
تجمع دانشجویان در اعتراض به 
توافق رژیم صهیونیستی و امارات

جمعی از دانشجویان 
و م��ردم عص��ر روز 
اعتراض  در  گذشته 
رژی��م  تواف��ق  ب��ه 
اس��رائیل غاص��ب و 
ام��ارات درباره طرح 
معامله ق��رن تجمع 

کردند.
جمع��ی از دانش��جویان و مردم عصر روز ) ش��نبه 
25 مرداد( در اعتراض به توافق اس��رائیل غاصب و 

امارات درباره طرح معامله قرن تجمع کردند.
براس��اس این گزارش این تجمع در مقابل سفارت 
ام��ارات برگزار ش��د و تجم��ع  کنندگان ب��ا همراه 
داش��تن دست نوش��ته هایی، سیاست های خصمانه 
رژیم صهیونیس��تی در منطقه را محکوم کرده و به 

جنایت های این رژیم اعتراض کردند.
دانشجویان همچنین با سردادن شعارهای » مرگ 
ب��ر آمریکا« و » مرگ بر اس��رائیل« انزجار خود را 

نسبت به امریکا و رژیم صهیونیستی نشان دادند.
تجم��ع کنن��دگان ب��ا پالکاردهایی که در دس��ت 
داش��تند توافق امارات و رژیم صهیونیس��تی را یک 
توافق ش��یطانی دانس��تند و تاکید کردند امارات با 
این توافق در میان مس��لمانان منفور ش��ده  است.

فارس

اخبار
رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا درباره 
وضعیت برگزاری کنکور سراسری گفت: نمی توانیم سرنوشت 
میلیون ها نفر چه دانش آموز و چه خانواده هایشان را در ابهام 
قرار دهیم، امروز بگویند کنکور است و فردا بگویند نیست؛ 
تصمیم این است که کنکور اجرا و پیاده شود و این را وزارت 
علوم ما اعالم کرده است و در ستاد ملی هم بحث شده بود 

که کنکور با رعایت همه موارد بهداشتی اجرا شود. 
 حس��ن روحانی  افزود؛همه م��ردم در خیابان راه می روند، 
خان��ه اق��وام می روند، س��وار اتوب��وس می ش��وند، اینها را 
نمی گوییم تعطیل کنیم بعد بحث می کنیم کنکور باش��د یا 

نباشد، چطور مغازه و پاساژ باز است؟
رئیس جمهور ب��ا بیان اینک��ه پروتکل ها باید ب��رای محرم 
و کنکور دقیقا اجرا ش��ود، خاطر نش��ان کرد: با احتس��اب 
دانش آموزان و خانواده های آنان، نمی توانیم میلیون ها را در 
ش��رایطی قرار دهیم که ابهام وجود داشته باشد و شرایطی 
باشد که امروز گفته شود کنکور هست و فردا بگویند نیست. 
تصمیم این است کنکور اجرا شود و در ستاد ملی نیز از قبل 
درباره آن بحث شده بود که کنکور باید با لحاظ پروتکل های 

بهداشتی اجرا شود.
روحانی گفت: ما درب��اره کنکور تجربه داریم و می توانیم از 
آن اس��تفاده کنیم که در کنکور کارشناس��ی دقیق تر عمل 
شود. در محیطی که امتحان داده می شود، پروتکل ها توسط 
برگزارکنندگان و داوطلبان رعایت می ش��ود و گاهی قبل و 
بعد از امتحان مشکالتی ایجاد می شود. مثال درباره جمعیتی 
از خانواده ها که در جوار محل امتحان جمع می شوند، نباید 
بگذاری��م این تجمع��ات صورت بگیرد و برنام��ه فقط برای 

محیط کنکور نیست و برای محیط بیرونی هم هست.
وی در ادام��ه درب��اره اق��دام ام��ارات متحده عرب��ی برای 
عادی س��ازی روابط خود با رژیم صهیونیسس��تی گفت: این 
روزها مواجه ش��دیم با کشور همسایه که متأسفانه خودش 
را به دش��من دنیای اس��الم، دش��من منطق��ه و قاتل ملت 
فلس��طین نزدیک کرد. این کشور تصمیم گرفت که با رژیم 
صهیونیس��تی رابطه برقرار کند، کشوری که مسلمان است 
و مردم متدین و خوبی دارد ولی حاکمان آن دچار مس��یر 
اش��تباه و غلطی ش��دند و فکر می کنند باید خودشان را به 
آمریکا یا رژیم صهیونس��تی بچس��بانند تا امنیتشان تأمین 
ش��ود و اقتصادش رشد کند، این اش��تباه است و این اقدام 
از نظ��ر ما اقدامی نادرس��ت، غلط و ص��د در صد محکوم و 
خیانتی به آرمان ملت فلس��طین، آرمان مسلمانان و آرمان 
قدس است. رئیس جمهور تصریح کرد: این اقدام اشتباه در 
ش��رایطی اس��ت که آمریکا و رژیم صهیونیس��تی نسبت به 

قدس آن تصمیم را گرفتند و برخی کش��ورها مانند آمریکا 
به خالف مقررات بین المللی سفارت خود را به قدس منتقل 
کردند و اس��راییلی ها می خواهند بخش دیگری از سرزمین 
فلس��طین را غص��ب کنند و جنای��ات خ��ود را علیه ملت 
فلس��طین ادامه  دهند. اقدام یک کش��وری در این شرایط 
برای خوش��امد به حاکمی که در کشوری غربی می خواهد 
در انتخابات ش��رکت کند، رخ می ده��د؛ چرا در این ایام و 
این مقطع و چرا کشور ثالث اعالم می کند؟ برای اینکه یک 
آقایی در آمریکا رأی بیاورد. چرا با این اقدام به مس��لمانان 
و دنیای عرب خیانت می کنند؟ این حاکمان فکر می کنند 
اگر به دشمنان اسالم و دشمنان ایران نزدیک شوند، برای 

خود امنیت آورده اند؟
روحانی خطاب به س��ران این کشور اظهار داشت: ما حامی 
ش��ما بوده ایم و قب��اًل هم گفته ام که ص��دام از ما خواهش 
و التم��اس کرد که ما چیزی نگوییم ت��ا بتواند کل کویت، 
عربس��تان، بحری��ن، قطر و ام��ارات را اش��غال کند ولی ما 

ایس��تادیم و نگذاش��تیم و اگر می گفتیم مانعی نیست، چه 
رخ م��ی داد؟ ما اولین کش��وری بودیم که تج��اوز صدام به 
کوی��ت را قبل از اینکه ش��ورای هم��کاری خلیج فارس از 
خواب بیدار ش��ود و یا از ترس ب��ه در آید، محکوم کردیم؛ 
همان روز که روز عاشورا بود این اقدام را محکوم و به مردم 
آواره کویت رسیدگی کردیم و بعداً و در سال بعد از آن به 

مردم آواره عراق کمک کردیم.
رئیس جمهور در ادامه جلس��ه اظهار داشت: خوشحالیم که 
در این جلس��ه با گزارش هایی که داده شد، روشن شد که 
روند بیماری  ویروس کرونا در بس��یاری از اس��تان ها نزولی 
شده است. برخی اس��تان ها از جمله خوزستان، کردستان 
و آذربایجان غربی عملکرد خوبی داش��تند و از سیر صعود 
متوقف شده و به روند نزولی آمده و خوشحال کننده است، 

امیدواریم بقیه استان ها نیز همین روند را داشته باشند.
روحانی اظهار داش��ت: باید برای کس��ب و کار فکر کنیم، 
وقتی فکر می کردیم این بیماری یک ماه اس��ت، می ش��ود 

کس��ب و کارها را تعطیل کرد ولی وقتی برنامه ریزی کنیم 
که این بیماری شش ماه و یا یکسال است، باید برای سبک 
زندگی جدیدی برای آن داش��ته باش��یم و پروتکل ها را با 
دقت رعایت کنیم. االن درباره این بیماری بحث یک یا دو 
هفته نیست و باید سیستم آموزشی، کسب و کار، مراودات 
خانوادگی، مراس��مات، آیین های م��اه رمضان و محرم را با 

چارچوب برنامه ریزی کنیم.
وی ادام��ه داد: اگر بنا باش��د س��تاد ملی کرون��ا که مرجع 
اصلی اس��ت، پروتکلی را اعالم کند و فردی که جایگاه و یا 
تریبونی دارد به  گونه ای دیگر توضیح دهد، مردم مضطرب 

می شوند. همه باید متحدانه و همدالنه حرکت کنیم.
روحانی هم چنین با تأکید بر اینکه همان طوری که ما دنبال 
دارو و واکس��ن بیماری کرونا هستیم، باید با سایر کشورها 
نیز رابطه داشته باشیم و در تحقیقات و فعالیت ها کارهای 
مش��ترک انجام دهیم، خاطرنشان کرد: ضمن تقویت برای 
ساخت واکس��ن در داخل، اگر مطمئن شدیم کشوری و یا 
مؤسسه ای به مرز تولید واکسن رسیده، باید برای خرید آن 
اقدام کنیم. ممکن اس��ت واکسن ما مثال سه ماه از دیگران 
عقب باشد و باید از سایر کشورها خریداری کنیم و دولت و 

وزارت بهداشت خود را برای این کار آماده می کند.
وی با اشاره به مباحث مطروحه در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: امروز بحث ما این بود اگر کس��ی تخلف کرد 
چگون��ه با او برخ��ورد کنیم؛ باید با فردی که در سیس��تم 
اداری، ی��ا اصن��اف و یا در جامعه مرتکب تخلف می ش��ود، 
برخ��ورد ش��ود. برخی مجازات تصویب ش��د و از امروز نیز 
ابالغ می ش��ود و این مج��ازات درباره بخش ه��ای ادارات، 
اصناف و جامعه اس��ت؛ این مجازات همچنین برای اماکن 

سربسته در جامعه است و تجمعات دینی هم خواهد بود.
رئیس جمه��ور با اش��اره به اینکه باید برای م��اه محرم نیز 
پروتکل ها همین طور مراعات ش��ود، اظهار داش��ت: کم کم 
وارد مح��رم می ش��ویم و جمعه این هفت��ه روز اول محرم 
اس��ت و این فضا هم برای ما مهم است و مردم ما عشق به 
امام حس��ین)ع( دارند و عزاداری برای مردم ما مهم است. 
عاشورا باید زنده باشد و مراسم عزاداری هم باید زنده بماند 

ولی دستورالعمل ها هم باید رعایت شود. 
روحانی با بیان اینکه صدا و س��یما و فضای مجازی باید در 
محرم امس��ال کمک کنند، تصری��ح کرد: همان طور در ماه 
رمضان کمک کردند و بسیاری از مراسمات که امکان نبود 
به ش��کل قبلی پر ازدحام برگزار ش��ود، با فاصله و رعایت 
پروتکل ها برگزار و پخش زنده هم انجام می شد و مردم نیز 

استفاده می کردند و معنویت حاکم بود. 

سپاه پاسداران: 

حاکمان امارات باید در انتظار واکنش قاطع 
مردم خود باشند

س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با محکومیت شدید توافق عادی س��ازی روابط امارات و 
رژی��م صهیونیس��تی، این اقدام را حماقت��ی تاریخی و خنجری زهرآگی��ن در پیکر امت 
اس��المی توصیف و تاکید کرد: این اقدام آینده ای خطرناک را در انتظار آمریکا و حامیان 

توافقنامه قرار خواهد داد.
س��پاه پاسداران: توافق امارات و رژیم صهیونیستی حماقتی تاریخی و محکوم به شکست 
اس��ت در بخش��ی از این بیانیه آمده است: توافق ننگین عادی س��ازی روابط بین امارات 
متحده عربی و دولت جعلی صهیونیستی که با طراحی و راهبری رژیم تروریستی و ضد 
بشری آمریکا علنی شده است از بزرگترین خیانت های تاریخی ضد آرمان قدس به شمار 
می رود که خنجری زهرآگین بر پیکر امت اسالمی بویژه مقاومت و حقانیت ملت مظلوم 

مسلمان فلسطین وارد کرده است.
این بیانیه می افزاید: این اقدام خائنانه که اهداف چندگانه ای از جمله مش��روعیت بخشی 
به رژیم جعلی صهیونیستی، تضعیف جبهه مقاومت فلسطینی، فراموشی مسئله قدس و 
فلس��طین و بسترسازی برای اجرای پروژه معامله قرن و خاورمیانه جدید و ایجاد شرایط 
برای همه گیر س��ازی رابطه جهان عرب با اش��غالگران صهیونیس��ت را  دنبال می کند، 
حرکتی ش��یطانی و محکوم به شکس��ت بوده و نه تنها دس��تاوردی برای مثلث آمریکا، 
رژیم صهیونیس��تی و آل س��عود نخواهد داشت بلکه در معادله ای معکوس شتاب گرفتن 
روند نابودی رژیم کودک کش صهیونیس��تی و استیفای حقوق مسلم فلسطینی ها را رقم 
خواهد زد. بیانیه سپاه این حماقت راهبردی و خطای محاسباتی را مقدمه تبدیل امارات 
به سرزمین تحت استعمار اسرائیل قلمداد و تصریح کرده است: خیانت آشکار امارات به 
آرمان مش��ترک امت اس��المی، حاکمان این کشور را منفور و آماج نفرت و خشم مقدس 
جهان اسالم و جبهه حامی ملت مظلوم فلسطین  قرار داده که آنها را به سرنوشت دیگر 

خائنین به خونهای پاک شهدای فلسطین دچار خواهد ساخت.
ای��ن بیانیه با توصیه به حاکمان امارات برای تجدید نظر در این اقدام پر نکبت و احترام 
به عزم و اراده ملت مسلمان این کشور عربی در حمایت از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین 
تصری��ح کرده اس��ت: حاکمان امارات دیر ی��ا زود باید در انتظ��ار واکنش قاطع و عبرت 
آموز مردم این کش��ور در قبال تحقیر تاریخی ناش��ی از حماقت سران خود در رونمایی 
از توافقنامه  عادی س��ازی رابطه با اس��رائیل غاصب باشند؛ چرا که آنان نیز همراه با سایر 
ملل مس��لمان و آزاده عالم اجازه نخواهند داد فریاد مظلومیت و عدالت خواهی فلسطین 
و آرم��ان آزادی قدس ش��ریف در هیاهوی عملیات روانی و تصویرس��ازی های فریبنده 

رسانه های امپریالیستی و صهیونیستی دفن گردد.
ای��ن بیانیه در پایان با محکومیت ش��دید این توافق ش��یطانی و تاکید ب��ر اینکه تجربه 
تاریخی نشان داده است کسانی که در پی سازش و عادی سازی رابطه با دولت نامشروع 
و غاصب صهیونیستی بوده اند در زمره منفورترین جنایتکاران و خیانت پیشه گان تاریخ 
قرار گرفته اند، آورده اس��ت: امریکا و حامیان منطق��ه ای و فرامنطقه ای توافقنامه ننگین 
ابوظبی - تل آویو بدانند این اقدام پلید منافع رژیم صهیونیس��تی را تامین نخواهد کرد 
و بر خالف تصور با باطل سازی رویای خاورمیانه جدید، از آینده ای خطرناک برای آنها 

به ویژه ساکنین کاخ شیشه ای امارات خبر می دهد. سپاه نیوز

چند نکته درباره قطعنامه آمریکا 
علیه ایران و نقش اروپا

      
 

ماجرای شکس��ت آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران در ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل گرچه یک پیروزی سیاسی برای جمهوری اسالمی است، اما 

ابعاد دیگری دارد.
پیش بینی می ش��د که حتی با وجود رأی مثبت س��ه کشور تروئیکای اروپا 
)انگلیس، فرانسه و آلمان( به قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران در ش��ورای امنیت سازمان ملل، روسیه و چین آن را وتو می کردند و 

ایاالت متحده در هدف خود شکست می خورد.
اما نتیجه رأی گیری ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ب��دون نیاز به وتوی دو 
کش��ور چین و روس��یه به نفع ایران تمام ش��د. تنها یک کش��ور با آمریکا 
همراهی کرد که در واقع از جایگاه سیاسی تأثیر گذاری نیز برخوردار نیست 

و به نوعی مستعمره آمریکا به حساب می آید. جمهوری دومنیکن!
در آراء ممتنع��ی که به قطعنامه پیش��نهادی آمریکا علیه ایران داده ش��د، 
باید دقت بیش��تری صورت گیرد. مهمترین بخش آراء، س��ه کشور اروپایی 
اس��ت که رأی ممتنع به قطعنامه آمری��کا داده اند، اما در بیانیه هایی که هر 
س��ه کشور صادر کرده اند، ایران را خطری برای صلح و ثبات منطقه معرفی 
کردن��د. انگلیس در بیانیه خود نوش��ته »ما مک��رراً نگرانی های خودمان را 
درب��اره رفتار های بی ثبات کننده ایران در منطق��ه، از جمله رفتار های این 
کشور در انتقال سالح به یمن، لبنان، سوریه و عراق با نقض قطعنامه 22۳۱ 
را ابراز کرده ایم.« فرانسه هم بیانیه مشابهی منتشر کرده و در آن نوشته »ما 
به شدت از رفتار های بی ثبات کننده ایران در منطقه نگرانیم که از آن جمله 
می ت��وان به نقض مفاد مربوط به س��الح های متعارف در قطعنامه 22۳۱ از 
طریق انتقال س��الح به یمن، لبنان، س��وریه و ع��راق و همچنین بازیگران 
غیردولتی اش��اره کرد. بر همین اس��اس، انقضای تحریم های س��ازمان ملل 
در خصوص س��الح های متعارف که توس��ط قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت 
پایه گذاری شده و اکتبر سال جاری به پایان می رسد، می تواند تبعات جدی 
برای امنیت و ثبات منطقه داش��ته باش��د.« آلمان هم با رأی ممتنع خود، 

بیانیه ای مشابه بیانیه دو کشور انگلیس و فرانسه صادر کرده است.
چرایی رأی ممتنع این س��ه کشور قابل تأمل است، سؤال این است که اگر 
اق��دام آمریکا ب��رای صدور قطعنامه علیه ایران غیر قانونی اس��ت، چرا رأی 
منفی به آن داده نش��د و این کشور ها که خود را پایبند به برجام می دانند، 
یکی به میخ زده اند یکی به نعل! در واقع کشور هایی که رأی ممتنع داده اند، 
به ویژه س��ه کش��ور اروپایی که دو کشور عضو دائم ش��ورای امنیت سامان 
ملل هستند، میانه را گرفته اند تا هم آمریکا را همچنان داشته باشند و هم 
ایران، نابودی کامل و صد در صدی توافق هسته ای، که آمریکا کلید انفجار 
آن را روش��ن کرده اس��ت، به زیان جمهوری اسالمی نخواهد بود بلکه اروپا 
و منطقه از این اتفاق خس��ارت خواهند دید. اروپا با رأی ممتنع خود قصد 

امتیاز گیری دارد، امتیاز هایی که تا پیش از این در قالب سخنان، مواضع و 
بیانیه های این سه کشور اروپایی بیان شده است.

ادعای ارس��ال س��الح به کشورهایی، چون س��وریه، عراق، لبنان و یمن در 
حالی که این کش��ور ها به ش��دت درگیر تهدیدات جدی علیه امنیت جان 
مردم خود و تمامیت ارضی کشورهایش��ان هس��تند، ادعایی مضحک و یک 
وقاحت سیاس��ی اس��ت. از یمن آغاز می کنیم که بیش از 5 سال است این 
کش��ور حمالت ائتالف سعودی را با س��الح های آمریکایی و اروپایی تحمل 
کرده اس��ت در حالی که تاکنون هیچ اس��ناد و مدارکی که بتواند ثابت کند 
جمهوری اسالمی ایران به نیرو های مردمی و ارتش این کشور سالح ارسال 
کرده وجود ندارد. اگر ایران می توانست سالح به نیرو های یمن ارسال کند، 

قطعاً معادالت جنگ علیه یمن بسیار متفاوتر از شرایط کنونی بود.
ماج��رای بح��ران عراق و س��وریه نیز، تف��اوت دارد چرا که این دو کش��ور 
سال هاس��ت درگیر گروه های تروریس��تی دس��ت پرورده آمریکا، اسرائیل و 
عربستان سعودی هس��تند. سالح هایی که تروریست های تکفیری وهابی از 
آن ها بهره می برند، آمریکایی و اروپایی است در حالی که ایران برای نجات 
این دو کش��ور از وجود تروریس��ت ها وارد میدان شد و توانست با مشارکت 
روس��یه، از گسترش طیف وسیعی از تروریس��ت های تکفیری در منطقه و 

جهان جلوگیری کند.
گس��ترش نفوذ تروریس��ت های تکفیری وهابی برای اروپایی ها نیز بس��یار 
خطرناک بود، نمونه هایی از عملیات تروریس��ت ها در اروپا اثبات کننده این 
مهم است که اگر تروریس��ت ها در سوریه، لبنان و عراق قدرت می گرفتند، 

اروپا روی خوش آرامش را دیگر نمی دید.
جمهوری اس��المی ایران پیش قدم ش��د تا هم از گس��ترش تفکر تکفیری 
وهابی در غرب آس��یا جلوگیری کند که خطری برای خود بود، هم از نفوذ 
آن ه��ا در اروپا ممانعت کرد. در واقع اروپا مدیون جمهوری اس��المی ایران 
اس��ت. حزب اهلل لبنان نیز که در خ��ط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد، یک 
جریان رس��می در این کش��ور اس��ت که از وجاهت قانونی و البته حمایت 
مردمی برخوردار است. تهدیدات رژیم اسرائیل علیه لبنان جدی است و در 
همین ماجرای انفجار مهیب بیروت، انگش��ت اتهام به س��وی تل آویو نشانه 
رفته اس��ت.  نمی توان ادعای اروپا را علی��ه ایران پذیرفت در حالی که رژیم 
صهیونیس��تی عامل اصلی بی ثبات کننده امنیت منطقه مشغول ویرانگری 
و کش��تار اس��ت. اروپا با رأی ممتن��ع خود به قطعنامه آمری��کا علیه ایران، 
ب��ا آمریکا مخالفت نکرد، بلکه با ترامپ س��ر ناس��ازگاری دارد. تا انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت متحده، زمان زیادی باقی نمانده است، اروپا منتظر 
برگزاری این انتخابات و نتایج آن اس��ت، اتحادیه اروپا خواهان پیروزی جو 

بایدن در انتخابات است.
ترام��پ برای اروپایی ها رییس جمهوری نیس��ت که بتوان��د با آن همراهی 
و همگرایی کامل همچون گذش��ته داش��ته باش��د. با این حساب، شکست 
آمریکا در ش��ورای امنیت سازمان ملل، شکس��ت ترامپ است. شادمانی از 
این پیروزی، مس��ئولین به ویژه دستگاه دیپلماسی و مردم را از اصل ماجرا 

غافل نکند.  میزان
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گزارش

یادداشت

آمادگی مجلس برای شکل گیری وزارت خارجه و تجارت بین الملل
مش��اور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اس��المی از دیدار وزیر امور 

خارجه و معاونان این وزارتخانه با ریاست مجلس خبر داد.
باب��ک نگاهداری اف��زود: در این دیدار ضمن تب��ادل نظر در خصوص اهم 
موضوعات سیاست خارجه اعم از شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان 
ملل در تمدید تحریم تس��لیحاتی جمهوری اسالمی ایران و تحوالت لبنان 
در شرایط کنونی، بر لزوم وفاق ملی بیشتر در ایام پیش رو برای تقویت مقاومت 

فعال و عبور از تحریم و فشار حداکثری آمریکا تاکید شد.
وی تصریح کرد: در این دیدار ضمن تبیین اهمیت ایجاد تمرکز و انسجام در حوزه 
تجارت خارجی، پیش��نهاد ش��کل گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل از 
س��وی قالیباف ارائه گردید و آمادگی مجلس برای بررسی و در دستورکار قراردادن 

این موضوع مطرح شد.  خانه ملت

مبارزه قوه قضاییه با فساد باعث دلگرمی مردم شده است
عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه مبلغین در ماه محرم می توانند عالوه 
بر بیان نقاط ضعف، خدمات ارائه شده توسط قوای سه گانه را نیز تببین 
کنن��د، گفت: ب��ه عنوان مثال تحوالت در ق��وه قضاییه با ورود آیت اهلل 

رییسی در مبارزه با فساد باعث دلگرمی مردم شده است.
آیت اهلل محس��ن مجتهدشبستری با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم بیان 
ک��رد: مبلغی��ن در ماه محرم حقایق را برای م��ردم بیان و آن ها را به صبر و 

استقامت دعوت کنند.
عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه مبلغین در ماه محرم می توانند عالوه بر بیان 
نقاط ضعف، خدمات ارائه ش��ده توس��ط قوای سه گانه را نیز تببین کنند، اظهار 
کرد: مردم باید اصول و دس��تورالعمل های س��تاد مقابله با کرونا در عزاداری های 

ماه محرم را رعایت کنند.  میزان

توافق امارات و صهیونیست ها شکست می خورد
نماین��ده ایرانی��ان کلیمی در مجلس ده��م گفت: توافق ام��ارات و رژیم 
صهیونیستی همچون اقداماتشان در یمن، سوریه و لبنان شکست خواهد 
خورد و با وجود رهبری همچ��ون آیت اهلل خامنه ای این گونه اقدامات به 
نتیجه ای نخواهد رس��ید. سیامک مره صدق با اش��اره به قرارداد امارات با 
رژیم صهیونیستی گفت: شیوخ حاشیه خلیج فارس به دنبال مقابله با منافع 
ملی ایران و همچنین جبهه مقاومت هستند و به همین خاطر دست خود را به 
سمت دشمن اصلی جبهه مقاومت و منافع ملی ایران دراز کردند. وی اظهار داشت: 
یکی از اقدامات زشت شیوخ عرب و رژیم صهیونیست در این توافق نام گذاری این 
توافق به نام حضرت ابراهیم بود. مره صدق خاطرنش��ان کرد: حضرت ابراهیم نماد 
همه موحدان و بت شکنان عالم و پیروان ادیان الهی است و کسانی که دو طرف این 

توافق هستند هیچ گونه ارتباطی با حضرت ابراهیم ندارند.  فارس

 چگونه گشایش اقتصادی 
ایجاد کنیم

مس��یر گش��ایش اقتصادی در واقع مث��ل راه های 
رسیدن به خدا روش های گوناگونی دارد که یکی 

از آنها دریافت جریمه است.
بله درست ش��نیدید. جریمه توانگر کند مرد را ... 
این را حضرت س��عدی هفتصدسال پیش سروده و 
مسئوالن عزیز هم که به سخن بزرگان ارج می نهند 
در یک حرکت گازانبری اعالم کرده اند که منبعد 
از این تمامی شهروندانی که بدون ماسک از معابر 

عمومی عبور می کنند جریمه می شوند.
حاال ممکن است بپرسید چرا اینهمه موتورسیکلت 
سوار بدون کاله ایمنی و گواهینامه و بیمه نامه در 
سطح شهر ویراژ می دهند اما یک ریال هم جریمه 
نمی ش��وند. مگ��ر خطر موتورس��واری بدون کاله 

ایمنی کمتر از خطر تردد بدون ماسک است؟
س��وال خوبی اس��ت بزرگوار اما جوابش یک جمله 
است. به شما هیچ ربطی ندارد ما خودمان می دانیم 

جریمه را از کجا بگیریم که می سوزد!!!
خودم��ان ه��م نفهمیدیم که چی به چی ش��د اما 
"ننج��ون" در همی��ن راس��تای راهکارهای جذب 
س��رمایه، جبران کس��ری بودج��ه و تحقق نهضت 
بزرگ گشایش اقتصادی روش های زیر را به هیات 

محترم دولت پیشنهاد می دهد.
الف( انداختن آب دهان در معابر عمومی از قرارهر 

تُف دویست هزارتومان
ب( ایجاد س��ر و صدای نامتعارف در سطح شهر از 

هر قرار هر نوبت پانصدهزارتومان
ج( حم��ل تلفن همراه اضافی از قرار هر دس��تگاه 

یک میلیون تومان
د( نیش��خند بی مورد از قرار ه��ر دفعه دومیلیون 

تومان
ه( قهقهه در ش��ارع ع��ام از قرار ثانی��ه ای پنجاه 

هزارتومان
و( توهین به مدیرکل امور ماسک کشور از قرار هر 

فحش نقطه چین دار ده میلیون تومان
ز( توهین به مدیرکل امور ماسک کشور از قرار هر 

فحش بی نقطه چین، پنج میلیون تومان
ح( نگاه چپ به ماموران دریافت جریمه از قرار هر 

نگاه بیست هزارتومان
ط( کاسبی که جلوی مغازه اش را آب و جارو نکند 

از هر قرار هر نوبت یکصدهزارتومان
ی( زنان بارداری که در سطح شهر تردد می کنند 

از قرار هر قلو یک میلیون تومان
ک( فحاش��ی زیرلب��ی ب��ه هر ش��خص حقیقی و 

حقوقی از قرار هر دانه چهل هزارتومان
ل( ایس��تادن زیر س��ایه درختانی که ش��هرداری 

کاشته است از قرار هر نوبت دویست هزارتومان
پی نوشت:

پیشنهاد سازنده این که چون "معتادها نمی گیرند" 
بنابراین ستاد مبارزه با مواد مخدر را منحل کرده و 
جای آن "ستاد مقابله با برخورد با متخلفان حوزه 

ماسک" تشکیل شود.

روحانی: 

کنکوربرگزارمیشود


