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سرمقاله
گره برجام در اروپاست

ادامه از صفحه یک


ه��م موان��ع و محدودیت های م��ا در حوزه
تحری��م حل می ش��ود .جمهوری اس�لامی
علیرغم س��ختی های بسیار تحریم ،توانست
با مدیری��ت از تأثیر تحریم ها در داخل عبور
کند؛ ما برای تأمین واکسن کرونا و داروهای
بیم��اری ه��ای صع��ب العالج ک��ودکان به
مش��کالت زیادی برخورد کردیم که خالف
تمام موازین حقوق بش��ری ب��ود با این حال
توانستیم از این مرحله عبور کنیم .جمهوری
اسالمی توانست راه صادرات نفت را باز کرده
و مراودات اقتصادی با کش��ورهای همسایه
را افزای��ش ده��د همچنین توانس��ته ایم با
همکاری چین و روس��یه و ایجاد دیپلماسی
کارآمد و پویا ،ی��ک بلوک اقتصادی مهم در
ش��رق دنیا ایجاد کنیم .گره برج��ام در اروپا
است ،به ماکرون توصیه می کنیم گره برجام
را در همین ق��اره باز کند چرا که ایران بارها
اراده و جدیت خود را در اجرای تعهدات برجام
ثابت کرده است.

یادداشت
گروهک تروریستی منافقین منتظر
ضربه مهلک باشد

ادامه از صفحه یک


...همکاری می کند ،این اولین باری نبود که
منافقین دس��ت به چنی��ن اقدامات مذبوحانه
ای زده اس��ت ،ایران به موقع به این اقدامات
پاسخ جدی و درخور خواهد داد و دولت ها و
ملت های آزاده نیز ضربه مهلکی به گروهک
تروریستی منافقین خواهند زد.

اخبار
اوجگیری کرونا مجلس را تعطیل کرد

به دلیل ابتالی تعدادی از نمایندگان مجلس
ب��ه کرونا و ل��زوم رعایت دس��تورالعملهای
بهداش��تی ،جلس��ات علنی مجلس در هفته
جاری لغو ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان»،
س��ید نظامالدین موس��وی با اش��اره به لزوم
رعایت دستورالعملهای بهداشتی و ستاد ملی
کرونا و همچنین ابتالی تعدادی از نمایندگان
مجل��س به کرون��ا ،گفت :پی��ش از این و با
تصمیم هیئت رئیسه مجلس ،مدت جلسات
علنی مجلس دو س��اعت کاهش یافته بود و
قرار بود جلسات علنی فردا و پس فردا ( ۱۲و
 ۱۳بهمن ماه) تا ساعت  ۱۰و نیم ادامه داشته
باش��د اما در تصمیم جدید قرار بر این شد که
جلسات علنی مجلس در این روزها لغو شود.
وی با اش��اره به لغو جلسات کمیسیونهای
تخصصی مجلس در هفته جاری در پی اوج
گیری کرونا و توصیههای س��تاد ملی مقابله
کرونا ،تصریح کرد :البته جلس��ات کمیسیون
تلفیق بودجه  ۱۴۰۱با رعایت کامل دس��تور
العمل ه��ای بهداش��تی و در فضای صحن
علنی برگزار میشود.
انقالب اسالمی معادالت نظام سلطه را
برهم زده است

س��تاد کل نیروه��ای مس��لح در بیانیهای با
گرامیداش��ت دهه فجر تأکید ک��رد :انقالب
اسالمی توانسته با بر هم زدن هیبت پوشالی
و معادالت نظام سلطه جایگاه تأثیرگذار خود
را در عرصه جهانی تحکیم بخشد .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،ستاد کل نیروهای مسلح با
صدور بیانیهای ضمن تبریک و گرامیداش��ت
فرارس��یدن  ۱۲بهمن س��الروز ورود تاریخی
بنیانگ��ذار کبی��ر انقالب اس�لامی حضرت
ام��ام خمینی (ره) به میهن اس�لامی و آغاز
ده��ه مبارک فجر ،بر لزوم تبیین و ش��ناخت
دس��تاوردهای انقالب اس�لامی و پیروی از
آرمانهای آن توسط عموم جامعه بهویژه نسل
جوان به عنوان یکی از ضرورتهای حفظ و
تقویت انقالب اسالمی و مقابله با تهدیدهای
دشمنان تأکید کرد .در این بیانیه آمده است:
ایران اس�لامی در دوازدهم بهمنماه ۱۳۵۷
شاهد برگزاری بینظیرترین مراسم استقبال
مردم��ی تاری��خ جهان ب��ود؛ در ای��ن روز با
عظم��ت و بهیادماندن��ی ،میهن اس�لامی با
قدوم مبارک حض��رت امام خمینی (ره) پس
از س��الها دوری و تبعی��د از وط��ن ،متبرک
گشت و با استقبال پرشور و میلیونی ایرانیان
خسته از ظلم و فساد رژیم شاهنشاهی ،یکی
از ماندگارترین روزه��ای تاریخ معاصر ایران
اس�لامی رقم خورد؛ رویدادی که با بش��ارت
تش��کیل «جمهوری اس�لامی» و حکومت
مبتنی بر تعالیم مکتبی اس�لام ناب محمدی
(ص) ،ن��ور امید را بر قلب مس��لمانان مبارز
منطقه و آزادیخواهان جهان تاباند.

دلسوزان از بیتوجهی به حوزه فرهنگ و هنر در کشور گالیهمند هستند

نایبرئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت :رئیس
فرهنگس��تان هنر ب��ا حضور در کمیس��یون فرهنگی
گلهمن��دی خود از بیتوجهی به ح��وزه فرهنگ و هنر
در کش��ور را ابراز کرد .بیژن نوباوه وطن نماینده مردم
تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به نشست
کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :در جلسه امروز رئیس
و معاونین فرهنگستان هنر مهمان کمیسیون فرهنگی

بودند و مطالب خود را به نمایندگان ارائه کردند .وی در
گفتوگو با «عصر ایرانیان» افزود :مهمانان جلس��ه ما
نسبت به بیتوجهی به حوزه فرهنگ و هنر انتقاد داشتند
و از آن گلهمند بودند و عنوان کردند که نظر مقام معظم
رهبری در حوزه فرهنگ در کشور تأمین نشده است و
حوزه هنر هیچ برنامهای برای ارتقای فرهنگ در کشور
نداشته است .نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

ش��ورای اسالمی اظهار داشت :رئیس فرهنگستان هنر
عنوان کرد که این فرهنگستان در دو سال اخیر تالش
داش��ته تا هنرمندان را از جاهای مختلف جمع کنند و
از استعدادها و ظرفیتهای هنری کشور استفاده کنند
و ضم��ن اینکه به دنبال آن اس��ت ت��ا از حقوق هنری
و فرهنگی کش��ور در عرصه بینالمللی حمایت کند در
داخل کشور به یک سازماندهی و ساماندهی در حوزه

فرهنگ و هنر اقدام کند .نوباوه خاطرنشان کرد :رئیس و
معاونین فرهنگستان هنر عنوان کردند که هنر مهمترین
عامل رشد فرهنگ و همینطور رشد جامعه اسالمی ما
است .نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی در پایان گفت :در این جلسه نمایندگان آمادگی
کمیس��یون فرهنگی را برای پیش��برد اهداف فرهنگی
فرهنگستان هنر اعالم کردند.

ناکامی صهیونیستها برای امن جلوه دادن کشورک امارات؛

شوآف بیارزش رئیس رژیم صهیونیستی در ابوظبی

س��فر هرتزوگ به امارات از نظر سیاس��ی ارزشی ندارد
و بیش��تر از جنب��ه نمادین قابل ارزیابی اس��ت ،زیرا وی
سعی کرد با بزرگ جلوه دادن این سفر از آن بهرهبرداری
سیاسی کند و امارات را کشوری امن جلوه دهد .اسحاق
هرتزوگ در س��فری علنی و البته بدون داش��تن پیامی
خاص برای کشورهای منطقه ،راهی ابوظبی شد؛ رئیس
رژیم اش��غالگر قدس بهعن��وان یک��ی از بلندپایهترین
مقامه��ای این رژی��م همزمان با انجام این س��فر اقدام
دیگ��ری انج��ام داد و آن ،پ��رواز بر ف��راز حریم هوایی
عربستان بود تا نشان دهد روابط دو طرف هرچند علنی
نیست ،ولی تعامالت پنهانی میان تلآویو و ریاض وجود
دارد که دامنه آن میتواند به دیگر کش��ورهای حاش��یه
جنوبی خلیجفارس کش��یده ش��ود .درواقع مسیر پرواز از
حریم هوایی عربس��تان و انتش��ار ویدئوه��ا و اظهارات
منتشرشده خلبان و رئیس اسرائیل در آسمان این کشور
نش��ان داد برخالف ادعاهای واهی مقامهای س��عودی،
تلآوی��و و ریاض روابطی گس��ترده و درعینحال دارای
ابعاد تکاندهنده دارند و پیش��روی آنها در عادیسازی
روابط مشهود است.
اثبات عبارت طالیی «امارات امن نیست»


برای اینکه س��ریال تولیدش��ده در امارات را موشکافانه
بررس��ی کنیم ،باید به کمی قبل بازگردیم؛ یعنی زمانی
که حمالت موش��کی و پهپادی انصاراهلل یمن در پاسخ
به تداوم تج��اوزات امارات به ملت مظل��وم یمن انجام
ش��د و عمق خاک این کش��ور ،یعنی ابوظب��ی و دبی را
نشانه رفت .پس از آن مقامهای مقاومت یمن و رهبران
انص��اراهلل بهصراحت اعالم کردند« ،ام��ارات دیگر امن
نیس��ت» و از س��رمایهگذاران و تاجران خواس��تند برای
س��رمایهگذاری و تجارت برجهای شیش��های آل خلیفه
را ت��رک کنن��د و روانه دیار خ��ود ش��وند .توقف مکرر
فعالیت فرودگاههای امارات نهتنها صنعت گردش��گری
این کش��ور را دستخوش مش��کالت فراوان کرد ،بلکه
چش��مانداز مبهمی برای چگونگی ت��داوم فعالیتهای
مرتبط ترسیم کرده و این دقیق ًا برخالف تصور مقامهای
اماراتی است که میپنداشتند عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیس��تی ،حاش��یه امن ویژهای را برای آنها ایجاد
خواهد ک��رد .افزایش فوقالعاده خطر س��رمایهگذاری و
از آن مهمت��ر از رونق افت��ادن تجارت در امارات ازجمله

پیامدهای حمالت موش��کی یمنیهاس��ت ک��ه این بار
به عل��ت نزدیکی مواضع امارات و رژیم صهیونیس��تی،
دنبالکنندگانی نهتنها در فلس��طین ،بلکه در کل جهان
اسالم دارد .با این اوصاف میتوان به عواقب و پیامدهای
بسیار بزرگ تازهترین حمالت موشکی یمنیها به امارات
اندیشید و نگرانیهای عمال و مزدوران صهیونیستی را
قابل درک دانس��ت .نگرانیها و دلواپس��یهای ناشی از
موج ناامنیهای اخیر که باعث نگرانی س��رمایهداران از
ادامه حضور در امارات است ،باعث شد آل زاید با دعوت
از رئیس رژیم صهیونیستی به ابوظبی ،در راستای بزک
کردن چه��ره پلید خود تالش و اینگونه القا کند که در
ام��ارات همهچیز رو به روال اس��ت و خطر هیچکس را
تهدید نمیکند؛ البته رژیم صهیونیس��تی نیز با این سفر
ب��ه دنبال کمک به امارات در مخاب��ره این پیام بود ،اما
دالورمردان مقاومت یمن با موشک و پهپاد به استقبال
این میهمانی رفتند تا نشان دهند حتی اگر رئیس اسرائیل
هم در ابوظبی باش��د ،ام��ارات امن نیس��ت .این حمله
موش��کی خاطرات حمالت موشکی مقاومت فلسطین و
فرار به پناهگاه را برای رئیس رژیم غاصب صهیونیستی
یادآوری کرد ک��ه در ادامه میتواند پیامدهای زیادی بر

روند تحوالت منطقه داشته باشد.

سفر نمایشی رئیس اسرائیل به ابوظبی


امیر موسوی ،کارش��ناس امور بینالملل گفت :این سفر
سومین س��فر رئیس رژیم صهیونیستی در نوع خود بود
و پیشتر ش��اهد سفر نخستوزیر این رژیم در آذرماه به
ابوظب��ی و دیدار با مقامهای این کش��ور بودیم .پیش از
آن نی��ز در تیرماه و به دنبال فرایند عادیس��ازی روابط،
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی برای افتتاح سفارت
اسرائیل در ابوظبی و همچنین سرکنسولگری در دبی به
این کشور س��فر کرده بود .رئیس رژیم صهیونیستی در
اصل س��متی تش��ریفاتی و به عبارتی اداره این رژیم بر
عهده نخس��توزیر است .وی افزود :از نظر سیاسی سفر
هرتزوگ ارزش��ی ندارد و بیشتر از جنبه نمادین و اینکه
بخواهد مانوری تبلیغاتی باشد ،قابل ارزیابی است .رژیم
صهیونیستی سعی میکند با بزرگ جلوه دادن این سفر
فعالیتهای نامشروع خود بهویژه در کشتار مردم بیگناه
فلسطین را عادی جلوه دهد و از این سفرها بهرهبرداری
سیاسی کند؛ گویی جهان عرب و اسالم نسبت به تقویت
روابط با ای��ن رژیم کام ً
ال عادی برخورد میکنند و هیچ
خط قرمزی نسبت به آن وجود ندارد .این کارشناس امور

بینالملل عنوان کرد :اگر بخواهیم این س��فر را ارزیابی
کنیم ،نهتنها فاقد ارزش سیاسی است ،بلکه بیشتر جنبه
تبلیغاتی دارد و صهیونیس��تها سعی میکنند در منطقه
خلیجف��ارس ردپایی از خود بر ج��ای بگذارند و حتی از
عب��ور هواپیمای خود به دنبال ارس��ال پیام برای برخی
طرفهای منطقه هس��تند .اگر دق��ت کنید ،هرتزوگ با
اینکه س��متی تشریفاتی دارد ،هنگام ورود به ابوظبی که
البته س��فرش با پش��تیبانی و هماهنگی محمد بن زاید،
ولیعهد امارات انجام شد ،مدعی شد پیامآور صلح است؛
آن هم درحالیکه اس��رائیل رژیمی مبتنی بر نسلکشی،
قتل ،کش��تار ،ترور و اشغالگری است .وی تصریح کرد:
جنایته��ای بیش از هفت دهه رژیم صهیونیس��تی در
س��رزمینهای اشغالی قابل وصف نیس��ت ،از محاصره
مردم بیگناه غزه گرفته تا کشتار مردم در کرانه باختری،
مس��جداالقصی و محدودیتهایی ک��ه کام ً
ال برخالف
حق��وق بینالملل و حقوق بش��ر اعمال میش��ود .چند
سال قبل تروریس��تهای رژیم صهیونیستی در امارات
مقابل چش��م میزبان س��فر در دبی عملیات تروریستی
انج��ام دادند .پس از اینکه ابعاد ترور و نقش موس��اد در
آن فاش شد ،لکه ننگی بر پیشانی تلآویو بود و ماهیت
رژیم صهیونیس��تی افشا شد که نهتنها حامی اشغالگری
و کشتار مردم فلسطین است ،بلکه به هیچیک از اصول
و قوانی��ن و مقررات بینالمللی در سراس��ر جهان پایبند
نیست .دس��تپاچگی برای انجام این س��فر خود گویای
تالش اس��رائیل برای فریب افکار عمومی و نشان دادن
چهرهای امن از امارات اس��ت ،ول��ی به تعبیر عبدالباری
عطوان ،سردبیر روزنامه فرامنطقهای رأیالیوم و تحلیلگر
برجس��ته عربزب��ان ،همزمانی حمله موش��کی ارتش
و کمیتهه��ای مردمی یمن به امارات و س��فر هرتزوگ
ابعاد از پیش طراحیش��ده س��فر تاریخ��ی رئیس رژیم
صهیونیس��تی را خراب کرد و بعید نیس��ت که وی شب
گذشته را در پناهگاه سپری کرده و حتی قادر به فرار به
تلآویو نبوده باشد ،زیرا فرودگاه تعطیل بود .وی با بیان
اینکه اطالعی از جزئیات آنچه روی خواهد داد ،در دست
نیست و امکان دارد شگفتیهای دیگری نیز در راه باشد،
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت :یمنیها چیزی
برای از دست دادن ندارند و شهرکنشینان صهیونیست
و رژیمشان را ادب خواهند کرد.

کارشناس مسائل بینالملل:

لغو تحریمها ،راستیآزمایی و تضمین یا دفاع اتوبوسی آمریکاییها؟

کارش��ناس مس��ائل بینالملل با بیان اینکه
آمری��کا باید نش��ان ده��د ک��ه از مذاکرات
نمایش��ی دس��ت برداشته اس��ت ،گفت :باید
ببینی��م که آیا ط��رف آمریکایی با برداش��ته
شدن همه تحریمهای برجامی و پسابرجامی،
راستیآزمایی و تضمینها به وین خواهد آمد
و یا اتوبوس��ی دفاع میکند؟ س��ید مصطفی
خوشچش��م در گفتوگو با «عصر ایرانیان»
در مورد توقف موق��ت مذاکرات وین ،گفت:
آمریکا قبل از ش��روع مذاک��رات یک جنگ
تبلیغاتی -رسانهای را ش��روع کرد تا با فشار
آوردن ب��ر جمهوری اس�لامی ای��ران برای
رسیدن هرچه س��ریعتر به یک توافق ،یعنی
آنچ��ه که ب��ه اس��م ضرباالج��ل از آن یاد
میکنن��د ،تالش کرد .کارش��ناس مس��ائل
بینالمل��ل افزود :آمریکا ت�لاش کرد با انواع

حربهها چون تغییر مکرر روسای هیاتهای
غربی مثال هیاتهای انگلستان و آلمان ،ترک
محل مذاکرات با بهانههای مختلف برای یک
تا دو روز ،درخواس��ت تجدیدنظر در محتوای
مورد پذیرش و درخواس��ت بازبینی مطالب،
زمان را هدر دهند .خوشچش��م اضافه کرد:
آمریکا همینطور با حربههای دیگر سعی کرد
زم��ان را تا حد زیادی هدر دهد تا به آنچه که
خودش به اسم ضرباالجل معرفی میکند،
یعنی ضرباالجلی ساختگی نزدیک شود و به
این شکل ایران را برای دو هدف در منگنه و
فشار قرار دهد .وی ادامه داد :آنها میخواستند
ای��ران تالشهایش برای دس��تیابی به یک
توافق پایدار و قابل اتکا که ش��امل برداشته
ش��دن تحریمهای برجامی و پس��ابرجامی و
مکانیسم با ثبات و کامل درباره راستیآزمایی

و تضمینها را متوق��ف کند و به یک توافق
کلی و ظاهری دس��ت پیدا کن��د تا هر زمان
که آمریکا بخواهد چون دوران برجام امتیازات
داده شده را پس بگیرد و یا از اجرای موثر آن
سرباز زند .خوشچشم یادآور شد :این حربهای
است که ایران نسبت به آن آگاهی کامل دارد
و هی��چگاه در طول مذاکرات به طرف مقابل
اج��ازه نداده اس��ت که خواس��تههای خود را
تحمیل کند و مصرانه ب��ه دنبال این اهداف
است فارغ از اینکه این توافق در ضرباالجل
مورد نظر طرف غرب��ی اتفاق بیفتد یا نیفتد.
اگرچه ایران تمایل دارد که هر چه س��ریعتر
به توافق برس��د اما به هیچ عنوان ش��تاب و
عجله بیمورد ندارد و نمیخواهد اش��تباهات
گذش��ته را تکرار کند .این کارشناس مسائل
بینالملل اضافه کرد :هدف دیگر آمریکا این

بود که اگر موفق نش��د توافق فرمالیته را به
طرف ایرانی تحمیل کند ،حداقل با فشار یک
تواف��ق موقت را از ای��ران بگیرد تا هم بتواند
در فضای داخلی خ��ود ،ادعای امتیازگیری و
توافق با ای��ران را عنوان ب��رگ برنده بایدن
در انتخابات بعدی اس��تفاده کند .وی تصریح
ک��رد :در عین حال دول��ت بایدن تالش دارد
موثرتری��ن حربه و اهرم جمهوری اس�لامی
یعنی غنیسازی اورانیوم را با قیمت بسیار نازل
و بدون دادن ما به ازای مناسب ،از دست ایران
خارج کند .بنابراین هدف از این فشار بدست
آوردن یک توافق فرمالیته و یا موقتی به نفع
دولت آمریکا است .خوش چشم اضافه کرد:
تیم مذاکرهکننده کشورمان با آگاهی کامل و
ارزیابیهای درست ،مقابل این حربه و نمایش
طرف آمریکایی مقاومت کرد و توانسته است

که تا به حال بخش��ی از خواسته خود را جلو
ببرد .وی ادام��ه داد :اما تازه به اوج مذاکرات
رس��یدیم و اینجا جایی است که آمریکا باید
نشان دهد که آیا درپی توافق است و یا درپی
هدر دادن زمان است .خوشچشم افزود :حاال
زمانی اس��ت که با توجه به پایان یافتن زمان
مذاکرات فنی ،آمریکاییها باید نش��ان دهند
که آیا از مذاکرات نمایش��ی دست برداشتهاند
یا خیر .برای این منظور و س��نجش تصمیم
طرف آمریکایی ،بای��د تا روزهای آینده صبر
کنی��م و ببینیم ک��ه آیا ط��رف آمریکایی در
راس��تای خواستههای ایران مبنی بر برداشته
شدن همه تحریمهای برجامی و پسابرجامی،
راس��تیآزمایی و تضامین ،با دست پر به وین
خواهد آمد و یا به شکل فوتبالیها به صورت
اتوبوسی دفاع کند و زیر توپ بکشد؟

سخنگوی سپاه:

ی دور نیست
فروپاشی نظام سیاسی آمریکا خیل 

سخنگوی سپاه پاسداران گفت :به برکت هدایتهای رهبر معظم انقالب
و بصی��رت م��ردم والیتمدار ایران از تهدیدهای دش��منان گذر کرده وبه
یک قدرتتبدیل ش��دهایم.به گزارش تسنیم ،س��ردار سرتیپدوم پاسدار
رمضان ش��ریف در مراسم پایانی ششمین جشنواره رسانهای ابوذر قزوین
که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسالمی استان قزوین برگزار شد،
با اش��اره به دشمنیهای  43ساله آمریکا با انقالب اسالمی اظهار داشت:
اگر این فش��ارها به هر کشوری وارد میش��د ،دچار فروپاشی میشد؛ اما
ملت ما به خاطر پیوند با والیت فقیه این فش��ارها را خنثی کرده و امروز
مقتدرتر از همیش��ه هس��تیم.وی با بیان اینکه هیچ قدرتی در مقابل اراده

ب��ه دنبال سیاس��تهای متزلزل آل س��عود
بدهیهای داخلی و خارجی چالش��ی جدی
برای عربستان به وجود آورده که تهدید جدی
برای آینده این کش��ور محسوب میشود .به
گزارش تس��نیم ،بس��یاری از کارشناسان و
ناظ��ران معتقدند که سیاس��تهای رژیم آل
س��عود عربس��تان را به ورطه نابودی خواهد
کش��اند؛ چراکه این کش��ور ب��ا بدهیهای
بیسابقهای مواجه است که این بدهیها در

پوالدین فرزندان انق�لاب نمیتواند مقاومت کند ،افزود :آمریکا همه کار
کرد تا بنزین وارد کش��ورمان نش��ود ،اما با ت�لاش متخصصان بومی در
قرارگاه خاتماالنبیاء(ع) به س��رعت بنزین تولید کردیم و امروز صادرکننده
این محصول راهبردی هم شدهایم.س��ردار ش��ریف ادامه داد :علت همه
تهدیده��ا و تهاجمهای مختلف امنیتی ،سیاس��ی و فرهنگی به جمهوری
اسالمی ایران در  4دهه اخیر این است که آنها نمیخواهند قبول کنند که
انقالب ما با یک گفتمان ناش��ی از یک قدرت دینی در دنیا جریانسازی
کرده و مقتدر باش��د .با این حال به برک��ت هدایت رهبر معظم انقالب و
بصی��رت مردم والیتمدار ایران از این تهدیدها گذر کرده و امروز ایران به

آیندهای نه چندان دور بحرانهای جدیتری
را ب��ه وج��ود میآورند .س��عودی لیکس در
گزارش��ی نوش��ت که مقامات سعودی فاش
کردند که با تداوم کاهش درآمدهای صادرات
نفت ،حجم بدهی خود را که در س��ال 2022
به  250میلیارد دالر رسید ،حفظ خواهند کرد
و پیشنهاد کردند که بدهی عمومی عربستان
برای س��ال  2022در  938میلیارد ریال باقی
بمان��د .دادههای مرکز مل��ی مدیریت بدهی

عربستان سعودی نشان میدهد که عربستان
س��عودی در س��ال جاری باید بر روی تامین
مالی مجدد بدهیهایی به ارزش  43میلیارد
ریال ( 11.46میلیارد دالر) تمرکز کند .ریاض
با هزینههای بیهوده در جشنها و سرگرمیها
با مشکالت بزرگی مواجه است .تامین مالی از
خالل بازار بدهی زمانی اتفاق میافتد که وام
گیرنده (در این مورد عربستان سعودی) برای
وامی با ش��رایط پرداخت بیش��تر از وام مقرر

قبلی درخواس��ت دهد .بدهیهای عربستان
به طور قاب��ل توجهی افزایش یافت .ناظران
این ام��ر را به کاهش درآمده��ای صادرات
نف��ت و هزینههای هنگف��ت عمومی دولت
نسبت دادند .خبرگزاری بلومبرگ اعالم کرد
که دولت عربس��تان ممکن است استقراض
داخلی یا خارجی از جمله ارائه اوراق قرضه در
بازارهای مالی یا س��ایر جایگزینهای تامین
مالی دولتی را در نظر بگیرد .دادههای واقعی

درج قیمت تولیدکننده موجب تثبیت
قیمتها میشود

وزیر صم��ت گفت :با اصالح س��اختار بازار
مانند درج قیمت تولیدکننده یا توزیع اینترنتی
برخی کاالها شاهد تثبیت قیمت خواهیم بود.
به گزارش مهر ،احمد وحیدی وزیر کشور در
حاش��یه نشست استانداران سراسر کشور که
با حضور وزیر صمت در محل وزارت کشور
برگزار ش��د ،در تش��ریح جزئیات این جلسه
اظهار ک��رد :یک موضوع مهمی که برادران
عزیز م��ا در وزارت صمت دنب��ال میکنند،
بح��ث قیم��ت تمام ش��ده در براب��ر قیمت
مصرفکننده است .وی افزود :وزارت صمت
سیاس��ت خوبی را در دس��تور کار قرار داده
اس��ت و این میتواند کار بسیار مهمی برای
بهبود نظام کنترلی و ارزیابی قیمتها باشد و
به مردم کمک کند .الزم بود جریان و بحث
توجیهی صورت گیرد و همه دستاندرکاران
و اس��تانداران در جریان این سیاست وزارت
صم��ت قرار گیرند و بتوانند اقدام کنند .وزیر
کش��ور در رابطه با اقدام وزارت کشور برای
کنترل بازار در شب عید ،اضافه کرد :موضوع
مهمی که وجود دارد این است که استانداران
ب��ا کمک مس��ئولین ذیرب��ط و فرمانداران
بتوانند کنترل بیش��تری بر بازار داشته باشند
و قیمتها خ��ارج از چارچوبهای اقتصادی
تعیین شده ،اضافه نشود.
سنای آمریکا در یک قدمی اعمال
تحریم علیه روسیه

س��ناتورهای ارش��د آمریکایی اعالم کردند
که طرح قانون اعمال تحریم ها بر روس��یه
با ادعای دف��اع از اوکراین به مراحل پایانی
و تصویب شدن نزدیک می شود .به رویترز،
دو تن از س��ناتورهای ارش��د مجلس س��نا
اع�لام کردند که س��ناتورهای آمریکایی به
توافق بر س��ر قانونی برای تحریم روسیه به
دلیل اقدامات��ش در اوکراین ،از جمله برخی
اقداماتی که ممکن اس��ت قب��ل از هر گونه
تهاجمی عملی شوند ،بسیار نزدیک هستند.
«ب��اب منندز» س��ناتور دموک��رات و رئیس
کمیته روابط خارجی س��نا و «جیمز ریش»
سناتور ارش��د جمهوری خواه ابراز امیدواری
کردند که این الیح��ه را در این هفته پیش
ببرن��د .منندز در گفتگو با ش��بکه تلویزیونی
«س��ی ان ان» آمریکا در این باره گفت :من
این مسئله را اینگونه توصیف می کنم که ما
به هدف بسیار نزدیک هستیم .وی گفت که
عزمی راسخ در هر دو حزب برای حمایت از
اوکراین و مجازات روس��یه در صورت حمله
به این کش��ور وجود دارد .منندز در پاسخ به
این سوال که آیا توافقی در این هفته حاصل
می ش��ود ،گفت :بر این ب��اورم که به نتیجه
خواهیم رسید.
 ۲افسر پلیس آلمان به ضرب گلوله
کشته شدند

پلیس آلمان از کشته شدن  ۲افسر مرد و زن
این نیرو به ضرب گلوله در غرب این کش��ور
خب��ر داد .به گ��زارش دویچه وله ،دو افس��ر
پلیس منطقه پلیس «کوسل» در غرب آلمان
در ساعات اولیه صبح امروز دوشنبه در جریان
ی��ک توقف معمول ترافیکی به ضرب گلوله
کشته شدند .افراد کشته شده یک پلیس مرد
 ۲۹س��اله و یک پلیس زن  ۲۴ساله هستند.
پلی��س در اوایل امروز و پس از این حادثه به
دنبال س��رنخ هایی در صحن��ه جرم بوده اما
تاکنون تقریب ًا هیچ سرنخی از علت این حادثه
پیدا نکرده است .پلیس آلمان در بیانیه ای در
این باره اعالم کرد :نیروی پلیس به ش��دت
در جس��تجوی عامالن متواری اس��ت .فعال
توضیحی درباره عامل یا عوامل این حادثه یا
وسیله نقلیه ای که آنها استفاده برای این کار
اس��تفاده کرده اند در وجود ندارد و همچنین
جهت فرار آنها نیز مشخص نیست.
عمان در عرصه مبارزه با تروریسم در
کنار سوریه ایستاد

یک قدرت بینالمللی تبدل شده است.وی با بیان اینکه امروز تمدن غرب
دچار فروپاش��ی اخالقی ش��ده و آثار فروپاشی سیاسی و نظامی آمریکا به
وضوح دیده میش��ود ،تصریح کرد:تحقق فروپاشی نظام سیاسی آمریکا
ی دور نیس��ت .مس��ئول روابط عمومی کل س��پاه پاسداران در بخش
خیل 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال دوقطبیهای
ساختگی هستند تا از این راه افکار عمومی مردم ما را منحرف کرده و آنها
را نسبت به انقالب و نظام ناامید سازند ،گفت :برنامه دشمن این است که
با بزرگنمایی ناداش��تهها و کوچکنمایی داشتههایمان ،این موضوع را به
ما القا کند که حاکمیت دینی کارآمد نیست.

سایه سنگین بدهیهای خارجی و داخلی بر سر عربستان

اخبار

نش��ان میدهد که دولت سعودی در حال پر
کردن چالشها و بحرانهای این کش��ور با
ایدههایی اس��ت ک��ه ثروت کش��ور را هدر
میدهد .انتظارات دولت آل س��عود در مورد
کلیات بودجه س��ال  2022نشان میدهد که
مالیات بیشتری بر ش��هروندان در عربستان
تحمی��ل میش��ود و این ارقام اعالم ش��ده
تنها تبلیغاتی برای سیاستهای «محمد بن
سلمان» ولیعهد سعودی است.

وزیر خارجه سوریه در جریان دیدار با همتای
عمانی خ��ود تصریح کرد :عم��ان در عرصه
مبارزه با تروریس��م در کنار س��وریه ایس��تاد.
به گزارش المیادین« ،فیص��ل المقداد» وزیر
خارجه س��وریه با «بدر بن حمد البوسعیدی»
همتای عمانی خود دی��دار و گفتگو کرد .این
دیدار در دمشق ،پایتخت س��وریه انجام شد.
بر اس��اس این گزارش ،طرفهای س��وری و
عمان��ی در جریان دی��دار مذکور در خصوص
آخرین تحوالت منطقه و نیز تحوالت سوریه
بحث و تب��ادل نظر کردند .دو ط��رف درباره
راهکار تقویت روابط دوجانبه نیز گفتگوهایی
را انجام دادند .وزیر خارجه سوریه در این دیدار
خطاب به همتای عمانی خود گفت :عمان در
عرصه نبرد با تروریسم در کنار سوریه ایستاد
و از آن حمای��ت ب��ه عم��ل آورد .در مقابل،
وزیر خارجه عمان نیز اظهار داش��ت :هدف ما
انجام مذاکرات با س��وریه و بازگشت انسجام
و همگرایی کشورهای جهان عرب به مسیر
طبیعی خود است.

