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اخبار
آل سعود در حمایت از منافقین
منفعتی نمیبرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س گفت :حمایت ایران اینترنش��نال از
گروهک منافقین تنها یک تنفس مصنوعی
به گروهکی است که در ایران هیچ پایگاهی
ندارد و این حمایت هیچ نفعی برای آل سعود
ندارد .محمدحس��ن آصفری در گفتگو با مهر
با اش��اره به اقدام ش��بکه ایراناینترنشنال در
پوش��ش گردهمایی گروهک منافقین گفت:
منافقی��ن یک جریان تروریس��تی اس��ت و
تاکنون هزاران نفر را در کشور ما به شهادت
رس��انده اس��ت .از طرف دیگر ش��بکه ایران
اینترنشنال نیز وابسته به رژیم سعودی است
که این رژیم نیز تقویتکننده جریان تروریسم
تکفیری است .حمایت سعودی از تروریسم در
منطقه از جمله در س��وریه و عراق نیز برای
همگان روشن است .رفتارهای رژیم آل سعود
نشان میدهد که به دنبال ایجاد اختالف در
میان کشورهای مسلمان است .وی افزود :آل
سعود در چند سال گذشته ضربات سنگینی از
جبهه مقاومت دریافت کرده است و هیچگاه
فکر نمیکرد در باتالق یمن گیر کند یا اینکه
ضربات سنگینی در س��وریه و عراق دریافت
کند .آل س��عود به دنبال این اس��ت که کینه
خ��ود را از جبهه مقاومت ب��ا حمایت از یک
گروهک مفلوک تروریستی نشان دهد.
جایگاه سازمان ملل با سکوت در مقابل
جنایات آمریکا رو به افول است

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت:
سازمان ملل با سکوت خود در مقابل اقدامات
خالف عرف آمریکا ،ماهیت و جایگاه خود را
روز به روز بیشتر از دست میدهد .فداحسین
مالک��ی در گفتگ��و ب��ا مه��ر ،درب��اره اقدام
جنگندههای آمریکای��ی در تهدید هواپیمای
مسافربری ماهان ،اظهار داشت :این حرکت
آمریکاییه��ا رذیالن��ه و خ��ارج از ع��رف و
مع��ادالت بینالمللی بود چرا که در هیچیک
از مع��ادالت سیاس��ی ،امنیت��ی و بینالمللی
نمیگنجد که یک هواپیمای مسافربری که
در کری��دور بینالملل��ی در حرکت اس��ت ،از
س��وی دو فروند جنگنده مورد مزاحمت قرار
گیرد .از سوی دیگر ،آمریکاییها با این اقدام
خود حریم هوایی یک کش��ور دیگر را نقض
کردن��د و این اق��دام آنان تجاوز به آس��مان
س��وریه هم محسوب میش��ود .وی تصریح
ک��رد :ادامه اقدامات خ�لاف عرف آمریکا در
جهان ،نشاندهنده ضعف مجامع بینالمللی
است و سازمان ملل با سکوت خود در مقابل
اقدامات خالف عرف آمریکا ،ماهیت و جایگاه
خود را روز به روز بیش��تر از دس��ت میدهد.
اق��دام آمریکاییها در تع��رض به هواپیمای
ماهان مش��ابه اقدام آن��ان در ترور مظلومانه
س��ردار س��لیمانی اس��ت و مجامع حقوقی و
بینالملل��ی نباید در قبال این اقدامات خالف
عرف بینالمللی آمریکا سکوت کنند.
ترور فرماندهان عراقی توطئه جدید
آمریکا برای بقا در عراق است

یک کارشناس امور بینالملل ترور فرماندهان
ارش��د ارتش ع��راق را توطئه جدی��د آمریکا
ب��رای بقا در این کش��ور عنوان کرد .س��ید
رض��ا صدرالحس��ینی در گفتگو ب��ا آنا گفت:
آمریکاییه��ا ب��ا وجود ش��عارهایی که دادند
و مصاحبههای��ی ک��ه مس��ئوالن نظامی و
سیاسی آنها در زمینه خروج از عراق مطرح
کردند ،مشخص بود قصد خروج از خاک این
کش��ور ندارند و رویک��رد جدیدی را در پیش
گرفتهاند تا اینگونه القا کنند حضورش��ان به
دعوت مقامهای عراقی اس��ت و آنها مجبور
به دعوت از آمریکاییها هس��تند .وی افزود:
یکی از فرماندهان «سِ ��نتکام» چندی پیش
گفته بود ش��رایطی در عراق به وجود خواهد
آمد که مقامهای ارشد عراق از ما درخواست
حض��ور خواهن��د کرد تا در این کش��ور باقی
بمانیم .ب��ا چنین اظهارنظرهایی این موضوع
مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت
که چه اتفاقی رخ خواه��د داد و آمریکاییها
چ��ه کار میخواهند انجام دهند که عراقیها
درخواس��ت حضور آنها را داشته باشند .بعد
از مدت کوتاهی مشخص شد موضوع تشدید
فعالیتهای داعش و بزرگنمایی آن بهوسیله
رسانههای منطقهای و وابسته به نظام سلطه و
امپراتوری رسانهای به همراه ترور فرماندهان
مقاومت و حشدالشعبی دو شیوهای است که
آمریکاییه��ا در پیش گرفتهاند که توس��عه
ناامنی بهگونهای باش��د که عراقیها مجبور
ش��وند از آمریکاییها درخواست باقی ماندن
در عراق کنند.

نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان
اینکه روحانی و تیم اقتصادیاش در حوزه
مسکن و در  7سال گذشته در خواب زمستانی
بودند گفت :متاس��فانه دولت تس��هیالت
ارزانقیمت به انبوهس��ازان و تعاونیسازان
برای س��اخت و ساز نداده و حمایتی نکرده
است .کمال علیپور خنکداری در گفتوگو
با ف��ارس درب��اره التهاب بازار مس��کن و
اجرای قان��ون مالیات ب��ر خانههای خالی

اظهار داشت :دولت به جای آنکه دستورات
غیرکارشناسانه صادر کند بهتر است آنچه
در قانون برنامه شش��م توسعه وجود دارد را
عملیاتی میکرد که همین عدم وظایف قوه
مجریه منجر به التهاب بازار مسکن و صدور
مصوبهای در مورد عدم افزایش قیمت اجاره
بهای مسکن در پایتخت بیش از  25درصد
شده اس��ت .نایب رئیس کمیسیون عمران
مجلس گف��ت :وقتی افزایش سرس��امآور

قیم��ت مس��کن در چند س��ال اخیر وجود
دارد صدور دستوری مبنی بر عدم افزایش
اجاره بیش از  25درصد در تهران مشکلی
از مستأجران حل نمیکند .وی خاطرنشان
کرد :حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت در
هفت سال اخیر در خواب زمستانی بودهاند
و عم ً
ال به وظایفشان در قانون برنامه ششم
توس��عه بیتفاوت بوده است ،چرا که طبق
همین قانون برای تأمین مس��کن کش��ور

دولت مؤظف بوده ساالنه  400هزار مسکن
بسازد و عالوه بر این بخش خصوصی هم
حدود همین میزان مس��کن را ساختوساز
کند .نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس
تصریح کرد :متأس��فانه برخی وزرای دولت
آق��ای روحانی مس��کن مه��ر را مزخرف
دانس��تند و ب��ه همین دلیل ساختوس��از
مس��کن در کش��ور خوابید ،اما باید پرسید
اگر آنها با اس��م خاصی مخالف هستند چرا

چین با نزدیک شدن به ایران از
آمریکا دور میشود

با نام دیگری مانند مسکن تدبیر یا به هر نام
دیگر به وظایفی قانونیشان در ساختوساز
مسکن عمل نکردهاند و باید گفت تنها اکتفا
کردن به اسم پروژهها ،مشکالت مردم در
حوزه مسکن را برطرف نخواهد کرد.

رهبر انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

عقبنشینی در برابر آمریکا راه رفع تحریمها نیست
حضرت آیتاهلل خامنهای تحریمهای آمریکا
را جنایت بزرگ��ی علیه ملت ایران خواندند و
فرمودند :راه برداش��تن تحریم ،عقبنشینی
در مقابل دشمن نیس��ت .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای
در خجس��ته عید قربان در س��خنرانی زنده
تلویزیونی ،ملت ش��ریف ای��ران را به حضور
پرنش��اط و گس��تردهتر در مس��ابقه معنوی
«کم��ک مؤمنانه به قش��رهای آس��یبدیده
و یاری مجاه��دان س�لامت» فراخواندند و
با تش��ریح اهداف کوتاهم��دت ،میانمدت و
درازمدت آمریکا در جنایت تحریم ملت ایران
تأکید کردند :دشمن به موازات جریان تحریم،
جری��ان تحریف حقایق را هم دنبال میکند،
ام��ا به فضل الهی و با هوش��یاری ،زیرکی و
ش��ناخت عمی��ق مل��ت ای��ران از آمریکا به
هیچکدام از اهدافش نرسیده و نخواهد رسید
و ای��ران عزیز با صبر و ثبات ،تالش بیش��تر
مس��ئوالن برای حل مش��کالت اقتصادی
و معیش��تی مردم و اس��تفاده هرچه بیشتر از
ظرفیتهای داخلی به راه روش��ن خود ادامه
خواهد داد .ایش��ان درباره عزاداری ماه محرم
نیز تأکید کردند :همه س��وگواران حس��ینی،
هیئتها و مداحان موظفند به هرچه ستاد ملی
مبارزه با کرونا اعالم میکند ،عمل کنند؛ زیرا
موضوع بسیار مهم است .رهبر معظم انقالب
اس�لامی با تبریک عید سعید قربان به ملت
عزیز ایران ،مس��لمانان جهان و پیروان ادیان
ابراهیم��ی ،دهه اول ذیحجه را دهه خاطرات
پر ش��کوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل
خواندند و افزودند :دهه دوم این ماه پر برکت،
با توجه به عید سعید غدیر دهه والیت است
که این موض��وع از همه احکام الهی جایگاه
برت��ری دارد؛ چراکه والی��ت تضمینکننده
اجرای همه احکام الهی است .ایشان گفتند:
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
ک��ه موجب رضای الهی و خوش��بختی ملت
است ،سپری کنند.
کرونا دلخوشیها را سلب کرده است


حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدارهای مردمی
را از دلخوشیها و دلبستگیهای پرجاذبه خود
خواندند و خاطرنشان کردند :این دشمن حقیر،
اما بس��یار خطیر؛ یعنی کرونا این دلخوش��ی
را نیز س��لب کرده اس��ت .ایش��ان در همین
زمینه افزودند :ق��رار بود این دیدار به صورت
تصویری با خدمتگزاران عرصه س�لامت و
کمک مؤمنانه انجام شود ،اما چون ستاد ملی
مبارزه ب��ا کرونا گفته اجتماع بیش از  ۱۰نفر
ممنوع است ،متأسفانه این دیدار تصویری هم
ممکن نشد .ایشان ایثارگری را از خصوصیات
بارز ملت ایران برشمردند و افزودند :امروز نیز
ک��ه مجموعههای درمانی اعم از پزش��کان،
پرس��تاران و دیگر عوامل ،با تم��ام وجود در
خدم��ت بیماران کرونا هس��تند الزم اس��ت
داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و عمومی
به یاری آنان بشتابند .رهبر انقالب با اشاره به
آس��یب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران
کرونا بیان کردن��د :البته در این میان عدهای
دچار آس��یبها و مشکالت جدی شدهاند که
باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی،
به کمک این قشرها شتافت .حضرت آیت اهلل
خامنهای با اس��تناد به آی��ات قرآنی ،مردم را
به حضور پرنش��اط و فعالتر در این مسابقه
معنوی دعوت کردند و گفتند :سبقت در کار
خیر از دستورات مؤکد و مکرر الهی در قرآن
مجید است و موجب شوق و انگیزه دیگران به
کارهای خیر نیز میشود .رهبر انقالب اینگونه
کارها را معنای واقعی انقالبیگری خواندند و
افزودند :اطعام ماه محرم نیز میتواند با رعایت
کامل دس��تورالعملهای بهداشتی به شکل
کمک مؤمنانه به دست خانوادهها برسد.
تالشهای علمی ب�رای مقابله با کرونا در

تمام ابعاد گسترش یابد

حض��رت آی��تاهلل خامن��های ب��ا اش��اره به
تالشه��ای جدی علم��ی در کش��ور برای
ش��ناخت ویروس کرونا و راهه��ای مقابله و

برجام خسارت بزرگی بر ما تحمیل کرد

درمان آن خاطرنشان کردند :اینگونه تالشها
در همه ابعاد باید گسترش یابد .رهبر انقالب
در بخش دوم سخنانشان ،تحریمهای آمریکا
را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و
افزودند :دشمن خبیث از این تحریمها که همه
ملت را نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.

این بار دشمن به تابستان داغ مبتال شده

است

ایشان «خسته کردن و به ستوه آوردن ملت»
را ه��دف کوتاهمدت تحریمها برش��مردند و
گفتند :دش��من میخواهد مردم را آشفته کند
تا در خیابانها در مقابل حکومت بایس��تند به
همین علت مدام از تابستان داغ سخن گفته
و میگوید ،اما اکنون خودشان به تابستان داغ
مبتال شدهاند «ایجاد محدودیت و جلوگیری
از پیشرفت کش��ور بخصوص در بعد علمی»
هدف میانمدت آمریکاییهاس��ت که رهبر
انقالب با تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت
هم دنبال به ورشکستگی کشاندن و فروپاشی
اقتصادی ایران اس��ت؛ چراکه در آن صورت،
ادام��ه حیات ب��رای یک کش��ور ،امکانپذیر
نخواهد بود .حضرت آیتاهلل خامنهای «قطع
رابطه جمهوری اسالمی با مراکز و جریانهای
مقاومت در منطقه» را هدف جنبی آمریکاییها
از تحریم ایران دانس��تند و در جمعبندی این
بخش از سخنانشان فرمودند :به فضل الهی و
با هوشیاری ملت ،دشمن در تحقق همه این
اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانیها شتر در
خواب بیند پنبه دانه! رهبر انقالب افزودند :البته
کشور دچار مشکالتی است که بخشی از آن
به تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها و
بخشی هم به کرونا باز میگردد ،اما همانگونه
که شماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم
به صراحت اعتراف میکنند دش��من با همه
شدت عمل خود نتوانس��ته به اهداف خود در
جنایت تحریم دس��ت یابد .ایشان با تأکید بر
اینکه به م��وازات جریان تحریم ،یک جریان
«تحری��ف حقای��ق» و واژگون نش��ان دادن
واقعیات هم وج��ود دارد ،گفتن��د :هدف این
جری��ان ،ضربه زدن به روحیه م��ردم و دادن
آدرس غلط درباره عالج تحریم است.
هدف دشمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت

بهویژه جوانان است

حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به سخنان
مداوم مقامهای آمریکایی و تبلیغات گسترده
رسانههای وابسته به آنها برای واژگون نشان
دادن واقعیات ایران افزودند :هدف دش��من،
گرفتن نش��اط و امید از مل��ت بهویژه جوانان
است تا اینگونه القا کنند که کشور به بنبست
رسیده و امکان حل مش��کالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی
رس��انههای غربی در طول  ۴۱سال گذشته
خواندند و خاطرنش��ان کردن��د :در این خط
تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی انکار و یا در
مورد آن سکوت میشود ،اما اگر نقطهضعفی
باش��د ،دهها و حتی صده��ا برابر بزرگنمایی
میشود.
متأس�فانه برخ�ی در داخ�ل آدرس غل�ط

دشمن را تکرار میکنند

رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط
دادن برای رف��ع تحریمها نیز گفتند :در این

خط تبلیغاتی گفته میش��ود اگر میخواهید
تحریمه��ا برط��رف ش��ود ،کوت��اه بیایید و
ایس��تادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل
هم این آدرس غلط را تکرار میکنند ،اما این
خط بر روی اکثریت ملت ایران با ش��ناختی
که از دش��من و غ��رضورزی او دارند ،مؤثر
نیست .حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر
اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود
نرس��یده است ،خاطرنشان کردند :اگر جریان
تحریف شکست بخورد ،قطع ًا جریان تحریم
هم شکست خواهد خورد؛ زیرا عرصه کنونی،
می��دان جنگ ارادهها اس��ت و اگر اراده ملت
ایران مس��تحکم باقی بماند ،بر اراده دشمن
غلبه خواهد کرد.
زیرکی ملت ایران در استفاده از تحریمها


نکت��ه دیگری که رهبر انقالب اس�لامی به
آن اشاره کردند ،اس��تفاده ملت زیرک ایران
از تحریم برای ش��کوفایی علمی کشور بود.
حضرت آی��تاهلل خامنهای گفتن��د :با اینکه
تحریم ی��ک جنایت بزرگ اس��ت ،اما مردم
بهویژه جوانان ،مسئوالن ،دانشمندان و فعاالن
سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکاء به
نفس ملی استفاده کردند .رهبر انقالب اسالمی
در همین زمینه افزودند :تولید جت آموزشی و
قطعات حساس و ظریف ،راهاندازی چند هزار
شرکت دانشبنیان ،ساخت پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به دست سپاه ،اقدامات بزرگ در
پارس جنوبی ،طرحهای وزارت نیرو در زمینه
آب و ب��رق ،طرحه��ای وزارت راه و تولیدات
ش��گفتانگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم
انجام شده اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای
یکی دیگ��ر از آثار دوران تحری��م را تمرین
جداس��ازی اقتصاد کش��ور از نفت برشمردند
و گفتند :ب��ه علت آنکه نفت کش��ور کمتر
فروش میرود ،جداسازی اقتصاد از نفت خام
بهطور طبیعی درحال روی دادن است که این
موضوع باید با پیگی��ری دولت و مجلس به
سرانجام برسد.
تحریمها قطعاً قابل عالج است


رهبر انقالب اس�لامی در پاسخ به این سؤال
مهم که «آیا تحریمها قابل عالج اس��ت؟»
گفتند :تحریمها قطع ًا قابل عالج اس��ت ،اما
عالج آن ،عقبنشینی و کوتاه آمدن در مقابل
آمریکانیست؛زیراعقبنشینیموجبپیشروی
متجاوز میشود .ایشان افزودند :خواسته امروز
کامل صنعت
آمریکا از ایران ،کنار گذاش��تن ِ
هستهای ،کاهش بسیار شدید توان دفاعی و
رها کردن اقتدار منطقهای است ،اما پذیرفتن
این خواستهها قطع ًا موجب عقبنشینی آمریکا
نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم نمیکند که
برای توقف متجاوز ،خواستههای او را اجابت
کنیم .رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از
تکرار ح ر های دشمن مبنی بر فایده نداشتن
صنعت هس��تهای از زبان ع��دهای در داخل
گفتند :صنعت هس��تهای نی��از قطعی فردای
کش��ور برای تولید برق است و امروز باید به
فکر فردا باشیم .حضرت آیتاهلل خامنهای با
تأکید بر اینکه با وجود خسارات فراوان برجام،
اصل صنعت هس��تهای حفظ ش��ده اس��ت،
درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره
با ایران خاطرنش��ان کردند :من علت مذاکره

نکردن ب��ا آمریکاییها را باره��ا گفتهام ،اما
برخی یا متوجه نمیشوند و یا وانمود میکنند
که متوجه نشدهاند .ایشان تأکید کردند :هدف
اصلی آمریکاییه��ا از ادعای مذاکره ،گرفتن
تواناییه��ای حیاتی ملت ایران اس��ت ،البته
رئیس جمهور فعلی آمریکا هم بهدنبال برخی
منافع ش��خصی و انتخاباتی اس��ت همچون
اس��تفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره ش��مالی.
رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه
جمهوری اس�لامی ایران با همه کشورها به
جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره
میکند ،افزودند :عالج تحریمها ،عقبنشینی
و مذاکره با دشمن نیست ،بلکه عالج واقعی
آن ،تکی��ه بر تواناییهای مل��ی ،وارد کردن
جوانان به میدان و احیای ظرفیتهای فراوان
کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد
مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی است.
ایشان تأکید کردند :ما امکانات و تواناییهای
داخلی و ظرفیتهای بینالمللی فراوان داریم
که باید با مدیریت جهادی و تدبیر واقعی ،به
فعلیت در بیایند.
تکیه واقعی نظام اسلامی به خدا و مردم

است

حضرت آیتاهلل خامن��های با تأکید بر اینکه
جمهوری اس�لامی ایران دوستان مؤثری در
دنی��ا دارد ،اما تکیه واقعی نظام اس�لامی به
خدا و مردم اس��ت ،گفتند :تکیه بر امکانات و
اس��تقالل داخلی ،هم دشمنان خارجی و هم
بدخواه��ان داخلی دارد .آن کس��ی که برای
منافع خودش حاضر اس��ت کاالیی را که در
داخل تولید میشود ،از خارج وارد کند ،در واقع
خیانت میکند و با وجود تأکیدهای مکرری
که شده است ،اما همچنان واردات کاالهایی
که در داخل تولید میشوند ،ادامه دارد .آخرین
نکته ای که رهبر انقالب اسالمی درخصوص
تحریمها گفتند «دل نبس��تن به وعدههای
توخال��ی دیگ��ران» ب��ود .حض��رت آیتاهلل
ِ
خامنهای گفتند :در س��ال  ۹۷و بعد از خروج
آمریکا از برجام ،متأسفانه کشور ماهها معطل
وعدههای اروپاییها باقی ماند و اقتصاد کشور
شرطی شد؛ درحالیکه معطل کردن اقتصاد به
وعدههای دیگران ،بسیار مضر است.
اینستکس بازیچهای بود که محقق نشد


ایش��ان افزودند :اروپاییها هیچ کاری برای
مقابله با تحریمهای آمریکا نکردند و آنچه که
بهنام اینستکس نیز مطرح کردند ،بازیچهای
بود که محقق نش��د .رهبر انقالب اس�لامی
در جعبن��دی ای��ن بخ��ش از س��خنان خود
تأکی��د کردند :عالج تحریمه��ا فعال کردن
ظرفیتهای داخلی است که نیازمند مجاهدت
اس��ت .حضرت آیتاهلل خامن��های در بخش
دیگری از سخنانش��ان با اشاره به گرانیها و
مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت،
گفتند :کارهای الزم برای رفع این مشکالت
را در جلسات خصوصی با مسئوالن از جمله
آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم و باز هم به
دستگاههای مسئول تأکید میکنیم.

افس�ار پاره کردن قیمت ارز برای کش�ور

مضر است

رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش
اقتصاد را «مهار نوسان قیمتها ،ایجاد ثبات

در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانس��تند و
حالت هر روز یک قیمت برای
افزودند :ای��ن ِ
اجناس و افس��ار پاره ک��ردن قیمت ارز برای
کشور مضر است و افراد آشنا به مدیریتهای
اجرایی معتقدن��د که این مس��ئله با برخورد
دس��تگاههای اجرایی و در مواردی دس��تگاه
قضایی قابل مهار است .ایش��ان افزودند :در
قضیه ارز ،بان��ک مرکزی تالشهای زیادی
انج��ام میدهد که انش��اءاهلل موفق خواهد
شد ،البته گزارشهای مطمئنی وجود دارد که
دالیل سیاس��ی ،امنیتی در افزایش قیمت ارز
بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که در این
صورت باید با کس��انی که به این آتش دامن
میزنن��د ،جداً مقابله ش��ود .حضرت آیتاهلل
خامنهای مسئله «هدایت نقدینگی به سمت
تولید» و همچنین «رفع موانع جهش تولید»
را از دیگر اولویتهای اقتصاد کشور خواندند و
گفتند :عدهای از کارشناسان پیشنهاد کردهاند
رؤسای سه قوه کارگروهی را برای شناسایی
و رف��ع موانع تولید تعیین کنند .رهبر انقالب
اس�لامی اصالحات اساسی در اقتصاد کشور
را «اصالح س��اختار بودجه»« ،اصالح نظام
بانکی»« ،ارتقاء س��رمایهگذاری و اشتغال»
و «بهبود محیط کس��ب و کار» برش��مردند
و گفتند :این موارد دو س��ال قبل و همزمان
با تش��کیل جلسه ش��ورای عالی هماهنگی
اقتصادی به س��ران قوا ابالغ شد که البته با
وجود تالشها پیشرفت قابل توجهی نداشته
است ،البته مهم این است که ما میدانیم چه
میخواهیم و بهدنبال چه برنامهای هس��تیم.
ایش��ان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی
برای آینده کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر
اثر ایمان مذهبی و اعتماد مردم به نظام ،ثبات
ملت خوب است ،افزودند :مسئوالن هم باید با
کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و
مضر اجتناب کنند.
از تردید و نگرانیهای ّ
امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی

است

حضرت آیتاهلل خامنهای ،مشکالت دشمن
اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و غیرقابل
مقایس��ه با مش��کالت ای��ران خواندن��د و با
برشمردن مصادیقی از مشکالتِ امروز آمریکا
مثل فاصله طبقاتی عجیب ،تبعیض نژادی،
مشکالت اقتصادی و بیکاریهای گسترده،
مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و مدیریت
ی و قتل و
اجتماعی ضعیف که منجر به بیرحم 
شکنجه به دست پلیس آمریکا میشود ،گفتند:
امروز آمریکا در س��طح دنی��ا منفور و منزوی
اس��ت .ایش��ان تأکید کردند :حوادث جاری
آمریکا آتش زیر خاکستری است که شعلهور
ش��ده و اگرچه آن را سرکوب کنند ،اما دوباره
شعلهور میشود و نظام کنونی آمریکا را از بین
میبرد؛ چرا که فلسفه سیاسی و اقتصادی این
نظام غلط و محکوم به نابودی اس��ت .رهبر
انقالب اس�لامی س��خنان مکرر مقامهای
آمریکایی علیه ایران را نشاندهنده سردرگمی
آنها دانستند و افزودند :مدیریت آمریکا دچار
س��رگیجه و آشفتگی اس��ت .آمریکاییها به
دنبال پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی
از ایران اسم میبرند و گاهی از روسیه و چین،
اما امروز رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت
خود ندارد و همین دش��من آن رژیم را به زانو
درخواه��د آورد .حضرت آی��تاهلل خامنهای
با تأکید مجدد بر صب��ر ،ثبات و کار جهادی
گفتند :دولت در اواخر دوران مس��ئولیت خود
قرار دارد البته در طول این هفت سال هرچه
توانستند تالش کردند و در برخی بخشهای
دولت نی��ز واقع ًا کارهای خوبی انجام گرفت،
پس از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیش��تر دنبال کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به
مسئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند:
در عزاردایها معیار آن چیزی است که ستاد
ملی کرونا اعالم میکند .بنده هر چه آنها 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 سس��ت ش��ود ،فاجعهای بزرگ
پدید خواهد آمد.

روزنامه «توکیو» از رس��انههای چاپ ژاپن
در گزارش��ی تحلیلی در م��ورد برنامه جامع
همکاریهای چین و ایران نوشت :همکاری
چی��ن و ای��ران باعث نزدیکی دو کش��ور و
ضدیت بیش��تر چین با آمریکا میش��ود .به
گزارش تسنیم ،روزنامه «توکیو» در مطلبی
نوش��ت :چین و ایران که ب��ا ایاالت متحده
درگیر هس��تند در قالب این برنامه ،فواصل
اقتصادی و نظامی خود را کاهش می دهند
و اگر محتوای ای��ن برنامه که می توان آن
را «تواف��ق ضد آمریکایی» نامید به واقعیت
تبدیل ش��ود این امکان وجود دارد که روابط
بین دو کش��ور و ایاالت متحده بیشتر خراب
ش��ود .این گزارش با اشاره به اینکه چین در
قالب این برنام��ه حدود  400میلیارد میلیارد
دالر در زمینه ه��ای مختلف از جمله بنادر،
راه آهن و سیس��تم های ارتباطی سیار نسل
پنجم ( )5Gطی  25س��ال آین��ده در ایران
هزینه خواهد کرد ،نوش��ته است :همکاری
ه��ای دو کش��ور همچنین ش��امل آموزش
نظامی مشترک ،توسعه مشترک اسلحه و به
اشتراک گذاری اطالعات است.
تحریمهای ضد ایران
به هدف خود دست نیافتند

وزی��ر امور خارج��ه آمریکا در جلس��های در
مجلس سنای این کشور به شکست سیاست
دولت این کش��ور در برابر ایران اذعان کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،
«مای��ک پامپئ��و» ،وزیر خارج��ه آمریکا در
جلسه مجلس س��نا به شکست کارزار فشار
حداکث��ری آمریکا علیه ای��ران اعتراف کرد.
پامپئو در پاسخ به سئوال یک سناتور درباره
اثرگذاری سیاست آمریکا در قبال ایران گفت
که کارزار فش��ار حداکثری ،اثرگذار بوده اما
نتوانسته به هدفش برای تغییر رفتار حکومت
ایران دست پیدا کند .او اضافه کرد« :ما دنیا
را با همان واقعنگری که پدران بنیانگذاران
ت متحده میدیدند میبینیم .جمهوری
ایاال 
اس�لامی ایران را همان چیزی میبینیم که
هست :متجاوز نه قربانی ».پامپئو در جواب
«لیندس��ی گراهام» ،نماینده جمهوریخواه
مجلس س��نا گفت« :تحریمها به وضوح اثر
داش��تهاند .آنها قابلیت رژیم برای کمک به
حزباهلل و ش��بهنظامیان ش��یعه در عراق را
از بین بردند ،ولی مش��خص ًا به هدف نهایی
خود که تغییر رفتار رژیم ایران بوده دس��ت
نیافتهاند».
مقامات فرانسه آغاز موج دوم کرونا
را کتمان میکنند

با وجود افزایش گس��ترده تع��داد مبتالیان
روزانه به کرونا در فرانسه ،مقامات فرانسوی
معتقدند هنوز موج دوم ش��یوع این ویروس
در این کش��ور آغاز نش��ده است .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،روزنامه انگلیسی
دیلی میل نوشت با وجود افزایش فزاینده آمار
روزانه مبتالیان به کرونا در کش��ور فرانسه،
مقامات بهداشتی این کشور وقوع موج دوم
ش��یوع کرونا در آن را کتم��ان میکنند .به
نوشته این روزنامه ،روزانه بیش از هزار مورد
جدید ابتال به کرونا را در آمار رسمی خود به
ثبت میرساند که این مسئله باعث شده تنها
میانگین هفته گذش��ته کروناییهای جدید
هرروز در این کشور «هزار و  ۲۵نفر» اعالم
شود .اما با وجود این آمار و هشدارهای جدی
از سوی دولت فرانسه ،مقامات بهداشتی این
کشور شیوع موج دوم کرونا در آن را کتمان
میکنند.
آمریکا به فکر غارت نفت عراق است،
نه مردم

دبیر کل جنبش عصائ��ب اهل الحق عراق
ب��ا تأکید بر اینکه آمری��کا هیچ گاه به ملت
عراق اهمیت��ی نداده ،گفت ک��ه فقط نفت
عراق برای واشنگتن اهمیت دارد .به گزارش
فارس« ،قی��س الخزعلی» دبیر کل جنبش
عصائب اهل الحق عراق بار دیگر از اقدامات
منفی ایاالت متحده آمریکا علیه ملت عراق
انتقاد کرد .الخزعلی در جریان سخنرانی به
مناس��بت عید قربان گف��ت« :آمریکا قصد
دارد از نیازمندیه��ای مل��ت ما در راس��تای
تحقق اهداف خود اس��تفاده کند» .ش��بکه
خبری العهد به نقل از این مس��ئول عراقی
گ��زارش داد ،آمریکا هیچ گاه به ملت عراق
اهمیتی نداده اس��ت .وی بر این باور اس��ت
ک��ه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فکر
میکند که چگنه بر نفت عراق تسلط یابد و
اینکه شرکت الکتریک چگونه بیاید و بتواند
(با عراق) قرارداد برق��ی ببندد .الخزعلی در
ادامه از دولت عراق خواس��ت که توافقی را
تکمیل کند که دولت پیشین عراق با شرکت
زیمنس آلمان منعقد کرده بود .این مس��ئول
عراق��ی با تأکید بر اینکه تکمیل این توافق،
«یک تصمیم حاکمیتی اس��ت» ،گفت« :آیا
دول��ت میتواند تس��لیم فش��ارهای آمریکا
نشود؟»

