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رفتار غیردیپلماتیک غرب را از یاد
نمیبریم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:
همین االن که ایران به واسطه دشمنی معاندان
درگیر حوادثی در داخل کشور است ،غربیها به
ما پیغامهایی درباره مذاکرات میدهند .ابراهیم
عزیزی در گفتگو با «عصر ایرانیان» در واکنش
به اقدام پارلم��ان اروپا مبنی بر قطع ارتباطات
و گفتگوهای مس��تقیم میان این نهاد اروپایی
و ای��ران ،اظهار داش��ت :اروپاییها این اقدام را
تحت تأثیر آمریکا و رژیم صهیونیس��تی انجام
دادند .البته مدت مدیدی اس��ت که کشورهای
اروپایی در مسیر غیرسازنده حرکت میکنند و
علیرغم حس��ن نیت جمهوری اسالمی ایران
در موضوع��ات مختل��ف و به وی��ژه مذاکرات
هستهای ،نه تنها از حسن نیت ایران به درستی
اس��تفاده نکردند ،بلکه شاهد مواضع خصمانه
و ناشایس��تی از سوی اروپاییها هستیم .نایب
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد :ما یک
ضرب المثل داریم مبنی بر اینکه «زمس��تان
میرود و روسیاهی به ذغال میماند»؛ باالخره
این حوادث و مس��ائلی که مدتی است توسط
برخی از عمال وابسته نظام سلطه در کشورمان
در حال وقوع است ،به پایان میرسد و آن روز
اروپاییها باید از ملت بزرگ ایران عذرخواهی
کنند .حتم ًا جمهوری اسالمی ایران این رفتار
ناشایست و به دور از عرف دیپلماتیک اروپاییها
را در حافظه خود میسپارد و به موقع ،رفتارها
و گفتارهایی را که برخی از سران اروپایی علیه
ایران مطرح کردند ،به عنوان یک س��ند مورد
توجه قرار میدهد.

آمریکا از  ۹۰کشور برای کشتار شهروندان ما تروریست وارد کرد

مع��اون وزیر خارجه س��وریه گفت که دولت آمریکا ب��رای ضربه زدن به
سوریه به دورغ و افترا متوسل شد و بیش از  ۹۰کشور تروریست وارد کرد.
ب��ه گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از المنار ،ایمن سوس��ان معاون وزیر
امور خارجه سوریه و رئیس هیأت نمایندگی سوریه در نوزدهمین نشست
بین المللی آس��تانه ،گفت که دولت آمریکا برای ضربه زدن به سوریه به
دورغ و افترا متوس��ل شد و بیش از  ۹۰کشور تروریست وارد سوریه کرد.
وی افزود :س��وریه از س��لطه جویی آمریکا رنج برد و دولت این کشور از

نماینده روسیه در وین:

اقدامات هستهای ایران پاسخ به بیمسئولیتی اروپاییهاست

نماینده روس��یه در وی��ن در واکنش به ابراز
نگرانی طرفهای اروپایی برجام از پیشرفت
برنامه هستهای ایران در توییتی نوشت آنها
مسئولیت خود را در قبال این تحوالت فراموش
کردهاند« ،.میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه
در سازمانهای بینالمللی در توییتی تصمیم
تهران برای افزایش فعالیتهای غنیسازی
اورانیوم را پاسخی قابل پیشبینی در واکنش
به تالش تروئی��کای اروپایی و آمریکا برای
تشدید در نشست هفته گذشته شورای حکام
آژان��س خوان��د .وی در توییت��ی در واکنش
به ابراز نگران��ی طرفه��ای اروپایی برجام
از پیش��رفت برنامه هس��تهای ایران نوشت:
تروئیکای اروپایی ،ایران را به دلیل تصمیمش
برای افزایش فعالیتهای غنیسازی اورانیوم
مقصر شناخت .آنها مسئولیت خود را در قبال
این تحوالت فراموش کردند .تصمیم تهران
پاس��خ قابل پیشبینی به تالش س��ه کشور
اروپایی (انگلیس ،فرانس��ه و آلمان) و ایاالت
متحده برای تشدید در نشست هفته گذشته
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
است .سه کش��ور اروپایی انگلیس ،فرانسه و
آلمان سهشنبه شب در بیانیه مشترکی تصمیم
ایران برای پیش��رفت برنامه هستهای خود را
محکوم کردند .در این بیانیه مش��ترک آمده
است :ما همچنان به رایزنی در کنار شرکای

بینالمللی درباره بهترین ش��یوه رسیدگی به
تشدید برنامه هس��تهای ایران ادامه خواهیم
داد .آژانس بینالمللی انرژی اتمی سهشنبه در
گزارش��ی تأیید کرد که ایران برای نخستین
بار در حال غنیس��ازی اورانی��وم با خلوص
 ۶۰درصد در فردو اس��ت .آژانس اتمی افزود
ای��ران قص��د دارد فعالیتهای غنیس��ازی
خ��ود در فردو و نطنز را توس��عه دهد .در این
گزارش آمده اس��ت :رافائل گروس��ی ،مدیر
کل آژان��س اتمی گفته ایران با اس��تفاده از

تولید محتوای مفید برای جوانان یکی از
مصادیق جهاد تبیین است

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان گف��ت :اینکه
تولی��د محتوای مفی��د برای جوان��ان یکی از
مصادیق جهاد تبیی��ن و فعالیتهای انقالبی
در فضای مجازی یک جهاد بزرگ اس��ت .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،هادی طحاننظیف
سخنگوی شورای نگهبان در بازدید از سازمان
فضای مجازی بسیج که به مناسبت هفته بسیج
انجام شد ضمن تقدیر از تولیدات مختلف این
سازمان در عرصههای گوناگون فضای مجازی
از جمله انیمیش��ن ،بازیهای رایانهای و دیگر
محتواه��ای رس��انهای و ش��بکه اجتماعی در
جریان انقالب گفت :آنچه ام��روز در بازدید از
این مرکز دیدم بسیار فراتر از تصورات قبلی من
از فعالیتهای رسانهای بسیج بود .وی با بیان
اینکه تولید محتوای مفید برای جوانان را یکی
از مصادیق جهاد تبیین و فعالیتهای انقالبی در
فضای مجازی یک جهاد بزرگ است ،ادامه داد:
این امر مایه خرسندی است که بسیج با استفاده
از نیروه��ای کارآمد و کم توقع توانس��ته یک
مجموعه عظیم تولید و توزیع محتوا را ش��کل
دهد ک��ه در عرصههای مختلف با بهرهگیری
از اس��تعدادهای بالقوه در بدنه مردم با موفقیت
فعالیتکند.
نیروی هوایی ارتش خار چشم دشمنان
است

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت :نیروی هوایی
ارتش جمهوری اس�لامی ای��ران چه در دوران
دفاع مقدس و چه پس از آن تا امروز خار چشم
دشمنان بوده است .به گزارش «عصر ایرانیان»،
امیر سرتیپ امیر حاتمی ،مشاور فرمانده معظم
کل قوا در امور ارتش با حضور در س��تاد نیروی
هوایی ارتش از مجموعه جهاد خودکفایی این
نی��رو بازدید کرد و در جری��ان آخرین اقدامات،
پیش��رفتها و دس��تاوردهای متخصص��ان و
دانشمندان این نیرو قرار گرفت .امیر حاتمی با
تقدیر از تالشهای جهادی و انقالبی صورت
گرفت��ه در مجموعه جه��اد خودکفایی نیروی
هوای��ی ارتش گف��ت :بدون تردید مس��ئولیت
خطیر فرماندهان نی��روی هوایی ارتش جهت
حف��ظ آمادگ��ی و ارتقا توان رزمی در ش��رایط
سخت تحریمهای ظالمانه به مراتب سنگینتر
از گذشته خواهد بود .وی افزود :آن چیزی که به
وضوح در نیروی هوایی ارتش قابل مشاهده و
درک بوده و باید مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرد
این اس��ت که این نیرو با تمام ظرفیت و همت
انقالبی خ��ود ،تدابیر و رهنمودهای فرماندهی
معظ��م کل قوا را نصبالعین قرار داده و خود را
ب��رای مقابله با هرگونه تهدیدات احتمالی مهیا
کرده است .مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور
ارتش تقویت نیروی هوایی ارتش در حوزههای
تجهیز ،ارتقا و بازآمادس��ازی را از اولویتهای
اصلی برش��مرد و تصری��ح ک��رد :پروژههای
تحقیقاتی ارزش��مند جه��اد خودکفایی نیروی
هوایی ،نقش بسزا و تعیین کنندهای در تقویت
حوزه رزم و ارتقا قدرت بازدارندگی دفاعی دارد.

همه ابزارهای خود از جمله دروغ و افترا و ترویج اطالعات غلط در رسانه
ها علیه دمشق استفاده کرد و از بیش از  ۹۰کشور برای کشتار شهروندان
س��وری و تخریب دستاوردهای آنان و س��رقت و محصوالت کشاورزی
سوریه ،تروریست وارد کرد .ایمن سوسان تاکید کرد :حضور عناصر بیگانه
در خاک س��وریه غیر قانونی و نقض قوانین بین المللی است و هدف آن
ایجاد ناامنی در این کشور و مانع تراشی در برابر بازسازی خرابی ها است.
این مقام سوری ادامه داد :اقدامات نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه و در

رأس آن حمایت از عناصر تروریستی و قطع مکرر آب شهروندان سوری
در الحس��که ،در حد جنایات جنگی و جنگ علیه بش��ریت اس��ت .ایمن
سوس��ان از جامعه بین الملل خواس��تار محکوم کردن این اقدامات شد و
گفت :بهانه های ترکیه برای اقدامات خود در س��وریه هیچکس را فریب
نمی دهد .وی گفت :تامین امنیت مرزها ،مسئولیت مشترک بین دو طرف
اس��ت که باید در این زمینه به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم
مداخله در امور داخلی احترام گذاشت.

ش��رایط داخلی و خارج��ی این روزهای رژیم نامش��روع
صهیونیستی در  ۷۴سال گذشته سابقه نداشته و بسیار حاد
ش��ده و با معرفی «بنیامین نتانیاهو»ی افراطی از س��وی
رییس این رژیم برای تش��کیل کابینه اسراییل ،امیدواری
ها برای فروپاش��ی آن از درون افزایش پیدا کرده اس��ت.
از زمان افش��ای فس��اد «بنیامین نتانیاهو» که چند دوره
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده و تشکیل دادگاه های
مکرر برای وی در چهار س��ال گذشته ،بی ثباتی سیاسی
رژیم صهیونیستی را فرا گرفته و در این مدت  ۵انتخابات
پارلمانی در سرزمین های اشغالی برگزار شده است .نتانیاهو
رییس حزب لیکود که در چندین سال گذشته و در دوران
نخست وزیری رژیم صهیونیس��تی بر اسب مراد خود در
س��رزمین های اشغالی سوار بوده و جنایات زیادی در حق
فلسطینیان و مردم کشورهای منطقه اعمال نموده است،
االن به وضعی دچار شده که حتی شماری از سران افراطی
این رژیم نیز که با او همپیمان بوده اند ،االن به مخالف او
تبدیل شده اند .با معرفی نتانیاهو از سوی هرتسوک رییس
رژیم صهیونیس��تی به عنوان نخس��ت وزیر مکلف برای
تشکیل کابینه جدید این رژیم ،احزاب ائتالفی راستگرای
افراطی رژیم صهیونیس��تی از جمله حزب اتحاد اوتس��ما
یهودیت-صهیونیسم دینی و احزاب حریدی شاس و اتحاد
یهودیت توراتی که توانستند در ائتالف با حزب لیکود در
انتخابات اخیر  ۶۴کرسی از  ۱۲۸کرسی ِکنِسِ ت این رژیم
را بدست بیاورند ،هم اکنون مشغول رایزنی برای تشکیل
کابینه جدید اس��راییل می باشند .ماجرای فساد اقتصادی
و رش��وه خواری نتانیاهو در کنار حضور صهیونیست های
افراطی مثل «بن گویر» و «اسموتریچ» در ائتالف پیروز
انتخابات اخیر ِکنِسِ ت رژیم صهیونیستی ،از جمله چالش
های داخلی رژیم صهیونیس��تی و نتانیاهو برای تشکیل
کابینه جدید هس��تند».آویگدور لیبرمن» که زمانی وزیر
خارجه و جنگ کابینه نتانیاهو و از نزدیکان او بوده ،معتقد
است که «نتانیاهو نقشه های بسیار نگران کننده ای در سر
دارد» .لیبرمن که هم اکنون وزیر دارایی رژیم صهیونیستی
در کابینه الپید هس��ت ،درباره نقشه های نتانیاهو هشدار
داده و در رشته توئیتی نوشت که در روزهای اخیر فرصت
این را داش��ته است تا با مسئوالن بلندپایه حزب لیکود و
دستیاران نتانیاهو گفت وگو و از نقشه های او مطلع شود

دو آبشار س��انتریفیوژهای نسل ششم تولید
اورانیوم غنیشده با خلوص باال -هگزافلوراید
اورانیوم غنیش��ده تا  ۶۰درصد -در فردو را
آغاز کرده است .این عالوه بر تولید اورانیومی
است که از آوریل  ۲۰۲۱در نطنز انجام شده
است .پیشتر گزارش شده بود در پی قطعنامه
اخیر در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتم��ی علیه ای��ران و در واکنش به این اقدام
سیاسی و غیرسازنده ،س��ازمان انرژی اتمی
چندین اقدام را در گام نخس��ت در دستورکار

قرار داد و یکش��نبه  ۲۹آب��ان اجرای آنها با
حض��ور بازرس��ان آژانس بینالملل��ی انرژی
اتم��ی در مجتمعه��ای غنیس��ازی نطنز و
فردو انجام ش��د« .محمد» اس�لامی رئیس
سازمان انرژی اتمی هم سهشنبه اول آذر در
تأیید انجام غنیس��ازی  ۶۰درصدی در فردو
گفت :در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه
علیه ایران بودیم که این کار با عکسالعمل
متقابل ما مواجه شد و در روزهای اخیر تولید
اورانی��وم  UF۶با غن��ای  ۶۰درصد در فردو

فروپاشی از درون

و معلوم ش��د که این نقشه ها فراتر از نگران کننده است.
لیبرمن نوش��ت :به نظر می رسد که نتانیاهو می خواهد با
تغییرات کابینه از ادامه محاکمه خودش به اتهام فس��اد و
رشوه خواری جلوگیری کند .اعتراف «اسحاق هرتسوگ»
رییس رژیم صهیونیستی که خود نتانیاهو را برای تشکیل
کابینه رژیم صهیونیستی انتخاب کرده نیز جالب است؛ وی
چندی پیش به اعضای حزب تندرو ارتدوکسی «شاس»
گفت��ه بود که «دنیا از حضور «ایتم��ار بن گویر» نماینده
راستگرای تندرو ِکنِسِ ت در کابینه نتانیاهو نگران است».
به غیر از اختالفات شدید سران رژیم صهیونیستی با هم،
گسل بوجود آمده میان ساکنان سرزمین های اشغالی در
کنار افزایش قدرت چشمگیر گروه های مقاومت منطقه،
رژیم نامشروع صهیونیس��تی را به سمت فروپاشی سوق
داده است .نتایج نظرسنجی اخیر در سرزمین های اشغالی
نش��ان میدهد که  ۷۶درصد صهیونیس��تهای س��اکن
اراضی اشغالی بر این باورند که ساختار جمعیتی این رژیم
به خاطر گس��ل ها و شکاف های متعدد چند پاره شده و
از هم پاش��یده است.روزنامه صهیونیستی «معاریو» اخیرا
در گزارش��ی شاخص انس��جام جمعیتی رژیم اشغالگر را
براس��اس یک نظرسنجی منتش��ر کرد که برای سومین
بار انجام شده و نش��ان میدهد که اکثر پاسخ دهندگان
( ۷۶درصد) معتقدند که «ساختار جمعیتی اسرائیل» چند
پاره اس��ت .برپایه این گ��زارش ،درصد این چند پارگی و
از هم گس��یختی در انسجام جمعیتی رژیم صهیونیستی
در مقایس��ه با نظرسنجیهای مش��ابه سالهای گذشته
 ۱۰درص��د افزایش نش��ان می دهدطبق نظر ش��رکت
کنندگان در این نظرسنجی ،بیشترین عوامل مؤثر در این
چند پارگی به ترتیب ،رهبری سیاس��ی ،نحوه خبررسانی
رس��انههای جدید و دو رس��ان ه قدیمی (جری��ان اصلی)
هستند .دیگر نظرسنجیهای انجام شده در اراضی اشغالی
نیز واقعیت چندپارگی را در سطوح مختلف جمعیتی رژیم
صهیونیس��تی نش��ان میدهد؛ به گونه ای که طبق یک
نظرسنجی که اخیرا انجام شد ۲۵ ،درصد صهیونیستها
اعتقادی به بقای این رژیم در  ۲۵سال آینده ندارند .شبکه
 ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعالم اینکه طبق نتایج
این نظرسنجی ائتالف موسوم به «جنبشهای جوانان»،
یک س��وم جوانان اسراییل نمیخواهند به خدمت وظیفه

بروند ،به مقامات این رژیم هش��دار دارد که «این دادهها
خطرناک و دلخراش هستند» .در این بین اعتراف «آمنون
آبرومویت» کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی در شبکه ۱۲
تلویزیون رژیم صهیونیستی ،جالب است ،وی معتقد است
که «همه بحثهای سیاسی در اسرائیل (فلسطین اشغالی)
ی��ک الگوی عملی گمراه کننده اس��ت» .وی می گوید،
«یک س��وم جوانان اسرائیلی نمیدانند چه کسی اسحاق
رابین را ُکش��ت؛ بدتر از این ،یک س��وم جوانان اسرائیلی
نمیخواهن��د به خدمت وظیفه برون��د؛ بدتر از همه اینها
هم این است که یک سوم شهرکنشینان باور ندارند که
اسرائیل  ۲۵سال دیگر وجود داشته باشد» .پیش از این نیز
«ایهود باراک» نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی در
مطلبی که در روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»
نوش��ت ،ابراز نگرانی کرد که اسراییل دچار نفرین شده و
عمر آن پیش از هش��تاد سال پایان می یابد( .هم اکنون
 ۷۴سال از تاسیس رژیم صهیونیستی می گذرد) اعترافات
«اسحاق بریک» رئیس سابق کمیته شکایات ارتش رژیم
صهیونیستی و ژنرال بازنشسته ارتش این رژیم نیز درباره
قدرت مقاومت قابل توجه است؛ وی تاکید کرده ،با توجه
به توانمندی روزافزون گروههای مقاومت (در فلسطین)،
اسراییل مس��یر زوال و نابودی را طی میکند .شرایط در
درون ائتالف نتانیاهو نیز به هیچ وجه خوب نیست و این
موضوع در اعتراف رس��انه های رژیم صهیونیستی آمده
اس��ت .رسانه های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر از
جدال در اردوگاه سیاس��ی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
مامور تشکیل کابینه جدید این رژیم بر سر تقسیم پست
ه��ای وزارتی و چالش حزب لیکود در این باره خبر دادند.
روزنامه صهیونیس��تی «اسرائیل هیوم» به نقل از منابعی
از داخل حزب لیکود به ریاس��ت نتانیاه��و بر ممانعت از
دستیابی «بتسلئیل اسموتریچ» رئیس حزب «صهیونیسم
دینی» به پس��ت وزارت جنگ رژیم صهیونیس��تی خیر
داد و نوش��ت که حزب لیکود اجازه اینکار را (به نتانیاهو)
نخواهند داد؛ حتی اگ��ر این امر منجر به تکرار انتخابات
ش��ود .روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نیز به نوبه
خود نوشت :اکنون حزب لیکود متوجه شده که اسموتریچ
از مطالبات خود برای به دست آوردن یکی از دو وزارتخانه
مهم و بزرگ کوتاه نمی آید ،بنابراین در پی یافتن راهکار

آغاز ش��د .ش��ورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی پنجش��نبه قطعنامه پیشنهادی
آمریکا و سه کش��ور اروپایی که در آن ایران
به عدم همکاری کافی با دیدهبان هس��تهای
سازمان ملل متهم شده را به تصویب رساند.
ناصر کنعانی س��خنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اس�لامی ایران یکش��نبه  ۲۹آبان
در واکن��ش به قطعنامه اخیر ش��ورای حکام
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی عنوان کرد:
ارائه قطعنامه به نشس��ت اخیر شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،اقدامی بود که
با اهداف سیاسی و به منظور افزایش فشار به
جمهوری اسالمی ایران در دستورکار آمریکا و
سه کشور اروپایی قرار گرفت .محسن نذیری
اصل نماینده ای��ران در آژانس هم قطعنامه
ضد ایرانی در ش��ورای حکام را مردود خواند
و گفت :اهداف سیاس��ی بانیان این قطعنامه
محقق نخواهد شد ،اما تصویب آن میتواند
بر روند همکاری و تعامالت س��ازنده ایران با
آژانس اثرگذار باش��د .حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه شنبه  ۲۸آبان ماه در نشست
خبری مش��ترک با وزیر خارجه عمان گفت
ای��ران در عین آنکه به حق��وق بینالملل و
تعهدات بینالمللی خود پایبند خواهد بود ،در
پاسخ به اقدام غیرسازنده آژانس اقدام متقابل
و مؤثر انجام خواهد داد.

دیگری برای حل بحران پیش روی نتانیاهو برای تشکیل
کابینه است .این حزب درحال فشار وارد آوردن به ادرعی
و اسموتریچ است تا به اختالف آنها در مورد تصدی پست
وزارت دارای��ی پایان دهد .به نوش��ته این روزنامه عبری،
نتانیاهو در آخرین جلس��ه بین این دو نفر به اس��موتریچ
پیش��نهاد وزارت امور خارجه را داده ،اما او نپذیرفته است.
نتانیاهو سپس پس��ت معاونت امنیتی وزارت امور خارجه
در کن��ار تصدی وزارتخانه های دیگر بعالوه اختیارات در
حوزه ش��هرک سازی را به وی داده ،اما بازهم اسموتریچ
به این پیشنهاد پاسخ مثبت نداده و فقط چشم به وزارت
جنگ دوخته است .موضوعی که نشان می دهد اختالف
شدیدی در بین احزاب راست افراطی برای تقسیم کرسی
های کابینه رژیم صهیونیستی وجود دارد.
جنگ قدرت در اسراییل


با تعیین نتانیاهو برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی از
سوی «اسحاق هرتسوک» ،احزاب مخالف او نیز کمربندها
را برای سرنگونی وی محکم بستند و اعالم کردند که بر
س��ر مقابله با او و کابینه آینده اش اتفاق نظر دارند .شبکه
تلویزیونی «آی  »۲۴رژیم صهیونیستی در این باره گزارش
داده ک��ه ،احزاب مخالف نتانیاهو به رهبری حزب «یئش
عتید» به ریاست «یائیرالپید» برای هم افزایی تالش ها
و برنامه ری��زی برای مقابله با کابینه تندرو آینده بنیامین
نتانیاهو به توافق رسیدند .در بیانیه این احزاب آمده است:
ما به همکاری برای بازگشت به قدرت و ایجاد تغییر پایبند
هستیم .در شرایط فعلی که نتانیاهو از داخل و خارج ائتالف
تشکیل کابینه در فشار قرار گرفته باید منتظر بود که دید آیا
اختالفات احزاب راست افراطی در سرزمین های اشغالی به
سرکردگی بی بی می تواند کابینه این رژیم را طی مهلت
 ۳۵روزه قانونی که از  ۲۲آبانماه آغاز ش��ده تشکیل دهد
یا این که هرتس��وک پس از مهلت یاد شده فرد دیگری
را برای تش��کیل کابین��ه این رژیم معرف��ی خواهد کرد.
کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که اگر نتانیاهو نتواند
کابین��ه خود را در روزه��ای آینده و فرصت نهایی معرفی
کند ،شرایط داخلی در سرزمین های اشغالی که هم اکنون
با مقاومت کرانه باختری برای صهیونیست ها بحرانی شده
به اوج خود خواهد رس��ید و سقوط این رژیم را تسهیل و
تسریع خواهد کرد.

دبیر شورای نگهبان:

آی��ت اهلل جنتی با بی��ان اینکه تفکر بس��یجی اّ
حلل
مشکالت کشور است ،گفت :تفکر بسیجی بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی را نیز محقق خواهد کرد .آیتاهلل احمد
جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در جلسه این شورا با اشاره
ش بودن هفته بسیج و سالروز تاسیس سازمان
به در پی 
بسیج مستضعفین گفت :یاد و خاطره همه کسانیکه با
روحیه بسیجی زیستند و در این راه از بذل جان خویش
دری��غ نورزیدند را گرامی میداریم .وی با بیان اینکه در
ن��گاه حضرت امام راح��ل (ره) و همچنین مقام معظم
رهبری ،بس��یجی بودن منحصر ب��ه عضویت در یک
سازمان نیست ،اظهار کرد :بر اساس نظر این بزرگواران،
بس��یجی بودن یک نوع تفکر ،یک نوع فرهنگ و یک

تفکر بسیجی اّ
حلل مشکالت کشور است

سبک زندگی است که متکی به ارزشهای جهانشمول
اسالمی است و میراث آزادگانی است که در طول تاریخ
برای اعت�لای جبهه حق مجاه��دت کردهاند .آیتاهلل
جنتی افزود :دشمنان ایران اسالمی میدانند تا هنگامی
که بسیجیان هستند و تفکر بسیجی وجود دارد ،ن ه تنها
ایران اسالمی در برابر آنها سر خم نخواهد کرد ،بلکه
الگوی مردم آزاده جهان خواهد ش��د و همین امر است
که باعث شده امروز جبهه جهانی مقاومت جهان سلطه
را به چالش بکشد .وی در ادامه تفکر بسیجی را اّ
حلل
مشکالت کشور دانست و تصریح کرد :این تفکر است
که بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را نیز محقق خواهد
کرد و زمینهساز شکلگیری تمدن نوین اسالمی خواهد

شد .دبیر شورای نگهبان تاکید کرد :جوانان بسیجی که
ام��روز جان خود را برای تامین امنیت مردم ایران هدیه
میکنند ،همانهایی هس��تند که در روزهای س��خت
همهگیری ویروس کرونا و در هنگام پیش آمدن وقایعی
مانند س��یل و زلزله خالصانه در خدم��ت مردم بودهاند.
وی با اش��اره به اینکه وجود بابرکت بسیجیان مومنی
مانند طلبه شهید آرمان علیوردی و سایر شهدایی که
در اتفاقات اخیر سینهش��ان را در برابر دش��منان ایران
س��پر کردند ،نش��انگر تداوم روحیه بس��یجی درکشور
اس��ت ،افزود :همه آحاد مردم و بس��یجیان که همواره
در عرصهه��ای مختلف برای اعتالی ایران اس�لامی
ت�لاش کردهاند باید مجاهدت در عرصه جهاد تبیین را

نیز از وظایف مهم خود بدانند .آیتاهلل جنتی در بخش
دیگری از س��خنان خود با تاکید بر اینکه فقدان روحیه
بسیجی ،زندگی ذلتبار را به دنبال دارد ،به عبرتهای
تاریخ معاصر ایران اشاره کرد و گفت :متاسفانه در تاریخ
کش��ورمان وقایعی وجود دارد که هر ایرانی آزادهای از
مرور آنها احس��اس حقارت میکن��د .وی یکی از این
وقایع را ماجرای برگزاری کنفرانس س��ران متفقین در
تهران در آذر سال  ۱۳۲۲عنوان کرد و گفت :این اتفاق
که در رژیم پهل��وی اتفاق افتاد ،سرش��ار از رفتارهای
تحقیرآمیز بود که خوب و الزم اس��ت جوانان با مطالعه
تاریخ ،از تفاوت شرایط ایران مقتدر امروز با ایران تحقیر
شده آن سالها مطلع شوند.

اخبار
اقتصاد روسیه کمتر از حد انتظار
آسیب دیده است

نخس��ت وزیر روس��یه اعالم کرد :برخالف
پی��ش بینیه��ا ،تولید ناخال��ص داخلی این
کشور کمتر از حد انتظار کاهش یافته است.
به گزارش تاس ،نخست وزیر روسیه میگوید
اقتصاد این کش��ور به رغم درگیری نظامی
در اوکرای��ن و تحریمهای گس��ترده غرب،
آسیب اندکی متحمل شده است« .میخائیل
میشوس��تین» نخس��ت وزیر روس��یه امروز
چهارش��نبه در اعالم شاخصهای اقتصادی
این کشور گفت بر اساس برآوردهای اولیه،
تولید ناخالص داخلی روسیه ممکن است تا
پایان س��ال کمتر از  ۳درص��د کاهش یابد.
نخست وزیر روس��یه در ادامه تاکید کرد که
کاهش مش��خصی (تولی��د ناخالص داخلی)
در ش��رایط تکامل یافته اجتناب ناپذیر بود.
اقتصاد ب��ه زمان برای تغییر نی��از دارد .اگر
دادههای تولید ناخالص را با پیش بینیهای
انجام ش��ده در ش��ش ماه اول سال مقایسه
کنیم ،ارقام بدس��ت آمده بس��یار بهتر است.
میشوس��تین یادآور شد که بنا به پیش بینی
برخی کارشناسان ارقام تقریب ًا دو رقمی برای
کاهش احتمالی تولید ناخالص داخلی روسیه
برآورد شد.
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران

وزارت خزان��ه داری آمریکا امروز اعالم کرد
ک��ه تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع
کرده است .شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل
از خبرگزاری رویترز اع�لام کرد که وزارت
خزانه داری آمریکا اس��امی چند فرد و نهاد
ایران��ی دیگر را در لیس��ت تحریمهای خود
قرار داده است .بر اساس اعالم وبگاه وزارت
خزانه داری آمریکا ۳ ،ایرانی از س��وی دفتر
کنترل دارائیهای وزارت خزانه داری آمریکا
( )OFACبه بهانه مش��ارکت در سرکوب
اغتشاش��ات و آش��وبگران مورد تحریم قرار
گرفتن��د! وزارت خزان ه داری آمریکا با نقض
قوانین بین الملل��ی در لزوم عدم مداخله در
امور داخلی کشورهای مستقل ،اسامی حسن
عسکری ،علیرضا مرادی و محمدتقی اصانلو
را در لیست تحریمها قرار داده است .در این
ارتباط ،یک نشریه آمریکایی چندی پیش از
تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا
برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در
حمایت از اغتشاشات خبر داده بود .یک مقام
وزارت خارجه آمریکا رویکرد دولت بایدن در
این خصوص را یکپارچه اعالم کرد و افزود
ک��ه در این خص��وص چند دس��تگی وجود
ندارد .پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت
امور خارجه کش��ورمان در نشست خبری در
واکنش ب��ه اظهارات مداخله جویانه مقامات
فرانسوی علیه کش��ورمان گفت :با توجه به
اظهارات مقامات فرانس��وی ،رئیس جمهور
این کش��ور و ن��وع رفت��ار و مواضعی که در
خصوص تحوالت داخلی ایران اتخاذ کردند
و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در
قبال تحوالت و اعتراضات داخلی در فرانسه
و در قب��ال انتصابات کارگری اخیری که در
این کش��ور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات
فرانس��وی در ای��ن رابطه ،به نظر میرس��د
همانطور ک��ه اروپاییها تروریس��م را به بد
و خوب تقس��یم میکنن��د ،در این زمینه نیز
اغتشاش را به خوب و بد تقسیم میکنند.
ناتو در محدوده جغرافیایی خود بماند

س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن از تعدی
نات��و از ح��دود اختیارات خ��ود و مداخله در
بس��یاری از مس��ائل انتقاد کرد .به گزارش
اسپوتنیک ،س��خنگوی وزارت خارجه چین
ب��ه ناتو هش��دار داد که به ح��دود مرزهای
خود پایبند باشند« .ژائو لیجیان» سخنگوی
وزارت خارجه چین امروز چهارش��نبه اعالم
ک��رد :ناتو باید در مح��دوده جغرافیایی خود
بمان��د .س��خنگوی وزارت خارج��ه چین از
ائت�لاف ناتو خواس��ت همانن��د تالش خود
از پایان جنگ س��رد به این س��و ،با تحمیل
قوانین خود بردیگر کشورها از اختیارات این
ائتالف تعدی نکند .دیپلمات ارش��د وزارت
خارجه چین تاکید کرد :ناتو بند دفاع جمعی
خ��ود را به حوزههای فضای س��ایبری ،که
باید از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای
تخصصی بینالمللی رس��یدگی شود ،بسط
داده اس��ت .همچنین این ائت�لاف مداخله
در طی��ف گس��تردهای از حوزهه��ای مدنی
نظی��ر تغییرات آب و هوایی ،زیرس��اختها،
نوآوریهای فناوری را گسترش داده است.
لیجیان در یک نشست خبری یادآور شد که
ناتو به عنوان یک س��ازمان منطقهای باید
در چارچ��وب پارامتره��ای جغرافیایی خود
باقی بماند و تالش��ی برای تحمیل قوانینی
که مناس��ب خودش اس��ت ص��ورت ندهد.
س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن همچنین
اتهام زنیه��ای اخیر اس��تولتنبرگ را رد و
تاکید کرد در س��الهای اخی��ر ،دولت پکن
همکاری مثبت و برابری با دیگر کش��ورها
و ش��رکتها در مناط��ق مختل��ف از جمله
کشورهای عضو ناتو داشته است.

