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اخبار کوتاه

روحانی در پیامی با تبریک عید سعید قربان
به سران کشورهای اسالمی:

سران کشورهای اسالمی موجبات وحدت
و یکپارچگی روزافزون جهان اسالم را فراهم آورند

رئیسجمهور در پیامهای جداگانه به ســران کشــورهای اسالمی ضمن تبریک
فرارسیدن عید سعید قربان ،ابراز امیدواری کرد که سران کشورهای اسالمی در پرتو
اراده و مساعی مشترک بتوانند موجبات وحدت و یکپارچگی روزافزون جهان اسالم را
فراهم آورده و با اتخاذ تدابیر مناسب شاهد کنترل و غلبه بر ویروس کووید ۱۹باشیم
که گریبانگیر بشر امروز شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حسن روحانی در این پیام تبریک
تاکید کرد :عید سعید قربان ،جلوهگاه سرسپردن در برابر فرمان معبود و تجلی فضل و
رحمت واسعه پروردگار و باالترین و خالصترین حد طاعت و بندگی در برابر خالق و
شکوه ایثار و ایمان مخلوق است.
رئیسجمهور همچنین در ادامه این پیام اظهار امیدواری کرد که همه مســلمانان
جهان به یمن و برکت این عید فرخنده و با تمسک به آموزههای رفیع دین مبین اسالم
بتوانند در مسیر قرب الهی گام بردارند.

ابالغ مصوبه تعیین فرودگاه کیش
به عنوان فرودگاه بینالمللی

معاون اول رئیس جمهور مصوبه تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بینالمللی
را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت  ،در جلسه مورخ  ۵مرداد ۱۳۹۹
هیئت وزیران و در اجرای ماده ( )۶آیین نامه احداث ،توسعه ،بهره برداری و مدیریت
فرودگاههای غیرنظامی ،فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بینالمللی تعیین شد.
دولت این تصمیم را با توجه به ظرفیت و امکانات فرودگاه کیش در منطقه و تأمین
الزامات ،تجهیزات و تســهیالت موجود در انکس ( )۹کنوانســیون شیکاگو و نیز اخذ
گواهینامه فرودگاهی ،اتخاذ کرد.

عراقچی عزادار شد

مادر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه درگذشت.
به گزارش ایسنا ،بتول قاضیها ،مادر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور
خارجه روز عید قربان دار فانی را وداع گفت.
روزنامه مردمســاالری به این دیپلمات ارشد کشورمان تسلیت گفته و برای وی و
خانوادهاش آرزوی صبر و برای آن مرحومه از خداوند متعال طلب مغفرت دارد.

قوه قضائیه خودکشی سه زندانی در قرچک را
تکذیب کرد

مرکز رسانه قوه قضائیه خبر خودکشی سه زندانی در زندان قرچک را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد :در پی انتشار شایعاتی در فضای
مجازی مبنی بر خودکشی سه زندانی در زندان قرچک و جان باختن دو نفر از زندانیان
در پی این اقدامات ،اعالم میشــود که این خبر از اساس کذب است و هیچ موردی از
آنچه در رسانههای معاند گفته شده در زندان زنان قرچک رخ نداده است.

والیتی :الریجانی رو به بهبود است

علــی اکبر والیتی ضمن عیادت از علی الریجانی ،در جریان روند درمانی وی قرار
گرفت.
به گزارش ایسنا ،والیتی روز پنجشنبه  ۹مرداد ماه ضمن عیادت از علی الریجانی،
در جریان روند درمانی وی قرار گرفت و توصیههای الزم را درجهت بهبود وضعیت به
متخصصان بیمارستان مسیح دانشوری ارائه کرد.
والیتی با ارزیابی شرایط مثبت علی الریجانی گفت :با لطف و عنایات الهی وضعیت
دکتر الریجانی رو به بهبودی کامل بوده و ان شــاهلل به زودی از بیمارستان مرخص
خواهند شد.

آزادسازی  ۷۰۰هکتار از اراضی زراعی
و باغهای استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید  ۷۰۰هکتار از اراضی زراعی و باغهای
این اســتان آزاد شدهاند و مجموع این آزادســازیها با اقدامات  ۱۰سال پیش از آن
برابری میکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری
استان البرز مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی را یکی از اولویتهای مهم دادگستری
اســتان بیان کرد و گفت :پس از ســفر حضرت آیت اهلل رئیسی در دی ماه  ۱۳۹۸به
استان البرز و تاکیداتی که ایشان در زمینه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
و مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در اســتان داشتند این موضوع در دستور کار جدی
دادگستری استان البرز قرار گرفت.
وی افزود :با توجه به حجم باالی تغییر کاربریهای انجام شده در استان و روند رو
به فزاینده آن به منظور مقابله سریع و جدی با این پدیده ایجاد قرارگاه صیانت از بیت
المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز برای اولین بار در کشور در دستور کار قرار
گرفت .رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین حیطه فعالیت قرارگاه صیانت از بیت
المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز بیان کرد :این قرارگاه پنج حوزه اراضی ملی
و منابع طبیعی ،چاههای غیرمجاز ،تغییر کاربریهای غیرمجاز ،محیط زیست و جرایم
مربوط به حریمها را تحت پوشــش قرار داده و در ابتدا با رویکرد پیشگیرانه و سپس
رویکرد مقابله ای اهداف را پیگیری خواهد کرد.
وی تصریح کرد :با توجه به شرایط استان و کوتاهیهای انجام شده در مدت زمان
کوتاه پس از تشکیل این قرارگاه موفقیتهای بزرگی کسب کرده و توانستهایم میزان
 ۷۰۰هکتار از اراضی زراعی و  ۱۵هکتار از اراضی ملی را آزادسازی کنیم که مجموع
این آزادسازیها با اقدامات  ۱۰سال پیش از آن برابری میکند.

احتمال حمله پهپادی و موشکی به پایگاه نطنز
منتفی است

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی احتمال
حمله پهپادی و موشــکی و پرتاب بمب یا راکت به نیروگاه هستهای نطنز را تکذیب
کرد و گفت :انفجار صرفا منشاء داخلی داشته که جزئیات آن را فعال نمیتوانیم بگویم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در مورد پرونده قاضی منصوری
گفت :روال این پرونده در حال طی شدن است و قوه قضائیه موشکافانه در حال پیگیری
پرونده است ،اما از آن جا که بخشی از کار در اختیار قوه قضائیه نیست و محل وقوع این
جنایت در خارج از مرزهای ما بوده است ،قدری کار با کندی پیش میرود که طبیعی
است .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :ما نیز به عنوان
کمیسیون امنیت ملی درباره این موضوع در تماس و ارتباط هستیم.
ذوالنوری همچنین در مورد ماجرای نیروگاه نطنز اظهار کرد :با بررســیهایی که
انجام شــده و بازدید میدانی که از محل حادثه داشــتیم و طی ارتباطاتمان با ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی ،ستاد کل نیروهای مسلح ،ســازمان انرژی اتمی ،سازمان
پدافندی ارتش ،وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و فضای ســپاه
پاسداران ،موضوع روشن شده اما برای اعالم کردن محذور هستیم.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :آنچه مسلم است
اینکه احتمال حمله پهپادی ،موشکی و پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی است و
صرفا منشــاء انفجار از طریق عناصری در داخل وجود دارد که چون موضوع در حال
بررسی است جزئیات آن را بیان نمیکنم البته ابعاد موضوع برای ما روشن شده است.

ضرورت بهرهبرداری هر چه سریعتر از پروژه زندان
جدید آبادان

رئیس ســازمان زندانها که صبح امروز به صورت از پیش اعالم نشده وارد استان
خوزستان شده بود ،به منظور بازدید از زندان آبادان ،در محل پروژه ساخت زندان جدید
این شهر نیز حضور یافت .به گزارش ایسنا ،محمدمهدی حاج محمدی ،رئیس سازمان
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور کشــور که صبح امروز در رأس هیئتی از
مسئوالن بلندپایه سازمان زندانها ،به صورت از پیش اعالم نشده وارد استان خوزستان
شده بود ،به منظور بازدید از زندان آبادان ،در محل پروژه ساخت زندان جدید این شهر
نیز حضور یافت .حاج محمدی و هیات همراه پس از بازدید از زندان مرکزی اهواز ،راهی
شهر آبادان شد و در بدو ورود به آبادان ،با حضور در محل پروژه ساخت زندان جدید
این شهرستان ،از بخشهای مختلف آن بازدید و با توضیحات نظری سرپرست اداره کل
زندانهای استان خوزستان در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.
رئیس ســازمان زندانها در پایان ایــن بازدید ضمن تاکید بر ضرورت ســاخت
زندانهای جدید و انتقال زندانهای فرســوده به بیرون از شهرها ،ساخت پروژه زندان
جدید شهرستان آبادان را راهکاری برای دستیابی به فضای مناسب تامینی و تربیتی
در شهرستان آبادان عنوان و بر ضرورت شتاب بخشی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از
این پروژه تاکید کرد.
پروژه زندان جدید آبادان ،به سبب کمبود اعتبارات و تامین قطره چکانی آن ،بیش
از  ۱۴ســال بطول انجامیده است ،ظرف دو سال گذشــته اقدامات الزم برای شتاب
بخشــی به روند ساخت پروژه انجام پذیرفته اســت و این زندان امسال در فاز یک با
ظرفیت  ۵۰۰نفر افتتاح خواهد شد.

رهبر انقالب در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان تاکید کردند

عزاداری محرم فقط با رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا

همــه عزاداران ،هیئتها ،منبریهــا و مداحان ضوابط
ســتاد ملی کرونا را رعایت کنند ،چرا که اگر همین مقدار
مراقبت و کنترل هم سست شــود ،فاجعهای بزرگ پدید
خواهد آمد.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت
عید ســعید قربان تاکید کردند :همه سوگواران حسینی،
هیأتهــا و مداحان موظفند به هرچه ســتاد ملی مبارزه با
کرونــا اعالم میکند ،عمل کنند زیرا موضوع بســیار مهم
است.
به گــزارش ایســنا ،آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم
انقالب اســامی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده
تلویزیونــی ،ملت شــریف ایران را به حضور پر نشــاط و
گستردهتر در مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای
آســیب دیده و یاری مجاهدان ســامت» فراخواندند و با
تشریح اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت امریکا در
جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند :دشــمن به موازات
جریان تحریم ،جریان تحریف حقایق را هم دنبال میکند
اما به فضل الهی و با هوشــیاری ،زیرکی و شناخت عمیق
ملــت ایران از امریکا به هیچ کدام از اهدافش نرســیده و
نخواهد رســید و ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش بیشتر
مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و
اســتفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای داخلی به راه روشن
خود ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب با تبریک عید ســعید قربان به ملت عزیز
ایران ،مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی ،دهه اول
ذیحجه را دهه خاطرات پر شــکوه و هدایتگر و دهه تضرع
و توســل خواندند و افزودند :دهه دوم این ماه پر برکت ،با
توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است که این موضوع
از همــه احکام الهــی جایگاه برتــری دارد چرا که والیت
تضمین کننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشــان افزودند :دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی
از جمله مباهله ،دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه
اول را به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب رضای
الهی و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
ایشــان ایثارگــری را از خصوصیات بــارز ملت ایران
برشــمردند و افزودند :امروز نیز که مجموعههای درمانی
اعم از پزشــکان ،پرســتاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود
در خدمت بیماران کرونا هســتند الزم است داوطلبان در
کارهای غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشاره به آســیب دیدن اقتصادی اغلب
مــردم در دوران کرونــا افزودند :البتــه در این میان عده
ای دچار آســیبها و مشــکالت جدی شــده اند که باید
با گســترش نهضت کمک مؤمنانــه مردمی ،به کمک این
قشرها شتافت.
آیت اهلل خامنهای با اســتناد بــه آیات قرآنی ،مردم را
به حضور پرنشــاط و فعالتر در این مسابقه معنوی دعوت
کردند و افزودند :ســبقت در کار خیر از دستورات مؤکد و
مکرر الهی در قرآن مجید اســت و موجب شــوق و انگیزه
دیگران به کارهای خیر نیز میشود.
رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای واقعی انقالبیگری
خوانــد و افزودند :اطعام ماهمحرم نیــز میتواند با رعایت
کامل دســتورالعملهای بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه
به دست خانوادهها برسد.
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تالشهای جدی علمی
در کشــور برای شــناخت ویروس کرونا و راههای مقابله
و درمــان آن افزودند :اینگونــه تالشها در همه ابعاد باید
گسترش یابد.
رهبر انقــاب در بخش دوم سخنانشــان ،تحریمهای
امریــکا را جنایتی بــزرگ علیه ملت ایران برشــمردند و
افزودند :دشــمن خبیث از ایــن تحریمها که همه ملت را
نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشــان «خسته کردن و به ستوه آوردن ملت» را هدف
کوتاهمدت تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن میخواهد
مردم را آشــفته کند تــا در خیابانهــا در مقابل حکومت
بایستند به همین علت مدام از تابستان داغ سخن گفته و
میگوید اما اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شدهاند.
«ایجــاد محدودیت و جلوگیری از پیشــرفت کشــور
بخصوص در بعد علمی» هدف میان مدت امریکاییهاست
که رهبر انقالب با تبیین آن گفتند :دشــمن در درازمدت
هم دنبال به ورشکستگی کشــاندن و فروپاشی اقتصادی
ایران اســت چرا که در آن صورت ،ادامه حیات برای یک
کشور ،امکان پذیر نخواهد بود.
آیــت اهلل خامنه ای «قطع رابطه جمهوری اســامی با
مراکــز و جریانهای مقاومت در منطقــه» را هدف جنبی
امریکاییها از تحریم ایران دانســتند و در جمع بندی این

بخش از سخنانشــان گفتند :به فضل الهی و با هوشیاری
ملت ،دشــمن در تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به
قول ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبــر انقالب افزودند :البته کشــور دچار مشــکالتی
اســت که بخشــی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و
مدیریتها و بخشی هم به کرونا باز میگردد اما همانگونه
که شــماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت
اعتراف میکنند دشمن با همه شدت عمل خود نتوانسته
به اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان
تحریم ،یک جریــان «تحریف حقایق» و واژگون نشــان
دادن واقعیات هم وجــود دارد ،گفتند :هدف این جریان،
ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج
تحریم است.
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان مداوم مقامهای
آمریکایی و تبلیغات گســترده رســانههای وابسته به آنها
برای واژگون نشــان دادن واقعیات ایــران افزودند :هدف
دشــمن ،گرفتن نشــاط و امید از ملت بویژه جوانان است
تا اینگونه القا کنند که کشــور به بن بست رسیده و امکان
حل مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانههای
غربی در طول چهل و یک ســال گذشته خواندند و خاطر
نشان کردند :در این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی
انکار و یا در مورد آن ســکوت میشود اما اگر نقطه ضعفی
باشد ،دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی میشود.
رهبر انقالب اســامی درخصــوص آدرس غلط دادن
برای رفع تحریمها نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته
میشــود اگر میخواهیــد تحریمها برطرف شــود ،کوتاه
بیایید و ایســتادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم
این آدرس غلــط را تکرار میکنند امــا این خط بر روی
اکثریت ملت ایران با شناختی که از دشمن و غرض ورزی
او دارند  ،مؤثر نیست.
آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه جریان تحریف
واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطر نشان کردند:
اگر جریان تحریف شکست بخورد ،قطعاً جریان تحریم هم
شکســت خواهد خورد ،زیرا عرصــه کنونی ،میدان جنگ
ارادهها است و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند ،بر
اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکتــه دیگری که رهبر انقالب اســامی به آن اشــاره
کردند ،استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی
علمی کشور بود.
آیــت اهلل خامنه ای گفتند :با اینکه تحریم یک جنایت
بزرگ اســت اما مردم بویژه جوانان ،مسئوالن ،دانشمندان
و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکاء به نفس
ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اســامی در همین زمینه افزودند :تولید
جت آموزشــی و قطعات حساس و ظریف ،راه اندازی چند
هزار شــرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس به دســت ســپاه ،اقدامات بزرگ در پارس جنوبی،
طرحهای وزارت نیرو در زمینه آب و برق ،طرحهای وزارت
راه و تولیدات شــگفت انگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم
انجام شده است.
ایــت اهلل خامنه ای یکی دیگــر از آثار دوران تحریم را
تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند:
به علت آنکه نفت کشــور کمتر فروش میرود ،جداسازی
اقتصاد از نفت خام بهطور طبیعی درحال روی دادن است
که این موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به سرانجام

برسد.
رهبر انقالب اســامی در پاســخ به این سؤال مهم که
«آیــا تحریمها قابل عالج اســت؟» گفتند :تحریمها قطعاً
قابل عالج اســت اما عالج آن ،عقب نشینی و کوتاه آمدن
در مقابل امریکا نیست زیرا عقب نشینی موجب پیشروی
متجاوز میشود.
ایشــان افزودند :خواســته امروز آمریکا از ایران ،کنار
کامل صنعت هســته ای ،کاهش بسیار شدید
گذاشــتن
ِ
توان دفاعی و رها کردن اقتدار منطقهای است اما پذیرفتن
این خواستهها قطعا موجب عقبنشینی آمریکا نخواهد شد
و هیــچ عقلی نیز حکم نمیکند که بــرای توقف متجاوز،
خواستههای او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از تکرار حرفهای
دشمن مبنی بر فایده نداشــتن صنعت هسته ای از زبان
عــده ای در داخل گفتند :صنعت هســته ای نیاز قطعی
فردای کشــور برای تولید برق اســت و امروز باید به فکر
فردا باشیم.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه با وجود خســارات
فراوان برجام ،اصل صنعت هســته ای حفظ شــده است،
درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره با ایران ،خاطر
نشان کردند :من علت مذاکره نکردن با امریکاییها را بارها
گفته ام اما برخی یا متوجه نمیشوند و یا وانمود میکنند
که متوجه نشده اند.
ایشــان تأکید کردند :هدف اصلی امریکاییها از ادعای
مذاکره ،گرفتن تواناییهای حیاتی ملت ایران است .البته
رئیــس جمهور فعلی امریــکا هم بهدنبــال برخی منافع
شــخصی و انتخاباتی است همچون اســتفاده تبلیغاتی از
مذاکره با کره شمالی.
ایشــان با تأکید بــر اینکه جمهوری اســامی ایران با
همه کشــورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیســتی
مذاکره میکند ،افزودند :عالج تحریمها ،عقب نشــینی و
مذاکره با دشــمن نیســت بلکه عالج واقعی آن ،تکیه بر
تواناییهای ملی ،وارد کــردن جوانان به میدان و احیای
ظرفیتهای فراوان کشــور ،و در یک کالم عمل به ارکان
اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون گرایی است.
رهبــر انقالب اســامی تاکیــد کردند :مــا امکانات و
تواناییهای داخلی و ظرفیتهای بین المللی فراوان داریم
کــه باید با مدیریت جهــادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت در
بیایند.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جمهوری اســامی
ایران دوســتان مؤثری در دنیــا دارد اما تکیه واقعی نظام
اســامی به خدا و مردم اســت ،گفتند :تکیه بر امکانات
و اســتقالل داخلی ،هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان
داخلی دارد .آن کسی که برای منافع خودش حاضر است
کاالیی را که در داخل تولید میشــود ،از خارج وارد کند،
در واقع خیانت میکنــد و با وجود تأکیدهای مکرری که
شده است اما همچنان واردات کاالهایی که در داخل تولید
میشوند ،ادامه دارد.
آخریــن نکتهای که رهبر انقالب اســامی درخصوص
توخالی
تحریمهــا گفتند «دل نبســتن بــه وعدههــای
ِ
دیگران» بود.
آیت اهلل خامنه ای گفتند :در ســال  ۹۷و بعد از خروج
آمریکا از برجام ،متاســفانه کشور ماهها معطل وعدههای
اروپاییها باقی ماند و اقتصاد کشور شرطی شد در حالیکه
معطل کــردن اقتصاد به وعدههای دیگران ،بســیار مضر
است.
ایشــان افزودند :اروپاییها هیچ کاری بــرای مقابله با

تحریمهای آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز
مطرح کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد.
رهبر انقالب اسالمی در جع بندی این بخش از سخنان
خود تاکید کردند :عالج تحریمها فعال کردن ظرفیتهای
داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
آیتاهلل خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره
به گرانیها و مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت،
گفتند :کارهای الزم برای رفع این مشکالت را در جلسات
خصوصی با مســئوالن از جمله آقای رئیسجمهور مطرح
کردهایم و باز هم به دستگاههای مسئول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اســامی مسئله فوری در بخش اقتصاد را
«مهار نوســان قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش
ِ
حالــت هر روز یک
پولی ملی» دانســتند و افزودند :این
قیمت برای اجناس و افســار پاره کــردن قیمت ارز برای
مضر اســت و افراد آشــنا به مدیریتهای اجرایی
کشــور ّ
معتقدند که این مســئله با برخورد دستگاههای اجرایی و
در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است.
ایشــان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی تالشــهای
زیادی انجام میدهد که انشــاءاهلل موفق خواهد شد البته
گزارشهــای مطمئنی وجــود دارد که دالیل سیاســی،
امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر
است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن
میزنند ،جدا ً مقابله شود.
آیت اهلل خامنهای مســئله «هدایت نقدینگی به سمت
تولید» و همچنین «رفــع موانع جهش تولید» را از دیگر
اولویتهــای اقتصاد کشــور خواندند و گفتنــد :عدهای از
کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه قوه کارگروهی را
برای شناسایی و رفع موانع تولید تعیین کنند.
رهبر انقالب اسالمی اصالحات اساسی در اقتصاد کشور
را «اصالح ساختار بودجه»« ،اصالح نظام بانکی»« ،ارتقاء
سرمایهگذاری و اشــتغال» و «بهبود محیط کسب و کار»
برشــمردند و گفتند :این موارد دو ســال قبل و همزمان
با تشــکیل جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به
سران قوا ابالغ شد که البته با وجود تالشها پیشرفت قابل
توجهی نداشــته است البته مهم این است که ما میدانیم
چه میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
ایشان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی برای آینده
کشــور دانســتند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی
و اعتماد مردم به نظام ،ثبات ملت خوب اســت ،افزودند:
مسئولین هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان
مضر اجتناب کنند.
دهند و از تردید و نگرانیهای ّ
آیت اهلل خامنهای ،مشکالت دشمن اصلی یعنی آمریکا
را بسیار بزرگ و غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران خواندند
و با برشــمردن مصادیقی از مشــکالتِ امروز آمریکا مثل
فاصله طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت اقتصادی
و بیکاریهای گسترده ،مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا
ی و قتل
و مدیریــت اجتماعی ضعیف که منجر به بیرحم 
و شکنجه به دســت پلیس آمریکا میشود ،گفتند :امروز
آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشــان تأکید کردند :حوادث جــاری آمریکا آتش زیر
خاکســتری است که شعلهور شده و اگرچه آن را سرکوب
کنند اما دوباره شعلهور میشــود و نظام کنونی آمریکا را
از بین میبرد چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام
غلط و محکوم به نابودی است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقامهای آمریکایی
علیه ایران را نشــاندهنده ســردرگمی آنها دانســتند و
افزودند :مدیریت آمریکا دچار ســرگیجه و آشفتگی است.
آمریکاییها به دنبال پیدا کردن دشــمن هستند بنابراین
گاهی از ایران اســم میبرند و گاهی از روسیه و چین ،اما
امروز رژیم آمریکا دشــمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و
همین دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
آیت اهلل خامنهای بــا تأکید مجدد بر صبر ،ثبات و کار
جهادی افزودند :دولت در اواخر دوران مسئولیت خود قرار
دارد البته در طول این  ۷ســال هر چه توانســتند تالش
کردند و در برخی بخشهای دولت نیز واقعاً کارهای خوبی
انجام گرفت ،پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان به مسئله
عزاداری در محرم اشــاره و تأکید کردنــد :در عزاداریها
معیار آن چیزی اســت که ستاد ملی کرونا اعالم میکند.
بنده هر چه آنهــا الزم بدانند مراعات خواهم کرد .توصیه
و تأکید من به همه عزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان
نیز این است که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود،
چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود،
فاجعهای بزرگ پدید خواهد آمد.

روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد

پایان رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص)  ۱۴سپاه با دستیابی به اهداف تعیین شده
روابط عمومی کل ســپاه از پایان رزمایش
بزرگ و مشــترک پیامبر اعظــم  ۱۴با اجرای
تمامــی ســناریوهای متصور و دســتیابی به
اهداف از پیش تعیین شده خبر داد.
به گزارش ایســنا ،روابط عمومی کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای با اعالم
پایان موفقیت آمیز رزمایش مشــترک پیامبر
اعظم (ص)  ۱۴با دستیابی به اهداف از پیش
تعیین شده افزود :این رزمایش که با مشارکت
نیــروی دریایی و هوافضای ســپاه در منطقه
عمومی هرمزگان ،خلیــج فارس و غرب تنگه
راهبردی هرمز برگزار شــد؛ با اجرای تمامی
ســریالها و تمرینهای ترکیبی عملیاتی در

عرصــه زمین ،دریا هوا و فضا با موفقیت پایان
یافت .این اطالعیه با اشاره به اقدامات صورت
گرفته در مرحله نهایی چهاردهمین رزمایش
پیامبر اعظم(ص) خاطر نشــان کرده است :در
این رزمایش تمرینهــای عملیاتی پیچیده و
متنوعی اعم از شــلیک موشکهای بالستیک
از اعماق زمیــن ،انهدام ســامانههای راداری
دشــمن ،اجرای آتش موشــکهای ساحل به
دریا و شــناوری برای انهــدام ناوهای رزمی،
تمرین حمله هواپیماهای بدون سرنشــین به
پــل فرماندهی ناو هواپیمابر دشــمن ،تمرین
تصرف شــناورهای متخاصم با اجرای عملیات
هلی برن و اســتفاده از موشــکهای ســطح

به ســطح و ســاحل به دریا در حضور ناظران
قرارگاه مرکزی خاتــم االنبیا (ص) به بهترین
شکل تمرین شد.
اطالعیــه ســپاه پیــام رزمایــش پیامبر
اعظم(ص)  ۱۴به کشورهای دوست و همسایه
را محبت ،صفا ،صلح و دوستی همراه با اقتدار
و صالبــت انقالبی پاســداران و امنیت جمعی
برای کشورهای منطقه خلیج فارس دانست و
در بیان پیام رزمایش به دشمنان تصریح کرده
اســت :استکبار و کســانی که چشم طمع به
منافع ما دوخته اند ،پیام آمادگی ،هوشیاری،
مقابلــه و ایســتادگی ملت ایــران و نیروهای
مســلح و مدافع انقالب و میهن اسالمی را از

میدانهای این رخداد ماندگار ،بخوبی دریافت
کردند.
در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه تاکید
شده اســت :ما فرزندان امام خامنه ای(مدظله
العالی) و ســربازان میدان جهاد و شهادتیم و
اراده کردهایم از دستاوردهای انقالب اسالمی،
نظام و مردم عزیز ایران فداکارانه دفاع کنیم.
در پایــان ایــن اطالعیــه بــا قدردانی از
حمایتها و همراهیهای ملت شــریف ایران
به ویژه مردم فهیم و انقالبی اســتان هرمزگان
و جزایر خلیج همیشــه فارس در اجرای این
رزمایــش بــزرگ و اقتدار آمیــز و تاکید بر
اینکه نمایش توان و آمادگیهای رزمی ســپاه

پاسداران انقالب اسالمی ،ضامن امنیت جمعی
در خلیــج فارس و اعتبار قــدرت بازدارندگی
کشور خواهد بود ،تصریح شده است :جمهوری
اسالمی ایران ،هیچگاه شــروع کننده جنگی
نبوده و نیســت؛ اما در راهبــرد دفاعی خود،
ضمــن صیانت از اســتقالل ،تمامیت ارضی،
امنیت ،منافع ملی و پهنه جغرافیای کشــور
بویــژه جزایــر خلیج فــارس؛ عکــس العمل
قاطــع ،کوبنــده و تمــام کننده پاســداران
انقالب و ســایر مدافعان مقتدر کشــور علیه
متجاوزین به میهن اســامی را با صراحت و
صالبــت از مولفههای اصلــی و غفلت ناپذیر
خود میداند.

آمریکا با زور و تطمیع بهدنبال موافقت روسیه و چین با تحریم تسلیحاتی ایران است
یک کارشــناس مسائل سیاســی با بیان
اینکه که آمریــکا در زمینــه تمدید تحریم
تســلیحاتی ایــران تالش میکند با مســکو
و پکــن وارد مذاکره شــود گفــت باید دید
مســکو و پکن حاضر به مقابلــه با آمریکا در
موضوع فروش تســلیحات به ایران هســتند
یا خیر؟
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایســنا در
ارزیابی خود از تالش آمریکا به منظور تمدید
تحریم تســلیحاتی ایران گفــت :آمریکا در
برخورد با تهران در چارچوب فشار حداکثری
تالش میکند تا بگوید چالش ایران به دشمن
برای نظم منطقه ای و نظام بینالملل بســیار
جدی است.
وی تصریح کرد :تمام تالش آمریکا در چند
ساله اخیر اگر مرور شود به سهولت هویداست

که آمریکاییها گام به گام در پی ایجاد فشار
بیشــتر به تهران برآمده اند و تالش دارند در
راستای انفکاک میان جمهوری اسالمی ایران و
جامعه جهانی در چارچوب کنشهای سیاسی
و رفتارهای خود در بین افکار عمومی حرکت
کنند.
این اســتاد دانشگاه افزود :فشار حداکثری
آمریــکا به ایران تا انــدازهای بوده که اکنون
تهران ،سخن از نگاه به شرق را مطرح میکند
تــا جهت گیری بــه نفع گردش به ســمت
سیاســت خارجی متکی به تعامل با ســایر
کشــورهای نظام بینالملــل در برابر آمریکا
باشد.
مطهرنیــا با اشــاره به همــکاری با چین
و همچنین روســیه اظهار کرد :این مســاله
موجب شــده تا حدود زیادی آمریکا در وارد

کردن فشار حداکثری به ایران ارزیابی مثبتی
را برای خود بــه نمایش بگذارند هر چند که
تهران میگوید آمریکا شکســت خورده است
امــا در برخی زمینهها هــم آمریکا با غلدری
و یکجانبــه گرایــی در عرصــه بیــن الملل
توانســته تا حدودی به اهدافش برسد؛ مثال
شــاهد هســتیم که در چند ســال گذشته
آمریــکا میگفــت فروش نفــت را محدود و
نزدیــک به صفر میکنــد و اکنون وزیر نفت
ما میگوید با هیچ کشوری نمیتوانیم قرارداد
ببندیم.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد :از
طرفی فشــارها به تهران در قالب تحریمهای
آمریــکا به حدی اســت که حتــی چین در
قرارداد  25ساله خود با ایران هم نگران فشار
آمریکا است.

وی همچنیــن بیان کرد :بــا توجه به این
سابقه و اهمیت مساله برای آمریکا در ارتباط
بــا تمدیــد محدودیتهای ایــران در زمینه
تسلیحاتی ،آمریکاییها جدی هستند اما این
که تا چــه اندازه موفق شــوند بحث دیگری
اســت .زیرا آنها عمال توانستند بعد از برجام
اروپاییها را به ســمت خود جــذب کنند و
گرایش اروپاییها هم بیشتر به سمت آمریکا
بوده است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد :اکنون شاهد
فضایی هســتیم که آمریکا تالش میکند با
مســکو و پکن وارد مذاکره شود لذا اگر این
تــاش آمریکا در شــورای امنیت وتو شــود
آمریکاییها راهکارهای دیگری را در دســتور
کار قرار میدهند.
مطهرنیــا یادآور شــد :در ایــن زمینه دو

رای گیری صــورت گرفت یکــی در آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمی ،همــان طور که
میدانیم در شــورای حکام حــق وتو وجود
نــدارد ،در شــورای امنیت نیز نظــر منفی
چیــن حرکت آمریکا در ارتبــاط با قطعنامه
 2231را بــا چالش جــدی رو بــه رو کرد
آمریکاییها امیدوار هستند که از این چالش
عبور کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان
کرد :سناریو دیگر آمریکا ،تحریمهای فزاینده
ناشــی از همکاری تســلیحاتی بــا تهران در
ارتباط با چین و روســیه اســت اینجاســت
کــه ســوال پیش میآیــد که آیا مســکو و
پکــن حاضر هســتند بــه مقابله بــا آمریکا
در زمینــه فــروش تســلیحاتی بپردازند یا
خیر؟

