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* حضور بدون تکلف رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزرا و شهردار و... 
در کنار آسیب دیدگان از حادثه سیل بر مذاق مدیریت اشرافی خوش نیامد. 
این حضرات دوســت دارند در پایتخت بر تخت تکیه زنند و فرمان صادر 
کنند که بروید ولی در دولت انقالبی و جهادی مثل شهید عزیزمان سپهبد 
حاج قاسم ، فرمانده در معرکه و در جلوی همه حضور دارد و از آنجا فرمان 
صادر می کند که بیایید! تفاوت دولت مردمی و اشرافی در همین چیزهاست!
آقارضا

* ســازمان اطالعات انگلیس از خبر دروغ قتل عام 1700 قالده سگ در 
ایران نگران شده است! در حالی که در مستعمره خودش بیش از 54 گور 
دســته جمعی در کانادا و در 3 مورد بیش از 1148 جسد کودکان بومی 
در مدارس شبانه روزی این کشور کشف شده است؟! خجالت نمی کشد از 
این همه داعیه داری حقوق بشر؟ کجایند سلبریتی هایی که برای کشته شدن 

یک مگس در ایران ضجه و مویه سر می دهند؟! 
آقاجانی

* جیغ بنفش روزنامه آمریکایی »هیوستون کرونیل« از اجرای سالم فرمانده 
در آمریکا بلند شد و خواستار عدم اجرای آن در آمریکا گردید. این روزنامه 
نوشته در صورت اجرای این سرود در آمریکا، این کشور به سمت طرفداری 

از نظام اسالمی سوق داده می شود!
گلشنی

* یک عده اصالح طلب مرتب امارات را به سر ما می کوبیدند ولی در سیلی 
که چند روز قبل در این کشــور آمده مردمش می گفتند کسی نیست به 
داد ما برسد ، درحالی که در کشور خودمان ایران در هر حادثه ای که اتفاق 
بیفتد بالفاصله سپاه، ارتش و بسیجیان به کمک مردم آسیب دیده می آیند.
معینی

* برای نخســتین بار نگهداری انواع سلول های بنیادی توسط مخازن ازت 
مایع در ایران ممکن شد. با توجه به ساخت این مخازن ، کشورمان ایران در 
ردیف کشورهای دارای فن آوری ساخت مخزن های کرایوژنیک قرار گرفت. 

مبارک همه ایرانی ها باشد.
میرابی

* در حوادثی که پیش می آید وقتی مسئوالن در صحنه حضور پیدا می کنند 
رسیدگی به کارها سرعت بیشتری می گیرد و عوامل اجرا با اطمینان بیشتری 
به وظایفشان عمل می کنند. به همین دلیل معتقدم در این دولت مسئوالن 
در زمینه حوادث غیرمترقبه عملکرد بهتری داشته اند. خوشبختانه مردم نیز 
وقتی مســئوالن کشور را در کنار و همراه خود می بینند احساس آرامش 

کرده و قدردان هستند.
ساجدی فر
* در سال های قبل در دولت اصالحات اگر حوادث غیرمترقبه چون سیل 
و زلزله روی می داد آقای رئیس جمهور یا در استراحت بودند و یا چند روز 
بعد سروکله مسئوالن با خدم و حشم در صحنه حادثه پیدا می شد ولی در 
این دولت هر حادثه ای که پیش می آید رئیس جمهور و مسئوالن بالفاصله 
در کنار مردم حادثه دیده حضور پیدا می کنند. پس فرق اســت که به چه 

کسی رأی بدهیم.
وافی از قم

* تمایز بیستمین نمایشگاه عطر سیب با نمایشگاههای سال های گذشته 
در اختصاص پیدا کردن یک غرفه به فضای کودکانه با فرهنگ عاشورایی 
به نام تکیه کودک است. طراحی این غرفه به گونه ای است که کودکان را 
به زبان خودشان، با مفاهیم واالی عاشورا و ماجرای شهادت امام حسین)ع( 

و یارانش آشنا می کند.
مطهری

* بیشتر مردم تصورشان از کاهش تورم پایین آمدن قیمت ها است در حالی 
که منظور کاهش سرعت رشد قیمت ها می باشد. امیدواریم مسئولین بتوانند 

قیمت های اجناس را نیز کاهش بدهند.
دادخواه

* طبق اعالم نیروی انتظامی آوردن سگ به پارک ها ممنوع است و مردم 
در صورت مشاهده به 110 اطالع دهند تا با افراد متخلف برخورد شود.

صنعتی
* جا دارد رسانه ها و مطبوعات به تفکیک به عملکرد32 دستگاه حاکمیتی 
در عرصه حجاب و عفاف از بعد فرهنگی، اجرایی و تبلیغاتی با توجه وظیفه 
یک بپردازند تا مردم درجریان قصــور و تقصیرهای احتمالی  قانونــی هر

دستگاه ها قرار گیرند.
پور انوری

* از پوشــش بد و خالف حیا و عفاف بعضی از خانم ها در اماکن عمومی 
ناراحت هســتیم. این حق ماست که چنین صحنه های گناه آلود و زشتی 
را شاهد نباشیم.این افراد قانون را رعایت نمی کنند ولی پای کمترین حق 

خودشان که در میان باشد شکم همه را می خواهند سفره کنند.
رجبی

* چرا صدا و سیمای همدان سفر رئیس جمهور محترم و هیئت همراه را 
به این استان به طور کامل تحت پوشش قرار نداد؟

فالحی
* روزنامه ای که نام مقدس جمهوری اســالمی را یدک می کشد و مدعی 
پیروی از شهید معظم دکتر بهشتی است آیا می تواند ادعا کند آن شهید 
راحل)ره( یک ملت بود حاضر می شــد از فتنه گران و  عزیز که به قول امام 
سرمایه های اسرائیل در ایران حمایت کند؟ اگر ملت هوشیار و بیدار و پیرو 
والیت نبودند فتنه گران همه هستی کشور را به استکبار تحویل داده بودند. 

خداوند عاقبت ما را ختم به خیر بگرداند.
شریعتی

* به هنگام افزایش قیمت اینترنت مسئولین ارتباطات سریع عمل می کنند 
اما برای قطعی های اینترنت کسی پاسخگو نیست. چرا؟

سجادی
* یک کارمند هزینه ۶-5 میلیون تومانی مهدکودک را چگونه قادر است 

تامین کند؟ امیدوارم مسئولین تسهیالتی برای این امر اختصاص دهند.
سائلی

* خیابان نبرد شــمالی بعد از سازمان آب تا قبل از چهارراه نبی اکرم)ص( 
بسیار دست انداز دارد. مسئولین شهرداری منطقه 14 نسبت به ترمیم آن 

اهتمام ورزند.
فاتحی

* برخورد ضعیف با سارقان، اشرار، اراذل و اوباش، سلبریتی های وطن فروش، 
سگ گردانی و... باعث جری شدن آنها شده است. جا دارد با تکیه براقتدار 
نشات گرفته از قانون با این طیف قانون شکن برخورد شود تا موجب عبرت 

دیگران قرار گیرند.
0936---6960
* با قطعی های گسترده اینترنت تکلیف بسیاری از خدمات و فعالیت هایی 
که اینترنتی صورت می گیرد چه می شــود؟ چه کسی و نهادی مسئولیت 

ضرر و زیان های وارده را می پذیرد؟
محرابیان

* برخی ســاکنان مجتمع های مســکونی از پرداخت بموقع هزینه  شارژ 
ساختمان و یا قبوض مصرفی آب، برق و گاز که اشتراکی است، خودداری 
می کنند و این مشــکالتی را برای کل ســاختمان به وجود می آورد. الزم 
است رسانه ملی ضمن پرداختن به موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی، مردم 
 را به رعایت قوانین و مقررات آشنا و از تضییع حقوق همسایگان جلوگیری

نماید.
کماسی

* در بعضی از محله ها که ســازمان های دولتی تمرکز دارند به فضای سبز 
این محله ها بیشتر رسیدگی می شود ، درحالی که نباید بین محله ها فرقی 
وجود داشــته باشد و خدمات شهری یکسان و عادالنه باید صورت بگیرد. 

امیدواریم مسئولین شهرداری ها به این موضوع توجه بکنند.
ماندگاری

فریدمن: درگیری همزمان با دو ابرقدرت
اشتباه راهبردی برای آمریکاست 

رئیس کنگره آمریکا در حالی به تایوان ســفر کرد که حتی توماس 
فریدمن تحلیلگر ارشد دموکرات ها، این اقدام را خطرناک و غیرمسئوالنه 

توصیف کرد.
فریدمن دیروز در نیویورک تایمز نوشــت: هیچ نتیجه خوبی از سفر 
احتمالی پلوسی به تایوان حاصل نخواهد شد. تایوان در نتیجه این دیدار 
حتی از نظر نمادین نیز امن تر یا مرفه تر نخواهد شد و ممکن است پس از 
آن سفر اتفاقات بد زیادی رخ دهند از جمله این اتفاقات می توان به پاسخ 
نظامی احتمالی چین اشاره کرد که می تواند منجر به درگیری غیرمستقیم 

ایاالت متحده با روسیه و چین مجهز به سالح هسته ای شود.
اگــر فکر می کنید که متحدان اروپایی ما که با یک جنگ وجودی با 
روسیه بر ســر اوکراین رو به رو هستند در صورت درگیری با چین بر سر 
تایوان به ما ملحق خواهند شــد درگیری ای که ناشی از سفر غیرضروری 
پلوســی خواهد بود به شــدت روند تحوالت و مسائل مرتبط با جهان را 

اشتباه خوانده اید.
بیایید با درگیری غیرمستقیم با روسیه شروع کنیم. ما باید اطمینان 
حاصل کنیم که اوکراین دست کم می تواند روند تهاجم بی دلیل پوتین را 
که در صورت موفقیت تهدیدی مســتقیم برای ثبات کلیت اتحادیه اروپا 
محســوب می شود معکوس کند. بایدن و »جیک سالیوان« مشاور امنیت 
ملی او برای کمک به ایجاد بیش ترین امکان برای معکوس کردن تهاجم 
پوتین به اوکراین مجموعه ای از جلســات بسیار سخت را با رهبری چین 
برگزار کردند و از پکن درخواســت کردند که با کمک نظامی به روســیه 

به ویژه در حال حاضر وارد درگیری اوکراین نشود.
به گفته یک مقام ارشــد آمریکایی، بایدن شــخصا به رئیس جمهور 
چین گفته که اگر پکن از طرف روســیه وارد جنگ اوکراین شود امکان 
دسترســی به دو بازار مهم صادراتی خود یعنی ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا را به خطر می اندازد. چین یکی از بهترین کشورهای جهان در تولید 
پهپاد است که دقیقا همان چیزی است که نیروهای پوتین در حال حاضر 

بیشتر به آن نیاز دارند.
مقام های آمریکایی به من می گویند طبق تمام شــواهد چین باعدم 
ارائــه کمک نظامی به پوتین در زمانی که ایاالت متحده و ناتو از اوکراین 
حمایت اطالعاتی به عمل آورده و تعداد قابل توجهی از تسلیحات پیشرفته 
را که آســیب جدی به ارتش روسیه متحد ظاهری چین وارد کرده ارائه 

داده اند پاسخ داده است.
با توجه به این شواهد چرا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر 
خود مقصد تایوان را انتخاب کرده و عمدا چین را تحریک می کند؟ پلوسی 
پس از »نیوت گینگریچ« رئیس اســبق مجلس نمایندگان آمریکا که در 
ســال 1۹۹7 میالدی به تایوان سفر کرد زمانی که چین از نظر اقتصادی 
و نظامی بسیار ضعیف تر از امروز بود، به بلندپایه ترین مقام ایاالت متحده 

تبدیل می شود که به تایوان سفر کرده است.
زمان بندی برای این ســفر نمی توانســت بدتر از مقطع زمانی فعلی 
باشد. جنگ اوکراین به اتمام نرسیده است. من از طریق محافل خصوصی 
دریافته ام که بی اعتمادی عمیقی بین کاخ سفید و زلنسکی رئیس جمهور 

اوکراین وجود دارد، بسیار بیش از آنچه در رسانه ها گزارش شده است.
وضعیت جالبی در کی یف در جریان اســت. زلنســکی ماه گذشته 
دادستان کل رئیس ســازمان اطالعات داخلی اوکراین را برکنار کرد. در 
همین حال، مقام های ارشد ایاالت متحده همچنان معتقدند که پوتین کامال 
آماده است تا در صورت مشاهده ارتش خود با شکست قطعی استفاده از یک 
سالح هسته ای کوچک علیه اوکراین را در نظر بگیرد. به طور خالصه، جنگ 
اوکراین تمام نشــده و پایدار نیست. در نتیجه، باید انتظار غافلگیری های 

خطرناکی که می توانند در هر روز ظاهر شوند را داشته باشیم.
قواعد ژئوپولیتیک حکم می کند که همزمان با دو ابرقدرت، در دو جبهه 
وارد جنگ نشــوید. حال بیایید به ظرفیت بالقوه درگیری غیرمستقیم با 
چین و اینکه چگونه سفر پلوسی می تواند باعث آغاز آن شود نگاه بیندازیم.

چین شــی هفته گذشــته در تماس تلفنی خود با بایدن با اشاره به 
دخالت ایاالت متحده در امور تایوان، مانند دیدار احتمالی پلوســی گفت: 

»هرکس با آتش  بازی کند می سوزد«.
بایدن به طور مستقیم با پلوسی تماس نگرفت و از او نخواست که به 
تایوان سفر نکند. شاید او نگران این بود که با این کار موضع اش در قبال 
چین نوعی نرمش قلمداد شود و فرصتی را برای جمهوری خواهان فراهم 

سازد تا پیش از انتخابات میان دوره به او حمله کنند.

این معیاری برای ناکارآمدی سیاســی ماست که یک رئیس جمهور 
دموکرات نمی تواند یک رئیس دموکرات مجلس نمایندگان را از شــرکت 
در یک مانور دیپلماتیــک منصرف کند، مانوری که کل تیم امنیت ملی 
بایدن از رئیس سیا تا رئیس ستاد مشترک آن را غیرعاقالنه قلمداد کرده اند.
یک عامل برای تایوان تغییری نکرده است: جغرافیای آن. تایوان هنوز 
یک جزیره کوچک است اکنون با 23 میلیون نفر جمعیت 1۶0 کیلومتر 
دورتر از ساحل سرزمین اصلی چین با 1.4 میلیارد نفر که ادعا می کنند 
تایوان بخشی از سرزمین مادری چین است. کشورهایی که جغرافیای خود 

را فراموش می کنند دچار مشکل می شوند.
اگر قرار اســت با پکن وارد درگیری شــویم دست کم اجازه دهیم به 
زمان و مســائل ما مرتبط باشــد. مسائل و مشــکالت ما با چین مواردی 
شــامل رفتار تهاجمی فزاینده آن کشور در طیف گسترده ای جبهه ها از 
نفوذ سایبری گرفته تا سرقت مالکیت معنوی تا مانورهای نظامی در دریای 

چین جنوبی هستند.
اکنون زمان آن نیســت که به چیــن بپردازیم به خصوص با توجه به 

آن که اکنون برهه زمانی حساسی در سیاست چین محسوب می شود. 
من به طــور جدی تردید دارم که رهبری فعلی تایوان از نظر قلبی و 
باطنی خواهان سفر پلوسی به آن منطقه باشد. افسوس که من می ترسم 
اجماع فزاینده ای در چین تحت زمامداری شــی در این باره شــکل گیرد 
که پکن به این نتیجه برســد که مسئله تایوان تنها از طریق نظامی قابل 

حل است.
تأمین کل نیاز ارزی برای واردات

با صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی کل نیاز ارزی کشــور برای واردات کاال را پوشــش 

می دهد.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به سیاست »نفت زدایی« از تجارت خارجی 
پس از تحریم های ضدایرانی، نوشت: یکی از ابزار های خنثی سازی تحریم ها، 
کاهش سهم نفت در سبد صادراتی و افزایش سهم کاال های غیرنفتی است. 
دلیل این است که خنثی ســازی تحریم ها با ابزار نفت با تحوالتی که در 
بازار انرژی جهان رخ داده عمال غیرممکن شده و از سوی دیگر، صادرات 
کاال های غیرنفتی به واســطه شبکه توزیعی و شبکه مشتریان مویرگی ای 

که دارد، دست تحریم کننده برای تحریم را می بندد. 
داده های آماری تجارت خارجی ایران نشان می دهد صادرات غیرنفتی 
ایران طی دو دهه اخیر به ابزار خنثی ســازی تحریم ها تبدیل شده است؛ 
به طوری  که ارز صادراتی ایران در دهه های 50 و ۶0 معادل 5 درصد نیاز 
ارزی برای واردات بود، اما این مقدار حاال کل نیاز ارزی کشور برای واردات 

کاال را پوشش می دهد.
طی ســال گذشته در ازای 53 میلیارد دالر واردات، ایران نزدیک به 
 4۹ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشــته و در ســال جاری نیز در ازای

8/1 میلیارد دالر واردات، ایران 8.5 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته 
است.

از اوایــل دهــه 70 و با رهایی ایران از تبعات مخرب جنگ تحمیلی، 
وضعیت تغییر کرده است، به طوری که در دهه 70 ارز صادرات غیرنفتی 
ایران معادل 10 درصد از نیاز ارزی واردات کشــور بوده است. این میزان 
 در دهه 80 به حول وحوش 20 درصد رسیده و در انتهای دهه 80 کانال

30 درصد را نیز تجربه کرده اســت. در دهه 80 یکی از عواملی که اجازه 
رشــد صادرات را نداد، هجوم کاال های وارداتی در نتیجه بیماری هلندی 
بود که در صنعت زدایی رقیب دهه 50 شــد. در آن ســال ها انبوه درآمد 
ارزی کشــور یا صرف واردات کاال های مصرفی و لوکس و درنتیجه رشد 
بخش خدمات و ساختمان شد یا صرف سرکوب نرخ ارز که نتیجه هر دو، 
صنعت زدایی، بیکاری نیروی کار بخش های مولد، کاهش رشد اقتصادی و 

رشد دو بخش خدمات و ساختمان بود.
 طی ســال های اخیــر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشــور بیش

 از ۹0 درصد نیاز ارزی برای واردات را پوشش می دهد؛ این میزان در سال 
جاری با مثبت شدن تراز تجاری کشور به بیش از 105 درصد رسیده است.

یک اقتصاددان با تاکید بر اهمیت دیپلماســی تجاری و متنوع سازی 
شرکای اقتصادی کشــور گفت: »توسعه بازار های هدف و ایجاد تنوع در 

محصوالت صادراتی از دیگر عواملی اســت که می تواند به کاهش ناترازی 
تجاری کمک کند.«

وحید شقاقی شــهری تغییر نگــرش وزارت امور خارجــه در حوزه 
دیپلماســی اقتصادی را ضروری دانست و افزود: »ایجاد معاونت اقتصادی 
در وزارت امور خارجه بدون تغییر فضای دیپلماسی به نفع اقتصاد و استفاده 
از ظرفیت رایزنان بازرگانی ساده سازی مساله است.« شقاقی شهری با ابراز 
امیدواری برای مبنا قرار گرفتن مسائل اقتصادی در انتخاب سفرا تصریح 
کرد: »درحال حاضر سهم سفارتخانه ها در بهبود فضای تجاری و اقتصادی 

مبهم و نامشخص است.«
گزارش اکونومیست از تورم سنگین

و رونق پوشالی اقتصاد ترکیه
تورم 80 درصدی اقتصاد ترکیه رونق اقتصادی پوشالی در این کشور 

را نشان می دهد.
نشــریه اکونومیســت، رکورد تورم 80 درصدی در اقتصاد ترکیه را 
نشانه پوشالی بودن ادعای رشد اقتصادی از سوی دولت اردوغان توصیف 
کرد. به گزارش دنیای اکونومیســت به نقل از اکونومیست، اردوغان یکی 
از سیاســتمدارانی است که رویکرد غیرمتعارف سیاست پولی را برگزیده 
است و به دنبال این است که با کاهش نرخ بهره، رشد اقتصادی را افزایش 
دهد. اما باال رفتن نرخ تورم و رسیدن آن به 80درصد باعث شده است که 
تالطم در این اقتصاد بسیار زیاد شود. گزارش اکونومیست نشان می دهد 
چرا اصرار بر کاهش نرخ بهره، در شــرایط تورمی باعث می شــود رشــد 
اقتصادی باال نیز توســط آحاد مردم حس شود. در نتیجه رشد اقتصادی 
با تورم باال، بیشتر به نفع طبقه ثروتمند است. گروهی که از افزایش تورم 
به دلیل داشــتن دارایی در کوتاه مدت بیشتر منتفع می شود. هر چند که 
در بلندمــدت آحاد اقتصادی از باال بودن تورم، رنج خواهند برد. بنابراین 
همان طور که اقتصاددانان تاکید کردند، رشد اقتصادی پایدار، تنها در بستر 

ثبات قیمت ها و کنترل تورم میسر می شود.
رودریگر دورنبوش، اقتصاددان آلمانی که در سال 2002 درگذشت، 
بحران مالی را این گونه توصیف می کند: »ممکن است مدت ها ادامه یابد، 
اما یک شب فرومی ریزد.« این گفته دورنبوش، به این موضوع تاکید می کند 
که ممکن اســت که دوره رونق برای مدت طوالنی که دور از ذهن است، 
ادامه یابد، قبل از اینکه به سرعت این رونق فرو بریزد. در نتیجه ناپایداری 
می توانــد برای مدت طوالنی تری از آنچه فکر می کنیــم، دوام آورد. اگر 
دورنبوش هنوز زنده بود احتماال درباره شــرایط امروز اقتصاد ترکیه گیج 
می شد. سال هاست که ترکیه اجرای سیاست های پولی غیرمتعارف را در 
پیش گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه معتقد است 
کــه نرخ های بهره باالتر دلیل افزایش قیمت هاســت و افزایش نرخ بهره 

درمان کاهش تورم نیست.
در پایان2021، زمانی که بیشتر کشورها یا در حال افزایش نرخ بهره 
بودنــد یا برای انجام این کار خود را آماده می کردند، رئیس جمهور ترکیه 

به بانک مرکزی دستور داد نرخ بهره را کاهش دهد.
 نتیجه این تصمیم، قابل پیش بینی بود؛ اما اردوغان نمی توانست این 
نتیجه را پیش بینی کند. تورم در این کشور در عرض چند ماه به 80درصد 
رسید. نکته قابل توجه اما این است که اقتصاد ترکیه توانسته است به رشد 
خود ادامه دهد. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشــور در سال گذشته 
11درصد رشد کرد؛ به طوری که به نظر می رسد رونق ترکیه همیشگی است.  
شــاید کمی وسوسه انگیز باشــد که از تجربه بی پروای ترکیه نتیجه 
بگیریــم که تورم باال گرفتاری اســت که می توان بــا آن کنار آمد، این 
نتیجه گیری ممکن اســت وسوسه انگیز باشد؛ ولی اشتباه است. تورم باال 
زیان های بی شــماری دارد؛ اما سه مورد به ویژه در ترکیه برجسته است: 
کوتاه شدن افق ها، فشار بر تصمیم گیری روز به روز و توزیع مجدد ثروت 
 که بار تورم را بر دوش کســانی می اندازد که کمترین تحمل را برای آن 

دارند.
یک نظرســنجی نشان می دهد بیش از یک سوم مردم ترکیه قادر به 
تامین نیازهای اولیه خود نیســتند. اگر کســانی که به سختی می توانند 
نیازهای خود را برآورده کنند و بخشی را که به شدت در فشار قرار دارند 
نیز در نظر بگیریم، این نســبت به چهــار پنجم افزایش می یابد. منطقی 
اســت که فقرا بیش از همه از تورم رنج می برند؛ اما طبقه متوسط ترکیه 
نیز در این شــرایط با مشکالتی روبه رو هستند؛ چرا که قدرت خرید آنها 
کاهش یافته و امنیت شغلی آنها از بین رفته است. بسیاری از آنها از طبقه 
متوسط خارج شده اند و بابت از دست دادن موقعیت خود احساس ناراحتی 

و عصبانیت می کنند.

1- وقتی به آن صحرای داغ و تب دار رســید، عنان کشید، و اسب هم از 
حرکت ایســتاد و قدم از قدم برنداشت. این بخش از صحرا با بخش های دیگر 
آن که تا کنون پیموده بود، تفاوتی نداشت. همه جا پوشیده از ریگ های داغ و 
آفتاب خورده بود و آســمانی که از شدت گرما، رنگ دود گرفته بود. سوار، اما 
انگار چیز دیگری می دید که عنان می کشید! دست را سایبان چشم ها کرده و 
 به افق نگریست. پیرمردی به کنار ایستاده بود. سوار روی به او کرد و پرسید؛
 نام این ســرزمین چیســت؟ نام آن » غاضریّه« اســت. نام دیگری ندارد؟
این سرزمین را » نینوا « و » شاطی الفرات- شرق فراط « هم می نامند. همه آن 
نشانه ها که او می دید و دیگران نمی دیدند، نشانه های همان سرزمینی بود که 
به او خبر داده بودند ... نامش اما، آن نبود. باز پرسید؛ نام دیگری ندارد؟ پیرمرد 
گفت: این ســرزمین را » کربال « هم می نامند. سوار آهی از ژرفای دل کشید و 
زیر لب زمزمه کرد: »أَْرُض َکْرٍب َو باََلٍء ... سرزمین  اندوه و بال« ... همان صحرایی 
بود که نام آن را از جدش رسول خدا )ص( شنیده بود و پدرش امیر مومنان )ع( 
در میانه سفر صفین در آنجا درنگ کرده، خاکش را بوئیده و بوسیده و گریسته 
بود، » ای خاک! چقدر خوش بویی! از تو مردمانی برمی خیزند که بی حساب به 
بهشت می روند. این جا قربانگاه عاشقان شهیدی است که هیچیک از گذشتگان 
و آیندگان به مقام و منزلت آنها نمی رســند « ... این جا همان جا بود که به او 
وعده داده بودند ... کاروان » خوش به نشان « آمده بود. این جا همان جاییست 
که قرار اســت بزرگ ترین و سرنوشت سازترین واقعه تاریخ بشر، بعد از بعثت 
رسول خدا )ص( رقم بخورد. سرنوشت سازترین رخداد بعد از بعثت پیامبر اسالم 
که اولین بود و قبل از قیام قائم آل محمد )ارواحنا له الفداء( که سومین است. 
قافله ساالر، فرمان فرود داد، بارها را بگشایید و خیمه ها را برپا کنید، حسین )ع( 
می دانست که مقصد همین جاست و آن واقعه عظیم که خبر داده بودند، قرار 
 اســت در همین وادی واقع  شــود... ۸روز بعد، دهم محرم )عاشورای ( سال

61 هجری آن واقعه بزرگ اتفاق افتاد و ...
2 - بخشــی از بیانات حضرت آقاست که می فرمودند » لُب و جوهر حادثه 
عاشورا این است که در دنیایی که همه جای آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته 
بود، حســین بن علی )ع( برای نجات اســالم قیام کرد و در این دنیای بزرگ، 
هیچ کس به او کمک نکرد! حتی دوستان آن بزرگوار، یعنی کسانی که هر یک 
می توانستند جمعیتی را به این میدان و به مبارزه با یزید بکشانند، هر کدام با 
عذری، از میدان خارج شدند و گریختند! ...ابن عباس یک طور، عبداهلل بن جعفر 
یک طور، عبداهلل بن زبیر یک طور، بزرگان باقیمانده از صحابه و تابعین یک طور... 
شخصیت های معروف و نام و نشاندار و کسانی که می توانستند تاثیری بگذارند 
و میدان مبارزه را گرم کنند، هر کدام یک طور از میدان خارج شــدند. این، در 
حالی بود که هنگام حرف زدن، همه از دفاع از اسالم می گفتند. اما وقتی نوبت 
عمل رسید و دیدند که دســتگاه یزید، دستگاه خشنی است رحم نمی کند و 
تصمیم بر شدت عمل دارد، هرکدام از گوشه ای فرار کردند و امام حسین )ع( را 
در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای اینکه کار خودشان را توجیه کنند، خدمت 
حســین بن علی )ع( آمدند و به آن بزرگوار اصرار کردند که » آقا، شما هم قیام 

نکنید! به جنگ با یزید نروید « ... چرا این گونه شد؟! بخوانید!
3- بازهم به قول رهبر معظم انقالب » مهم تر از درس های عاشورا عبرت های 
عاشوراست «. درس گرفتن از عاشورا، دقت در گفتار و رفتار و سلوک عاشورائیان 
اســت ... از سید الشهدا )ع( گرفته تا امام سجاد و ابوالفضل العباس و  علی اکبر 
و قاسم بن حسن و ظهیر بن قین و حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و حّر 
و وهب و جون و ... تا زینب کبری -علیهم الســالم - و... گفتار و رفتار آنان در 
مواجهه با آن رخداد عظیم، می تواند و باید برای همه شیعیان و مخصوصاً همه 
کربالیی هایی که آن روز به کربال نرسیدند و زمزمه » یا لیتنی کنت معکم « بر دل 

و زبان دارند، الگو و » درس « آموز باشد. 
۴- » عبرت « اما حســاب دیگری دارد. عبرت از ریشه عبور است. یعنی 
از ظاهر یک رخداد عبور کردن و به باطن آن رســیدن. تعبیر خواب از همین 
مقوله است و ... » عبرت « گرفتن از قیام عاشورا، یعنی عبور از ظاهر آن واقعه 
عظیم و کشــف چرایی وقوع آن. در جامعه اســالمی آن روزها چه تغییراتی 
 پدید آمده بود که در فاصله کوتاهی )50 ســال ( بعد از رحلت رســول خدا
- سال 11 هجری-  فرزند آن بزرگوار را - سال 61 هجری- به آن طرز وحشیانه و 
فجیع به قتل رسانند؟! چرا مردم آن زمان ساکت بودند؟! چرا خواص آن دوران 
که از حقانیت حسین بن علی )ع( با خبر بودند، نه فقط به یاری او نرفتند، بلکه 
صدایي نیز به اعتراض بلند نکردند؟!... و چرا هزار و چند صد سال بعد، مردم 
ایران با الگو گرفتن از عاشورا و با دست خالی، علیه حکومت تا دندان مسلح 
و تحت حمایت تمامی قدرت های ریز و درشت دنیا به پا خاستند، بساط ظلم 
را برانداختند و پس از آن تا به امروز در مقابل توطئه یکپارچه همه قدرت های 

جهانی ایستاده و قد برافراشته اند؟!
5- خواص آلوده به چرب و شیرین دنیا و فاصله گرفته با آموزه های اصیل 
اسالم، در پیدایش واقعه عاشــورا نقش برجسته ای داشته اند. خواص، یعنی 
کسانی که موضوع را می شناسند و می دانند چه می کنند. اما، خواص آلوده در 
صدر اسالم با برخی از خواص آلوده در دوران انقالب اسالمی چه تفاوت هایی 
داشتند؟ در صدر اسالم و دوران منجر به شهادت حضرت ابا عبداهلل علیه السالم، 
آموزه های اســالم مانند دوران ما فراگیر نبود و نگاه مردم برای کسب تکلیف 
و آگاهی از دستورات اســالمی به دهان خواص بود. از این روی، وقتی یک یا 
چند تن از آنها با خط اصیل اسالم فاصله می گرفتند و می لغزیدند، جمع نسبتًا 
فراوانی را با خود به لغزشگاه می کشاندند. اما، در دوران وقوع انقالب اسالمی، 
تالش جانفرسا و منجر به شهادت ائمه اطهار علیهم السالم برای آگاهی بخشی 
به  امت و روشنگری درباره باید ها و نبایدها و مخصوصاً زنده نگاه داشتن یاد و 
خاطره عاشورا، نتیجه داده بود و مردم »نقشه« راه را می شناختند و آنجا که با 
ابهامی رو  به رو می شدند به عالمان وارسته و مشهور به تقوی مراجعه می کردند. 
این گونه بود که در دوران ما اگر برخی از خواص، به هر علت )آلودگی به چرب و 
شیرین دنیا، قدرت طلبی، حسادت و ...( می لغزیدند به جای آنکه توده های مردم 
را به انحراف بکشند و بلغزانند، ] به قول حکیمانه حضرت آقا [، خود سقوط کرده 
و رفوزه می شدند. به عنوان نمونه )و فقط یک نمونه (، فتنه آمریکایی - اسرائیلی 
۸۸ را برخی از خواص آلوده به چرب و شیرین دنیا و دلبسته به دشمنان تابلودار 
بیرونی پدید آوردند ولی در انحراف مردم موفق نبودند و خود به رســوایی و 

سقوط کشیده شدند و...
6- آیا امروزه می توان از توطئه دشمنان و از جمله، فتنه خواص غافل بود؟! 
پاســخ بدون کمترین تردیدی منفی است. اما، خواص آلوده را چگونه می توان 
شناخت؟! در این باره گفتنی هایی هست که بیرون از محدوده یادداشت پیش روی 
است و از آن میان، تنها به این نکته اشاره می کنیم که وظیفه این نوع از نفوذی ها، 
انفجار و ترور نیست. ماموریت این نوع از نفوذی ها، نفوذ به مراکز تصمیم ساز و 
سیاست پرداز و تغییر محاسبات مسئوالن در این مراکز است. بنابراین، دیدگاه ها 
و نظرات انحرافی خود را بر زبان و قلم می آورند و مقایسه دیدگاه های آنان با خط 
اصیل اسالم و انقالب قابل شناسایی خواهند بود. به قول حضرت امیر علیه السالم 
»ما اضمر احد شیئا االّ ظهر فی فلتات لسانه و َصَفَحاِت وجهه... هیچ کس چیزی 

را در دل پنهان نمی کند مگر آنکه در گفته هایش آشکار می شود«. 
۷- و باالخره نوشــته پیش روی را با اشــاره به نکته ای که قباًل در یکی از 

یادداشت های کیهان آورده بودیم به پایان می بریم:
» بعد از ظهر آن روز غمزده، ساعتی قبل از آن که موالی مظلوم ما »سر« بدهد، 
ندای »هل من ناصر« سر داده بود و شیطان انگشت حیرت به دندان گزیده بود 
که فرزند رسول خدا)ص( را چه می شود؟ چه کسی را به یاری می طلبد؟ در این 
سو که یارانش همه به خون غلتیده اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای 

آخته به ریختن خونش ایستاده اند!
پس حسین روی ســخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و تب دار، کدام 
لبیک را انتظار می کشد؟ و کدام جماعت را به یاری می طلبد؟ این جا که کسی 
نیست!... شیطان نمی دانست- و حرامیان نیز- که کربال سرزمینی است به پهنای 
همه ســرزمین ها و عاشورا، روزی است به درازای همه روزها... نمی دانست که 
کربال آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا... حسین ما،  اما می دانست که »عصر 
خمینی« در راه اســت و ندای »هل من ناصر« عصر عاشورای او در گوش زمان 
می پیچد و در »عصر خمینی« به گوش کربالیی هایی می رسد که آن روز به کربال 

نرسیده بودند «.

حسین)ع( روی سخن
با كه داشت ؟

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
۶ محرم ۱۴۴۴ - شماره 2۳۰۸۸

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

تا زمانی كه طرف غربی به تعهدات خود بازنگردد
دوربینی نصب نخواهد شد

رئیــس ســازمان انرژی اتمــی گفت: 
وقتی طرفین به برجــام پایبند نبودند و به 
تعهدات شــان عمل نکردند، دلیلی ندارد ما 
به تعهدات خود ادامه دهیم. امروز نیز اعالم 
می کنیم تا زمانی که به تعهدات خود بازنگردند 
و موارد ادعایی را کنار نگذارند، دوربینی نصب 

نخواهد شد.
محمد اسالمی صبح چهارشــنبه در حاشیه 
نشســت هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار 
داشــت: آمریکایی ها مرتب اعتــراف  می  کنند که 
سیاســت فشار حداکثری شکست خورده و امیدی 
ندارند اما رفتار دوگانه آنها را شاهد هستیم و اتهامات 
واهی را که بیش از بیســت ســال است به کشور 
نســبت می دهند. همواره ســعی کردند با اتهامات 
واهی فشار را بر ملت ایران تشدید کنند. به گزارش 
فارس، رئیس ســازمان انرژی اتمــی با بیان اینکه 
برجام مولود برون رفت از این وضعیت بوده اســت، 
گفــت:  مذاکرات صورت گرفت تا این اتهامات کنار 
گذاشته شــود و اعتماد سازی ایجاد شود و در یک 
شرایط متفاوتی ایران از حق و حقوق خود کاسته و 
نظارت تشدید شده را پذیرفته در جهت اینکه این 
ادعاها کنار گذاشته شود و بهانه ها از آنها سلب شود 
و تحریم ها را لغو کنند و اجازه دهند تا شــرایط با 
الگوی تفاهم شده تداوم پیدا کند. جمهوری اسالمی 
ایران همواره تاکید می کند که تمامی فعالیت های 
هســته ای مطابق موازین پادمان است و ما متعهد 
به پادمان و NPT هســتیم. وی افزود: در جهت 
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، ما 
در پاسخ به این تحریم ها، گازدهی به سانتریفیوژهای 
پیشــرفته را آغاز کردیم تا به آنها نشان دهیم که 
اراده ما اراده مستحکمی است و برای لغو تحریم ها 
از هیچ اقدامی کوتاه نخواهیم آمد. رئیس ســازمان 
انرژی اتمی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اظهارات 
اخیر گروســی چیست، گفت: ما انتظار داریم آقای 
گروسی مطابق ضوابط آژانس گفت وگو کند و اظهار 
نظراتش را در چارچوب قوانین و مقررات بیان کند 
و از رفتار سیاسی متاثر از فشار رژیم صهیونیستی 
دست بردارد. برای ایشان متاسف هستم زیرا آژانس 
در تمام فرآیندهای ما طبق پادمان حضور و نظارت 
دارد و عملیات اجرایی ما در حوزه ســازمان انرژی 
اتمی در بخش هــای گوناگون تحت نظارت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بوده و  خواهد بود. اســالمی 
در مــورد جمع آوری دوربین هــای نظارتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز تصریح کرد: دوربین هایی 
را کــه ما جمع آوری کردیم، دوربین های برجامی و 
فراپادمانی بوده است و برای توافق نامه برجام نصب 
شده بود؛ در جهت اینکه ظرفیت فعالیت و سرعت 
فعالیت هســته ای ایران را  اندازه گیری کنند. وقتی 
طرفین به برجام پایبند نبودند و به تعهداتشان عمل 
نکردند، دلیلی ندارد ما به تعهدات خود ادامه دهیم. 
امروز نیز اعالم می کنیم تا زمانی که به تعهدات خود 
بازنگردند و موارد ادعایی را کنار نگذارند، دوربینی 

نصب نخواهد شد.
 تأکید روسیه بر لزوم اجرای کامل برجام

در کنفرانس بازبینی »ِان پی تی«
خبر دیگر اینکه، روسیه در کنفرانس بازبینی 
 ان پی تــی )پیمان عدم اشــاعه ســالح های اتمی( 

بر لزوم احیای برجام تاکید کرد. به گزارش فارس، 
نمایندگی دائم روسیه در وین در رشته توئیتی اعالم 
کرد: ما قاطعانه به لزوم از ســرگیری اجرای کامل 
برجام در زودترین زمان باور داریم. توافق هسته ای 
به دستاورد بی نظیر دیپلماسی چندجانبه با اثربخشی 
و کارایی اثبات شده تبدیل شده است. هیچ جایگزینی 
برای آن وجود ندارد. نمایندگی روسیه افزود: روسیه 
به طور کامل به برجام متعهد می ماند و روی نگرش 
مسئوالنه مشابه شــرکا و کمک جامعه بین المللی 
حســاب می کند. امیدواریم تعهدات ایاالت متحده 
و ایران مبنی بر آمادگی برای دســتیابی به توافقی 
برای تضمین اجرای کامل برجام و قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل محقق شود. مسکو در 
ادامه اعالم کرد: بدون »راه اندازی مجدد« برجام با 
تمام ظرفیت، بعید اســت که سطح قبلی شفافیت 
برنامه هسته ای ایران، یعنی همان چیزی که توافق 

هسته ای برای آن انجام شد، محقق شود.
مورا در راه وین 

برای بحث درباره بسته برجامی بورل
»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه اعالم کرد در حال 
سفر به وین برای گفت وگو درباره بازگشت به اجرای 

کامل برجام است.
علی باقری به وین می رود

ســخنگوی وزارت خارجه هم با اعالم عزیمت 
هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست باقری به وین 
گفت که در این دور از گفت وگوها درباره ایده های 
همه طرف هــا از جمله ایده های هفته جاری ایران 

بحث می شود. 
به گزارش فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امــور خارجه دیروز از عزیمت هیئت مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی ایران به وین برای ادامه مذاکرات 
به منظور رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران 

خبر داد.
جو سازی آمریکا قبل از دور جدید مذاکرات: 

با انتظارات کم به وین می رویم
امــا در پی اعالم خبر ازســرگیری دور جدید 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین، یک مقام آمریکایی 
مدعی شد واشنگتن با انتظارات کم از مذاکرات در 
آن شرکت می کند. به گزارش فارس، وبگاه خبری 
»آکسیوس« به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد 
ایاالت متحده و ایران مذاکرات غیرمستقیم در مورد 
احیای توافق هسته ای 2015 را پنجشنبه )چهارم 

اوت( در وین از سر خواهند گرفت.

به ادعای این گزارش، مقامات آمریکایی نگران 
هستند که توافق هسته ای در آستانه بی ربط شدن 
اســت، زیرا ایران اقداماتی را برای پیشــبرد برنامه 
هسته ای خود و محدود کردن کار بازرسان آژانس 
اتمی انجام داده اســت. وی همچنین با بیان اینکه 
»همه می دانند توافق باید چه شکلی داشته باشند«، 
مدعی شد که الزم است برای حصول توافق، ایران 
مطالبات درخصوص موضوعاتی که خارج از حیطه 
برجام هســتند )مانند بازرسی های آژانس و خروج 
سپاه از فهرست FTO( را کنار بگذارد. همچنین، 
خبرگــزاری رویترز به نقــل از یک مقام آمریکایی 
گــزارش داد »رابرت مالی« نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ایران و مذاکره کننده ارشــد واشنگتن برای 

شرکت در مذاکرات هسته ای عازم وین شد.
گروسی: برنامه هسته ای ایران 
بسیار بسیار سریع پیش می رود

رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت که برنامه هســته ای ایران بسیار 
بســیار ســریع به پیش می رود. رافائل گروسی در 
نشست خبری خطاب به خبرنگاران گفت: »وقتی 
بحث از مسائل هسته ای می شود بیانات خوب کمکی 
نمی کنند. چیزی که شــما به آن نیــاز دارید این 
است که شفاف و متعهد باشید و با ما کار کنید. ما 
آماده ایم و امیدواریم آنها هم آماده  باشند«. مدیرکل 
آژانــس اتمــی همچنین گفت: »آنهــا یک برنامه 
هسته ای بلندپروازانه دارند که الزم است به صورت 
مناســب مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. این برنامه 
بســیار بسیار سریع نه فقط به پیش بلکه به سمت 
حاشیه ها هم حرکت می کند. برنامه هسته ای آنها 
هــم از لحاظ بلندپروازی و هم از لحاظ ظرفیت رو 
به رشد است«. اظهارات مدیرکل آژانس اتمی یک 
روز بعد از آن مطرح شــده که »بهروز کمالوندی«، 
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت که دستور 
راه اندازی و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ 
از جمله ماشین های پیشــرفته در راستای اجرای 
قانون اقدام راهبردی صادر شده و این موضوع قبال 
به اطالع آژانس رسیده است. اقدام ایران در تزریق 
گاز به صدها ســانتریفیوژ در حالی انجام می شود 
که شــورای حکام آژانس 18 خردادماه سال جاری 
قطعنامــه ای را تصویب و ایران را به عدم همکاری 
در موضوع هسته ای متهم کرد. همان روز سازمان 
انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه ای از قطع فعالیت  
تعدادی از دوربین های فرا پادمانی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ایران خبر داد.

به جای گفت و شنود

یاران این زمانی ابوالفضل العباس )ع(
واقعه ای که ســال ۶1 هجری، در عاشورای حسینی )ع( رقم خورد، حماسه 
مانــدگار و بی بدیلی اســت که در گردش ایام و چرخش ســال ها و قرن ها، نه 
فقط به فراموشــی سپرده نشده اســت بلکه با گذر زمان، ژرفای بیشتر و دامنه 
گسترده تری یافته و ابعاد تازه تری از آن حماسه سرنوشت ساز به ظهور می رسد. 
در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( و در سوگ اسوه های بی مثال ایمان و 
ایثار و شجاعت و آزادگی و... این ستون را به بخشی از متن یکی از یادداشت های 

کیهان اختصاص می دهیم:
*   هوا داغ و تب دار بود، ریگ های صحرا زیر تابش مستقیم آفتاب به 
گلوله های آتش شبیه شده بودند. حرامیان آب را بر اردوگاه حسین )ع( 
بسته بودند تشنگی امان از مردان و زنان و کودکان ربوده بود، طاقت ها 
 طاق شده بود. ابوالفضل العباس )ع(، سپهساالر سپاه امام حسین )ع(، 
رفته بود تا محاصره فرات را بشــکند و با آبی که می آورد تشــنگان 
را ســیراب کند. عباس که هماوردی در ســپاه شرک نداشت، صف 
محاصره کنندگان فرات را شــکافت و بر کرانه آن نشست تا َمشک ها 
را پُر کند. فرزند علی )ع( که خود از تشــنگی می ســوخت، مشتی از 
 آب برگرفته و به دهان مبارک نزدیک کرد اما، عباس را چه می شــود؟ 
چرا آب را نمی نوشد؟ به چه می اندیشد؟... بجنب عباس! چرا معطلی؟ 

فرصتی نیست، حرامیان هجوم آورده اند و خیلی زود دیر می شود!...
 عباس اما، مشــت آبی را که به دهان مبــارک نزدیک کرده بود، 
فرو ریخت. َمشــک ها را پر از آب کرد و راهی اردوگاه حسین شد. چرا 
چنین کرد؟ ... عقل و شــرع و منطق، همه یکصدا حکم به نوشــیدن 
 می دادند. به یاد حســین و یاران و کودکان تشــنه اش افتاده بود؟ !... 
ولی یک مشت آب در مقایسه با شط مّواج و خروشان فرات، مثل قطره ای 
از دریا بود، یعنی هیچ نبود. ابوالفضل العباس سپهساالر سپاه بود و سیراب 
شدنش بر توان و قدرتش می افزود... اما چرا از نوشیدن چشم پوشید؟ ...
* زمستان سال 135۷ بود. دو یا سه ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی. 
کارکنان شرکت نفت در حمایت از انقالب و برای پیشگیری از صدور و 

غارت نفت، در اعتصاب بودند.
نفت به اصلی ترین کاالی مورد نیاز مردم تبدیل شده بود و به سختی 
به دست می آمد. حضرت امام در نوفل لوشاتوی پاریس اقامت داشتند و 
اروپا در آن سال با زمستان سختی روبه رو بود. امام به اطرافیان دستور 
دادند بخاری محل اقامتشان را خاموش کنند! پرسیده بودند چرا؟! در 
پاسخ فرموده بود؛ وقتی مردم ایران با کمبود نفت روبه رو هستند و این 
سختی را به خاطر اسالم و انقالب تحمل می کنند، نمی توانم از محل گرم 
و دور از ســرما برخوردار باشم. ولی شما رهبر مردم هستید و سالمت 
شما خواسته همه ملت است. باید به سالمت باشید تا قافله انقالب به 

سالمت بماند... امام، اما نپذیرفته بود.
* وقتی ظرف غذا را برای حضرت آقا آورده و نزد ایشان گذاردند، نگاهی 
به آن کرده و خطاب به میزبان فرمودند که آن ظرف را از جلوی ایشان 
بــردارد. میزبان به تصور اینکه در ظرف غذا چیز نامطلوبی مثاًل مو و... 
وجود دارد، با ابراز تعجب، علت را جویا شده بود و حضرت آقا فرموده 
بودند؛ در این غذا گوشت هست و توضیح داده بودند، این روزها قیمت 
هر کیلو گوشت 100 هزار تومان است و بسیاری از مردم توان خرید آن را 
ندارند و من نمی توانم از غذایی که حاوی گوشت کیلویی 100 هزارتومانی 

است استفاده کنم. چرا؟!
 * و باالخره، این کالم نورانی از امام راحلمان- رضوان اهلل تعالی علیه-
اســت: »آنهایی که در خانه های مجلل، راحــت و بی درد آرمیده اند و 
فارغ از همه رنج ها و مصیبت های جانفرســای ستون محکم انقالب و 
پابرهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی 
برآتش نگرفته اند نباید به مسئولیت کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا 
راه پیدا کنند چه بسا انقالب را یک شبه بفروشند و حاصل همه زحمات 

ملت ایران را برباد دهند.«
* و امروزه، یاران این  زمانی ابوالفضل العباس و پیروان پاکباخته خمینی 
و خامنه ای نه فقط  اندک و کم شمار نیستند، بلکه سراسر ایران اسالمی 
را با رایحه روح بخش حضور خود معطر کرده اند. آنها هرجا به کار گرفته 

شده اند به وضوح نشان داده اند که مدیران الیقی هستند.

شماره بعدی روزنامه
سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱  منتشر می شود

مراسم عزاداری با حضور رهبر معظم 
انقالب در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار 

می شود.
همزمــان بــا ایــام شــهادت حضــرت 
اباعبداهلل الحســین )ع( و اصحاب با وفای ایشان، 
مراســم عزاداری با حضور رهبر انقالب اسالمی 
در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود. 
به علت اوج گیــری مجدد بیماری کرونا و لزوم 

رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، امسال نیز 
مطابق دو سال گذشته، مراسم بدون جمعیت و 
تنها با حضور یک سخنران و مداح برگزار می شود. 
این مراسم به مدت شش شب از شب هفتم 
تا شــب دوازدهم محرم الحرام )پنجشنبه 13 تا 
سه شنبه 18 مرداد( برگزار و مشروح برنامه های 
 سخنرانی و عزاداری هر شب از رسانه ملی پخش 

خواهد شد.

با حضور رهبر معظم انقالب
مراسم عزاداری حسینیه امام خمینی)ره( 

بدون حضور جمعیت برگزار می شود


