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اخبار كشور
کیهان بررسی میکند

درمکتب امام

تحولی برای خدا

عمده این است که هواهای نفس از بین برود .انسان در طول عمر مبتالی به
این هوای نفس است که محتاج به ریاضت است .و من که گویندهام موفق نشدم
به این عمل .و من امیدوارم که ملت ایران و همه مسلامنان دنیا یک تحولی پیدا
کنند در این سال نو که برای خدا کار کنند .برای سلطه خودشان نباشد .برای پیروزی
خودشان نباشد .برای هواهای نفسانی نباشد.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص | 324پیام به ملت ایران؛
 1فروردین 1368

تمجید آژانس پناهجویان سازمان ملل
از دستور رهبر معظم انقالب

ایران یک میزبان مثال زدنی
برای مهاجران افغانستانی است

رئیس تیم پناهجویان سازمان ملل متحد در ایران با تاکید
بر دســتور مهم رهبر معظم انقالب در زمینــه ارائه امکانات
سوادآموزی به نوجوانان مهاجر افغانستانی ،از تالشهای ایران
ستایش کرد.
«سیوانکا داناپاال» رئیس تیم پناهجویان سازمان ملل متحد از چهار
دهه میزبانی ایران از پناهجویان افغانستانی که آنرا «مثال زدنی» نام
بــرد ،تقدیر کرد .آقای دانا پاال حقوقدان ســریالنکایی ،در مصاحبه با
«خبرگزاری فرانسه»گفت :در جهانی که شما شاهد گزارشهای بدی
از میزبانی پناهجویان هستید ،این ایران است که وضعیت خوبی دارد.
وی در ادامــه اظهار داشــت که ایران با گنجانــدن پناهندگان در
برنامه بیمه سالمت تحت حمایت دولت بدعتی را در زمینه میزبانی از
پناهجویان ایجاد کرد.دانا پاال در ادامه با ستایش از رهبر معظم انقالب
به دلیل ایجاد شرایط تحصیل برای نوجوانان افغانستانی گفت :آیتاهلل
خامنهای ،رهبر ایران در ســال  2015دســتور داد مدارس این کشور
نوجوانان افغانستانی را ثبت نام کنند ،اقدامی که موجب شد مقامهای
ایران به فکر تاســیس کالسهای جدید باشند .به گزارش فارس ،وی
در ادامه اشــاره نمود که بیش از  350هزار نوجوان افغانستانی که 48
هزار نفر آنها برای نخستین بار در مدارس ایران ثبت نام کردند ،از این
فرصت بهره جستند.

رئیسجمهور در دیدار با خانواده شهیدان پالیزوانی:

اگر فداکاری و ایستادگی شهدا و رزمندگان نبود
امروز کشور در این جایگاه قرار نداشت

رئیسجمهور در دیدار با خانواده شــهیدان پالیزوانی گفت :اگر
فداکاری و ایثارگری و ایستادگی شهدا و رزمندگان نبود ،امروز کشور
در این جایگاه قرار نداشت و استقالل ما حفظ نمیشد.
حسن روحانی شــامگاه چهارشــنبه در ادامه برنامههای دیدار با خانواده
معظم شهدا و جانبازان ،با حضور در منزل شهیدان مصطفی ،مرتضی و محمد
پالیزوانی با مادر و خانواده این شهدای واالمقام انقالب اسالمی و دفاع مقدس
دیدار کرد و گفت :زیارت خانواده شــهدا ،جانبازان و ایثارگران افتخاری بزرگ
برای دولتمردان است.
روحانی خاطرنشــان کرد :اگر فداکاری و ایثارگری و ایســتادگی شهدا و
رزمندگان نبود ،امروز کشــور در این جایگاه قرار نداشــت و استقالل ما حفظ
نمیشد.
وی با اشــاره به اینکه امروز هم جوانان و ملت ایران آماده فداکاری و ایثار
در مسیر آرمانهای انقالب اسالمی هستند ،اظهارکرد :یقینا از همه مشکالت
به لطف خدا ،برکت خون شهیدان و ایستادگی و فداکاری ملت عبور میکنیم.
رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد از برکت خون شهیدان ،ثبات و امنیت در
منطقه حاکم شده و از ریختن خون مسلمانان جلوگیری شود.
مادر و برادر شهیدان پالیزوانی نیز در این دیدار به بیان خاطرات و سجایای
اخالقی این سه شهید واالمقام پرداختند.

جانبازان و خانواده معظم آنان مایه افتخار همه ما
و نظام هستند

به گزارش ایسنا ،رئیسجمهور همچنین چهارشنبه شب در دیدار «حیدر
بنایی» جانباز  70درصد قطع نخاعی انقالب اســامی که در سال  1360و به
دست منافقین به درجه جانبازی نائل گشته است ،گفت :همسران جانبازان ،به
ویژه جانبازان قطع نخاعی با رســیدگی به حال همسران جانباز خود فداکاری
زیاد و عظیمی انجام میدهند.
روحانی افزود :جانبــازان و خانواده معظم آنان مایه افتخار همه ما و نظام
مقدس جمهوری اسالمی هستند.
وی در ادامه گفت :خداوند مقام امام خمینی (ره) را متعالی کند که با رهبری
ایشان و فداکاری و پیروی مثال زدنی مردم از امام امت ،توانستیم از این مسیر
ســخت عبور کنیم .شــهیدان و جانبازان زیادی تقدیم راه استقرار و بقای این
انقالب و نظام شدهاند تا جمهوری اسالمی در گذر از این مسیر سخت در برابر
همه دشمنان پیروز و سرافراز باشد.
رئیسجمهوری تصریح کرد :امثال شــما جانبازانی که بیش از  30ســال
ســختیها و رنج جانبازی را تحمل کردهاید و همسران و خانواده شما فقط با
توکل بر خدا و اطمینان از رضایت خداوند و اجر بزرگی که در انتظار شماست
توانستهاید این همه سختی را تحمل کنید و از خداوند متعال درخواست میکنم
که شما را سالمت بدارد و اجر شما و خانوادهتان را مضاعف گرداند.

رئیس کل بانک مرکزی:

فهرست  ٥٠نفره بدهکاران کالن بانکی
تقدیم دادستانی تهران شد

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرست دوم و  ٥٠نفره بدهکاران کالن
بانکی به دادستانی تهران خبر داد.
ولیاهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتوگو با فارس ،در پاســخ به
این سوال که آیا فهرست دوم و  ٥٠نفره بدهکاران کالن بانکی به قوه قضاییه و
دادستانی تهران ارسال شد یا خیر ،اظهار داشت :این فهرست باید تا االن ارسال
شــده باشد چراکه معاونت نظارت بانک مرکزی اعالم کرد که در حال تهیه این
فهرســت برای ارسال به دادستانی تهران است که بنده هم تاکید کردم حتما تا
پایان سال ارسال شود.
وی در ادامه تاکید کرد :این فهرست شامل  ٥٠نفر از بدهکاران کالن بانکی
است و شامل درشتترین و بزرگترین پروندهها بر اساس مبلغ بدهی ترتیببندی
شده است.

بازخوانی توصیههای رهبر انقالب
در سالیکه گذشت

سرویس سیاسی -
نگاهی به بیانات رهبر معظم انقالب در سالی
که گذشت به خوبی نشان میدهد که دغدغه
حل مشکالت مردم و معیشت آنان مهمترین
نگرانی ایشان بوده است ،تکرار برخی واژگان
در بیانات معظمله و نیز خواســتههایی که از
سوی مردم در نامهها و شکوائیهها منتقل شده
و رهبر انقالب در بیاناتشــان این خواستهها
را به مسئولین منتقل کردهاند این واقعیت را
نشان میدهد.
بررسی محتوایی  49سخنرانی رسمی منتشر شده
در پایگاه اطالعرسانی رهبر معظم انقالب نشان دهنده
این واقعیت است که حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
لحظهای از حل مشکالت مردم و انتقال این مشکالت
به مســئولین برای حل آنها غافل نبودهاند ،در این
گزارش تالش خواهیم کرد به بخشی از خواستهای
رهبر انقالب که در بیانات ایشــان انعکاس داشــته
است بپردازیم.

دســتگاهها را ازجمله ظرفیتهای مجلس خبرگان
برشمردند و افزودند :این جمع باعظمت میتواند در
این روند نیز تأثیرگذار باشد.

رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی خود ســال
جاری را سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نامیدند
و تاکید کردند :به گمان من مسئله اقتصاد در اولویت
اول است .در مسئل ه اقتصاد ،آن چیزی که مهم است
و اصل است ،مسئل ه تولید داخلی است؛ مسئل ه ایجاد
اشــتغال و رفع بیکاری است؛ مسئل ه تحرک و رونق
اقتصادی و مقابل ه با رکود است؛ اینها مسائل مبتالبه
مردم است؛ اینها چیزهایی است که مردم آنها را حس
میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات خود
مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم و
این خواستههای مردم بجا و بهمورد است.
ایشــان افزودند :اگر ما بخواهیم مشکل رکود را

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای همچنین صبح
 15خرداد ماه ســال جاری در دیــدار با نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که مشکل رکود
و اشــتغال باید حل شود تاکید کردند :اگرچه برخی
ناشیگریها انجام شد و برخی مواضع و صحبتهای
منفعالنه ،دشمن را در استفاده از حربه تحریم ،تشجیع
کرد اما باید مشکالت اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال
حل شوند و صِ رفِ صحبت ،فایده ندارد.
ایشــان ،حل موضوع رکود و اشــتغال از طریق
رونق تولید داخلی را از اولویتهای اصلی و بســیار
مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان کردند:
خجلت و شرمندگی این حقیر و نظام از بیکاری یک
جوان ،از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده

دولت باید در پایان این سال
گزارش دهد

صِ ِ
رف صحبت ،فایده ندارد

* ] 6خرداد دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری] :اگر ما در
داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم ،آنها خودشان
میآیند به دریوزگی.
* خجلت و شرمندگی این حقیر و نظام از بیکاری یک جوان ،از
خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود ،بیشتر است.
حل کنیم ،مشکل تولید داخلی را حل کنیم ،بخواهیم
مسئل ه بیکاری را حل کنیم ،بخواهیم گرانی را مهار
کنیم ،عالج هم ه اینها در مجموع ه مقاومت اقتصادی
و اقتصــاد مقاومتی گنجانده شــده اســت .اقتصاد
مقاومتی شــامل هم ه اینها است .میشود با اقتصاد
مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشــود به جنگ
رکود رفت؛ میشــود گرانی را مهار کرد؛ میشود در
مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود
فرصتهای بســیاری را برای کشــور ایجاد کرد و از
فرصتها اســتفاده کرد؛ شرطش این است که برای
اقتصاد مقاومتی کار و تالش انجام بگیرد.
رهبر انقالب در نخســتین روز ســال جاری در
حرم مطهر رضوی(ع) و در جمع زائرین آن حضرت
خواســتهای از دولت را مطرح کردند که تحقق آن را
میتوان این روزها راستیآزمایی کرد« :امیدواریم در
پرتو اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی ،دولت
بتواند در پایان سال جاری از احیاء چند هزار کارخانه و
کارگاه «صنعتی ،تولیدی و کشاورزی» گزارشی عینی
به مردم بدهد و مردم هم این اقدامات را احساس کنند
و اعتماد و اطمینان یابند».

از هر اقدامی در جهت منافع و حل
مشکالت مردم حمایت خواهم کرد

رهبر معظم انقالب  18فروردین سال جاری نیز
در دیدار عیدانه مسئولین با تأکید بر اینکه «اقدام و
عمل» در اقتصاد مقاومتی باید بهگونهای باشد که در
پایان ســال ،امکان ارائه گزارش دقیق و ملموس از
عملکردها در حوزههای مختلف وجود داشته باشد،
افزودند :من از هر اقدامی که در دولت ،مجلس و قوه
قضاییه ،در جهت منافع مردم و گشایش امور و حل
مشکالت مردم باشد ،جدا ً حمایت خواهم کرد ،اما مهم
این است که احساس شود کاری که انجام میگیرد،
برای منافع ملی مفید و الزم است.
رهبر معظم انقالب  8اردیبهشت ماه نیز در دیدار
با کارگران بر ممنوعیت مطلق واردات اجناســی که
مشابه داخلی دارند تاکید کردند.
ایشــان در این دیدار به مســئوالن خاطرنشان
کردند :باید بر ســامت و کیفیت کاالهای صادراتی
نظارت شــود چرا که صادر شدن اجناس و کاالهای
ناسالم و بیکیفیت ،موجب بدنام شدن ایران و ضربه
به صادرات کشور خواهد شد.
حضرت آیتاهلل العظمــی خامنهای وارد کردن
اجناسی را که مشابه داخلی دارند« ،مطلقاً ممنوع»
خواندند و افزودند :در برخی فروشگاههای عمدتاً بزرگ
و گاه وابسته به دســتگاههای دولتی ،همه اجناس،
خارجی است که این کا ِر زشت ،عم ًال موجب بیکاری
کارگر ایرانی و بهبود وضع کارگر خارجی میشود.
رهبــر انقالب با انتقاد از فرهنگ خرید کاالهای
خارجی و پز دادن با کاالهای دارای نشانهای خارجی
گفتنــد :ما با دنیا تعامل داریم اما در عرصههایی که
تولید داخلی داریــم ،وارد کردن و فروش و مصرف
کاالهای خارجی باید به عنوان یک ضدارزش تبلیغ
و شناخته شود .ایشان همچنین با انتقاد از «واردات
میلیاردی برخی لوازم غیر ضروری» ،به مشکل جدی
قاچاق کاالها و اجناس به داخل اشاره و خاطرنشان
کردند :به مســئوالن دولتهای مختلف ،مکرر این
مســئله را گوشــزد کردهام و آنها نیز میگویند اگر
تعرفه ســنگین بگذاریم ،قاچاق آن کاال باال میرود،
اما این دلیل ،پذیرفتنی نیست.

اگر در اقتصاد قوی شدیم
دیگر تحریم معنی ندارد

س و اعضای مجلس
 6خرداد ماه سال جاری رئی 
خبرگان رهبری به دیدار رهبر معظم انقالب رفتند،
ایشــان در این دیدار تاکید کردند :در اقتصاد ،اگر ما
قوی شدیم و قدرتمند شــدیم ،دیگر تحریم معنی
نــدارد و تحریم یک کار زائدی میشــود؛ اگر ما در
داخل توانســتیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم،
آنها خودشــان میآیند به دریوزگی ،میآیند دنبال
ارتباط اقتصــادی؛ نه [فقط] تحریم نمیکنند ،بلکه
اگر ما تحریم کنیــم ،آنها میآیند میگویند تحریم
نکنید؛ طبیعت کار این است .در زمین ه سیاست هم
همین است ،در زمینههای گوناگون هم همین است.
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنــهای ،مطالبه و
پیگیری تحقق عناصر درونی اقتدار از مســئوالن و

خود ،بیشتر است ،بنابراین باید برای حل این مشکل،
اقدامات جدی انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی مقابله با قاچاق را یکی دیگر
از اولویتهای کاری مجلس در موضوع اقتصاد دانستند
و گفتند :قاچاق همچون خنجری به پشت نظام است
که مقابله با آن هم آسان نیست اما دولت باید با این
پدیده شــوم برخورد کند و مجلس نیز پشتوانه این
برخورد باشد.

مردم باید اقدام و عمل را ببینند

رهبر معظم انقالب  26آبان ســال جاری نیز در
دیدار هزاران نفر از مردم اصفهان تاکید کردند :دشمن،
اقتصاد را نشــانه گرفته زیرا تصــور میکند اقتصاد،
نقطهضعف کشور است و بر همین اساس بر «اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل» تأکید شده است و مسئوالن
باید «اقدام و عمل» و شاخصههای آن را جلوی چشم
مردم قرار دهند .این توقع و خواست ه ما از مسئولین
اســت که با آنها هم در میان میگذاریم؛ این مسائل
را ما با مســئولین مرتباً در میان میگذاریم و به آنها
میگوییم .شاخصههای اقدام و عمل را باید نشان داد.
رهبر معظم انقالب همچنین  27بهمن ســال
جاری در جمع پرشور مردم آذربایجان حضور منسجم،
مقتدرانه و پرطراوت ملت در راهپیمایی  ۲۲بهمن را
«مای ه آبروی انقالب و نظام و ایران» خواندند و با اشاره
به اینکه مسئوالن نباید این حضور را به معنای گله
نداشتن مردم تصور کنند ،افزودند :آمریکا میخواهد
با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی ،توجه مسئوالن
کشور را از صحن ه جنگ واقعی یعنی جنگ اقتصادی
منحرف کند ،مسئوالن هوشیار باشند و هم ه همت
خود را صرف حل مشکالتی همچون بیکاری ،رکود،
گرانی و تبعیض کنند.
رهبر انقالب  19اسفند ماه سال جاری در دیدار
س و اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند:
رئی 
«جذب سرمایهگذاری خارجی» اقدامی مثبت است اما
تاکنون میزان کمی از توافقات خارجی محقق شده
است ،بنابراین نباید به امید و انتظار سرمایهگذاری آنها
نشست بلکه باید آن کاری را که خودمان میتوانیم،
در داخل انجام دهیم ،اقتصاد مقاومتی با مبانی محکم
فکری و نظری ،تنها راه عالج مشــکالت کشور است
و باید اجرا شود.
ایشــان افزودند :اگر احســاس مســئولیت در
مســئوالن بهگونهای بود که آنان همواره دغدغ ه کار
و تالش و هدفگرایی و مجاهدت داشــتند ،نشــان
میدهد آنــان در خطوط اصلی حکومت اســامی
حرکت میکنند اما اگر برخالف این بود باید بدانیم
که از چارچوبهای حکومت اسالمی خارج شدهایم.
رهبر انقالب در ادامه با بیان این که «احســاس
مســئولیتِ مســئوالن» موضوعی فوری ،ضروری و
واجب است اظهار داشتند :در قبال مسائل فرهنگی
و معیشت مردم ،بهشدت مسئول هستیم و اگر حتی
یک جــوان مؤمن در اثر عملکرد ما خدای ناکرده از
راه منحرف شود ،ما مسئولیم .اگر کارهای ضروری در
موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود ،امروز تفاوت
محسوسی را در زندگی مردم شاهد بودیم.
ایشــان در ادامه تاکید کردند :به رئیسجمهور
محترم هم گفتهام که بیان شاخصهای کالن خوب
است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد ،اما بههرحال
اینها در زندگی و معیشــت مردم در کوتاهمدت اثر
نمیگذارد ،شکایات مردم بهدست ما میرسد و باید
در مســائلی نظیر تولید ،اشتغال و از بین بردن رکود
بهگونــهای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی
خود کام ًال احساس کنند اما اکنون اینگونه نیست.

حقوقهای غیرمنصفانه ،نامشروع
گناه و خیانت به آرمانهای انقالب

به دنبال انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران
دولتی که نشان از دریافتیهای نجومی و غیرمنصفانه
آنها داشــت رهبر معظم انقالب در خطبههای نماز
عید فطر امسال تاکید کردند :حقوقهای غیرمنصفانه
و ظالمانه از بیتالمال ،نامشــروع ،گناه و خیانت به
آرمانهای انقالب اســامی اســت .قطعاً در گذشته
کوتاهی شــده اســت ،دریافتهای نامشــروع باید
برگردانده بشــود ،و اگر کســانی بیقانونی کردهاند
مجازات بشوند و اگر سوءاستفاد ه شده است بایستی
اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند

که لیاقت این را داشــته باشند که در این مراکز قرار
قضیه دنبالگیری نشــود ،اعتماد
بگیرنــد ،اگر این ّ
مردم به نظام کاســته میشود که این فاجعه بزرگی
خواهد بود .رهبر معظم انقالب پیش از این در دیدار
رمضانی با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت نیز به
موضوع حقوقهای کالن اشاره و تأکید کردند :موضوع
حقوقهای نجومی ،در واقع هجوم به ارزشها است اما
همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر
مدیران دستگاهها ،انسانهای پاکدست هستند ،اما
همین تعداد کم نیز خیلی بد اســت و باید حتماً با
آن برخورد شود.

انجام تعهدات از سوی ایران و بدعهدی
خدعه و تقلب آمریکا یعنی «خسارت محض»

تمدید ،اجرایی و عملیاتی شود ،قطعاً نقض برجام است
و بدانند جمهوری اســامی ایران حتماً در مقابل آن
واکنش نشــان خواهد داد .توافق هستهای یا همان
برجام نباید به وســیلهای برای فشار بر ملت و کشور
ایران تبدیل شود.
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنهای با اشــاره به
اظهارات مسئوالن کشور و دستاندرکاران برجام که
هدف از توافق هســتهای را برداشته شدن فشارها و
تحریمها بیان کردند ،افزودند :دولت آمریکا عالوه بر
آن قولها و تعهداتی که در قضی ه برجام انجام نداده
و یا ناقص عمل کرده است  -و مسئوالن دستاندرکار
برجام هم صراحتاً به این موضوع اشاره کردهاند -اکنون
برجام را وسیلهای برای فشار مجدد بر ایران قرار داده
اســت .رهبر معظم انقالب  7آذر ماه سال جاری نیز
در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با اشــاره
به قضایای مذاکرات هستهای بروز مشکالت را ناشی
از عجله در انجام کار خواندند و افزودند :وقتی عجله
داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم،
از جزئیــات غفلت میکنیم و گاهی غفلت از یک امر
جزئی ،موجب ایجاد رخنه و نقط ه ســلبی در آن کار
میشــود ،بنابراین باید مراقب بود که کارها متین،
محکم و با شتاب مناسب انجام شود.

اظهار ضعف نکنید

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای  16اســفند
ســال جاری در دیدار مســئوالن راهیان نور تاکید
کردند :این ،یک قاعده کلی است که «احساس ضعف
موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد» ،بنابراین
اگر میخواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید ،باید
از اظهار ضعف بپرهیزیم و نقاط قوت فراوانی را که در
اختیار داریم ،آشکار کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این قاعده
کلی در عرصههــای فرهنگی و اقتصادی نیز صادق
است ،افزودند :اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی
که کشور اکنون دچار آن است ،این بود که در زمینه
اقتصادی اظهار ضعف شــد و دشــمن دید که اینجا
میتوان فشار آورد و فشار را زیاد کردند.

مسئله مذاکرات هســتهای و برجام نیز موضوع
دیگری است که رهبر معظم انقالب در سال گذشته
و در بیانــات خود بارها به آن اشــاره کردهاند .رهبر
انقالب در ابتدای سال جاری و در جمع پرشور زائرین
حــرم مطهر رضوی(ع) پیگیری برجامهای  3 ،2و 4
را سیاست و خواست آمریکا دانسته و تاکید کردند:
از مواردی که  ...نادیده گرفته میشــود این است که
هرگونــه توافق با آمریکا به معنای ناگزیر بودن ایران
به انجام تعهدات و بدعهدی و خدعه و تقلب آمریکا
در انجام تعهدات این کشــور است که این مسئله را
اکنون به عینه میبینیم و این یعنی «خسارت محض».
ایشــان در اثبات این مسئله به توافق هستهای
بهعنوان یک نمونه اشــاره کردند و گفتند :در همین
توافق نیز آمریکاییها به آنچه وعده داده بودند ،عمل
نکردنــد و به تعبیر وزیر محترم امور خارجه ،بر روی
کاغــذ تعهداتی را انجام دادند اما در عمل و از طریق
راههای انحرافی مانع از تحقق آن تعهدات شدند.
رهبر انقالب همچنین عصر  24فروردین ســال
جاری در دیدار با نخست وزیر ایتالیا مسئله مهم در
رفتوآمد و مذاکــرات خارجی را عملیاتی و اجرایی
شــدن توافقات خواندند و خاطرنشان کردند :بعضی
دولتها و شرکتهای اروپایی در رفتوآمد به ایران
و مذاکره هســتند اما محصول این مذاکرات تاکنون
محسوس نبوده است!

با گذشــت بیش از یک سال از فاجعه منا رهبر
معظم انقالب در پیامی بر ضرورت فراموش نشدن این
فاجعه و جنایت حکام سعودی تاکید کردند.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای  12شــهریور
ماه ســال جاری در پیامی به مسلمانان جهان تاکید
کردند :جهان اســام ،اعم از دولتهــا و ملّتهای
مسلمان باید حاکمان سعودی را بشناسند و واقعیت
هتّاک و بیایمان و وابسته و ما ّدی آنان را به درستی
درک کنند؛ باید بهخاطر جنایاتی که در گستره جهان
اسالم به بار آوردهاند ،گریبان آنها را رها نکنند؛ باید
الرحمان ،فکری
بهخاطر رفتار ظالمان ه آنان با ضیوف ّ
اساسی برای مدیریّت حرمین شریفین و مسئله حج
بکنند .کوتاهی در این وظیفه ،آیند ه ا ّمت اسالمی را
با مشکالت بزرگتری مواجه خواهد ساخت.

به دنبال تهدید یکی از نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا که در صورت انتخاب به این سمت
برجام را پاره خواهد کرد رهبر معظم انقالب عصر 25
خرداد ماه سال جاری در دیدار با جمعی از مسئولین
نظام تاکید کردند :جمهوری اسالمی ابتدائاً برجام را
نقض نخواهد کرد ،زیرا وفای به عهد ،دســتور قرآنی

به دنبال انتشــار برخی اخبار غیررسمی درباره
جلســه خصوصی محمود احمدینژاد و رهبر معظم
انقالب اســامی و توصیه ایشــان به رئیسجمهور
سابق مبنی بر به مصلحت نبودن کاندیداتوری وی در
انتخابات آتی ،متاسفانه فضای مسموم و مضری در این
باره در برخی محافل سیاسی و رسانهای کشور شکل
گرفت و بعضا اخبار غیردقیق و مغرضانهای منتشر شد

برجام را پاره کنند آن را
آتش میزنیم

جهان اسال مگریبان
حاکمان سعودی را رها نکند

ضرر دو قطبی برای کشور

* اگر کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود،
امروز تفاوت محسوسی را در زندگی مردم شاهد بودیم.
* [ 24فروردین در دیدار با نخســت وزیر ایتالیــا] :بعضی دولتها و
شرکتهای اروپایی در رفتوآمد به ایران و مذاکره هستند اما محصول
این مذاکرات تاکنون محسوس نبوده است!
است اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا
مبنــی بر پاره کردن برجام عملی شــود ،جمهوری
اســامی برجام را آتش خواهــد زد که این کار هم
دستوری قرآنی دربار ه نقض عهد متقابل است.
ایشان در این دیدار همچنین به نتایج به دست
آمده از توافق موســوم به برجــام پرداخته و اظهار
داشــتند :در برجــام طرف مقابــل وظیفهاش رفع
تحریمها بوده که برطرف نکرده ،مسئله بانکها حل
نشده ،مسئل ه بیم ه نفتکشها در سطح محدودی انجام
میشود ،پولهای نفت و پولهایی که در دیگر کشورها
داریم به ما داده نمیشود ،آمریکاییها بخش مهمی
از تعهداتشان را انجام ندادند اما ما پیشپرداختها را
انجام دادهایم و غنیسازی  ۲۰درصد و فردو و اراک
را تعطیل کردیم .رهبر انقالب در این دیدار همچنین
رکود و بیکاری را دو مشکل عمد ه کشور دانستند و
خاطرنشان کردند :این مشکالت بیشتر از اینکه ناشی
از تحریمها باشد ،متوجه سیاستها و برنامههای دولت
فعلی ،دولت سابق و دولت اسبق است.

تجربه برجام نشان داد
آمریکا نقض عهد میکند

رهبر معظم انقالب  11مرداد ماه ســال جاری
نیــز در دیدار هزاران نفر از اقشــار مختلف مردم از
سراسر کشــور «تجربه برجام» را نمونهای روشن از
درســتی ضرورت بیاعتمادی به دشمنان خواندند و
خاطرنشان کردند :امروز حتی مسئوالن دیپلماسی و
کسانی که در مذاکرات حضور داشتهاند ،این واقعیت
را تکــرار میکنند که آمریکا نقض عهد میکند و در
ورای زبان چرب و نرم خود ،به مانعتراشی و تخریب
روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها مشغول است.
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،گذشت بیش
از  ۶ماه از آغاز اجرای توافق هستهای را یادآور شدند
و سؤال کردند :مگر بنا نبود تحریمهای ظالمانه رفع
شــود تا در زندگی مردم اثر بگذارد آیا پس از  ۶ماه
هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده میشود؟
اگر نقض عهد آمریکاییها نبود آیا دولت نمیتوانست
در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟
رهبر انقالب با استناد به سخنان مسئوالنی که قبل
از اجرای برجام میگفتند پس از اجرای تعهدات ایران،
تحریمها یکباره برداشته میشود افزودند :اما اکنون،
بحث رفع تدریجی تحریمها مطرح میشود ،چرا؟

تمدید تحریم ده ساله
نقض برجام است

رهبر معظم انقالب ســوم آذرماه سال جاری در
دیدار با بسیجیان و با اشاره به تمدید قانون تحریمهای
۱۰ساله در کنگر ه آمریکا ،خاطرنشان کردند :اگر این

که نتیجه آن موج سواری دشمنان و تالش آنان برای
ایجاد شکاف و اختالف در نیروهای انقالبی کشور بود.
صبح  5مهر ماه سال جاری حضرت آیتاهللالعظمی
فقه گریزی
خامنهای در ابتدای جلســه درس خارج 
به این قضیــه زده و توضیحات جامعی را درباره آن
بیان فرمودند.
در بخشی از این بیانات آمده بود :یک آقایی آمده
پیش من ،من هــم به مالحظ ه صالح حال خود آن
شخص و صالح حال کشور به ایشان گفتم که شما در
فالن قضیه شرکت نکنید .نگفتیم هم شرکت نکنید،
گفتیم صالح نمیدانیم ما که شما شرکت کنید .این
را گفتیم .خب یک چیز عادی اســت .انسان بایستی
آن چیــزی را که میبیند و میفهمد و فکر میکند
که به نفع برادر مؤمنش است باید به او بگوید دیگر.
ما هم اوضاع کشور را خب ،غالباً بیشتر از اغلب افراد
آشنا هســتیم .آدمها هم ،به خصوص آدمهایی که
صدها جلســه با ما نشســتند و برخاستند ،بیشتر و
بهتر از دیگران میشناسیم .با مالحظه حال مخاطب
و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه میکند که
آقا شــما اگر در این مقوله وارد شدید ،این دو قطبی
مضر است
در کشور ایجاد میشود .دو قطبی در کشور ّ
به حال کشور .من صالح نمیدانم شما وارد بشوید.

خرمشهرها در پیش است

رهبر معظم انقالب سوم خرداد ماه سال جاری
در مراســم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه امام
حسین علیهالسالم طی سخنانی تاکید کردند :امروز
نظامی سنتی بسیار
برای کشور ما احتمال وقوع جنگ
ِ
ضعیف است اما مسئل ه جهاد باقی است و این جهاد
که منطقی قرآنی و اسالمی دارد« ،جهاد کبیر» و به
معنای «ایستادگی ،مقاومت و پیروی نکردن از کفار
و مشرکین» است.
حضرت آیتاهلل العظمــی خامنهای با تأکید بر
اینکه جهاد کبیر در عرصههای سیاســی ،اقتصادی،
فرهنگی و هنری نیز تجلی و ظهور دارد ،خاطرنشان
کردند :در هم ه این عرصهها ،بهجای تبعیت از جبه ه
کافران و مشرکان ،باید از برنام ه کاری اسالم و قرآن
تبعیت کرد.
رهبر انقالب خطاب به جوانان کشور و دانشجویان
حاضر در مراســم خاطرنشــان کردند :آیند ه انقالب
متعلق به شما است و شما هستید که باید این تاریخ
را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده ،خرمشهرها
در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ نظامی ،بلکه
در میدانی که ویرانیهــای جنگ نظامی را ندارد و
برعکس آبادانی نیز ب ه دنبال دارد اما از جنگ نظامی
سختتر است.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

هستهای که تمام شد
روحانی شعار معیشت و مبارزه با فساد بدهد!
سرویس سیاسی -
با نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری روزنامههای زنجیرهای ضمن حمایت از دولت به واقعیات
چندی نیز اشاره میکنند!
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله روز پنجشنبه به قلم مدیر مسئول نوشت :صرف اینکه رئیس دولت بگوید
اگر من نبودم فالن و بهمان میشد کفایت نمیکند .حسن روحانی سال  92در تبلیغات خود عنوان نمود که
میخواهد کاری کند هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم .حال به نظر میرسد وی وظیفه دارد
پس از برجام هستهای این بار به دنبال برجامیباشد که کشور را از فسادی که درگیر آن شده است رها نماید.
در ادامه این یادداشت آمده است :رئیس جمهور باید و میتواند مرکز ثقل و گرانیگاه شعارهای سال  96خود
را روی همین موضوع متمرکز کند.حسن روحانی در این چارچوب موظف است اعالم کند میشود با هماهنگی
و همکاری با ســایر قوا و طی اصالح برخی ساختارهای غلط و رویههای اشتباه مملکت را فسادزدایی نمود و
همانند کشورهایی چون مالزی که تجربه موفق و نیکی داشتهاند چنین تخلفاتی را به حداقل ممکن رساند.
با گذشت نزدیک به چهار سال و عملکرد دولت در زمینههای اقتصادی و مبارزه با فساد آن چنان غیرقابل
دفاع است که روزنامههای زنجیرهای حامی دولت پیشنهاد میدهند این بار روحانی شعار رسیدگی به معیشت
و مبارزه با فساد را در سرلیست شعارها قرار دهد!
نکته دیگر آن که انتظار میرود دولت این بار در رسیدگی به معیشت مردم و مبارزه با فساد در عین حالی
که شــعارهای زیبا میدهد توضیحاتی را نیز درباره حقوقهای نجومی ،فســادهای چند هزار میلیاردی و نیز
معیشت لنگ مانده مردم در چهار سال گذشته ارائه دهد.

انتقاد از دولت دسیسه خارجی شد!

در حالی که رئیس دولت یازدهم در دوره تبلیغات انتخاباتی همواره از شنیدن سخنان منتقدین و اهمیت
دادن به آن سخن گفته بود عملکرد این دولت در طول نزدیک به چهار سال گذشته نشان میدهد که هجمه
به مخالفین و منتقدین دولت از راس قوه مجریه به بدنه نیز سرایت پیدا کرده است.
کم ســواد ،بیقانون ،بیدین ،حسود ،افراطی ،کاسب تحریم ،بیشناسنامه ،دنیا ندیده ،مستضعف فکری،
بیکار ،متوهم ،بزدل ،منتقد فاســد ،عقب مانده ،هوچی باز و ...از جمله القابی اســت که در سالهای گذشته
نصیب منتقدین از سوی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت شده است.
در تازهترین مورد نیز روزنامه دولتی ایران منتقدین دولت را مفتری و وابسته به بیگانگان خواند.
توگو با ایران با تاکید بر اینکه ریشه افتراها علیه دولت دسیسه بیگانگان است
رئیس دفتر روحانی در گف 
گفت :اگر درباره ریشه این افتراها جستوجو کنیم ،میبینیم که برخی از آنها ،دسیسههای بیگانه ساختهای
است که میخواهند میان مردم و خادمان آنان شکاف ایجاد کنند.
محمد نهاوندیان در این گفت و گو اظهار داشت :ادعا و افترا هرچند اکنون هزینه ندارد ،اما در قیامت باید
هزینه این افتراها را پرداخت کرد .کار پســندیدهای نیســت که بعضی از اعضای دولت بخواهند درباره خود و
زندگی خود حرف بزنند .اعضای دولت خادمان ملت هستند و فکر ،ذکر و روز و شب آنان باید صرف خدمت
به مردم شود.
رئیس دفتر روحانی درباره انتقادات معیشتی به دولت نیز گفت :داشتن دغدغه معیشت مردم بسیار خوب
است ،اما صرف بیان مشکل ،دردی را دوا نمیکند ،بلکه باید چاره را پیشنهاد داد و در مسیر حل مشکل گام
برداشــت .طبیعی است که برای رفع دغدغه معیشت ،باید تولید ثروت را باال ببریم .اکنون در پایان سال 95
باید خداوند را شاکر باشیم که بعد از سالها که به جای رشد ،تولید ما کاهش یافته بود ،به یک نرخ رشد کم
نظیر در تاریخ اقتصاد کشور دست یافتیم.
نهاوندیان به این مسئله اشارهای نمیکند که اگر منتقدین بایستی مشکالت اقتصادی کشور را حل کنند
دولت در این میان چه کاره است و از سوی دیگر راهکار از سوی دلسوزان و منتقدین در طول سالهای گذشته
بارها مطرح شده است و آن اقتصاد مقاومتی ،موضوعی که عملکرد دولت در سال گذشته نشان از دست خالی
مسئولین در ارائه آمار و ارقام محسوس و ملموس برای مردم دارد.

دیپلماسی لبخند و نتیجه تقریبا هیچ

روزنامه زنجیرهای وقایع اتفاقیه در گزارشی از یک سال دیپلماسی ایرانی برجام را موفقیتآمیز خواند!
در این گزارش آمده است :ســــال  1395را ميتـــوان يکــي از سختترين سالهاي پيشروي عرصه
ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان قلمداد کرد .در اين سال ،بعد از توافق برجام و اجراييشدن اين توافق،
هم در سطح داخلي و هم در سطح خارج کشور ،توجهات معطوف به اين بود که برجام چه تأثير و نتايجي را
براي ايران بههمراه خواهد داشت و ايران بعد اين توافق در عرصه ديپلماسي و سياست خارجي چگونه اعمال
سياست خواهد کرد.
وقایع اتفاقیه پس از طرح این ســوال آورده اســت :در مجموع ،سال  1395برخالف اظهارات نابرجاميان
و دلواپســان داخلي که با قصد تخريب دولت تدبير و اميد دستاوردها را ناديده ميگيرند ،سالي پردستاورد و
موفقيت بود.
ت امورخارجه در گفتوگو با این روزنامه دســتاوردهای
مجيد تختروانچي ،معاون اروپا و آمريکاي وزار 
اقتصادی برجام را برشــمرده و گفت :دســتاوردهاي اقتصادي برجام باوجود برخي کاستيها ،چشمگير بوده
لونقل
است .اولين دستاورد برجام را ميتوان در زمينه صدور نفت دانست .عالوه بر فروش نفت ،در حوزه حم 
نيز برجام دســتاوردهاي مهمي داشته است .حتي اگر خريد و ورود هواپيماهاي ايرباس را کنار بگذاريم ،بايد
به حوزه کشتيراني توجه داشته باشيم.
تخت روانچی به مناســبات سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر نیز به عنوان دستاوردهای برجام
اشاره کرد!
در حالی تختروانچی از دستاوردهای اقتصادی برجام سخن میگوید که نتایج این دستاوردها در زندگی و
معیشت مردم ملموس نبوده و رکود و بیکاری بیداد میکند ،مسئولین دولتی و روزنامههای زنجیرهای به این
سوال پاسخ نمیدهند که اگر انبان آنان پر از دستاوردهای انکارناپذیر است چرا این دستاوردها نه تنها تاثیری
در زندگی مردم نداشته بلکه معیشت مردم را نیز هدف قرار داده و آنان را در سختی و تنگنا قرار داده است؟!

امنیت کشور هم ثمره فعالیت دولت شد

روزنامه زنجیرهای آرمان در گزارشی به دستاوردهای فرهنگی دولت در چهارسال گذشته پرداخته و نوشت:
با توجه به تریبونها و رسانههایی که این طیف [منتقدین ] در اختیار دارند ،در اقتصاد به عنوان مولفهای که
بر سفره مردم اثرگذار است سیاست تکذیب را دنبال میکنند .رشد اقتصادی ،کاهش تورم و افزایش فروش
نفت ،همه و همه پیدا و پنهان تکذیب میشود .تالش برای ناامیدی مردم از دولت فارغ از محاسبه هزین ه این
ناامیدی مردم .در فرهنگ هم اوضاع بهتر نیست ،همان کنسرتهایی که روزگاری به سادگی در دولت قبل برگزار
میشد در دوره روحانی به یک معضل تبدیل شد و نماد عدم مدیریت فرهنگ در دولت یازدهم لقب گرفت.
آرمان به اظهارات وزیر ارشــاد اســتناد کرد که سه شنبه گذشته در شورای اداری همدان گفته بود « بنا
نبود برجام مشکالت را یکشبه حل کند ،اما دشمنان در مقابل ما سد ایجاد کرده بودند ،بنای دولت حرکت
در مسیر اعتدال است اعتدال به معنی مذاکره برای تأمین منافع ملی و هموارسازی زمینه برای اشتغال مردم،
سخن گفتن با زبان مردم و مواردی از این قبیل است و با سکوالریسم و ولنگاری هیچ ارتباطی ندارد».
وزیر ارشاد ادامه داد « انتظار من از صداوسیما و رسانه این است که نعمت و فرصت امنیت را برای مردم
تشــریح کنند .مقدســات برای همیشــه تاریخ باید برای مردم باقی بماند و هیچکس حق ندارد از مقدسات
استفاده ابزاری کند».
اظهارات وزیر ارشاد در باره نعمت امنیت در ایران به این معنا است که این نعمت حاصل عملکرد دولت یازدهم
است و این در حالی است که ایران اسالمی همواره به مدد حضور و وجود نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی
خود در طول دهههای گذشته امنترین کشور منطقه بوده و این ربطی به آمد و رفت دولتها نداشته و ندارد.
از ســوی دیگر وزیر ارشاد میگوید بنا نبود برجام مشکالت مردم را یکشبه حل کند ،تاکنون کسی این
ادعا و خواســته را مطرح نکرده بود که بایســتی دولت با برجام مشکالت را در عرض یک ساعت یا یک شب
حل کند ولی آیا این انتظار بیهودهای است که دولت نتایج ملموس برجام با گذشت بیش از یک سال از عملی
شــدن آن و انجام تعهدات از ســوی ایران را تشــریح کند؟! آیا برجام با توجه به آمار موجود منجر به کاهش
بیکاری و یا عبور کشور از رکود شده است؟!

تردید روحانی جدی نبود قصد داشت ناز کند!

صادق زیباکالم از حامیان دولت در گفتوگو با روزنامه زنجیرهای آرمان درباره حضور روحانی در انتخابات
و تردیدهای چند ماه گذشته او در این زمینه و حمایت اصالحطلبان از او گفت :آقای روحانی مزاح میکرد و
قصد داشــت «ناز» کند .من نمیخواهم بگویم که هشتساله شدن رئیسجمهور ،مد شده است و حتما باید
۲دورهای باشد .تمام روسایجمهور کشور ۲دورهای بودند .میتوان گفت که رئیسجمهورها برنامههایی دارند
که  ۴سال ،زمان کوتاهی برای تحقق این برنامههاست .بنابراین اقتضا میکند که یک دوره دیگر هم انتخاب
شــوند .اما درخصوص آقای روحانی ،نکته بسیار مهمی وجود دارد .او به هیچوجه رفتارش بهگونهای نبود که
از تردیدش حکایت کند یا اطمینانی به حضور در انتخابات نداشته باشد .بنابراین برای من مشخص بود که او
برای شرکت در انتخابات قاطع و جدی است.
وی درباره چرایی انتخاب روحانی از سوی اصالح طلبان نیز گفت :با توجه به حمایت قاطع آیتا ...هاشمی
از روحانی ،خیلی بعید بود بزرگان اصالحطلبان از شــخص دیگری حمایت کنند .اصالحطلبان به خود اجازه
نمیدادند جلوتر از هاشمی حرکت کنند .آنها روی حرف  ...هاشمی حرف نمیزدند.
اظهارات این حامی دولت درباره اینکه اصالحطلبان روی حرف هاشمی حرف نمیزدند در حالی است که
هنوز هجمههای کمرشــکن مدعیان اصالحات به هاشمی در انتخابات مجلس ششم و تخریبهای روزافزون
نشریات زنجیرهای علیه هاشمی هنوز از یادها نرفته است ،مدعیان اصالحات همواره به شخصیتها و گروهها
به چشم پل نگاه میکنند ،استفاده ابزاری برای رسیدن به قدرت مشخصه این نوع نگاه است که بررسی رابطه
اصالح طلبان با هاشمی این مدعا را اثبات میکند.

تولیدات داخلی گران است مردم رغبتی برای خرید ندارند

روزنامه زنجیرهای قانون در گزارشــی با عنوان « تولید داخلی گوشه رینگ » نوشت :اولويت اول انتخاب
مردم بســياري از كشــورهاي دنيا در هنگام خريد ،محصوالت توليد داخلي است ،در كشورهاي توسعهيافته،
كاالي ملي براي مردم حكم فرزندان آن كشور را دارد.
در ادامه این گزارش آمده است :هم اكنون مردم رغبتي به خريد محصوالت داخلي به دليل كيفيت پايين و
گراني ندارند ،بايد آن دسته از كاالهايي كه در توليد آن مزيت نسبي داريم را توليد كرده و سپس صادر كنيم،
تفكر حمايت از توليد داخلي با وجود راهاندازي كمپين و شبكه بازار ،هنوز در جامعه ايراني نهادينه نشده است.
در این گزارش همچنین آمده اســت :ایجاد اشــتغال ،جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی ،سه ویژگی
حمایت از تولید داخلي است.
گفتنی است دولت تاکنون گزارشی درباره حمایت از تولیدات داخلی و نتیجه ملموس آن بر ایجاد اشتغال
و جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی ارائه نکرده است.

