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اخبار
انصارا ...عامل اصلي ترور
«صالح الصماد» را معرفي کرد

جنب��ش انص��ارا ...از راز جديد عملياتي که
منجر به شهادت رئيس سابق شوراي عالي
سياسي يمن شده اس��ت ،پرده برداشت.به
گزارش مهر« ،صالح الصماد» رئيس سابق
شوراي عالي سياسي يمن قبل از شهادتش
اعالم کرده بود که آمريکاييها موافق حمله
عربستان به الحديده واقع در سواحل غربي
يمن هس��تند.يک مسئول بلندپايه جنبش
انصارا ...که نخواس��ت نامش فاش ش��ود،
در اين باره اعالم کرد که الصماد توس��ط
مس��ئوالن اطالعاتي آمريکا به ش��هادت
رسيد.او گفت :عربستان و امارات تکنولوژي
هواپيم��اي بدون سرنش��يني را ک��ه با آن
خودروي الصماد هدف قرار گرفت ،ندارند.
ژنرال «خليفه حفتر»
به بنغازي بازگشت

ژنرال «خليفه حفت��ر» فرمانده کل ارتش
ليب��ي که ب��راي درمان بيم��اري خود به
پاريس رفته بود پس از س��فر به قاهره به
شهر بنغازي واقع در شرق ليبي بازگشت.به
گزارش فارس ،سرلشگر «خليفه حفتر» روز
پنجشنبه به بنغازي بازگشت و مورد استقبال
هيأت عاليرتبه نظاميو افس��ران امنيتي
ليبي و سرشناسان قبايل ليبي قرار گرفت.
تلويزيون ليبي نيز تصاويري از لحظه ورود
حفتر ب��ه فرودگاه بنينا را پخش کرد.طبق
گزارش شبکه الجزيره ،حفتر پس از ورود
به بنغازي در سخناني به همه مردم ليبي
اطمينان داد که از سالمت کامل برخوردار
است.سرتيپ«احمدالمسماري»سخنگوي
نيروهاي حفتر روز چهارشنبه گفته بود که
حفتر در قاهره با مقامات مصري ديدار کرده
و بزودي به کشور بازخواهد گشت.
عربستان هزينه جنايت
در نيجريه را تامين ميکند

رهبر جنبش اس�لامينيجريه اعالم کرد
که عربستان سعودي هزينه اجراي جنايت
«زاريا» توس��ط ارتش نيجريه را پرداخت
و رژيم آل س��عود مزدور آمريکا و انگليس
است.به گزارش مهر به نقل از العالم ،شيخ
ابراهيم زکزاکي ،رهبر جنبش اس�لاميدر
نيجريه که در اين کش��ور زنداني اس��ت،
گفت که عربستان سعودي ،هزينه اجراي
جنايت زاريا توسط ارتش نيجريه را پرداخت
و اين نظام ،مزدور آمريکا و انگلستان است.
وي در تماس با فرزندش ضمن رد شروط
حکومت براي آزادي و شيوه گفتگو با وي
اف��زود که نميتواند با يک افس��ر امنيتي
گفتگو کند.زکزاکي خاطرنش��ان کرد که
موضعش را تغيير نميدهد.
حق حاکميتي سوريه در بلنديهاي
جوالن غير قابل مذاکره است

نماينده س��وريه در سازمان ملل متحد در
سخناني اعالم کرد که حق حاکميتي سوريه
در بلنديه��اي جوالن غي��ر قابل مذاکره
است.به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري
رسميسوريه (سانا) ،بشار الجعفري نماينده
سوريه در سازمان ملل متحد شب گذشته
در جلسه شوراي امنيت اظهار داشت :حق
حاکميتي س��وريه درخصوص بلنديهاي
اش��غالي جوالن غير قابل مذاکره يا چشم
پوش��ي است.وي با بيان اين مطلب افزود:
اراضي اشغالي سوريه و حقوق غصب شده
آن بايد به طور کامل به اين کشور بازگردد
و شهرک نشينان اس��رائيلي بايد چه زود
چه دير اين منطق��ه (بلنديهاي جوالن)
را ترک کنند.
اتخاذ راهبرد مشترک براي مقابله با
آمريکا اجتناب ناپذير است

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :اتخاذ
راهب��رد مش��ترک براي مقابله ب��ا آمريکا
اجتناب ناپذير است.به گزارش مهر ،دريابان
علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري
و دبير شوراي عالي امنيت ملي در دومين
روز سفر به روسيه صبح امروز پنج شنبه در
سومين مالقات دو جانبه خود با ژو شينگ
کان وزير امني��ت عموميجمهوري خلق
چين ديدار و گفتکو کرد.ش��مخاني در اين
مالقات با اش��اره به اراده رهبران دو کشور
براي دستيابي به عاليترين سطح در روابط
دو جانبه گفت :قرار گرفتن کشورهاي چين،
روسيه و ايران در فهرست تهديدات امنيت
ملي آمريکا و اعمال تحريم عليه اين سه
کشور ،اتخاذ راهبرد مشترک براي مقابله با
اقدامات همه جانبه آمريکا براي ضربه زدن
به ما را اجتناب ناپذير کرده است.

گروه سياس�ي :بع��د از ماهها کش و قوس و نمايش تبليغاتي اروپا
در قبال برجام حاال بيش از گذش��ته مس��لم ش��ده که اروپا عمال
در برابر خواس��تههاي واشنگتن تس��ليم محض است.به گزارش
«عصرايرانيان» ،مدتها اين گونه القا ش��د که در س��فر ماکرون،
رييس جمهور فرانسه به آمريکا قرار است نظر مساعد ترامپ براي
ادامه مسير فعلي توافق هستهاي جلب شود و برخي از خوشباوران
داخلي به غرب هم با دلبستن به لفاظيهاي اروپا منتظر نتيجه اين
سفر بودند و حاال مش��خص شده نقشه اروپاييها تشديد فشار بر
تهران در کنار آمريکا اس��ت.برهمين اساس نه تنها جاي شبههاي
باقي نمانده بلکه آشکار شده است اروپاييها به دنبال پياده کردن
نقش��ه جديدي بوده و آش��کارا به دنبال اعمال فشار بر کشورمان
هستند.
ترامپ :ديدگاه ماکرون تغيير کرد!


در همين رابطه «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا با بيان اينکه
ديدارش با رئيسجمهور فرانس��ه بس��يار مفيد بوده ،گفت توانسته
ديدگاه «امانوئل ماک��رون» را در قبال ايران تغيير دهد.وي که در
اقداميکمسابقه براي يک رئيسجمهور به صورت تلفني با شبکه
«فاک��س نيوز» صحبت ميک��رد ،درباره نتايج س��فر ماکرون به
واشنگتن ،گفت« :ما دستاوردهاي زيادي داشتيم.واقعا دستاوردهاي
زيادي داش��تيم ،بيش از آنچه هرکسي ميداند ،دستاوردهايمان را
ش��اهد خواهيد بود».ترامپ به عنوان نمون��ه ،گفت« :معتقدم که
اکنون ديدگاه او نس��بت به ايران ،در مقايسه با ديدگاهش پيش از
آمدن به کاخ سفيد ،بسيار متفاوت شده است و اين بسيار مهم است.
او ميداند در مسئله ايران ،حرف من چيست ...رئيسجمهور توافق
وحشتناکي با اين کشور کرد ،منظورم از رئيسجمهور ،دولت پيشين
است که توافق وحشتناکي کرد و  ۱۵۰ميليارد دالر ،که  ۱.۸ميليارد
دالر آن نقد بود ،به آنها پرداخت کرد.پول واقعي ،در بشکه و جعبه
با هواپيما.اين غيرقابل تحمل است».رئيسجمهور آمريکا ادامه داد:
«آن وقت آنچه آنها انجام دادند اين بود که فرياد بزنند «مرگ بر
آمريکا ،مرگ بر آمريکا ».البته ديگر چنين فريادي نميزنند ،زمان
او (باراک اوباما رئيسجمهور س��ابق آمريکا) بود که چنين فريادي
ميزدند ،زمان من چنين فرياد نميزنند.اين اواخر ديگر نديدهايم که
قايقهاي کوچک آنها در اقيانوس دور کشتيهاي ما گشت بزنند،
چون ميدانند که اگر دور کشتيهاي ما گشت بزنند ،ديگر اثري از

آنها (قايقها) باقي نميماند».

کري بدترين مذاکرهکننده بود


ترام��پ در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره مذاکرات احتمالي
با کره ش��مالي ،گفت« :در مسئله کره ش��مالي داريم خيلي خوب
عم��ل ميکنيم ،خواهيم ديد که چه ميش��ود.اوال ،من مثل اوباما
نيس��تم که [جان] کري [وزير خارجه سابق آمريکا] را که بدترين
مذاکرهکننده است براي توافق هستهاي بفرستم.او هرگز [مذاکرات
را] ترک نکرد.او بايد ترک ميکرد ،اگر نميتوانست به توافق بسيار
بهتري برس��د ،بايد ترک ميکرد».در عين حال نکته جالب توجه
ه��م اين بود که ماکرون هم اع�لام کرده ترامپ احتماال از برجام
خارج ميشود!
رونمايي از نقشههاي جديد اروپا


همچنين وبگاه ش��بکه خبري س��ي.ان.ان در گزارش��ي جزئيات
بيش��تري از رايزنيهاي «امانوئل ماکرون» ،رئيسجمهور فرانسه
ب��ا «دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا در واش��نگتن ارائه کرده
است«.س��يانان» نوشته «ماکرون» با اميد به قانع کردن ترامپ

رهبرمعظمانقالباسالمي:

کشورهاي اسالميدچار «بيماري ذلت» شدهاند

رهبر معظم انقالب در ديدار شرکتکنندگان در سيوپنجمين
دوره مسابقات بينالمللي قرآن کريم فرمودند :متأسفانه امروز
کشورهاي اسالميبهدليل عملنکردن به قرآن گرفتار ضرب ه
عقبماندگي و تسلط کفار شدهاند.به گزارش تسنيم ،شرکت
کنندگان در س��ي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن
کريم صبح روز پنجشنبه با رهبر معظم انقالب اسالميديدار
کردند.در اين مراس��م اس��اتيد و نفرات برگزيده مسابقات ،به
قرائت قرآن پرداختند و فضاي حس��ينيه امام خميني(ره) را با
تالوت کالم الهي عطرآگين کردند.حضرت آيتا ...خامنهاي در
اين مراسم ،تنها راه پيشرفت و سعادت امت اسالميرا عمل به
قرآن دانستند و گفتند :عمل به قرآن ،در واقع تمسک به حبلا...
است و موجب ميشود مسلمانان در زندگي فردي و اجتماعي
و سياسي ،دچار سقوط و انحراف و ذلت نشوند.ايشان با تأکيد
بر اينکه بيتوجهي و عملنکردن به قرآن موجب ضربهپذيري
خواهد شد ،افزودند :متأسفانه امروز ،کشورهاي اسالميبهدليل
عمل نکردن به ق��رآن گرفتار ضرب ه عقبماندگي و تس��لط
کفار شدهاند.رهبر انقالب اسالميهمچنين گفتند :کشورهاي
اسالميدر اثر تمسک نجستن به قرآن دچار «بيماري ذلت»
شدهاند و اينکه رييس جمهور آمريکا با کمال وقاحت ميگويد
«اگر ما نباش��يم ،برخي کشورهاي عربي يک هفته هم دوام
نميآورن��د» ،نتيج��ه همين بيم��اري اس��ت.حضرت آيتا...
خامنهاي با اش��اره به آيات قرآن ،خاطرنشان کردند :قرآن به
م��ا ميگويد که مؤمن بايد در مقابل کف��ار و زورگويان عالم

براي ماندن در توافق هستهاي برجام وارد واشنگتن شد ،اما بعد از
رايزنيهايي که با ترامپ داشت اکنون ،ورود به يک مذاکره جديد با
ايران را ضروري ميداند.به نوشته «سي.ان.ان» ،آمريکا ميخواهد
توافق جديد رسميتر باشد و احتما ًال به دنبال يک معاهده الزامآور
حقوقي اس��ت.منابع آگاه به گفتگوي روس��اي جمهور دو کش��ور
ميگوين��د آنها در روزهاي گذش��ته درباره آغاز مذاک��ره فوري با
ايرانيها بر سر يک توافق جديد رايزني کردهاند.توافق يا «معاهده»
جدي��د به دنبال در نظر گرفتن «اصالحاتي» خواهد بود که ترامپ
خواستار گنجاندن آنها در برجام شده است.به عبارت ديگر ،در آن،
محدوديتهايي براي برنامه موشکي ايران ،راهکارهايي براي تمديد
«بندهاي زوالپذير برجام» و جلوگيري از حضور منطقهاي ايران در
نظر گرفته خواهند شد.منظور از «بندهاي زوالپذير برجام» کاهش
محدوديتهاي مربوط به سانتريفيوژها و غنيسازي ايران با گذشت
بين  ۱۰تا  ۱۵سال بعد از اجرايي شدن توافق است.منتقدان توافق
هستهاي در آمريکا به دنبال دائميکردن اين محدوديتها هستند.
گفتگوها بر سر «توافق جديد» ،دامنهاي فراتر از رايزنيهايي دارند

که در ماههاي گذشته ميان ديپلماتهاي آمريکايي و نمايندگان سه
کشور اروپايي انجام شدهاند.در ميان اروپاييها خوشبينيها درباره
امکان حصول يک «توافق سياسي» با ترامپ براي ماندن در توافق
هس��تهاي و بعداً همکاري با ايران براي پرداختن به ساير چالشها
بعد از انقضاي برجام افزايش يافته است.سي.ان.ان ميگويد :هنوز
مشخص نيس��ت آيا ايرانيها يا ساير طرفهاي برجام با پيشنهاد
جديد موافقت خواهند کرد يا خير ،اما از زماني که ترامپ ضرباالجل
 ۱۲مي( ۲۲ارديبهشتماه) را براي اعمال تغييرات در برجام تعيين
کرده ،فشارها براي انجام کاري در خصوص اين توافق شدت گرفته
است«.دونالد ترامپ» روز  ۲۲ديماه در جديدترين اقدام خود ضد
برجام تهديد کرد ممکن است آخرين باري باشد که رفع تحريمهاي
هستهاي عليه ايران به موجب مفاد اين توافق را تمديد ميکند.او به
نمايندگان کنگره و دولتهاي اروپايي ضرباالجل داد تا فرارسيدن
موعد بعدي تعليق تحريمها در روز  ۱۲ماه مي( ۲۲ارديبهشتماه)
براي «اصالح معايب فاجعهبار» برجام اقدام کنند و گرنه آمريکا را
از توافق هستهاي خارج خواهد کرد.يک منبع آگاه به اين گفتگوها
در گفتگ��و با س��ي.ان.ان تصريح کرده آنچ��ه ايرانيها در محافل
خصوصي ميگويند بسيار شبيه اظهارات آنها در محافل علني است
و آنها تأکيد ميکنند ايران در صورت مذاکره مجدد به مشارکتش
در توافق پايان خواه��د داد.همچنين يک مقام آلماني گفت طرح
پيش��نهادي «امانوئل ماکرون» رئيسجمهور فرانسه درباره توافق
هس��تهاي با ايران ،مبتني بر اف��زودن عناصر تازهاي به اين توافق
اس��ت.به نوش��ته «رويترز» ،اين مقام آلماني که در آس��تانه سفر
«آنگال مرکل» صدراعظم آلمان به واشنگتن صحبت ميکرد ،گفت:
«مفروض طرح پيشنهادي ماکرون اين است که اين توافقنامه به
شکل کنوني آن حفظ شود و عناصر تازهاي بر آن افزوده شوند».به
اين ترتيب شريک قديميآمريکا و اروپا يعني فرانسه هم به دنبال
اعمال فش��ار بر تهران اس��ت.بر اين اساس بايد تصريح کرد که با
ش��رايط جديد هيچ گونه تعلل از جانب مقامات دستگاه ديپلماسي
کشورمان پذيرفتني نيست.در روزهاي گذشته از سوي ظريف ،علي
شمخاني ،محسن رضايي و برخي ديگر از مقامات کشورمان گزينه
خروج از  NPTمطرح شده و در هر صورت بايد يادآوري کرد که
بايد به سرعت پاسخي مناسب به رفتار اروپا و آمريکا در قبال نقض
برجام داده شود.

با  410راي موافق و تنها  2راي مخالف

همچون س��د مستحکميبايستد وگرنه مبتال به ذلت و فساد
و خونريزي و عقبماندگي خواهد شد.ايش��ان افزودند :قرآن
همچني��ن به ما ميگويد ،مؤمني��ن بايد با يکديگر «وحدت»
و «پيوند واليتي» داش��ته و با جبهه کف��ار هيچگونه پيوند و
ارتباطي نداشته باش��ند اما متأسفانه امروز شاهديم که برخي
کش��ورهاي اسالميبا رژيم صهيونيستي در ارتباطند و نتيجه
اين عمل نکردن به دستور قرآن ،جنگ و جنايتهاي کنوني
در منطقه است.رهبر انقالب اسالميگفتند :شرايط مردم يمن
را ببينيد که گرفتار چه مصيبتي شدهاند و عروسي آنها تبديل
به عزا ميش��ود و يا وضعيت مردم افغانس��تان و پاکستان و
س��وريه.همه اين مس��ائل بهخاطر اين است که واليت ميان
مؤمنين فراموش شده است و به تأکيدات قرآن عمل نميشود.
حض��رت آي��ت ا ...خامنهاي با تأکيد بر اينک��ه عمل به قرآن
موجب عزت خواهد ش��د ،افزودند :جمهوري اس�لاميايران،
چهل س��ال است که در مقابل زورگوييهاي استکبار ايستاده
و بهکوري چش��م دشمناني که ميخواستند اين نظام را نابود
کنند ،صاحب پيشرفت و توانايي و قدرت روزافزون شده است.
ايش��ان حفظ و تالوت قرآن را مقدمه فهم و عمل کردن به
آن دانستند و با توصيه جوانان به اتخاذ چنين نگاهي به قرآن،
خاطرنش��ان کردند :اگر تالوت و حفظ قرآن ،مقدمه عمل به
آن باشد ،قطع ًا فرداي دنياي اسالم از امروز آن بهتر خواهد بود
و ديگر ،آمريکا نخواهد توانست براي کشورها و امت اسالمي،
خط و نشان بکشد و آنها را تهديد کند.

مجلس نمايندگان آمريکا طرح ضدايراني ديگري به تصويب رساند

قانونگ��ذاران مجلس نمايندگان آمريکا ب��ا  ۴۱۰رأي موافق
و تنه��ا  ۲رأي مخالف طرح اعمال تحريمهاي بيش��تر عليه
اي��ران را به بهانه نقض حقوق بش��ر تصويب کرد.به گزارش
فارس ،مجلس نمايندگان آمريکا طرحي که ايران را به نقض
حقوق بش��ر متهم ميکند را به تصويب رساند.طرح موسوم
به «قانون مس��ئوليتپذيري ايران در زمينه گروگانگيري و
حقوق بش��ر» با  410رأي موافق و تنه��ا  2رأي مخالف به
تصويب قانونگذاران در مجلس نمايندگان آمريکا رسيد.هدف
طرح در نسخهاي از متن آن که روي وبسايت کنگره آمريکا
ق��رار گرفته «اعمال تحريمهاي اضافي عليه ايران در ارتباط
با نقض حقوق بش��ر» عنوان ش��ده است.اين طرح پيشتر در
اسفندماه سال گذشته به تصويب کميته امور خارجي مجلس
نماين��دگان آمريکا رس��يده بود و اکنون بايس��تي براي طي
مراحل قانونگذاري و تبديل ش��دن به قانون در مجلس سنا
هم به تصويب رسيده و سپس به امضاي رئيسجمهور آمريکا
برسد.طرح ش��ماره  4744در صورت تبديل شدن به قانون،
رئيسجمه��ور آمريکا را ملزم ميکند ظرف حداکثر  270روز
بعد از اجرايي ش��دن ،گزارشي را درباره آن دسته از مقامهاي
ارش��د حکومت ايران که مرتکب «نقض حقوق بشر» طبق
شرايط مطروحه در قانونهاي قبلي آمريکا شدهاند تهيه کرده
و آن را به کميتههاي مقتض��ي کنگره ارائه کند.بند ديگري
از اي��ن طرح ،اي��ران را ب��ه «گروگانگيري» و «بازداش��ت
خودسرانه» ش��هروندان اياالت متحده متهم کرده و از وزير

خارجه آمريکا خواس��ته ظرف حداکثر  120روز بعد از اجرايي
ش��دن ،گزارشي ش��امل راهبرد اين کشور براي جلوگيري از
اقدام ادعاي��ي مقامهاي ايران در اين زمينهها ارائه کند.طرح
ش��ماره  4744همچنين با تغيير مفاد قوانين قبلي آمريکا از
دولت اين کش��ور خواس��ته عليه اشخاص ايراني که مرتکب
«برخي اقدامات خاص» عليه شهروندان آمريکا يا اشخاص
ايراني ميشوند تحريمهايي اعمال کند.اقدامات و افراد قابل
تحريم که در اين طرح به آنها اشاره شده عبارتنداز-1:افرادي
که در ايران بنا به انگيزههاي سياس��ي دس��تور ارعاب ،آزار،
اخاذي ،بازداش��ت يا محاکمه ش��هروندان اي��االت متحده يا
ساکنان دائمياين کش��ور را صادر کنند ،سفارش به اين کار
کنند ،بر اين فرآيندها نظارت کنند و يا در اين موارد مباشرت
داشته باش��ند-2.افرادي که بنا به انگيزههاي سياسي دستور
ارعاب ،آزار ،اخاذي ،بازداش��ت يا محاکمه ايرانيها ،ساکنان
اي��ران يا افراد داراي اصالت ايراني در خارج از اين کش��ور را
صادر کنند ،سفارش به اين کار کنند ،بر اين فرآيندها نظارت
کنند و يا در اين موارد مباشرت داشته باشند؛ براي نفراتي که
مطابق ادعاها مرتکب اقدامات فوقالذکر تشخيص داده شوند
تحريمهايي مانند منع صدور رواديد براي س��فر به آمريکا و
مص��ادره ام��وال و داراييها اعم��ال خواهد ش��د.جمهوري
اسالميايران همواره اتهامات کشورهاي غربي درباره «نقض
حقوق بشر» را رد کرده و درباره استفاده از آن به عنوان يک
اهرم فشار عليه ساير ملتها هشدار داده است.

ابوترابيفرد در خطبههاي نماز جمعه تهران:

امام جمعه موقت تهران با انتقاد از درخواست مسئوالن
برای افزایش حقوقش��ان ،گفت :برخي دستگاهها نيز
نس��بت به افزايش حقوق خود اق��دام کردهاند در واقع
اينها حوزههايي هس��تند که سطح درآمدشان بسيار
باالت��ر از کارکن��ان دولت اس��ت.به گ��زارش فارس،
حجتاالسالم محمدحسن ابوترابيفرد در خطبههاي
نماز جمعه عبادي سياس��ي تهران اظهار داشت :پيوند
جريانهاي سياسي معتقد به نظام راه را براي اقتدار نظام
اسالميهموار ميکند.وي افزود :ما براي برونرفت از
تنگناهاي اقتصادي و معضالت و مشکالت اجتماعي
راهي جز انتخاب مسيري مبتني بر علم و خلق اجماع
نخبگان سياسي ،علميو دانشگاهي نداريم.ابوترابيفرد
بر همين اس��اس اضافه کرد :بايد دغدغه دلس��وزانه
نظام رسيدن به اين اجماع و بر هول اين مباني باشد.
امامجمعه موقت تهران در ادامه خاطرنشان کرد :دولت
بايد از همه ت��وان و ظرفيتهاي خود براي خلق اين
اجماع جمعي اس��تفاده کند.وي اف��زود :قوه مجريه با
توجه ب��ه ظرفيتها و ابزارهاي ف��راوان که در اختيار
دارد ميتوان��د راه را براي اجماع و وحدت جمعي براي
رس��يدن به هدف واالي نظام هم��وار کند اما نيازمند
فکر و برداش��تن قدمهاي استوار است نه اينکه اگر در
اولين قدم جواب س�لام ما را ندادند خداحافظي کنيم.
امام جمع��ه موقت تهران با بيان اينک��ه بايد دغدغه
دلسوزان نظام رسيدن به اجماع جمعي هول اين مباني
باش��د ،گفت :جايگاه ويژه و ممتاز رهبري معظم نظام
که مبتني بر آموزههاي ديني اس��ت،هموار کننده اين
وحدت و انسجام است«.اگر سياستهاي کلي ابالغي
از س��وي رهبري به نقشه راه قواي سهگانه ،نهادهاي
مس��ئول و دس��تگاههاي ذيربط تبديل ش��ود ،باعث
وحدت جمعي ش��ده و راه را ب��راي حرکت هماهنگ
هموار ميکند».وي اضافه کرد:دس��تگاههاي اجرايي
ظرفيتهاي زيادي براي خلق اجماع در مسير انقالبي

آقايان مسئول! کشور توان افزايش حقوق شما را ندارد

دارند لذا بايد در کنار هم باشيم و اين مسير را با اقتدار،
عزت و پيروزي تا نهايت رسيدن به سرمنزل مقصود
طي کنيم.امام جمعه موقت تهران با تشريح دو معناي
اصلي و ريشهاي مصابر عنوان کرد :معناي اول آن اين
است که صبر جمعي جامعه اسالميو ايماني محور قرار
ميگيرد و در واقع به معناي مواظبت از يکديگر و با هم
بودن است آن هم در مسائلي همچون دفاعي و اجرايي
که اکنون در کشور ما بسيار مهم محسوب ميشود.وي
ديگر معناي ريشهاي مصابر را مصابره خارجي خواند و
افزود :اين نوع صبر جامعه ايماني و اسالميرا در برابر
دشمنان خود ثابتقدم و استوار ميکند.ابوترابيفرد با
تأکيد بر اينکه دشمن هرگز سر دوستي با شما نخواهد
داشت ،گفت :اين در صورتي اتفاق ميافتد که از اصول
و مباني خود فاصله بگيريد لذا بايد در برابر دشمنان حق،
ثابتقدم و صابر باش��يم.وي ادامه داد :دشمن همواره
ايس��تاده است مبادا صبر و ايس��تادگي شما از دشمن
کمتر باش��د اگر صبر و استقامت امت اسالميبر صبر
و پايداري دشمن غلبه کند ،شکست ميخورد.همانند
دوران دف��اع مقدس که محصول ايمان عمل صالح و
اس��تقامت ملت ايران است.امام جمعه موقت تهران با
اشاره به اظهارات اخير رئيسجمهور آمريکا عليه ايران
خاطرنشان کرد :به نظر ميرسد رئيسجمهور آمريکا
فاقد تجربه سياس��ي الزم است و از مشاوران مناسب
هم بهره نگرفته است.اما الزم است که به اين سخن
کوتاه اما پرمحتواي رئيسجمهور فرانسه توجه کند.وي
در همي��ن رابطه ادامه داد :قبل از اينکه رئيسجمهور
فرانسه چنين حرفي بزند نظر بنده بر اين بود که ترامپ
مش��اوراني انتخاب کند تا گزارشي از  4دهه مقاومت
ايران در برابر سلطهگران به او ارائه شود تا از مقاومت
ملت ايران مطلع ش��ود اما رئيسجمهور فرانس��ه در
س��خنان خود توصيه کرد که ترامپ مانند گذشتگان
خ��ود در آمريکا در برابر آمريکا قرار نگيرد و دچار خطا
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

نش��ود.ابوترابيفرد ادامه داد :س��خنان رئيسجمهور
فرانس��ه خطاب به ترامپ اين پيام را ميدهد که ما 4
دهه در برابر ايران با قوت ايس��تاديم و از هر ظرفيت
و تواني اعم از ظرفيت نظامي ،قدرتهاي منطقهاي،
تأمين مالي کشورهاي مختلف ،سالحهاي شيميايي،
تحريمهاي فلجکننده و فش��ارهاي سياس��ي استفاده
کرديم ،اما هر قدم ما به خلق قدرتي ديگر براي ايران
منتج شد.امام جمعه موقت تهران همچنين يادآور شد:
اينکه رئيسجمهور فرانسه نقش��ه راه خود را در برابر
اي��ران تغيير داد به دليل اقتدار و فهم ملت ايران بود و
در واقع به ترامپ گفت شما اين اشتباه را تکرار نکنيد
و امروز رفتار شما موجب شد ملت ايران و چهرههاي
فرهيخته و مس��ئوالن اين کشور به اتفاقنظر به اين
اجماع برس��ند که بايد ش��رکاي خود را از کشورهاي
قابل اعتماد انتخاب کنند و در هيچ عرصهاي نبايد به
کشورهاي سلطهگر به ويژه آمريکا کمترين اعتماد را
داش��ته باشند.وي با بيان اينکه با اين راهبرد که راهبر
اسالم است و برآمده از آموزههاي قرآن کريم محسوب
ميش��ود پيش ميرويم،گفت :در اين جريان بايد به
نيروه��اي وفادار اس�لام و انق�لاب و جبهه مقاومت
اسالميو کشورهايي که در اين فراز و نشيبها تجربه
نسبتا موفقي داش��تهاند نزديک شد و ما همچنان که
ب��ا هدايت الهي اي��ن راه را با ع��زت پيمودهايم براي
رسيدن به قلههاي اقتدار سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
همچنان صبر و حرکت ميکنيم.ابوترابيفرد همچنين
با اشاره به تنشهاي موجود در بازار ارز خاطرنشان کرد:
سياستي که مسئوالن نظام ،دولت و نهادهاي مسئول
در اين رابطه اتخاذ کردهاند نيازمند توصيههايي است.
وي ضمن توصيه خطاب به مسئوالن و مديران اجرايي
کشور براي ساماندهي و جلوگيري از تنشهاي بازار ارز
عن��وان کرد :التهابات و تنشهايي که در بازار ارز و در
عملکرد اقتصادي ايران در حوزه رشد اقتصادي ،اشتغال،

بيکاري و تورم مشاهده ميشود ،ناشي از عملکردهاي
مسئوالن دولت و قواي مرتبط با اين حوزه است.امام
جمعه موقت تهران ادامه داد :اگر ميخواهيم عملکرد
اقتصادي ايران به س��مت رش��د و توسعه حرکت کند
بايد نس��بت ب��ه عوامل مؤث��ر در اقتصاد کش��ورمان
تجديدنظر کنيم.وي با ابراز تأسف از اينکه مهمترين
شاخص مؤثر براي اقتصاد ملي امروز درآمدهاي نفتي
اس��ت ،گفت :اين يک خطاي استراتژيک براي کشور
ما اس��ت چراکه سالهاست رهبر معظم انقالب قطع
رابطه هزينههاي ج��اري با درآمدهاي حاصل از نفت
و در واقع قطع رابطه بودجهاي کش��ور با درآمد نفتي
را م��ورد تأکيد قرار ميدهد ام��ا هرگز اين نکته مورد
توجه مسئوالن ما قرار نگرفته است.ابوترابيفرد با اشاره
به اينکه درآمدهاي نفت درآمد متحرک برونزا است،
تصريح کرد :عوامل سياس��ي در کاهش و افزايش آن
به شدت مؤثر است بنابراين ما بايد اين رابطه اقتصاد
ملي و بودجه کشور را با درآمدهاي نفتي قطع کنيم و
از درآمدهاي حاصل از نفت به عنوان پشتوانهاي براي
خلق ثروت آن هم با روشهاي اصولي استفاده کنيم.
امام جمعه موقت تهران در بخش ديگري از خطبههاي
خود با تشريح شاخص مؤثر بر اقتصاد ايران عنوان کرد:
سياس��تهاي تأمين مالي دولت نقش بسيار مؤثري
ميتواند در ش��رايط امروز کش��ور داشته باشد چراکه
متأسفانه بدون نگاه به درآمدهاي واقعي هر روز شاهد
افزايش هزينههاي کش��ور به وي��ژه در بخش جاري
هستيم.وي همچنين به نامه وزير جهاد کشاورزي به
معاون اول رئيسجمهور نيز اشاره و ابراز تأسف کرد که
نامه حجتي براي جهانگيري بسيار تکاندهنده است.
اين باعث تأسف اس��ت که قوا در افزايش حقوقها و
دستمزدها از يکديگر سبقت ميگيرند.ابوترابيفرد در
ادامه اين مطلب گفت :آقايان دستگاههاي قوا! کشور
توان افزايش حقوق و دس��تمزدهاي ش��ما را ندارد با

صراحت ميگويم که يکي از داليل جدي مشکالت
جامعه کارگري افزايش بيضابطه حقوق و دس��تمزد
در کش��ور است.وي خطاب به مسئوالن دستگاههاي
اجرايي اضافه کرد :اگر درآمدهاي پايدار داريد متناسب
با ارزش کار نيروهاي خود حقوق و دس��تمزد تعريف
و تعيين کنيد.اگر منابع مالي مطمئني وجود ندارد چرا
بيجهت وزير جهاد کشاورزي درخواست افزايش 50
درصدي حقوق ميکند.امام جمعه موقت تهران ادامه
داد :برخي دس��تگاهها نيز نس��بت به افزايش حقوق
خود اقدام کردهاند در واقع اينها حوزههايي هس��تند
که س��طح درآمدشان بس��يار باالتر از کارکنان دولت
است«.جالب اس��ت ميآيند و هزينه تعيين ميکنند
و بع��د از بانک مرکزي اس��تقراض ميکنند ،اما بايد
بگوييم استقراض دولت از بانک مرکزي سم مهلکي
براي اقتصاد ملي اس��ت و اين يعني تنشهاي بازار
ارز ،کاه��ش منابع بانکها براي تزريق به توليد ملي
و افزايش ش��اخص پولي و همچنين نرخ رشد حجم
پولي هم افزايش خواهد يافت».ابوترابيفرد همچنين
ي��ادآور ش��د :دالرهاي نفت��ي را به بان��ک مرکزي
ميفروشيم و بعد داراييهاي خارجي بانک مرکزي را
افزايش ميدهيم اينها روند درستي نيست.شاخص
سياس��ت اعتباري ،سود سپرده و تسهيالت ،شاخص
بس��يار مهمياست و نقش مهميرا در اقتصاد کشور
ايفا ميکند.در واقع اين ش��اخص ميتواند بسياري از
مسائل اقتصادي کشور را حل و آيندهنگري کند.وي
همچنين يادآور ش��د :نميشود دولت بودجه کشور را
تنظيم و به مجلس ارائه کند و بعد هم مجلس آن را
تصويب کند بلکه بايد چهرههاي سالم و نخبه مجلس
هم در ميدان باشند ،مشورت دهند و نقشه راهبردي
کش��ور را بايد دولت و مجلس با هم تبيين کنند.لذا
شاخص سياست ارزي کشور متأثر از اين سياستها
است که بايد اصالح شوند.
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