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اخبار كشور

به نام نامی زهرا
انقالب چهل ساله شد
(س)

یادداشت روز

دستاوردهای انقالب
از ابراهیم تا ادواردو

یکی از موضوعاتی که این روزها در چهلمین ســالگرد پیروزی
انقالب اسالمی مطرح و مورد توجه محافل مختلف است ،پرسش از
دســتاوردهای انقالب اسالمی است .آمارها و ارقام زیادی در مورد
موضوعات مختلف بیان میشود و دستاوردها و پیشرفتهای کشور
طی چهار دهه گذشته ارائه و به بوته سنجش گذاشته میشود .در
حالی که نیروهای انقالبی در میادین مختلف و متنوع به مرور و ارائه
دستاوردهای انقالب میپردازند ،دشمن نیز بیکار ننشسته و بطور
جدی وارد میدان شده است تا به زعم خود به موفقیت و کارآمدی
انقالب خدشه وارد کرده و آن را ناکام جلوه دهد.
یکی از ترفندهای دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی در این
زمینه ،دست گذاشتن بر نقاط آرمانی و برجسته کردن فاصله کشور
تا این نقاط و ادعای ناکامی براســاس این فاصله است .فرض کنید
کشور تا قله موضوع و مسئلهای  20فرسنگ فاصله دارد .دشمن این
 20فرسنگ فاصله را در بوق و کرنا کرده و آن را نشانه ناکامی معرفی
میکند .حال آنکه در این چهار دهه کشور دهها فرسنگ پیشرفت و
حرکت رو به جلو داشته است و دشمن تعمدا ً این حرکت را نادیده
میگیرد و نمیگوید که نقطه شروع چه بوده و چه مسیری طی شده
است .در بسیاری از قضایا و موضوعات ،نقطه شروع انقالب اسالمی
از صفر و حتی زیر صفر بوده اســت و در مسائلی نیز –به خصوص
مسائل اجتماعی و فرهنگی -وضع از این نیز بدتر بوده و اساس ًا مسیر
حرکت در دوران طاغوت روبه انحطاط و پسرفت بوده که با پیروزی
انقالب ،این مسیر اصالح شده و در ریل تعالی قرار گرفته است.
اگــر چه آمار و ارقام و مقایســه آنها میان ایــن چهار دهه و
دوران پهلوی ،برای دفاع از انقالب و جمهوری اســامی ضروری
و بازتابدهنده پیشرفتها و دستاوردهاست اما محدود ماندن به
این کارنامه مادی و عددی ،خود نوعی ظلم در حق انقالب اسالمی
است .دستاوردهای غیرمادی و معنوی انقالب اسالمی اهمیتی فراتر
از اعداد و ارقام دارند و اثر آنها ،فراتر از چارچوبها و خطکشهای
دستگاه محاســباتی غرب اســت .آنان فقط میتوانند آثار این
دســتاوردهای معنوی را ببینند و از ترس و عصبانیت ،واکنشهای
عصبی از خود نشان دهند که یکی از آخرین نمونههای آن ،بیانیه
اخیر اتحادیه اروپا موســوم به «جمعبندی» اســت .اصلیترین و
کلیدیترین دستاورد انقالب اسالمی در این حوزهها انسانسازی
است؛ تربیت انسانی فراتر از معیارهای جهان مادی که در آن اصالت
با منفعت است و هدف غایی لذت.
شهدا بزرگترین دستاوردهای انقالب اسالمی هستند که شرح
حال هر کدام از این گلهای باغ انقالب ،روح را مصفا و دل را معطر
میکند .یکی از این گلهای زیبا ،شهید احمدعلی نیری است که در
نوجوانی و عنفوان جوانی به چنان درجهای از خلوص و معنویت رسید
که درهای عالم ملکوت به رویش باز شــد و صدای تسبیح سنگ و
کوه و درختان را میشــنید و وقتی در سن  19سالگی در عملیات
والفجر 8به فوز شــهادت رسید ،اســتاد اخالقش مرحوم آیتاهلل
حق شــناس که خود مجذوب شاگرد شــده بود ،در تشییع او با
سوزدل گفت؛ «بروید در این تهران بگردید و ببینید کسی مانند این
احمد آقا پیدا میکنید!؟»
انقالب اســامی سال  57برای تغییر اسامی ارگانها و مدیران
آنها نبود که دســتهای بروند و دستهای دیگر جای آنها بنشینند.
انقالب بســتر و محمل تحول افکار و قلبها بود .شاهرخ سبیل که
در دوران طاغوت یکی از گندهالتهــای تهران بود و دهها نوچه
داشت و خلقی از دست او و شرارتهایش در امان بودند ،چنان در
چشمه زالل امام و انقالب ،دل از تاریکی طاغوت شست که به حق
لقب «حر انقالب» گرفت و همانطور که خود خواسته بود از پیکرش
هیچ برجای نماند و مزار شهید ضرغام ،سینه سینه سوختگان راه
پاکبازی و جانبازی شد.
دســتاورد آن نیست که به امضای این و آن بند باشد .یک روز
فتح الفتوحش بخوانند و روز دیگر بگویند به اندازه جوهر خودکاری
هم ارزش ندارد .میخواهی بدانی دستاورد انقالب چیست؟ حکایت
شهید ابراهیم هادی را بخوان .او یکی از باقیات الصالحات این انقالب
است که دههها پس از شهادتش ،همچون گنجی خفته و پنهان کشف
و منشا تحول و برکات خالصانه و بیپایان میشود .اولیااهلل را بعثتی
دوباره اســت و ابراهیم یکی از آنهاست .ماموریت او برای حفظ و
حراست از انقالب ،در  22بهمن سال  61در کانالهای فکه به پایان
نرسید .او چند ســالی است که بازگشته است و به همت جمعی از
همرزمان و شیفتگانش که اغلب نیز او را ندیدهاند ،خود به قرارگاهی
فرهنگی برای دلهای بیقرار تبدیل شده است .ابراهیم و شاهرخ در
انتخابی خودخواسته گمنام شدند اما همین شهدای مفقوداالثر امروز
خالق بزرگترین آثار معنوی و تحوالت روحی در جامعه هســتند.
برای اهل دل در این معامله الهی ،نکتههای ظریف و لطیف بسیاری
نهفته اســت و چه بسیار گنجهای پنهانی که آرمیدهاند تا در زمان
موعود خود بازگردند و بار دیگر علم پاســداری از انقالب و جذب
دلهای سرگردان و مشتاق آرامش را بر دوش کشند .شهیداحمد
کاظمی یکی از آنهاست که تنها یکی از شیفتگان و شاگردان مکتبش
میشود محسن حججی؛ یک سر میدهد و میلیونها دل میبرد.
دفتر دســتاوردهای معنوی و انسانی انقالب را که میگشایی،
حیران و ســرگردان میشوی که از کدامینشان بگویی! پیالهای در
دست و دریایی پیش روست .عطر انقالب محدود به مرزها و خطهای
روی نقشه جغرافیا نمانده و دلهای بسیاری را در چهارگوشه جهان
جذب این رایحه الهی کرده اســت .ادواردو آنیلی پسر سرمایهدار
بزرگ و مشهور ایتالیا یک از شیفتگان و دستاوردهای این انقالب
است که پشت پا به تمام اغواگری پرزرق و برق اطرافش زد و دل به
دریای انقالب اسالمی سپرد و حتی جان خود را نیز در این حرکت
برخالف مسیر رودخانه ابتذال و غفلت داد.
در آفریقا ،ابراهیم زکزاکی که دانشجویی ساده و گمنام است با
دیدن یک عکس از امام خمینی مجذوب انقالب اسالمی میشود و
در این کارخانه انسانسازی به چنان درجهای میرسد که میلیونها
هموطنش را نیز با انقالب و امام آشنا کرده و جذب مغناطیس انقالب
د و ابراهیم چه نام بامســمایی! شش اسماعیل خود را تقدیم
میکن 
راه انبیا کرده است.
دستاوردهای اصلی و بیزوال انقالب این آدمها هستند .شاید
بتوان کارخانهها را تعطیل ،پل و جادهها را خراب ،صنعت هستهای
را به عقب راند ،موشــکی را در هوا منهدم کــرد اما با ذهنها و
قلبهایی که خود را به مدار انقالب سپردهاند ،چه باید کرد و اص ً
ال
چه میتوان کرد؟! آنچه روز به روز آمریکا را از این انقالب عصبانیتر
میکند ،همین دستاوردهاست .دستاوردهایی که صنعت هستهای
و اقتدار موشکی و نفوذ منطقهای و پیشرفت شگرف علمی و امثال
اینها ،اثر و نشانه آنهاســت .دشمن از این دستاوردها چنان دچار
جنون و خفت شده اســت که خوی حیوانی خود را بروز میدهد
و حتی به دانشــمندان نیز –همچون شهریاری و علی محمدی و
احمدی روشن -نیز رحم نکرده و پاسخ نبوغ و تالش مجاهدانه آنان
را با گلوله و بمب میدهد .اذهان مفلوک آنان قادر به فهم و تحلیل
چرایی و چگونگی این رویشها نیست و نمیتواند بفهمد که دستاورد
معنوی را نمیتوان با گلوله از میان برد.
نبرد امروز ما و آمریکا بر ســر نرمافزار انقالب اسالمی است.
محصول و خروجی این انقالب با نرمافزاری مبتنی بر اصول اسالم
ناب ،انسانهایی تاریخساز بودهاند .دشمن میخواهد این نرمافزار
را ویروســی و آلوده کند که اگر موفق شود خروجی آن در بهترین
حالت انسانهایی خنثی و به احتمال قویتر انسانهایی علیه این
کارخانه انسانسازی خواهد بود .این نبرد جدی است و همرزمان ما
در این جبهه ابراهیمها هستند .از حضرت امام که اولین و بزرگترین
بتشــکن این انقالب بود تا فرزندان فکری و معنوی او در سراسر
جهان .پس سالم بر ابراهیم!

محمد صرفی

سرویس سیاسی-
تقارن ایام شــهادت حضرت
فاطمه زهرا ســام اهلل علیها با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اســامی یادآور این حقیقت و
واقعیــت مهم تاریخ اســت که
نهضت ملت ایران بــه نام نامی
حضرت زهرا سالم اهلل علیها شکل
گرفت و به پیروزی رسید و امروز
نیز به برکت الطــاف ائمه اطهار
به ویژه ام االئمه به چهل سالگی
رسیده است و این پرچم که به نام
آن حضرت و حضرات معصومین
علیهمالســام برافراشته شده
است به امید باریتعالی به دستان
مبارک حضــرت ولی عصر (عج)
خواهد رسید.
امام خمینی(ره) در سخنرانیهای
متعدد خود به فضایل حضرت فاطمه
زهرا ســام اهلل علیهااشــاره کردهاند،
از جمله حضــرت روح اهلل در یکی از
بیانات خود در این رابطه میفرمایند:
«تمام ابعادی که برای زن متصور است
و برای یک انســان متصور اســت ،در
فاطمه زهـــرا (س) جلوه کرده و بوده
اســت .یک زن معمولی نبوده است.
یــک زن روحانی ،یــک زن ملکوتی،
یک انـسان به تمام معنا انسان ،تمام
نسخه انسانیت ،تمام حقیقـــت زن،
تمـام حقیقـت انـسان ،او زن معمـولی
نیســت .او موجود ملکوتی اســت که
در عالم به صورت انســان ظاهر شده
است .بلکـه موجـود الهـی جبروتی در
صورت یک زن ظاهر شد است ...زنی
که تمام خاصههای انبیاء در اوست ،اگر
مرد بود ،نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود،
به جای رسول ااهلل بود( ».صحیفه امام،
ج  ،7ص »337
امام خمینی(ره)  11اسفند1364
نیز در دیدار گروهــی از بانوان ضمن
شــرح فضایل حضرت زهرا سالم اهلل
علیها میگویند :فاطمه ـ ســام اهلل
علیهاـبعــد از پــدرش  75روز زنده
بودنــد در این دنیا ،بودنــد و حزن و

شدت بر ایشان غلبه داشت وجبرئیل
امین میآمد خدمت ایشان و به ایشان
تعزیت عرض میکرد و مسائلی از آینده
نقل میکرد .ظاهر روایت این است که
ی بوده اســت؛
در این  75روز مراوده ا 
یعنی،رفــت و آمد جبرئیل زیاد بوده
است و گمان ندارم که غیراز طبقۀ اول
از انبیای عظا م دربارۀ کســی این طور
وارد شده باشــد که در ظرف  75روز
جبرئیل امین رفت و آمد داشت هاست
و مسائل را در آتیهای که واقع میشده
است ،مسائل را ذکر کرده است و آنچه
که ب هذریۀ او میرسیده است در آتیه،
ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها
را نوشته است،کاتب وحی بوده است
حضرت امیــر ،همان طوری که کاتب
وحی رسول خدا بوده است.
امــام امت در ادامــه تاکید کرده
بودند« :آنکه من دیده ام که جبرئیل
ن 75روز وارد
بطــور مکــرر در ایــ 
میشده و مســائل آتیهای که بر ذریۀ
او میگذشــته است ،آن مســائل را
میگفت هاست و حضرت امیر هم ثبت
میکرده است .و شاید یکی از مسائلی
که گفته است ،راج عبه مسائلی است
کــه در عهد ذریۀ بلند پایۀ او حضرت
ی
صاحب ـ سالم اهلل علیه ـ است ،برا 
او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو
آن مسائل باشد ،ما نمیدانیم ،ممکن
است».
آری! مشخص نیست و ما اطالعی
از آنچه جبرئیل امین به حضرت زهرا
ســام اهلل علیها گفته است نداریم و
تنها میدانیم درباره رخ دادهای آتیه
بشــر به فرزند واالمقام رسول گرامی
اسالم(ص) مســائلی ذکر شده است
و شاید انقالب اسالمی ملت مسلمان
ایران در قرن کنونی نیز جزو آن مسائل
باشد.
(س)
انقالبی که به برکت حضرت زهرا
چهل ساله شد
این انقالب اسالمی ملت ایران به
نام نامی حضرت زهرا سالم اهلل علیها و
ائمه اطهار شکل گرفت ،گسترش یافت

و به پیروزی رسید و امروز علیرغم همه
دشمنیها به چهل سالگی خود رسیده
است و تقارن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی با ایام شهادت حضرت
زهرا(س) به یادآورنــده این حقیقت
اســت که این انقالب هــر چه دارد از
مکتب اســام و برکت وجودی اولیا و
صلحا است.
انقــاب اســامی ملــت ایران
درس گرفته از مکتــب حضرت زهرا
ســام اهلل علیها اســت ،رهبر معظم
انقالب  26دی مــاه  1368در دیدار
با جمع کثیری از بانوان به ویژگیهای
حضرت صدیقه طاهره (س)اشــاره و
تاکید میکنند :شخصیت زهرای اطهر،
در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی،
شخصیت ممتاز و برجستهای است؛ به
طوری که هم ه زنان مبارز و انقالبی و
سیاســى عالم میتوانند از
برجسته و
ِ
زندگی کوتاه و پُرمغز او درس بگیرند.
زنی که در بیت انقالب متولّد شــد و
تمام دوران کودکی را در آغوش پدری
گذراند که در حال یک مبارزه عظیم
جهانى فراموش نشدنی بود .آن خانمی
ِ
کــه در دوران کودکی ،ســختیهای
مبارزه دوران مکه را چشید ،به شعب
ابیطالب برده شد ،گرسنگی و سختی
و رعب و انواع و اقسام شدتهای دوران
مبارزه مکه را لمــس نمود و بعد هم

که بــه مدینه هجرت کرد ،همســر
مردی شــد که تمام زندگیش جهاد
فیســبیل َّ
الل بود و در تمام قریب به
فاطمه زهرا

یازده سال زندگی مشترک
امیرالمؤمنین(علیهماالسالم) ،هیچ
و
ّ
سالی ،بلکه هیچ نیم سالی نگذشت که
این شوهر ،کمر به جهاد فیسبیل َّ
الل
نبســته و به میدان جنگ نرفته باشد
و ایــن زن بزرگ و فداکار ،همســرىِ
شایست ه یک مرد مجاهد و یک سرباز
و سردار دایمی میدان جنگ را نکرده
باشد.
معظمله در بخش دیگری از بیانات
این روز خود تصریح میکنند « :پس،
فاطمه زهرا(س) ،اگرچه کوتاه

زندگی

بود و حدود بیســت سال بیشتر طول
نکشید؛ اما این زندگی ،از جهت جهاد
و مبــارزه و تالش و کار انقالبی و صبر
انقالبی و درس و فراگیری و آموزش به
این و آن و سخنرانی و دفاع از نب ّوت و
امامت و نظام اسالمی ،دریای پهناوری
از تــاش و مبــارزه و کار و در نهایت
هم شهادت است .این ،زندگی جهادی
فاطمه زهراســت که بســیار عظیم و

فوقالعاده و حقیقتاً بینظیر اســت و
یقیناً در ذهن بشر  -چه امروز و چه در
نقطه درخشان و استثنایی
آینده  -یک 
است».
با توجــه به این بیانــات زندگی
سراسر تالش و مجاهده در راه اهداف
متعالی اسالم و دفاع از نبوت ،امامت و
نظام اسالمی درس بزرگ حضرت زهرا
سالم اهلل علیها به تمامی مسلمین در
کلیه قرون و اعصار بوده اســت و نظام
اسالمی نیز با تمسک به این درسها
به پیروزی و چهل سالگی رسیده است،
مردم مسلمان ایران همچون حضرت
زهرا ســام اهلل علیها زندگی سراسر
انقالبی و مجاهدهای را در جهت دفاع
از اسالم ،والیت و نظام اسالمی داشته
و این درس را از آن حضرت به خوبی
فرا گرفته و این راه را ادامه میدهد.
با والدت رسول گرامی اسالم بتها
شکسته شدند و با به دنیا آمدن هر یک
از ائمه اطهار شــیطان که برای فریب
بنی آدم کمر همت بسته بود ناامیدتر
از قبل شد ،انقالب اسالمی ملت ایران
در قرن بیســتم و تــداوم حرکت آن
در چهل ســال گذشته شیطان بزرگ
آمریکا که هر روز را به امید ســقوط و
براندازی نظام اسالمی به شب رسانده
و هر شب را صبح کرده است نیز ناامید
ساخت ،بیشک هر پیروزی که در این
چهل سال نصیب ملت ایران شده است
به برکت حرکت در مسیری بوده است
که ائمه اطهــار از جمله حضرت زهرا
سالم اهلل علیها ترسیم کردهاند و ملت
ایران به پیروی از آن حضرات مفتخر
است.

ایران به جمع  3تولیدکننده نانو فیلتر سوخت جت در دنیا پیوست

طرح صنعتی تولید نانو فیلتر
سوخت جت که برای نخستین بار
در کشــور طراحی و اجرا شده در
منطقه آزاد اروند افتتاح شد.
به گــزارش ایرنا ،محققان ایرانی با
تولیــد این نوع فیلتر ،ایران را به عنوان
سومین تولیدکننده نانو فیلتر سوخت
جت در دنیا معرفی کردند.

تکنولوژی تولید این نوع فیلتر پیش
از این در انحصار  2شرکت آمریکایی بود.
این فیلتر که اســتاندارد جهانی را
کســب کرده ایران را در ردیف سومین
کشــور تولیدکننده این محصول قرار
داده است.
با تولید این نوع نانو فیلتر که سوخت
جــت را از آب جدا میکند ســاالنه از

رأی الیوم :ایران در  40سالگی انقالب
قدرتی جهانی شده است
یــک روزنامه مصری تصریح کرد ایران  40ســال پس از انقالب اســامی ،از
کشــوری سرســپرده و فرمانبردار غرب ،به یک قدرت اثرگذار در منطقه و جهان
تبدیل شده است.
روزنامه فرا منطقهای رأیالیوم در گزارشــی به مناسبت چهل سالگی انقالب
اسالمی ایران نوشت :یازدهم فوریه  2019چهل سال از زمان پیروزی انقالب اسالمی
در ایران میگذرد؛ انقالبی که حادثهای تاریخی را رقم زد و نتایج و آثار آن از مرزهای
جغرافیایی ایران فراتر رفت.
انقالب اسالمی ،تغییر بزرگی را نه تنها در داخل ایران ،بلکه در دو صحنه منطقه
و بینالمللی بهوجود آورد.
انقالب اسالمی ،تغییرات ریشهای را در پایه و ساختار نظام ایران بهوجود آورد.
انقالب اســامی در ایران ،شوک بزرگی به بســیاری از قدرتهای منطقه و جهان
وارد آورد.
جنگ هشت ساله در ناکام گذاشتن انقالب ایران موفق نشد ،بنابراین کشورهای
غربــی به رهبری آمریکا به اتخاذ راهبرد جدیــدی علیه ایران روی آوردند :اعمال
تحریمهای شــدید اقتصادی علیه ایران ،مســئلهای که باعث شد ایران نیز به نوبه
خــود تاکتیکهایش را تغییر دهد به گونهای که تصمیم گرفت به خودش متکی
شود و منابع طبیعی و انسانی خود را برای به دست آوردن خودکفایی و پاسخگویی
به نیازهای مردمش رشد و توسعه دهد.
راهبرد ایران در مقابله با تحریمهای اقتصادی ،به راهبردی بلندپروازانهتر منجر
شد به گونهای که با هدف تولید محصوالت صنعتی با فناوری پیشرفته ،بخش اعظم
توانمندیهای خود را به بخش صنعت اختصاص داد بهویژه پس از آنکه تحریمهای
اقتصادی باعث جلوگیری از ورود فناوریهای غربی به کشــور شد .توسعه فناوری
در ایران بخشهای گستردهای را شامل شد.
مسئلهای که باعث شد به بلند پروازیهایش در زمینه ماهواره و فضا نیز چشم
بدوزد همانطور که بخشهای تولیدات مهندسی و سختافزار و نرمافزار را نیز ارتقا داد.
ایســتادگی و مقاومت ایران که انقالب اســامی آن را بهوجــود آورد ،باعث
شکلگیری سیاست خارجی برای ایران در دو سطح منطقهای و بینالمللی شد و
باعث گردید حضوری گســترده در منطقه داشته باشد و به عنوان طرف اصلی در
گفتگوها با طرفهای منطقهای و قدرتهای بینالمللی در بسیاری از مسائل و پروندهها
از جمله ،اوضاع عراق پس از اشغالگری آمریکا ،بحران سوریه ،پرونده یمن و نزاع
عربی اسرائیلی ،چه از طریق حزباهلل و چه از طریق کمک به جنبشهای مقاومت
فلســطینی در سرزمینهای اشــغالی بهویژه دو جنبش حماس و جهاد اسالمی،
حضور داشــته باشد .ایران توانست با آن گروهها در کنار سوریه آنچه را که «محور
مقاومت» خوانده میشــود ،تشکیل دهد؛ محوری که به لطف ایستادگی و تبدیل
شدن به خنجری در پشت رژیم اشغالگر اسرائیلی ،حضور خود را در میدان منطقه
تقویت کرد ،بنابراین مقاومت مسلحانه به برگهای تبدیل شد که همه روی توانایی
و جایگاه آن در هر حل و فصلی حساب باز میکنند.
ایران پس از انقالب توانست سیاست خارجی مستقلی را بدون هرگونه فشارهایی
در پیش گیرد ،در حالی که پیش از انقالب تنها مهرهای بود که کشورهای غربی و
آمریکا آن را حرکت میدادند.
اینستکس بازی جدید
«برد  -باخت» اروپا با دولت روحانی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است «اینستکس» بازی جدید برد -باخت اروپا
با دولت روحانی است.
روزنامه قدس به قلم میثم مهرپور نوشت :سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلیس
از آغاز به کار مکانیسم مالی جدیدی با ایران موسوم به اینستکس ) (INSTEXبا
هدف پشتیبانی از تجارت مشروع با ایران خبر دادند.
در بخشی از بیانیه مشترک این سه کشور آمده است :این کانال مالی قصد دارد
از تجارت مشــروع اروپا با ایران حمایت کرده و تمرکز آن نیز بر بخشهایی مانند
اقالم دارویی ،تجهیزات پزشکی ،غذا و کشاورزی خواهد بود.
کانال مالی جدید کارایی الزم را نخواهد داشت ،چرا که به وسیله تهدیدات طرف
آمریکایی شرکتهایی که به لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکا هستند ،نمیتوانند در
مبادالت اقتصادی با ایران حضور یابند .از طرفی کشورهای اروپایی نیز هیچ الزامی
به فعالیتهای اقتصادی شرکتهای خود با ایران قائل نیستند.
یکی از نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد آغاز مذاکرات جدیدی با موضوع
نحوه کارکرد این کانال مالی و ارائه امتیازاتی بدون دریافت امتیازات قبلی -توافق
برجام -از سوی طرف ایرانی است .چنانچه براساس شواهد موجود ایجاد این کانال
یک مبادله جدید است که هیچ ارتباطی به برجام نداشته و اروپا در قبال ارائه این
امتیاز جدید ،خواستار امتیازات جدیدی از طرف ایرانی است.
در واقــع معامله کاال به کاالی اولیه بدون دریافت کاال از ســوی طرف ایرانی
انجام شــده و حاال بعد از گذشت بیش از سه ســال از اجرای برجام ،طرف مقابل
بــدون ارائه کاالی قبلی خود قصد دارد معاملــه کاال به کاالی دیگری را با همان

خروج چهار میلیون دالر ارز از کشــور
جلوگیری میشود.
همچنین به مناســبت چهلمین
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی طرح
گردشگری ساحل سازی اروند کبیر در
منطقه آزاد اروند به بهرهبرداری رسید.
این پروژه عمرانی و گردشگری به
مســاحت هزار و  700متر با صرف 35

میلیارد ریال اعتبار در مدت زمان یک
سال اجرا شده است.
همچنین طرح گردشگری ساحل
سازی روســتای معاف خرمشهر که با
مشارکت ســازمان منطقه آزاد اروند و
بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان
با صرف  10میلیــارد ریال اعتبار اجرا
شده افتتاح شد.

خبر ویژه
کاالی قبلی آغاز کند.
نگرانی دیگر این است که این کانال تبدیل به تنها کانال مبادالتی ایران شده و
با توجه به شروطی که برای طرف ایرانی تعیین شد ،داراییهای ایران صرفاً صرف
خرید کاالهایی میشــود که از نظر اروپاییها تجارت مشــروع با ایران -غذا ،دارو،
تجهیزات پزشکی -به شمار میرود.
با این روش مدیریت تمام درآمدهای ارزی ایران صرف اموری خاص و آن هم
با مدیریت اتحادیه اروپا قرار گرفته یا حداقل این کانال از تمام معامالت و مبادالت
اقتصادی ایران مطلع خواهد شد و عم ًال امکان هرگونه اقدام طرف ایرانی برای دور
زدن تحریمها را مسدود میکند.
یکی از شــروط شــرطهای اتحادی ه اروپا برای راهاندازی و عملیاتی شدن این
کانال ،و به نوعی پیوستن ایران به معاهداتی چون  FATFاست تا از این طریق بر
مبادالت و تراکنشهای داخلی اقتصاد ایران نیز مســلط شوند .این موضوع از این
حیث خطرناک اســت که اروپاییها قصد دارند با ایجاد این تصور در جامعه ایرانی
که با آغاز به کار این کانال اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ میدهد ،افکار عمومی
و گاهاً مسئوالن ایرانی را برای پذیرش شروط آنها تحت فشار قرار دهند.

اروپا مشغول وقتکشی است
دیگر نباید به آنها اعتماد کرد
عضو اتاق بازرگانی میگوید آنچه اروپاییها به نام ساز و کار اینستکس رونمایی
کردهاند ،خالف تعهداتشان است.
یحیی آلاسحاق که زمانی از افراد خوشبین به توافق برجام به شمار میرفت،
به نامه نیوز گفت :براســاس برجام قرار بود همه تحریمها برداشــته و روابط پولی
بانکی حل و فصل شود اما ترامپ با خروج از برجام به عهد آمریکا وفا نکرد ،با این
اتفاق اروپاییها به رایزنی با ایران پرداختند و گفتند خأل آمریکا را جبران میکنند.
وی افزود :اروپاییها مدتهاســت که برای راهاندازی کانال ویژه مالی با ایران
مذاکره کردند و در نهایت وعده دادند که اسپیوی را راه میاندازند تا همه خسارات
وارده بر ایران ناشــی از خروج آمریکا از برجام رفع شــود اما امروز با یک پله تنزل،
مکانیزم دیگری را رونمایی کردند ،ضمن آنکه گفتند عملیاتی شــدن این مکانیزم
 2ماه زمان میبرد.
عضو اتاق ایران ،اقدام اروپا را وقتکشی خواند و یادآور شد :اگر هم این مکانیزم
مالی اجرایی شــود فقــط بین دولت ایران با دولتهای اروپایی اســت ،حال آنکه
شرکتهای خصوصی اروپایی مجریان اصلی هستند ،یعنی آنها باید هزینه -فایده
کنند ،ببینند توجیه اقتصادی دارد که با وجود خطر تحریم آمریکا ،وارد این مکانیزم
شــوند یا خیر .دولتهای اروپایی نیز تاکنون هیچ تضمینی برای جبران خسارت
شرکتهای خصوصی در نظر نگرفتند.
وی با بیان اینکه نباید دل به حرف و وعده اروپاییها بست ،ادامه داد :اروپاییها
مشغول وقتکشی هستند .ایران در چهل سال گذشته با تحریمها روبرو بوده است.
به ویژه در زمان جنگ راهکارهای عملیاتی ،حقوقی ،قانونی و تهاتری برای نقل و
انتقال پول و کاال وجود داشت .امروز در کنار گزینه همکاری با اروپاییها میتوان
از آن تجارب بهره گرفت.
آلاســحاق گفت :امیدواری بیش از حد به اروپاییها و بیاعتنایی به راههای
گذشــته ،اشتباهی بود که مرتکب شــدیم .البته هنوز هم دیر نشده و مسیرهای
گذشته قابل احیا است ،فقط باید مقداری واقعبین بود.
اینستکس امتیاز میخواهد اما
نه تعهد حقوقی است و نه ضدتحریم!
یک کارشــناس حقوق بینالمللی تصریح کرد سازوکار پیشنهادی اروپا هیچ
تضمینی ندارد.
یوسف موالیی در روزنامه آرمان درباره کانال موسوم به اینستکس نوشت :بسته
پیشنهادی یا مکانیزم مالی که به منظور نحوه تعامل مالی ایران و اتحادی ه اروپا در
چارچوب برجام و به نوعی با رعایت محدودیتهایی که آمریکا در چارچوب تحریمها
اعمال کرده ،برنامه پیچیدهای است.
در بعد حقوقی ،بحث این است که چارچوب حقوقیاش چگونه باید باشد که
بتواند ضمانتهای اجرایی موثری داشته باشد که در اینجا از جزئیات اطالع چندانی
در دســت نداریم .درواقع به آن صورت ضمانت اجرایی موثری ندارد که اگر زمانی
نخواهد اجرا شود ،ایران بتواند از باب مسئولیت ،اتحادیه اروپا را به پاسخگویی وادار
کند .در حقیقت به لحاظ حقوقی فعال بیشتر داوطلبانه به نظر میرسد تا اینکه یک
تعهد حقوقی در چارچوب حقوق بینالملل باشد و برای ایران این حق را ایجاد کند
کــه اگــر اتحادیه اروپا این برنامه را اجرایی نکند یا این کانال مالی را فعال نکند یا
زمانی بخواهد آن را کم تحرک یا دامنه عملش را محدود کند ،ایران حق اعتراض
داشته باشد یا حتی درخواست خسارت کند.

شماره بعدی روزنامه
روز سهشنبه  ۲۳بهمن منتشر میشود

بهجای گفت و شنود

زهرای مرضیه (س) و انقالب اسالمی

امسال ،سالروز شــهادت فاطمه زهرا سالماهلل علیها با چهلسالگی انقالب
اسالمی همزمان است .این ستون را به مناسبت این تقارن به سخنانی از حضرت
امام خمینی (ره) اختصاص میدهیم که در مناقب حضرت زهرا (س) اســت و
اینکه خداوند تبارک و تعالی آن حضرت را از مســائل این روزهای ما (انقالب
اسالمی) باخبر فرموده بود.

«من راجع به حضرت صدیقه -سالم اهلل علیها -خودم را قاصر میدانم که ذکری
بکنم ،فقط اکتفا میکنم به یک روایت که در کافی شریفه است و با سند معتبر نقل
شــده است و آن روایت این است که حضرت صادق -سالماهلل علیه -میفرماید:
فاطمه -سالماهلل علیها ـ بعد از پدرش  75روز زنده بودند در این دنیا ،بودند و حزن
و شــدت بر ایشان غلبه داشت و جبرئیل امین میآمد خدمت ایشان و به ایشان
تعزیت عرض میکرد و مسائلی از آینده نقل میکرد .ظاهر روایت این است که در
این  75روز مراودهای بوده است؛ یعنی ،رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان
ندارم که غیر از طبقه اول از انبیای عظا م درباره کسی این طور وارد شده باشد که
در ظرف  75روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیهای که
واقع میشده است ،مسائل را ذکر کرده است و آنچه که به ذریه او میرسیده است
در آتیه ،ذکر کرده است و حضرت امیر هم آنها را نوشته است .…،جبرئیل به طور
مکرر در این  75روز وارد میشده و مسائل آتیهای که بر ذریه او میگذشته است،
آن مسائل را میگفته است و حضرت امیر هم ثبت میکرده است .و شاید یکی از
مسائلی که گفته است ،راجع به مسائلی است که در عهد ذریه بلندپایه او حضرت
صاحب -ســاماهلل علیه -است ،برای او ذکر کرده است که مسائل ایران جزو آن
مسائل باشد ،ما نمیدانیم ،ممکن است».
ــــــــــــــــــــــــــــ
امام خمینی (ره)؛  11اسفند  ...1364صحیفه امام خمینی (ره) ،جلد  / ۲۰صفحات  ۴و ۵

سؤال رهبر انقالب از جوانان
درباره رمز ماندگاری انقالب

پا یــگا ه ا طال عر ســا نی
 KHAMENEI.IRضمن انتشــار
بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب
که ایشان جوانان را به تحلیل چرایی
بقاء انقالب اســامی در مقایسه با
نهضت مشروط ّیت توصیه کرده بودند،
فراخوانی را بر همین اساس صادر کرد.
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنهای
رهبر انقالب اســامی در دیدار نوزدهم
دی ماه سال  ۱۳۹۴با مردم قم به مقایس ه
انقالب اسالمی ایران با سایر انقالبهای
بزرگ دنیا و برخی حوادث و نهضتهای
پیشین کشــور خودمان پرداختند و در
تبیین این مسئله فرمودند« :چرا نهضت
حداقلّ ِی
مشــروطیت با آن درخواســت ّ
ّ
شــدن قدرت مطلقه نتوانست و
محدود
ِ
طاقت نیاورد بماند ا ّما انقالب اسالمی با این
حداکثری
حداکثری و مطالب ه ّ
درخواست ّ
که ریشهکنی سلطنت و رژیم پادشاهی
در کشور بود آمد ،مو ّفق شد و ماند؟ اینها
تحلیل الزم دارد .تحلیل را شما جوانها
بروید بکنید ،برای من روشن است؛ جوانها
بروند تحلیل کنند ،بنشینند ،فکر کنند و
ببینند که اینجا چه چیزی نقشآفرینی
کرد؟ کدام عنصر تأثیر گذاشــت که آن
نهضتهــا نتواند باقی بمانــد و نتواند به
نتایج نهایی خودش برسد ا ّما این انقالب

توانســت قدرتمندانه بایستد؟ علّت چه
بود؟ اینها را بنشینند جوانهای ما تحلیل
کنند .اگر ما بتوانیم تحلیل درستی از این
حوادث پیدا کنیم ،آنوقت دیگر این بذر
ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل
مردم میپاشند بکلّی خواهد پوسید و از
بین خواهد رفت؛ [اگر] بتوانیم درســت
بفهمیم ،راه آینده این کشور کام ًال روشن
خواهد شد1394/10/19 ».
بــر اســاس ایــن خواســته
رهبــر انقــاب پایــگاه اطالعرســانی
 KHAMENEI.IRبــه مناســبت
چهلمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند
انقالب اســامی ،در ذیل پرونده تحلیلی
«انقالبی که منحرف نشد» ،طی فراخوانی
از جوانان میخواهد به تحلیل چرایی این
مسئله بپردازند و متون تحلیلی خود را به
 KHAMENEI.IRارسال کنند.
جوانــان و متفکــران میتوانند در
پاسخ به این سؤال رهبر انقالب ،تحلیلها
و پاســخهای خــود را از طریق ارســال
فایــل  Wordبه نشــانی الکترونیکی
 info@khamenei.irو یا بخش نظرات
همین مطلب ارسال کنند.
گزیده و نتایج ایــن فراخوان بعد از
جمعآوری و دستهبندی مطالب ارسالی
متعاقبا منتشر خواهد شد ،انشاءاهلل.

پس به لحاظ حقوقی چندان چارچوب محکمی ندارد .یا حداقل مسائلی که تا
اینجا مطرح شده این را نشان نمیدهد ،مضاف بر اینکه یک مقدار هم فعال مقید
به این اســت که ایران کنوانسیونها یا مکانیزمهای مربوط به مقابله با پولشویی و
تامین مالی تروریسم در چارچوب سیافتی ،پالرمو و افایتیاف را به مرحله اجرا
بگذارد که تا حدودی موضوع را مشروط و ایران را با چالش روبهرو میکند .در حوزه
اقتصادی هم دامنه عملی محدودی دارد و اینطور نیست که همه مبادالت و مراودات
مالی ایران و اتحادیه اروپا را دربر بگیرد .فعال به یک حوزه محدود تجاری که شامل
دارو و مواد غذایی است ،منتهی میشود .درواقع نمیدانیم در رابطه با نفت چگونه
میخواهد عمل کند و شرکتهای اروپایی یا فعاالن اقتصادی که میخواهند وارد
بازار نفت ایران به منظور خرید یا فروش تکنولوژی و ارسال خدمات مربوط به صنعت
نفت شوند ،چگونه در این مکانیزم مالی باید عمل کنند.
در مورد بیمه ،کشــتیرانی و مســائل مختلفی که جنبههای گسترده تجارت
بینالملل را دربر میگیرد هم وضع به همین صورت اســت .پس در بعد اقتصادی
هم از جزئیات اطالع چندانی نداریم و احتماال در آینده ابعاد آن روشن خواهد شد.
در بخش فنی هم نمیدانیم چنین مکانیزمی که برای اولین بار تجربه میشود در
عمــل و در مرحله اجرا چقدر توان این را دارد که با توجه به مشــکالت احتمالی
آینده مخصوصا فشارهایی که آمریکا برای اینکه تحریمهایش نتیجه بخش باشد،
به لحاظ فنی از توانمندی برخوردار است؟ به لحاظ مالی آیا از قوانین و کارآمدی
الزم برخوردار است که نیازهای مالی ایران را در رابطه با بازار مالی جهانی حداقل
در آنچه مربوط به معامالتش با اتحادیه اروپاست را تامین کند؟

اگر نظارت استصوابی را
قبول داشتید ،باید شک میکردیم
روحانی حامی فتنهگران میگوید نظارت استصوابی را قبول ندارد.
یوسف صانعی درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان به سایت جماران گفته
است :این نظارت استصوابی که االن هست را من قبول ندارم .یعنی کار متعلق به
وزارت کشــور اســت و با این کار خرابش کردند .وکیل جرأت نمیکند در مجلس
حرف بزند و از فردای خود میترســد .نظارت اســتصوابی اصال با شورای نگهبان
همخوانی ندارد.
وقتی ما شــورای نگهبان بودیم یک نفر دفتــردار و یک نفر هم آبدارچی کل
تشکیالت را اداره میکرد بود .سال گذشته شورای نگهبان چندین میلیارد تومان
بودجه داشت و میگفت کم است؛ اعتراض کردند و زیاد شد.
به این دلیل کم اســت که در هر جایی میخواهند چند نفر را استخدام کنند
که مثال بگویند این آقا نماز میخواند یا نمیخواند؟ نمازجمعه میرود یا نمیرود؟
یک مملکت دو وزارت کشور میخواهد؟!
وی همچنین ضمن مغالطه و چسباندن ترورهای اول انقالب با حصردو تن از
سران فتنه گفت :اولین عامل مشکالت انقالب ترور ،شهادت و یا فوت کسانی بود
که از نظر فکری و تعلیم فلسفه و فقه با امام بودند که اکثر آنها فوت کردهاند و یا
شهید شدهاند .زندگی شهید مطهری که حاصل عمر امام بود ،یا مرحوم شیخفضلاهلل
محالتی ،آقای رجایی ،شهید بهشتی و دیگران را با ترور خاتمه دادند؛ عده دیگری
هم از دنیا رفتهاند و کمتر کسی که امام را خوب درک کرده باشد مانده است .ترور
و حصر کردن از اشتباهاتی است که تحقق پیدا کرده است.
صانعــی افزود :من هم امام را درک نکردم ،اما این مقدار درک کردهام که امام
برای امروز هنوز زود بود .امام باید  100ســال دیگر به دنیا میآمد که رشد فکری
بشریت باال رفته بود و پذیرش در جامعه برای امام بود.
درباره این اظهارات گفتنی است؛ نظارت استصوابی (موثر) مطالبه قانون اساسی
است وگرنه ،نظارتی که تشریفاتی باشد ،اصال نظارت نیست اما باید دید آقای صانعی
اصال قائل به حداقلهای احراز صالحیت هست یا نه ،و اصال صالحیت و نااهلی را در
چه میداند .خود وی در آشوب نیابتی آمریکا و اسرائیل و انگلیس و ضدانقالب در
سال  ،88از فتنهگران حمایت کرد و به همین دلیل ،آشوبگرانی که زمانی ،تقلید از
مرجعیت را کار میمون خوانده بودند ،او را «روحانی واقعی» خواندند!
در همین فتنه ،آشوبگران رسما حذف اسالم از جمهوری اسالمی را خواستار
شدند و به حضرت امام(ره) و والیتفقیه جسارت کردند و به هتاکی علیه ساحت
امام حسین(ع) پرداختند اما در تمام این جنایتها ،شیخیوسف صانعی حامی فتنه
و سران آن بود و در واقع از خود خلع صالحیت کرد .طبیعی است که وقتی کسی
غیرتش برای امام و والیتفقیه و جمهوری اسالمی و حضرت سیدالشهدا(ع) نجنبد،
با نظارت استصوابی شــورای نگهبان هم مسئله داشته باشد و اگر مسئله نداشته
باشد ،باید شک کرد.
آقای صانعی درست میگوید که امام(ره) را درک نکرده که اگر درک کرده بود،
از فتنه و آشــوبی که سلطنتطلبان و سازمان منافقین و نتانیاهو و اوباما حمایت
میکردند ،جانبداری نمیکرد؛ اما او حق ندارد امامنشناســی خود را به ملت ایران
نسبت دهد که در حماسه 9دی ،بصیرت خود را نشان دادند.
اما درباره مقایسه ترورهای اول انقالب با حصر سران فتنه ،باید یک سؤال ساده
و روشن از آقای صانعی پرسید :به نظر شما چرا سازمان تروریستی منافقین که آن
ترورها را اول انقالب مرتکب میشد ،مثل خود شما از فتنه  88حمایت کرد و وسط
میدان نقشآفرین بود؟! آنها عوض شده بودند یا شما؟!

کیهان و خوانندگان

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* امت حزبا ...و مردم مومن برای استمرار خط والیت و امامت و حفاظت
از خــون مقدس بیش از  200هزار شــهید و صدها هــزار جانباز و آزاده و
ایثارگر ،برای کوری چشــم نفاق داخلی و خارجی به ویژه شیطان بزرگ و
دول خبیث اروپایی و رژیم جعلی و کودککش و آلیهود ســعودی و ...در
راهپیمایی یوما 22 ...بهمن با حضور پرشــور خود نقشههای شوم دشمنان
را نقش بر آب خواهد کرد.
طاهری
* به نمایندگی از مردم آزاده و پاکاندیش و مدافع حق و عدالت میگویم،
اگــر مــردم در راهپیمایی یوما 22 ...بهمن شــرکت میکننــد فقط برای
اســام ،والیت و خون مطهر شهداست .این را خوب است دولت ،مسئولین،
جناحهای سیاســی سلبریتیهای منافق و سوءاستفادهکنندگان و  ...به نام
خود ثبت نکنند.
0935---1758
* غربیها باید هم از ایران نگران باشــند چرا که ایران موفق شد داعشیها
را که برای نابودی کشــورهای مقاومت بوجود آورده بودند زمینگیر کند و
بــه حکومتهای متعدد و پراکنده گروههای مختلف تروریســت در عراق و
سوریه پایان بدهد.
0902---3107
* اگر معنای ثروتمند بودن زیر پا انداختن ماشین بنز و پژو و معنای فقر،
داشتن پراید باشد با این معیار خیلیها فقیر محسوب خواهند شد .واقعیت
این است که سطح عمومی زندگی مردم نسبت به گذشته و قبل از انقالب
به مراتب بهتر شــده و بیانصافی اســت که عدهای دانســته یا ندانسته در
مقایسههایشان با گذشته سیاهنمایی میکنند.
0914---8902
* چهل ســال از انقالب اســامی سال  57میگذرد و خبر خوش آن زمان
خواهد بود رویشهای انقالب در دهه چهارم انقالب ســکان اداره کشور را
دردست بگیرند .این اتفاق امید و انگیزه ویژهای به مردم خواهد داد.
031---0883
* قلدری و زورگوییهای جدید اروپا نتیجه انفعال دستگاه وزارت خارجه و
تیم مذاکرهکننده هستهای کشور میباشد .این وضعیت واقعا آزاردهنده است
باید حرکتی کرد و در  40سالگی انقالب جلوی زیادهگویی غربیها را گرفت.
0912---4717
* آقای ظریف! ذات شــیطان و اذناب آن خیانت اســت ،آیا برخورد اروپا با
ونزوئال را نمیبینید؟! با کمال بیشرمی ،رئیسجمهور قانونی منتخب مردم
را نادیده میگیرند و یک کودتاچی را به عنوان رئیسجمهور اعالم میکنند.
چــه انتظاری از آنها دارید؟! آیا بر عهد و پیمان خود پایدارند؟! متاســفانه
با برخوردهای منفعالنه شــما هر روز طلبکارانه به ما دستور میدهند .این
سیاست نادرست را پایان دهید.
دوالبی
* هر بار که دولت اصرار به تصویب لوایح چهارگانه  FATFو ...دارد شاهد
کمیاب یا گران شدن اقالم پرمصرف معیشتی در جامعه میشویم! منصفانه
نیست که مردم زیر فشار گرانی و تورم له شوند تا غربگرایان داخلی بتوانند
خواستههایشان را به آنان تحمیل کنند.
021---6929
* نمایندگان مگر در خواب تشریف دارند؟ حقارت از این بیشتر که ما نفت
بفروشــیم ،کشــور خریدار پول آن را تحویل اروپاییها دهد آنها اگر صالح
دانستند و به جای پول نفت ،کاالی بنجل (آن هم فقط غذا و دارو) خود را
به ما قالب کنند؟! با عزت کشور این قدر بازی نکنید!
پرتو
* اگر لوایح چهارگانه  FATFو ساز و کار جدید اروپا تحت عنوان اینستکس
قابل دفاع هستند یکی از دولتیها بپذیرد که با یک نفر از منتقدین در یک
مناظره تلویزیونی شــرکت کند نه اینکه پشــت تلویزیون بیایند و یکطرفه
حرفهای خود را بدون اینکه جواب بگیرند بزنند و بروند.
0912---7345
* اگــر منتقدین برجــام نبودند آمریکاییها با انفعال و وادادگی کاســبان
برجام قدرت دفاعی کشــور را نابود کرده و بعد از آن حمله نظامی به ایران
را شروع میکردند.
0912---2770
* اروپاییها بدون انجام تعهدات خود در برجام و بدون جبران خسارتهای
خــروج آمریکا از برجام به لطایفالحیــل بیراهه نفت در برابر غذا را جلوی
پای ایران گذاشــتهاند که واقعاً تحقیرآمیز اســت .همه باید دست به دست
هم بدهیم و از چاله به چاه نیفتیم.
0916---6043
* حامیــان اینســتکس آیا فهم این موضوع را دارنــد که چگونه غرور ملی
یک کشــور مســتقل اجازه میدهد بیگانگان اروپایی برای غذا و دارویشان
تصمیم بگیرند؟!
0919---3767
* دولتی که نمیتواند در بازار پوشــک نوزاد ،رب گوجه یا گوشــت قرمز و
مرغ نظارت و کنترل قیمت داشــته باشــد چگونه میتوان انتظار داشت در
مسائل مهم اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشد.
0902---4610
* اکثر آنانی که از مترو استفاده میکنند از اقشار کمدرآمد جامعه هستند،
به جای اینکه شورای شهر و شهرداری برای رفاه حال این قشر شرایطی را
فراهم آورد تا متحمل هزینه اضافی نشوند متأسفانه قصد گران کردن بلیط
قطار شهری را دارند!
021---3152
* سال گذشته کلی برای دریافت وام دو میلیونی بازنشستگان تأمین اجتماعی
هزینه کردیم آخراالمر هم موفق نشدیم ...از مسئوالن امر درخواست میشود
اگر دامی هم برای امثال ما در نظر میگیرند برای دریافت آن تســهیالتی
هم در نظر بگیرند که به راحتی قابل دریافت باشــد نه اینکه بازنشستههای
 70-80ساله را دهها بار برای چک ،ضمانت و مدارک و ...پاسکاری کنند!
0911---8834
* اینســتکس به معنای خروج رســمی تروییکای اروپایی از برجام اســت.
گستاخیهای برجام وقتی نمود بیشتری پیدا میکند که برای اجرای همین
طرح پوچ ،وقیحانه خواهان اجرای  FATFاز ســوی دولت ایران شــدهاند!
شایســته است دستگاه دیپلماسی به این اروپاییهای بدعهد و پیمانشکن
و از طرفی گستاخ و وقیح پاسخ عبرتآموز دهد که هرگز فراموش نکنند.
نوربخش -مشهد مقدس
* چطور آقای ظریف با اشاره به خروج آمریکا از معاهده موشکی بالستیک با
روسیه ،میگوید حیف از جوهر خودکار که برای امضای توافق با آمریکا مصرف
شــود ،اما در عین حال اصرار دارد در عمل میخواهد زیر آنچه که شیطان
بزرگ و استکبار میخواهد (مثل  ،CFT ،FATFپالرمو و )...را امضا کند؟!
این است یکی به میخ یکی به نعل زدن تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟
0912---4712

اقامه نماز جمعه تهران
به امامت آیتاهلل خاتمی

نماز جمعه این هفته تهران به
امامت آیتاهلل سید احمد خاتمی
در مصالی امام خمینی(ره) اقامه
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز
جمعه تهران ،مراســم نماز جمعه این
هفته از ســاعت  10:50آغاز میشــود

و آیتاهلل ســید احمد خاتمی به ایراد
خطبههــا خواهند پرداخــت .پیش از
خطبهها ،مهدی ســماواتی ،مداح اهل
بیت ،به مناسبت شهادت حضرت فاطمه
زهرا(ســام اهلل علیها) مدیحه سرایی
خواهد داشت .دربهای مصال از ساعت
 10باز میشود.

