
یادداشت  سیاسی

 دست صهیونیست   ها 
در آستین رئیس جمهور فرانسه

علی سعیدی شاهرودی

آنچه ام��روز در عرص��ه بین المل��ل از همبستگ��ی بین  
صهیونیست   ها و اروپا و رئیس جمهور فرانسه با رژیم حاکم 
بر امریکا مشاهده می شود، از یک سو و از سوی دیگر آنچه 
از خیانت برخی حکام عرب همچ��ون رژیم های وابسته 
و منفعل در ام��ارات، بحرین و اخیراً س��ودان با حمایت 
آل سعود در جریان است، مبین سلطه صهیونیسم جهانی 
بر اروپا و امریکا و استخدام برخ��ی سران مزدور عرب در 

هماهنگی با نقشه های صهیونیستی است. 
سید محمد قط��ب در کتاب »انسان بی��ن مادی گری و 
اسالم « به مطلبی اشاره می کند که در ب��دو امر آدمی با 
تعجب می نگرد ام��ا حوادث امروز در عرص��ه بین المللی 
نش��ان از راستی آزمای��ی ادع��ای سید قط��ب دارد. این 
اندیشمند اسالمی مدعی اس��ت فروید، داروین، مارکس 
و نیچه ی��ا صهیونیست بوده ان��د یا وابستگ��ی شدید به 

صهیونیسم داشته اند. 
سید قطب از کتاب »پروتکل های دانشمندان صهیون « 
نقل می کن��د: »فروید از ماس��ت و او ب��ه زودی روابط و 
عالقه ه��ای جنس��ی را آفتاب��ی و علنی خواه��د کرد تا 
در نظر نوجوان��ان چیز مقدس��ی نماند و ک��ار به جایی 
برسد که هدف اصلی جوانان فقط سی��راب کردن غرایز 
 جنسی باشد، در این هنگام اصول اخالقی قربانی و نابود 

خواهد شد. «
وی با اشاره به بهره گیری صهیونیست   ها از نظرات کارل 
مارکس برای درهم شکستن عقاید دین��ی و نشر مبانی 
مادی از همین کتاب نقل می کن��د: »ما پیروزی داروین 
و مارک��س و نیچ��ه را در تروی��ج آرا و عقایدشان ترتیب 

داده ایم«. 
آنچه ام��روز در عرصه بین المللی ب��ر بشریت می گذرد و 
زمینه ساز سق��وط اخالقی، فرهنگ��ی و اجتماعی اروپا و 
امریکا شده است، نتیجه سیطره صهیونیسم بین الملل و 
نفوذ اختاپوسی نژادپرستان صهیونیستی بر عرصه قدرت 
در امریکا و اروپا است. واقعیت تلخ حاکم بر جوامع اروپایی 
و امریکا نشان می دهد نقشه های سردمداران صهیونیست 
در به کارگیری و استخدام عناصر علمی دیگر به بار نشسته 
و انسانیت، وجدان، اخالق و شرف را از سردمداران کفر و 

شرک گرفته است. 
همبستگی، هماهنگی و همسویی ناگسستنی برخی سران 
اروپا به ویژه انگلی��س و فرانسه، نشان از وابستگی فکری، 
اعتقادی، سیاسی و راهبردی در نفوذ اندیشه صهیونیسم 
بین المللی است. رفتار سران امریکا در گذشته در تقابل با 
اسالم و اهانت به مقدسات مسلمانان و راه انداختن پروژه 
اسالم هراسی و قربانی کردن مل��ت و سرزمین فلسطین 
و عملکرد ترامپ در حمایت از رژی��م صهیونیستی برای 
ادامه قدرت خود در کاخ سفی��د بزرگ ترین خیانت   ها را 
به اسالم و مسلمان��ان داشته و در راست��ای تأثیرپذیری 
از البی  جریان صهیونیستی حاکم بر محافل اقتصادی و 
سیاسی امریکا قلمداد می شود. نکته تأسف انگیز مزدوری 
و عملگی برخی رژیم ه��ای عربی و ق��رار گرفتن در دام 
رژیم اشغالگر قدس در راستای کم��ک به رئیس جمهور 
درمانده امریکاس��ت. خیانت حاکم��ان وابسته امارات و 
بحرین و اخی��راً دولت حاکم بر س��ودان در عادی سازی 
روابط با رژی��م صهیونیستی و زدن خنج��ر به قلب ملت 
 فلسطین لکه ننگی بر چهره رژیم های مذکور بوده که تا ابد 

باقی خواهد ماند. 
از س��وی دیگر آنچ��ه در فرانس��ه در بازنش��ر توهین به 
بزرگ رهبر جهان اسالم پیامب��ر اعظم)ص( انجام گرفت 
و آنچه رئیس جمهور فرانسه انجام داد، اعالم همبستگی 
با امریکای تح��ت نفوذ صهیونیس��م بین الملل و با هدف 
انحراف و انصراف افک��ار عمومی از خیان��ت سران عرب 
است. در ماج��رای جنگ صلیبی بوش پس��ر و توهین به 
پیامبر اعظ��م و قرآن، حاکمان اروپا در کن��ار امریکا قرار 
گرفتند و امروز ک��ه قلب جهان اس��الم از خیانت برخی 
سران عرب در عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر در تب و 
تاب است، رئیس جمهور فرانسه جراحت بسیار دردآوری 
بر قلب ملت مسلمان وارد کرده که به نظر می رسد عالوه بر 
اهداف خاص در راستای کاهش فشار ملت های مسلمان 

بر خیانت برخی رژیم های عرب است. 
نکته قابل توجه برای ملت های مسلمان و مردم هوشمند 
ایران و مسئوالن و رسانه   ها ای��ن است که ضمن محکوم 
کردن و برخورد جدی با رفتار خبیثانه مکرون تحت لوای 
آزادی بیان، نباید از خیانت سران امارات و بحرین و برخی 
کشورهای دیگر غفلت کرد و نباید اجازه داد خیانتکاران 
به جهان اسالم و ملت مسلمان نقشه ه��ای شوم خود را 

عملی سازند. 

   سیاسی

لعن به گرانی 
دعا برای ارزانی!

آخرین یافته های مکتب اقتصادی تدبیر و امید رونمایی شد

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنجشنبه 8 آبان 1399 - 12 ربیع االول 1442
سال بیست و د  وم- شماره 6059  - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

اسحاق جهانگیری، مع��اون اول روحانی دیروز در 
پاسخ ب��ه خبرنگاران درباره اینکه آی��ا راهی برای 
ارزانی هست، گفت:»دع��ا کنید«! به طور معمول 
برخی منتقدان از آغاز ک��ار دولتی که جهانگیری 
معاون اول آن ب��ود، درباره رفت��ار و گفتار برخی 
دولتمردان ک��ه موجب ایجاد ناامی��دی در مردم 
می شود، هشدار داده بودند اما ای��ن نوع گفتار در 
دولتمردان تمامی نداشت و این بار نوعی تمسخر 
آیین دعا هم به آن اضافه شد! باید دید خود آقایان 
برای امورات شخصی و گرفتاری های خود چقدر 
به دعا پای بند هستند که حاال از مردم می خواهند 
برای مشکالت کشور دعا کنند! عالوه بر این، برخی 
مسئوالن متهمند ک��ه در حواله کردن مشکالت 
کشور به غیر علت اصلی که مدیریتی است،  دنبال 
زمینه سازی برای مذاکرات با خارجی و معامالت 
سیاسی داخل��ی هستند. بنابرای��ن یک مسئول 
اجرایی کشور، نباید ژست پیش نماز یک مسجد 
را به خود بگیرد و ب��ه مردم بگوید دعا کنید. حتی 
اگر فرض کنیم این یک تکیه کالم عادی است که 

خیلی ها به کار می برند، مع��اون اول باید بداند که 
مردم در مقابل یک پرسش ج��دی خبرنگاران از 
او انتظار دیگری دارند. همی��ن شخص در دولت 
قبلی به رهبری نامه نوشت و گفت باید همه مردان 
اقتص��ادی دولت برکن��ار شون��د. در فرصت های 
فراوان در دولت مستقر نیز با هجمه به دولت قبلی، 
افزایش نرخ ارز و تورم در آن دولت را به بی کفایتی 
مدیریتی نسبت داد. در زمان انتخابات 96 در جامه 
یک نامزد غیرواقعی، بدترین خاطره ها را از مجموع 
وعده های پوچ و سخنان متباین و متناقض و متضاد 
و ادعاهای متورم شده در خاطره جمعی ملت باقی 
گذاشت، به طوری که م��ردم حرف های او را مثل 
ضرب المثل درباره اوضاع نابسامان به کار می برند. 
هیچ وقت در آن زمان ها نگف��ت دعا کنید اوضاع 
خوب شود! برای آن مقاطع برنامه و اصل و اصول 
ارائه می داد، اما حاال که در قدرت است، می گوید 
دعا کنید. نه آقای معاون! اول حرمت مردم را حفظ 
 کنید! مردم حرمت دارند، نمی شود احترام مردم را 

زیر پا بگذارید! | بقیه در صفحه 4

توهین به پیامبر زیر پاگذاشتن اخالق و توهین به همه مسلمانان
 همه انبیای الهي و ارزش های انساني است

 روحانی: كسي مدعي نيست 
خطا و اشتباهي ندارد

 رهبر انقالب: جوانان فرانسه! از رئیس جمهور خود بپرسید 
چرا با اهانت به پیامبر به شعور ملتی که او را به ریاست خود انتخاب کرده اند توهین می کنند؟

 کار احمقانه مکرون 
توهین به شعور ملت فرانسه است

 تجمع اعتراضی مردم 
و دانشجویان مقابل سفارت 
فرانسه در تهران

جمعی از مردم و دانشجوی��ان عصر دیروز در اعتراض 
به اهان��ت سازمان یافت��ه به ساحت مق��دس پیامبر 
اعظم)ص( در مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع 

کردند. 
 این تجم��ع به هم��ت دفات��ر بسی��ج دانشجویی در 
دانشگاه های تهران و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
روب��ه روی سفارت فرانس��ه  برگزار ش��د. در این تجمع 
اعتراضی مردم و دانشگاهیان با حض��ور در این تجمع 
خواستار اخراج سفیر فرانسه از ایران شدند. همچنین 
ایرانیان هم نوا با دیگ��ر مسلمانان جهان شعارهای ضد 

امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد سعودی سردادند و اقدام 
رئیس جمهور ابله فرانسه را شیطان��ی و آن را جاهلیت 
مدرن نامیدند.  دانشجویان در این تجمع صد   ها نفری 
شعار   هایی مانند » کی شود دری��ا، زپوزه سگ نجس « 
از دیپلمات ه��ای وزارت خارج��ه کشورمان خواستند 
غیرت نشان داده و موج��ب عزت ملت شوند. »سالم بر 
محمد«، »ما همگی امت رسول اهلل هستیم«،  »ابلیس 
پاریس مک��رون است« و »م��رگ بر فرانس��ه « از دیگر 

شعار   هایی بود که تجمع کنندگان سر دادند. 
دانشگاهیان و مردم انقالبی ته��ران همچنین در این 

تجمع خواستار » تحریم کااله��ای فرانسوی« شدند 
و باز نشر کاریکاتورهای پیامب��ر مسلمانان را جرمی 
ب��زرگ و نابخشودن��ی دانستن��د.  » امانوئل رشدی« 
و »توحش جاهلیت مدرن« از دست نوشته   هایی بود 

که تجمع کنندگان با خود همراه داشتند. 
حجت االسالم سرلک و ماموست��ا جهاندار از علمای اهل 
سنت در ادامه این تجمع ط��ی سخنانی اقدام فرانسه در 
اهانت به پیامبر اسالم)ص( را محکوم کردند. حجت االسالم 
سرلک گفت: »پیامبر ما، پیامبر رحمت است. مکرون اشتباه 
فکر کرده است که با توهین می تواند جلوی انتشار پیام پر از 

رحمت پیامبر عظیم الشأن اسالم را بگیرد.«
 تجمع کنندگ��ان در بخشی از ای��ن تجمع با به آتش 
کشی��دن پرچ��م فرانس��ه و تصوی��ر رئیس جمهور 
این کشور انزجار خ��ود را نسبت به رفت��ار خصمانه 
دولتم��ردان فرانسوی نش��ان دادن��د.  براساس این 
گ��زارش، م��ردم و دانشجویان تجمع کنن��ده مقابل 
سفارت فرانسه با قرائت بیانی��ه در اعتراض به اهانت 
دولت فرانس��ه به ساحت مقدس نب��ی اکرم )ص( به 
تجمع خود پایان داده و نماز مغ��رب و عشا را هم در 

مقابل سفارت فرانسه اقامه کردند. 

    در میان انواع موادمصرف��ي و کاالهایي که این روزها 
با افزایش قیمت مواجه شده اند، کمبود و افزایش قیمت 
روغن بیشتر از سایر کاالها برسر زبان ها افتاده است. بیش 
از یک ماه است که تولیدکنندگان روغن از کمبود مواداولیه 
و عدم تخصیص ارز براي واردات خبر مي دهند، اما وزارت 
صمت و بانک مرکزي همچنان سکوت کرده اند تا اینکه 
هفته گذشته یکي از کارخانجات تولیدي تعطیل و از دو 

روز گذشته به یکباره روغن کمیاب و گران شد

    رئیس پلیس امنیت اقتصادي تهران بزرگ: معامالت 
فردایي و تشکیل اتاق هاي کاغذي از جمله مواردي بود که 
منجر به ایجاد التهاب در بازار ارز، طال و سکه شد، چراکه 
در این روش، عماًل جابه جایي انج��ام نمي شود و تنها در 
بازار التهاب ایجاد مي شود. معامالت فردایي غیرقانوني و 
غیرشرعي است. اگر طالیي به صورت ملموس هم جابه جا 
شود ایرادي ندارد، اما در ای��ن نوع معامالت همانطور که 
گفتم چیزي جابه جا نمي شود. در همین راستا نیز تصمیم 
بر آن شد تا نسبت به برخورد با افرادي که اقدام به معامالت 
فردایي ک��رده بودند، اقدام کنیم که پنج نف��ر از عامالن و 

20 نفر از مرتبطان آن دستگیر شده اند

    تاکن��ون ١0 میلیارد توم��ان براي مب��ارزه با ملخ 
صحرایي سال 99 از س��وي ستاد بحران تخصیص داده 
شده است. در حالي که هنوز هیچ خبري از هجوم ملخ ها 
به شهرهاي جنوبي نیست، بودجه اضافي براي این کار 
برداشت مي شود. فائو براي مبارزه با ملخ ها به کشورها 
کمک مي کند. در این زمینه علت عجله برخي مسئوالن 

براي برداشت بودجه هاي اضافي مشخص نیست

    چهره ه��اي مختلف فرهنگي- هن��ري کشورمان در 
واکنش به اهانت گستاخانه امانوئل مکرون رئیس جمهور 
کشور فرانسه نسبت به پیامبر اعظم)ص( و اقدامات موهن 
مجله شارلي ابدو چنین اقداماتي را از سوي رقاص پاریس 
یک بازي سیاسي کثیف در جهت منافع صهیونیست ها 
دانستند و ای��ن موقعی��ت را بزنگاهي براي نش��ان دادن 
چهره  های واقعي کشورهاي غرب��ي و دروغ بزرگي تحت 
عنوان آزادي بیان کردند. مدیرکل مرکز هنرهاي تجسمي 
حوزه هنري  نیز اعالم کرد  اگر یک طرح علیه پیامبر)ص( 
و اسالم کار شود، م��ا نیز در مقابل، ١0ط��رح درباره خط 

قرمزهاي فرانسه مثل هولوکاست خواهیم زد

    ساختار بهداشت و درمان کشور در مهار ویروس تاجدار 
ناکام مانده است. این را مي توان با آمار 4١5 فوتي طي 24 
ساعت متوجه شد. حاال حتي وزیر بهداشت هم این ناکامي 
را مي پذیرد و عادي انگاري و ساده انگاري نسبت به بیماري و 
تزریق ناکافي منابع براي مدیریت آن را مهم ترین دالیلي بر 
مي شمرد که موجب این مي شود در برابر کووید ١9 مغلوب 
شویم. به گفته نمکي از یک میلیون یوروي اختصاص یافته 
براي جبران هزینه هاي ناشي از کرونا از صندوق توسعه ملي 
تنها نیمي از آن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. همین 
کمبود منابع هم موجب شد تا طرح بیماریابي گسترده با 
استفاده از ظرفیت تست زیاد و دهها طرح دیگر نیمه کاره 

به حال خود رها شود

پاسکاری ارزی بانک مرکزی 
و  وزارت صمت

نان دالالن را در روغن کرد

پلیس به دنبال  عامالن 
معامالت فردايي 

ملخ ها نیامده 10 میلیارد 
تومان قاپیدند!

415 بس نیست؟!

 توهين اروپا 
 به پيامبر اسالم)ص( 

يك بازي سياسي كثيف است
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توهین به پیامبر اسالم- که توهین به همه پیامبران الهی و پیروان آنان است- 
یک برنامه ریزی مشترک اروپایی – امریکایی با محوریت صهیونیسم است. آنها 
از آینده روبه زوال خود بیمناکند و از بالندگ��ی اسالم در ذهن و ضمیرجوانان 
هراسناک. الجرم چاره را در زنده کردن اسال م ستیزی و خداستیزی می بینند 
تا در پرتو آن بتوانند بهانه های کافی برای مبارزه همه جانبه سیاسی و اقتصادی 
با شجره تنومند و بالنده اسالم پیدا کنند.  در این میان ملت های جهان اسالم 
در دفاع از ساحت قدسی پیامبر رحمت به او عشق می ورزند، تردیدی ندارند و 
در این چند روز نشان دادند که شیطان خبیث��ی مثل مکرون را به این راحتی 

رها نمی کنند. سران اسالمی اما واداده و منفعل و وابسته اند و از بسیاری از آنها 
امیدی نمی رود.  رهبرمعظم ایران اما گاه با تذکری یا پرسشی منطقی و ساده، 
این کمبود را جبران می کنند. چنانکه دیشب در توئیتی جوانان فرانسوی را 
خطاب قراردادند و از آنها خواستند از رئیس جمهور خود بپرسند چرا با رویکرد 

احمقانه به آزادی بیان به شعور ملت خود توهین می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای  خطاب به جوانان فرانس��وی پیامی کوتاه صادر 
کردند.  در متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکه های اجتماعی منتشر 

شد، آمده است:

جوانان فرانسه!
از رئیس جمهور خود بپرسید: چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن 
را آزادی بیان می شمارد؟ آیا معنی آزادی بیان این است: »دشنام و اهانت، آن 
هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه، توهین به شعور ملتی 

نیست که او را به ریاست خود انتخاب کرده است؟«
سؤال بعدی این است که »چرا تردی��د در هولوکاست جرم است؟ و اگر 
کسی چیزی در این ب��اره نوشت باید به زندان برود، ام��ا اهانت به پیامبر 

آزاد است؟« 

 مکرون  در آتش
 خشم معترضان  

    رئیس جمهور امریکا همچن��ان به رجزخوانی برای 
رقیب دموکرات خود ادامه می ده��د. ترامپ در جریان 
یک سخنرانی در جم��ع هواداران خ��ود در میشیگان 
طوری سخن گفت که گویی اگر وی رئیس جمهور نشود، 
بایدن نیز در این سمت ماندگار نخواهد بود. او گفت که با 
گذشت سه هفته از ریاست جمهوری جو بایدن، وی ترور 

خواهد شد و کاماال هریس جانشین او می شود

 ترامپ در خیال
ترور بايدن
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آغاز هفته وحدت گرامی باد
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