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ابهام در آزادسازی
ادامه سرکشی دالر هم زمان با تردید در رقم منابع 

ارزی آزاد شده 
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رفتار دوگانه در ماجرای آتش زدن قرآن
راسموس پالودان سیاستمدار راستگرای افراطی دانمارکی 
و رهبر حزب دنیش دانمارک که از تبعیت سوئدی برخوردار 
است در روز شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳  در سایه حمایت پلیس 
سوئد در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم پایتخت سوئد 
قرآن مجید کتاب مقدس و آسمانی مسلمانان را آتش زد 
و در پی آن  اعالم کرد: از این کار پشیمان نیستم. اگر چه 

وقتی تهدید مسلمانان را دید احساس ترس شدید کرد.
از  تعدادی  تقریبا همزمان در عصر همان روز شنبه 
کردهای ساکن سوئد و  مخالف اردوغان رئیس جمهوری 
مقابل  در  برق  چراغ  تیر  در  را  اردوغان  آدمک  ترکیه 

شهرداری استکهلم آویزان کردند .
اتفاقی دقیقا  یا  آیا این دو حادثه هماهنگ شده بود 
مشخص نیست ولی ارتباط  هر دو با ترکیه حائز اهمیت 
است و این کشور در آستانه انتخابات ترکیه برای تعیین 

رئیس جمهور  در کانون توجهات قرار می دهد .
و سواالت متعدد هم مطرح است از جمله : 

چرا آتش زدن قرآن در مقابل سفارت ترکیه انجام گرفت 
و در مقابل سفارت دیگر کشورهای اسالمی انجام  نگرفت 
و قطعا راسموس به خوبی می داند اوال تعداد مسلمانان 
ترک در سوئد  از کمیت قابل توجه برخوردار است ثانیا - 
مسلمانان ترک از طرفداران اسالم و تقدس قرآن می باشند.

سوال دوم این که : به چه دلیل دولت سوئد اجازه چنین 
کارهایی را  در قلمرو خودش و در تحت نظر پلیس می 
برای عضویت در  دهد ؟ آن هم در شرایطی که سوئد 
سازمان ناتو به رای موافقت آنکارا نیاز دارد و به اصطالح 
دستش زیر ساطور ترکیه و اردوغان قرار دارد و دو حادثه 
ذکر شده سبب نگرانی و عصبانیت ترکیه شد به طوری که 
ترکیه سفر از قبل برنامه ریزی شده وزیر دفاع سوئد به این 

کشور را به خاطر اعتراض لغو کرد.

سیف الرضا شهابی  سرمقاله

وزیر امور خارجه کشورمان طی یادداشتی اعالم کرد: قمار 
برابر  در  آمریکایی ها  شکست خورده  تجربه  تکرار  برای  اروپا 
نیروی نظامی رسمی ایران، به دالیل زیادی به ضدِ خودش 
تبدیل خواهد شد و شانس هرگونه نتیجه ای برای آن متصور 

نیست.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در یادداشتی که در 
نتیجه  در  اروپا  نوشت:  منتشر شد،  الجزیره  تارنمای شبکه 
فضای امنیتیِ ایجاد شده پس از بحران اوکراین توجّهی خارج 
ایران که به بهانه  اخیر در  نامتناسب به تحوالتِ  از عرف و 
درگذشت مهسا امینی آغاز شده بود، نشان داد. همین فضا 
باعث شد که اروپایی ها به سمت موضع گیری های جانبدارانه 
اطالعاِت  سیلِ  بر  مبتنی  غیرموجّهِ  گزینه های  و  عجوالنه  و 
غلط، منطق معیوب و اخبار ساختگی حرکت کنند. در محافل 
سیاست خارجی اروپا صحبت هایی در خصوص احتمالِ تعیین 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک سازمان تروریستی 
جریان دارد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی زمانی که شهروندان 
اروپایی دسته دسته به عضویت گروه های تروریستی رنگارنگ 
می پیوستند و روانه غرب آسیا می شدند، به درخواست دو 
با  آنها برای مبارزه  با  دولت عراق و سوریه، دست همکاری 
تروریسم را به گرمی فشرد و تا زمان شکست کامل داعش و 
پاکسازی این کشورها از وجود گروه های تروریستی در کنار 

آنها ماند!
وی افزود: شناسایی سپاه به عنوان سازمان تروریستی فاقد 
هرگونه مشروعیت است و قطعا اروپا نمی تواند انتظار داشته 
باشد که چنین اقدامی بدون واکنش ایران باشد، زیرا با تعرض 
به حاکمیت جمهوری اسالمی ایران ناقض حقوق بین الملل و 

منشور ملل متحد محسوب می شود.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
سویِ  از  وضعیّت  تشدیدِ  مثابه  به  را  اقدامی  چنین  ایران 
اروپایی ها تلقی خواهد کرد، افزود که اقدام اروپا در این زمینه، 
»جمهوری اسالمی ایران را بیش از گذشته نسبت به قابل اعتماد 

بودن و قابلیت شراکت پذیری اروپا در مسائل امنیت جهانی 
دچار تردید خواهد کرد. این امر همچنین تبعاتی عمیق برای 
منافع کشورهای اروپایی در منطقه غرب آسیا خواهد داشت«.

وی تصریح کرد: سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
درون و بیرونِ منطقه مبتنی بر ارزیابی های فانتزی و گذرا از 
وضعیّت نیست و به هر اقدام خصمانه واکنشی متناسب به 

لحاظ ماهیت و دامنه نشان خواهد داد.
امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اسالمی ایران در سه دهه 
گذشته پرآشوب ترین فضایِ سیاسی و امنیتی را در خاورمیانه 
تجربه کرده است؛ فضای سیاسی و امنیتی پرآشوبی که به 
دلیل اشغالگری و دخالت  قدرت های فرامنطقه ای ایجاد شدند؛ 
دورانی که طی آن سه جنگ رخ داد و تحوالت سیاسی عمده ای 
را شاهد بود و ثابت کرد که سیاسِت ایران مطابق پارامترهای 

خصمانه خارجی تغییر نمی کند.
وی عنوان کرد: تارهای بی شمارِ تحریم هایی که توسط آمریکا 
تنیده شده، دست وپای آنها را در بسیاری از زمینه ها بسته 
است که یکی از مثال های بارِز آن روی آوردن به تعیینِ سپاه 
به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در اوِج اجرای سیاسِت 
شکست خورده فشار حداکثری است. در واقع مداخالتِ نظامی 
آمریکا در منطقه در واقع حد و مرز قدرت نظامی و ظرفیِت 
خودخوانده آمریکایی ها برای دولت -ملّت سازی را نشان داد. اما 
تداوم سیاست های آمریکاییِ منبعث از رویکرد مداخله جویانه 

محکوم به شکست فضاحت بار در غرب آسیا است.
وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: قمار اروپا برای تکرار تجربه 
شکست خورده آمریکایی ها در برابر نیروی نظامی رسمی ایران 
به دالیل زیادی به ضدِ خودش تبدیل خواهد شد و شانس 
هرگونه نتیجه ای برای آن متصور نیست. بنابراین، دوست دارم 

نکاتی را به همکاران اروپایی متذکر شوم:
از  هیچکدام  با  تفاوتی  منطقه  در  ایران  امنیتی  منافع   -
را  ایران  وضعیّت  آنچه  ندارد.  منطقه  در  دیگر  کشورهای 
خاص کرده، »استقالل«، »دموکراسی« و »امنیت« درون زای 

این کشور است که منجر به خصومت و محاصره آن توسط 
و  غیرانسانی  تحریم های  منطقه،  در  آمریکایی  پایگاه های 
عملیات های خرابکاری و ترور و اشکال دیگر تهدید به استفاده 
از زور است که در قالب »گزینه های روی میز« تجلی یافته اند. 
در این شرایط تحکیمِ »امنیت درون زاد« و تقویِت قوای دفاعی 
و ظرفیت بازدارندگی در مقابل تهدیدات نقشی کلیدی در حفِظ 
امنیّت ملّی ایران دارد که تصمیم ایران ادامه این روند است. 
سپاه پاسداران در هر دو زمینه نقشی محوری ایفا می کند. 
بنابراین، چنین اقدامی علیه سپاه به مثابه آن است که همه 
اقدامات ملّی ایران در زمینه دفاعی و بازدارندگی را به تروریسم 

مرتبط بدانیم.
- در حالی که سپاه، به عنوان یکی از موثرترین نیروهای 
ضد تروریسم در جهان در حال مبارزه با تروریست ها در 
غرب آسیا است، اروپایی ها به دنبال این هستند که آن را به 
عنوان یک سازمان تروریستی تعریف کنند. نقش سپاه در 
مهار داعش و گروه های افراطیِ وابسته به آن و در نهایت 
شکست  آنها، غیر قابل انکار است حتی اگر آمریکایی ها و 
اروپایی ها نخواهند به آن اذعان کنند. بسیاری از اعضای 
سپاه، از فرماندهان گرفته تا سربازان، در نبرد با تروریسم در 
منطقه به شهادت رسیده اند. نقش فرماندهان ایرانی نظیر 
سردار سلیمانی، در جلوگیری از گسترش داعش در سرتاسر 
منطقه و ممانعت از ارتکاب جنایات بیشتر توسط آنها، که 
به طور بالقوّه نسل کشی در برابر اقلیت های دینی و قومی را 
نیز شامل می شد را نمی توان نادیده گرفت. علت ترورِ سردار 
سلیمانی توسط آمریکا این بود که او مانند سدی محکم در 
برابر تروریسم ایستاده بود و مانعی در برابر سیاست های 
سلطه طلبانه آمریکا محسوب می شد. اگر اروپا تصمیم بگیرد 
راهی را که آمریکا رفت ادامه دهد و سیاست های ترامپی در 
پیش گیرد، چه چیزی از جامعه بین المللِ مبتنی بر قانون 
با گفتمانِ  تعارض  این حرکت در  آیا  ماند؟  باقی خواهد 
استقالل سیاسی اروپا نیست و اروپا را به صورت رسمی و 

آشکار رعیت آمریکا نمی کند؟
- منافع امنیتی اروپا در منطقه به شکلی نزدیک به منافع 
ایران گره خورده است. هدف قرار دادن سپاه که موتور امنیّت 
ایران محسوب می شود، منافع اروپا در منطقه را متزلزل خواهد 
کرد. لفاظی جای ابزارهای واقعی اعمال قدرت در منطقه را 

نمی گیرد.
- تعیین سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی اروپا، 
به مثابه پیوستن اروپا به جبهه خصمانه ای است که آمریکا در 
۴ دهه گذشته علیه ایران ایجاد کرده است. تروریستی خواندن 
نهاد نظامی رسمی یک کشور مستقل، تالشی نابخردانه است 
که فقط از سوی یک رهبر کامال غیرعادی همچون ترامپ بر 
می آمد. تصوّر اینکه اروپایی ها هم اینقدر سقوط کنند، دور از 

ذهن می نماید.
به  اروپا  خارجه  وزیران  شورای  کرد:  یادآوری  سپس  وی 
ایران را محور  درستی در جمع بندی مورخ ۲۲ دسامبر خود 
متوجه  آنها  آنچه  بود.  کرده  توصیف  منطقه  در  امنیّت 
نمی شوند این است که ساختارِ امنیتی منطقه با یک ایرانِ نا 
امن از هم فرو می پاشد. تروریستی خواندن سپاه خالف منافع 
امنیت جمعی در منطقه است و موهبتی برای جنگ طلبانی 
است که سال ها برای رویارویی نظامی با ایران و قطع روابط 
اروپا البی  ایران و  و همکاری های تاریخی و همیشه سازنده 

کرده اند. این وضعیّت به نفع هیچکس نخواهد بود.
تروریستی  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  امیرعبداللهیان 
خواندن سپاه پاسداران به عنوان بخش حاکمیتی در ایران، 
عواقب حقوقی و سیاسی در پی خواهد داشت که کشورهای 
اروپایی باید مسئولیت عواقب آن را بر عهده بگیرند. ما معتقدیم 
دیپلماسی و گفتگو بهترین مسیر است. همکاری سازنده اروپا 
و ایران برای یافتنِ راه حل های پایدار در جهت رفع سوءتفاهمات 
موجود یک ضرورت اساسی است. ما پاسخ تعامل سازنده را در 
مسیر تعامل خواهیم داد اما پاسخ رفتار تهدیدآمیز اروپا را به 

همان زبان خواهیم داد.

امیرعبداللهیان: 

وپا درباره سپاه تکرار تجربه شکست خورده آمریکا است قمار ار
خبر

اسناد و مدارک ایجاد یک میلیون شغل در دولت سیزدهم 
کجاست؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: از ابتدای دولت سیزدهم 
تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.
آنچه  بر  بود  تاییدیه ای  مرتضوی  گزارش خبر آنالین، سخنان صولت  به 
رییس جمهور در جلسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد. وی که برای دفاع 
از بودجه در صحن علنی حضور یافته بود، میزان اشتغال ایجاد شده را در 

محدوده یک میلیون شغل اعالم کرد.
رئیسی نرخ بیکاری را برابر با ۸.۹ درصد اعالم کرده است. بررسی گزارش های 
اعالمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری در پایان تابستان سال 
جاری برابر با ۸.۹ درصد بوده است. استناد به این آمار نشان می دهد سایر 
آمارهای اعالمی نیز باید از منابع رسمی استخراج شده باشد اما نکته اینجاست 
که میزان اشتغال ایجاد شده در گزارش های رسمی با میزان اشتغال عنوان 
شده از سوی رئیس  جمهوری و وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی فاصله ای زیاد 
را داراست. نکته اینجاست که برخی دیگر از آمارهای اعالمی از سوی مقامات 
دولت سیزدهم از سوی کارشناسان محل سئوال بوده است. تشکیک بر سر 

ادعای کاهش ١٩ درصدی تورم از جمله است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در پایان تابستان سال گذشته برابر با ۹.۶ 
درصد بوده است. این بدان معنی است که نرخ بیکاری کاهشی برابر با هفت 

دهم درصد را تجربه کرده است.
با این حال نگاهی به رقم اشتغال موجود در کشور نشان می دهد تعداد 
اشتغال ایجاد شده در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری 
برابر با ۳۷۳ هزار و ۷۳۴ نفر بوده است. گذشته از شغل ایجاد شده کیفیت 
اشتغال ایجاد شده نیز از سوی کارشناسان محل بحث و نظر است. آن گونه 
که در گزارش مرکز آمار مشخص است میزان اشتغال ایجاد شده در بخش 

کشاورزی در فاصله تابستان سال گذشته تا کنون کاهش داشته است.
با چهار  برابر  تابستان سال گذشته  تعداد شاغالن بخش کشاورزی در 
میلیون و ۶۳ هزار نفر بوده است که در تابستان سال جاری به سه میلیون و 

۷۶۳ هزار تومان کاهش یافته است.
به این ترتیب سیصد هزار شغل در بخش کشاورزی در این دوره زمانی از 
دست رفته است. از سوی دیگر اشتغال در بخش صنعت با افزایش ۱۲۱ هزار 
نفری از هفت میلیون و نهصد هزار نفر به هشت میلیون و بیست و نه هزار 
نفر رسیده است. اشتغال خدمات اما با رشد ۵۴۶ هزار نفری روبرو بود. در 
بخش خدمات در تابستان سال ۱۴۰۰ یازده میلیون و ۴۲۹ هزار نفر مشغول 
به کار بودند اما این رقم در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار نفر 

افزایش یافته است. به این ترتیب خالص اشتغال ۳۷۳ هزار نفر است.
افزایش قابل توجه اشتغال در بخش خدمات بدان معناست که بخش 
تاکسی های  با  مرتبط  است  ممکن  ایجاد شده  جدید  از شغل های  مهمی 
اینترنتی، مشاغلی چون پیک های موتوری و ... باشد که شغل پایدار تلقی 

نمی شوند.

تعدادی از نمایندگان در نامه ای به سران قوا:
رحمت و عطوفت اسالمی در کنار اجرای قانون در دستور کار مسئوالن نظام باشد

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به سران قوا تاکید 
کردند که نباید به گونه ای رفتار و اقدام شود که مردم احساس کنند اراده ای 
برای آرام تر کردن فضای کشور وجود ندارد؛ لذا الزم است در کنار اجرای قانون 
و جهاد تبیین، رحمت و عطوفت اسالمی هم در دستورکار مسئوالن نظام باشد.
به گزارش ایسنا، متن نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 

روسای قوای مقننه، قضائیه و مجریه به شرح زیر است:
حفظ کشور و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حاصل خون شهدا، 
مجاهدت های مردم، خانواده شهدا و رهبری امام خمینی)ره( و جانشین بر حق 
ایشان حضرت آیت الله خامنه ای است. نظام جمهوری اسالمی ایران آسان به 
دست نیامده و بنیانگذار جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب نیز همواره بر 

حفظ این نظام مقدس تأکید ویژه ای داشته اند.
مدت هاست که گروهی از مردم به دالیل مختلف اعتراضاتی به وضع موجود 
و مشکالت کنونی دارند. در این شرایط، گروهی دیگر نیز با ایجاد اغتشاش، 
درصدد سوءاستفاده از این اعتراضات مردمی برآمدند، در نتیجه طی چند ماه 
گذشته، نظام اسالمی ایران تهدید شد. در این شرایط دشمن هم بیکار ننشست 
و همه تالش خود را به کار گرفت تا این میراث گران بها را دچار آسیب جدی 

کند.

سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران که در بیانات مقام معظم رهبری هم 
بر آن تاکید شده، قائل شدن به تفکیک میان معترضان از اغتشاش گران است. 
از سوی دیگر نظام جمهوری اسالمی به تالش برای تقویت جهاد تبیین برای 
اقناع معترضان اعتقاد دارد؛ البته برخورد قانونی با اغتشاش گران هم موضوعی 

نیست که بتوان منکر آن شد.
رهبری معظم انقالب در دیدار ۱۹ دی ماه  ۱۴۰۱با مردم قم فرمودند »در رأس 
نقشه های بدخواهان، تبلیغات و به قول خودشان پروپاگاندا است که عالج آن، 
تبیین صحیح حقایق از زبانهای مختلف و با ابتکار و نوآوری است چرا که راه 
برطرف کردن وسوسه تبلیغاتیِ اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست 

بلکه تبیین و روشنگری است.«
بر این باوریم که آرام کردن فضای سیاسی و اقتصادی کشور، اولویت و نیاز 
اصلی کشور است. ما نمایندگان مردم در تماس ها و ارتباط هایی که با مردم 
و گروه های مختلف و اصناف داریم، این نیاز را بیشتر از همیشه احساس 

می کنیم.
دین مبین اسالم و سنت ها و آئین ما هم بر حفظ آرامش و رحمت تاکید 
دارند؛ همانطور که پیامبر اسالم هم فرموده  اند: »اسالم دین رحمت است« 
بنابراین نباید به گونه ای رفتار و اقدام کنیم که مردم احساس کنند اراده ای برای 

آرام تر کردن فضای کشور وجود ندارد.
ما نمایندگان امضا کننده این نامه معتقدیم در کنار اجرای قانون و جهاد 
تبیین، الزم است رحمت و عطوفت اسالمی هم در دستورکار مسئوالن نظام 
باشد. همانگونه که رسول خدا رحمة للعالمین بود، حکومت اسالمی هم در کنار 
اعمال اقتدار و قانون، باید منشاء و منبع رحمت برای مردم باشد. قرآن کریم 
نیز در کنار »اشداء علی الکفار« به »رحماء بینهم« توجه دارد. در شعری از 
»سعدی« شاعر بزرگ ایرانی به خوبی به این نکته از فرهنگ ایرانی مورد اشاره 
قرار گرفته است که »درشتی و نرمی به هم در به است/ چو فاصد که جراح و 

مرهم نِه است«.
اقتدار مطلوب جمهوری اسالمی ایران در نفوذ بر دل های مردم است. اجازه 
ندهیم بدخواهان انقالب و مردم، میان »جمهور« و »جمهوری اسالمی« فاصله 
بیندازند. در پایان الزم می دانیم به منظور اثبات مجدد حقانیت نظام جمهوری 
اسالمی، افرادی که در هر لباسی به حقوق مردمی که معترض بوده اند، تعرضی 
کرده اند، مورد برخورد قرار گیرند تا همگان بدانند نظام جمهوری اسالمی ایران، 
برای تأمین امنیت و رضایت هر قشری از مردم ایران ولو معترضین با هیچکس 
تعارف ندارد و عقد اخوتی با خطاکاران حتی اگر کارگزار نظام باشند، نبسته 

است.«

پاک کردنپاک کردن صورت مسئله به  صورت مسئله به 
جای هواجای هوا
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بلوای یک رانت نجومی
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نامه توکلی حکایت از امتیاز واردات 13 میلیون تن کاالی اساسی
به یک شرکت تازه کار دارد

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری، 
خواستار شفاف سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات 13 میلیون 
تن کاالی اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه کار و فاقد پیشینه در واردات 

کاالهای اساسی ادعا شده است، شد.
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه به رئیس 
جمهور مدعی شده است که امتیاز واردات 13 میلیون تن کاالی اساسی بدون رعایت قانون به یک 

شرکت تازه کار واگذار شده و این رانت بی سابقه است.
توکلی در این نامه با طرح این ادعا که در فروردین ماه امسال برای تأمین کاال های اساسی تخلفات 
و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است می گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت 

پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است.
توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردین ماه امسال  برای تأمین کاالهای اساسی 
تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است می گوید:  از حیث اهمیت 
موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته 
در عرصه واردات این کاالها در دولت های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در 
سال93 دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کاالهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود 
که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کاال به اندازه چشم گیری باال 

برد و بر بازار آن کاال افزود.

سقف پیشنهادی بودجه 
افزایش نمی یابد

زمان تصمیم های سخت 
فرا رسیده است

برجام سرعت گیر 
 افزایش تنش

وپا میان ایران و ار

در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس رقم خورد

اسحاق جهانگیری
مطرح کرد

» ابتکار« بررسی می کند
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خانواده محترم جعفری
بانهایت تاسف وتاثر مصیبت وارده تسلیت عرض نموده 

برای ان مرحومه غفران الهی وبرای بازماندگان صبر واجر 
ازخداوند متعال مسئلت دارم

محمدعلی  وکیلی


