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چهارشنبه  25اردیبهشت  1398شماره 5384

از رئیسجمهور پذیرفتنی نیست كه بگوید چندان اختیاری ندارم
مصطف ـ ـ ــی كواكبی ـ ـ ــان ،نماینده ته ـ ـ ــران در مجلس با اش ـ ـ ــاره به س ـ ـ ــخنان اخیر
رئیسجمه ـ ـ ــور در جمع فعاالن سیاس ـ ـ ــی خطاب به رئیسجمه ـ ـ ــور گفت :آقای
روحانی از شما پذیرفتنی نیست كه بگویید چندان اختیاری ندارم؛ به هر حال شما
به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دهها شورای جورواجور دارای اختیارات

داخلی /خارجی

گستردهای هستید.
كواكبیان در نطق میاندستور خود در نشست علنی دیروز مجلس افزود :اگر هم
در مواردی طبق قانون اساسی باید مس ـ ـ ــائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری
برسد در عمل و در طول این چند سال مشخص شده است كه ایشان با توجه به

نظر مشورتی كارشناسان و متخصصان تصمیم میگیرند.
وی ادامه داد :آقای روحانـــــــی به همین دلیل جای هیچگونـــــــه تعلل و درنگی برای
تحقق وعدههایتان وجود ندارد بهخصوص كه برخالف نظر ما مجلســـــــیان ،شما
شورای اقتصادی سران قوا را هم در اختیار دارید/.فارس

خبر

۱۰۷میلیارد تومان تحصیل مال
نامشروع؛ اتهام رضوی

عکس:
leader.ir

دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی
و  ۳۰متهم دیگر پرونده بانك سرمایه ،دیروز
در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم
ا خــا لـگــران و مفسدان اقتصادی بــه ریاست
قاضی مسعودیمقام برگزار شد.
ب ــه گ ـ ــزارش خــب ــرگ ــزاری صــداوس ـی ـمــا ،قــاضــی
مسعود یمقام در ابتدای ا یــن جلسه گفت:
در رابطه با پرونده اتهامی بانك سرمایه در رابطه
با سه نفر از مدیران بخشایش ،توسلی و كاظمی
رأی صادر شده و رأی حسین هدایتی نیز صادر
شده و در چند روز آینده اعالم و سعی میشود
تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.
در ادامـ ـ ــه قــه ــرم ــان ــی ،ن ـمــای ـنــده دادسـ ـت ــان
ك ـی ـفــرخــواســت س ـیــد م ـح ـمــدهــادی رضـ ــوی و
احسان دالویز را قرائت كرد و گفت :متهم سید
محمدهادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه
به مدیران بانك سرمایه بــدون تودیع وثیقه
در حــدود  ۱۰۷میلیارد تــو مــان را در سا لهای
 ۹۱تا  ۹۴از شبكه بانكی خار ج و صرف عیش و
نوش ،سفرهای خارجی ،خودر وهای لوكس و
ملك كرده است.
قهرمانی افزود :سید محمدهادی رضوی متهم
به مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادی
كشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع
است و آزاد با قرار وثیقه است و اتهامات دیگری
دارد كه در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
متهم رضــوی در بخشی از دفاعیات خــود در
ایــن جلسه دادگـ ــاه اظ ـهــار ک ــرد :ظــاهــرا خیلی
دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد
شریعتمداری ا ســت ،مــن كــه دا مــاد نتانیاهو
نیستم ،از دادگاه میخواهم فار غ از داماد فالنی
پرونده من بررسی شود.

سایه روشن

رهبر معظم انقالب با اشاره به جنگ روانی دشمن تبیین کردند

پایان بازی جنگ و مذاکر ه

حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت تقوای

مذاکره با دولت
کنونی آمریکا ّ
سم
مضاعف است،
البته جنگی
نخواهد شد بلکه
برخورد ،برخورد
اراده هاست و در
این زمینه ،اراده
ملت ایران و نظام
اسالمی قوی تر از
دشمن است و به
فضل الهی این بار
هم پیروز خواهیم
شد

تحركات مشكوك
در منطقه با هدف تنشزایی

وز یــر خارجه كشورمان كه به هند سفر كرده
است اقدامات و خرابكار یهای مشكوك در
منطقه را از محورهای مطر ح شده در دیدار با
همتای هندی خود عنوان كرد و گفت :قبال هم
ما پیشبینی ایــن گونه اقــدامــات را در جهت
دامن زدن به تنش در منطقه كرده بودیم.
محمدجواد ظریف همچنین در گفتوگو با
یكی از خبرگزاریهای هند با بیان این كه ایران
همواره از خود دفاع كرده است ،گفت :آمریكا
بــدون دلـیــل در حــال افــزایــش تنش بــا ایــران
است /.ایرنا

سخنگوی وزارت خــار جــه در خــصــوص اد عــای
رویترز مبنی بر گره زدن ماندن در برجام از سوی
ایران با فروش یك و نیم میلیون بشكه نفت
در روز ،ضمن رد این خبرسازی گفت :نظرات
و مطالبات بحق ایران در نامه  ۱۸اردیبهشت
رئـیـسجـمــهــور مـحـتــرم كــشــورمــان بــه ســران
كشورهای باقی مانده در برجام به وضــوح و
باصراحت بیان شده است.
س ـیــدع ـبــاس م ــوس ــوی گ ـفــت :پ ــرداخــت ــن به
اینگونه خبرسازیها و گمانه زنیهای ناقص
و غیردقیق در فضای رسانهای و عمومی نه تنها
سازنده نیست بلكه میتواند به تخریب فضای
مورد نیاز برای یك دیپلماسی جدی در شرایط
كنونی منجر شود /.ایرنا

اروپا در  10روز گذشته هیچ اقدامی
درباره برجام انجام نداده است

ن ـمــای ـنــده مـ ــردم م ـحــات در ت ـشــر یــح جلسه
غیرعلنی دیروز اظهار كرد :در این جلسه آقای
الریجانی گفت اروپاییها در ده روز گذشته هیچ
اقدامی دربــاره تعهدات خــود در برجام انجام
نداد هاند و حتی در دوران معافیت نفتی هم
كشورهایی همچون ایتالیا و یونان قطر های
نفت از ایران نخریدند.
علیرضا سلیمی افزود :یكی از موضوعات مطر ح
شــده در جلسه غیرعلنی دی ــروز ایــن بــود كه
خواسته ا یــران از عملیاتی كــردن اینستكس
و  SPVباالتر اســت و ما خــواهــان حفظ برجام
هستیم / .باشگاه خبرنگاران

مردم با خرید
محصوالت داخلی
و استمرار حمایت
از کاالی ایرانی،
پرهیز از اسراف،
توجه نکردن به
شایعات در فضای
مجازی و زیاده روی
نکردن در خرید،
می توانند به رونق
تولید کمک کنند

حل مشکالت اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشــاره به اقدامات خبیثانه آمریکا برای «تغییر محاسبات و تسلیم شدن
مسؤوالن» و نیز «فاصله گرفتن مردم از نظام» افزودند :گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن ،مقاومت در همه زمینه
هاست ،چرا که مذاکره با دولت کنونی آمریکا ّ
سم مضاعف است ،البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد ،برخورد اراده هاست و در

این زمینه ،اراده ملت ایران و نظام اسالمی قوی تر از دشمن است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.

بــه گـ ــزارش پــای ـگــاه اط ــاعرس ــان ــی دف ـتــر مقام
معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در ابتدای
سخنانشان ماه رمضان را «ماه تقوا» و زمینه و
بستری برای رواج پروا از خداوند متعال خواندند
و گفتند :قرآن وعده داده است که تقوا موجب
بصیرت ،رستگاری ،جلب رحمت و هدایت و
ایجاد قدرت تشخیص حق از باطل خواهد شد
و با وجود تقوا ،هیچ بنبستی وجود نخواهد
داشــت .حضرت آی ـتا ...خامنهای جنبه دیگر
تقوا از منظر قرآن کریم را «تقوای از غیر خدا»
برشمردند و افزودند :معنای تقوای از غیر خدا
این است که از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسیم
و زندگی و آینده خود را وابسته و به دست آنها
ندانیم.
ایشان با ی ــادآوری کالمی حکمتآمیز از امام
راحــل مبنی بر لــزوم پرهیز از شهوات معنوی
در م ــاه رم ـضــان بــویــژه قــدرتط ـل ـبــی ،خطاب
بــه مــس ــؤوالن تــأکـیــد ک ــردن ــد :گ ـف ـتــار ،رف ـتــار و
تصمیمهای ما مسؤوالن در سرنوشت مردم
مؤثر است ،بنابراین مسؤوالن بیش از همه به
تقوا نیاز دارند ،چرا که با بیتقوایی آنها ،حقوق
مردم به طرز جبرانناپذیری پایمال خواهد شد.
رهـبــر انـقــاب اســامــی« ،تـقــوا و امــان ـتــداری» را
جــزو مهمترین شاخصها در سپردن امــور و
مسؤولیتها دانستند و با تأکید بر لزوم مراقبت
مسؤوالن در رعایت بیتالمال ،خویشتنداری
در برابر طغیان نفس و پرهیز جدی از مالاندوزی
و میل بــه اشــرافـیــت ،گفتند :سلوک پیغمبر
ً
اکــرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) کامال بر خالف
دنیاطلبانی بود که به دنبال کسب قدرت برای
رس ـیــدن بــه ش ـهــوات نفسانی و مــال و ثــروت
هستند و در جمهوری اسالمی نیز مسؤوالن
موظفند با تمسک به سیره آن بــزرگــواران ،از
اسراف و زندگی اشرافی و تجمالتی پرهیز کنند.
رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را با ورود به
مباحث و مسائل اقتصادی کشور ادامه دادند
و با اشــاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر
لزوم جدی تر شدن مدیریتها و برنامهریزیها،
گفتند :سخنان آ قــای رئیسجمهور ،سخنان
درستی است که باید انجام شود و انجام دادن
آن هم به دست خود مسؤوالن و دولت است
و راه هم در این زمینه باز است.

مشکالت اقتصادی
زمینهساز طمع دشمن است

حضرت آ یـ ـتا ...خامنهای مهمترین مسئله
کشور را در شرایط کنونی «مسئله اقتصاد و
مشکالت معیشتی و فشار بر مــردم بهویژه
طبقات ضعیف و متوسط» دانستند و افزودند:
مشکالت اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی
عالوه بر اینکه به اعتبار هر کشوری لطمه وارد
می کند ،به دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف
تحت فشار قــرار مــی گیرند ،زمینه ســاز طمع
دشمن نیز می شود.
ایشان با تأکید بر اینکه حل مسائل و مشکالت
اق ـت ـصــادی بــایــد ب ـهطــور ج ــدی در دس ـتــور کــار
مسؤوالن قرار گیرد ،خاطرنشان کردند :در زمینه
مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ

بن بستی وجــود نــدارد .رهبر انقالب اسالمی
افزودند :مسائل و مشکالت اقتصادی باعث
شده است که دشمنان ما و در رأس آن آمریکا
به زعم خود تصور کنند ،با تحریم های بی سابقه
می توانند به ایران ضربه بزنند در حالی که فلز
جمهوری اسالمی به همت مردم و مسؤوالن
مستحکم است.
حضرت آیـ ـتا ...خــامـنـهای بــا تأکید بــر اینکه
اقتصاد کشور از زیرساخت ها و ظرفیت های
خوبی برخوردار است ،گفتند :اقتصاد کشور از
چند بیماری مزمن رنج می برد که اگر در شرایط
تحریمی فعلی بتوان این بیماریها را برطرف
کرد ،اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد.
ایـشــان «وابستگی بــه نفت و خــام فــروشــی»،
«مــداخــات غیر الزم دسـتـگــاههــای حکومتی
در مسائل اقتصادی و عــدم اج ــرای مناسب
سـیــاسـتهــای اص ــل  »۴۴و «تـخــر یــب فضای
کسب و کار و قوانین دست و پا گیر» را ازجمله
بیماریهای مزمن اقتصاد کشور برشمردند و
افزودند :اصالح ساختاری بودجه که قرار بود

مجلس و دولت ،در چهار ماهه اول امسال آن
را انجام دهند و همچنین اصــاح نظام بانکی
از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید
انجام شوند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :تحقق این
ا مــور زیربنایی و ساختاری نیازمند مدیریت
ش ـجــاعــانــه ،امـ ـی ــدواران ــه ،جــه ــادی ،ه ـمــراه با
اشــراف میدانی بر مشکالت ،عــدم انفعال در
برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل
خارج از اختیار خودمان است.

در سالهایاخیر
اقتصاد کشور بهتصمیمدیگران گرهزدهشد

حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :متأسفانه در
سالهای اخیر بهطور مکرر ،اقتصاد کشور به
تصمیم های دیگران گره زده شد و بسیاری از
کارها به تصمیم های آمریکا یا اروپا موکول شد
و در نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز
کارهای خود را موکول به این امور کرد.
ایشان یکی از راههای حل مشکالت اقتصادی

عکسkhamenei.ir :

رد ادعای رویترز مبنی
برشرط ایران برای ماندن در برجام

گروه سیاسی

مسؤوالن بویژه در «رسیدگی به امور مردم ،رعایت بیت المال و اجتناب از اشرافیت» به بیان وظایف اساسی مسؤوالن سه قوه برای

رمزگشایی رئیس جمهور از 6شماره تماس آمریکاییها

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی در مراسم دیروز ،رئیسجمهور سخنرانی کرد.
حسن روحانی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ملت ،رهبری ،دولت و مجلس
موجب ناکامی دشمن شدند ،ادامه داد :امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است،
صبح ناوگانش را می فرستدو شب شماره تلفن می دهد .البته ما شماره تلفن های
زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام دادهاند
شماره تلفن واقعی آنهاست.
به گــزارش جامجم ،روحانی سپس با بیان اینکه آمریکاییها تا حاال  6شماره به ما
دادهاند ارقامی را قرائت کرد که یادآور تاریخ جنایتهای آمریکا در حق ملت ایران است:
 28( 13320528مرداد  :)1332تاریخ کودتای آمریکاییها علیه ملت ایران و بازگرداندن
محمدرضا شاه به قدرت .آمریکاییها خودشان بارها به دست داشتن در این کودتا
اعتراف کردهاند.
 15 ( 13420315خرداد  :)1342سالروز دستگیری امام خمینی (ره) و به خاک و خون کشیدن
قیام مردم در اعتراض به دستگیری امام توسط رژیم پهلوی.
 13( 13430813آبان  :)1343پس از اعتراض شدید امام خمینی به قانون کاپیتوالسیون،
مزدوران ساواک به منزل امام در قم حملهور شدند و ایشان را پس از دستگیری به
ترکیه تبعید کردند.
 17( 13570617شهریور  :)1357نیروهای نظامی رژیم پهلوی با حمله به تظاهرات مردم
در میدان ژاله (میدان شهدا کنونی) در تهران ،جمع زیادی از راهپیماییکنندگان را به
شهادت رساندند.
 13( 13570813آبان  :)1357رژیم پهلوی با حمله به دانشآموزانی که در حال تظاهرات
بودند بیش از  50نفر را به شهادت رساند و صدها نفر را زخمی کرد.
 18( 13970218اردیبهشت  :)1397آمریکا در اقدامی یکجانبه و بر خالف قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل از توافق هستهای برجام که خودش یکی از بانیان آن بود ،خار ج شد.

را اسـتـفــاده از ظرفیت وسـیــع مــردمــی کشور
دانستند و با تأکید بر اینکه برخورد دولت با
عوامل مخرب در بخشهای گوناگون اقتصادی
بسیار ضروری است ،افزودند :باید با قاچاق،
داللی ها ،خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی
و احتکار ،بــدون هــراس از جنجال ها ،برخورد
قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه
حمایت کنند .حضرت آیتا ...خامنهای در بیان
چند کــار و وظیفه اســاســی کــه باید بــه عنوان
تفکری عام مورد توجه و عمل سه قوه قرار گیرد،
«رونق تولید» را کلید حل بسیاری از مشکالت
خواندند و افــزودنــد :در سایه عــزم جـهــادی و
بهکارگیری جوانان متخصص ،موانع رونق تولید
قابل رفع است که اگر این هدف محقق شود،
مسائلی نظیر اشتغال ،کاهش تورم ،رفاه مردم
و صادرات ،شتاب خوبی خواهد گرفت.
ایـشــان «اعتماد بــه جــوانــان» را راه حــل اصلی
برشمردند و خاطرنشان کردند :هر جا به نسل
حداقل امکانات را در
جــوان اعتماد کردیم و
ِ
اختیارش گذاشتیم ،پیش رفتیم.
رهبر انقالب تولیدات تحسین برانگیز نظامی
از جمله موشکهای نقطه زن بالستیک و کروز
با برد  2000کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان
مؤمن ،باانگیزه و خستگی ناپذیر خواندند
و اف ــزودن ــد :در بحث غنی س ــازی  ۲۰درصــدی
اورانـیــوم و تأمین نیازهای پزشکی هسته ای
نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم ،در میان
ناباوری بسیاری ،کار به این مهمی را به سرانجام
رساندند ،ضمن اینکه مشکل ترین بخش
غنی سازی ،رسیدن به  ۲۰درصد است و مراحل
بعدی ،آسانتر از این مرحله است.
ایشان پرسیدند :آیا اینگونه جوانان نمیتوانند
م ـش ـکــات ص ـنــایــع را ح ــل کـنـنــد و ب ــا یــافـتــن
حلقههای مفقوده بخش های مختلف ،کارها
را بسامان برسانند؟
رهبر انقالب با ابــراز تلخکامی از شنیدن خبر
تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی،
وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز
واحدهای تولیدی (اعم از ماشین آالت ،قطعات
و مواد اولیه) و ارائه فراخوان برای رفع این نیازها
توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند :بسیاری از
این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.

ضرورت تالش بیوقفه
برای خودکفایی در کشاورزی

حضرت آیتا ...خامنهای دومین کار و وظیفه
اساسی دولت و دیگر قوا را «تالش برنامهریزی
شده و بیوقفه برای خودکفایی بهویژه در زمینه
کـشــاورزی» برشمردند و افــزودنــد :متأسفانه
در مقطعی با این حرف که خرید محصوالت از
بیرون ارزانتر تمام میشود و تولید در داخل
صرفه اقتصادی نــدارد ،روند خودکفایی دچار
ضربه شد .ایشان افزودند :البته ممکن است
خرید برخی محصوالت از جمله گندم از خارج به
صرفه باشد ،اما اگر جلوی واردات این محصول
مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین
باید با تالش بیشتر به راه عاقالنه خودکفایی
ادامه دهیم .رهبر انقالب خودکفایی در زمینه
بنزین را مهم برشمردند و افزودند :پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس که به همت سپاه احداث و
راهاندازی شد ،حدود یکسوم مصرف مسرفانه
کنونی بنزین را تأمین می کند که بسیار مهم
است .حضرت آیتا ...خامنهای در جمع بندی
این محور تأکید کردند :اقتدار و آبروی کشور در
«خودکفایی» است و باید نیازهای مهم کشور
را خودمان تولید و تأمین کنیم.

کسب و کار را تسهیل کنیم

«سهولت کسب و کار» سومین مسالهای بود
که رهبر انقالب به عنوان دستور کار عمومی
قوانین
قوا مطرح کردند و افزودند« :مقررات و
ِ
بسیار و گاه متناقض» عمال مانع رونق فضای
کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این
مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.
رهبر انقالب بخش کشاورزی را دارای اولویت
خواندند و افزودند :این بخش ،هم از جهت
تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال،
بسیار مهم است و باید با احداث صنایع تبدیلی
در روستاها و بــرطــرف کــردن مشکل فــروش
محصوالت کشاورزی روستاییان ،به آن توجه
کامل کرد چرا که در پیشرفت و قــدرت کشور
بسیار مؤثر خواهد بــود .رهبر انقالب نیروی
انسانی کــارآ مــد ،ج ــوان ،پرانگیزه و خستگی
ناپذیر را ثروتی عظیم و بی نظیر دانستند و
افزودند :هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج
از دانشگاهها وجود دارند که میتوانند با ایدهها
و فکرهای خوب و راهگشا ،چرخه کارها در بخش
صنایع و معادن و دیگر بخشها را روان سازی و
مسائل زمین مانده را راهاندازی کنند.
ایشان فرصت جبران خسارات سیل را فرصت
خوبی بــرای رو نــق بخشهای مختلف تولید

خواندند و تأکید کردند :باید اعتبارات جبرانی
مناطق سیلزده را به گونه ای برنامه ر یــزی و
هدایت کرد که به رونق کارخانه ها بینجامد.

بیتوجهی به مسکنسازی از
غفلتهای چند سال اخیر است

حضرت آیـ ـتا ...خامنهای مسکن ســازی را از
جمله رشته های کارآفرین خواندند و گفتند:
از جمله غفلت های چند سال اخیر ،بی توجهی
به موضوع مسکن سازی بوده است .ایشان
افزودند :باید از فرصت ترمیم یا ساخت مسکن
برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک
دستگاههای مختلف و بخش خصوصی حرکت
عظیم اشتغالزا و تولید آفرین در بخش مسکن
را بهوجود آورد.
ره ـبــر انــق ــاب اس ــام ــی در ب ـخــش دیــگ ــری از
سخنانشان به موضوع تال شها و اقدامات
ضدایرانی آمریکا پرداختند و خاطرنشان کردند:
در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد
یا عقبنشینی ما و پیشروی متقابل آنها یا
مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری
اسالمی نشان میدهد هر جا در مقابل دشمن
مقاومت کردیم ،جواب گرفتیم.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت
از م ـقــاومــت در عــرصــه ن ـظــامــی دان ـس ـت ـنــد و
افزودند :مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای
مستحکم ک ــردن ســا خــت ا ق ـت ـصــادی کشور
است که الزمه آن هم برخورد جدی با مسائل
و پیگیری امور است .رهبر انقالب اسالمی با
تأکید براینکه برای اصالح امور نباید چشم به
خارج دوخت ،خاطرنشان کردند :چشم دوختن
به بیگانه موجب ضربه به کشور می شود که
نمونه آن را در برخورد اروپایی ها در قضیه برجام
میبینیم.

اروپا به هیچ یک از تعهداتش
عمل نکرد

ح ـضــرت آی ـ ـ ـتا ...خــام ـن ـهای افـ ــزودنـ ــد :م ــا با
اروپاییها ،مشکل و دعوایی نداشتیم اما آنها
به هیچیک از تعهدات خــود عمل نکردند و
نمیکنند و در عین حال مدام ادعا می کنند که
ما به برجام پایبند هستیم .ایشان با تأکید بر
اینکه عالوه بر دولت ،مردم نیز باید برای حل
مسائل اقتصادی ،نقش آفرینی کنند ،گفتند:
م ــردم بــا خــر یــد مـحـصــوالت داخـلــی و استمرار
حمایت از کاالی ایرانی ،پرهیز از اسراف ،توجه
نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیادهروی
نکردن در خرید ،می توانند به رونق تولید کمک
کنند .حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه سخنان
خود ،در تبیین طراحی آمریکاییها در شرایط
فعلی گفتند :آنـهــا تـمــام تــاش خــود را بــه کار
ً
گرفتهاند تا با فشارهای شدید اقتصادی ،اوال
نظام محاسباتی مسؤوالن را بهگونهای تغییر
ً
دهند تا آنــان مجبور به تسلیم شوند و ثانیا
مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
ایـشــان بــا تأکید بــر ایــنکــه طــراحــی و محاسبه
آمریکا همانند محاسبات 40سال گذشته غلط
است و به نتیجه هم نخواهند رسید ،افزودند:
ً
آمریکاییها این بار نیز قطعا شکست خواهند
خورد و در این موضوع تردیدی نیست.
ره ـبــر انــق ــاب اس ــام ــی خــاطــرن ـشــان کــردنــد:
سردمداران آمریکا به دلیل بغض و کینهای که
به جمهوری اسالمی ایران دارند ،کور شدهاند
و نمی توانند درســت محاسبه کنند .حضرت
آیتا ...خامنهای با اشاره به مخالفت بسیاری
از صاحبنظران در آمریکا با شیوه برخورد با ایران
و گروههای مقاومت گفتند :مسؤوالن کنونی
ً
آمریکا واقعا درک درستی نسبت به مسائل
گوناگون و همچنین جمهوری اسالمی ندارند.

نباید از هیاهوی آمریکا ترسید

ایـشــان بــا تأکید بــر ایــنکــه هیچکس نباید از
هیبت ظــا هــری ،تشرها و هیاهوهای آمریکا
ً
بترسد ،افزودند :ابرقدرتها معموال کار خود
را با تشر و هیاهو پیش می برند و هرگونه جا
زدن در مقابل این تهدیدها خطا است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :عالوه بر
آمریکا ،از ثروت قارون های منطقه خلیج فارس
نیز نباید ترسید ز یــرا هیچ غلطی نمی توانند
بکنند .حضرت آی ـتا ...خامنهای خاطرنشان
کردند :آمریکا در سال  ۱۳۵۷و قبل از پیروزی
ا نـقــاب ا ســا مــی بسیار قدرتمندتر از شرایط
فعلی بود و کارتر رئیس جمهور آن زمان ،هم
عقل و هــم قــدرت بیشتری از رئیس جمهور
کنونی آمریکا داشت و محمدرضا پهلوی نیز به
ً
عنوان مأمور آنها بر همه امور مسلط و کامال تابع
بود اما ملت ایران توانست با دست خالی همان
آمریکا را شکست دهد ،ضمن آنکه جوانهای
انقالبی امروز کمتر از سال  ۵۷نیستند و عمق
اندیشه انقالبی آنها نیز بیشتر است.
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