
یکا  یم آمر رژ
منهدم خواهد شد

دست های سیاسی 
پشت پرده اهانت 

به پیامبر اکرم

یت مسئوالنه  مدیر
ونق تولید  و ر
راهکار عالج 

گرانی ها 

اوضاع تماشایی 
آمریکا

صفحه 2

صفحه 7

درآمدی برفرمایش های 
رهبر انقالب در واکنش به 

انتخابات آمریکا

روشنگری رهبر انقالب از اهانت 
کنندگان به ساحت مقدس 

حضرت محمد)ص(

سیاست روز راهکار پایان گرانی های 
توجیه ناپذیر اخیر را بررسی می کند

صفحه 8

صفحه 5

حمالت مسلحانه در اتریش بهانه ای برای توجیه 

اسالم ستیزی سران فرانسه 

تیراندازی مکرون در خیابان های وین 

درحالی که آمریکا به خاطر انتخابات ریاست 
جمهوری خود با التهابات فراوانی روبرو است 
که ممکن اس��ت به آش��وب و جنگ داخلی 
کشیده شود، گره زدن آینده کشور به نتیجه 
چنی��ن انتخاباتی، بدس��لیقگی سیاس��ی و 
رفتاری اشتباه است که یا از سر عمد صورت 

می گیرد یا از سر ناآگاهی.
نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوی آمریکا که 
می��ان دونالد ترامپ و ج��و بایدن در جریان 
اس��ت، امروز مشخص می شود. این انتخابات 
نمایانگر اوضاع و شرایط داخلی کشوری است 
که سال ها با فریب و آرایش چهره زشت خود 
توانسته بود هم مردم آمریکا را فریب بدهد و 
ه��م دنیا را، اما اکنون می بینیم که اوضاع به 
گونه ای در آمریکا تغییر یافته که با مشکالت 
فراوان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روبرو 
است و همگان در داخل آمریکا نگران آینده 

کشور خود هستند.
آنهایی ک��ه اعتقاد دارند، انتخ��اب بایدن بر 
اقتصاد و سیاس��ت ایران تأثی��ر مثبت دارد 
ی��ا انتخاب دوباره ترام��پ اوضاع را وخیم تر 
می کند، آمریکایی را که اکنون خود را بیش 
از بیش نشان داده است، هنوز نمی شناسند.

اگر جو بایدن رئیس جمهور شود، چه اتفاقی 
خواهد افت��اد؟ آیا تحریم های اقتصادی علیه 
ای��ران را بالفاصله لغو خواهد کرد و تعهدات 

آمریکا در برجام را اجرا خواهد نمود؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی روز گذش��ته در سخنانشان درباره 
انتخابات آمری��کا فرمودند؛ »در مورد آمریکا 
سیاست ما حساب ش��ده و مشخص است و 
این سیاس��ت با رفت و آمد اش��خاص تغییر 
نمی کند، این که چه کس��ی رئیس جمهور 
شود در سیاست ما هیچ تأثیری نمی گذارد و 

رفت و آمد اشخاص در آن تأثیری ندارد.«
اما می بینیم ک��ه در داخل ایران یک جریان 
سیاسی امید به پیروزی بایدن بسته است و 
در واقع یک کمپین انتخاباتی برای بایدن در 
ایران راه انداخته و س��عی دارد افکار عمومی 
را با خود همراه کند که البته چنین رفتاری 
بر بازار اقتصادی کش��ور نیز تأثیرگذار است. 
حتی گفته می ش��ود برخی از اف��راد، مانند 
»موسویان« که از اعضای تیم سابق مذاکرات 
هس��ته ای در دولت هش��تم بود با همراهی 
دیگر دوس��تان خود، در آمری��کا در کمپین 

انتخاباتی جو بایدن حضور دارند.
ایجاد فض��ای دوقطبی »بایدن - ترامپ« در 
ایران، ش��رایط را به گونه ای ش��کل داده که 
تأثیر روانی انتخاب یکی از نامزدهای ریاست 
جمهوری آمریکا در کشور احساس می شود.

اما به این نکته باید توجه عمیق داش��ت که 
آمری��کا اکنون به خاطر همی��ن انتخابات با 
چالش ها و تنش های درونی دست به گریبان 

است.
پی��ش بینی های گوناگونی از ش��رایط پس��ا 
انتخابات در آمریکا از س��وی سیاستمداران 
و نخبگان این کش��ور ارائه ش��ده که نگرانی 
شدید آنها را نشان می دهد. چگونه می توان با 
توجه به اوضاع داخلی ایاالت متحده، امید به 
بهبود اوضاع اقتصادی ایران با انتخاب فردی 

چون جو بایدن داشت؟!
ایران اکنون به خاطر شرایط اقتصادی حاکم 
در کش��ور، با تالطمات قیمتی زیادی روبرو 
اس��ت، این وضعی��ت آیا به انتخاب��ات آمریا 
بستگی دارد یا مدیریت اقتصادی مسئولین 

کشور؟!
گرایش برخی مس��ئولین و اعتقاد به بهبود 
اقتصادی کش��ور پس از انتخ��اب جو بایدن 
را می ت��وان یکی از دالیل اوض��اع اقتصادی 
دانس��ت. اما زمانی که به گرانی ها و افزایش 
افسار گس��یخته آن می نگریم، به این نتیجه 
می رسیم که بس��یاری از این گرانی ها، نه به 
خاطر تحریم های اقتصادی است، نه به خاطر 
افزای��ش بی رویه نرخ ارز که در واقع کاهش 
ارزش ریال است و نه به خاطر مسائل بانکی 

است.
به همین خاطر اس��ت ک��ه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در س��خنان روز گذشته فرمودند؛ 
»گرانی ه��ای اخی��ر واقعاً توجیه��ی ندارد و 
مس��ئوالن باید با هماهنگ��ی و جدیت این 

دشواری ها را از زندگی مردم بردارند.«

واقعاً توجیهی ندارد
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فرمانده کل ارتش:

رژیم مستکبر آمریکا بزرگترین 
تهدید ملت ها است
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی در نظر دارد شرکت توزیع برق استان اصفهان
دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

سایر توضیحات : 
 سیاست روز و اصفهان زیبا 

 www.setadiran.ir (ستاد) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
http://iets.mporg.ir   http://tender.tavanir.org.ir 

 WWW.epedc.ir 

 کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده 
قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 

– –
www.setadiran.ir (ستاد) تدارکات الکترونیکى دولت 

آگهی مزایده نوبت سوم 

روابط عمومى شهردارى قروه درگزین

شهرداري قروه درگزین  مجوز شماره 163

 www.ghorvehcity.ir 

مش�یت الهی ب�ر این تعلق گرفته که به�ار فرحناک زندگ�ی را خزانی ماتم زده 
به انتظار بنش�یند و این بارزترین تفس�یر فلس�فه آفرینش در فراخنای بیکران 
هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 
تس�لیت عرض نموده ،برای ایش�ان از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای شما و 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

اناهلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم صدراصفهانی 

مهدی یوسفی

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

سرلشکر باقری: 

مستکبران منتظر انتقامی در تراز نام بزرگ 
سردار سلیمانی باشند

رئیس ستاد کل نیرو های مسلح گفت: حمله مقتدرانه موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق مرهم 
موقتی بر مصیبت جهان اسالم در شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس بود.

س��ردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در 
وبینار "چالش های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب در مواجهه با کرونا" در سی و چهارمین کنفرانس 
وحدت اس��المی، طی سخنانی تصریح کرد: اوج وحشی گری آمریکا آنجا خودنمایی می کند که ایران را 
در این ش��رایط خاص کرونایی، در معرض ش��دیدترین تحریم های اقتصادی قرار می دهد به گونه ای که 

تامین داروی بیماران با مشکل اساسی روبرو شده است.
وی اضافه کرد: از س��ویی می توان ادعا کرد که دش��منان نابودی امت اس��المی را بر مبنای تفرقه 
برنامه ریزی کرده اند و به نمایش گذاشتن چهره ای خشن از امت اسالم تنها قطعه کوچکی از پازل اسالم 
هراسی است. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران گفت: امت اسالمی در عصر حاضر 
بره��ه ای خطی��ر را تجربه می کند امروز تمام تکفیر و کفر در برابر اس��الم محمدی قرار گرفته و از هیچ 
اقدامی دریغ نمی کند، برخی از س��ران کشور های اسالمی اکنون بی شرمی را تا حدی برده اند که چنگ 
به طناب آمریکای خبیث زده اند و با عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تیی از پش��ت بر پیکره امت 
خنجر زده اند.وی ادامه داد: این حکام به قدرت پوشالی به نام آمریکا تکیه زده اند که خود در ورطه افول 
قرارگرفته و از جبهه مقاومت هراسان شده است.باقری با تاکید بر اینکه ترور وحشیانه شهید سلیمانی 
و ابو مهدی المهندس در تاریکی ش��ب و مس��تقیما به دست رژیم جنایتکار آمریکا نمونه بارز دیگری از 
مبارزه تمامی کفر با اسالم و مهر تاییدی بر تروریسم دولتی است، تصریح کرد: شهید سلیمانی و یاران 
او ثابت کردند که قدرت آمریکا و رژیم صهیونیس��تی پوش��الی است و آن ها توانایی مبارزه با رزمندگان 

محور مقاومت را ندارند.
وی اضافه کرد: س��ردار س��لیمانی دارای چهره ای محبوب میان ایرانیان و غیر ایرانیان است چراکه 
از دنی��ا دل بری��ده بود و مقابل داعش و گروه های تفکیری خود را وقف اس��الم کرده بود.باقری تصریح 
کرد: س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی انسانی خدامحور و مخلص بود و ذره ای آلودگی در ضمیر پاک 
او جا نداش��ت و قلب او پر از عش��ق به مؤمنان و مستضعفان بود. شجاعت، بی باکی، عقالنیت و مهربانی 
تصویری زیبا از او در عمق جان انسان های آزاد ساخته بود، سلیمانی فرقه گرا و قوم گرا نبود و امنیت 
همه را در نظر داشت. این مقام نظامی با تاکید بر اینکه حمله مقتدرانه موشکی ایران به پایگاه آمریکا 
در عراق مرهم موقتی بر این مصیبت جهان اسالم بود، افزود: مستکبران باید منتظر انتقامی در تراز نام 

بزرگ سلیمانی و ابو مهندس باشند.
وی با بیان اینکه امروز نسخه شفابخش امت اسالمی در یک کلمه وحدت خالصه شده است، اظهار 
کرد: دشمنان اسالم از نزاع درون امت اسالم بیشترین بهره را می برند و ما باید تحقق وحدت را سرلوحه 
امور خود قرار دهیم.باقری با اش��اره به اینکه اس��الم دین عقالنیت و حکمت اس��ت، عنوان کرد: اسالم 
مکتب مبارزه با خرافه پرستی و جریان های تروریستی است و فرماندهان مقدم آن اندیشمندان انقالبی 
و دلس��وز برای امت اس��المی هستند و حضور هدفمند و برنامه ریزی شده اهل علم و قلم در شبکه های 
اجتماعی بیش از هر زمانی احساس می شود.وی اظهار کرد: ما بر این باور هستیم که مجمع و کنفرانس 
وحدت با ظرفیت گسترده ای که دارد می تواند بستر همکاری میان ملل مسلمان برای مقابله با استکبار 
جهانی و حفظ آرمان های ملت مظلوم فلس��طین را ایجاد و خود را برای خروج آمریکا از بالد اس��المی 

آماده می کند. باشگاه خبرنگاران


