
صفحه ویژه »آمریکای آشفته« در 
پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب آغاز 

به کار کرد
صفحه وی��ژه »آمریکای آش��فته« در پایگاه اطالع 
رس��انی دفت��ر حفظ و نش��ر آثار حض��رت آیت اهلل 

خامنه ای آغاز به کار کرد.
رهب��ر معّظم انق��الب در س��خنرانی تلویزیونی در 
روز ۱۳ آبان فرمودند: »رژیم آمریکا بش��ّدت دچار 
انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخالقی 
اس��ت. این امپرات��ورِی این جوری دی��ری نخواهد 
پایید؛ معلوم اس��ت که وقتی کار یک سیاست، کار 
ی��ک رژیم به اینجا رس��ید، این دیگ��ر خیلی عمر 

طوالنی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد«.
صفحه آمری��کای آش��فته برگرفته از ای��ن بیانات 
رهب��ر معّظ��م انقالب آغاز به کار ک��رده و در قالب 
تولیدات رسانه ای مثل یادداشت، گزارش، مصاحبه 
و کلیپ، موضوع افول آمریکا و آشفتگی های مربوط 
به انتخابات این کش��ور را م��ورد واکاوی قرار داده 

است.

خبر

جن��گ می��ان جمه��وری آذربایج��ان و 
ارمنس��تان همچنان ادامه دارد و با وجود 
طرح جمهوری اسالمی ایران برای حل و 
فصل این مناقشه کهنه، اما طرفین جنگ 

را به صلح ترجیح داده اند.
در این میان دلیل اصلی پایان نیافتن جنگ 
میان این دو کش��ور،  مداخله کش��ورهای 
خارج��ی و فرامنطق��ه ای اس��ت، چرا که 
ش��دت گرفتن جن��گ در منطقه قفقاز را 
بهع زیان ایران می دانند و به همین خاطر 
اس��ت که حتی تروریست های تکفیری از 
سوریه به منطقه اعزام شده اند که در این 

میان انگشت اتهام به سوی ترکیه است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای فرمانده کل 
قوا هفت��ه پیش درباره حض��ور نیروهای 
تروریس��ت در منطقه قفقاز هشدار دادند 
و تأکی��د کردند که اگر خطری از س��وی 
این تروریس��ت ها برای ایران ایجاد ش��ود 
جمه��وری اس��المی قطع��اً پاس��خ قاطع 

خواهد داد.
فرماندهان ارشد نظامی کشورمان نیز در 
بازدید های متوالی از نوار مرزی دو کشور 
ارمنس��تان و آذربایج��ان با خ��اک ایران 
هش��دار داده اند که طرفین جنگ مراقب 
باشند. خط قرمز ایران امنیت کشور است 
و اگر کوچکترین خطری مرزهای ایران را 

تهدید کند واکنش قاطع خواهد شد.
وزارت خارج��ه نیز بارها ب��ر این موضوع 
تأکید ک��رده و از کانال ه��ای دیپلماتیک 
هشدارهای الزم را به طرفین جنگ اعالم 

کرده است.
با ای��ن وجود نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران در مرزهای شمالی غربی 
کش��ور آماده باش هس��تند و بازدید های 
فرمانده��ان ارت��ش و س��پاه از مرزه��ای 
منطقه نشان دهنده آن است که نیروهای 
مسلح در صورت کمترین تعرض و ایجاد 
خطر برای مرزهای کش��ور و مرزنشینان، 

واکنش نشان خواهند داد.
در همین زمینه روز گذش��ته بخش��ی از 
تجهی��زات زرهی قرارگاه عملیاتی لش��کر 
۱۶ زرهی قزوین با اس��تفاده از تعدادی از 
خودروهای ترابری و تانک بر تولید و بهینه 
شده توسط نیروی زمینی ارتش با حضور  
معاون آماد و پش��تیبانی نی��روی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن 
اس��تانی به مناطق مرزی شمالغرب اعزام 

شد.
امیر س��رتیپ دوم علی پور معاون آماد و 

پش��تیبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران در حاش��یه این مراسم با 
اش��اره به نقش نیروهای مسلح در تأمین 
امنی��ت بیان ک��رد: خط قرم��ز نیروهای 
مسلح کشور، امنیت و آسایش ملت ایران 
است و نیروهای مسلح برای حفظ این دو 
مؤلف��ه مهم در هر مکان و در کس��ری از 
زمان برای نقش آفرینی در میدان حضور 

پیدا خواهند کرد.
معاون آماد و پش��تیبانی نی��روی زمینی 
تاکید ک��رد: در ای��ن مأموریت همچنین 
سرعت عمل و کیفیت خودروهای ترابری 
س��نگین این نیرو که در مراکز تحقیقاتی 
و بهین��ه س��ازی نیروی زمین��ی، تولید و 
نوسازی شده در اجرای مأموریت واگذاری 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: با تمام 
توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش برای 
کش��ور تالش خواهیم کرد و اجازه عرض 
اندام خارج از قوانین و مقررات بین المللی 

را به هیچ قدرتی نخواهیم داد.
امیر س��رتیپ کیومرث حی��دری فرمانده 
نی��روی زمینی ارت��ش نی��ز در گفتگو با 
خبرگ��زاری مه��ر، در ب��اره نگرانی ه��ای 
ب��ه وجود آمده ب��ه عل��ت درگیری ها در 
منطقه قره باغ میان دو کش��ور ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان و همچنین انتشار 
اخب��ار و تصاوی��ر از حض��ور گروه ه��ای 
تروریستی در نزدیکی مرزهای کشورمان، 
گفت: در ابتدا بای��د بگوییم که ما نگاهی 
برای دف��اع از یکی از طرف های درگیر را 
نداری��م و تاکید ما ب��ر آرامش و پیگیری 

موض��وع و اختالفات از طری��ق گفتگو و 
مذاکره میان دو کشور است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تغییر در ژئوپلیتیک منطقه را نمی پذیرد، 
تأکید کرد: حفظ ژئوپلیتیک منطقه قابل 
احترام و خط قرمز ما است و هیچ قدرتی 
نبایید در صدد تغییر در جغرافیای منطقه 
باش��د و ما ای��ن موضوع را ب��ر نمی تابیم. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اش��اره به 
اس��تقرار بیش��تر نیروها در مناطق مرزی 

برای تأمین امنیت منطقه، 
ه��دف اصلی از اس��تقرار یگان های ارتش 
در مناطق مرزی را حفاظت از حریم هایی 
به عن��وان خطوط قرمز کش��ور دانس��ت 
و گف��ت: ما به هیچ عنوان اج��ازه عبور از 
خطوط قرمز جمهوری اس��المی ایران را 
نمی دهی��م، خط قرمز م��ا تأمین امنیت، 
آرامش و آس��ایش مردم اس��ت و ارتش با 
حضور خود در کنار مردم امنیت و آرامش 

آن ها را تأمین می کند.
وی تاکید ک��رد: الحم��دهلل هیچ خطری 
مرزهای ش��مال غ��رب کش��ور را تهدید 
نمی کند و ب��ا افزایش روزافزون قابلیت ها 
و توانمندی های نیروهای مسلح، آمادگی 
حفاظت و صیانت از مردم عزیز و مرزهای 
کشورمان را در حد بسیار خوبی به  دست 

آورده ایم.
فرمانده نیروی زمین��ی ارتش با تاکید بر 
لزوم احترام به تمامیت ارضی کش��ورهای 
منطقه، اظهار داش��ت: ما با هر دو کشور 
همسایه مشترکات زیادی داریم و توصیه 
م��ا به ه��ر دو کش��ور احترام ب��ه قوانین 

بین الملل��ی، حفظ مرزه��ای بین المللی و 
حل و فصل مش��کالت از طریق گفتگو و 

مذاکره است.
فرمانده کل س��پاه نیز که روز پنجش��نبه 
برای بازدید از مرزهای شمال غرب کشور 
به استان اردبیل سفر کره بود تاکید کرد 
ک��ه با هرگونه تهدید مرزی برخورد قاطع 

و به موقع خواهیم داشت.
سرلشکر حسین سالمی در جریان بازدید 
از نوار مرزی شهرس��تان اصالندوز و س��د 
میل مغان در استان اردبیل اظهار داشت: 
امنیت پایدار خط قرمز ما است و هرگونه 
ناامنی و تهدید در مرزها که موجب آسیب 
به امنی��ت و آرامش روانی مردم عزیزمان 

باشد پذیرفته شدنی نیست.
وی ضمن رصد آخری��ن تحرکات منطقه 
قره باغ، دستورات الزم برای تامین بیشتر 
امنیت مناطق مرزی را صادر کرد و افزود: 
تقویت تمهیدات دفاعی، امنیتی متناسب 
ب��ا وضعیت مناط��ق پیرامون��ی، مراقبت 
هوشمندانه و حضور هوشیارانه یگان های 
مس��تقر در مناط��ق مرزی مج��اور محل 

درگیری های اخیر مورد تاکید است.
س��ردار س��المی با س��پاس و قدردانی از 
مجاهدت ه��ا و آمادگی ه��ای رزمن��دگان 
اس��الم و مرزداران غیور و غیرتمند برای 
دف��اع از مرزها در این منطقه حس��اس، 
تغییرناپذی��ری مرزه��ای بی��ن المللی را 
امری مه��م توصیف و با تاکید بر ضرورت 
اهتمام طرف های درگیر در مناقش��ه قره 
باغ از بروز هرگون��ه تهدید علیه مرزهای 
جمهوری اس��المی ایران خاطرنشان کرد: 
در عین حال تمهیدات و پیش بینی های 
الزم برای برخ��ورد قاطع و به موقع با هر 
نوع تهدید و یا تع��رض مرزی علیه ایران 

اندیشیده شده است.
وی با اش��اره به اینکه ملت عظیم الش��ان 
ای��ران س��ختی ها را تحمل کردن��د؛ آنها 
خواه��ان عزت اند، افزود: ام��روز به برکت 
نشکس��تن باورهایمان، مردم توانس��ته اند 
محک��م و اس��توار در مقاب��ل تهدیدها و 
توطئه های دشمنان بایستند و اراده خود 

را بر آنان تحمیل کنند.
سرلشکر سالمی تصریح کرد: سپاه و بسیج 
خادم ملت ای��ران از جمله مردمان فهیم، 
مومن و انقالبی دش��ت زیب��ا و حاصلخیز 
مغ��ان اس��ت و ب��رای رونق بیش��تر این 
منطق��ه، آم��اده ه��ر نوع کم��ک و نقش 

پذیری هستند.

س��ردار یداهلل جوانی معاون سیاس��ی سپاه 
درب��اره احتم��ال وق��وع جن��گ داخلی در 
جری��ان اع��الم نتای��ج انتخاب��ات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا گفت: ط��ی هفته های 

گذشته شاهد این بودیم که افکار عمومی در کل 
جه��ان تحت تاثیر حوادث آمریکا قرار گرفت 

و کمیت و کیفی��ت رقابت ها و نوع ادبیاتی 
ک��ه در انتخابات آمریکا بکار گرفته ش��د، 
خیلی از مسائل را تحت الشعاع قرار داد و 
تحلیلگران نیز هر کدام از منظری به تحلیل 

انتخابات آمریکا پرداختند.
وی اف��زود: ی��ک جنبه این 

تحلی��ل ه��ا نی��ز همین 
بحرانی است که آمریکا 

و  ش��ده  آن  دچ��ار 
احتم��ال عمق پیدا 

بحران  این  کردن 
و در پی آن وقوع 

ی  ب ها ش��و آ

داخلی در آمریکا وجود دارد.
س��ردار جوانی با بی��ان اینکه احتمال وقوع آش��وب های 
داخلی در آمریکا امری دور از ذهن نیست ادامه داد: خود 
مقام��ات آمریکایی و مقامات پلیس این کش��ور نیز اذعان 
می کنن��د که آمریکا باید برای حوادث پس از انتخابات 

آماده باشد.
معاون سیاس��ی سپاه ادامه داد: وقتی در ایالت های 
مه��م آمریکا نیروهای امنیتی به حالت آماده باش 
در می آیند نش��ان از بحرانی است که ممکن است 

آمریکا دچار آن شود. 
امروز س��طح آماده باش نیروهای امنیتی آمریکا 
ش��بیه آم��اده باش های��ی اس��ت ک��ه در 
کشورهای مختلف برای مواجهه با 
تهدیدات خارجی داده می شود و 
این نش��ان می دهد آمریکا در 
ش��رایط خاصی ق��رار گرفته 
اس��ت. وی تصری��ح ک��رد: 
امروزه دارد مش��خص می 
شود آنچه حتی در داخل 

کشور ما روشنفکرهای غربگرای ایرانی سعی می کردند به 
مردم ارائه دهند و منتقد نظام مردمس��االری دینی بودند، 
امروز محصول چنین نظام سیاس��ی را مشاهده می کنیم 
ک��ه حتی نظ��ام آمریکا را نیز دچار بحران کرده اس��ت تا 
جایی که س��ردمداران آمریکایی نگ��ران حوادث پیش رو 

هستند.
س��ردار جوانی با بیان اینکه مش��کل ما با جمهوریخواه ها 
و دموکرات ها نیس��ت بلکه مش��کل اصلی ما با اصل نظام 
سیاس��ی آمریکا اس��ت، عنوان کرد: نظام آمریکا یک نظام 
استکباری اس��ت و بر همین اساس رهبر انقالب فرمودند 
که مس��ائل کشور را به مسائل خارجی گره نزنید؛ ما نظام 
اس��تکباری آمری��کا را ی��ک تهدید برای مناف��ع خودمان 
می دانیم. معاون سیاس��ی س��پاه تأکید کرد: جمهوریخواه 
و دموکرات در دش��منی با ملت ایران هیچ تفاومتی ندارند 
و ش��اید تنها در تکنیک ها و روش ها ب��ا هم تفاوت کنند. 
اساس��ا نظام استکباری آمریکا با پیشرفت و استقالل ملت 
ایران مخالف اس��ت و طبیعی اس��ت که در داخل کش��ور 
بحث بر س��ر  اینکه چه کسی در آمریکا سر کار بیاید بی 

معنی است.  تسنیم

روحانی: 

دولت بعدی آمریکا در 
برابر ملت ایران تسلیم 

خواهد شد

رئیس جمهور گفت: علیرغم تحریم و فشار و اینکه 
یک دولت تروریس��ت در آمریکا روی کار بوده و بر 
مردم ما فشار آورد که نتوانیم این قدم ها را برداریم؛ 
این سی و یکمین هفته در سال ۹۹ است که برنامه 
افتتاح داریم. حجت االسالم حسن روحانی  در آیین 
بهره برداری از مرحله نخس��ت طرح ملی انتقال آب 
خلیج فارس به فالت مرکزی کشورمان گفت: امروز 
توانس��تیم یک از طرح های بزرگ را افتتاح کنیم و 
ان شاهلل تا پایان امسال و اوایل سال آینده طرح های 

بزرگ و تاریخی افتتاح خواهیم کرد.
وی اف��زود: انجام و اجرای این پ��روژه برای برخی 
باورناکردنی بود و در دولت تدبیر و امید محقق شد 
و باید این خط انتقال آب را، خط انتقال امید نامید 
و امید به این مناطق می رس��د. امس��ال طرح های 
دیگ��ر و طرح احی��ای دریاچه ارومی��ه را خواهیم 

داشت و اینها ابرپروژه هستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: به کوری چش��م کسانی 
که فک��ر می کردند با تحریم مل��ت ایران می توانند 
ملت ما و یا طرح های توسعه ای این ملت را متوقف 
کنن��د، علیرغم تحریم و فش��ار و اینکه یک دولت 
تروریس��ت در آمری��کا روی کار ب��وده و بر مردم ما 
فش��ار آورد که نتوانیم این قدم ه��ا را برداریم؛ این 
سی و یکمین هفته در در سال ۹۹ است که برنامه 
افتت��اح داریم و این طرح ه��ا برای ملت، کارگران و 

آن هایی است که در این زمینه تالش کرده اند.
روحان��ی با بی��ان اینکه در طرحی که افتتاح ش��د 
می بینیم ک��ه تمامی مراحل طراحی، اجرا و تأمین 
مالی آن داخلی اس��ت، تصریح کرد: مابقی فازهای 
این طرح نیر با همین س��رعت ادامه می یابد و اگر 
مش��کلی باشد دولت در خدمت مردم خواهد بود تا 
بتوانیم این طرح ها را به نتیجه برسانیم. این طرحی 
است که در نهایت بیش از 800 کیلومتر مسیر طی 
می شود و االن ۳05 کیلومتر آن افتتاح شد و ادامه 
می یابد و به بقیه مناطق و به یزد می رسد و صنایع 

ما را متحول می کند.
وی گف��ت: صدها چاه آب ک��ه آب را از زیر زمین 
برای صنایع منتقل می کند، از این پس یا به مصرف 
دیگر رس��یده و یا بسته می شود؛ چاه های غیرمجاز 
زیادی در کشور داریم و این از لحاظ محیط  زیست 
خطرناک اس��ت. برخی فکر نکنند اگر آب را از دریا 
برداریم به محیط زیس��ت ضربه می زند؛ این اقدام 
حساب  شده است و این طرح ها در چارچوب اصول 

محیط زیستی اجرا می شود.
رئیس جمهور با اش��اره به اهمیت این قبیل طرح ها 
ب��رای حی��ات و زندگانی مردم، گف��ت: آب موجب 
حیات اس��ت و آب مصرفی مردم باید تأمین شود و 
ممکن است در برخی مناطق چاره ای نداشته باشیم 
جز اینکه آب دریا را شیرین کنیم. ان شاهلل در طرح 
آینده بندرعباس، 50 درص��د آب مصرفی مردم با 
شیرین س��ازی از آب دریا تأمین می شود. گفته شد 
ما در س��ال۹2، ۱8 آب شیرین کن داشتیم و امروز 
72 دس��تگاه آب شیرین کن داریم؛ این یعنی تحول 
عظیمی در این 7 سال رخ داده و در باقیمانده عمر 
این دولت نیز با همان کوشش و امیِد روز اول ادامه 

خواهیم داد.
روحانی تصری��ح کرد: ش��کی در موفقیت دولت و 
مل��ت ندارم؛ مردم بدانند س��ختی که بر این دولت 
و مردم در این س��ه سال اخیر وارد شد، نظیر آن را 
من در تاریخ ایران س��راغ ندارم؛ همیشه فشار بوده 
اما جنگ اقتصادی این گونه نبوده است. در شرایط 
کرون��ا که مردم نیاز ب��ه دارو  امکانات بهداش��تی 
داش��تند، آقایی که در کاخ س��فید بود، بی رحمانه 
تحریم ها و جنگ را حتی در دوران کرونا تش��دید 
ک��رد و این ها ب��ه هیچ اصولی پایبن��د نبودند؛ من 

مطمئنم ملت ایران در نهایت پیروز خواهد بود.
وی بیان کرد: اینکه نتیجه انتخابات آمریکا مشخص 
شود و چه کسی رئیس جمهور می شود، مهم نیست 
و دول��ت بعدی آمریکا در برابر ملت ایران تس��لیم 
خواهد ش��د و آن ها راهی ندارند جز اینکه در برابر 
قانون، فش��ار اف��کار عمومی و مقاوم��ت این ملت 
بزرگ کوتاه بیایند. ملت ما هم کرونا را تحمل کرد 
و با تحریم و سختی ها مقابله کرد و توانست بایستد 

و ما می توانیم موفق نهایی باشیم. 

ادامه از صفحه اول
تحمی��ل کرده اس��ت و مردم نیز این مش��کالت را 
س��ال ها است که به دوش می کش��ند و در هر دور 
امی��د دارند که یک رئیس جمه��ور جدید می تواند 
مش��کالت اساس��ی را حل و فصل کند، اما غافل از 
آن که این مش��کالت ساختاری و ریشه ای است و 
رئیس جمهور ن��ه اختیار آن را دارد و نه توان حل 
آن مشکالتی که سرمنشاء آنها نظام لیبرال سرمایه 

داری حاکم است، دارد.
آمریکا با گذش��ت زمان، هر روز غیرعادی تر شد تا 
جایی که در دوره ترامپ حتی پا را فراتر گذاشت و 
اعتنایی به قوانین بین المللی نداشت. بازیابی چهره 
مخدوش شده آمریکا در جهان اگر نگوییم محال اما 
بسیار دشوار و ناشدنی است. اعتماد به رژیم ایاالت 
متحده از بین رفته و همه مش��کالت این کشور به 
فس��اد همه جانبه ای است که گریبان آن را گرفته 
است. رهبر معظم انقالب اسالمی هفته گذشته در 
۱۳ آبان به مناس��بت می��الد ختمی مرتبت محمد 
مصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع( در سخنانی به 
وضعیت و ش��رایط این روزهای آمریکا اشاره کردند 
و فرمودند؛ »رژیم آمریکا به ش��دت دچار انحطاط 
سیاس��ی و انحطاط مدنی و انحطاط اخالقی است. 
ای��ن امپرات��وری این جوری دی��ری نخواهد پایید، 
معلوم اس��ت که وقتی کار یک سیاس��ت، کار یک 
رژیم به اینجا رس��ید، این دیگر خیلی عمر طوالنی 

نخواهد کرد و منهدم خواهد شد.«
صدای شکس��ته شدن استخوان های نظام حاکم بر 
آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری با رقابت میان 
ترامپ و بایدن، به گوش می رس��د. مولفه های افول 
ایاالت متحده به شدت تقویت شده و نمایان گشته 

است و این روند به انهدام خواهد انجامید.

سرمقاله
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گزارش

هرکس در آمریکا سر کار بیاید کارش دشمنی با ملت ایران است
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در آمریکا هر کسی بر سر کار بیاید کارش 
با ملت ما دشمنی است و از دشمن انتظاری جز دشمنی نمی توان داشت. 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به 
کاهش قیمت سکه و دالر گفت : این کاهش قیمت هیچ ربطی به انتخابات 

آمریکا ندارد بلکه نتیجه مقاومت ملت ایران است.
وی افزود: ربط دادن مس��ائل اقتصادی کش��ور به انتخابات آمریکا حرفی کامال 

غیرکارشناسی است و آنچه اتفاق افتاد هیچ ارتبایی به این موضوع ندارد.
وی گفت: بعضی ها در داخل سعی دارند تا این موضوع را به نفع خود مصادره کنند 
تا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از آن بهره برداری سیاسی داشته باشند 
که باید جلوی این رفتارها گرفته ش��ود و البته همگی به هوش باش��یم که چنین 

افرادی مجال سوء استفاده نداشته باشند. فارس

کاال برگ برای ۶۰ میلیون نفر اختصاص می یابد
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: راه 
حل بس��یاری از مش��کالت حوزه اقتصادی کشور تکیه بر توان داخلی و 
توجه ویژه بر جوانان و نخبگان در راستای عمل به منویات مقام معظم 

رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است.
س��ید کاظم موس��وی اظهار داش��ت: اختصاص کارت یاران��ه کاال برای 
دهک های پایین ۱ تا ۶ که حدود ۶0 میلیون نفر را ش��امل می شود و مبلغ 

در نظر گرفته در قالب این طرح برای هر نفر ۱20 هزار تومان است.
موس��وی با اشاره به مش��کالت اقتصادی موجود در جامعه تصریح کرد: در حال 
حاضر مردم دچار مشکالت زیادی به ویژه در بخش معیشت و اقتصاد هستند و 
خانواده هایی را می شناسم که حتی به نان شب نیز محتاج هستند بنابراین انتظار 

داریم هیج کدام از مدیران کوتاهی نکرده و تالش جدی کنند. تسنیم

انقالبی گری و ظلم ستیزی با پیروزی »بایدن« تعطیل نمی شود
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: هرکس��ی در آمریکا سر کار بیاید باید 
در مقابل او به اقتضای سیاست های جمهوری اسالمی عمل شود، یعنی 

حفظ منافع ملی، انقالبی گری و مقابله با دشمن امری ضروری است.
حجت االس��الم احمد س��الک نماینده ادوار مجلس با اش��اره به احتمال 
بکارگیری دوگانه مقابله-مذاکره توسط اصالح طلبان در صورت پیروزی جو 
بایدن در آمریکا، اظهار داشت: هرکسی در آمریکا چه از حزب جمهوری خواه 
چه دموکرات، بر س��ر کار بیاید برای جمهوری اسالمی، که سیاست هایش مبتنی 
بر اصول انقالبی و اس��المی اس��ت، تغییری ایجاد نخواهد ش��د. وی با بیان اینکه 
گفته رئیس جمهور مبنی بر اینکه انتخابات آمریکا برای ما مهم نیس��ت با مواضع 
طرفداران و جریان سیاسی روحانی فاصله دارد، گفت: عناصری در دولت هستند 

که می خواهند ارتباط با دولت جدید آمریکا برقرار شود.  مهر

شما انتخابات تاریخی برگزار 
کنید ما جوک می سازیم

 رییس کل بیمه مرکزی: توجه به فشارهای دولت 
آمری��کا، تجارت خارجی ایران و مبادی ارزی تحت 
تاثیر ق��رار گرفته که امیدواریم ب��ا اتخاذ تدابیری 

شاهد آن باشیم که این روند بهتر شود.
به نظر ش��ما این تدابیر را کدام یک از گزینه های 

زیر باید اتخاذ کند؟
الف( رییس شورای آرد و نان

ب( دبیر اتحادیه تولید کنندگان تخم مرغ
ج( سفیر پاناما در گینه بیسائو

د( عمه رهبر کره شمالی
وزیر بهداشت:در ابتدای حضورم در وزارت بهداشت 
تأکی��د کردم که دانش��جویان باید ف��رق ... و ... را 

بدانند.
نقطه چین باال را با گزینه صحیح پر کنید.

الف( کوکوسبزی – آناناس ونزوئالیی
ب( کدوحلوایی – تخم ترتیزک

ج( کوبیده نوزده – کوبیده گلپایگانی
د( طبیب – حکیم

انتخابات آمریکا بر روی کدام یک از گزینه های زیر 
تاثیر بیشتری گذاشته است؟
الف( صنف تخمه فروش ها

ب( بنیاد علمی سازندگان جوک در فضای مجازی
ج( شورای مرکزی عالف های مقیم مرکز
د( انجمن حمایت از افراد غیرقابل حمایت

استقرار تجهیزات زرهی سنگین در مرزهای شمال غرب کشور 

سرکشی و هشدار 

سردار جوانی: 

احتمال آشوب داخلی درآمریکا زیاد است


