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مرکز آمار ملی لندن باالترین نرخ تورم در  4دهه اخیر را ثبت کرد

نگاهی به ضرورتها و الزامات تقویت بودجه نظامی کشور

تجربه تورم دو رقمی ،در سبد خانوارهای انگلیسی

ایران؛ طراح پازل امنیت در خاورمیانه

دود آتش جنگ اوکراین در قالب تورم و رکود اقتصادی به چشــم بسیاری از کشورهای
اروپایی رفته اســت .در انگلیــس نیز که از حامیان این جنگ به شــمار مــیرود ،رکورد
افزایش تورم در این کشــور برای نخســتین بار در  40ســال اخیر ،دولــت و بانک مرکزی
بریتانیا را با بحرانی ســخت روبهرو کرده اســت .شــرایطی که تحلیلگران اقتصادی در
برهه فعلی خالصی از آن را برای این کشور چندان ساده نمیدانند.

ســالها اســت کــه ایــن ســخن بهصــورت عامیانه شــنیده
میشــود که بخش عمدهای از درآمدهــای ملی ایران صرف
بخــش نظامــی میشــود ،در حالــی کــه بــه نیازهــای ســایر
بخشهــا توجهــی نشــده و همین مســأله موجــب ضعف
عملکرد در سایر بخشها شده است.

4

6

چه کسی
میکند؟

سالها است که این سخن بهصورت عامیانه شنیده میشود
کــه بخــش عمــدهای از درآمدهای ملــی ایران صــرف بخش
نظامــی میشــود ،در حالــی کــه بــه نیازهــای ســایر بخشها
توجهی نشده و همین مسأله موجب ضعف عملکرد در سایر
بخشهاشدهاست.بخشیازایننتیجهگیریناشیازتفاوت
عملکرد و نتیجه بین بخش نظامی و ســایر بخشهای کشور
است که موجب میشود موفقیت این بخش صرفاًبه مقدار
بودجه تخصیص یافته به آن نسبت داده شود.

در صفحه  6بخوانید

نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در نشست خبری تشریح دستاوردهای جنگ اخیر غزه عنوان کرد

حماس پشتیبان ما در نبرد غزه بود

عکس :رضا معطریان  /ایران

گروه سیاســت /طی نشســت خبری که بــه میزبانی
خبرگزاری جمهوری اسالمی در  26مردادماه برگزار
شد ،نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در ایران
با اشاره به اینکه عملکرد مقاومت و ملت فلسطین
پی در پی در حال توســعه و تحول اســت ،تأکید کرد:
مسیر نبرد و شهادت با اشغالگران ادامه دارد.
ناصر ابوشــریف ،دیــروز در کنفرانس مطبوعاتی
مشترک با خالد قدومی نماینده جنبش حماس در
ایــران که به میزبانی ایرنا برگزار شــد ،افزود :جنبش
جهاد اسالمی فلسطین یک جنبش مقاومت است
و بــرای این هدف و آزادســازی ســرزمین فلســطین
تأسیس شده است.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره شــهادت دو نفر از
فرماندهــان ارشــد جهــاد اســامی فلســطین گفت:
ملــت فلســطین یــک ملــت مقــاوم اســت و تــوان
جایگزیــن کردن فرماندهان شــهید خــود را دارد .ما
شهید دادیم اما این عزم ما را نه تنها برای مبارزه کم
نکرده بلکه بیشتر هم کرده است .االن شما در کرانه
باختــری رود اردن شــاهد هســتید که مــا گردانهای
جنیــن ،نابلــس و طوبــاس را داریــم و ایــن رونــد به
سمت راماهلل و طولکرم و ...در کرانه باختری در حال
توســعه و گســترش است .شــهادت در طرح بزرگ و
غایی آزادســازی سرزمین فلســطین مانعی نیست.
درســت اســت که ما دو نفر از فرماندهان ارشــد خود
یعنــی خالد المنصور و تیســیر الجعبری را از دســت
دادیم و این خســارت بزرگی است ،اما جنبش جهاد
اســامی فلســطین یــک جنبــش منظــم اســت کــه
میتواند این فرماندهان شهید را جایگزین کند.
ëëلزوم هوشیاری در قبال جنگ روانی دشمن
ابوشریف درباره جنگ روانی رژیم صهیونیستی
در فضای آنالین و شــبکههای اجتماعی هشدار داد
و گفت :چه در ایران و چه در ســرزمینهای اشغالی
و غــزه ،جنــگ روانــی تلآویو ادامــه دارد و افســران
رســانهای ایــن رژیــم در کنار افســران نظامی حضور
دارنــد .وی دادن اطالعــات غلــط بــه مــردم و حتی
رهبران مقاومت را از اهداف جنگ رسانهای دشمن
دانست .نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در
ایران به شهادت افرادی از تمام گروههای فلسطینی
در جنــگ اخیــر علیه غزه اشــاره کرد و گفــت :اینکه
هــدف عملیــات رژیــم صهیونیســتی فقــط جنبش
جهاد اسالمی فلســطین بوده ،یک دروغ بزرگ بود
زیرا ســاختمانی که تیســیر الجعبــری از فرماندهان
شهید جنبش جهاد اســامی در آن زندگی میکرد،
محل ســکونت فرماندهانی از فتح و دیگر گروههای
مقاومت نیز بود و افرادی از گروههای دیگر مقاومت
نیز در این حمله شهید و زخمی شدند.
ëëپروژهصهیونیستهاشکستخورد
ابوشریف ،تشدید محاصره غزه و حمله به اماکن
مســکونی در عملیــات اخیــر رژیم صهیونیســتی را

یادآور شد و افزود :هدف دیگر دشمن صهیونیستی،
تحریک احساســات مردم علیــه گروههای مقاومت
بــود تا ایــن گروهها را مقصــر مشــکالت ارزیابی کند
امــا مردم بخوبی میدانند که رژیم اشــغالگر قدس
مســئول همه مشــکالت آنها است و دشــمن در این
پروژه شکست خورد.
وی دربــاره ورود نکــردن مبــارزان حمــاس بــه
نبرد نیز گفــت :وقتی جنگی علیه یکــی از گروههای
مقاومت شروع میشود ،قرار نیست همه فلسطین
درگیر جنگ شوند؛ بویژه اینکه این نبرد یک نبرد به
لحــاظ زمانی و مکانــی محدود بــود .نماینده جهاد
اســامی در ایران تصریح کرد :زمانی میتوانســتیم
از خالی شدن پشت جهاد اسالمی سخن بگوییم که
جنگ ادامه پیدا میکرد و گســتره آن وسیع میشد،
امــا بــرای جنگ محــدودی مثــل جنگ اخیــر ،توان
نظامــی جهاد اســامی بــرای ایجــاد بازدارندگی در
مقابل رژیم صهیونیستی کافی بود.
ابوشــریف بــا تأکید بر اتحــاد محــور مقاومت در
مقابل رژیم صهیونیســتی ،محدود شــدن جنگ به
جنبــش جهــاد اســامی را تصمیــم مشــترک همه
گروههای مقاومت عنوان کرد و افزود :حماس پشت
مــا در این جنگ ایســتاد و بــا صدور بیانیــه و رایزنی
دیپلماتیک از جهاد اسالمی حمایت کرد.
وی ،تأثیــرات مخــرب طوالنــی شــدن و افزایش
گســتره جغرافیایــی جنــگ را یــادآور شــد و افــزود:
گروههای مقاومت خواهان طوالنی شدن و گسترش
جنــگ نبودند زیــرا در ایــن صورت زیرســاختهای
بیشــتری در منطقــه تخریــب میشــد و مــردم رنج
بیشتری را باید متحمل میشدند.
ëëنخست وزیر رژیم صهیونیستی شکست خورد
ابوشــریف با یــادآوری در پیش بــودن انتخابات
در ســرزمینهای اشــغالی ،پیــروزی در انتخابات را
هــدف اصلی یائیر الپید نخســت وزیــر موقت رژیم
صهیونیســتی از شــروع جنــگ غــزه ارزیابــی کرد و
گفــت :با اینکــه الپید اهــداف انتخاباتی داشــت اما
نابودی توان نظامی جنبش جهاد اسالمی را هدف
عملیات درغزه عنوان کرد که به این هدف نرسید و
شکســت بزرگی را تجربه کرد .وی با اشاره به اذعان
ژنرالهای صهیونیســت به ناتوانی تلآویــو برای از
بین بردن توان بازدارندگی جنبش جهاد اســامی،
افزود :این جنگ منجر به بسته شدن تمام نوار غزه
و بخشهای زیادی از ســرزمینهای اشغالی و فلج
شــدن زندگی صهیونیســتها شــد .این مقام ارشد
جنبــش جهاد اســامی به اعتراف اعضای کنســت
رژیم صهیونیستی به هدف قرار گرفتن صدها مکان
مهم ســرزمینهای اشــغالی توســط موشــکهای
مقاومت اشاره کرد و گفت :این جنگ ،جز خسارت
صدهــا میلیــون دالری دســتاوردی بــرای تلآویــو
نداشت.

ëëرژیم صهیونیستی دشمن مشترک ما است
ابوشریف ،تالش مصر برای جلوگیری از شروع
جنگ را در ابتدای بحران یادآور شد و افزود :بعد
از شــروع حملــه رژیــم صهیونیســتی و شــهادت
فرماندهــان جهــاد اســامی ،مذاکرهکننــدگان
مصــری نیز بــه ما برای پاســخ دادن بــه حمالت
حــق دادند .وی با بیــان اینکه رابطه ما با حماس
یــک رابطــه برادرانــه اســت ،گفت :ما یــک ملت
هســتیم و دشمن مشــترک ما رژیم صهیونیستی
اســت .ایــن مقــام فلســطینی ،آزادی قــدس و
تمام فلســطین را هدف مشــترک همه گروههای
مقاومــت ارزیابــی کــرد و افــزود :ما دنبــال ایجاد
دولت در غزه نیستیم و صهیونیستها از تشکیل
دولت توســط ما در این منطقه استقبال میکنند،
اما ما خود را بخشــی از ملت فلســطین میدانیم
و تا آزادی تمام ســرزمینهای اشــغالی به مبارزه
ادامه خواهیم داد.
ëëقدومی :انتقام خون شهیدان غزه را میگیریم
خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اســامی
فلســطین (حمــاس) در ایران نیــز در این کنفرانس
مطبوعاتــی مشــترک بــا ناصــر ابوشــریف نماینــده
جنبــش جهاد اســامی فلســطین در ایران با اشــاره
بــه جنایتهای وحشــیانه اخیر رژیم صهیونیســتی
در تجاوزگــری ســه روزه خــود به نوار غــزه تأکید کرد
که انتقام خون شــهیدان ملت فلسطین را خواهیم
گرفت.
قدومــی گفت :رژیم صهیونیســتی در تجاوزگری
خود علیه نوار غزه شــماری از شهروندان فلسطینی
از جملــه  ۵کــودک را در اردوگاه جبالیــا به شــهادت

رســاند ،از خبرنــگاران میخواهیــم کــه قلــم خود را
علیه جنایات رژیم صهیونیستی به کار بگیرند.
وی افــزود :ما در ابتدای نبــرد اخیر با برادرانمان
صحبــت کردیــم که بــه این جنایــت پاســخ دهیم.
مــا دو چیــز را همزمــان مطــرح کردیــم ،نخســت
اینکــه مســئولیت هرگونــه جنایــت بــر عهــده رژیم
صهیونیســتی اســت و دوم اینکــه مــا حــق پاســخ
مشروع به این جنایات را داریم و انتقام این جنایات
را میگیریم.
قدومــی دربــاره مدیریــت نبــرد اخیــر بــا رژیــم
صهیونیســتی در نــوار غــزه و برخی فضاســازیهای
دشــمنان گفــت :دشــمن وقتــی فهمیــد کــه مــا در
اتــاق عملیات مشــترک تصمیماتــی از جمله لزوم
وحدت صفوف گروههای مقاومت در برابر دشــمن
صهیونیســت را اتخــاذ کردیــم ،شــروع بــه جنــگ
تبلیغاتی علیه مقاومت کرد و مدعی شــد که پشت
جهاد اسالمی فلسطین خالی است و بین گروههای
مقاومت تفرقه وجود دارد.
ëëنبرد مبارزان در غزه بازدارندگی ایجاد کرد
نماینــده حمــاس در ایــران بــا تبریــک پیــروزی
جنبش جهاد اســامی بر دشمن صهیونیستی ،این
پیروزی را پیروزی مردم فلسطین عنوان کرد.
نماینــده جنبش حمــاس در ایران ،فرمایشــات
رهبــر معظــم انقالب اســامی (مدظلــه العالی) را
درباره اینکه فقط یک گروه فلســطینی برای مقابله
با رژیم صهیونیستی کافی است ،یادآور شد و افزود:
در همــان ابتدای نبــرد ،در حمایت از جنبش جهاد
اسالمی بیانیه صادر و اعالم کردیم تل آویو مسئول
عواقــب جنــگ اســت .قدومــی گفــت :حمــاس در

بیانیه خود تصریح کرد که انتقام حق جنبش جهاد
اسالمی است.
نماینــده جنبــش حمــاس در ایــران از وجــود
هماهنگــی بیــن حمــاس و جهــاد اســامی در اتاق
عملیــات مشــترک در همــان ابتدای جنــگ اخیر با
رژیم صهیونیســتی خبر داد و گفت :انتشار این خبر
که حماس پشت جهاد اسالمی را خالی کرده بخشی
از جنگ روانی دشمن صهیونیستی بود و وارد نشدن
حمــاس بــه مرحله عملیاتــی جنگ تصمیــم اتاق
مشترک گروههای مقاومت فلسطینی بود.
قدومــی بــه سوءاســتفاده تبلیغاتــی رژیــم
صهیونیســتی از رفتن صهیونیســتها به پناهگاهها
در ســرزمینهای اشــغالی اشــاره کرد و گفــت :ما در
تماس با ســران کشــورهای جهان تأکید کردیم ،این
اســرائیل اســت که جنــگ را با حمله به غزه شــروع
کــرده و حتــی مســئول ناامنیهــا در ســرزمینهای
اشــغالی هــم ایــن رژیم اســت و دفاع حق مشــروع
جهاد اسالمی است.
ëëحماس و جهاد اســامی هر دو از مکتب مقاومت
هستند
نماینده جنبش حماس در ایران ،دفاع از غزه را
تنها هدف گروههای مقاومت فلسطینی ندانست و
دفاع از تمام فلســطین را هدف عنــوان کرد و افزود:
حمــاس و جهاد اســامی هــر دو از مکتب مقاومت
هســتند و خواســتار آزادی فلســطین از نهــر تــا بحر
هســتند .وی ،رژیم صهیونیســتی را در ضعیفترین
وضعیــت ارزیابی کرد و گفت :اقدامات مقاومت در
وحدت میادین و انجام عملیات «شمشــیر قدس»
ایــن رژیم را در موضــع ضعف قرار داده اســت و به

همین خاطر هم جنگ ســه روزه را علیه مردم غزه
آغاز کرد.
ëëبیثباتیسیاسیرژیمصهیونیستی
وی به خالی شــدن شــهرک صهیونیستنشــین
«ســدیروت» در سرزمینهای اشغالی بعد از حمله
بــه غزه اشــاره کــرد و افــزود :رژیــم صهیونیســتی با
چالشهــای داخلــی بزرگی مواجه اســت و در چهار
سال ،پنج انتخابات برگزار کرده که حاکی از بیثباتی
سیاسی در این رژیم است.
نماینــده جنبــش حمــاس در ایــران ،برگــزاری
انتخاباتهای متعدد در ســرزمینهای اشــغالی و
بیثباتی سیاســی را عامل وارد آمدن خسارتهای
میلیــاردی بــه اقتصاد رژیــم صهیونیســتی ارزیابی
کرد و گفت ۹۰ :درصد موشکهای مقاومت از سپر
گنبد آهنین رژیم صهیونیســتی عبور کردند که این
موضــوع شکســت بزرگی بــرای این رژیــم در حوزه
نظامی و امنیتی است.
قدومــی ،افزایــش دقت موشــکهای جنبش
جهاد اســامی در نبرد اخیر غزه را ســتود و افزود:
در طول جنگ ،تل آویو و دیگر شهرهای بزرگ در
سرزمینهای اشغالی به شهر ارواح تبدیل شدند
و خسارت اقتصادی بزرگی به رژیم صهیونیستی
وارد شــد و بــه خاطــر همیــن ،تــل آویــو از همــان
ابتدای جنگ برای برقراری آتشبس وارد رایزنی
شد.
ëëعادیسازی روابط هیچ سودی ندارد
وی ،عادیســازی روابــط برخــی رژیمهــای
عربــی با تل آویــو را باعث طوالنی شــدن عمر رژیم
صهیونیســتی ارزیابــی کــرد و گفت :هیچ ســودی در
عادیسازی نیست و فقط ضرر است.
نماینده حماس در ایران ،بهرهبرداری تبلیغاتی
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی از دیــدار با وزیر دفاع
یکی از کشــورهای اســامی را یــادآور شــد و گفت :با
اینکــه وزیر دفــاع این کشــور اســامی در ایــن دیدار
برخورد تندی با این مقام صهیونیســت کرد اما این
دیــدار به نفع تــل آویو تمام شــد و صهیونیســتها
دنبــال بهرهبــرداری از هرگونــه رابطــه دیپلماتیــک
برای مشروعیتبخشی به خود هستند.
وی ،شکســتهای متعدد رژیم صهیونیســتی از
مبارزان فلسطینی در جنگهای اخیر را یادآور شد و
گفت :عادیسازی محور اصلی جنگ نرم آنها است
و آنهــا در این جنگ ،دنبال به دســت آوردن چیزی
هستند که در جنگ نظامی کسب نکردند.
قدومــی ،رژیم صهیونیســتی را به دزدی تشــبیه
کــرد کــه وارد خانــه کســی شــده و بعــد از درگیری با
صاحبخانــه ،حاضــر به بیــرون رفتن نیســت .وی
گفت :کســانی که دنبال عادیســازی روابــط با رژیم
اشغالگر قدس هســتند ،در واقع میخواهند به دزد
امتیاز دهند و وی را با صاحبخانه شریک کنند.

