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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* تیرهای غیبی را که نفتکش های اماراتی و سعودی را در فجیره نشانه رفته 
از طرف هرکه بوده، باید به فال نیک گرفت.

0919---2470
* بار دیگر دســت انتقام خداوند گریبان امارات کودک کش را گرفت. چندین 
انفجار قوی، هفت نفت کش امارات را درهم کوبید. شــیاطین سعودی بدانند 

همین سرنوشت در انتظارشان است.
0918---0291
* بعد از 6 سال تخریب زیرساخت ها و رها کردن بازار به حال خود و به علت 
بی تدبیری در موضوعاتی مثل مســکن، تولید، اشــتغال و نقدینگی و... حاال 
ادعای نداشتن اختیار را پیش کشیدن چیزی جز منحرف کردن افکار عمومی 
از مطالبه گری نیست... چطور شما اختیار داشتید هسته ای کشور حاصل تالش 
شبانه روزی دانشمندان جوان و شهید کشور را بتن ریزی کنید، سانتریفیوژها را 
جمع آوری کنید، بیش از خواسته غربی ها به برجام متعفن نافرجام عمل کنید، به 
منتقدین خود هرآنچه برزبانتان جاری می شود اهانت کنید، مسائل اصلی را رها 
سازید و برحاشیه هایی مثل کنسرت و ... بپردازید خوب هم اختیار داشتید ولی...
0912---4373

* آقای روحانی اظهار داشــته اختیارات رئیس جمهور کم اســت، اگر اختیار 
ایشان کم است چگونه توانسته اقتصاد کشور را تعطیل کند و به هیچ مرجعی 

هم پاسخگو نباشد؟
سوری از تهران
* اختیــارات دولــت آن قدر زیاد بــود که در روابط خارجی، عقــد قرارداد با 
شــرکت های بدنام غربی و دادن امتیاز نقد از جیب مردم به بیگانگان را بدون 

هیچ مانعی انجام داد.
0919---3767

* نتایج خسارت بار مذاکره با 1+5 به واسطه اختیار رئیس جمهور تحقق یافت . 
هرچه رهبری گفتند که به این مذاکرات خوشبین نیستند اما آقای رئیس جمهور 
با بهره گیری از اختیارات پای میز مذاکره نشستند و آن را به وضع کنونی رساندند.
0902---4610

* خطاب به اصالح طلبان بنویســید اگر اختیار دولت کم اســت پس چگونه 
حقوق هــای نجومی دریافت می کنند، کاری هم برای مردم انجام نمی دهند و 
در هنگام قصد قوه قضائیه برای رسیدگی به مفاسد نزدیکانشان، این قوه را به 

جنگ تهدید کرده بودند؟
ملکی
* چگونه است که آقای رئیس جمهور برای انعقاد برجام سراسر خسارت تمام 
خطوط قرمز نظام را زیر پا می گذارند ولی وقتی که به نتیجه نمی رسند ادعای 

نداشتن اختیار می کنند؟
0916---6043
* آقای رئیس جمهور اگر انصاف داشــت نباید ناتوانی خود و دولت را با بیان 
این ادعا که اختیار دولت کم اســت توجیه می کرد. چرا این جماعت هر وقت 
خرابــکاری می کنند آن را به گردن نظام می اندازند؟ آقای رئیس جمهور باید 
بپذیرد که با ناتوانی و بی توجهی به امور کشور، نمی شد معجزه صورت بگیرد.
0912---7345

* رئیس جمهور، رئیس قوه اجراییه است و باید مطابق قانون پاسخگوی کارهای 
حیطه مســئولیت خود باشد نه اینکه ناتوانی و ناکارآمدی خود و دولتش را با 

فرافکنی توجیه کند.
0916---5164
* آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی به عنوان حقوق دان ظاهر شدند پس حتما 
از قانون اساســی کشور، بهتر از هر کسی مطلع بودند کما این که بارها نسبت 
به اجرای قانون اساســی تاکید می کردند ولی ظاهراً برای پرت شــدن حواس 
افکار عمومی از مطالباتشــان ناگهان به یادشان افتاده که نکند اختیاراتشان 

کافی نبوده است!
021-6172
* برخی برای ناکارآمدی و بی تدبیری خویش به دنبال بهانه و سوژه می گردند 
یکی یقه برادران مجاهد افغان را می گیرد و دیگری درخواب و خیال تغییر قانون 

اساسی به سرمی برد و آن یکی نداشتن اختیار را پیش می کشد!
0935---7956

* خبرها بار دیگر پس از مشروطه حکایت از چیده شدن دیگ های انگلیسی در 
سفارت آن دولت خبیث و ترتیب دادن ضیافت افطاری برای  وادادگان داخلی 

دارد  دستگاه های امنیتی چه می کنند؟!
قاجار دولو
* در خبرهــا آمده بود که اندیشــکده های اروپایی از آمریکا خواســته اند به 
برجام برگردد. این به خاطر منافعی اســت که از برجام به آنها می رسد اما اگر  
اندیشکده های ما بخواهند نامه ای بنویسند باید ماجرای معامله اسب زین شده 

با افسار پاره را به رشته تحریر درآورند!
0939---1156

خبر ویژه

فارین پالیسی: ایران
قادر است تنگه هرمز را ببندد

نشــریه آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی نوشت: ایران، سالح های نظامی 
قدرتمند و بازدارنده ای در مقابل آمریکا دارد.

فارین پالیسی می نویسد: تقریباً یک سوم نفت خام جهان معادل 18 میلیون 
بشکه هر روز از این تنگه که پهنایش 21 مایل است عبور می کند. همچنین 30 
درصد کشــتی های حامل گاز طبیعی از این مسیر برای تردد استفاده می کنند. 
پهنای مورد اســتفاده تنگه از این هم کمتر اســت چرا که آب های عمیق مورد 
اســتفاده نفتکش ها تنها دومایل پهنا دارند. ایران با حضور در خطوط ســاحلی 
شمالی و تعدادی از جزایر مستقر در این منطقه، بر عبور و مرور از آن سلطه دارد.
این حضور به نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران امکان می دهد که یکی 
از حساس ترین گذرگاه های اقتصادی جهان را تهدید کنند و خسارت اقتصادی 

سنگینی به رقبا تحمیل کنند.
به همین  دلیل اســت که هرگاه ایران از ســوی آمریکا یا کشورهای منطقه 
تحت فشار قرار می گیرد، تهدید بستن تنگه را مطرح می کند. ماه گذشته در پی 
تصمیم دولت ترامپ برای قطع صدور نفت ایران ســپاه پاسداران اعالم کرد که 
اگر ما نتوانیم از این تنگه برای صدور نفت استفاده کنیم، آن را خواهیم بست.
ایــران راههای مختلفی برای اخالل در عبور و مرور کشــتی های تجاری از 
تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار دارد. نیروی دریایی ایران صدها کشــتی و 
قایق تندرو مسلح به موشک و اژدر و توانایی مین ریزی دارد که عبور نفتکش ها 
از تنگــه هرمــز را ناممکن می کند. ایران اخیراً از دو نــاو و زیردریایی جدید با 
توانمندی پیشــرفته و پرتاب موشــک های کروز بهره بــرداری کرده و تعدادی 
زیردریایــی دیزلی کوچک در اختیار دارد که قادرند در آب های کم عمق اطراف 

تنگه هرمز عملیات انجام دهند.
ســالح موثر دیگر ایرانی ها، موشک های ضد کشتی قابل پرتاب از سکوهای 
ثابت و متحرک می باشد که در خطوط ساحلی و جزایر منطقه مستقر شده اند. 
ایران ذخایر عظیمی از موشک ها دارد که می تواند سیستم های دفاع ضدموشکی 

در منطقه را مختل کند.

ســرانجام اینکه ایران دارای طیف گسترده ای از مین های دریایی قدیمی و 
مدرن اســت. کاشتن این مین ها توســط زیردریایی ها، کار رهگیری آنها توسط 

ارتش آمریکا را دشوار می کند.
طی جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد میالدی، هر دو کشور به محموله های 
نفتــی هم حمله می کردند که به جنگ نفتکش ها شــهرت یافت. در این جنگ 
200 نفتکــش مــورد حمله قرار گرفته و 50 فروند از آنها آســیب دیده یا غرق 
شــدند. در این مدت ارتش آمریکا برای تأمین امنیت صدور نفت، نفتکش ها را 
اســکورت می کرد. با آسیب جدی به یکی از ناوهای آمریکایی، تهدید مین های 
ایران برای همه آشکار شد. چنانکه تجربه بریتانیا در نبرد گالیپولی نشان می دهد، 
مین های دریایی در آب های کم عمق حتی برای ناوهای بزرگ تهدیدآمیز هستند 

و پاکســازی دریا پس از جنگ نیز سال ها به طول خواهد انجامید.
یکی از نقاط ضعف ارتش آمریکا توانایی در پاکسازی مین ها می باشد. آمریکا 
11 مین روب کهنه و فرسوده دارد که چهار فروند آنها در بحرین مستقر هستند. 
این کشتی ها آسیب پذیر هستند و به اسکورت ناوهای جنگی نیاز دارند که موجب 
می شود در حین عملیات کشتی های بیشتری در معرض خطر حمله قرار بگیرند.
آنتونــی کوردزمن، از مرکــز مطالعات بین الملل و راهبردی معتقد اســت 
اســتفاده هماهنگ ایران از زیردریایی ها، موشــک های ضد کشتی و تهاجمات 
انبوه و گســترده با اســتفاده از قایق های تندرو قادر است صدمات سنگینی به 

نیروی دریایی آمریکا و ناوگان تجاری منطقه وارد کند.
نشنال اینترست: ایران

توانمندی نظامی باالیی دارد
یک نشــریه آمریکایی نوشت: ایران قدرت نظامی مرگبار و قدرتمندی دارد 

و می تواند ضربات جدی بر آمریکا وارد کند.
نشــنال اینترست در تحلیلی خاطرنشان کرد: واشنگتن و تهران در مسابقه 
ژئوپولیتیک درازمدتی در خاورمیانه به سر می برند و یک بن بست در این مسابقه 

ایجاد شده است.
آمریکا رقابت مشابهی را نیز با چین سال ها برای نفوذ در مناطق آسیا، هند 
و اقیانوس آرام داشته است. ایران کشوری است که همانند چین احساس می کند 
که تاریخ نباید در دســت غربی ها باشد. تهران درصدد ایجاد یک امپراتوری در 
سرتاسر خاورمیانه نبوده است. اما بر روی گسترش منافع و نفوذ خود در منطقه 
تمرکز کرده اســت؛ همانند هر قدرت رو به رشد دیگری که چنین سیاستی را 

دنبال می کند. 
این نشریه درباره قدرت بازدارنده ایران در خلیج فارس و منطقه نوشت: ایران 
در صورت درگیری می تواند موشک های خود را به سوی نیروهای آمریکایی شلیک 

کنــد. ایران همچنین احتماال با مین گذاری در خلیج فارس ناوهای آمریکایی را 
به ســوی میدان مین هدایت می کند تا منفجر شوند. ایران می تواند از نیروهای 
شــبه نظامی خود برای حمله به پایگاه های هوایی و دریایی آمریکایی اســتفاده 
کند. ایران تالش خواهد کرد تا تنگه هرمز را مســدود کند. در اینجا استفاده از 
زیردریایی ها و مین گذاری را در دستور کار قرار خواهد داد. ایران بدون شک از 

توانایی های باالی نظامی برخوردار است. 
این نشــریه در ادامه نوشته است: عمده توان ایران برای مقابله با آمریکا در 
سه حوزه است: دارا بودن زرادخانه موشک های بالستیک، جنگ دریایی نامتقارن 
)به ویژه با تهدید بستن تنگه هرمز( و ارتباط با گروه های شبه نظامی غیردولتی. 
کاربردی ترین سالح در دکترین نظامی ایران دارا بودن زرادخانه های عظیم 
حاوی موشک های بالستیک است. این موشک ها، موشک های بالستیک از خانواده 
شهاب هستند. با این حال، آمریکایی ها باید از سجیل 1 و سجیل 2 بیشتر بترسند. 
موشک سجیل یک موشک میان برد دو مرحله ای است که ایران در سال 2008 
میالدی آن را آزمایش کرد. برخالف موشــک های شــهاب، سجیل 1 با سوخت 
جامد کار می کند که زمان شلیک آن را کاهش می دهد و باعث افزایش قابلیت 
جابجایی و تحرک موشک می شود. »رابرت گیتس« وزیر دفاع آمریکا در نوامبر 
2009 میالدی در جلســه استماع کنگره گفته بود که موشک سجیل بردی در 

حدود 2000 تا 2500 کیلومتر را دارد و می تواند اســرائیل را هدف قرار دهد.
بزرگ ترین مزیت ســجیل 2 در دقت هدف گیری آن است که موشک های 
بالســتیک سنتی فاقد آن امتیاز هستند.  مهم ترین عامل تهدیدکننده از جانب 
ایران توانایی آن کشور در مسدودکردن مسیر حمل و نقل در تنگه هرمز است. 
ایــران زیردریایی هایی دارد که می توانند مســیر تنگه هرمز را مســدود کنند. 
زیردریایی 150 تنی غدیر در این راســتا مهم ترین زیردریایی اســت که در هر 
درگیری نظامی مرگباری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این زیردریایی ها اندازه 
کوچکی دارند و همین موضوع ردیابی و شناسایی آن را دشوار می سازد. دو لوله 
553 میلی متری برای شلیک اژدرها در این زیردریایی در نظر گرفته شده است.

ایران دستکم 20 فروند از این زیردریایی را در اختیار دارد. این زیردریایی 
یکی از بی سر و صداترین زیردریایی هاست. 

موشک ضدکشتی خلیج فارس یکی دیگر از ابزارهای ارزشمند ایران در حوزه 
قابلیت های آن کشور برای جنگ نامتقارن دریایی است. از این موشک به عنوان 
موشک قاتل نیز یاد می شود. یک موشک با سوخت جامد و ضدکشتی که بردی 
300 کیلومتری را طی می کند و می تواند کالهک 650 کیلوگرمی را حمل کند.

حزب اهلل لبنان دیگر توانمندی ایران است،  حزب اهلل در دهه 80 میالدی با 
کمک نیروهای سپاه در لبنان برای مقابله با اسرائیل ایجاد شد. اکنون حزب اهلل 

هدیه ای برای ایران محسوب می شود و باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه شده 
است. اقدامات حزب اهلل فراتر از لبنان است.

حل مشکالت اقتصادی
معطل جلسات غیرعلنی بدون تصمیم

»حل مشکالت علنی اقتصادی، معطل جلسات غیرعلنی مانده است«.
روزنامه جام جم ضمن گزارشی در این زمینه می نویسد: نحوه توزیع برخی 
کاالهای وارداتی با دالر 4200 تومانی همچون گوشت قرمز در سال گذشته کامال 
ناکارآمــد و بدوی بود که موجب ایجاد صف های طوالنی در جلوی مراکز توزیع 
گوشــت شد. با این حال، ورود دستگاه قضایی نشان داد بسیاری از گوشت های 
وارداتی با دالر 4200 تومانی به جای توزیع میان مردم، احتکار شده یا به قیمت 
آزاد فروخته شــده است. درواقع در سال گذشته برخی با سوءاستفاده از فقدان 
مدیریــت توزیع، رانت چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب زدند و در ســوی 

مقابل، مردم تورم سنگین کاالهای اساسی را تحمل کردند.
بنابراین انتظار می رفت که از ابتدای سال جاری، دولت یکی از راهکارها را 
برای توزیع کاالهای اساســی اتخاذ کند اما با گذشــت یک ماه و نیم، همچنان 

شاهد بالتکلیفی در توزیع و قیمت گذاری کاالهای اساسی هستیم.
در این مدت، دولت نه کوپن را احیا کرده و نه سیستم توزیع کاالهای اساسی 
را سروسامان داده است. حتی شاهد آن هستیم که واردات برخی کاالهای اساسی 
با دالر 4200 تومانی متوقف شــده که گرانی شدیدی را در بازار ایجاد کرده اما 
خبری از توزیع مابه التفاوت دالر 4200 و دالر نیمایی میان مردم هم نبوده ایم. 
نتیجه آن که در همین یک ماه و نیمی که از سال 98 می گذرد، افزایش قیمت 

مواد غذایی و کاالهای اساسی دوچندان شده است.
در شــرایطی که انتظار می رود دولت ســریع تر به مصوبه مجلس عمل کند 
و توزیع کاالهای اساســی را با کوپن یــا کارت اعتباری انجام دهد، در روزهای 
اخیر اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از کارشناسان خواسته درباره 
بازگشت کوپن اعالم نظر کنند.اخیرا مجلس جلسه غیرعلنی در این باره داشت 
و تازه قرار شده جلسه غیرعلنی دیگری هم در این باره با دولتی ها داشته باشد. 
درواقع مجلس به جای آنکه پیگیر اجرای مصوبه خود برای ســاماندهی توزیع 

کاالهای اساسی باشد، سرگرم جلسات غیرعلنی با دولت است.
نتیجه این تعلل ها در تصمیم گیری درباره کاالهای اساسی، افزایش گرانی ها 

است. در واقع، سفره مردم معطل تصمیم گیری مدیران شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید به جای 
برگزاری جلسه، باید قانون اجرا شود. جعفر قادری استاد دانشگاه نیز این قبیل 

جلسات را بی فایده می خواند.

گفت و شنود

بع بع !
گفت: یکی از نمایندگان مدعی اصالحات از تیتر کیهان بد جوری عصبانی 

شده که چرا از انفجار نفتکش ها در فجیره ابراز خوشحالی کرده است؟!
گفتم: خب، هر اقدامی که به آمریکا و اسرائیل و آل سعود ضربه 

بزند باعث خوشحالی است.
گفت: باید به این نماینده گفت، مگر کیهان به شما اعتراض می کند که 
چرا به خاطر عصبانیت آمریکا و آل ســعود از انفجارهای فجیره،  اشکتان َدم 

مشکتان آمده و به  گریه افتاده اید؟! 
گفتم: می گوید چرا هفته نامه صدا را توقیف کرده اند، ولی به خاطر 
خوشــحالی کیهان از انفجارهای فجیره، با ایــن روزنامه برخورد 

نمی کنند؟! 
گفــت: هفته نامه صــدا در اوج درگیری ایران و آمریــکا، برای آمریکا 
کاسه لیســی کرده و باید با آن برخورد شــود اما، کیهان از ایران دفاع کرده 
اســت. نظام که نباید با روزنامه حامی خودش برخورد کند. مگر رژیم های 
اسرائیل و آل سعود برخی روزنامه های زنجیره ای را سرمایه های خود نمی دانند 

و از آنها حمایت نمی کنند؟!
گفتم: این نماینده مدعی اصالحات می خواسته رد گم کنه ولی 
خیط کاشته! یارو رفته بود دزدی، صاحبخانه بیدار شد، گفت کیه؟ 
طرف گفت؛ چیزی نیست، گربه است بعد صدای گوسفند در آورد و 

گفت بععععع بعععععع !

محمد ایمانی
1- جمهوری اســالمی در جبهه خارجی، بــه جایگاهی از اقتدار و 
گسترش عمق راهبردی رسیده است که نگران جبهه خارجی نباشیم. 
ضرب شست های غافلگیر کننده ای که فرزندان مقاومت در فلسطین و 
یمن نشان دادند، بی نیاز از تحلیل و تفسیر است. شلیک 690 موشک از 
غزه )محاصره شده ترین و محروم ترین حلقه مقاومت( به شهرهای رژیم 
صهیونیستی و همچنین حمالت موشکی و پهپادی و ]...[ به تاسیسات 
نفتی و نظامی آل سعود در عمق 700 تا هزارکیلومتری، به هم خوردن توازن 
نظامی را بازگو می کند. اگر حماس و جهاد اسالمی و انصاراهلل توانمندی 
شان به گونه ای است که وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان را در 
همین چند ماه اخیر ساقط کردند، ببینید توانمندی حزب اهلل و زرادخانه 
یکصد هزار فروندی موشــک های آن در چه سطحی است و دست برتر 
جمهوری اسالمی ایران در کدام ارتفاع قرار دارد. ما نگران جبهه خارجی 

نیستیم اما باید نسبت به نفوذ جریانی و شبکه ای دشمن حساس بود.
2- سایت گروهک ورشکســته ملی- مذهبی )بارگذاری شده از 
پاریس(، 25 مرداد 95  نوشت »سؤاالت زیادی مطرح می شود که چرا باید 
گروه هایی مانند نهضت آزادی، خود را خرج برخی محافظه کاران کنند 
که هیچ سنخیتی با آنها ندارند؟ این سؤال از سر فقدان استراتژی طرح 
می شود. پرسش کنندگان نمی دانند پاسخ مطلوبشان یا به تقابل می انجامد 
و یا به انفعال، در حالی که نه توان تقابل دارند و نه راهی برای خروج از 
انفعال. نباید نقش محافظه کاران میانه رو داخل حکومت و اعتدال گرایان 
را نادیده گرفت. پروژه آنها نُرمالیزاسیون است. این نیروها را باید از داخل 
حاکمیت جذب کرد نه از میان اصالح طلبان؛ اتفاقاً این نیروها از ســوی 

اصالح طلبان در پروژه اصلی مدیریت می شوند.«
3- هفتــم آذر 94 در حالی که 3 ماه تا انتخابات مجلس دهم مانده 
بود، دبیرکل یک حزب اشرافی به روزنامه شرق گفت: »باید از طرف مقابل 
سربازگیری کرد. در سیاست خارجی و برجام، برخی از دوستان که در 
انتخابات رقیب بودند، االن به نوعی حامی هستند«. مدتی بعد نشریه صدا 
به قلم »عباس-ع« نوشت: »مهم ترین هدف اصالح طلبان، تعمیق شکاف 
در حاکمیت است. مهم ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران 
فرآیند ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان تندرو 
با سایر اصولگرایان است. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار 
مهم است. اصالح طلبان باید نقش ُگوِه را بازی و شکاف را به مرز جدایی 
کامل برسانند. دولت حتی بهتر از اصالح طلبان می تواند بخشی از این 
اهداف را محقق کند«. شبیه همین پروژه با ابعاد و شگردهای مختلف، برای 
جدا کردن و عقب انداختن دولت از حرکت شتابان نظام در جریان است.
4- آیا شک برانگیز نیست نویسنده کتاب پدرخوانده علیه مرحوم 
هاشمی )که سایه او را در نشریات زنجیره ای دوره اصالحات با تیر می زد(، 
عضو مرکزیت حزب برآمده از دولت ســازندگی می شود و از دل همین 
حزب، زمزمه تغییر قانون اساسی و جمهوری سوم را مطرح می کند؟ چرا 
درست زمانی که نشریه فرانسوی شارلی ابدو به خاطر اهانت به ساحت 
پیامبر اعظم)ص( مورد اعتراض مسلمانان جهان بود، روزنامه مردم امروز 
با سردبیری همین فرد، تیتر »من هم شارلی هستم«! را برگزید؟ همین 
حاال چرا روزنامه حزبی تحت مدیریت وی اقدام به جنگ هراسی می کند؟ 
فردی با این سوابق، چگونه حکم مشاور رسانه ای نهاد ریاست جمهوری 
و دبیر شورای بررســی های ویژه می گیرد؟ حضور وی در مراسم افطار 
رئیس جمهور با فعاالن سیاسی برای چه بود؟ امثال او چه مشورت هایی 

می توانند بدهند؟!
5- سایت »خ« وابسته به دو مدیر ارشد رسانه ای و مطبوعاتی دولت، 
19 بهمن 92 چند روز پس از ماجرای موهن توزیع سبد کاال تحلیلی را 
منتشر کرد، که مدیرانش، با گذشــت پنج سال، هنوز هیچ توضیحی 
درباره علت انتشار آن نداده اند؛ »جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ 
در حاشــیه چگونگی توزیع کاالهای اساسی... توزیع سبد کاال به مردم 
با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای 
روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق -ازدحام، 
دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا- را پیش بینی می کرد و 
اصال آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود الزم داشت]! [ به عبارت 
دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره های سیاسی 
خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر شرمن که گفت: »شما در 
اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین مردم فقیرش 
توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم ها، تاثیر مستقیم 
بر مردم داشته است«... این دقیقا همان نتیجه ای بوده که روحانی از توزیع 
سبد کاال داشته، اینکه تحریم ها تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه 
اوضاع اقتصادی مردم نه تنها رو به راه نیســت بلکه حاضرند برای چند 
عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند... درست است که روش 
توزیع سبد کاال چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه 
اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به 

تحقیر چند روزه ای که بازیگران آن شدند، می ارزید«! 
6- اسفند 97، »امیر آریا- ز« از سوی شهرداری تهران به سرپرستی 
شرکت برج میالد منصوب شد. او از دوستان نزدیک کاوه مدنی )معاون 
محیط زیست و جاسوس فراری(، بازداشتی فتنه 88 و از امضاء کنندگان 
نامه 55 نفره به دولت اوباما درباره درخواســت تحریم ایران بود. این 
انتصاب، اتفاقا با اظهارات رئیس شورای شهر همزمان شد. محسن هاشمی 
به ویژه نامه اعتماد گفته بود »در مورد حناچی، بعضی مخالف انتخاب وی 
بودند. البته در هر دو مورد نجفی و حناچی با دخالت مستقیم رئیس جمهور 
مسئله حل شد. وقتی وزیر کشور به دلیل مخالفت های امنیتی نتوانست 
حکم حناچی و نجفی را امضا کند و بــا وزیر اطالعات به اختالف نظر 
برخوردند، روحانی ورود پیدا کرد و مسئله خاتمه یافت. ]خبرنگار اعتماد: 
هاشمی لبخندی می زند و به شوخی می گوید: این هم طبیعی است، باالخره 
رئیس جمهور برای همین کارهاست دیگر![«. چرا پاسخ استعالم وزارت 

اطالعات زیر پا گذاشته شد؟ چه کسانی این مشورت را دادند؟
7- وزارت اطالعات اواخر ســال گذشــته، با تحرکات ضدامنیتی 
شبکه وابســته به کمونیســت ها و چپ های آمریکایی در هفت تپه 
خوزســتان برخورد کرد. اما چند عضو فراکســیون امید، جانب متهم 
امنیتی )اسماعیل- ب( را که ارتباطش با گروهک حزب کمونیست در 
اروپا اثبات شده بود، گرفتند. به عنوان نمونه مشابه، چگونه است فالن 
معاون دانشگاه مرتبط با سران فتنه، به جای صیانت از احکام اسالمی، 
جانب حرمت شکنان و معارضان حجاب را می گیرد؟ چه اتفاقی افتاده که 
چپ های آمریکایی، تصویر خبرنگار بازداشتی روزنامه سوپر کاپیتالیست 
شرق را به دست می گیرند؛ فردی که حین تحریک به آشوب در روز کارگر 

بازداشت شد؟ زنجیره این اتفاقات، تصادفی است؟!
8- پس از مراســم افطار رئیس جمهور با جمعی از فعاالن سیاسی، 
یک عضو حزب منحله مشارکت، خالصه سخنان روحانی را منتشر کرد: 
»مشــکالت کنونی کشور با زمان جنگ تحمیلی قابل مقایسه نیست... 
توجه داشــته باشیم که راه حل مشکالت چیست و دولت چقدر اختیار 
دارد؟ دولت در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد؟«. این چندمین بار 
بود که برخی دولتمردان ادعا کردند فشار و تحریم های فعلی در چهل سال 
گذشته بی سابقه است! کدام مشاوران، این خط را دادند و کدام پیام با این 
سخنان به دشمن منتقل شد؟ قوت یا ضعف؟ بی آنکه بخواهیم فشار های 
تحریمی را انکار کنیم، باید گفت کشور بارها فشارهایی به مراتب دشوار تر 
را با موفقیت از سر گذرانده است. ما در دهه اول انقالب، درگیر تروریسم 
و تجزیه طلبی و غائله های زنجیره ای در مناطق مختلف بودیم. همزمان، 
آمریکا چند بار از طریق طبس و پایگاه هوایی شهید نوژه در صدد کودتای 
نظامی برآمد و مدتی بعد درگیر جنگ نابرابر با صدام و متحدانش شدیم. 
ما تحریم مطلق نظامی و اقتصادی بودیم و فروش نفت ما به حداقلی ترین 

وضعیت ممکن رسیده بود.
9- مشورت بزرگ نمایی تحریم ها، هل دادن به داخل نقشه دشمن است. 
ریچارد نفیو معمار اصلی تحریم های فلج کننده، در کتاب »هنر تحریم ها«، 
شکستن »استقامت« کشــور هدف را مهم ترین هدف تحریم می خواند و 
می افزاید »بهترین تعریف اســتقامت، قاطعیت روحی و روانی برای انکار 
پیروزی کشــور تحریم کننده و ادامه دادن مســیر خود است«. او درباره 
اینکه »درد تحریم ها و استقامت طرف مقابل را چگونه می توان سنجید؟«، 
می نویسد: رصد استقامت کشورها، نمایانگر اولویت ها و نقاط ضعف برنامه 
مقاومتی دولت ها در مقابل تحریم اســت. آمریکا برای دستیابی به چنین 
تصویری، از اولویت های بودجه ای، نگرش های مردمی، اســناد راهبردی و 
»سخنرانی سران کشور هدف« بهره می برد. نفیو تاکید می کند »وقتی یک 
کشور اعتراف می کند که مشکل تحریم دارد، تقریباً نیمی از کار انجام شده. 
اساساً این نوع اعتراف، دشواری های خاصی برای هر دولت دارد چراکه به 
دشمنانش نشان می دهد آسیب پذیری هایی که آنها دنبالش بودند، کاماًل 
بقیه در صفحه 11 نمود پیدا کرده  است.«.  

شلیک از پشت؛ بدون گلوله

یادداشت روز
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ اْجَعْل ِل ِفيِه نَِصيبا ِمْن َرْحَمِتَك الَْواِســَعِة َو اْهِدِن ِفيِه 

اِطَعِة َو ُخْذ ِبَناِصَيِتي إَِل َمرَْضاتَِك الَْجاِمَعِة ِبََحبَِّتَك  لَِبَاِهيِنَك السَّ

يَا أََمَل الُْمْشَتاِقنَي
»خدایا! در ایــن روز بهره ای از رحمت بیکرانت به من ببخش 
و بــه نشــانه های درخشــانت راهنمایی ام کن و به خشــنودی 
 همه جانبــه ات رهنمونــم بــاش. به حــق دوســتی و محبتت 

ای آرزوی مشتاقان!«

انرژی  سخنگوی ســازمان 
اروپا  اتحادیه  اگــر  گفت  اتمی 
به  را  ایران  موضوع هســته ای 
شــورای امنیت ببرد، برجام از 
واکنشی  و هر  بین خواهد رفت 
از سوی تهران محتمل است؛ از 

جمله خروج از این توافق.
»بهروز کمالوندی« ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو 
با شبکه پرس  تی وی گفت: اگر اتحادیه 
اروپا، موضوع هســته ای ایران را به 
شــورای امنیت ببــرد، در واقع این 
معاهده از بیــن خواهد رفت و فکر 
نمی کنــم که دیگر ایــن معاهده پا 

برجا بماند.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
درخصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی 
بر رد مهلــت 60 روزه ایران عنوان 
کــرد: ایران حداقل یک ســال صبر 
کرد تا ببیند که کشــورهای اروپایی 
چه واکنشی را در قبال خروج آمریکا 
از برجام در دستور کار قرار می دهند. 
آنهــا در این مدت، وعده های زیادی 
دادند امــا در عمــل و درخصوص 
 SPV مواردی همچون سازوکار مالی
و یا اینســتکس عزم جدی از طرف 
اروپایی ها مشــاهده نشد. آنچه که 
ما به دنبال آن هســتیم، چیزی جز 
برداشــته شــدن تحریم ها نیست و 
متاسفانه در طی این مدت، اقدامی 
جدی از سوی غربی ها در این زمینه 

صورت نپذیرفت. 
کمالوندی ادامه داد: از این رو، 
فکر می کنیم کــه اکنون زمان آن 
رسیده تا اروپایی ها اقدامی انجام داده 
تا نشان دهند که خواهان تغییر این 
وضعیت هستند و این پنجره ای است 
کــه در برابر اروپایی ها قرار گرفته و 
نبایــد آن را یک ضرب االجل تعبیر 
کرد. ما به طور داوطلبانه به تعهدات 
خود در برجام پایبند بودیم، اما آنها 
به تعهدات خــود عمل نکردند. در 
واقع، ما برای مــدت زمان 60 روز 
اقداماتی را که کشــورهایی اروپایی 
در این زمینه انجــام خواهند داد، 
مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و در 
آن زمان تصمیم خواهیم گرفت که 
آیا به پایبنــدی داوطلبانه خود به 
برخی از تعهدات ادامه دهیم یا خیر.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
اقدامات اروپایی ها برای حفظ برجام از 
 SPV قبیل راه اندازی اینستکس و یا
را ناکافی و فاقد کارایی خواند و افزود: 
ما باید بین توانایی و تمایل اروپایی ها، 
تمایز قائل شویم. فکر می کنم که آنها 
تمایل دارند تا کارهایی را انجام دهند، 
اما قادر به انجام آن نیســتند. از این 

جهت، زمان بیشــتری به آنها دادیم 
تا مشــخص شــود که آیا می توانند 
راهی را برای حل این مســئله پیدا 

کنند یا خیر.
معــاون صالحــی اضافــه کرد: 
در واقع، بیش از یک ســال اســت 
که منتظریــم اقدامی جــدی را از 
سوی اروپایی ها به منظور باز کردن 
راه هایی پیش روی تجارت ایران در 
نفت،  فروش  همچــون  زمینه هایی 
خرید و فــروش کاال و روابط بانکی 
ببینیم. ســازوکارهای اینستکس و 
SPV نشــان دادند که اروپایی ها با 
توجه به توان شان کارهایی را انجام 
دادند و به همیــن دلیل نیز ما این 
مکانیسم ها را پذیرفتیم تا ببینیم که 
آیا می توانند راهــی را برای تجارت 
عادی بین ایران و دیگر کشورها باز 
کند یا خیر. امــا حداقل تا به امروز 
این دو سازوکار عملی نشدند و دیگر 

نمی توانیم منتظر بمانیم.
وی تصریــح کرد: اگر اروپایی ها 
می خواهند کاری انجام دهند، بهتر 
اســت قبل از دیر شــدن، دست به 

کار شوند. 
اگر  گفــت:  کمالوندی  بهــروز 
اتحادیه اروپا، این مسئله را به شورای 
امنیــت ببرد، در واقع این معاهده از 
بیــن خواهد رفت و فکــر نمی کنم 
که دیگــر این معاهده پا برجا بماند. 
جمهوری اسالمی ایران، قطعا اقدامات 
جدی و محکمی را برای احقاق حق 
ملــت خود انجام خواهــد داد و هر 
واکنشی محتمل است. این واکنش 
ممکن اســت خــروج از برجام و یا 
هر چیز دیگری باشد، بنابراین، این 
باید بین ســران کشورهای  مسئله 

عضو حل شود. 
به گزارش فارس، کمالوندی در 
پاســخ به این ســؤال که چه زمانی 
طول خواهد کشــید کــه ایران به 
میزان غنی سازی خود در زمان قبل 
از برجام برسد؟ گفت: دکتر صالحی 
چند روز پیش اعالم کرد که بیشتر 
از چهار روز طول نخواهد کشــید تا 
اورانیوم  غنی ســازی  میزان  بتوانیم 
خود را از 3/67 درصد تعیین شــده 
در برجــام به 20 درصد یا هر میزان 
که مد نظر داریم، برســانیم. اگر بعد 
از ایــن 60 روز، اروپایی ها گام هایی 
را برای برداشــته شــدن تحریم ها 
برندارند، ما میزان غنی ســازی را به 
باالتر از 3/67 درصد خواهیم رساند 
و درباره آینده رآکتور آب ســنگین 
خنداب نیز تصمیم خواهیم گرفت و 
ممکن است مدرن سازی را در دستور 

کار قرار دهیم.

کمالوندی:

 به شورای امنیت برویم 
ممکن است از برجام خارج شویم

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز 
در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام با 
تأکید بر ضرورت تقوای مسئوالن بویژه 
در »رســیدگی به امور مــردم، رعایت 
بیت المال و اجتناب از  اشرافیت« به بیان 
وظایف اساسی مسئوالن سه قوه برای 
حل مشــکالت اقتصادی و رونق تولید 
پرداختند و با  اشاره به اقدامات خبیثانه 
آمریکا برای »تغییر محاسبات و تسلیم 
شدن مسئوالن« و نیز »فاصله گرفتن 
مردم از نظــام« افزودند: گزینه قطعی 
ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت 
در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با 
دولت کنونی آمریکا سّم مضاعف است، 
البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، 
برخــورد اراده هاســت و در این زمینه، 
اراده ملت ایران و نظام اسالمی قوی تر 
از دشــمن است و به فضل الهی این بار 

هم پیروز خواهیم شد.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای 
سخنانشــان ماه رمضان را »ماه تقوا« 

و زمینه و بســتری بــرای رواج پروا از 
خداوند متعال خواندند و گفتند: قرآن 
وعده داده است که تقوا موجب بصیرت، 
رستگاری، جلب رحمت و هدایت و ایجاد 
قدرت تشــخیص حق از باطل خواهد 
شد و با وجود تقوا، هیچ بن بستی وجود 

نخواهد داشت.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای جنبه 
دیگر تقوا از منظر قرآن کریم را »تقوای 
از غیر خدا« برشمردند و افزودند: معنای 
تقوای از غیر خدا این اســت که از هیچ 
قدرتی غیر از خدا نترســیم و زندگی و 
آینده خود را وابســته و به دســت آنها 

ندانیم.
ایشان با یادآوری کالمی حکمت آمیز 
از امــام راحل مبنی بر لــزوم پرهیز از 
شــهوات معنوی در ماه رمضان بویژه 
قدرت طلبی، خطاب به مسئوالن تأکید 
کردند: گفتار، رفتــار و تصمیم های ما 
مسئوالن در سرنوشت مردم مؤثر است، 
بنابراین مسئوالن بیش از همه به تقوا 
نیــاز دارند، چرا که بــا بی تقوایی آنها، 
حقــوق مردم به طــرز جبران ناپذیری 

پایمال خواهد شد.
رهبر انقــالب اســالمی، »تقوا و 
امانتداری« را جزو مهمترین شاخص ها 
در سپردن امور و مسئولیت ها دانستند 
و با تأکید بر لزوم مراقبت مسئوالن در 
رعایت بیت المال، خویشتنداری در برابر 
طغیان نفس و پرهیز جدی از مال اندوزی 
و میل به  اشرافیت، گفتند: سلوک پیغمبر 
اکــرم)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( کاماًل 
بر خــالف دنیاطلبانی بود که به دنبال 
کســب قدرت برای رسیدن به شهوات 
نفســانی و مال و ثروت هســتند و در 
جمهوری اسالمی نیز مسئوالن موظفند 
با تمسک به سیره آن بزرگواران، 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  اشاره به سخنان 
رئیس جمهور مبنی بــر لزوم جدی تر 
شــدن مدیریت ها و برنامــه ریزی ها، 

رئیس جمهور،  آقای  گفتند: ســخنان 
ســخنان درستی اســت که باید انجام 
شود و انجام دادن آن هم به دست خود 
مسئوالن و دولت است و راه هم در این 

زمینه باز است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
مهمترین مسئله کشــور را در شرایط 
کنونی »مســئله اقتصاد و مشــکالت 
معیشتی و فشار بر مردم به ویژه طبقات 
ضعیف و متوسط« دانستند و افزودند: 
مشــکالت اقتصادی و نداشتن برنامه 
اقتصادی عالوه بــر اینکه به اعتبار هر 
کشــوری لطمه وارد می کند، به دلیل 
آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فشار 
قرار می گیرند، زمینه ساز طمع دشمن 

نیز می شود.
ایشان با تأکید بر اینکه حل مسائل 
و مشکالت اقتصادی باید به طور جدی 
در دســتور کار مســئوالن قرار گیرد، 
خاطرنشــان کردند: در زمینه مسائل 
اقتصادی موانع وجــود دارد ولی هیچ 

بن بستی وجود ندارد.

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 مسئوالن مستحکم است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
بــا تأکید بــر اینکه اقتصاد کشــور از 
زیرســاخت ها و ظرفیت هــای خوبی 
برخوردار اســت، گفتند: اقتصاد کشور 
از چند بیمــاری مزمن رنج می برد که 
اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این 
بیماری ها را برطرف کرد، اقتصاد ایران 

حرکت جهشی خواهد کرد.
ایشــان »وابســتگی بــه نفــت 
»مداخــالت  فروشــی«،  خــام  و 
غیــر الزم دســتگاه های حکومتــی 
در مســائل اقتصادی و عــدم اجرای 
مناســب سیاســت های اصل 44« و 
 »تخریب فضای کســب و کار و قوانین 
دست و پا گیر« را از جمله بیماری های 
مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند: 
اصالح ســاختاری بودجه که قرار بود 
مجلس و دولت، در چهار ماهه اول امسال 
آن را انجام دهند و همچنین اصالح نظام 
بانکی از دیگر کارهای مهم و اساســی 

است که باید انجام شوند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
تحقق این امور زیربنایی و ســاختاری 
نیازمند مدیریت شــجاعانه، امیدوارانه، 
جهادی، همــراه با  اشــراف میدانی بر 
مشــکالت، عدم انفعال در برابر دشمن 
و شــرطی نکــردن اقتصاد به مســائل 
خارج از اختیار خودمان اســت. حضرت 
آیت اهلل العظمــی خامنــه ای افزودنــد: 
متأسفانه در سال های اخیر به طور مکرر، 
اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران گره 
زده شد و بسیاری از کارها به تصمیم های 
آمریکا یا اروپا موکول شــد و در نتیجه 
سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای 

خود را موکول به این امور کرد.
ایشان یکی از راه های حل مشکالت 

اقتصادی را اســتفاده از ظرفیت وسیع 
مردمی کشــور دانســتند و با تأکید بر 
اینکه برخورد دولــت با عوامل مخرب 
در بخش های گوناگون اقتصادی بسیار 
ضروری اســت، افزودند: باید با قاچاق، 
داللی ها، خریدهــای خیانتکارانه  ارزاق 
عمومــی و احتــکار، بدون هــراس از 
جنجال ها، برخورد قاطع شــود و همه 
باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در بیان چند کار و وظیفه اساســی که 
باید به عنــوان تفکری عام مورد توجه 
و عمل ســه قــوه قرار گیــرد، »رونق 
تولید« را کلید حل بسیاری از مشکالت 
خواندند و افزودند: در سایه عزم جهادی 
و به کارگیری جوانان متخصص، موانع 
رونق تولید قابل رفع اســت که اگر این 
هدف محقق شود، مسائلی نظیر  اشتغال، 
کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب 

خوبی خواهد گرفت.
ایشان »اعتماد به جوانان« را راه حل 
اصلی برشــمردند و خاطرنشان کردند: 

هر جا به نســل جوان اعتماد کردیم و 
حداقِل امکانات را در اختیارش گذاشتیم، 

پیش رفتیم.
رهبر انقالب تولیدات تحسین برانگیز 
نظامی از جمله موشــک های نقطه زن 
بالستیک و کروز با برد 2 هزار کیلومتر 
را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن، با انگیزه 
و خستگی ناپذیر خواندند و افزودند: در 
بحث غنی ســازی 20 درصدی اورانیوم 
و تأمین نیازهای پزشکی هسته ای نیز 
وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در 
میان ناباوری بسیاری، کار به این مهمی 
را به ســرانجام رســاندند، ضمن اینکه 
مشکل ترین بخش غنی سازی، رسیدن به 
20 درصد است و مراحل بعدی، آسانتر 

از این مرحله است.
ایشان پرسیدند: آیا اینگونه جوانان 
نمی توانند مشکالت صنایع را حل کنند 
و با یافتن حلقه های مفقوده بخش های 

مختلف، کارها را به سامان برسانند؟
رهبــر انقالب با ابــراز تلخ کامی 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 اســت. حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای دومین کار و وظیفه اساســی 
دولت و دیگر قوا را »تالش برنامه ریزی 
شده و بی وقفه برای خودکفایی بویژه در 
زمینه کشاورزی« برشمردند و افزودند: 
متأســفانه در مقطعی با این حرف که 
خرید محصوالت از بیرون ارزان تر تمام 
می شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی 
ندارد، روند خودکفایی دچار ضربه شد.

ایشــان افزودند: البته ممکن است 
خرید برخی محصوالت از جمله گندم 
از خارج به صرفه باشــد، اما اگر جلوی 
واردات این محصــول مهم را گرفتند 
چه کار خواهیم کــرد؟ بنابراین باید با 
تالش بیشتر به راه عاقالنه خودکفایی 

ادامه دهیم.
رهبر انقالب خودکفایی در زمینه 
بنزیــن را مهم برشــمردند و افزودند: 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که به همت 
ســپاه احداث و راه اندازی شــد، حدود 
یک سوم مصرف مسرفانه کنونی بنزین 

را تأمین می کند که بسیار مهم است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در جمع بندی این محور تأکید کردند: 
اقتدار و آبروی کشور در »خودکفایی« 
اســت و باید نیازهای مهم کشــور را 

خودمان تولید و تأمین کنیم.
»سهولت کســب و کار« سومین 
مسئله ای بود که رهبر انقالب به عنوان 
دســتور کار عمومی قوا مطرح کردند و 
افزودند: »مقررات و قوانیِن بسیار و گاه 
متناقض« عماًل مانع رونق فضای کسب 
و کار شــده است که باید خیلی جدی 
این مشکل دست و پا گیر را برطرف کرد.
رهبر انقالب بخش کشــاورزی را 
دارای اولویت خواندنــد 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 برطرف کردن مشکل فروش 
محصوالت کشاورزی روستاییان، به آن 
توجه کامل کرد چرا که در پیشرفت و 

قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقالب نیروی انسانی کارآمد، 
جوان، پرانگیزه و خستگی ناپذیر را ثروتی 
عظیم و بی نظیر دانســتند و افزودند: 
هزاران گروه تحقیقاتی در داخل و خارج 
از دانشگاه ها وجود دارند که می توانند با 
ایده ها و فکرهای خوب و راهگشا، چرخه 
کارها در بخش صنایع و معادن و دیگر 
بخش ها را روان ســازی و مسائل زمین 

مانده را راه اندازی کنند.
ایشان فرصت جبران خسارات سیل 
را فرصت خوبی برای رونق بخش های 
مختلف تولید خواندند و تأکید کردند: 
باید اعتبارات جبرانی مناطق سیل زده 
را به گونه ای برنامه ریزی و هدایت کرد 

که به رونق کارخانه ها بینجامد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
مسکن ســازی را از جمله رشــته های 
کارآفرین خواندنــد و گفتند: از جمله 
غفلت های چند سال اخیر، بی توجهی به 

موضوع مسکن سازی بوده است.
ایشــان افزودند: بایــد از فرصت 
ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان 
ســیل زده اســتفاده کــرد و با کمک 
دستگاه های مختلف و بخش خصوصی 
حرکت عظیم  اشتغال زا و تولید آفرین در 

بخش مسکن را بوجود آورد.
رهبــر انقالب اســالمی در بخش 
دیگری از سخنانشان به موضوع تالش ها 
و اقدامات ضدایرانی آمریکا پرداختند و 
خاطرنشان کردند: در مواجهه با دشمن 
دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقب نشینی 
ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت 
و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری 
اسالمی نشان می دهد هر جا در مقابل 
دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.

ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی 
را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی 
دانســتند و افزودند: مقاومت در عرصه 
اقتصادی به معنای مســتحکم کردن 
ساخت اقتصادی کشور است که الزمه 
آن هم برخورد جدی با مسائل و پیگیری 

امور است.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر 
اینکه برای اصالح امور نباید چشــم به 
خارج دوخت، خاطرنشان کردند: چشم 
دوختن به بیگانه موجب ضربه به کشور 
می شــود که نمونــه آن را در برخورد 

اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
افزودند: ما با اروپایی ها، مشکل و دعوایی 
نداشتیم اما آنها به هیچ یک از تعهدات 
خود عمل نکردند و نمی کنند و در عین 
حال مدام ادعا می کنند که ما به برجام 

پایبند هستیم.
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