوامبر 
1979 بــه موجب فرمان اجرایی 
تفاوت دارد.  اعالم شده   12170
فرمان اجرایی نوامبر 1979 پس 
از حادثه تســخیر النه جاسوسی 
آمریکا در تهران صادر شده است.
»جیمی کارتر«، رئیس جمهور 
اســبق آمریــکا فرمــان اجرایی 
شماره 12170 را روز 14 نوامبر 
1979، ده روز بعد از تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا در تهران صادر 
کرد. این فرمان خواستار توقیف 
دارایی های حکومت ایران در خاک 
آمریکا است. دولت بایدن فرمان 
12170 را نیــز روز 18 آبان ماه 
ســال جاری به مدت یک ســال 

تمدید کرد. 
در این فرمان آمده بود: »روابط 
ما با ایران هنوز عادی نشده و روند 
اجــرای توافقات مورخ 19 ژانویه 

1981 با این کشــور ادامه دارند. 
بــه این دلیل، وضعیــت اضطرار 
ملی اعالم شده در تاریخ 14 نوامبر 
1979 و تدابیر اتخاذشده در آن 
روز برای رسیدگی به آن وضعیت 
اضطراری باید تا بعد از 14 نوامبر 

2022 ادامه پیدا کند.«.
پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، دولت های مختلف آمریکا در 
راستای اهداف خصمانه خود علیه 
تحریم های  اســالمی،  جمهوری 
غیرانســانی و ظالمانــه ای را به 
اعمال کرده  بهانه های مختلــف 
و جنــگ اقتصادی علیه تهران را 
در دســتورکار خود قــرار دادند. 
کاخ سفید همچنین شرکت های 
کمپانی های  دیگــر  و  آمریکایی 
مســتقر در کشــورهای ثالث را 
به اجرای ایــن تحریم ها مجبور 

می کند.
»دفتر تروریســم و اطالعات 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  مالی« 
که در سال 2004 به عنوان یکی 
این  زیرمجموعــه  نهادهــای  از 
وزارتخانــه ایجاد شــد، به عنوان 
مرکز طراحی جنگ اقتصادی علیه 
کشورهای مخالف با سیاست های 
کاخ ســفید، از جمله جمهوری 

اسالمی ایران شناخته می شود.
به گزارش فارس، از مهم  ترین 

اهداف و محورهای فعالیت دفتر 
تروریسم و اطالعات مالی وزارت 
به  می توان  آمریــکا،  خزانه داری 
هدایــت جنگ اقتصــادی علیه 
تهران، ضربــه زدن به گروه های 
مقاومت در غرب آســیا و تبدیل 
کردن نظام مالی آمریکا به اهرم 
فشــار علیه اقتصاد کشــورهای 

ناهمسو با واشنگتن اشاره کرد.
شبکه سی ان ان طی گزارشی 
در سال 2010، دفتر تروریسم و 
اطالعات مالی وزارت خزانه داری 
آمریکا را »اتاق جنگ ســاکت« 
علیه ایران توصیف کرده و درباره 
آن گفت: »آنها در واقع، مسئول 
فلج کردن اقتصاد ایران هستند.«

در جلسه فوق العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت 

ارائه گزارش بانک مركزی
 از كاهش نرخ دالر

اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
ویژه  جلسه  جمعه شب  دولت 
و  داد  تشــکیل  فوق العاده  و 
کشور  اقتصادی  موضوع  چند 

را بررسی کرد.
در این جلســه که به ریاست 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار 
شد، بعد از گزارش سازمان برنامه و 

بودجه از تصویب الیحه بودجه سال 
آینده کل کشور و میزان تغییرات 
و اصالحــات به عمل آمده در این 
الیحه در مجلس شورای اسالمی، 
موضوع نرخ ارز و کاهشی شدن آن 
بررسی شد و بانک مرکزی گزارشی 
از اقداماتــش در حــوزه داخلی و 
بین المللی در این راستا ارائه کرد.

در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی همچنین بــر ضرورت 
جلوگیری از نوســان قیمت ها در 
حوزه های مختلــف از جمله ارز، 
دارو، مواد غذایی، مسکن و صنایع 
تولیــدی و پرمصرف و لزوم ایجاد 
ثبات و آرامش در بازار در روزهای 
پایانــی ســال و نیز ارائــه برنامه 
تثبیت بــازار و کاهش التهاب در 
ســال 1402 تأکید و راهکارهای 
پیشــنهادی در این زمینه بررسی 

شد.
بررســی الزامات تحقق رونق 
تولید و ارائه راهکارهای تأمین مالی 
برای اجرا و تکمیل پروژه های بزرگ 
و زیرساختی کشور در جهت تحقق 
رشد هدف گذاری شده و لزوم تالش 
پیگیر و منسجم همه دستگاه ها و 
با مشارکت بخش عمومی  نهادها 
و دولتــی در این زمینــه از دیگر 
محورهای دستورکار جلسه دیشب 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

گفت و شنود

 یاد بگیر!
گفت: مدعیان اصالحات بد جوری از تیتر دیروز کیهان عصبانی شــده اند که 
نوشــته بود »  توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و اسرائیل« و تاکید 

کرده بود که » مدعیان اصالحات مذاکره را یاد بگیرند «.
گفتم: کسانی که آمریکا را کدخدا می دانستند و معتقد بودند حتی 
آب خوردن مردم هم بدون جلب موافقت آمریکا ممکن نیست! باید هم 
از دولت رئیســی که آمریکا را از مناسبات منطقه حذف کرده است و از 
تیتر کیهان با عنوان »ضربه کاری به آمریکا و اسرائیل « عصبانی باشند!  
گفت: یکی از آنها توئیت کرده و خطاب به کیهان نوشته » ما که خیلی وقت 

پیش اینها را گفته بودیم خوشحالیم، باالخره شما هم یاد گرفتید «!
گفتم: یادشان رفته ۸ ســال همه امکانات و بودجه و ظرفیت های 
کشــور را پای مذاکره هزینه کردند که تحریم ها را لغو کنند ولی صدها 
تحریم دیگر هم اضافه کردند و فراموش کرده اند که الزمه برقراری رابطه 
با همسایگان و از جمله عربستان را تن دادن به شروط آمریکا و محدودیت 
توان موشکی و دست کشیدن از حمایت نیروهای مقاومت می دانستند!    
گفت: کجای رابطه اخیر با عربستان و تیتر کیهان با دیدگاه مدعیان اصالحات 

منطبق است که می گویند » باالخره شما هم یاد گرفتید «؟!
 گفتم: لقمان حکیم در محفلی نشســته بود و همه ســاکت بودند. 

لقمان حکیم خودش به سخن آمد و گفت؛ » از بی ادبان «!

الکســاندر لوکاشــنکو 
امروز  بالروس  رئیس جمهور 
دیداری  برای  )یکشــنبه( 
رسمی و گفت وگو با مقام های 
اسالمی  جمهوری  عالی رتبه 

ایران، وارد تهران می شود.
دفتــر ریاســت جمهــوری 
بالروس در بیانیه ای ضمن اعالم 
این مطلب افزود: لوکاشنکو دو روز 

در تهران اقامت خواهد داشت و 
طی آن با آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار 

و گفت وگو خواهد کرد.
در حاشیه شانزدهمین اجالس 
ســازمان همکاری شانگهای در 
ایران  رؤســای جمهور  سمرقند، 
و بالروس بــه وزرای خارجه دو 
کشور ماموریت دادند برای تقویت 

و تعمیق مناسبات دوجانبه تالش 
کنند.

ی  ی هــا ر همکا ســعه  تو
همه جانبه و در رأس آنها مناسبات 
اقتصــادی و تجــاری جمهوری 
بــالروس در  با  ایران  اســالمی 
دســتورکار لوکاشنکو در سفر به 
تهران قــرار دارد. رئیس جمهور 
بالروس را در این ســفر هیئتی 

می کند. همراهــی  عالی رتبــه 
مقام های دو کشور در دیدارها 
و مذاکرات خود درباره طرح های 
صنعتی، کشاورزی و حمل ونقل 

تبادل نظر خواهند کرد.
ایــن ســفر  همچنیــن در 
لوکاشنکو توجه خاصی به طرح و 
بررسی مسائل منطقه ای و جهانی 

خواهد داشت.

عصر امروز و در سفری دو روزه

رئیس جمهور بالروس به تهران خواهد آمد 


