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 اعالم وصول استیضاح کرباسیان
هفته آینده

عضو هیئت رئیسلله مجلللس از اعللام وصول طرح 
استیضاح وزیر اقتصاد در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد با بیان اینکه گزارش کمیسیون 
اقتصادی مبنی بر اسللتیضاح مسللعود کرباسیان وزیر  
اقتصاد به این هیئت ارجاع شللد، گفت: طبق آیین نامه 
پللس از اعام این طرح در صحللن علنی پارلمان، وزیر 

مربوطه 10 روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود.
وی اداملله داد: اگللر تا روز یکشللنبه هفته آینده 
تعداد امضا های اسللتیضاح وزیر از 10 نفر کمتر شود، 
طللرح از دسللتور کار خارج و در غیللر این صورت در 

صحن علنی اعام وصول می شود.  تسنیم 

 دالیل مخالفت
با درخواست تجمع احمدی نژاد 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: این وزارتخانه 
به دلیل نبود شللرایط قانونی با درخواسللت تجمع از 

سوی احمدی نژاد موافقت نکرده است.
 بهرام سرمسللت گفت: درخواست تجمع، از سوی 
احمدی نژاد به وزیر کشور ارسال شده بود و وزارت کشور 
هم آن را برای بررسی، به استانداری تهران منعکس کرد 
و تا جایی که اطاع دارم، اسللتانداری تهران، به جهت 
فقدان شللرایط قانونی الزم، با این درخواسللت موافقت 
نکرده است. سرمست دو ایراد قانونی درخواست تجمع 
احمدی نژاد را اینطور عنوان کرد که اوال این درخواست 
باید به فرمانداری و اسللتانداری ارسللال می شللد؛ ثانیا 
درخواست تجمع، باید از سوی دبیران کل احزاب ارائه 

شود، نه اشخاص حقیقی.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

ارتش درحوزه دفاعی خودکفا است
فرمانللده نیللروی زمینللی ارتش بللا بیان اینکلله نیروهای مسلللح و نیروی 
زمینی ارتللش در تمام عرصه های دفاعی خودکفا شللده اند، گفت: ما می توانیم 

توانمندی های دفاعی را در اختیار کشورهای دوست قرار دهیم.
امیر کیومرث حیدری در بازدید از نمایشللگاه دسللتاوردهای جشنواره ملی 
ایده پردازی شللهید نامجو گفت: بر اسللاس اوامر مقام معظم رهبری یکی از عرصه 
ه ای مهم، خودکفایی در عرصه دفاعی اسللت. وی ادامه داد: ما تمام کسللانی که در 
یگان های نیروی زمینی دارای اندیشلله های نورانی هستند و می توانند استعدادهای خود 
را در قالب اختراعات و ایجاد طرح بروز دهند، تشویق و ترغیب می کنیم. امروز نیروهای 
مسلح و نیروی زمینی ارتش، در تمام عرصه های دفاعی روی پای خودشان ایستاده اند.

حیدری خاطر نشللان کرد: ما در قالب طرح لبیک ۲۸ از تمام شرکت های دانش بنیان 
دعوت کرده ایم و امروز ارتباط خوبی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان داریم.  مهر

ارتش اسالم 
برخی نمایندگان در کارهای اجرایی دخالت می کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه برخی 
نمایندگان مجلس در کارهای اجرایی دخالت می کنند، گفت: شللاهدیم مثلثی در 
دولت و با عنللوان معاون اقتصادی رئیس جمهور یا مشللاور عالی رئیس جمهور یا 
عناصری که عضو شورای اقتصادی ریاست جمهوری هستند، به وجود آمده است.

ابوالفضل حسللن بیگی اظهار داشت: بیش از یکسللال از عمر دولت دوازدهم 
گذشللته اما آنچه که امروز برای کشللور معضل به وجود آورده عناصری هسللتند که 
شانه هایشللان زیر بار اجرایی نیسللت، بلکه با کمال تأسللف به عنوان مشاور یا همراه یا 

همدست در مسائل اقتصادی کشور ایفای نقش می کنند.
وی ادامه داد: این عناصر که در حال حاضر نقش شان خیلی پررنگ شده و اگر کمتر 
در امور اجرایی دخالت کنند شاید دولت بتواند با مجلس تعاملی داشته باشد تا مشکات 

اقتصادی کشور را برطرف کند.  فارس

پارلمان 
گروهک های ضدانقالب دچار فضای توهمی شدند

معاون سیاسللی دفتر عقیدتی سیاسللی فرمانده کل قوا گفت: حضور رئیس 
اطاعات اسللبق آل سللعود در نشسللت منافقین و همچنین جلسات گروه های 
تجزیه طلب دموکرات با سللناتورهای آمریکایی طی ماه ها و سللالیان اخیر، این 
گروهک ها را دچار یک فضای توهمی کرده که این فضای توهمی فقط منجر به 

افزایش تلفات آنها خواهد شد. 
سللردار رسول سللنایی راد با اشللاره به انهدام چند تیم تروریستی در غرب کشور 
اظهار کرد: طی هفته های گذشللته شاهد تشللدید نفود گروهکهای ضدانقاب در مناطق 

غرب کشور بودیم که اغلب آنها در دام نیروهای مسلح ما گرفتار و عمدتا منهدم شدند.
وی افزود: افزایش فعالیت این گروهک های ضدانقاب در مدت اخیر در غرب کشور، 
حاصل ارتباط  گیری سرویس های اطاعاتی کشورهای بیگانه از جمله عربستان، آمریکا 

و اسراییل با این گروهک هاست.  میزان

پاسداران 

آیا دلیلی بر عذرخواهی کردن نیست؟ 
ادامه از صفحه اول

شفافیت در جمهوری اسامی ایران آنقدر باال است 
که اکنللون هیچ رازی وجود ندارد کلله رئیس جمهور 

بخواهد درباره آن با صراحت سخن بگوید.
اما اگر قرار بر این است که آقای روحانی با صراحت 
زبان، سللخن بگوید، نباید تنها با سللخنان خود برخی 
مسائل را مطرح کند، هر سخنی نیازمند اسناد و مدارکی 
است تا اثبات شود، در غیر این صورت تنها یک ادعا باقی 
می ماند و فضای کشللور را نیللز غبارآلود می کند و هیچ 
نتیجه ای هم به دست نمی آید. ضمن اینکه دیگران هم 

این حق را خواهند داشت با صراحت سخن بگویند.
دولت در اجرای وعده ها و اهداف خود که براساس 
همان وعده به مردم برنامه ریزی شده بود، ناکام مانده 
اسللت. آیللا دولت و شللخص رئیس جمهللور به خاطر 
محقق نشللدن وعده هایی که به مردم داده به آنها یک 
عذرخواهی بدهکار نیست؟ چنین رفتاری کوچکترین 
واکنشللی اسللت که رئیس جمهور می تواند در مقابل 

مردم بزرگوار و صبور ایران از خود نشان دهد.
رهبر معظم انقاب اسللامی روز گذشته در دیدار 
اقشار مردم به موضوع توافق هسته ای و مذاکراتی که 
با آمریکا شد اشاره کردند و فرمودند؛ »برجام نمونه ی 
واضح همین مسئله بود. تازه بنده خیلی سخت گیری 
می کردم. البته خطوط قرمزی هم که مشخص کردیم 

رعایت نشد.«
آیا اگر خطوط قرمزی که ایشللان بللرای مذاکره 
بللا آمریکا ارائه دادند، رعایت شللده بود، اکنون پس از 
امضای توافق و اجرای یکطرفه آن، شرایط اینگونه بود؟! 
آیا دولت نباید به خاطر اصرار بر مذاکره با آمریکا برای 
حل مشکات اقتصادی! و رعایت نکردن خطوط قرمز 
نظام در جریان مذاکرات از مردم و رهبری عذرخواهی 

کند و به جبران آن اشتباه محاسباتی بپردازد؟
اگر قرار است رئیس جمهور صراحت داشته باشد، 
بهترین صراحت اعتراف به اشللتباهاتی اسللت که در 
تصمیم گیری های دولت چه در ماجرای برجام و چه در 
مدیریت اقتصادی اتفاق افتاده اسللت، از سیاست هایی 
که باعث شد تا شرایط به گونه ای پیش برود تا اوضاع 
اقتصللادی به مردم فشللار وارد کنللد و عذرخواهی از 

اشتباه اندکی از آالم مردم را کم خواهد کرد.
شللرایطی که اکنون در کشللور حاکم است، برای 
ایران تازگی ندارد، کوران اتفاقات و حوادث بزرگتری را 
مردم ایران پشت سر گذاشته اند، این نیز پایان خواهد 
یافت و خواهد گذشت، آنچه می ماند، اعمال و رفتاری 
اسللت که از دولتمردان و مسللئولین سر زده و همین 
در حافظلله تاریخی مردم جامعه یا در یک قاب خاطره 
خللوش باقی می ماند یا در ذهللن آنها یک خاطره تلخ، 

بستگی به نوع رفتار، گفتار و کردار مسئولین دارد.
رئیس جمهور در مجلس نباید تاش کند که خود 
و تیم دولللت تدبیر و امید را تبرئه کند، اگر در جایی 
مقصر بوده است، با صراحت کامل بگوید که به خاطر 
آن قصور، تصمیم اشللتباه گرفته شللده و باعث چنین 
مشکاتی گشته است، اگر بنا بر این باشد که دیگران 
مقصر شللرایط کنونی جلوه داده شوند، نه مردم آن را 
می پذیرنللد و نه نمایندگان مللردم در خانه ملت. همه 

اینها دلیل بر عذرخواهی کردن نیست؟

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
ایشان با تأکید بر اینکه اغلب این راه حلها قبًا 
در شللعارهای سال و سیاسللتهای کلی اعام شده 
بود، افزودند: بنابراین مشللکات اقتصادی کشللور 
راه حل دارد و اینگونه نیسللت که دشمن و برخی 
افراد دنباله رو او در داخل و در رسللانه ها، خبیثانه 
تبلیغ کنند که کشللور به بن بسللت رسیده و هیچ 
راهی جز پناه بردن به فان شللیطان یا شللیطان 

اکبر وجود ندارد.
رهبللر انقللاب اسللامی خاطرنشللان کردند: 
مسللئوالن اجرای برخی از این راه حلها را شللروع 
کرده انللد اما باید جدی تر انجللام دهند و من این 
موضوع را در جلسات خصوصی به رؤسای سه قوه 
و مسئوالن کشور گفته ام و آنان نیز به اندازه توان 

خود پیگیر این موضوعات هستند.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای بللا تأکید بر اینکه 
ما در کشللور نیروی خوب و بللا ُعرضه و جوان کم 
نداریم، گفتند: مسللئوالن بایللد همکاران خوبی را 

برای خود انتخاب کنند.
ایشللان، نقدینگی عظیم را یکی از مشللکات 
اقتصادی کشللور و ناشی از سیاسللت های اشتباه 
دانسللتند و گفتنللد: همانگونلله کلله در عید فطر 
خطاب به مسللئوالن گفتللم، باید ایللن نقدینگی 
به سللمت تولید و بخشللهای صنعت، کشاورزی و 
مسکن هدایت شود و اگر چنین کاری انجام شود، 
نقدینگی کلله امروز یک تهدید اسللت، به فرصت 

تبدیل خواهد شد.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه همواره 
از دولتهللا حمایللت کرده انللد و از ایللن دولت نیز 
حمایت می کنند، خاطرنشللان کردند: بار دیگر به 
مسللئوالن دولتی سفارش مؤکد می کنم که با فکر 
و برنامه ریزی و مشورت با افراد آگاه، راههای سوق 

دادن نقدینگی به سمت تولید را پیدا کنند.
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای گفتنللد: برخی 
می گویند علت مشللکات فعلی در بازار، و کسللب 
و کار این اسللت که چون فعاالن اقتصادی از زمان 
آغللاز تحریم ها یعنللی نیمه مرداد و یللا نیمه آبان 
مطلللع بودنللد، کارهایی انجام دادند، حاال سللؤال 
این اسللت که اگر فعللاالن اقتصادی مطلع بودند و 
کارهایی کردند، مسللئوالن دولتی هم باید خود را 

برای مقابله با تحریم بیشتر آماده می کردند.
ایشان افزودند: البته اکنون هم دیر نشده است 
و می تللوان تصمیم هللا و اقدامللات الزم را در مقابل 
تصمیللم خبیثانه دشللمن، اتخاذ کرد و اگر کسللی 
بگوید دیر شللده و ممکن نیسللت، یا جاهل است و 
یا حرف بی جهت زده اسللت. رهبر انقاب اسللامی 
تأکید کردند: هرکسی که اعام کند، ما به بن بست 
رسیده ایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه است.

حضرت آیللت اهلل خامنلله ای در ادامه مطالب 
مربوط به مسائل و مشکات اقتصادی، به موضوع 
فسللاد و لزوم مقابله با آن اشللاره کردند و گفتند: 
نامه اخیر رئیس قوه قضاییه یک گام مهم و مثبت 

برای مقابله با فساد و مفسد است.
ایشان با اشللاره به نامه هفده سال پیش خود 
به سللران سلله قوه برای مقابله با فسللاد افزودند: 
فسللاد یک اژدهای هفت سر اسللت که باید با آن 
به طور کامللل و جدی مقابله شللود، ضمن اینکه 
وقتی با فساد و مفسد مقابله می شود، قطعاً جیغ و 

دادهایی از گوشه و کنار بلند می شود.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: بیاِن علنی 
این موضوع برای این اسللت که همه بدانند، بنای 
نظام، برخورد قاطع و بدون ماحظه با مفسد است. 
ایشان افزودند: برخی درخصوص فساد به گونه ای 
صحبت می کنند که گویا همه نظام فاسللد است و 
ادعای فساد سیستمی و فراگیر می کنند در حالی 
که اینگونه نیست و ما در کشور، مدیران پاکدست 
و مؤمن فراوانی داریم و اینگونه سخن گفتن، ظلم 

به این افراد و ظلم به نظام اسامی است.
رهبللر انقاب اسللامی با تأکید بللر اینکه در 
نظام اسللامی حتی تعللداد کم افراد فاسللد، زیاد 
اسللت و باید با آنها قاطعانه برخورد شللود گفتند: 
افراط و تفریط غلط اسللت. برخللی در صحبت ها 
و نوشللته های خود بی ماحظه هسللتند. نمی توان 
فساد در برخی دستگاهها و یا در میان برخی افراد 

را به کل کشور تعمیم داد.
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای در جمع بندی 
ایللن بخش از سللخنان خود، خاطرنشللان کردند: 
راه حل مشکات اقتصادی کشور اعم از راه حلهای 
ساختاری و کوتاه مدت شناخته شده است و هدف 
از درخواسللت برای تشکیل جلسلله مشترک سه 

قوه، یافتن مشللترک راه حلها با کمللک گرفتن از 
کارشناسللان امین است که این کار در حال انجام 

است.
ایشان افزودند: دستگاههای نظارتی وابسته به 
دسللتگاههای اطاعاتی، قوه قضاییه و مجلس نیز 
باید با قدرت و با چشم باز در میدان باشند و آحاد 
مردم مؤمللن نیز باید با احسللاس وظیفه، در این 

خصوص، نقش ایفا کنند.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای بللا تأکید بر اینکه 
قوای مجریه و مقننه باید راههای فساد را ببندند، 
گفتند: اگر در همین قضایای ارز و سللکه، نظارت 
و دقللت و پیگیری الزم انجللام می گرفت، راههای 
فسللاد مسدود می شد. ایشللان همچنین با توصیه 
بلله آحاد مردم برای هوشللیاری و عمِل با بصیرت، 
در مقابللل تحریکات دشللمن، افزودند: ملت ایران 
همواره در مقابل دشللمن بصیرت داشللته است و 
همه باید بدانند که دشللمن به دنبال سوءاستفاده 

از نقطه ضعف ها، بر ضّد خود مردم است.
رهبر انقاب اسللامی دسللتگاههای تبلیغاتی 
اعم از صداوسللیما، مطبوعللات و وبگاههای فضای 
مجللازی را به مراقبت از ایجاد ناامیدی در جامعه، 
توصیه مؤکد کردند و گفتند: انتقاد اشللکالی ندارد 
اما نباید مردم را ناامید کرد. گاهی در یک روزنامه 
یا در یک برنامه تلویزیونللی و رادیویی، به گونه ای 
سخن گفته می شود که گویا همه درها بسته است؛ 

در حالی که اینگونه نیست.
حضرت آیت اهلل خامنلله ای تأکید کردند: ملت 
ایللران و نظللام اسللامی، همچنانکه تا بلله حال از 
مراحل سللختی عبور کرده است، از این مرحله نیز 
که آسان تر از مراحل قبلی است، عبور خواهد کرد.

رهبر انقاب اسامی در بخش دوم سخنانشان 
با اشللاره به وقیح تر و بی ادب تر شللدن مسللئوالن 
امریکایی در ماههای اخیر خاطرنشللان کردند: آنها 
قبًا نیز ادب سیاسی و دیپلماتیک را در حرفهایشان 
رعایت نمی کردند اما مسئوالن کنونی رژیم امریکا 
بلله گونه ای وقیح و بی شللرم و بی ادب با دنیا حرف 

می زنند که انگار حیا را کامًا از آنها گرفته اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری دو جنایت 
هفته اخیر سللعودی ها در یمن یعنی بمباران یک 
بیمارسللتان و حمله به یک ماشین حامل کودکان 
یمنللی و قتل عللام دهها کودک بی گنللاه و بی پناه 
افزودند: وجدان جهان در مقابل این جنایات تکان 
خورد و دولتها نیز ولو به صورت تعارف آمیز اظهار 
تأسللفی کردند امللا امریکایی ها به جللای محکوم 
کردن ایللن فجایع، بی شللرمانه از روابط راهبردی 
خود با سللعودی ها حرف زدند و این سؤال را پیش 

آوردند که آیا مسئوالن امریکایی واقعاً انسانند؟
ایشللان جدا کللردن حدود ۲ هللزار کودک از 

مادرانشان و زندانی کردن آنها در قفس را به بهانه 
مهاجر بللودن این افراد، جنایت بی سللابقه دیگری 
خواندند و افزودند: نکته تأمل برانگیز این اسللت که 
امریکایی ها بدون هیچ خجالت و شرمی این اقدامات 

را در جلوی چشم جهانیان انجام می دهند.
رهبللر انقاب با اشللاره به حرف هللای بی ادبانه 
مقامللات رژیم امریکا درباره تحریم، جنگ و مذاکره 
گفتند: تأکید می کنیم جنگ نخواهد شد و مذاکره 
نخواهیللم کرد. حضرت آیت اهلل خامنلله ای افزودند: 
البته آنها مسئله جنگ را صریحاً مطرح نمی کنند اما 
درصددند با اشاره و کنایه، »شبح جنگ« را ایجاد و 

بزرگ کنند تا ملت ایران و یا ترسوها را بترسانند.
ایشان در همین زمینه تأکید کردند: جنگی رخ 
نخواهد داد چراکه ما مثل گذشته هیچ وقت شروع 
کننده جنگ نخواهیم بود و امریکایی ها هم حمله 
را آغاز نمی کنند چللون می دانند که صددرصد به 
ضررشللان تمام خواهد شد زیرا جمهوری اسامی 
و ملت ایللران ثابت کرده اند به هر متعّرضی، ضربه 

بزرگ تری وارد خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشللاره به ناکامی 
مفتضحانلله و حقارت آمیللز امریکایی هللا در حمله 
سال 1۳۵۹ به صحرای طبس افزودند: آنها ممکن 
اسللت خیلی چیزها را نفهمند امللا احتماالً اینقدر 
می فهمند کلله نتیجه تعرض به ایللران را تصور و 

درک کنند.
رهبللر انقاب در ادامه تبیین طرحهای امریکا 
برای مقابله با جمهوری اسللامی و ملت ایران، به 
بحث پیشللنهاد مذاکره پرداختنللد و افزودند: آنها 
البته در این موضوع براسللاس یللک بازی و روش 
پیش پا افتاده و بی ارزش سیاسللی عمل می کنند؛ 
یللک نفللر می گوید بدون پیش شللرط، نفللر دیگر 

پیش شرط می گذارد.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای گفتنللد: بر خاف 
تصور عده ای در داخل، درخواست امریکایی ها برای 
مذاکره مسللئله جدیدی نیست و در ۴0 سال اخیر 
بارها تکرار اما با پاسخ منفی ایران مواجه شده است. 
حتی ریگان رئیس جمهور وقت امریکا که نسللبت 
به فعلی ها مقتدرتر بللود، در قضیه معروف به مک 
فارلین، او را مخفیانه برای مذاکره به تهران فرستاد 

که بعد از ۲۴ ساعت بدون نتیجه بازگشت.
رهبر انقاب در تبیین استداللهای ایران برای 
مذاکللره نکردن بللا امریکایی ها گفتنللد: آنها برای 
مذاکللره فرمول خاصی دارند کلله باید آن را درک 
کرد و سللپس به این سللؤال پاسخ داد که آیا هیچ 

آدم عاقلی با این فرمول مذاکره می کند؟
ایشان حقیقت مذاکره را در عرف سیاسی »داد 
و ستد« خواندند و خاطرنشان کردند: امریکایی ها 
در هر مذاکره به پشتوانه قدرت سیاسی، تبلیغاتی 

و مالللی خود تاش می کننللد هرگونه مقاومت در 
مقابل تحقق اهدافشان را ناکام بگذارند.

حضللرت آیت اهلل خامنه ای در ترسللیم فرمول 
مذاکللره به سللبک امریکایی ها افزودنللد: آنها اوالً 
اهداف اصلی را کامًا مشخص می کنند البته همه 
این اهداف را اعام نمی کنند اما در طول مذاکرات 
با دبه و چانه زنی، همه اهداف را پیگیری می کنند. 
نکتلله دوم اینکه امریکایی هللا از این اهداف اصلی 

یک قدم عقب نمی نشیند.
ایشللان افزودند: امریکایی هللا در مذاکرات، با 
الفاظ ظاهراً اطمینان بخش فقط وعده می دهند اما 
از طللرف مقابل امتیازات نقللد می خواهند و وعده 
نمی پذیرند. رهبر انقاب خاطرنشللان کردند: این 
واقعیت را ما در برجام تجربه کردیم همچنانکه در 
مذاکره با کره شمالی هم امریکایی ها همین روش 
را درپیش گرفته اند. ایشللان خاطرنشان کردند: هر 
جای مذاکره اگر طرف مقابللل از دادن امتیاز نقد 
امتناع کند، امریکایی ها آنچنان هیاهوی تبلیغاتی 
و رسللانه ای در جهللان راه می اندازنللد که معموالً 

طرف مقابل کم می آورد و دچار انفعال می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشللریح آخرین 
نکتلله از فرمول مذاکره امریکایی هللا افزودند: آنها 
پس از مذاکرات نیز به راحتی زیر وعده ها می زنند 
و به آنها عمل نمی کنند. رهبر انقاب پس از بیان 
این واقعیات یک سللؤال اساسی مطرح کردند: به 
کدام دلیل باید با رژیم زورگوی متقلبی که اینگونه 

مذاکره می کند، پشت میز گفت وگو نشست؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای برجام را نمونه واضح 
نتیجه مذاکره با امریکا برشللمردند که البته برخی 

خطوط قرمز تعیین شده در آن رعایت نشد.
ایشان خاطرنشللان کردند: با توجه به فرمول 
امریکایی ها در مذاکره، هر دولتی در جهان با آنها 
مذاکللره کند، دچار مشللکل می شللود مگر جهت 
گیری هایش با واشنگتن یکی باشد که البته دولت 

فعلی امریکا حتی به اروپایی ها هم زور می گوید.
رهبر انقاب در نوعی جمع بندی از این بخش 
از سخنانشللان، افزودند: ما فقللط وقتی می توانیم 
وارد بللازی خطرنللاک مذاکره با امریکا شللویم که 
از لحاظ اقتصادی و سیاسللی و فرهنگی به اقتدار 
مورد نظرمان برسیم و فشارها و هوچی گری های او 
نتواند در ما تأثیر بگذارد اما در حال حاضر مذاکره 

قطعاً به ضرر ما تمام می شود و ممنوع است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشللان کردند: 
امام راحل عظیم الشللأن هم مذاکره با امریکا را تا 
وقتی این رژیم آدم نشللود ممنوع کرده بود ما هم 
بللر همین نکتلله تأکید می کنیم. ایشللان افزودند: 
حتللی اگر به فرض محال قرار بللود با امریکایی ها 
مذاکللره ای کنیم قطعاً با دولت فعلی هرگز مذاکره 

نمی کردیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان نکته ای مهم 
خطاب به همه سیاسللتمداران، دیپلماتها، جوانان 
پرانگیزه، دانشللجویان رشته های سیاسی و فعاالن 
عرصه سیاسللت یادآوری کردنللد: مذاکره با رژیم 
زورگللو و پرتوقللع امریکا وسللیله ای بللرای رفع یا 
کاهش دشللمنی آنها نیسللت بلکه دادن ابزاری به 
امریکا است که با آن می تواند بیشتر و بهتر اعمال 

دشمنی کند و اهداف خود را پی بگیرد.
رهبللر انقاب تمرکز شللیطان بزرگ بر جنگ 
اقتصللادی را ناشللی از ناامیللدی از جنگ نظامی، 
سیاسللی و امنیتی و حتی جنگ فرهنگی خواندند 
و افزودنللد: رویش های جللوان و پربرکت انقاب و 
شکسللت حوادث و آشوبهای امنیتی سیاسی سال 
۸۸، نشللان دهنده شکسللت و یأس دشمن در این 

عرصه هاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: البته به 
توفیق الهی و هوشللیاری مسئوالن و مردم، امریکا 
در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهد خورد. ایشان 
با اشللاره به ترفند و فریب دشمنان در حرف زدن 
با مردم ایران گفتند: یک عقب مانده ذهنی به ملت 
ایران می گوید دولت شللما پول شللما را در سوریه 
خرج می کنللد در حالیکه رئیس او اذعان کرده که 
امریکا هفت تریلیون دالر در منطقه خرج کرده اند 

اما هیچ چیزی عایدشان نشده است.
رهبر انقاب افزودند: ما به دو کشللور دوست 
یعنی سللوریه و عراق در مقابل تهدیدات امریکا و 
سللعودی ها کمک کرده ایم که این کمک ها نوعی 
مبادله بین دولتهای دوست است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای ایجاد تردید در افکار عمومی نسللبت به 
مواضع نظام را از اهداف مشللخص دشللمنان ملت 
ایللران برشللمردند و افزودند: آنهللا می خواهند با 
جنگ اقتصادی نارضایتی ایجاد کنند تا شاید این 

نارضایتی به اغتشاش و ناامنی تبدیل شود.
ایشان با بیان اخبار و اطاعاتی از پشت صحنه 
اقدامات امریکایی ها، صهیونیسللتها و سللعودی ها 
افزودند: آنها برای ایجاد ناامنی در دی ماه گذشته، 
چند سال فعالیت کرده بودند اما ملت با هوشیاری 
تحسللین برانگیز، به میدان آمد و زمینه سازی های 
چند سللاله آنها را به باد داد. رهبر انقاب افزودند: 
دشللمنان سپس به سللال ۹۷ دلبسللتند و برخی 
مقامات امریکا گفتند ۶ ماه دیگر خبرهایی از ایران 
خواهید شللنید، منظور آنهللا همین حوادث مرداد 
بود که با وجود هزینه های فراوان مالی و سیاسللی 

دشمنان اینگونه محدود از آب درآمد.
حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای تأکیللد کردند: 
مردم با هوش و با بصیرت هسللتند البته مشکات 
معیشللتی و اقتصادی اوقات خیلللی از آنها را تلخ 
کرده اما این ملت زیر بار خواستهای سیای امریکا 

و فان رژیم روسیاه نمی رود.
رهبللر انقاب تأکید کردند: دشللمن همانگونه 
که تاکنون ضعیف و ناتوان و شکسللت خورده بوده 
است در آینده نیز ناکام خواهد ماند به شرط اینکه 
همه بیدار باشللیم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف 
خود عمل کنیم. ایشان افزودند: برخی به اسم اینکه 
طرفدار ضعفا هستیم و می خواهیم اوضاع را درست 
کنیم، خودشان ملتفت نیستند اما عمًا در چارچوب 

نقشه دشمن حرف می زنند و اقدام می کنند.
حضرت آیللت اهلل خامنه ای افزودنللد: آنها که 
می گویند دولت باید برکنار شللود در نقشه دشمن 
نقش آفرین هسللتند. دولت باید سللرکار بماند و با 
قللدرت، وظایف خللود را در حل مشللکات انجام 
دهللد. رهبر انقاب همچنین بلله حقوق و تکالیف 
دولللت و مجلس اشللاره کردنللد و افزودند: هر دو 
قللوه باید ضمن برخورداری از حقوق خود، کرامت 
طرف مقابل را حفظ کنند و سلله قوه با هم افزایی 

مشکات را از پیش ملت بردارند.
ایشان در پایان سخنانشان با اشاره به سخنان 
امام خمینی درباره دسللت قدرت خدا بر سر ملت 
ایران و نظام اسللامی افزودند: ما هم این دسللت 
قدرتمند خدا را احسللاس می کنیم، قدرتی که در 

ایمان ملت متجلی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان 
با اشاره به فرا رسیدن ماه ذی الحجه ماه دعا و توسل 
و تضرع به درگاه الهی، خاصیت ایمان و اتکا به خدا 
را ایجللاد امید، اعتماد به نفس و شکسللت ناپذیری 
دانسللتند و خاطرنشللان کردنللد: ملللت ایللران با 
برخورداری از این ایمان، چهل سللال اسللت که در 
مقابل قدرتهای متکبر دنیا با قدرت تمام ایسللتاده 

است و باید روز به روز بر این توانایی افزوده شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم:

عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی 
مسائل مدیریتی است نه تحریم

جنگ نخواهد شد و با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
 قدردانی الریجانی

از اجازه مقام معظم رهبری 
در همین حال سللخنگوی قللوه قضاییه  گفت: ریاسللت قوه قضاییه از رهبر معظم سخنــــگو
انقللاب کلله اجللازه فرمودند در شللرایط کنونللی و به لحاظ 
ضرورت، از برخی از تشللریفات رسیدگی، بشرط عادالنه بودن 

و اتقان احکام، صرفنظر شود ، تشکر و قدردانی کردند.
غامحسین محسللنی اژه ای در حاشیه نشست مسئوالن 

عالللی قضایللی اظهار کرد: البتلله این امر به این معنا نیسللت 
که از لحاظ محتوا قرار اسللت که چیزی کم و کسللر گذاشته 
شللود؛ بلکه برعکس تاکید شد که با انتخاب قضات با سابقه ی 
حداقل بیست سال کار و واجدالشرایط افرادی تعیین شوند تا 
همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند، ضمن سرعت 

و دقت، کاما عادالنه احکام متقن صادر شود.
وی گفللت: موضوع دیگری که در این جلسلله مطرح شللد 
ایللن بود که دشللمن در حال تاش اسللت که فشللار بر مردم 
وارد کند. در این شللرایط اگر کسللانی مللردم را مایوس کنند و 
خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرف های بی اساس بزنند، 
این افراد باید پاسللخگوی حرف های خود باشللند. بخصوص اگر 

دست اندرکاران، اعم از قوه قضاییه، مجلس یا قوه مجریه صحبتی 
داشللته باشللند که آن صحبت ها خدای ناکرده موجب تشویش 
اذهان عمومی و یاس و ناامیدی شللود، اوال این ها باید خودشان 
به این موضوع توجه داشللته باشللند و ثانیا اگر توجه نکردند و 
حرفشان صحیح و قابل اثبات نباشد و کذب باشد و موجب یاس 
و اضطراب مردم شود، قوه قضاییه حسب وظیفه ذاتی خود آن ها 

را تحت تعقیب قرار می دهد و باید پاسخگو باشند.
معللاون اول قللوه قضاییه ادامه داد: در این جلسلله برخی 
پیشنهاد دادند که شاید احیانا نیاز به یک دستورالعمل موقت 
هم باشللد که در این خصوص به معاونت حقوقی دستور داده 
شللد که هرچه سریع تر این دستورالعمل را تهیه کند که البته 

شروع کار دادگاه ها متوقف بر این دستورالعمل نیست و جنبه 
ارشادی و احتیاطی دارد.

وی در رابطه با اطاع رسانی این دادگاه ها نیز گفت: اطاع 
رسللانی به دو صورت است: اول اینکه خود دادگاه ها که برگزار 
می شللوند تا جایی که علنی اسللت، منتشر شوند که  این یک 
تغییر کامل اساسللی است؛ دوم اینکه سعی می کنیم اطاعات 
را نوبه به نوبه و زودتر به استحضار مردم برسانیم؛ اعم از اینکه 
اگر حکمی صادرشد، اگر افرادی دستگیر شدند و یا احیانا اگر 
افرادی محکوم و یا تبرئه شللدند، مردم در جریان رسیدگی ها 
و احکام صادر شللده قرار بگیرند که انشللااهلل با کمک رسانه ها 

بتوانیم مردم را در جریان این امور قرار دهیم.   میزان
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