
نخستین فروشگاه عرضه کاالهای 
ایرانی در ونزوئال افتتاح شد 

س��ازمان اتکا در س��ال جهش تولید اولین فروشگاه 
عرض��ه کاالهای مصرفی س��اخت ایران موس��وم به 
»مگاسیس« را در شهر کاراکاس پایتخت جمهوری 

بولیواری ونزوئال افتتاح و راه اندازی کرد.
در س��ال جهش تولید و در جه��ت افزایش صادرات 
غیر نفتی و با هدف کمک به تولید ملی در شرایطی 
که کش��ور ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط 
سخت اقتصادی قرار گرفته اند؛ سازمان اتکا با همت، 
تالش و تجربه گرانس��نگ خ��ود در فرایند تولید و 
عرضه محصوالت  و با هدف افزایش تولید و صادرات؛ 
اولین فروشگاه عرضه کاال های مصرفی ساخت ایران 
موسوم به »مگاسیس« را در شهر کاراکاس پایتخت 
جمه��وری بولیواری ونزوئال افتتاح و راه اندازی کرد. 
فروش��گاه مگاس��یس با مس��احتی بالغ بر ۲۰ هزار 
مت��ر مربع بیش از ۲۵۰۰ قلم ان��واع کاال های کامال 
ایرانی ش��امل؛ مواد غذایی؛ پوش��اک؛ مواد سلولزی؛ 
انواع ش��وینده ها؛ مواد پالس��تیکی و یکبار مصرف؛ 
ان��واع آجیل و تنقالت، تراکت��ور و ... را جهت عرضه 
و فروش در خود جای داده اس��ت. همزمان با افتتاح 
و ش��روع فعالیت فروشگاه مگاسیس درخواست های 
متنوعی از س��وی تجار و بازرگانان این کشور جهت 
تأمین کاال های ایرانی نظیر انواع مصالح ساختمانی؛ 
تجهیزات کشاورزی و معدنی؛ دارو؛ تجهیزات و لوازم 
پزش��کی؛ خودرو ه��ای ارزان قیمت و قطعات یدکی 
مربوطه؛ تراکتور؛ باتری ه��ای خودرویی؛ ابزار یراق؛ 
ش��یرآالت و ... ص��ورت گرفته که بر همین اس��اس 
س��ازمان اتکا از کلیه تولید و صادر کنندگان  ایرانی 
برای فروش کاال به س��ازمان اتکا ویاحضور مستقیم 
جهت عرضه در فروش��گاه اتکا و یا ایجاد نمایندگی 
ف��روش محصوالت خ��ود دعوت به عم��ل می آورد. 
فروش انواع کاال های مصرفی و صنعتی ساخت ایران 
غالباً با ارز های رایج بین المللی صورت می گیرد که 
انتظار م��ی رود کلیه تولید کنندگان با اس��تفاده از 
فرصت تجاری و بازرگانی ایجاد شده توسط سازمان 
اتکا ضمن اش��تغال زایی و افزایش صادرات از درآمد 

ارزی  و سود آوری قابل قبولی برخوردار گردند.
س��فیر جمهوری اسالمی ایران و مدیر عامل اتکا در 
این مراس��م طی سخنانی با اشاره به روابط خوب دو 
کشور و سیاست های خصمانه آمریکا علیه دو ملت، 
افتتاح این فروشگاه را اقدامی جهت مقابله با سیاست 
تروریس��م اقتصادی آمریکا و حمایت از ملت ونزوئال 

در دوره تشدید تحریم ها بیان کردند.
 روابط عمومی وزارت دفاع

اخبار

رهبر معّظم انقالب فرمودند:  تحریم های آمریکا در ظاهر علیه 
نظام جمهوری اسالمی است اما در حقیقت علیه ملت ایران 

و یک جنایت است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی، ملت شریف 
ایران را به حضور پر نش��اط و گس��ترده تر در مسابقه معنوی 
»کمک مؤمنانه به قشرهای آس��یب دیده و یاری مجاهدان 
سالمت« فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاه مدت، میان مدت 
و درازمدت امریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند: 
دش��من به موازات جریان تحری��م، جریان تحریف حقایق را 
هم دنبال می کند اما به فضل الهی و با هوشیاری، زیرکی و 
ش��ناخت عمیق ملت ایران از امریکا به هیچ کدام از اهدافش 
نرس��یده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات، تالش 
بیش��تر مسئوالن برای حل مش��کالت اقتصادی و معیشتی 
مردم و استفاده هرچه بیش��تر از ظرفیت های داخلی به راه 

روشن خود ادامه خواهد داد.
ایش��ان درباره عزاداری م��اه محرم نیز تأکی��د کردند: همه 
سوگواران حسینی، هیأتها و مداحان موظفند به هرچه ستاد 
مل��ی مبارزه با کرونا اعالم می کن��د، عمل کنند زیرا موضوع 

بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید س��عید قربان به ملت عزیز ایران، 
مس��لمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی، دهه اول ذیحجه 
را دهه خاطرات پر ش��کوه و هدایتگر و دهه تضرع و توس��ل 
خواندند و افزودند: دهه دوم این ماه پر برکت، با توجه به عید 
س��عید غدیر دهه والیت است که این موضوع از همه احکام 
الهی جایگاه برتری دارد چرا که والیت تضمین کننده اجرای 

همه احکام الهی است.
ایشان افزودند: دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبت هایی از جمله 
مباهله، دهه مهمی اس��ت که امیدواریم ملت دهه اول را به 
مبارک��ی و دو دهه بعد را آنچنان ک��ه موجب رضای الهی و 

خوشبختی ملت است، سپری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدارهای مردمی را از دلخوشی ها 
و دلبستگی های پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان کردند: 
این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی کرونا این دلخوشی را 

نیز سلب کرده است.
ایشان در همین زمینه افزودند: قرار بود این دیدار به صورت 
تصویری با خدمتگزاران عرصه سالمت و کمک مؤمنانه انجام 
شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش از 
ده نفر ممنوع است، متأسفانه این دیدار تصویری هم ممکن 
نشد. رهبر معظم انقالب ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت 
ایران برشمردند و افزودند: امروز نیز که مجموعه های درمانی 
اعم از پزش��کان، پرس��تاران و دیگر عوامل، با تمام وجود در 
خدمت بیماران کرونا هستند الزم است داوطلبان در کارهای 
غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند. رهبر انقالب با 
اشاره به آس��یب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا 
افزودند: البته در این میان عده ای دچار آسیب ها و مشکالت 
جدی ش��ده اند که باید با گس��ترش نهضت کمک مؤمنانه 
مردمی، به کمک این قشرها شتافت.ذ حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با اس��تناد ب��ه آیات قرآنی، مردم را به حضور پرنش��اط و 
فعال تر در این مسابقه معنوی دعوت کردند و افزودند: سبقت 
در کار خیر از دس��تورات مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید 
است و موجب شوق و انگیزه دیگران به کارهای خیر نیز می 
شود. رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای واقعی انقالبی گری 
خواند و افزودند: اطعام ماه محرم نیز می تواند با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی به شکل کمک مؤمنانه به دست 

خانواده ها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالشهای جدی علمی 
در کشور برای شناخت ویروس کرونا و راههای مقابله و درمان 
آن افزودند: اینگونه تالش ها در همه ابعاد باید گسترش یابد. 
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشان، تحریم های امریکا را 
جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برش��مردند و افزودند: دشمن 
خبیث از این تحریم ها که همه ملت را نش��انه گرفته اهداف 
مختلفی دارد. ایشان »خسته کردن و به ستوه آوردن ملت« 
را هدف کوتاه مدت تحریم ها برشمردند و گفتند: دشمن می 
خواهد مردم را آش��فته کند تا در خیابانها در مقابل حکومت 
بایس��تند به همین علت مدام از تابس��تان داغ سخن گفته و 
می گوید اما اکنون خودش��ان به تابستان داغ مبتال شده اند. 
»ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیش��رفت کشور بخصوص 
در بع��د علمی« هدف میان مدت امریکایی هاس��ت که رهبر 
انق��الب با تبیین آن گفتند: دش��من در درازمدت هم دنبال 
به ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است چرا 
که در آن صورت، ادامه حیات برای یک کش��ور، امکان پذیر 
نخواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای »قطع رابطه جمهوری 
اس��المی با مراکز و جریانهای مقاوم��ت در منطقه« را هدف 
جنبی امریکایی ها از تحریم ایران دانس��تند و در جمع بندی 
این بخش از سخنانشان گفتند: به فضل الهی و با هوشیاری 
ملت، دشمن در تحقق همه این اهداف ناکام مانده و به قول 

ما ایرانی ها شتر در خواب بیند پنبه دانه!

رهبر انقالب افزودند: البته کش��ور دچار مشکالتی است که 
بخش��ی از آن به تحریم ها، بخشی به ضعف ها و مدیریت ها و 
بخش��ی هم به کرونا باز می گردد اما همانگونه که شماری از 
اندیشمندان و فعاالن غربی هم به صراحت اعتراف می کنند 
دش��من با همه شدت عمل خود نتوانسته به اهداف خود در 

جنایت تحریم دست یابد.
ایشان با تأکید بر اینکه به موازات جریان تحریم، یک جریان 
»تحریف حقایق« و واژگون نش��ان دادن واقعیات هم وجود 
دارد، گفتن��د: هدف این جریان، ضربه زدن به روحیه مردم و 

دادن آدرس غلط درباره عالج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان مداوم مقام های 
آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانه های وابسته به آنها برای 
واژگون نش��ان دادن واقعیات ایران افزودند: هدف دش��من، 
گرفتن نش��اط و امید از ملت بویژه جوانان اس��ت تا اینگونه 
القا کنند که کشور به بن بست رسیده و امکان حل مشکالت 

وجود ندارد.
ایش��ان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رس��انه های 
غربی در طول چهل و یک س��ال گذش��ته خواندند و خاطر 
نش��ان کردند: در این خ��ط تبلیغاتی، نقاط قوت به طور کلی 
انکار و یا در مورد آن س��کوت می ش��ود اما اگر نقطه ضعفی 

باشد، دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی می شود.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس غلط دادن برای رفع 
تحریم ها نیز گفتند: در این خط تبلیغاتی گفته می شود اگر 
می خواهید تحریم ها برطرف شود، کوتاه بیایید و ایستادگی 
نکنی��د و متأس��فانه برخی در داخل هم ای��ن آدرس غلط را 
تکرار م��ی کنند اما این خط ب��ر روی اکثریت ملت ایران با 
شناختی که از دش��من و غرض ورزی او دارند، مؤثر نیست. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه جریان تحریف 
واقعیات به مقاصد خود نرس��یده اس��ت، خاطر نشان کردند: 
اگر جریان تحریف شکس��ت بخورد، قطعاً جریان تحریم هم 
شکست خواهد خورد، زیرا عرصه کنونی، میدان جنگ اراده 
ها اس��ت و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی بماند، بر اراده 

دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اس��المی به آن اش��اره کردند، 
اس��تفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای ش��کوفایی علمی 
کشور بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: با اینکه تحریم 
یک جنایت بزرگ اس��ت اما مردم بویژه جوانان، مس��ئوالن، 
دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع برای افزایش اتکاء 

به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اس��المی در همین زمین��ه افزودند: تولید جت 
آموزش��ی و قطعات حس��اس و ظریف، راه اندازی چند هزار 
شرکت دانش بنیان، ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
دست سپاه، اقدامات بزرگ در پارس جنوبی، طرح های وزارت 
نی��رو در زمینه آب و برق، طرح ه��ای وزارت راه و تولیدات 
شگفت انگیز دفاعی، همه در دوران تحریم انجام شده است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از آثار دوران تحریم را 

تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند: به 
علت آنکه نفت کشور کمتر فروش می رود، جداسازی اقتصاد 
از نفت خام به طور طبیعی درحال روی دادن اس��ت که این 
موضوع باید با پیگیری دولت و مجلس به س��رانجام برس��د. 
رهبر انقالب اس��المی در پاس��خ به این س��ؤال مهم که »آیا 
تحریم ها قابل عالج است؟« گفتند: تحریم ها قطعاً قابل عالج 
است اما عالج آن، عقب نشینی و کوتاه آمدن در مقابل امریکا 
نیست زیرا عقب نش��ینی موجب پیشروی متجاوز می شود. 
ایش��ان افزودند: خواسته امروز آمریکا از ایران، کنار گذاشتن 
کامِل صنعت هسته ای، کاهش بسیار شدید توان دفاعی و رها 
کردن اقتدار منطقه ای است اما پذیرفتن این خواسته ها قطعا 
موجب عقب نشینی آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم 
نمی کند ک��ه برای توقف متجاوز، خواس��ته های او را اجابت 
کنیم. رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از تکرار حرف های 
دشمن مبنی بر فایده نداشتن صنعت هسته ای از زبان عده ای 
در داخل گفتند: صنعت هس��ته ای نیاز قطعی فردای کشور 

برای تولید برق است و امروز باید به فکر فردا باشیم.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با تأکید ب��ر اینکه ب��ا وجود 
خس��ارات فراوان برجام، اصل صنعت هس��ته ای حفظ شده 
اس��ت، درخصوص ادعای آمریکایی ها ب��رای مذاکره با ایران، 
خاطرنش��ان کردند: من علت مذاکره نکردن با امریکایی ها را 
بارها گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شوند و یا وانمود می کنند 

که متوجه نشده اند.
ایشان تأکید کردند: هدف اصلی امریکایی ها از ادعای مذاکره، 
گرفتن توانایی های حیاتی ملت ایران است. البته رییس جمهور 
فعل��ی امریکا هم به دنبال برخی منافع ش��خصی و انتخاباتی 
است همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره شمالی. مقام 
معظ��م رهبری با تأکید بر اینکه جمهوری اس��المی ایران با 
همه کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره 
می کن��د، افزودند: عالج تحریم ها، عقب نش��ینی و مذاکره با 
دشمن نیست بلکه عالج واقعی آن، تکیه بر توانایی های ملی، 
وارد ک��ردن  جوانان به میدان و احی��ای ظرفیت های فراوان 
کش��ور و در یک کالم عمل به ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی 

درون زایی و برون گرایی است.
رهبر انقالب اس��المی تاکید کردند: ما امکانات و توانایی های 
داخل��ی و ظرفیت ه��ای بین المللی ف��راوان داریم که باید با 

مدیریت جهادی و تدبیر واقعی، به فعلیت در بیایند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینک��ه جمهوری 
اس��المی ایران دوس��تان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی 
نظام اسالمی به خدا و مردم است، گفتند: تکیه بر امکانات و 
استقالل داخلی، هم دشمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی 
دارد. آن کس��ی که برای منافع خودش حاضر اس��ت کاالیی 
را که در داخل تولید می ش��ود، از خ��ارج وارد کند، در واقع 
خیانت می کند و با وجود تأکیدهای مکرری که شده است اما 
همچنان واردات کاالهایی که در داخل تولید می شوند، ادامه 
دارد. آخری��ن نکته ای که رهبر انقالب اس��المی درخصوص 

تحریم ها گفتند »دل نبستن به وعده های توخالِی دیگران« 
بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در س��ال ۹۷ و بعد از 
خروج آمریکا از برجام، متاس��فانه کشور ماهها معطل وعده 
های اروپایی ها باقی ماند و اقتصاد کش��ور ش��رطی ش��د در 
حالیک��ه معطل کردن اقتصاد به وعده های دیگران، بس��یار 
مضر اس��ت. ایشان افزودند: اروپایی ها هیچ کاری برای مقابله 
با تحریم های آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینستکس نیز 
مط��رح کردند، بازیچه ای بود که محقق نش��د. رهبر انقالب 
اسالمی در جع بندی این بخش از سخنان خود تاکید کردند: 
ع��الج تحریم ها فع��ال کردن ظرفیت های داخلی اس��ت که 

نیازمند مجاهدت است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان 
با اش��اره به گرانی ها و مش��کالت ج��دی خانوارها در تأمین 
معیش��ت، گفتند: کارهای الزم برای رفع این مشکالت را در 
جلسات خصوصی با مس��ئوالن از جمله آقای رئیس جمهور 
مط��رح کرده ای��م و باز هم به دس��تگاههای مس��ئول تأکید 
می کنیم. رهبر انقالب اسالمی مسئله فوری در بخش اقتصاد 
را »مهار نوس��ان قیمتها، ایجاد ثب��ات در بازار و حفظ ارزش 
پولی ملی« دانستند و افزودند: این حالِت هر روز یک قیمت 
برای اجناس و افس��ار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضّر 
اس��ت و افراد آش��نا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این 
مس��ئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه 

قضایی قابل مهار است.
ایش��ان افزودند: در قضیه ارز، بانک مرکزی تالشهای زیادی 
انجام می دهد که ان شاءاهلل موفق خواهد شد البته گزارش های 
مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاس��ی، امنیتی در افزایش 
قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که در این صورت 
باید با کس��انی ک��ه به این آتش دامن می زنن��د، جداً مقابله 
ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای مس��ئله »هدایت نقدینگی 
به س��مت تولید« و همچنین »رف��ع موانع جهش تولید« را 
از دیگ��ر اولویتهای اقتصاد کش��ور خواندند و گفتند: عده ای 
از کارشناسان پیش��نهاد کرده اند رؤسای سه قوه کارگروهی 
را برای شناس��ایی و رف��ع موانع تولید تعیی��ن کنند. رهبر 
انقالب اسالمی اصالحات اساسی در اقتصاد کشور را »اصالح 
ساختار بودجه«،»اصالح نظام بانکی«،»ارتقاء سرمایه گذاری و 
اشتغال« و »بهبود محیط کسب و کار« برشمردند و گفتند: 
این موارد دو س��ال قبل و همزمان با تشکیل جلسه شورای 
عال��ی هماهنگی اقتصادی به س��ران قوا ابالغ ش��د که البته 
با وجود تالش��ها پیش��رفت قابل توجهی نداشته است البته 
مهم این اس��ت که ما می دانیم چ��ه می خواهیم و به دنبال 
چه برنامه ای هس��تیم. ایش��ان، »صبر« و »ثبات« را دو نیاز 
اساس��ی برای آینده کشور دانستند و با تأکید بر اینکه بر اثر 
ایمان مذهبی و اعتماد مردم به نظام، ثبات ملت خوب است، 
افزودند: مسئولین هم باید با کار جهادی، صبر و ثبات خود را 

نشان دهند و از تردید و نگرانی های مضّر اجتناب کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مش��کالت دش��من اصلی یعنی 
آمریکا را بس��یار بزرگ و غیرقابل مقایس��ه با مشکالت ایران 
خواندند و با برش��مردن مصادیقی از مش��کالِت امروز آمریکا 
مث��ل فاصل��ه طبقاتی عجی��ب، تبعیض نژادی، مش��کالت 
اقتصادی و بیکاری های گسترده، مشکالت مدیریتی در قضیه 
کرون��ا و مدیریت اجتماعی ضعی��ف که منجر به بی رحمی  و 
قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا می شود، گفتند: امروز 

آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشان تأکید کردند: حوادث جاری آمریکا آتش زیر خاکستری 
است که شعله ور شده و اگرچه آن را سرکوب کنند اما دوباره 
شعله ور می شود و نظام کنونی آمریکا را از بین می برد چرا که 
فلسفه سیاسی و اقتصادی این نظام غلط و محکوم به نابودی 
است. رهبر انقالب اسالمی سخنان مکرر مقام های آمریکایی 
علیه ایران را نشان دهنده سردرگمی آنها دانستند و افزودند: 
مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است. آمریکایی ها 
به دنبال پیدا کردن دش��من هستند بنابراین گاهی از ایران 
اسم می برند و گاهی از روسیه و چین، اما امروز رژیم آمریکا 
دشمنی بزرگ تر از ملت خود ندارد و همین دشمن آن رژیم 

را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید مجدد بر صبر، ثبات و کار 
جهادی افزودند: دولت در اواخر دوران مس��ئولیت خود قرار 
دارد البته در طول این ۷ سال هر چه توانستند تالش کردند و 
در برخی بخشهای دولت نیز واقعاً کارهای خوبی انجام گرفت، 
پس از این دولت هم، دولت تازه نفس��ی خواهد آمد که کارها 

را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان به مسئله عزاداری 
در محرم اشاره و تأکید کردند: در عزاردای ها معیار آن چیزی 
اس��ت که س��تاد ملی کرونا اعالم می کند. بن��ده هر چه آنها 
الزم بدانن��د مراعات خواهم کرد. توصیه و تأکید من به همه 
عزاداران، هیئات، منبری ها و مداحان نیز این است که ضوابط 
س��تاد ملی کرونا باید رعایت شود، چرا که اگر همین مقدار 
مراقبت و کنترل هم سس��ت ش��ود، فاجع��ه ای بزرگ پدید 

خواهد آمد. پایگاه اطالع  رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ادامه از صفحه اول
خاطر برچیده نشدن تحریم های بانکی، نمی توانستند 
پول نفت را به حس��اب های بانک مرکزی ایران واریز 

کنند.
ایران نفت را به خریدارها داد، اما پولی نگرفت، در این 
فرایند، نقد دادیم اما حتی نس��یه هم نگرفتیم. پس 
از خ��روج آمریکا از برجام، با وجودی که تحریم های 
اقتصادی و نفتی ایران در س��ازمان ملل نیز لغو شده 
بود، اما کش��ورهای همس��و و همپیم��ان آمریکا از 
پرداخ��ت بدهی های خود و پول خرید نفت از ایران، 
امتناع کردند. هم اکنون که خوانندگان این یادداشت 
را می خوانند، جمهوری اسالمی ایران، میلیاردها دالر 
بابت فروش نفت به کش��ورهایی چ��ون کره، ژاپن و 
هندوستان طلبکار اس��ت و آنها در تبعیت از آمریکا 
دالرهای نفتی ایران را نمی پردازند.  آیا این اتفاق در 
چرخه ناقص و خس��ارت بار برجام، یکی از خسارات 
فراوان��ی که توافق هس��ته ای به بار آورده، نیس��ت؟ 
مقامات کره جنوبی اعالم کرده اند، آمریکا حتی اجازه 
انتقال پول ایران را به کانال بشردوس��تانه س��وئیس 
نمی دهد. به واقع برجام به گونه ای برنامه ریزی شده 
است که، ایران را مجبور به اجرای طرح نفت در برابر 
غ��ذا و دارو کنند. نکته ای که خس��ارت بار بودن این 
توافق را به اثبات می رس��اند. هم اکنون نیز سوئیس 
از همین حس��اب ایران، اقالمی دارویی در چارچوب 
کمک های بشردوستانه به ایران ارسال کرده است. آیا 
توافق هسته ای برای اجرای چنین طرح و برنامه هایی 
ب��ود. و اکنون که ایران و چین قصد دارند یک توافق 
۲۵ س��اله را امضا و آغاز کنند، مخالفت های شدیدی 
علیه این توافق از س��وی آمریکا و اروپا و حتی رژیم 
صهیونیس��تی دیده می شود که نمونه آن را در میان 

برخی در داخل نیز می توان دید.
باید به این نکته بارها تأکید کرد که برجام یک هدف 
داشت و آن لغو همه تحریم های اقتصادی علیه ایران 
بود و بی آبرو ش��دن آمریکا یا رو شدن چهره واقعی 
ایاالت متحده در پایبند نبودن به قوانین بین المللی 

که تازگی ندارد.
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گزارش

همکاری با شرق یک فرصت است
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بیان اینکه سیاس��ت های آمریکا 
علی��ه ایران با تغییرات رئیس جمهور و روی کار آمدن دموکرات ها تغییری 

نمی کند، گفت: نباید فرصت همکاری با روسیه و چین را از دست داد.
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحی مقدم در رابطه ب��ا تعامالت با دو دولت 
چین و روسیه اظهار داشت: نظام جمهوری اسالمی ایران یک نظام مستقل 
است و نظامی است که روی پای خود ایستاده و استقالل سیاسی صد در صد و 
کاملی دارد. البته شعار نه شرقی نه غربی که در آغاز انقالب جمهوری اسالمی ایران 
داده ش��د، یک شعار استراتژیک در نظام جمهوری اسالمی است. وی گفت: معنای 
وابسته نبودن، همکاری نکردن نیست بلکه می تواند همکاری و پیمان های اقتصادی 
و سیاسی با کشورهای مختلف و با روابط متوازن و متعادل صورت بگیرد.  مهر

افتتاح چند پروژه خدماتی در پایگاه دریایی خرمشهر 
امیر دریادار حس��ین خانزادی با حضور در پایگاه دریایی ش��هدای تکاور 
خرمشهر چندین پروژه خدماتی را افتتاح کرد. وی در حاشیه این بازدید 
با بیان اینکه پایگاه دریایی خرمش��هر بعنوان شناسنامه و پایگاه معنوی 
نیروی دریایی ارتش است، گفت: تکاوران نیروی دریایی ارتش در سال های 
آغازین جنگ تحمیلی با حض��ور در عملیات های متعدد، دالورمردانه و با 
اقتدار در برابر دشمن بعثی ایستادند و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام 
گذاش��تند که این ایثارگری  و دالمردی ها، شایس��ته تجلیل است. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش همچنین با حضور در صحنه رزم یگان های تکاور و تفنگدار دریایی، 
از نزدیک عملیات های تاخت س��احل به دریا و تصرف اس��کله یگان های شناور با 

کمک غواصان را مورد بررسی قرار داد.  روابط عمومی ارتش

عزاداری باید با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شود
رهبرمعظم انقالب اس��المی گفتند:  عزاداری محرم باید بر اساس ضوابط 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا برگزار ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اس��المی در جریان سخنرانی روز گذشته به مناسبت عید 
سعید قربان به نکات مهمی در زمینه عزاداری های ماه محرم اشاره کردند. 
ایشان بر همین اساس تاکید کردند: عزاداری محرم باید بر اساس ضوابط 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا برگزار ش��ود. در عزاداری ها معیار آن چیزی است 
که کارشناسان و ستاد ملی کرونا اعالم می کنند؛ بنده به توصیه این عزیزان عمل 
می کنم. توصیه من به مردم این اس��ت که ببینیم ستاد ملی کرونا چه می گوید و 
در مس��ئله عزاداری به گفته این س��تاد عمل کنیم. اگر وضعیتی که داریم را شل 

بگیریم، فاجعه بزرگی رخ خواهد داد. پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبری

حضرتآیتهللاخامنهای:

در برجام خسارت فراوان به ما وارد شد
کنترلقیمتها؛مسئلهفوری


