استکبار پیام رزمایش پیامبر اعظم  14را دریافت کرد

شنبه  11مرداد 1399
وطنامروز شماره 2988

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیهای پایان موفقیتآمیز چهاردهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص) را با دستیابی به
اهداف از پیش تعیین شده ،اعالم کرد .در این اطالعیه آمده است :استکبار و کسانی که چشم طمع به منافع ما دوختهاند ،پیام آمادگی ،هوشیاری،
مقابله و ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافع انقالب و میهن اسالمی را از میدانهای این رخداد ماندگار ،بخوبی دریافت کردند.

سیاسی

اخبار

افتتاح نخستین فروشگاه عرضه
کاالهای ایرانی در ونزوئال

نخستین فروشگاه عرضه کاالهای ایرانی در ونزوئال به
همت سازمان اتکا در شهر کاراکاس ،پایتخت جمهوری
بولی��واری ونزوئال افتت��اح و راهاندازی ش��د .به گزارش
«وطنامروز» ،به نقل از سایت وزارت دفاع ،در سال جهش
تولید در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و با هدف کمک
به تولید ملی در شرایطی که کشورها به دلیل شیوع ویروس
کرونا در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتهاند ،سازمان اتکا
با همت ،تالش و تجربه گرانسنگ خود در فرآیند تولید
و عرض��ه محصوالت و با هدف افزایش تولید و صادرات،
نخستین فروشگاه عرضه کاالهای مصرفی ساخت ایران
موس��وم به «مگاسیس» را در ش��هر کاراکاس ،پایتخت
جمهوری بولیواری ونزوئال افتتاح و راهاندازی کرد .فروشگاه
«مگاسیس» با مساحتی بالغ بر  ۲۰هزار مترمربع بیش از
 ۲۵۰۰قلم انواع کاالهای کامال ایرانی شامل مواد غذایی،
پوشاک ،مواد سلولزی ،انواع شویندهها ،مواد پالستیکی و
یکبار مصرف ،انواع آجیل و تنقالت ،تراکتور و ...را جهت
عرضه و فروش در خود جای داده است.

آمریکا تحریمهای اعمالی علیه ایران
را گسترش داد

وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای لیست فلزات تحت
تحریم ایران را گسترش داد .به گزارش ایسنا ،وزارت خارجه
آمریکا روز جمعه با صدور بیانیهای با طرح این ادعا که برنامه
هستهای ،موشکهای بالستیک و برنامههای نظامی ایران
تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه است ،اقدام به گسترش
تحریمهای فلزات علیه ایران کرد .طبق این بیانیه  ۲۲فلز
آلومینیوم ،۳۱۹آلومینیوم ،۱۱۰۰آلومینیوم ،۲۲۵آلومینیوم
 ،۶۰۶۱آلومینی��وم  ،۶۰۶۳آلومینی��وم  ،۶۰۸۲آلومینیوم
 ،۷۰۷۵آلی��اژ برنز آلومینیوم  ،UNS C63600اکس��ید
آلومینیوم ،فوالد  ،۳۰۲فوالد  ،۴۱۳۰فوالد ضدزنگ ،۳۲۱
فوالد ضدزنگ  ،۳۱۶ف��والد  ،A877فوالد  ،A228فوالد
 ،52100-100Cr6فوالد ماراجینگ ،۳۵۰فوالد ماراجینگ
 ،۳۰۰مس بریلیم،CuZn38Pb1 -UNS C37000 ،
مس تنگستن و پودر آلومینیوم با خلوص باالی  ۹۸درصد
در لیست جدید تحریمهای آمریکا قرار گرفت.

استقبال اوکراین از گفتوگوی «سازنده»
هیأتایرانیدربارههواپیمایسانحهدیده

وزیر خارجه اوکراین با «سازنده» خواندن مذاکرات با
هیأت ایرانی درباره هواپیمای سانحهدیده ،از ارائه هرگونه
جزئیات درباره پرداخت غرامت خودداری کرد .به گزارش
ف��ارس« ،دمیترو کولبا» وزیر خارج��ه اوکراین ،دیروز
(جمعه) گفت صحبتها با هیأت ایرانی درباره هواپیمای
سانحهدیده اوکراینی و پرداخت غرامت «سازنده» است.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،کولبا ضمن استقبال از
مذاکرات سازنده هیأت ایرانی ،توضیح داد« :گفتوگوها
شبگذشته به پایان رسید .این مباحثات  ۱۱ساعت به
طول انجامید .در کل ،گفتوگوها سازنده بود .این اجماع
و تفاه��م وجود دارد که ش��فافترین و بیطرفانهترین
تحقیقات از سوی ایران مورد نیاز است» .بر این اساس،
وی تاکی��د کرد هنوز برای صحبت کردن درباره اینکه
چ��ه مبلغی برای پرداخت به عنوان غرامت مورد توافق
قرار میگیرد ،زود است.به گزارش شبکه العربیه ،دفتر
دادس��تانی کل اوکراین اعالم کرد دور بعدی مذاکرات
بین ایران و اوکراین در زمینه سقوط هواپیمای متعلق
به خطوط هوای��ی اوکراین برای ماه اکتبر(مهر و آبان)
برنامهریزی شده است.
حجتاالسالم ذوالنور:

احتمال حمله پهپادی و موشکی
به تأسیسات نطنز منتفی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس احتمال هرگونه
حمله پهپادی و موش��کی به تأسیسات نطنز را منتفی
دانس��ت .به گزارش «وطن امروز» به نقل از خبرگزاری
صداوس��یما ،حجتاالس�لام مجتبی ذوالن��ور ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی درباره حادثه تأسیسات هستهای نطنز اظهار داشت:
با بررسیهایی که انجام شده و بازدید میدانی که از محل
حادثه داشتیم و طی ارتباطاتمان با سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،ستاد کل نیروهای مسلح ،سازمان انرژی اتمی،
سازمان پدافند ارتش ،وزارت اطالعات و وزارت امور خارجه
و همچنین هوا فضای سپاه پاسداران ،موضوع روشن شده
اما برای اعالم کردن معذور هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد:
آنچه مسلم است اینکه احتمال حمله پهپادی ،موشکی و
پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی است و صرفا منشأ
انفج��ار 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.

پمپئو بار دیگر خواستار تمدید
تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت
علیه ایران شد

وزی��ر خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی ش��د ایاالت
متحده توانسته درآمد نفتی ایران را به میزان  ۹۰درصد
کاهش دهد .به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا روز پنجش��نبه در جلسه سنا با اشاره به کمپین
فش��ار حداکثری علیه ایران مدعی شد از ماه مه ۲۰۱۸
ایاالت متحده  ۹۰درصد درآمد نفتی ایران را که به ادعای
وی «صرف تروریس��م و فعالیتهای هستهای نامشروع
میشد» کاهش داده است .پمپئو همچنین مدعی شد
آمادگی نظامی آمریکا در قبال ایران افزایش یافته است.
وزی��ر خارجه آمریکا با تاکید بر لزوم تمدید تحریمهای
ن
تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران مدعی شد اگر ای 
تحریمها تا پایان  ۱۸اکتبر تمدید نشود ،ایران آزادانهتر به
«خرابکاری» در سراسر خاورمیانه و جهان ادامه خواهد داد.
یاهونیوز در خبری به نقل از پمپئو نوشت ایاالت متحده
بزودی قطعنامه خود درباره تمدید تحریمهای تسلیحاتی
علیه ای��ران را ارائه میدهد و از تمام ابزارهای خود برای
تمدید این تحریمها استفاده خواهد کرد.

رهبرانقالبدرسخنانتلویزیونیبهمناسبتعیدقربان:بهموازاتجریانتحریمیکجریانتحریفحقایقهموجوددارد
هدف این جریان ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم است

تحریف را بشکنیم ،تحریممیشکند

گروه سیاسی :حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،رهبر حکیم
انقالب اس�لامی در خجس��ته عید قربان در سخنرانی زنده
تلویزیونی ،ملت شریف ایران را به حضور پرنشاط و گستردهتر در
مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیبدیده و یاری
مجاهدان سالمت» فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاهمدت،
میانمدت و درازمدت آمریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید
کردند :دشمن به موازات جریان تحریم ،جریان تحریف حقایق
را هم دنبال میکند اما به فضل الهی و با هوشیاری ،زیرکی و
شناخت عمیق ملت ایران از آمریکا به هیچ کدام از اهدافش
نرس��یده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش
بیشتر مسؤوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم
و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای داخلی به راه روشن
خود ادامه خواهد داد.
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند :همه سوگواران
حسینی ،هیأتها و مداحان موظفند به هر چه ستاد ملی مبارزه
با کرونا اعالم میکند ،عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز ایران،
مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی ،دهه اول ذیحجه را
دهه خاطرات پرشکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توسل خواندند
و افزودند :دهه دوم این ماه پربرکت ،با توجه به عید سعید غدیر
دهه والیت است که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری
دارد ،چرا که والیت تضمینکننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشان افزودند :دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی از جمله
مباهله ،دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی
و  ۲دهه بعد را آنچنان که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت
است ،سپری کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای دیدارهای مردمی را از دلخوشیها
و دلبستگیهای پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند :این
دش��من حقیر اما بسیار خطیر یعنی کرونا این دلخوشی را نیز
سلب کرده است.
ایشان در همین زمینه افزودند :قرار بود این دیدار به صورت
تصویری با خدمتگزاران عرصه س�لامت و کمک مؤمنانه انجام
شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش از 10
نفر ممنوع است ،متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن نشد.
ایش��ان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت ایران برشمردند
و افزودن��د :امروز نیز که مجموعههای درمانی اعم از پزش��کان،
پرستاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود در خدمت بیماران کرونا
هستند ،الزم است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی و عمومی به
یاری آنان بشتابند .رهبر انقالب با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی
اغلب مردم در دوران کرونا افزودند :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 آیتاهلل خامنهای با استناد به آیات قرآن ،مردم را به
حضور پرنشاط و فعالتر در این مسابقه معنوی دعوت کردند و
افزودند :س��بقت در کار خیر از دستورات مؤکد و مکرر الهی در
قرآن مجید اس��ت و موجب ش��وق و انگیزه دیگران به کارهای
خیر نیز میش��ود .رهبر انقالب اینگون��ه کارها را معنای واقعی
انقالبیگ��ری خواندند و افزودند :اطعام ماهمحرم نیز میتواند با
رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه
به دست خانوادهها برسد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تالشهای جدی علمی
در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای مقابله و درمان آن
افزودند :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.
ایش��ان «خس��ته کردن و به س��توه آوردن ملت» را هدف
کوتاهمدت تحریمها برشمردند و گفتند :دشمن میخواهد مردم
را آشفته کند تا در خیابانها در مقابل حکومت بایستند 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 کشور به خصوص
در بعد علمی» هدف میانمدت آمریکاییهاست که رهبر انقالب
با تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت هم دنبال به ورشکستگی
کشاندن و فروپاشی اقتصاد ایران است ،چرا که در آن صورت ،ادامه
حیات برای یک کشور امکانپذیر نخواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای «قطع رابطه جمهوری اس�لامی با
مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه» را هدف جنبی آمریکاییها
از تحریم ایران دانستند و در جمعبندی این بخش از سخنانشان
گفتند :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 کش��ور دچار مشکالتی است که
بخشی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها و بخشی
هم به کرونا بازمیگردد اما همانگونه که شماری 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 جریان «تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن واقعیات هم
وجود دارد ،گفتند :هدف این جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم

و دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم 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 دشمن ،گرفتن نشاط و
امید از ملت بویژه جوانان است تا اینگونه القا کنند که کشور به
بنبست رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد.
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانههای غربی
در طول  41س��ال گذشته خواندند و خاطرنشان کردند :در این
خ��ط تبلیغات��ی ،نقاط قوت ب ه طور کلی ان��کار و یا در مورد آن
س��کوت میشود اما اگر نقطه ضعفی باشد ،دهها و حتی صدها
برابر بزرگنمایی میشود .رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس
غلط دادن برای رفع تحریمها نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی
گفته میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید
و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی در داخل هم این آدرس غلط
را تکرار میکنند اما این خط روی اکثریت ملت ایران با شناختی
که از دشمن و غرضورزی او دارند ،مؤثر نیست.
حضرت آی��تاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه جریان تحریف
واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطرنشان کردند :اگر جریان
تحریف شکست بخورد ،قطعا جریان تحریم هم شکست خواهد
خورد ،زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ ارادههاس��ت و اگر اراده
ملت ایران مستحکم باقی بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اس�لامی به آن اش��اره کردند،
استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :با اینکه تحریم یک جنایت
بزرگ است اما مردم بویژه جوانان ،مسؤوالن ،دانشمندان و فعاالن
سیاس��ی از این موضوع برای افزایش اتکا 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 پارسجنوبی ،طرحهای وزارت نیرو در زمینه
آب و برق ،طرحهای وزارت راه و تولیدات ش��گفتانگیز دفاعی،
همه در دوران تحریم انجام شده است.
حض��رت آیتاهلل خامنهای یکی دیگر از آثار دوران تحریم را
تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند :به علت
آنکه نفت کشور 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 اس�لامی در پاسخ به این س��ؤال مهم که «آیا
تحریمها قابل عالج است؟» گفتند :تحریمها قطعا قابل عالج است
اما عالج آن ،عقبنشینی و کوتاه آمدن در مقابل آمریکا نیست،
زیرا عقبنشینی موجب پیشروی متجاوز میشود.
ایش��ان افزودند :خواسته امروز آمریکا از ایران ،کنار گذاشتن
کامل صنعت هس��تهای ،کاهش بسیار شدید توان دفاعی و رها
کردن اقتدار منطقهای اس��ت اما پذیرفتن این خواستهها قطعا
موجب عقبنش��ینی 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 حرفهای دشمن
مبنی بر فایده نداشتن صنعت هستهای از زبان عدهای در داخل
گفتند :صنعت هستهای نیاز قطعی فردای کشور 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 هستهای
حفظ شده است ،در خصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره با
ایران ،خاطرنشان کردند :من علت مذاکره نکردن با آمریکاییها
را بارها گفتهام اما برخی یا متوجه نمیشوند و یا وانمود میکنند
که متوجه نشدهاند .ایشان تأکید کردند :هدف اصلی آمریکاییها
از ادعای مذاکره ،گرفتن تواناییهای حیاتی ملت ایران است .البته
رئیسجمهور فعلی آمریکا هم بهدنبال برخی منافع شخصی و
انتخاباتی است همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کرهشمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 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 ،تکیه بر تواناییهای ملی ،وارد کردن جوانان به میدان
و احیای ظرفیتهای فراوان کشور ،و در یک کالم عمل به ارکان
اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :ما امکانات و تواناییهای
داخلی و ظرفیتهای بینالمللی فراوان داریم که باید با مدیریت
جهادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت دربیایند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی
ایران دوستان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی نظام اسالمی به
خدا و مردم است ،گفتند :تکیه بر امکانات و استقالل داخلی ،هم
دشمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی دارد .آن کسی که برای
منافع خودش حاضر است 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 نکتهای که رهبر انقالب اسالمی درباره تحریمها گفتند
«دل نبستن به وعدههای توخالی دیگران» بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای گفتند :سال  ۹۷بعد از خروج آمریکا
از برجام ،متأسفانه کشور ماهها معطل وعدههای اروپاییها باقی
ماند و اقتصاد کشور شرطی شد ،در حالی که معطل کردن اقتصاد
به وعدههای دیگران ،بسیار مضر است.
ایشان افزودند :اروپاییها هیچ کاری برای مقابله با تحریمهای
آمریکا نکردند و آنچه به نام اینستکس نیز مطرح کردند ،بازیچهای
بود که محقق نش��د .رهبر انقالب اس�لامی در جمعبندی این
بخش از سخنانشان تأکید کردند :عالج تحریمها ،فعال کردن
ظرفیتهای داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان با
اشاره به گرانیها و مشکالت جدی خانوارها در تأمین معیشت،
گفتن��د :کارهای الزم برای رفع این مش��کالت را در جلس��ات
خصوصی با مسؤوالن از جمله آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم
و باز هم به دستگاههای مسؤول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اسالمی مسأله فوری در بخش اقتصاد را «مهار
نوس��ان قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی»
دانستند و افزودند :این حالت هر روز یک قیمت برای اجناس و
افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضر است و افراد آشنا به
مدیریتهای اجرایی معتقدند این مسأله با برخورد دستگاههای
اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است .ایشان افزودند:
در قضی��ه ارز ،بانک مرکزی تالشهای زیادی انجام میدهد که

انشاءاهلل موفق خواهد شد ،البته گزارشهای مطمئنی وجود دارد
که دالیل سیاسی -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.
حضرت آیتاهلل خامنهای مسأله «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  3قوه کارگروهی را برای شناسایی و رفع موانع
تولید تعیین کنند .رهبر انقالب اس�لامی اصالحات اساسی در
اقتصاد کشور را «اصالح ساختار بودجه»« ،اصالح نظام بانکی»،
بوکار»
«ارتقای سرمایهگذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کس 
برش��مردند و گفتند :این موارد  2سال قبل همزمان با تشکیل
جلس��ه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابالغ شد
که البته با وجود تالشها پیش��رفت قابل توجهی نداشته است،
البته مهم این اس��ت که ما میدانیم چه میخواهیم و به دنبال
چه برنامهای هستیم .ایشان« ،صبر» و «ثبات» را  2نیاز اساسی
برای آینده کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی
و اعتماد مردم به نظام ،ثبات ملت خوب است ،افزودند :مسؤوالن
هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و از تردید
و نگرانیهای مضر اجتناب کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،مشکالت دشمن اصلی یعنی آمریکا
را بسیار بزرگ و غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران خواندند و با
برشمردن مصادیقی از مشکالت امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی
عجیب ،تبعیض نژادی ،مشکالت اقتصادی و بیکاریهای گسترده،
مشکالت مدیریتی در قضیه کرونا و مدیریت اجتماعی ضعیف که
ی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا میشود،
منجر به بیرحم 
گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشان تأکید کردند :حوادث جاری آمریکا آتش زیر خاکستری
اس��ت که شعلهور شده و اگر چه 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 است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقامهای آمریکایی علیه
ایران را نشاندهنده سردرگمی آنها دانستند و افزودند :مدیریت
آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است .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 دشمن آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید مجدد بر صبر ،ثبات و کار
جهادی افزودند :دولت در اواخر دوران مسؤولیت خود قرار دارد،
البته در طول این  ۷سال هر چه توانستند تالش کردند و در برخی
بخشهای دولت نیز واقعا کارهای خوبی انجام گرفت ،پس از این
دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر
دنبال کند .رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به مسأله
عزاداری در محرم اشاره و تأکید کردند :در عزاداریها 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 سست شود ،فاجعهای بزرگ پدید خواهد آمد.

بازتاب سخنان رهبر انقالب در رسانههای جهان
گروه سیاسی :سخنان روز گذشته رهبر معظم انقالب در
رس��انههای خارجی با واکنشهای گستردهای همراه شد.
بیان��ات حضرت آیتاهلل العظمی خامن��های درباره ادعای
آمریکاییها درباره مذاکره ،اینس��تکس و انرژی هستهای،
مهمتری��ن محورهایی بود که رس��انههای خارجی به آن
پرداختند .خبرگزاری اسپوتنیک بخشی از فرمایشات رهبر
انقالب را که واکنش��ی به طرح اینس��تکس بود رسانهای
ک��رد و از قول آیتاهلل خامنهای نوش��ت :هدف کوتاهمدت
دشمن از تحریم ،خسته کردن مردم است .چند سال است
میگویند تابستان داغ؛ حاال امسال خودشان دچار تابستان
داغ ش��دند .به وعدههای این و آن نباید تکیه کرد .آخرین
ابتکار اروپاییها بازیچه چرندی به نام اینستکس بود که حتی

همان هم تحقق پیدا نکرد .در همین زمینه روسیاالیوم هم
بخشهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری را منتشر کرد
و در تیتری نوش��ت :ه��دف از تحریمهای آمریکا در مدت
زمان طوالنی ،به شکست کشاندن اقتصاد ایران است .پایگاه
اینترنتی العهد هم در صفحه نخس��ت خود سخنان رهبر
حکیم انقالب را منتشر کرد و در تیتری نوشت :آمریکای
بحرانزده هرگز نمیتواند ما را تس��لیم کند .این رسانه به
صورت مشروح فرمایش��ات مقام معظم رهبری را منتشر
کرد و به نقل از ایش��ان نوش��ت :ملت ایران باید تمام توان
و امکانات خود را برای مقابله با دشمن به کار گیرد .شبکه
تلویزیون��ی المیادین نیز به محض آغاز س��خنان رهبری،
فرمایشات حضرت آیتاهلل خامنهای را در قالب جمالتی به

صورت خبر فوری پوشش داد .شبکه تلویزیونی الجزیره نیز
به انتشار گزیدههایی از سخنان رهبری پرداخت و به نقل از
ایشان اعالم کرد :اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد
حاجقاسم سلیمانی به وحدت بیشتر ایرانیها و عراقیها منجر
شد .فشارها بر ایران هرگز فایدهای نخواهد داشت و دشمنان
به این موضوع اذعان میکنند .ما هرگز برنامههای موشکی
خود را که آمریکا خواهان آن است ،متوقف نخواهیم کرد.
خبرگزاری رویترز در بخش عربی خود آن بخش از سخنان
رهبر انقالب را که به انتقاد از رفتار کشورهای غربی و عدم
تعهد آنها در قبال توافق هستهای اختصاص داشت ،پوشش
داد و نوشت آیتاهلل خامنهای از کشورهای اروپایی به خاطر
سهلانگاری در قبال توافق هس��تهای انتقاد کرد .آیتاهلل

خامنهای گفت :آنها ب��ا وعدههای توخالی خود به اقتصاد
ایران ضربه زدند .وبگاه خبری هیندو ،با انتشار سخنان رهبر
انقالب نوش��ت :رهبر عالی ایران پیشنهاد مذاکره آمریکا با
ایران را «پروپاگاندایی همانند پروپاگاندای مذاکرات آمریکا با
کرهشمالی» دانست .روزنامه گاردین نیز با تیتر مشابه «ایران
به مذاکره با ایاالتمتحده نمیپردازد» سخنان مقام معظم
رهبری را پوشش داد .رسانه صهیونیستی اورشلیمپست هم
به بازنشر برخی سخنان رهبر انقالب پرداخت که فرمودند:
«آمریکا به دنبال آن است که ایران از برنامههای هستهای و
تأسیسات دفاعی خود بگذرد» .روزنامه گاردین نیز در خبری
مشابه به نقل قول از رهبر بزرگوار انقالب درباره مواضع ایران
در خصوص آمریکا پرداخت.

