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»ایران« از قیمت سازی دالالن در بازارهای غیررسمی گزارش می دهد

در حالی که هفته گذشته ربع سکه در بازار غیررسمی و آزاد بیش از 9 میلیون تومان 
معامله شد اما در بورس کاال  میانگین قیمت معامله شده حدود 7 میلیون تومان 

 بود، نکته قابل توجه این بود که همین رقم هم خریدار نداشت
  و از 500 هزار ربع سکه 43 هزار قطعه به فروش رسید

پارلمان اروپا  در قطعنامه غیرالزام آور و ضدایرانی از شورای اروپا خواست سپاه را در لیست  موسوم به گروه های تروریستی قرار دهد

رئیس جمهور:  اقدام پارلمان اروپا پس از تالش های ناموفق خیابانی انجام شد تا به خیال خود بتوانند ملت ایران را متوقف کنند

اولین کنکور زمستان بدون تقلب برگزار شد

»ایران« چرایی عدم تمکین VODها به نظارت ساترا را بررسی می کند

روایت مردم و مسافران مشهد از سرمای عجیب و غافلگیرکننده ای که این شهر را دربرگرفت

 مشکل ساترا و فیلیمو برای پخش »سقوط« بزودی حل می شود

 رودست بانک مرکزی 
به دالالن سکه

شکست در آشوب ، انتقام از سپاه

اینترنت قطع،  کنکور امن

تنظیم گری نمایشی

غول سیبری در مشهد 
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 اقدامات افراطی کابینه نتانیاهو
 رسانه های صهیونیست را نسبت به سقوط رژیم 

صهیونیستی نگران کرده است

دور پایان

28 جمادی الثانی Saturday  21 Jan 2023  1444 سال بیست و نهم   شماره 8109  شنبه  1 بهمن 1401

این رژیم، اگر تداوم یابد، می  تواند آن را با مــی  رود؛ شــرایطی که به باور رســانه های دموکراســی مورد ادعای تل آویو به شمار اتهــام وارد بر آنها زیر ســؤال بردن اصول باعث نارضایتی هایی شــدند. مهم ترین چه در داخل و چه در صحنه بین المللی بودند، همان طور که پیش بینی شده بود، مهره های سیاسی این رژیم انتخاب شده کابینــه جدیدش که از بین راســتگراترین نخســت وزیری رژیم صهیونیســتی شد، بنیامیــن نتانیاهــو بــار دیگــر وارد دفتــر زهره صفاری/ تنها ســه هفته پس از آنکه 
نیــز دستان خود به فروپاشی بکشاند. اســرائیل  دموکراســی  مؤسســه 

مؤسســه هشــدار داده بــود. بــه طوری کــه آخرین ســخت کابینه پرانتقاد بنیامین نتانیاهو اوایل ســال جاری نســبت بــه پیامدهای  ایــن  توســط  ســرزمین های بــر جایــگاه بین المللــی آن و همچنیــن در وزارتخانه هــای رژیــم صهیونیســتی، دربــاره تبعات منفــی انتصابــات جدید نظرســنجی ها  در  اعــراب  بــر وضعیــت  بنــا  بودنــد.  داده  هشــدار  اشــغالی 

از  نیمــی  مؤسســه  ایــن  اخیــر  رژیــم عمدتــًا با گرایــش چپ و میانــه انتخاب میان ســاکنان ســرزمین های اشــغالی و مشــارکت کنندگان این نظرســنجی که از گــزارش  ســقوط  خطــر  بــر  بودنــد،  شــده ســران تل آویو را کمتر از 40 درصد تــازه نتانیاهــو به اصول دموکراســی ادعا و کابینه اش نیســت و پایبندی همراهان ماه از انتخابات چندان خوشایند نتانیاهو این مؤسســه آن هــم در فاصلــه تنها دو دیگر نتایج به دســت آمده از مشاهدات صهیونیســتی تأکید داشــتند. بــه عبارت شــده 
عنوان کرده اند.

 
ë ســناریوی  افزایش اعتراضات داخلی پس لرزه هــای  نخســتین 

سیاســی اراضی اشــغالی در خیابان های تل آویو، قبل با تظاهرات 80 هزار نفری ســاکنان کلیــد خــورده اســت، حــدود یــک هفته بنیامیــن نتانیاهــو و سیاســت های آنهــا ســقوط که ناخواسته توسط کابینه جدید  شــکاف  نشــانه های  ماننــد اعتراضــات داخلــی اســت کــه بــا اعالم تایمــز اســرائیل، ایــن تازه آغــازی بر این در ایــن رژیم را آشــکار کرد اما به نوشــته نخســتین  سیاســی  چهره هــای  نه تنهــا برای ســران جدیــد تل آویو بلکه صهیونیســتی می  توانــد زنگ هشــداری یائیــر الپیــد، نخســت وزیــر ســابق رژیم همراهــی 
گرچه تصور می  شــد، کابینــه نتانیاهو آینده صهیونیست ها باشد.

دیــوان کرده از نشســت نخســت وزیر و وزرایش زودتــر از آنچــه تصور می  شــد اخبــار درز قبــل اندکــی متعادل تــر عمل کننــد اما پــس از تظاهــرات گســترده یــک هفتــه  حکــم  گرفتــن  نادیــده  بــر آتــش اعتراضــات انداخــت. بــه این داخلــی رژیــم صهیونیســتی، جرقــه ای عالی بــرای برکنــاری آریــه درعــی، وزیر دربــاره 

حلقــه دیگر بخش های ســرزمین های اشغالی تجمعات پراکنــده ای در قدس و حیفا و ترتیــب انتظار می  رود که در روزهای آتی  و  نتانیاهــو  سیاســت های  علیــه 
سخنگوی جنبش کوالیتی گاورمنت، راست های افراطی اش شکل بگیرد.

رژیــم  معتــرض  گروه هــای  از  آغــاز نبــرد کوچکــی اســت کــه بــزودی تل آویو ســرازیر خواهند شــد تنها نشــانه نشســت. جمعیتــی کــه بــه خیابان های به کابینه نشان دهیم که ساکت نخواهیم روبه رو هســتیم و باید تصمیم بگیریم و برگزار شــود، گفت: »ما با خطری بزرگ تظاهــرات اصلــی در دو بخــش تل آویــو صهیونیســتی با تأکید بر اینکه قرار است یکــی 
وسعت می  یابد.«

پرچــم  جنبــش  حــال  همیــن  در 
بــه در ســرزمین های اشــغالی نیز بــا صدور ســیاه ها از جنبش هــای فعــال یهــودی  »حملــه  دادنــد:  هشــدار  برخیزیم. ما »نه به دیکتاتوری« را فریاد ســران احــزاب اپوزیســیون بــه اعتــراض رأی، ما را بر آن داشــت تــا با فراخواندن تصمیــم کابینه برای نادیــده گرفتن این کــردن درعی و خبرهای درزشــده درباره سیســتم قضایی آن هم بــه خاطر برکنار بیانیــه ای 

خطــر خواهیم زد.« و  نتانیاهــو  بــه  بی اعتمــادی 
ســالیوان، داخل و نه حتی هم پیمانانش را مجاب تقویت دموکراســی نیز نمــی تواند نه در صهیونیســتی به حرکت کابینه در مسیر که حتی تأکید نخســت وزیر مجرم رژیم نابودی رژیم صهیونیستی تا حدی است  جیــک  می  شــود  گفتــه  نشســتی کنــد.  امریــکا  ملــی  امنیــت  طــرح مشــاور  دربــاره  نتانیاهــو  بــا  عالــی خصوصــی  دادگاه  محدودســازی  بزرگ تریــن بانــک رژیــم صهیونیســتی برگــزار کــرده اســت و داو کوتلــر، رئیــس جنجالــی 

نتانیاهــو برای حرکت به سوی تحول نه انقالب.«»مــن تغییــرات را ضــروری می  دانم اما و کابینه اش هشــدار داده و نوشــته است: خطرات سیاســت های نابودگــر نتانیاهو در صفحــه فیس بــوک خــود نســبت به  منتقــدان  دیگــر،  ســوی  از 
کان اســرائیل گفــت: »طرح لویــن، یکی رژیم صهیونیســتی در گفت وگو با شبکه اســت. باراک، رئیس ســابق دیوان عالی خواست ساکنان ســرزمین های اشغالی بر ایــن رژیم اســت که این امــر برخالف نهاد نظارتی بــر اقدامات اکثریت حاکم کشــاندن دســتگاه قضایی به عنوان تنها در نظر گرفته اســت، به معنــای به انزوا رژیــم صهیونیســتی بــه عنــوان اولویــت تأکیــد کردنــد آنچــه کابینــه راســتگرای 

طرح هــای از چهره های بشــدت وفــادار به نتانیاهو،  بدتریــن  از  پرتــگاه کابینــه را بــه زنجیــری متصــل کنــد کــه سال های اخیر است و می  تواند اقدامات مجموعــه ای  بــه  را  اســرائیل  در  نابودی بیندازد. در واقع این طرح جنگی دموکراســی 
امــا ایــن تنها بعــد داخلــی این طرح علیه دموکراسی است.«

ســرمایه گذاران مانند نظارت قضایی بر اقدامات دولت اســت. کمرنگ شــدن اصول دموکراسی جایگاه این رژیــم در صحنه بین المللی هشدار داده اند که دغدغه مهم تر، تزلزل جمعی از وکالی ســرزمین های اشغالی کابینــه صهیونیســتی به شــمار مــی  رود. به عنوان نخســتین تصمیمــات نابودگر  از  بســیاری  کــردن می  توانــد  خــارج  ســمت  بــه  را  ببــرد کــه خارجــی  از اســرائیل  تحقــق آن می  تواند اقتصاد ایــن رژیم را سرمایه های شــان 
نیز با چالشی جدی روبه رو کند.

 
ë به گفته کارشــناس فلسطینی سایت کسب منافع به قیمت نابودی

اســت. کار اســت که یکــی از افتخاراتش اختالل برهــه فعلی، بنیامین نتانیاهویی بر ســر دادن بــه اشــغال الجزایر نیســت. اما در ســخت تر از تصمیم فرانســه برای پایان وای نت، پایان دادن به اشغال فلسطین  اســلو  پیمــان  اجــرای  رونــد  افراطــی پایــان اســرائیل دانســته اند، حاضــر بــه کــه بســیاری از کارشناســان، آن را آغــاز نخســت وزیر فعلی رژیم صهیونیســتی در  سیاســت های  از  بنابرایــن منافــع شــخصی اش را ارجــح خــود نیز به شــرایط وزیرش دچار شــود. و ممکن است در آینده ای نه چندان دور درگیر پرونده فساد و رشوه و تقلب است چــرا که خــود او نیز همچــون آریه درعی به پیشروی این برنامه تأکید کرده است. همچنــان با حفــظ درعــی در کابینه اش اختیــارات دســتگاه قضایی اســرائیل، او تمامی اعتراضات به طرح محدودسازی خــود نیســت و بــه طــور مثــال به رغــم عقب نشــینی 
الیــاس زنانیری معتقد اســت: »من دانسته و پیش می  رود.

نــدارم  را  اســرائیلی ها  افتاده اســت و ســاعات آخر برای آنها با را تســریع می  کنــد. بمب ســاعتی به کار نجات اســرائیل باشــد و تنهــا نابودی آن و... در داخل و در جهان نمی تواند نسخه چه فلســطینی، چه عرب، چه مسلمان می  رود. برانگیختن هر چه بیشــتر مردم بــه ســمت دره ای عمیــق و ژرف پیــش من اســرائیل در ســرازیری تپه با سرعت امــا مجبــورم تأکیــد کنــم کــه از دیــدگاه قصــد ترســاندن 
سرعتی بیشتر از تصور نزدیک است.«

 نزدیک به دو میلیون نفر در 200 شهر فرانسه علیه قانون بازنشستگی 
به خیابان آمدند

خیزش بازنشستگان علیه مکرون

4

در بیش از 200 شهر به خیابان رفتند و علیه امانوئل مکرون …درد دل های فقط یک نفر از یک میلیون نفری است که در پنجشنبه سیاه فرانسه کار هســتند و قانون افزایش سن بازنشستگی مانع اشتغال آنها می  شود.« این »من به خاطر خودم به تظاهرات نیامده ام، به خاطر جوانانی آمده ام که جویای 

محمد جواد الریجانی از شکل گیری هندسه جدید 
در نظام بین الملل می گوید

نظم جهانی مدنظر آمریکا از هم پاشید

6

در حال حاضر قدرت هایی همچون ایران، چین به همراه روسیه …قدرت های جدید ظهور و قدرت های قدیمی با کاهش قدرت مواجه می شوند. اســت. تغییرات در ســاختار نظــام بیــن الملل زمانــی صــورت می گیرد که تحوالت جاری در نظام بین الملل گویای تغییرات در ساختار نظام بین الملل 

اقدامات افراطی کابینه نتانیاهو، رسانه های صهیونیست را نسبت به سقوط رژیم صهیونیستی نگران کرده است

روزنامه هاآرتص در شماره اخیر با انتشار این طرح به اوضاع داخلی آشفته رژیم صهیونیستی پرداخته است

دور پایان
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افغانستان
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 مجله
بچه های ایران 

الاقــل  کــه  اســت  ایــران  در  رســانه ای  کمتــر 
بخشــی از تحریریه آن، تجربــه کار در روزنامه 
تــا  چــپ  چــپ  از  باشــد؛  نداشــته  را  ایــران 
راســت راســت، از دولتی دولتی تا خصوصی 
خصوصــی، از موافق موافــق تا منتقد منتقد. 
اینجــا جهان هــای مــوازی به هم می رســند و 
تــاش می کنند به احترام ایــران، حرفه ای تر، 
بوده انــد،  آنچــه  از  متعادل تــر  و  عقانی تــر 
باشند. از این نظر روزنامه ایران همواره محل 
مطبوعــات  رنگارنــگ  تجربه هــای  انباشــت 
کشــور بوده اســت و روح این تجربــه و توانایی 
را می شــود در تحریریه اش حس کرد؛ چیزی 
شــبیه تیــم ملــی کــه گاه خوب بــازی کــرده و 
نتیجــه گرفته و گاه بد اما هر چه هســت، تیم 
ملــی اســت و بایــد حرمتــش را نگه داشــت. 
روزنامــه ای کــه مزین به نــام ایران اســت و از 
نخســتین شــماره خود در یکم بهمن 1373 
تا کنون تاش کرده روزنامه ای شایسته، متین 
و درخور شــأن جمهوری اســامی ایران باشد 
و البتــه پر واضح اســت کــه در چنیــن میدان 
بزرگی، کاســتی ها نیز بزرگ تر از آنچه هست، 
می نمایــد. بــه زبــان دیگــر، تیم وقتــی خوب 
بــازی می کنــد وظیفــه طبیعی خــود را انجام 
می دهــد و وقتی بد، بیش از آنچه هســت، بد 

است.
بــاور کنیــد کار در »ایــران« وظیفــه دشــواری 
اســت؛ شــیرین و دشــوار. وقتی می بینی تنها 
ســلمان  نفتــی  ســکوی  کارکنــان  ســرگرمی 
درست وسط آب های هول انگیز خلیج فارس 

و در میــان کوهــی از آهــن و وزوز کرکننده گاز، 
ورق زدن روزنامه ایران اســت، وقتی می بینی 
اهالی دهستان قورتان در کرانه تاالب خشک 
گاوخونی در مســجد روستا گردهم می آیند تا 
درد دل شان را به روزنامه ایران بگویند، وقتی 
کارگــران بازارچــه مــرزی میرجــاوه می گویند 
اگــر واقعــاً خبرنــگار »ایــران« باشــی حــرف 
 می زنیم، وقتی به احترام ایران تمام درها در 
دور افتاده ترین نقاط کشــور از دامنه آرارات تا 
جاســک و بریس در ســواحل عمان به رویت 
باز می شود، دیگر نمی توانی سرسری ببینی و 
سرسری گوش کنی و سرسری بنویسی. اینجا 
کلمه ها وزن دارند.  هر کلمه را باید مثل دانه 
مرواریــد بــرداری، جلوی آفتــاب بگیری، این 

طرف و آن طرفش را ببینی بعد نخ کنی.
»ایــران« فقــط یــک روزنامه نیســت، مجالی 
و  مــردم  مــدام  گفت و گــوی  بــرای  اســت 
مسئوالن، مجالی برای معتدل کردن تنش ها 
و تندی هــا و برســاختن فضایی برای شــنیده 
شــدن، ترجمان گفتمان دولت برای مردم و 
بسته بندی خواست مردم برای دولت. نشان 
دادن کاســتی های دولت به دولت و تصحیح 
رفتــار عامه در محضــر مــردم. قاعدتاً چنین 
وظیفــه دشــواری بــه راه رفتــن روی لبــه تیــغ 
می ماند و همواره در دو سو هستند کسانی که 
خلق وخوی تو را نپسندند. »ایران« از این نظر 
همواره مظلوم بوده اســت. مــا مفتخریم که 
در »ایران« و برای نام بلند ایران می نویسیم؛ 
نامــی کــه بــه گفتــه بنیانگذارانــش، منتخب 
رهبر معظم انقاب اســت و نیز تأکید ایشان 
بر اســتفاده از خط نســتعلیق در نوشــتن این 
نام بر پیشــانی روزنامه که خطی اســت تماماً 
ایرانی. مــا مفتخریم کــه در روزنامه ای تماماً 

ایرانی روایتگر ایرانیم.

واکنــش شــدید مســئوالن رســمی 
دولت انگلیس در حد نخست وزیر 
و وزیر خارجه به اعدام جاسوســی 
بــه نــام علیرضــا اکبــری شــاید در 
نــگاه اول بــرای خیلی هــا عجیب باشــد. بی بی ســی 
فارســی هــم کــه ارگان زیرمجموعــه وزارت خارجه 
ایــن کشــور اســت در مطالــب متعددی ســعی کرد 
اصل جاسوس بودن و روند برخورد با او را مشکوک 

و مبهم جلوه دهد.
چــرا دولــت انگلیــس در برابــر برخــورد جمهــوری 
اســامی بــا یــک جاســوس خــود، اینچنیــن شــدید 
واکنــش نشــان می دهــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه 
»وفاداری به جاسوسان« یکی از موضوعاتی است که 
دولت انگلیس ســال های ســال اســت روی آن بسیار 
ســرمایه گذاری و تبلیــغ کــرده و در مواقــع الزم آن را 
عمــًا نشــان داده اســت. اقداماتــی مثــل پشــتیبانی 
و حفاظــت از جاســوس در طــول دوران همــکاری و 
حمایت هــای مهم و حیاتــی از او و حتی خانواده اش 
بعــد از لــو رفتــن، در باغ ســبزی اســت کــه می تواند 
خیلی ها را به همکاری با سرویس اطاعاتی انگلیس 

ترغیب کند.
مبــارز  علمــای  از  خالصــی زاده  آیــت اهلل  مرحــوم 
عــراق و ایــران بود کــه از او خاطراتی دســتنویس بر 
جــای  مانــده اســت. او در بخشــی از ایــن خاطرات، 
متــن نامــه یکــی از صاحب منصبان فــوج رضاخان 
به خود را آورده اســت که به شــرح ماجرای انتخاب 
رضاخان توســط انگلیــس می پردازد. در بخشــی از 
ایــن نامــه خاطره ای نقل شــده اســت که بــه همین 
موضــوع اشــاره دارد: »درباره زندانی شــدن خزعل 
در تهــران، از کنســول انگلیــس پرســیدم: »مگر وی 
دوســتدار انگلیس نبوده و مگر آن همه جانفشــانی 
انگلیــس نکــرده اســت؟« گفــت:  از  در فرمانبــری 
»بلــی چنیــن بــوده امــا فــرق میــان دوســتداران ما 
دوســتداران  کــه  اســت  آن  روس هــا  دوســتداران  و 

روس هــا به دار آویخته می شــوند آن طور که ســردار 
معــزز بجنــوردی و پنج بــرادرش و مرتبطان وی در 
خراســان همگی حلق آویز شدند، اما دوستداران ما 
با کمال عزت و احترام زندگی می کنند مانند شــیخ 
خزعل و پسرانش در تهران که هیچ کس زهره ندارد 

به آنان نگاه چپ کند.«
یکــی از مهم ترین نتایج مجــازات علیرضا اکبری با 
ســخت ترین مجــازات یعنــی اعدام، آســیب دیدن 
اســت.  انگلیــس  تاریخــی  ســرمایه گذاری  همیــن 
»احســاس ناامنــی از اکنــون و آینده«، دقیقــاً نقطه 
مقابل آن در باغ ســبز اســت و می تواند جاسوســان 
را در ادامــه همکاری شــان بــا دولــت انگلیس مردد 
و حتــی تبدیل به همــکاری دوجانبه برای نهادهای 

اطاعاتی ایران کند.
وقتــی کســی در حــد علیرضــا اکبــری کــه تابعیــت 
دولت انگلیس را داشــته، از نظر مالی حمایت های 
فراوانی شده، همســرش هم ساکن این کشور است 
و دولــت انگلیس هــم در این ســال ها تاش زیادی 
برای حفاظت او کرده، دســتگیر و نهایتاً اعدام شده 
اســت، افرادی که االن مشغول همکاری با سرویس 
اطاعاتی انگلیس هســتند و ســابقه مسئولیتی او را 
هــم ندارند بــا خود فکــر می کنند چنین سرنوشــتی 
)اعدام و نه حبس و نهایتاً مبادله( در انتظار ما هم 

می تواند باشد. 
»لــو رفتن« بدترین اتفاقی اســت کــه می تواند برای 
یــک جاســوس بیفتد، پــس از آن نوبت دســتگیری 
و مجــازات اســت. اعــدام اکبــری زمانــی تأثیرش را 
نشــان می دهد که جاسوســانی مثــل او ببینند دیگر 
قــرار نیســت محکوم به حبس شــده و پــس از چند 
سال دولتی که برایش جاسوسی کرده اند، معامله و 
تبادلی کند و آزادشان نماید و بروند انگلیس زندگی 
کنند، بخصوص اگر مثل اکبری مشــغول جاسوسی 
از حیطه های مهم و اســتراتژیک جمهوری اسامی 

باشند.
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 اولین کنگره بین المللی  بانوان تأثیرگذار 
در تهران برگزار شد

زنان 96 کشور  جهان 
میهمان ایران 

سیگنال های مثبت در بازار ارز
گزارش »ایران« از تحوالتی که در انتظار قیمت دالر است

تحــوالت اخیــر دربانــک مرکــزی طــی هفته هــای اخیــر از یک 
گشــایش ارزی جدید در کشــور خبر می دهد. درحالی که دریک 
ســال اخیر تمام منابع داخلی و خارجــی از رکوردزنی صادرات 
نفت و فرآورده های نفتی ایران خبرمی دهند و تجارت غیرنفتی 
کشــور نیز درشرایط مطلوبی قراردارد، بازشــدن راه های تازه ای 

بــرای نقل و انتقــال ارز، می تواند این مســیر را تکمیــل و نتایج 
مثبــت آن را در بــازار داخلــی نمایان کند. محمدرضــا فرزین، 
رئیــس کل جدیــد بانــک مرکــزی از زمانــی که ســکان هدایت 
ســاختمان الجوردی میرداماد را در دست گرفته است، برنامه 

2و 22ویژه ای را برای بازار ارز دردستورکار قرار داده است. 
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