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...

تازههای مطبوعات
••شــرق -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با تیتر
«دالالننقابداردرمعدنممنوعه!»بهماجرای
«برداشتغیرقانونیازمعدن آلبالغ اسفراین»
که «از سه سال قبل شروع شده» پرداخت و
نوشت« :دالالن خریدار سنگ معدن مستقل
شده و مستقیم ًا از روستاییان خرید میکنند
و حتی برخی شاهدان عینی میگویند که
دالالن مسلح هستند و صــورت خــود را هم
پوشاندهاند...شاهدان عینی میگویند که
کرایه اسب و االغ و قاطر در منطقه اسفراین به
 ۲۰۰تا ۳۰۰هزارتومانرسیدهاست».
••کیهان -یــک مــورخ ضدانقالب و مقیم
آمریکا ،تصویری را که برخی از شبکههای
ماهوارهای از وضعیت ایــران قبل از انقالب
نمایش میدهند« ،نوستالژی دروغین»
تــوصــیــف کــــرد .آبــراهــامــیــان در یــکــی از
یادداشتهای خود اذعــان کــرده است که«
تصویرسازی رسانههای ضدانقالب از دوران
پهلوی دروغین و جعلی است .آن کسانی که
درسالهای 56و 57ازوضعیتشانرضایت
داشتنداالندرکالیفرنیاهستندنهدرتهران».
••اعتماد -سعید صفاتیان مدیرکل سابق
درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید :در
صورت متوقف شدن مبارزه با ترانزیت مواد
مخدر از مرزهای غرب ایران و به دنبال ورود
حجم باالی مواد مخدر سنگین مثل هروئین
به اروپا ،ظرف مدت یک سال ،شاید مصرف
هروئیندراروپابهرتبهاولنرسداماحتمااین
منطقهرادروضعیتبحرانیقرارمیدهد.

...

انعکاس
••انصافنیوزنوشت:ریانالکلدانی،دبیرکل
جنبش بابلیون عراق با حضور در برنامه "حق
الرد"کهدرشبهایماهمبارکرمضانازشبکه
السومریه نیوز پخش میشود گفت :جمهوری
اسالمی ایران در کنار عراق ایستاد و نمیتوان
این مسئله را انکار کرد.این فرمانده مسیحی
افزود«:سردارسلیمانیدوست،عزیزوفرمانده
ماست و بر گردن ما حق بزرگی دارد.. .او بیش
ازسهبارنزدیکبودبهشهادتبرسد.زمانیکه
داعش در خاک ما بود سردار سلیمانی کمک
زیادیبهماکرد،چرابایدکسیراکهبهماکمک
کرد،انکارکنیم».
••نامه نیوز نوشت :نجفقلی حبیبی عضو
شــورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸
گفت :معتقدم قانون اساسی فعلی مشکلی
نــدارد و خیلی هم خوب است .دست زدن به
آن فقط جدالهایی را به وجــود مــیآورد که
سودیهمندارد.بعضیکشورهابرایبسیاری
از مسائل به آرای عمومی مراجعه میکنند
(رفراندوم).بعضیهامیخواهندهمینمقدار
مراجعهبهآرایعمومیرانیزمحدودکنند».
••بولتن نیوز نوشت  :نتایجنظرسنجیمرکز
تحقیقات پیو نشان میدهد ،به طــور کلی،
اکثریتآمریکاییهامعادل ۶۶درصدحاضرند
بهیکنامزدرئیسجمهوریمسلمانرایدهند
که نسبت به  ۵۸درصــد ســال  ۲۰۱۲رشد
نشان میدهد.حال آن که کمتر از  ۴۰درصد
از جمهوریخواهان حاضرند از یک نامزد
مسلمان حمایت کنند .نتایج این نظرسنجی
جدید نشان میدهد در مقابل  ۸۶درصد از
دموکراتها و  ۷۳درصد از رایدهندگان غیر
وابستهبهانتخابیکرئیسجمهوریمسلمان
تمایلنشانمیدهند.
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رهبر انقالب در دیدار کارگزاران نظام:

مقاومت کنیم ،آمریکا عقب مینشیند

نه ما دنبال جنگ هستیم ،نه آنها؛ این برخورد برخورد ارادههاست و اراده ما قویتر است
ادامه از صفحه .. .-2رهبر انقالب اسالمی در
بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تالشها و
اقداماتضدایرانیآمریکاپرداختندوخاطرنشان
کردند :در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود
ندارد یا عقبنشینی ما و پیشروی متقابل آنها
یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری
اسالمی نشان میدهد هر جا در مقابل دشمن
مقاومتکردیم،جوابگرفتیم.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت
از مقاومت در عرصه نظامی دانستند و افزودند:
مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم
کردن ساخت اقتصادی کشور است که الزمه آن
همبرخوردجدیبامسائلوپیگیریاموراست.
رهبرانقالباسالمیباتأکیدبراینکهبرایاصالح
امــور نباید چشم به خــارج دوخــت ،خاطرنشان
کردند :چشم دوختن به بیگانه موجب ضربه
به کشور میشود که نمونه آن را در برخورد
اروپاییها در قضیه برجام میبینیم .حضرت
آیتا ...خامنهایافزودند:مابااروپاییها،مشکل
ودعوایینداشتیماماآنهابههیچیکازتعهدات
خودعملنکردندونمیکنندودرعینحالمدام
ادعامیکنندکهمابهبرجامپایبندهستیم.
ایشان با تأکید بر اینکه عالوه بر دولت ،مردم نیز
باید برای حل مسائل اقتصادی ،نقش آفرینی
کنند ،گفتند :مردم با خرید محصوالت داخلی و
استمرارحمایتازکاالیایرانی،پرهیزازاسراف،
توجه نکردن به شایعات در فضای مجازی و زیاده
روی نکردن در خرید ،میتوانند به رونق تولید
کمککنند.
حضرت آیتا ...خامنهای در ادامه سخنان خود،
در تبیین طراحی آمریکاییها در شرایط فعلی
گفتند:آنهاتمامتالشخودرابهکارگرفتهاندتا
بافشارهایشدیداقتصادی،او ًالنظاممحاسباتی
مسئوالن را بهگونهای تغییر دهند تا آنان مجبور
به تسلیم شوند و ثانی ًا مردم را در مقابل نظام قرار
دهند.
ایشان با تأکید بر اینکه طراحی و محاسبه آمریکا
همانندمحاسباتچهلسالگذشتهغلطاستو
بهنتیجههمنخواهندرسید،افزودند:آمریکاییها
این بار نیز قطع ًا شکست خواهند خورد و در این
موضوعتردیدینیست.
رهــبــر انــقــاب اســامــی خاطرنشان کــردنــد:
سردمداران آمریکا به دلیل بغض و کینهای که
به جمهوری اسالمی ایران دارند ،کور شدهاند و
نمیتواننددرستمحاسبهکنند.
حضرت آیــتا ...خامنهای با اشــاره به مخالفت
بسیاریازصاحبنظراندرآمریکاباشیوهبرخورد
با ایــران و گروههای مقاومت گفتند :مسئوالن
کنونیآمریکاواقع ًادرکدرستینسبتبهمسائل
گوناگونوهمچنینجمهوریاسالمیندارند.
ایشان با تأکید بر اینکه هیچکس نباید از هیبت
ظاهری ،تشرها و هیاهوهای آمریکا بترسد،
افزودند :ابرقدرتها معمو ًال کار خود را با تشر و

هیاهو پیش میبرند و هرگونه جا زدن در مقابل
اینتهدیدهاخطاست.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :عالوه
برآمریکا،ازثروتقارونهایمنطقهخلیجفارس
نیزنبایدترسیدزیراهیچغلطینمیتوانندبکنند.
حضرت آی ـتا ...خامنهای خاطرنشان کردند:
آمریکا در سال  ۱۳۵۷و قبل از پیروزی انقالب
اسالمی بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی بود و
کارتررئیسجمهورآنزمان،همعقلوهمقدرت
بیشتری از رئیسجمهور کنونی آمریکا داشت
و محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمور آنها بر
همه امور مسلط و کام ً
ال تابع بود اما ملت ایران
توانست با دست خالی همان آمریکا را شکست
دهد ،ضمن آنکه جوانهای انقالبی امروز کمتر از
سال ۵۷نیستندوعمقاندیشهانقالبیآنهانیز
بیشتراست.
ایشانباتأکیدبراینکهدشمنیآمریکاباجمهوری
اسالمی بیشتر نشده بلکه نسبت به چهل سال
گذشته ،آشکارتر و صریحتر شده است ،افزودند:
بایدبدانیم،کسیکهباصدایبلندتهدیدمیکند،
قدرتوتواناییاوبهاندازهآنصدایبلندنیست.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :دولت
فعلی آمریکا عالوه بر دشمنی صریحتر با نظام
اسالمی بیش از هر دولــت دیگر این کشور ،در
خدمت مصالح رژیــم صهیونیستی اســت و به
عبارتی بسیاری از سیاستهای آمریکا در دست
صهیونیستهاست.
حضرتآیتا ...خامنهایبااشارهبهادعاوجنجال
مقامات فعلی آمریکا از جمله رئیسجمهور این
کشورمبنیبراینکهسیاستهایماموجبتغییردر
ایرانشدهاست،گفتند:بله،تغییردرایرانایجاد
شدهامااینتغییربهاینصورتبودهاستکهنفرت
مردمازآمریکا،دهبرابرشدهاست.
ایشان «دست نیافتنیتر شدن منافع جمهوری
اسالمی»« ،افزایش همت جوانان» و «افزایش
آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی» را از دیگر
تغییرات در ایران برشمردند و تأکید کردند:
سخنان مقامات آمریکایی نشانگر میزان دوری
آنهــا از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط
نهاست.
آ 
▪مذاکره با آمریکا تا وقتی آدم نشده سم است

رهبرانقالباسالمیسخنانمقامهایآمریکایی
درب ــاره ایــران را نشان دهنده حماقت باالی
آنها دانستند و افزودند :رئیسجمهور آمریکا
میگوید از وقتی که من آمده ام ،هر جمعه در
ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار میشود باید
به این فرد گفت ،او ًال روز جمعه نیست بلکه شنبه
است و ثانی ًا تهران نیست بلکه پاریس است.
رهبر انقالب با اشاره به مشکالت درونی و بزرگ
آمریکا در زمینههای اجتماعی و اقتصادی
افزودند :این نکته البته غالب ًا مورد توجه قرار
نمیگیرد اما مشکالت مهم اجتماعی و تناقض
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و آشفتگی در دولت آمریکا ،واقعیتی است که وضع
ضعیف دشمن را نشان میدهد.
ایشان باستناد به گزارشهای رسمی مراکز دولتی
آمریکا« ،وجود  ۴۱میلیون آمریکایی دچار گرسنگی
و ناامنی غــذایــی»« ،نامشروع بــودن چهل درصد
نوزادان»« ،وجود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار زندانی (که
باالترین میزان جهانی به نسبت جمعیت است)»،
«بیشترین آمــار مصرف مــواد مخدر» و «وقــوع ۳۱
درصد تیراندازیهای جمعی دنیا در آمریکا» را از جمله
واقعیات این کشور خواندند و افزودند :برخی ها،
آمریکا را خیلی بــزرگ و پرهیبت و خطرناک جلوه
دشمنی دشمن غفلت بشود اما
ندهند البته نباید از
ِ
حقیقت آن است که آمریکا گرفتار مشکالت مختلف
است.
ایشان افزودند :عالوه بر این گرفتاریهای درونی،
سیاستهای غلط آمریکا از لحاظ سیاسی و امنیتی
عموم ًا به ضرر این کشور تمام شده و در منطقه ما،
اروپــا و مواجهه با برخی قدرتهای آسیایی ،آنها را
دچار مشکالت بیشتر کرده است ،ضمن اینکه روند
هزینههای  ۷هزار میلیارد دالری و بی نتیجه آنها در
منطقه،همچنانادامهدارداگرچهدستشاندرکیسه
سعودیها نیز هست.
حضرت آیـتا ...خامنهای با اشاره به هشدار برخی
صاحبنظرانآمریکاییمبنیبراینکهفشاربرجمهوری
اسالمی به جهش اقتصادی ایران منجر خواهد شد،
گفتند :آمریکا در مواجهه با ملت ایــران و استحکام
روزافزون نظام اسالمی قطع ًا شکست خواهد خورد.
ایشان با اشاره به برخی که میگویند مذاکره با آمریکا
چه عیبی دارد ،تأکید کردند :مذاکره با آمریکا تا وقتی
سم است ضمن اینکه
به تعبیر حضرت امام آدم نشده ّ

سم مضاعف است.
مذاکره با دولت فعلی این کشور ّ
رهبر انقالب در تبیین این واقعیت افزودند :معنای
حقیقیمذاکره،معاملهوبدهبستاناستوآنهادقیق ًا
در این معامله ،دنبال نقاط قوت ایران هستند.
ایشانافزودند:میگویندبیاییددربارهموشکمذاکره
کنیم ،معنای حقیقی این حرف این است که شما باید
ُبرد و دقت موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما
را هدف قرار دادیم ،نتوانید جواب بدهید .اما بدیهی
اســت که کسی در ایــران ایــن حــرف را نمیپذیرد؛
بنابراین همین سر و صداها ادامه خواهد یافت.
حضرت آیتا ...خامنهای تاکید کردند :این مسئله
بحث دین و انقالب نیست ،بلکه هیچ ایرانی غیرتمند
و با شعوری حاضر نیست با طرفی که میخواهد نقاط
قوت کشور را از دست او درآورد ،معامله کند.
ایشان در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی دشمن
در بحث مذاکره افزودند :عمق راهبردی سیاسی
و امنیتی برای هر کشوری مسئلهای حیاتی است،
برایمانیزعمقراهبردیدرمنطقهخیلیمهماست،
آنها از این مسئله ناراحتند و میخواهند بر سر عمق
راهبردی بسیار خوب ایران با آنها معامله کنیم؛ آیا
کسی میپذیرد؟
رهبرانقالبتأکیدکردند:براساساینواقعیاتاصل
مذاکره با آمریکا حتی با کسی که آدم حسابی باشد
غلط است و مذاکره با اینها که به هیچ چیز از جمله
اخــاق و قانون و عرف بینالمللی پایبند نیستند،
مسخره است و مطلق ًا معنا ندارد.
▪در عقالی ما کسی دنبال مذاکره نیست

حضرت آیــــتا ...خامنهای افــزودنــد :البته در
عقالی ما کسی دنبال مذاکره نیست ،مردم هم
که دنبال مذاکره نیستند ،فقط برخی گوشه و کنار
حرفی میزنند .رهبر انقالب با اشاره به نامههای
رئیسجمهور قبلی آمریکا به ایشان افزودند :اوباما
که ظاهرش خیلی اتو کشید هتر از اینها بود یک
نامه فدایت شوم برای ما نوشت و بنده بعد از مدتی
جوابی به او دادم ،بالفاصله نامه دوم را نوشت،
میخواستم جواب بدهم که فتنه  ۸۸پیش آمد و او
با فراموش کردن همه آن حرفها و ابراز ارادت ها،
با خوشحالی به حمایت و دفاع از فتنه و فتنهگرها
شتافت .رهبر انقالب با اشاره به اینکه آمریکا مجبور
به عقب نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد
شد افزودند :بحث مقاومت ،بحث برخورد نظامی
نیست و اینکه برخی در روزنامه یا فضای مجازی
مسئله جنگ را مطرح میکنند ،حــرف بیخود و
غلطی است.
ایشان تأکید کردند :بنا نیست جنگی انجام بگیرد
و انجام هم نخواهد گرفت ،چرا که ما ابتدا به ساکن
هیچگاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم میدانند
که جنگ به صرفهشان نیست .رهبر انقالب در پایان
سخنانشان خاطرنشان کردند :رویارویی کنونی،
برخورد اراده هاست و چون ما ارادهای قویتر داریم
و به خدا توکل میکنیم ،انشاءا ...آینده خوبی در
انتظار ملت است.
ایشان تأکید کردند :جمهوری اسالمی ایــران به
فضل الهی ،در پرتو ایستادگی ،هوشیاری و اراده
ملت و مدیریتها و تدابیر جدیدی که رئیسجمهور
محترم اشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود.
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استفاده میلی از بیت المال
ممنوع
وقــتــی دشــمــن آرایـــش جنگی اقتصادی
گرفته است ،یعنی جبهه اول و خط مقدم
ِ
جنگ
این جاست؛ اقتصاد .جهاد با این
دشــمــن هــم قطعا بــایــد در همین جبهه
طراحی و سامان دهی شود و دیگر حوزهها
باید ماموریت تکمیلی خود را متناسب با
نیا زهای این جبهه ،تعریف کنند .همین
قاعده نیز حکم میکند تا هر اقدامی را
که باعث به هم ریختگی بــازار و تحمیل
فشار روانــی به جامعه شود نقش آفرینی
در طــرح دشمن بدانیم .روشــن اســت که
برای بازیگران این نقشها هم حکم و رفتار
مشخص است؛ باید با آنان چون سربازان
دشمن برخورد کــرد .تکلیف آنــان که در
فضای مجازی به بازی گرانی و نا امید کردن
مردم مشغو لاند نیز غیر این نخواهد بود
وظیفه متولیان امر در حوزه اجرا و قانون
گــذاری و قضا هم روشــن است که باید در
کنار هم و با هم افزا کردن توان ها راه را بر
بیگانه و بیگانه گرایان ببندند.
قطعا مـــردم هــم از اقــــدام قــاطــع در این
زمینه حمایت میکنند .ســوء استفاده از
ظرفیتهای ملی به میل خویش و برای
خود همیشه جرم است و در شرایط امروز
جرمی آلوده به خیانت نیز هست و قطعا باید
به تیغ عدالت سپرد دستهایی که در این
شرایط نان را از سفره مردم برمی دارند و در
انبان خویش میگذارند .اصال پذیرفتنی
نیست در شرایط جنگ اقتصادی ،برخی
افراد بیایند و ارز  4200تومانی را بگیرند تا
کاالی ضروری وارد و به همان نسبت قیمت
در اختیار عموم بگذارند اما بردارند و دالر را
یا در بازار آزاد بفروشند یا کاالی وارده را به
بازار سیاه بکشانند .این افراد را که مشخص
و صاحب نام و آدرس هستند ،باید گرفت و
لقمههایبلعیدهشدهراازحلقومشانبیرون
کشید .هرکه میخواهند باشند .جنگ،
اقتضائات خاص خود را دارد.. .
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