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* در سالگرد شهادت سردار دلها مسئولی می گوید دولت جدید شیطان 
بزرگ از کارهای گذشــته دست بکشد ما او را می پذیریم در حالی که 
رهبر فرزانه و حکیم انقالب می فرماید، دشــمن از فتنه و دشمنی اش 
دست نمی کشد! چگونه می توان به این آقای مسئول فهماند که شیطان 

دست از شیطنت برنمی دارد؟!
صهبا و قاری

* برای ما ایرانیان نه ترامپ و نه بایدن هیچکدام اهمیتی ندارند. همه 
ایــن جنایتکاران دنبال نابودی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

هستند ولی ان شاءاهلل خودشان نابود خواهند شد.
0990---9738

* غربگرایان می خواهند با پیوســتن بــه FATF بطور کلی مبادالت 
تجــاری را مختل و نظام را به تســلیم در برابر غــرب وادارند چرا که 

قبله گاهشان غرب است و تا به هدفشان نرسند آرام نمی گیرند.
0914---4518
* سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی فرمانده جبهه نظامی بر علیه 
اســتکبار جهانی و مرحوم عالمه مصباح یــزدی فرمانده جبهه جنگ 
نرم بر علیه دشــمنان بودند. هر دو فرمانده واقعاً به وظیفه خود یعنی 

ایستادگی در مقابل غرب وحشی عمل کرده و درخشیدند.
0917---4190
* آیا دولتمردان ما هنوز باورشــان نشده که کشورهای اروپایی بدون 
اجــازه آمریــکا کاری نمی کننــد؟ چگونه و با چه منطقی چشــم به 
همکاری این کشــورها دوخته اند؟ به چه زبانــی باید گفت آزموده را 

آزمودن خطاست.
0935---6712
* گفت وگوی کیهان با سردار نوعی اقدم در مورد سردار شهید سلیمانی 
واقعاً لذت بخش و خواندنی بود. این خاطرات از سردار دل ها را از زبان 

همرزمان شهید باید شنید و در زندگی از آن ها بهره برد.
0911---0049
* ســردار سلیمانی و شــهدای مدافع حرم حق بزرگی بر گردن همه 
مــا دارند. اگر ســلیمانی ها نبودند و جلوی تروریســت های داعش را 
نمی گرفتند در چه وضعیت هولناکی قرار می گرفتیم. صدا و ســیما با 
به نمایش گذاشتن جانفشانی های این عزیزان نباید بگذارد جنایت های 

داعش در منطقه فراموش شود.
0912---5364
* در اسطوره بودن حاج قاسم شکی نیست ولی نباید فراموش کنیم که 

او تربیت شده مکتب امام خمینی)ره( و امام خامنه ای بود.
0912---3306
* مردم و نمایندگان لبنان اعم از مسلمان و مسیحی با تندیس سردار 
دلها در کشورشان با افتخار عکس سلفی می گیرند ولی در مجلس دهم 

عده ای واداده و مرعوب غرب، با موگرینی سلفی گرفتند.
0913---6963

* روشــنگری مدیر مســئول کیهان کمافی الســابق در یادداشت روز 
سه شــنبه 99/10/16 موج می زند. دشمن ما را به تحریم بنزین تهدید 
کــرد در کمتر از 6 ماه با مدیران جهادی خودکفا شــدیم ولی با روی 
کار آمــدن دولت زبان دنیابلد به بهانه دروغ آلوده بودن بنزین داخلی! 
اقدام به واردات کردند تا نفوذی ها به نوایی برســند! تفاوت ره از کجا 

تا به کجاست!
0914---8902
* آمریکا فریب اسرائیل و آل سعود را خورد و با ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس گور خود را کند. با این دست و پا زدن ها 

هم نجات پیدا نمی کند.
0912---8712
* آقای رئیس جمهــور به دلیل نوع زندگی که اختیار کرده گویا اصال 
متوجه نیســت که با ســوء تدبیر خود و همکارانش زندگی مردم را به 
زیر فقر کشیده و همه را گرفتار کرده است. از قدیم هم گفته اند شکم 

سیر از گرسنه خبر ندارد.
0915---8334

* هراس از دو تصمیم راهبردی و برگشــت ناپذیر کشــورمان از نگاه 
آقــای محمد ایمانی بســیار خواندنی و پر از حرف هــای گفتنی بود. 

سپاس از نگارنده.
0919---7250
* مسئولین وزارت نیرو از یک طرف اعالم می کنند گاز و برق مازاد ما 
به کشورهای همسایه صادر می شود ولی با کوچک ترین سرما و گرمایی 
اعالم می کنند، افت فشار گاز و برق داریم و اگر مصرف مشترکان کاهش 
نیابد با قطعی آنها مواجه می شــویم؟! این معما را حل کنید! چرا برای 

هسته ای کردن تولید برق این قدر کوتاهی کردند؟
0919---4590
* وقتی خودمان توانسته ایم واکسن ویروس کرونا را بسازیم چرا دولتی ها 
این دستاورد مهم را نادیده گرفته و اصرار به خرید واکسن خارجی دارند.
0918---3042
* خطاب به دولتمردان بنویسید حال که با تالش شبانه روزی متخصصان 
کشورمان واکسن ایرانی تولید و در حال آزمون انسانی است چه نیازی 
به خرید واکسن مشکوک خارجی وجود دارد، چرا می خواهند سرمایه 

کشور را به جیب دشمنان بریزند.
0919---8313
* دلیل اصلی دشــمنی دشــمنان داخلی و خارجی با روزنامه کیهان 
رویکرد افشــاگرانه این روزنامه از توطئه هــای آنان علیه نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است.
0902---3107

* قیمت هر شانه تخم مرغ از 7 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش 
پیدا کرده اســت. وقتی رئیس جمهــور از کنترل قیمت تخم مرغ عاجز 
اســت چگونه و با چه رویی مســئولیت اجرایی کشور را قبول کرده و 

حاضر به عذرخواهی و پوزش از مردم نیز نیست؟
علیمردانی

* حق این اســت که به اعضای شورای حل اختالف که سال ها در این 
جایگاه داوری کار کرده و زحمت کشــیده اند و دارای مدرک لیسانس 

یا فوق لیسانس هستند پروانه وکالت داده شود.
0911---8495
* مسئول ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرده که هر ســه ماه یک بار قیمت خودرو باید اعالم شود؟! در کجای 
دنیا این چنین است؟ این ســازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست 

بلکه فقط حمایت از تولیدکنندگان است.
محمدی

* آقای رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرمودند در 
صورت رئیس جمهور شــدن در هر استان یک بازرس خواهند گذاشت 
که مســتقیم با مردم در ارتباط باشد. تقاضا داریم حاال که در جایگاه 
ریاست قوه قضائیه قرار گرفته اند این کار را برای شنیدن شکوائیه های 

مردم و رسیدگی به مشکالت آنان انجام بدهند.
0918---9401
* از مســئولین امر درخواست می شود اسناد دستنویس را که صحت 
آنها قطعی نیست از درجه اعتبار ساقط نمایند تا افراد سودجو نتوانند 

به مقاصد شوم خود برسند و امالک مردم را تصاحب کنند.
0992---6329
* چند ســال اســت کمک هزینه ازدواج فرزندان فرهنگیان آموزش 
و پرورش پرداخت نمی شــود. در گذشــته هم این مبلغ زمانی دست 
کارکنــان را می گرفت که ارزش ریالــی آن کاهش یافته بود و دردی 

را درمان نمی کرد.
0901---1933
* باید در جامعه بین کســانی که خدمت ســربازی رفته اند و آنهایی 
که نرفته اند فرق باشــد. نباید اجازه داد جوانان برای خدمت سربازی 

بی انگیزه بشوند.
0916---0685

راغفر: به جای خوش بینی به آمریکا
دولت، ساختار بودجه را اصالح کند

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، خوش بینی بالوجه به آمریکایی ها در تدوین 
الیحه بودجه را مورد انتقاد قرار داد.

حســین راغفر استاد دانشگاه الزهرا)س( درباره پیش بینی فروش 2/3 میلیون 
بشــکه نفت در الیحه بودجه سال آینده، به روزنامه آرمان گفت: با توجه به تجربه 
سال گذشته به نظر می رسد که این موضوع هم قطعا تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن 
اینکه خوش بینی ای که وجود دارد خوش بینی بیش از اندازه است که تصور می کنند 
با تغییر رئیس جمهوری آمریکا اتفاقات خیلی مبارک و روشنی به نفع کشور خواهد 
افتاد و به نظرم چنین نخواهد شــد. من خیلی بعید می دانم که تغییر چندانی در 
سیاست خارجی آمریکا نســبت به ایران به وجود بیاید و این موجب گشایشی در 
فروش نفت شود. ضمن اینکه خود فروش نفت هم ضرورتا یک نکته مثبت نیست. 
علی االصول انتظار می رود که منابع و صنایع پایین دستی را توسعه بدهیم تا نفت را 
به ارزش افزوده تبدیل و از آن در کشور استفاده کنیم. ضمن اینکه اصال وابستگی 
به خود درآمدهای نفتی هم یک پدیده نامیمونی بوده است و این همه تاکید برای 
 اســتقالل از فروش نفت، متاسفانه ما را هر روز بیشتر وابسته کرده است، به همین 
دلیل هم به نظرم می رســد باید از فرصتی که بر اثر فشارها پیش  آمده بتوانیم این 
بهره گیری را انجام دهیم که تغییر اساسی در وابستگی به فروش منابع طبیعی در کشور 
ایجاد کنیم و مسئله اصلی آن هم توجه به ظرفیت های تولید در داخل کشور است.

راغفر می افزاید: کشورهایی که نفت ندارند یا اینکه با پول ملی شان بازی نمی کنند 
و دست در جیب مردم خودشان نمی کنند و تورم های پایین نزدیک صفر دارند، چطور 
کشورشان را اداره می کنند؟ جواب نظام مالیاتی است. دولت باید از آنهایی که دارای 
درآمدهای بی حســاب و کتاب اند و به عنوان صاحبان سرمایه شناخته می شوند، از 
ثروتمندان و معامالت ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغالت و 
ویال و... مالیات های گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانه هایی که به معدن 
کارها، پتروشیمی ها، فوالدی ها و کارخانه های آلومینیوم داده می شود، را از سود آنها 
بازدریافت کند، بنابراین خیلی روشن است که باید چه اقداماتی انجام بدهند منتهی چرا 
به این مسائل نمی پردازند؟ به این دلیل که تصمیم گیران اصلی خودشان منتفع هستند.

وی در ادامه انتقاداتش به دولت می گوید: استراتژی این بوده است که خام فروشی 
توسعه یابد و با توسعه پتروشیمی ها مخالفت شده است. ضمن اینکه ما بیش از حتی 
پتروشیمی های کنونی که اینها هم عمال مواد خام سایر صنایع را تولید می کنند که 
این هم به نوعی خام فروشی است، نیازمند توسعه صنایع پایین دستی در طیف ده ها 
هزار کاالیی که از این صنعت می توان به وجود آورد، اعم از محصوالت الســتیکی، 
پالســتیکی، سلولزی، پارچه و... هستیم. سهم قابل توجهی از محصوالتی که امروز 
تولید می شــوند و کاالهایی که کشور شدیدا به آن نیازمند است، با قیمت های باال 
وارد می شــوند. با این وجود محصوالت پتروشیمی را صادر می کنیم و از آن طرف 
این محصوالت را وارد می کنیم. یعنی حجم بسیار بزرگی از محصوالت پتروشیمی 
را ارزان می فروشیم و هم کاالهایی را که به سهولت قابل تولید در داخل کشور است 

را با قیمت های گزاف وارد می کنیم! 
وی در پایان گفت: اگر بدهی هایی که دولت شکل داده و می خواهد بسازد اتفاق 
بیفتد فشار بسیار بزرگتر بر دولت بعدی است. چون برخی از بدهی ها و اوراق مشارکت 
یک سال، دو ساله و برخی هم سه ساله هستند یعنی تا 1403، دولت بعدی فقط باید 
بدهی های دولت کنونی را ترمیم و جبران کند و عمال هیچ نوع فعالیت سرمایه گذاری ای 
صورت نخواهد گرفت. باید در نظام مالیاتی و بانکی اصالحات اساسی صورت بگیرد. 

بسیاری از بانک ها باید تعطیل یا در هم ادغام شوند.
تواضع نکنید! این گرفتاری ها را
شما سر زندگی مردم آوردید

رئیس شورای شــهر تهران می گوید در شرایط دشوار فعلی، جای خالی آقای 
هاشمی بیش از پیش احساس می شود.

محسن هاشمی در یادداشت، روزنامه همشهری نوشت: 4 سال از رحلت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی می گذرد؛ سال هایی سخت برای همه مردم؛ نه فقط به دلیل فراق و 
فقدان ایشان، بلکه ناشی از فشارهای سخت معیشتی و اختالل در زندگی اکثر جامعه 

که قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود در سطح سابق نیستند.
در این سال ها، عالوه بر فشارهای تحریم، تازیانه ترور نیز بر دوش ایران نواخته 
شد و ایرانیان سال گذشته در ماتم سردار سلیمانی نشستند؛ داغی که با فاجعه تشییع 

جنازه در کرمان و سانحه سقوط پرواز اوکراین سخت تر شد.
اقتصاد جامعه با تحریم آمریکا و خودتحریمی و افراطیون داخلی، ناکارآمدی و 
ناهماهنگی بین دولت و دستگاه های اجرایی، سوءاستفاده و فرصت طلبی برخی دچار 
چالشــی عمیق شد و ارزش پول ملی به یک هفتم آن کاهش یافت. حوادث دی ماه 
1396و آبان 1398با نارضایتی اقتصادی آغاز شد، اما امنیت جامعه و سرمایه اجتماعی 
در آن قربانی شــدند و امروز در یک کالم شاهد هستیم که اکثر حوزه های جامعه 

ایران با چالش ها و شکاف های عمیقی مواجه هستند که نیاز به ترمیم فوری دارند.
در این شرایط، فقدان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیش از پیش احساس می شود؛ 
شخصیتی که بیش از همه ویژگی ها، دغدغه حفظ مصلحت مردم و انقالب را داشت 
و در این راســتا، منافع و مصالح شــخصی، گروهی، جناحی و حتی جان و آبروی 

خویش را قربانی می کرد.
از نگاه هاشــمی، آرمان ها و اهداف انقالب باید به گونه ای تبیین و تنظیم شود 

که میان معیشت مردم، توسعه کشور و اهداف انقالب تضاد و تناقضی ایجاد نشود.
محسن هاشمی همچنین نوشت: ایشان در سال پایانی عمر در برابر این رشد 
افکارعمومی و آگاهی مردم ایران، سرتعظیم فرود آوردند و تصریح کردند که »دیگر 
با خیال راحت می توانم بمیرم؛ چراکه مردم مسیر مسدود شده و راه رشد و توسعه 
جامعه را باز کردند.« و امروز ماییم و جای خالی مصلحت مردم و انقالب؛ جای خالی 
که به تعبیر آیت اهلل شاید دیگر باید منتظر بود تا توسط خود مردم و اراده عمومی با 

انتخاب های صحیح جبران شود.
تحلیل محسن هاشمی در حالی منتشر می شود که مرحوم هاشمی و هم طیفانش، 
مســئول بخش عمده ای از مشــکالت پدید آمده از سال 92 و 96 به بعد در کشور 
هستند. بلکه اگر دقیق تر بگوییم، بخشی از این مشکالت ریشه در فتنه انگیزی سال 
88 )با دروغ تقلب( دارد. آن شکاف افکنی بی سابقه در کشور، دشمنان را به تشدید 
فشارها واداشت و عجیب این که برخی دست اندرکاران فتنه )مانند مهدی هاشمی( 
پس از شکست آن در فاز سیاسی، پیگیر اعمال تحریم های اقتصادی شدند که با اجابت 
دولت اوباما و اعمال تحریم های فلج کننده همراه شد. همین روند، موجب زمینه سازی 
برای ادعای »لغو تحریم ها از طریق تعطیل برنامه هســته ای« در انتخابات 92 شد 

و در واقع نردبانی نامشروع برای استفاده طیف سیاسی همسو با آقای هاشمی بود.
اما آنچه در عمل پس از انتخابات 92 و 96 اتفاق افتاد، تشدید فشارهای اقتصادی 
و تحریمی دشمن به موازات زیرپا گذاشتن برجامی بود که آقای هاشمی با هیجان 
باال و ادبیات اغراق آمیز درباره آن ســخن می گفت و از شکســتن تابوی مذاکره با 
آمریکا ابراز شعف می کرد! به بیان دیگر آنچه در زمینه افزایش مشکالت اقتصادی و 
چالش های سیاسی و امنیتی بر کشور رفت، محصول روندی بود که مرحوم هاشمی 
یکی از تدارک کنندگان و پایه گذاران آن به شمار می رود، چنان که خود وی پس از 
انتخابات مجلس دهم، در تاریخ 14 اردیبهشت 95 گفت »انقالب )در دولت قبل( 
داشت منحرف می شد و من موفق شدم در بدترین شرایط کشور را حفظ کنم. مردم 
با همان مردانگی که انقالب کردند، سال 92 هم پیروز شدند. در سال 94 بزرگان را 
نگذاشتند که وارد میدان شوند و چند چهره رده سوم و چهارم توانستند ژنرال های 
رقیب را کنار بزنند. اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم زیرا مردم تصمیم خودشان را 

گرفتند و من راه انقالب را که مسدود کرده بودند، باز کردم«.
میراث مسیری که ائتالف هاشمی و خاتمی و روحانی به همراه طیف کارگزاران و 
مجمع روحانیون و حزب مشارکت در زمینه اعتماد به آمریکا و واگذاری برنامه هسته ای 
ترســیم کردند، شکستن رکوردهای تورم و بیکاری و رکود و ضریب جینی- حتی 
رکودهای منفی دولت ســازندگی- بود و این در حالی بود که ادعا می شــد با پروژه 
اعتماد به آمریکا، چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد با هم خواهد چرخید. فتنه های 96 و 
98 هم خروجی های مسیری است که ائتالف مذکور تدارک کردند و بعدها نیما زم 

فاش کرد که هدف، رساندن ناکارآمدی به نقطه جوش بوده است!
باعث چند نوبت گرانی شدیم

هیشکی هم متوجه نشد)!(
آقای روحانی در حالی که باید درباره سوءمدیریت گسترده در زمینه واگذاری ارز 

دولتی پاسخگو باشد، از موضع طلبکاری و شق القمر حرف می زند.
رئیس جمهور دیروز ضمن اظهاراتی درباره حذف بی سروصدای ارز دولتی از برخی 
کاالهای وارداتی گفت: اگر دولت برای کاالهای اساسی 4200 تومان را مقرر کرده 
و با همه سختی ها و مشکالت برای بانک مرکزی، دولت، صمت و کشاورزی و برای 
اینکه این کاالها را با قیمتی که برای مردم قابل تحمل باشد در اختیار آنها قرار دهد 
نباید کسی بگوید چرا 4200 تومان و بعد عنوان کند یک فردی سوءاستفاده کرده 

این چه صحبتی که مطرح می کنند؟
وی افزود: اینکه تعداد معدودی تخلف کردند مبنا نمی شود که بگویم کار نادرست 
بوده، بلکه کار کامال درست بوده است. البته در یک سال گذشته تعدادی از کاالهای 

اساسی را به تدریج از ارز 4200 تومانی خارج کردیم.
برای بعضی از کاالهایی مانند برنج، روغن، چای، شکر، الستیک و دیگر کاالها 
آرام آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم به نحوی که جامعه بتواند این شــرایط را 

تحمل کند و قابل قبول باشد.
اما عده ای مصاحبه می کنند که مشخص است اصال این افراد متوجه نشدند و 
خرید هم انجــام می دادند ولی نفهمیدند که به عنوان نمونه حبوبات از ارز 4200 
تومانی خارج شده است. البته این خوب است که فکر می کردند ارز 4200 تومانی 

برای همه کاالها همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور در عین حال از مجلس خواسته که به ترکیب الیحه بودجه دست 

نزند. دولت در این الیحه، نرخ ارز را 11/500 تومان تعیین کرده است.
درباره این اظهارات آقای روحانی گفتنی است عملکرد دولت در زمینه ارز دولتی 
)موسوم به ارز جهانگیری( داستان پرغصه ای است. نرخ 4200 تومانی در ابتدای سال 

97 از سوی دولت تعیین و توسط آقای جهانگیری اعالم شد اما خروجی آن ظرف 2 
ماه، بر باد دادن 18 میلیارد دالر ارز دولتی بوده که موجب از دست رفتن ذخایر ارزی 
کشور و واگذاری رانتی معادل 140 هزار میلیارد تومان به افراد عمدتاً رانت خوار بود. 
متأسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال در آن ماجرا، هنوز نه دولت عذرخواهی رسمی 
از مردم کرده و نه عناصر مســئول دخیل در این تصمیم خسارت بار و رانت آفرین، 

محاکمه و مؤاخذه شده اند.
در یکی دو سال اخیر اتفاقات دیگری هم افتاده و آن این که کسانی ارز را با نرخ 
دولتی به اسم واردات کاالهای ضروری دریافت کردند، اما یا اصاًل کاال وارد نکردند، 
یــا وارد کرده اما به قیمت آزاد فروختند و یا کاالهای غیرضروری دیگر وارد کردند. 
در این زمینه نیز سوء مدیریت دولت در زمینه عدم نظارت روشن است. در حقیقت، 
دولت از جیب مردم یارانه هنگفت پرداخت کرد که کاالها با قیمت ارزان به دست 

مردم برسد اما اغلب این اتفاق نیفتاد.
اتفاق ســوم در ادامه همین سوء مدیریت، حذف بی ســروصدای ارز دولتی از 
برخی کاالهای دولتی و در عین حال واگذاشتن بازار به نحوی است که در 10 ماه 
گذشته موجب چند بار - و نه یک بار- گران شدن کاالهای مختلف مانند روغن و 
برنج و حبوبات و شکر، الستیک و چای و... است. هم این حذف ارز دولتی غیرقانونی 
بود و هم افزایش چندباره قیمت ها. در حالی که حتی اگر بنا بر حذف ارز دولتی و 
آزادسازی قیمت ها بود، این اتفاق باید یک بار اتفاق بیفتد نه این که قیمت ها، سه 

چهار بار افزایش پیدا کند.
یک دلیل عمده نابسامانی قیمت ها نیز به این برمی گردد که وزارت صمت در 
اثر خشم آقای روحانی علیه وزیر مربوطه و برکناری ناگهانی او، به مدت 5 ماه فاقد 
مدیر بود و پس از آن هم به مسئولیت نظارت بر قیمت ها عمل نشده، چرا که دولت 

اساساً اعتقادی به درگیر کردن خود در امر نظارت بر قیمت ها ندارد.
اجماالً عملکرد دولت از جهات مختلف در زمینه ارز دولتی محل انتقاد و اعتراض 
کارشناسان است و عجیب است که آقای روحانی با افتخار از این عملکرد به ویژه در 
زمینه حذف ارز دولتی حرف می زند و برخالف واقعیت ها، ادعا هم می کند که مردم 

متوجه این حذف و نتایج و تبعات آن نشدند!
ایهود باراک: نتانیاهو شکست خورده

و ایران قوی تر شده است
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: سیاست های نتانیاهو علیه ایران، نتایج 

معکوسی برای اسرائیل به همراه داشته است.
ایهود باراک در گفت وگو با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی سیاست های 
نتانیاهو را مورد حمله قرار داده و گفت: سیاست او در مورد ایران، نتایج برعکس برای 

امنیت ملی اسرائیل به ارمغان آورده است.
به گزارش روزنامه رای الیوم، باراک افزود: این سیاست به جای آنکه باعث عقب رفت 

ایران شود، موجب شده این کشور هم اکنون از هر زمان دیگری قوی تر شده است.
باراک که خود در اولین دولت نتانیاهو وزیر اطالعات بود، گفت: سیاست نتانیاهو 

علیه ایران به طور فاحش شکست خورد.
وی تاکید کرد: عالوه بر این، تالش های اســرائیل  برای توقف فرآیند گسترش 
حضور و نفوذ ایران در خاورمیانه با شکســت سنگینی مواجه شد و ایران هم اکنون 
چه در سوریه و چه در لبنان، بیش از پیش به مرزهای اسرائیل نزدیک شده و همین 

امر، یک خطر راهبردی برای ما به شمار می رود.
پس از اعالم »دالر جهانگیری«

نرخ ارز 6 برابر شده است
نرخ ارز پس از تعیین نرخ 4200 تومانی )موسوم به ارز جهانگیری(، 615 درصد 

افزایش داشته است.
روزنامه صبح نو با اشــاره به مباحث تعیین نرخ ارز در الیحه بودجه نوشت:  از 
فروردین 97 که ارز 4هزار و 200  تومانی معروف به ارز جهانگیری اعمال شد، شروع 
ماجرایی پرپیچ و خم در اقتصاد کشــور بود. از فردای آن روز یعنی 22 فروردین تا 
به امروز، روند قیمت ارز افزایشی بوده و در این دو سال نرخ ارز 615 درصد افزایش 

قیمت داشته است.
ارز ترجیحی که ابتدا قرار بود برای همه کاالهای وارداتی تخصیص داده شود که 
به دلیل انحراف در اجرا و رشد کارت های بازرگانی صوری که ارز دولتی گرفته می شد 
اما کاالیی وارد کشور نمی شد، به ترتیب به 25  قلم کاال و در اواخر 98 به 9 قلم کاال 

و امروز تنها به 7 قلم کاال تخصیص داده می شود. 
در فروردین 97 گوشــت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتیب 42 تومان، 40 تومان 
و 8 هزار و 200 تومان بوده اســت که امروز به طور میانگین قیمت گوشت 120 هزار 

تومان و قیمت مرغ 21 هزار تومان است.
این در حالی اســت که طی این سه سال تورم در کشور 120 درصد بوده تورم 
این سه قلم پروتئین 186 درصد ، 172 درصد ،192 درصد و روغن مایع 110 درصد 
بوده است، یعنی علی رغم اینکه به این کاالها ارز ترجیحی اختصاص یافته  اما رشد 

قیمتی آنان از تورم اقتصاد کشور هم بیشتر بوده است.
6 برابر شدن نرخ ارز در حالی است که آقای روحانی در گفت وگوی تلویزیونی 
چند - اخیر با رضا رشیدپور، گفته بود نرخ ارز باالتر نمی رود و نرخ اعالم شده توسط 

رشیدپور )4750 تومان( نرخ تعیین کردن وسط دعواست.

آنچه روز چهارشنبه در »واشنگتن دی سی« و ساختمان کنگره 
این کشور اتفاق افتاد، شاید برای خیلی ها »غافلگیر کننده« بود 
اما برای عده ای که ما آنها را »کارشناسان تیزبین« می نامیم، اصال 
غافلگیر کننده نبود. برای عده ای از این کارشناسان همان روز 
 پیروزی »دونالد  ترامپ« در دور اول ریاســت جمهوری با حدود
63 میلیون رای! چنین روزهایی قابل پیش بینی بود و 4 ســال 
زودتر از امثال »ریچارد هاس«، رئیس شــورای روابط خارجی 
آمریکا گفته بودند که »دوره افول آمریکا شــروع شد«. به این 
نکته ظریف هم باید توجه کرد که، نفِس انتخاب  ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور، دلیل این پیش بینی دقیق نبود بلکه دلیل، شرایطی 
بود که از دل آن، فردی در مختصات  ترامپ در آمریکا به قدرت 
می رسد! درباره رســوایی تاریخی چهارشنبه آمریکا یا به قول 
»جو بایدن«، »ســیاه ترین روز تاریخ آمریکا« می شود به اندازه 
یک کتاب مطلب نوشــت اما اینجا به دلیل برخی محدودیت ها، 
صرفا به چند نکته بســنده کرده و در پایان با چند سؤال مهم، 

مطلب را به پایان می رسانیم. بخوانید: 
»سیاه ترین  تمام عیار«  »رسوایی  »ننگین«،  1- »شرم آور«، 
روز تاریخ آمریکا«، »جنگ داخلی«، »پایان آمریکای بزرگ«، 
»بازگشــت انقالب رنگی به صاحبش«، »پایان دموکراســی 
آمریکایی«، »بی سابقه« و... از جمله واژگان و تعابیری هستند 
که در همین 24 ساعت گذشته از سوی طیف وسیعی از رسانه ها 
و رهبران سیاســی جهان برای توصیف حوادث چهارشنبه 6 
ژانویه)17 دی ماه( به کار رفتــه و همچنان به طور انبوه به کار 
می رود. این یعنی آنچه روز چهارشنبه در پایتخت آمریکا اتفاق 
افتاد، اگرچه از قبل برای برخی قابل پیش بینی بود اما، آن قدر 
مهم بود که بســیاری را به این نتیجه قطعی رسانده که دوران 
تازه ای آغاز شده است که در آن، احتماال دنیا برای آمریکا  تره 

هم خرد نخواهند کرد:
»ما شاهد تصاویری بودیم که هرگز تصور نمی کردم اینجا در 
پایتخت ببینم ولی در پایتخت دیگر کشورها چرا. هیچ کس در 
جهان احتماال دیگر شاهد احترام،  ترس یا وابستگی به ما همچون 
گذشته نخواهد بود. اگر دوران پساآمریکای تاریخ شروع شده 
باشد، به طور قطع آن همین امروز اســت... زمان زیادی طول 
می کشد تا ما متحدانمان را برای تکیه به خودمان متقاعد کنیم... 
این یک بحران داخلی با تبعات هنگفت است... ما از قبل آنچه را 
که الزم بود درباره این رئیس جمهور بدانیم، می دانستیم؛ سؤال 
اینجاست که ما چطور به جایی رسیدیم که این همه آمریکایی 
 تا این حد مشــتاق هستند تا دموکراســی را دور بیندازند؟«. 
)ریچارد  هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ساعاتی پس 

از تسخیر ساختمان کنگره توسط مردم آمریکا(
2- در توضیح »کارایی دموکراســی« می گویند، »مانع از 
رســیدن یک دیکتاتور به قدرت می شــود و از سوی دیگر، 
دیکتاتوری را که به قدرت رســیده، به زیر می کشــد«. آنچه 
در آمریکا و در 4 ســال گذشته شاهد بوده ایم، روی کار آمدن 
ســوپردیکتاتوری به نام »دونالد  ترامپ« از طریق همین ساز و 
کار بود که الاقل تا همین چهارشــنبه گذشته، کسی قادر نبود 
از صندلی قدرت به زیر بکشــاندش. اینجا قصد نداریم ساز و 
کار »رجوع به آرای مردمی« را زیر سؤال ببریم. صرفا خواستیم 
بگوییم، چه خوشــمان بیاید چه نه، تحوالت آمریکا تناقضات 
وحشتناک دموکراسی غربی را خیلی واضح به نمایش گذاشت و 
این دقیقاً علت تعجب کارشناسی در  تراِز »ریچارد  هاس« است 
که در جمله پایانی که در باال به صورت سؤالی مطرح می کند. این 
نکته را هم فراموش نکنید که  ترامپ »نئودیکتاتوری« است که 
در همین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 70 میلیون 
رای مردمی داشت! هیچ بعید نیست تحوالت آمریکا کارشناسان 
علوم سیاسی را بیش از گذشته به تکاپو بیندازد تا شاید بتوانند 

برای این ضعف ها و تناقضات چاره ای بیابند.
3- یکی از صدها خبر »مهمی« که در پوشش تحوالت 6 ژانویه 
آمریکا منتشر شد، متحد شدن شبکه های مجازی و رسانه های 
آمریکایی برای »سانسور« رئیس جمهور این کشور بود. بله درست 
شنیدید، بزرگ ترین مدعی دموکراسی و آزادی بیان در جهان، که 
به کشورهای زیادی به بهانه »نداشتن دموکراسی و آزادی بیان« 
حمله یا تحریمشان کرده بود، یک شبه تبدیل شد به بزرگ ترین 
سانسورچی و دیکتاتور جهان تا مواضع رئیس جمهورشان را هم 
فیلتر کنند! فیس بوک و توییتر رسما اعالم کرده اند، پیام های 
رئیس جمهور آمریکا را به شدت محدود کرده و هر فیلم و عکسی 
را هم که از حمله به ساختمان کنگره منتشر شود حذف می کنند! 
این را بگذارید کنار رفتاری که همین شــبکه های مجازی در 
برخورد با فتنه آمریکایی 88 در ایران داشتند. همان رفتاری که 
هیالری کلینتون جلوی دوربین های تلویزیونی به آن اذعان کرد!

4- از فتنــه 88 ایران گفتیم. ایامی  که در آمریکا ســپری 
می شــود، از برخی زوایا شباهت های عجیبی به ایامی دارد که 
حدود 11 سال پیش در ایران رقم خورد. خالصه داستان این دو 
این بود که، انتخاباتی برگزار و یکی از طرفین، نتیجه انتخابات 
را نپذیرفت. طرِف ِجرزِن ماجرا در هر دو کشــور، پیش از اعالم 
رســمی  نتایج انتخابات، خود را پیروز اعالم و از هوادارانشان 
خواستند به خیابان ها بریزند. کاری که  ترامپ و طرفدارانش روز 
چهارشنبه در آمریکا و به شکل اردوکشی خیابانی کردند، 11 سال 
پیش سران فتنه در ایران کرده بودند. شاید هیچ گاه مثل امروز 
نمی شد این قدر شفاف به قرابت فکری این دو طیف پی برد. البته 
این دو طیف در کنار همه تشابهاتشان، یک تفاوت اساسی با هم 
داشتند.  ترامپ باالخره نتیجه را پذیرفت اما سران فتنه 11 سال 
است به خیانتی که در حق قانون و آرای مردم کرده اند، افتخار 

می کنند و حاضر به عذرخواهی هم نشده اند.
5- آیا شــورش های چهارشــنبه آمریکا که صدها کشته، 
زخمی  و بازداشتی بر جای گذاشته، با عقب نشینی  ترامپ تمام 
شد؟ اکثر کارشناسانی که در ابتدای این یادداشت به آنها  اشاره 
کردیم، می گویند »خیر«. آنها معتقدند، » ترامپ« شاید از قدرت 
حذف شود اما حذف » ترامپیسم« و هواداران دوآتشه او، تقریبا 
محال است و کنترل و مهار آنها نیز احتماال مدت ها زمان خواهد 
برد. رئیس جمهور آمریکا، همان طور که  اشاره شد در انتخابات 
 جاری، چیزی نزدیــک به 70 میلیــون رای دارد و این یعنی
 70 میلیون طرفدار. حتی یک صدم این جمعیت اگر پای کار بمانند، 
یعنی 700 هزار آمریکایی آماده شورش اند! جمعیتی که چهارشنبه 
با تســخیر کنگره حیثیت آمریکا را بر باد داد و این کشور را به 
جنگ داخلی ولو چند ساعته کشــاند، به مراتب کمتر از این 

جمعیت بود؛ نبود؟! 
6- در پایان به پاســخ سؤال ها کمی فکر کنید. اگر اتفاقاتی 
که در آمریکا رخ می دهــد )از ادعای وقوع تقلب در انتخابات 
تا سانســور گسترده اخبار و کشتار شورشیان!(، در یک کشور 
مســتقل یا مثال آفریقایی رخ داده بود، واکنش همین آمریکا 
و کشــورهای اروپایی به آن چگونه بود؟ اگر سیاه پوستان به 
کنگره حمله کرده بودند چطور؟ تعداد کشته ها آیا سر به فلک 
نمی کشــید؟ آیا غربگرایان در ایــران، از این تحوالت عبرت 
می گیرند یا با جادوی رســانه، از دِل این »سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا« هم چیزی خارج کرده و ســعی در تطهیر این کشور 
بی آبرو خواهند کرد؟ پاسخ چند سؤال اول، واضح است. پاسخ 
سؤال آخر اما، از همین امروز معلوم می شود. آنها احتماال با تمرکز 
روی » ترامپ« تالش خواهند کرد، »آمریکا« را دوباره بزک و از این 
ورشکستگی تبرئه کنند، غافل از اینکه،  ترامپ خود، »بحران« 
نیســت بلکه خروجی یک »بحران« است. این را ما نمی گوییم، 
نیکال سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه می گوید: »جهان 
با بحران مواجه است... حضور مردی مانند  ترامپ در کاخ سفید 

دلیل این بحران جهانی نیست بلکه نشانه آن است«!

این آمریکا
دیگر بزک شدنی نیست!

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
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عراقچی: 

كره جنوبی حق نگهداری اموال ایران را ندارد

به دلیل مغایرت با متن قانون 

رئیس  مجلس آئین نامه دولت 
درباره قانون راهبردی لغو تحریم  ها را باطل كرد

معاون وزیر خارجه با  اشاره به 
اینکه توقیف نفتکش کره جنوبی، 
شده  مسدود  وجوه  به  ارتباطی 
ایران در این کشور ندارد، تاکید 
کرد: کره حــق نگهداری اموال 

ایران را ندارد.
ســید عباس عراقچــی، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه 
بــا شــبکه ان.اچ.کی ژاپن با اشــاره 
بــه توقیف نفتکش کــره جنوبی در 
خلیج فارس اظهار داشــت: این یک 
مســئله سیاسی نیســت و ارتباطی 
با وجوه مسدود شــده ایران در کره 

جنوبی ندارد.
عراقچــی عنوان کرد: داســتان 
نفتکش موضــوع دیگری اســت و 
شواهد و اسنادی وجود دارد که نشان 
می دهد ایــن نفتکش باعث آلودگی 

دریا شده است.
وی تصریــح کرد: کــره جنوبی 

حق مســدود کردن دارایی ایران را 
ندارد. این مسئله  مهمی است و قطعا 
ایــن موضوع  را در دیدار با قائم مقام 
وزیــر امور خارجه کره جنوبی که به 
زودی  بــه ایران ســفر خواهد کرد، 

مطرح می کنم.
گفتنی است قائم مقام وزیر خارجه 
کره جنوبی در رابطه به وجوه مسدود 
شده ایران در این کشور قرار است روز 
یکشنبه به تهران سفر کند. بخشی از 
هیئت کره ای همــراه این دیپلمات 

امروز وارد تهران شدند.
سفر هیئت کره ای به تهران

رسانه های کره جنوبی پنجشنبه 
هیئــت  ورود  از  گذشــته  هفتــه 
دیپلماتیک این کشور به تهران برای 
گفت وگو درباره نفتکش توقیف شده 

در تنگه هرمز خبر دادند.
زاده سخنگوی  ســعید خطیب 
وزارت امور خارجه پنجشــنبه شب 

در پاسخ به پرســش خبرنگاران در 
ارتبــاط با هیئتی از کــره که گفته 
می شــود وارد تهران شده و مهمان 
سفیر کره جنوبی است، اظهار داشت: 
هیئتی که وارد کشورمان شده است 
بخشــی از هیئت قائم مقــام وزارت 
خارجــه کره جنوبی اســت که قرار 
اســت روز یکشــنبه به تهران سفر 
کرد:  خاطرنشــان  کند. خطیب زاده 
سفر این هیئت قبل از توقیف کشتی 
متخلف کره ای مورد توافق قرار گرفته 
و دستور کار اصلی آن مذاکره در مورد 
چگونگی دسترسی به منابع مالی ایران 

در کره است.
به گــزارش فــارس، یک منبع 
دیپلماتیک در کره جنوبی می گوید 
تهران از سئول خواسته تا با استفاده 
از پول های بلوکه شــده در بانک های 
کره جنوبی، 1 میلیارد دالر تجهیزات 
پزشــکی و درمانــی از این کشــور 

خریداری کند. این منبع که خواست 
نامش فاش نشــود، بــه خبرگزاری 
یونهاپ گفت: ایــران از کره جنوبی 
خواسته تا با 1 میلیارد دالر از مجموع 
7 میلیارد دالر پول های بلوکه شــده 
در کره، تجهیزات پزشکی و درمانی 

خریداری کند.
روز دوشــنبه )15 دی مــاه/4 
ژانویه( نیروی دریایی سپاه پاسداران 
اعالم کرد یک شــناور نفتکش کره 
جنوبــی با نــام تجــاری »هانکوک 
چیمی« به دلیل نقض پیاپی قوانین  
زیست محیطی در خلیج فارس توقیف 
شده است. خطیب زاده نیز در ارتباط 
با این کشــتی کره ای عنوان کرد که 
مشکل آن کامال فنی است و جمهوری 
اســالمی مانند همه کشورها نسبت 
به حفظ و حمایت از محیط زیســت 
دریایی حساسیت کامل دارد و با موارد 
نقض آن، طبق قانون برخورد می کند.

عضو هیئت  رئیســه مجلس 
می گوید، قالیباف آئین نامه ای را که 
دولت برای اجرای قانون راهبردی 
لغو تحریم ها تصویب کرده بود، باطل 
کرده چرا که این آئین نامه ماده نهم 
قانون راهبردی را پوشش نمی دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده 
مردم قم و عضو هیئت  رئیســه مجلس 
از ابطــال آیین نامه مصوب دولت برای 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
خبر داد. وی در توییتی نوشت: »دولت 
برای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها 
آئین نامه تصویب نموده که اگر سازمان 
برنامه و بودجه بنویسد پول نیست، انرژی 
اتمی بگوید امکان فنی نیســت، وزیر 
خارجه بگوید شرایط سیاسی مناسب 
نیســت، در عدم اجرا کسی مستنکف 

محسوب نمی شود.«
قانون 9 ماده ای اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 
در جلسه علنی روز چهارشنبه 12 آذرماه 
1399 مجلس تصویب شد و در همان 

تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده نهم این قانون برای متولیانی 
که آن را اجرا نکنند، جرم انگاری کرده 
است و بیان می کند که مستنکفین از 
اجرای این قانون به تناســب، امتناع یا 
ممانعت از اجراء به طبقات 4 تا 7 طبقات 
مجازات تعزیری قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 محکوم می شــوند ولی 
چنانکه امیرآبادی گفته دولت آیین نامه 
را به گونه ای تنظیم کرده که هر کسی 
 آن را اجرا نکرد مســتنکف محســوب

 نمی شود.

گفت و شنود

بوق بزن!
گفت: تازه چه خبر!

گفتم: مگه نمی بینی آمریکا به چه روزی افتاده؟ آشوب های خیابانی، 
زد و خورد طرفداران بایدن و ترامپ ، حمله به کنگره و ویران کردن آن، 
50 میلیون گرسنه، حکومت نظامی در چند شهر بزرگ، فحاشی مقامات 

رسمی به یکدیگر و... 
گفت: خودشــان که از اوضاع کنونی با عناوینی نظیر »سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا، پایان عمر آمریکا، شــورش های بی سابقه، آغاز فروپاشی آمریکا و...« یاد 

می کنند.
گفتم: تا چند ماه پیش، چه پُزی می دادند و چه قمپزی در می کردند 

که باید همه کشورها را تحت کنترل خود داشته باشیم و...؟!
گفت: ولی حاال باالترین مقامات رســمی آمریــکا علناً می گویند که دیگر 
هیچ کــس در دنیــا برای آمریکا تَره هم ُخرد نمی کند و بــه  هارت و هورت آن 

اهمیتی نمی دهد.
گفتم: یارو وارد کابین خلبان شــد و گفت؛ برو قطب شمال! خلبان 
بی محلی کرد و گفت؛ نمی روم. یارو گفت؛ پس برو قطب جنوب، گفت؛ 

نمی روم و... گفت؛ پس ال اقل یه بوق بزن!

امام جمعــه موقت تهران 
گفت: در سایه استقامت است 
که می توان شــاهد دستیابی 
بود،  بــزرگ  پیروزی های  به 
و  استقامت سردار سلیمانی ها 
شهدای عالیقدر دفاع مقدس؛ 
این استقامت، ملت عزیز لبنان 
و  اقتدار  از  اریکه ای  این  را در 

استقامت قرار داده است.
نماز جمعه تهــران اگرچه در 
شرایط ویژه کرونا برگزار نمی شود 
اما ســخنرانی خطبای جمعه در 
برنامه »پیام جمعه« شــبکه یک 
سیما و برنامه »در ساحت حضور« 

رادیو تهران پخش می شود.
حجت االسالم والمسلمین سید 
محمدحسن ابوترابی فرد روز گذشته 
طی ســخنانی ابراز داشت: »الَّذیَن 
قالوا َربَُّنا اهلل« انســان و جامعه ای 
است که در پرتو ایمان، اهل هجرت 
است، مهاجر فی سبیل اهلل است، در 
سایه انوار پرفروغ ایمان، اهل جهاد 

است. عالی ترین تالش را دارد. 
وی با بیان اینکه »الَّذیَن قالوا 
َربَُّنا اهلل« انســان های عاقل و عالم 
هســتند که به گوهــر گرانبهای 
ایمان آراسته شده اند، بیان داشت: 
سه شــخصیت برجسته ای که ایام 
شهادت آنها را گرامی  داشته ایم، دو 

شخصیت برجسته شهید و فرمانده 
ســلیمانی،  ســردار  اقتدارآفرین 
شهید ابومهدی المهندس و شهید 
دکتــر فخری زاده این ســه عنصر 
برجسته، سه شخصیت عاقل و عالم 
هستند. در پرتوی سلوک عقالنی و 
 ســلوک علمی  در این جایگاه قرار 

گرفته اند. 
امام جمعه موقت تهران سردار 
سلیمانی را نماد عقالنیت دانست و 
گفت: این عقالنیت و علم و دیانت 
برآمده از دانش و معرفت، ســردار 
سلیمانی را به یک چهره بی بدیل 

تبدیل کرده است.
والمســلمین  حجت االســالم 
ابوترابی فــرد خاطرنشــان کــرد: 
حضرت آیت  اهلل مصباح شخصیتی 
که این  روزها حــوزه علمیه قم و 
جامعه اسالمی در سوگ ارتحال او 
اندوهگین است، نماد حیات عقالنی 
و حیات علمی  بود. او تالش می کرد 
اوالً به دانش و معرفت دست پیدا 
کند، ثانیاً در راهــی که علم ارائه 
می کند، گام بردارد. ثالثاً در مسیر 
ارتقای سطح دانش و معرفت به ویژه 
دو نهاد علمی  حوزه و دانشــگاه و 

نسل جوان گام بردارد.
وی با  اشــاره به عبــارت »ثَُمّ 
اسَتقاموا« که ادامه آیه مذکور است، 

اظهار داشــت: این شخصیت هایی 
که نام بردم نماد استقامتند. چهار 
دهه اســتقامت در حیــات نورانی 
سردار سلیمانی موج می زند. دکتر 
فخری زاده نماد استقامت در حوزه 
تحصیــل دانــش و دســتیابی به 
مرزهــای علم اســت. او و یاران او 
تــالش کردند تــا از دانش اتم در 
به عنوان  صلح آمیــز  اهداف  حوزه 
تکیه گاهی برای خلق قدرت برای 
ملت ایــران بهره ببرنــد. آیت اهلل 
مصبــاح از آغــاز نوجوانی تالش 
نمود، استقامت نمود، بیش از 60 
سال شبانه روز تالش کرد، بسیاری 
از روزها پانزده، شانزده ساعت کار 

علمی، استقامت در راه.
امــام جمعــه موقــت تهران 
خاطرنشان کرد: جوانان عزیز، علما، 
روحانیون، کسانی که در عرصه های 
علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
نیروهای محور  تالش می کنیــد، 
مقاومت، در ســایه استقامت است 
که می توان شــاهد دســتیابی به 
استقامت  بود،  بزرگ  پیروزی های 
سردار سلیمانی ها و شهدای عالیقدر 
استقامت، ملت  این  دفاع مقدس؛ 
عزیز لبنــان را در این اریکه ای از 
اقتدار و استقامت قرار داده است. 

والمســلمین  حجت االســالم 

ابوترابی فــرد تصریح کــرد: اینکه 
می بینیــد رهبری معظــم تأکید 
دارند بــر اقتدار دفاعی نظام، برای 
آن است که اگر امنیت یک ملت، 
امنیــت منطقه تامین نشــود، راه 
برای پیشــرفت و توســعه هموار 
نخواهد شد. ایشان  اشاره فرمودند 
که بی ثباتی کشورهای منطقه در 
دستور کار غرب است، داعش خلق 
شد برای بی ثباتی در عراق، بی ثباتی 
در ســوریه، بی ثباتــی در لبنان، 
بی ثباتی در دنیای اسالم و ایران، تا 
در سایه بی ثباتی از اقتدار ملت ها 
کاسته شود. ملت های ضعیف تحت 
سلطه اســتکبار می میرند، حیات 
خودشان را از دست می دهند. اقتدار 
راه را برای دستیابی به قله های برتر 

از حیات هموار می کند.
وی تأکید کرد: راه برای خلق 
قدرت عبارت است از آراستگی به 
ایمان و عمل صالح »إَِنّ الَّذیَن آَمنوا 
َسبیِل  في  َوالَّذینَ هاَجروا َوجاَهدوا 
اهلل« ســردار ســلیمانی ها مجاهد 
فی ســبیل اهلل هســتند. ملت های 
منطقه، امروز مجاهد فی سبیل اهلل 
هســتند و قطعاً »یَرجوَن َرحَمَت 
اهللِ« رحمت خدا در ســایه سلوک 
علمــی، انتخــاب صحیــح راه و 

استقامت در راه نازل می شود.

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد:

در سایه استقامت می توان شاهد دستیابی
به پیروزی های بزرگ بود

کاخ سفید، کارمند وزارت خارجه 
این کشــور که مدیریت پیام های 
فارسی این وزارتخانه در شبکه های 
اجتماعی را بر عهده داشت به دلیل 
انتشار پیامی علیه ترامپ اخراج کرد.
کاخ سفید روز پنجشنبه »گابریل 
نورونها« مسئول پیام های فارسی وزارت 
خارجه آمریکا در شبکه های اجتماعی را 
اخراج کرد. دلیل اخراج نورونها اقدام وی 
در انتشــار پیامی در توییتر در انتقاد از 

اقدام ترامپ در تشویق به حمله به کنگره 
بوده است. نورونها در این پیام توییتری 
نوشته بود: »رئیس جمهور ترامپ اوباش 
شورشــی را که امروز بــه کنگره حمله 
کردنــد را تحریک کرد. وی همچنان از 
هر فرصتی برای مانع تراشــی در انتقال 
مســالمت آمیز قدرت استفاده می کند. 
این اقدامات دموکراسی و جمهوری ما را 
تهدید می کند. ترامپ کامال برای ماندن 

در قدرت نامناسب بوده و باید برود.«

مدیر پیام های فارسی وزارت خارجه آمریکا 
اخراج شد


