
اخبار كشور

گوگل، صفحه شبکه پرس تی وی را 
در یوتیوب مسدود کرد

گوگل برای هفتمین بار و بدون هیچ هشدار قبلی، دسترسی پرس تی وی 
به  حساب کاربری این شبکه را در یوتیوب مسدود کرد. 

به گزارش خبرنگار کیهان، شرکت آمریکایی گوگل بار دیگر حساب شبکه 
پرس تی وی در یوتیوب را مسدود و علت این تصمیم را نقض دستورالعمل های 
این پلتفرم توسط این شبکه انگلیسی عنوان کرد. در پیامی که از سوی گوگل 
دراین رابطه منتشر شده آمده است: ما محتوای شما را بررسی کردیم و متوجه 
نقض شــدید یا مکرر دستورالعمل های پلتفرم خود شــدیم. به همین دلیل 
کانال شــما را از یوتیوب حذف کردیم. طبق گفته یوتیوب، دستوالعمل های 
این پلتفرم به منظور محافظت از این پلتفرم  اشــتراک ویدیو تعیین و در آن 
به موارد مجاز و غیرمجاز برای انتشــار  اشــاره شده است. این دستورالعمل ها 
شامل هرگونه محتوایی از قبیل ویدیوها، نظرات، لینک ها و تصاویر بندانگشتی 
می شــوند. آخرین باری که گوگل اقدام به مسدود سازی اکانت رسمی  یوتیوب 
شبکه پرس تی وی کرد به سپتامبر سال گذشته میالدی برمی گردد که آن بار 
نیز حذف این اکانت بدون هشــدار قبلی اما به بهانه »نقض قوانین صادرات« 
صورت گرفت. طی ســال های اخیر، شرکت های فناوری آمریکایی بارها دست 
به چنین اقدامی علیه رسانه های ایرانی زده اند.دراین میان شبکه پرس تی وی 
بیش از دیگر شبکه ها وبا توجه به بینندگان و خوانندگان زیاد خود مورد هدف 
قرار گرفته اســت. اقدام اخیر گوگل در حالی صورت گرفت که چند روز قبل 
نیز شبکه اجتماعی فیس بوک صفحه پرس تی وی را که نزدیک به چهار میلیون 
دنبال کننده داشت از دسترس خارج کرد که البته که بعد از چند روز و با توجه 
به واکنش های گســترده ای که این اقــدام متعصبانه و ناعادالنه فیس بوک در 
سطح جهان به دنبال داشت این صفحه در دسترس مخاطبان و دنبال کنندگان 

این شبکه انگلیسی زبان قرار گرفت.
سلبریتی های بی سواد و دوتابعیتی 

نگران منافع ملی  شدند!
برخی ســلبریتی های بی ســواد و دوتابعیتی به بهانه امضای سند جامع 

راهبردی همکاری های ایران و چین، نگران منافع و امنیت ملی  شدند!
اما مضحک بودن نگرانی ســلبریتی ها از سند یاد شده تنها به دوتابعیتی 
بودن برخی از آنها برنمی گردد. نکته بامزه تر و البته مضحک تر این است که این 
حضرات پرحاشیه، بدون اینکه یک خط یا یک بند از سند راهبردی را خوانده 
باشند در حال  گریبان چاک کردن و هیاهو هستند و دقیقاً چیزی را می گویند 
که رسانه های معاند و وهابی و بهایی و صهیونیستی نشخوار و حقنه می کنند.
یکی از این سلبریتی ها »ر.ک« است که بازیگر فیلم های مدیر تولید شرکت 
فیلمسازی  اشرف پهلوی شناخته می شود. فرد دیگر گلشیفته فراهانی است که 
با تظاهرات جنسی، هیچ نسبتی با ایرانی بودن و فرهنگ ایرانی ندارد. فرد دیگر 
زنی موســوم به »پ.ص« است که به دلیل منزوی شدن در عرصه بازیگری، از 
هر موضوعی برای مطرح کردن خود استفاده می کند ولو به قیمت تمسخرش 
توسط مردم! جالب است که هیچ از سلبریتی های هدف نظر، به دلیل تحریم ها 
و جنایت های آمریکا و اســرائیل علیه ملت ایران نگران نشده اند و تنها در برابر 

سند و رویدادی به تکاپو افتاده اند که دقیقاً خالف منافع آمریکا و غرب است.
تسویه حساب با رسانه ملی 

به بهانه مرگ یک مجری سابق!
درگذشت یک مجری سابق سیما، مجالی شد برای تسویه حساب برخی 

معاندین با رسانه ملی!
وقتی خبر درگذشــت آزاده نامداری منتشر شد، برخی از افراد داخلی و 
خارجی و از جمله برخی بازیگران، رســانه ملی را مقصر مرگ مجری یادشده 
معرفی کردند و ادعا کردند از آنجا که رسانه ملی از اجرای نامداری جلوگیری 
کرده بود، زمینه مرگ وی فراهم شد!  این ادعا در حالی است که اوال؛ ماجرای 
اتمام اجرای نامداری در ســیما، مربوط به پنج سال پیش است و طبیعتاً بعد 
از گذشت پنج سال از یک رخداد، ناگهان زمینه مرگ فردی فراهم نمی شود. 
دوم؛ مشــکالت نامداری دقیقاً توسط کســانی به وجود آمد که امروز در مقام 
وکیل و دوستدار وی عرض اندام کرده اند. کسانی که فیلم وی در سوئیس را در 
رسانه های معاند منتشر کردند و او را هدف تمسخر و توهین قرار دادند. سوم؛ 
کسانی که امروز در مقام مدافعان نامداری قرار دارند باید بگویند طی پنج سال 
گذشته خود شما کجا بودید و چرا یادی از او نمی کردید و امروز به بهانه وی 

در حال اهانت و اتهام زنی به رسانه ملی برآمده اید؟ 
وداع با ۲  هنرمند در ایام نوروز

محمد ابوالحسنی، یکی از نخبگان عرصه پویانمایی و احمد گنجی گوینده 
و بازیگر پیشکســوت نمایش های رادیویی رسانه ملی در ایام نوروز  دارفانی را 

وداع گفتند.
محمد ابوالحسنی که به ویروس کرونا مبتال شده بود در تاریخ ۷ فروردین 
۱۴۰۰ درگذشت. مراسم تشــییع و خاکسپاری او یک روز بعد از مرگ در ۸ 
فروردین ۱۴۰۰ در امامزاده اســماعیل زرگنده تهران برگزار و به خاک سپرده 
شد. محمد ابوالحســنی )متولد ۱353( تهیه کننده و فعال حوزه پویانمایی و 
انیمیشن بود که از شناخته شده ترین آثار او می توان انیمیشن »دیرین دیرین« 
را نام برد. احمد گنجی گوینده و بازیگر پیشکسوت نمایش های رادیویی رسانه 
ملی نیز دهم فروردین از دنیا رفت. این هنرمند در طول سال های فعالیت اش 
در اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو و رادیو نمایش، ایفاگر نقش های کلیدی 
در نمایش های رادیویی بود و مخاطبان رادیو وی را با صدای خاصش به خاطر 
می آورند. احمد گنجی هفدهم اردیبهشــت ماه سال ۴۴ در تهران متولد شد و 

سه شنبه شب دهم فروردین در سن 5۶ سالگی براثر سکته قلبی درگذشت.

رهبر انقالب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی:

دستگاه تولید محتوا را تقویت كنید
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار اعضای شورای عالی 
فضای مجازی با بیان اینکه  ما در زمینه محتوا نمی  توانیم به تصادفات 
و آنچه پیش می آید، اطمینان کنیم، فرمودند: دستگاه تولید محتوا 

را تقویت کنید؛  ما به این مسئله احتیاج داریم.
بخشــی از بیانات حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای در دیدار اعضای 
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ سوم بهمن ماه ۹۶، برای نخستین بار 

از سوی هفته نامه خط حزب اهلل منتشر شد.
بــه گزارش فارس، معظم له در این دیدار خطاب به اعضای این شــورا 
فرموده اند: »ما در زمینه تولید محتوا نمی توانیم اطمینان کنیم به تصادفات 
و آنچه پیش می  آید؛  باید بنشینید روی این مسئلهـ  تولید محتواـ  طراحی 
کنید. ما البتــه جوان های خوش فکر متدین داریم؛ افراد به  دردبخور برای 
تولید محتواهای اجتماعی داریم؛  حوزه های علمیه را داریم که دست شــان 
در این زمینه واقعا باز اســت. برخی دانشگاهی ها را داریم. البته بانک های 
اطالعاتی را هم داریم. از اینها باید اســتفاده کنید. دستگاه تولید محتوا را 

تقویت کنید؛  ما به این مسئله احتیاج داریم.«

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
همسر حجت االسالم والمسلمین 

ناصری دولت آبادی
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی درگذشــت همسر 
مکرمه حجت االسالم والمسلمین ناصری دولت آبادی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

حضرت مســتطاب حجهًْ االسالم والمســلمین آقای حاج شیخ محمد 
ناصری دولت آبادی دامت برکاته درگذشت همسر مکرمه تان را به جنابعالی و 
آقازادگان محترم و سایر بازماندگان تسلیت می گویم و دوام عزت و توفیقات 
برای جنابعالی و رحمت و غفران و رضوان الهی را برای آن مرحومه از خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای
۸ فروردین ۱۴۰۰

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
همسر حجت االسالم والمسلمین 

محمدی ری شهری
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پیامی درگذشت همسر گرامی حجت االسالم والمسلمین ری شهری 

را تسلیت گفتند. 
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجهًْ  االسالم و المسلمین آقای محّمدی ری شهری دامت برکاته

درگذشــت تاسف انگیز همسر گرامی را به جنابعالی و فرزندان محترم 
و دیگر بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می کنم و صبر و تساّل و اجر 
الهی برای شما و رحمت و مغفرت پروردگار را برای ایشان مسألت مینمایم.
والسالم علیکم و رحمهًْ اهلل

سّیدعلی خامنه ای    
    99/۱2/29

در آستانه  سالروز والدت حضرت ولی عصر)عج( 
و سالروز جمهوری اسالمی ایران انجام شد

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات 
تعدادی از محکومان

در آستانه سالروز والدت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت 
حجت بن الحسن العسکری و ۱2 فروردین سالروز جمهوری اسالمی 
ایران، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 
یک هزار و ۸۴9 تن از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان 

قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجت االســالم والمســلمین رئیســی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت 
فرارسیدن این ایام فرخنده، در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو 
یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی 
عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه 
کرد و این پیشــنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساســی مورد 

موافقت حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای قرار گرفت.

رهبر معظم انقالب: 
عزت و حکمت و مصلحت یک مثلث الزامی برای چارچوب 

ارتباطات بین المللی است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

رابطه بین غذاهای پاکیزه و عمل صالح
»ای پیامبــران! از غذاهــای پاکیزه بخورید و عمل صالح 

انجام دهید، که من به آنچه انجام می دهید آگاهم )زیرا غذای 

حالل و پاک به شــما قدرت عمل نیکــو را می دهد و غذای 

حرام و ممنوع باعث اعمال حرام و ناشایست خواهد شد(«.
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اخبار ادبی و هنری

صفحه ۳
شنبه 1۴ فروردین 1۴۰۰
۲۰ شعبان 1۴۴۲ - شماره ۲۲۷1۲

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی اول فروردین ۱۴۰۰:

ایران به شرط مدیریت قوی
می تواند یکی از شکوفاترین اقتصادها باشد

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز از 
سال نو در ســخنرانی زنده تلویزیونی خطاب 
به ملت شریف ایران، با تبیین وظایف اساسی 
دســتگاه ها و مردم برای تحقق شــعار سال 
و حمایــت تولید و رفع موانع آن، سیاســت 
اعالمی در قضیــه برجام یعنی لغو تحریم ها و 
راســتی آزمایی آن قبل از بازگشت ایران به 
تعهدات برجامــی را تخطی ناپذیر خواندند و 
در ادامه، انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 
۱۴۰۰ را در ابعاد داخلی و خارجی بســیار مهم 
برشمردند و با  اشاره به نقشه و تالش گسترده  
ناامید کردن مردم از حضور  دشــمنان برای 
با  ریاست جمهوری  کردند:  تأکید  انتخابات  در 
اختیارات بسیار وسیع، مهم ترین و مؤثرترین 
مدیریت کشور است و مردم برای ناامید کردن 
دشمن و نوسازی دستگاه  اجرایی، در انتخاب 
رئیس جمهور خصوصیاتی مانند مردمی بودن، 
کفایت، قدرت مدیریت، ایمان، عدالت خواهی، 
ضد فســاد بودن، عملکرد انقالبی و جهادی، 
به  امیدواری  داخلی،  توانمندی های  به  اعتقاد 
آینده و اعتقاد بــه جوانان را مورد توجه قرار 

دهند.
رهبر انقالب در آغاز سخنانشان با  اشاره به ورود 
به قرن جدید از نگاه عرفی، مقایســه ای کوتاه میان 
اوضاع ایران در سال ۱3۰۰ و ۱۴۰۰ کردند و گفتند: 
سال ۱3۰۰ سال کودتای انگلیسی به دست رضاخان 
و استقرار حکمرانی وابسته و دیکتاتوری بود اما سال 
۱۴۰۰ سال انتخابات است یعنی حکمرانی متکی بر 
اســتقالل و آرای مردم و مبتنی بر اتکاء و اعتماد به 

نفس ملی.
ایشان با  اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال 
گذشته یعنی جهش تولید افزودند: البته در بخش های 
مهمی از تولید پیشرفت هایی حاصل شد که در برخی 
موارد می توان به آن جهش نیز اطالق کرد که همین 

روند باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
حضرت آیــت اهلل  العظمی خامنــه ای در بحث 
ضرورت رفع موانع تولید به مواردی همچون واردات 
بی رویه، قاچاق کاال و رفع مقررات زائد  اشاره کردند 
و افزودند: موانع تولید بســیار بیشــتر است که باید 
در صداوســیما تبیین، و با کمک دستگاه ها و مردم 

رفع شود.
ایشان، ورود مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز تولید 
را ضــروری خواندند و افزودند: افزایش قدرت خرید 
مردم، قطع دست واسطه ها، مبارزه با فساد و اصالح 
نظام بانکی و گمرکی از دیگر اقدامات الزم برای تحقق 
شعار سال است که اگر این کارها با جدیت دنبال شود، 
یقیناً امسال تحولی در اقتصاد کشور ایجاد می شود.

رهبر انقالب با  اشاره به سوء استفاده و منفی بافی 
برخی ها با بزرگنمایی مشــکالت موجود به خصوص 
در فضای مجازی و تبلیغات خارجی دشمنان گفتند: 
برخی آیه  یأس می خوانند و راه را بن بســت نشــان 
می دهند اما اصاًل این طور نیســت و ایران می تواند با 
استفاده از ظرفیت های مختلف داخلی از شکوفاترین 

اقتصادهای منطقه و حتی جهان باشد.
ایشان افزودند: استفاده از این ظرفیت ها احتیاج 
به معجزه ندارد. بلکه مدیریتی قوی، دارای احساس 
مسئولیت، ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی 

می خواهد.
حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای با اشاره به اذعان 
کارشناسان بانک جهانی درباره رتبه  هجدهم اقتصاد 
ایــران در میان حدود ۲۰۰ کشــور افزودند: همین 
کارشناسان معتقدند ظرفیت های سرزمینی و انسانی 
زیادی در ایران وجود دارد که در صورت اســتفاده از 
آنهــا، رتبه  اقتصادی ایران به رتبه ۱۲ می رســد که 

بسیار مهم است.
رهبر انقالب در بحث ظرفیت های ســرزمینی، 
»وسعت کشور، همســایگان متعدد، قرار گرفتن در 
مســیر ترانزیت شــرق به غرب و شمال به جنوب« 
و در موضوع ظرفیت های انســانی »جمعیت جوان، 

در  اســالمی  انقالب  معظم  رهبر 
پیامی به مناســبت آغاز ســال ۱۴۰۰ 
نوروز  با تبریک عید  هجری شمسی، 
به هم میهنان به ویژه خانواده های معظم 
شهیدان و جانبازان و همه ملت هایی 
ابراز  با  و  را گرامی می دارند،  نوروز  که 
و  مادی  برکات  به کســب  امیدواری 
معنوی از تقارن ســال جدید با اعیاد 
شعبانیه و متبرک شدن سال ۱۴۰۰ به دو 
عید نیمه شعبان و جشن والدت حضرت 
ولی عصر)عج(، ســال جدید را سال 
مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید؛ 

نامگذاری کردند.
حضرت آیت اهلل  العظمی  خامنه ای سال 
۹۹ را آمیخته با حوادث گوناگون و بی سابقه 
به خصوص پدیده ناآشــنای کرونا خواندند 
و افزودنــد: کرونا زندگی مــردم از جمله 
کسب وکارها، محیط های درسی، اجتماعات 
دینی، ورزش و ســفرها را تحت تأثیر قرار 
داد و ضربه سختی به  اشتغال در کشور زد.
رهبر انقالب اسالمی، جان باختن دهها 
هزار تن از مردم عزیز در اثر کرونا را تلخ تر 
از همه حــوادث ۹۹ دانســتند و با طلب 
رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان، 
با خانواده های داغــدار آنان ابراز همدردی 

کردند.
ایشان ســال ۹۹ را در عین حال سال 
بــروز توانایی های ملت ایــران در مقابله با 
آزمون بزرگ کرونــا و همچنین در مقابله 
با فشــار حداکثری دشمن توصیف کردند 

و گفتنــد: ملت عزیز مــا از مجموعه های 
درمانی و بهداشتی، تا محققان و دانشمندان، 
گروه های جهادی و خدمتگزار و آحاد مردم 
با وجود تحریم و مســدود بــودن راه های 
استفاده از امکانات خارج از کشور، توانایی 
و تجربــه بزرگی از خود برای مدیریت این 

حادثه تلخ نشان دادند.
اعتراف آمریکایی ها و اروپایی  ها 

به شکست فشار حداکثری
حضرت آیــت اهلل  العظمی  خامنه ای به 
شکست کشاندن فشار حداکثری دشمن را 
درخشش دیگری از توانایی های ملی در سال 
۹۹ برشــمردند و افزودند: دشمنان ایران و 
در رأس آنها آمریکا درصدد به زانو درآوردن 
ملت ایران بودند. البته ما می دانســتیم که 
ملت می ایستد و آنها شکست می خورند اما 
امروز به اعتراف خود آمریکایی ها و رفقای 
اروپایی شــان، فشــار حداکثری شکست 

خورده است.
ایشان در ادامه به ارزیابی میزان تحقق 
شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید پرداختند و 
گفتند: بر اساس گزارش های متعدد مردمی 
و دولتی، جهش تولید تا حّد قابل قبولی در 

بخش هایی از کشور تحقق یافت.
رهبر انقــالب افزودند: البته این میزان 
جهش در حّد انتظار نیست چراکه با وجود 
تحقق در کارهای زیربنایی و ســازندگی، 
نتیجــه آن در اقتصاد عمومی و معیشــت 
مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی که 
انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی 

مردم به وجود آورد.
ایشــان شعار جهش تولید را یک شعار 
کاماًلً انقالبی خواندند و خاطرنشان کردند: 
تحقــق جهش تولید هــم تأثیرات عمیق 
اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش 
پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به نفس 
ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین کننده 

امنیت ملی است.
حضرت آیت اهلل  العظمی  خامنه ای علت 
تحقق نیافتن کامل جهش تولید در ســال 
۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن 
تولید در همه بخش ها دانستند و با  اشاره به 
معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعف های 
قانونی و واردات رقیب خارجِی محصولی که 
در داخل با همت جوانان در حال تولید است، 
و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، 
مانع تولید است و موجب شکست خوردن 

آن می شود.
حرکت انقالبِی جهش تولید 
در سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند

رهبر انقالب اسالمی، ایجاد مشّوق هایی 
از جمله مشّوق های سرمایه گذاری را الزمه 
جهــش تولید خواندنــد و افزودند: اوضاع 
کسب وکار در کشور باید به گونه ای باشد که 
افراد به سرمایه گذاری در تولید تشویق شوند 
و از افزایش هزینه های تولید جلوگیری شود.
ایشان مشوق های اندک در بخش تولید 
و همچنیــن باالتر بودن شــاخص هزینه 
تولید کننده از هزینه مصرف کننده در برخی 
ســال ها را مانع پیشرفت تولید دانستند و 

گفتند: حرکت انقالبِی جهش تولید در سال 
۹۹ آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این 
حرکت باید در سال ۱۴۰۰ که در واقع آغاز 

یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.
سالی بسیار مهم، حساس و تأثیرگذار 

در آینده کشور
حضرت آیت اهلل  العظمی  خامنه ای سال 
۱۴۰۰ را بــه علت در پیش بودن انتخابات 
و همچنیــن وجود زمینه مناســب برای 
شکوفایی جهش تولید، سالی حساس و مهم 
خواندند و افزودند: انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و 
روی کارآمدن مدیریت های جدید و احتماالً 
تازه نفس و با انگیزه های قوی، امسال را سالی 
بســیار مهم، حساس و تأثیرگذار در آینده 

کشور کرده است.
رهبر انقالب اســالمی گفتند: عالوه بر 
این، در ســال ۹۹ جهش تولید حرکتی در 
کشــور به جود آورد که زمینه خوبی برای 

شکوفایی آن در سال جدید است.
ایشان افزودند: چه دولت کنونی و چه 
دولــت آینده، باید با حمایتهای همه جانبه  
قانونی، دولتــی و حکومتی از تولید و رفع 
موانع آن، همت کنند که امســال جهش 

تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
حضرت آیــت اهلل  العظمــی  خامنه ای 
خاطرنشان کردند: بر این اساس شعار سال 
۱۴۰۰، »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
است که درخصوص آن و همچنین درباره 
انتخابات در سخنرانی روز اول سال مطالبی 

بیان خواهد شد.

تحصیل کرده و آماده کار« را از جمله واقعیاتی خواندند 
که در کنار منابع طبیعی سرشار، ثروت های خدادادی 
زیرزمینی و زیرســاخت های مهم ایجاد شده در 3۰ 
سال اخیر می تواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل 

کند که هیچ گونه تحریمی بر آن اثر نداشته باشد.
ایشــان رفع مشکالت موجود را نیازمند همدلی 
خواندند و افزودند: کســانی که سرمایه الزم را دارند 
و آحاد مردم که می خواهند مانند کمک مؤمنانه به 
کمــک تولید بیایند، می تواننــد در این زمینه فعال 
شــوند که خیریه های مردمی، نهادهــای انقالبی و 
امنای مساجد فعال باید برای ساماندهی این مسئله 

مهم برنامه ریزی کنند.
رهبر انقالب به تناسب موضوع مورد بحث یعنی 
اقتصاد کشــور، به بیان نکاتــی در باب تحریم ها نیز 

پرداختند.
ایشان محاصره اقتصادی و تحریم ملت ها و مانع 
تراشی در دستیابی آنها به دارو و مواد غذایی را جنایت 
حقیقی آمریکا برشمردند و افزودند: ملت ایران به فضل 
الهی، گلیم خود را از این آب بیرون کشیده است اما 

برخی ملت ها نمی توانند مقابله کنند.
دو راه برای مواجهه  با تحریم ها

رهبر انقالب در تبیین دو راه ممکن برای مواجهه 
با تحریم ها افزودند: یک راه، خواهش از تحریم کننده 
برای کاهش یا برداشتن تحریم است که طبعاً او نیز 
خواســته های اســتکباریش را روی میز می گذارد و 
می گوید باید انجام دهیــد که این همان راه ذلت و 
انحطاط و عقب ماندگی اســت اما راه دوم، استفاده 
از ظرفیتها و نیروهــای داخلی برای تولید کاالهای 
تحریمی و کاهش و بی اثر کردن تحریم هاســت که 

ملت ایران راه دوم را انتخاب کرده و ادامه می دهد.
واقعیاتی که نشان می دهد 

می توان تحریم را به فرصت تبدیل کرد
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای تالش ملت 
ایران برای تبدیل تحریــم به فرصت را دارای نتایج 
تحسین برانگیز خواندند و با اشاره به مواردی از جمله 
تأمین وســایل بهداشــتی مقابله با کرونا در داخل، 
افزایش توان علمی و افزایش حیرت انگیز قدرت دفاعی 
کشور گفتند: این واقعیات نشان می دهد که می توان 

تحریم را به فرصت تبدیل کرد.
اقتصاد ایران را به تحریم گره نزنید

رهبر انقالب در همین زمینه به مسئوالن حال و 
آینده کشور تأکید کردند: اقتصاد ایران را به تحریم 
گره نزنید و فرض را بر این بگذارید که تحریم ها باقی 

خواهد ماند.
»اگر، اگرها« اقتصاد کشور را 

معطل و سردرگم می کند
ایشان افزودند: در این چند سال مکرر گفته شد 
که اگر تحریم برداشته یا اگر سرمایه گذاری خارجی 
شود، چنین و چنان خواهد شد، در حالی که این »اگر، 
اگرها« اقتصاد کشــور را معطل و سردرگم می کند و 

بالتکلیفی ضرر بزرگی برای اقتصاد است.
رهبر انقــالب در بخش دیگری از سخنانشــان 
به موضوع بســیار مهم انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخابات شوراها پرداختند و با اشاره به »اهمیت باالی 
انتخابــات از بُعد داخلی و از بُعد بین المللی« گفتند: 

انتخابات از لحاظ داخلی یک نوسازی و یک نََفس تازه 
برای بخش اجرایی است زیرا افراد تازه نََفس و پُرانگیزه 
وارد کار می شوند و این موضوع بسیار مبارک است.

حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنــه ای حضور و 
مشــارکت مردم در انتخابات را از لحاظ بین المللی 
نشــان دهنده اقتدار ملی دانســتند و افزودند: آنچه 
بیش از توان دفاعی و قدرت دیپلماســی زمینه ساز 
اقتدار کشور است، خوِد مردم و هوشیاری و پُرانگیزه 
و سرپا بودن آنها است و مظهر این حضور و اقتدار از 

همه مهم تر در انتخابات است.
مشارکت در انتخابات 

یکی از راه های مهم قوی شدن ایران
ایشان اصِل مشــارکت مردم و همچنین میزان 
حضور مردم در انتخابات را از عوامل اصلی تاثیرگذار در 
اقتدار ملی برشمردند و گفتند: همه، حتی کسانی که 
ممکن است رهبری را نیز قبول نداشته باشند، ایران 
قوی را به عنوان راه مقابله با دشــمنی ها قبول دارند 
که یکی از راه های مهم قوی شــدن ایران، مشارکت 

در انتخابات است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دستگاههای 
جاسوسی برخی کشورها و از همه بدتر آمریکا و رژیم 
صهیونیستی تالش دارند تا انتخابات را بی رونق کنند 
و به همین دلیل یا برگزارکنندگان را به مهندســی 
انتخابات، و یا شــورای نگهبان را متهم می کنند و یا 
تالش دارند با القای بی اثر بودن رأی مردم در بهبود 

اوضاع، مردم را دلسرد کنند.
در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی 

افتخار می کنند
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره به 
اســتفاده حداکثری از فضای مجازی برای دلســرد 
کردن مردم و همچنین از رونق انداختن انتخابات، از 
نحوه مدیریت فضای مجازی در کشور انتقاد کردند و 
گفتند: همه  کشورهای دنیا، بر فضای مجازی اِعمال 
مدیریت می کنند اما در کشور ما، برخی به رها بودن 
فضای مجازی افتخار می کنند درحالی که این شیوه 

به هیچ وجه افتخار ندارد.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: مردم باید از 
فضای مجازی که وسیله آزادی است، استفاده کنند 

اما این فضا را نباید در اختیار دشمن قرار داد.
ایشــان خاطرنشان کردند: دشــمن تالش دارد 
با شــیوه های روانی مشــارکت مردم در انتخابات را 
کاهش دهد که امیدواریم مردم با پاسخ رد، دشمنان 

را ناامید کنند.
ریاست  جمهوری پُرمشغله ترین 

و پُرمسئولیت ترین مدیریت کشور است
نکته دوم که رهبر انقالب اســالمی به آن اشاره 
کردند »اهمیت جایگاه ریاســت جمهوری« بود که 
گفتند: جایگاه ریاست جمهوری، مهم ترین و مؤثرترین 
مدیریت کشــور است و طرح برخی مسائل همچون 
اینکه رئیس جمهور اختیاراتــی ندارد یا تدارکاتچی 
است، خالف واقع و از روی بی مسئولیتی یا بی اطالعی 

یا غرض ورزی است.
ایشــان بــا تأکید بــر اینکه ریاســت جمهوری 
پُرمشغله ترین و پُرمســئولیت ترین مدیریت کشور 
اســت، افزودند: تقریباً همــه  مراکز مدیریتی و اکثر 
امکانات حکومتی در اختیار رئیس جمهور اســت و 
مدیریت هــا در بخش هایی مثل قضایی و نظامی در 

قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: همه ما باید به هنگام 
رأی دادن متوجه مسئولیت بزرگ و سنگینی باشیم 

که بر عهده رئیس جمهور است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای خطاب به افرادی 
که می خواهند داوطلب انتخابات شوند، گفتند: انتظار 
داریم ســنگینی کار را متوجه شــوید و بدانید چه 
مسئولیت سنگینی را می خواهید بر دوش بگیرید. اگر 
دیدید که می توانید این مسئولیت را بعهده بگیرید، 

آن گاه وارد کارزار انتخاباتی شوید.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: مشکالت اصلی 
کشور را بدانید و برای آنها برنامه و راه حِل ولو اجمالی 
داشــته باشید. اقتصاد کشور و مسائل مهم آن مانند 
رشد تولید ملی، رشد ســرمایه گذاری، تقویت پول 
ملی و مسئله تورم، موضوع امنیت کشور، آسیب های 
اجتماعی، نحوه مواجهه با سیاست های پیچیده دنیا 

و مسئله بسیار مهم فرهنگ را بشناسید.
تأکید به آحاد مردم مبنی بر

 دقت در انتخاب رئیس جمهور مطلوب
 ایشــان با تأکید به آحاد مردم مبنی بر دقت در 
انتخاب خود، در بیان ویژگی های یک رئیس جمهور 
مطلوب گفتند: رئیس جمهور مطلوب باید با کفایت، با 
ایمان، عدالت خواه و ضد فساد، دارای عملکرد انقالبی 
و جهادی، معتقد بــه توانمندی های داخلی، معتقد 
به جوانان به عنوان پیشــران حرکت عمومی کشور و 

امیدوار به آینده باشد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأکید کردند: اگر 
چنین فردی بر سر کار بیاید، کشور را به نقطه  مطلوب 
خواهد رســاند و مردم باید فردی با این خصوصیات 
را پیدا کنند که البته پیدا کردن آن شاید برای آحاد 
مردم آسان نباشد و باید به افراد مطلع و مورد اطمینان 

مراجعه کنند.
رهبر انقالب اســالمی در پایان بحث انتخابات، 
به لزوم حفظ وحدت و انســجام ملی اشاره کردند و 
افزودند: انتخابات باید نماد وحدت ملی باشد نه نماد 

دودستگی و تفرقه و دوقطبی گری.
ایشــان با تأکید بر اینکه تقسیم بندی های غلط 
چپ و راست باید کنار گذاشته و فقط آینده کشور و 
نظام اسالمی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کردند: 
اختــالف در ســلیقه و بینش سیاســی و قومیت و 
مذهب اشکالی ندارد اما این مسائل نباید برهم زننده 

وحدت ملی باشند.
بخش پایانی ســخنان رهبر انقالب اســالمی به 

موضوع برجام و مسائل منطقه اختصاص داشت.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره به 
شکست سیاست فشار حداکثرِی آمریکا، گفتند: آن 
احمق قبلی، فشــار حداکثری را برای ضعیف کردن 
ایــران طراحی و اجرا کرد تا ایران ضعیف را پای میز 
مذاکره بکشــاند و خواســته های مستکبرانه خود را 
تحمیــل کند اما هم خودش با آن فضاحت از قدرت 
کنار رفت و هــم آمریکا را مفتضح کرد و جمهوری 

اسالمی با قدرت و عزت همچنان ایستاده است.
ایشــان تأکید کردند: فشــار حداکثری شکست 
خــورده و اگــر دولت جدید آمریــکا بخواهد همان 
سیاســت را ادامه دهد، آنها نیز با شکســت مواجه 

خواهند شد و ایران روز به روز قوی تر می شود.
رهبر انقالب اسالمی سیاست اعالمی ایران درباره 
برجام و تعامل با طرفهای برجامی را تخطی ناپذیر و 
مورد اتفاق همه خواندند و تأکید کردند: آمریکا باید 
همه  تحریم ها را لغو کند، بعد ایران راســتی آزمایی 
خواهد کرد و در صورت لغو واقعی تحریم ها، بدون هیچ 

مشکلی به تعهدات برجامی خود بازخواهیم گشت.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: قول 
آمریکایی ها معتبر نیست که بخواهند تحریم ها را روی 
کاغذ بردارند بلکه باید در عمل تحریم ها را بردارند و 

جمهوری اسالمی آن را راستی آزمایی کند.
ایشــان با اشــاره به اظهارات برخی مســئوالن 
آمریکایــی مبنی بر لزوم تغییر برجام به علت تغییر 
شرایط گفتند: بله، شرایط نسبت به سال ۹۴ تغییر 

کرده اما این تغییر به نفع ایران بوده نه آمریکا.
بقیه در صفحه ۱۱ رهبر انقالب سال ۱۴۰۰ را 

سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگذاری كردند

متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره چهار هزار شهید استان یزد 
که در تاریخ 2۵ اســفند ۱۳99 برگزار شده بود، در 

محل برگزاری این همایش منتشر شد.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ایــن دیدار، با 
تحسین برنامه های زیبا و ابتکاری کنگره شهدای یزد مانند 
کاشت نهال، تهیه جهیزیه، درمان رایگان، تهیه بسته های 
معیشتی و فرهنگی، ختم قرآن و نامگذاری موالید به نیابت 
از شــهیدان، مردم یزد را اهل ابتکار خواندند و افزودند: در 
دفاع مقدس نیز یزدی ها ابتکارهای زیادی همچون َکندن 

کانالهای زیرزمینی در عملیات با استفاده از هنر حفر قنات 
و یا ایجاد خیاط خانه های پرشمار و مشارکت زنان در تهیه 

لباس برای رزمندگان از خود نشان دادند.
رهبر انقالب اسالمی، برگزاری اربعین شهدای قیام تبریز 
بوســیله مردم یزد در ۱۰ فروردین 5۷ را نمونه ای دیگر از 
نقش آفرینی عظیم یزدی ها در مقاطع حساس برشمردند 
و گفتند: البته نقش شــهید صدوقی در تحوالت انقالب و 
رهبری حرکت مردم یزد و همچنین در دوران دفاع مقدس 
فراموش نشدنی است و پس از ایشان نیز مرحوم خاتمی با 

سالمت نفس همان راه را ادامه دادند.

ایشــان با تأکید بر زنده نگه داشــتن پیام شــهیدان، 
خاطرنشان کردند: شهیدان در عالم برزخ، زندگی مخصوصی 
دارند و پیام مهم آنها به کسانی که راهشان را ادامه دهند، 

بشارت به در امان بودن از ترس و اندوه است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای این پیام امیدآفرین را 
در نقطه مقابل وسوسه های دنیاطلبان دانستند و افزودند: 
انگیزه شــهیدان از حضور در میدان جهاد همچنان که در 
وصیت نامه های آنها موجود اســت، حمایت از انقالب، امام 
بزرگوار، حجاب، دفع شــّر دشمن و هموار شدن راه نظام 
برای دســتیابی به اهداف آن بود که باید مراقبت کرد این 

آرمانها به دست برخی افراد نفی و مخدوش نشود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به وجود هزار شــهید 
دانش آموز در بین شهدای یزد، گفتند: چهره های پر افتخار 
شهیدان باید به جوانان معرفی شود تا دانش آموزان امروز 

از هنر و کار بزرگ نسل قبل از خود آگاه شوند.
ایشان با اشاره به برنامه مستمر دشمن برای مأیوس یا 
منحــرف کردن جوانان از خط انقالب، تأکید کردند: نباید 
اجازه داد وسوسه دشمن در جوانان اثر بگذارد و آنان را به 
خدمت بگیرد. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همچنین 
با تأکید بر ثبت خاطرات والدین و همسران شهدا افزودند: 
خصوصیات و فضای خانواده هایی که فرزندان خود را با این 

انگیزه و ایمان باال پرورش دادند، باید ثبت شود.
رهبر انقالب اسالمی در پایان با ابراز تأسف از افرادی که 
زیر سایه جمهوری اسالمی و به برکت مجاهدت شهیدان 
و رزمندگان در امنیت و آزادی زندگی، اما بر خالف اهداف 
آن خونهای پــاک فعالیت می کنند، گفتند: در مقابل این 
تالشها، کار و تالش در راه حق و شهیدان را مضاعف کنید.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره چهار هزار شهید استان یزد:

پیام مهم شهیدان به ادامه دهندگان راهشان 
در امان بودن از ترس و اندوه است


