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امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
بم ْر ُد ٍ
ود.
فار النِّ َع ِمَ ،فما ُک ُّل شا ِر ٍد َ
ا ِْح َذ ُروا ِن َ
نعمتها با ناسپاسی از دست انسان می روند و معلوم نیست دوباره برگردند.
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تازههای مطبوعات
••سازندگی -این روزنامه در صفحه اول خود
با انتشار عکسی از لحظه تخریب مجسمه
محمدرضاپهلویدربهمن،57درتیتریکخود
نوشت« :سلطنت ُمرد؛ زنده باد جمهوریت».
••وطــن امـــروز – ایــن روزنــامــه توافقنامه
اخیر بانک مرکزی ایــران و دولــت عــراق و
ایجاد کانال مالی را بی سابقه ترین توافق
اقتصادی ایران و عراق دانست.
••آفتاب یزد – حمیدرضا ترقی در گفت و
گو با این روزنامه اظهار کرد :تنها گروهی که
امام آن را در خانه خودش تاسیس و به آن ها
در قیام 15خرداد اعتماد کرده بود و گروهی
که راه و خط از امام میگرفت ،موتلفه بود.
••روز یک شنبه  21بهمن بسیاری از
روزنامههای سراسری منتشر نشدند.

...

انعکاس
••ع ــص ــر ایـــــــران مـــدعـــی شـــــد :امــیــر
موسوی دیپلمات سابق ایرانی در میزگرد
شبکه المیادین گفت :پنج کشور تالش
میکنند فضا را برای ترامپ جهت تماس با
ایران آماده کنند .پیامها هم از شخص ترامپ
و داماد او [جرد کوشنر] به تهران میرسد.
••جام نیوز نوشت  :روزنامه سعودی «الشرق
االوســط» دربــاره انتخاب وزیر کشور عراق
مدعی شد « :ائــتــاف ســائــرون به رهبری
مقتدا صدر و ائتالف الفتح به رهبری هادی
العامری در بیروت با یکدیگر دیدار کردند.
حسن نصر ا ...در این نشست پنج ساعته هم
حضور داشته است .دو گروه در این نشست
که مقتدا صدر و قاسم سلیمانی فرمانده
سپاه قدس هم در آن حاضر بودند درباره حل
مشکل وزارت کشور و فالح الفیاض نامزد
جنجالی تصدی این پست به توافق رسیدند.

روایت اردشیر زاهدی
از پیشرفتهای 40ساله ایران

وزیر خارجه رژیم پهلوی :تصور گروه های برانداز
برای تغییر نظام ایران خوش خیالی است
وزیــر خارجه رژیــم پهلوی و آخرین سفیر این رژیــم در
آمریکا در مصاحبهای به مناسبت  ۴۰سالگی انقالب
اسالمی ،عملکرد جمهوری اسالمی ایــران را قابل
تمجید توصیف کرد و گفت تصور گروههای برانداز برای
تغییر نظام در ایران «خوشخیالی» است .به گزارش
فــارس« ،اردشیر زاهــدی» در گفت و گو با راشاتودی
درخصوص وضعیت کنونی ایــران و پیشرفتهای به
دستآمدهدرچهاردههگذشته،گفت«:ایرانامروزباآن
چه  ۴۰سال پیش بود ،متفاوت است .ایران امروز حدود
 ۸۳میلیوننفرجمعیتدارد ۴۰.میلیوننفرازجمعیت،
در داخل ایران ،در موضوعات مختلف تحصیل کردهاند
و رهبران آینده هستند ».زاهدی افزود ۳۰« :میلیون
نفر از این  ۸۳میلیون نفری که دارم درباره آن ها با شما
ی هستند که دارند کار میکنند،
صحبت میکنم ،کسان 
دکترهستند،دانشآموختههستند،رئیسبیمارستان،
وزیر،رئیسدانشگاهیاهرچیزدیگریهستند.دوسوماز
این ۳۰میلیون نفر ،زن هستند؛ زنان تحصیلکرده .من
بهاینموضوعافتخارمیکنم،چونکشورمناستواین
چیزی است که در این  ۴۰سال گذشته رخ داده است».
وزیر خارجه ایران بین سالهای  ۱۳۴۵تا ۱۳۵۰
که رابطه بسیار نزدیکی هم با محمدرضا پهلوی
داشته است ،گفت« :ایاالت متحده به دنبال تغییر
رژیم است و او (رضا پهلوی) یکی از گزینههاست .این
خوشخیالی است ...او البته مانند پسر من است.
اما اگر بخواهم کلی درخصوص اپوزیسیون بگویم،
آنها پولشان را از چه کسی میگیرند؟ چه کسی قرار
است از آ نها پشتیبانی کند؟ چقدر نیروی نظامی
با خود دارند؟ به همین راحتی که نمیشود به ایران
رفت .ایران امروز ارتش دارد ،پلیس دارد ...چطور
میخواهند بروند؟ قرار است جت ویــژهای آنها را
ببرد! اینها خوشخیالی است .من به آنها توجهی
نمیکنم ،چون میتوانم بگویم خیلی از آنها فاسد
هستند .کسی که از خارجیها علیه مردم خود پول
میگیرد ،من او را خائن میخوانم».

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

تهران اذانظهر  12:19غروبآفتاب  17:43اذانمغرب  18:01نیمه شب 23:36اذانصبحفردا  5:29طلوعآفتابفردا 6:54

نظرسنجیایران پل درباره توان موشکی
شرایط اقتصادی و اعتماد به غرب

موسسه افکار سنجی ایران پل مستقر در کانادا
نتایجنظرسنجیاخیرخودراکهدرفاصله 13تا
 21آذر (دسامبر )2018به صورت مشترک با
دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده است منتشر
کرد.نظرسنجیکهحاکیازحمایتبیشاز95
درصدی مردم از ارتقای توان موشکی و کاهش
حدود  50درصدی محبوبیت آمریکا در میان
مردم ایران طی 3.5سال اخیر است و نشان می
دهد که مردم ایران  59درصد عامل مشکالت
اقتصادیراسوءمدیریتوفسادمیدانندوحدود
یک سوم ،آن را به تحریم ها و فشارهای خارجی
مرتبطمیکنند.ایننظرسنجی بهصورتتلفنی
با نمونه آماری  1017نفر که ازبین مردم ۳۱
استانمتناسبباجمعیتهراستانانتخابشده
اند انجامشده است .به این ترتیب که هر استان
بههفتگروهجمعیتیتقسیمشدهویکگروهاز
جمعیتروستاییوششگروهازجمعیتشهری
هراستانانتخابشدهاست  .از 25سوالمطرح
شده،ششسوالدربارهشرایطاقتصادی؛هفت
سوال درباره برجام؛ پنج سوال در حوزه مسائل
امنیتی و نظامی و هفت سوال درباره روابط بین
المللی بوده است .یافته های این نظرسنجی با
یافته های مشابه در سال های 2016 ،2015
و  2017مقایسه شده است .در این نظرسنجی
پرسش شوندگان به این سوال که به نظر شما،
وضعیتاقتصادیعمومیکشورماچقدرخوب
یابداست؟اینطورپاسخدادهاند 42.9«:درصد
خیلیبد؛ 27.9درصدتقریبابد؛  26.8درصد
تقریبا خــوب؛  1.9درصــد خیلی خــوب» این
اعداد در نظرسنجی سال  ۲۰۱۵این موسسه
به ترتیب43.2،22.5،21.2:و 11.1درصد
بودهاست.یعنیتصورمردمازشرایطاقتصادی
فعلی شان در این چهار سال بدتر شده است.
دربــاره این که تصور شما از شرایط اقتصادی
ایران در آینده چگونه است؟ نیز  33.2درصد
معتقدبودندکهبهترمیشودو 59.5درصدنیز
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دیپلماسی
یک روز مانده به نشست ورشو

لهستان :بی ثباتی در منطقه
بدون ایران حل شدنی نیست

گفته اند که بدتر می شود .همچنین  59درصد
پاسخ دهندگان ،سوء مدیریت داخلی و فساد را
مهم ترین عامل موثر بر شرایط اقتصادی ایران
دانسته اند .دراین بین در پاسخ به این سوال که
ازنظرشماتوسعهبرنامههستهایچقدراهمیت
دارد؟ 78.6درصد«خیلیمهم»و 11.2درصد
نیز آن را تقریبا مهم دانسته اند .براساس این
نظرسنجی  51.1درصد مردم با برجام موافق
بوده اند در حالی که  81.2درصد آن ها معتقد
بــوده اند که پس از برجام زندگی آن ها بهبود
نیافتهاست.همچنیندرپاسخبهاینپرسشکه
«به نظر شما ارتقای توان موشکی چقدر اهمیت
دارد؟» پرسش شوندگان این طور پاسخ داده
اند 76.3« :درصد خیلی مهم است؛ 19.5
درصد تقریبا مهم است؛  1.5درصد خیلی مهم
نیست 1.8،درصد اصال مهم نیست ».براساس
این نظرسنجی میزان محبوبیت چین در این
 3.5سالاخیر 5درصدومیزانمحبوبیتروس
ها  12.8درصد افزایش یافته است .در مقابل
میزان محبوبیت آمریکا در میان مردم ایران از
حدود 28درصددرسال 2015باکاهشتقریبا
 50درصدی به حدود 15درصد در سال جاری
رسیده است .همچنین درمقابل این پرسش
که «چقدر مطمئن هستید که کشورهای

اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل کنند؟»
پاسخ دهندگان این طور پاسخ داده انــد« :
 7.2درصــد خیلی مطمئن؛  36.7تقریبا
مطمئن؛ 28درصد خیلی مطمئن نیستند؛
 19.7درصــد اصــا مطمئن نیستند ».در
مقایسه با نظرسنجی سال  2015یعنی از
میزان کسانی که مطمئن بودند اروپایی ها به
تعهداتشان عمل می کنند حدود  17درصد
کم شده است یعنی بی اعتمادی مردم ایران
به اروپایی ها افزایش یافته است.
در پایان نیز از پاسخ دهندگان سوال شده است
که «اگر ایران فقط بتواند یکی از سیاست های
زیر را انتخاب کند؛ به نظر شما کدام یک باید
اتخاذ شود؟» که پاسخ ها به این شرح بوده است:
«تالش برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی
 69درصد و تالش برای افزایش تجارت خود
با کشورهای دیگر  27.9درصــد ».با مقایسه
این اعداد با نتایج نظرسنجی مشابه ایران پل
در سال  2015مشخص می شود که اعتقاد
مردم به لزوم نگاه به ظرفیت های داخلی کشور
و خودکفایی در این  3.5سال حدود  30درصد
افزایش یافته است که این نشان دهنده اعتقاد
مــردم به لــزوم اجــرای سیاست هــای اقتصاد
مقاومتی در کشور است.

یــک روز مــانــده بــه آغــاز نشست ضدایرانی
لهستان ،بارتوش سیچوکی معاون وزیر امور
خارجهاینکشوردعوتنشدنایرانبهنشست
ورشو به دلیل روابط پرتنش با آمریکا را تأیید
و تأکید کرد :بی ثباتی در منطقه بدون ایران
حل شدنی نخواهد بود .این نشست قرار است
روزهای  24و  25بهمن برگزار شود .پیشتر
قرار بود این اجالس با تمرکز بر مسئله ایران
برگزار شود ،اما پس از تحریم این جلسه توسط
برخی کشورها ،آمریکا دستور این نشست را
تغییر داد و نام ایــران را حذف کرد .ظریف با
اشاره به شکست این نشست ،به خبرگزاری
«خانه ملت» گفته این که از طرف آمریکا معاون
رئیس جمهوری در نشست ورشــو شرکت
میکند "نشان میدهد که اهداف و حرکت
اولیه آن ها به نتیجه نرسیده است ".روزنامه
الشرقاالوسطازاحتمالتشکیلششکمیته
علیه ایران در نشست ورشو خبر داده است.
به نوشته این روزنامه قرار است این کمیتهها
به بررسی موضوعاتی در زمینههای مبارزه
با تروریسم و افراطگرایی ،امنیت سایبری،
ارتقای موشکهای بالستیک ،حفظ ایمنی و
امنیت راههای دریایی و حقوق بشر بپردازند.
همزمان پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا سفر
چهار روزه خــود به کشورهای اروپــایــی را با
ماموریت تحریک قــاره سبز علیه ایــران آغاز
کرد .مجارستان ،اسلواکی ،لهستان ،بلژیک
و ایسلند مقاصد سفر پمپئو است .نتانیاهو
نخستوزیر رژیم صهیونیستی هم اعالم کرده
درحاشیهنشستورشودربارهچگونگیمقابله
با ایران صحبت میکند .وی مدعی شد :اولین
محور این گفتوگوها ایران است.

