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نماز عید سعید قربان به امامت سید احمد 
خاتمی اقامه می شود

نماز عید سعید قربان در روز چهارشنبه، مصادف با 
روز عید سعید قربان، به امامت آیت اهلل سّیداحمد خاتمی 

در محل مصلی امام خمینی)ره( تهران اقامه می شود.
طبق اعالم ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
وس��یله ایاب و ذهاب برای نمازگزاران از میادین شهر 

به سمت مصلی امام خمینی)ره( مهیا شده است.
همچنی��ن درب ه��ای مصل��ی ام��ام خمینی)ره( 
از س��اعت 8 صب��ح روز عی��د س��عید قرب��ان به روی 

نمازگزاران باز می شود.  فارس

سعداهلل زارعی: 
امریکا در تالش است نقش خود را در  

جنگ یمن مخفی کند 
یک کارشناس مسائل منطقه گفت: امروز انصاراهلل 
می تواند دریای س��رخ را ببندد یا باز کند ولی انصاراهلل 
گذشت کرده و امنیت دریای سرخ را تامین کرده است.

سعداهلل زارعی در س��خنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه ای��ن هفته تهران، اف��زود: یمن صحنه ای 
اس��ت که در  آن می شود دو موضوع متضاد را کنار هم 
به تماشا نشست، یک موضوع جنایتی که در یمن علیه 
ملت یمن در جریان است. رأس این جنگ آمریکا قرار 

دارد و می خواستند نقش خود را مخفی کنند. 
وی با تأکید بر اینکه یمن کش��ور فقیری نیس��ت 
و اگر درگیر جنگ نباش��د، این ملت سرزمین خودش 
را اداره می کن��د، اظهار داش��ت: جنایت علیه یمنی ها 
مهندسی و حساب شده است و شورای امنیت سازمان 

ملل پشت این گرفتاری هاست 
زراع��ی با ط��رح این س��ؤال که در کج��ای دنیا 
اجازه حمله به بیمارس��تان داده می شود؟، گفت: فقط 
سعودی ها 500 میلیارد سعودی را خرج جذب مزدور 
کردند و گرسنگی می دهند و پول می پاشند تا فتنه ای 
که هزینه انسانی دارد به گردن همان ملت بیاندازند.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه حدیده  
قرار بود به تصرف امارات و س��عودی و آمریکا دربیاید 
و آمریکا کل پایگاه های انصاراهلل را در سواحل بمباران 
کرد، اظهار داشت: و سواحل یمن در سیطره انصاراهلل 
قرار دارد و انصاراهلل ارتش جهانی را با شکست مواجه 

کرد.  فارس

آیت اهلل صافی گلپایگانی:
وظیفه جوانان بسیار حساس و خطیر است

آی��ت اهلل صاف��ی گلپایگانی در پیامی به نشس��ت 
س��االنه اتحادیه جامعه اسالمی دانش��جویان، وظیفه 
جوانان و دانشجویان را بسیار حساس و خطیر دانست 
و از آنها خواست علم و قدرت جامعه را افزایش داده و 

قلّه های بلند علمی را فتح کنند.
این مرجع تقلید در پیامی به نشست ساالنه اتحادیه 
جامعه اسالمی دانش��جویان، تاکید کرد: این فرصت ها 
بسیار مغتنم است و باید حداکثر استفاده از آن را نمود.

وی با اش��اره به اوضاع کنونی جهان اظهار داشت : 
برتری شما جواناِن با ایمان، به علم و تقوی و تعهد است 
. علمی که اس��الم آن را مایه مباهات و افتخار می داند 
آن است که انسان را کامل کند و فضایل معنوی را باال 
بب��رد. در عین اینکه به عل��وم و فنون مختلِف امروزی 
آش��نایی کامل باید پی��دا کرد ولی دوس��تی و صفا و 

محبت باید ثمره این علوم باشد.  فارس

نقوی حسینی:
طرح انزوای امریکایی ها در تحریم ایران 

زیر سوال رفته است 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س گفت: هم اکنون طرح ان��زوای امریکایی ها در 
تحریم ایران زیر س��وال رفته اس��ت ب��ه همین جهت 
»گروه اقدام ایران« را تشکیل دادند تا با برنامه جدیدی 
علیه ایران ورود کنند و تمام تالششان را به کار گیرند 

تا کشور های دیگر را هم با خودشان همراه کنند.
سیدحسین نقوی حس��ینی با اشاره به تشکیل نهاد 
»گروه اق��دام ایران« از س��وی وزارت خارجه آمریکا بیان 
داشت: آمریکایی ها بعد از خروج از برجام تصورشان این بود 
که کشور های دیگر به ویژه شرکای غربی آنها و همپیمانان 
منطقه ای شان به تحریم های آمریکا می پیوندند و یک فضای 

منسجم ضد ایرانی ایجاد خواهدشد اما این اتفاق نیفتاد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ام��روزه امریکایی ه��ا منزوی 
هس��تند، ادام��ه داد: اتحادی��ه اروپا آنط��ور که آن ها 
می خواس��تند همراهیشان نکرد. چین، روسیه، هند و 
برخی کش��ور های منطقه هم صراحتا اعالم کردند به 

تحریم های آمریکا علیه ایران نمی پیوندند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با اشاره به اینکه آمریکایی ها خود را در انزوای 
ب��دی دیدند، تصریح کرد: به همین جهت هم در یک 
ماه گذش��ته مقامات آمریکایی ب��ه تناقض گویی های 
زی��ادی روی آوردند، از یک س��و ترام��پ می گوید ما 
علی��ه ایران تحریم های همه جانبه اعمال می کنیم واز 
س��وی دیگر می گوید ما حاضریم بدون قید و ش��رط 
مذاکره کنیم. وزیر امور خارجه شان هم دو ساعت بعد 
می گوید ما برای مذاکره ش��رط داریم و تناقض گویی 
می کنند، زیرا نتوانس��ته اند آن انسجام الزم بین المللی 

علیه ایران را به وجود بیاورند.  میزان

اخبار

دشمن جرات حمله به کشورمان را ندارد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دش��من اطرف کشور ما پایگاه دارد، آنها 

جرات حمله به کشور را ندارند و از این اتفاق وحشت دارند.
امیر دریادار حبیب اهلل گفت: اسارت شهید حسین لشکری هجده سال به طول 

انجامید این نشان دهنده این واقعیت است که در اصل عراقی ها اسیر ما بودند 
وی  اظه��ار ک��رد: اولین تهدید علیه کش��ور، تهدید نظامی اس��ت که اگر ما 

آمادگی الزم را نداشته باشیم آنها به ما حمله می کنند.
سیاری  آمادگی و توان بازدارنگی باال را برای حفظ نظام الزم ولی ناکافی دانست و 

گفت: تهدید دوم برای کشور را جنگ نرم است. 
وی ادامه داد: تهدید آخر علیه کش��ورمان را تحریم های ظالمانه اس��ت نباید تحت 
تاثیر عملیات دشمن قرار گیریم و در عین حال باید تهدید را به فرصت تبدیل کرده تا 

در مقابل استکبار پیروز شویم. باشگاه خبرنگاران

ارتش اسالم
عده ای جاهالنه یا مغرضانه »مذاکره با آمریکا« را مطرح می کنند

معاون پارلمانی دولت دهم گفت: متأس��فانه امروز عده ای به رغم دش��منی  
آمریکا که برای از بین بردن کشور ما از همه ظرفیتش استفاده می کند جاهالنه 

یا مغرضانه بحث مذاکره با آمریکا را مطرح می کنند.
لط��ف اهلل فروزنده درباره فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری مبن��ی بر اینکه 
»جنگ نخواهد ش��د و مذاکره نخواهیم کرد«، اظهارداش��ت: رهبر معظم انقالب 
کاماًل برای مردم تبیین کردند که آمریکا قابل اعتماد نیست و دشمن است و هدفش 
هم براندازی و از بین بردن کشور است؛ در موضوع برجام هم  ایشان از روز اول فرمودند 
ب��ه آمریکا اعتماد نداریم و آنها بدعهد هس��تند و تقریبا برای عم��وم مردم و برخی که 
نس��بت به آمریکا خوشبین بودند  این مس��أله روشن شد. وی تصریح کرد: شیوه مذاکره 
آمریکایی ها هم معلوم اس��ت آنها می خواهند هرچه می توانند قدرت ایران را کم کنند و 

از ظرفیت های سازمان های بین المللی برای کارشان استفاده کنند. فارس

دیدگاه
دشمن درصدد تبدیل نارضایتی به ناامنی است

وزیر کش��ور با بیان اینکه دشمن تالش می کند تنشهای اجتماعی، نارضایتی و 
اعتراض ها را به ناامنی تبدیل کند، گفت: ملت ایران همیشه امنیت را به عنوان یک 
اصل در این کشور می داند و به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا امنیت دچار خدشه شود.

عبدالرض��ا رحمانی فضلی با با بیان اینکه آمریکا هیچ وقت با ما وارد جنگ 
نظامی نمی ش��ود افزود: آمریکا هیچ وقت در زمینه ایدئولوژی و مکتب با ما وارد 
بحث نمی شود اما اقتصاد را پاشنه آشیل ما کرده و بعد از 40 سال هنوز هم از نفت 
ضربه می خوریم. وی با اش��اره به بیانات رهبر معظ��م انقالب در زمینه اینکه مهمترین 
مسئله در زمینه اقتصادی رهایی از وابستگی به نفت و خام فروشی است افزود: توجه به 

رهایی از نفت مستلزم توجه به ظرفیتها، امکانات و نیروهای داخلی است.
وی با تاکید بر اینکه تمامی مش��کالت ناش��ی از عملکرد دولت نیس��ت گفت: امروز 

امنیت کشور با اقتصاد گره خورده  است .  ایرنا

میدان فاطمی
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درآستانه کودتای ۲8 مرداد،  ادام��ه گ���زارش دو در  دیگرامری��کا  ب��ار 
سلسله اقدامات خود علیه مردم کشورمان، این بار 
گ��روه »گروه اقدام ایران« ر ا تش��کیل داد.  مایک 
پامپئو وزیر خارجه امریکا در س��خنانی از تشکیل 
این گروه در درون س��اختار وزارت خارجه آمریکا 
خب��ر داده و ه��دف از تش��کیل آن را هماهنگ��ی 

تمامی اقدامات مرتبط با ایران عنوان کرد. 
وی در کنفرانس��ی خب��ری با اش��اره به اینکه 
ریاس��ت این گروه بر عهده برایان هوک، مس��ئول 
برنامه ری��زی سیاس��ت های وزارت خارج��ه آمریکا 
خواهد بود، گفت: برایان هوک که قباًل مشاور جان 
بولتون بوده، نماینده ویژه امور ایران و مس��ئولیت 
وی تالش ب��رای اجرای راهبرد فش��ار حداکثری 

دیپلماتیک و اقتصادی ضد ایران است.
پامپئ��و تاکی��د ک��رد:  از زمان��ی ک��ه رئیس 
جمهوری به خروج از برجام تصمیم گرفت، برایان 
نقش مهمی برای اعمال فشار حداکثری اقتصادی 

و سیاسی علیه ایران داشته است.
به گفته پامپئو، هوک با کشورهای خارجی به 
خصوص اتحادیه اروپا درباره ایران مذاکره می کند 
و تنه��ا به وزیر خارج��ه امریکا در این باره گزارش 

می دهد. 
وزیر خارجه آمریکا اف��زود: راهبرد آمریکا در 
قبال ایران به یک راهبرد چندملیتی با مش��ارکت 
کشورهایی است که خطر ایران را درک می کنند.

وی ب��ا بیان اینکه هدف از این راهبرد افزایش 
فشار بر ایران برای تغییر رفتار کشورمان در داخل 
و خارج از کشور است، با طرح اتهاماتی علیه ایران  
اظهار  داشت:  تهران طی چهار دهه مسئول رفتار 
خش��ونت بار بی ثبات کننده ض��د ایاالت متحده و 

هم پیمانان و شرکای ما ... بوده است.
جالب آنجاست علیرغم این اظهارات و اقدامات  
خصمان��ه علیه ایران ، وزیر خارج��ه آمریکا بازهم 
از اع��الم آمادگی »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
کش��ورش در خصوص آمادگی برای مذاکره بدون 

پیش شرط با ایران خبر داد.
از سوی دیگر هوک نیز در این نشست خبری 
از مذکره با ۲0 کش��ور درباره ایران س��خن گفت 
و تش��ریح کرد : رایزنی هایی برای فش��ار بیشتر بر 

ایران در جریان است.
وی افزود: گروه اقدام ایران یک گروه از پرسنل 
دائمی به عنوان هس��ته دائمی تشکیل می شود و 

افراد دیگری هم به آن ملحق خواهند شد.
هوک  در پاس��خ به این پرسش که مذاکره با 
آمریکا بر اس��اس فرمایشات اخیر حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب ممنوع است و امریکا 
چگون��ه می خواهد ب��ا ایران مذاک��ره کند، گفت: 
حاال دیگر مسئولیت بر روی شانه مقام های ایرانی 

است.

وی همچنین درباره  احتمال تشابه ماموریت 
کارگروه ای��ران با کارگروهی که در س��ال ۲00۱ 
تح��ت عن��وان "آین��ده ع��راق" در وزارت خارجه  
امریکا تش��کیل ش��ده بود مدعی ش��د : کارگروه 
ایران با "پروژه عراق" تش��ابهی ندارد.پروژه "آینده 
عراق" که در اکتبر س��ال ۲00۱ )دو س��ال پیش 
از لشکرکش��ی آمریکا به عراق و س��رنگونی صدام 
حس��ین( در وزارت خارج��ه آمری��کا کلید خورد 
ب��ه برگزاری جلس��ات و کنفرانس های��ی با حضور 
متح��دان آمریکا و مخالفان دولت صدام حس��ین 

پرداخت.

ریشه تشکیل گروه 
تش��کیل گروه اق��دام علیه ایران در راس��تای 
راهبرد پامپئو علی��ه ایران صورت می گیرد که وی 
آن را در نشست 3۱ اردیبهشت ماه امسال در بنیاد 
محافظه کار »هریتیج« تحت عنوان »پس از توافق؛ 

استراتژی جدید پیرامون ایران« اعالم کرد.
پامپئو در این نشس��ت ۱۲ ش��رط برای توافق 

جدید با ایران  تعیین کرد.
راهبرد جدید پامپئو پس از آن اعالم ش��د که 
ترامپ روز ۱8 اردیبهشت ماه واشنگتن را از توافق 
هسته ای با ایران خارج و تحریم های رفع شده به 

مدد این توافق را دوباره بازگرداند.
این درحالی اس��ت که پیشتر گفته می شد که  
قطعنام��ه ۲۲3۱ ش��ورای امنی��ت، ضامن اجرایی 

برجام است.
در نتیج��ه ای��ن اق��دام ترام��پ، تحریم های 
آمریکایی که به واس��طه برجام رفع ش��ده بود، در 
دو نوبت بازمی گردد؛ اولین نوبت در اواس��ط مرداد 
م��اه بود که تجارت با دالر، ف��روش طال و صنعت 
خ��ودروی ایران را هدف گرف��ت و دومین موج از 
بازگش��ت تحریم ها هم، در اواسط آبان ماه خواهد 
ب��ود که تحریم بانک مرک��زی و صنعت نفت ملی 

ایران را هدف گرفته است.

سورپرایزی که عادی شده 
این اقدامات دولت امریکا در حقیقت به منزله 
س��ورپرایزی برای مردم ایران اس��ت که به شکل 
عادی در آمده اس��ت و دیگ��ر نمیتواند تاثیری بر 
مردم داشته باشد. در حقیقت آمریکایی ها هر روز 
یک س��ورپرایز علیه ملت ای��ران دارند و این اقدام  
بخشی از اقدامات س��تیزه جویانه علیه مردم ایران 

بشمار می رود. 

کاظم انبارلویی در این باره گفت: آمریکایی ها 
آرای��ش جن��گ اقتصادی خود را ه��ر روز کامل تر 

می کنند.
وی ادامه داد: تشکیل »گروه اقدام ایران« یک 
عمل نمادین در س��الگرد کودتای ۲8 مرداد است 
که امریکایی ها اعالم کنن��د ما در برخورد با نظام 

اسالمی و براندازی آن عزم مان راسخ است.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی خاطرنشان 
ک��رد: هم اکنون در وزارت خزانه داری آمریکا بیش 
از 400 کارمن��د در اندازه یک ژنرال جنگ نظامی 
نشس��ته اند و برای اخالل در نظام اقتصادی کشور 

برنامه ریزی و اقدام می کنند.
وی گف��ت: از نیم��ه م��رداد ی��ک فصل��ی از 
تحریم ه��ای اقتصادی ک��ه عمدتا مال��ی، پولی و 
بانکی است به منظور هدف قرار دادن قدرت خرید 
مردم و اخالل در نظام مالی ایران با کشور های که 
طرف معامله هستند، از سوی آمریکا به ملت ایران 

تحمیل شده است.

دم خروس یا قسم حضرت عباس 
به نظر می رسد که دولت امریکا در صدد است 
تا کماکان از اهرم تحریم های اقتصادی، برای مهار 
و مدیریت رفتار ایران بخصوص درمنطقه  استفاده 
کرده و از این راه بتواند به منافع خود دست یابد. 
این همان عاملی است که بارها از سوی مقامات 
کشورمان به عنوان  "عدم پایبندی اساسی" امریکا، 

نسبت به تعهدات برجامی مطرح شد. 
روش��ن است که آمریکا در ش��رایط کنونی نه 

می تواند و نه می خواهد به سوی ایران لشکرکشی 
کن��د، لش��کرهای این کش��ور از س��ال ۲00۱ در 
منطق��ه حضور داش��ته و پایگاه ه��ای نظامی اش 
در خاورمیانه با تمام قدرت حضور داش��تند و اگر 
امریکا قصد مقابله نظامی با ایران را داشت تا کنون 

تحرکی از خود نشان داده بود.
همانگونه که مقامات عالی رتبه نظام پیش��تر 
اع��الم کرده اند جنگی که امروز آمریکا علیه ایران 
دنب��ال می کند اتاق فرمانده��ی اش در خزانه داری 
آمریکا اس��ت و بنا هم بر آن اس��ت تا همین نقشه 
همچن��ان ادامه پی��دا کند. آمریکا  ب��ا این هدف 
ت��الش می کند ت��ا موج نظام س��تیزی را از داخل 
ایجاد و همزمان با آن سیاست ایران ستیزی را در 

منطقه خاورمیانه تشدید بخشد.
همچنین دولت در پی آن است  تا همه حضور 
چند دهه ایران در منطقه را که در چارچوب حفظ 
امنیت ملی ایران و منطقه قابل تفس��یر اس��ت با 
ایجاد تردید و ش��بهه در داخل به کج راهه ببرد و 

با یک تیر دو نشان بزند.
از س��وی دیگر در این برنام��ه امریکا در صدد 
اس��ت تا روابط ای��ران و اروپا را تخری��ب کند و از 
سوی دیگر روند اجرایی حقوقی و قضایی در داخل 
ایران را غیرقانونی نشان دهد و با استفاده از شرایط 

حقوق بشری،به صورت نظام ایران خاک بپاشد. 
 درحقیقت مایک پامپئو به این معناس��ت که 
آمریکا تالش می کند خ��ود را منجی مردم ایران 
نشان داده و  با تشویق مردم برخوردها و اعتراضات 
آنها را  تحریک و دعوت به ش��ورش های خیابانی 

در داخل کشور علیه نظام کند.
  جالب اس��ت که پامپئ��و از گفت وگو با نظام 
ایران صحبت می کند کسی نیست که از او بپرسد 
که قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس 
را ؟ و اگر دولت ایران دیکتاتور است و شما منجی 

مردم ایران چه گفتگویی با یکدیگر دارید ؟
در حال حاضر سیاس��ت خارجی ترامپ تالش 
برای  فروپاش��ی داخلی ایران است تا کشورمان را 
تبدی��ل به یک کش��ور کوچک و تح��ت کنترل با 
درگی��ری های داخلی ک��رده و در نهایت آن را به 
کش��وری خنثی و بدون تاثیر در منطقه و س��طح 
بی��ن اللمل مبدل کند و پس از آن هرگونه که می 

خواهد با جمهوری اسالمی ایران رفتار کند.

اقدام و مقابله دولت 
ای��ن درحالی اس��ت که رئی��س جمهور اعالم 
کرده برای مقابله با نتایج سوء اقتصادی این اقدام، 
اقدامات��ی را در ح��وزه تجاری و بانک��ی در پیش 

گرفته است.
تدوین 3 ویرایش از گروه بندی کاالیی وارداتی 
برای دریاف��ت ارز با نرخ های متف��اوت و رفتن به 
س��مت »رمز ارز« )CryptoCurrency( برای 
رد ش��دن از س��د تحریم های بانکی، از جمله این 

اقدامات است.
ارز دیجیتال دارای پشتوانه کاالیی، ایده »هوگو 
چاوز« رئیس جمهور فقید ونزوئال بود که این کشور 
توانس��ت با وجود امضاء فرمان ترامپ  برای تحریم 
این ارز رمزپایه، بازه��م تأمین کنندگان عمده مواد 

غذایی برزیل را برای تبادل تجاری مجاب کند.
اما این تنها راه نیس��ت . قطعاً باید روی برنامه 
های امریکا برای  آسیب  به اقتصاد  داخلی تمرکز 
ک��رده و هر چه س��ریع تر  رویکردهای اصالحی را 

اعمال کند.
دولت همچنین الزم است تا همزمان با اصالح 
س��اختارهای اقتصادی، تکمیل پ��روژه هدفمندی 
یارانه ها٬ و توسعه بازارهای مالی را در نظر گرفته 
و با فعال س��ازی بازار سرماینه نقدینگی سرگردان 

مردم را به چرخه تولید بازگرداند. 
دولت باید اجازه ندهد تا وابستگی نفتی او که 
در دول اول تحریمها در سال 90 – 9۱ به اقتصاد 
کشور لطمه وارد کرد بار دیگر تکرار شود استراتژی 
دولت باید به افزایش ظرفیت پاالیشگاهی و تولید  
فرآورده هایی که تحریم پذیر نیس��ت و درآمدهای 

بیشتری هم دارد، برود. 
از سوی دیگر مردم نیز باید توجه داشته باشند 
که این آغاز  جنگ روانی برای تأثیر گذاشتن روی 
اف��کار عموم��ی و مردم اس��ت و در عینیت، اتفاق 

خاصی برای اقتصاد داخلی رخ نداده است.
آنها باید در این میدان آماده و آگاه باش��ند و 

اجازه سو استفاده دشمنان را ندهند. 

با تشکیل »گروه اقدام ایران« در آستانه 28 مرداد صورت گرفت 

رونمایی از پروژه جدید کاخ سفید علیه ایران

ن  خطی��ب نماز جمعه تهران با بیان اینکه  یب����و بای��د عزم جدی برای فراهم کردن زمینه تر
اس��تقالل بانک مرکزی وجود داشته باش��د، گفت: سه قوه با 

عزم جدی اصالح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهند.
حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد خطیب نماز جمعه 

این هفته تهران در خطبه های دوم این نماز، 
ضمن گرامیداش��ت جایگاه ش��هدای منا، اظهار داش��ت: 
ش��هدای مظل��وم من��ا قربانی بی درایت��ی، س��وء مدیریت و یا 

توطئه  های رژیم خون ریز آل سعود است.
وی  اضاف��ه کرد: در این روزها ش��اهد انتصاب رئیس کل 
بان��ک مرکزی بودیم و امیدواریم ک��ه برای اصالح نظام بانکی 

کشور قدم های اساسی و مبنایی برداشته شود.
حجت االسالم ابوترابی فرد ادامه داد: رهبر عالیقدر انقالب 
اس��المی مؤکدا اصالح نظام بانک��ی را از دولت محترم مطالبه 
کرده اند، این کار بزرگ نیازمند برنامه ریزی، استفاده از نخبگان 
علمی، اجماع نخبگان علمی و سیاس��ی اس��ت، باید سه قوه با 
عزم جدی و با نگاه بلند مدت مسئله اصالح نظام بانکی را در 
دس��تور کار خود قرار دهند و قدم ها را استوار بردارند، در این 
راه بای��د عزم جدی معطوف به فراهم آوردن زمینه اس��تقالل 

بانک مرکزی باشد.
وی خط��اب به رئیس جدی��د بانک مرکزی گفت:  باید به 
طور شفاف استقالل بانک مرکزی را از دولت و مجلس داشته 
باش��د، بدون این مطالبه قطعا نمی توان بر مشکالت جدی فرا 

روی نظام بانکی غالب شد.
خطیب نماز  افزود: پایه پولی کش��ور دارای اجزایی است، 
یکی از اج��زای آن خالص دارایی ه��ای خارجی بانک مرکزی 
اس��ت، اوال باید اراده بانک مرکزی بر عدم افزایش دارایی های 
خارجی باش��د، این سیاستی اس��ت که همه بر آن اتفاق نظر 
دارند، م��ا در این حوزه قانون را هم تصویب کردیم، اما عملی 

نشد.
حجت االسالم ابوترابی فرد اضافه کرد: باید با برنامه جدی 
افزای��ش دارایی های خارجی بانک مرکزی کنترل ش��ود و این 
کنترل رابطه مس��تقیم با کنترل هزینه های مالی دولت دارد، 
اگر دولت یله و رها شد و به افزایش هزینه های خود اقدام کرد 
و مدیری��ت و کاهش هزینه، ارتقای بهره وری در دس��تور کار 
دولت قرار نگیرد، نتیجه آن افزایش دارایی های خارجی بانک 

مرکزی و معضالت فرا روی آن و رشد پایه پولی است.
وی تصریح کرد: عامل دوم خالص بدهی های دولت است، 
با افزایش بدهی های دولت، شاهد رشد پایه پولی غیر متناسب 
هس��تیم، رش��د پایه پولی به صورت معقول، متناسب با رشد 
اقتصاد ملی، رشد تولید ناخالص داخلی، صحیح است، اما رشد 
پایه پولی متناس��ب با بدهی های دولت، این مش��کالت امروز 
را خلق می کن��د، لذا اوال باید دولت با برنامه ریزی نس��بت به 
پرداخت بدهی های انباشته ش��ده اش قدم بردارد و مانع رشد 

بدهی های دولت به بانک مرکزی باشد.
خطی��ب نماز جمعه ای��ن هفته تهران س��ومین عامل در 

مش��کالت اقتص��ادی را خال��ص بدهی های بانک ه��ا به بانک 
مرکزی دانست و اظهار داشت: متأسفانه در این حوزه با چاش 
روبه رو هس��تیم، ام��روز معضل اصلی در این حوزه اس��ت، ما 
بانک ه��ای خصوص��ی را بدون ضابطه خل��ق کردیم، در حالی 
ک��ه ابزارهای الزم برای نظارت بر عملک��رد این بانک  ها را در 

اختیار نداشتیم.
حجت االس��الم ابوترابی فرد افزود: در طول یک س��ال این 
میزان بدهی ها از ۱۲0 هزار به ۲00 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته اس��ت، رئیس کل بانک مرکزی باید با ابزار مناس��ب و با 
ابزارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بانک های خصوصی نظارت 
جدی داشته باشد، از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود با 
برنامه ریزی مناس��ب در جهت هدایت منابع به سمت واقعیت 

اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی برنامه ریزی کند.
وی افزود: کشورهایی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه 
می ش��وند و بدهی های خارجی س��نگین دارند، نظیر بعضی از 
کشورهای همسایه ما که امروز شاهد کاهش ارزش پولی ملی 
آنها هس��تیم، بیش از 400 میلیارد دالر بدهی خارجی دارند، 
چگونه باید این بدهی را پرداخت کنند و چه بار س��نگینی بر 

شانه آنهاست؟
خطیب نماز جمعه این هفته تهران اضافه کرد: جمهوری 
اس��المی ایران ام��روز کمترین بدهی خارج��ی را دارد، بدهی 
خارج��ی میان مدت و بلندمدت م��ا، حداکثر ۱۱ میلیارد دالر 
اس��ت، یعنی صفر، در کن��ار این موقعیت ک��ه می تواند راه را 
برای حرکت اقتصاد هموار کند، ما از ظرفیت های باالیی برای 
خلق ثروت، تولید ارز و صادرات برخورداریم، این منابع عظیم 
انرژی ما، پتروپاالیش��گاه ها، اگر همین تحریم باعث شود ما به 
سمت تبدیل نفت خام به فرآورده های با ارزش باالتر که امکان 

تحریم آنها برای دش��من بسیار سخت است، برویم، در مقابله 
با تحریم  ها مؤثر است.

حجت االس��الم ابوترابی فرد با تأکید ب��ر اینکه با صادرات 
کاالهایی که در داخل کشور به آنها نیاز نداریم می توانیم تراز 
تجاری خود را به ش��کل معناداری ارتقا دهیم، اظهار داش��ت: 

این فرصت  ها در اختیار ماست، ما کشور ثروتمندی هستیم.
وی گفت: ما از قدرت باالیی برای برون رفت از این تنگناها 
برخورداریم، اما این مشروط به اتخاذ تصمیمات درست است، 
متأس��فانه رهبر معظم انقالب فرمودند که در چند ماه ابتدایی 
امسال، تصمیمات غلطی اتخاذ شد، اهل نظر بطالن تصمیمات 

را اعالم کردند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران اضافه کرد: تصمیمات 
امروز اقتصادی امروز کشور باید دارای اجماع علمی و حمایت 
همه نخبگان سیاسی را داش��ته باشد، ما می توانیم به سرعت 
از مش��کالت امروز خارج شویم، مشروط بر اینکه سیاست های 

خودمان را درست اصالح کنیم.
حجت االس��الم ابوترابی فرد خطاب ب��ه رئیس جدید بانک 
مرکزی، گفت: با دستور زید و امر یک معاون و مدیر را منصوب 
و عزل نکنید، ش��ما مسئول و پاسخ گو هستید، مسئولیت  ها را 
به دست مدیران عالم، با تجربه، متعهد و به تعبیر قرآن حفیظ 

و علیم بسپارید، کشور این سرمایه ها را در اختیار دارد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطرنشان کرد: کشور 
ظرفیت این تکانه های ارزی را ندارد، قطعا با برنامه ریزی صحیح 
می ت��وان به این هدف رس��ید، رضایت کوتاه مدت و اهداف بی 
ارزش ناپای��دار را مالک اقدامات خود قرار ندهید، مردم آماده 
همکاری هس��تند، برنامه های بلندمدت و اهداف کالن، راه را 

برای اقتدار ملی هموار می کند. تسنیم

ارتباط��ات  دفت��ر  رئی��س  گف��ت: امنیت و اقتدار مس��لح  نیروه��ای 
نیروهای مس��لح به دش��منان اخطار می دهند که 
اگر در صدد وارد کردن خس��ارت به کشور باشید، 

خسارت چند برابری بر شما وارد خواهد شد.
س��ردار عب��اس س��ه ده��ی در جم��ع دانش 
آموختگان شانزدهمین دوره جامعه پذیری دانشگاه 
های افسری ارتش، اظهار کرد: رئیس جمهور بعث 
عراق با آغاز جنگ عراق و ایران مدعی شد که طی 
شش روز به تهران خواهد رسید، اما نقش آفرینی 
های قاب��ل توجه نیروهای مس��لح ایران ش��رایط 

جنگ را برای دشمن تغییر داد.
وی تاکی��د ک��رد: در ابتدای پی��روزی انقالب 
اس��المی ایران با توجه به شرایط پاکسازی ارتش 
و کاهش مدت خدمت مقدس س��ربازی در پیش 
بینی های دش��من توان ارتش افت کرده بود و در 
کن��ار آن حمایت های ویژه ای از دولت بعث عراق 
ص��ورت گرفت که با توجه به این عوامل دش��من 
خیال جنگ را در س��ر خود پرورش داد و به ایران 

حمله کرد.
س��ردار س��دهی تاکی��د ک��رد: از عوامل مهم 
پی��روزی ایران در جن��گ تحمیلی رهب��ری امام 

خمینی)ره( بود و خط بطالنی بر خیال های باطل 
دش��من کشیده شد، از س��وی دیگر حمالت قوی 
نیروی هوایی ارتش در ابتدای جنگ ضربه مهلکی 

بر پیکره دشمن وارد کرد.
رئیس دفتر ارتباطات نیروهای مس��لح یادآور 
ش��د: در دوران دفاع مقدس کارایی پدافند ارتش 
قابل توجه بود و کارشناس��ان فن��ی و جهاد خود 

کفای��ی در نهاجا با روحیه انقالبی و تدین  و تعهد 
خویش ابداعات و نوآوری های کارایی را به صحنه 
آوردن��د و در نتیجه تعداد زی��ادی از هوپیماهای 
دشمن مورد اصابت موشک های پدافند جمهوری 

اسالمی ایران  قرار گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد: دش��منان بعد از جنگ 
تحمیل��ی ب��ا قدرت و اقت��دار جمهوری اس��المی 

ایران مواجه ش��دند و همواره در برابر این اقتدار و 
توانمندی ها به چالش کشیده شده اند.

سردار س��ه دهی با اش��اره به اینکه اگر تنگه 
هرم��ز برای جمهوری اس��المی امن باش��د و نفت 
جمهوری اس��المی در امنیت جابه جا شود، برای 
هم��ه امن خواهد بود و در غیراینصورت برای هیچ 
کس این تنگه امن نخواهد بود، خاطرنش��ان کرد: 
جمهوری اس��المی ایران و نیروهای مسلح کشور 
به دش��منان اخطار می دهند که اگر در صدد وارد 
کردن خس��ارت به کش��ور باش��ید، خسارت چند 

برابری بر شما وارد خواهد شد. مهر

سردار سه دهی:
دشمن خطا کند خسارت زیادی متحمل می شود

خطیب نماز جمعه تهران: 
سه قوه اصالح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهند


