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حسین شریعتمداری

بود.  ۱- می گفتند علی)ع( سختگیر است و راست می گفتند! علی سختگیر
اما این، فقط نیمی از واقعیت بود و این سکه روی دیگری هم داشت که ناگفته 
 می گذاشــتند. علی به چه کسانی ســخت می گرفت؟! آن کودک یتیم را که

 بر پشــت خود می نشاند و به دست و زانو راه می رفت تا غم بی پدری از دل او 
بزداید. وقتی می شنید که حرامیان، خلخال از پای آن دخترک غیر مسلمان 
ربوده اند، چهره به آتش سوزان تنور نزدیک می کرد و می فرمود؛ اگر کسی از 
این غصه بمیرد بر او مالمتی نیســت. شب هنگام کیسه نان و خرما به دوش 
می کشید و پنهان از چشــم این و آن در کوچه های تاریک می خزید تا هیچ 
تهیدستی سر گرسنه بر بالین نگذارد. برای آنکه شناخته نشود و عرق شرم 
بر پیشــانی مستمندان ننشیند، چهره مبارک به دستار می پوشاند... باد، هم 
به اشاره علی آهسته قدم برمی داشت تا مبادا خواب کودکی آشفته شود و... 

جرج جرداق نویسنده مسیحی کتاب »صوت العداله االنسانیه«، می نویسد؛ 
این همه که از فضایل و مردم دوستی علی)ع( آمده است- و همین  اندازه نیز 
بیرون از  اندازه و شمار اســت- فقط  اندکی از بسیارها و قطره ای از اقیانوس 
بی کران علی است. جرداق در توضیح این نظر خود به واقعیت تلخی اشاره کرده 
و می گوید؛ بسیاری از فضیلت های علی)ع( را دشمنانش به کینه و دوستانش 

به تقیه، ناگفته گذاشته و گذشته اند.
۲- در نخستین روزهای بعد از خالفت ظاهری، تعدادی از خواص آلوده به 
چرب و شیرین دنیا، شب هنگام به دیدارش رفتند و زبان به مالمت گشودند که 
چرا بیت المال را به تساوی تقسیم می کند؟! و به اشراف و خواص، سهم بیشتری 
نمی دهد؟! و حضرت خروشیده و گفته بود؛ آیا از من می خواهید با ستم کردن 
در حق مردمی که بر آنها حکومت دارم، در پی پیروزی باشم؟ به خدا سوگند 
هرگز دســت به این ظلم نمی آالیم. اگر این اموال متعلق به خود من هم بود، 
همه را یکســان در میان مردم تقسیم می کردم، چه رسد به آنکه، این اموال، 

مال خدا و بیت المال است و...
علی سختگیر بود، اما نه با مردم، بلکه از یکسو با کارگزاران حکومت که 
وظیفه آنان را خدمت به خلق خدا می دانست و می فرمود؛ آنها، یا برادران شما 
هســتند در دین و یا در خلقت با شما برابرند. و از دیگر سو به خواص آلوده، 
صاحبان ثروت های نامشروع، زورگویان و همه کسانی که از این قماش بودند، 
سخت می گرفت. همین طیف از آلودگان و زیاده خواهان بودند که از سختگیری 
موالی مظلوم ما به هراس افتاده بودند و اضطراب خود از عدالت علی را به حساب 

نگرانی مردم! می نوشتند. دقیقاً مثل همین روزها...
۳- این جا آوردگاه صفین است. روز نهم صفر سال ۳۷ هجری. دیشب نبرد 
 سختی درگرفته است و دقایقی بعد از غروب آفتاب، اگرچه »عمار« ۹۳ساله
و یار باوفای پیامبر و علی به شــهادت رسیده ولی سپاهیان معاویه با تحمل 
شکســتی سنگین رو به هزیمت نهاده اند و تمام دیشب را، از بیم حمله امروز 
در اضطراب به سر برده اند تا آنجا که ناله های برخاسته از وحشت آنان به زوزه 
سگ ها-  ســگان شبیه بود و از این روی، آن شب را »لیلْهً الهریر« - شب زوزه 
نامیده اند. امروز اما، نبرد از ســاعتی پیش آغاز شــده بود و مالک اشــتر، 
 سپهساالر ســپاه علی)ع( دل قشون شام را شکافته و به خیمه سیاه معاویه
- شــبیه کاخ سفید امروز- نزدیک شده بود. اما ســپاهیان معاویه به حیله 
عمروعاص قرآن ها را بر نیزه کــرده و علی)ع( در پی این ترفند که در میان 
شماری از کم شــعوران تردید افکنده بود، مالک را فرا خوانده بود... » مالک 
کن آن سوی میدان و بازگرد... کاین سو، پُر از معاویه های مکّرر است! «!...  رها 

مالک به دلشوره افتاده است... بیمناک آینده اسالم است ... و حق دارد! 
۴- چند سال قبل در یکی از یادداشت های کیهان آورده بودیم که » در مقابل 
امیر مومنان)ع( ســه جریان به تخاصم و دشمنی صف کشیده بودند. ناکثین 
- اصحاب جمل نظیر طلحه و زبیر- که برخی از آنان علی را می خواستند، اما 
»بی عدالت«! و مارقین - خوارج- که عدالت را بی  علی)ع( جست وجو می کردند 
و قاسطین - معاویه و دار و دسته اش- که نه علی را می خواستند و نه عدالت 
را. این هر سه جریان اگرچه تابلوی اســالم برافراشته بودند اما، با موالی ما 
علی)ع( تنها به این علت که اسالم ناب محمدی)ص( را نمایندگی می کرد و بر 
»عدالت علوی« که ترجمان بی کم و کاست »عدالت نبوی« بود، اصرار می ورزید، 
به مخالفت و کینه توزی برخاسته بودند. نکته عبرت انگیز و درس آموز آنکه به 
گواهی بی چون و چرا و خالی از ابهام تاریخ، ناکثین و مارقین، نه فقط در دوران 
پرماجرای حضرت امیر)ع( بلکه در تمامی دوران ها، به خدمت قاسطین درآمده 
و ساز آنها را کوک کرده اند. طلحه و زبیر از ناکثین در فتنه جمل به نمایندگی 
از معاویه در مقابل علی)ع( صف کشیدند، شمر که در کربال، بیشترین رذالت 
را در حق فرزند پیامبر خدا)ص( روا داشــت، از خوارج و جانباز! جنگ صفین 
 بــود و ابن ملجم مرادی نیز. اصاًل چرا راه دور برویم؟ مگر در جریان فتنه 88،
ســران فتنه و شمار دیگری از عوامل اصلی آن ماجرا ، مجموعه ای ناهمگن از 
ناکثین و مارقین نبودند که در آغاز مانند اسالف خود، به »راستی« یا به »تظاهر« 
داعیه خط امام)ره( و اسالم ناب داشتند ولی نهایتا در اردوگاه تابلودار قاسطین 
زمان یعنی مثلث شوم آمریکا و اسرائیل و انگلیس به خدمت گرفته شدند؟! این 
جماعت، در حالی که ابتدا مدعی خط امام)ره( بودند در جریان فتنه، آشکارا به 
حضرت امام اهانت کردند، ساحت مقدس امام حسین)ع( را پاس نداشتند، به 
نمایندگی از آمریکا و اسرائیل به روی اسالم ناب خنجر کشیدند و با جرثومه های 
فســاد و تباهی نظیر منافقین و بهایی ها و مارکسیست ها و سلطنت طلب ها و 

عبدالمالک ریگی ها و غربگراها و... در یک صف ایستادند؟! و...«.
۵- مالک غمزده اســت، علی را در اوج اقتــدار، مظلوم می بیند. قطره 
 اشکی که از چشمانش به گونه دویده پاک می کند . آرام به سوی عمار می رود.

» کاش می توانستیم علی )ع( را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه 
و رســمش را بر صدر بنشانند«. عمار به مالک دلداری می دهد؛ »  آن روز ها که 
آرزو می کنی در راه است. از رسول خدا )ص( وصف مردمی را شنیده ام که در 
صلب پدران و رِحم مادران خویشــند و چون آن عصر که تو آرزو کرده ای فرا 
رسد، لبیک گویان از راه می رسند، مردمانی که از » من « و » ما « گذشته اند، نه 
در سر سودای ســود دارند و نه در دل، غم بود و نبود، دل در گرو اسالم ناب 
محمدی )ص( دارند. علی )ع( را امام و موال و مقتدای خود می دانند. آنان سقف 
تاریک نظام سلطه را می شکافند و طرحی نو در می اندازند. در آن هنگام که 
پیش روی است و رسول خدا )ص( وعده داده است، حرامیان که پایان عمر این 
دنیایی علی را پایان اسالم می دانستند، وحشت زده به مقابله با یاران آخرالزمانی 
علی برمی خیزند و به مصداق »الکفر ملهًْ واحده « همه یاران خود را فرا می خوانند 
و از هر سو به آنها می تازند. بار دیگر جمل و صفین و نهروان به تکرار می نشیند 
اما، این بار نه مانند جمل، ناکثین را توان ایســتادن است  و نه مانند صفین از 
نیزه فریب زخم بر می دارند و نه با فتنه نهروانیان از راه باز می مانند. شیطان 
سراســیمه نعره می زند و بر سر لشکریان انس و جن خود فریاد می کشد که: 
» چه نشسته اید؟! اسالم بار دیگر و بعد از هزار و چهارصد سال حصار تاریخ را 

شکافته و به میدان آمده است«.
۵- » عصر خمینی« این گونه آغاز شده بود. همان عصر که مالک آرزو کرده 
 و عمــار مژده داده بود و حضــرت روح اهلل در وصف مردم آن عصر فرموده بود؛

»من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از 
ملت حجاز در عهد رسول اهلل)ص( و مردم کوفه در عهد امیرالمومنین)ع( هستند«... 
 این نکته نیز از قول »محمد حســنین هیکل« نویســنده و روزنامه نگار 
بلند آوازه مصر خواندنی اســت. او درباره اولین دیدارش با امام خمینی)ره( 
 که بعد از پیروزی انقالب اســالمی و در تهران صورت گرفته بود می نویسد
» یکی از صحابه رســول خدا )ص( را دیدم که گویی از تونل ۱۴۰۰ ساله زمان 
عبور کرده و به عصر حاضر آمده است، تا سپاهیان علی را که بعد از شهادت 
او پراکنده شده بودند، گرد هم آورد و اسالم فراموش شده را بار دیگر بر کرسی 
حکومت عدل علی بنشاند . من در چهره او این توانمندی را به وضوح می بینم «. 
۶- این ســخن را نمی دانم از کیســت؟ جایــی آن را خوانده و به گوش 
 دل ســپرده ام. سخنی حکیمانه است و گره گشــای همه روزها... » اگر ما را
با ســیره امیرالمومنین )ع( بسنجند و عتاب کنند برایمان گواراتر از آن است 
که با سیره لیبرال ها بســنجند و تشویقمان کنند « امام راحل ما)ره( و خلف 
حاضر او، این نسخه را به دست گرفته اند که ۴۴ سال در مقابل کینه توزی ها و 
جنگ افروزی های تمامی قدرت های ریز و درشت دنیا ایستاده و به قول خواجه 

شیراز »از سر حد عدم « تا به »اقلیم وجود« ، این همه راه آمده ایم.
 ۷- حاال نیم نگاهی به این ســوی و آن سوی دنیا بیندازید. چه می بینید؟
به قول جیمز ولســلی - رئیس اسبق سازمان سیا- قطب قدرتمند اسالم است 
که با پرچمداری خمینی و خامنه ای، ساختار کدگذاری شده جهان را به چالش 
کشیده است و به گفته برژینسکی در اجالس آتالنتیک، تاریخ به پیچ بزرگی 
 رسیده اســت که خمینی و خامنه ای تابلوهای راهنمای آن را نصب کرده اند
)طرفه آنکــه، پیش از او حضرت آقــا از پیچ بزرگ تاریخ خبــر داده بود( 
نتانیاهو را می بینید که جیغ بنفش می کشــد و می گویــد »در خاورمیانه به 
هر طرف کــه نگاه می کنم خمینی و خامنــه ای را می بینم که خیمه زده اند« 
 و آلویــن تافلر را که با تاســف! و نگرانی نظر حضرت آقــا را تایید می کند؛

این عصر را باید عصر خمینی نامید«. «

کیهان و خوانندگانیادداشت روز

۳۳۱۱۰۰۶۵ ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۲۳۲۳

* ابرهای رحمت خدا در ماه رجب 24 ساعته و ثانیه به ثانیه در حال بارش 
بر ســر بندگان الهی است. فقط باید هرگونه چتر گناه را از روی سر خود 
برداریم تا دل و جانمان در این باران لطف و رحمت الهی حســابی خیس 

شود و در قیامت از رجبیون بشویم.
فردوسی 
* ســپاه در از بین بردن و به هم ریختن سیاست های راهبردی آمریکا در 
منطقه نقش مهمی داشــته و دارد و از سوی دیگر با کارهای بزرگ سپاه 
پاسداران توانسته ایم تحریم ها را دور بزنیم تا غربی ها نتوانند به آرزوی خود 
که زمین زدن ایران اســت برسند. بی جهت نیست که آمریکا و اروپایی ها 
به دنبال مهار ســپاه هستند و درصدد برآمده اند که با قرار دادن نام سپاه 
 در لیســت تروریســم این نیروی مردمی نجات بخش را تحت فشــار قرار

بدهند.
قناد

* داروی تــرک اعتیــاد »اگزوپیــو« منحصر به آمریــکا و هزینه آن 30 
میلیون تومان بود. خدا را شــکر جوانان عزیز دانش بنیان کشورمان آن را 
بــا 2 میلیون)یعنی 28 میلیون تومان( ارزان تر تولید کردند. دشــمنان از 
قوی شــدن ما وحشت دارند و می خواهند با آشوب و اغتشاشات مانع این 

پیشرفت ها شوند.
بهرامی

* نتیجــه جنگ هــای آمریکا که بــا طراحی 11 ســپتامبر 2001 برای 
نابودی چند کشــور در غرب آســیا کلید خورد 35 تــا 60 میلیون آواره 
 اســت. چقدر حماقت می خواهد که عده  ای سنگ این وحوش را به سینه

می زنند؟
صمیمی

* درباره نخستین همایش بین المللی بانوان تاثیرگذار که روز 30 دی ماه با 
حضور شماری از چهره های برگزیده و فعال در عرصه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی به میزبانی ایران برگزار شد، برخی از مخالفین عکس 
میهمانی از کشور »بورکینافاسو« را با هدف تحقیر در رسانه های خود منتشر 
کردند و موقعیت این کشور را مورد تمسخر قرار دادند در حالی که خانم هایی 
که به شدت تحت ظلم و ستم بوده اند ولی برای ارتقای سطح علمی، فکری 
و اجتماعی جامعه شــان تالش می کنند باید بیشتر دیده بشوند. چه کنیم 
که متاســفانه برخی فقط با دیدن مقامات کشورهایی که نگاه متکبرانه به 

ایران و ایرانی دارند قند توی دلشان آب می شود!
نادری

* کشورهای غربی وقتی از تحریم ها علیه ایران نتیجه نمی گیرند برای چه 
خودشان را خسته می کنند و دنبال اعمال تحریم های بیشتر هستند. این 
حد از دشمنی آنان واقعا بی سابقه است. بدانند هرچه بیشتر فشار بیاورند 

ایران قوی تر خواهد شد.
سیاری

* هتک حرمت قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و ملجأ و پناهگاه مسلمانان 
و انسان های آزاده دنیا مصداق بارز ترور انسانیت در غرب محسوب می شود. 
هر انسان آزاده و دارای تفکر و تعقل که با این کتاب بی بدیل آسمانی آشنا 
شود سر کرنش در مقابلش فرود می آورد و کسانی که به این کتاب بزرگ 

اهانت روا می دارند از عقل و منطق تهی هستند.
پورمند

* اروپایی ها تا چند مدت قبل در مذاکرات هسته ای نقش میانجی را داشتند 
ولی اکنون خودشان تبدیل به مخالف سخت شده و مدام دنبال دشمنی های 
جدید هستند. پس معلوم شد تا امروز هم نقش بازی می کردند و از پشت 
با آمریکا ساخت و پاخت کرده بودند. این چیزی است که دیپلمات های ما 

باید متوجه آن باشند و میدان بازی به آنان ندهند.
رضایی

*با حماقتی که دار و دســته رضا پهلوی با هشتگ »من وکالت می دهم« 
راه انداختند عجب تفرقــه ای در جبهه ضدانقالب ایجاد کردند. جمهوری 
اسالمی از عهده چنین کاری برنمی آمد! اگر دنبال الطاف خفیه الهی هستید 

همین حماقت ربع پهلوی را ببینید.
فیضی زاده

*فرانسه اگر مدعی آزادی بیان است چرا فردی که تنها مکرون را به هیتلر 
تشبیه کرد به 10 هزار یورو جریمه محکوم کرد؟ در حالی که نه توهینی 
بــه او کرد و نه انجیل را آتش زد. فقط اهانت به قرآن کریم که یک و نیم 
میلیارد پیرو و طرفدار دارد و هر روز برشمار آنان افزوده می شود آزادی بیان 
تلقی می شود؟ بپذیرید که قانون جنگل در غرب حکمفرماست. خداوندی که 
انجیل را به حضرت مسیح)ع( فرستاده همان خداوند قرآن را بر پیامبری که 
حضرت عیسی)ع( آمدن او را خبر داده فرستاده است. پس این دشمنی ها، 

در واقع دشمنی با خداوند است.
میروهابی

* با توجه به تالش غرب برای اجماع جهانی علیه کشــورمان، از دستگاه 
دیپلماســی توقع می رود با تالش و کوشــش مضاعف و تدبیر صحیح این 

شیطنت دشمنان را خنثی نماید.
میرزامحمدی

* از مســئولین امر درخواست می شود با ســخنان ناهماهنگ با اعصاب 
ســهامداران بازی نکنند. یکی می گوید خودرو در بورس عرضه بشود یکی 
دیگرمی گوید عرضه نشــود. با این کلمات باعث ریزش ســهام می شوند و 

آرامش سهامداران را به هم می ریزند.
برومند- اصفهان

* عنوان شده در 97 شرکت دولتی همچنان حقوق و پاداش های نجومی 
به مدیران پرداخت می شــود. قرار بود شــاهد وجــود چنین تبعیض های 
ظالمانه ای نباشیم. باید بررسی شود و اگر چنین چیزی صحت دارد ببینند 

مشکل ازکجاست؟
خیری

* کاّل 5 هزار میلیارد تومان بودجه برای مقابله با آلودگی هوا در نظر گرفته 
شــده که باید بین هزار و 200 شــهر تقسیم بشود! با این اوصاف همیشه 
 آلودگی هوا را خواهیم داشــت و عوارض آن گریبانگیر شــهروندان خواهد

شد.
کیایی

* مســئولین امر مشــخص کنند وضعیت خودروهای وارداتی و چگونگی 
فروش آنها در بورس به چه صورتی خواهد بود. ابهام زیادی برای مردم در 

این مورد وجود دارد.
جوانی

* با توجه به تاکید مسئولین آبفا بر مصرف درست و صرفه جویی در آب، 
در برخی شــهرها و معابر بعضا لوله های آب می ترکد و تا چند روز خبری 
از ترمیم نیســت و آب ها هدر می رود. از مسئولین آبفا درخواست می شود 
همانند شــرکت برق با اســتفاده از فناوری جدید که به صورت لحظه ای 
نواقص و مشــکالت دکل های برق را گزارش می دهد این ســازمان نیز در 
اســرع وقت نسبت به تعمیر لوله های ترک برداشته اهتمام ورزد و از هدر 

رفت آب  جلوگیری نماید.
آدینه

* از شــرکت  راه آهن جمهوری اســالمی درخواست می شود حرکت قطار 
محلی گرگان- ســاری را با قطار ســاری مشهد تنظیم نمایند تا مسافران 
مشــهد مقدس از گرگان بتوانند خود را به قطار ساری- مشهد برسانند و 

دعاگوی شما باشند.
عباس توکلی  شهمیرزادی
* تغییر دادن استانداردهای شاخص آلودگی هوا مشکلی را حل نمی کند و 
اصل مسئله یعنی آلوده بودن هوای شهر بر سر جای خود باقی است. تعجب 

می کنیم که بعضی از مسئولین چنین پیشنهادهایی داده اند.
فتوحی

* در تهران تعداد زیادی ســاختمان های قدیمــی و کلنگی ناایمن وجود 
دارد که خطر ریزش آنها شــهروندان به ویژه همسایگان را تهدید می کند. 
 هم شــهرداری و هم صاحبان این اماکن تکلیف این خانه ها را هرچه زودتر

روشن بکنند.
یوسفی

خبر ویژه
اعتراف به شکست تحریم غرب
علیه روسیه با چاشنی تحریف

روزنامه زنجیره ای غربگرا، مقاومت موفق روسیه در برابر تحریم های غرب را 
سوژه ای برای حمله به مقاومت ایران قرار داد و حال آن که هشت سال مدیریت 
دولت غربگرا، علت عمده تأثیرگذاری تحریم ها علیه اقتصاد کشورمان بوده است.
روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران با تأکید بر این که »تحریم های 
غربی علیه روسیه عمل نمی کند«، می نویسد: غرب مجموعه ای از تحریم ها را 
علیه روسیه اعمال کرد. آنها دارایی های شهروندان ثروتمند و قدرتمند روسیه 
را مسدود و توانایی آنها را برای سفر محدود کردند. فروش مواد خام و انرژی 
روســیه نیز محدود شد و برای جلوگیری از دستیابی روسیه به انواع مختلف 
فناوری های دفاعی و اطالعاتی تالش شــد. تحریم های مالی علیه بانک های 
روسیه اعمال و محدود شدن دسترسی روسیه به سرمایه خارجی و بازارهای 
مالی از دیگر موارد این تحریم ها بود. بســیاری از شــرکت ها این تحریم های 
اعمال شده بر دولت را با به اصطالح خودتحریمی دنبال کردند که به موجب 
آن شرکت ها روابط تجاری با روسیه و شرکت های روسی را محدود یا متوقف 
کردند. به نظر می رســید این اثر، روی کاغذ، مجموعه ای از اقداماتی باشد که 
بر قلب اقتصاد روسیه ضربه زده است. پیش بینی ها حاکی از این بود که تولید 
ناخالص داخلی حداقل هفت، هشــت درصد )و احتماالً تا بیش از 11 درصد( 
در سال 2022 کاهش یابد. انتظار می رفت قیمت ها 20 تا 25 درصد افزایش 
یابد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت ها در طول سال به میزان 
25 تا 28 درصد کاهش یابد. اما این یک واقعیت اســت که روســیه به زانو 
درنیامده اســت. برخالف تصور تحلیلگران اقتصاد روسیه در سال 2022 افت 
داشته ولی تنها 3 /3 درصد. از سوی دیگر تورم هم حدود 12 درصد بوده که 
اگرچه رقم باالیی است ولی مثل پیش بینی ها دردناک نیست. و از همه مهم تر 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها یک درصد کاهش یافته است.
اندیشــکده اقتصادی بروگل، در گزارشی به تعدادی از نقاط قوت روسیه 
در مقابله با تحریم ها اشاره کرده است. موثرترین سیستم دفاعی توسط بانک 
مرکزی روسیه اجرا می شود. سیاست »قلعه روسیه« با هدف حفاظت از سیستم 
مالی روسیه طراحی و اجرا می شود. این سیستم ابتدا ضربه سختی خورد، چرا 
که تحریم ها علیه دارایی های بانک مرکزی بیشتر از حد انتظار بود، و ذخایر این 
بانک 40 درصد کاهش یافت. با این حال به لطف مدیریت شایسته، سیستم 
خود را بازیابی کرد و این بانک بیش از 300 میلیارد دالر ذخایر ارزی خارجی 
را در خود نگه داشت تا از آن برای مداخالت احتمالی در بازارهای ارز و بدهی 
استفاده کند. همچنین حتی با وجود اینکه بانک های روسی دسترسی به سیستم 
انتقال مالی ســوئیفت را از دست داده اند، هنوز قادر به گرفتن نقدینگی الزم 
برای عملیات خود بودند چرا که این بانک ها از طریق کانال های دیگر با جهان 

خارج ارتباط برقرار می کردند. 
تحریم ها در ابتدا در محدودیت دسترسی روسیه به واردات کلیدی خوب 
عمل کرد. با وجود این شــوک اولیه باعث شــد تا روسیه سریعاً تغییر موضع 
دهد و اقدام به واردات کاالهای کلیدی خود از کشورهایی نظیر ترکیه، چین 

و بالروس کند. 
تحریم علیه صادرات روســیه هم موفقیت کمی داشــته است. بسیاری 
از کشــورها از خرید اجناس مشــخصی از روسیه دست کشیده اند اما فروش 
کاالهای اساســی روسیه همچنان ادامه داشــته و کاهش کمی داشته است. 
حتی تحریم های نفتی اخیر هم ضربه جبران ناپذیری به صادرات نفتی روسیه 
وارد نکرده اســت. بروگل برآورد کرده که درآمدهای صادراتی روسیه نه تنها 
کم نشــده بلکه به لطف افزایش قیمت ها، در ســال 2022 حدود 40 درصد 
بیشــتر از سال قبل هم شــده است. این کاهش واردات و افزایش صادرات به 
این معناست که تراز تجاری روسیه به طرز عجیبی سالم است. مازاد تجاری 
این کشــور در 9 ماه نخست امســال حدود 200 میلیارد دالر بوده که 120 
میلیارد دالر از مدت مشــابه سال 2021 بیشتر و تقریباً دو برابر رکورد قبلی 

این کشور در سال 2008 است. 

این در حالی است که اقتصاد ایران از جهت رشد اقتصادی، کاهش ارزش 
پــول ملی و نرخ تورم قبل از تحریم ها نیــز از ارقام مطلوب خود فاصله قابل 
مالحظه ای داشت که باید آن را به سیاستگذاری نادرست در مواجهه با تحریم ها 
نســبت داد. عمده مشکالت اقتصادی موجود کشور را باید به سیاست  گذاری 

نادرست در دوران پیش یا پس از تحریم ها نسبت داد.
روزنامه سازندگی در پایان می نویسد: »غرب برای اینکه با ابزارهایی نظیر 
تحریم کشــورها را به زانو درآورد از بهترین تحصیل کردگان و باهوش ترین 

مهره های خود بهره می برد.
اما در کشور ما لزوماً این گونه نیست و افرادی که باید تحریم ها را خنثی 
کنند به اندازه آمریکایی ها باهوش نیســتند. ضعف دیپلماسی ایران مشهود 
اســت و با هوش ترین جوانان مان کشــور را ترک می کنند و افرادی که در 
مقام سیاســت گذاری قرار اســت آثار تحریم را خنثی کنند، متأسفانه بازی 
را بلدنیســتند. این موضوع درباره روســیه صادق نیست و والدیمیر پوتین از 
بهتریــن و باهوش ترین مدیران برای خنثــی کردن تحریم ها بهره می برد. به 
نظر می رسد پوتین از روی دست سیاستمداران ما کپی برداری کرد اما خالف 

آن را انجام داد.«
درباره این تحلیل ارگان حزب غربگرا باید نوشت: اوالً غربگرایان در طول 
این سالها مدعی بودند که باید در مقابل تحریم های غرب تسلیم شد یا با آنها 
توافق کرد و سلســله ای از امتیازات را واگذار کرد؛ نتیجه این روند هم برجام 

بود که فرآیند اجرای بیمار آن، به دو برابر شدن تحریم ها انجامید.
ثانیاً محافل رسانه و سیاسی بسیاری چه در روسیه و چه در آمریکا و اروپا 
اذعان دارند که مقامات اقتصادی و سیاسی روسیه، از ایران برای بهره گرفتن از 
تجارب دور زدن موفقیت آمیز تحریم ها مشورت گرفته اند. یک نمونه کوچک 
موفقیت ایران به بازگرداندن صادرات نفت به 1/5 میلیون بشــکه است و این 
در حالی اســت که صادرات نفت در دولت روحانی تا زیر 200 هزار بشــکه 
سقوط کرد. همچنین است گسترش شرکای تجاری کشور به افزایش صادرات 
غیرنفتی، مبادالت بدون دالر و... که موجب شــد ایران در برابر شــدیدترین 
تحریم های تاریخ دوام بیاورد و دولت بایدن اعالم کند فشــار حداکثری علیه 

ایران شکست فاحشی خورد.
ثالثاً اگر تحریم های غرب علیه کشورمان در بخش هایی مؤثر بود یا سرعت 
رشــد اقتصادی ایران را کند کرد اما در روســیه مؤثر واقع نشد، علت را باید 
در تفاوت های دولت روحانی با دولت روســیه پیدا کرد. متأسفانه دولت ما در 
دوره آقای روحانی اعتماد بسیار باالیی به غرب و وعده های آن داشت و خیال 
می کرد به صرف یک توافق نقد- نسیه با غرب می توان، تحریم ها را برطرف و 
اقتصاد را شــکوفا کرد. این اعتماد، موجب 8 سال درجا زدن دولت و پسرفت 
اقتصاد کشور شد. روسیه طبیعتاً با مشاهده این تجربه و همچنین تجربه نقص 
توافق مینسک )2015( توسط غرب، آموخته که دیگر به وعده های غرب اعتماد 
نکند. پوتین دوباره اذعان کرده که غرب در توافق مینسک روسیه را فریب داد.

کاش روحانی به نقش خود
در ناراضی کردن مردم می پرداخت

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم گفت: مســئوالن باید بدانند نارضایتی ها 
باید چاره جویی شود و ریشه یابی اعتراضات و پاسخگویی به مردم وظیفه مهم 

مسئوالن است.
به گزارش خبرآنالین، حسن روحانی، در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران، 
ســخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا در 12 بهمن 57 را مانیفست و معیار 
جمهوری اسالمی عنوان کرد و گفت: امام، مبنا را رای اکثریت مردم می دانست؛ 
حتی در این ســخنرانی فرمود به پشــتوانه اینکه مردم ایشان را قبول دارند، 

دولت تشکیل می دهد.
روحانــی افزود: امام و مقام معظم رهبری همواره بر مردم به عنوان قدرت 
اصلی نظام تکیه داشــتند. اگر بتوانیم مردم را جذب کنیم، موفق می شویم، 
اگر از مردم فاصله بگیریم شکســت می خوریم. قدرت ما فقط در توان نظامی 
و تسلیحاتی نیست، قدرت ما مردم هستند. اگر پیشرفته  ترین سالح ها و سپاه 
جان برکف و بسیج مخلص داشته باشیم ولی حمایت مردم را نداشته باشیم، 
شکست می خوریم. در جنگ تحمیلی وقتی پیروز شدیم که ارتش و بسیج و 
ســپاه و نیروهای مردمی در صحنه بودند و وقتی مجبور به پذیرش قطعنامه 

598 شدیم که خطر کمرنگ شدن حمایت مردم وجود داشت.
او افزود: یکی از مشــکالت حوادث چند ماه اخیر، ایجاد شــکاف عمیق 
اجتماعی بود. مسئوالن باید بدانند نارضایتی ها باید چاره جویی شود. برای اقناع 
مردم باید اقدامات الزم فرهنگی و سیاسی انجام شود. ریشه یابی اعتراضات و 

پاسخگویی به مردم وظیفه مهم مسئوالن است.
او با اشاره به برگزاری پنج انتخابات در اولین سال پیروزی انقالب گفت: 
مجلس اول بهترین دوره در تمام ادوار مجالس شورای اسالمی بود؛ همه گروه ها 
و جریانات در آن شرکت کردند و انتخاباتی آزاد و پرشور شکل گرفت. در دیگر 
انتخابات برگزار شده در آن سال نیز مشارکت گسترده گروه های سیاسی و مردم 
را شــاهد بودیم. سال 1358 الگوی خوبی است که می توان به آن رجوع کرد 
و امیدوارم انتخاباتی که سال آینده برگزار می شود و دیگر انتخابات پیش رو، با 
عمل به قانون اساسی و وظیفه نظارتی شورای نگهبان و اتکا به مجاری قانونی 
تأیید صالحیت ها، در چنین فضایی برگزار شود تا با اتکا به قدرت مردم بتوان 

کشور را از این شرایط سخت عبور داد.
وی بــا تاکید بر اینکه آغازگــر این راه حاکمیت اســت، افزود: با وجود 
توطئه های خارجی باید دولت و مجلس با حمایت اکثریت مردم شکل بگیرد. 
با دولت و مجلس اقلیت نمی شود انسجام داخلی و توان حل مشکالت ایجاد 
کرد. کلید حل مشکالت امروز بازگشت به انتخابات رقابتی با حضور گسترده 

مردم در صحنه است.
روحانی گفت: ما چاره ای نداریم جز اینکه نظام جمهوری اسالمی را حفظ 
و آن را درست کنیم. نظام متعلق به این و آن نیست، نظام متعلق به همه ملت 
ایران اســت. مردمی که از ما برگشتند را باید برگردانیم. حتی اگر حاکمیت 

یکدست می شود باید مسیری طی کند که مورد پذیرش همه مردم باشد.
اظهارات آقای روحانی هرچند در کلیات درست است، اما عملکرد شخص 
وی و برخی اعضای موثر دولتش، از علل اصلی نارضایتی مردم است که متاسفانه 
همواره از سوی این طیف انکار شد و نتیجه آن، سرخوردگی بخشی از مردم و 
کاهش میل مشارکت در انتخابات بود و این در حالی است که هم در انتخابات 
مجلس قبلی و هم انتخابات ســال گذشته ریاست جمهوری، مدعیان اعتدال 
و اصالحات به جای یک لیســت، سه لیست برای انتخابات مجلس ارائه کرده 
بودند و در انتخابات ریاســت جمهــوری نیز دو نامزد )از جمله همتی رئیس 
کل بانک مرکزی در دولت روحانی( داشتند و 16 حزب اصالح طلب به عالوه 

خاتمی از وی حمایت کردند.
عملکرد اقتصادی به شــدت مخرب و ناکارآمد این طیف موجب شــد که 
محبوبیت روحانی در ســال پایانی ریاســت جمهوری به شش درصد برسد و 
حتی برخی اصالح طلبان بگویند اگر چوب خشک به جای وی بود، بهتر عمل 
می کرد. رکورد تورم 60 درصدی، محصول همین دوره و عملکرد است. یکی 
از ســوءتدبیر های فاحش دولت روحانی، چهار ســال حذف کارت سوخت و 
ســپس، سه برابر کردن قیمت بنزین بود که موجب اعتراض مردم و بهانه ای 
برای موج سواری و آشوب افکنی دشمن شد. نکته تلخ اینکه برخی دولتمردان 
دولت روحانی و نشریات حامی وی با وجود بدگویی فراوان علیه دولت پیش 
از خود، در یکی دو ســال اخیر اذعان کردن آرزوی ناکام شــان، دستیابی به 
نرخ رشــد اقتصادی سال 1390 بود. آقای روحانی در این میان، از متهمان و 
مقصران اصلی پســرفت اقتصادی کشــور در دهه 90 است و به نظر می رسد 

با برخی اظهارات نظیر سخنان اخیر، بیشتر فرافکنی و فرار به جلو می کند.

گفت و شنود

حیوونکی!
گفت: از تظاهرات و اعتصابات گسترده در کشورهای اروپایی چه خبر؟!
 گفتم: بــه نوشــته مطبوعات غربــی دیروز در فرانســه
دو میلیون و 8۰۰ هزار نفر دســت به اعتراض و اعتصاب زده بودند 
که از سوی پلیس به شدت سرکوب شدند و دولت فرانسه از پلیس 

این کشور به خاطر سرکوب تظاهرات قدردانی کرد!
گفت: تظاهرات و اعتصاب در انگلیس هم از سوی پلیس انگلیس سرکوب 
شد و »ریشی سوناک « نخست وزیر انگلیس ضمن تشکر از پلیس، مردم را 
تهدیــد کرد که اگر به تظاهرات و اعتصاب ادامه بدهند از گارد ویژه ارتش 

هم برای سرکوب استفاده خواهد کرد!
گفتم: ولی همین دولت های فرانســه و انگلیس از آشــوب 
و اغتشــاش در ایران و کشــتن پلیس و بســیجی و آتش زدن 
آمبوالنس های حامل بیمار و... حمایت تبلیغاتی و تسلیحاتی و مالی 
می کردند و تروریست های قاتل را معترض آرام! معرفی می کردند! و...
گفت: اما، خودمونیم ها، این جرثومه های فســاد و تباهی که ُقمپز دفاع 
 از حقوق بشــر را در می آوردند، بدجوری مفتضح شدند و هویت واقعی شان

برمال شد.
گفتم:  یارو دســت های االغشو قطع کرده بود و می خواست به 

جای کانگورو بفروشه!

رئیس جمهور  اول  معــاون 
گفت: کاهــش قیمت۱۲ تا ۲۳ 
درصدی نزدیک به ۳۳ قلم کاال از 
روز چهارشنبه در فروشگاه های 

زنجیره ای آغاز شد.
محمد مخبر پیش از ظهر دیروز 

در حاشیه جلسه هیئت وزیران اظهار 
داشت: پیرو دستور ریاست جمهوری 
که شب گذشته نیز مطرح کردند از 
روز چهارشــنبه نزدیک به 33 قلم 
کاال در فروشگاه های زنجیره ای بین 
12 تا 23 درصد کاهش قیمت پیدا 

خواهند داشت.
معــاون اول رئیس جمهــور در 
رابطــه با ســفر روز گذشــته خود 
به شهرســتان خوی عنــوان کرد: 
تصمیمات خوبی در مورد شهرستان 
خوی گرفته شد؛ مقداری درخصوص 

چادر کم و کسر وجود داشت که از 
شب گذشــته ماندیم تا نزدیک به 
حــدود 7 هزار تخته چادر آوردند و 
امروز هم می برند و تحویل می دهند 
که ان شاءاهلل ظرف 48 ساعت آینده 

برطرف می شود.

مخبر خبر داد

آغاز كاهش قیمت ۳۳ قلم كاال در فروشگاه های زنجیره ای

تجهیزات استفاده شــده در 
حمله به مجتمع کارگاهی وزارت 
دفاع در اصفهان پس از انتقال به 
کشور توسط گروه های ضدانقالب 
ُکردی، در یــک کارگاه مجهز با 
استفاده از نیروهای آموزش دیده 
مونتاژ و مورد استفاده قرار گرفته 

است.
رسانه نورنیوز نزدیک به دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی نوشــت: 
اقدام  قطعات ریزپرنده هایی کــه در 
خرابکارانه چند روز پیش علیه مجتمع 
کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد 
بهره بــرداری قرار گرفته بود به همراه 
مواد انفجاری، با مشــارکت و هدایت 
گروه هــای ضدانقالب ُکــردی که در 
اقلیم کردستان عراق مستقر هستند 

وارد ایران شده است.
براســاس اطالعات دریافت شده، 
ایــن گروه ها به ســفارش ســرویس 
امنیتی بیگانه پس از دریافت قطعات 
ریزپرنده هــا و مواد انفجــاری، آنها را 
از یکی از مســیرهای صعب العبور در 
شمال غرب وارد کشور کرده و به رابط 
ســرویس در یکی از شهرهای مرزی 

تحویل داده اند.

این گزارش حاکی است؛ قطعات 
و مواد فوق در یــک کارگاه مجهز با 
استفاده از نیروهای آموزش دیده مونتاژ 
و برای حمله خرابکارانه علیه مجتمع 
کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
در مردادماه سال جاری نیز یک 
گروه تروریستی از عناصر ضدانقالب 
ُکردی که از سوی سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیســتی بــرای انفجار در 
تاسیسات صنعتی اصفهان سازماندهی 
شــده بودند توســط وزارت اطالعات 

دستگیر شدند.
افراد دستگیرشده که برای انجام 
عملیات خرابکارانه از ســوی عوامل 
موساد در یکی از کشورهای خارجی 
آموزش  دیده بودند با انتقال تجهیزات 
و مواد انفجاری بسیار پیشرفته از طریق 
اقلیم کردســتان عراق به کشورمان، 
قصد داشــتند تاسیســات مهمی در 

اصفهان را منفجر کنند.
ضــرورت جلوگیــری از اقدامات 
مخــرب و ضدامنیتــی گروه هــای 
اقلیم  ُکــردی کــه در  ضدانقــالب 
کردستان عراق مستقر هستند بارها 
به دولت این کشور گوشزد شده است.

به دنبال اقدام شــنیع برخی گروه های 
افراطی در ســوئد، و توهین به قرآن کریم، 
مجمع بیداری اسالمی با صدور بیانیه ای این 

اقدام را محکوم کرد.
به دنبال اقدام شــنیع و توهین به قرآن کریم، 
مجمع جهانی بیداری اســالمی با صدور بیانیه ای 
با محکوم کردن این اقــدام، تاکید کرد: توهین به 
مقدسات بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان ثمره ای 

جز تنفر و نفرت پراکنی نخواهد داشت.

در ایــن بیانیه آمده اســت: هتک حرمت به 
ســاحت مقدس قــرآن کریم توســط افراطیون 
اســتکهلم با هدف نفرت پراکنــی و جریحه دار 
نمودن احساسات مســلمانان، بی تردید به خشم 
و نفــرت بین ادیان و مــردم دامن خواهد زد و به 

شدت محکوم است.
ایــن بیانیه با تاکید بر اینکه در هیج جای دنیا 
توهین به مقدســات قابل پذیرش نیست و نخواهد 
بود و کشورهای مسلمان نیز باید در مقابل این گونه 

اقدامات توهین آمیز واکنش نشــان دهند، تصریح 
کرده است: 

مجمع جهانی بیداری اسالمی در بیانیه خود 
این تحرکات هدفمند را اثبات تناقض گویی غربی ها 
در بیــان ادعای احترام به ادیان و همچنین ترویج 
خشونت و دین گریزی در دنیا عنوان و تاکید کرد: 
متاسفانه برخی کشورهای غربی به بهانه آزادی بیان ، 
میدان را برای افراط گرایان در توهین به مقدسات 
مسلمانان باز گذاشته اند و ایجاد خشونت و نفرت 

در بین مردم و چند دســتگی را با دادن مجوز به 
انجام این گونه اعمال ترویج می کنند تا نقشه های 
شوم دشــمنان در تضعیف کشورهای اسالمی را 
دنبال نمایند هر چند امروز مسلمانان در همه دنیا 
بیدار هستند و این تحرکات ناجوانمردانه و افراطی 
و توهین به مقدســات بیش از یک و نیم میلیارد 
مســلمان را که ثمره ای جز تنفر و نفرت پراکنی 
نخواهد داشــت تحمل نخواهنــد کرد.نکته مورد 
توجه این اقدام شــنیع که مســبوق به سابقه نیز 

بوده این که در سکوت و بی تفاوتی دولت و پلیس 
آن کشورها رخ داده است.

مجمع جهانی بیداری اسالمی ضمن محکوم 
کــردن توهین به ســاحت مقدس قــرآن کریم و 
مقدسات دینی که با تعالیم و فرهنگ همه ادیان مغایر 
است، از دولت سوئد و همچنین تمامی مسلمانان 
حق جو و صلح طلب خواست که جسارت کنندگان 
را تحت پیگرد قانونی قرار داده و بی تردید می بایست 

از تکرار و وقوع چنین اقداماتی جلوگیری گردد.

مجمع جهانی بیداری اسالمی اهانت به قرآن كریم در استکهلم را محکوم كرد

متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
مصاحبه ای  در  ایــران  امور  در 
تصریح کرد که تمامی بخش های 
جامعه  بسیج  برای  بایدن  دولت 
بین الملل علیه جمهوری اسالمی 

تالش کرده است.
»رابــرت مالی« نماینــده ویژه 
ایاالت متحــده آمریکا در امور ایران 
در گفت وگو بــا برنامه »گفت وگوی 
صریح« )هاردتاک( شبکه بی بی سی 
که بخشی از آن را در صفحه توئیتر 
خود منتشر کرده بود، از تالش تمام 
ارگان های دولت بایدن برای بســیج 
جامعــه بین الملل علیــه جمهوری 

اسالمی ایران خبر داد.
وی در توئیتــی در این خصوص 
نوشــت: »همان طور که بــه برنامه  
 هاردتاک بی بی ســی گفتــم، تمام 
بخش های دولت بایدن خیلی فوری و 
با قدرت برای بسیج جامعه بین المللی 
و مقابله با نقض های حقوق بشر رژیم 

ایران تالش کرده است.«
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 

که بارها در هفته های اخیر از فشــار 
ایاالت متحده به جمهوری اســالمی 
ایــران به امید منــزوی کردن تهران 
سخن به میان آورده است، بار دیگر به 
تالش های ماه های اخیر واشنگتن علیه 

جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.
وی برای آن که حجم فشارهای 
ضدایرانی ماه های اخیر واشنگتن را 
بیان کنــد، گفت: »موردی از بحران 
حقوق بشری را به یاد نمی آورم که در 
آن رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، 
وزیر خارجه و رئیس »سیا« تا این اندازه 
بــه طور مکرر و با صدای بلند درباره 
آن چه که در ایران در حال رخ دادن 

است، صحبت کرده باشند.«
راب مالــی در ادامــه با ژســت 
همراهی با مردم ایران در اغتشاشات 
اخیر افزود: »موردی را به یاد نمی آورم 
که در آن ما تحریم های خود را طوری 
تطبیق داده باشیم که به مردم ایران 
اجازه دادیم از طریق دسترســی به 
اینترنت برای ارتبــاط برقرار کردن 
بــا یکدیگر و جهان بیــرون، »دیوار 

سکوتی« را که رژیم ایران سعی داشت 
تحمیل کند، دور بزنند.«

همچنین  آمریکایی  مقــام  این 
در بخشــی از صحبت هــای خود به 
تالش هــای دولت بایدن برای حذف 
ایران از کمیسیون مقام زن سازمان 
ملل نیز اشــاره کــرد و گفت: »من 
نمی توانم موردی را به یاد بیاورم که به 
این اندازه به سرعت جامعه بین المللی 
را بســیج کرده باشیم که ایران را از 
کمیســیون مقام زن ســازمان ملل 
اخراج کنند و این یک گام بی سابقه 

بوده است.«
آمریکا و اروپا در قبال ایران

مواضع متحد دارند
نماینــده ویژه آمریــکا در امور 
ایران در بخشــی از مصاحبه خود به 
اتحاد ایاالت متحــده آمریکا و اروپا 
در قبال ایران اشــاره کرده و گفت: 
»وقتــی رئیس جمهور )جــو بایدن( 
روی کار آمد، اروپا به واسطه مواضع 
دولت ترامپ، بیشــتر زمان خود را 
صرف انتقاد از آمریکا و ایران می کرد 

اما امــروز ما در تمامــی جنبه های 
سیاســت خود در قبال ایران با اروپا 
اتحاد داریم و این بســیار مهم است 
و ایــن پیام را ابالغ می کند که ایران 
در حال حاضر پیام بلند و صریح ما، 
بروکســل )اتحادیه اروپا( و پاریس و 
لندن را می شنود و پیام های مشابهی 
درباره حمایت آنها از روسیه، سرکوب 
مردمشــان و برنامه  هسته ای شــان 

شنیده می شود.«
مالی همچنین با اشــاره به این 
مــوارد تصریح کــرد: »فکر می کنم 
می توانیم در زمینه حمایت از حقوق 
بشــر و آزادی های بنیادین و شــأن 
و کرامــت در ایــران صدای رســا و 
بلندی داشــته باشیم و در عین حال 
در پیگیری منافــع ملی خود، خواه 
مقابله با حمایت ایران از روســیه و 
خواه تهدید ایران برای شــهروندان 
آمریکا یا پیشروی برنامه هسته ای این 
کشــور، کارآمد باشیم. فکر نمی کنم 
تناقضی بین تمامی این موارد وجود 

داشته باشد.«

رابرت مالی: 

دولت بایدن با قدرت علیه ایران تالش می كند

امور  وزارت  ســخنگوی 
اینکه دســت  بیان  با  خارجه 
ایذایی  اقدامــات  بــه  زدن 
مقاومت،  متحــد  محور  علیه 
نجات بخش نیست، گفت: زوال و 
اضمحالل در ماهیت رژیم جعلی 

صهیونیستی نهفته است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امــور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران دیروز )چهارشنبه( 12 بهمن 
ماه در توئیتی نوشت: برای رژیمی 
که از بحران های متراکم داخلی در 

رنج است و افزون بر آن، با خیزش 
رهایی طلبانه مردم فلســطین در 
ســه جبهه غــزه، کرانــه غربی و 
سرزمین های 1948 مواجه است، 
دست زدن به اقدامات ایذایی علیه 
محور متحد مقاومت، نجات بخش 

نیست.
وی افزود: زوال و اضمحالل در 

ماهیت رژیم جعلی نهفته است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
چنــدی پیش نیز در یک رشــته 
توئیــت با بیان اینکه گســل های 

اجتماعــی و سیاســی در خانــه 
عنکبوتی صهیونیســت ها بیش از 
هر زمان دیگری بر پیکره موجودیت 
این رژیم پوشــالی لــرزه  انداخته 
و آن را در آســتانه فروپاشی قرار 
داده،  نوشــت: حمایت های آمریکا 
کمکی به ماندگاری این رژیم جعلی 

نمی کند.
به گزارش فارس، ناصر کنعانی 
امــور خارجه  ســخنگوی وزارت 
جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه 
ششم بهمن ماه نیز تهاجم وحشیانه 

نظامیان جنایتــکار رژیم آپارتاید 
صهیونیستی به اردوگاه جنین در 
کرانــه باختــری رود اردن که به 
شهادت و زخمی شدن ده ها تن از 
مردم مظلوم فلسطین منجر شد را 

به شدت محکوم کرد. 
دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
سکوت و بی عملی مجامع مسئول 
بین المللی و مدعیان دروغین حقوق 
بشــر در غرب نســبت به جنایات 
روزانه رژیم اشغالگر قدس را دردآور 

و مایه شرمساری خواند.

كنعانی: زوال و اضمحالل
در ماهیت رژیم جعلی صهیونیستی نهفته است

مشاركت ضدانقالب ُكردی
در حمله به مجتمع كارگاهی وزارت دفاع در اصفهان

باد آهسته قدم بر می داشت!


