
   خبر اول

1401،سالتوفیقهاوچالشها
سالی که گذشت از معدود سال هایی بود که 
به جهت درگیری کشور در جنگ ترکیبی 
دشمن که اوج آن را در سه ماه آشوب آفرینی 
و اغتشاش ش��اهد بودیم، برای ملت ایران 
بسیار تلخ گذشت. در این سه ماه اغتشاش، 
نظام مظلومانه ایستاد و نیروهایش در کف 
خیابان در مقابل جریان متعرض به حقوق 
مردم شهید شدند، اما نگذاشتند دشمن اراده 
خود را بر ملت ایران تحمیل کند. دندان روی 
جگر گذاشتیم و گوش به فرمان ولی خود 
فقط دو واژه »صبر« و » توکل« را مرتب در فکر و زبان خود تکرار کردیم و در 
نهایت، همین دو واژه که درس شناخت به نیروهای انقالب بود به مدد ما آمد 
و چشم فتنه را در سال 1401 کور کردیم. عفو گسترده رهبر معظم انقالب 
نه در اوج بحران که دشمن تصور عقب نشینی و تسلیم نظام را در ذهن خود 
بپروراند، بلکه پس از جمع شدن جماعت اغتشاشگران از کف خیابان، بار 
دیگر قدرت برخورد همراه با رأفت دینی را به رخ دشمنانی که پیروزی خود 

را قریب الوقوع می پنداشتند، کشید. 
سالی که گذشت مردم زیر بار مشکالت اقتصادی و تنگنای معیشتی، صورت 
خود را با سیلی سرخ نگه داشتند، اما نگذاشتند دشمن زانو زدن آنها را در 
انبوهی از مشکالت و کاس��تی ها ببیند و در نهایت، پس از سه ماه سکوت 
معنا دار و بصیرت گونه برای نمایش اقتدار خود، در مقابل یاوه گویانی که 
با شعار دروغین »زن، زندگی، آزادی« تجزیه ایران را فریاد می زدند در 22 
بهمن همچون دریایی مواج، زن و کودک، بزرگ و کوچک از روستا و شهر 
به خیابان ها آمدند و طومار تجزیه طلبان کش��ور را در هم پیچیدند. برای 
توفیق های نظام در سال 1401 در عین بسیاری از کاستی ها و مشکالتی که 
مردم با آن دست و پنجه نرم کردند، لیست بلند باالیی را می توان ارائه داد که 
یقیناً از حوصله یک یادداشت کوتاه خارج است. اوج این توفیق ها را در دو ماه 

پایانی سال شاهد بودیم:
1-پایان سال 1401 با چند خبر خوب راهبردی در حوزه سیاست خارجی 
مواجه بودیم. از یک طرف در بهمن ماه شاهد سفر رئیس جمهور به چین و 
امضای چند سند راهبردی و اراده هر دو کشور برای اجرای سند راهبردی 
25 ساله ایران و چین بودیم و از طرف دیگر با سفر آقای شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان به پکن و با میانجیگری چینی ها، پس از هفت 
سال مشکالت دیپلماتیکی ایران و عربستان رفع و توافق شد تا دو ماه دیگر 
روابط دیپلماتیک دو کشور بازگشایی شود. بر قراری رابطه با عربستان خبر 
خوبی است که این روز ها در صدر اخبار جهانی قرار گرفته است. قطع این 

رابطه هیچ دستاوردی برای دو کشور نداشته و ندارد. 
2-در پی سفر گروسی در ابتدای اسفند ماه به تهران در حالی که رسانه های 
غربی و صهیونیس��تی مکرر بر این نکته تأکید داش��تند که شرایط برای 
ایران به دلیل پیدا شدن مواد هس��ته ای با غنای 84 درصد بسیار سخت 
شده است، این سفر انجام ش��د و سوءتفاهماتی که غرب و صهیونیست ها 
بر آن دامن می زدند برط��رف گردید و آنها که در انتظ��ار آن بودند تا پس 
از گزارش گروس��ی، ش��ورای حکام قطعنامه ای را برعلیه ای��ران صادر و 
پرونده هسته ای ایران مس��یر دیگری را طی کند، ناامید ش��دند و پروژه 
»ایران هراسی« آنها در ش��ورای حکام با شکست مواجه شد. این شکست 
را می ت��وان از این بخش گ��زارش 16 نهاد اطالعات��ی– امنیتی امریکا به 
کاخ س��فید که در روزهای اخیر منتش��ر ش��ده کاماًل درک کرد. آنجا که 

 

نوشته اند: » چنانچه تحریم  ها علیه ایران رفع نشوند مقام های این کشور 
احتماالً غنی سازی بیشتر تا ۹0 درصد را در نظر خواهند گرفت. «

3-ت��ا ح��دود زی��ادی هدفمندس��ازی یارانه  ه��ا و زمینه س��ازی برای 
رس��یدن ب��ه بازدارندگ��ی اقتص��ادی وتأمین امنی��ت غذایی کش��ور، 
کاه��ش مص��رف گن��دم ،جلوگی��ری از قاچ��اق آرد و گن��دم و دیگ��ر 
نهاده  ها ک��ه در س��ال 1400 تبدیل به ی��ک معضل بزرگ برای کش��ور 
 ش��ده بود؛ آن گونه که دولت گذش��ته بیش از 8 میلیون تن گندم را وارد 
می کرد ولی به دلیل عدم هدفمندی و ساماندهی نانوایی ها در ارائه نان بر 

مبنای کارت ، با قیمتی دو برابر به کشورهای همسایه قاچاق  می شد. 
4-کنترل روند افزایش نرخ ارز تا قبل از آغاز اغتشاش��ات به گونه ای که در 
طول یک سال ونیم فعالیت دولت از شهریور 1400 تا شهریور 1401 ، شاهد 
افزایش نرخ ارزبه میزان 4 درصد بودیم، اما در طول سه ماه بعد اغتشاشات 
در کشور تقریباً 100درصد افزایش قیمت داشتیم که در دو هفته اخیر با 

مدیریت و سازماندهی ارز، روند قیمتی آن به شدت رو به کاهش است. 
5- ثبت کم ترین نرخ بیکاری در تابستان سال1401و کاهش نرخ بیکاری 
و راه اندازی صد ها بنگاه تولیدی تعطیل شده کشور و روند کاهشی وابستگی 
اقتصادی کشور به برجام برخالف سیاستی که دولت گذشته آن را دنبال 

می کرد. 
6- تقویت اقتدار دفاعی کشور متأثر از پیشرفت های نظامی و تولید تجهیزات 
جدید دفاعی. تولید موشک های پیشرفته »هایبر سونیک«، شهرک های 
موشکی سپاه ، افتتاح تونل های جنگنده توسط ارتش و دهها دستاورد جدید 

نظامی که هر کدام از آنها رعشه بر دل دشمن می اندازد. 
7- افتتاح دهها پروژه بزرگ صنعتی و تولید ان��رژی، بهره برداری از طرح 
آب رسانی س��نندج و طرح آب رس��انی به 1500 روس��تای کشور، طرح 
آب رسانی غدیر و حل تنش آبی چند اس��تان، افتتاح همه فاز های پارس 
جنوبی که آخرین آنه��ا فاز 14 پارس جنوبی بود، افتت��اح چند پروژه آب 
شیرین کن در اس��تان بوش��هر و هرمزگان )کاری که دولت های گذشته 
فقط وعده آن را می دادند و این دولت آن را عملیاتی کرد(، احیای دریاچه 
ارومیه با احداث 14 کیلومتر تونل آبی و 36 کیلومتر کانال کشی، افتتاح ابر 
بیمارستان و مرکز درمانی کشور در طول تاریخ این کشور در تهران )مجتمع 
پزش��کی – درمانی حضرت مهدی در روز میالد آن حضرت(، اتصال ۹0 
درصدی دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اجرایی 
شدن طرح رتبه بندی معلمان بعد از 11 سال، ساماندهی 18 میلیون دستگاه 
کارت خوان و اتصال آنها به درگاه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق 
100 درصدی درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از قطعی مکرر برق در تابستان و 

افت فشار گاز در زمستان برخالف سال 1400 با وجود سرمای شدید و... .
8- پیشرفت های علمی گسترده وپیوستن ایران به جمع 10 کشور صاحب 
بزرگ ترین تلسکوپ های جهان، دستیابی دانشمندان ایرانی به ژن درمانی 
برای درمان س��رطان خون، تولید چند قلم داروهای تش��خیص و درمان 
بیماری سرطان که تاکنون عدد 38 داروی سرطان به نام ایران ثبت شده 
اس��ت. اما در کنار این توفیق ها که فقط بخش کوچکی از آن گفته ش��د، 
غفلت ها و کاستی هایی هم داشته ایم که نباید از کنار آن به راحتی گذشت 
که از آن جمله:  1- جدی نگرفتن هشدارهای مقام معظم رهبری توسط 
بخش هایی از نظام ، مسئوالن و مردم نس��بت به برنامه دشمنان خارجی 
و داخلی درزمینه وقوع جنگ اقتصادی، جنگ ن��رم و جنگ ترکیبی در 
سال های اخیر به ویژه در س��ال 1401 که با رفع خأل قرارگاه عالی جنگ 
ترکیبی )آفندی و پدافندی( و ارائه یک نقش��ه راه منسجم برای مقابله با 
جنگ ترکیبی دش��من و برنامه ریزی برای اقدامات تهاجمی می توان این 

مرحله را پشت سر گذاشت. 
2-ضعف اطالع رسانی و ناکارآمدی نظام رسانه ای کشور و ضعف اطالع رسانی 
و روایت پردازی نسبت به روند وقایع و تحوالت ماه های اخیر به رغم تمهید 
گسترده دشمنان با بهره گیری از تمامی رسانه  ها و فضای مجازی در اختیار و 
نبود انسجام و هم افزایی بین رسانه های خودی و رهاشدگی فضای مجازی. 
امسال که گذشت، ولی از هم اکنون باید این اتفاقات را تجربه ای برای سال آینده 
بدانیم. آن هم در شرایطی که دشمن همه عّده و ُعّده خود را به میدان آورده تا 
به خیال خام خود ملت بزرگ ایران و جمهوری اسالمی را زمینگیر کند. باید 
از هم اکنون همه مجموعه نظام از نیرو های نظامی و انتظامی و دستگاه های 
اطالعاتی- امنیتی گرفته تا مسئوالن و دستگاه های کشوری نباید بگذاریم این 
خواب آشفته دشمن تعبیر شود. نکند باز سال ها پی در پی بگذرد و دست بر 
دست زنیم که افسوس از عملی که انجام دادیم و نباید انجام می دادیم یا فالن 

عمل را بایست انجام می دادیم، ولی غفلت کردیم و انجام ندادیم. 

رئیسجمهور:
توسعهروابطباهمسایگان
سیاستدولتایراناست

رئیسجمه�ورضم�نتاریخ�یتوصی�فک�ردنرواب�طای�ران
وازبکس�تانگف�ت:اگ�رچ�هدوکش�وراقدام�اتخوب�یبرای
توس�عهرواب�طانج�امدادهان�د،ام�اب�اتوج�هب�هظرفیتهای
متقاب�ل،بای�دب�ات�اشبیش�ترس�طحرواب�طراارتق�اداد.
به گزارش ایرنا، س��ید ابراهیم رئیسی روز گذش��ته در دیدار »بختیار 
سعیداف « سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان که همراه با وزیر راه 
و ترابری این کشور به تهران س��فر کرده است، ضمن تاریخی توصیف 
کردن روابط دو کش��ور تصریح کرد: اگر چه ایران و ازبکستان اقدامات 
خوبی برای توس��عه روابط انجام داده اند، اما با توج��ه به ظرفیت های 
متقابل، باید با تالش بیش��تر س��طح روابط را ارتقا داد. رئیس جمهور 
تقویت سیاس��ت همگرایی با کش��ورهای همس��ایه را از رویکردهای 
مهم دولت مردمی و عدالت گرا برشمرد و با اشاره به سفر اخیر خود به 
ازبکستان، از وزرای مربوطه خواست در روند اجرایی شدن توافقات دو 
رئیس جمهور در حوزه های فرهنگی و اقتصادی، به ویژه در بخش های 

تجاری، ترانزیت و کشاورزی تسریع کنند. 
»بختیار س��عیداف « سرپرس��ت وزارت امور خارجه ازبکستان نیز در 
این دیدار با بیان اینکه کش��ورش به دنبال تقوی��ت همه جانبه روابط 
خود با جمهوری اسالمی ایران است، به مش��ترکات تاریخی و روابط 
عمیق تمدنی و فرهنگی دو کشور و دو ملت اشاره کرد و سفر آیت اهلل 
رئیسی به س��مرقند را باعث گشوده ش��دن صفحه جدیدی در تاریخ 
روابط دو کشور دانست. وی با اش��اره به توافقات صورت گرفته با ایران 
برای توس��عه و تقویت فعالیت های کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی و برگزاری همایش تجاری بین دو کشور و همچنین مذاکرات 
صورت گرفته در جهت بهره گیری از کریدورهای مشترک تأکید کرد: 
ازبکستان همه تالش خود را برای اجرایی شدن توافقات حاصله به کار 

خواهد گرفت. 

رئیسمجلسشورایاسامی:
دخالتقدرتهایخارجی

عاملاصلیاختالفدرمنطقهاست
رئیسمجلسشورایاسامیبابیاناینکهتوافقایرانوعربستان
نش�اندادکهعاملاصلیاختافدرمنطق�هدخالتقدرتهای
خارجیبودهاست،گفت:امیدواریمعربستاندربرابرخطراترژیم
تمامیتخواهصهیونیستیهوش�یارانهودوراندیشانهعملکند.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی، 
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی  در نطق پیش از دستور 
خود با اشاره به توافق اخیر با عربستان گفت: درباره احیای روابط ایران 
و عربس��تان باید تصریح کرد که سیاس��ت جمهوری اس��المی ایران، 
حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج ف��ارس بدون دخالت خارجی 
بوده و هست و این توافق نشان داد که عامل اصلی اختالف در منطقه 
دخالت همین قدرت های خارجی بوده است. وی افزود: احیای روابط 
دو کش��ور مهم همس��ایه، این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق 
آغازی باشد برای توس��عه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور 
که همه کش��ورهای منطقه از آن منفعت می برند. پیش شرط تحقق 
این توسعه همکاری ها، رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل 
است. قالیباف تصریح کرد: امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم 
تمامیت خواه و ضد اسالم صهیونیستی هوشیارانه و دوراندیشانه عمل 
کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط، موضع قاطع و شفاف 
اتخاذ نماید. از کشورهای چین و عراق و عمان که در این مذاکرات نقش 

مناسبی را ایفا کردند نیز تشکر می کنیم. 

رئیسسازمانبسیجمستضعفین:
دشمنراهبردخودرا

معطوفبهمسائلاقتصادیکردهاست
رئیسسازمانبس�یجمستضعفینبا
بیاناینکههرگاهدشمندرراهبردی
شکستمیخورد،راهبردجدیدیرا
طراحیمیکند،گفت:بعدازشکست
فتنهپاییزامس�ال،توجهدشمنانبه
مسائلاقتصادیمعطوفشدتابلکه
ازاینمسیر،ملترادچاریأسسازند.

به گزارش دفاع پرس، سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین صبح دیروز در رزمایش همدلی برای تحقق 
محله اس��المی و افتتاحیه مهرواره محله همدل اظهار داش��ت: برای 
فراهم کردن بستر حضور مردم در مس��ائل مختلف و نقش آفرینی در 
جنبه های مختلف مردم ساالری دینی، امت اصل است و در کانون توجه 

همیشگی قرار دارد. 
سلیمانی افزود: حضور مردم در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
ویژگی  هایی دارد که باید همواره مد نظر ما قرار گیرد، لذا برای تحقق 
موضوع مورد اشاره باید بسترس��ازی های الزم صورت گیرد، برای این 
امر همه دستگاه  ها باید کنار هم قرار گیرند تا بسیج ظرفیت  ها رخ دهد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه سازماندهی موجب ایجاد 
محدودیت  ها برای نقش آفرینی مردم می شود، گفت: وقتی مردم خود 
به اندازه ای که می توانن��د در صحنه های گوناگون نقش آفرینی کنند، 
نتایج بهتری حاصل می ش��ود، مانند کمک های مؤمنانه و مواسات در 
دوران کرونا، ظرفیت های الزم برای تحقق محله اسالمی وجود دارد و از 
این لحاظ خألیی احساس نمی شود. وی با بیان اینکه ما باید جامعه ای 
داشته باشیم که مشحون از نرم افزار های اس��المی باشد، عنوان کرد: 
کش��ور ما یکی از س��ه کش��ور موفق در کنترل کرونا در دنیا شناخته 
می شود و این در حالی است که سازندگان واکسن کرونا، خود بیشترین 
ابتال را دارند، چون مردم در حل مس��ائل و تحقق مس��یر در این گونه 

کشور  ها جایگاهی ندارند. 
س��ردار س��لیمانی افزود: به عنوان خدمتگزار مردم باید مسیر را برای 
حضور اقش��ار مختلف در صحنه های مختلف به ویژه جوانان فراهم و 
هموار کنیم، زیرا جوانان پرچم داران گام دوم انقالب هس��تند، پیامد 
نهایی این حضور تحقق جنبه های مختلف مردم ساالری دینی و شکست 
توطئه های دشمنان و فتنه انگیزی های آن هاست. رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین خاطرنش��ان کرد: هرگاه دش��من در راهبردی شکست 
می خورد، راهب��رد جدیدی را طراحی می کند و این خصلت دش��من 
است، به عنوان مثال بعد از شکست در فتنه پاییز امسال، توجه آنها به 
مسائل اقتصادی معطوف ش��د تا بلکه از این مسیر، ملت را دچار یأس 
سازند. وی گفت: پویش محله همدل، تمرینی برای تحقق جنبه های 
مردم ساالری دینی است و مرتب باید این پویش  ها را تکرار کنیم، الگوی 
ایران اسالمی تجربه جدیدی در عصر حاضر است و این هم الگویی است 
که توسط امام خمینی )ره( پایه ریزی شده است. سردار سلیمانی ادامه 
داد: مردم تاکنون برای رسیدن کشور به این نقطه، هزاران شهید تقدیم 
کرده اند، لذا این مسیری که تاکنون طی ش��ده است، همچنان باید با 

قوت بیشتری ادامه یابد. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه می توانیم شاهد تحقق 
بخش مهمی از این رویکرد و تحق��ق پیروزی های بزرگ نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بر نظام سلطه باشیم، تأکید کرد: به زودی پیروزی گام 

دوم که شکست رژیم جعلی صهیونیستی است، تحقق خواهد یافت. 

فرماندهکلسپاه:

ایرانازدلتحریمهاماهوارهبهفضاپرتابکرد

تحریمهاعلیهایرانهرکشوریرامتالشیمیکرد
فرماندهکلسپاهپاس�دارانانقاباسامیبا
بیاناینکهتحری�م،ملتایرانراق�ویونظام
اسامیرامستحکمکرد،گفت:»اگرامروزایران
توانستهاستماهوارهبهفضاارسالکند،واکسن،
موشک،خودرووهرپدیدهعلمیدیگریتولید
کندوطرحهایبزرگعمرانیرابهبهرهبرداری
برس�انددرس�ایههمینخودب�اوریحاصلاز
تحریموایس�تادگیبرابراس�تکباراس�ت.«
به گزارش ایرنا، سردار حسین سالمی روز گذشته در 
مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بدر و خیبر 
که در حسینیه ثاراهلل ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: 
»اکثر کشورهای قدرتمند نظامی و اقتصادی جهان 
با یک  تحریم کوتاه مدت دچار چالش شده اند و کمر 
خم می کنند. حتی جنگ  یک ساله نیز برای متالشی 
کردن بسیاری از نظام های سیاسی کافی است اما 
جمهوری اسالمی به پش��توانه مردم و هوشیاری 
والیت فقیه زیر بار ظلم اس��تکبار جهانی نرفت و 

مقتدرانه به راه خود ادامه می دهد. «
باخودباوریملیازتحریمهاعبورکردیم  

سردار س��المی با بیان اینکه تحریم، ملت ایران را 
قوی و نظام اسالمی  را مستحکم کرد، گفت: »اگر 
امروز ایران توانسته است ماهواره به فضا ارسال کند، 
واکسن، موشک، خودرو و هر پدیده علمی دیگری 
تولید کند و طرح های بزرگ عمرانی را به بهره برداری 
برساند در سایه همین خودباوری حاصل از تحریم و 

ایستادگی  برابر استکبار است.  
س��ردار س��المی ادامه داد: »شکس��ت در قلب  ها 
رخ می دهد و قلب ه��ای با ایمان هرگز شکس��ت 
نمی خورند؛ رهبر معظم انقالب با تمامی فشارها، 
زخم زبان ها، فش��ار روانی و سیاس��ی، پای منافع 
کشور ایستادند و  وقتی ایشان ایستادند ، حاج قاسم 
سلیمانی و قاسم  ها و ملت ایران ایستادند و این شکوه 
رقم خورد تا این نظام قابل غلبه نباشد. « وی با بیان 
اینکه ایران اسالمی تحریم، جنگ، فشار سیاسی، 
 اغتشاشات و عملیات روانی سخت را تجربه کرده و 
مقاومت و وفاداری ملت ایران شایسته تعظیم است، 
گفت که این فشار ها اگر به ابر قدرت های جهان نیز 
وارد  می شد، آنان را از صحنه روزگار حذف می کرد. 
مردمباپشتیبانیازنظاموولیفقیهحماسه 

خلقکردند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اضافه 
کرد: »مش��کالت را انکار نمی کنیم ولی ما مردمی 
نیستیم که در برابر مشکالت زانو خم کنیم؛ دشمنان 

با اغتشاشات در تالش برای ایجاد شکاف بین مردم 
بودند که مردم با پشتیبانی از نظام و ولی فقیه حماسه 
خلق کردند و حامیان نظام جمهوری اس��المی در 

سراسر جهان را روحیه تازه ای بخشیدند. «
 وی  با تأکید بر اینکه گردنه های حساس را پشت 
س��ر خواهیم گذاش��ت، اظهار کرد: »بهار پیش 
روست و ملت ایران همچنان در عرصه های مختلف 
جهانی خواهند درخش��ید. « سردار سالمی بیان 
کرد که ملت بزرگ ایران در سال جاری، شیاطین 
اس��تکبار جهانی را به گورس��تان بدرقه کردند و 
عزت و سربلندی را برای اس��الم، والیت و امت به 

ارمغان آوردند. 
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب درباره ش��هید باکری، گفت: »همه 
شهدای ما طالب جاودانگی هس��تند همان طور 
که خداوند در قرآن به آن وعده داده است؛ شهید 
باکری را همه بر ادب می شناسند، ایشان قله بلند 
تواضع و در پذیرش خطر پیش��گام بود. « سردار 
سالمی حاج قاسم سلیمانی را سید الشهید مقاومت 

دانست و افزود: »ایشان در پذیرش خطر پیشگام 
بودند و برای دفاع از ملت س��ینه سپر می کردند. 
سبک زندگی  حاج قاسم باید برای نسل جوان بازگو 
شود، حاج قاسم در مقابل مؤمنان و مستضعفین 

قامت خمیده بودند. «
آمادگ�یس�پاهب�رایخنثیس�ازی 

توطئههایدشمنان
سردار سرتیپ پاسدار محمدتقی اوصانلو، فرمانده 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)س( نیز در این مراسم 
 اظهار داش��ت: »یاد و خاطره ش��هدایی را گرامی 
می داریم که از هیچ اقدامی برای پیروزی انقالب 
و اسالم دریغ نکردند و عقب نشینی را در قاموس 
راه خود ندادند و کارد به استخوانشان می رسید اما 
با اقتدار و اتکا به موالیش��ان می جنگیدند. « وی 
افزود: »ما مدیون شهدایی مانند سردار سلیمانی، 
باکری ها، شهید کاظمی، صیاد شیرازی، محمد 
بروجردی، محمد حنیفه و هزاران ش��هید دیگر 
هس��تیم و باید راهش��ان را با افتخار ادامه دهیم 
چنانکه شهدا در محضر حق تعالی روزی می خورند 

و شاهد اعمال و رفتار ما هستند.« 
فرمانده ق��رارگاه حمزه سیدالش��هدا )س( افزود: 
»رسالت دفاع از خون  شهدای جنگ تحمیلی اکنون 
برعهده ماست و نباید در مقابل هجمه های دشمنان 
میدان را خالی کنیم و با تمام وجود به حراس��ت و 
حفاظت از انقالب اسالمی و خون های ریخته شده 
شهدای انقالب و جنگ تحمیلی بپردازیم. « سردار 
اوصانلو با اشاره به اینکه شجاعت شهدا برگرفته از 
روحیه انقالبی آنان بود و محافظه کاری در خونشان 
جایی نداشت تصریح کرد: »شهدا در دفاع مقدس 
با دست های خالی و با فرماندهی امام خمینی )ره( 
به دنیا نش��ان دادند با اتکا به م��ردم و توان داخلی 
خود می توانند در مقابل استکبار جهانی بایستند. 
شهیدان و رزمندگان از پیروزی پله ای برای پیروزی 
بعدی می ساختند، و شهیدان شمال غرب نیز با همان 
رویه دشمنان را به زانو درآورند. اکنون رزمندگان 
ش��مال غرب برابر فرمان مقام معظم رهبری آماده 
خنثی سازی توطئه های دش��منان نظام و انقالب 

هستند. « 
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»زارچی«کهدروغهایشزارمیزند!

  
سیامکازاوینتاسیانان

علی شریفی زارچی در توییتی از روزنامه جوان 
خواس��ته به خاطر یکی از مطالبی ک��ه درباره او 
نوش��ته عذرخواهی کند،  اما در ای��ن توییت دو 
خطی دو دروغ گفته و باید دید حاضر است برای 

دروغ هایش عذرخواهی کند یا نه!
زارچی نوش��ته »چند روز قبل روزنام��ه جوان بر 
اساس این فرضیه که مسمومیت دانش آموزان تماماً 
توهم و هیستری جمعی است اینچنین نوشت...« 
اما روزنامه جوان هیچ گاه چنین فرضیه ای نداشته 
و اتفاقا در مطلب اصلی صفحه یک همان ش��ماره 
از روزنامه نوشته ایم که »گزارش ها نشان می دهد 

ش��روع این خراب��کاری به دس��ت منافقین 
بوده اما در ادامه عوامل غیرزیستی هم 
دخیل بوده است.«   روزنامه جوان در 
شماره های دیگر قبل و بعد از آن هم 

صراحتاً به تروریستی بودن و وجود 
دس��ت های خرابکارانه در آنچه به 
آن مس��مومیت ها گفته می شود، 
تصریح کرده است و اش��اره ای که 

به هیس��تری جمعی داشته، نه 
نظر خود روزنامه که 

انعکاس نظر یک 
روان ش��ناس 

انگلیسی در 
گفت و گو با 

بی بی سی انگلیسی و در ش��ماره ای دیگر انعکاس 
نظر سخنگوی وزارت بهداش��ت دولت قبل بوده 
است. دروغ دوم زارچی هم شبیه به همین و ناشی از 
نشناختن ساختار تولیدات ژورنالیسم است.  زارچی 
آنچه را ک��ه تماماً انعکاس نظر علی علی��زاده، فعال 
سیاسی درباره بی س��واد بودن زارچی است و در آن 
اش��اره   کرده که اگر زارچی توان یک جست و جوی 
س��اده را داش��ت، می فهمید که این مسمومیت ها 
»حمله با گاز شیمیایی نیست«،  به عنوان »نوشته 
روزنامه جوان« معرفی کرده، درحالی که نوش��ته ما 
نیس��ت و ما دیدگاه آقای علیزاده را که معتقد است 
»زارچی برکش��یده اصالح طلبان« است، 
منعکس کردیم و در این انعکاس کل 
نظر او را منتشر ساختیم اما   دیدگاه 
خود روزنامه    در مطالب مستقل  آمده 
است.  آقای زارچی »راهی طوالنی« 
دارد برای آنکه »بیش��تر بفهمد« و 
از تویی��ت جدی��د او در حمای��ت از 
دو دانش��جوی بمب س��از با فعالیت 
تروریس��تی معلوم اس��ت که »راهی 
کوتاه« دارد که به یک 
عنصر صددرصد 
ضد امنیت ملی 
و مناف��ع ملی   

تبدیل شود.

مصاحبه س��یامک نمازی از داخل زندان اوین 
با ش��بکه امریکایی س��ی ان ان خبرس��از شد، 
پیش از آنکه حت��ی مهم باش��د او چه چیزی 
به سی ان ان گفته است. س��یامک نمازی، یک 
تاجر ایرانی با تابعیت دوگانه امریکایی اس��ت 
که به جرم جاسوس��ی برای امریکا به 10 سال 
حبس محکوم ش��د و هم اکنون هفتمین سال 
حبس خود را می گذراند. باقر نم��ازی، پدر او 
هم به اتهام جاسوسی 10 سال حبس از دادگاه 
گرفته بود که پاییز امسال و با واسطه گری دولت 
عمان، به دلیل مسائل بشردوستانه و برای ادامه 

معالجه در خارج کشور، آزاد شد. 
س��یامک نمازی در گفت وگو با سی ان 
ان که هنوز مشروح آن منتشر نشده، 
از ج��و بایدن، رئیس جمه��ور امریکا 
درخواس��ت کرد که سیاس��ی بازی 
را کنار بگ��ذارد و »به ای��ن کابوس « 

برای او و دو فرد دو تابعیتی دیگر 
پایان دهد.  یک مقام 

بلندپای��ه ایرانی، 
که هویت او به 

درخواس��ت 
خ��ودش 
ن  پنه��ا
مان��ده، 

به المانیتور گفته که »هیچ دلیل سیاس��ی« 
برای اجازه برقراری این تماس وجود نداشت. 
او اضاف��ه ک��رده که ب��ه عنوان »مس��ئله ای 
بشردوستانه بنا به درخواس��ت او ]سیامک[، 

این موضوع تأیید شد«. 
برخی رس��انه  ها معتقدند که ش��اید این اتفاق 
نش��انه ای از نزدیکی به مبادله زندانیان با ایاالت 
متحده باش��د؛ معامله ای که شاید شامل آزادی 
دارایی های مسدود ش��ده ایران در کره جنوبی 
هم بش��ود.  این مقام ایرانی ب��ه المانیتور گفته: 
»ما از تقریباً دو سال پیش برای تبادل آماده 
بودیم. بهتر است از ایاالت متحده 
در مورد گام بعدی بپرسید. « 
المانیتور نوشته: »چه مصاحبه 
س��ی ان ان با نمازی، طراحی 
ای��االت متحده باش��د، چه با 
واسطه  هایی مانند عمان یا قطر، 
اما موفق شد فش��ار را بر بایدن 
افزایش دهد. بایدن روز سه  شنبه 
با هیثم بن طارق السعید، 
س��لطان عمان درباره 
پرونده آنه��ا صحبت 
کرد. مصاحبه نمازی 
ش��یوا، احساسی و 

انکارناپذیر بود. «

   ویژه

حسن رشوند

کارشناس مسائل  سیاسی

سالنامهایکهماندولیسوخت!
روزنامه شرق گرچه در فردای توافق ایران و عربستان، با تیتر »پایان 
بن بست 7 ساله«، از این توافق استقبال کرد و در متن خود هم آن 
را تلویحاً یک پیروزی برای ایران دانست، اما انتشار سالنامه شرق 
با عنوان اصلی »سالی که رفت ولی ماند«! که پیش از توافق مذکور 
چاپ و اکنون منتشر شده است، نشان می دهد که شرق توافق میان 
ایران و عربستان را کاماًل رد شده و منتفی می دانسته است! از سویی 
شرق عمیقاً معتقد بوده که این عربستان است که تمایلی به توافق 
ندارد، و ایران مشتاق مذاکره و توافق است. بامزه تر اما دالیلی است 
که شرق برای عدم تمایل ریاض به مذاکره ذکر می کند: »تحوالت 
داخلی کش��ور به خص��وص بعد از 25 ش��هریور و پررنگ ش��دن 
موضوعات دیگری همچون حقوق بش��ر، جنگ اوکراین، ماجرای 
پهپاد و اختالف��ات پادمانی بر احیای روابط ایران و عربس��تان نیز 

اثری منفی داشت که ریاض را منصرف کرد«!
این عبارات بی تحلیل طوری بیان ش��ده، گویا عربستان می تواند 
مدعی مسائل حقوق بش��ری یا نظامی علیه ایران باشد. عربستان 
همواره به لحاظ حقوق بشر در سطحی نازل بوده و به لحاظ نظامی 
هم نه صرفاً متهم به مداخله در جنگ کش��وری علیه کشور دیگر، 
بلکه خود متجاوز به کش��وری دیگر است. آیا ش��رق این موارد را 

نمی داند؟ چرا اصالح طلبان نگاه شان به داخل چنان با تحقیر همراه 
است که همواره در بررسی تعامالت خارجی، هر جا مشکلی وجود 

دارد، ایران را مقصر جلوه می دهند؟!
در این سالنامه، شرق تیتر »چرا ریاض از احیای روابط با ایران در 
1401 سر باز زد؟ « را برای گفت وگوی خود با محمدعلی سبحانی، 
دیپلمات وزارت خارجه انتخاب کرده است؛ تیتری که دو موضوع را 
می رساند: اول آنکه ایران و عربستان نتوانسته اند به توافق برسند، 
دوم آنکه این عربس��تان بوده که نخواسته توافق انجام شود، چون 

ایران دچار مشکالت داخلی شده است!

س��بحانی هم البته موضع ش��رق را تأیید می کند. ع��الوه بر این، 
نتیجه بخش بودن مذاکره با عربستان در س��ال آینده را منوط به 
این می داند که »ایران بتواند در داخل با اصالحات و تلطیف برخی 
مسائل، نوعی انسجام و اتحاد را شکل دهد. « عالوه بر این سبحانی 
خواستار »اصالحات در مس��ائلی مانند جنگ اوکراین« هم برای 
بهبود مناس��بات منطقه ای ایران می ش��ود. او در ادامه باز تأکید 
می کند که تا وقتی نگاه تهران به جنگ اوکراین تغییر نکرده و در 
نتیجه روابط ایران و اروپا به ماقبل جنگ روسیه و اوکراین برنگشته، 
تالش کشورهای حاشیه خلیج فارس برای برقراری روابط ایران و 

عربستان مفید نخواهد بود. 
سبحانی صراحتاً می گوید »معتقدم بیشتر کار هایی که باید صورت 
بگیرد، توسط جمهوری اسالمی ایران خواهد بود، نه طرف اروپایی 
یا امریکایی یا حتی کش��ورهای عربی«. یعنی از ن��گاه این افراد، 
عربستان و امریکا و اروپا ایرادی در رفتارشان نبوده که نیاز به اصالح 

باشد و فقط ایران باید خود را تغییر دهد!
این تحلیل  ها گرچه جدید منتش��ر ش��ده، اما تحلیل های سوخته 
اس��ت؛ چون حاال در دوره پس از توافق ایران و عربستان هستیم و 
نادرستی این تحلیل  ها عیان شده است، اما مرور آن نشان می دهد 
برخی چگونه می اندیشند و چطور همیشه ایران را حتی در مقابل 

سعودی  ها مقصر جلوه می دهند. 
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